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 تتطلب األوقات غير المسبوقة إجراءات غير مسبوقة. لقد

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال لعبت 

ا مركزي ا في ضمان أن تكون هذه التدابير هي التجارية  التدابير دور 

النتائج  تحقق، ويتم تنفيذها في الوقت المناسب وبطريقة المناسبة

 الصحيحة.

 

 تقديم 

 
 

 

بمثابة صدمة زلزالية للطريقة التي نعيش بها والطريقة التي نعمل بها والطريقة التي ننظر  19-كانت أزمة كوفيد 
في جميع أنحاء العالم في طليعة  والعضوية في قطاع األعمال التجاريةبها إلى العالم. كانت منظمات أصحاب العمل 

ا في قيادة  كما ،في وجه العاصفةلصمود للشركات التي يمثلونها ل من يقدمون المساعدة في ستجابة االساعدوا أيض 
من خالل العمل بالشراكة مع الحكومات الوطنية لزيادة الوعي وإدارة المخاطر المباشرة العامة السياسات مجال 

 وحماية الوظائف. التجارية على الصحة والرفاهية وإنقاذ األعمال

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع سبوقة. لقد لعبت تتطلب األوقات غير المسبوقة إجراءات غير م
ا مركزي ا في ضمان أن تكون هذه التدابير هي األعمال التجارية  ، ويتم تنفيذها في الوقت التدابير المناسبةدور 
التابع لمنظمة  العملهذه الورقة التي أعدها مكتب أنشطة أصحاب  تهدف. الصحيحةالنتائج  تحققالمناسب وبطريقة 

 إلى تحقيق ثالثة أهداف: العمل الدولية

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال وتحليل محدث لكيفية استجابة  حصرتقديم  - إجراء تقييم  .1
 شديدالمنظمات في هذا الوقت هذه المستمرة: كيف تدخلت  19-في جميع أنحاء العالم ألزمة كوفيدالتجارية 

 صعوبة، وما هي اإلجراءات المبتكرة التي تم اتخاذها، وما هي الدروس األولية التي يمكن أن نتعلمها؟

وخدماتها منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية التطلع إلى دور  - أخذ زمام المبادرة .2
 الجائحة: ما الذي تراه هذه المنظمات بعدما  في فترة وتأثيرها مع تطور األزمة واالستعداد إلعادة التشغيل

 العامة ةاستراتيجيات المناصرة مشهد السياستعكس ، وكيف واقتصادية حالية وناشئةكأولويات اجتماعية 
 ؟المضطرب

تحديد اإلجراءات الملموسة من أجل التكيف والحوار االجتماعي وبناء منصة للتعافي: ما هي  - اتخاذ اإلجراءات .3
الحالية التي يمكن توسيع نطاقها للمساعدة منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية مبادرات 

على إعادة تشغيل االقتصادات الوطنية وأسواق العمل؟ ما هي اإلجراءات الرائدة التي يمكن أن يؤديها مكتب 
ة وإرساء األسس إلعادة البناء بشكل خالل المرحلة التالية من األزممنظمات هذه الأنشطة أصحاب العمل لدعم 

 أفضل؟
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منظمات أصحاب العمل إلى  المستقبلي،للعمل  الذي يعد بمثابة ورقة فكرية ،هذا التقرير يتوجه
ا موضع اهتمام  ،. ومع ذلكفي المقام األول والعضوية في قطاع األعمال التجارية سيكون أيض 

الذي يعمل من خالل المنظمات ولجميع المهتمين بالدور الذي يمكن أن يلعبه مجتمع األعمال  وأهمية
. يستند محتوى هذا الحيويةوالتقدم االجتماعي واالقتصادات  الشركاتأداء  خطى الممثلة له في دفع

لها تأثير ملموس خالل األزمة. هدفنا هو  التقرير إلى أمثلة عملية للممارسات المبتكرة التي كان
أصحاب العمل والعضوية في قطاع منظمات  التي استجابت بهاكيفية ال بشأنالدروس  استخالص

 والقضايا للتعاونمبتكرة ال نماذجالعلى في جميع أنحاء العالم حتى اآلن والبناء  األعمال التجارية
 المشتركة.

في كتابة التقرير. باإلضافة  وطاقته االبداعية جهدهعلى  ،هادلي أود أن أشكر كاتب هذا التقرير، توم
من بدءا إلى ذلك، أود أن أشكر زمالئي في المكتب الذين ساهموا جميع ا في التقرير بطرق مختلفة 

المفهوم األولي إلى تجميع مصادر المعلومات ومناقشة المسودات المختلفة ومراجعتها. شهد العام 
ا وكا ا مستمر  ن التحدي يتمثل في معرفة متى يجب التوقف عن جمع المزيد من المعلومات تغير 

وإصدار التقرير فعلي ا. بحلول وقت النشر، يمكن أن تكون البيئة قد تغيرت مرة أخرى. ومع ذلك، 

 وما بعده. 2021نعتقد أن عناصر المناقشة الواردة في التقرير ستوفر مادة للتفكير خالل عام 

 

 ماسينديبورا فرانس 

 مدير مكتب أنشطة أصحاب العمل 

 2021يناير 
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أصحاب العمل  منظمات تدخلت

قطاع األعمال  والعضوية في
حول العالم لتقديم خدمات التجارية 

 األعمالقطاع صوت  وإعالءمهمة 

أزمة فيروس  فداحةوسط  التجارية

 19-كوفيد

  أهدافنا 

 جراء تقييم إ

 المبادرة زمامخذ أ

 تخاذ االجراءاتإ
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حول العالم لتقديم خدمات مهمة  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية تدخلت

يومي  بشكل. مع تطور البيئة الخارجية 19-كوفيد أزمة فداحةوسط  التجارية صوت األعمال وإعالء
بين عشية وضحاها ، منظماتهذه ال، كان على خطرللماليين الوظائف وسبل العيش والشركات تعرض و

 الحكومة. معدعمها لألعضاء وقنوات االتصال  صياغةإعادة  ،تقريب ا
 

 
منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية التقييم: استجابت 

 تركيز على األعضاءالبداع واإلو القدرة على التكيفمن خالل 
 

 وقدرة على التكيف مرونة منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية أبدتلقد 
التي يقدمها  اتمساهمبالو تلعبهالحاسم الذي التنظيمي االبتكار. لقد كانت األزمة بمثابة تذكير بالدور و

 الرئيسيةالعناصر  شملت ، وقدجهات فاعلة أساسيةمنظمات تعد هذه اللمجتمع. ل التجارية مجتمع األعمال
 لالستجابة حتى اآلن ما يلي:

  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةأظهرت  - العملدعم أصحاب 

ا مطلق ا على األعضاء في  . كانت األولوية واضحة: تقديم الدعم العملي شديدةالزمة األظل تركيز 
زمة التخاذ الشركات المعلومات الال يكون لدى أن كفل. هذا االستعجال بشكل سريعوتقديمه 

الحوار مع الحكومات مما  توجيه ساهم فيكما  ،التجارية باألعمال المتعلقةالحاسمة  قراراتال
 الدعم. وبرامجالمنح الطارئة  توفيرأدى إلى 

  تذكير بالدور األساسي الذي تؤديه بمثابة  19-كوفيد  كان - يخاطب الحكومةصوت جماعي
الجماعية  المساهمات: تسخير منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية

في جميع أنحاء العالم في اتفاقيات ثنائية وثالثية مات منظهذه اللتوجيه السياسات. شاركت 
 والوظائف. الشركاتاستجابات لدعم ماليين  وضعاألطراف وشاركت في 

 منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال تتمتع  - التحليل والبحث وقيادة الفكر
بشكل "بيانات فريدة"  وتوليد التجارية بوضع فريد يمكنها من قياس نبض األعمال التجارية
 مناقشاتالفي طليعة  المنشآت. وضعت االستطالعات والبحوث والرؤى القطاعية صوت سريع

 في جميع أنحاء العالم. 19-كوفيد  الدائرة بشأن

 قدم أصحاب العمل مساهمة كبيرة خالل حالة الطوارئ  - التجارية إظهار الدور اإليجابي لألعمال
" كوسيلة لتعزيز السمعة العامة استدعاء الخير"و لذلكعملية  الصحية. ال يزال عرض أمثلة

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال ليمثل مهمة أساسية  التجارية لألعمال
 في جميع أنحاء العالم. التجارية

 غيرهم من كان التعاون مع المنظمات العمالية واإلدارات الحكومية و - حقبة جديدة من التعاون
لمزيد من التغيير ا منصة لتحقيق هذا األمر يوفراألزمة.  موضوعاتأصحاب المصلحة أحد 

 ويمكن أن يبشر بعصر جديد من التعاون والحوار االجتماعي.

 
والعضوية في قطاع منظمات أصحاب العمل سيستمر دور أخذ زمام المبادرة:  

 في التطور هاوتأثير هاوخدمات األعمال التجارية
 

منظمات أصحاب العمل لاالبتكار والتغيير اإليجابي. يمكن نحو  بمثابة قوة دفع االضطراب يكونيمكن أن 
 بالنسبةالبناء على ما تم تحقيقه خالل األزمة وأخذ زمام المبادرة  والعضوية في قطاع األعمال التجارية

ا فريدة كوفيد ما بعد وحقبة  الجائحة. تقدم المرحلة التالية من السياساتفي مجال  تحديات الناشئةلل فرص 
 مام المبادرة في المجاالت التالية:ز ألخذمنظمات هذه الل
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 كاملة،  أزمة عمالةمع تحول األزمة الصحية إلى أزمة اقتصادية و - تعافي االقتصاد وسوق العمل
ا محوري ا في قيادة  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةستلعب  دور 
النمو االقتصادي عجلة ألصحاب العمل لدفع  المواتيةوسيشمل ذلك بناء البيئة  ،التعافيمسار 

 وخلق فرص العمل.

 حددت الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية مجموعة  - السياسات ة في مجالالناشئتحديات ال
، غير الرسمي ، بما في ذلك عمالة الشباب، والمساواة واإلدماج، واالقتصادزايدةمن التحديات المت

منظمات أصحاب ج طويلة األجل لرفاهية العمال. يمكن أن تتخذ هُ وأنماط العمل الجديدة والنُ 
حلول جديدة لهذه  وتعمل على وضع استباقيانهجا  العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية

 التحديات الناشئة.

 برامج  األعمال التجاريةمنظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع قادت  - مستقبل العمل
 التجارية القيادة الفكرية حول مستقبل العمل لعدد من السنوات. سيكون استباق نماذج األعمال

أي وقت مضى للشركات واالقتصادات واالحتياجات الجديدة من المهارات أكثر أهمية من  الناشئة
 .الجائحةتزدهر في عالم ما بعد لكي 

 الذي تقوم بهالتدقيق  وتزايدالعامة سريعة التغير  اتبيئة السياسأدت  - السمعة وإدارة المخاطر 
نوات االجتماعية ووسائل اإلعالم التي تعمل على مدار الساعة إلى زيادة الحاجة إلى استباق قال

 منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةالمخاطر وإدارتها. يمكن أن تأخذ 
 باإلضافة إلى إدارة السمعة االستباقية. األمر زمام المبادرة في هذا
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 منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع  أبدتلقد

االبتكار. لقد و والقدرة على التكيف المرونةاألعمال التجارية 

 تلعبهالحاسم الذي التنظيمي كانت األزمة بمثابة تذكير بالدور 

 لمجتمع.ل التجارية مجتمع األعمالالتي يقدمها  اتمساهمبالو
 
 

 

 ماذا تعني المرحلة التالية من األزمة وعالم ما بعد الجائحة بالنسبة  - خدمات جديدة
قتصادية واجتماعية وتجارية وخدمات األعضاء؟ في بيئة ا  للمناصرةلألصوات المؤيدة 

، حان الوقت لالبتكار واغتنام الفرص الجديدة. وسيؤدي هذا بدوره إلى تعزيز مضطربة
لألعضاء وغير  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةأهمية 

 .الركباألعضاء الذين سيكونون أكثر ميال  لالنضمام إلى 

 

ل للعمل تخاذ اإلجراءات: هناك أولويات واضحة قصيرة األجل وطويلة األجإ
 منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةل بالنسبة

؟ يمكن توسيع نطاق إيجابي لخلق زخم وتغيير النهوض بهاما هي اإلجراءات الملموسة التي يمكن 
 التعافيلدفع  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةالمبادرات التي اتخذتها 

والشركات الفردية إلى منظمات ال هذه سوق العمل. أشارت التعليقات الواردة منتعافي االقتصادي و
 "محطات العمل" التالية:

  النقاش حول الشكل الذي سيبدو عليه عالم  - وتجديدهألصحاب العمل الحفاظ على الدعم

ساسية: في وقت هذه النقطة األ نغفل يجوز أنلكن ال  حي،هو نقاش  19-كوفيدما بعد 
لعديد من القطاعات في ال تزال او ،ةما زلنا في خضم جائحة عالمي 1،ركتابة هذا التقري

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال إن أولوية  .محاولة البقاءوضع 
لحصول على دعم ا والضغط من أجلهي مساعدة األعضاء على تجاوز العاصفة  التجارية

 حكومي فعال.

 منظمات أصحاب العمل بعض  أشارت - لمناصرة والمشاركة السياسيةل وضع تصور جديد
التحديات الكامنة في التعامل مع الحكومة ، لكن إلى  والعضوية في قطاع األعمال التجارية

التأثير العام لتلك المنظمات خالل ذروة األزمة قد أبرز ما يمكن تحقيقه من حيث 
عالمي حول شكل المشاركة الفعالة مع  حواراالستجابات السريعة والمبتكرة. نحتاج إلى 

 .كوفيدالشركاء االجتماعيين في عالم ما بعد 

 
  ستعمل االتصاالت اإلستراتيجية ذات  - ل التجاريةسمعة األعما حول جديدة جهودإطالق

في  92كقوة للخير. حقيقة أن  التجارية المستوى العالمي على بناء الثقة وإبراز األعمال
عن  بصراحةيجب أن يتحدثوا  التجارية يعتقدون أن قادة األعمال العاملينمن  2المائة

االجتماعية واالقتصادية  المناقشاتيؤكد أهمية أن يكونوا في طليعة  السائدةالقضايا الكبرى 
 الملحة.

  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع هناك حاجة إلى أدوات عملية لتعزيز تأثير

                                        
 .2020النسخة النهائية من هذا التقرير في نوفمبر  إعدادتم   1
  //:www.edelman.com/trustbarometerhttps: 2020مقياس إدلمان للثقة لعام   2

http://www.edelman.com/trustbarometer
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منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع كيف يمكن أن تؤثر  - األعمال التجارية
حمالت  في ذات الوقتبينما تقود  المتنامي اتعلى جدول أعمال السياس األعمال التجارية

بعائدات ثابتة أو متناقصة وموارد  ذلكتكثيف دعم األعضاء؟ وكل تعمل على استباقية و
ملية التي تعزز القدرات والتأثير أحد محدودة! يعد تسخير الدعم الخارجي واألدوات الع

ا.  السبل للمضي قدم 

ضروري ا في  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةسيكون دور 

العامة استجابات السياسات  توجيهوفي  19-كوفيدمساعدة الشركات والعاملين على التعايش مع 
ا في طليعة  هذه ستكون. المتغيرة وأسواق العمل رؤية لالقتصادات  وضععملية المنظمات أيض 
 التبادل. سيكون الدعم الخارجي واألدوات العملية وعمليات الجائحةبعد في مرحلة ما الشاملة 

 كبيرةبين األقران ضرورية لتعظيم هذا التأثير. التحديات التي تنتظرنا ضخمة، لكن الجائزة 

ا. أظهر منظمات أصحاب العمل بشكل حاسم المساهمة التي تقدمها 19-فيدكوجائحة  تأيض 
ا  ط لألعمال التي تمثلها، ليس فقوالعضوية في قطاع األعمال التجارية القتصادات لولكن أيض 

 الوطنية والمجتمع األوسع.
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ا  ،19-كوفيد، مثل غالب ا ما تجلب األزمات ا دائم  تغيير 

منظمات أصحاب العمل والعضوية لوتحفز االبتكار. بالنسبة 

، سيتضمن ذلك االستعداد لتحدي في قطاع األعمال التجارية

 إليهاالجهة التي يمكن التوجه ومعرفة  القائمةالنماذج 

 ج الجديدة.هُ للحصول على الدعم الخارجي والنُ 

 
 أخيرة: أفكار

 سبع سمات لالنتقال الناجح
 

الوضع الطبيعي الجديد" يعني أشياء مختلفة لجماهير مختلفة ويقدم رؤية ضبابية لما بما يسمى "
بشكل مقتصد في هذا التقرير. الشيء  المصطلح اعه في المستقبل. لقد استخدمنا هذيمكن أن نتوق

ا هو أن  ستمر ست منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةالوحيد الواضح تمام 
في لعب دور محوري في مساعدة الشركات وصانعي السياسات على إدارة االستجابات العاجلة 
لألزمة المتطورة وكذلك في بناء رؤية ومنصة لالقتصادات وأسواق العمل الشاملة في مرحلة ما 

 .الجائحةبعد 

 في ظلكيف يمكنك االستنتاج ف -الراهن ال توجد استنتاجات نهائية يمكن استخالصها في الوقت 
منظمات  التي استجابت بهاكيفية الفي  التمعنهو  عمله؟ ما يمكننا مستمر تغيرفي حالة نسيج خارجي 

هذه  تقدم. ةالشديد اتحول العالم لالضطراب أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية
لتغلب على ا المتمثلة في ولويات المزدوجةألل نتصدى ونحنالمرونة والقدرة على التكيف إرث ا قوي ا 

 مع وضع األسس إلعادة البناء بشكل أفضل. المتواصلةاالضطرابات 

ا وتحفز االبتكار. بالنسبة إلى 19-كوفيد، مثل غالب ا ما تجلب األزمات ا دائم  منظمات أصحاب ، تغيير 

ومعرفة  القائمة، سيتضمن ذلك االستعداد لتحدي النماذج العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية
أسوأ  سيكون االنكماشج الجديدة. هُ للحصول على الدعم الخارجي والنُ  الجهة التي يمكن التوجه إليها

إن العقلية المتعددة األطراف التي يتم الترويج لها على المستوى العالمي سوف تخدم  ة.ممكن استجابة
ا عمل   -على المستوى الوطني  حاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات أصأيض 
، وتسخير المدخالت األقران وتبادل اآلراء بين، رالعقل، وقبول التغييانفتاح  نحو المسارفهي تحدد 

ا. ا وناجح   الخارجية بطريقة تحقق مستقبال  مستدام 

عضوية في قطاع األعمال التجارية من منظمات أصحاب العمل والاستنادا إلى الرؤى المجمعة من 
جميع أنحاء العالم، فيما يلي السمات السبع لالنتقال الناجح التي ستساعد في إدارة التحديات قصيرة 

 األجل واغتنام الفرص المستقبلية:

 المناقشات حولمعنا لبعض الوقت. ستجري  ائحةالجظل تس - تعلم التعايش مع عدم اليقين .1
الصحة العامة بالتوازي مع األجندة التطلعية حول التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل. 

في لعب دور  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةستستمر 
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 لألزمة العاجلة االستجابات إدارة على السياسات صانعيمحوري في مساعدة الشركات و
، رالمدى القصيأما على . والعمالة الوطنية االقتصادات على وتأثيرها المتطورة الصحية

ضروريًا في مساعدة الشركات والعمال والمجتمع األوسع على منظمات  هذه سيكون دورف

 .19-كوفيدالتعايش مع 

 منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةتستجيب  - التقاط االنفاس .2
ولكن  ،. الوتيرة بال هوادةمطلق بإلحاح المتغيرالحتياجات األعضاء والمشهد الخارجي 

 األزمة أثروالتأمل وتقييم  اتالمساح عضوخلق ب التقاط االنفاسسيكون من الضروري 
فيما يتعلق  الخطوات التالية. كيف ستتطور احتياجات األعضاء؟ ما واإلرث الذي تخلفه

لمؤسسات الدولية دوًرا محوريًا في تسهيل ل سيكونالحكومة؟  من وما يتم طلبهبالمناصرة 
منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال هذه بين  والتواصل التقييمعملية 
 ".الترتيبكجزء من عملية "إعادة  التجارية

الهدف الجماعي ليس مجرد العودة إلى العمل الذي كان  - تركز على المستقبل ذهنية تعزيز .3
ا. ولكن يقائما  قبل األزمة ؛  جسد شعار "إعادة البناء بشكل أفضل" رؤية مستقبلية أكثر طموح 

، هذا يعني االستعداد لمنظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية ةبالنسب
عضاء وتنويعها وتسريع لألالمقدمة خدمات ال تصورلتحدي النماذج الحالية، وإعادة 

ا كما  ،منةالرق طليعة بناء رؤية ومنصة لالقتصادات وأسواق العمل الشاملة  تصدريعني أيض 
 .الجائحةبعد ما لفترة 

األزمة  ستنحسر معرفة متى، من المستحيل في وقت كتابة هذا التقرير - إجراء المقايضات .4
 أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات لكن يمكن أن تركز الصحية. 

والخدمات  المتغيرة العامة السياسة ألولويات تقدمية حلول توفير: هعلى ما يمكنها التحكم في
منظمات هذه المحدودة أن تقوم الموارد الفي ظل تقديم ذلك المستجيبة لألعضاء. سيتطلب 

إلى أن  اآلراء الواردة. تشير أحدث المناسبةمجاالت لل وإعطاء األولوية مقايضاتبإجراء 
 االتصاالت االفتراضية عالية التأثير والخدمات الرقمية تتصدر القائمة.

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال ، زادت على مدار األزمة -الفكرة نشر  .5
وتأثيرها في  التنظيمعلى من ظهورها وقوتها  الديناميكية واإلبداعب التي تتميز التجارية

. في وقت تتغيّر فيه األولويات ويتفشى عدم اليقين، تُعد هذه منصة صلبة يمكن المناصرة
عرض أمثلة محددة واستخدام ذلك إلعادة تأكيد و نجح مما التعلم هييها. األولوية البناء عل

، والسياسة العامةخل مجال األعمال ، ليس فقط داالمنظمات هذه الدور اإليجابي الذي تلعبه
 ولكن عبر المجتمع األوسع.

سيتطلب . مواردأقل من ال بكميةالتحدي األكبر هو القيام بالمزيد  - تسخير الدعم الخارجي .6
منظمات أصحاب واستراتيجيات حكيمة لتعبئة الموارد داخل  على التكيفصلبة قدرة  ذلك

على التوجيه والدعم  االعتماد أصبح. العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية
الطلب على  ازدياد، مع النماذج في ولهناك تحية من أي وقت مضى. الخارجيين أكثر أهم
على سبيل المثال األدلة  -فوري  رتأثي حداثإ بإمكانهالدعم العملي الذي درجة عالية جدا من 

أصحاب العمل  لمنظماتواألدوات العالمية التي يمكن تخصيصها لتلبية االحتياجات الوطنية 
تدرك الشركات الفردية أصبحت  الشكل الذي. بنفس والعضوية في قطاع األعمال التجارية

إلى البنية التحتية الداعمة  هذه المنظمات، تحتاج الخبرة الخارجية والشبكات القويةأهمية 
 الخاصة بها أكثر من أي وقت مضى.

الدور ، وقدمت األزمة تذكيًرا بأسباب أهمية الصوت الجماعي - الغرضإطالق العنان لقوة  .7
كمدافعين  أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية منظماتالحاسم الذي تلعبه 

في  بين األقران. للتعلموكقنوات  نوكمنظميكأصدقاء مهمين للحكومة، وعن القطاع الخاص، 
، وعلى اعي جديد، وعلى األخالق والسمعةعقد اجتم وضع بشكل كبير على التركيز ظل

، فإن ونحددهابها االقتصادات الناجحة  الطريقة التي نقيس ابتكارمراجعة األولويات وإعادة 
لتتطور  أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية منظماتالفرصة متاحة أمام 

البوصلة هي الوضوح  .األعمالأن تكون بمثابة روح من كونها صوتًا لألعمال التجارية إلى 
 مستقبل مستدام. نحوجتياز األزمة ال سيقود هذه المنظمات وهو ما ،للغرضالمطلق 

 ،االختاللليست محصنة ضد قوى  منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةإن  



14 أفكار أخيرة  

             

 

 Ilo.org/actemp 

 

"الوضع الطبيعي القديم". كثفت أزمة  من أولوياتبالفعل كان  والشديدالتكيف مع التغيير السريع ف

توقعات  تغيربما في ذلك  ،جديدة للتحديات الموجودة مسبق ا حلولإيجاد الحاجة إلى  19-كوفيد 
في  االختراق من خالل االتصاالت والقدرة على، عالية التأثير المناصرةوالقيام بأنشطة األعضاء، 

لمنظمات أصحاب العمل اذج األعمال التقليدية "عصر الضوضاء". إن إعادة التفكير الجذري في نم
 أمر حيوي لالستدامة في المستقبل. سيكون الدعم الخارجي والعضوية في قطاع األعمال التجارية

مكتب أنشطة أصحاب العمل ، مع قيام منظمات مثل أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذا الصدد
، الحالية التنفيذالنظر في نماذج  ضافة إلى إعادة. باإلمنظماتهذه الل بالنسبةبدور "شركاء التحول" 

صوت األعمال  تحديد وضعيةسيشمل تنويع خدمات األعضاء وإعادة  للمضي قدمافإن الطريق 
 حول العالم.التجارية 

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال  واإن المخاطر كبيرة ومن مصلحة الجميع أن ير

 2020مليون وظيفة بدوام كامل في الربع الثاني من عام  400فقدان تم تتطور وتزدهر.  التجارية
نحن بحاجة إلى قطاع خاص قوي وحيوي لخلق فرص عمل  .وفق ا لتقديرات منظمة العمل الدولية

 والحيويةالقوية منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية جديدة للجميع. ستكون 

مليون  85 فقداالقتصاد وسوق الوظائف. بالنظر إلى المستقبل، سيتم  شغيلإعادة تفي قلب عمليات 

لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي ، وفق ا  2025مليون وظيفة بحلول عام  97وظيفة وإضافة 
كز على المستقبل من خالل استباق التي تر. ستزدهر الشركات المرنة 3األخير "مستقبل الوظائف"

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال المهارات. ستعمل من  المتغيرةحتياجات اال
 أجندة مستقبلتركز على المستقبل على تسهيل ذلك وستكون في طليعة و بالمرونةالتي تتميز التجارية 
  .العمل

 

 
 

                                        
 report-jobs -of-erutuf-het/storper/org.muorfew.www//s:ptth-2020االقتصادي العالمي عبر هذا الرابط:  االطالع على تقرير المنتدىيمكن   3
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  منظمات لإن إعادة التفكير الجذري في نماذج األعمال التقليدية

أمر حيوي  أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية

أكثر  في هذا الصدد لالستدامة في المستقبل. سيكون الدعم الخارجي

مكتب أنشطة أهمية من أي وقت مضى، مع قيام منظمات مثل 

منظمات أصحاب العمل ل" بدور "شركاء التحول أصحاب العمل

 .والعضوية في قطاع األعمال التجارية

 
 

أصحاب تؤكد السمات السبع لالنتقال الناجح على حجم التحدي والحاجة إلى موازنة األولويات الموازية لمنظمات 
 :العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية

  بناء منصة لالستدامة على المدى  على ذاتهمع العمل في الوقت  مطلق بإلحاحمعالجة األولويات العاجلة
 الطويل.

 إلى  بينما يتم التطلعلتقييم الدروس المستفادة وخلق مساحة للتأمل الذاتي  التمعن في األوضاع الداخلية
 .بحثا عن أفكار جديدة ودعم خارجيالخارج 

  على هدف أساسي واضح.مع الحفاظ مقايضات ولكن الإجراء 

أصحاب العمل منظمات التي شحذتها  والمرونةلتغيير هي الخيط الذهبي. إن غرائز البقاء القدرة على التكيف مع ا
وأكثر  وفي حالة جيدةبشكل أفضل  للتعافي اللبنات األساسيةخالل األزمة هي  والعضوية في قطاع األعمال التجارية

 للمنشآتمستدامة شامل باإلضافة إلى بيئة تنافسية االبتكار االجتماعي والنمو ال حفزقدرة من أي وقت مضى على 
 الخاصة.
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