
  1 موجز منظمة العمل الدولية 

 على االقتصاد وسوق العمل، على المستوى القطري 19-تشخيص سريع لتقييم تأثير كوفيد 

  ني ـ تق ز  ــ موج 

    2020 أيار/ مايو

على االقتصاد  19-كوفيد تشخيص سريع لتقييم تأثير
 1على المستوى القطري  ،وسوق العمل

 مبادئ توجيهية
 

 لماذا نجري تشخيصاً سريعاً على المستوى القطري؟ 

أزمة صحية نتج عنها صدمات شديدة اقتصادية وفي    19-إن جائحة كوفيد
، ال سيما من خالل تدابير االحتواء المعتمدة في كافة أنحاء  سوق العمل

نيسان/    29الصادر في    للمرصد الثالث لمنظمة العمل الدوليةالعالم. ووفقاً  

أبريل، من المتوقع أن تقل ساعات العمل العالمية في الفصل الثاني من عام  
،  2019في المائة مقارنة بالفصل األخير من عام  10.5بنسبة  2020

 ماليين وظيفة بدوام كامل.  305وهو ما يعادل 

األعمال والعمال في غالبية البلدان باألزمة من خالل  قطاعات تتأثر و
تأثر عدد من القطاعات، بما في ذلك  قد  والقنوات المباشرة وغير المباشرة.  

تأثراً  السكن والخدمات الغذائية وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية، 

للعمال  بالنسبة  مما أدى إلى فقدان الوظائف واألجور والدخل، خاصة  شديداً  
ن  وقتالمؤ مالوالع المنظماالقتصاد غير في  العمال ، دون حماية )مثالً 

  ،في العديد من االقتصادات و. والمنشآت الصغيرة( يونالمنزل مالوالع

المستهلكون غير قادرين أو مترددين في شراء السلع والخدمات  يكون 

  تقلل وقت نفسهوفي الاليقين،   عدام انالمتوفرة بسبب المستويات العالية من  
 . االستثمارات وشراء السلع وتوظيف العمال   من المنشآت 

استجابات    وتباينت على البلدان بطرق مختلفة    فيروس تفشي ال  أثر في حين  و

البلدان بالتدهور االقتصادي الناجم عن انخفاض   كافة االحتواء، شعرت
العالمية وتدفقات رأس  اإلمداد والتوريد الطلب العالمي واختالل سالسل 

 التأثير  بالمرأة معرضة بشكل خاص لهذه األزمة كانت والمال والسياحة. 

بشدة وزيادة تمثيلها    المتضررةفقدان الوظائف في القطاعات  من  المشترك  
في الخطوط   تتواجد في القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية، والتي 

في مجال الرعاية    ا األمامية لمحاربة الوباء، والطلبات المتزايدة على عمله

العمال المهاجرون والالجئون  و بسبب إغالق المدارس ومرافق الرعاية. 
غالق الحدود، مما أدى إلى انخفاض  إ أمام كل خاصبش ستضعفونم

في غياب التدابير  والتحويالت وتحويل فرص الهجرة إلى الخارج. 

إلى  أن يعاودوا الهجرة    المنظمينالعديد من العمال غير    من شأن المناسبة،  

 ع انتشار العدوى. يسر  سالمناطق الريفية، مما 

على حد سواء تضرراً شديداً  نامية  تضرر الشباب في البلدان المتقدمة والوي

  "من يدخل أخيراً، يُصرف أوالً"تهدد ممارسة  واالنكماش االقتصادي.    من
الشباب، في   في صفوف  النوعيةبزيادة معدالت البطالة والوظائف متدنية 

بأصحاب المشاريع  تراجع النشاط االقتصادي  من المرجح أن يدفع حين 

الوقت نفسه، يمكن توقع انتعاش  في والشباب إلى الخروج من السوق. 
 وما فوق.  55لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين   العمالةبطيء في  

لتخفيف من األثر على سوق  الرامية إلى ا ذا كانت تدابير السياسة العامة  وإ

العمل غير كافية، فستكون هناك جولة أخرى من اآلثار االنكماشية على  

في  النشاط االقتصادي بسبب انخفاض مستويات الدخل واالستهالك 

جانب قطاعات  العمال وانخفاض مستويات االستثمار من ف صفو
  أوجه انعدام يرس خقد  طويل وعميق ركود يؤدي إلى س، مما األعمال

. المساواة

 

على العمالة بشكل   19-كوفيدتحليل تأثير أزمة  بشأن التوظيف في منظمة العمل الدولية والمكاتب القطرية  ألخصائيي وإرشاداً لتقييم السريع لمحة عامة ل هذه المبادئ التوجيهية توفر     1
 . العامة  السياسات في ثغرات الخيارات وال، باإلضافة إلى تحديد  قطاعات محددة من القوى العاملةفيما يتعلق بعام و

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
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 على االقتصاد وسوق العمل، على المستوى القطري 19-تشخيص سريع لتقييم تأثير كوفيد 

  لالقتصاد ولسوق العمل في كافة البلدان شكلت األزمة الصحية صدمة  :1 الشكل 

 

 

لغرض من التشخيص السريع ا

مع اشتداد تأثير األزمة في جميع أنحاء العالم، تحتاج البلدان إلى دعم فوري  

ً لهذا الهدف،  على العمالة.  19-وآني لتقييم آثار فيروس كوفيد وتحقيقا
 :يسعى التشخيص السريع إلى ما يلي 

إلى اقتصاد وسوق   19-كوفيد تقييم التأثير الحالي وآليات انتقال أزمة .1

 عمل بلد بعينه، مع تحديد القطاعات/ المجموعات األكثر تضرراً؛ 

ة الحالية وأهدافها واآلثار المتوقعة  يستجابات السياساالمراجعة  .2

 . العامة تنفيذ السياسةوتحديد الثغرات في 

فر البيانات في الوقت الفعلي في معظم البلدان، خاصةً فيما  العدم تو  اً ظر ون
يتعلق بتأثيرات سوق العمل، من الضروري أن يأخذ التقييم في االعتبار  

االقتصادي  على الصعيد  اآلثار    بشأننوعية    واستشرافات  مؤشرات مختلفة

مثل هذه العملية  أن يدعم لحوار االجتماعي  ل  وينبغي.  على صعيد العمالة و

العمال، إلى  منظمات من خالل مشاركة ممثلي منظمات أصحاب العمل و
 .جانب خبراء آخرين، بما في ذلك الجمعيات القطاعية

ينصب تركيز التقييم السريع على تحديد األثر المباشر   وفي حين

ً لصيةستجابات السياساالو ياغة ومراجعة  ، فإنه سيشكل مدخالً رئيسيا
ومن  . لقضايا الجنسينالجيل الجديد من سياسات العمالة الوطنية المراعية  

ً مجال تركيز رئيسيأن تصبح  هذه المتابعة    شأن لدعم منظمة العمل الدولية    ا

 عاش. تبمجرد أن تنتقل البلدان إلى مرحلة اإلن

 

 

 

 

تد بير    تو    19جا  ة  و يد-

 و  رو ب     ا مية

تر ج      ا  

    ت اد 

ب       ا ا  

  ر ة     ر أ  ر
ي          د   

   و ا   و  مد  ي 

 ب   رت ر

  مجمو ا  ب    

 أ بر
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 على االقتصاد وسوق العمل، على المستوى القطري 19-تشخيص سريع لتقييم تأثير كوفيد 

 التشخيص السريع   يةيكله

 2مجاالت رئيسية موضحة في الشكل  ةأربعتتمحور عمليات التقييم السريع حول 

  سريع تشخيص : أربعة مكونات ل2 الشكل 

 

 

إطار عمل إلجراء التشخيص باستمرار  هي بمثابة    ية المعروضةالهيكلإن   
قائمة جامدة من   ا على أنه االتعامل معه  ينبغي عدمالبلدان. ومع ذلك،  في

السياق القطري  مراحل تكييف النهج مع  يتوجب إذ  المسائل المطروحة،

 العامة.   والسياسة

التالية   األسئلةالتقييم، تلتقط عمليات في توجيه خطوات  وبغية المساعدة
ً بعض المباشر    االنتقالالسياق الرئيسي والعناصر التحليلية بشأن آليات    من  ا

ة والثغرات في التنفيذ.  يستجابات السياساالوغير المباشر، إلى جانب 

بعض النقاط   ترد فيما يلي نسخة أكثر اكتمااًل داخل البلد،  تُستخدم بينما و
 الرئيسية.

 الوضع األساسي وتدابير الصحة / االحتواء 

ع األساسي لالقتصاد ولسوق العمل؟ ما هو الوضع الحالي  ما هو الوض

لتدابير االحتواء؟ هل كانت فعالة في احتواء انتشار الفيروس؟ هل اتُخذت  

 أي خطوات لرفع تدابير االحتواء؟

 آليات انتقال سوق العمل 

 آ ار مبا رة بسبب تد بير    تو  

ما هي القطاعات/ المهن األكثر تأثراً بتدابير االحتواء )على سبيل المثال،  
؟ ما هي حصة العمل  العمالة( وما مدى أهميتها في  ألساسيةاألنشطة غير ا

لحساب الخاص في هذه القطاعات؟ هل  العمل ل و  والموسميالمؤقت 

؟ ما هي نسبة  المنظمةأو العمالة غير  المنظمةغير  المنشآتانتشرت 

وإلى  لنساء والرجال في هذه القطاعات؟ ما مدى إمكانية العمل عن بعد ا
ال إلى هذه الحلول؟ كيف تجلى األثر على  العم لجأ يمكن أن ي أي مدى

 العمالة وساعات العمل واألجور/ الدخل؟

 غير مبا رة آ ار

ما مدى اعتماد االقتصاد على التجارة اإلقليمية والعالمية والقطاعات  

  االنعكاسات على؟ ما هي  العمالة؟ ما مدى أهميتها من حيث  اً األكثر تضرر 

تدفقات رأس المال )االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المؤسسي  
األجنبي والمساعدة اإلنمائية الرسمية( والعجز والدين الخارجي  

 

 

 

    ت اد •

   ديم ر     تو ي   •

     م سو  •

      ية/ تد بير   ار •
   تو     مبا رة   مت  ة 

    م ا  ة   جا  ة

 آ يا    ت ا  سو     م 

ت  ير تد بير    تو    •
وتبا       ا     ت اد  

   م   

     اسا        تجارة  •
وتد  ا  رأ    ما  

 و  ت وي  

     ا   أي ا  م    ت  ير •
جا ب  ج     ر ا  
 و  سمة غير   م  مة

       س ار      اسا  •

 وم د      و  د

ت ديد    ما      ر 
  ر ة     ر

 ب سب و  ه     ما  •
ومستو     ماية )  جور  

   ما    موسوميو   
   ام و    سابه     ا   

    ما  غير   م  مي (

    مهاجرو    ما  •

 )م      م ا     مو   •
     رية/   ري ية(

غير      م  و  با  و  •
  م ت  ي  با ت  ي  و  
 با  ما ة و  با تدريب

    و      مرية •

    ار   ج سا ية •

 و  با  و      م     ما  •
 م   و     ا ة

   ستجابا    سياسية

 ت  ي ية )سياسا      •

 ما ية و  دية(

   ا ية )   ر   تد بير •
 م يا      ا  و

  ست مار        ا  و

     ة(

 و   ما    م     د   •
)    ا    ما  /    ريب  

وت دي     ا ا   بما    
      ا     م     

    يرة و  متوس ة وبا  ة 

     ر(

   ماية   جتما ية )د    •
 و  جا ة مد و ة   مد  ي 

   جر(

    م  سو  سياسا  •
 )بما             ة

   ا ا   م   بي  ترتيبا  
   م  بدو     ير وبر م  

   تو ي     امة

    ت  ي    سياسا      ر   •
   امة )  ت  ية     درة  

).    
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          ت اد وسو     م         مستو      ر  19- ت  ي  سري   ت يي  ت  ير  و يد

 

تحذيرات/ مخاطر ناشئة فيما يتعلق باألغذية  ة وجد أيتوالتحويالت؟ هل 

األساسية والمواد االستهالكية األخرى؟ هل هناك تدفقات كبيرة من  

على   ة انعكاساتإلى المناطق الريفية؟ هل هناك أي أو العائدين إلى الوطن 
 جئين؟الال

 خطر لا  على محك  والمنشآت العمال 

؟ كيف تأثرت عقود  في القطاع غير المنظم والمنشآت كيف تأثر العمال 

في   تتجلى لجنسينقضايا ا العمل؟ هل توجد تحديات خاصة تتعلق ب
للخطر، إلى جانب اآلثار المترتبة على   عرضةالقطاعات/ المهن األكثر 

وغير مدفوع األجر(؟ هل  ألجر االرعاية مدفوع  عملاقتصاد الرعاية )

األشخاص  هناك أي دليل على تأثير أكبر على الشباب أو كبار السن أو 

ً قل تعليماأل   والعمالعلى العاملين لحسابهم الخاص  االنعكاسات؟ ما هي ا
على   االنعكاسات ؟ ما هي اء العاملينالمؤقتين والعمال الموسميين والفقر 

ن عن عمل من ذوي اإلعاقة والعمال  وث)العمال والباح  المستضعفينالعمال  

 حجم الشركة؟على تأثير ال(؟ ما هو الخمن السكان األصليين، 

 والثغرات السياسية ستجابات اال

ما هي االستجابات السياسية والبرنامجية التي اتخذتها الحكومة؟ هل هناك  

، لدعم التوسع في اإلنفاق  الحي ز المالي مساحة كافية للسياسة، بما في ذلك 

على التدفقات   البلدالحكومي لمساعدة األسر والشركات؟ ما مدى اعتماد 
هل  المالية الدولية؟ هل هناك مجال للتمويل الميسر و/أو تخفيف الديون؟ 

ما هي   توجد تدابير لتوفير إعفاء فوري للدخل ألصحاب العمل والعمال؟

وبالغة  الصغيرة والمتوسطة  آت المنش أن تكونالقنوات المتاحة لضمان 
ً اقتصادي الصغر المستدامة  القيود المفروضة على  قادرة على تحمل  ا

قصير؟ ما هي البرامج الموجودة التي يمكن توسيع  ال السيولة على المدى 

في الوظائف، مع حماية األسر    والعمال األعمال    قطاع نطاقها للحفاظ على  

دعم األجور؟ هل هناك آليات   من خالل الحفاظ على الدخل أو المعيشية 
  تأقلم؟ كيف  المنظمينللوصول إلى الشركات والعمال غير المسجلين وغير  

تخفيف  لخطط توجد منذ بداية األزمة؟ هل مع الوضع الحوار االجتماعي 

  تهدف إلنعاشتصعيد تدابير االحتواء وخطط متوسطة إلى طويلة األجل 
ات التنمية اإلنتاجية للمراحل  العمالة؟ كيف تنوي البلدان دمج استراتيجي

المقبلة من االستجابة؟ هل يجري النظر في سياسات التشغيل الوطنية أو  

إلى الطويل  إعادة وضعها من أجل انتعاش العمالة على المدى المتوسط 

 في البلد؟ 

 :ملية التشخيص السريعع

توقيت   دقةالخطوات التالية لضمان اتخاذ لسرعة األزمة، يوصى ب اً نظر 

 .التشخيص

 إنشاء فريق عمل -  1الخطوة 

التحليالت الحالية والبيانات ذات الصلة   استعراض  - 2 الخطوة 

داخل منظمة العمل الدولية والوكاالت   العامة اتواستعراضات السيا 

 األخرى

 إجراء تحليل للوضع االجتماعي واالقتصادي قبل ظهور  -  3الخطوة 

المتاحة حول التأثير الحالي لألزمة على   وجمع البيانات الثانوية 19-كوفيد

 سوق العمل على االقتصاد و

مع الحكومة ومنظمات   ةرئيسيإخبارية إجراء مقابالت  -  4الخطوة 

واألوساط األكاديمية،   التفكير ومراكز  العمالأصحاب العمل ومنظمات 

ً وإذا كان ذلك مناسب مع الدراسات االستقصائية   هاربط ينبغيوممكناً،  ا
 .قيد التنفيذاألسر التي تم تنفيذها أو   /آت للمنش

والجهات المعنية   الهيئات المكونة مع  تشاوريةإجراء عملية  -  5الخطوة 

 األخرى للتحقق من صحة النتائج. 
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