tتحليل االتجاه العالمي
حول دور النقابات العمالية
في أوقات كوفيد19-
ملخص للنتائج الرئيسية

ملخص تنفيذي
ّ

٢

ملخص تنفيذي
ّ
يتأثر عالم العمل بشكل كبير بجائحة كوفيد 19-العالمية .وقد أطلقت
الحكومات برامج تحفيز مالي على نطاق غير مسبوق بهدف دعم
الدخل والوظائف وكذلك منع االنهيار التام لالقتصاد.
ولقد ثبت أن الحوار االجتماعي الفعال والتعاون بين الحكومات
ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ال غنى عنه لتصميم
وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات المناسبة لمعالجة التأثير السلبي ألزمة
كوفيد 19-وبناء مجتمعات شاملة.
ويكشف تحليل االتجاه العالمي حول دور النقابات العمالية في
أوال عن الفئات األكثر تضرراً من العمال والعاملين في
أوقات كوفيدً 19-
األوضاع األكثر ضعفاً والقطاعات األكثر تضرراً بسبب جائحة كوفيد،19-
يقدم ملخصاً الستجابات النقابات
من منظور النقابات العمالية .ثم ّ
والتقدم المحرز من خالل الحوار االجتماعي
العمالية ألزمة كوفيد19-
ّ
الثالثي أو الثنائي أو عبر التفاعالت الثنائية مع الحكومات في  133دولة،
بما في ذلك إقليم واحد ،خالل الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى آب/
أغسطس  .2020وتكشف هذه الوثيقة عما إذا كانت النقابات العمالية
تنفذها حكوماتها ،وما
تتفق مع اإلجراءات االقتصادية واالجتماعية التي ّ
تقدم إرشادات حول
إذا كانت حقوق العمال والنقابات قد انتُ هكت .وأخيراًّ ،
كيف يمكن للنقابات العمالية أن تعزّ ز قدرتها على الصمود وتساعد في
بناء "وضع طبيعي أفضل".
وتستند نتائج تحليل االتجاه العالمي إلى تحليالت االتجاهات اإلقليمية
الستجابات النقابات العمالية لكوفيد .19-وهي تعكس المعلومات التي
قدمتها النقابات العمالية الوطنية ألخصائيي مكتب األنشطة العمالية
ّ
في المكاتب الميدانية لمنظمة العمل الدولية ،والمعلومات المتاحة
فضال عن
في مركز معلومات كوفيد 19-التابع لمنظمة العمل الدولية،
ً
المعلومات من مصادر أخرى مثل المنظمات النقابية الوطنية والدولية.

العمال األكثر تضررا والعمال في األوضاع
األكثر ضعفاً والقطاعات األكثر تضرراً من
وجهة نظر النقابات العمالية
إن العاملين في مجال الصحة والعاملين في الخطوط األمامية هم
فئات العمال األكثر تضرراً من أزمة كوفيد 19-في جميع أنحاء العالم .ولقد
خاطروا بحياتهم من أجل اآلخرين على الرغم من النقص المبلّ غ عنه في
تضرر العاملون في
معدات الحماية الشخصية .وعلى غرار ذلك ،فقد ّ
االقتصاد غير المنظم وكذلك العاملون لحسابهم الخاص والعاملون
الموسميون أكثر من غيرهم بسبب االفتقار إلى الحماية أو التعويض عن
الدخل أو المدخرات ،وهشاشة عالقة العمل واستبعادهم من تدابير الدعم.
وأخيراً ،شهدت المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انخفاضاً
حاداً في الطلب واإليرادات ناهيك عن التوقف التام ألنشطة بعضها.
وإن النساء والشباب والعمال المهاجرين والالجئين واألشخاص ذوي
اإلعاقة هم العمال في األوضاع األكثر ضعفاً ويعود ذلك بشكل رئيسي
إلى الطبيعة غير المنظمة والهشة للعمل المنجز ،وظروف العمل السيئة،
والتعرض للعنف والتهميش ،واالفتقار إلى الحماية أو الدعم من قبل
ّ
الخدمات العامة.

وتُ عد قطاعات السياحة ،والنقل البري والبحري ،وكذلك الطيران
واإلنشاءات ،والتجارة ،والضيافة ،والترفيه ،والتصنيع ،القطاعات
وتعرضت الشركات العاملة في
األكثر تضرراً بسبب تفشي كوفيد.19-
ّ
هذه القطاعات لتعليق مؤقت للعمليات أو توقف لألنشطة االقتصادية،
وقيود على الحركة وإغالق الحدود ،ومخاطر جسيمة لإلفالس ،وانكماش
حاد مع عواقب سلبية على تشغيل العمال ،وتوفير الخدمات وتوافر
المواد الخام.

استجابة النقابات العمالية ألزمة كوفيد19-
العمال كالعبين فاعلين في الحوار االجتماعي :استخدمت  108من
أصل  133دولة ،أو  ،%81الحوار االجتماعي استجابة للوباء لتحقيق توافق
في اآلراء بشأن التدابير المستهدفة لحماية العمال والمنشآت .وتم
استخدام شكل واحد على األقل من الحوار االجتماعي ،سواء كان ثالثياً
أو ثنائياً أو كليهما ،في  %100من البلدان العربية ،وفي  %88من البلدان
اآلسيوية ،تليها  %84من البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى ،وفي %77
من البلدان األفريقية ،وفي  %76من بلدان األمريكيتين.
وأجري حوار ثالثي بين الحكومات ،والنقابات العمالية ،ومنظمات
أصحاب العمل في  79دولة من أصل  133دولة ( .)%59وعندما شاركت
النقابات العمالية في نقاشات السياسات ،كانت أكثر موضوعات التفاوض
تكراراً هي الحماية االجتماعية وتدابير التوظيف وكذلك االلتزامات تجاه
العالقات الصناعية التعاونية ،والتدابير المالية وتدابير السالمة والصحة
المهنية.
وتم اإلبالغ عن إجراء حوار ثنائي بين أصحاب العمل والنقابات العمالية
في  82دولة من أصل  133دولة ( .)%62وغالباً ما أعرب أصحاب العمل
والعمال عن مخاوف مماثلة بشأن كفاية التدابير المعتمدة ونقص
اإلمدادات الضرورية في السوق (مثل معدات الحماية الشخصية).
قدموا بيانات أو مقترحات أو طلبات مشتركة إلى
وفي بعض الحاالتّ ،
قدموا
الحكومات .كما ّنفذوا تدابير معززة للسالمة والصحة المهنية أو ّ
وقعوا
مزايا إضافية لفئات معينة من العمال .وفي بعض الحاالتّ ،
مذكرات تفاهم أو اتفاقات مفاوضة جماعية تلتزم بمنع الفصل الجماعي
وتعزيز ضمانات التشغيل.
وجرت تفاعالت ثنائية بين الحكومات والنقابات العمالية في 46
وتضمنت الموضوعات التي
من أصل  133دولة وإقليم واحد (.)%34
ّ
تم التفاوض عليها تعديالت على التشريعات القائمة في ضوء أزمة
كوفيد ،19-واستحقاقات تقليص النفقات وإعانات البطالة للعمال الذين
فقدوا وظائفهم ،ودعم الدخل للعاملين لحسابهم الخاص واألشخاص
المحتاجين ،ومزايا إضافية لعمال الرعاية الصحية ،وتدابير السالمة والصحة
الالزمة للعمال.
وتضمنت اإلجراءات المستهدفة للنقابات العمالية ألعضائها /عمالها
ّ
مطاب َقة
إنشاء صناديق طوارئ ،وحمالت توعية ،وبرامج تدريب ،وخدمات
َ
لسوق العمل ،وتقديم المشورة القانونية ،وتوزيع الطرود الغذائية
ومعدات الحماية الشخصية ،وفي بعض الحاالت االعتراف بكوفيد19-
كإصابة عمل.

٣

ملخص تنفيذي
ّ

وتأثر التنظيم النقابي للمنظمات العمالية بشكل كبير نتيجة اإلغالق
واإلجراءات التقييدية .ونتيجة لذلك ،في حين قررت بعض النقابات
العمالية التوقف عن تحصيل رسوم العضوية ،رأت أخرى في األزمة
فرصة لزيادة الوعي والوصول إلى العمال في االقتصاد غير المنظم،
وأطلقت حمالت عضوية ناجحة .وطورت نقابات عمالية أخرى طرقاً
أعماال إنسانية من
مبتكرة للتنظيم والوصول إلى األعضاء ،أو نظمت
ً
أجل الحفاظ على أهميتها.
رحبت النقابات العمالية
االتفاق مع استجابات الحكومة لكوفيدّ :19-
بشكل عام باستجابات الحكومات لكوفيد 19-وأظهرت دعمها في
ضمان امتثال العمال .ومع ذلك ،في العديد من المواقف ،تم التعبير
عن عدم الرضا عن تنفيذ آليات الحوار االجتماعي ،وعدم مشاركة النقابات
العمالية في عمليات صنع القرار وعدم الوضوح فيما يتعلق بالتدابير التي
تم تبنّ يها .وانتقدت بعض النقابات العمالية حكوماتها لفشلها في توفير
الحماية الكافية للجميع ،بمن فيهم العمال الذين ُيستبعدون عادة بسبب
وضعهم الوظيفي.
وتم اإلبالغ عن انتهاكات حقوق العمال والنقابات العمالية من قبل
العديد من النقابات العمالية في مختلف األقاليم.
حيث تم اإلبالغ عن وقوع معظم االنتهاكات في البلدان العربية
( %67من البلدان) وفي آسيا والمحيط الهادئ ( %35من البلدان) ،تليها
أوروبا وآسيا الوسطى ( %29من البلدان) ،وأفريقيا ( %21من البلدان)
واألمريكيتين ( %20من البلدان) .وتتعلق االنتهاكات بشكل رئيسي
بمعايير العمل الدولية ،وعدم االمتثال ألنظمة العمل فيما يتعلق
بتسريح العمال ،وساعات العمل ودفع األجور ،وتجاهل أنظمة السالمة
الصحة المهنية.
توصيات النقابات العمالية للحكومات وأصحاب العمل :تضمنت
الطلبات المقدمة من النقابات العمالية إلى الحكومات التخاذ إجراءات
فورية :الرعاية الصحية الشاملة ،وتمديد إعانات المرض وإعانات البطالة
واإلعانات األسرية ،والتحويالت النقدية ،وتأمين الوظائف والدخل،
والدعم المالي للمنشآت ،واالمتثال ألنظمة السالمة والصحة المهنية،
وتقديم اإلعانات العينية واالعتراف بكوفيد 19-كإصابة عمل .وتضمنت
التوصيات متوسطة المدى/طويلة المدى تعزيز الحوار االجتماعي،
وتوسيع نطاق تغطية الحماية االجتماعية ،والقيام باستثمارات طويلة
األجل في الخدمات االجتماعية وخدمات الرعاية االجتماعية ،واإلعفاء
من الديون الخارجية.

االستنتاجات
يجب على النقابات العمالية أن تعتبر األزمة بمثابة دعوة لالستيقاظ
للمساهمة في إعادة البناء بشكل أفضل والنهوض بأجندات عمل
وأجندات اجتماعية .ولتحقيق هذه األهداف ،يجب االعتراف بها،
وإشراكها في صنع السياسات ،وأن تتفاوض بشأن اتفاقيات جماعية
تعزز الحقوق األساسية ،والحد األدنى المناسب لألجور ،وكذلك الحد
األقصى لساعات العمل ،واستحقاقات الحماية الصحية واالجتماعية
للجميع ،والسالمة والصحة في العمل.
تتطلب إعادة البناء بشكل أفضل استجابات عالمية النطاق تستند
إلى حوار اجتماعي فعال وعالقات صناعية سليمة .وتحتاج النقابات
العمالية إلى التأكد من أن التدابير المؤقتة التي تم تبنّ يها استجابة لوباء
كوفيد 19-هي نقطة انطالق نحو التعافي السليم الذي يركّ ز على منظور
متوسطإلى طويل األجل بما يتماشى مع األولويات المحددة في إطار
سياسة منظمة العمل الدولية لالستجابة ألزمة كوفيد.19-
يجب أن تهدف أجندة النقابات العمالية من أجل القدرة على الصمود
والتمكين في سياق أزمة كوفيد 19-والتعافي إلى :بناء اإلرادة
السياسية ،والمساهمة في تعزيز آليات الحوار االجتماعي ،وبناء المعرفة
والقدرات ،وزيادة القدرة التمثيلية ،واالستمرار في تعزيز أولويات العمال،
وتقديم خدمات جديدة ،وتوسيع الشراكات ،واالنخراط في عمليات األمم
المتحدة بشأن التنمية المستدامة ،وتبادل المعلومات والتعلّ م من أزمات
سابقة.

فئات العمال األكثر تضرراً

َ Xم ن هم المتضررون بأزمة كوفيد19-
العمال
المهاجرون

عمال الرعاية
الصحية

العاملون في
االقتصاد غير
المنظم

عمال الرعاية
الصحية

المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة
والمتوسطة

النساء

%70

من العاملين في مجال الرعاية
الصحية والرعاية االجتماعية
في  104بلدان

%70

من العاملين في االقتصاد غير
الم نظم في ال بلدان ال نامية

العمال في المواقف األكثر ضعفا

تس ببت إجراءات الحجر الصحي لكوفيد 19-في ارتفاع مستويات العنف األسري مع كون
ال نساء ال ضحايا الرئيسيات

األشخاص
ذوو اإلعاقة

الشباب

الماليين ال ي نتقلون إلى العمل الالئق ويواجهون خطر االستبعاد
االجتماعي

تعط ل التعليم والتدري ب
ّ
تدم ر الوظائف وفرص التشغيل كما
الجائحة ّ

الالجئون

%15

م ن سكان العالم وقد تأثروا أكثر
يمثلون
من غيرهم بالجائحة

يواجهون التهميش من ال ناحية االجتماعية واالقتصادية والصحية،
وإن قدرة الخدمات العامة محدودة في الوصول إليهم

السياحة

يقيم الكثير م نهم في مخيمات مكتظة يصعب فيها التباعد
االجتماعي أو الحجر الصحي

بس بب إجراءات اإلغالق واالحتواء والخسارة المحتملة لحوالي
 850مليون إلى  1.1مليار سائح دولي؛ أوقف ت العديد من الف نادق
والمطاعم وم نظمي الرحالت السياحية وشركات الطيران والسفن
السياحية عملياتها إلى أجل غير مسمى
إلى  120مليون وظيفة معرضة للخطر في قطاع السياحة

القطاعات األكثر تضرراً

النقل
قطاع النقل البري:
ف رض ت العديد من ال بلدان حول العالم قيوداً
على العبور المحلي و/أو أغلق ت المعابر
الحدودية أمام خدمات ال نقل ال بري لل بضائع.

النقل البحري:
أث رت قيود السفر والموانئ ب شدة على ال نقل
ال بحري.

الطيران المدني:
وف ق اً لم نظمة الطيران المدني الدولي ،شهد
القطاع انخفاضاً قدره  1.8مليار مسافر ،أو
ما نس بته  %69بين كانون الثاني/ي ناير وآب/
أغسطس  2020وبلغت خسائر شركات الطيران
بين  340و 380مليار دوالر أمريكي.

ًاررضت رثكألا تاعاطقلا

Xما هي القطاعات المتضررة بأزمة كوفيد19-؟
قبل تف ّش ي فيروس كوفيد ،19-كان العديد من عمال اإلنشاءات يعملون بعقود قصيرة األجل
وعقود قائمة على الم شاريع .وقد واجه العديد م نهم ساعات عمل أقل ،كما واجهوا التسريح
من العمل ،أو فقدوا دخلهم على الفور تقري باً .

قطاع
اإلنشاءات

يعتبر الوضع حرجاً بال نس بة لعمال اإلنشاءات في ال بلدان ال نامية ،حيث يتسم القطاع بأنه
حد ك بير وحيث من المحتمل أن يفتقروا إلى تعوي ضات إنهاء الخدمة وإعانات
غير م نظم إلى ٍ
ال بطالة والحماية االجتماعية األخرى.

القطاعات األخرى المتضررة من أزمة كوفيد  19-هي:
التجارة

الضيافة

الترفيه

التصنيع

Xما هي أجندة النقابات العمالية من أجل القدرة على الصمود والتمكين في سياق أزمة
كوفيد 19-والتعافي؟
بناء اإلرادة
السياسية

المساهمة
في تعزيز آليات
الحوار االجتماعي

بناء المعارف
والقدرات

زيادة القدرة
التمثيلية

االستمرار في
تعزيز أولويات
العمال

تقديم خدمات
جديدة

توسيع
الشراكات

االنخراط في عمليات
األمم المتحدة حول
التنمية المستدامة

تبادل
المعلومات

إنشاء
تحالفات جديدة

التعلم من
أزمات سابقة
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tالجدول :1
لمحة سريعة :مشاركة النقابات العمالية في الحوار االجتماعي ثالثي وثنائي األطراف
فضال عن االنتهاكات المبلغ عنها لحقوق النقابات
والتفاعالت الثنائية مع الحكومات،
ً
العمالية/حقوق العمال
الحوار االجتماعي

إفريقيا

األمريكيتان

الدول العربية

آسيا والباسيفيك
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