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     منظمة العمل الدولیة ل موجز قطاعي   

 ۲۰۲۰ نیسان/ أبریل ۱۷التاریخ: 

 وأثره في الزراعة واألمن الغذائي ۱۹-كوفید
 

في جمیع أنحاء العالم،   ه ر انتشوا ۱۹-استمرار تفشي وباء كوفید نظراً إلى 
فإن من الضروري معالجة آثاره الحالیة والمحتملة في قطاع األغذیة  
الزراعیة، من منظور تورید األغذیة والطلب علیھا على السواء. وسیكون  
ضمان استمرار سیر عمل السالسل العالمیة والوطنیة لتورید وإمداد  

منع حدوث أزمة غذائیة في  األغذیة أمراً حاسماً في تأمین تورید األغذیة و
تحدیات تتعلق باألمن الغذائي والتغذوي والحد   أصالً البلدان التي تواجھ 

 االقتصاد العالمي.  على لجائحة ا  الذي تخلّفھ من األثر السلبي الكلي 

وعلى الرغم من أن حصة الزراعة في مجموع العمالة انخفضت من  
ین الماضیین، فإنھا توفر  في المائة خالل العقد  ۲٦٫۸في المائة إلى    ٤۰٫۲

سبل العیش ألكثر من ملیار شخص في جمیع أنحاء العالم وتظل بمثابة  
العمود الفقري للعدید من البلدان ذات الدخل المنخفض، حیث تستأثر بنسبة  

وتُسھم بما یصل إلى ثلثي الناتج المحلي   ۱في المائة من العمالة  ٦۰٫٤
ذا القطاع بأھمیة بالغة في أفریقیا  اإلجمالي في بعض تلك البلدان. ویتسم ھ 

في المائة، على   ۳۰٫٥و ٤۹تبلغ فیھما حصتھ من العمالة  حیث وآسیا، 
في المائة    ٤۱٫۹التوالي. وھو مصدر رئیسي لعمالة النساء اللواتي یشكلن  

 .۲من القوة العاملة الزراعیة في العالم النامي 

العمالة العالمیة،   وعلى الرغم من الحصة المتناقصة للناتج الزراعي في
. وما فتئ تحول النظام الغذائي، باالقتران  ۳فقد استمر ھذا الناتج في النمو 

مع التوسع الحضري وزیادة نصیب الفرد من الدخل وفرص التصدیر،  
یتجسد في وظائف جدیدة في قطاع األغذیة الزراعیة األوسع نطاقاً والذي  

، من قبیل  بھا لصلة یشمل الزراعة والقطاعات غیر الزراعیة ذات ا
المعالجة والتصنیع وتسویق األغذیة والنقل وإعداد األغذیة. ویستخدم  

غالبیة العاملین للحساب الخاص والعاملین   أصالً قطاع األغذیة الزراعیة 
بأجر في البلدان النامیة. ومع ذلك، یتسم العدید من ھذه الوظائف في الوقت  

منھا: ضعف   ،جة جملة أمور یالراھن بمواطن عجز في العمل الالئق نت

قوانین وتفتیش العمل  الإنفاذ    عدم فعالیة  مؤسسات سوق العمل، بما في ذلك 
وآلیات االمتثال؛ البیئات غیر المالئمة لتنمیة المنشآت؛ انخفاض اإلنتاجیة؛  
تغیر المناخ؛ انتشار السمة غیر المنظمة؛ البنیة التحتیة المتردیة؛ قلة فرص  

الجتماعیة والخدمات األخرى، بما في ذلك التعلیم  الوصول إلى الحمایة ا
زیادة تعرض عمال   بسببوالرعایة الصحیة. وتنشأ تحدیات إضافیة 

المزارع لمختلف مخاطر السالمة والصحة والمخاطر البیئیة والبیولوجیة،  
بالمواد الكیمیائیة والضوضاء وإصابات  منھا بما في ذلك ما یتعلق 

 لحرارة وما إلى ذلك.  العضالت والھیكل العظمي وا 

ویعاني العمال الزراعیون من أعلى معدل النتشار فقر العاملین. ویعیش  
ربع العاملین في ھذا القطاع في حالة فقر مدقع. وعلى الرغم من أن العدید  
من العمال الزراعیین وأسرھم یضطلعون بدور مھم في االقتصادات  

ة لإلنتاج والتجارة  الوطنیة ویوفرون حلقة وصل مع الھیاكل العالمی
الزراعیین ویلبون احتیاجات العالم من الغذاء، فإنھم یعانون من الفقر  

 وانعدام األمن الغذائي. 

وفي حین ُصنفت وظائف قطاع األغذیة الزراعیة على أنھا ضروریة في  
في العدید من البلدان، فإن التدابیر المعتمدة للتخفیف    ۱۹-سیاق أزمة كوفید
الجائحة قد تفرض مزیداً من الضغط على قدرة القطاع  من وتیرة انتشار 

على االستمرار في تلبیة الطلب وتوفیر الدخل وسبل العیش وضمان  
اتخاذ   من شأن . والزراعیین المنتجینو السالمة والصحة لمالیین العمال 

تحدیات العمل الالئق المتعددة التي یواجھھا  ل للتصدي إجراءات عاجلة 
، أن یتسم  تحسین سیر عمل قطاع األغذیة الزراعیةلالعمال الزراعیون و 

للتصدي بفعالیة لألزمات الحالیة والمستقبلیة على السواء.   بأھمیة حاسمة
وال بد من استخالص الدروس من االستجابات للجائحة في الزراعة بھدف  

حو أفضل". وال ینبغي تفویت الفرص الناشئة العتماد  "إعادة البناء على ن
 االبتكارات التكنولوجیة وتحسین االستدامة البیئیة. 
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 ۱-  ۱۹-أثر كوفید  

منذ بدایة الجائحة، لم تحدث أي اختالالت ذات شأن في إمدادات األغذیة  
حتى اآلن. ومع ذلك، قد تؤدي التحدیات اللوجیستیة داخل سالسل التورید  
واإلمداد، ال سیما القیود المفروضة على حركة التنقل داخلیاً وعبر الحدود،  

غذیة،  فضالً عن مسائل العمل، إلى حدوث اختالالت في إمدادات األ
ألجل طویل. ویُحتمل أن تتضرر بوجھ خاص   مستمرةسیما إذا بقیت  ال

السلع عالیة القیمة، ال سیما القابلة للتلف منھا، مثل الفواكھ والخضار  
الطازجة واللحوم واألسماك والحلیب والزھور. وقد أفضت األزمة  

الفرعیة مثل زراعة   القطاعاتالوظائف في  تدمیر الصحیة بالفعل إلى 
. وقد یحدث مزید من االنخفاض في نوعیة  ٤في عدد من البلدان  زھار األ

الوظائف في القطاع وإلغاء الوظائف، ال سیما في قاعدة سلسلة التورید  
واإلمداد. ویُرجح أن تتأثر النساء والشباب تأثراً أقوى، ذلك أنھم شدیدو  

 التعرض لالستضعاف االجتماعي واالقتصادي. 

المزارعین من النفاذ  أن تمنع  روضة على حركة التنقل  القیود المف  من شأنو
إلى األسواق وتؤدي إلى ھدر األغذیة. ویتعذر على المزارعین اآلن في  

إلى المدارس    بیعھا   العدید من البلدان، بیع منتجاتھم في األسواق المحلیة أو 
والمطاعم والحانات والفنادق والمؤسسات الترفیھیة المحلیة األخرى التي  

 قت مؤقتاً. لغأ

المحاصیل كثیفة  ومعالجة وقد تؤثر الجائحة أیضاً تأثیراً خطیراً في إنتاج 
الید العاملة بسبب نقص الید العاملة ووقف اإلنتاج مؤقتاً. وعلى سبیل  
المثال، یواجھ القطاع الزراعي في أوروبا نقصاً حاداً في الید العاملة بسبب  

العمال الموسمیین من الوصول  یمنع مئات اآلالف من  مما إغالق الحدود 
إلى المزارع التي تعتمد على عملھم خالل فترة الحصاد. ومن المتوقع أن  

ر ذلك في القطاع طویل األجل. ویوجد عدد من المنتجین  یأثتیكون 
الزراعیین األوروبیین الرئیسیین، بما في ذلك فرنسا وألمانیا وإیطالیا  

ً وإسبانیا وبولندا، في وضع ھش للغایة. و ، أي  كولدیریتيلمنظمة وفقا
المنظمة اإلیطالیة التي تمثل المزارعین، یعتمد أكثر من ربع األغذیة  

عامل مھاجر موسمي   ۳۷۰ ۰۰۰المنتجة في البالد على ما یقرب من 
عامل زراعي من القدوم   ۱۰۰ ۰۰۰نظامي. وقد ال یتمكن ما یقرب من 

في فرنسا. وفي    الضعفبمقدار  الرقم  یرتفع ھذا  إلى إیطالیا ھذا العام، وقد  
عامل مھاجر موسمي كل عام في    ۲۸٦ ۰۰۰ستخدم فیھا نحو  ألمانیا التي یُ 

مختلف  إنتاج الفواكھ والخضار والنبیذ، تعكف الحكومة على استكشاف 
  من العمال للحصاد، بما في ذلك تسییر رحالت مباشرة  حشد عدد كافٍ   سبل

عمل مؤقتة لطالبي اللجوء.  لصالح العمال الزراعیین وإصدار تراخیص 
إرشادات  ، أصدرت المفوضیة األوروبیة ۲۰۲۰بریل نیسان/ أ ۲وفي 
للدول األعضاء لتسھیل السفر العابر للحدود بالنسبة إلى العمال   عملیة

وفي الوقت  ،  موسمیین في المھن األساسیة التي تشمل عمال قطاع األغذیةال
 انتشار الجائحة.  زیادة اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لتجنب  نفسھ
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 مرأة مزارعة في مزرعة في دا نانغ، فیتناما

وقد تؤثر الجائحة أیضاً تأثیراً سلبیاً كبیراً في سبل عیش المالیین من عمال  
المزارع المستخدمین في اإلنتاج الزراعي الموجھ نحو التصدیر وكثیف  
الید العاملة في البلدان النامیة. وعلى سبیل المثال، یمكن للتعلیق المؤقت  

كینیا، التي یُتداول    ،مزادات الشاي في العالم في مومباساأكبر  األخیر ألحد  
  اً أثر   أن یخلّف  فیھا الشاي من العدید من بلدان شرق أفریقیا، إذا طال أمده،

قلیمیة. وسیظھر األثر الفوري  في االقتصادات المحلیة والوطنیة واإل  اً مدمر 
في محاور السلسلة المختلفة، بما في ذلك المصانع والمستودعات ومتعھدو  

التي قد تضطر إلى إیقاف اإلنتاج وتسریح   المزارع النقل، فضالً عن 
القاطفین الذین كثیراً ما یكونون من بین أكثر العمال حرماناً واألشد تعرضاً  

یا وحدھا، یوفر الشاي سبل العیش لنحو  للتراجع االقتصادي. وفي كین
في    یُعتبر القطاع  بأجر؛ بینما  من صغار المزارعین والعاملین  ٦۰۰ ۰۰۰

یوفر وظائف لما   إذمالوي ثاني أكبر مصدر عمل منظم بعد الحكومة، 
 عامل.  ٥۲ ۰۰۰یقرب من 

وقد یؤدي لجوء المستھلكین إلى الشراء بدافع الھلع وتخزین األغذیة  
واالستجابات السیاسیة الوطنیة المتصلة بالتجارة لمواجھة الجائحة،  

سیما أي قیود مفروضة على الصادرات، إلى ارتفاع األسعار وزیادة   ال
األزمات السابقة    وقد بیّنت. ٥تقلبھا، مما یزعزع استقرار األسواق الدولیة 

لغذائي  أن ھذه التدابیر تلحق الضرر على نحو خاص بالبلدان ذات العجز ا 
من   ۲۰۰۸-۲۰۰۷والدخل المنخفض. وقد زادت األزمة الغذائیة للفترة 

  ۱٥٥إلى  ۱۳۰ت بما قدره دفعو ٦حدة الفقر في صفوف الفقراء أصالً 
بأجر،    العارضونالعمال    وكان   ۷الفقر.   في براثن  إلى الوقوع  ملیون شخص

و  ك وصغار التجار ومنتجال سیما في الزراعة، والمزارعون غیر المّال 
السلع الذین تراجعت لدیھم معدالت التبادل التجاري مقابل الحبوب  
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https://martinplaut.com/2020/03/22/tens-of-thousands-of-african-jobs-at-risk-as-europe-dumps-flowers-during-the-coronavirus-crisis/
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https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2011-2.html
https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2011-2.html
https://www.standardmedia.co.ke/article/2001364917/looming-shutdown-of-tea-auction-sends-jitters-in-eac
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. ووفقاً لتقدیرات منظمة العمل الدولیة، لكي  ۸، ھم األشد تضرراً الغذائیة
من المحافظة  العمال ذوو األجور المتدنیة في البلدان األكثر تضرراً    یتمكن

  عین علیھمسیتالوقوع في براثن الفقر،  اعلى مستوى معیشتھم ویتجنبو
العدید من ھذه البلدان   شھد. كما ۹عمل إضافي كل شھر أسبوع إیجاد 

زیادات كبیرة في معدالت التسرب من المدرسة وانتشار عمل األطفال،  
 بسبب تكالیف المدرسة الباھظة ونقص الغذاء المناسب. 

ویجب أال یُستخدم الطابع الملح لألزمة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات  
وفر  كذریعة للتخلي عن اإلطار المعیاري للحلول السیاسیة. وت ،فوریة

األخرى أساساً    معاییر العمل الدولیةو  العمل المبادئ والحقوق األساسیة في  
 قویاً إلیجاد الحلول على المستوى الوطني.  

على   المعلومات ونشر ومن شأن الرصد الدقیق ألسعار وأسواق األغذیة 
نحو شفاف أن یعزز قدرة الحكومات على ضمان اإلدارة الفعالة لسوق  
األغذیة ومنع الشراء بدافع الھلع وإرشاد المنشآت الزراعیة في اتخاذ  

. وفي ھذا السیاق، سیكون من األھمیة  ۱۰في مجال اإلنتاج  رشیدةقرارات 
وظائف    كفالة  وفي الوقت نفسھبمكان ضمان التدفق الحر للتجارة الدولیة،  

 .۱۱جیدة في النُظم الغذائیة 

ویتزاید االعتراف ببرنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولیة كأداة فعالة  
ر أساس إلطار  یوفت، و۱۲للتخفیف من حدة الفقر وانعدام األمن الغذائي 

. وعند معالجة  ۱۳الفعالة لألزمات   واالستجاباتعادل وثابت للتنمیة العالمیة  
أثر األزمة الصحیة الحالیة في قطاع األغذیة الزراعیة، ینبغي أن تستند  
استجابات السیاسة الوطنیة والدولیة إلى إطار منظمة العمل الدولیة  

أربع دعامات مترابطة،   على، الذي ینطوي ۱۹-لالستجابة لجائحة كوفید
 ھي: 

  حفز االقتصاد والعمالة؛ 
 المداخیل؛ دعم المنشآت والوظائف و 
  حمایة العمال في مكان العمل؛ 
  .االعتماد على الحوار االجتماعي إلیجاد الحلول 

 حفز اإلنتاج الزراعي وضمان أمن الدخل 
أو للمخاوف المتعلقة   ۱۹-في الحاالت التي یكون فیھا لجائحة كوفید

، أثر سلبي في القطاع الزراعي، ینبغي اعتماد تدابیر طارئة  ابانتشارھ
م منشآت األغذیة الزراعیة بھدف حفز اإلنتاج الزراعي  مناسبة لدع 

وضمان استمرار العمال في الحصول على أجور الئقة وإعانات أخرى،  

 
 .Compton, J., Wiggins, S. & Keats, S., 2010 op. citانظر:   ۸
 انظر:   ۹

ILO “Investing in food security as a driver of better jobs”, in World of Work Report 2011: Making markets work for jobs, 2011, p. 76; ILO, “Decent work 
for food security and resilient rural livelihoods”, 2019. 

 انظر:   ۱۰
FAO, “Agri-food markets and trade policy in the time of COVID-19”, 2 April 2020; Agrilinks, “Preventing Global Food Security Crisis under COVID-19”, 
18 March 2020. 
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ً مع االتفاقات الجماعیة القائمة و/أو القوانین  . وفي ھذا  المعنیةتمشیا
السیاق، ال بد من إیالء اھتمام خاص لمئات المالیین من العمال الزراعیین  

ون من بین أشد الفئات استضعافاً وفقراً وانعداماً  یكونغالباً ما  نبأجر الذی
ً في ضمان استمراریة  لألمن الغذائي ، وإن كانوا یلعبون دوراً حاسما

 اإلمدادات الغذائیة. 

توفیر فرص الحصول على إعانات البطالة والمساعدة االجتماعیة   ویتسم
لصالح العمال الزراعیین الذین یفقدون وظائفھم أو الذین تُخفض ساعات  

أمٌر بالغ األھمیة لتخفیف أثر األزمة. وباإلضافة إلى ھذه   ، بأنھعملھم
ً الخطوات الفوریة و معالجة ھذه األزمة وأي أزمات مستقبلیة  ل توخیا

جة ناجحة، ینبغي استخدام الزخم الحالي إلحراز تقدم نحو نُظم الحمایة  معال
 ً  . ۱٤االجتماعیة الشاملة والعالمیة والممولة تمویالً جماعیا

 كفالة الضمان االجتماعي 
توسیع نطاق    المتمثل في  تحديالإن الطابع الموسمي لإلنتاج الزراعي یفاقم  

تغطیة الحمایة االجتماعیة لیشمل العمال الزراعیین المستبعدین أصالً في  
العدید من البلدان من القوانین الوطنیة لحمایة الید العاملة، مثل تلك التي  

الحد األدنى لألجور والحد األقصى لساعات العمل واإلجازة   ضعت
السمة غیر  انتشار    ىالمرضیة مدفوعة األجر والضمان االجتماعي. وقد أد

المنظمة واالفتقار إلى البنیة التحتیة والخدمات في المناطق الریفیة إلى  
حیثما   ،زیادة عرقلة فرص الوصول إلى خدمات الحمایة االجتماعیة

 ُوجدت. 
  ۲۰۱۲وتوصیة منظمة العمل الدولیة بشأن أرضیات الحمایة االجتماعیة،  

مل وتدریجي إزاء توسیع  )، التي تشجع على اعتماد نھج شا۲۰۲(رقم 
نطاق الحمایة االجتماعیة لیشمل الجمیع، تعالج ھذه الشواغل. ویكتسي  
ضمان وصول جمیع العمال الزراعیین إلى خدمات الرعایة الصحیة  
األساسیة، بما في ذلك إجراء الفحوصات، أھمیة بالغة لضمان سالمتھم  

 وصحتھم في العمل ومنع انتشار الفیروس. 
آللیات الحمایة االجتماعیة، من قبیل التحویالت النقدیة   ویمكن أن یكون

والحصول على القروض ومنتجات التأمین االئتماني على الحیاة والتأمین  
القائم على مؤشرات الطقس، أھمیة بالغة بالنسبة إلى منشآت األغذیة  
ً مؤقتاً في نشاطھا االقتصادي،   الزراعیة، ال سیما عندما تسجل انخفاضا

لشأن حالیاً. وفي األوقات العادیة، یمكن لھذه اآللیات أن تلعب  كما ھو ا 
دوراً رئیسیاً في حمایة األعمال الزراعیة والمجتمعات الریفیة من ضعف  

ضخ األموال في االقتصادات الریفیة التي غالباً ما    ، عن طریقالمحاصیل
 تفتقر إلى السیولة النقدیة وإنشاء البینة التحتیة.

https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_741827/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_437170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_437170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_437170.pdf
http://www.fao.org/3/ca8446en/CA8446EN.pdf
https://www.agrilinks.org/post/preventing-global-food-security-crisis-under-covid-19-emergency
http://www.fao.org/news/story/en/item/1268719/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1268719/icode/
http://www.g20.utoronto.ca/2014/g20_food_security_nutrition_framework.pdf
https://www.un.org/zerohunger/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/UCFA_Final.pdf
http://www.ilo.ch/employment/Whatwedo/Publications/WCMS_116630/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_norm/%40relconf/documents/meetingdocument/wcms_103507.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739678/lang--en/index.htm
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 لصحة في العمل ضمان السالمة وا
أن یكون ھناك تركیز خاص على سالمة وصحة العمال  من ال بد 

الزراعیین عند ضمان توافر أعداد كافیة من العمال الزراعیین الموسمیین  
استمراریة اإلنتاج في البلدان النامیة على  ضمان  في االقتصادات المتقدمة و 

 السواء. 
ویحق لجمیع العاملین في قطاع األغذیة الزراعیة، سواء كانوا عماالً  
مؤقتین أو موسمیین أو مھاجرین، بغض النظر عن وضعھم القانوني أو  

ً ما   ھمفي ظروف آمنة وصحیة. ولكن أن یعملواجنسھم،  في الواقع غالبا
یفتقرون إلى فرص الوصول إلى معدات الحمایة الشخصیة المناسبة  

المرافق الصحیة، في حین أن مواقع اإلنتاج المكتظة والشائعة  والمیاه و 
 تزید من خطر اإلصابة بالعدوى. 

على السالمة والصحة ما    ۱۹-وقد تشمل تدابیر التخفیف من مخاطر كوفید
یلي: توفیر فرص الحصول على معدات الحمایة الشخصیة؛ إعادة تنظیم  

یما من خالل استعراض  العمل لضمان مسافة جسدیة آمنة بین العمال، ال س
العملیات التي عادة ما تتطلب التفاعل الوثیق؛ تنفیذ تدابیر المراقبة  
األخرى، بما في ذلك الوصول الدائم إلى الفحوص الصحیة والمرافق  
الطبیة؛ ضمان فرص الوصول إلى المیاه النظیفة والمرافق الصحیة  

یر وسائل الراحة  الصابون ومعقم الیدین الكحولي؛ تطھ مع توافر  المناسبة
والمعدات في مكان العمل؛ زیادة تواتر عملیات التنظیف. ومن  

  بشأنعلى جمیع المعلومات بلغتھم بمكان ضمان حصول العمال  األھمیة
 والحمایة الشخصیة والنظافة.  ۱۹-كوفید

وینبغي تطویر وإنفاذ نظام فعال إلدارة السالمة والصحة المھنیتین یشمل  
مة والصحة المھنیتین لجمیع القطاعات، بما في ذلك  تشریعات شاملة للسال

بثقافة وطنیة وقائیة  واستكمالھ الزراعة، ویوفر الحمایة لجمیع العمال، 
ً مع اتفاقیة السالمة   للسالمة والصحة المھنیتین في ھذا القطاع، تمشیا

)، والتوصیة المصاحبة لھا رقم  ۱۸٤(رقم  ۲۰۰۱والصحة في الزراعة، 
ة  السالقطاع الزراعي من التغلب بس  نأن تمكّ ه التدابیر  ھذومن شأن  .  ۱۹۲

 مخاطر تتعلق بالسالمة والصحة في المستقبل.  ةعلى أی

 ضمان ظروف معیشیة مالئمة 
ً ما یعیش العمال الزراعیون على مقربة من موقع اإلنتاج وقرب   وغالبا

.  ۱۹-بعضھم البعض، مما قد یزید من خطر التعرض لإلصابة بكوفید

بالمعاییر   من المھم أن تفي للعمال، متوفرة أماكن اإلقامةون وحیثما تك
سبل  كل فرد أو لكل أسرة ول الساریة التي تتطلب توفیر مساحة كافیة

الحصول على میاه الشرب الصالحة والمرافق الصحیة ومرافق الغسیل  
 الكافیة. 

 تعزیز تفتیش العمل 
ینبغي مواصلة الجھود المبذولة لضمان االمتثال في مكان العمل من خالل  
تفتیش العمل. وقد یكون من الضروري استعراض أسالیب عمل مفتشیات  
العمل لتحسین فرص الوصول إلى الخدمات التي تقدمھا، بما في ذلك من  

التطورات في مجال تكنولوجیا المعلومات   االستفادة منخالل 
 واالتصاالت. 

وفي البلدان التي تعتمد بشكل كبیر على العمال المھاجرین في ھذا القطاع،  
یجب إیالء اھتمام خاص لضمان التوظیف العادل واتخاذ جمیع التدابیر  

الظروف    تطبیق والترتیبات الوقائیة الالزمة، بما في ذلك على سبیل المثال  
د األداء  مكان العمل. وفي غیاب نظام جی فيالمالئمة و دة یالج الصحیة

  یواجھون  العمال المھاجرینأن  لتفتیش العمل أثناء األزمة، أفادت التقاریر  
 مخاطر االستغالل المتزایدة. 

 یجاد الحلولإلاالعتماد على الحوار االجتماعي  
  إشراك)، بأھمیة ۱٤۱(رقم  ۱۹۷٥تقر اتفاقیة منظمات العمال الریفیین، 

األعمال اإلنمائیة االقتصادیة واالجتماعیة من  في  منظمات العمال الریفیین  
أجل تحسین ظروف عمل ومعیشة العمال الریفیین بشكل دائم وفعال.  

في تقییم   وبالتالي، ینبغي إشراك العاملین في القطاع الریفي إشراكاً كامالً 
، وینبغي للحكومات أن تضمن إجراء مشاورات فعالة  ۱۹-أثر كوفید

استجابة مناسبة لألزمة.    وضع وإشراك منظمات العمال الریفیین في عملیة  
من توصیة منظمات   ۱۳إلى  ۱۱ولھذا الغرض وتمشیاً مع الفقرات من 

)، ینبغي للحكومات أن تتخذ خطوات  ۱٤۹(رقم  ۱۹۷٥العمال الریفیین، 
فعالة لضمان تمثیل منظمات العمال الریفیین في الحوار االجتماعي على  
مختلف المستویات وإیصال صوتھا بشأن مختلف المسائل الناشئة عن  

 األزمة الحالیة والمؤثرة في المجتمعات والتنمیة الریفیة.

 ۲-  الھیئات المكونة والشركاء  استجابات 

التنفیذیون للشركات الكبرى ومنظمات المجتمع المدني  المدیرون  وّجھ
ء إلى قادة العالم من أجل  "ندامفتوحة، والعلماء والسیاسیون، في رسالة 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع أزمة عالمیة في األمن الغذائي أثناء مكافحة  
عاجلة ومنسقة لمنع    زعماء العالم إلى اتخاذ إجراءاتودعوا  ،  "۱۹-كوفید

ركز  تإلى أزمة غذائیة وإنسانیة عالمیة. و ۱۹-تحول جائحة كوفید
) الحفاظ على تدفق إمدادات األغذیة  ۱على ما یلي: (  ةالمقترح  ات اإلجراء

) تعزیز الدعم  ۲اإلبقاء على االنفتاح التجاري؛ ( -في جمیع أنحاء العالم 
ستثمار في النُظم الغذائیة  ) اال۳فئات األكثر استضعافاً؛ (إلى الالمقدم 

 تمھید السبیل لتعافي الناس والكوكب.  -المستدامة والقادرة على الصمود 
بیان  التجاري في جرى التشدید على أھمیة اإلبقاء على االنفتاح كذلك، 
عة لألمم  ین لمنظمة األغذیة والزراصادر عن المدیرین العام مشترك
 ومنظمة الصحة العالمیة ومنظمة التجارة العالمیة.   )الفاو(المتحدة 

إلى رئیسي منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة   موجھة رسالة وفي 
ات عمال األغذیة  ومنظمة الصحة العالمیة، دعا االتحاد الدولي لرابط 

  –والزراعة والفنادق والمطاعم وتورید األطعمة والتبغ والفروع المثیلة 
وھو اتحاد نقابي عالمي یضم أعضاء في مجموعة متنوعة من الصناعات،  

إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة   -بما في ذلك الزراعة وتجھیز األغذیة 
توفیر   یعّوللحمایة حیاة وسالمة وسبل عیش العمال الزراعیین الذین 

مجموعة من الطلبات  . كما قدم االتحاد على عملھم  األمن الغذائي 
المساواة بین  و  والمشروبات  األغذیةوالزراعة واإلرشادات التي تشمل 

 .الجنسین
أصحاب العمل القطاعیة (مثل جمعیة زیت   وأصدر عدد من منظمات

واتحاد جنوب أفریقیا للمنظمات الزراعیة   GAPKIاإلندونیسیة النخیل 
Agri SAكما أصدر عدد من  ۱۹-ألعضائھا بشأن كوفید ) إرشادات .

منظمات العمال الزراعیین إرشادات مماثلة (مثل اللجنة المنظمة لعمال  
 ). FLOCالمزارع 

في   ۱۹-أثر كوفید بشأن الموجزات السیاسیة من ونشرت الفاو مجموعة 
النظام الغذائي. وكجزء من خطة األمم المتحدة العالمیة لالستجابة اإلنسانیة  

https://www.infomigrants.net/ar/
https://www.foodandlandusecoalition.org/a-call-to-action-for-world-leaders/
https://www.foodandlandusecoalition.org/a-call-to-action-for-world-leaders/
https://www.foodandlandusecoalition.org/a-call-to-action-for-world-leaders/
https://www.foodandlandusecoalition.org/a-call-to-action-for-world-leaders/
https://www.foodandlandusecoalition.org/a-call-to-action-for-world-leaders/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode/
http://www.fao.org/news/story/ar/item/1268969/icode/
http://www.iuf.org/w/?q=node/7517
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Agriculture.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Food%20and%20beverage.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Equality.pdf
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2020%20IUF%20COVID-19%20Demands%20-%20Equality.pdf
https://gapki.id/news/tag/gapki-protocol-against-corona-covid-19
http://www.agrisa.co.za/about
http://www.iuf.org/w/sites/default/files/FLOCdocuments.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/resources/policy-briefs/ar/
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للتركیز على   ، استعرضت الفاو برامجھا اإلنسانیة الجاریة۱۹-لكوفید
الدعم المستمر للفئات األكثر استضعافاً واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة  

) إنشاء مرفق  ۱اآلثار الثانویة للفیروس. وتتركز جھود الفاو على ما یلي: (
عالمي للبیانات، بالتعاون مع برنامج األغذیة العالمي والشركاء اآلخرین؛  

لغذاء والحفاظ على سبل العیش  ) تثبیت الدخل وفرص الوصول إلى ا ۲(
) ضمان استمراریة سلسلة  ۳الجاریة والمساعدة على إنتاج األغذیة؛ (

) منع  ٤تورید وإمداد األغذیة األساسیة لصالح السكان األكثر استضعافاً؛ (
بین العاملین في سلسلة األغذیة من خالل استثارة الوعي    ۱۹-انتقال كوفید

بما في ذلك حقوق العمال وأدوارھم  بلوائح سالمة األغذیة والصحة، 
 ۱٥السلطات الوطنیة ومنظمة الصحة العالمیة.  بالتعاون مع ومسؤولیاتھم، 

بین نقابة   ۲۰۲۰آذار/ مارس  ۲٥في  عموقّ  اتفاق ینص وفي كولومبیا، 
  Auguraورابطة صناعة الموز  SINTRAINAGROعمال األریاف 

  ۲۲  ۰۰۰على تدابیر الدعم وحمایة الصحة والسالمة لصالح ما یقرب من  
ھذه التدابیر ضمن ما تشمل، توفیر أدوات  تشمل  عامل في مزارع الموز. و

والمواد المطھرة لجمیع العمال وتدابیر   الكمامات الصحة الشخصیة مثل 
وما إلى  الذاتي بالنسبة إلى النقل والوجبات المنتظمة،  تباعد التطھیر وال

الذین یعانون  العمال عاماً و ٦٥ لى العمال الذین تزید أعمارھم ع ذلك. أما 
ضة  رّ المعمن حاالت مرضیة موجودة أصالً، بما في ذلك حاالت الحمل 

ً عن طبیعة عقود استخدامھم، ، بغض النظر للمخاطر  من  فیُعفَون جمیعا
العمل طوال فترة سریان المرسوم الحكومي بشأن تدابیر االحتواء المتعلقة  

في المائة   ۸ویحصلون على األجر األساسي، فضالً عن نسبة  ۱۹-بكوفید
 إضافیة. 

 أمثلة على تدابیر خاصة بكل بلد 
ألزمة شكل دعم  ا لمواجھة الوطنیة اتخذت معظم االستجابات السیاسیة 

مالي للمنشآت الزراعیة وتدابیر للحمایة االجتماعیة قصیرة األجل لدعم  
السكان العاملین. غیر أن عدداً قلیالً جداً من السیاسات یھدف إلى تطبیق  
معاییر العمل في ھذا القطاع أو تعزیز الحوار االجتماعي من أجل تطویر  

 یشكل فجوة یتعین سدھا. استجابات سیاسیة، وھو ما 
على اإلقراض   یة لكنداقدرة شركة االئتمان الزراعي  شھدت ، كندا وفي

ملیون دوالر   ۱۰۰ملیارات دوالر كندي وُخصص مبلغ  ٥بمقدار زیادة 
كندي للمنظمات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة لدعم األمن الغذائي في جمیع  
أنحاء البلد. وفي إطار إعانة االستجابة لحالة الطوارئ في كندا، یُمكن  

عن طریق أصحاب  للعمال الذین یتعذر علیھم العمل ألسباب طبیة ویتلقون  
إعانة إجازة مدفوعة محدودة، إن ُوجدت، التقدم بطلب للحصول  عملھم 

في المائة    ٥٥أسبوعاً من إعانات العمالة، أي ما یصل إلى    ۱٥  بلغعلى ما ی
 دوالراً كندیاً في األسبوع.   ٥۷۳من أجرھم أو 

، اعتمد مصرف الشعب الصیني زیادة تسھیالت إعادة  الصینوفي 
ملیار یوان صیني بأسعار فائدة   ٥۰۰اإلقراض وإعادة الخصم بقیمة 
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منخفضة لدعم المنشآت المتوسطة والصغیرة وبالغة الصغر. كما ُخفض  
سعر إعادة اإلقراض للمناطق الریفیة والزراعة والمزارعین والمنشآت  

في المائة. وبغیة تعزیز األمن الغذائي، أصدرت وزارة    ۲٫٥الصغرى إلى  
لدعم استئناف العمل في منشآت   مذكرات عدة الزراعة والشؤون الریفیة 

العلف والذبح وتجھیز اللحوم، فضالً عن توصیات بشأن اإلدارة المیدانیة  
نقص الید العاملة. وتعود العدید من   معالجةللمحاصیل والتدابیر الالزمة ل

السیاسات المحلیة بالنفع على القوى العاملة الزراعیة، من قبیل إعانات  
یوان صیني لصالح العمال الریفیین في   ۳۰۰غ بدل المعیشة المؤقتة بمبل

یوان صیني الستبقاء   ۳ ۰۰۰مقاطعة ھوباي والتحویل النقدي بمبلغ 
 . ۱٦السكان المھاجرین في مدینة ووھان

، ُمدد قرار وقف العمل بقانون الضریبة على األراضي  مصروفي 
الزراعیة لمدة عامین. كما تُخطط وزارة التضامن االجتماعي إلدراج  

في برامج المساعدة االجتماعیة القائمة وزیادة   أخرى أسرة  ۱۰۰ ۰۰۰
  ۹۰۰في المناطق الریفیة لتصل إلى  قادة لنساء والإلى ااإلعانات الموجھة  

جنیھ مصري مرة واحدة للعمال    ٥۰۰دفع    لھ  جنیھ مصري. ومن المخطط
 .۱۷غیر المنظمین المسجلین 

ملیون دوالر أمریكي من خالل   ۸۰، سیُخصص مبلغ السلفادور وفي 
صندوق الطوارئ لدعم القطاع الزراعي وضمان األمن الغذائي. ونُفذ  

ملیون أسرة معیشیة   ۱٫٥دوالر أمریكي لصالح  ۳۰۰تحویل نقدي قدره 
 .۱۸تفتقر إلى شبكة األمان المالیة ود غیر المنظم  عاملة في االقتصا 

الستجابة الزراعیة رزمة دعم زراعیة جدیدة  ل ، تشمل رزمة فیجيوفي 
لدعم إنتاج المحاصیل قصیرة األجل من خالل توزیع المعدات والبذور.  

على دفع مبلغ إغاثة   ۱۹-وتنص المیزانیة المرصودة لالستجابة لكوفید
ً لمرة واحدة لصالح العاملین في القطاع غیر  دوالراً أمریك ۱٥۰قدره  یا
 .۱۹المنظم 
ً "قاعدة ألمانیاوفي  العمال   من أجلیوماً"  ۷۰، مددت الحكومة مؤقتا

  ۱۱٥صل إلى ت فترةالزراعیین الموسمیین الذین یجوز لھم العمل اآلن 
دون دفع اشتراكات الضمان    ۲۰۲۰یوماً حتى نھایة تشرین األول/ أكتوبر  

ورفعت حدود الدخل اإلضافیة من أجل تعویض العمل المؤقت    االجتماعي. 
ومن أجل المعاشات التقاعدیة التي یتلقاھا المزارعون. كما عُدلت اإلجازة  

ما ینطبق قانون  نالمبلغ المستلم، حی یكونالمرضیة مدفوعة األجر، بحیث 
ً لالحمایة من العدوى،  صافي أجر العامل خالل األسابیع الستة  مساویا

ً لى، ومن ثم األو  . ۲۰عانة اإلجازة المرضیةإل یكون مساویا
، ُخففت الشروط المؤھلة  Cura Italiaإطار حافز  ، في إیطالیاوفي 

لمرة  یورو    ٦۰۰للحصول على إعانة البطالة للعمال الزراعیین ودُفع مبلغ  
واحدة لصالح العمال المستضعفین، بمن فیھم العمال الزراعیون. ویحق  

ً والذین یتعین علیھم   ٤۰ ۰۰۰للعمال الذین یتلقون أقل من  یورو سنویا
االستفادة من إعانة اإلعفاء الضریبي لمرة واحدة   ، االلتحاق بمكان العمل

 یورو.  ۱۰۰وقدرھا 
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ملیون   ۲۰۰تشمل رزمة الحوافز واإلغاثة االقتصادیة مبلغ  ،نامیبیا وفي
نخفضة الفائدة لصالح المزارعین  دوالر نامیبي من الضمانات للقروض م

والمنشآت الزراعیة، بما في ذلك المزارعون الذین یعانون من القیود  
المفروضة على التدفقات النقدیة والمنشآت الزراعیة الصغیرة والمتوسطة  
التي تعرضت لخسارة كبیرة في اإلیرادات. وستُقدم منحة دخل طارئة لمرة  

ً  ۷٥۰واحدة قدرھا   لجمیع العمال المنظمین وغیر المنظمین  دوالراً نامیبیا
 الذین فقدوا وظائفھم. 

ملیار بیسو فلبیني توفیر   ۲۷٫۱، تشمل رزمة مالیة بقیمة الفلبینوفي 
الحمایة االجتماعیة للعمال األكثر استضعافاً والدعم للقطاعات المتضررة  
بشدة، مثل السیاحة والزراعة. وفي إطار برنامج اإلعانات الطارئة،  

ملیون أسرة معیشیة منخفضة الدخل تعمل في االقتصاد غیر   ۱۸لقى ستت
ً یتراوح بین  ً لمدة   ۸ ۰۰۰و ٥ ۰۰۰المنظم مبلغا بیسو فلبیني شھریا

شھرین. كما قدمت إدارة رعایة العاملین في الخارج مساعدة نقدیة للعمال  
 .۲۱الفلبینیین في الخارج المتضررین من إجراءات حظر السفر 

 ۳-   منظمة العمل الدولیة  واستجابات أدوات 

اعتمدت منظمة العمل الدولیة مجموعة من الصكوك واألدوات التي توفر  
ماً لتدابیر االستجابة لحاالت الطوارئ والتنمیة طویلة األمد لھذا  إطاراً قیّ

 القطاع على أساس مستدام. 
، باالقتران  )۱۲۹(رقم  ۱۹٦۹(الزراعة)، اتفاقیة تفتیش العمل وتحدد 

، مجموعة من المبادئ إلرساء نظام التفتیش  المعنیةمع الصكوك األخرى 
في الزراعة وتشغیلھ وتنظیمھ، بما في ذلك توظیف مفتشي العمل وتحدید  

 ھم. واجباتسلطاتھم و
، لكل من  ) ۱۱(رقم  ۱۹۲۱اتفاقیة حق التجمع (الزراعة)، وتكفل 

 ة نفس حقوق التجمع واالتحاد المكفولة لعمال الصناعة. یشتغلون بالزراع
، على مجموعة من المبادئ  )۱۱۰(رقم  ۱۹٥۸اتفاقیة المزارع، وتنص 

فیما یتعلق بتعیین العمال المھاجرین وتوظیفھم وعقود االستخدام وإلغاء  
العقوبات الجنائیة واألجور واإلجازات السنویة مدفوعة األجر والراحة  

ایة األمومة وتعویض العمال والحق في الحریة النقابیة  األسبوعیة وحم
والمفاوضة الجماعیة وتفتیش العمل والسكن والرعایة الطبیة. وتتضمن  

لة لتحسین  )، مبادئ توجیھیة مفصّ ۱۱۰(رقم  ۱۹٥۸توصیة المزارع، 
 ظروف استخدام عمال المزارع. 

توصیة  ، وال)۱٤۱(رقم    ۱۹۷٥اتفاقیة منظمات العمال الریفیین،  وتنص  
، على حق العمال الزراعیین والریفیین في تكوین  ۱٤۹المصاحبة لھا رقم  

جمیع أنواع منظمات العمال الریفیین واالنتساب إلیھا، حسب اختیارھم،  
 ال. من أجل التمتع بصوت قوي ومستقل وفعّ 

،  ) ۱۸٤(رقم  ۲۰۰۱اتفاقیة السالمة والصحة في الزراعة، وتحدد 
، المبادئ من أجل صیاغة وتنفیذ سیاسة  ۱۹۲  والتوصیة المصاحبة لھا رقم

 وطنیة متسقة بشأن السالمة والصحة في الزراعة. 
، على  )۲۰۲(رقم   ۲۰۱۲توصیة أرضیات الحمایة االجتماعیة، وتشجع 

اعتماد نھج شامل وتدریجي إزاء توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة لیشمل  
اعي واالقتصاد  الجمیع، وھو أمٌر یتسم بأھمیة خاصة في القطاع الزر 

الریفي. وتشجع التوصیة على توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة من خالل  
ضمان فرص الوصول إلى الرعایة الصحیة األساسیة وأمن الدخل  
األساسي عند المستوى األدنى المحدد على الصعید الوطني للجمیع، بما  

لغذائي  في ذلك الفقراء واألسر المعیشیة التي تعاني من انعدام األمن ا 

والعمال في االقتصاد غیر المنظم، الذین ینتشرون بشكل خاص في  
 الزراعة والقطاعات ذات الصلة بھا. 

توصیة العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على  وتشدد 
، على ضرورة أن تضمن االستجابات  )۲۰٥(رقم  ۲۰۱۷الصمود، 

ون، بما في ذلك احترام  لألزمات احترام جمیع حقوق اإلنسان وسیادة القان
 المبادئ والحقوق األساسیة في العمل ومعاییر العمل الدولیة.  

  )۲۰۱۱مدونة الممارسات بشأن السالمة والصحة في الزراعة (وتقدم 
، بما في ذلك  المعنیةاإلرشاد بشأن تطبیق اتفاقیات منظمة العمل الدولیة 

مة والصحة  االستراتیجیات المناسبة لمعالجة مجموعة مخاطر السال
 التي تواجھھا الزراعة.   ،المھنیتین

منح صوت للعمال الریفیین: الدراسة االستقصائیة العامة بشأن الصكوك  
، التقریر الثالث (الجزء  المتعلقة بحق التنظیم ومنظمات العمال الریفیین

 ).۲۰۱٥باء)، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الرابعة بعد المائة، جنیف (۱
األحكام   –المتكررة  : األسئلة۱۹-معاییر منظمة العمل الدولیة وكوفید

األساسیة التي تنص علیھا معاییر العمل الدولیة ذات الصلة بتطور تفشي  
 .۱۹-كوفید

بشأن تعزیز العمل الالئق   حافظة المالحظات اإلرشادیة السیاسیةوتقدم 
)، اإلرشاد لصانعي  ۲۰۱۹(مكتب العمل الدولي،  في االقتصاد الریفي 

ین اإلنمائیین بشأن الطرق  األخصائیالسیاسات والشركاء االجتماعیین و
الكفیلة بمعالجة المسائل المتعلقة بالعمالة والعمل معالجة فعالة في السیاق  

على أنشطة منظمة العمل الدولیة في    الریفي. وتقدم الحافظة أمثلة ملموسة
االقتصاد الریفي وتضم مجموعة واسعة من الصكوك واألدوات  

 الموضوعة خالل السنوات المنصرمة. 

  برنامج من) ھو  ۲۰۱۷(مكتب العمل الدولي،    المزارع   العمل الالئق في   و
إلى تحسین فرص تمتع العمال   ، یھدف برامج منظمة العمل الدولیة

دعم المنشآت في   وفي الوقت ذاتھالزراعیین بالحقوق والوظائف الجیدة، 
تنفیذ معاییر العمل الدولیة األساسیة وقوانین العمل الوطنیة بھدف تحسین  

التنافسیة على السواء في سالسل التورید واإلمداد الخاصة    االمتثال والقدرة
بھا. وھو یؤدي ھذا الدور من خالل دعم الحوار االجتماعي وتعزیز تنظیم  

 العمل وإنفاذ التشریعات الوطنیة وتحسین اإلنتاجیة والمھارات. 
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