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 المتحدة                األمم
   

 نيويورك 
   

 الدولية المدنية الخدمة لجنة
  

 2020 نيسان/أبريل 27

  
 19- بكوفيد  المتعلق الخطر بدل

  
 المتكررة األسئلة

   
 ؟ 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل دفع من الغرض هو ما س:  

 المواقع في بددالعمددل المطددالبين ومحليددا دوليددا المعّينين للموظفين ُيمنح خددا  بدددل هو الخطر بدددل ج:
 للشروط  وفقا  الخطر  بدل  ينطبق ،19-كوفيد عن  الناشئة  الظروف  وفي  للغاية.  خطيرة  ظروف فيها  تسود التي

 2011 لعدددا  الددددوليدددة المددددنيدددة الخددددمدددة للجندددة السددددددددددددددنو  التقرير من الثددداني، المرفق ،3 الفقرة في المبيندددة
(A/66/30،)  غير البيئددددا ” )ج(: 1 الفرعيددددة الفقرة في المبّين للمعيددددار وفقددددا ينطبق الخطر بدددددل أن أ 

 في للعمدل إيفداده  عندد حيداته  يهددد لخطر معرضددددددددددددددين تحدديددا الطبيون الموظفون فيهدا يكون التي المحميدة
  .“العامة الصحة مجال في العالمية الصحة منظمة تعلنها التي الطوارئ حاال 

 
 ؟ 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل فيها ينطبق التي الظروف هي ما :س  

 ومحليدا دوليدا المعينين الموظفين من محددودة مجموعدة على 19-بكوفيدد المتعلق  الخطر بددل ينطبق ج:
  :العالمية الصحة منظمة حددته ما نحو على 19-كوفيد لمواجهة التالية العمليا  في مباشرة يشاركون الذين

 إصدددابته  في ُيشدددتبه أو 19-كوفيد بمرض إصدددابته  تأكد  الذين للمرضدددى السدددريرية الرعاية توفير • 
 المرض؛ بهذا

 ؛19-كوفيد بمرض إصابته  في ُيشتبه الذين للمرضى الفعلي الفح  • 

  ؛19-كوفيد بمرض يتعلق فيما خطرا تشكل أن يحتمل عينا  معالجة أو سحب • 

 للفح . مرفق أو مختبر في ُأخذ  محتملة أو فعلية خطورة على تنطو  عينا  مع التعامل • 
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  مراكز من مركز أي في 19-بكوفيلللد المتعلق الخطر بلللدل ينطبق أن يمكن هلللل :س  
 العمل؟ 

  وبالتالي عالمية،  جائحة 19-كوفيد مرض  يشدددكل إذ أعاله.  المذكورة الشدددروط اسدددتيفا   شدددريطة نع ، ج:
 محددة. جغرافية منطقة على يقتصر ال 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل فإن

 
  الموظفين” جميع على 19-بكوفيلللد المتعلق الخطر بلللدل ينطبق أن المفترض من هلللل :س 

 ؟ “الطبيين

 مباشددرة يشدداركون الذين ومحليا( دوليا )المعينين الموظفين من  محدودة مجموعة على ينطبق بل ال، :ج
 سدددددددددددبيل فعلى العالمية.  الصدددددددددددحة  منظمة  حددته ما  نحو على 19-كوفيد مرض  لمواجهة التالية العمليا  في

 بشدددكل يتعرض وال ُبعد عن/ اإلنترن  شدددبكة على الصدددحية  الرعاية  خدما  يقد   الذ  الطبي  الموظف المثال،
 المباشددددددر غير والتواصددددددل  الخطر. بدل  اسددددددتحقاق معايير يسددددددتوفي ال 19-كوفيد مرضددددددى  ألعراض مباشددددددر

 اسدددددددددتحقاق معايير  ضدددددددددمن يندرج ال وبالتالي بالفيروس،  اإلصدددددددددابة  خطر إلى يؤد  أن يمكن ال بالمرضدددددددددى
 الخطر. بدل

 
 فتوص إلجراء مسللتا  بانتظام يأخذون الذين الطبية الدائرة موظفو يسللتوفي هل :س  

 الخطر؟  بدل استتقاق معايير 19-كوفيد بمرض إصابتهم في المشتبه للمرضى مختبرية

  يسددتوفون 19-كوفيد  فيروس عينا  أو مرضددى مباشددر بشددكل يالمسددون الذين الموظفين جميع نع ،  :ج
 الخطر. بدل على الحصول معايير

 
  19-كوفيلد فيروس من مختبريلة عينلا  ينقلون اللذين الموظفون يسلللللللللتوفي هلل س:  

 الخطر؟  بدل استتقاق معايير

 ينقلها الذ  الشدددددددددددخ   صدددددددددددحة يعرض ال نحو على ومأمونة، آمنة حاويا   في العينا  نقل  يجب ج:
 العينا  نقل كان إذا أ  العدوى،  لخطر معرضددددا العينا  ينقل الذ   الشددددخ  كان إذا أما  للخطر. وسددددالمته

 اإلصددددددددابة  لخطر  الشددددددددخ  يتعرض بأن  احتمال أدنى هناك وكان  للموظف، اليومي  العمل من  جز ا  يشددددددددكل
 األيا  عدد مجموع عن  الخطر بدل له وُيدفع  االسدددددددتحقاق لمعايير مسدددددددتوفيا  الموظف يكون فعندئذ بالفيروس،

 المهمة. تلك فيها يؤد  التي

 
  معايير تاليا تسللتوفي التي األماكن في العاملين للموظفين مزدوج   بدل   سلليفدفع هل س:  

  المتعلق الخطر بدل اسلتتقاق معايير نفسله الوق  في يسلتوفون قد الذين الخطر، بدل دفع
 ؟ 19-بكوفيد

 كابل )مثل فيها  السائدة واألمن  السالمة  ظروف  بسبب  الخطر بدل  فيها ُيدفع عمل  مراكز عدة هناك :ج
 19-بكوفيددد المتعلق الخطر بدددل دفع إقرار ت  وقددد .19-كوفيددد عن النظر بغض أخرى( ومواقع وصددددددددددددددنعددا 

 موظفون فيها يعمل ولكن الخطر،  بدل اسدددددددتحقاق معايير عادة تسدددددددتوفي ال التي العمل  مراكز  حاال  لتغطية
 على 19-كوفيد مرض مواجهة عمليا   في مباشددرة مشدداركة يشدداركوا أن يمكن المتحدة األم  لمنظومة تابعون

 مدا، موقع في الموظفين على فيهدا يتعين حداال  هنداك تكون وقدد العدالميدة. الصددددددددددددددحدة منظمدة حدددتده مدا نحو
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 الذ   والموظف .19-كوفيد مرض  مواجهة عمليا  في  مباشددددددددرة  بصددددددددورة العمل أفغانسددددددددتان، كابل، قبيل من
دفع الغرض، لنفس مخصدددددددددددددد    بدددل   مبلغ مّرتين يتلقى لن الخطر بدددل بددالفعددل يتلقى  المطددالبين للموظفين يددُ

 للغاية. خطيرة ظروف فيها تسود أماكن في بالعمل

 
 19-بكوفيد المتعلق الخطر بدل لدفع المتددة المدة هي ما س:  

 من اعتبددارا 19-بكوفيددد المتعلق الخطر بدددل دفع على الدددوليددة المدددنيددة الخدددمددة لجنددة رئيس وافق ج:
 فيه  سددددددديجر  الذ  المقرر الفصدددددددلي التاريخ  يصدددددددادف الذ  ،2020  تزيرانليونيه 30 إلى  نيسلللللانلأبريل 8

 الخدمة  لجنة رئيس  سديواصدل ،2020 حزيران/يونيه 30 وحتى اآلن ومن  الخطر. بدل مواقع جميع  اسدتعراض
 بالتشدددداور بشددددأنها، المسددددتجدا  آخر وتلقي 1-كوفيد بجائحة المتصددددلة  الصددددحية  الحالة رصددددد الدولية المدنية
 العالمية. الصحة لمنظمة العا  المدير مع الوثيق

 


