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الصااااادمات ناجمة عك ال التتديات التغلب علىعلى  بمفردها لقد أثبتت األزمات العالمية الساااااابقة أك الت غمات اير  ادر 
يشااااااام   الذي جتماعياال يعتبر التغار ،19- غفيد غباء تسااااااابب ب االتي غنظرًا للطبيعة اير المسااااااابغ ة ل زمة  القغية.

 .بالغ األهمية العما غ أصتاب العم منظمات ممثلي الت غمات غ

 الصااااادماتالناجمة عك  التتديات على التغلبعلى  اير  ادر  بمفردهالساااااابقة أك الت غمات لقد أثبتت األزمات العالمية ا
 الذي يضاااا جتماعي االتغار يعتبر ال، 19- غفيدغباء  تساااابب ب ااير المساااابغ ة ل زمة التي غنظراً للطبيعة  الضاااا مة.

        اااااايااااة األهااااماااايااااة.فااااي  الااااعاااامااااا غ أصااااااااااتاااااب الااااعااااماااا ماااانااااظاااامااااات ماااامااااثاااالااااي الااااتاااا ااااغمااااات غ
 

 صتابالعما  غأالت غمات غ بيك ممثليفيما  ،يشم  التغار االجتماعي جميع أنغاع التفاغض غالتشاغر غتباد  المعلغمات
تدث يم ك أك ي. لية غاالجتماعيةااال تصادية غالعم السياسات مجا في  مسائ  المتعلقة بالمصلتة المشتر ةشأك الالعم  ب

التي تمث  أصااتاب العم  المنظمات تعتبر ف. ؤسااساااتصااعيد المعلى الغطني غالقطاعي غد يعلى الصااع التغار االجتماعي
لتتقيق التغار االجتماعي بمثابة شاااارط أساااااسااااي  ،يةاالسااااتق لالتي تتمتع بغ ةالتر  المسااااتقلة القغيغالمنظمات غالعما ، 
 1.االجتماااااعييك اءالشااااااار اااا ساااااااتق  الاتترا  الت غمااااات الثقااااة بيك م تلج الج ااااات الفاااااعلااااة غ مااااا الفعااااا ، 

 
 طبيقم ك تصااااااامي  غتي مك  َِب  الت غمات غمنظمات أصاااااااتاب العم  غالعما ، تضاااااااافرمك     التغار غالعم  الم 

العمالة على آثار بعض هذه التدابير مك ت فيج الاألزمة الصاااااااتية المباشااااااار  غ معالجةل ل زمةالساااااااياساااااااات غالبرام  ا
ماية االجتماعية ع نطاق تغطية التتغساااااغ  ،غالصاااااتة في العمغيم ك أك تضااااامك هذه ااجراءات السااااا مة ي .  ادمغال
 ،غتجنب ااف س مع الغضع المستجد المؤسسات الصغير  غالمتغسطة التج ( على الت يج  اساعد المؤسسات )بما فيتغ

الطلب غاالنتعاش  بدغره ك يعززأ ذلك شاااااأكغمك  س.  الناي ادم تمايةغظائف   غ مكالعما   عد  تساااااري  إضاااااافة الى
التزا  أصتاب العم  على تعزيز  ساعد د يت أصتاب العم  غالعما  تمثي  التشاغر مع أ ثر منظما ما غأك  ي.اال تصاد
  2.أ براساااااااتاااداماااة غ بفعاااالياااة إدار  األزماااةمماااا يؤدي إلى  ،مع الت غماااات لقياااا  باااأعماااا  مشاااااااتر اااةبااااغالعماااا  

 
 

 الج غد الرامية إلى منع انتقا  الفيرغس مرتلة بذ  البلداك مك انتقا  في ظ  جغهريدغر باالجتماعي ر التغا قغ سغج ي
الت طيط الساااااتئناج األنشاااااطة اال تصاااااادية، غتغسااااايع نطاق تدابير الدع ، غتعزيز  ة:ألزمإدار  اإلى المرات  التالية مك 

تلغ  جماعية تأ ذ في إيجاد على التغصااااا  إلى  االجتماعيلتغار  د يسااااااعد ا. االنتعاش اال تصاااااادي المساااااتدا  غالقغي
 .           مغاطنيكنه يعزز االستقرار غثقة الغإ غالعما ؛  ما المؤسساتاتتياجات االعتبار 

                                                                                                                                           
 
صااااااعيد على الغطني غالقطاعي غ مسااااااتغ على ال ائمة فعلياً لتغار االجتماعي امؤسااااااسااااااات إك في  ثير مك البلداك، غ

 19- غفيد التغار االجتماعي بشاااااااأك أزمة سااااااا  أك ت غهذه بإم ان ا ،معايير العم  الدغلية راعيتهي غ ،المشااااااااريع
شك اّك ال. داعيات اغت ستمر، تصب   ادر  على الت يجإلى الدع  تتى سغج تتتاج عم  غالعما  منظمات أصتاب ال    غت

تعيك على الت غمات . يالمسااااعد  ألعضاااائ ا  ي  مك     التغار االجتماعي غتقدالتلغ صااايااةفي القيا  بدغر فعا  في 
ً اجتماعي اً أك تضاامك بيئة تم ينية غأك تعزز تغار طق ال شااة غالمتضاارر  مك همية في المنااأل بالغأمر  إنه .غشااام  فعاالً  ا

 االجتماعي غ د ي غك التغار ما  م  غالعما  ضاااااااعيفةمنظمات أصاااااااتاب العفي أالب األتياك ت غك  تيثنزاعات، ال
 ً  .متدغداً للغاية أغ تتى منعدما

 منظمات أصحاب العمل والعمال رونةتعزيز قدرة وم

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


   منظمات أصحاب العمل

 إن ا .19- غفيد م تلج أنتاء العال  تسااتجيب بنشاااط ألزمة في  EBMOs(3(  غالمؤسااسااات العم أصااتاب منظماتإك 
يتعلق بالتدابير الت غمية فيما  المؤسااساااتاتتياجات  تتديدتماية الصااتة العامة غل ص ااجراءات الت غميةتدع  بغجه  ا

 ة.ل زمإلى ت فيج اآلثار اال تصادية غاالجتماعية  تي ت دجال
 االجتماعيغ ياال تصاد جع  االنتعاشية  ائمة على األدلة مك أج  على غضع تغصيات سياس اآلك هذه المنظمات تعم  

 ً منظمات تن رط  ،بااضااافة إلى ذلك نتعاش.عملية االسااير     " أفضاا  بشاا  دع  ن   "إعاد  البناء ت إن اغ  ما ،مم نا
بت فيج تد  األزمة  ةمرتبطال بشااأك  ضااايا السااياسااة األطراج ث ثيالغ الثنائير تغاال في لمؤسااساااتاأصااتاب العم  غ

ً  ا تعم  إن ي.غتعزيز التعاف مك  بالممارسة  يمة الشرا ة االجتماعية تجسيدمع منظمات العما  غ التعاغك غطيدعلى ت أيضا
أصاااااتاب العم  منظمات التأ د مك أك  جغهريمك الإنه ل بالتالي،غ بشااااا   جماعي. ساااااريعة غمبت ر      تغفير تلغ 

 األعضاااء غالتتدياتاتتياجات  لتقيي غ، الم ارات غاألدغات ال زمة للغصااغ  إلى األعضاااء بساارعة تمتلك غالمؤسااسااات
 .سياسية  ، غا تراح تلغ اعمتتلي  بيئة األإضافة الى ، تغاج    التي
 
 

على سبي  المثا ،  ،دع  الج غد الغطنية مك     بغيةالقطاع ال اص  تريكبت غالمؤسساتالعم   صتابأ تقغ  منظمات
شاء صناديق لتعزيز القدرات الصتية الغطنية طلب ال، غتي تعيش في أغضاع هشة  المالي للمجمغعات الالدعر تغفيغ ،إن

 نفس االصطناعي.تاج جديد  ل  نعة غأج ز  الت طغط إن رساءمك أعضائ ا إ
 
 

 دمات مباشاار  إلى المؤسااسااات األعضاااء لمساااعدت ا في  مؤسااساااتالأصااتاب العم  غ منظماتغع غ  على ذلك، تقد  
 يفية تأثر الشاااار ات  تغ ، لمعلغمات غالتغجي ات )مث ً بنشاااار ا ،على ساااابي  المثا  ،تقغ . تيث أن ا التغلب على األزمة

غالنظافة في أما ك العم ،  ،الم نيةغالصااااتة قضااااايا مث  الساااا مة ب ما يتعلقغتقدي  الدع  في ،بالقغانيك أغ القيغد الجديد (
ع  ات العم   طط ، غالقدر  على الغصغ  إلى تدابير الدع  الت غمية، غع غاتلعما ، غاللتعغيض الغالعم  عك بعد، غ

 التد مك انتشااار في مؤسااساااتالأصااتاب العم  غمنظمات غتساااعد هذه األنشااطة التي تقغ  ب ا . مؤسااساااتال اسااتمراريةغ
بأ صى  در مم ك مك  المؤسسات عم  دامةالعم  غالمساعد  على ضماك استتعزيز التغاص  الجيد في م اك غ ،الفيرغس
 .الفعالية

 
قد . لنمط عمل ا ال اص نتيجة ل زمة  يعدتتقغ  ب أك غالمؤسااساااتأصااتاب العم   غفي الغ ت نفسااه، يتعيك على منظمات

 عا ه مك  ب  على التدريب الغينفق انغا الذي نفساااه  القدراليغ  بتيث أك األعضااااء ال ينفقغك بتغير الطلب على ال دمات، 
اب العم  أصااااات، تعم  منظمات غع غ  على ذلك .في تيك أصااااابتت ال دمات االساااااتشاااااارية مطلغبة على نتغ متزايد

ألك . غنظراً الدع  الر مي غعبر اانترنتب بطريقة تفاعلية مباشاار  غج اً لغجه ال دمات قدي ت اسااتبدا  على غالمؤسااسااات
في  نتداراً ا مؤسااساااتالأصااتاب العم  غ منظماتمك المرج  أك تغاجه ، تعساار أغضاااع ابة  بير  مك أعضااائ ا  د تنساا

األعضاااااء التالييك للتفاظ على  ةاسااااتبا ي اسااااتراتيجيات ا ابت ارعلي  تغجبسااااغج يغبالتالي ، االشااااترا اتغاايرادات 
ً  انتعاشمع إعاد  غ .جدد غالغصاااغ  إلى أعضااااء  اعدادمؤساااساااات أصاااتاب العم  غال منظمات على ،اال تصااااد تدريجيا

 .في األمديك القصير غالمتغسط ي تصادظ  الر غد اال ا للعم  في ئأعضا
 
 

 منظمات العمال
هذه عملت لمثا ، فعلى سبي  اة. األزم تتديات في طليعة االستجابة لبعض 4 العما منظمات  انت في العديد مك البلداك، 
االتتفاظ برام  غ التماية االجتماعيةبشأك  اتعم  الت غملتغجيه تات سياسة ا تراعلى تطغير  المنظمات بش   استبا ي

تماية بنجاح السياسات الغطنية لغغ/أغ دعمت  على أثَّرت . لقدفي إطار مؤسسات التغار االجتماعي بغية منا شت ا، بالعمالة
مقدمي غ مستقليكال غالعما ، العامليك لتساب   ال اصغد   أجغر دع   ، ال سيما فيما يتعلق بي ادمغال الغظائجالتيا  غ

 .غتغفير الرعاية الصتية المجانية العقاري، االيجار اغ الرهك  رضإضافة الى ت فيج مدفغعات  عقغد؛ ال دمات غفق

 
اال تصااااادي الساااالبي المباشاااار ل زمة على غاالجتماعي  األثرتدابير لت فيج  تغ ت منظمات العما  تتفاغض أيضاااااً  ان

سبي   س مة الم نية غتدا تدابيرالمثا ، العما  ـاااااااا على  العم  )بما في ذلك ترتيبات العم  عك  دغا ب تتعلقبير الصتة غال
    اتفاق التفاغض الجماعي  مك، أ ر  أمغر ضااامك مك قد أجريت هذه المفاغضاااات،. لبُعد( غااجاز  المدفغعة األجر

 .غاالتفا ات الثنائية على م تلج المستغيات

 
 



شطة للغاية  لقد  ظافة النتدابير غضع تغجي ات ألعضائ ا تغطي مسائ  مث  غتغفير المعلغمات في انت منظمات العما  ن
 دغا غ)تدابير الصتة غالس مة الم نية،  غاير ذلك في م اك العم  غاجبات  تقغق العما  غ ،غالتباعد االجتماعيالصتية 
 ميالت غ دع ال ات ططممك االجتماعية غ تقديماتال مك سااااتفاد االإضااااافة الى  ،(هالتقشااااج، إلى آ رإجراءات العم ، غ

 أثناء هذه الجائتة.

 
 دمات العلى سااابي  المثا ، جديد ، ) دمات  طغرتمنظمات العما  على ال دمات القائمة غ لقد اعتادتع غ  على ذلك، 

، ج ادغاال تترشية االجتماعية، غالعنج، غال، غالم اطر النفسااااتدابير الصااااتة غالساااا مة الم نيةب المتعلقة سااااتشاااااريةاال
تر ة الفي  اير  اج بش  عاد  ُمَمثَليك العما  ال لتطا هذه ال دمات  ر عة تغسيعإلى  (.  ما غتسعىاالجتماعيةغالتماية 

 منظمة.غهؤالء الذيك ال يعملغك في غظائج  يةالنقاب

 
المتتد    األم منظغمة التفاع  مع ت ثيجالتي تتث   على مك األساااااااباب  مزيدات العما  بك األزمة التالية تزغد منظمإ

غاآلك أ ثر مك أي غ ت  .على الصاااااعيد الغطني 2030أجند  التنمية المساااااتدامة لعا  عك دع  تنفيذ ةمساااااؤغلال ة،اانمائي
األم   منظغمةاسااتجابة  تفصااي تتديد اتتياجات بلدان ا غ علىدغر م   في المساااعد  ب قغ على النقابات أك تمضااى، يتعيك 

ت أصاااااتاب العم  فيما على منظما مساااااألة نفسااااا اال نطبقغبالفع ، ت . تلبية اتتياجات العما  غتغ عات ل ةاانمائي المتتد 
  ا.بأعضائ علقيت

 

 تعزيز قدرة الحكومات

 بيئة مواتية إلقامة عالقات عمل سليمة خلق

 على ائمة ية إنشاء أطر  انغنية غمؤسس مك    للتغار االجتماعي  ال زمة بيئةالتغفير في  أساسيلة بدغر تضطلع الدغ
 تتقيق غتعزيزغ ؛فعا  اجتماعيتغار في ع األطراج مك المشار ة تغفير ال دمات التي تم ك جميغ لدغلية؛معايير العم  ا

 .5 مفاغضة الجماعيةبالتق في ال ليالفع  راراالغ النقابية تريةالالمتعلقة ب"تقغق التم يك" 
 

أك تعم  الت غمات  الم  فمك  ،لذاة.  غي  إدار  عم فعّالةبطريقة ال تصاااادي للغباء ر االجتماعي غايثتأالتصااادي لليتطلب 
القدر   في ظ  غجغدك الغ االت الت غمية ذات الصااااالة العم  غايرها م إدار عك ج يز المؤساااااساااااات المساااااؤغلة على ت

زدياد غا ة على األجغرالمفرغض اتغنظراً للضغغط. إنجاز غظائج سياست اتى يتسنى ل ا ة ال زمة تيالمؤسسية غالمعرف
لت غمات أك على ا غينبغي. لمنازعات الفردية غالجماعيةعدد ا زدادمك المتغ ع أك ي ،ألزمةبسااااابب ا التساااااري  مك العم 

غعلى  لتسااتطيع بذلك، ،المغارد ال افية لذلك غتل ا، عات العم ازنمسااألة منع مع المؤسااسااات التي تتعام   امت ك ضاامكت
 .أك تت  النزاعات على الفغر غأك تغفر لجميع العما  إم انية الغصغ  إلى العدالة تزايد تج  القضايا، الرا  مك

 وسير األعمال عالقات العمل الجماعية، ومؤسسات فاوضةاالجتماعي، والمعزيز الحوار ت

 االقتصادية -تعزيز الحوار االجتماعي بشأن السياسات االجتماعية 

 ةج اغلم غم صااااصااااة ة غيسااااياسااااة تلغ  أك يساااااعد في إيجاد  األطراج غالث ثيمك شااااأك التغار االجتماعي الثنائي 
 ،لمؤسساتاغاستدامة اال تصادية  مرغنةالغ د تتضمك مث  هذه السياسات تعزيز . األزمةعك تتديات المباشر  الناجمة لا
غار االجتماعي شاااااااام  أك ي غك الت يجب 6.  عائ تلعما  غاغتغفير دع  د    تساااااااري  مك العم تد مك تاالت الالغ

ً  العما تلبي اتتياجات سالسياسات االجتماعية اال تصادية المعتمد   اك أكلضم غالشر ات الضعيفة  مسألة  األ ثر ت ميشا
العم   فرصالعمالة غم  غالمساااتدا ، غتغفير تعزيز النمغ اال تصاااادي الشاااا") 8 ر   غفقا ل دج التنمية المساااتدامة ،يةأغل

ً غ ما . "أتدا "أال تساااتثنيالمتتد  األم  تع د الدغ  االعضااااء في تغ، ("ال ئق للجميع في ، فإك مصاااال  العما  غرد ساااابقا
ت غك تت  مراعات ا غأك ينبغي أك  المتناهية الصااغر غالصااغير  غالمتغسااطة التج  المؤسااساااتفي غ المنظ ال تصاااد اير ا

  ة بش   مناسب.ممثل

 
تصااامي   فيممثلي منظمات أصاااتاب العم  غالعما   ،باألتر  أشااار تأغ  ،في عدد مك البلداك، تشااااغرت الت غمات مع
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سياسات غ سي " تديدتعزيز النظا  الصتي؛ غتمث :  جأهداالبرام  التي تسعى إلى تتقيق ال  ؛  تصادل ة"القطاعات األسا
 ،متغسطة التج غال صغير ال اتمؤسسال ، بما في ذلكللمؤسساتتغفير الدع  ؛ غغتغسيع نطاق تغطية التماية االجتماعية

في  ةغضاااماك السااا مة غالصاااتة الم ني ؛بم تلج االلتزامات الماليةلغفاء غظائف   غابفاظ تتعلى اال   العما مسااااعدبغية 
 .هؤالء الذيك ل  يعغدغا  ادريك على العم ع  د   ؛ إضافة الى دالعم م اك 

 
تدابير الدع  العا  للقطاعات األ ثر تأثرا  طبيقدغر رئيساااي تؤديه في تصااامي  غتبالعم  غالعما   صاااتابمنظمات أتتمتع 

، عامة التجزئة غالتجار تجار  النق  البتري غالفنادق غالمطاع  غالسااياتة، غ، بشاا   مباشاار بالغباء، مث  الطيراك المدني
، التدابير ال زمة لتماية ساب  عيش العما  غالمؤساساات تطبيق، غبشا   فعا ، ادر  على ضاماك  إن ا. غالتصانيع غالثقافة

ً األشاااا اص  ساااات دجت  ما غأك تلك التدابير مسااااؤغلية المطلقة عك تصاااامي  غفي تيك تتتم  الت غمات ال .األ ثر اتتياجا
 اساات ما  ،هذه السااياسااات بشاا   تاساا  في تشاا ي  شااار غاك أك يغء االجتماعيالشاار ا يسااتطيع، السااياسااات العامة تطبيقغ

ع غ  على ذلك، يم ك للتغار االجتماعي الثنائي غالث ثي أك يساااعد . غغالمباشاار األطراج غدع  العم  الت غمي الث ثي
ً  اانتاجية غالنمغ اال تصاااديب الدفعلفتر  ما بعد األزمة بغية تسااتمر في غضااع سااياسااات غاسااتراتيجيات أطغ  أج   ،  دما

 .غاالستقرار ت يجالقدر  على الاالجتماعي غ  ت التتتقيق غضماك  لمنظ اإلى الطابع  نتقا تعزيز االإضافة الى 

 العمل والعمالة ظروفتعزيز الحوار االجتماعي بشأن 

ة ضااااااااغفمك     الم – غظائج  غإجراءات االتتفاظ بالالتغار االجتماعي بشاااااااأك ظرغج العم غدع  ال بد مك تعزيز
منظمات أصاااتاب  قغ . غأ ثر تتديدا، تالمؤساااساااات  غدع  اساااتمرارية ضاااماك تماية العمالالجماعية على نتغ  اص، 

أي صاااناعة أغ  طاع أغ بصااايصااااً لتلبية االتتياجات ال اصاااة   عد دغر رئيساااي في تصااامي  التلغ  المبالعم  غالعما  
ة. األزم أغ ات صاااال  المتنافساااة فيالتغازك بيك الم رسااااءتسااااعد في إ  دت  التفاغض علي ا ي االتفا يات الت . إكمؤساااساااة
 ،منظمات العما  على  افة المستغياتغب العم  غ/أغ منظمات   تغص  إلي ا أصتايتلغ  المشتر ة التي الغتست م  تعزز 

 .السلطات العامة تعتمدهاالتي السياسات 

 
 ،بالتجزئة يةذااأل باء ــ مث  الصتة، غتجار أثناء الغ أساسيةتعزيز التغار االجتماعي في القطاعات التي تقد   دمات  إك

 ذه ال اصة لتتياجات  تستجيب لتماية ر تدابي ك تصمي اضمفي يساعد  غ دمات الطغارئ العامة غ دمات األمك،
سياسات غإجراءات ب المتعلقة على المعلغمات في م اك العم  الط ع العما  غينبغي ات اذ تدابير مناسبة 7 .القطاعات
إبداء ب التق العما  من ضماك إضافة الى  ،( الش صيةلى معدات الغ اية عصغ  تبما في ذلك الالم نية ) غالصتة الس مة
ة إلى للسياسات الراميبالنسبة التغار االجتماعي م   أيضاً . إك طبيق اغت تلك السياسات غالتدابير تصمي في مسألة  الرأي
 .في أما ك العم  ةالس مة غالصتة الم ني ،في الغ ت نفسه ،غإنتاجيت ا مع ضماك المؤسسات استدامةدع  

 
تيساااير الممارساااات الجيد  ب دج  مدغناتداك مبادئ تغجي ية مشاااتر ة غالشااار اء االجتماعيغك في  ثير مك البل طغرقد ل

ة، ة تشاااام  مجاالت مث  الصااااتة غالساااا ماتفا ات جماعي  ابرا ت  غ د. غإعاد  تنشاااايط اال تصاااااد   عملعغد  الناس إلى 
باتغ عد، غالعم  القصاااااااير ا العم  ترتي فاظ ، غترعدي   يمت األج ، غتجميد األجغر أغ تعك بُ بات ااجازات، غاالتت تي

سيدغر ة الجماعية ضاغمفاللعب ست .المؤسسات، غتعزيز أداء بالعم  سا صاداالن ماش أثناء  أ عندما يتعلق األمر  ياال ت
 .المؤسساتعلى أداء غالتفاظ  ةلاالتتفاظ بالعمتصمي  إجراءات اب
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