
 
 

  



 

 19 من   1 صفحة 
 

 تقديم 
، تأثرت بها كافة الدول دون استتتثناب بفتترن الن ر   أزمة عالمية  19كوفيد  /  تعد جائحه كورونا

أوجد هذا الفيروس أزمة إنستتانية واصتفتتادية واب اكانت دول متقدمة أو نامية ، حيث  عن أي تفتتنين ستت 

، وبال شتتت تأتا الفتتحة والحفا  ع يها فا المقدمة إ تتافة إلر الثار الستت بية واجتماعية متعددة األبعاد  

 . معدالت الفقر ونسب البطالة والتا خ فتها االزمة ع ر االصتفاد والتنمية 

المتع قة العديد من البيانات  آثار االزمة  د  لرفتتتت  ت تتتتمنت يالبية التقارير الدولية التا فتتتتدرت 

وتتباين هذه األرصام واإلحفتابات  ك ما طال أمد األزمة، والتا باألو تا  الراهنة والتحديات المستتقب ية  

 .  نأمل أن تنتها صريبا بإذن هللا

فتتتتتاحبها  العربيتة صدب تداننتا  أزمة كورونا التا تأثرت بهتا   تحتد  فإنكل أزمة يفتتتتتاحبهتا  ن  وحيتث أ

 بتاعتبتارها  هتاتعزيز  االزمتة وكيفيتةصتدرة أن متة الحمتايتة االجتمتاعيتة ع ر التعتامتل م  هتذه متد   حولتحتدي  

ل تدور الكبير التذي يمكن أن تقوم بته فا  مستتتتتتحقيهتا ن را   مكفولتة لكتافتةحق ل جمي  وينبغا أن تكون 

الحمتايتة االجتمتاعيتة عتدد التطبيق العم ا لن م وصتد أ هر ،  19كوفيتد  /كورونتا جتائحتة  تتداعيتاتمواجهتة 

 أبرزها:من اإلشكاليات من 

 . بالرعايةولا ل فئات األهشاشة بعض ن م الحماية االجتماعية وعدم شموليتها  •

لحمتايتة متد  صتدرة التدول ع ر توفير الموارد االصتفتتتتتاديتة الالزمتة لتوستتتتتي  نطتا  م  تة ا   •

 .استدامتهااالجتماعية و 

 . المستهدفين والمستحقين له لوفول الدعم إلراالجتماعية أن مة الحماية أهمية رصمنه  •

إن حجم التحتديتات الراهنتة التا خ فتهتا أزمتة كورونتا ب غتت حتدا لم يعتد ممكنتا ل حكومتات بمفردهتا 

األزمة و لتجاوز هذه  شتركاب اإلنتا   وبخافتة  األطران  تعزيز تعاون كافة مواجهتها، وهو ما يستتدعا  

المت تررة والفقيرة والمهمشتة فا مجتمعاتنا والمبادرات بما يعود بالنف  ع ر الفئات  توجيه االستتثمارات  

 العربية.

 

فا   ستتتيكون له أثر بال  األزمةتعزيز التعاون القوما العربا لمجابهة الثار الستتت بية التا خ فتها  ولعل 

المت تتتررين منها العام ين فا القطا  يير المن م والعام ين فا القطاعات خافتتتة  التخفين من آثارها  

الفتغيرة والمتوستطة ، وصد ثبت أنه ك ما توافر   وأفتحاب المشتاري الخدمية التا ت تررت بشتكل مباشتر  

 لعربية.وتحققت آمال وتط عات شعوبنا اوالمعوصات الفعوبات التعاون العربا تالشت 

تت تتتتتمن هتذه الورصتة البحثيتة أبرز التحتديتات التا تعيشتتتتتهتا أن متة الحمتايتة االجتمتاعيتة فا منطقتنتا 

 ل التحديات التا أفرزتها جائحة كورونا وما تقت تيه من ح ول  ترتقا بمستتو  التط عات، العربية فا 

 : وذلت من خالل المحاور التالية



 

 19 من   2 صفحة 
 

ودور أطران اإلنتا  فا تعزيز شتروط ع ر أو تا  العمل   19تأثير جائحه كورونا/ كوفيد :   األول •

 العمل الالئق.

إفتال  وتطوير التشتريعات االجتماعية و معايير العمل ودورها فا مواجهة تداعيات جائحه   :  الثانا •

 .19كوفيد  / كورونا

 . عالصات العمل الحكيمةالحوار الفاعل ودعم أسس  :  الثالث •

 . العمل ع ر بيئة 19جائحة كورونا كوفيد أثار  :  الراب  •

 

والمن مة توجه هذه الورصة البحثية المختفتتتترة ألطران االنتا  الثالثة ومتستتتتستتتتات ال تتتتمان 

 االجتماعا فا الدول العربية متكدة دعمها الكامل والتام لكافة الشركاب االجتماعيين لعبور هذه االزمة . 

 

 

 فايز علي املطيري      

 املدير العام  
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 ة ـــــقدمم
ع ر تحقيق  ام اجتماعا وستياستا واصتفتادي صائملن   عاما    وإطارا    أستاستا  تمثل الحماية االجتماعية  

توزي  الثروة عبر االنفتا  العموما فا برام  ت تتتتتمن   ع رالتدول تعكس صتدرة و ، العتدالتة االجتمتاعيتة

أستاستيا ل تمان الحقو  شترطا ويعد  الحق فا الحماية االجتماعية    ،دون تمييز    لألفراد األمن االجتماعا

تماعية والحق فا وفق مبدأ المستاواة والعدالة االج األستاستية فا الفتحة والتع يم والعمل والحياة الكريمة

 . التنمية العادلة 

 

( 19-)فيروس كوفيد الر وباب الكورونا المستتجد  هض أي ب ستكانتعر  لالعالم اليوم كارثة انستانية    يعيشو

كبار الستن واألشتخاذ ذوي وتعرض الفئات الهشتة من فباإل تافة إلر الخستائر المأستاوية فا األروا ، 

ال ستتتتتيمتا العتام ين فا الر مختاطر كبيرة،  والمنزليين العمتال المهتاجرين واإلعتاصتة واألمراض المزمنتة 

 .القطا  يير المن م 

م يون شتخذ إلر فتفون الفقراب   8.3ستكوا إلر ان تمام  بحستب تقرير اإل  هذه الجائحة  تديستتو 

 .الر فقدان الماليين من العمال لو ائفهم  ستتدي ، كما  2020عام 

 

الدول العربيتة ستتتتتيتاستتتتتات الطوار  ل تخفين من تداعيتات هذه الجتائحتة ، لكن وبحستتتتتب يالبيته  اتبعتت  

روري تبنا ستياستات  ستيجعل من ال ت وربما اكثر مما   2021زمة صد تمتد إلر عام التوصعات فإن آثار األ

ع ر أن مة الحماية   كبيرا   ا تغطوهو ما يمثل    ،فتال  ن م الحماية االجتماعية الشتام ة فاع ه وعاج ة إل

 بنابا   حوارا  منها تحديات تتط ب  الحكومات أمام حيث ت تتتت  هذه االخيرة فا الدول العربية  االجتماعية  

 تبناآليات و استتحداثالتشتريعات و  تطويرو ت  الخطط وبين مخت ن أطران االنتا  الفاع ة من جهة و

 من جهة أخر . 19لمواجهة  جائحة كوفيد  واسعة النطا   سياسات اجتماعية

االجتماعية من الحقو  األستاستية ل عمال ومن شتروط العمل الالئق، فقد عم ت تشتريعات   وتعتبر الحماية 

الحمتايتة االجتمتاعيتة ع ر تتأمين حيتاة كريمتة وآمنتة ل عمتال ووصتايتهم من نتتائ  فقتدان العمتل أو عتدم توفره 

رات وتوفير الختدمتات الفتتتتتحيتة والتع يم وكتل شتتتتتروط الحيتاة المنتة، ووصتايتهم أي تتتتتا من آثتار التغي

 . االصتفادية واالجتماعية والكوارث الطبيعية والبيئية واألوبئة
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ىلع أوضاع العمال ودور أطراف االنتاج  19كوفيد كورونا / تأثير جائحة   -1
 يف تعزيز شروط العمل الالئق

 

 أوضاع العمال  ىلع 19كوفيد  /تداعيات جائحة كورونا
نوعها فمنذ  ا  كانمراعاته فا و تت  األزمات أي  يجبالالئق الحد األدنر الذي  شتتروط العملتمثل   

لم يشتهد العالم كارثة ع ر مستتو  أستوا  العمل وأو تا    2008ستنة األزمة المالية واالصتفتادية ل

أن معايير العمل   ، حيث19كوفيد   /العمال والمتستستات كالتا يشتهدها حاليا م  كارثة وباب كورونا

وحماية العمال من  بشتتروط الفتتحة والستتالمة المهنية والحماية االجتماعية وحماية األجورالمتع قة  

ك ها تمثل   والمتوستطة،الفتغيرة    المتستستاتذوي الفئات الخفتوفتية والهشتة من التمييز وتعزيز  

  االزمة وبعدها. االنتا  خاللشروطا وجب حمايتها من صبل أطران 

الجتائحتة هتذه يتعرض العتام ين فيهتا لمختاطر  من ييرهتا حيتث وتعتبر بعض المهن أكثر ت تتتتتررا

 المنزليين.مثل العام ين بقطا  الفحة والعمال بشكل مباشر 

 العمل الالئقمعايير  خالل هذه الجائحة   ستتكون

بمثابة فتتمام األمان الذي يعمل وفقه الشتتركاب 

 ،خريطتة الطريق  عبتارة عناالجتمتاعيين فها 

ودور من متة العمتل العربيتة يكمن فا دعمهتا 

ألطران االنتتا  وفا حمتايتهتا لهتذه المستتتتتتمر 

من أجل دعم المتستتتستتتات  تعمل المعايير، كما

 تمان هات والتوفتيات من أجل يوتقديم التوج

المستتدام وتوفير و  الالئق لالعمشتروط ومعايير  

االرشتتاد الفتتحاب االعمال من أجل انجا  مرح ة رف  الحجر الفتتحا وتنمية صدرة الحكومات فا 

 الجماعية.اتخاذ التدابير المالئمة وتعزيز الحوار االجتماعا والمفاو ة 

انخفاض مدوي فا تدي إلر  ستتي  أنه  19فيروس كورونا المستتتجد/ كوفيد   من تأثيرات تفشتتا وبابو

 اذ ستتجل  2019مقارنة بنفس الفترة لستتنة   2020األول والثانا لستتنة   الث ثخالل ستتاعات العمل 

%   10.7ب   2020مرفتد من مة العمل الدولية نستبة انخفاض ستاعات العمل ل ثالثا الثانا لستنة 

 48)العمل بن ام  ل م يون و يفة بدوام كام  305أي ما يعادل  العالم،من إجمالا ستاعات العمل فا  

 العربية العمل فا الدولفا ستتتتاعات    كبير  انخفاضومن المتوص  حدوث  ستتتتاعة فا األستتتتبو (
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 .1ساعة فا األسبو ( 84ماليين و يفة بدوام كامل ) 6صرابة  أو% 10.3

ويعود هذا االرتفتا  فا نستتتتتبتة فقتدان ستتتتتاعات العمتل الر التتدابير التا تم اتختاذها فا أي تب الب دان 

هذا الر جانب تعرض عديد القطاعات   ،العربية وتتع ق بتمديد وتوستتتي  اجرابات الحجر الفتتتحا

 .وتخفيض األجور وساعات العمل أكثر صسوة وتهم تسريح العمال الر  خطر حدوث تداعيات 

 الرعدد المتستستات فا صطاعات لحقها ال ترر والعام ين لحستابهم الخاذ فا العالم   نفتن  ينتما

 والمطاعم والنقل األكثرفا صطا  الخدمات واالصامة   الو ائن  عتبروت  وتففتيال ،صطا  التجارة جم ة 

 .هشاشة فا األزمة االصتفادية الحالية

 

 العمال في القطاع غير المنظم 

ت ترروا بستبب الحجر م يار عامل   1.6مستتو  العالم   المن م ع رقطا  يير  يب   عدد العمال فا ال

% وهو ما يدعو الر اتخاذ اجرابات ستتتريعة لحماية المتستتتستتتات 60وانخف تتتت دخولهم بنستتتبة  

 والعمال.الفغيرة 

م يون   27+( أي ما يعادل  25% )سنهم  54.7وتب   نسبة العام ين يير الن اميين فا الدول العربية  

 2عامل.

ويفتقد القطا  يير المن م لشتتتتروط العمل الالئق 

يياب التعاصد والحماية االجتماعية وهو األكثر  من

ت تتررا وخافتتة النستتاب الالتا يمث ن يالبية اليد 

 .العام ة

يعتبر القطا  يير المن م مع تتتت ة الدول العربية 

 يتم    بتاعتبتارهذات التدختل المنخفض والمتوستتتتتط ،

ال بتأس بهتا من العمتالتة بتأجر والعتام ين  أعتدادا 

،وهو ما يطر  مستتألة توستتي  فا هذا القطا ال بأس بها  هامة تمثل النستتاب نستتبة   ولحستتابهم الخاذ 

مستألة عاج ة العمال  نطا  الحماية االجتماعية من تدابير الوصاية والتشتخيذ والعال   لتشتمل هتالب 

 .أثناب الحجر الفحا أو بعده

 أي ب صد كشتتتفت مد  هشتتتاشتتتة أن مة الحماية االجتماعية فا  19كوفيد   /ة كوروناوحيث أن جائح

خافتتتة بالنستتتبة ل عمال الذين يعم ون فا أو تتتا  هشتتتة  مثل العام ين بدوام جزئا العربية   ب داننا  

 
 ال تشمل الدول العربية لشمال افريقيا اإلحفاباتهذه / ال تشمل 2020مايو  27وعالم العمل ،تقديرات  19مرفد من مة العمل الدولية :كوفيد  1

 
 افريقيا لشمال العربية الدول تشمل ال اإلحفابات هذه/ 2020مايو  27وعالم العمل ،تقديرات  19مرفد من مة العمل الدولية :كوفيد  2
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، فهتالب يمث ون يالبية اليد العام ة  بالقطا  يير المن م الخاذ  والعمال المتصتين والعام ين لحستتابهم

 واالستقرار. وعا من االستثمار لتحقيق التنمية و ما يجعل شمول برام  الحماية االجتماعية لهم نوه

 15% أعمارهم بين    71,2  المن م فا الب دان العربيةويمثل الشتتتتباب نستتتتبة هامة فا القطا  يير  

هتالب مهددون بخطر فقدان و ائفهم وفرذ العمل الالئق  % فكل62.6وخافتة الشتاباتستنة    24و

 . 3 تكاد تكون منعدمة بالنسبة اليهم

يتوصن ع ر متد  جتدو   ومتا بعتدهتا ، 2020ان الزيتادة فا نستتتتتبتة البطتالتة فا العتالم خالل ستتتتتنتة 

 . يةاالجرابات السياسية المتبعة لحف  الو ائن وتحفيز ط ب العمالة عند استعادة األنشطة االصتفاد

 

 دور أطراف االنتاج يف تعزيز شروط العمل الالئق
من هذا المنط ق ستتتتتتواجه أطران االنتتا  عديد التحتديات التختاذ التتدابير والن م االجتمتاعيتة لحمتاية 

وهو متا يطر  من جتديتد م ن افتتتتتال  من ومتة الحمتايتة  ،األفراد والعمتال من الثتار الستتتتت بيتة

االجتمتاعيتة فا الب تدان العربيتة وعفتتتتترنتهتا وفق التطورات الحتافتتتتت تة فا الرصمنتة وتكنولوجيتا 

 .  19المع ومات الستيعاب طبيعة األزمة ومواجهة كارثة جائحة كوفيد 

عة النطا  ومتكام ة من ال تتروري تبنا ستتياستتات واستت   الفتتحية، فإنهوباعتبار حجم هذه الكارثة  

وتشتتمل هذه التدابير ستتياستتات مالية ونقدية فعالة، وتوستتي  نطا  الحماية ،  ل تخفين من أثر الوباب

بين الشتتتتركاب   االجتماعية، وتعزيز الستتتتالمة والفتتتتحة المهنيتين، وتنشتتتتيط الحوار االجتماعا

 االجتماعيين.

 

 يف الحفاظ ىلع شروط العمل الالئقدور الحكومات 
فتتعيد الستتياستتات العامة لتشتتمل حماية مفتتادر الرز    العربية ع ر الحكومات  تعددت استتتجابات

الواص  التذي نعيشتتتتته حتاليتا يتكتد ارتفتا  معتدالت بت  المعطيتات المتع قتةوالحفتا  ع ر الو تائن ذلتت أن 

لتخفين و  ،التستريح الجزئا ل عمال نتيجة تفشتا الوبابوالبطالة نتيجة ي ق المتستستات نهائيا أو وصتيا  

بتاتختاذ تتدابير العتديتد من الحكومتات العربيتة  صتامتت  وطتأة هتذه الثتار الكتارثيتة وع ر المتد  القفتتتتتير

 عاج ة  تتمثل فا :

لمستاعدة بعض المتستستات الفتغيرة والمتوستطة كما صدمت لبعض أفتحاب األعمال فا   منحتقديم   •

دعما لتجاوز فعوباتها الناتجة عن انعدام والنقل والخدمات  صطاعات مخت فة كالسياحة والفناعة   

وكذلت اتخاذ تدابير  تتريبية  ومالية ،  أو النقذ فا االنتا  وذلت صفتتد الحد من تستتريح العمالة

متصتة تتع ق بتيستير استناد القروض وتأجيل ستداد المستتحقات الستيادية وال تريبية ع ر الشتركات 
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وبرام  النهوض   التأمينات االجتماعية ات ال تتتتريبية وأصستتتتاطالمتأثرة واالستتتتتفادة من االعفاب

بعض المراستيم المتع قة بستن بعض الدول العربية أفتدرت   المثال ع ر ستبيل فنجد،  االصتفتادي

وذلت جرائها المت تتررين  إجرابات اجتماعية استتتثنائية و رفية لمرافقة المتستتستتات واإلحاطة بأ  

توصيا من تفشتتتا   والجزئا ات الحجر الفتتتحا الشتتتاملمن التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراب

 ."19-فيروس كورونا "كوفيد

 والكوارث ز أن متة ال تتتتتمتان االجتمتاعا والتتأمين لتجع هتا أكثر فتتتتتمودا أمتام األزمتاتيتعز  •

 المستقب ية عبر  مان الحوكمة والفاع ية وتوسي  صاعدة الفئات المستفيدة فا أوصات األزمات.

أستتتتس بت منتاختا من التديمقراطيتة يقبتل  تتأمين •

التحتوار االجتتتمتتتاعتا التفتتتاعتتتل بتيتن متختتت تن 

من الثقتة  الشتتتتتركتاب االجتمتاعيين وبنتاب منتا 

وتعزيز الحريتات النقتابيتة وحمتايتة حق التن يم 

االعمال والعمال بمخت ن   حتر ي تزم افحاب

القرارات والتدابير التا من شتتتتأنها ان تكون 

 . محل أخذ ورد وتجاذب بين مخت ن االطران

كاستتتتحداث الو ائن اجرابات عاج ة   اتخاذ  •

انشتاب فتندو  تعويض البطالة وخافتة لتعويض العمال الذين فقدوا و ائفهم أو بدعم االستتثمار و

كما هو الشتتتأن لبعض الب دان العربية التا أفتتتدرت بشتتتكل عاجل بعض ، أجرتع قت لفترة دون  

التا تبيح لفاحب العمل انهاب الشغل   اتببعض أحكام مدونالعمل   تع يقالمراسيم لحماية العمال و

 .القوة القاهرة(فا حالة )ذات طاب  اصتفادي او هيك ا او ييرها  ألسباباستخدام العامل 

 

 العمل الالئقشروط يف حماية منظمات العمال  دور
تعتبر المستتتولية المطروحة ع ر عاتق من مات العمال كبيرة حيث يجد العامل نفستته فا معادلة فتتعبة 

وبين   ،االلتزام بالحجر الفتحاو  -  خافتة فا حالة افتابته-فتحة األخرين  وبين الحفا  ع ر فتحته 

 المنط ق فإن مهام النقابات تكمن فا  : ،من هذااالبقاب ع ر دخ ه 

بتاتبتا  اجرابات الوصتايتة والفتتتتتحتة ع ر زمالئهم وع ر الحفتا  ع ر أنفستتتتتهم توعيتة العمتال وحثهم  •

 .والسالمة المهنية

قاب ع ر الو ائن و األجور المتستتستتات واالب  إلنقاذالتفاوض من أجل ايجاد الح ول والخطط البدي ة   •

 ا.الدني

 الدفا  عن الحق فا التن يم والحريات النقابية خافة أثناب الجائحة  •

 .الحماية االجتماعية كحق أساسا  بحقهم فاتوعية العمال  •

 تقديم الدعم النفسا والقانونا ل عمال المت ررين من الجائحة )فحيا وماليا ( •
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وستتتائل اتفتتتال تأخذ باالعتبار تن يم لقابات وأنشتتتطة تهم التثقين النقابا وحقو  العمال باعتماد   •

 تدابير الفحة والسالمة المهنية

 دور منظمات أصحاب األعمال يف حماية شروط العمل الالئق
الجائحة  المنشتتأة أماموية ع ر األربا  فهم معيار فتتمود  ع ر أفتتحاب األعمال جعل حماية العمال أول

 وهم مطالبون ب:

 أنفستتتتهم وحمايةابير التا يجب اتخاذها لحماية  استتتتتشتتتتارة العمال واعالمهم بحقيقة الو تتتت  والتد •

حقهم فا خدمات االستخدام والتدريب المهنا صفد العمال الذين فقدوا و ائفهم من    وتمكينالمتسسة 

 اعادة ادماجهم فا سو  العمل . 

أو التستريح لعدد من العمال والتدابير التا يجب اتباعها  المتستستة  ممث ا العمال بأستباب ي ق إعالم •

  .وفقا ل قوانين الوطنية

 األدنر لألجوراتخاذ تدابير فورية ل حماية االجتماعية وحماية الحد  •

اتبتا  التتدابير الحمتائيتة وتق يذ المختاطر ألدنر مستتتتتتو  ومتا يعنيته من توفير المالبس والمعتدات   •

 ع ر حساب المتسسة. الوصائية

فا ذلت العمال المهاجرين وخافتة عند االفتابة   والمهنة بماعدم التمييز بين العمال فا االستتخدام  •

  .من ب دان عربية  الوافدةففاحب العمل ع يه الحفا  ع ر حق العمالة بعدو  فيروسية 

اثر االفتابة بالعدو  عن الفترة المق تاة أو بنفتن أجر ل عمال بأجر    يةالمر ت  باإلجازةاالعتران   •

العالجية أو اثر التغيب عن العمل أثناب الحجر الفحا أو صفد الرعاية الطبية الوصائية او  الفيروسية  

 .مساعدات نقدية وتخفيذ

الثالثيتة ل وفتتتتتول الر ح ول تخفن من وطتأة  إطتارالتفتاوض م  الحكومتة ومن متات العمتال فا  •

  .مل المن والالئق ل عمالالجائحة ع ر المتسسة وتحف  العمل شروط الع

 

ــاـيا التي شـــاـلا أطراف االنـتاج لعودة الى العـمل عـعد فترة الح ر تعتبر ا  الثالـثة يفمن أهم القضـ
ومثـلا جوهر الحوار االجتـماعي يف الفترة الـحالـية ولـلو لضـــرورة الـتأـكد من ـغالبـية اـلدول العرعـية 

 .اجراءات السالمة والصحة املهنية لحماية العمال

ال  ان اب االعـم ال وأصــــح ات العـم ا  دور منظـم أ أن يكون يف اتـ  ه  الفترة يـ  ة يف ـه ــارـك املشـ
ــأنـها أن البرامج النشـــيـطة يف م تلخ ال طو الوطنـية وتـقديم املقترـحات و الـبديـلة التي من شـ

ـعاعتـبار أن  تحمي العـمل والعـمال وتـحاف  ىلع شـــروط العـمل الالئق يف مواجـهة ـتداعـيات الوـعاء
املؤسـسـات يفترا اصـالحات هامة والقيام عاجراءات ويائية تتعلق عتأمين الصـحة اعادة تشـايل 

ات مالية عالية   يكون لا انعكاـس المة املهنية للعمال وهو ما ـس ات فاعلة توالـس ياـس تطلأ اتباع ـس
 .وجادة
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ودورها يف  اصالح وتطوير التشريعات االجتماعية ومعايير العمل  -2
 19كوفيد/مواجها تداعيات جائحة كورونا

تعتبر القوانين ومعايير العمل العربية والدولية الخافتتتة بالحماية االجتماعية عنفتتترا حاستتتما فا 

الكريمة   ةستتتبل العيش والحيا لفقر ويمكنها ان تدعم وتحستتتن بفتتتورة مباشتتترةاستتتتراتيجيات الحد من ا

ة المجتم  ع ر تعزيز صتدرل مواطنين ، وتعمتل برام  الحمتايتة االجتمتاعيتة ع ر الحتد من انعتدام االمتان و 

وصد زمات والكوارث ، الفتتتمود فا وجه األ

نذ اإلعالن العالما لحقو  اإلنستتتتان ع ر 

طران ان تعترن بحق كتتل إلزام التتدول األ

شتتخذ فا ال تتمان االجتماعا وت تتمنت 

الفتتتتتادرة عن  3العمتل العربيتة رصم  ةاتفتاصيت 

العمل العربية بشتتان المستتتو  االدنر   ةمن م

ل تتتأمينتتات االجتمتتاعيتتة العتتديتتد من االحكتتام 

نبغا ع ر التدول االلتزام بهتتا التا ي ةالهتتامتت 

والتامين  تتد  فا مجاالت الرعاية الفتتحية و تامين البطالة والتامين  تتد العجز والشتتيخوخة خافتتة

بشتان حق العامل فا التأمينات   14اصية رصم وتامين االمراض المهنية وافتابات العمل وكذلت االتف الوفاة

بشتتتان الحماية االجتماعية ل عام ين فا القطا  يير   9رصم   قاله ل عمل فا دولة أخر  والتوفتتتيةعند انت

العدالة االجتماعية التا تستعر اليها  أالمن م وصد ت تمنت هذه األدوات القانونية أحكاما ومباد  تحقق مبد

  سيا من اهدافها.ساهدفا ا المن مة وتعتبرها

هميه االستتتتثمار فا الحماية االجتماعية وترتيب االولويات أ  19د  كوفي/وصد عكستتتت ازمه كورونا

الجهتات  المجتم  المتدنا والحكومتات و كتافتة وتو ين الموارد والتخطيط التشتتتتتاركا والتكتام ا بين

يقيه لجمي  فئات المجتم  التشتتتريعية والتنفيذية وطرفا االنتا  ل تتتمان وجود ن ام حمايه اجتماعيه حق

وو تت  اطار صانونا  يمكن من الوفتتول الر ن ام يجم  ما بين ما هو موجود حاليا فا شتتبكات االمان 

االجتماعا وبين ما ا هرته ت ت االزمه من صفتتتور وستتت بيات ل وفتتتول الر مفهوم الحماية االجتماعية 

لستد الفجوات والثغرات والتغ ب ع ر   الحقيقية ومأستستتها عبر صانون وتشتري  حديث  ون ام دائم يهدن

التحتديتات التق يتديتة والتا ا هرتهتا الجتائحتة ، فتالحمتايتة االجتمتاعيتة نطتاصهتا كبير جتدا وتشتتتتتمتل ع ر 

ان مه المستتاعدات والتأمينات والخدمات وستتياستتات ستتو  العمل وها اليوم بحاجه الر استتتراتيجيات و

التغيير خافتتتته فيما يتع ق بف ستتتتفة اولويات برام  الحماية صوانين جديده و متستتتتستتتتات تمت ت اراده و

 االجتماعية بوففها اداه ل تنمية وليست وسي ه ل تعامل م  الفقراب.
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ان االزمات الكبر  والمفاجئة التا تمر بها الدول تعتبر فرذ الختبار فعالية الستتتتياستتتتات العامة 

تبر وبكتل صوه متد  فعتاليتة من ومته الحمتايتة القتائمتة ، وهتذا بتالتذات متا نت  عن جتائحتة كورونتا التذي اخ

االجتماعية المعمول بها فا العديد من الب دان العربية وصد  هرت ج يا اوجه القفتتور فا استتتراتيجيات 

الحمتايتة االجتمتاعيتة بتالتزامن م   هور هتذه االزمته التا جتددت معتانتاه الفقراب والفئتات االصتل رعتايتة فا 

شتريعات تعينهم ع ر العيش بكرامة واستتقرار وتجنبهم مراره الحياه  ل صفتور او عدم وجود صوانين وت

 وفقدان مفدر دخ هم.

أزيح الغطاب عن واص  الحماية االجتماعية واستتتتتراتيجياتها   19كوفيد  /وم  تفتتتتاعد ازمه كورونا

اثرت   االجتماعية  الحمايةالمخت فة حيث  هرت العديد من الفجوات والثغرات فا ستتياستتات وتشتتريعات  

ت حيتاه الماليين من النتاس االمر التذي صوبتل بتدعوات عتاج ته إلصرار صوانين وان مته فعتالته توفر ومستتتتت 

ل فئات االصل رعاية التا تأثرت بشتده جراب هذه االزمه م   ترورة وجود متستستات    االجتماعية  الحماية

من خالل  صويته وفعتالته تستتتتتتطي  التعتامتل والتغ تب ع ر ت تت المشتتتتتكالت الطتارئتة التا ا هرتهتا االزمته

 اجرابات اكثر عدالة ونوعيه وشموليه ع ر اساس حقوصا وعادل وشفان.

 

 يف الدول العرعية االجتماعية الحمايةالتحديات التشريعية لنظم 
مجموعته من الفتتتتتعوبتات والتحتديتات تعود لعتدد من العوامتل من  االجتمتاعيتة الحمتايتةتواجته ان مته 

وستوب شترائح المجتم   كافةاهمها نقذ التشتريعات والقوانين وص ه الموارد المالية وعدم شتمولية وتغطيه  

فتتناديق ال تتمان االجتماعا والمتستتستتات االخر  المعنية بالحمايه االجتماعيه مما يجعل دورها  اداره

وصد  هر ج يا ان مع م ان مه التأمينات  يير كافا وال يمكنها من مواجهه االثار الست بية لجائحة كورونا

غالب ع ر التامين  تد االجتماعيه و برام  الوصاية من الوصو  فا الفقر مازالت يير كافيه وترتكز فا ال

الشتيخوخة والعجز والوفاه والتامين  تد افتابات العمل وان التامين الفتحا ريم  تروراته ال يح ر 

يطبق   وال  االجتماعيةباالهتمام الالزم كما ان تامين البطالة ال يح ر بإشتتتارة وا تتتحه فا الستتتياستتتات  

شتريعات والستياستات المط وبة لتفعيل ين الت بشتكل فعال فا مع م األحيان ، وفيما ي ا نرفتد اهم م تام

 لمواجهه تلك االزمه : االجتماعية الحمايةبرام  

االستتترا  فا تطوير ن م وتشتتتريعات ال تتتمان االجتماعا وتحديثها حتر تواكب المستتتتجدات  •

 .19كوفيد /المتع قة بازمه كورونا

لتكون   جتماعيةاالتبنا رتيه مستتتقب يه صفتتيره او متوستتطة االجل بهدن تطوير ن م التأمينات   •

 العربية تعمل ع ر تعزيز دور االمن والس م االجتماعا.   االجتماعيةجزب ال يتجزأ من السياسات  

والدولية اهميه التفتديق وااللتزام وتفعيل العمل باالتفاصيات الفتادرة عن من متا العمل العربية   •

 .االجتماعية بالحماية المتع قة
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الحالية بما يتمن  تتمان الحفتتول ع ر   االجتماعيةينات  عمل ان مه التأم  وتطوير الياتتدعيم    •

 .عند استحقاصها مقبولة معيشةالمزايا ومالبمتها لمستويات 

بما ي تتتتمن كفابه ادارتها   االجتماعيةالعمل ع ر دم  او تكامل الفتتتتناديق المخت فة ل تأمينات   •

 وحسن استخدام مواردها.

التخطيط إلنشتتاب شتتبكات امان اجتماعا والقائمة    االجتماعية  الحمايةتحديث وتدعيم متستتستتات  •

 .استهدافا ل فقراب والمهمشين والعاط ين عن العمل أكثرجديده 

العمل ع ر توفير شتتتتبكات االمان االجتماعا بشتتتتكل يستتتتاهم فا تنمية وتعزيز صدرات القوي  •

فا عم يات التنمية البشتتترية وامكانياتها فا مواجهه المخاطر واالزمات وجع ها عنافتتتر فاع ه  

  المستدامة.

بحيث يتم ادخال انوا  واشتتتكال جديده من   االجتماعيةالتوستتت  فا نطا  عمل ان مه التأمينات   •

 .19كوفيد  / كورونا جائحةالتأمين لمواجهه المخاطر التا افرزتها 

لتشتتتمل الفئات يير المشتتتمولة مثل العام ين فا القطا    االجتماعيةالتوستتت  فا م  ة التأمينات   •

الزراعا والعمال الموستميين وعمال المنازل و اولئت الذين يمارستون اعماال هامشيه فا القطا  

 يير الن اما.

العمل ع ر اشتترات هيئات ومن مات المجتم  المدنا واالستتفادة من خبرات الهيئات والمن مات  •

 حمتايتةبرام   لتفتتتتتميم وتنفيتذتعبئتة الموارد المتاليتة والفنيتة الالزمتة  التدوليتة والعربيتة من اجتل

 .اجتماعيه فعاله ومتكام ة

االنتا  عند اعداد التشتريعات والقوانين بما ي تمن مشتاركه اوست  فا   أطران ترورة مشتاركه  •

 عم يه فن  القرار م  التقيد بمبدأي الشفافة والمسابلة.

واالستتفادة من  العمل االجتماعا العربا المشتترت  وموافت ة من ومهالتأكيد ع ر اهميه تعزيز   •

الخبرات والجهود المشتتتتتتركتة فا إطتار من التكتامتل والتعتاون التذي يختدم األهتدان والمفتتتتتالح 

 المشتركة. 

 

 

التي ادت الى شــــلل الـعديد  19كوفـيد  / كوروـنا ـكارـثةيف اوـيات االمـمات الكبيرة مـثل  
ادية  الحياةمن اوجا   نا عالقلق الا كانا التـشريعات    االيتـص اـس  االجتماعيةـسيقل احـس
 من امل اطر. الحمايةتضمن لنا 
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 تداعياتحكيمة ملواجهات دعم أسس الحوار الفاعل و عاليات العمل ال -3
 ىلع املؤسسات والعمال 19كوفيد  /كوروناجائحة 

 
والذي بات يمثل تهديدا عالميا بحق  المستتتتجد  يمر العالم بأوصات عفتتتيبة منذ  هور فيروس كورونا

و وصد أزاحت تداعيات الفيروس الستتار عن أهمية تعزيز الحوار االجتماعا باعتباره  ترورة ماستة 

الستتتعا ل تفاهم المشتتتترت والوفتتتول إلر ح ول ل تشتتتاور والتماستتتت االجتماعا من خالل فعاله اداه 

مناستبة حول مخت ن الق تايا والمفتالح 

كريس ثقتافتة الحوار بكتل  المشتتتتتتركتة وت

أشتتتتتكتالته و مستتتتتتويتاتته ، حيتث لم يعتد 

الحوار صافتتترا ع ر م تتتامين محددة  

س فا أو فا أوصات محددة س فا بل افبح 

استتتتتتراتيجيتتا متعتتدد بعتتدا يكتستتتتتا 

األيراض واألبعاد وخافتتتة فا أوصات 

إيجتتاد هيئتتات ل حوار األزمتتات وأن 

لعادية يكون لها دور كبير فا أوصات األزمات مثل ستستتها فا األوصات و فا ال رون ااالجتماعا وما

التا يواجههتا المجتم  بتإرادة  لالختنتاصتاتإيجتاد ح ول حيتث يمكن من خاللهتا التا نحن بفتتتتتددهتا  

تحجيم االجتماعيين وكافة الفاع ين والحد من التداعيات الستت بية ل فيروس و ستتهام ودعم الشتتركاب  وبإ

  . ثالثةالع ر أطران اإلنتا   آثارها

يعد الحوار االجتماعا أحد المباد  األستتتاستتتية التا صامت ع يها من مة العمل العربية باعتبارها  ●

كوستتتتي ة وأداه  المن مة العربية ذات التمثيل الثالثا التا تعمل ع ر ترستتتتيح الحوار االجتماعا  

جها إلر تعزيز وتهدن عبر أنشتتطتها وبرامفعاله لحل المشتتكالت و تحقيق الستتالم االجتماعا،  

ل حوكمه  كأداةعم يا   ر الياته و توستتي  مجاالته وتكريستتهالفاعل و تطوي  الثالثاالحوار االجتما   

وذلتت عبر تفعيتل معتايير العمتل العربيتة المتع قتة بتالحوار  الرشتتتتتيتدةاالصتفتتتتتاديتة واالجتمتاعيتة 

التشتتتغيل والحماية مخت ن ص تتتايا التنمية و اإلنتا  ولاالجتماعا بما يجعل هذا الحوار شتتتامال 

تستتوجب بكل إلحا  ت تافر و المستتجد  التا خ فها فيروس كورونا   االجتماعية، فحجم التحديات

ثالثا موست  إليجاد ح ول لهذه الق تايا التا يعانا  إطار حوار تكامل جهود شتركاب  اإلنتا  فا 

 ل حد من آثارها الس بية . صترا  تدابيرنها المجتم  وام

 19كوفيد وباب  اتخذت العديد من الحكومات ستياستات و مبادرات لحماية مجتمعاتهم من تداعيات   ●

من خالل دعم دخول الفئات الفقيرة والمهمشتة يير الخا تعة لن م  الحماية االجتماعية و الفئات 
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 ، ولكن حجم التحتديتات التا الزالتترعتايتة، و عتددا من اإلجرابات لتحفيز االصتفتتتتتادالاألولر بت 

تتفاعد  من جراب أزمة كورونا لم يعد ممكنا ل حكومات بمفردها مواجهتها، األمر الذي يستدعا 

لمعتالجتة هتذه ت تتتتتافر و تكتامتل جهود شتتتتتركتاب اإلنتتا  كتل من موصعته فا إطتار الحوار الثالثا  

ية شترائح نحو حما  عبب األزمة ع ر المت تررين منها وينحووبالشتكل الذي يخفن من الق تايا  

 .م  األولر بالرعايةالمجت

 توسيع الحوار االجتماعي 
 وتقييم آثارها الستت بية ع ر عنافتتر اإلنتا  والتنمية19كوفيد   /  أن التشتتاور حول أزمة كورونا ●

واستتتكشتتان تداعياتها الحالية والمستتتقب ية و تأثيراتها متوستتطة او طوي ة األجل وو تت  ح ول 

ثالثة اليستتتتدعا توستتتي  دائرة الحوار بحيث يشتتتمل باإل تتتافة إلر أطران اإلنتا     ،ومبادرات

آخرين كمتستتتتستتتتات أطران فاع ين نقابات العمال( من مات أفتتتتحاب األعمال/ الحكومات /)

ال تمان االجتماعا والمجالس االصتفتادية واالجتماعية و وزارات التخطيط واالصتفتاد والمالية 

والتدريب المهنا باإل تتافة إلر المتستتستتات المالية وبعض التع يم الفنا  و التع يم ومتستتستتات 

هيئتات المجتم  المتدنا والتعتاونيتات والمن متات يير الحكوميتة، فقتدرة المجتمعتات ع ر تحمتل 

لمواجهة أزمة  تبعات األ تتتترار التا خ فتها أزمة كورونا تستتتتتدعا حوارا اجتماعيا موستتتتعا 

كمتا يجتب التتأكيتد ع ر أهميتة عقتد اجتمتاعتات دوريتة لهيئتات ،  كورونتا ومتا بعتدهتا بشتتتتتكتل فعتال

الحوار االجتماعا المعتمدة ع ر كافة المستتويات لمتابعة مستتجدات أزمة كورونا وو ت  الح ول 

الثار الستت بية النتشتتار هذا الوباب ع ر صطاعات العمل و االصتفتتاد العاج ة و المبادرات ل حد من 

 لمجابهة األزمات.المستولية والتوافق بقفد ب وره ميثا  اجتماعا والتنمية م  التح ا برو  

 19كوفيد  / كورونا حةجائ يف ظلعات للحوار االجتماعي م االت وموضو

حه كورونا ستتتيكون لها أثار عميقه وطوي ة المد  ع ر العمالة وع ر االصتفتتتاد العالما جائان    ●

ي تتتتتين عبئتا  الجتائحتةتتأثير هتذه بمتدة ال زال يحيط وع ر معتدالت التنميتة، وأن الغموض التذي 

يتمثل فا التخون من  تتتح استتتتثمارات فا المستتتتقبل يير الوا تتتح من صبل  اصتفتتتاديا آخر

وس األموال مما ستيتثر ع ر فرذ التشتغيل ل داخ ين الجدد فا أستوا  المستتثمرين وأفتحاب رت

ينهار أو فتحة تكون اما اصتفتاد  أمام خيارين كالهما فتعب العمل، األمر الذي باتت معه الدول 

 الحقيقا يكمن فا تحقيق التوازن بينهما.عر ة ل خطر، ونجا  الدول 

ت تتررت االجتماعية وتقديم ستتياستتات تحفيزية ل فئات التا  التشتتاور حول ستتبل تعزيز الحماية   ●

 واألولر بالرعاية  ا و تشتتمل الفئات المهمشتتة والفقيرةبشتتكل مباشتتر من تداعيات فيروس كورون

والعام ين فا القطا  يير المن م وكذلت أفتحاب المشتاري  الفتغيرة والمتوستطة و العام ين فا 
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المحال التجارية وتعطيل األنشتتطة االصتفتتادية ال   القطاعات الخدمية التا ت تتررت نتيجة إلي

 .  واالجتماعية و البحث عن سبل توفير الموارد المالية الالزمة لتغطية هذه النفقات

 يدي عام ة كثيفة م  مراعاة الجدو التا تحتا  إلر أإعادة توجيه خطط التنمية نحو المشتتتتاري   ●

 صتفادية ل مشاري .الا

رونا ع ر العمالة والتو ين من خالل التدابير وهة تأثيرات فيروس كالتشتتتاور حول ستتتبل مواج ●

والمتستستات التا الشتركات مل القائمة وتوجيه المستاعدات الر  التا تهدن ل حفا  ع ر فرذ الع

  ومو فيها.عمالها تحرذ ع ر الحفا  ع ر 

حماية العام ين فا حول ستتتبل التشتتتاور   ●

متتة اتختتاذ التتتدابير الالزأمتتاكن العمتتل، و

 انتشتتتار الفيروس واإلفتتتابة به  الحتواب

وحمتايتة العمتال وأفتتتتتحتاب األعمتال فا 

 أماكن العمل.

بحث ستتتبل تعزيز عالصات العمل فا  ل  ●

االنمتاط الجتديتدة ل عمتل ، والحوار حول 

  م  ت ت االنماط. يتالبمالتعاصدات فا  ل هذه االنماط وتطوير سياسات االجور بما 

لمستاعدتها ع ر موافت ة تواجدها فا األكثر ت تررا من جراب أزمة كورونا  ستبل دعم القطاعات   ●

ستو  العمل، والعمل ع ر الحفا  ع ر الو ائن ودعم الشتركات الفتغيرة والمتوستطة لمستاعدتها 

 .  ع ر مجابهة التحديات التا خ فتها أزمة كورونا واالستمرار فا ممارسة نشاطها

النستاب العامالت والعام ين كعمال الزراعة و  بالرعايةاألولر  الحوار ليشتمل الفئات  توستي  صاعدة  ●

 فا االصتفاد يير المن م

و تتت  استتتتراتيجيات دعم وتحفيز فا مخت ن القطاعات لدف  عج ة النمو االصتفتتتادي لمواجهة  ●

حزم  حالة الركود االصتفتادي و مراعاة البعد االجتماعا فا عمل المنشتأت االصتفتادية من خالل 

 م  ربط االستفادة من الحزم التشجيعية ل متسسات بالحفا  ع ر العمالة.،  تشجيعيه

عكستتتتها أثر أزمة كورونا ع ر أستتتوا  الحوار حول مستتتتقبل العمل وو ائن المستتتتقبل التا   ●

 العمل، والتا شك ت صيمة م افة جديدة ل حوار االجتماعا.

ن التشتتغيل وطر  إنجاز انعكاستتات الرصمنه والعمل عن بعد ع ر العمال والمتستتستتات و رو ●

 العمل وتأثيرها ع ر عالصات العمل.

أهمية البعد االجتماعا لمستتتتقبل العمل والن ام المعياري واألخالصا الذي ستتتيحكم الو ائن فا  ●

 .19 كوفيد / المستقبل فا  ل تداعيات أزمة كورونا
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حا كورونا وكهلو جائعي أمر هام وأسـاسـي يبل وأثناء  بقى ديمومة الحوار االجتماوت

ععدما تنتهي عإلن اللا، وأن يكون هناك حوار عرعي ملواجهة هه  األممة اإلنســـانية 

ــاء صــــندوج عرعي ملواجـهة الـتداعـيات االجتـماعـية التي  لفـها  وعـح  ممـكانـية منشـ

من  عرعـيً  تـعاوـنًىلع أســـواج العـمل، وهو ـما يســــتدعي   19كوفـيد  - فيروس كوروـنا

اع ع اون ملواجـهة  الل عـقد اجتـم ة، والبـح  عن رعي يعزم التـع ات املشـــترـك التـحدـي

صــياغة جديدة لتعزيز التشــاركية العرعية يف أســواج العمل العرعية كركيزة للتكامل 

 والتعاون ىلع املستوى العرعي.
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 ىلع عيئة العمل  19كوفيد  / جائحة كورونا آثار -4
واستتمرار تداعياتها االصتفتادية واالجتماعية واتخاذ كافة الدول األزمة العالمية    ةفا  ل تفتاعد وتير

من التبتاعتد االجتمتاعا االجراب االحترازي األكثر أهميتة ل تخفين من تزايتد حتاالت العتدو  فا  تل 

هتذا الوبتاب ، ومتا خ فته من إيال  المتاكن العمتل وتوصن التفتتتتتني  والركود فا العتديتد من األنشتتتتتطتة 

 .االصتفادية

ليمثل ك مة الستتتتر لتحقيق  العمل عن بعديأتا  

،   جهةالتوازن بين تشتتتتغيل عج ة اإلنتا  من 

االحترازيتتة الالزمتتة  بتتاإلجراباتوااللتزام 

ل وصتايتة من العتدو  من جهتة أخر  ، وهو متا 

نبهتتت لتته من متتة العمتتل العربيتتة مبكرا  من 

 تتتتترورة االهتمتام بتاألنمتاط الجتديتدة ل عمتل 

التكنولوجيتا فا ومحتاولتة تقنينهتا واستتتتتتثمتار 

تحستتتين و تطوير بيئة العمل  ومناصشتتتة  كافة اإلشتتتكاليات التا تواجه االنتقال نحو بيئات عمل اكثر 

 ذكاب تستخدم التكنولوجيات الحديثة و تراعر حقو  العمال فا بيئة عمل آمنه ومستقرة . 

 

 :التحديات التي تحيو عبيئة العمل والتي فرضتها جائحة كورونا

مبرهنا ع ر  ترورة االسترا  فا اعادة تشتكيل مهارات العمال ليكونوا اكثر   19يد فقد جاب كوف •

صدرة ع ر التكين الستتتتري  م  أنماط العمل الجديدة التا فر تتتتتها االزمة ، وإذا كانت من مة 

 متستتتتت حتةكوادر عربيتة  ألعتدادالعمتل العربيتة تتبنر منتذ وصتت مبكر التوجته نحو التتدريتب التقنا  

التقنيات واالستتاليب التكنولوجية الحديثة لتكون صادرة ع ر المنافستتة فا أستتوا  بكافة االدوات و

الستبيل الوحيد لعدم االن تمام   -بفعل االزمة  -هذه المهارات اليوم    أفتبحتالعمل المستتدامة ، 

 إلر ففون البطالة . 

ط ينطوي االعتمتاد بشتتتتتكتل واستتتتت  ع ر العمتل عن بعتد ، العمتل من المنزل وييرهتا من االنمتا •

العتديتدة التا تطورت  ستتتتترعتة نتيجتة االزمتة ع ر اشتتتتتكتاليتات عتديتدة ، بتدايتة من حتاالت التوتر 

والق ق فا فتتتفون العمال خوفا  من فقدان و ائفهم أو لعدم صدرتهم ع ر التأص م جستتتديا  ونفستتتيا  

 وذهنيا  ل نمط الجديد فا العمل . 

لمرورية ويوفر الوصت المستته ت فا بقدر ما يستاهم العمل من المنزل فا التخفين من االزمات ا •

الذهاب واالياب إلر مكان العمل مما يمكن استتتتثماره فا زيادة ستتتاعات العمل ، اال انه يطر  
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العمتل من المنزل ، كتذلتت تفتاوت  ألدابتحتديتات من اهمهتا متد  توفر التكنولوجيتات الالزمتة 

 اعمالهم.  إلنجازخبرات العمال فا التعامل م  مثل هذه ادوات 

عن البنية التحتية لالتفتتاالت فا عدد من الدول العربية من أبرز تحديات التحول نحو بيئة  تت  •

الحاجه إلر الخرو  من االزمة بأصل   تقت تتيهاالعمل الرصمية التا لم تفتتبح خيارا بل  تترورة 

 الخسائر الممكنة . 

القتادمتة، من ستتتتتاعتات العمتل خالل الفترة  % 10.3 من متة العمتل التدوليتة فقتدان حوالاتتوص   •

االيام القادمة العديد من التغيرات فا شتروط و رون العمل لذا أفتبح من ال تروري وستتشتهد 

منتاصشتتتتتة كيفيتة اعتمتاد العمتل من المنزل والعمتل عن بعتد والعمتل الجزئا أنمتاطتا  مهنيتة صتانونيتة 

 . 4وو   االليات الالزمة ل رصابة ع يها وتقييمها

 

  19كوفيد  / كورونا التايرات التي طالا عيئة العمل يف مرحلة انتشار فيروس
، لكن العديد منها ستتعمل المتستستات مدفوعة   الجائحةصبل  اود لستابق عهدهعهذه التغيرات ستتبعض 

 بال غوط المالية التا تعر ت لها ع ر اإلبقاب ع يها مستقبال  : 

يفرض العمل عن بعد نفستتتته بديال صويا فا مخت ن االعمال اإلدارية والمهن التا ال تنطوي ع ر  •

احترازي اتخذته المتستتستتات   كإجرابمهام تستتتوجب تواجدا  مباشتترا  فا مكان العمل ، والذي بدأ 

ل حد من االختالط وتق يل فرذ العدو  ، اال ان اعتماده بشتتكل أوستت  صد يشتتكل فرفتتة لبعض 

 ، فواتير الكهرباب .......إلح (  الكبيرةات ل تق يل من النفقات التشغي ية ) ايجارات المكاتب المتسس

اعتمتاد وستتتتتائتل التكنولوجيتا الحتديثتة كتالليته لعقتد االجتمتاعتات والمتتمرات الكترونيتا  عبر برام   •

ار نجد أن وتطبيقات تقنية ، وبالتالا ترشتتيد الميزانيات الخافتتة بالستتفر والتنقل ، وفا هذا االط

 تكثن جهودها فا تفميم وتطوير برام  االجتماعات عن بعد بشكل اسر  .  البرمجةشركات 

 كتإجرابانتشتتتتتار ثقتافتة الفحذ الطبا التدوري ل مو فين والتذي كتان يفرض فا العتديتد من التدول  •

 ابتدائا عند التعيين وفقط . 

يتة فا المتتاجر والمطتاعم االعتمتاد بشتتتتتكتل أكبر ع ر الروبوتتات وآالت التوفتتتتتيتل االلكترون  •

 التباعد االجتماعا .  لمباد وشركات الشحن تفعيال  

التوجه إلر الالمركزية فا التفتني  المفتاحب ل حد من االستتيراد والتغيرات فا ستالستل االمداد  •

 والتموين . 
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 فتة ات المخت تطبيقت التبنا تكنولوجيتات أكثر تقتدمتا  لمواكبتة التطور الستتتتتري  جتدا فا التقنيتات عبر  •

  .ل هاتن المحمول 

 

 التحوالت املستقبلية يف عيئة العمل 
والتأص م معها خافتتتتة فا  ل ما تنطوي ع يه من ك فة تطوير  إلكمالهاوصتا   هذه التحوالت  ستتتتتتط ب  

البنر التحتية لبيئة العمل باإل تافة إلر الوصت الذي ستيستتغرصه ترستيح ثقافة العمل عن بعد فا أستوا  

 العمل مما يست زم : 

تعزيز االمكانيات التكنولوجية ل شباب لزيادة فرفهم فا العمل المستقل عبر التسويق االلكترونا  •

 والمنفات التكنولوجية ورف  صدراتهم فا العمل عن بعد . 

تجهيز المتستتستتات لمن ومة العمل عن بعد التا تراعا تطوير وفتتيانة التجهيزات التكنولوجية  •

  االلكترونية.الالزمة لمنفات االعمال االلكترونية ورف  إمكانيات التخزين 

لحقيقية من خالل التحول الرصما لمواجهة آثار إنشتتتاب بيئة عمل افترا تتتية موازية لبيئة العمل ا •

 أزمات صد ت هر مستقبال .  ص م السري  م  أيذه االزمة والتأه

المخفتفتة لهم داخل مكان العمل بما يعمل ع ر تق يل فرذ   المستاحةإعادة توزي  العمال ع ر   •

  مستقبال .العدو  من أي فيروس صد ي هر 

 تمان توفير بيئة تكنولوجية آمنه من خالل مراعاة ال توابط المتع قة بالحفا  ع ر خفتوفتية  •

العمل  إلنجازات وتقنين الفتتتالحيات الخافتتتة بالدخول ع ر األن مة التكنولوجية  وستتترية البيان

 عن بعد ومتابعة المو فين وتقييم العمل وحساب ساعات العمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 من   19 صفحة 
 

 

  اتمــــة  
ن تطوير أنظمة الحماية االجتماعية ي رج من رحم األممات ولعل هه  األممة عما  م

 إلصالح كشفا عنا من ثارات يف غالبية نظم التأمينات االجتماعية تكون عارية أمل  
تحكما موامنات ايتصادية فقو انما يتضمن مشروع م تمعي    جهري وتطوير مستمر ال

 االجتماعية الناجزة.يق العدالة يفضي ملى تحق

 

ان هه  ال ائحة جاءت لتهكر عأهمية نظم الحماية االجتماعية الشاملة التي توفر 
  إلعادة األمن االجتماعي للطبقات الضعيفة والفقيرة ، مما يستدعي ت ديد  الدعوة 

 النظر يف السياسات املالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلا أكثر شموال وعدالة. 

 

، تؤكد منظمة   يف غالبية البلدان العرعية  19كوفيد    استمرار انتشار وعاء كورونا /ومع  
العمل العرعية ىلع أهمية اتباع  طو وات ال تداعير لدعم املؤسسات وتحفيز 

وهو ما ل عتوفير عيئة عمل آمنة  االيتصاد واي اد تداعير لحماية العمال يف مكان العم
أمام أطراف االنتاج الثالثة ويحتاج لتعاون وارساء حوار اجتماعي عناء من   يمثل تحديً

أجل اي اد الحلول ملواجهة تداعيات هها الوعاء ىلع ايتصادات الدول العرعية و 
 .أسواج العمل


