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بینما يتزايد انتشار وباء "كوفید-19" حول العالم؛ شرعت العديد من 
الدول في التخفیف من تدابیر اإلغالق، بما يسمح بالعودة تدريجیاً إلى 
الطبیعیة"  "للحیاة  الجديدة  العودة  ھذه  مثل  فإن  ذلك،  ومع  العمل. 
تنفیذھا  لضمان  العمل  بیئة  في  رئیسیة  بتعديالت  القیام  تتطلب 

بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرض لھا جمیع العاملین.

وفي جمیع القارات -وإن لم يكن في جمیع الدول- كان من شأن الحوار 
بین  التشاور  يشمل  والذي  األطراف،  والثالثي  الثنائي  االجتماعي 
الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال، المساعدة في صیاغة 
تدابیر اإلغالق وإنفاذھا وتوفیر استجابة فورية وفعالة، والسیما فیما 
من  والمؤسسات  العمال  لحماية  االقتصادي  الدعم  بتدابیر  يتعلق 
التشاور  ھذا  مثل  أھمیة  مدى  وُيلحظ   . لألزمة1  األبشع  التداعیات 
والتعاون بین األطراف الثالثة لضمان العودة اآلمنة إلى العمل2 . وتتزايد 
أھمیة السالمة والصحة في مكان العمل وترتفع أولويتھا على جداول 
والمؤسسات  والقطاعات  البلدان  من  العديد  ُتمھد  حیث  األعمال، 
الحوار  أن  غیر  تدريجیا3ً.  االقتصادي  النشاط  الستئناف  السبیل 
االجتماعي بشأن مرحلة العودة إلى العمل حتى األن يبدو أقل تواتراً 
مما كان علیه الحال سابقاً، وذلك بالنظر إلى التدابیر االقتصادية التي 

اتخذت في بداية األزمة.

جانب  من  مشاورات  إلجراء  الدائم  االحتیاج  عن  الذكر  عن  وغني 
قطاع  ممثلي  جانب  إلى  العمال  ممثلي  مع  المختصة  السلطات 
األعمال في أي قضیة ترتبط بالسیاسات المتعلقة بالعمل، ويزيد ھذا 
االحتیاج في ظل جائحة "كوفید-19" أكثر من أي وقت مضى.. ويعرض 
إلدارة  االجتماعي  الحوار  استخدام  كیفیة  على  أمثلة  الموجز  ھذا 
العودة إلى العمل بطريقة آمنة. وتتضمن ھذه األمثلة حوارات اجتماعیة 
على مختلف المستويات ومن مختلف المناطق. وتوضح كیف يساعد 
الحوار الفعال في توفیر الحلول التي تتكیف على نحو أفضل مع الظروف 
وتبنیھا،  إقرارھا  يتم  االتي  التدابیر  في  الثقة  يبني  وكیف  السائدة، 
ويمھد الطريق لضمان العودة اآلمنة إلى العمل للجمیع. وقد تكون ھذه 
األمثلة مصدر إلھام للحكومات والشركاء االجتماعیین في جمیع أنحاء 
العالم للنظر في مدى إمكانیة التكیف والتطبیق في سیاقات بلدانھم.
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تشیر معظم معايیر منظمة العمل الدولیة إلى مشاركة ممثلي أصحاب 
العمل والعمال في صیاغة سیاسات وبرامج عالم العمل وتنفیذھا4 ، 

في حین أن بعضھا يتعلق على وجه التحديد بالحوار االجتماعي5 .

الرئیسیة  المعايیر  فإن  العمل،  في  والصحة  بالسالمة  يتعلق  وفیما 
المعمول بھا ھي اتفاقیة السالمة والصحة المھنیتین وبیئة العمل (رقم 
والصحة  للسالمة  الترويجي  اإلطار  واتفاقیة   ،(1981 لسنة   155
المھنیتین (رقم 187 لسنة 2006)6. وتدعو كالھما إلى إجراء مشاورات 
تطوير  بغرض  والعمال  العمل  ألصحاب  تمثیالً  األكثر  المنظمات  مع 
والصحة  السالمة  بشأن  الوطنیة  والبرامج  واألنظمة  السیاسات 
العمل  لمنظمة  المئوية  الذكرى  بیان  في  التصريح  تم  وقد  المھنیة. 
ظروف  أن  2019؛  عام  في  المعتمد  العمل  مستقبل  بشأن  الدولیة 

العمل اآلمنة والصحیة ھي ركیزة أساسیة لتوفیر العمل الالئق.

كما تدعو التوصیة (رقم 205 لسنة 2017) بشأن العمالة والعمل الالئق 
تدابیر  جمیع  تطوير  إلى  الصمود  على  والقدرة  السالم  أجل  من 
الشامل  االجتماعي  الحوار  خالل  من  وتعزيزھا  لألزمات  االستجابة 
العمل  أصحاب  لمنظمات  الحیوي  بالدور  االعتراف  مع  للجنسین، 

والعمال في ھذا الصدد7 . 

للحوار االجتماعي قیمة مرتفعة في جمیع األوقات، ولیس فقط أثناء 
األزمات. ومع ذلك، تبرز فعالیته بشكل خاص في أوقات األزمات، عندما 
يكون ھناك حاجة ملحة إلى اتخاذ ردود فعل سريعة بغرض إيجاد حلول 
صعبة في الغالب. وكثیًرا ما يمكن التوصل بسھولة أكبر إلى اتفاقات 
اتفاقات ثالثیة تشمل  أو  العمل والعمال،  ثنائیة بین ممثلي أصحاب 
الحكومة كذلك، فیما يتعلق بالسالمة والصحة المھنیتین أكثر منه في 
القضايا األخرى التي قد تكون من سماتھا إثارة الخالفات بشكل أكبر. 
وغالبًا ما ُتشكل مجالس أو لجان خاصة بالصحة والسالمة المھنیة 
على مستويات مختلفة (وطنیة أو إقلیمیة أو مؤسسیة)؛ ومن شأن 
مثل ھذه المؤسسات توفیر منصة للخروج من حالة اإلغالق والتحضیر 

للعودة اآلمنة إلى العمل 8 .

لضمان  أساسیًا  أمرا  بینھا  وفیما  العمل  عالم  في  الفاعلة  الجھات 
العمل  أصحاب  جانب  من  دعمھا  وقابلیة  المتخذة  التدابیر  مقبولیة 
األمر  يأتي  عندما  فعال  بشكل  تنفیذھا  على  عالوة  والعمال، 
للممارسات العملیة. وكثیرا ما يبدأ ھذا الحوار الثالثي على الصعید 
الوطني، وينُتج عنه اعتماد لمبادئ توجیھیة وطنیة متفق علیھا، والتي 
تتبعھا بعد ذلك المزيد من التشاور واالتفاقات الثنائیة أو الثالثیة على 
الصعید اإلقلیمي أو القطاعي لتكییفھا مع السیاق المحدد. وباإلضافة 

إلى ذلك، تجرى أحیاناً نقاشات ثنائیة على مستوى المؤسسات.

ويتوافق ھذا االعتماد على نھج الحوار االجتماعي المتعدد المستويات 
الرابعة من عناصر االستجابة السیاسیة لمنظمة العمل  الركیزة  مع 
الدولیة ألزمة "كوفید-19"، بعنوان " اعتماد الحوار االجتماعي في إيجاد 

الحلول ".

داعمة  ووثائق  إرشادات  بنشر  كذلك  االجتماعیون  الشركاء  قام  وقد 
بشكل فردي 9 لتسھیل العودة اآلمنة إلى العمل، وحیثما كان الحوار 

ضروريًا.

الشركاء  دعوة  الحكومات  بعض  واصلت  الوطني،  الصعید  وعلى 
العودة  ومتطلبات  اإلغالق  حالة  إنھاء  سبل  لمناقشة  االجتماعیین 
اآلمنة إلى العمل. وعادة ما ينضم إلى ھذه المناقشات الثالثیة ممثلو 
سلطات الصحة العامة وغیرھم من المھنیین الصحیین، مثل الباحثین 
داخل  أحیاناً  المناقشات  استضافة  يجري  وكان  األوبئة.  وعلماء 
مؤسسات الحوار االجتماعي الثالثي القائمة. وفي الحاالت التي ال 
توجد فیھا مثل ھذه المؤسسات، ُينظَّم الحوار حسب الظروف بشكل 

طارئ.

2. الدور المھم لمعايیر العمل الدولیة 

3 – 1  الحوار االجتماعي على المستوى الوطني3.  الحوار االجتماعي 

4  أسئلة يتكرر طرحھا حول معايیر منظمة العمل الدولیة وكوفید-19 (فیروس كورونا). منظمة العمل 

الدولیة، جنیف،  29  مايو 2020.  
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.(2001 ILO-OSH) السالمة والصحة المھنیتین

بین  التعاون  والكوارث: استكشاف  النزاعات  "إدارة  الدولیة حول  العمل  أيًضا منشور منظمة  راجع    7
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اجتماعات  يعقدون  االجتماعیون  الشركاء  كان  حاالت،  عدة  وفي 
داخلیة قبل اجتماعھم مع الحكومة، من أجل تحديد موقف كل منھم. 
مقترحات  تقديم  من  الثالثي  االجتماع  في  تمكنوا  فقد  وعلیه 
العمل،  إلى  العودة  مرحلة  في  والصحة  السالمة  بشأن  ملموسة 
المراحل  في  الدعم  بتدابیر  يتعلق  فیما  سلًفا  فعلوا  مثلما  تماماً 
األولى من األزمة. وفي بعض الحاالت، ُعقدت عدة اجتماعات متتالیة 
يتمثل معیار  وثیقة مشتركة. وقد  االتفاق على  بوتیرة سريعة قبل 
النجاح ھنا في قیام الحكومة بإصدار مبادئ توجیھیة بشأن الصحة 
الشركاء  ودعم  بمساھمات  مستعینة  المھنیة  والسالمة 

االجتماعیین.

من  عدد  في  الوطني  الصعید  على  ثالثیة  حوارات  عقد  وقد سبق 
الرئیس وعدد  بین  اجتماعان  ُعقد  األخرى. ففي سويسرا،  البلدان 
من الوزراء والمنظمات االجتماعیة الشريكة في أوائل مارس 2020 
في بداية الوباء. واستمرت المشاورات فیما بین أربع مجموعات عمل 
(بشأن الجوانب القانونیة والمالیة والجوانب المتعلقة بمكان العمل 
المستوى  على  المشاورات  تطرقت  وقد  القطاعیة).  والجوانب 
وكذلك  التوقیت  وتحديد  التجارية،  األعمال  فتح  إعادة  إلى  الوطني 
يجب  التي  المھنیة  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  المحددة  التدابیر 
االلتزام بھا والتي قد تختلف باختالف القطاع أو مكان العمل المعني.

إيطالیا  في   االجتماعیون   والشركاء   الحكومة   وضعت   وقد  
بروتوكوًال مشترًكا لتنظیم تدابیر مكافحة انتشار فیروس "كوفید-19" 
واحتوائه في أماكن العمل (في 14 مارس 2020، وتم تحديثه في 26 
التباعد  سیاسة  من  البروتوكول  ھذا  ويؤسس   .(2020 أبريل 
جمیع  وفي  البلد  أنحاء  جمیع  في  تطبق  عامة  قاعدة  االجتماعي 
بشأن  التشاور  على  والعمال  العمل  أصحاب  ويشجع  المناسبات، 
تنفیذھا على مستوى المؤسسات. كما يشیر ھذا البروتوكول كذلك 
إلى وجوب السماح بحرية تدفق المعلومات عن التغییرات ذات الصلة 
بفیروس كوفید-19، وتدابیر الدخول/ الخروج المنظمة للعمال والزوار 
وغرف  (المقصف،  المشتركة  المساحات  في  المطبقة  تلك  وكذلك 
تغییر المالبس، وما إلى ذلك)، وزيادة تدابیر النظافة الصحیة والتعقیم 
مع  التعامل  وترتیبات  الخاصة)،  الشخصیة  والنظافة  العمل،  (أدوات 
العمال الذين تظھر علیھم أعراض اإلصابة بالفیروس. كما يدعو إلى 
والسالمة،  للصحة  تتألف من ھیئات مشتركة  إقلیمیة  لجان  إنشاء 
وإلى إنشاء لجان داخلیة معنیة بجائحة كوفید-19 تضم ممثلین عن 
النقابات العمالیة على مستوى المؤسسة. وعالوة على ذلك فقد 
تطويره  تم   ، البناء10  بمواقع  خاص  منفصال  بروتوكوال  إيطالیا  نشرت 
البروتوكوالت  وقد حفزت ھذه  االجتماعیین.  الشركاء  باالشتراك مع 
الثالثیة المزيد من المفاوضات واالتفاقات على مستوى المؤسسات 

التي تركز على العودة اآلمنة إلى العمل.

فیروس  انتشار  لمكافحة  مفصالً  عاًما  "دلیًال  بلجیكا  وضعت  كما 
الشركاء  بین  التعاون  نتاج  وھو  العمل"،  أماكن  في  "كوفید-19" 
العمل،  في  والحماية  للوقاية  األعلى  المجلس  في  االجتماعیین 
ومجموعة إدارة المخاطر االقتصادية، واإلدارة العامة االتحادية للعمالة 
لوزارة      التابعة  السیاسات  ووحدة  االجتماعي،  والحوار  والعمل 
العمل11. وتحتوي ھذه األداة - القابلة للتكیف مع مختلف القطاعات- 
اللبنات األساسیة لتمكین العمال من العودة اآلمنة  على عدد من 
االجتماعي  الحوار  أن  به  المسلم  ومن  اإلمكان.  بقدر  عملھم  إلى 
على مستوى المؤسسات ھو مفتاح إعادة التشغیل اآلمن أو زيادة 

العملیات التجارية تدريجیاً.

أما في جنوب أفريقیا، فقد اجتمع عدة وزراء بانتظام مع المجلس 
التنفیذي للمجلس االستشاري الوطني للتنمیة االقتصادية والعمل 
(NEDLAC) منذ مارس 2020، وترأس الرئیس اجتماعاً افتراضیاً لـھذا 
حالة  من  الخروج  استراتیجیات  لمناقشة  مايو   15 في  المجلس 
اإلغالق وتنفیذ العودة اآلمنة إلى العمل12. وتباعاً، اتخذت الحكومة 

مبادئ   2020 أبريل   16 في  للعمل  االتحادية  الوزارة  أصدرت 
توجیھیة ملزمة بشأن السالمة والصحة المھنیة في ظل جائحة 
"كوفید-19" وتصورات العودة إلى العمل، وقد ُوضعت ھذه المبادئ 
(الجمعیة   (BDA and DGB) االجتماعیین  الشركاء  مع  بالتشاور 
األلماني)،  العمال  نقابات  واتحاد  العمل،  ألصحاب  األلمانیة 
والوزارات األخرى، والحكومات اإلقلیمیة، ووكاالت الصحة االتحادية 
(خطة النقاط العشر). وتستند ھذه المبادئ التوجیھیة إلى المبدأ 
القائل بأن "من يعمل في أوقات خاصة يحتاج إلى حماية خاصة". 
وبتوجیه من الھیئة القانونیة للتأمین ضد الحوادث، تشكلت فرقة 
عمل ثالثیة لوضع التعديالت الالزمة لقطاعات محددة ورصد تنفیذ 
المبادئ التوجیھیة. وتستھدف المشورة والمساعدة التي تقدمھا 
الصغیرة  المؤسسات  أساسي  بشكل  المؤسسات  ھذه 
حجماً  األكبر  المؤسسات  أن  افتراض  على  الحجم،  والمتوسطة 
كوفید-19  لوباء  لالستجابة  المطلوبة  التدابیر  بتنفیذ  ستعنى 
والسالمة  الصحة  مجال  في  داخلیین  متخصصین  باستخدام 

المھنیة. وتشمل تدابیر الصحة والسالمة المھنیة ما يلي:

صابون)،  (مطھرات،  العمل  مكان  في  النظافة  مواد  إتاحة  أ) 
والتنظیف المنتظم (بما في ذلك تعقیم مقابض األبواب، الدرابزين، 

أدوات العمل)؛

ب) تطبیق إجراءات التباعد االجتماعي (متر ونصف) في كل أماكن 
العمل (بما في ذلك غرف تغییر المالبس)؛ وفي حال عدم إمكان 

ضمان االلتزام بھا، يتعین توفیر أقنعة الوجه؛

الصحیحة  السلوكیات  لتعزيز  الملصقات  من  العديد  تعلیق  ج) 
(نظافة الیدين، والتباعد االجتماعي، ومعدات الحماية الشخصیة، 

وآداب العطس، وما إلى ذلك)؛

د) توفیر خط ساخن لتقديم المشورة الطبیة (عن طريق شركة أو 
خدمة عامة)؛

ه) عدم السماح بدخول أي مصاب بالحمى أو غیرھا من أعراض 
كوفید-19 إلى مكان العمل؛

و) االعتماد ألقصى حد على العمل عن بعد.

المصدر: السالمة المھنیة والمعايیر الصحیة من سارس- كوفید-2
SARS-CoV2- Occupational Safety and Heath

Standard (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)
 2020 أبريل   16 االجتماعیة.  والشؤون  للعمل  االتحادية  الوزارة 

(متوفر بـ 5 لغات).

ألمانیا: معیار السالمة والصحة   :1 اإلطار 
فیروس  ظل  في  العمل  في  المھنیتین 
االلتھاب  لمتالزمة  المسبب   2 كورونا 

الرئوي الحاد الوخیم

. Coronavirus: definite line guida sulla sicurezza nei cantieri edili  10

ANAEPA-Confartigianato Edilizia 25 مارس 2020.

  Safe at Work: Generic guide for combatting the spread of راجع  التفاصیل،  من  للمزيد   11

COVID-19 at work. اإلدارة االتحادية العامة للتوظیف والعمل والحوار االجتماعي، مايو 2020.

 Presidency on commitment by NEDLAC to soonest migration to Coronavirus COVID-19  12

level 3 lockdown.  حكومة جنوب أفريقیا. 15 مايو 2020.

 ،Economic Cluster Media Briefing on Coronavirus COVID-19 Alert Level3  13

29 مايو 2020

https://www.wfw.com/articles/covid-19-and-new-safety-measures-in-the-workplace-in-italy/

https://anaepa.it/content/coronavirus-definite-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili/

https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Genericguide.pdf
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Genericguide.pdf

https://www.gov.za/speeches/presidency-commitment-nedlac-soonest-migration-coronavirus-covid-19-level-3-lockdown-15-may

https://www.gov.za/speeches/minister-thulas-nxesi-economic-cluster-media-briefing-coronavirus-covid-19-alert-level-3-29

h�ps://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf;jsessionid=8651EA743D0BABD6698673B0F47B98AC.delivery2-master?__blob=publica�onFile&v=1

h�ps://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard-en.pdf;jsessionid=8651EA743D0BABD6698673B0F47B98AC.delivery2-master?__blob=publica�onFile&v=1



وفي سنغافورة، اتفق الشركاء الثالثة على نشر دلیل استشاري 
بشأن "كوفید -19" في 9 مايو 2020، وجرى تحديثه في 1 يونیو. 
والمؤتمر  العاملة،  القوى  وزارة  (أي  الثالثة  الشركاء  أصدر  كما 
الوطني لنقابات العمال (NTUC) ، واتحاد أصحاب العمل الوطني 
اآلمنة"  اإلدارة  "تدابیر  عن  تفاصیل   (SNEF) سنغافورة)  في 
المطلوبة من أصحاب العمل، والتي سیسمح لھم على أساسھا 
المطلوب  األساسیة  االشتراطات  وتتضمن  أعمالھم.  باستئناف 
تطبیقھا في مواقع العمل. كما تتضمن إخضاع أماكن عمل محددة 
- مثل مواقع البناء - الشتراطات إضافیة. وقد تعھدت وزارة القوى 
العاملة وھیئة البناء والتشیید والمؤسسات السنغافورية بتعجیل 
تطبیق التدابیر واتخاذ اإلجراءات الالزمة حیال غیر الممتثلین من 
أوامر  إصدار  خالل  من  المثال  على سبیل  وذلك  العمل،  أصحاب 

وقف العمل وفرض عقوبات مالیة.

وتتضمن التدابیر المتفق علیھا ما يلي:

أ) تمكین الموظفین بشكل فعال من العمل من المنزل: مراجعة 
الالزمة؛ عقد  المعلومات  تكنولوجیا  العمل وتوفیر معدات  أسالیب 
اجتماعات افتراضیة، إعادة توزيع الموظفین المعرضین للخطر مؤقتاً 

في وظائف أخرى داخل الشركة.

العمل  ساعات  تنظیم  ينبغي:  األعمال  استئناف  عند  ب) 
واالستراحة (بشكل يحد من التجمعات المحتملة من الموظفین 
والردھات  والمخارج  المداخل  مثل  المشتركة  األماكن  في 

والمقاصف)؛

العمل إلى فرق، بحیث يقتصر  ج) تقسیم الموظفین في أماكن 
منعاً  ذلك،  أمكن  حیثما  واحد  عمل  موقع  في  فريق  كل  تواجد 

الختالط جمیع الموظفین معاً. 

في  المتواجدين  جمیع  إلزام  العمل:  مكان  في  األقنعة  ارتداء  د) 
والمقاولین  والموردين  والزوار  الموظفین  ذلك  في  بما  الموقع، 
النظافة  بعادات  االلتزام  أقنعة في جمیع األوقات. ومراعاة  بارتداء 
لمس  عن  واالمتناع  بانتظام،  الیدين  غسل  (مثل،  الشخصیة 

الوجه).

(سواء  بالمقر  المتواجدين  جمیع  دخول  بیانات  تسجیل  ھـ) 
خالل  من  المغادرة  بالدخول/  والسماح  الزوار)؛  أو  الموظفین 

مداخل/مخارج منفصلة.

(و) ضمان االلتزام بالتباعد بین األشخاص على األقل لمسافة متر 
واحد في جمیع األوقات (تحديد المسافات المادية اآلمنة، والحد 

من عدد األشخاص الذين ينتظرون في طوابیر االنتظار).

التنظیف  مواد  توفیر  العمل؛  أماكن  في  النظافة  إجراءات  زيادة  ز) 
والتعقیم (مثل الصابون السائل؛ مطھرات الیدين في جمیع نقاط 
التوقف مثل المدخل واالستقبال وأكشاك األمن وردھات المصاعد؛ 
وكذلك توفیر بخاخات المطھرات والمناشف الورقیة والمناديل في 

غرف االجتماعات وغیرھا من األماكن المشتركة)؛

ح) يتعین على أصحاب العمل ضمان إنفاذ التدابیر المذكورة أعاله 
كما  عملھم؛  استئناف  قبل  لھم  وشرحھا  بھا  الموظفین  وإبالغ 
جمیع  بمراعاة  والزوار  الموظفین  لتذكیر  الفتات  تعلیق  ينبغي 
التدابیر، وينبغي للشركات النقابیة إشراك نقاباتھم في مثل ھذه 
بھذه  االلتزام  الموظفین  جمیع  على  يجب  وبالطبع  الترتیبات. 

التدابیر.

  Requirements for Safe Management Measures at :المصدر
1 يونیو  9 مايو 2020، تم تحديثه في  the Workplace صدر في 

.2020

تدابیر  متطلبات  سنغافورة:   :2 اإلطار 
اإلدارة اآلمنة في مكان العمل

عدداً من القرارات المتعلقة بالعمل استناداً إلى ھذه المناقشات13. 
كما ُعقدت اجتماعات ثالثیة أخرى للتشاور بشأن النھج المخصصة 
مستوى  على  الثنائي  الحوار  تشجیع  وتم  بعینھا.  لقطاعات 

المؤسسات لوضع تدابیر تكمیلیة.

وفي كینیا، أبرم الشركاء االجتماعیون والحكومة اتفاقیة ثالثیة في 
الثالثي،  السريعة  االستجابة  فريق  أعمال  على  بناًء   ،2020 أبريل 
المھنیة  والسالمة  الصحة  بلوائح  بالتقید  األطراف  التزم  حیث 
وتنفیذھا، وتأمین توفیر معدات الوقاية الشخصیة، وتركیز المفاوضات 

على تعديل االتفاقات الجماعیة القائمة أو إطالتھا14 .

وقد تبنت الصین نھًجا ثالثیًا في تنفیذ دعوة الحكومة لتعزيز الوقاية 
من الوباء ومكافحته. واتفق كل من وزارة الموارد البشرية والضمان 
الشركات  واتحاد  الصین،  عموم  عمال  نقابات  واتحاد  االجتماعي، 
الصینیة / ورابطة رواد األعمال في الصین، واتحاد الصناعة والتجارة 
إجراء مشاورات  الصین— على إصدار اشعار مشترك بشأن  لعموم 
جماعیة لمواجھة تأثیر الوباء. ويؤكد ھذا اإلشعار على أن المشاورات 
مساعدة  يخص  فیما  مھًما  دوًرا  تلعب  أن  ينبغي  الجماعیة 
بالحفاظ  يتعلق  ما  وكذا  واإلنتاج  العمل  استئناف  المؤسسات على 
ھذه  مباشرة  اللجنة  وتشجع  العمل.  عالقات  استقرار  على 
اتحاد  البلديات،  (المقاطعات،  المستويات  جمیع  على  المشاورات 

المؤسسات، إلخ).

اجتماعات   (DOLE) والتشغیل   العمل  وزارة  الفلبین، عقدت  وفي 
ثالثیة افتراضیة لمناقشة اآلثار الصحیة واالجتماعیة واالقتصادية لوباء 
وكذلك  عام،  بشكل  التجارية  واألعمال  العمال  على  "كوفید-19" 
تداعیاته على صناعات بعینھا. وأسفرت ھذه االجتماعات عن عدة 
االعتمادات  زيادة  بشأن  قرارات  المثال  سبیل  على  منھا  قرارات، 
بالتمتع  تتعلق  وقرارات  كوفید-19،  لوباء  للتصدي  المخصصة  المالیة 
بالحق في األمن الوظیفي، وكذلك ما يخص إصدار مبادئ توجیھیة 
والصناعة (DTI) بشأن  والتجارة   - والتشغیل  العمل  لوزارتي  مؤقتة 

الصحة والسالمة المھنیة في مكان العمل.

الشركاء االجتماعیین  الھادفة مع  المشاركة  أن  األمثلة  وتبین ھذه 
الحكومة في إصدار قراراتھا  من شأنھا أن تكون دلیًال تسترشد به 
بشأن تصمیم تدابیر الصحة والسالمة المھنیة الالزمة للعودة اآلمنة 
إلى العمل وإنفاذھا. كما تساعد ھذه المشاركة في ضمان التزام 
الشركاء االجتماعیین بالتشجیع على التنفیذ الكامل لھذه القرارات 

بین أعضائھم.

العمل  وزارة   -  Memorandum of Understanding between the tripartite social partners  14

الكینیین  العمل  أصحاب  واتحاد   ،(COTU) العمال  لنقابات  المركزية  والمنظمة  االجتماعیة،  والحماية 

(FKE)، الموقعة في 30 نیسان/أبريل 2020.

https://www.mom.gov.1/covid19-/requirements-for-safe-management-measures

http://www.fke-kenya.org/site/index.php/resources/downloads

https://www.mom.gov.sg/covid-19/requirements-for-safe-management-measures
https://www.mom.gov.sg/covid-19/requirements-for-safe-management-measures

http://acftu.people.com.cn/n1/2020/0526/c67560-31723593.html
http://acftu.people.com.cn/n1/2020/0526/c67560-31723593.html



 – األمريكیة  المتحدة  الواليات   :4 اإلطار 
اتفاقات في مجال صناعة السیارات 

المستويین  على  االجتماعي  الحوار    2  –  3
اإلقلیمي والقطاعي

أدت االتفاقات الثالثیة أو الثنائیة األطراف بشأن "كوفید -19“ التي تم 
إلى  البلدان  من  العديد  في  الوطني  الصعید  على  إلیھا  التوصل 
التشجیع على إبرام المزيد من االتفاقات على المستوى اإلقلیمي 
والتي تعكس بدورھا السیاق المحلي. وقد تأخذ التعديالت اإلقلیمیة 
في االعتبار معدل انتشار العدوى محلیاً، مما سیؤثر بشكل أو بآخر 

على تدابیر اإلغالق والعودة إلى العمل.

أھمیة  ھنا  وتظھر  القطاعات.   بین  واضحة  اختالفات  وجود  ويالحظ 
بالقطاع االقتصادي في  الدولیة الخاصة  العمل  بعض معايیر منظمة 
العالمیة  للمعايیر  بالنسبة  الحال  وكما ھو  "كوفید-19".  وباء  سیاق 
الحوار  أھمیة  على  الضوء  المعايیر  ھذه  تلقي  سابقاً،  المذكورة 
التصريح  سبق  وقد  القضايا15.  ھذه  مثل  معالجة  في  االجتماعي 
األغذية  وإنتاج  الصحة،  (مثل  األساسیة  القطاعات  بعض  بأھمیة 
أو وقف  إغالقھا  يمكن  وأنه ال  المحلي)  النقل  وقطاعات  وتجھیزھا، 
عملھا بأي حال، بینما تم فرض إغالق مؤقت على قطاعات أخرى 
القرارات  ھذه  الحكومة  وتتخذ  الفیروس.  انتشار  من  للحد  كوسیلة 

أحیاناً بعد التشاور مع الشركاء االجتماعیین.

ومن المھم التذكیر بالمبدأ العام القائل بأنه ال يوجد نموذًجا للحوار 
االجتماعي "يناسب الجمیع"، ويتعین اختیار النھج الصحیح المالئم 
لكل ظرف على حدة. وقد تكون ھناك حاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة 
الحوار  أمثلة  لبعض  وصف  نورد  يلي  وفیما  النتائج.  أفضل  لتحقیق 

االجتماعي على المستوى القطاعي.

المحلیة  االقتصاد  وزارة  ومسئولو  االجتماعیون  الشركاء  يلتقي 
"حوار  بـ  يعرف  فیما  بسويسرا،  سولوتورن  كانتون  في  بانتظام 
إبان  البناء  قطاع  من  فردية  شكاوى  عدة  ورود  وبعد  االقتصاد". 
 24 (في  عاًما  نداًء  سوياً  وأصدروا  ناقشوا  العمل،  إلى  العودة 
نحو  البناء على  قطاع  العاملین في  "تذكیر جمیع  مارس) بشأن 
عاجل بضرورة االلتزام بتنفیذ توصیات الحكومة والخدمات الصحیة 
عدم  على  جزاًء  ترتب  وإال  كوفید-19،  وباء  بمكافحة  يتعلق  فیما 
تدابیر ملموسة  أدرجت  وقد  البناء".  إغالق موقع  تنفیذھا  مراعاة 
يتعین اتباعھا، وتم تضمین قائمة مرجعیة منشورة مسبًقا لمواقع 

البناء.

المصدر: سولوتورنر تسايتونغ، 24 مارس 2020

قطاع  في  عام  نداء  سويسرا:   :3 اإلطار 
البناء في سولوتورن

التحاد  -التابع  السیارات  صناعة  عمال  اتحاد  توصل  وقد 
 ، موتورز  جنرال  شركات  مع  اتفاق  إلى  العالمي-   IndustriALL
العمل. وقد  أماكن  و"فیات كرايسلر"، و"فورد موتور"  إلعادة فتح 
تفاوضت اللجنة بشأن ضمان تعزيز تدابیر السالمة في كل منشأة 
األمراض  مكافحة  مراكز  من  الصادرة  التوجیھیة  للمبادئ  وفقا 
االحتیاطات  االتفاق  ھذا  ويفصّل  العمل.  ألصحاب  منھا  والوقاية 
بانتظام،  الیدين  وغسل  التبادلیة،  النوبات  ذلك  في  بما  الالزمة 
وما  األقنعة،  وارتداء  الحرارة،  درجة  وقیاس  االجتماعي،  والتباعد 

إلى ذلك".

المصدر: التفاوض بشأن العودة إلى العمل 
يونیو   ،IndustriALL فقرة   .Negotiating the return to work

.2020

اإلطار 5: بلجیكا – اتفاقیة في مجال البناء 

على  بلجیكا  في  البناء  صناعة  في  االجتماعیون  الشركاء  وافق 
استئناف العمل في المواقع مع مراعاة قواعد التباعد االجتماعي 
قدر اإلمكان بعد شھر واحد من المفاوضات. ال سیما الحرص على 
المعرضة  الفئات  إلى  ينتمون  الذين  للعمال  خاصة  ترتیبات  اتخاذ 
تم  مبنى  في  ألعمال  تنفیذھم  المقرر  من  كانوا  من  أو  للخطر 
بالفیروس به. وكذلك فقد تم اإلعالن عن  اكتشاف حاالت إصابة 
بروتوكول  وھو  الوطني.  لإلغالق  التالیة  للفترة  إضافي  بروتوكول 
مكمل للدلیل العام المفصل حول العودة اآلمنة إلى العمل، والذي 

تم تطويره على المستوى الوطني الثالثي المذكور أعاله.

البناء  قطاع  في  االجتماعیین  الشركاء  اتفاق  بلجیكا:  المصدر: 
إلعادة فتح المواقع مع تطبیق تدابیر التباعد االجتماعي.

Belgium: social partners in construction sector pen 
agreement to re-open sites with social distancing     

measures applied   
PlanetLabour ، 20 أبريل 2020 ؛

في  كوفید-19  انتشار  لمكافحة  عام  دلیل  العمل:  في  السالمة 
Safe at Work: Generic guide for combatting the العمل. 

spread of COVID19- at work
الخدمة العامة االتحادية للتشغیل والعمل  والحوار  االجتماعي،  

مايو 2020.

وقد أبرمت اتفاقات قطاعیة أخرى، بما في ذلك أحكام محددة تتعلق 
بالصحة والسالمة المھنیة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاع 
الصحة حیث واصل العاملون في الخطوط األمامیة للمواجھة العمل 
وإيطالیا  ألمانیا  المثال:  سبیل  (على  الجائحة  مراحل  جمیع  في 

والنرويج وجمھورية كوريا والسنغال وسويسرا وتونس).

تتضمنھا  التي  المعايیر  نلك  أو   - المھنیة  والسالمة  بالصحة  الخاصة  القطاعیة  المعايیر  15  تشتمل 

بوصفھا جزًءا منھا- على ما يلي: اتفاقیة القواعد الصحیة في التجارة والمكاتب رقم 120 لسنة 1964، 

واتفاقیة استخدام وظروف عمل ومعیشة العاملین بالتمريض رقم 149 لسنة 1977، واتفاقیة بشأن 

السالمة والصحة في البناء رقم 167 لسنة 1988، واتفاقیة السالمة والصحة في المناجم رقم 176 

لسنة 1995، واتفاقیة مقترحة بشأن السالمة والصحة في الزراعة رقم 184 لسنة 2001، واتفاقیة 

العمل البحري لعام 2006.

http://www.industriall-union.org/negotiating-the-return-to-work

https://www.planetlabor.com/en/industrial-relations-en/national-industrial-relations/belgium-social-partners-in-construction-sector-pen-agreement-to-re-open-sites-with-social-distancing-measures-applied/
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Genericguide.pdf

https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Genericguide.pdf
https://employment.belgium.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/Genericguide.pdf

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#SNhttps://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#TN

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c120_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c149_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c167_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c167_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c176_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c184_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c186_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c186_ar.pdf



3 – 3 الحوار االجتماعي على مستوى أماكن 
العمل

تنص اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن اإلطار الترويجي للسالمة 
والصحة المھنیتین (رقم 187 لسنة 2006) على أن الترتیبات التي 
تعزز التعاون تشكل عنصًرا أساسیًا في تدابیر الوقاية المتعلقة بمكان 
العمل. وقد أظھرت األبحاث بشكل قاطع أن وجود النقابات العمالیة 
والسالمة  الصحة  قضايا  لمعالجة  االجتماعي  الحوار  واستخدام 
والحوادث  اإلصابات  بانخفاض  يرتبطان  العمل  مكان  في  المھنیة 
الصحة  قضايا  بشأن  التعاون  يجري  ما  وكثیراً  بالعمل16.  المتعلقة 
والسالمة المھنیة على مستوى المؤسسات من خالل لجان الصحة 
والسالمة المھنیة في أماكن العمل. وفي ھذا الصدد، تنص التوصیة 
رقم 197 17 على أن إنشاء مثل ھذه اللجان يساعد على تعزيز ثقافة 
السالمة والصحة الوقائیة. وفي بعض البلدان، يجري استھداف تلك 
والسالمة  بالصحة  معنیة  لجاناً  تملك  ال  التي  الصغیرة  المؤسسات 
المھنیة تحديداً، وكذلك إنشاء شبكة  من ممثلي العاملین في مجال 
الصحة والسالمة المھنیة للمشاريع األصغر18 . فضالً عن توفیر آلیات 
والسالمة  الصحة  بمجال  الخاصة  المعلومات  إيصال  لضمان  أخرى 
قیمة  وسیلة  توفر  قد  آلیات  وھي  به19.  العاملین  وتدريب  المھنیة 

لتوجیه جھود العودة اآلمنة إلى العمل20.

االجتماعیین  للشركاء  قیّمة  فرصة  العمل  إلى  العودة  مرحلة  وتتیح 
وال  المؤسسات،  مستوى  على  المتبادلة  وثقتھم  تعاونھم  لتعزيز 
سیما في سیاق متابعة االتفاقات الوطنیة أو القطاعیة. وھناك عدة 
مستوى  على  الثنائي  االجتماعي  الحوار  نجاح  على  أمثلة 
المؤسسات لالتفاق على تدابیر محددة من تدابیر الصحة والسالمة 
المھنیة المتعلقة بفیروس كوفید-19، وتكییفھا مع السیاق المحدد .

كما توفر مرحلة العودة إلى العمل فرصة قیمة للشركاء االجتماعیین 
لتعزيز تعاونھم وثقتھم المتبادلة على مستوى المؤسسة، ال سیما 
القطاعي.  أو  الوطني  المستوى  االتفاقات على  في سیاق متابعة 
الناجح  الثنائي  االجتماعي  الحوار  على  األمثلة  من  العديد  وھناك 
على مستوى المؤسسة لالتفاق على وضع تدابیر محددة للسالمة 

والصحة المھنیة لفیروس كوفید -19 تتكیف مع السیاق المحدد.

 European Agency for Safety and Health at Work:” Worker representation and  16

 consultation on health and safety: An analysis of the findings of the European survey of

 See also ILO document  .(2012  ,enterprises on new and emerging risks (Luxembourg

 Recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization on

127 para ,2013,Social Dialogue

17  توصیة بشأن اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المھنیتین (رقم 197 لسنة 2006)

18  على سبیل المثال، لدى جنوب أفريقیا ممثلون متجولون للسالمة؛ ولالطالع على التفاصیل راجع

 General Survey on the occupational safety and health instruments concerning the

promotional framework, construction, mines and agriculture,، مؤتمر العمل الدولي t، الدورة 

رقم 106، لسنة 2017، الفقرة 199.

19  نفذت عدة بلدان في أمريكا الالتینیة نظام القیاس المتكامل والنھوض باإلنتاجیة، وھو برنامج تابع 

والتدريب  والتعاون  التواصل  االجتماعي، ويشمل تحسین  الحوار  يعتمد على  الدولیة  العمل  لمنظمة 

وكوبا  وشیلي  المكسیك  في  المثال:  سبیل  على  والمتوسطة،  الصغیرة  الشركات  في  للعاملین 

 General Survey on the occupational safety and health راجع:  الدومینیكان؛  وجمھورية 

 ,instruments concerning the promotional framework, construction, mines and agriculture

مؤتمر العمل الدولي ، الدورة رقم 106 لسنة  2017 ، الفقرة 200.

أنظر:  عام،  بشكل  كوفید-19  بشأن  الثنائي  االجتماعي  الحوار  حول  المعلومات  من  لمزيد   20

 protect ,19-Employers and workers negotiating measures to prevent the spread of COVID

livelihoods and support recovery: A review of practice موجز سیاسات منظمة العمل الدولیة، 

يولیو 2020.

ألمانیا: شركة لصناعة السیارات   :6 اإلطار 
(مرسیدس)

بعد  إنتاجھا  للسیارات  المصنعة  إيه جي  دايملر  استأنفت شركة 
أربعة أسابیع من الجمود في أجزاء كبیرة من الشركة. إذ أن ما 
يداومون  كانوا  ألمانیا  في  موظف  ألف   170 من   ٪80 من  يقرب 
لفترات عمل قصیرة.  وقبل استئناف العمل، قامت مجالس اإلدارة 
لكل  والسالمة  للصحة  المحددة  بالمتطلبات  قائمة  بوضع  والعمل 
مكان من أماكن العمل. وقد تم التنويه عن ھذه القائمة أيضاً في 
سیاق المشاورات الثالثیة مع الحكومة االتحادية بشأن المبادئ 
 .(1 المھنیة (راجع اإلطار  التوجیھیة للسالمة والصحة والسالمة 
ومن أجل الحد من االتصال المباشر بین العمال، كان من المقرر 
أو  اإلدارات،  من  قلیل  بعدد  بدءا  تدريجیاً،  للعمل  استدعاؤھم 
بالعمل لفترة واحدة أو فترتین فقط في بعض مواقع المصانع؛ على 
أن تتسم نوبات العمل بتوقیتات بداية ونھاية متداخلة (مما يؤدي 
إلى خفض فرص االلتقاء عند البوابات أو في غرف تغییر المالبس)، 

مع استمرار العمل عن بعد كلما كان ذلك ممكًنا.

.Autobauer werfen Werke wieder an. boerse.ard  :المصدر
.2020 April 20 de

اإلطار 7: إسبانیا – 
Telefónica مجموعة تلیفونیكا

لقطاع  العالمي  االتحاد  مع  اتفاقیة  تلیفونیكا  مجموعة  وقعت 
األعمال1  وخدمات  المعلومات  وتكنولوجیا  واالتصاالت  المعلومات 
االتفاقیة  ھذه  عن  وينبثق  العالمي.  النشاط  إلى  العودة  لتجربة 
بروتوكول مشترك لعمالھا الذين يزيد عددھم على 112 ألف عامل 

موزعین على 12 دولة ما بین أوروبا وأمريكا الالتینیة.

علیھا  المتفق  التدابیر  من  مجموعة  إقرار  البروتوكول  ويتضمن 
بالفعل في إسبانیا، مثل توفیر معدات الوقاية الشخصیة في جمیع 
وتقلیل  صحیح،  بشكل  استخدامھا  على  والتدريب  العمل  مراكز 
الوقت الذي يقضیه العامل في مقر العمل، والحد من شغل مراكز 
التباعد  لقواعد  وفقا  االجتماعات  وقاعات  والمصاعد  العمل 
االجتماعي، وزيادة تنظیف وتطھیر جمیع أماكن العمل والحمامات 
والمناطق المشتركة، فضال عن التحلي بالمزيد من المرونة في 

تحديد أوقات العمل.

 Telefónica extiende a Hispam y Brasil el protocolo :المصدر
 de retorno a las oficinas tras alcanzar un acuerdo global

con UNI, UGT y CCOO  . تلیفونیكا، مدريد، 12 مايو 2020.

1 وھذا االتحاد يمثل 330 نقابة وأكثر من 3 ماليین عامل.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ar.pdf

https://boerse.ard.de/aktien/daimler-wirft-produktion-wieder-an100.html#xtor=newsletter

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r197_ar.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf

https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_749844/lang--en/index.htm

https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-extiende-a-todos-los-paises-el-protocolo-de-retorno-a-las-o�cinas-tras-alcanzar-un-acuerdo-global-con-uni-ugt-y-ccoo



إدارة الحوكمة والھیكل الثالثي معلومات االتصال
الحوار وإدارة العمل/ السالمة 

والصحة المھنیة
منظمة العمل الدولیة

Route des Morillons 4
CH-1211 Geneva 22

Switzerland

ھاتف:
governance@ilo.org :البريد اإللكتروني

للوقاية من  العمل بروتوكوال بشأن السالمة والصحة  أعدت وزارة 
وباء كوفید-19، استنادا إلى المبادئ التوجیھیة التي وضعتھا وزارة 

الصحة.

وقد تم االتفاق على ھذا البروتوكول مع العمال ومنظمات أصحاب 
العمل. ويتطلب  ھذا البروتوكول من الشركات تكوين لجنة خاصة 
خطر  من  والرعاية  الوقاية  لتقديم سبل  العامة  والنظافة  بالصحة 
الوباء، تتألف من 2 إلى 6 ممثلین على األقل عن العمال واإلدارة 
ھناك  كان  وإذا  الشركة.  حجم  حسب  الشركات،  ھذه  من  لكل 

تمثیل نقابي في الشركة فیجب أن يكون جزًءا من ھذه اللجنة.
لما أعلنته منظمة  وسوف تعمل اللجنة طوال فترة الجائحة وفقاً 
اللجان حصًرا  الصحة. وُتشكَّل ھذه  وزارة  وأكدته  العالمیة  الصحة 
أن  على  الشركات،  داخل  "كوفید-19"  وباء  لتداعیات  للتصدي 
تجتمع بانتظام لمناقشة التدابیر التي يتعین اتخاذھا، ورصد التقدم 

المحرز في تنفیذ البروتوكول وتتبع صحة العمال.

المصدر: بروتوكول الحفاظ على النظافة والصحة في مكان العمل 
للوقاية من كوفید -19. وزارة العمل وتطوير العمالة. جمھورية بنما 

.2020

اإلطار 8: بنما: لجان خاصة بوباء كوفید-19

يتعین  بیولوجیًا  خطًرا   SARS-CoV-2 الجديد  كورونا  فیروس  يمثل 
التصدي له من خالل الحوار االجتماعي، كما ھو متبع مع أي مخاطر 

صحیة أخرى في مكان العمل. 

أمام  مكان  والعمال في كل  العمل  وأصحاب  الحكومات  يضع  ما  وھو 
تحديات غیر مسبوقة إبان محاوالتھم تدبیر العودة اآلمنة للعمل في 
إلى  آمنة  الواقع، فإن ضمان تحقیق عودة  وباء كوفید-19. وفي  ظل 
العمل يعد أمراً بالغ األھمیة لبث الثقة بین القوى العاملة والسماح 

باستئناف العملیات التجارية بطريقة منتجة ومستدامة.

وبالتالي، تبرز الحاجة إلى إجراء حوارات اجتماعیة فعالة فیما يخص 
صوغ سیاسات وتدابیر الصحة والسالمة المھنیة المتعلقة بالعودة إلى 
العمل وتنفیذھا. وتبین التجربة في جمیع أنحاء العالم أن ھذا االحتیاج 
ھو أمر مسلم به في العديد من البلدان والصناعات والمشاريع، ومع 
ذلك فھو ال يتصف بالعالمیة رغم ذلك بأي حال من األحوال. وعلیه فإن 
االفتقار إلى إجراء حوار اجتماعي ذي مغزى يھدد بتقويض فعالیة تلك 
التدابیر ذاتھا على المديین المتوسط والطويل. ومن ثم، فمن المھم 
لألطراف الفاعلة في البلدان المعنیة اللجوء إلى الحوار االجتماعي إذا 

ما كان مقرراً لعملیة العودة إلى العمل أن تدار بطريقة أكثر استدامة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى بالفعل تحديد الممارسات الجیدة في 
استخدام الحوار االجتماعي فیما يخص صوغ تدابیر العودة إلى العمل 

على مختلف المستويات - الوطنیة واإلقلیمیة والقطاعیة والمشاريع.

وعلیه تبرز الحاجة إلى إجراء حوار اجتماعي على كل ھذه المستويات 
متواتر  بشكل  أطرافه  بین  التفاعل  يعزز  أن  شأنه  من  المختلفة، 
ومساندة األطراف لبعضھا البعض. فمن الضروري منذ البداية أن ينخرط 
الشركاء االجتماعیین في عملیات صنع القرار بالتعاون مع الحكومات 
فیما يتعلق بسیاسات العودة إلى العمل والصحة والسالمة المھنیة. 
وفضالً عن ذلك، يحتاج ممثلو أصحاب العمل إلى التشاور مع ممثلي 
العمال بداية من المراحل األولى في تخطیطھم الستئناف األعمال 

بشكل آمن؛ وذلك على مستوى القطاعات والمؤسسات.

وعندما يتعلق األمر بتنظیم عملیة العودة إلى العمل؛ فال يوجد حل 
آثار  تطور  إن  بل  اتباعه؛  يجب  وحید  مثالي  نھج  أو  نموذجي  واحد 
الجائحة، والظروف الوطنیة المختلفة تتطلب وضع نھًجا مبتكرة ومرنة، 
الصحة  تدابیر  لمختلف  أو  االجتماعي  بالحوار  يتعلق  فیما  سواء 
والسالمة المھنیة التي يتعین اتخاذھا، على أن تكون ھذه النھج ھي 
قابلیة  واألكثر  األحوال،  حسب  الدقیقة  الظروف  مع  للتكیف  األمثل 

للتعديل مع تطور األوضاع.
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