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ــا عب    19-لـقد قبـبج ـجا ـحة كوفـيد   ب.عقـ ـعالم العـمل سأســـــــ
ــبـل  ي   وال تزال الجـا حـة ترثر تـرثيرا جـذسيـا في فرم العمـل وســـــــ

ــر م  وفي  ــية لبعامبين وأســـ ــات العامبين والظروف المعيشـــ ــســـ المرســـ
ســـــيما منما المرســـــســـــات ال ـــــ يرة   التجاسية عب  صـــــعيد العالم  وال

والمتوســــــية. واينما ابتقبج قعا القياعات وال ــــــناعات  نجا   ل  
ليريق بحو ا تكـاسات مييرة في عـالم ا مـةالعمـل عبر انبتربـج  ساـســــــــ 

العمل  فإن الماليين من العامبين فقدوا ســـــــبل الكســـــــب  وت ق  منمم 
ســــــيما النســــــا  البواتي  كير عددا عرضــــــة لبموا ر  والأفواج أخرى أ

ــة. وكما  و الحال في  ــاشــــ ــديدة المشــــ يوجدن قكيافة في قياعات شــــ
ـثاس الجـا ـحة آ منجواـبب عـدـيدة من  ـذج الجـا حـة  عقء الـعب  األوفر 

عب  من كابوا أصــال في وروف محفوفة قالموا ر وال قلبل لمم  تحمل 
 ضراة  ضافية أخرى.

بير التي لزم اتخددااهددا للتخميف من  فددار فيرو  لقددد كددان للتدددا 
عواقب عميقة غير مباشدددددرة على المتتمعات وادقت.دددددادات.  19-كوفيد

ن في العدالم لي امفي المداةدة من العد  94فعندد منت.ددددددددددددددن أ دار/مدايو، كدان 
. ومن  ( 1)  عيشدون في بلدان يوجد بها نو  من تدابير غغقق أماكن العمل

خسددددددددددددددداةر ك يرة في  2020اني من عدام المتوقع أن تحدد  في الرعع ال د 
 38مقيين وظيفة بدوام كامل، في حين أن   305سددداعات العمل تعاد  

ون  مل ع - بليون عدامدل 1,25أي حوالي  -في المداةدة من القوا العداملدة  
 .( 2) في قطاعات شديدة الهشاشة

وتتفدددداوت ك يرا  فددددار هددددذن التطورات من بلددددد  خر ومن ف دددة  
ي جانب مهم منه غلى أوجه عدم المسددداواة القاةمة ألخرا، ومرد التباين ف

أصق وإلى ط يعة التدخقت الحكومية. فمن  كدحون في ادقت.اد غير 
ملهم وعق حمددددا دددة ع فلهددددا لهموهم في الغددددالددددب بق حقوق  ك –المنظم 

في الماةة في الشددددهر األو   60انخفضددددر غيراداتهم بنسددددبة  –اجتماعية  
عددة من كددل عشددددددددددددددرة ممن  عملون على فقط من األزمددة. وأك ر من أرع 

ال.عيد العالمي في القطاعات التي تضررت بشدة هم من الشباب. وإاا 

أن ا صدار واضدحُأضديف ال  غلى اررعا  الذي شدهدن التعليم والتدريب، 
الذي  “جيل ارغقق العام”هذا التيل من الشددددباب عرضددددة ألن  .ددددب  

النسدداب بأعداد مفرطة سدديحمل معه  فار هذن األزمة لزمن طويل. وتعمل 
في القطاعات التي تضدددددررت بشددددددة، م ل الخدمات والفنادق والسدددددياحة، 
وتضدددددررن أ ضدددددا من انتقا  النشددددداا ادقت.دددددادي غلى الفضددددداب المنزلي،  

يتحمددل في المنز  التزب األوفر من أعمددا  الرعددا ددة غير ن نهن هن مأل
ؤسددددددددددددددسددددددددددددددات . وأمدا الم( 3) المددفوعدة األجر والتي بداتدر أعبدايهدا في تزايدد

فهي  -وهي محر  ادقت.ددداد العالمي  -التتارية ال.دددغيرة والمتوسدددطة  
تعاني أشد المعاناة، ورعما عتز ك ير منها عن التعافي. وكما هو الحا  

تها، فإن أول   الذين  عيشددددددددددددون في ال لدان النامية رمبة لألزمة ب بالنسدددددددددددد 
وظروف الهشددددددددددداشدددددددددددة يواجهون أك ر المخاطر حدة وهم أقل النا  قدرة 

 على ال.مود.

وت دددو التوقعددات على المدددا القريددب م يرة للقل . ف  ير ممن  
فقدوا عملهم وسدددددد ل عيشددددددهم في األشددددددهر األخيرة لن يتمكنوا من العودة 

مسدتق ل القريب. وينط   هذا على النسداب ب.دفة الق العمل في غلى أسدوا
خاصددددددددددة، ال  أنهن عرضددددددددددة ألن  كن أو  من  غادر و خر من  عود،  

عدم تتريم التمييز بين التنسددددين وعدم اسددددتقرار ظروف عملهن،  بسدددد ب 
بمددا في الدد  انخفددار األجور، وزيددادة أعبدداب الرعددا ددة وت دداليف فر  

رجل، األجور بين المرأة والي ة فظل الفتو سدددددددددددديما في  العمل ال ديلة، ود
فضددددق عما يوجد من ع بات تواجه ادقت.دددداد المنظم. وأما األشددددخا  

أصدددق ضدددحا ا لقسدددتبعاد من العمل، فهم أ ضدددا أك ر اوو ارعاقة، وهم 
 عرضة لمواجهة صعوعات أك ر في العودة غلى العمل في فترة التعافي.

األمد. وهذن ة ن  فار طويلومما ي ير القل  أ ضدا ما للتاةحة م 
ود الرامية غلى الحد من الفقر تحد ات سدددددديكون لها وقع شددددددديد على الته

يضددع مزيدا من العراقيل في طري  تحقي  وعدم المسدداواة، األمر الذي سدد 
ت ــــب أهداف التنمية المسددددددتدامة. ومن شددددددأن هذن التحد ات أ ضددددددا أن 

 .الم العملالزيج عب  باس مبتم ة أصـــــــال من الســـــــو  والتوتر في ع
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وهي رعما السددددددددددمة األغلب في ادقت.دددددددددداد العالمي منذ عدة  -والعولمة 
ب وادقت.ددددددادات، رغم لم ت ن دوما تؤتي فمارها لتميع الشددددددعو  -عقود 

مددا تحملدده من وعود. ففي بلدددان ك يرة، ظددل التفدداوت في توزيع الدددخددل 
 سددددددددددددتفحل منذ ال مانينات. وعلغر ح.ددددددددددددة العاملين من الدخل العالمي 

في الماةة في عام  53,7، متراجعة من 2017في عام  ةةفي الما  51,4
ل . وق ددل أن تحدد ( 4) ، بينمددا ارتفعددر ح.دددددددددددددددة رأ  المددا  المتب يددة2014

في الماةة من العاملين في العالم  عيشددددددددددددددون في حالة   7,1األزمة، كان 
. وكان للنسدددددددددداب ن.ددددددددددن ما كان للرجا  من حظو  ( 5) من الفقر المدقع

راا في الوظاةن التي تنخفض إفعمل، وكن مم قت ب الح.دددددددددددو  على 
ون شددداب خارا داةرة ملي  267فيها األجور وتنعدم خطط الحما ة. وكان 

من ال لدددان، كددان العدداملون   107. وفي ( 6) م أو التدددريددبالعمددل أو التعلي 
 .( 7) ُ منعون من الح  في غنشاب النقابات العمالية أو ادنضمام غليها

ــ   تبين األوفي الوقــج بف  دى االعتمــاد مــ  زمــة الحــاليــةســــــــ
أســــواق العمل. و ذا التراق  ين  ي أن ع عاد المت ادل  ين االقت ــــادات و 
ــتدامة النظر في  بيعت  اعت اسا م ن اليوم من أجل  عجاد عالم أكير اســ

 وشمواًل لبجميء.

أ ضدددددددددددددددا من سددددددددددددددرعددة بعض  19-وقددد رفعددر جدداةحددة كوفيددد 
يذانا في غ خذ بطراة  العمل عن بعد،ادتتاهات، د سدددددددددددديما الرقمنة واأل

تزايدت بعض الحدادت بمسددددددددددددددتق دل واعد أك ر مرونة واسددددددددددددددتددامة. ول ن 
بتكنولوجيات الجديدة عب  المواوف أعضـــًا قو ـــوم الثاس الســـببية ل

ــتقبـل العمـل ، حيددإ غن ادبت ددارات الت نولوجيددة التددديدددة التي تقوم مســـــــ
يدا الشددددددددددددددبكدات وال يداندات  عليهدا ال ورة ال.ددددددددددددددنداعيدة الرابعدة، م دل ت نولوج

مددة والطبدداعددة فقفيددة األبعدداد والددذكدداب ادصددددددددددددددطندداعي وتقنيددات  ضددددددددددددددخال
وأوجددده عددددم الروعوت، تغير من ط يعدددة العمدددل وتندددذر بتعمي  الفتوات 

 المساواة. 

وفي وــل  ــذج التيوسات مجتمعــة  عمكن أن تردي ال يــالــة  
ماســ   ل  زيادة تآكل الت  19-الجما ية وفقدان الدخل من جرا  كوفيد

ستقراس في  بدان الشمال كما في  بدان الجنوب  الاالجتماعي وزعزعة ا
 سوا  من الناحية االجتما ية أو السياسية أو االقت ادعة.

 
 ات الت ديسياس

من  19- عرر هذا الموجز السددددددددددددياسدددددددددددداتي ما لتاةحة كوفيد 
عواقددب وخيمددة في عددالم العمددل الهو أصددددددددددددددق ، ويقدددم خيددارات عمليددة 

إ بين النا  في جميع ت  لتعافي. فالتاةحة ماضدددددددددددددية ألفضدددددددددددددل طرق ا
أنحدداب العددالم ضددددددددددددددروعددا من ا دم والمعدداندداة والتوتر. ويواجدده العدداملون 

وأصدددددددحاب األعما  مسدددددددتق ق   كتنفه الغمور. ول ن غاا نحن ت.دددددددرفنا 
بذكاب وفي الوقر المناسدددددددددب على جميع المسدددددددددتويات، مع التركيز على 

، 2030لعام   مةاب بخطة التنمية المسدددددددددتداالعمل القة  والمنتج، وادهتد
الخروا من هددذن األزمددة أك ر اتحددادا وقوة، بفر  عمددل  سددددددددددددددننت  في

وللتقليل من  فار هذن األزمة أفضل وعمستق ل أك ر عدد ومراعاة لل ي ة. 
على العاملين والمؤسددددددددددددسددددددددددددات التتارية، اتخذت الحكومات والشددددددددددددركاب 

د  زي ر التري ة. فقد خ.ددددددددد  ما ي والمنظمات الدولية متموعة من التدابي 
تريليوندات دودر  9سدددددددددددددد يدل الم دا ، مدا متموعده بلددا، على  170على 

وابيالـقا من  ـذج الويوات  ومن أجـل التعجـيل  لخطط التحفيز المدالي.
قاالبتقال  ل  عالم أكير شـــموال واســـتدامة وقدسة عب  ال ـــمود  ين  ي 

ــة ال ــياسـ ــعيد السـ ــت ا ية عب  صـ عامة عب  بياق أن ت توذ  جرا ات اسـ
 ة.جاالت اليالثة التاليلمواسء في ا

تقدعم الدعم الفوسي لمن يوجد من العامبين في حالة  شاشة  - 1
ولبمرســســات التجاسية نبقاص فرم العمل والدخول المعرضــة 

 لبوير

يلزم ال يددام بخطوات عدداجلددة في األمددد القريددب لتتنددب غغقق  
خفار الدخل، وللتخميف المؤسددددددسددددددات التتارية وفقدان فر  العمل وان 

لة غلى المتا  المنزلي. وينبغي ادعتماد في دة تحو  العمل والعماح من
هذن التدخقت على المؤسددددددسددددددات القاةمة لتوجيه العاملين والمؤسددددددسددددددات 

 التتارية صوب التنمية المستدامة حتى  كون ادنتعاش أفضل وأقوا.

 ات اع بمج شامل في خيوات العودة  ل  العمل - 2

ادقت.دددددددددادي ليسدددددددددا النشددددددددداا ف كافحة التاةحة واسدددددددددت نام غن 
باألمرين المتنافيين. بل على العكس من ال ،  تب أن  كونا متزامنين.  
فالعودة غلى العمل د تعني التخلي عن حما ة صدددددددددددحة العاملين أو تر   
المكاسدددددددب التي تحققر بشددددددد  األنفس في كب  الفيرو  من ادنتشدددددددار. 

اا ة والنشدددددددد ري تتاني غبقاب المؤسددددددددسددددددددات الأن حما ة ال.ددددددددحة د تع كما
ادقت.ددادي في حالة غغقق. وينبغي أن تضددمن السددياسددات العمل على 
كلتا الواجهتين في الوقر نفسدددددددددده. وينبغي عند اتخاا القرارات الرةيسددددددددددية 
ادعتماد على نظرة كلية شاملة. فالقرارات المتعلقة بإعادة فت  المدار ، 

ة من المحتملا خذ بعين ادعتبار  فاُرهعلى سدددددددددددد يل الم ا ، ينبغي أن تؤ 
 حيإ أعباب الرعا ة التي  مكن أن تحو  دون عودة المرأة غلى العمل.

 عـجاد فرم العـمل الال ق والمنتج لتحقيق ابتـعاخ أخضـــــــــر  - 3
 وشامل قادس عب  ال مود
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غن عدالم العمدل لن  كون بعدد هدذن األزمدة بدالمظهر الدذي كدان   
نها  كشدددددفر ع تيفأوجه الضدددددعن والشدددددرو  ال عليه ق لها، وما ينبغي له.

األزمة ينبغي أن ُتعالج. ويتعين تنسددي  التهود على المسددتويات العالمي 
وارقليمي والوطني رتدداحددة فر  العمددل القة  والمنتج للتميع بدداعتبددار  
ال  أساسا دنتعاش أخضر شامل قادر على ال.مود. وينبغي في أفناب 

ترتفع   ات التيمعد فيدة التي تمر منهدا المتت الد  مراعداة التحودت الدد مغرا

فيها معددت الشدديخوخة، كما ينبغي مراعاة التحو  غلى أنماا ادقت.دداد 
المحايدة مناخيا، هذا التحو  الذي حظي ق ل اندد  األزمة بتأييد متزايد 
من أجزاب واسددددددددعة من المتتمعات. وسدددددددديكون لما ُيتخذ ا ن من قرارات 

 يا  الحاضر والمستق ل. فار عميقة بالنسبة ألج
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 السياق العالمي: - 1
 ( 8) 19-عالم العمل قبل كوفيد

 

 

 

 

ملي ا  بأوجه عدم المسدددددداواة  19-لقد كان عالم العمل ق ل كوفيد 
 3,3. ولم ت ن نسددددددددبة العاملين ممن هم في سددددددددن العمل )( 9) والمشدددددددداكل

في  57تتعددا بليون رجدل(  2,0بليون امرأة و  1,3 :بقيين شددددددددددددددخ 
. ومعظم من  ( 10) لعملخ  عاطلين عن ان شددددددددد مليو   188الماةة. وكان 

كان لهم عمل كانوا  عملون في ادقت.ددداد غير المنظم، وفي الغالب من 
هم بحكم عملهم، وعق حمدددا دددة اجتمددداعيدددة، وكددداندددر غير حقوق ُت فدددل ل

الفقر. فعلى سدددددددددددددد يدل الم دا ، كدان  أجورهم متددنيدة بحيدإ د تخرجهم من 
يزاولون أعمداد في القطدا   رقدةاألفدافي المداةدة من العداملين  85 ر من أك

ة من النا  في  سديا غير المنظم، والشديب نفسده كان  سدري على الغال ي 
وأمريكا القتينية والشددددرق األوسددددط. وكانر نسددددبة العمل في القطا  غير 

في المداةدة(،  62نسدددددددددددددداب )المنظم مرتفعدة بوجده خدا  في صددددددددددددددفوف ال
 قطاعي الزراعة والخدمات.  ومهيمنة في

   

 19-ل كوفيدمرشرات سوق العمل العالمية قب :1الشكل 

  اليين بسمة 5,7 :السكان في سن العمل

 %(35) بليون في عمل غير منظم 2 )%22) في عمل منظم 1,3

 %(39بليون ) 2,3خارا القوا العاملة:  %(57بقيين ) 3,3العاملون: 

 جمالي العمالة في 
حالة استودام باقص: 

 القوا العاملة المحتملة:  مبيوبا 473
 %(25مليونا ) 119

 عمالة ناق.ة من حيإ وقر العمل:
 %(35مليون ) 165

 ون:العاطل
 %(40مليونا ) 188

  بيون بسمة 1,2 :سنة( 24-15الش اب في سن العمل )

 العاملون من الشباب:
 %(36مليونا ) 429

 عمالة ناق.ة من حيإ وقر العمل:
 %(35مليون ) 165

 لتدريب )بدون عمل(:الشباب في التعليم أو ا
 %(42ن )مقيي 509 

ناق.ددددددددة من حيإ وقر العمل هم أشددددددددخا  عاملون ول ن وقر عملهم غير كاف مقارنة بحالة عمل األشددددددددخا  الذين يوجدون في حالة عمالة  :مالحظة
ون فعليا عن عمل، ولم  كونوا متاحين ل دب بح المحتملة تشددددمل األشددددخا  الذين كانوا ي مفضددددلة  كونون راغ ين فيها ومسددددتعدين للعمل فيها. والقوا العاملة

ون متاحين للعمل في غضدددددون فترة ق.ددددديرة دحقة )الباح ون عن العمل غير المتاحين(، أو الذين لم  كونوا العمل في األسددددد و  المرجعي، ول نهم سدددددي.دددددبح
ن عن العمل المحتملون المتاحون(. والعاملون من الشدددددددددباب ح وعمل ومتاحين في األسددددددددد و  المرجعي )البايبح ون فعليا عن عمل ول نهم كانوا راغ ين في ال

 سه يتابعون التعليم أو التدريب. مكن أن  كونوا في الوقر نف
 .ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2019 :الم دس
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شددددددددددددددتركدا  في جميع المهدارات مع فر  العمدل تحدد دا  م كدان عددم تطداب 
في العمددددل غير الطوعي، المؤقددددر وغير   ايدددددد  تز أنحدددداب العددددالم. وحدددد 

المتفرغ، فضددددددق  عن أشددددددكا  العمل التديدة، األمر الذي أدا غلى زيادة 
سدددددديما   من لدا العاملين والمؤسددددددسددددددات التتارية، ودالشددددددعور بانعدام األ

 والمتوسطة.المؤسسات ال.غرا وال.غيرة 

الحرمان،  ان في حالة شدددددددددددديدة منوكانر بعض ف ات السدددددددددددك 
من  19-حدة كوفيددالف.ددددددددددددددل التدالي بدإسددددددددددددددهداب كيف زادت جداة  ويتنداو 

 تضيي  الخناق على هذن الف ات.

  كابج معدالت ال يالة  ين الشــــ اب بحو سدددددد يل الم ا فعلى  
. وكان أزيد من ( 11) أضــــــــعاف بظيراتما لدى الك اس قبل حبول األزمة 3

املين من شددددددددددددددبداب العدالم يزاولون أعمداد في فقفدة من كدل أرععدة من العد 
في الماةة من  60، مقارنة بنسدددددددددبة القطا  غير المنظم ق ل بدا ة األزمة

سددددددددددنة فما فوق. وكان حوالي الُخمس من  25العمر  ال بار البالغين من
مليون شاب، خارا داةرة العمل   267الشباب في جميع أنحاب العالم، أو  
في المدداةددة  40ل هددذا الرقم غلى حوالي أو التعليم أو التدددريددب. ووصددددددددددددددد 

لمتوسدددطة الدخل من الشدددريحة سدددبة للشدددابات من النسددداب في ال لدان ابالن 
 .( 12) األدنى

ـــوا  م صوو انـعاـقة قـبل األزـمة يواجمون أبواعا وـكان األشـــــــ
فنسدددبة عمالة األشدددخا  اوي   من االســت عاد في جميء مجاالت العمل:

فما فوق غلى عدد السكان كانر في   سنة 15ارعاقة البالغين من العمر 
ير اوي ارعاقة. تقريبا من نسدبة عمالة األشدخا  من غ  حدود الن.دن

ألشددددددددددخا  اوي ارعاقة على وكان الغالب أن  ح.ددددددددددل العاملون من ا
أجور أقل من أجور أقرانهم ممن ليسدددددددوا من اوي ارعاقة. وكان النق  

رة وفي الترتيبات التيسددديري  ة المعقولة من الع بات في أماكن العمل الميسددد 
 تقدم األشدددخا  اوي ارعاقة على العمل. ود  األخرا المعيقة لح.دددو 

القليددل من الدددعم  نظم الحمددا ددة ادجتمدداعيددة في معظم ال لدددان سددددددددددددددوا 
في الماةة  28غا د  ح.ددددل سددددوا  -لألشددددخا  اوي ارعاقة وأسددددرهم 

 من األشددددددخا  اوي ارعاقات الشددددددديدة على اسددددددتحقاقات ارعاقة على
المداةدة في ال لددان  في 1ال.ددددددددددددددعيدد العدالمي، ود تتعددا تلد  النسددددددددددددددبدة 

 المنخفضة الدخل.
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باتخاا  19-لقد وقن صدددانعو السدددياسدددات بحزم في وجه كوفيد 
التدابير القزمة ربطاب تفشدي الفيرو  وإنقاا األروا  البشدرية وحمايتها. 

التي اتُّخدددذت ر ارغقق العدددام والتددددابير التقييدددد دددة األخرا وكدددان لتددددابي 
ق العمل الضدددعيفة أصدددق، وكذل  دمر على أسدددوالتاةحة أفر مدحتواب ا

 على ارنتاا وادستهق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الماةة من العاملين على صدعيد العالم  94ويعيو اليوم في ارجما   
 (.2ق أماكن العمل )الشكل في بلدان يوجد بها نو  من تدابير غغق

سددددددل جن ية المباشددددددرة وسددددددقوادسددددددت مارات األوتعطلر التتارة  
وخيمدة على عمليدات التوريدد العدالميدة مع مدا يترتدب على الد  من  فدار 

ارنتاا وفر  العمل المرتبطة بها.  

  

 
سب العاملين في العالم الذين  عيشون في بلدان تفرر غغقق أماكن العمل جميعا عدا األساسي منها  نِ

 العمل غقق أماكنب العاملين في العالم الذين  عيشون في بلدان توصي بإنس
 ليننسب العاملين في العالم الذين  عيشون في بلدان تفرر غغقق أماكن العمل لبعض القطاعات أو ف ات العام
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  يناير 1 -يناير  9 - يناير 17 - يناير 25 ف راير 2 - ف راير 10 - ف راير 18 - ف راير 26 - مار  5 - مار  13 - ر ما 21 -  مار 29 - أبريل 6 - أبريل 14 - أبريل 22 - أبريل 30 - مايو 8 - مايو 16
لين في ال لدان نسدددب العام املين والتي يوصدددى فيها بإغقق أماكن العمل، مدمتة معنسدددب العاملين في ال لدان التي تفرر غغقق أماكن العمل لبعض القطاعات أو ف ات الع

 التي تفرر غغقق أماكن العمل جميعا عدا األساسي منها.
 International Labour Organization (ILO) COVID-19 Monitor, 4th Edition, 27 May 2020 :الم.در

 العمالة في الببدان التي تقرس فيما  غالق أماكن العمل :2الشكل 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
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وفي الحدددادت التي كددداندددر فيهدددا نظم الحمدددا دددة ادجتمددداعيدددة ضددددددددددددددعيفدددة 
المقيين من النا  ود دخل لهم. وقد ارتفعر نسددددب معدومة، أمسددددى   أو

العمدل الددوليدة  مدا ارتفدا  في العدديدد من ال لددان، وتقددر منظمدة البطدالدة أ
في  10,7ت بنسدددددبة أن سددددداعات العمل في جميع ال لدان والمناط  تهاو 

مقددارنددة بددالرعع األخير من عددام  2020المدداةددة في الرعع ال دداني من عددام 
مقيين وظيفددة بدددوام كددامددل )بدداحتسددددددددددددددداب  305، وهو مددا  عدداد  2019

 .( 13) عة(سا 48أس و  عمل من 

واة وادنقسدددددددامات وقد كشدددددددن الوعاب عن أوجه من عدم المسدددددددا 
لى أشددددددد الف ات ضددددددعفا معات التي تلقي بالعبب عادجتماعية في المتت 

.ونتيتة لذل ، من المرج  أن  سددتفحل الفقر المتعدد األبعاد ( 14) وتهميشددا

درة عن  . وتشدددير التقديرات المنقحة ال.دددا( 15) وتتعم  أوجه عدم المسددداواة 
حالة فقر  مكن   غلى أن عدد األشددخا  الذين  عيشددون في ال ن  الدولي

هو ما سديكون أو  مليون شدخ ، و   100ليون و م 70أن يزيد بما بين 
 2019، وقدد كدان عددد الفقراب عدام 1998زيدادة في عددد الفقراب مندذ عدام 

. وُيقدر أن عدد من  ظلون فقراب رغم ( 16) ليون نسدددددددددددمةم 632في حدود  
 .( 17) مليون شخ  35 .ل غلى أنهم  عملون سيزيد بما 

 يةلقيا ا ر االمو

في المداةدة من القوا العداملدة على ال.دددددددددددددعيدد   38حوالي  عمدل  
في قطدداعددات مرتفعددة المخدداطر   - بليون عددامددل  1,25حوالي  - العددالمي 
 ( 2)التدو  

 2020األول واليابي من عام ابوفاض عدد ساعات العمل في الراعين  :3الشكل 

 قاسبة قو  األساس لما قبل األزمةالنس ة المقدسة البوفاض  جمالي ساعات العمل م
   معدلة موسميا(2019 من عامخير )الراء األ

 2020 ألو االف.ل  2020الف.ل ال اني 

 2020 ألو االف.ل  2020الف.ل ال اني 

 2020 ألو االف.ل  2020الف.ل ال اني 

  العالم

  ال لدان المنخفضة الدخل

  المتوسطة الدخل من الشريحة الدنياال لدان 

  لدخل من الشريحة العلياال لدان المتوسطة ا

  خلال لدان المرتفعة الد

  أفري يا

  األمريكتان

  الدو  العرعية

  والمحيط الهادئ سيا 

  أوروعا ووسط  سيا

 .International Labour Organization (ILO) COVID-19 Monitor, 4th Edition, 27 May :الم.در 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
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 القياع االقت ادي
األثر الحالي 

لألزمة عب  الناتج 
 ادياالقت 

 (19-ل كوفيدقب 2020الحالة األساسية لبعمالة )التقديرات العالمية لعام 

مستوا العمالة 
 )با دف(

العمالة العالمية النسبة من 
 )بالنسبة الم وية(

نسبة األجور )معد  اريرادات 
الشهرية في القطا /معد  

 غجمالي الدخل(

نسبة النساب 
 )بالنسبة الم وية(

 61,8 1,23 5,3 176560 منوفا التعليم

ال.حة البشرية والعمل 
 70,4 1,14 4,1 136244 منوفا ادجتماعي

والدفا ؛ الضمان اردارة العامة 
 31,5 1,35 4,3 144241 منوفا ادجتماعي ارلزامي

 18,8 1,07 0,8 26589 منوفا المنافع العامة

 - منوفا الزراعة؛ الحراجة وصيد األسما 
 37,1 0,72 26,5 880373 متوس *

 7,3 1,03 7,7 257041 متوس  التشييد

 47,1 1,72 1,6 52237 متوس  الخدمات المالية والتأمينات

 15,1 1,46 0,7 21714 متوس  التعدين واستغق  المحاجر

الفنون والترفيه وادستتمام، 
 57,2 0,69 5,4 179857 مرتفء*-متوس  وغيرها من الخدمات

 14,3 1,19 6,1 204217 مرتفء*-متوس  التخزين وادت.ادت النقل؛ 

 54,1 0,71 4,3 143661 مرتفء خدمات الفنادق والمطاعم

العقارات؛ األنشطة التتارية 
 38,2 0,97 4,7 156878 مرتفء واردارية

 38,7 0,95 13,9 463091 مرتفء ال.ناعة

تتارة التملة والتتزةة؛ غصق  
 43,6 0,86 14,5 481951 مرتفء ارات والدراجات الناريةيالس

 
 .International Labour Organization (ILO) Monitor: COVID-19 and the world of work, 3rd Edition, 29 April 2020  :الم.در 
، تعرضدددر أجزاب من القطا  ال.دددناعي لضدددرعة شدددديدة )م ل صدددناعة ات فرعية تأفرت بطرق مختلفة. فعلى سددد يل الم ا ت التي تشدددمل قطاع شدددير غلى القطاعا * 

  وروعا(، بينما لم تتضرر أجزاب أخرا من القطا  بالقدر نفسه.السيارات في أ

 العامبون المعرضون لبوير: منظوس قياعي  :1الجدول 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
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ن وهدذن القطداعدات ك يفدة العمدالدة، وتسددددددددددددددتخددم مقيين من العداملين الدذي 

العدداملون غدالبددا مدا ت ون أجورهم زهيدددة ومهدداراتهم متدددنيددة. ويوجدد هؤدب 
ت األرععة األك ر تضددررا من تأفير التاةحة في سددوق العمل في القطاعا

 144ومن انخفدار ارنتداجيدة، وهدذن القطداعدات هي: المطداعم والفندادق )
مليون(؛ والخدددددمددددات  482ون عددددامددددل(؛ وتتددددارة التتزةددددة والتملددددة )ملي 

  مليون(. 463مليون(؛ وال.ناعة ) 157رية واردارة )التتا

ــية   ــياحة ولألبشـــ ــبة قالســـ غسددددددددهام ك ير في الناتج صات ال ـــ
المحلي ارجمالي وسدددوق العمل في مناط  عديدة. فاألنشدددطة السدددياحية 

في الماةة من متمو    10توفر بشدددددددكل مباشدددددددر أو غير مباشدددددددر حوالي 

، توقفر السددددياحة الدولية “91-كوفيد”. ومنذ بدا ة أزمة ( 18) فر  العمل
والمتوسدطة  في المؤسدسدات ال.دغرا  عمليا. وتعمل غال ية القوا العاملة

. وفي جميع أنحاب العالم، تشدددكل النسددداب ( 19) التي مسدددتها أضدددرار مفرطة
ود سدددديما في التزب المنخفض الغال ية من العاملين في قطا  السددددياحة،  

 األجور من هذا القطا .

بحسدددددددب المخاطر  .دددددددنفان القطاعات   4والشدددددددكل   1التدو    
فبعض القطاعات لى من هذن األزمة(. الحالية فحسددب )أي المراحل األو 

، على سدددددددد يل فالزساعةسددددددددتشددددددددهد مع مرور الوقر تزايدا في المخاطر.  
  في جميع أنحاب الم ا ، توفر سددددددددددد ل العيو ألك ر من بليون شدددددددددددخ

 ي االقت اد غير المنظمالفروق  ين الجنسين من حيث ترثير األزمة ف :4الشكل 

 الرجا 

 النساب

 العالم

 المتأفرون بشدة

 

 الببدان المرتفعة الدخل

 

 المتأفرون بشدة

 

الببدان المتوســـــــــية الدخل 
 من الشريحة الدبيا

 المتأفرون بشدة

 

المتوســـــــــية الدخل الببدان 
 يحة العبيامن الشر

 المتأفرون بشدة

 الببدان المنوفضة الدخل

 رون بشدةالمتأف

 قطاعات بمخاطر
 خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة - خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة -متوسطة 

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة

 الرجا 

 النساب

 الرجا 

 النساب

 الرجا 

 النساب

 الرجا 

 ابالنس

2 39 16 12 32 
4 40 2 11 42 

 

6 7 23 17 47 
22 5 5 18 51 

 

 قطاعات بمخاطر
 خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة - خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة -متوسطة 

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة

 بمخاطرقطاعات 
 خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة - خفضةمن

 اطرقطاعات بمخ
 متوسطة

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة -متوسطة 

 قطاعات بمخاطر
 عةمرتف

 قطاعات بمخاطر
 خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة - خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة -متوسطة 

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة

 قطاعات بمخاطر
 خفضةمن

 قطاعات بمخاطر
 متوسطة - خفضةمن

 اطرقطاعات بمخ
 متوسطة

 قطاعات بمخاطر
 مرتفعة -متوسطة 

 قطاعات بمخاطر
 عةمرتف

2 29 17 13 39 
4 25 2 14 56 

 

2 40 15 12 31 
3 49 3 9 37 

 

1 67 8 7 17 
1 60 2 10 28 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
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ن المنخفضددددددددددددددة لعدديدد من ال لدداالعدالم، وهي العمود الفقري دقت.دددددددددددددداد ا
هم ب ل ي  في المداةدة من فر  العمدل وتسددددددددددددددا 60,4الددخدل، حيدإ توفر 

حلي ارجمددالي في بعض ال لدددان. ومن المحتمددل أن ُتفقددد من الندداتج الم
هذا القطا  أعداد من فر  العمل وسددد ل ال سدددب بسددد ب ادضدددطرابات 

طويلة األمد في التتارة وسددددددددددقسددددددددددل التوريد، األمر الذي سددددددددددت ون له ال
خيمدة من حيدإ معدددت الفقر المرتفعدة أصددددددددددددددق  في المنداط  عواقدب و 

 .( 20) الريمية

، فإن أشددددددددددددد العاملين ال ــــــــحة الممنيةمخاطر  وفيما يتعل  ب  
تضدددررا  هم جميع من  عملون في قطاعات ارنتاا والخدمات األسددداسدددية 

العمل، وغالبا  ما  كون ال  في ظروف د تراعي شددددددروا  التي تواصددددددل
اسددددددددددددددتعمدا  معددات الوقدا دة، وغير الد  من التددابير التبداعدد ادجتمداعي و 
ويسددددتح  هؤدب الذين  عملون  ة والسددددقمة المهنية.اات ال.ددددلة بال.ددددح

في ال.دددددفوف األمامية اهتماما  خاصدددددا  من الحكومات لضدددددمان أق.دددددى 
 درجات الحما ة.

 
 (21)غير المنظم  م األكير تضرساً  ي االقت ادالعامبون ف

غير المنظم معرضدددددددددددون بحدة غن من  عملون في ادقت.ددددددددددداد  
التقديرات تشددير غلى أن عاةدات مخاطر الناجمة عن تدابير ارغقق. فلل

في الماةة على   60هؤدب في الشددهر األو  من األزمة انخفضددر بنسددبة 
ة في أفري يا وأمريكا القتينية(.  في الماة  80ال.دددددددعيد العالمي )وعحوالي 

يرتفع معدد  الفقر النسدددددددددددددد ي، الذي ُ عر ف بأنه نسددددددددددددددبدة  ومن المتوقع أن
في الماةة من  50ل عن لعما  الذين  ح.ددددددددلون على دخل شددددددددهري  قا

نقطة م وية على ال.ددددددددددددعيد   34متوسددددددددددددط الدخل لدا السددددددددددددكان، بنحو 
بغي النظر غلى العدالمي بالنسددددددددددددددبدة للعداملين في القطدا  غير المنظم. وين 

العاملين في القطا  غير المنظم في هذن ا فار الهاةلة التي تمس بدخل 
يتطلب  سياق تعرضهم لمخاطر أك ر في متا  ال.حة والسقمة، حيإ

عملهم ال  ير من التفددداعدددل مع زمقةهم في العمدددل أو مع الزعددداةن، في 
 ير األيدي.حين  فتقرون غلى الحما ة ال افية، م ل األقنعة أو مواد تطه

سددددددددددددات ال.ددددددددددددغرا وعقوة على ال ، غالبا ما تعمل المؤسدددددددددددد  
والمتوسدددددددددطة الحتم بدورها في القطا  غير المنظم في ك ير من ال لدان 

نظرا  ل.ددددعوعات غدماا المؤسددددسددددات ال.ددددغرا والمتوسددددطة في النامية. و 
القطا  المنظم من خق  عمليات التسدددددددددتيل في أفضدددددددددل األوقات، فإن 

سددات لن تتمكن من الح.ددو  على المسدداعدة خق  ك يرا من هذن المؤسدد 
 .األزمة

 

 العمل في تقدعم الرعاعة

غن العاملين في قطاعات الرعا ة، حيإ تم ل النسدددددددددداب ما بين   
في الماةة من العاملين، هم ف ة شدددديدة الهشددداشدددة، يتقاضدددون   70  و 60

أجورا زهيدة، وغالبا  ما  عملون ب.ددورة غير منظمة وعدون اعتراف ُيذكر 
دوا أنفسددددددددددددددهم  . وقددد توقن ك ير منهم عن العمددل أو وجدد ( 22) تهوداتهمبم

معرضددين بقوة للمخاطر ال.ددحية )م لما هو الحا  بالنسددبة للعاملين في 
 السن، حيإ د  كون ممكنا ممارسة التباعد ال دني(. رعا ة كبار

وقدد زادت أعمدا  الرعدا دة غير المددفوعدة األجر خق  عمليدات  
تها التاةحة، حيإ كانر المرأة ق ل األزمة تتحمل ارغقق التي اسدددددددددتدع

عباب هذا النو  من الرعا ة أك ر من فقفة أضددددعاف ما كان يتحمله من أ 
ن صدددددعوعة ح.دددددو  المرأة على العمل، ويعقد  الرجل، األمر الذي يزيد م

من عوامل ارجهاد التي تؤفر على صدحتها ال دنية والذهنية. وعارضدافة 
ت في متددا  الرعددا ددة اللواتي  حدداولن التمع بين  غلى الدد ، فددإن العددامق

ت ارضددددافية في المنز  ومهام النوعات الطويلة في العمل،  تدن الواجبا
مفرا من األعباب المتتمعية الناجمة   أنفسدهن مرغمات على تحمل قسدط

 .( 23) عن األزمة الحالية
 

 المرسسات التجاسية المعرضة لبوير

ال.ددددددددغرا وال.ددددددددغيرة   لألزمة وقع شددددددددديد على المؤسددددددددسددددددددات 
ن المؤسدددسدددات وتدني قدرتها ومرد ال  غلى حدة هشددداشدددة هذوالمتوسدددطة،  

في الم ة من المؤسددددسددددات  50على ال.ددددمود بسدددد ب حتمها. فأك ر من 
يرة والمتوسددددددددددددددطدة في بلددان منظمدة التعداون والتنميدة في الميددان ال.ددددددددددددددغ

كون . وسدددي ( 24) ادقت.دددادي  مكن أن تفشدددل خق  األشدددهر القليلة القادمة
العمود  نهيار المؤسدددسدددات ال.دددغرا وال.دددغيرة والمتوسدددطة التي تشدددكلد

الفقري ادقت.ددددادي والتهة األولى في غ تاد فر  العمل في العديد من 
وي على ادقت.ددددددددادات الوطنية و فاق النمو العالمي، وعلى ال لدان أفر ق

الت.دددددددددورات والتوقعات، بل وعلى القطا  المالي، الذي رعما كان بالفعل 
ي تحر وطأة الضدددددغوا الناجمة عن ضدددددعن أداب الحافظات المالية. وف

بعض ال لدان،  مكن أن  كون لتدهور الوضدددددددددددع المالي للمؤسدددددددددددسدددددددددددات 
 .( 25) في القطا  الم.رفي ككلال.غرا والمتوسطة  فار عامة 

في المداةدة تقريبدا   54مليون من أرعداب العمدل، أي  47وحوالي  
العالم،  سدديرون أعماد تتارية في من متمو  أرعاب العمل على صددعيد  

ل.ددددددددناعة، وخدمات المطاعم والفنادق، أك ر القطاعات تضددددددددررا ، وهي ا
وهي قطاعات  ،( 26) وتتارة التملة والتتزةة، واألنشددددطة العقارية والتتارية

في المدددددداةددددددة من الندددددداتج المحلي ارجمددددددالي في  30تم ددددددل أك ر من 
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لين المسددددددددددددددتقلين في هدذن مليوندا من العدام 389. ويعمدل ( 27) المتوسددددددددددددددط
مل والعاملين المسددتقلين،  ات األرععة أ ضددا. وعاحتسدداب أرعاب العالقطاع

 .ددددددل عدد المؤسددددددسددددددات التي تعمل في القطاعات األك ر تضددددددررا غلى 
 .( 28) مليون مؤسسة على صعيد العالم 436ي حوال

وعينما تؤدي الوحدات ادقت.ددددددداد ة ال.دددددددغيرة في جميع أنحاب  
يا  باعتبارها التهة الرةيسددددددددددددية في غ تاد فر  العمل، العالم دورا  رةيسدددددددددددد 
، ( 29) لدان المنخفضددة الدخل وال لدان المتوسددطة الدخلوخ.ددوصددا في ال  

ك ير من األحيان د ُتتا  لها س ل   ، فهي في( 30) سيما بالنسبة للنساب ود
الح.ددددددو  على ادةتمان، وتمتل  قدرا  سدددددديرا من األصددددددو ، وهي األقل 

من التدابير الضدددددددددددددري ية والحوافز المتعلقة باألزمة  حظا في ادسدددددددددددددتفادة
 الحالية.

 
 الفئات تضرساً أكير 

قانضـــافة  ل  الثاس المرت ية قرعمال الرعاعة غير المدفوعة  
ــا األجر المبين مم قت تم يق مفرطا في قطاعات   ة أعالج  فإن النســــــ

الخددمدات التي تضددددددددددددددررت من التداةحدة، م دل ال يع بدالتتزةدة، وخددمدات 
وعب  العموم  فـــإن حوالي  فندددددادق والمطددددداعم، واألعمدددددا  المنزليدددددة.ال

معرضدددات ف من عدد النســا  البواتي كان لمن عمل قبل األزمة الن ــ 
 19-أزمة كوفيد وهذ الخلل تنفرد به .بشددة لألضدرار الناجمة عن األزمة

ويمكن أن ُ عزا غلى وجود النسدددددددددددددداب بدأعدداد مرتفعدة في قطداعدات تقدد م  
لقطداعدات األك ر تضددددددددددددددررا من تددابير ارغقق العدام. الخددمدات، وهي ا

اصدة في أمريكا الشدمالية وأوروعا، حيإ تعمل النسداب وهذا واقع ب.دفة خ
 لخطر. وينبغي أن تددأخددذأك ر من الرجددا  في القطدداعددات المعرضدددددددددددددددة ل

 تدابير الطوارئ وارنعاش هذن األرقام بعين ادعتبار.

أزمة، وهم  بشددددكل غير متناسددددب خق  أيالشـــ اب  ويتضددددرر  
، كان 19-  هذن األزمة. فق ل ظهور جاةحة كوفيدأشدددددددددددد تضدددددددددددررا خق

 10من كل   4مليون شددددددددددداب في جميع أنحاب العالم، أو أك ر من  178
 عملون في تتارة  على ال.دددددددددددعيد العالمي، شدددددددددددباب ممن كان لهم عمل

التملدة والتتزةدة، وال.ددددددددددددددنداعدة، وخددمدات الفندادق والمطداعم، وغيرهدا من 
ا في ال  العقارات، وهي قطاعات تضررت بشدة من جراب الخدمات، بم
. وت شدددددددددن أحد  ( 31) عطل تعليم وتدريب الشدددددددددباب بشددددددددددةاألزمة. وقد ت 

ت، قد باب، ود سدددددددديما الشددددددددابابيانات القوا العاملة أن البطالة بين الشدددددددد 
ارتفعر بوتيرة أسددر  من ارتفا  معددت البطالة في صددفوف من هم في 

جيدل ”سددددددددددددددبداب فدإن ادحتمدادت مرتفعدة لظهور مقت دل ال هولدة. لهدذن األ
دابير المتخدددذة في متدددا  السدددددددددددددديددداسددددددددددددددددات . وععض التددد “ارغقق العدددام
رنقداا م دل السدددددددددددددديداسددددددددددددددات المداليدة والنقدد دة، وعمليدات ا -ادقت.دددددددددددددداد دة  

ضددددددددددري ية، وتتميد الرهون العقارية، وإسددددددددددقاا الفواةد على وارعفابات ال
ممة لتل ية ادحتياجات ليسددر م.دد  -قرور الطقب واألعما  التتارية 

 الخاصة للشباب.

وسدددددددقمتهم فحسدددددددب، بل اس الســـــن  ك والفيرو  د يهدد حياة  
يهدد أ ضدددددددددا شدددددددددبكاتهم ادجتماعية، وسددددددددد ل ح.دددددددددولهم على الخدمات 

. وسدددددددت ون العواقب في ( 32) د ة، ووظاةفهمية، ومعاشددددددداتهم التقاعال.دددددددح
لقوا العاملة غلى أن ح.دة كبار السدن في االدخل والعمالة ك يرة بالنظر 

العقود ال قفة نقاا م وية في  10ال.ددددددددعيد العالمي بنحو قد زادت على 
. وكداندر هدذن الزيدادة في ك ير من األحيدان نتيتدة للحداجة ( 33) المداضدددددددددددددديدة

في الماةة من كبار السدددددن ممن  20ل من سددددديما وأن أق اد ة، دادقت.ددددد 
 لدان هم في سدن التقاعد  ح.دلون على معاش تقاعدي في العديد من ال

لفقر في النداميدة، وعدالتدالي فدإن فقددان هدذا الخيدار سدددددددددددددديؤدي غلى زيدادة ا
  .( 34) صفوف كبار السن

بحدددة من العواقدب  الالجئون والعـامبون الممـاجرون وقدد تدأفر  
فهؤدب عادة ما يوجدون بأعداد ك يرة في قطاعات ادقت.داد ة للفيرو . 

بددون حمدا دة، وعدأجور   ك ر فيهدا أن  كون العمدل مؤقتدا أو غير منظم أو 
في متدددا  تقدددد م  زهيددددة وعق حمدددا دددة اجتمددداعيدددة، بمدددا في الددد  العمدددل

. وفقدان فر  العمل د تنح.دددددر عواابه بالنسدددددبة للعديد من  ( 35) الرعا ة
شدددددددددددرة التي ت ون له في مسدددددددددددتوا دخلهم، بل جرين في ا فار المباالمها

د من سددددددديؤدي ال  أ ضدددددددا غلى انخفار تحويقتهم المالية. ومما سددددددديزي 
 صددددددددددعوعة عودتهم غلى العمل فقدان التأشدددددددددديرات أو ت.دددددددددداري  العمل أو

. وفي الوقددر نفسددددددددددددددده، غددالبددا  مددا  عدداني  ( 36) ارقددامددة ومتطلبددات تتددديدددهددا
غلى أسواق العمل، ومن  صو  بالطرق القانونيةالقج ون من صعوعة الو 

عدم شددددددددددددملهم في التدابير الوطنية للحما ة ادجتماعية، ومن صددددددددددددعوعة 
لى الخدمات المالية وادةتمانية، ومن تقييد حرية التنقل. وقد الح.ددو  ع

فقددددان الددددخدددل ك يرا من القج ين عددداجزين عن تل يدددة احتيددداجددداتهم   تر 
  األساسية.

، الـعامبين المنزليين ن مليون م 67م أك ر من ويوجدد في العدال 
في الماةة منهم   80في الماةة منهم  عملون بشدددددددددددددكل غير منظم، و  75

والغدال يدة العظمى منهم نسدددددددددددددداب. ويؤدي هؤدب العداملون دورا   مهداجرون،
 في ضددددددددمان صددددددددحة وسددددددددقمة األسددددددددر التي  عملون لديها، من رةيسدددددددديا  

لنظر غلى المرضددى والمسددنين. وعاالتنظيف والطبخ، غلى رعا ة األطفا  و 
قرعهم ال دني من أفراد األسددددددددددددددر التي  قدمون لها الرعا ة، فهم في خطر 

. ويتضددددداعن هذا الخطر في الحادت التي 19-فيدمرتفع لإلصدددددابة بكو 
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للمرضددددددى، أو عندما يتعين عليهم التنقل لمسددددددافات  قدمون فيها الرعا ة 
  لون لدا أسر متعددة.طويلة في وساةل النقل العام، أو عندما  عم

وك ير من العمدا  المنزليين غاا مرضددددددددددددددوا د  سددددددددددددددتفيددون من  
اسددددددددددتحقاقات غصددددددددددابات الرعا ة ال.ددددددددددحية أو اسددددددددددتحقاقات المرر أو 

 .( 37) العمل

تفحل بالنسددددددبة وأوجه الضددددددعن في سددددددوق العمل ماضددددددية تسدددددد  
األشـــــــــوــام صوو انعــاقــة للعددديددد من الف ددات األخرا، بمددا في الدد  

عر ية المحرومة والالجئون وأفراد المجموعات ال  والشـــــــعوب األصـــــــبية
ــ ـاس المزاسعين  . كمددا أن نمدااا األعمددا  بدؤ ه وغير والنـازحون وصـــــــ

عالقات د العرعة التي تن ني على دة، م ل اقت.دداد المن.ددة واقت.دداالتدي 
،  غلددب فيهددا محدددود ددة غير بمييـة أو عب  ترتي ـات عمـل  ـديبـة عمـل

ومن ف ددات العدداملين   لهم من حمددا ددة.اسددددددددددددددتحقدداقددات العدداملين ومددا ُيتددا  
العـــامبين من األك ر عرضدددددددددددددددددة لمخدددداطر األزمددددة العدددددد الهدددداةددددل من 

. وال يانات قليلة في هذا الشدددددددأن، ول ن التقارير ودةالمماسات المحد صوي 
ادر مختلفدة، وكدذلد  األدلدة والخ رات المكتسددددددددددددددبدة من الواردة من م.دددددددددددددد 

لى هذا أفر هذن األزمة عاألزمات السددابقة، د تتر  متاد للشدد  في أن 
 ال.نن من العاملين سيكون مدمرا.

 

 الموا ر المقببة
ما لها من  فار في غن ال.ددددددددددددمة ادقت.ددددددددددداد ة لهذن األزمة، ب  

مترد مسدددددألة   ي كل من العرر والطلب، ليسدددددرادقت.دددددادات من جان 
تعطيددل للنمو على المدددا القريددب، بددل غنهددا تنطوي على خطر التحو  

ق، مع ما يترتب على ال  من ي عالمي غير مس و غلى ان ماش اقت.اد
  فار مدمرة في فر  العمل.

.ددددددادي على المدا والتحو  من أفر قريب األمد غلى ركود اقت  
الددوران عنددمدا د ( ت ددأ في 5مفرغدة )الشددددددددددددددكدل البعيدد هو نتيتدة لددوامدة 

ت ون التدابير المتخذة لقحتفا  بفر  العمل بالسرعة والحتم ال فايين،  
الدة وعمدالدة نداق.ددددددددددددددة. ونتيتدة لدذلد ، سددددددددددددددتواجده ا يتبع الد  من بطد مع مد 

ر دخل ادقت.دادات انخفاضدات في مسدتويات ادسدتهق  )بسد ب انخفا
أ ضدددددددا تأفير  اليد العاملة( وارنتاا. وسددددددديكون للبطالة الممتدة في الزمن 

طويددل األمددد على المعرور من اليددد العدداملددة بسدددددددددددددد ددب فقدددان قدددرات 
  العاملين.

ل ال  أن يزيد من كب  غجمالي الطلب والعرر، ومن شدددأن ك 
 مع ما لذل  من أفر سل ي شديد من حيإ الفقر وعدم المساواة، والعواقب

)وهذا أمر جلي في بعض الحادت  المحتملة على التماسدددددد  ادجتماعي
ظهور انقسدامات(. لتي أدت فيها المناقشدات بشدأن مسدألة ادنتعاش غلى ا

 لددان النداميدة أن الفقر والتددهور ال ي ي  دأتيدان  وقدد رأيندا في العدديدد من ال
متزامنين.
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 ود  ويل األمد قآثاس كس 

 مدمرة لالقت اد  
  وفرم العمل والمجتمء 

 خسا ر آبية في
 انبتاج وفرم العمل

 خسا ر في
 انيرادات

 تد وس
 االجتماعيالتماس  

 استفحال الفقر
 وعدم المساواة

 م حواا
  تد وس  يئي

 ابوفاض االستيماس واستفحال الوسا ر في
 لعامبينسات افرم العمل وقد

 

 ابوفاض العرض   ابوفاض اليبب

 

  جرا ات انغالق العام

  -آليات التوجي  االقت ادي  :5شكل ال
 الدوامة السببية في مجال العمالة
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 توصيات في السياسة العامة - 3
 

 

 

 

 

كي يتسددنى تخميف األفر الناجم عن أعم  أزمة ركود  شددهدها  
العددالم منددذ الحرب العددالميددة ال ددانيددة، يتعين على الحكومددات وغيرهددا من 

بات خا ، أن تتخذ غجراما فيها القطا  الالتهات المعنية الرةيسددددددددددية، ب 
 منسقة ومتواصلة على نطاق واسع وفي الوقر المناسب.

ول ن كانر ط يعة التدخقت سدددددددددتختلن حسدددددددددب المرحلة التي  
تمر بها عملية التعافي، فإن السؤا  الرةيسي الذي سيتعين على صانعي 

دهم القرار ارجابة عنه في جميع المراحل هو كيف سددددددديسدددددددتخدمون موار 
في غ تاد فر  العمل القة  زيز ضددددددددددددمان الدخل، و الشددددددددددددحيحة في تع

واربقاب عليها، وتقوية النسدددددددددديج ادجتماعي وار كولوجي دقت.دددددددددداداتنا، 
وضدددددددددددع يتمحور حو   –  “وضدددددددددددع ط يعي أفضدددددددددددل”والتحو  في اتتان 

ارنسددددددددددددددددان ويكون شددددددددددددددددامق وميسددددددددددددددرا للتميع ومسددددددددددددددتددددامدددا ومراعيدددا 
 التنساني.  للمنظور

 عل غجرابات قوية ت.ددددددل  أسدددددداسدددددداوقد اتخذت بلدان ك يرة بالف 
(. وانطققدددا من هدددذن ارجرابات، 1جيددددا لل نددداب عليهدددا )انظر ارطدددار 

ين على الحكومات وع ية األطراف المعنية أن تركز اسدددتتاباتها على يتع

فق  أولويات رةيسددية وسددلسددلة من ارجرابات المرتبطة بها، على النحو 
 لم ين أدنان.  ا

ألهميددة ل ددل افي من األمور البددالغددة اوتوافر الحيز المددالي ال دد  
توصدددددية من هذن التوصددددديات. وقد دعا األمين العام غلى حزم من تدابير  

في المددددداةدددددة من النددددداتج المحلي  10ارنقددددداا تعددددداد  ايمتهدددددا أك ر من 
ل  غعادة النظر في الميزانيات من  . وسدددددددددددددديتطلب ا( 38) ارجمالي العالمي

لتزامدددات الطدددارةدددة كدددذلددد . حيدددإ اريرادات والنفقدددات والتمويدددل، وفي اد
ينبغي اسددددددددددددددتبعدددداد أي خيددددار من الخيددددارات، م ددددل خفض ارنفدددداق  ود

العسددكري، وت  يف مكافحة الفسدداد، وتنفيذ غصددقحات ضددري ية، وإنشدداب 
لقة بدعم ال لدان صددددددددنادي  للتضددددددددامن، وما غلى ال . ومن الناحية المتع

بسدددددددد ل منها  النامية، يلزم على وجه ادسددددددددتعتا  تعزيز التعاون الدولي، 
توفير السدددددددددددددديولددة والمسددددددددددددددداعدددة المدداليددة؛ وارعفدداب من الددديون الخددارجيدة 

تأجيل سدددددددادها. وحتى وإن كانر أوجه العتز ال  يرة تضددددددع مخاطر  أو
 ر سدددهولة على طري  المسدددتق ل، فإن غدارة الت اليف المالية سدددت.دددب  أك

بمترد أن تؤدي تددددددابير ارنقددددداا الفوريدددددة غلى عكس حركدددددة الددددددوامدددددة 
 صوفة أعقن.المو 

 
 : تدا ير الت دي عب  ال عيد القيري 1ان اس 

لقد بادرت ال لدان في جميع أنحاب العالم غلى الت.ددددددي لألزمة  
أحيان ك يرة على نطاق واسددددددع لم  سدددددد   الحالية، و كانر تدخقتها في 

تريليونات   9بلدا ما متموعه   170له م يل. فقد خ.دددددد  ما يزيد على 
 . ومن األم لة الم ت رة ما يلي:( 39) المالي دودر لخطط التحفيز

نفذت حزمة تدابير لإلغافة ادقت.ددددداد ة تشدددددمل تدابير رعادة   قاكســـتان
ة ال نيدة التحتيدة الط يعيدة أشددددددددددددددد العداملين فقرا غلى العمدل من خق  غقدامد 

فرصة عمل مع  63  600بقيين شترة“(. وَأوَجد ال رنامج   10)”مشرو  
اب، وقد عاد ال  ير من هؤدب غلى د ارهم في التركيز على النسدداب والشددب 

 المناط  الريمية بعد أن ُوضعر المدن تحر ارغقق العام.

ا لتقدد م غعداندات  لدديهدا نظدام لتدأمين العمدل  شددددددددددددددتمدل على برندامج  مـاليزـي
األجور من أجل مسدددددددددددداعدة أرعاب العمل على ادحتفا  بالعاملين لديهم 

مؤسدددددسدددددات التي تتلقى الدعم بأن  لمدة ت.دددددل غلى فقفة أشدددددهر. وُتلَزم ال
تحتفظ بموظفيها لمدة سدددددتة أشدددددهر على األقل بعد األشدددددهر ال قفة التي 

فيه التدريب ويتعين عليها توفير التدريب، بما تح.ددددل فيها على الدعم، 
 على المهارات الرقمية.

ر من نطدداق دعم الدددخددل )  عيــاليــا عددَ في المدداةددة من الراتددب  80َوسدددددددددددددد 
عاملين في المؤسدددددسدددددات التي تواجه صدددددعوعات مالية ارجمالي( المقدم لل

 ة والمؤسدسدات التي  قل عدد موظفيها ليشدمل جميع القطاعات ادقت.داد
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لح.ددددددددددددددو  على م دل هدذا موظفدا، والتي د ت ون عدادة مؤهلدة ل 15عن 
م أ ضدددددددددددددددا تعويض عن الدددخددل بم ل  غجمددالي غلى العدداملين   الدددعم. وُيقددد 

 جيين.لحسابهم الخا  والمتعاقدين الخار 

تقدم دعما للدخل للعاملين لحسدابهم الخا  وأعضداب التعاونيات    سـ ابيا
والعاملين الذين ُ عل  عملهم مؤقتا، حتى وإن كانوا عادة  د  ح.ددددددددددددددلون 

 ت البطالة.على غعانا

 قررت حظر التسري  المؤقر للعما  وإنهاب توظيفهم.  ثيوايا

اتها في صددندوق أتاحر لتميع الشددركات أن تؤجل دفع اشددتراك  مدغشـقر
تحمددل أي غرامددات على المدددفوعددات الضددددددددددددددمددان ادجتمدداعي دون أن ت 

 المتأخرة.

“( لتيسددددير Mutuelleعدلر نظام التأمين ال.ددددحي المتتمعي )”  سوابدا
غلى الخدمات ال.حية وإلغاب فترة ادنتظار بين التستيل وتلقي   الوصو 

 الخدمات الط ية.

لدة لتحدديدد العداملين في القطدا  اسددددددددددددددتخددمدر تط يقدا للهواتن النقدا  البرازـيل
غير المنظم الذين لم ُتقي د أسددددددددددددمايهم في أي من السددددددددددددتقت الحكومية 

 .19-ول نهم  ستحقون المساعدة بس ب أزمة كوفيد

اسددددددددددددددتحددفدر تحويقت نقدد دة للعداملين في القطدا  غير  اســـــــــو وسكيـنا فـ 
المنظم تسددددداعد بها باةعي الفواكه والخضدددددروات في أسدددددواق التتزةة غير 

 لمنظمة المتضررين من هذن الحالة، ود سيما النساب.ا

 30 000دودر غلى  100دفعددر م لغددا غير مت رر قدددرن  كــا و فيردي
 من العاملين في القطا  غير المنظم.

قدددمددر منحددة دخددل طددارةددة غير مت ررة للعدداملين في القطدداعين  يبيـابـام
فير غعانات المنظم وغير المنظم الذين فقدوا وظاةفهم، بارضدددددددافة غلى تو 

 لألجور وعرامج مختلفة رقرار العاملين.

 مكن فيها للعاملين في القطا  غير المنظم الذين فقدوا أسددددددددباب   الفببين
برامج التوظيف المؤقر التي تشددددددددمل معيشددددددددتهم مؤقتا أن  سددددددددتفيدوا من 

تطهير/تع يم منازلهم والمناط  المتاورة لها مباشددرة؛ ويتلقى المسددتفيدون  

سددددقمة وال.ددددحة، مع ح.ددددولهم على الحد األدنى لألجور تدريبا على ال
 ومشاركتهم في خطة جماعية للتأمين البال  ال.غر.

ل بن ها المركزي لخفض أسدددعار الفاةدة على أد  شــيبي وات السدددياسددة تدخ 
النقد ة، وأعلن برنامتا لشددراب السددندات، ونسدد   تدابير في القطا  المالي 

ةتمدددان من أجددل زيددادة حتم ادةتمدددان  لموابمددة المتطلبدددات التنظيميدددة لق
 المتا  للمؤسسات والمستهل ين.

اسددددددددددتحدفر خطوا اةتمان جديدة تدعم بها مختلن األنشددددددددددطة   كولومبيا
القطدداعيددة ومدددفوعددات المرتبددات والقرور للمؤسددددددددددددددسدددددددددددددددات ال.ددددددددددددددغيرة 
والمتوسدددددددطة، وأعلنر عن تقد م غعانة أجور للمؤسدددددددسدددددددات التتارية التي 

في المددداةدددة من الحدددد األدنى لألجر  40انخفضددددددددددددددددر غيراداتهدددا، تعددداد  
 عامل. ل ل

أنشدددددأت فريقا فقفي األطراف سدددددمته لفرقة العمل ال قفية  جنوب أفريقيا
للت.ددددددددددددددددي لفيرو  كوروندات من أجدل: تنفيددذ تددابير للت يف في أمداكن  
الدعددمدددددددل، وتدوفديددر صدددددددددددددددنددددددددوق لدتددعددويدض الدعدددددددامدلدديددن عدن ارجدددددددازات 

البطالة، ودعم الخاصددددددددددة/المرضددددددددددية، وتوفير صددددددددددندوق للتأمين ضددددددددددد  
و التمييز ضددددددددد الشدددددددددركات التي تعاني من ضددددددددداةقة، وتتنب الوصدددددددددم أ

الم.ددددددددددددابين به؛ وإقرار السددددددددددددياسددددددددددددات  / 19-الحاملين لفيرو  كورونا
المناسددددددبة للت.دددددددي ل فار الواقعة على ادقت.دددددداد ال لي؛ وكفالة األمن 

  شمل الوجبات المدرسية(. الغذاةي )بما

ــا خق  دد ك ير من الوظددداةن من تمكندددر من الحفدددا  على عددد  ألمــابي
تهدددا للعمدددل الق.ددددددددددددددير األجدددل توسدددددددددددددديع نطددداق ادسددددددددددددددتفدددادة من برندددام

(Kurzarbeit َع له غطار مؤسدددددددسدددددددي، والذي ( الذي ُاخُتِ َر جيدا وُوضدددددددِ
رت   غطي أجور العاملين في الشددددددددددركات التي تمر بضدددددددددداةقة. وقد  سدددددددددد 

 سرعة.المؤسسات وا ليات القاةمة الفعالة تنفيذ ال رنامج بسقسة و 

ل يمية التي  مكن  تطلب حاليا من الوزارات التنفيذ ة أن توضد  ا  أعسـبندا
بها لقسددت مارات المحتملة أن تفيد النسدداب والرجا  بشددكل مختلن. ويتي   
الد  للحكومدة أن تدأخدذ هدذن المعلومدات في ادعتبدار في عمليدة صددددددددددددددنع 

ن فهمها لألفر التماعي لحزمة التدابير الشدددددددد  املة على القرار وأن ُتَحسددددددددِ 
 األهداف المتعلقة بتحقي  المساواة بين التنسين.
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  .19-كوفيدجاةحة أداة جامعة أكسفورد لتعقب تدابير الحكومات في مواجهة  :الم.در 

 
 عـيا  األولوـية لتـقدعم اـلدعم الفوسي لمن يوـجد من   - ألف

العامبين في حالة  شــــاشــــة ولبمرســــســــات التجاسية نبقاص  
 والدخول المعرضة لبويرم العمل فر 
بشدددكل  19-كما ورد أعقن، اسدددتتابر بلدان ك يرة ألزمة كوفيد 

سددددددريع وعحتم ونطاق لم  سدددددد   لهما م يل، وال  بتنفيذ اسددددددت مارات في 
النظام ال.ددددددددددحي، وتقد م تحويقت نقد ة أو غعانات بطالة، وتوفير دعم 

عة لتتنب حادت مؤقر للشدددركات. وم ل هذن ادسدددتتابات العاجلة مطلو 
فقدان فر  العمل وانخفار الدخل، غا من شدددددأن غغقق المؤسدددددسدددددات و 

ال  أن  حو  األزمة الحالية غلى كسدددددداد طويل األمد. وينبغي للتدخقت 
أن تسدددتند غلى المؤسدددسدددات القاةمة وأن تعززها، وأن تقود في الوقر ااته 

يتحق   العاملين والمؤسددددددسددددددات في اتتان التنمية المسددددددتدامة من أجل أن
  التعافي بشكل أفضل وأقوا.

ينبغي أن تركز ارجرابات المتخذة على صددددددددددعيد السددددددددددياسدددددددددة  
  :العامة على ما يلي

ــيء •   األفر جداندب غلى. ( 40) االجتـما ـية  الحـماـعةبيـاق  توســـــــ
 ارعداد التيدة  ادجتماعية  الحما ة لتدابير والمباشددددددر الفوري 
وا ن فقددالدذي  العداملين وعلى  للخطر المعرضددددددددددددددة الف دات على

دخولهم بدالفعدل،  مكن لهدذن التددابير أن تسددددددددددددددهم في حددو  
منظم غلى ادقت.ددددددددددداد الانتقا  تدريتي من ادقت.ددددددددددداد غير 

ين  ملاالعد  بين ال قدة بنداب فيأ ضدددددددددددددددا  تسددددددددددددددهم وهيمنظم. ال
ين.  ملاللع ارنتاجيةالمتضدررين والمؤسدسدات وترفع من القدرة  

 ا غلىي أ ضدددددددددددددددد ويمكن لزيددادة الحمددا ددة ادجتمدداعيددة أن تؤد
التخميف من أوجدده القمسددددددددددددددداواة الهيكليددة التي تتعرر لهددا 
النسدددددددددددددداب في المنظومدة، والد  بتخميف عدبب مسددددددددددددددؤوليدات 

منظم الالرعددا ددة وتوفير الحمددا ددة للعددامقت في القطددا  غير 
 في وظاةن ينخفض فيها مستوا األمن الوظيفي.  أو

ــا ف. •  ــا  عب  الووـ ــدا ير ترمي  ل  انققـ ــذ تـ  تنفيـ
ي الوسدددددددددديلة المسددددددددددتخدمة أك ر من غيرها لتحقي  هذا جور هت األغعانا

حي مدددا أمكن، أن ُتط    التددددابير الراميدددة غلى اربقددداب  ،وينبغيالغرر. 
ل  على الوظاةن بطريقة مت املة مع سددددددياسددددددات فعالة لسددددددوق العمل ُتَفع 
بأسددددددددددددددر  ما  مكن، حتى عندما ت ون غجرابات ارغقق التزةي د تزا  

تركز التدابير على تتنب الهشدددددددداشددددددددة والتقليل منها،  ي أن وينبغُمطب قة. 
وخاصددددددددددة لدا النسدددددددددداب واألشددددددددددخا  اوي ارعاقة والشددددددددددباب والعما  
المهاجرين وغيرهم من الف ات التي تتد صددددعوعة خاصددددة في العودة غلى 

. وينبغي للسدياسدات أن ( 41) أسدواق العمل عندما تضدطر غلى الخروا منها
 يتعل  برعا ة األطفا . ألسر فيمااحتياجات اتنظر بشكل محدد في 

  الحوافز المالية في موتبف أبحا  العالم :6الشكل 
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التجاسية ضــــــمان اســــــتمراسية العمبيات في المرســــــســــــات   • 
ــية(. )ال ــ يرة والمتوسـ ــ رى وال ـ ــات ال ـ ــسـ ــيما المرسـ  سـ

اتخاا غجرابات ملموسددة لدعم تنفيذ التدابير ال.ددحية؛  ين  ي
وكفالة توافر السدددددديولة؛ وتغطية الت اليف ال ابتة األسدددددداسددددددية؛ 

توفير ادةتمان؛ وتفادي التسدددددددددددري  المؤقر للعما ؛ وتحفيز و 
 ، فيمددددا يتعل  التغييرات ادبت دددداريددددة، على سدددددددددددددد يددددل الم ددددا

بتعدددديقت أمددداكن العمدددل وطراة  العمدددل ال دددديلدددة، وترتيبدددات 
 العمل عن بعد، وما غلى ال .  

تفادي زيادة أوج  المشـاشـة من خالل اتواص تدا ير مرا ية  • 
رة لبجميء ومحددة لبمنظوس الجنســـــــابي   وشـــــــامبة وميســـــــد

ينبغي أن توضدع  األ داف  عب  أسـاس الحواس االجتماعي.
طريقدددددة محدددددددة األهددددداف. وينبغي التغلدددددب على التددددددابير ب 

الحواجز المنظمة وغير المنظمة التي تمنع الف ات الضعيفة، 
بما في ال  القج ون والعما  المهاجرون، ود سددديما النسددداب 

ن ادحتفددا  بددالوظدداةن أو الوصددددددددددددددو  داخددل هددذن الف ددات، م
غليها. وسدددددددديسدددددددداعد الحوار بين الحكومات ومنظمات العما  

عمدددددل والمنظمدددددات المم لدددددة للف دددددات المهمشددددددددددددددددددة وأرعددددداب ال
منظمدددات األشددددددددددددددخدددا  اوي ارعددداقدددة( على تحدددديدددد  )م دددل

التحدددددد دددددات وإ تددددداد حلو  مق ولدددددة. وينبغي تط ي  تددددددابير  

غطددالددة المدددة للتخميف من عددبب أعمددا  الرعددا ددة، كددأن تتم 
القانونية لإلجازة المرضددددددددددية المدفوعة األجر وإجازة األبوين،  

حتى يتمكن الندا  من عز  أنفسددددددددددددددهم،  وكدذلد  دعم الددخدل 
رعا ة المرضددددددى من أفراد أسددددددرهم، أو رعا ة األطفا  في  أو

  ( 42) فترة ارغقق

تقدعم مكافرة فوسية لبعامبين األســــاســــيين الذين عحافظون  • 
لود العمل األسدددددداسددددددي الذي يؤد ه  مة.عب  تماســــ  المنظو 

في العداملون في متدا  الرعدا دة وفي متدا  الخددمدات ال ي يدة و 
غيرها من المتادت دنهارت ادقت.ادات والمتتمعات على 
الفور. وعلى المددددا الق.ددددددددددددددير،  مكن لمكدددافدددأتهم بعقوات 

وقر تعويضدددددي أن  سددددداعد جزةيا في تتنب السدددددقوا في  أو
لى تحفيز هؤدب العدددداملين الددددذين ادسددددددددددددددتغق  وأن يؤدي غ

جهود تفوق قدرتهم  ضطرون في ك ير من األحيان غلى بذ   
نية والذهنية خق  هذن األوقات الع.ددددددديبة. ود  حل ال  ال د

محل التدابير الطويلة األجل التي ينبغي اتخااها لمن  هؤدب 
العداملين ادعتراف القزم بعدد مرور األزمدة الحداليدة. وينبغي  

 شددوب النمااا ادقت.دداد ة  ل ال  غعادة النظر فيماأن  شددم
 ال يمة. من أوجه القمساواة الهيكلية التي تشون 

 : الببدان التي بفذت استجاقات في مجال الحماعة االجتما ية وتب  التي لم تنفذ 7الشكل 
 م نفة حسب المنا ق انقبيمية

  أفري يا

  األمريكتان

  لدو  العرعيةا

   سيا والمحيط الهادئ

  المالع

 أوروعا ووسط  سيا 

 ال لدان التي نفذت استتابات
  في متا  الحما ة ادجتماعية

 ال لدان التي لم تنفذ استتابات
  في متا  الحما ة ادجتماعية

 .26/05/2020،  خر تحديإ https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417 :الم.در 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
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 ات اع بمج شامل في خيوات العودة  ل  العمل - قا 
 
يلزم التخل  من ال نداةيدة الزاةفدة التي يتم دل طرفداهدا في العودة  

وغيرها من غلى العمل وحما ة ال.ددددددددحة. فمع تخميف غجرابات ارغقق 
التدابير التقييد ة، سدددديكون من القزم اتخاا تدابير قوية على ال.ددددعيدين 
الوطني ودون الوطني، اسددددددددددددددتندادا غلى الحوار ادجتمداعي، لمسددددددددددددددداعددة 
المؤسددددددسددددددات التتارية على اسددددددت ناف أنشددددددطتها ومسدددددداعدة العما  على 
العودة غلى العمل بأق.دى درجة ممكنة من السدرعة واألمان. وعدم اتخاا 

بعودة الفيرو  غلى ادنتشددددددددددددددار على نحو لن  ادحتيداطدات ال دافيدة يهددد
الة أمد األزمة. وعارضافة غلى ال ، يلزم اتخاا التدابير  يؤدي غد غلى غط

القزمة لدعم العاملين، وخاصدددددة النسددددداب، للوفاب بمسدددددؤولياتهم في متا  
ل أن الرعا ة. وينبغي عدم سدددحب تدابير التحفيز المالي ادسدددتنسدددابية ق  

يتحق  التعافي على نطاق واسددددددددددددددع من حيإ النمو ادقت.ددددددددددددددادي ونمو 
المكتسددبة من األزمات السددابقة تظهر أن تحري  بوصددلة   العمالة. فالخ رة

 ارنفاق في اتتان التشديد المالي ق ل األوان  قور التعافي. 

ارجرابات المتخذة على صددددددددددعيد السددددددددددياسدددددددددة  ينبغي أن تركز 
 العامة على ما يلي:

رة.  •  ــد ل ي ت ون أماكن العمل توفير أماكن عمل آمنة وميســـــ
ممافلة للتدابير التي تتخذ ل.ددال    منة، قد يلزم اتخاا تدابير

ــيينالعاملين  ــاسـ ال.ددددحية الحادة.  األزمةخق  مرحلة    األسـ
وقد يلزم أ ضددددددددددددا اتخاا تدابير تتعل  بالسددددددددددددقمة وال.ددددددددددددحة 

هضددددددددددددددددة  المهنيتين، والتغطيدددة بدددالحمدددا دددة ادجتمددداعيدددة، ومندددا
التمييز، وغيرها. وقد يلزم اتخاا ترتيبات مختلفة لألشدددددخا  

عطداب األولويدة لهم في العمدل من المنز  اوي ارعداقدة، م دل غ 
 أو الح.و  على ارجازة المدفوعة األجر. 

اجـات وحقوق العـامبين وأسـااب العمـل. •  غن تنفيدذ  احترام احتـي
 ادحتفا  بفر  العمل وتقاسددددددم فر   لتشــــجيءخطط مرنة 

ن أن  كون أحددددد العمددددل غلى حين ضددددددددددددددمددددان التعددددافي  مك
ن   وأرعدداب العمددل على الخيددارات لتل يددة احتيدداجددات العدداملي 

، سدددددددددددديتمكن  ( 43) حد سددددددددددددواب. وع ر الحوار ادجتماعي القوي 
العداملون وأرعداب العمدل من تحدديدد احتيداجداتهم، ود سدددددددددددددديمدا  
احتيدداجددات النسددددددددددددددداب واألشددددددددددددددخددا  اوي ارعدداقددة، والدددفددا  

 حقوقهم.  عن

ات اع بمج شــمولي والتنســيق  ين العودة  ل  العمل وةعادة  • 
ــســــــــــات  غعددادة فت   سعـاعـة األ فـال والمـداسس.فتح مرســـــــ

المنظم مع اسددددتمرار غغقق   واالقت ـــادالتتارية مؤسددددسددددات  ال
مراف  الرعدا دة والمددار  يهددد بمحو التقددم الدذي حققده جيدل 
. كامل من النسددددددداب على طري  المشددددددداركة في القوا العاملة

ينبغي لتميع السددددددياسددددددات المتعلقة بالعودة غلى العمل   ولذل 
تحقي  التزامن بين العودة للعمدددل وإعدددادة فت  أن تنظر في 

المدددار ، واعتمدداد تدددابير للتخميف من  فددار التدداةحددة، م ددل 
 توفير الدعم في متا  الرعا ة. 

 االختـ استرتبط تددابير تنفـيذ ـتدا ير فـعاـلة لالختـ اس والتت ء.  • 
وتشدددددددير  .تعطيل أسدددددددواق العمل  حاالتبشددددددددة بتقليل   ت ءلتوا

ل الدولية غلى أن تدابير ادختبار والتتبع  تقديرات منظمة العم
 مكن أن تسدددددددداعد على تقليل الخسدددددددداةر في سدددددددداعات العمل 

ألن هذن التدابير  مكن   ،( 44) في الماةة 50بنسددددبة ت.ددددل غلى 
دابير  أن تسدددددددددددددداعدد ال لددان على التقليدل من ادعتمداد على التد 

ن من فقة التمهور في األنشدددددددددددددطة  ال.دددددددددددددارمة، وأن ُتحسدددددددددددددِ 
 عم العمليات في أماكن العمل. ادقت.اد ة وتد

ــوق العمل تكون جيدة انعداد   •  ــات فعالة لســ ــياســ تنفيذ ســ
سددوق العمل   ســياســات  في صل   رامج التوويف العامة. قما

الفعدالدة التيددة ارعدداد والتنفيدذ، بمدا في الد  برامج التوظيف 
العامة، التي تتماشدى مع سدياسدات التوظيف الوطنية األوسدع 

ود، سددددددددددت ون أهم األدوات ال فيلة بإعادة نطاقا واألك ر شددددددددددم
األشددددددددددددددخدا  الدذين فقددوا وظداةفهم غلى العمدل، وإ تداد فر  

لعمدا  المددرعين تددريبدا عمدل جدديددة والمسدددددددددددددداعددة في غلحداق ا
 جيدا بالمؤسسات.

تنفيذ تدا ير لبنا  قدسات األشــــوام الذين يواجمون فترات  • 
ــكو .ابت مع التغيرات المتوقع أن  شدددددددددهدها  قالية تبفما الشــــ

عدالم العمدل نتيتدة لألزمدة ونتيتدة أ ضددددددددددددددا للعوامدل المحركدة 
الضددددددددددخمة في عالم العمل، سدددددددددديضددددددددددطر بعض النا  غلى 

اعات ومهن جديدة وكذل  غلى أشدكا  جديدة ادنتقا  غلى قط
العمدددل. وعينمدددا تت لور عمليدددة التعدددافي، ينبغي أن تتدددا  من 

لهؤدب النا  الفرصدة كي يتدرعوا من جديد وأن ي نوا مهارات 
 وقدرات رقمية تساعدهم على الت يف مع عملية ادنتقا .  

ــبة  تاحة  را ق العمل البديبة  •  التحبي قالمروبة في مواصـــــــ
ول   الذين كبار السددن وأ فئات السـكابية المعرضـة لبوير.لب

 عانون من حادت صدحية سدابقة، واألشدخا  اوو ارعاقة، 
والموظفون الذين يتحملون مسدددددددددددؤوليات مسدددددددددددتمرة عن تقد م  
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أو بسدددددد ب ظروف قاةمة من تاةحة  الرعا ة سددددددواب بسدددددد ب ال
ق ل ينبغي أن تتا  لهم غمكانية المشدددداركة في أسددددواق العمل 

ى ف النظر عن عدم قدرتهم على الذهاب جسدددددددددد ا غلب.دددددددددر 
 .عمبممأماكن 

من أو   النظر  ل  مــا  و أقعــد من األثر القريــب األمــد. • 
ذ بطريقدة تمهدد   لجميءال ددا دة، ينبغي  التددابير المتخدذة أن ُتنفد 

الطري  ر تداد فر  العمدل القة ، وتحقي  التعدافي القدادر 
 ، وإ تاد أسددواق عمل تغير المنا  مواجمةعلى ال.ددمود في 

راعاة للمنظور التنسددددددداني، لضدددددددمان أك ر شدددددددمود  للتميع وم
تحقي  التنميدددة المسددددددددددددددتددددامدددة وعنددداب متتمعدددات قدددادرة على 
ال.ددددددددددددددمود. ومنظمددة العمددل الدددوليددة تقدددم التوجيدده في هددذا 

 .( 45) ال.دد

 
 

 عجـاد فرم العمـل الال ق والمنتج لتحقيق ابتعـاخ   -جيم 
 ال مودأخضر وشامل قادس عب  

  
بالمظهر الذي كان عليه لن  كون عالم العمدل بعدد هذن األزمة  

ق لهددا، ومددا ينبغي لدده. وقددد أصددددددددددددددبحددر بعض التغييرات ظدداهرة بددالفعددل، 
غننا نشدددددددهد زيادة ك يرة في التركيز على زيادة درجة األمان في أماكن  غا

العمل، على نطاق يتتاوز القضددددددددددا ا ال.ددددددددددحية المتعلقة بمرر كوفيد. 
ه العاملون في حظ ارتفاعا في مسدددددددددتوا ادعتراف بالعمل الذي يؤد  ونق

متا  ال.دددددددددحة والرعا ة وفي المهن األخرا التي  قن أصدددددددددحابها على 
الخطوا األمددداميدددة. وفمدددة زيدددادة ك يرة في ادعتراف بضددددددددددددددرورة توفير 
الحمدا دة ادجتمداعيدة ال دافيدة، بمدا فيهدا الحمدا دة ال.ددددددددددددددحيدة ادجتمداعيدة، 

  الحمددا ددة من البطددالددة. ونرا الت نولوجيددا وهي تفت وإعددانددات المرر، و 
طراة  عمدل بددت مسددددددددددددددتحيلدة من ق دل، فتتي  المزيدد من المروندة ورعمدا  
ادسدتدامة أ ضدا. ونشدهد نقاشدا قويا يدور في ال لدان حو  أفضدل السد ل 
دسددددددددددتغق  األزمة دتخاا الخطوات القزمة لتنفيذ سددددددددددياسددددددددددات التحو  

ارسددددرا  في خفض انبعافات غازات الدفي ة؛  الهيكلي المسددددتدام، بما فيها
من أوجه عدم المساواة ومعالتة أعما  الرعا ة غير الظاهرة وغير    والحد

المددددفوعدددة األجر. وعدددادقتران مع زيدددادة الوعي ال ي ي العدددام الدددذي كدددان  
بدالفعدل قويدا جددا عنددمدا حلدر األزمدة، فدإن هدذن ال ددا دة تعت ر جيددة، ول ن 

 ل الذي يلزم ال يام به. هنا  ال  ير من العم

تتخذ ا ن بشدددددددددأن التعافي  فار هاةلة  وسدددددددددت ون للقرارات التي 
على أجيا  الحاضددددددددددر والمسددددددددددتق ل. والمطلوب هو ادعتراف بأن غ تاد 

فر  العمل القة  والمنتج للتميع في اقت.ددداد أخضدددر وشدددامل للتميع 
 وقادر على ال.دددددددددددددمود هو أاكى مسدددددددددددددار  قود غلى التعافي وإلى تحقي 

منددا . ونحن واتفدداق بدداريس بشدددددددددددددددأن تغير ال 2030أهددداف خطددة عددام 
  سعنا أن ُنهِدر هذن الفرصة.  د

وفي هدذا ال.ددددددددددددددددد، ينبغي أن تركز ارجرابات المتخدذة على  
 صعيد السياسة العامة على ما يلي:

ينبغي أن ُينظر غلى ارنفددداق على  الحمــاعــة االجتمــا يــة. • 
الحما ة ادجتماعية بوصدددددددفه اسدددددددت مارا في ارنسدددددددان، وليس 

ذل  ينبغي أن  كون مرت زا على ع  ا أو عمق غحسدددددددددانيا، ول
الموارد المحليددة. وينبغي تحويددل التدددابير المؤقتددة غلى  ليددات 
مسددددددددتدامة لتوفير الحما ة ادجتماعية للتميع، على أسددددددددا  

يف بشدددددددددددكل عاد  بين أرعاب العمل والعاملين  تقاسدددددددددددم الت ال
 .  ( 46) والحكومات

ــريء االبتقال  ل  القياع المنظم •   19-. تم ل أزمة كوفيدتســـ
تذكيرا بالحاجة الماسدددة ردراا مسدددألة ادنتقا  من ادقت.ددداد 

المنظم ضدددددمن متادت األولوية   االقت ــــادغير المنظم غلى 
قت.دددددددددددادي، في السدددددددددددياسدددددددددددات الوطنية. وتحقي  التعافي اد

ضرورته، لن  قلل في حد ااته من الطابع غير المنظم؛  رغم
ة. حيإ غنه د غنى أ ضددا عن تط ي  سددياسددات عامة مناسددب 

 . ( 47) ومنظمة العمل الدولية توفر التوجيه في هذا ال.دد

ــادات  •  ــير االقت ـــــــــ  عجـــاد فرم العمـــل من خالل توضـــــــ
مع تط ي  السددددياسددددات ال.ددددحيحة   واالســـتيماس في اليبيعة.
،  مكن غ تاد ادقت.ددددداداتتخضدددددير التي تشدددددتع على زيادة 

المقيين من فر  العمدددددددل التدددددددديددددددددة في العدددددددالم بحلو  
د مشدددددددددددددداريع الطداقدة . وطب 2030 عدام قدا ألحدد التقدديرات، ُتوجدِ

المتتددة ضددددعن عدد فر  العمل التي ُتوِجدها اسددددت مارات 
د فر  العمدل التدديددة من . ويمكن غ تدا( 48) الوقود األحفوري 

خق  اعتمدداد ممددارسدددددددددددددددات مسددددددددددددددتدددامددة في قطددا  الطدداقددة، 
 شددددددددددددددمدل غحددا  تغييرات في مزيج الطداقدة، وتشددددددددددددددتيع   بمدا

عاةية وتحسددددددددددين المباني من حيإ اسددددددددددتخدام المركبات ال هر 
. وادسددددددددددددددت مار في تحقي  ( 49) ال فابة في اسددددددددددددددتخدام الطاقة

المسدتدامة ومواد  التوازن بين األشدكا  المتنوعة لل نية التحتية
ال ناب المنخفضدددة ادنبعافات من شدددأنه أن يدعم أ ضدددا غ تاد 

. وتعتمدددددد فر  العمدددددل ( 50) فر  العمدددددل وتوليدددددد الددددددخدددددل
إمدادات الميان وأسددباب المعيشددة للفقراب واألغذ ة المسددتدامة و 
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اعتمدادا ك يرا على القددرة ارنتداجيدة للط يعدة، وعدالتدالي ينبغي  
ل اسدددددددت مارات في الحلو  لتخضدددددددير ادقت.دددددددادات أن  شدددددددم

القدداةمددة على الط يعددة، بمددا في الدد  غ تدداد فر  عمددل في 
األنشدددددددطة الزراعية وغير الزراعية. ونحن أ ضدددددددا بحاجة غلى 

ر الضدراةب على المرتبات غلى فرضدها على التحو  من فر 
 انبعافات ال رعون.  

غن أنظمة ال.دددحة والرعا ة   .الرعاعة  اقت ــاد في  االســتيماس • 
الموارد ال ددافيددة والقددادرة على أداب مهددامهددا بكفددابة بدد  المزودة

ادقت.ددادات أك ر مرونة في التعامل   وتجعلتنقذ األروا   د
ب، بل تتلب أ ضددددا  مع األزمات ال.ددددحية المسددددتق لية فحسدددد 

 لالطري  نهج اتبددا غن  حيددإ ،( 51) فواةددد اقت.ددددددددددددددداد ددة هددامددة
 يؤدي أن شددددددأنه من الرعا ة متا  في العمل  غزاب  األخققيت

 الوظاةن بعدد مقارنة    غضددافية  وظيفة مليون  269 غ تاد غلى
 تريليون  18,4 غنفدددداق على الدددد  وينطوي . 2015 عددددام في

 العددام لقطدداعينا في والتعليم ال.ددددددددددددددحددة على أمريكي دودر
 جزبا المهنية  المخاطر  غدارة ت.دددددددددب  أن ويلزم. ( 52) والخا 

 السدددددددياسدددددددات ت فل أن ويتعين.  وال.دددددددحة  الرعا ة أنظمة من
األجور وتوفير ظروف عمددل دةقددة للعدداملين في  تحسددددددددددددددين

وظددداةن الرعدددا دددة في متدددا  ال.ددددددددددددددحدددة، بمن فيهم العمدددا  
،  المنزليون وعما  الرعا ة الشددددددددددخ.ددددددددددية، وفي متا  التعليم

   عددددفيددده التعليم في مرحلدددة الطفولدددة المبكرة، ألن الددد   بمدددا
  أ ضددا لتوفير رعا ة جيدة النوعية. ويشددمل ال امسددبق شددرطا

الح  في التفددددداور التمددددداعي وحريدددددة ت وين التمعيدددددات، 
ألنهمددا حقددان تمكينيددان يتيحددان تحسددددددددددددددين األجور وظروف 
العمددل. وفيمددا يتعل  بددالرعددا ددة غير المدددفوعددة األجر، ينبغي  
لسدددددددياسدددددددات العمل أن تعترف بأعما  الرعا ة غير المدفوعة 

  عزيزاألجر وتحدددد منهدددا وتعيدددد توزيعهدددا. ويشددددددددددددددمدددل الددد  ت 
غلحاق مقدمي خدمات  تدعمالعمل    سدددددددوق ات فعالة لسدددددددياسددددددد 

األجر بدالقوا العداملدة وإعدادة غدمداجهم  مددفوعدةالرعدا دة غير ال

فيهددددا وتقدددددمهم نحوهددددا. وادعتراف بددددأعمددددا  الرعددددا ددددة غير 
منظم  كتسدددددي أ ضدددددا أهمية الاألجر في ادقت.ددددداد   وعةمدفال

بدالغدة. فمن شدددددددددددددددأن هدذا ادعتراف أن  ضددددددددددددددفي ايمدة على 
ي ُتنف  في هذا المتا  وأن ُ سددددددددترشددددددددد به في السدددددددداعات الت 

وضدع السدياسدات التي  مكن أن تعيد توزيع هذا العمل بشدكل 
بتعزيز المسدددداواة وزيادة   يسددددم سدددد  ماأفضددددل وتحد منه، وهو 

 وتوليد الدخل.  ةمنظمالأسواق العمل  المشاركة في

ــ ـاب وفرم عمبمم •  حتى  . عيـا  األولويـة لممـاسات الشـــــــ
وحتى د  كون   “جيل ارغقق العام”ينشددددددددأ جيل  سددددددددمى  د

لإلغقق أفر سددددددددددددددل ي طويدددل األمدددد على التطوير المهني،  
ينبغي للسددددددددياسددددددددات المتعلقة بالعمالة وأسددددددددواق العمل وريادة  

شددددباب بشددددكل صددددري . ويشددددمل ال  األعما  أن تسددددتهدف ال
التركيز على األشددددددددددددخا  الذين  عانون من تعطيل تعليمهم  

ى جانب المنخرطين في التعلم القاةم على العمل وتدري هم، غل
)م ل المتدرعين في أماكن العمل(، والملتحقين حدي ا بسدددددددوق 
العمدل، والعداطلين عن العمدل، والمنخرطين في ادقت.ددددددددددددددداد 

ن جزةيدا. وتشددددددددددددددتمدل التددابير المحدددة غير المنظم، والعداطلي 
على سدددددياسدددددات فعالة لسدددددوق العمل تتماشدددددى مع األولويات 

، وضددددددددددمان غتاحة 19-ة في اقت.دددددددددداد ما بعد كوفيدالقطاعي 
التعليم والتددريدب للمحرومين منهمدا حداليدا، ودعم أول د  الدذين  
يواصدددددلون أنشدددددطة التعليم والتدريب والتعلم القاةم على العمل 

ا، وتشدددددددددددددتيع ريادة األعما  لدا الشدددددددددددددباب.  عودون غليه أو
وسديكفل غشدرا  الشدباب في صدياغة سدياسدات العمالة وسدوق 

 مل تحقي  نتاةج أفضل ل.الحهم.الع

وضــــء ســــياســــات لبقياع الوام تركز قشــــكل محدد عب   • 
المرسـسـات ال ـ رى وال ـ يرة والمتوسـية والشـراكات  ين 

امة ودعم تهي ة بي ة أعما  مسددددددتد القياعين العام والوام.
والمتوسدددددطة سددددديكون لهما  وال.دددددغيرةال.دددددغرا  المؤسدددددسدددددات  

 أهمية محورية لعملية التعافي. 
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 : تدا ير الت دي عب  ال عيد القيري 1ان اس 

تدابير للحد من ا فار السددددددددددددل ية تتخذ الشددددددددددددركات حو  العالم  
حتى د  كون ل فدار المداليدة المترتبدة على األزمدة في  19-ألزمدة كوفيدد

يات الشدركات وسدقسدل غمدادها على ال.دعيد العالمي تداعيات على عمل
 حقوق العما  ورفاههم.

 ا  صدددددددادر عن مبادرة ادتفاق العالمي لألمم المتحدةنداب خ - 1
اسدددتخدام  من أجل تشدددتيع قادة المؤسدددسدددات التتارية في كل مكان على

 المبادئ العشرة باعتبارها الدليل التوجيهي لهم في الت.دي لألزمة.

: التعاون دعوة غلى اتخاا غجرابات في قطا  صددناعة المقبس - 2
طا  صدددناعة المقبس على ال.دددعيد العالمي بين األطراف المعنية في ق

ِنعين من أجل التغلب على التعط ل ادقت.ددددددادي الناجم عن  لدعم الُم.دددددد 
وحما ة دخل عما  المقبس وصدحتهم وفر  عملهم  19-جاةحة كوفيد

 انظر قاةمة المؤسسات المؤيدة للدعوة(.)

بيان مشدددددددددددددتر  للمنظمة الدولية ألرعاب العمل وادتحاد الدولي  - 3
 .19-بشأن كوفيد لنقابات العما 

العمددل والعمددا  في قطدداعددات اجتمدداعيددة واقت.ددددددددددددددداد ددة أرعدداب  - 4
لحما ة   بيانات مشدددددددددددتركة ودعوات غلى اتخاا غجراباتمحددة أصددددددددددددروا  

 العما  ودعم المؤسسات.

دعوة غرفة التتارة الدولية أصددرت حملة اسدتغافة تحر عنوان  - 5
من أجل تسليط  غلى اتخاا غجرابات رنقاا مؤسساتنا ال.غيرة والمتوسطة

على المؤسدددسدددات ال.دددغيرة  19-وفيدالضدددوب على األفر المدمر ألزمة ك
والمتوسددددددددطة وعلى العاملين فيها، وضددددددددمان تنفيذ غجرابات ت.ددددددددد فعالة 

للمؤسدددددسدددددات  على المسدددددتويين الدولي والوطني، وتوفير الموارد واألدوات
ال.ددددددددددددغيرة والمتوسددددددددددددطة لمسدددددددددددداعدتها في التغلب على هذن ال.دددددددددددددمة 

 ادقت.اد ة.

جيهية ألعضدددددداةها ( نشددددددرت مبادئ تو Amforiرابطة أمفوري ) - 6
 .19-فناب أزمة كوفيدأ ممارسات الشراب المسؤولةبشأن 

ال رندددددامج األخققي للعدددددب األطفدددددا  التدددددابع للمتلس الددددددولي  - 7
لمسدددددؤولة نشدددددر توجيها للممارسدددددات الشدددددراةية ا  ل.دددددناعات لعب األطفا 

. وهذا التوجيه  قدم توصددددددديات 19-لدعم المشدددددددترين خق  جاةحة كوفيد
غدارة المخاطر   بأفضل ممارسات الشراب من أجل مساعدة المشترين على

 وحما ة استمرارية األعما  وحما ة العاملين.

لتوفير  مركز مواردتحالن المؤسدسدات التتارية المسدؤولة أنشدأ  - 8
المعلومات في الوقر المناسددب ألعضدداةه بشددأن قضددا ا سددقسددل ارمداد 

بفيرو  كورونا، بما في ال  ما يت.دددددددددل بالسدددددددددلو  التتاري   المت.دددددددددلة
المسددؤو  في سددقسددل غمداد الشددركات أفناب تفشددي المرر لحما ة حقوق 

 العما  ورفاههم.

دوليددة ألرعدداب العمددل تقوم بتع  ددة شددددددددددددددبكتهددا لتوفير المنظمددة الدد  - 9
التتارية   ؤسدددسددداتمعلومات عن التهود التي تضدددطلع بها منظمات المال

بتدابير السدددددددقمة وال.دددددددحة، وارجرابات  وأرعاب العمل لدعم أعضددددددداةها
ى التقليل من تعطل ارنتاجية، وادسدددددددتراتيتيات الرامية الوقاةية الرامية غل

ة غلى التخميف من الخساةر المالية، ولمحة عامة عن المبادرات الحكومي 
الرامية غلى الحد من الضدددددددددغط ادقت.دددددددددادي الواقع على المؤسدددددددددسدددددددددات 
التتارية، والتوجيه الذي أعدته المنظمة الدولية ألرعاب العمل للمؤسسات 

 .بةوالخروا منها ب.ق  19-ال.مود في وجه أزمة كوفيدالتتارية بشأن 

 بددادئ القوا العدداملددةمأطل  المنتدددا ادقت.ددددددددددددددددادي العددالمي  - 10
أداة توجيهيدة ل بدار موظفي الموارد البشددددددددددددددريدة وعداقي قدادة كد  ُتسددددددددددددددَتخدَدمل

 المؤسسات التتارية.

https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/statement/wcms_739409.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/statement/wcms_739409.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/WCMS_741939/lang--en/index.htm
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-calls-for-urgent-action-to-save-our-smes/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-calls-for-urgent-action-to-save-our-smes/
https://www.amfori.org/resource/responsible-purchasing-practices-times-covid-19
https://d.docs.live.net/a2f69cc9167bfa89/Documents/-19.%20https:/www.ethicaltoyprogram.org/en/resources/covid19/
https://d.docs.live.net/a2f69cc9167bfa89/Documents/-19.%20https:/www.ethicaltoyprogram.org/en/resources/covid19/
http://www.responsiblebusiness.org/focus-areas/covid19/
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
https://www.ioe-emp.org/en/policy-priorities/covid-19/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_COVID_19_Pandemic_Workforce_Principles_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_COVID_19_Pandemic_Workforce_Principles_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NES_COVID_19_Pandemic_Workforce_Principles_2020.pdf


 

19-وكوفيدعالم العمل  23  

غي للدعم الذي  سددتهدف هذن المؤسددسددات أن يركز على وينب   
تحقي  ادسدتدامة ادجتماعية وال ي ية. وإقامة روابط قوية في 

سدددددددطة سدددددددلسدددددددلة ارمداد تتي  للمؤسدددددددسدددددددات ال.دددددددغيرة والمتو 
وشدددددددددركاةها في سدددددددددلسدددددددددلة ارمداد أن يدعم كل منها ا خر. 
وسددددددديكون ل ناب التحالفات بين المؤسدددددددسدددددددات التتارية ال  يرة 

غيرة أهمية بالغة أ ضدا. ويمكن لألزمة الحالية أ ضدا أن وال.د 
م ل  -ت ون فرصددددددددددددددة ل ناب نمااا م ت رة لألعما  التتارية 

املة للتميع المشددداريع ادجتماعية والمؤسدددسدددات التتارية الشددد 
. وتحويل المؤسدددددددددسدددددددددات ال.دددددددددغرا ( 53) وادسدددددددددت مار المؤفر

وال.دغيرة والمتوسدطة غلى مؤسدسدات اات كفابة في اسدتخدام 
ارد الطاقة سددديزيد من قدرتها التنافسدددية ورعحيتها. ومن فم، مو 

فدإن ادسددددددددددددددتعداندة بدالموارد اربدداعيدة والمداليدة المتوافرة للقطدا  
سددير عملية التعافي. الخا  في مراحل مبكرة سدديسددهم في تي 

وعلى سددددد يل الم ا ،  مكن أن ت دأ الشدددددراكات بين القطاعين 
كانية الوصدددددددددددو  ت غم1العام والخا  على الفور في توفير ل

 “محافظ رقمية”ت 2غلى ارنترنر بأسددددددددددعار معقولة للتميع؛ ل
 الت لفة وفعالة ومتد ة للتميع.وخيارات دفع ميسورة 

سدددددديتطلب التحو  الهيكلي ة:  اســــت الل التكنولوجيات الجديد • 
اسدددددتخدام ت نولوجيات جديدة وإيقب العنا ة لمسدددددتق ل العمل. 
وعند ادسدددددددددددت مار في الت نولوجيا، من المهم أن نضدددددددددددع في 
اعتبارنا أن هذن الت نولوجيات ينبغي أن ت ون هي األسددددددددا  
ل ناب المسددددتق ل الذي ن.دددد و غليه، مسددددتق ل محورن ارنسددددان. 

ة الرقميددددددة جزبا من هددددددذن فتو وينبغي أن  كون سددددددددددددددددددددد ال
ارجرابات، وأن  كون مقترندددا بدددادسددددددددددددددت مدددار في المهدددارات 
الرقميددة وادسددددددددددددددتعددداد للتغييرات الرقميددة. ومع التغيير تددأتي 
أ ضددددا المسددددؤولية عن التنظيم بحيإ تتوافر الحما ة للعاملين  
من أي  فار جان ية سدددددددددددل ية. ومن أجل غدارة العمل عن بعد 

الم ا ، ينبغي معالتة الح  في يل بطريقة جيدة، على سددددددددددد  
قطع ادت.ددددددددددددددا ، والح  في بي ة عمل جيدة و منة، وحما ة 

 بيانات العاملين.  

تنفيذ ســـياســـات قيا ية من أجل القياعات التي تضـــرست  • 
. ي رز تحليدددل قشـــــــــــدة ومن أجــل تحقيق التحول الميكبي

 ( 54) منظمة العمل الدولية ألفر التاةحة في عشددددددددددرة قطاعات

دعم الموجه نحو ادسددددددتراتيتيات القطاعية ينبغي أن ال كيف
أن  سير جنبا على جنب مع السياسات ال.ناعية المستدامة 

.  (55) وأن ُ    ن، بالتشداور مع منظمات أرعاب العمل والعما 

ويمكن للسددددددياسددددددات القطاعية أن تدعم التوسددددددع في توظيف 
في  النسددددداب في القطاعات اات ارنتاجية العالية، مما  سدددددهم

هاب التمييز بين التنسدددددددددددين. ومن منظور التحو  الهيكلي،  غن 
تعدد الزراعدة من القطداعدات التي  تدب التركيز عليهدا، غا غن 
ضدددددمان اسدددددتمرار تشدددددغيل سدددددقسدددددل ارمداد الغذاةي العالمية 
والوطنية سددددددددددددددت ون له أهمية بالغة في تأمين ارمداد بالغذاب 

ن  شكلون زراعيي ومنع حدو  أزمة غذاةية. وعما أن العما  ال
أعلى نسدددددددبة من العما  الفقراب، فإن غ تاد فر  للح.دددددددو  
على دخل دة  مع ادلتزام بتدابير السقمة وال.حة سيكون 
لددددده أهميدددددة محوريدددددة في مكدددددافحدددددة الفقر على ال.ددددددددددددددعيدددددد 

 .( 56)  العالمي

ك ير من  تنفيذ ســياســات موجمة لبفئات الشــديدة التضــرس. • 
َذت بدالفعدل فيالتددابير التي ُاتُّ  متدا  السدددددددددددددديداسددددددددددددددة العدامدة  خدِ

، ويلزم  ( 57) الف ات ضدددددددددعفا   أكيرت.دددددددددل بالقدر ال افي غلى  د
وضدع سدياسدات عمالة موجهة لهذن الف ات. وقد أف تر برامج 
األشددددددددغا  العامة وخطط ضددددددددمان العمالة أنها وسدددددددديلة فعالة 
للوصدددددددددددددو  غلى ضدددددددددددددعاف العاملين، بمن فيهم العاملون في 

رات المتتمعية المحلية، ادقت.اد غير المنظم. وكذل  المباد
ددة.  مكن أن تؤتي فمددارهددا بسددددددددددددددرعددة وتل ي احتيدداجددات محدد 

وضدمان تط ي  حد أدنى قوي لألجور  مكن أن  سداعد أك ر 
 الف ات تضررا ويمنع ان ماش األجور. 

 
  جرا ات عب  ال عيد العالمي

ذ على المسددددددددددددددتوا ال لي، من   غلى جددانددب التدددخقت التي ُتَنفدد 
نظدام المتعددد األطراف ال لددان من خق  غسددددددددددددددداب المهم أن  سدددددددددددددداعدد ال

ت، وضمان اتساق السياسات، ووضع معايير المشورة في متا  السياسا
دوليدة لعمليدة تعداف تحركهدا العمدالدة. وينبغي أن تُددَعم على ال.ددددددددددددددعيدد  
العدالمي التهود الراميدة غلى غبقداب األسددددددددددددددواق والحددود مفتوحدة. وفي هدذا 

  سدددددددياسدددددددات التتارة وادسدددددددت مار على ال.ددددددددد، يلزم التنسدددددددي  في متا
حديد السد ل ال فيلة بتحويل ادتفاقات المسدتويات ارقليمية وفيما يتعل  بت 

التتدداريدة وادسددددددددددددددت مدداريدة ال ندداةيددة وارقليميددة غلى اتفدداقدات أك ر شددددددددددددددمود 
ومقبمة للعمالة. ويلزم أ ضدددددددددددددا اتخاا غجرابات منسدددددددددددددقة لمعالتة أوجه 

يزانيات الوطنية، م ل أسعار التحويقت التضارب المالي التي تقور الم
الوقود األحفوري والتهرب الضددددري ي،   والمقاات الضددددري ية ودعم أسددددعار

ويلزم وضع استراتيتية ردارة ادقت.اد الرقمي بطريقة عادلة ومستدامة. 
وعندما تفتقر ال لدان التي توجد في حادت نزا  أو في حالة هشددددددددداشدددددددددة 



 

 19-وكوفيدعالم العمل  24

رد القزمة لتنفيذ تدخقت على صددددددعيد شددددددديدة ألسددددددباب أخرا غلى الموا
ولي مطلوعا لمسدداعدة األشددد احتياجا السددياسددة العامة،  كون التضددامن الد

بأك ر من تقد م المسدددداعدة ارنسددددانية. وتقدم أفرقة األمم المتحدة القطرية 

بددددالفعددددل الدددددعم من خق  التحليددددل المشددددددددددددددتر  لل يددددانددددات وت.ددددددددددددددميم  
 السياسات/ال رامج. 
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لن يتسدددددددنى بناب المسدددددددتق ل الذي ن.ددددددد و غليه من خق  غ تاد  
القة  غد غاا ُطبِ َقر سدددددددددياسدددددددددات صدددددددددحيحة. وينبغي لهذن فر  العمل  

السدددددياسدددددات أن تسدددددتند غلى األطر المعيارية القاةمة. ومن هذا المنطل ، 
تسدددترشدددد به السدددياسدددات هو خطة التنمية المسدددتدامة لعام  فإن أفضدددل ما

بشددددددددأن تغير المنا ، وإعقن م وية منظمة العمل  ، واتفاق باريس2030
 ل العمل. وهنا  متموعة واسددددددددددددعة من معايير  الدولية من أجل مسددددددددددددتق

المتعلقة بالعمالة والسدقمة وال.دحة المهنيتين والحما ة  ( 58) العمل الدولية
ادجتماعية وحما ة األجور وتشدددددتيع المؤسدددددسدددددات ال.دددددغرا وال.دددددغيرة 

العمل، وتتضددمن هذن المعايير توجيهات  والمتوسددطة والتعاون في أماكن
لعامة التي من شدأنها أن تشدتع على اتبا   دايقة بشدأن تدابير السدياسدة ا

 نهج يتمحور حو  ارنسان في الت.دي لألزمة والتعافي منها.

وعارضددافة غلى ال ، ينبغي أن تسددترشددد السددياسددات بتحليقت  
القداةم على األدلدة،  وأدلدة موفوقدة ومقةمدة. ومن أجدل العمدل بهدذا النهج

من جودتهددا. وقددد أف ددر  ينبغي لل لدددان أن تزيددد من جمع ال يددانددات وترفع

الحوار ادجتمددداعي أنددده وسدددددددددددددديلدددة فعدددالدددة للتعرف بددددقدددة على الظروف 
وادحتياجات المحلية، كما أف ر أنه م.دددددددددددر للحلو  الم ت رة والخققة. 

ة أن وفي غطددددددار نهج متتمعي كلي، ينبغي لتميع األطراف المعنيدددددد 
 دام. تشار  في وضع معايير يتف  عليها التميع لتحقي  التعافي المست 

وإن العودة غلى الماضددددددددددي ليسددددددددددر خيارا مطروحا. فمسددددددددددتوا  
التغيير والتحو  القزم رعددادة بندداب ادقت.ددددددددددددددداد العددالمي يتتدداوز مترد 
اسددددددتعادة ما كان قاةما بشددددددكل أفضددددددل. والحاجة غلى غ تاد فر  العمل 

لمعيشددددددددة للمقيين تقتضددددددددي تحقي  التوازن بين النظام وتوفير أسددددددددباب ا
ت.دادي والنظام ار كولوجي، وادسدت مار في المهارات ادق - ادجتماعي

من خق  التحفيز المدالي ومدا هو  -وال نى التحتيدة والت نولوجيدا، وال يدام 
بتشددددددددددددددتيع التحو  نحو رقمندة أك ر تمحورا حو   -أوسددددددددددددددع منده نطداقدا 
ميع، وتوجيه المزيد من ادسدددددت مارات غلى اقت.ددددداد ارنسدددددان وشدددددمود للت

.ددداد أك ر مراعاة  لل ي ة ومسددداواة  بين التنسدددين لما فيه الرعا ة، وعناب اقت 
 م.لحة جميع النا .

  



 

 19-وكوفيدعالم العمل  26

 

 (1) ILO, 2020. International Labour Organization (ILO) COVID-19 Monitor, 4th Edition, 27 May 2020. 
 (2) ILO, 2020. International Labour Organization (ILO) COVID-19 Monitor, 2nd Edition, 7 April 2020. 

 (3) ILO, 2020. The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work.. 

 (4) ILOSTAT,  https://ilostat.ilo.org/. 

 (5) ILOSTAT,  https://ilostat.ilo.org/. 

 (6) ILOSTAT,  https://ilostat.ilo.org/. 

 (7) ITUC, 2019. ITUC global rights index.. https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-

index-2019-report-en-2.pdf. 
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