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 أوال ا  -مقدمة
.1

دمرت جائحة كوفيد 19-عالم العمل .وباإلضافة إلى الخطر الذي يهدد الصحة العامة وحياة الناس ،يهدد
االضطراب االقتصادي واالجتماعي سبل عيش ورفاه الماليين من األشخاص .وفي األشهر التسعة األولى من
عام  ،2020أودى الفيروس بحياة أكثر من مليون شخص وأغرق العالم في أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية
أدت إلى فقدان ساعات عمل بما يعادل تقريبا ً  500مليون وظيفة بدوام كامل.

.2

واستجابت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بسرعة في مواجهة هذه الجائحة من خالل جهود جريئة وغير
مسبوقة بهدف مكافحة تفشي المرض وضمان سالمة العمال واستدامة المنشآت والوظائف وإنعاش االقتصاد في
أعقاب حالة الطوارئ الصحية المباشرة.
وأُغلق مبنى منظمة العمل الدولية في جنيف في  16آذار /مارس  ،2020وكذلك كان الحال بالنسبة إلى معظم
المكاتب الميدانية .وعلى الرغم من الظروف الصعبة للغاية ،سرعان ما جرى تعديل وتكييف خطط العمل والنتائج
واالستراتيجيات استجابة لالحتياجات المتغيرة للهيئات المكونة الثالثية ،بما في ذلك عن طريق تقييم أثر الجائحة
على الوظائف والمنشآت وسبل العيش ووضع األدوات والتوجيهات وتصميم استراتيجيات االستجابة ودعمها،
مع مراعاة مختلف االحتياجات في بلدان مختلفة والتركيز على الفئات األكثر استضعافا ً.

.4

وتلخص هذه الوثيقة الدعم الذي قدمه المكتب إلى الهيئات المكونة للتخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي
للجائحة ،وتصف كيف است ُخدمت الموارد البشرية والمالية لتلبية طلبات الدعم .كما تتضمن الوثيقة سرداً موجزا ً
للترتيبات المؤسسية والعملية التي وضعها المكتب من أجل ضمان استمرارية سير األعمال في هيكلية إدارته
أثناء األزمة.

.3

 ثانيا ا  -األحداث والمنتجات الرئيسية
مؤتمر القمة العالمي :كوفيد 19-وعالم العمل
.5

في تموز /يوليه  ،2020ن ّ
ظم المكتب أكبر تجمع من نوعه على اإلنترنت للعمال وأصحاب العمل والحكومات
للنظر في األثر االقتصادي واالجتماعي لجائحة كوفيد ،19-تحدّث فيه  51رئيس دولة أو حكومة .وشارك
ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال من مجموع  98بلدا ً في جلسة من الجلسات
اإلقليمية الخمس أو جلسة من الجلسات العالمية الثالث في مؤتمر القمة العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن
كوفيد 19-وعالم العمل ،وتحدث فيها أيضا ً األمين العام لألمم المتحدة ورؤساء منظمات دولية بارزة أخرى.

.6

وأتاح مؤتمر القمة العالمي هذا فرصة للهيئات المكونة لمناقشة استجابة عالم العمل واالستماع إلى آراء قادة
العالم في هذا الصدد .واتحدت الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية في دعوتها باإلجماع إلى توفير
مستقبل عمل أفضل بعد الجائحة بالترافق مع العمل الالئق للجميع.

مرصد منظمة العمل الدولية
.7

حتى اآلن ،نشر المكتب ستة أعداد من سلسلة منشورات مرصد منظمة العمل الدولية :كوفيد 19-وعالم العمل،
تقدم معلومات عن أثر األزمة على أسواق العمل وتقديرات لساعات العمل الضائعة على الصعيد العالمي وفي
األقاليم .ومن خالل استخدام مصادر غير تقليدية وأدوات اقتصاد قياسي لسد الثغرات في إصدار البيانات أثناء
اإلغالق ،تناولت هذه المنشورات مواضيع مهمة مثل "1" :االنعكاسات المترتبة على دخل العمل وفقر العاملين؛
" "2القطاعات والمنشآت والعمال األكثر عرضة للخطر؛ " "3أثر الجائحة على العمال في االقتصاد غير المن ّ
ظم
فر نشر مرصد منظمة العمل الدولية تغطية مستمرة لمنظمة العمل الدولية
وفي صفوف الشباب والنساء .ولقد و ّ
ّ
وعزز مكانة منظمة العمل الدولية كمنظمة رائدة في قضايا سوق العمل ضمن
في وسائط إعالم دولية بارزة
النظام متعدد األطراف.
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مركز معلومات كوفيد19-
.8

أنشأ المكتب مركزا ً للمعلومات يل ّخص االستجابات السياسية القطرية من جانب الحكومات والشركاء االجتماعيين
في كل دولة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها  187دولة عضوا .ويجري تحديث المركز
بشكل منتظم ،وهو يؤدي وظيفة منصة للهيئات المكونة لتقاسم المعارف .وس ّجلت هذه المنصة أكثر من 162211
زيارة منذ إطالقها في  1نيسان /أبريل  ،2020مع تسجيل عدد زيارات بلغت ذروتها بحوالي  4000زيارة
يوميا ً في أوائل أيار /مايو .2020

 ثالثا ا  -تنفيذ اإلطار السياسي لمنظمة العمل الدولية لمعالجة
األثر االقتصادي واالجتماعي لجائحة كوفيد19-
.9

تمحورت الرسائل السياسية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية من أجل معالجة األثر االقتصادي واالجتماعي لجائحة
كوفيد 19-حول أربع دعائم .وتواصل معايير العمل الدولية المحدّثة توفير أساس تجريبي وموثوق من أجل
استجابات سياسية شاملة ومستدامة عند إعادة البناء بشكل أفضل في إطار هذه الدعائم جميعها.

الدعامة :1

الدعامة :2

تحفيز االقتصاد والعمالة

دعم المنشآت والوظائف والمداخيل

 سياسة مالية نشطة

 توسيع نطاق الحماية االجتماعية ليشمل الجميع

 سياسة نقدية داعمة

 تنفيذ تدابير االحتفاظ بالعمالة

 اإلقراض والدعم المالي من أجل قطاعات محددة،
بما في ذلك قطاع الصحة

 توفير اإلعانات المالية /الضريبية وغيرها من اإلعانات
لصالح المنشآت

الدعامة :3

الدعامة :4

حماية العمال في مكان العمل

االعتماد على الحوار االجتماعي من أجل إيجاد الحلول

 تعزيز تدابير السالمة والصحة المهنيتين

 تعزيز قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
وقدرتها على الصمود
 تعزيز قدرات الحكومات

 تكييف ترتيبات العمل (مثل العمل عن بعد)
 منع التمييز واالستبعاد
 ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية
 توسيع نطاق الحصول على اإلجازة مدفوعة األجر

 تعزيز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية
ومؤسسات وعمليات عالقات العمل

الدعامة  :1تحفيز االقتصاد والعمالة
 .10في إطار الدعامة  ،1ركز المكتب على مساعدة الدول األعضاء بأدوات وبحـوث لفهم األثـر المدمـر لجائحـة
كوفيد 19-فهما ً أفضل .وقد م ّهد ذلك الطريق لوضع توصيات ومشورة سياسية محددة األهداف بشأن كيفية تحفيز
اقتصاداتها والعمالة لديها.

األدوات السياسية ومنتجات المعارف
 .11صدرت المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن التشخيص السريع لتقييم أثر كوفيد 19-على االقتصاد
وسوق العمل على المستوى القطري ،لمساعدة الهيئات المكونة الثالثية على توليد معلومات فورية وآنية عن آثار
الجائحة على العمالة .ومن خالل استخدام هذه المبادئ التوجيهية ،أجريت تقييمات سريعة بمشاركة ثالثية قوية
في أكثر من  47بلداً ،بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمؤسسات المالية اإلقليمية مثل
مصرف التنمية اآلسيوي والمصرف األوروبي لإلعمار والتنمية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية.
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 .12واستُكملت هذه التقييمات السريعة عن طريق دراسة استقصائية عالمية عن الشباب وكوفيد 19-أجريت بالشراكة
مع المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة لصالح الشباب ،ركزت على العمالة والمهارات والحقوق والصحة
العقلية وأفضت إلى  12000رد من  112بلدا ً .وأجريت أيضا ً دراسات استقصائية تخصيصية ،بما في ذلك عن
المنشآت التي تقدم التدريب على التلمذة الصناعية ونظم التوجيه الوظيفي ووضع السياسات المتعلقة بالمهارات.
وبيّنت التقديرات الجديدة للموارد المطلوبة من أجل تحقيق تغطية شاملة بالحماية االجتماعية على الصعيد العالمي،
أن ثغرة التمويل قد زادت بنسبة  30في المائة تقريبا ً منذ بداية أزمة كوفيد.19-
 .13وجرى كذلك إعداد موجزات وأدوات سياسية بشأن سياسات العمالة الوطنية من أجل االنتعاش والقدرة على
الصمود وتدابير االقتصاد الكلي لمساعدة المنشآت الصغيرة على تحمل جائحة كوفيد 19-وعمالة الشباب
والمساواة بين الجنسين وخدمات التوظيف العامة وسياسات سوق العمل والحماية االجتماعية .عالوة على ذلك،
أتاحت األزمة فرصا ً إلعادة البناء بشكل أفضل من خالل الحوار االجتماعي بشأن االستثمار والسياسات التجارية
ودعم االستثمار األجنبي المباشر وممارسات األعمال التي تؤدي إلى تحقيق العمل الالئق واستجابة تركز على
اإلنسان .وجرى التشجيع على توسيع نطاق الروابط بين الشركات الكبرى والصغرى لتعزيز التعاون .كما جرى
تسليط الضوء على برامج االستثمار العام والمشتريات العامة باعتبارها أساسية لدعم المنشآت وتحسين البنية
التحتية المادية واالجتماعية وتعزيز انتقال عادل إلى اقتصاد أخضر.

الدعم على المستوى القطري
 .14في العديد من البلدان ،ركزت التقييمات السريعة المذكورة أعاله على الفئات األشد تضررا ً مثل المهاجرين
وعمال االقتصاد غير المن ّ
ظم والنساء والشباب .وفي بلدان أخرى ،ركزت التقييمات على أثر الجائحة على
أصحاب العمل والعاملين في االقتصاد الريفي والسياحة والنسيج والمالبس وقطاعات أخرى .وفي جميع البلدان
والقطاعات ،ركزت التقييمات على مواضيع مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة واالحتياجات المتعلقة بتجديد
المهارات وأثر الجائحة على ظروف العمل .وقدمت جميع التقييمات توصيات سياسية محددة األهداف تركز على
تعاف غني بالوظائف ال يترك أحدا ً خلف الركب.
 .15وباإلضافة إلى التقييمات السريعة ،قدم المكتب الدعم لمكاتب اإلحصاءات الوطنية والمؤسسات األخرى المقدّمة
لإلحصاءات الرسمية .وشمل ذلك توفير إرشادات لمقدّمي البيانات من أجل دعم البلدان في جهودها الرامية إلى
سعة
مواصلة جمع البيانات وتوفير بيانات بشأن آثار الجائحة على سوق العمل .كما قدم المكتب مساعدة تقنية مو ّ
من خالل سلسلة من ندوات التدريب اإللكترونية والدعم التقني عن بعد ،بحيث استفادت منها العديد من البلدان
في جهودها لمواصلة التدفق الحاسم للبيانات .وأقيمت شراكات مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة والبنك الدولي
لتعزيز االتساق وتجنب التداخالت.
 .16واستنادا ً إلى بيانات وتقييمات سوق العمل الموجودة والجديدة ،دعم المكتب وضع سياسات وإجراء حوار ثالثي
بشأن العمالة لمواجهة أزمة كوفيد ،19-وذلك إما من خالل مراجعة السياسات أو تحديثها أو من خالل
استراتيجيات وطنية جديدة للعمالة .وفي جميع البلدان التي أجريت فيها تقييمات سريعة ،أُدرجت النتائج في
الخطط الوطنية لالستجابة وخطط األمم المتحدة لالستجابة.
 .17ولتحفيز االقتصاد والعمالة ،استهدفت المشورة السياسية والمساعدة التقنية بلدانا ً وأقاليم وقطاعات محددة .وعلى
سبيل المثال ،دعمت منظمة العمل الدولية حكومة أوغندا في تصميم برنامج النقد مقابل العمل في
المناطق الحضرية ،وكيّفت آليات التنفيذ لدعم األسر المستضعفة واألفراد المستضعفين األكثر تضرراً من جائحة
كوفيد .19-وقدم المكتب مساعدة تقنية إلضفاء السمة المنظمة واستراتيجيات االنتعاش المنتج في األرجنتين
وكوستاريكا وإكوادور والسلفادور وبيرو .وفي البوسنة والهرسك وطاجيكستان وأوزبكستان ،قدم المكتب مساعدة
تقنية لدمج االستجابات لمواجهة كوفيد 19-في االستراتيجية الوطنية للعمالة .وفي األرض الفلسطينية المحتلة،
قدمت منظمة العمل الدولية مساعدة تقنية للسلطة الفلسطينية من أجل وضع خطة االستجابة االجتماعية
واالقتصادية لوزارة العمل في مواجهة جائحة كوفيد .19-وفي لبنان ،قدم المكتب خدمات استشارية إلى وزارة
العمل ،إلى جانب توصيات من أجل استراتيجية فعّالة لمواجهة كوفيد ،19-كما يجري حاليا ً دراسة استقصائية
لتقييم أثر األزمات المتعددة التي يواجهها لبنان ،ستسهم في وضع سياسة وطنية للعمالة لتحقيق االنتعاش عن
طريق عملية استشارية ثالثية .وعزز العديد من مكاتب منظمة العمل الدولية الوظائف الخضراء واالنتقال العادل
كجزء من االنتعاش المنتج.
 .18ودعم المكتب أيضا ً الحكومات والشركاء االجتماعيين في تعزيز قدرتهم على صياغة وتنفيذ سياسات ترمي إلى
ّ
ونظم مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (مركز تورينو) دورات
تحفيز االقتصاد والعمالة.
افتراضية بشأن مواضيع تتراوح بين تعزيز عمالة الشباب في سياق جائحة كوفيد 19-وخدمات التوظيف من
أجل انتقاالت وظيفية فعّالة .كما ساعد المكتب في تنظيم دورة دراسية إلكترونية متاحة للجميع بشأن التلمذة
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الصناعية الجيدة في سياق جائحة كوفيد ،19-حضرها صناع سياسات وممارسون من  125بلدا ً .عالوة على
ذلك ،تجري إعادة تنظيم مركز البلدان األمريكية لتطوير المعارف في مجال التدريب المهني التابع لمنظمة العمل
الدولية بما يجعله منارة لالبتكار ،وسيدعم الهيئات المكونة في تطوير المهارات الالزمة من أجل التحول
االقتصادي ومستقبل العمل.

الدعامة  :2دعم المنشآت والوظائف والمداخيل
 .19ر ّكز المكتب في دعم المنشآت والوظائف والمداخيل على مساعدة الهيئات المكونة في دعمها وإعانتها للمنشآت
وتنفيذ تدابير االحتفاظ بالعمالة وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية.

األدوات السياسية ومنتجات المعارف
 .20جرى إعداد موجزات وتقارير سياسية بهدف تقديم المشورة السياسية وتقاسم الممارسات الجيدة .وركزت هذه
الموجزات والتقارير على جملة أمور منها دعم المنشآت وسالسل التوريد واإلمداد وبيئة مؤاتية للمنشآت
المستدامة وإعادة هيكلة مسؤولة على مستوى الشركات وإضفاء السمة المنظمة على الشركات واالنتعاش
األخضر واستمرارية سير العمل ودعم الدخل وتدابير الحماية االجتماعية األخرى.
 .21وجرى إعداد منتجات معارف ومشورة تقنية بشأن الحماية االجتماعية على أساس التوفير العاجل لدعم دخل
العمال وأسرهم وحماية صحتهم ،بمن فيهم العمال المؤقتون والعاملون لحسابهم الخاص والعاملون في االقتصاد
غير المنظم والعمال المهاجرون .وعزز المكتب الدور الهام للحماية من البطالة في دعم االحتفاظ بالوظائف
وضمان أمن الدخل للباحثين عن عمل ،وكذلك إعانات األطفال واألسرة ومعاشات الشيخوخة وإعانات اإلعاقة
والمساعدة االجتماعية .ويوفر مرصد الحماية االجتماعية التابع لمنظمة العمل الدولية لمحة عامة عن أكثر من
 1400تدبير من تدابير االستجابة الوطنية للحماية االجتماعية التي أعلن عنها في  208بلدان وأقاليم .كما
استحدث المكتب مجموعة من األدوات والمشورة السياسية فيما يتعلق بتقدير تكاليف وتمويل واستدامة خطط
الحماية االجتماعية في األجل الطويل ،بما في ذلك حاسبة سريعة للحماية االجتماعية.
 .22وأجريت دراسة استقصائية عالمية للمنشآت بشأن جائحة كوفيد 19-شملت نتائج أكثر من  1000منشأة في ثمانية
بلدان لتحديد االستجابات الملموسة على مستوى الشركات ،كما صيغت مجموعة من التدخالت المحددة لدعم
المنشآت أثناء جائحة كوفيد 19-واالنتعاش منها .وقد انصب التركيز على الصحة والسالمة والممارسات الجيدة
في مكان العمل للتخفيف من أثر الجائحة على المنشآت والعمال .ونُ ّ
ظمت مع شبكة التلمذة الصناعية العالمية
ندوتا تدريب إلكترونيتان بشأن أثر جائحة كوفيد 19-على التعلم أثناء العمل.
 .23وجرى تعزيز التعاون بين الحكومات على مختلف المستويات والجهات الفاعلة في االقتصاد االجتماعي
والتضامني .وسلطت توصيات المكتب الضوء على نهج المؤسسات ذات الصلة بالتمويل بالغ الصغر والتعاونيات
ومنشآت االقتصاد االجتماعي والتضامني األوسع نطاقا ً ،في تقديم خدمات وشبكات حيوية من شأنها أن تساعد
الحكومات في الوصول إلى العديد من المنشآت الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص والسكان المه ّمشين
والمستضعفين ،ال سيما في االقتصادين الريفي وغير المن ّ
ظم.

الدعم على المستوى القطري
 .24في أفريقيا ،تعاون المكتب مع شركاء مثل البنك الدولي وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،من أجل دعم برامج الحماية االجتماعية كما عزز نظم الضمان
االجتماعي في الكاميرون ومصر وغينيا االستوائية وغينيا  -بيساو ومالوي وموزامبيق وساو تومي وبرنسيب
وزمبابوي وبلدان أخرى .وفي موزامبيق ،اجتذبت المرحلة األولى من برنامج جديد لدعم الدخل لصالح الفئات
المستضعفة ،أكثر من  75مليون دوالر أمريكي .وفي نيجيريا ،دعم المكتب زيادة عدد المستفيدين من برنامج
التحويالت النقدية من مليوني مستفيد إلى  3ماليين مستفيد عن طريق دعم توسيع نطاق السجالت االجتماعية
سرت منظمة العمل الدولية تطوير التعلم عن بعد لدعم بقاء المنشآت الصغيرة
الوطنية .عالوة على ذلك ،ي ّ
والمتوسطة في كابو فيردي والسنغال والصومال.
 .25وفي الدول العربية ،أجرى المكتب في األردن تحليالً لثغرات الحماية االجتماعية بهدف إرشاد عملية إنشاء
منظمة العمل الدولية ومؤسسة الضمان االجتماعي في األردن صندوقا ً للطوارئ لالحتفاظ بالعمالة والحماية من
البطالة .وفي األرض الفلسطينية المحتلة ،ساهمت منظمة العمل الدولية في تقرير الحكومة المعنون "دراسة األثر
االجتماعي لجائحة كوفيد ،"19-ودعمت المنظمة الحكومة في استكشاف الخيارات من أجل نظام تأمين ضد
البطالة .وفي لبنان ،قدمت المنظمة المساعدة إلجراء تقييم كمي الحتياجات الحماية االجتماعية وثغراتها.
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وبالشراكة مع اليونيسف ،دعم المكتب تصميم وتنفيذ المشروع الوطني للدعم االجتماعي ،الذي أتاح استفادة
األسر المستضعفة من تحويالت نقدية في هذا البلد المتضرر من األزمة.
 .26وفي آسيا والمحيط الهادئ ،عزز المكتب الحماية االجتماعية باعتبارها مكونا ً أساسيا ً من مجموعات حوافز مالية
لحماية العمال وتعزيز الطلب اإلجمالي ودعم االنتعاش االجتماعي واالقتصادي .وفي سري النكا ،تقود منظمة
العمل الدولية مشروعا ً بتمويل من الصندوق االستئماني متعدد الشركاء التابع لألمم المتحدة بشأن كوفيد 19-فيما
يتعلق بالدعم السريع والعاجل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لحماية وظائف ودخل عمال االقتصاد غير المن ّ
ظم.
وفي الهند ،جرى تقديم الدعم لتخطيط استمرارية سير أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر التي
تشارك في سالسل التوريد واإلمداد في قطاع البيع بالتجزئة إلكترونيا ً والشركات متعددة الجنسية للتخفيف من
مخاطر وقوع اضطرابات في األسواق .وعلى المستوى اإلقليمي ،تتشارك منظمة العمل الدولية مع اليونيسف
في رئاسة ائتالف األمم المتحدة القائم على القضايا المطروحة بشأن اإلدماج والتمكين ،الذي يقدم الدعم التقني
للفرق القطرية لألمم المتحدة لمساعدة البلدان على المضي قدما ً نحو نظم حماية اجتماعية أكثر شموالً وقدرة على
مواجهة الصدمات.
 .27وفي أوروبا وآسيا الوسطى ،أجرى المكتب ستة دراسات استقصائية للمنشآت شملت منظمات وطنية ألصحاب
العمل بشأن أثر الجائحة على استمرارية سير األعمال في غرب البلقان وأوكرانيا .وفي جمهورية مولدوفا ،جرى
تدريب  90شخصا ً من مالكي ومديري المنشآت الصغيرة والمتوسطة على إدارة استمرارية سير األعمال .وفي
البوسنة والهرسك ،قدم المكتب الدعم بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لمعالجة قضايا تتعلق بإعادة تنظيم سالسل التوريد واإلمداد المحلية وتيسير الوصول إلى أسواق جديدة .عالوة
على ذلك ،قُدمت المشورة التقنية في غرب البلقان وقيرغيزستان وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا بشأن تكييف
وتقدير تكلفة نظم الحماية االجتماعية وتوسيع نطاق التغطية .كما قدم المكتب المساعدة التقنية إلجراء تغيير
تشريعي بهدف توسيع نطاق تغطية إعانات البطالة في جمهورية مقدونية الشمالية.
 .28وفي أمريكا الالتينية والكاريبي ،شملت التدخالت دعم الحماية االجتماعية والدعم العملي للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة في تنفيذ القواعد والتدابير الجديدة ووضع أدوات وأدلةّ عملية مثل خطط استمرارية سير األعمال.
واستحدث المكتب خدمات إضافية في تنظيم المشاريع ،بما في ذلك تدعيم الجهود الرامية إلى تعزيز روح تنظيم
المشاريع لدى النساء وممارسات األعمال المسؤولة.

الدعامة  :3حماية العمال في مكان العمل
 .29تتسم حماية العمال في مكان العمل بأنها ركيزة بالغة األهمية لتحقيق استجابة وانتعاش فعالين ومستدامين في
مواجهة كوفيد .19-وبالنظر إلى مشاركة النساء بأعداد كبيرة في وظائف الخط األمامي والقطاعات عالية
المخاطر مثل الصحة والرعاية وتزايد الطلب على عمل المرأة غير مدفوع األجر في الرعاية وتقارير عن تزايد
حوادث العنف المنزلي ،أولى المكتب اهتماما ً خاصا ً إلى المساواة بين الجنسين في استجابته لمواجهة كوفيد.19-
وفي هذا الصدد ،سجل المكتب التصديقات المطلوبة لجعل اتفاقية العنف والتحرش( 2019 ،رقم  ،)190تدخل
حيز التنفيذ في  25حزيران /يونيه .2021

األدوات السياسية ومنتجات المعارف
 .30للمساعدة على الوقاية من جائحة كوفيد 19-والسيطرة عليها في العمل ،است ُحدثت قائمة مرجعية للعمل وصدرت
في  20لغة .واست ُكملت القائمة المرجعية بواسطة إرشادات وأدوات خاصة بكل قطاع لتقييم مخاطر العدوى
والتخفيف من حدتها وموجز سياسي وإرشادات عملية من أجل ضمان العودة اآلمنة إلى العمل ودليل إلدارة
المخاطر النفسية واالجتماعية المرتبطة بالعمل ودليل عملي بشأن العمل عن بعد أثناء جائحة كوفيد 19-وما
بعدها .وفي إطار اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل ،دعت جهود التوعية الدول األعضاء إلى إدراج
اإلرشادات المتعلقة بالجائحة في النظم الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين 1.وجرت مناقشة الدور المحدد لهيئات
تفتيش العمل في معالجة األزمة من خالل ندوة تدريب إلكترونية عالمية وندوتي تدريب إلكترونيتين إقليميتين.

 1تقرير عالمي وندوة تدريب إلكترونية عالمية سجّال عدد مشاهدين تجاوز  13000مشاهد ،وأحداث عالمية في  30بلدا ً.
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 .31وكان ألزمة كوفيد 19-تأثير كبير على  1.6مليار عامل في االقتصاد غير المنظم ،مما أدى إلى زيادة كبيرة في
الفقر .وأع ّد المكتب موجزات سياسية وأدوات بشأن العمالة غير المنظمة ،بما في ذلك من أجل العمال المنزليين.
وسلط المكتب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الخدمات الصحية وضمان حصول الجميع
على رعاية صحية جيدة .وقدمت موجزات مواضيعية معارف قائمة على البيّنات بشأن تدابير االستجابة في
مجال الحماية االجتماعية والخيارات السياسية ،بما في ذلك بشأن اإلعانات أثناء اإلجازة المرضية والحجر
الصحي وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية لتشمل عمال االقتصاد غير المنظم 2والعمال المهاجرين.
 .32وأتيحت لواضعي السياسات والهيئات المكونة إرشادات سياسية في الوقت المناسب من أجل حماية العمال
المهاجرين وحقوق العمل لالجئين واألشخاص النازحين قسرا ً أثناء جائحة كوفيد .19-ومن خالل تطوير المعارف
والتوعية ،استرى المكتب االنتباه أيضا ً إلى المخاطر وأوجه االستضعاف المختلفة التي تواجهها الفئات األشد
المعوقين واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والشعوب األصلية
تضررا ً من قبيل األشخاص
ّ
ً
ً
والقبلية ،ويكون كثير من هذه الفئات عرضة للتمييز كما أنهم ممثلون تمثيال غير متناسب في االقتصاد غير
المنظم.
 .33وعملت منظمة العمل الدولية بنشاط مع وكاالت األمم المتحدة والحكومات والشركاء االجتماعيين في قطاع النقل
البحري إليجاد حلول بهدف مواصلة عمليات الشحن على الرغم من القيود الشديدة على التنقل ولضمان حقوق
البحارة ،وال سيما الحصول على الرعاية الصحية واإلجازة على البر والعودة إلى الوطن .وقدمت منظمة العمل
الدولية المشورة إلى الهيئات المكونة والشركاء اآلخرين بشأن تنفيذ اتفاقية العمل البحري ،2006 ،بصيغتها
المعدّلة في هذا السياق ،بما في ذلك عن طريق نشر مذكرة معلومات بشأن قضايا العمل البحري وكوفيد.19-
 .34وفي السياق ذاته ،قدمت منظمة العمل الدولية المشورة للحكومات والشركاء االجتماعيين بشأن معايير العمل
وجائحة كوفيد 19-ونشرت إجابات على األسئلة األكثر تكرارا ً المتعلقة بالمسائل التي أُخذت في االعتبار في
إطار الدعائم األربع .وعلى وجه الخصوص ،عقد المكتب العديد من االجتماعات التقنية االفتراضية مع مسؤولين
حكوميين وشركاء اجتماعيين واستجاب لطلبات من  12دولة عضوا ً للحصول على الدعم في صياغة تشريعات
العمل ،استهدف بعضها سد الثغرات التنظيمية في مجاالت مثل العمل عن بعد .كما ت ّدخل المكتب بنا ًء على طلب
الشركاء االجتماعيين لتقديم المشورة للحكومات بشأن المبادرات التشريعية ذات الصلة بكوفيد 19-التي قد يكون
لها تأثير سلبي على المبادئ والحقوق األساسية في العمل أو معايير العمل أو الحوار االجتماعي .ومن خالل
االستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،اتخذ المكتب تدابير للتخفيف من التأثير الضار للجائحة
على هيئات اإلشراف ولضمان استمرارية سير عمل لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ولجنة
الحرية النقابية واللجان التخصيصية المش ّكلة بموجب المادة  24من خالل اجتماعات افتراضية.
 .35واحتفاالً باليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال ،ن ّ
ظم المكتب مع اليونيسف نقاشا ً افتراضيا ً رفيع المستوى
بشأن كوفيد 19-وعمل األطفال .وتبرز وثيقة عمل مشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونيسف بعنوان جائحة
كوفيد 19-وعمل األطفال :في وقت األزمة يحين وقت عمل ،احتمال دفع ماليين إضافيين من األطفال إلى عمل
األطفال نتيجة أزمة كوفيد ،19-مما قد يؤدي إلى أول ارتفاع في عمل األطفال بعد  20عاما ً من التقدم .وش ّكل
التصديق الشامل على اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال( 1999 ،رقم  )182من قبل جميع الدول األعضاء البالغ
عددها  187دولة عضوا ً ،أحد المعالم المهمة لمنظمة العمل الدولية وتذكيرا ً في الوقت المناسب بأهمية معايير
العمل الدولية .وفي هذا الصدد ،ال تقتصر الوثيقة المعنونة كوفيد 19-والمبادئ والحقوق األساسية في العمل على
معالجة القضاء الفعلي على عمل األطفال ،بل تتناول أيضا ً أولويات رئيسية لحماية وتعزيز جميع
المبادئ والحقوق األساسية في العمل ضمن إطار االستجابة األوسع نطاقا ً لمنظمة العمل الدولية من أجل مواجهة
كوفيـد.19-

الدعم على المستوى القطري
 .36في أفريقيا ،دعمت منظمة العمل الدولية وضع ونشر مبادئ توجيهية للسالمة والصحة المهنيتين في بلدان مثل
الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وموريتانيا وساو تومي وبرنسيب وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا
المتحدة وتونس ،وتعاونت المنظمة مع االتحاد األفريقي في هذا الصدد .وفي كوت ديفوار ،استهدف المكتب
عمال االقتصاد غير المنظم من خالل حمالت توعية بشأن كيفية انتشار الفيروس وعواقبه الصحية .وفي موريتانيا
ّ
المنظمة في تحويل خطوط إنتاجها من أجل حماية الناس ودعم مقدمي
وزمبابوي ،دعم المكتب المنشآت غير

 2انظر:
ILO, Extending Social Protection to Informal Workers in the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy
Considerations, forthcoming.
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الرعاية الصحية وتلبية الحاجة إلى السلع والخدمات .وفي إثيوبيا ،دعمت منظمة العمل الدولية وزارة العمل
والشؤون االجتماعية في وضع بروتوكول لمكان العمل استجابة لمواجهة كوفيد .19-وقُدّم الدعم من أجل وضع
المبادئ التوجيهية لالتحاد األفريقي لمواجهة كوفيد 19-ووضع نهج متسق للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
من أجل حماية العاملين في مجال الصحة .ويسّر العمل مع وكالة االتحاد األفريقي للتنمية ،إنشاء
الفريق االستشاري لخبراء االتحاد األفريقي المعني بالسالمة والصحة المهنيتين بهدف االستجابة لمواجهة جائحة
كوفيد.19-
 .37وفي الدول العربية ،دعمت منظمة العمل الدولية على نحو مماثل وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن السالمة
والصحة المهنيتين من خالل ترجمة ونشر إصدارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية المعنية،
ودعمت برامج افتراضية لبناء القدرات بشأن تحسين تدابير السالمة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل في سياق
جائحة كوفيد .19-وباإلضافة إلى إعداد موجز سياسي إقليمي ،جرى إعداد وثائق سياسية قطرية بشأن أثر جائحة
كوفيد 19-على العمال المهاجرين في األردن والكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
 .38وفي أوروبا وآسيا الوسطى ،استجابت منظمة العمل الدولية لطلبات عدة حكومات فيما يتعلق بمبادرات السالمة
والصحة المهنيتين للتمكين من االستئناف اآلمن للنشاط االقتصادي وتصميم تدابير حماية لالقتصاد غير المنظم.
وجرى تدريب حوالي  1500مفتش عمل ومسؤولين آخرين عن إنفاذ القانون في بلدان غرب البلقان وأوكرانيا.
 .39وفي أمريكا الالتينية والكاريبي ،استحدث المكتب أداة من  10مراحل من أجل عودة آمنة وصحية إلى العمل في
زمن جائحة كوفيد .19-ودعم المكتب وضع بروتوكوالت بشأن السالمة والصحة المهنيتين للعمال الريفيين
والعمال المنزليين في المكسيك ،كما دعم وضع االستراتيجية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين في كوستاريكا.
وفي البرازيل ،دعم المكتب استحداث التقييم الذاتي على شبكة اإلنترنت بشأن السالمة والصحة المهنيتين في
قطاعات مثل البناء وتغليف اللحوم .عالوة على ذلك ،تعاون المكتب مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة
الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في دعم اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
للمهاجرين والالجئين الفنزوليين ،كما دعم المبادرات التشريعية بشأن العمل عن بُعد في شيلي وعمال المنصات
في األرجنتين .كذلك ،أدرجت منظمة العمل الدولية التخفيف من اآلثار السلبية للجائحة في نشاطها الهادف إلى
القضاء على عمل األطفال.
 .40ونفذ المكتب عددا ً من التدابير لدعم العمال المهاجرين والالجئين ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
إجراء حوارات "ثالثية وأكثر" بشأن أثر كوفيد 19-على العمال المهاجرين في بلدان المنشأ في جنوب آسيا
ومنصة على اإلنترنت إلتاحة االعتراف بمهارات المهاجرين العائدين في بنغالديش وتقييمات لسالسل القيم
بهدف تحديد القطاعات الكفيلة بإدماج المهاجرين والالجئين في بلدان المقصد وإعادة إدماجهم في أسواق العمل
في بلدانهم .عالوة على ذلك ،وفّر المكتب للعمال المهاجرين معلومات ومستلزمات صحية ومأوى ،كما ساعدهم
على استرداد نفقات الهجرة واألجور غير المدفوعة وعلى إجراء تحويالت نقدية ودعم سبل االنتصاف القانونية.
واعتبارا ً من آب /أغسطس  ،2020قدمت مراكز موارد المهاجرين المدعومة من منظمة العمل الدولية ،الدعم
ألكثر من  185000عامل مهاجر ،بلغت نسبة النساء  39في المائة منهم.

الدعامة  :4االعتماد على الحوار االجتماعي إليجاد الحلول
 .41منذ آذار /مارس  ،2020أعاد المكتب هيكلة أجزاء كبيرة من نشاطه المتعلق بالحوار االجتماعي 3لدعم الهيئات
المكونة الثالثية في استجاباتها لمواجهة األزمات ووضع الحوار االجتماعي في صميم عملية وضع السياسات،
باالعتماد على أفضل الممارسات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية المعنية 4.وش ّكل الحوار االجتماعي ،بحكم
طبيعته الشاملة ،جزءا ً من عمل المكتب ضمن الدعائم الثالث األخرى لإلطار السياسي لمنظمة العمل الدولية
وعملها الخاص بكل قطاع لمواجهة أزمة كوفيد.19-

األدوات السياسية ومنتجات المعارف
 .42بعد تفشي الجائحة ،أصدر المكتب العديد من الموجزات السياسية والوثائق واألدوات اإلرشادية بشأن دور الجهات
الفاعلة في الحوار االجتماعي ومؤسساته في معالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد ،19-بما في
ذلك في مجاالت السالمة والصحة المهنيتين والحماية االجتماعية واإلدارة السديدة لسوق العمل وغيرها من

 3بصورة خاصة ،خطة العمل المنقحة بشأن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي للفترة 2023-2019؛ انظر الوثيقة ).GB.335/INS/3(Rev.
 4مثل توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود( 2017 ،رقم .)205
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المجاالت السياسية 5.ويتضمن ذلك موجزات عن الحاجة إلى الحوار االجتماعي وأمثلة عن تدابير تفاوض
أصحاب العمل والعمال لمنع انتشار كوفيد 19-وحماية سبل العيش ودعم االنتعاش.
 .43وقاد مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال عملية جمع المعلومات بشأن آثار
الجائحة على قطاع األعمال والعمال وأصدرا مواد سياسية ومعرفية ذات صلة.
 .44وفيما يتعلق بالعمل مع الهيئات المكونة ألصحاب العمل ،جرى تنقيح خطط العمل المتفق عليها مسبقا ً لتقديم
استجابات فورية لالحتياجات الناشئة والملحة الجديدة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال
وأعضائها بهدف تقليل األثر السلبي للجائحة .وجرى على المستوى العالمي وضع أدوات عملية لدعم منظمات
أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال في مجاالت السالمة والصحة المهنيتين والعمل من المنزل والعودة
اآلمنة إلى العمل وقضايا أخرى في مكان العمل وخطط استمرارية سير األعمال ،ثم جرى تكييفها لتراعي
الظروف القائمة على المستوى المحلي .باإلضافة إلى ذلك ،جرى وضع نماذج أدوات من أجل إجراء دراسة
استقصائية بشأن االحتياجات المرتبطة بتعافي المنشآت وتقييم احتياجات التدريب الناشئة عن كوفيد .19-وساعد
المكونة ألصحاب العمل في
مركز تورينو في وضع ورقمنة المزيد من هذه األدوات التي استخدمتها الهيئات
ّ
جميع األقاليم.
 .45وباإلضافة إلى البيانات التي جرى جمعها من أجل مركز معلومات كوفيد ،19-أجرى مكتب األنشطة الخاصة
بأصحاب العمل دراسة استقصائية عالمية عن أثر الجائحة على منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال
وعلى عملياتها .وقد وفرت هذه الدراسة أساسا ً الستعراض التدخالت المستقبلية في ضوء االنعكاسات المحتملة
في األجل المتوسط والطويل للجائحة وتعافي المنشآت .وسيظل التركيز منصبا ً على االستراتيجيات الجديدة
لالحتفاظ بالعضوية وتقديم الخدمات ،فضالً عن التوعية السياسية بشأن تعافي قطاع األعمال وقدرته على
الصمود .باإلضافة إلى ذلك ،ش ّكلت المعلومات الواردة في مركز معلومات منظمة العمل الدولية ،األساس لوثيقة
بحث ستنشر في نهاية عام  ،2020بشأن الدور المستقبلي لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال.
وأخيراً ،نُ ّ
ظمت ندوات تدريب إلكترونية بشأن مواضيع سياسية رئيسية لتمكين تقاسم المعلومات والمعارف بين
منظمات أصحاب العمل ومنظمات قطاع األعمال .وجرى إصدار عدة منشورات ،بما في ذلك دليل ألصحاب
العمل بشأن الوقاية من كوفيد 19-والعودة اآلمنة إلى العمل وخطة من ست مراحل بشأن استمرارية سير األعمال
لمواجهة كوفيد.19-
 .46وأجرى مكتب األنشطة الخاصة بالعمال اتصاالت بمنظمات العمال في جميع أنحاء العالم لجمع ونشر استجابات
نقابات العمال الوطنية لمواجهة الجائحة ،بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الحوار االجتماعي والتدابير الحكومية
وانتهاك حقوق العمال ،مع التركيز على الفئات األكثر استضعافا ً (مثل العمال المهاجرين والعاملين في قطاع
الصحة في الخط األمامي وعمال االقتصاد غير المنظم) .وأصدر هذا المكتب عدة موجزات بشأن بعض معايير
العمل الدولية الرئيسية ودور نقابات العمال ،فضالً عن  12مقطع فيديو بلغات متعددة بشأن دور نقابات العمال
في معالجة القضايا العاجلة المتعلقة بالجائحة مثل المعلومات المضلّلة والوصم والعنف في العمل.
 .47ونُشرت مواد مكتبية من خالل وسائط اإلعالم االجتماعية ودورات وندوات تدريب إلكترونية ،إلى جانب
ممارسات ابتكارية للحوار االجتماعي لمواجهة األزمة 6.ونظم مكتب األنشطة الخاصة بالعمال أكثر من 40
ندوة تدريب إلكترونية لنقابات العمال النشطة على المستويات العالمية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية .وألول مرة،
ستعقد أكاديمية مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية
دورة فترة السنتين بصورة أكاديمية إلكترونية ،في حين ست ُستخدم وحدة جديدة لمجموعة أدوات العالقات

 5انظر:
ILO, “Social Dialogue on Occupational Safety and Health in the COVID-19 Context: Ensuring a Safe Return to
Work – Practical Examples”, Brief, 26 August 2020; ILO, “The Role of Social Dialogue in Formulating Social
Protection Responses to the COVID-19 Crisis”, Brief, 6 October 2020; ILO, “Social Dialogue as a Governance
Tool during the Covid-19 Pandemic: Global and Regional Trends and Issues”, Brief, forthcoming.
 6على سبيل المثال ،ندوة تدريب إلكترونية لمنظمة العمل الدولية في موسكو بعنوان " The Role of Social Dialogue in supporting
 13( "employment and advancing towards economic recoveryتموز /يوليه )2020؛ ندوة تدريب إلكترونية لمكتب األنشطة

الخاصة بالعمال /مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت بعنوان " االعتماد على الحوار االجتماعي إليجاد الحلول في الدول العربية" (30
تموز /يوليه )2020؛ مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومنظمة أصحاب العمل في شرق أفريقيا ومنتدى القطاع الخاص التابع للجماعة
اإلنمائية للجنوب اإلفريقي ،بعنوان “ Developing Policy Frameworks for Recovery & Prosperity from the COVID-19
 19( ”Pandemicآب /أغسطس .)2020
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الصناعية العالمية ( )IR Toolkitبشأن تعزيز العالقات الصناعية في أوقات األزمات ،في التدريبات على شبكة
اإلنترنت.

الدعم على المستوى القطري
 .48حظيت الحوارات الثنائية والثالثية (اإللكترونية) بالدعم على مختلف المستويات (على مستوى المنشآت وعلى
المستوى القطاعي والوطني والعابر الحدود) .وجرى تقديم توصيات للمجالس الوطنية للحوار االجتماعي
والمؤسسات المماثلة أو الهيئات التخصيصية المكلّفة بتصميم تدابير على المستوى الوطني لمنع انتشار كوفيد-
 19وحماية سبل العيش ودعم التعافي .وساهم المكتب في تعزيز أو إعادة تنشيط آليات المشاورات الثالثية ،بما
في ذلك في األرجنتين وإكوادور وبنما وزامبيا ،كما ساهم على سبيل المثال في إثيوبيا وكينيا ،في تعزيز التعاون
بين اإلدارة والعمال في مكان العمل .وتضافر الشركاء االجتماعيون معا ً في الهند للتواصل مع الوحدات
ظم من أجل بناء حوار اجتماعي أقوى في االقتصاد غير المن ّ
االقتصادية والعمال في االقتصاد غير المن ّ
ظم الذي
يستوعب نسبة  90في المائة من القوى العاملة في البالد.
 .49عالوة على ذلك ،تواصل مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال على نحو
مباشر ومكث ّف مع رابطات أصحاب العمل ومنظمات العمال على المستوى الوطني ،وق ّدما لها تدريبا ً محدد
األهداف ومساعدة تقنية .وشملت اإلجراءات الرئيسية على المستوى القطري بناء قدرات الشركاء االجتماعيين
لتقييم أثر الجائحة على العمال والمنشآت ،مع التركيز على الفئات المستضعفة وابتكار حلول تستند إلى االلتزام
الثالثي .كما قُدّمت المساعدة إلى الشركاء االجتماعيين في الوصول إلى موارد مركز تورينو لبناء القدرات ،بما
في ذلك من خالل توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .50وتضمنت المساعدة المق ّدمة إلى الحكومات فيما يتعلق بالعودة اآلمنة إلى العمل ،مكونات بشأن تعزيز دور
الشركاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات المعنية (مثل إجراء مسح للمخاطر وتقييم
األخطار وترتيبات تخفيف أثر الجائحة على الفئات المستضعفة) .واستُكمل هذا اإلجراء بندوات تدريب إلكترونية
ثالثية بشأن دور نظم تفتيش العمل أثناء الجائحة .وتعاون برنامج "عمل أفضل" المشترك بين منظمة العمل
الدولية ومؤسسة التمويل الدولي ،مع وزارات العمل والعمالة في البلدان التي ينشط فيها من أجل إعداد مواد
الستثارة الوعي بشأن جائحة كوفيد 19-إلدارة المصانع والعمال.

التأثير القطاعي واالستجابات القطاعية (الدعائم األربع جميعها)
 .51أبرز التأثير المدمر لجائحة كوفيد 19-على عالم العمل وآثاره المتباينة والعميقة في مختلف القطاعات االقتصادية
واالجتماعية ،أهمية السياسات القطاعية االستباقية والمحكمة التصميم في االستجابة لمواجهة األزمة .وأعد
المكتب سلسلةً من  17موجزا ً قطاعيا ً تشمل جميع الدعائم األربع لإلطار السياسي لمواجهة كوفيد .19-وتهدف
هذه الموجزات إلى مساعدة هيئاته المكونة في تقييم أثر الجائحة على قطاعات محددة وإلى إبراز أدوات منظمة
العمل الدولية وصكوكها القائمة للمساعدة على استدامة المنشآت وحماية العمال.
 .52عالوة على ذلك ،وضع المكتب إرشادات وقوائم مرجعية جديدة خاصة بكل قطاع للوقاية من كوفيد 19-والحد
من انتشاره في قطاعات الزراعة والتعليم والخدمات الصحية والتعدين والنقل البحري والنسيج والمالبس والجلد
واألحذية ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العالمية .وساهمت المنظمات القطاعية ألصحاب
العمل وللعمال في إعداد هذه الموجزات واألدوات باعتبارها مخزنا ً للممارسات الجيدة والدروس المستخلصة
للمساعدة على إعادة البناء بشكل أفضل.
 .53ودعم المكتب الجهود التي تبذلها الهيئات المكونة إلعداد بيانات مشتركة وتوجيه دعوات إلى اتخاذ إجراءات من
أجل حماية العمال ودعم المنشآت ،بما في ذلك البيان المعنون كوفيد :19-اإلجراءات في صناعة المالبس
العالمية ،وهو دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات ،أطلقتها المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات
العمال والشبكة العالمية  .IndustriALLويسّر المكتب إجراء مشاورات منتظمة مع اللجنة الثالثية الخاصة
المنشأة بموجب اتفاقية العمل البحري ،2006 ،بصيغتها المعدّلة ،مما أفضى إلى إصدار بيان هيئة مكتب اللجنة
بشأن مرض فيروس كورونا (كوفيد .)19-ودعا البيان إلى االعتراف بالبحارة كعمال رئيسيين وإعفائهم من أي
قيود على السفر ومراعاة اعتباراتهم الخاصة لتمكينهم من االلتحاق بسفنهم ومغادرتها والعودة إلى أوطانهم دون
مصاعب.
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 رابعا ا  -مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية ،تورينو
 .54أجرى مركز تورينو ،أثناء جائحة كوفيد ،19-تعديالً على حافظته للتحول من التدريب المباشر إلى التعلم وبناء
القدرات على شبكة اإلنترنت على مستوى األفراد والمؤسسات والنظم.
 .55وتشمل خدمات التدريب التي يقدمها المركز في استجابة مباشرة لمواجهة كوفيد ،19-دورة للتعلم عن بعد بعنوان
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أثناء جائحة كوفيد ،19-وصل عدد المشاركين فيها إلى  2500مشارك بأربع
تعرف على قطاع األعمال"،
لغات .كما قدّم المركز الدعم لرقمنة برامج كيف تبدأ مشروعك وتحسنه وبرنامج " ّ
مما أتاح لشركاء منظمة العمل الدولية مواصلة التدريب والتعليم في مجال األعمال طوال فترة اإلغالق.
 .56عالوة على ذلك ،قام المركز بتصميم وتقديم دورة تدريبية على شبكة اإلنترنت بشأن الحماية االجتماعية ،وفرت
لما يزيد على  150ممارسا ً من أكثر من  50بلدا ً إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات المتاحة بشأن االستجابات
الفعالة لمواجهة الجائحة .وأُضيفت وحدة جديدة بشأن إدارة األزمات الصحية وأزمة كوفيد 19-إلى المنصة سهلة
االستخدام على األجهزة المحمولة بشأن العناصر األساسية للسالمة والصحة المهنيتين من أجل منظمات أصحاب
العمل ومنظمات قطاع األعمال .وجرى وضع نُسق تدريب جديدة على شبكة اإلنترنت لممثلي العمال ،بما في
ذلك دورات دراسية على شبكة اإلنترنت بشأن الحوار االجتماعي والسالمة والصحة المهنيتين والعنف والتحرش
وأكاديمية رقمية تدريبية للعمال بشأن مستقبل العمل.
 .57وتشمل خدمات تنمية القدرات التي يقدمها المركز في استجابة مباشرة لمواجهة كوفيد ،19-منصة إلدارة المعارف
بعنوان "طريق نحو الصمود :استدامة األعمال والعمل الالئق أثناء جائحة كوفيد ،"19-أُدمجت في المنصة
الشاملة الستجابة منظمة العمل الدولية لمواجهة كوفيد.19-

 خامسا ا  -العمل المشترك مع األمم المتحدة ومجموعة العشرين
األمم المتحدة
 .58منذ بداية الجائحة ،كثّف المكتب تعاونه مع وكاالت األمم المتحدة األخرى بشكل كبير .كما قدم مساهمات ي ّعتد
بها في إطار عمل األمم المتحدة من أجل االستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية لمواجهة كوفيد.19-
عالوة على ذلك ،قاد المكتب عملية وضع الموجز السياسي لألمين العام لألمم المتحدة بشأن عالم العمل وجائحة
كوفيد .19-كما دخل المكتب في شراكة مع وكاالت أخرى إلصدار منظور إحصائي بشأن الطريقة التي تغير
بها جائحة كوفيـد 19-أسواق العمل وجمع إحصاءات العمل .وساهم المكتب أيضا ً في الموجز السياسي لألمم
المتحدة بشأن حقوق اإلنسان وجائحة كوفيد 19-وفي البيان المشترك بشأن االستجابة الشاملة لمسائل اإلعاقة
لمواجهة أزمة كوفيد .19-وعلى المستوى القطري ،تعاون الموظفون الوطنيون لمنظمة العمل الدولية والفرق
المعنية بالعمل الالئق في الفرق القطرية لألمم المتحدة في جميع أنحاء العالم ،بهدف تقديم المساعدة في تصميم
وتنفيذ برامج االستجابة الوطنية لمواجهة كوفيد.19-
 .59ودعم المكتب إنشاء الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لألمم المتحدة لمواجهة كوفيد ،19-الذي يدعم البلدان
ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التغلب على األزمة .عالوة على ذلك ،شرع المكتب في عمليات تشاورية
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والفاو ،على التوالي ،لمراجعة وتعزيز أطر التعاون القائمة مع التركيز بشكل
أكبر على أهداف التنمية المستدامة وجائحة كوفيد .19-وأدى ذلك إلى إطالق إطار عمل عالمي جديد يحدد سبعة
مجاالت ذات أولوية ستعزز فيها منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نتائج التنمية المستدامة في
عالم العمل في سياق هذه الجائحة .وباالشتراك مع الفاو ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،أع ّد المكتب كذلك مذكرة
سقين المقيمين لألمم المتحدة بشأن الخدمات المشتركة التي يمكن أن تقدمها للبلدان عند مواجهة
معلومات للمن ّ
كوفيد.19-
 .60وشمل تعاون المكتب مع الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة ما يلي "1" :وضع أداة عملية لتطبيقها في المرافق
الصحية بهدف حماية موظفي الصحة في إطار برنامج العمل من أجل الصحة المشترك بين منظمة العمل الدولية
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية؛ " "2مدخالت من أجل الموجز السياسي
لألمين العام لألمم المتحدة بشأن جائحة كوفيد 19-وتحويل قطاع السياحة؛ " "3تنظيم دراسة استقصائية عالمية
للمنشآت بشأن أثر الجائحة على تدريب العمال والتالمذة الصناعيين والمتدربين مع الفريق المشترك بين الوكاالت
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المعني بالتعليم والتدريب المهنيين والتقنيين؛ " "4إصدار بيان مشترك مع الفاو والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ومنظمة الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد 19-وسبل العيش واألمن الغذائي؛ " "5العمل بشكل وثيق
مع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلعداد إرشادات بشأن
الوقاية من كوفيد 19-والحد من انتشاره؛ " "6إصدار بيان مشترك مع المنظمة البحرية الدولية واألنكتاد والمنظمة
الدولية للهجرة والفاو ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة الطيران المدني الدولي واالتفاق
العالمي لألمم المتحدة ،يدعو جميع الحكومات إلى االعتراف الفوري بالبحارة باعتبارهم عماالً رئيسيين وإزالة
العقبات التي تحول دون تغيير الطواقم.

مجموعة العشرين
 .61قدم المكتب دعما ً نشطا ً إلى الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين في االستجابة لمواجهة كوفيد ،19-من خالل:
 بيان للمدير العام لمكتب العمل الدولي خالل القمة االفتراضية االستثنائية لقادة مجموعة العشرين في  26آذار/
مارس  ،2020وفي أعقاب ذلك طلب قادة مجموعة العشرين من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي رصد أثر الجائحة على العمالة؛
 عروض عن أثر جائحة كوفيد 19-على العمالة واإلطار السياسي لمنظمة العمل الدولية لمواجـهة أزمـة
كوفيـد 19-في اجتماعات وزراء العمل والعمالة؛
 بيانات في اجتماعات وزراء السياحة لمجموعة العشرين والشراكة في قطاع الصحة والتنمية لمجموعة
العشرين.

 سادسا ا  -التعاون اإلنمائي
 .62قام المكتب وهيئاته المكونة بتطوير وتكييف حافظة التعاون اإلنمائي وإعادة تحديد أغراضها لمواجهة أزمة
كوفيد .19-وقُدّمت إرشادات إلى الفرق المعنية بالعمل الالئق والمكاتب القطرية من أجل إدارة أثر عمليات
اإلغالق وترتيبات العمل عن بُعد .وجرى وضع خطط طوارئ لمختلف المشاريع ،مع مراعاة خطط العمل
المحددة والتغطية الجغرافية .ودعم شركاء التمويل الموافقة على إدخال تعديالت على الميزانيات وخطط العمل
وترتيبات التنفيذ.
 .63وجرى استحداث وتنفيذ أساليب ابتكارية لتقديم الخدمات ،وفي الوقت نفسه ضمان سالمة وصحة الهيئات المكونة
وشركاء التنفيذ ،فضالً عن موظفي منظمة العمل الدولية .وشملت هذه األساليب استخدام شركاء محليين بديلين
وهواتف محمولة إلجراء دراسات استقصائية ومنصات للتعلم اإللكتروني وخدمات استشارية تقنية افتراضية.
 .64وكمثال على ذلك ،تم ّكن البرنامج الدولي الرائد للقضاء على عمل األطفال وأكثر من إعادة تنظيم أنشطته في
أكثر من  60بلدا ً لرصد أثر كوفيد 19-عن كثب ،وال سيما على الفتيات والعمل الجبري .وجمع البرنامج الرائد
المكونة في قطاع
للسالمة  +الصحة للجميع بدوره  5.5مليون دوالر أمريكي في تمويل إضافي لمساعدة الهيئات
ّ
المالبس في مختلف البلدان .وأعيد نشر فرق برنامج العمل األفضل في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم للمصانع
والعمال فيما يتعلق بالمسائل الحاسمة في الصحة والسالمة والعالقات الصناعية ،ولتنسيق الحمالت اإلعالمية
والتدريب للشركاء الوطنيين وتقديم المشورة السياسية والمساعدة على الجمع بين الحكومات وأصحاب العمل
والعمال والمشترين الدوليين الستحداث استجابات مشتركة على المستويين الوطني والدولي.
 .65وأعادت الشراكة من أجل برنامج تحسين آفاق األشخاص المشردين قسرا ً والمجتمعات المضيفة
( ،)PROSPECTSتنظيم األنشطة في العديد من البلدان لدعم الجهود الرامية إلى تقييم أثر كوفيد 19-على
اقتصادات المناطق المضيفة لالجئين ،من أجل إرشاد إعادة التصميم المحتملة لهذا البرنامج واتخاذ تدابير للتخفيف
من أثر الجائحة ،مثل برامج الطوارئ المعنونة "النقد مقابل العمل" .وال تزال المناقشات جارية بين الشركاء
والجهات المانحة بشأن إعادة تحديد أغراض البرنامج في المستقبل على أساس كل بلد على حدة في إطار
االستجابات الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد 19-وأثرها على المناطق المضيفة لالجئين .واستبقت مشاريع أخرى
تغيّر الطلب على الخدمات واستجابت له ،مثل :توسيع نطاق تغطية نظم الحماية االجتماعية وغيرها من رزم
اإلغاثة والمساعدة االقتصادية للفئات المحرومة؛ توزيع بطاقات جهاز الصرف اآللي على العاملين في برنامج
االستثمار كثيف العمالة ،على غرار اإلجراء الذي اتُّبع في األردن لضمان استمرار مدفوعات الرواتب خالل
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سن مهارتهم
فترة اإلغالق؛ توفير فرصة ألصحاب األعمال والعاملين
المسرحين ليعززوا قدرتهم التنافسية مع تح ّ
ّ
الرقمية في إندونيسيا؛ دعم المنشآت الصغيرة إلعادة تحديد أغراضها إلنتاج معدات الوقاية الشخصية في زامبيا.
 .66وقدم الشركاء الدعم أيضا ً لبرامج التعاون اإلنمائي الجديدة لتنفيذ برامج التحويالت النقدية وحماية دخل العمال
وضمان استمرارية سير األعمال .وأجريت تدخالت بشأن الحوار االجتماعي وسياسات السالمة والصحة
المهنيتين وتوفير معدات الوقاية الشخصية واستخدامها وحمالت استثارة وعي عمال االقتصاد غير المنظم،
لتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات في المستقبل .ودعمت هذه التدخالت والعديد من التدخالت األخرى
البلدان في استراتيجياتها الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد 19-والتعافي منها ،كما أدت دورا ً رئيسيا ً في رسم معالم
استراتيجية األمم المتحدة للتعافي االجتماعي واالقتصادي.

 سابعا ا  -جائحة كوفيد 19-وتنفيذ البرنامج والميزانية
للفترة 2021-2020
 .67في نسيان /أبريل  ،2020أصدر المكتب إرشادات لجميع الموظفين بشأن تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة -2020
 2021في سياق جائحة كوفيد ،19-كما وضع في إطار االلتزامات المقررة في البرنامج والميزانية لفترة السنتين،
تدابير لفسح المجال أمام ما يلزم من سرعة ومرونة وقدرة على التكيف من أجل دعم استجابات الهيئات المكونة
لمواجهة الجائحة .وجرى تكييف االستراتيجيات الخاصة بكل بلد والحصائل العالمية المتوخاة في ضوء تغيّر
الطلبات والظروف الوطنية في  106دول أعضاء وأقاليم.
 .68وجرى تكييف جميع المنتجات العالمية التي است ُحدثت لتحقيق النتائج السياسية المتوخاة ،كما جرى استعراض
أكثر من ثلث مجموع نتائج البرامج القطرية المخطط لها في بداية عام  2020وفقا ً لذلك .وأ ُ ُولي انتباه خاص
لتعزيز قدرات االستجابة والقدرة على الصمود لدى الشركاء االجتماعيين ومؤسسات الحوار االجتماعي ،فضالً
عن حماية العمال والمنشآت.
 .69واتُخذت تدابير استباقية لتمكين المديرين في منظمة العمل الدولية من استخدام الموارد المتاحة من أجل استجابة
منظمة العمل الدولية لمواجهة كوفيد .19-وبحلول منتصف عام  ،2020جرى تحديد ما يقرب من  3.6مليون
دوالر أمريكي من ادخارات تأتت من تكاليف الموظفين في الميزانية العادية بسبب تباطؤ أنشطة التوظيف،
وبفضل هذه االدخارات ،جرى تمويل المبادرات المرتبطة بكوفيد 19-لدعم الهيئات المكونة ،بما في ذلك التقييمات
السريعة المذكورة أعاله ألثر الجائحة على أسواق العمل وتدخالت السالمة والصحة المهنيتين .واست ُخدم أكثر
من  70في المائة (أو حوالي  13.4مليون دوالر أمريكي) من الموارد المخصصة من الحساب التكميلي للميزانية
العادية لتمويل استراتيجيات االستجابة لمواجهة كوفيد 19-في  31دولة عضواً ،مع التركيز على توليد العمالة
والحوار االجتماعي والهيكل الثالثي والمنشآت المستدامة والحماية في العمل والحماية االجتماعية.
 .70وسوف يقدم مزيد من التفاصيل المتعلقة بانعكاسات جائحة كوفيد 19-على تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة
 2021-2020إلى مجلس اإلدارة في دورته ( 341إذار /مارس .)2021

 ثامنا ا  -منتجات التواصل
حول المكتب تركيز تواصله نحو أثر كوفيد 19-على عالم العمل واالستجابة العالمية
 .71مع بداية الجائحة العالميةّ ،
لمنظمة العمل الدولية .وفي سياق الحاجة المفاجئة إلى التحول إلى العالم االفتراضي ،بُذل جهد خاص لإلسراع
في استحداث منصات جديدة وتكييف االتصاالت لضمان وصول الجماهير الخارجية والداخلية إلى المعلومات
والمعارف التي يحتاجون إليها .وسرعان ما أصبحت ندوات التدريب اإللكترونية قناة اتصال رئيسية .وجرى
وضع البنية التحتية الالزمة ،إلى جانب دعم الموظفين وتدريبهم في هذا الصدد.
 .72وأنشئت بوابة خاصة بكوفيد 19-على الموقع العام لمنظمة العمل الدولية على شبكة اإلنترنت لتنظيم جميع
محتويات المعارف واالتصاالت لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالجائحة .واستفادت المنصة من تحديث وتعزيز
المدونات
صفحات اإلنترنت لإلدارات في حافظة السياسات العامة ،التي تضمنت أيضا ً وسائل اتصال جديدة مثل
ّ
الصوتية بشأن المسائل المرتبطة باألزمة .ومنحت منصة أخرى الحكومات وقادة أصحاب العمل وقادة العمال
حيزا ً لتقاسم توصياتهم وتجاربهم في االستجابة لمواجهة الجائحة .وكانت الغاية من سرد شهادات بصيغة المتحدث
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للعمال وألصحاب العمل بشأن كوفيد ،19-هي تسليط الضوء على األثر اإلنساني للجائحة في مختلف القطاعات
واألقاليم.
 .73واسترشد المكتب في عمله باستراتيجية اتصال عالمية بشأن جائحة كوفيد 19-لبلورة الصيغة السردية لرسائل
منظمة العمل الدولية وضمان إتاحة ثروة المعارف والتوصيات والمعلومات الصادرة عن المكتب للجماهير
الرئيسية .وشمل ذلك استحداث نموذج فعّال للترويج االفتراضي لمرصد منظمة العمل الدولية ومنتجات المعارف
الرئيسية األخرى .كما أدت ملخصات لمقاطع فيديو قصيرة من أجل موجزات سياسية وأدوات جديدة إلى تعزيز
الوعي بالمحتوى المعرفي المنشور على وسائل اإلعالم االجتماعية.
 .74ويمثل إبقاء المو ّ
ظفين على اطالع والتزام ،أولويةً من أولويات التواصل الداخلي لمواجهة الجائحة .وقد تحقق
ذلك من خالل التحديث المستمر للصفحة األولى للشبكة الداخلية (بما في ذلك قسم مخصص للمسائل المتعلقة
بكوفيد )19-واإلصدارات األسبوعية من النشرة اإلخبارية الداخلية لمنظمة العمل الدولية ورسائل منتظمة من
المدير العام إلى جميع موظفي منظمة العمل الدولية.

 تاسعا ا  -االستجابة المؤسسية
 .75بعد فترة وجيزة من تفشي الجائحة ،قرر رئيس مجلس اإلدارة بالتشاور مع نائبي الرئيس ،تأجيل الدورة 338
لمجلس اإلدارة ،التي كان قد تقرر عقدها في األصل في الفترة من  12إلى  26مارس /آذار  .2020ومنذ ذلك
الحين ،عقدت هيئة مكتب مجلس اإلدارة ،إلى جانب األعضاء اآلخرين في الفريق التوجيهي الثالثي ،اثني عشر
اجتماعا ً افتراضيا ً 7لضمان استمرارية سير عمل اإلدارة السديدة لمنظمة العمل الدولية طالما كان مجلس اإلدارة
غير قادر على االجتماع شخصيا ً .وفي هذه االجتماعات ،ظل الفريق التوجيهي على اطالع دائم على أثر الجائحة
على عمليات منظمة العمل الدولية ودُعي إلى تمهيد الطريق أمام مجلس اإلدارة ليكون في مركز يم ّكنه من اتخاذ
قرارات عاجلة وهامة عن طريق المراسلة في أربع مناسبات منذ آذار /مارس  .2020وشمل ذلك تأجيل الدورة
 109لمؤتمر العمل الدولي من حزيران /يونيه  2020إلى حزيران /يونيه  2021ووضع قواعد إجرائية
وترتيبات خاصة للدورة  340لمجلس اإلدارة االفتراضية باألساس.
المكونة الثالثية وبين الهيئات المكونة نفسها ومع المنظمات األخرى في
 .76واستمر التواصل بين المكتب وهيئاته
ّ
النظام متعدد األطراف والجهات الفاعلة العالمية األخرى خالل فترة اإلغالق وما بعدها .ومنذ آذار /مارس
 ،2020جرى تنظيم أكثر من  250اجتماعا ً افتراضيا ً من المقر (بما في ذلك ندوات تدريب إلكترونية ودورات
للمعلومات والتدريب واجتماعات لمجموعتي أصحاب العمل والعمال والمجموعات اإلقليمية) ،كما جرى في
الفترة نفسها ،تنظيم أكثر من  1700اجتماع افتراضي من المكاتب الخارجية لمنظمة العمل الدولية.

 مشروع القرار
 .77أحاط مجلس اإلدارة علما ا بالمعلومات الواردة في الوثيقة  GB.340/INS/18/6وطلب من المدير العام القيام
بما يلي:
(أ)

مراعاة التوجيهات المقدمة إلرشاد إجراءات المكتب واستجابته في مواجهة أزمة كوفيد19-؛

(ب) تقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة بانعكاسات جائحة كوفيد 19-على تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة
 2021-2020في دورته ( 341آذار /مارس .)2021

 7ابتدا ًء من  30أيلول /سبتمبر .2020

