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۱۹-كوفید  أزمة  ھةمواج  في االجتماعي  الحوار  إرساء   ضرورة  

  ي ــ س ا ی ز س ــ موج 
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 ۱۹-كوفید ضرورة إرساء الحوار االجتماعي في مواجھة أزمة
 

 

   المقدمة 
تودي بحیاة البشر وتضع النظم الصحیة تحت ضغط   ۱۹-كوفید إن جائحة

 .العالم ھائل وتسبب اضطرابات اقتصادیة واجتماعیة كبیرة في كافة أنحاء  

وبغیة مواجھة ھذه األزمة المعقدة ذات نتائج بعیدة المدى على الجمیع،  
أكملھ من خالل اإلجراءات التي تتخذھا الحكومات  بد من حشد المجتمع ب ال

بالتشاور مع شركائھا االجتماعیین في عالم العمل. وال بد من إرساء حوار  
اجتماعي ثالثي وتعاون فعالین یضمان الحكومات ومنظمات أصحاب  
العمل ومنظمات العمال، بغیة إجراء تقییم شامل لالحتیاجات یغطي كافة  

جتماعیة واالقتصادیة) ووضع استراتیجیات  المجاالت (الصحیة واال
وسیاسات فعالة للتخفیف من العواقب االجتماعیة واالقتصادیة لألزمة  

ً منھم، من فقدان  وحمایة العمال وأسرھم، وخاصة  األكثر استضعافا
  العمالةتوصیة الوظائف والدخل وحمایة المؤسسات من اإلفالس. وتدعو 

  )۲۰٥(رقم  ۲۰۱۷، والقدرة على الصمودوالعمل الالئق من أجل السالم  
ر  إلى وضع جمیع تدابیر االستجابة لألزمات وتعزیزھا من خالل الحوا

االجتماعي الشامل للجنسین واعتراف الدول األعضاء بالدور الحیوي  
،  الذي تضطلع بھ منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في ھذا الصدد 

)  ۸۷(رقم  ۱۹٤۸مع مراعاة اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم، 
 .)۹۸(رقم  ۱۹٤۹واتفاقیة حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة، 

الجتماعي أداة رئیسیة إلدارة األوضاع المعقدة إدارة سلیمة،  والحوار ا
وذلك لثالثة أسباب على األقل، ھي: أوالً، من خالل تبادل المعلومات بین  
الھیئات المكونة الثالثیة یمكن تحسین نوعیة تصمیم السیاسات  
واستراتیجیات االستجابة لألزمات والتعافي منھا؛ ثانیاً، یبني الحوار  

ي الملكیة وااللتزام بھذه السیاسات، مما یسھل الطریق لتنفیذھا  االجتماع
بشكل أسرع وأكثر فعالیة؛ ثالثًا، یساعد الحوار االجتماعي على خلق الثقة  
الضروریة لتذلیل االختالفات وتعزیز التماسك االجتماعي والمرونة بینما  

لمدى  تسعى البلدان إلى إعادة بناء نسیج اقتصاداتھا ومجتمعاتھا على ا
 الطویل. 

 الحوار االجتماعي في أوقات األزمات:  
 من التجارب السابقة؟ تعلمنا  ذا ما

واالعتراف   النقابیةحریة الالحوار االجتماعي القائم على احترام یؤدي 
ً حاسم اً الجماعیة، دور  المفاوضةبالحق في  الفعلي  في تصمیم السیاسات   ا

الثالثي  الھیكل  الحوار االجتماعي وو تعزیز العدالة االجتماعیة.  الرامیة إلى  
ویمكنھما أن یكونا   واإلدارة السدیدةلدیمقراطیة حالل اأمران حاسمان إل

محركین للمرونة االقتصادیة واالجتماعیة والقدرة التنافسیة واالستقرار  
  عيالحوار االجتماومھما كانت الظروف، یعزز والنمو الشامل والتنمیة. 

مشاركة   عملیة صنع السیاساتبألشخاص المعنیین مباشرة امشاركة 
في أوقات األزمات، عندما تكون المخاطر كبیرة للغایة،  و. دیمقراطیة

 .المشاركةتزداد أھمیة ھذه  

، یمكن موازاة بعض  ۱۹-لجائحة كوفیدعلى الرغم من الطبیعة الفریدة و
أوجھ التشابھ مع األزمات السابقة فیما یتعلق بدور الحوار االجتماعي في  

قتصادي.  وموجھة لدعم العمالة واالنتعاش اال وقتھا وضع استجابات في 
  ۲۰۰۹-۲۰۰۸ للفترة على وجھ الخصوص، تقدم إدارة األزمة المالیة و

األزمة، أثبت الحوار االجتماعي أنھ  ھذه منذ بدایة فبعض األفكار المفیدة. 
في العدید من البلدان، على  على نحو فعال ألزمات اأداة مھمة إلدارة 

ومات على  المستویین الكلي والجزئي. على المستوى الكلي، ساعدت الحك
ساعدت في   ، بالتشاور مع الشركاء االجتماعیین ، تبني حزم تحفیز مھمة

حمایة وظائف العمال ودخلھم وتعزیز استدامة المشاریع وتسریع  
تكییف    ساعد الحوار االجتماعي علىعلى المستوى المتوسط،  واالنتعاش.  

د  فق على المستوى الجزئي، أما االستجابات لظروف معینة تواجھ القطاع.  
سمح ألصحاب العمل والعمال ومنظماتھم بالتفاوض على حلول مبتكرة  

وعلى مستوى  تتكیف مع حاالت وتحدیات محددة على مستوى القطاع 
المؤلمة في   المنشآتقبول ودعم تدابیر إعادة ھیكلة  مما سّھل، المنشأة

لفرص  عالمي المیثاق ال اعتُمد الدولي،  المستوىبعض األحیان. وعلى 
تعزیز االنتعاش اإلنتاجي  بغیة منظمة العمل الدولیة  الصادر عن العمل

 الذي یركز على االستثمار والعمالة والحمایة االجتماعیة. 

 :شمل الدروس المستفادة من األزمات السابقة ما یليوت

  البلدان التي لدیھا خبرة في الشراكة االجتماعیة ومؤسسات  تكون
لصیاغة استجابات ثالثیة   عداداً استأكثر  ،حوار اجتماعي راسخة

 سریعة وفعالة؛

   االستجابة  إعداد  ینبغي أن تُشرك الحكومات الشركاء االجتماعیین في
 أقرب مرحلة ممكنة؛ في  لألزمات 

خالل فترة الركود العظیم لفرص العمل میثاق العالميال: ۱ اإلطار 

الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في ، لفرص العملمیثاق العالمي القدم 
ً توجیھ ،۲۰۰۹عام  لمنظمة العمل  یةالثالثالمكونة  اً إلى الھیئاتسیاسی ا

الدولیة بشأن كیفیة التعامل مع آثار األزمة. وشدد على دور الحوار 
االجتماعي في بناء التزام أصحاب العمل والعمال بالعمل المشترك مع 

للتغلب على األزمة وضمان االنتعاش المستدام  الضروري ،الحكومات
یق لتعزیز مھد المیثاق الطر وقدوإلھام الثقة في النتائج التي تحققت. 

 .ةما بعد األزم ةوفتر ةالتماسك االجتماعي والتضامن خالل األزم

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_561214.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf
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  إبالغ السلطات  في  المبادراتالشركاء االجتماعیون  یتخذینبغي أن
شواغل الجھات الفاعلة في سوق العمل على  ب العامة على الفور 

 المحلي؛ المستوى 
 أن یحققوا   ، إذا توفرت لدیھم اإلرادة السیاسیة،یمكن للشركاء الثالثیین  

ً توافق التي   والمنشآتبشأن التدابیر المستھدفة لمساعدة العمال  ا
یمكن أن یوفر سیاق األزمة فرصة  ؛ وتضررت بشدة من األزمة

 الصناعیة السابقة؛ خصومة  الللتغلب على عالقات 
  التزام بإیالء  مع معالجة النتائج المباشرة لألزمة  تترافقیجب أن

  المنشآت األولویة لحمایة وتعزیز العمالة على المدى الطویل من خالل  
المستدامة والخدمات العامة الجیدة، وكذلك لتعزیز االحترام الكامل  

 ؛ لمعاییر العمل والعمل الالئق
  العمال الحرة والمستقلة والقویة  منظمات أصحاب العمل ومنظمات

والتمثیلیة، والثقة بین الجھات الفاعلة واحترام الحكومة الستقاللیة  
حوار  رساء الشركاء االجتماعیین ھي شروط مسبقة أساسیة إل

 اجتماعي فعال؛ 
  االختالفات  لتذلیل الحوار االجتماعي أداة مھمة  یشّكلفي حین  

وترتدي  ، ال یستطیع حل جمیع المشاكل بمفرده.  فق والتوصل إلى توا
  ، المالي المناسب لھا وتوفیر الحیّز السیاسات واللوائح العامة السلیمة 

 أھمیة خاصة في سیاق األزمة.

:  ۱۹-جائحة كوفید في مواجھةالحوار االجتماعي 
 الممارسات الناشئة 

  ۱۹-كوفید تشیر تقییمات منظمة العمل الدولیة الستجابات البلدان ألزمة
الحوار االجتماعي قد استخدم إلحداث تأثیر جید في المراحل   إلى أنّ 

 .البلدانفي العدید من  ةألزما  مواجھةالمبكرة من 

الشركاء االجتماعیین: أشركت حكومات العدید من    السلیم إلشراك   توقیتال
  الرامیة إلى تدابیر الالبلدان الشركاء االجتماعیین منذ البدایة في تصمیم 

معالجة األزمة وعواقبھا (ألمانیا والمغرب وجمھوریة كوریا وسویسرا).  
في بعض الحاالت، طلبت الحكومات (على سبیل المثال، جمھوریة  و

أصحاب العمل. وقد سھل  منظمات مات العمال ومنظمن دعم الكوریا) 
ذلك التنفیذ السریع لتدابیر الطوارئ المعتمدة، وبالتالي االعتراف بالقیمة  

مراحل   كافةالشركاء االجتماعیین في  المتأتیة عن إشراكالمضافة 
 . السیاسیةاالستجابة 

 

تبادل المعلومات والتشاور   بینالحوار   یتفاوتطبیعة الحوار االجتماعي: 
  فرنساو بین الحكومة والشركاء االجتماعیین (على سبیل المثال، بوتسوانا

ت ثالثیة رسمیة (على سبیل  ااعتماد اتفاق و المغرب والمملكة المتحدة) و
ألرض  نمرك وإثیوبیا وااالد و یةجمھوریة التشیكوال المثال، بربادوس

التباعد االجتماعي،    اً لضرورة تطبیقنظر والفلسطینیة المحتلة والسوید). 
ً "افتراضی  اً حوار   عدیدة  بلدان  أرست " باستخدام مؤتمرات الفیدیو وموارد  ا

  یةجمھوریة التشیكالتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (على سبیل المثال،  
آلیة ثالثیة لوضع استجابات   بعض البلدان وأرستوفرنسا وإسبانیا). 

  بوتسواناوسیاسیة ومتابعة القرارات المتخذة (على سبیل المثال، بلجیكا 
االجتماع   عقب في سویسرا، وجنوب إفریقیا وسویسرا). و باكستانو

الثالثي األول الذي عقد بین الحكومة االتحادیة والشركاء االجتماعیین في  
  بشكل منتظمثالثیة  عمل فرقة أربع، تجتمع حالیاً ۲۰۲۰رس ماآذار/  ٥

 . العمل، على التوالي)  والقطاعیة ومكان(بشأن الجوانب القانونیة والمالیة 

بعض الدول (مثل الیابان والبرتغال   فينوع ومستوى التمثیل الحكومي: 
العدید من الوزراء  انضم باإلضافة إلى وزراء العمل  ،وصربیا وإسبانیا)

ل االقتصاد والسیاحة والنقل والبنیة  المسؤولین عن قطاعات محددة مث
في عدد من البلدان (على سبیل المثال  ومشاورات ثالثیة.  إلى التحتیة، 

إسبانیا  و  جمھوریة كوریا و فرنسا یة وجمھوریة التشیكالو األرجنتین
الرئیس أو   -وتونس)، شمل الحوار سلطات الدولة على أعلى مستوى 

األھمیة التي  ھذه الممارسة  توضحورئیس الحكومة أو رئیس البرلمان. 
بمساھمة الشركاء   ھاواعتراف تولیھا الحكومة للحوار االجتماعي

  اوتخفیف تأثیرھ۱۹-كوفیداالجتماعیین في جھود الدولة الحتواء جائحة 
 االجتماعي واالقتصادي. 

 

جمھوریة كوریا۲ اإلطار : 

الشركاء االجتماعیون آذار/ مارس، أصدرت الحكومة و ٦بدءاً من 
ً للتغلب على أزمة مع تدابیر تھدف إلى الحفاظ  ۱۹-كوفید إعالناً ثالثیا

على العمالة وحمایة العمال األكثر عرضة للفیروس وكذلك لتخفیف 
العبء الضریبي على أصحاب األعمال الصغیرة. وقد تم استكمال ذلك 

الصحیة" الذي تم توقیعھ في من خالل "االتفاق الثالثي لقطاع الرعایة 
آذار/ مارس. ویحدد االتفاق التزامات العمل واإلدارة التي تھدف إلى  ۱۹

وسالمة المرضى ووقف انتشار  تعزیز السالمة والصحة المھنیتین
الطبیین وتحسین بیئة العمل في مرافق الفیروس ومنع استنفاد العاملین 

   .عالرعایة الصحیة والحفاظ على العمل في القطا
 :المصدر

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

Economic, Social and Labour Council: Healthcare Sector 
Committee Agreed on COVID-19 Countermeasures; Newsletter, 
26 March 2020. 

جنوب أفریقیا: ۳ اإلطار 

أفریقیا في جنوب  عقد المجلس الوطني للتنمیة االقتصادیة والعمل
ً اجتماع ً طارئ ا مع الرئیس رامافوسا لمناقشة االستجابة الوطنیة في  ا

أُنشئت خطة إغاثة مؤقتة بین صاحب العمل ومجال التوظیف والعمل. 
في إطار صندوق التأمین ضد البطالة، الذي  (TERS 19) والموظف

(تقتصر على ثالثة أشھر  المتوقفین عن العمل للعمالیوفر مدفوعات 
في المائة من المرتبات السابقة؛ ویعامل الوقت في الحجر  ٦۰ویتوج 

 .الصحي كإجازة مرضیة، إلخ)

فیروس كورونا  ثالثي لمكافحةریق عمل فباإلضافة إلى ذلك، تم إنشاء 
: تدابیر التكیف في مكان العمل، مثل بغیة اتخاذ إجراءات تتعلق بما یلي

والعمل بنظام العمل لساعات أقل المنزل/ العمل عن بعد والعمل من 
المناوبات وتوسیع نطاق األنشطة الصناعیة وتقلیصھا وتحدید الفرص 
الجدیدة؛ صندوق تعویض العمال عن اإلجازات الخاصة/ المرضیة 
وصندوق التأمین ضد البطالة؛ دعم الشركات المنكوبة باستخدام اآللیات 

لى تجنب الوصم أو المناسبة لتجنب االنتھاكات المحتملة؛ الحاجة إ
؛ الحاجة بھ نیالمصابین المحتمل /۱۹-فیروس كوفید التمییز ضد حاملي

إلى رصد تأثیرات االقتصاد الكلي واالستجابات السیاسیة المالئمة؛ 
انتقال مخاطر النقل العام (لتقلیل  مسألةفي  متابعة العملالحاجة إلى 

 .لوجبات المدرسیةالغذائي، بما في ذلك ااآلثار على األمن والفیروس) 
 وزارة الصحة في جنوب أفریقیا:  :المصدر

https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economic-
development-and-labour-council-on-measures-to-combat-
covid-19-coronavirus/ 

 وزارة العمل في جنوب أفریقیا: 
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003
/43161gen215.pdf 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#KR
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#KR
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economic-development-and-labour-council-on-measures-to-combat-covid-19-coronavirus/
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economic-development-and-labour-council-on-measures-to-combat-covid-19-coronavirus/
https://sacoronavirus.co.za/2020/03/17/national-economic-development-and-labour-council-on-measures-to-combat-covid-19-coronavirus/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003/43161gen215.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003/43161gen215.pdf
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ة المعتمدة من خالل الحوار االجتماعي: تتراوح  یتدابیر السیاسالأنواع 
التدابیر المعتمدة من خالل الحوار االجتماعي من إجراءات الطوارئ  
الحتواء الفیروس (على سبیل المثال، زیادة الموارد المالیة والبشریة للنظم  
الصحیة) إلى إجازة الوالدین لرعایة األطفال الذین لم یعودوا في المدرسة  

لحمایة الوظائف ودخل العمال (على سبیل  المتخذة تدابیر ال وصوالً إلى
)  بدوام جزئيالمثال، توسیع آلیات البطالة الجزئیة ودعم الدخل والعمل 

(على سبیل المثال، إعانات األجور وضمانات القروض   المنشآت ودعم 
بعد  ووجداول الدفع المرنة لمساھمات الضرائب والضمان االجتماعي). 

  كافةشركاء االجتماعیین، أعلنت العدید من الحكومات في  مشاورات مع ال
المناطق (بما في ذلك األرجنتین وأذربیجان وفرنسا وألمانیا وإیطالیا  
وجمھوریة كوریا والبرتغال والسوید وتونس) عن حزم تحفیز اقتصادي  

 ۱ .۱۹-زمة كوفیدتھدف إلى التخفیف من اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة أل

لحوار االجتماعي: تتنوع ھذه الھیئات وتتراوح  الوطنیة لسات مؤسالدور 
من المؤسسات الرسمیة (مثل المجالس االقتصادیة واالجتماعیة والمجالس  
الوطنیة للحوار االجتماعي والمجالس االستشاریة العمالیة) إلى المؤسسات  

الشركاء الثالثیین على المستوى الوطني،   تضم وھي خصصة. تالم
ً العمال، وأحیان منظمات لحكومة ومنظمات أصحاب العمل ووبالتحدید ا   ا

ناقش  و. كذلكوعند االقتضاء، مجموعات أصحاب المصلحة األخرى 
واآلثار الفعلیة على عالم العمل   االنعكاسات العدید من ھذه المؤسسات 

ھولندا  ومولدوفا و یةجمھوریة التشیكوال(على سبیل المثال، بوتسوانا 
جنوب أفریقیا وكوریا الجنوبیة).  وصربیا وشمالیة مقدونیا الوجمھوریة 

ً و لمناقشة   في سنغافورة، اجتمع مجلس األجور الوطني الثالثي خصیصا
، بینما تم تفعیل آلیة ثالثیة في  ۱۹-تفشي جائحة كوفیداألجور في ضوء 

على   ۱۹-فیروس كوفید مقاطعة السند الباكستانیة للتخفیف من تأثیر 
 . التجاریة والقوى العاملة في المقاطعةاألعمال  

الحوار الثنائي بین الشركاء االجتماعیین: في بعض البلدان، عقدت  
  لھاأصحاب العمل مشاورات ثنائیة، مما أتاح منظمات منظمات العمال و

في كثیر من  وتقدیم مقترحات للنظر فیھا بشكل عاجل من قبل الحكومة. 
  ضرورةمن بین أمور أخرى، على  الحاالت، ركزت التدابیر المقترحة،

ً حمایة العمال األكثر  ھم في إجازة   من(على سبیل المثال،  استضعافا
محفوفة بالمخاطر)   استخدام مرضیة أو في الحجر الصحي أو في عالقة 

الصغیرة والمتوسطة (على سبیل المثال،  المنشآت ، وال سیما والمنشآت 
 أیرلندا والمغرب وھولندا وإسبانیا). 

 

 
 انظر: الحلول". : استجابات السیاسة القطریة. االعتماد على الحوار االجتماعي إلیجاد وعالم العمل ۱۹-لمزید من المعلومات، انظر منظمة العمل الدولیة: "كوفید  ۱

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

:  الدنیا لحوار االجتماعي الوطني والحوار على المستویات لعالقة بین ا ا
یمكن لنتائج الحوار االجتماعي على المستوى الوطني أن تحفز الحوار  

، مثل المستوى القطاعي ومستوى  الدنیاوالمفاوضات على المستویات 
 من مثال إیطالیا. ذلك ، كما یتضح  المنشأة

 
بناء  دورھا في االجتماعیین والوظیفة االستشاریة لمنظمات الشركاء 

حوار اجتماعي فعال: تشارك منظمات العمال  رساء إل أساسیانالتوافق 
تأثیر األزمة على أعضائھا،   بلورةأصحاب العمل بنشاط في منظمات و

من أجل فھم مخاوفھم واحتیاجاتھم بشكل أفضل وتقدیم المشورة لھم خالل  
لسیاسات المتعلقة بأزمة  ھذه اللحظات الحرجة والتأثیر على مناقشات ا 

  وتُعتبر. حیثما أمكن ذلك والتوصل إلى إجماع ثنائي وثالثي،  ۱۹-كوفید
  وترتیبات اإلجازات مدفوعة  تینالمھنی  بالسالمة والصحة  المسائل المتعلقة

وخطط استمراریة العمل وخطط التخفیض وتوسیع إعانات البطالة   األجر 
  تستقطبوضوعات األساسیة التي  من بین الم  ،وتدابیر الحمایة االجتماعیة

 . العمالأصحاب العمل ومنظمات  والتزام منظمات جھود 
  

إسبانیا: ٤ طاراإل 

مارس لمناقشة األزمة وقدموا آذار/  ۱۲التقى الشركاء االجتماعیون في 
 وأدلوا بالتوصیات التالیة: مطالب مشتركة للحكومة

على ۱۹-لكوفیدأن یحصل العاملون في إجازة مرضیة نتیجة  ینبغي
 ل؛من راتبھم من الیوم األول حتى عودتھم إلى العم في المائة ۱۰۰

 الصغیرة  المنشآتینبغي للحكومة أن تحدد أولویات التدابیر لدعم
 والمتوسطة التي تواجھ أكبر تھدید من التداعیات االقتصادیة ألزمة

 .۱۹-كوفید
  المصدر:

https://www.lavanguardia.com/economia/20200317/47423346
5315/gobierno-medidas-patronal-sindicatos-coronavirus.html 

إیطالیا: ٥ اإلطار 

ن والحكومة والشركاء االجتماعی وقعت ،مارسآذار/  ۱٤في 
ثالثي األطراف لتنظیم تدابیر مكافحة واحتواء  اً مشترك "بروتوكوالً 

سیتم تنفیذ البروتوكول في وفي مكان العمل".  ۱۹-فیروس كوفید انتشار
 .مشاركة ممثلي العمالبجمیع الشركات وأماكن العمل 

مان االجتماعي نقطة عمل بما في ذلك شبكات األ ۱۳البروتوكول  ویضم
وترتیبات العمل الذكیة والتدابیر الشاملة التي تھدف إلى الحفاظ على 
النشاط االقتصادي مع ضمان بیئة عمل آمنة. كما یدعو الشركاء 

ینبغي ون إلى تحدید ھذه التدابیر حسب الصناعة/ القطاع. واالجتماعی
جماعیة. لا لمفاوضةل ، أن تخضعاإلجازة مدفوعة األجر قبیل للمسائل من

مارس، بعد طلبات النقابات، وقع آذار/  ۲٤على ھذا األساس في و
العمل في القطاع المصرفي اإلیطالي واالتحادات النقابیة اتفاقیة  أصحاب

الحتیاجات البنوك  اً جماعیة جدیدة تحتوي على تدابیر مصممة خصیص
وموظفیھا، مثل ساعات العمل وتعیینات العمالء. عالوة على ذلك، 
أبرمت العدید من الشركات والنقابات العمالیة اتفاقات بشأن عدد من 

 .تعلقة باإلغالق المؤقت للمصانع وتعلیق اإلنتاج، وما إلى ذلكالتدابیر الم
 المصادر: 

ILO: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-
responses/lang--en/index.htm 
TUAC: https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-
trade-union-and-social-partners-responses/ 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
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https://www.lavanguardia.com/economia/20200317/474233465315/gobierno-medidas-patronal-sindicatos-coronavirus.html
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/
https://tuac.org/news/covid19-crisis-mapping-out-trade-union-and-social-partners-responses/
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 ة األولیة یستنتاجات السیاساالبعض 
  نوع عدم وجود و قطاع على الرغم من اختالف حالة كل بلد وكل  

جمیع أشكال ومستویات الحوار   "واحد یناسب الجمیع"، فإنّ  حوار 
 .االجتماعي ستكون حاسمة في الفترات الحالیة والقادمة 

   من الضروري بدء عملیة الحوار االجتماعي في أقرب وقت ممكن
من أجل زیادة تأثیرھا إلى أقصى حد، ویجب إشراك الشركاء  
االجتماعیین في جمیع مراحل االستجابة لألزمات: من تقییم  

 لیة إلى صیاغة التدابیر والتنفیذ والرصد والتقییم. االحتیاجات األو 

  ّمشاركة سلطات الدولة على أعلى المستویات في الحوار   إن
 .االجتماعي الثالثي مع الشركاء االجتماعیین یعزز مصداقیة العملیة

 ووقائع باحتیاجات بمعرفة متعمقة ن ولشركاء االجتماعیا یتمتع  
  ات ركتھم الفعالة في صنع القرار مشا فإنّ وبالتالي والعمال،  المنشآت 

یمكن أن تؤدي إلى اعتماد تدابیر وقائیة ذات أھداف جیدة وفعالة  
في أماكن   ۱۹-كوفید على الحد من انتشار  والمنشآت لمساعدة العمال 

 .آتوالمنشدعم الوظائف  ترمي إلى تدابیر  باإلضافة إلىالعمل، 

 تؤدي منظمات الشركاء االجتماعیین أیض ً ً حاسم اً دور  ا في دعم  ا
وإرشاد أصحاب العمل والعمال حول أفضل السبل لمواجھة آثار  

 .األزمة والتخفیف منھا

   والمنشآت لعمال  ا الحوار االجتماعي احتیاجات حمایة    یتناولیجب أن  
ً األكثر  األولویة، بما یتمشى مع تعھد الدول   من باب  استضعافا

 ". ارعة الطریقعلى قبعدم ترك أحد "األعضاء في األمم المتحدة  

 عدم ترك أحد على قارعة الطریق  

  العقبات السابقة أمام الحوار االجتماعي،   لتذلیلتوفر األزمة فرصة
ً والتركیز   بحیث یكون الشركاء على استعداد لوضع خالفاتھم جانبا

 .الوضععلى األساسیات، نظراً لخطورة 

  یمكن إعادة  خاملةعندما تصبح مؤسسات الحوار االجتماعي ،
 .وآثارھا  ۱۹-كوفید المرتبطة بأزمة  المسائلتنشیطھا للتعامل مع 

  اضیة  یمكن استخدام التكنولوجیا الحدیثة لتسھیل االستشارات االفتر
بین الحكومة والشركاء االجتماعیین لتجنب المخاطر الصحیة التي  

 .األشخاصبحضور تنطوي علیھا االجتماعات 

 جب توخي الحذر لتجنب أي إجراء قد یقوض الثقة والتماسك الذي  ی
تم بناؤه بین الحكومات والشركاء االجتماعیین في المراحل األولى من  

 .األزمة

   قد تحتاج التدابیر المتخذة من خالل الحوار االجتماعي على المستوى
الوطني إلى أن یتبعھا حوار ثنائي مكمل ومفاوضة جماعیة على  

احتیاجات صناعات أو   تلبیةلتحسین  والمنشآت، مستوى القطاع 
 . بعینھا منشآت
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