
موجهة إلى القطاع الخاص" طلبات"

19-في سياق االستجابة لجائحة مرض كوفيد

حةالخطة االستراتيجية للتأهب واالستجابة واالستراتيجية المحّدثة بشأن مكافتعرض 

تدابير الصحة العمومية الالزمة لدعم البلدان في التأهب لجائحة 19-مرض كوفيد

وللقطاع الخاص دور حاسم يؤديه في إطار هذا . واالستجابة لها19-مرض كوفيد

"  الطلبات"وقد أُعدت . المجهود، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي

.التالية لغرض حّث الشركات على اتخاذ إجراءات ملموسة

19-الحماية من مرض كوفيد

حماية شركتك
تواجه الشركات من جميع القطاعات تحديات كبيرة، بما في ذلك تحديات متصلة 

وستساعد المعلومات التالية الشركات بشكل أكبر على أن تكون. بعملياتها ومالءتها

.أكثر قدرة على الصمود

يةالوطن/ بالتنسيق مع السلطات المحليةنفّذ خطط بشأن استمرارية تصريف األعمال 

بالمنتجات الصحية وغير الصحية سلسلة اإلمداد الستمراريةاعط األولوية 

(الغذاء، والصابون، إلخ)األساسية 

الماء والنقل )حافظ على البنى التحتية والخدمات األساسية المتعلقة بالدعم 

(.والكهرباء والنظافة وإدارة النفايات، إلخ

من أجل استبقاء األشخاص ذوي المهارات والخبرةاحم الوظائف 

ومقدمي الخدمات الذين تتعامل معهمتصّرف بمسؤولية تجاه الموّردين 

روابط مفيدة

موارد خارجية

موارد منظمة الصحة العالمية

19-تهيئة مكان عملك لمواجهة جائحة مرض كوفيد

حماية الجهات صاحبة المصلحة التي تتعامل معها

عن ظهور تحديات ( 19-مرض كوفيد)لقد أسفرت فاشية فيروس كورونا 

.  معنيينجديدة بالنسبة لبيئة األعمال، والتي تتطلب استجابة استباقية من القادة ال

ومن المهم أن يُراعى رفاه ومصالح جميع الجهات صاحبة المصلحة من أجل 

وستساعد النقاط اإلجرائية والموارد . المساعدة على التخفيف من أثر األزمة

.التالية الشركات على مواجهة الوضع على نحو مستنير ومسؤول وعملي

بإبالغهم عن حماية صحة موظفيك ومجتمعك المحلي وموّرديك وعمالئك 

وبتدابير الحماية التي توصي منظمة الصحة العالمية 19-مرض كوفيد

باتخاذها في أماكن العمل وفي تعاملك مع الجهات صاحبة المصلحة 

.الخارجية

من أجل الحد من أثر األزمة على األفراد حماية الوظائف وسبل العيش

والمجتمع المحلي

في إدارة السيل الجارف من المعلومات دعم منظمة الصحة العالمية 

المتداولة على الصعيد العالمي ومكافحة التضليل

كيف تحمي نفسك

اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي

إرشادات خاصة بالمدارس وأماكن العمل والمؤسسات

أحدث المعلومات عن شبكة معلومات األوبئة التابعة لمنظمة الصحة 

إدارة السيل الجارف من المعلومات المتداولة/ العالمية

نصائح بشأن السالمة والصحة المهنيتين في أماكن العمل

(منظمة العمل الدولية)

الوسائل واألدوات القطاعية لحماية العمال من الجائحة 

(منظمة العمل الدولية)

(منظمة العمل الدولية)وعالم العمل 19-مرض كوفيد

ة في منظمة التعاون والتنمي)االستجابات الرئيسية للسياسات القُطرية 

(الميدان االقتصادي

(غرفة التجارة الدولية)خطوات عملية للشركات

في مكان العمل 19-دليل عام بشأن مكافحة انتشار مرض كوفيد

(المنظمة الدولية ألرباب العمل)

موارد خارجية

مجموعة أدوات بشأن استمرارية المؤسسات الصغيرة 

(.مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث)

19-دليل بشأن استمرارية تصريف األعمال في سياق مرض كوفيد

(غرفة التجارة الدولية)

19-الخطوات السّت لخطة استمرارية العمل التجاري خالل أزمة كوفيد

(منظمة العمل الدولية)

روابط مفيدة

(المنظمة الدولية ألرباب العمل)إرشادات بشأن العمل عن بعد 

19-إرشادات بشأن كيفية الصمود والنجاة من مرض كوفيد

(المنظمة الدولية ألرباب العمل)

19-قيادة سلسلة اإلمداد خالل جائحة مرض كوفيد

(غرفة التجارة الدولية)

19-دليل بشأن العودة إلى العمل خالل جائحة مرض كوفيد

(جمعية إدارة الموارد البشرية-المنظمة الدولية ألرباب العمل )

والتخفيف 19-الوقاية من مرض كوفيد: القائمة المرجعية باإلجراءات

(منظمة العمل الدولية)من أثره في مكان العمل 

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/guidance-for-schools-workplaces-institutions
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_741253/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_741253/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm
http://oecd.org/coronavirus/en/
https://iccwbo.org/publication/practical-steps-for-business-to-fight-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146953&token=2955bc3962226ec96d69eccd453adb6a3c456ab2
https://www.undrr.org/publication/covid-19-small-business-continuity-and-recovery-planning-toolkit
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-covid-19-business-continuity-guide/
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146628&token=643c1287970d09e9ca8c7fec40f2e99f5862f24c
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146627&token=dbce8eb97c52827206ab1b83f15da0d501170b7a
https://iccwbo.org/publication/corporate-call-to-action-supply-chain-leadership-during-covid-19/
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146927&token=5c1cd2da98dfa81ee0403afc1ebb2d1d89b0f771
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm


قّدم مساهمتك العينية هنابادر إلى العمل

استخدم معلوماتنا

والسلطاتتابع آخر إرشادات منظمة الصحة العالمية 

وطبّقهاوالمحليةالوطنيةالعمومية

غير أن المواد المنشورة تُوّزع دون أي ضمان . اتخذت منظمة الصحة العالمية جميع االحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور

وال تتحمل منظمة الصحة العالمية بأي حال. وتقع مسؤولية تفسير واستخدام هذه الوثيقة على عاتق القارئ حصرا. مهما كان نوعه، صريًحا كان أم ضمنيًا

من األحوال المسؤولية عن األضرار التي قد تترتب على استخدام هذه الوثيقة

هذا . بعض الحقوق محفوظة. 2020منظمة الصحة العالمية ©   

المصنف متاح بمقتضى الترخيص

19-شارك في االستجابة لجائحة مرض كوفيد/ انخرط

روابط مفيدة

موارد منظمة الصحة العالمية

حزمة سلع الدعم التشغيلي واللوجستي لمكافحة األمراض

اإلمدادات األساسية

وفقًا للمواصفات الرسمية والقوانين انتج إمدادات أساسية، حيثما أمكن، 

واللوائح الوطنية

لغرض توفير هذه اإلمدادات األساسية أعد توظيف مرافق اإلنتاج، حيثما أمكن، 

مثل إنتاج معدات الوقاية الشخصية في مرافق صناعة المالبس، أو مطهرات )

(األيدي في مرافق صناعة العطور، إلخ

في مجال التكنولوجيا )بما فيها السلع والخدمات المهنية -قّدم مساهمات عينية 

استراتيجية منظمة الصحة العالمية ألغراض -( والخبرة الفنية والنقل، إلخ

وتلبية (2020أبريل / نيسان14)19-المحّدثة بشأن مكافحة مرض كوفيد

احتياجات السلطات الصحية

السلطات الصحية أو جهات التنسيق في األمم وفّر اإلمدادات والخدمات وابلغ 

المتحدة أو منظمة الصحة العالمية والجهات صاحبة المصلحة المعنية األخرى 

عن منتجاتك ومساهماتك العينية، ونّسق معها في هذا الشأن

/  نيسان14-19-االستراتيجية المحّدثة بشأن مكافحة مرض كوفيد

2020أبريل 

19-تخطيط الموارد األساسية لمكافحة مرض كوفيد

التبرعات العينية من السلع الحرجة 

روابط مفيدة

أحدث المعلومات عن التمويل للمانحين والشركاء

لغرض تلبية االحتياجات العالمية 19-االستجابة ألزمات مرض كوفيد

.والقُطرية الملحة

أسئلة متكررة بشأن صندوق التضامن من أجل االستجابة لجائحة 

19-مرض كوفيد

صندوق التضامن من أجل االستجابة تبّرع اآلن

19-لجائحة مرض كوفيد

الشؤون المالية

صندوق التضامن من أجل االستجابة لجائحة قّدم الدعم المالي من خالل 

لقد أُنشئ هذا الصندوق . التابع لمنظمة الصحة العالمية19-مرض كوفيد

لغرض وحيد أال وهو تلبية االحتياجات العالمية والقطرية الملحة في سياق 

.، مع تخفيض ضريبي حيثما أمكن19-االستجابة ألزمة مرض كوفيد

يق بالتنسدّعم تلبية احتياجات المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية 

مع السلطات المحلية
موارد خارجية

لألمم المتحدة 19-الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد

(مبادرة الربط بين مؤسسات األعمال)

19-صندوق األمم المتحدة لالستجابة واإلنعاش في سياق مرض كوفيد

(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)

19-اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على مرض كوفيد

(.األمين العام لألمم المتحدة)

موارد منظمة الصحة العالمية

روابط مفيدة

موارد منظمة الصحة العالمية موارد خارجية

19-إرشادات قطرية وتقنية بشأن مرض كوفيد

(19-مرض كوفيد)جائحة مرض فيروس كورونا 

تقارير الحالة

شبكة معلومات األوبئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية

(EPI-WIN)

كيف تحمي نفسك

نصائح بشأن السفر

استقصاء األعمال التجارية الصادر عن غرفة التجارة الدولية 

(غرفة التجارة الدولية)

الرئيسيةوالرسائلانشر نصائح الصحة العمومية 

منظمة الصحة العالمية على نطاق واسع عنالصادرة

موظفيك وشركتك وشبكات شركائكبواسطة

شارك في استقصاء األعمال التجارية الصادر عن 

في إطار االستجابة لمرض غرفة التجارة الدولية 

19-كوفيد

CC BY-NC-SA 3.0 IGO

مكتب تنسيق )19-الخطة اإلنسانية العالمية لمواجهة كوفيد

(الشؤون اإلنسانية

في المواقع التي تتوفر فيها خطة 19-جائحة مرض كوفيد

(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)استجابة إنسانية 

19-منهاج العمل في سياق مرض كوفيد

(.المنتدى االقتصادي العالمي)

19-منهاج استجابة األعمال التجارية لمرض كوفيد

(المنظمة الدولية ألرباب العمل)

"(.كل امرأة، كل طفل"حركة )حماية النساء واألطفال 

https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/covid-19-critical-items
https://ee.humanitarianresponse.info/x/ySxyZHTE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/donors-and-partners/funding
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/who-response-in-countries
https://covid19responsefund.org/en/?ms=faq
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/
https://covid19responsefund.org/en/
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/secretary-generals-un-covid-19-response-and-recovery-fund
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/teams/risk-communication/epi-win-updates
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice
https://survey3.medallia.com/icc-who-covid-19
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
https://www.connectingbusiness.org/ghrp-covid-19
https://data.humdata.org/event/covid-19
https://www.weforum.org/covid-action-platform
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.everywomaneverychild.org/what-you-need-to-know-about-covid-19/

