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  الدولية   منظمة العمل ل   قطاعي موجز   

 2020 يونيه /حزيران

 بيع األغذية بالتجزئةو 19-كوفيد
 

( على جميع قطاعات  19-تؤثر أزمة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

أو االرتفاع الحاد في الطلب. وتؤثر   الشديد  الخدمات بسبب االنخفاض 
الجائحة على العاملين في قطاع البيع بالتجزئة بشكل خاص: فمن ناحية،  

  نظرا  الحد من الجائحة، و  تدابير لقت العديد من المحالت التجارية نتيجة لأغ

تباطؤ قطاعات أخرى انخفض استهالك بعض السلع. ومن ناحية  إلى 

  األغذية بالتجزئة وعمال محالت البقالة ارتفاعا  بيع أخرى، شهد تجار 
  األشخاص الذين يعيشون في العزل المنزلي عمدفي الطلب حيث ي كبيرا  

األغذية والضروريات األخرى وغالبا  ما يخزنونها من أجل   ى شراءإل

 فترات طويلة من العزل. 

سجل مجلس تعزيز التجارة في الهند زيادة في الطلب على السلع   •

في   100األساسية مثل األرز والقمح والبقوليات بنسبة تجاوزت 
في المائة على منتجات   20و 15المائة وزيادة بنسبة تراوحت بين 

 1ذائية أخرى مثل الحلويات واألغذية العضوية المجهزة والتوابل. غ

سجلت شركة نيلسين زيادة في الطلب على ورق المراحيض بنسبة  •

من عام   نفسه األسبوعبفي المائة في الواليات المتحدة مقارنة   212

2019.2 

على األغذية في   قدر اتحاد تجارة التجزئة البريطاني زيادة الطلب •
 3األسر المعيشية بقيمة مليار جنيه استرليني. 

أفاد مصرف الكومنولث األسترالي بتسجيل زيادة في الطلب على   •

 4. 2019في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  50األغذية بنسبة 

ن  يخارق  ال  "أبطا  بوصفهموفي الصحافة الشعبية، يُشاد بالعاملين في البقالة  

خطر   مواجهتهملساعات عملهم الطويلة ونظرا   5في المحالت الكبرى"
 6الشراء بدافع الهلع.  تجاوبهم مع و 19-التعرض لإلصابة بكوفيد

ت الجائحة فئة جديدة من العاملين في الخطوط  قواألهم من ذلك، خل

بيع األغذية بالتجزئة ومحالت   محالت امية. وأصبح العاملون فياألم

، أساسيين لصمود االقتصاد  تنظيفعمال خدمات ال فضال  عن البقالة
في   العمال الذين يعملونوضمان األمن الغذائي وسالمة السكان. وهؤالء 

الذين يعتبرون اآلن أساسيين، هم في كثير من  وقطاع كثيف اليد العاملة 

الحاالت عمال ذوو مهارات متدنية يتقاضون أجورا  منخفضة وإعانات  
غير كافية من الضمان االجتماعي. وتشير بيانات صادرة عن مكتب  

أمناء  ، إلى أن  2018إحصاءات العمل في الواليات المتحدة في أيار/ مايو  

والمشروبات يكسبون متوسط أجر يبلغ   في محالت بيع األغذية الصندوق
في حين يكسب كتبة تسجيل  7دوالرا  أمريكيا  في الساعة،  43٫11

دوالرا  أمريكيا    13٫41ات متوسط أجر يبلغ ي المخزونات ومجهزو الطلب

 8في الساعة. 

وهذه الظروف التي ترتبط غالبا  بانخفاض معدل تغطية المفاوضة  
عديد من البلدان، تتطلب دعما  مؤسسيا  أقوى  الجماعية لعمال التجزئة في ال

آللية المفاوضة الجماعية في قطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة لضمان  

 حصول هؤالء العمال على أجر الئق وإعانات أفضل. 

ويتناول هذا الموجز تأثير الجائحة على قطاع بيع األغذية بالتجزئة وعلى  

ي تواجه بها البلدان األزمة في هذا  ظروف العمل، وينظر في الطريقة الت

القطاع. ويختتم الموجز بالنظر في أدوات واستجابات منظمة العمل  

 الدولية، بما يشمل أهمية معايير العمل الدولية. 
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 1-  19-كوفيد أثر 

 عمليات قطاع األعمال 1-1

فقد  على االقتصاد العالمي.  رىتأثيرات كب 19-يترتب عن جائحة كوفيد

حيث يصاب العديد من العمال   مضطربا  بفعل الجائحة، اإلنتاج بات
سلسلة    تشتد الضغوط علىمنازلهم، كما    يطلب منهم البقاء فيبالمرض أو  

في  وونتيجة لذلك،  9التوريد واإلمداد من النقل إلى الخدمات اللوجستية.

منشآت بيع األغذية بالتجزئة اإلغالق القسري، فإن مواعيد   تحين تجنب
ل  شاك. وترتبط هذه المشديدة  لضغوط  خضعتإيصال المنتوجات الغذائية 

 بتباطؤ عمليات النقل وسالسل التوريد واإلمداد. 

هي المنشآت    ستكون األشد تضررا  ديرات إلى أن المنشآت التي  وتشير التق

آليات بديلة   تمتلك الصغيرة والمتوسطة لبيع األغذية بالتجزئة، التي ال 
إليصال السلع وبيعها مثل التجارة اإللكترونية، على عكس كبار تجار  

أيضا  شبكات السالمة لدعم المستخدمين الذين   متلكالتجزئة. وقد ال ت

بالمرض أو لدعم التغييرات في العمليات لضمان استمرارية   يصابون
  العمل في ستأنفيُ العمل. وفي بعض المقاطعات في الصين، في حين 

  فإن ذلك ال ينطبق إالّ على في المائة من الشركات الكبرى، 90حوالي 

في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ورغم أن العديد من   60
المنتجات الغذائية فتحت أبوابها، فإن أعمالها ال  منشآت بيع الخضار و

 10. الكثير من المصاعب زالت تواجه  

 التوزيع والشؤون اللوجستية  1-2

يؤثر التصدي للفيروس على الشؤون اللوجستية وعلى تنظيم التوزيع في  

نفاذ المخزون والشراء بدافع    عنتقارير    من   د ما ور المحالت التجارية، مع  
التدابير المتعلقة بالنظافة والوقاية في الخطوط   انتشر تطبيق و 11الهلع. 

  ذلكنولوجيا  التك  ت سهلوقد  األمامية في بعض أماكن بيع األغذية بالتجزئة،  

ي  آلل: تشجع بعض محالت البقالة عمليات الدفع ا، مثال  في بعض الحاالت 
على مناضد الدفع وتُمأل   ةواقي عوازل وتقلل من عمليات الدفع نقدا  وتوفر 

الرفوف قبل ساعات العمل أو بعدها فقط. ويتطلب ذلك تنظيم العاملين  

 لتنظيف آالت الدفع وترتيب المناوبات لملء الرفوف. 

وتشهد خدمات إيصال األغذية والخدمات الرقمية أيضا  زيادة كبيرة في  

المبيعات حيث يختار المستهلكون البقاء في منازلهم لتجنب االزدحام في  

 12متاجر األغذية. 
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 كمامة، إيطاليا.  ضع عاملة في قطاع تجارة األغذية ت

شهدت الصين زيادة في االعتماد على إيصال األغذية، بنسبة نمو   •
  المواد الغذائيةفي المائة من اإلنفاق على خدمات إيصال  20بلغت 

 13. 2019، مقارنة بعام 2020في كانون الثاني/ يناير 

وظيفة إلى   3500في المملكة المتحدة  أضافت محالت موريسونز  •

 14قوتها العاملة في خدمات اإليصال. 

سجلت شركة رابّي الكولومبية التي تعمل في تسعة بلدان في أمريكا   •

في المائة في خدمات إيصال المنتجات من   30الالتينية، زيادة بنسبة 

 15المحالت التجارية الكبرى والصيدليات. 

يمكن  المنصات عبر اإلنترنت    هافرضت  التي  ر زيادات في األسعاالغير أن  

والمنتجات    المواد الغذائيةؤدي إلى انعدام المساواة في الحصول على تأن 

 األخرى.

©
 I

L
O

, 
C

ro
ze

t,
 M

 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/economic-impact-covid-19.html
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 العمالة  1-3

  لمرتبطة بالعمالة،األغذية بالتجزئة أنواعا  من التحديات ا  بيع  يواجه تجار 

بيع   . وقد يشهد قطاع األخرى تختلف عن تلك التي تواجهها القطاعات 

في توظيف العمال على السواء في   فعلية  زيادة  األغذية بالتجزئة،
ات اإليصال عبر اإلنترنت وفي متاجر األغذية  يالمستودعات لتلبية طلب

الحاجة   أن تلبي  هذه الزيادة في العمالة  من شأن نقاط الدفع. و عند للعمل 

ى استبدال العمال الذين يصابون بالمرض واالستجابة الرتفاع الطلب  إل

 على حد سواء. 

طلبا  متزايدا  على   تواجهسالسل المحالت التجارية الكبرى  قد باتت و

العمال في جميع محالت البيع بالتجزئة، لملء الرفوف وتشغيل نقاط الدفع  

على   كردّة فعل ذلك بصورة خاصة أتى نقدا  وإيصال االغذية والبقالة. و
. وفي بعض البلدان،  على المواد الغذائيةإغالق المطاعم والطلب المتزايد 

تقوم سالسل األغذية الكبيرة ومحالت البقالة بتوظيف المزيد من العمال  

 16" إضافية. مرنةلضمان "قدرة 

مثل أسدا وألدي   ،في المملكة المتحدة، تعتزم سالسل متاجر البقالة •
 17عامل دائم.   4000عامل مؤقت و  12000توظيف أكثر من    ،وليدل

  150٫000تعتزم وولمرت في الواليات المتحدة توظيف أكثر من  •

في حين تعتزم خدمة    18عامل بالساعة في محالتها ومراكز توزيعها، 

 300000إيصال طلبات البقالة إنستاكارت توظيف أكثر من 
 19عامل. 

  20٫000بتوظيف  Eleven-7تقوم المتاجر الصغيرة  ، ندفي تايل •

  لتلبية الطلب اإلضافي على عمليات إيصال خصيصا   عامل إضافي

 20. الطلبيات 

 ظروف العمل واألجور واإلعانات  1-4

أدى ارتفاع الطلب على عمال بيع األغذية بالتجزئة إلى مزيد من فرص  

في أجور عمال   عن زياداتبعض البلدان  تفيد العمل في هذا القطاع، و
وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع الطلب إلى وقوع بعض نزاعات    21األغذية. 

العمل في هذا القطاع، حيث طالب العمال بضمانات أساسية فيما يتعلق  

 بالسالمة والصحة المهنيتين والحماية االجتماعية وساعات العمل. 

بالتجزئة مزيدا  من الضوء على  ط الطلب على عمال بيع األغذية وسلّ 

في قطاع البيع بالتجزئة، بما في ذلك بيع   الملحوظة قضايا العمل الالئق 

قد أفادت  ت منظمة العمل الدولية كان، 2018األغذية بالتجزئة. وفي عام 
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 “ :March 2020.The new Sick Leave Law doesn’t help the workers that need it mostWashington Post 19 ”  انظر:  27

 نفسه. المرجع   28

  بالترافق  التجزئة،ب في التجارة بالجملة و  هشةارتفاع معدالت العمالة ال  عن

جزؤ بسبب انتشار منشآت ذات امتيازات  مع "مستويات عالية من الت

بيئة   ، مما يتيحممارسات االستعانة بمصادر خارجية اللجوء إلىتجارية و
وفارق مرتفع في إجمالي األجور   22ة"، هشوجود العمالة الب سمحت

المدفوعة بالساعة بين المهن ذات المهارات المتدنية والمهن ذات المهارات  

وة أوسع في المنشآت المتوسطة والمنشآت  وجود فج باإلضافة إلى العليا، 

 23األكبر حجما . 

إجراء  ات البقالة والتسوق عبر اإلنترنت يطلب وتطلبت الزيادة في إيصال

في ساعات العمل والجداول الزمنية لتلبية هذا الطلب المرتفع، مثل    تكييف

.  وبعد إقفالها   ضمان توافر العاملين لملء الرفوف قبل فتح أبواب المحالت
ومن الصعب التوفيق بين العمل ومسؤوليات الرعاية التي يتحملها  

المستخدمون في بيع األغذية بالتجزئة، في ضوء إغالق المدارس ومرافق  

 24اية األطفال. رع

وفي حين قد يكون هناك ارتفاع في الطلب على العاملين في متاجر  
األغذية، فإنهم بحاجة أيضا  إلى الحصول على إعانات كافية لضمان  

لم يكونوا على ما يرام أو إذا كانوا يقدمون   قدرتهم على أخذ إجازة إذا

ستقصائية  وأظهرت دراسة ا 25الرعاية ألفراد أسرتهم، إذا لزم األمر. 
حديثة أجريت في صفوف العاملين في البيع بالتجزئة والبقالة واألغذية  

عامل في متاجر   350٫000والضيافة في الواليات المتحدة أن أكثر من 

 26على إجازة مرضية مدفوعة األجر.  ن يحصلوال البقالة 

ومن الضروري تحقيق توازن بين ارتفاع الطلب على هؤالء العمال  

وضمان تغطيتهم بعقود مناسبة تنص على اإلعانات   وحماية صحتهم 

الصحية وإعانات اإلجازة المرضية. ويمثل تنفيذ إجازة مرضية مدفوعة  

األجر للموظفين المتضررين وتيسير الوصول إلى مرافق االختبار  
وتطبيق سياسات البقاء في المنزل على العمال المعتلّين، بعضا  من  

األغذية بالتجزئة. وقد تكون الجهود  يع بتجار  أرساهاالممارسات التي 

قيد المناقشة في بعض البلدان لسد الثغرات في اإلجازة   الحاليةالتشريعية 
وربما   27غير كافية بعد لتغطية جميع العمال المحتاجين إليها،  ،المرضية

في المائة من   80رة في بعض البلدان عن تغطية أكثر من صّ مقال تزال 

، بما  مدفوعة األجر إجازة مرضية  القطاع بدونفي العمال األساسيين 

 28يشمل عمال البقالة. 

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/what-food-retailers-should-do-during-the-coronavirus-crisis
https://www.bbc.com/news/business-51976075
https://abc11.com/business/companies-hiring-during-covid-19-pandemic-dollar-general-hiring-up-to-50k/6031874/
https://giftarticle.ft.com/giftarticle/actions/redeem/0853e58b-940e-4a60-bb7e-e2b64880ba10
https://insideretail.asia/2020/03/25/7-eleven-thailand-recruits-20000-delivery-staff/
http://www.ufcw.org/coronavirus/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615594.pdf
https://progressivegrocer.com/how-coronavirus-changing-grocery
https://www.nytimes.com/2020/03/14/opinion/sunday/coronavirus-paid-sick-leave.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/national/sick-leave-workers-coronavirus/?itid=hp_hp-visual-stories-desktop_vs3%3Ahomepage%2Fstory-ans
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 ن االسالمة والصحة المهنيت  1-5

يعمل المستخدمون في محالت البقالة في بيئة عمل صعبة بصورة خاصة،  

ال يكون لديهم خيار آخر   وغالبا  ماألنهم معرضون للفيروس باستمرار 

أن تنظر منشآت بيع األغذية بالتجزئة في   من العمل. والبد مواصلة غير 
.  اآلثار المباشرة وغير المباشرة على السالمة والصحة المهنيتين للعمال 

وال تقتصر هذه اآلثار على خطر العدوى، بل تشمل أيضا  اآلثار النفسية  

يين إذا كانوا  وانلتعامل مع زبائن قد يكونون عدا  الناشئة عن واالجتماعية

 يقومون بعملية الشراء بدافع الهلع. 

وغالبا  ما يفتقر عمال محالت البقالة إلى معدات الوقاية الشخصية المناسبة  

ورغم أن محالت   29ير الحماية للحد من خطر العدوى. وغيرها من تداب

البقالة مسؤولة عن تطهير الرفوف والمنتجات لتجنب العدوى، فإن هذه  
سليما    مدربين تدريبا  العمال  يكن التدابير ال تتخذ دائما  بشكل كامل إذا لم 

 منتجات التنظيف الالزمة. كانوا يفتقرون إلىأو إذا 

الطبيعة األساسية للعمل في محالت البقالة، ينبغي أن تكون  وبالنظر إلى 
  هناك إرشادات واضحة ومتسقة بشأن معدات الوقاية الشخصية وإتاحتها

لجميع العاملين في محالت البقالة، إلى جانب استراتيجيات واضحة  

لضمان االمتثال. وتقدم بعض الحكومات بالفعل مبادئ توجيهية بشأن  

تتعلق   ا  هنيتين لعمال البيع بالتجزئة، تتضمن أحكام الصحة المو  السالمة
وعلى الرغم من ذلك، أبرزت حالة طوارئ   30بمعدات الوقاية الشخصية. 

  جميعالحاجة إلى تدابير أكثر شمولية، بما في ذلك استخدام  19-كوفيد

عمال محالت البقالة معدات الوقاية الشخصية وإنفاذ حدود صارمة  
ان إمكانية تعقيم المحالت وإعادة ملء رفوفها  لساعات العمل من أجل ضم 

 31وتوفير إجازة مدفوعة األجر ألي مستخدم غير قادر على العمل. 

خرى تركيب لوحات األكريليك الواقية  الحماية األ ويمكن أن تشمل تدابير 
بين نقاط الدفع والزبائن وتحديد عدد الزبائن المسموح لهم بدخول   للفصل 

تجنب الدفع نقدا ، بما يتمشى مع اتفاقية السالمة  المتجر في نفس الوقت و

( التي تنص على أنه "يُطلب من  155)رقم  1981والصحة المهنيتين، 

أصحاب العمل أن يوفروا، عند االقتضاء، ما يكفي من المالبس والمعدات  

الواقية لكي يمكن، إلى الحد الممكن والمعقول، تفادي خطر الحوادث أو  

 32ة". اآلثار الضارة بالصح
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https://www.propublica.org/article/coronavirus-grocery-shopping-risk-workers-shoppers-covid-19
https://open.alberta.ca/publications/9781460131305
https://www.koaa.com/news/coronavirus/grocery-union-asks-polis-for-better-protections
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 2-  اء شركالاستجابات الهيئات المكونة و 

تتطلب االستجابات السياسية الفورية في العديد من البلدان نهجا  شامال  ال  
  يشمل ومتاجر األغذية بالتجزئة فحسب، بليقتصر على محالت البقالة 

وضع تدابير لدعم   يهدف إلى  الحكومات والشركاء االجتماعيين أيضا ، 

في العمل  سالمة الصحة والصغار تجار األغذية بالتجزئة وضمان 

لعاملين في هذا القطاع وضمان حصولهم على اإلعانات الكافية، بصرف  ل

 النظر عن وضع استخدامهم. 

 األغذية بالتجزئة ومحالت البقالة تجار  2-1

تخاذ العديد من  إلى اتجار األغذية بالتجزئة  سارععلى مستوى المنشأة، 

التدابير التخفيفية التخصيصية، مثل تدريب العمال على الوقاية من  

لعاملين وتنفيذ سياسة  للسالمة االفيروسات وتوفير مطهرات اليد ومعدات 
. وتشمل تدابير سياسية أوسع  بالتوّعكل العما شعر البقاء في المنزل إذا 

نطاقا  دعم صناديق ترعاها الشركات لمساعدة المستخدمين وتغيير سياسة  

اإلجازة المرضية لتشجيع العمال على البقاء في المنزل إذا أحسوا بالمرض  
  متوعكينوضمان تعويضهم عن فترة توقفهم عن العمل عندما يكونون 

العمل لفترة قصيرة أو استحداث سياسات    وتطبيق برامج إجازة العجز عن 

لدعم المستخدمين المتضررين من   19-محددة إلجازة طوارئ كوفيد

 33الجائحة. 

وفي بعض البلدان، طبقت شركات بيع األغذية بالتجزئة أجورا  أعلى أو  

نظم عالوات للعاملين بالساعة. وفي جنوب أفريقيا على سبيل المثال،  

مليون دوالر أمريكي من   5٫8من خصصت مجموعة شوبريت أكثر 
العالوات للعاملين في المتاجر ومراكز التوزيع، تقديرا  لعملهم خالل  

 19.34-جائحة كوفيد

ولتجنب تعرض العمال والزبائن على حد سواء للفيروس، حد العديد من  
عدد الزبائن المسموح   من محالت البقالة وسالسل بيع األغذية بالتجزئة

. وقد  فتح المحالت ونظمت ساعات  واحد في وقت  لهم بدخول المتاجر 

استرشد هذا اإلجراء أيضا  باللوائح الحكومية. عالوة على ذلك، يرسل  
العديد من تجار التجزئة عبر اإلنترنت أيضا  أدوات اختبار فيروس كورونا  

ومعدات الوقاية إلى بلدان أخرى، للوصول إلى الزبائن عبر الحدود. كما  

ّوقهم  في تسخصصت محالت البقالة ساعات عمل لمساعدة كبار السن 

 35العدوى. ب إصابتهم  بالتالي من خطر  وللحد 
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 الحكومات  2-2

تحفز بعض الحكومات تنمية مهارات المستخدمين في متاجر األغذية  

بالتجزئة ومحالت البقالة. وفي سنغافورة، تخصص وكالة سنغافورة  

مليون دوالر أمريكي كجزء من حزمة دعم بلغت   32مهارات المستقبل ل
الحكومة لبرامج االرتقاء بالمهارات    خصصتهامريكي  مليارات دوالر أ  4

شركة في قطاع بيع األغذية بالتجزئة ويستفيد   1000تستفيد منها  بحيث

 36. لديها مستخدم  10000منها 

وفي بعض البلدان، أصدرت السلطات المعنية بالصحة واألغذية إرشادات  
قطاع بيع األغذية  محددة لتعزيز السالمة والصحة المهنيتين للعاملين في 

بالتجزئة. وفي الواليات المتحدة على سبيل المثال، أصدرت إدارة األغذية  

إرشادات محددة لضمان ضوابط وقائية على األمن الغذائي،   األدويةو
عالوة على ذلك، أصدرت   37تغطي أيضا  قطاع بيع األغذية بالتجزئة.

مل في الواليات المتحدة  إدارة السالمة والصحة المهنيتين التابعة لوزارة الع

-إرشادات مؤقتة للمساعدة على حماية جميع العمال من التعرض لـكوفيد

واإلصابة بالعدوى، من خالل مجموعة من ممارسات العمل اآلمنة   19
وتوفير واستخدام معدات الوقاية الشخصية لحماية العمال من التعرض  

 38لإلصابة. 

بين الحكومة والنقابات والمنشآت  وفي إيطاليا، تم توقيع بروتوكول مشترك  
وضمان بيئة    19-لحماية صحة وسالمة العمال من احتمال اإلصابة بكوفيد

عمل صحية. وتقع على عاتق الشركات، بما في ذلك تلك العاملة في قطاع  

 39بيع األغذية بالتجزئة، مسؤولية تطبيق اللوائح في أماكن عملها. 

لقطاع المصرفي، على تعليق سداد  وتعمل العديد من الحكومات، بدعم من ا

الرهون العقارية وقروض المنشآت، مما قد يفيد على نحو خاص صغار  

تجار األغذية بالتجزئة ومحالت البقالة، لتمكينهم من مواجهة األزمة ودفع  

أجور عمالهم. كما تضع الحكومات تدابير مالية إلعفاء الشركات، بما في  
بقالة، من عبء سداد الضرائب  ذلك صغار تجار التجزئة ومحالت ال

 40واشتراكات الضمان االجتماعي وأقساط التأمين وربما األجور. 

https://progressivegrocer.com/how-coronavirus-changing-grocery
https://www.bizcommunity.com/Article/196/182/201952.html
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/what-food-retailers-should-do-during-the-coronavirus-crisis
https://www.straitstimes.com/singapore/10000-food-services-retail-staff-to-benefit-from-training-support
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.mef.gov.it/focus/Coronavirus-le-misure-del-Governo-per-ridurre-l39impatto-economico/


  6 وبيع األغذية بالتجزئة 19-كوفيد: منظمة العمل الدوليةقطاعي لموجز 

 اإلجراءات المشتركة بين نقابات  2-3

 العمال والرابطات المهنية 

إجراءاتها للحصول على حماية   العمال قاباتنفي بعض البلدان، تكثف 

أفضل للعاملين في محالت البقالة. وفي الواليات المتحدة، طلبت النقابة  

عتبر  عامل، أن يُ  23000 ضم المتحدة لعمال األغذية والتجارة، التي ت
عمال محالت البقالة من أوائل المتدخلين وأن توضع ضمانات إضافية  

 41لضمان سالمة األغذية والعمال والجمهور. 

وشكلت المفاوضة الجماعية أداة مفيدة لتعزيز حقوق عمال محالت البقالة  
اتحاد نقابات العمال السويدي   ضافر وحمايتهم من الفيروس. وفي السويد، 

مع   جهوده  سفينسك هانديل، الذي يغطي مستخدمي قطاع البيع بالتجزئة،

اعتماد مبادئ توجيهية مشتركة بشأن منع   بهدف منظمات أصحاب العمل 
وضمان إجراء تغييرات في ظروف العمل وضمان   19-انتشار كوفيد

 42مشاركة النقابات المحلية والمستخدمين في تطبيق المبادئ التوجيهية. 

  ،نقابات في قطاع البيع بالتجزئة وّجهتهمشترك  نداء  وفي إيطاليا، أسفر 

  (FILCAMS)ة والخدمات في إيطاليا هي اتحاد عمال التجارة والسياح
واتحاد نقابات عمال الخدمات التجارية والخدمات ذات الصلة والسياحة  

واتحاد عمال الخدمات التجارية والسياحية في    (FISASCAT)في إيطاليا  

واالتحاد المهني  ورابطة أصحاب العمل  ،(UILTUCS)إيطاليا 
FederDistribuzioneمال قطاع  ، عن توفير معدات الوقاية الشخصية لع

بيع األغذية بالتجزئة وعمال محالت البقالة. وقد أدى هذا اإلجراء المشترك  

المتاجر لتخفيف الضغط على عمال   فتحأيضا  إلى خفض عدد ساعات 

 43المحالت التجارية الكبرى. 

عمال  في األرجنتين، تعاونت الحكومة مع نقابات العمال وقطاعات األو

ودخلت في حوار مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تقديم أفضل  

. ونتيجة لذلك، أتيحت الفنادق ومرافق  19-استجابة ممكنة ألزمة كوفيد
اتحاد  قام الرعاية الصحية أمام النظام الوطني للصحة العامة. و

FAECYS  وهو اتحاد للنقابات يمثل عمال التجزئة، بالتفاوض على ،

جمعية الوطنية للمتاجر الكبرى بمنح مكافأة خاصة  بروتوكول مع ال
للعاملين في متاجر البقالة والصيدليات، وهي من األماكن القليلة التي سُمح  

 44لها بفتح أبوابها. 

وفي بعض البلدان، تم توسيع نطاق االستجابات المشتركة لتغطية سلسلة  

أسفر الحوار بين النقابة  توريد األغذية بأكملها. وفي كندا على سبيل المثال،  
المتحدة لعمال األغذية والتجارة وكبار منتجي اللحوم عن زيادات في  

العالوات وتدابير لحماية سالمة جميع عمال األغذية ومحالت البقالة في  

المنتسبون إلى هذه  حصل ياالتفاق، س وفي إطار هذا الخطوط األمامية.

 45ين كنديين لكل ساعة عمل. على زيادة في األجور بمقدار دوالر النقابة 

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها نقابات العمال وأصحاب العمل  

مستوى   بشأن االتفاقات المبرمة علىللحفاظ على مفاوضات منتظمة 

الشركة، تم إبرام بعض االتفاقات الجماعية بفضل تكنولوجيات االتصاالت  
بتجديد االتفاق  Migros و Tez Koop-Isاتحاد  قامالجديدة. وفي تركيا، 

عامل بعد جوالت من المفاوضات   28 500الجماعي الذي يشمل حوالي 

وفي كولومبيا، جدد اتحاد العمال التجاريين  46عبر اإلنترنت. 

عامل حقوقا    10000االتفاق الجماعي الذي يمنح أكثر من   Cencosud و

 47. العمالوشروطا  وحماية أفضل ومكافأة خاصة بمناسبة عيد  

   Carrefourو Auchan التجزئةيع المواد الغذائية ببووقع تجار 

  نوإعالنا  مشتركا  يلتزمEroski وEl Corte Inglés و  Casino Groupو

لحماية عمال   بالعمل مع الشبكة الدولية للنقابات العمالية ه لالخ نم

اإلعالن   ا ذه  . وفي19-كوفيد السوبرماركت والزبائن خالل جائحة

المشترك، يعترف تجار التجزئة بالدور الحيوي الذي يلعبه عمال  

السوبرماركت أثناء األزمة ويتعهدون بجعل سالمة العمال من األولويات.  

كما اتفق الموقعون أن يعملوا عن كثب مع نقابات العمال في كافة أنحاء  

 48. 19-كوفيد العالم فيما يتعلق بإجراءات السيطرة على مخاطر 

وأصدر الشريكان االجتماعيان في االتحاد األوروبي في قطاع البيع  

بيانا  مشتركا    ،EuroCommerceو UNI Europe والجملة،بالتجزئة 

قاما من خالله بتسليط الضوء على التزامهما بالعمل معا    19-بشأن كوفيد

ة، الذي  لضمان استمرار سالمة القوى العاملة في قطاع البيع بالتجزئ

يتفاعل يوميا  مع المستهلكين األوروبيين، وكذلك للحد من اآلثار السلبية  

مليون وظيفة في هذا القطاع   29التي تعرض للخطر  19-لجائحة كوفيد

في أوروبا. كما أدرجت األطراف في البيان المشترك مطالبها لالتحاد  

 49. األوروبي والسلطات الوطنية

ت الشبكة الدولية للنقابات العمالية، من  وعلى المستوى العالمي، أصدر 
، مبادئ توجيهية بشأن التدابير  ةيالتجار  نوؤشلاب  ينعملا اهخالل قسم

الوقائية للعاملين في قطاعي األغذية والبقالة. وجرى وضع التوصيات بعد  

حول   ةيلود لا  ةكبشلا ىلإجمع أفضل الممارسات من النقابات المنتسبة 
جميع العاملين  العالم. والمبادئ التوجيهية مصممة ليتم تنفيذها في صفوف 

  ،ا هيف  نولمعي  يتلا   قط انملا و  مهظروف  نع  ر ظنلا   ضغ بفي السوبر ماركت،  

وقد تم استخدامها على نطاق واسع من قبل النقابات في مفاوضاتها  

 50ومشاوراتها مع تجار بيع المواد الغذائية بالتجزئة والسلطات المعنية. 

 

 

 

 

 “ :March 2020Grocery union asks Polis for better protections, United Food and Commercial Workers UnionA. Koen 20 ,”.  انظر:  41

 “ ,March 202019 crisis-Swedish union gains 5,000 new members during COVIDUNI Global Union 25 ,”.  انظر:  42

 “ :March 2020COVID19: UNI Commerce unions stand up for workers in time of crisisUNI Global Union 20 ,”.  انظر:  43

 “ :April 2020.19 with trade union support-Argentina battles CovidUNI Global Union 2 ,”  انظر:  44
 “ :March 2020UFCW members gain wage premiums, more safety protections at Olymel, Cargill, Maple Leaf FoodsGlobe News Whire 24 ,”.  انظر:  45

 April 2020“Migros 23’üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesinde Anlaşma Sağlandı”: Is-Koop-Tez 1 ,.  انظر:  46
  :April 2020., Comercio cierra un nuevo convenio colectivo en medio de la crisis” “UniónUNI Global Union 27  انظر:  47

 “ :April 2020.19, others should follow-Global food retailers sign landmark Declaration with UNI to tackle CovidUNI Global Union 20 ,”انظر:    48
 “ :April 2020.”, Europa-Commerce/UNIJoint statement EuroUNI Global Union 8انظر:    49
 “ :April 2020.”19 guidelines for supermarket workers-CovidUNI Global Union 15 ,انظر:    50

https://www.koaa.com/news/coronavirus/grocery-union-asks-polis-for-better-protections
https://uniglobalunion.org/news/swedish-union-gains-5000-new-members-during-covid-19-crisis
https://www.uniglobalunion.org/news/covid19-uni-commerce-unions-stand-workers-time-crisis
https://www.uniglobalunion.org/news/argentina-battles-covid-19-trade-union-support
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/24/2005900/0/en/UFCW-members-gain-wage-premiums-more-safety-protections-at-Olymel-Cargill-Maple-Leaf-Foods.html
http://www.tezkoopis.org/?/contents/topluissozlesmesidetay/2085
https://uniglobalunion.org/node/40554
https://www.uniglobalunion.org/news/global-food-retailers-sign-landmark-declaration-uni-tackle-covid-19-others-should-follow
https://www.uni-europa.org/2020/04/joint-statement-eurocommerce-uni-europa/
https://uniglobalunion.org/fr/node/40521
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 3-   أدوات واستجابات منظمة العمل الدولية 

  19-جائحة كوفيد في مواجهة تشكل االستجابة االقتصادية والمجتمعية
استجابة  لم يسبق لها مثيل. وتتطلب حاالت الطوارئ الصحية على هذا  

ن يقتصر على تدابير مكافحة المرض  النطاق اتباع نهج نظامي ال يمكن أ

 وحدها. 

وتؤدي هذه الجائحة إلى توسيع الفجوات في السياسات االجتماعية  
واالقتصادية. ويرتبط تأثير الجائحة على القطاعات االقتصادية المختلفة  

  يةارتباطا  وثيقا  بالطريقة التي تشكل أو سوف تشكل من خاللها البلدان هيكل

، مما يضمن وضع شبكات أمان مناسبة  لديها تماعيةالعمل والحماية االج
  التأقلم للعمال وأصحاب العمل للتأقلم ليس مع هذه الجائحة فحسب، بل 

أيضا  مع أي حاالت طوارئ قد تنشأ. وبالتالي، يجب أن تراعي تدابير  

أو إعادة تحديد أسس    إرساء التصدي للفيروس الجهود الوطنية الرامية إلى  
لتغطية أنواع مختلفة من المنشآت والعمال تغطية مالئمة،  ، يةالهيكل ههذ

 بصرف النظر عن وضع استخدامهم. 

وينطبق هذا الوضع بشكل خاص على قطاع بيع األغذية بالتجزئة، وهو  

نظام يتسم بتنوع كبير ويستخدم مجموعة واسعة من العمال ويطبق  
بروز  أصبح أكثر تنوعا  مع  بلمجموعة متنوعة من ترتيبات العمل، 

العمال، سواء في ظل أشكال استخدام   يكون االقتصاد الرقمي. وقد ال 

بحقوق معينة في العمل أو  متمتعين كليا  محددة األجل أو جديدة أو ناشئة، 
الصحة المهنيتين أو الرعاية  و السالمةباإلجازة المرضية أو حماية 

 الصحية أو إعانات البطالة. 

واد الغذائية بالتجزئة في العديد من  عالوة على ذلك، يشمل قطاع بيع الم
توظف عماال  غير معلن عنهم/ غير مسجلين. على  شركات    ،البلدان النامية

سبيل المثال، يوجد في تركيا حوالي مليون عامل غير معلن عنهم/ غير  

بالمائة منهم في   80مسجلين يعملون في قطاع التجارة. ويعمل حوالي 

ونتيجة لوضعهم، فإّن هؤالء العمال   منشآت منظمة صغيرة الحجم.
عاطلين عن العمل مؤقتا ،   ا و حبصي نألمعرضون بشكل خاص للفصل أو  

 دون التمتع بإعانات البطالة أو األجور. 

ز استجابة  حفويمكن لمنظمة العمل الدولية أن تؤدي دورا  رئيسيا  في 
ثالثية، بما في ذلك من خالل المفاوضة الجماعية، لتعزيز اإلجراءات  

في األبعاد الصحية واالقتصادية للجائحة    على حد سواء   النظر   لرامية إلىا

  ن، بموتأثيرها على العمال وأصحاب العمل في قطاع بيع األغذية بالتجزئة

أولئك غير المحميين من التدابير الحالية ألنهم غير منظمين أو  في ذلك 

 51غير معلن عنهم. 

 

 . ل امع ال ن م ة ئفلا ه ذ هل ة بسنلاب ة صاخة  يمهأ  تاذ  ( 402 م قر)  5102 ، مظنملا  دا صتقالا  ى لإ م ظنملا  ري غ د اصت قالا ن م  لاقتنالا  ة يصوت نإ   51
  :Geneva, ILO, 202019 (coronavirus)-ILO Standards and COVIDILO ,.  انظر:  52

 (. 98)رقم    1949م والمفاوضة الجماعية، ( واتفاقية حق التنظي87)رقم  1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،    53
توصية الراحة األسبوعية )التجارة  و  ( 106)رقم  1957اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(، وقت العمل: ب ما يتعلق هي: في ، بعض معايير العمل الدولية التي يمكن تطبيقها  54

. وتنص هذه االتفاقيات على المساواة في المعاملة والحماية للعاملين بدوام جزئي مقابل العاملين بدوام  ( 175)رقم    1994وقت،  اتفاقية العمل بعض ال؛  ( 103)رقم   1957والمكاتب(، 
ة السالمة والصحة  هنيتين: اتفاقيكامل، بما في ذلك بشأن السالمة والصحة المهنيتين وحماية األمومة وغيرها من شروط وظروف االستخدام. وفيما يتعلق بالسالمة والصحة الم 

  (120)رقم    1964اتفاقية القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(،  ؛  ( 161)رقم    1985اتفاقية خدمات الصحة المهنية،  التابع لها؛    2002وبروتوكول عام    ( 155)رقم    1981المهنيتين،  
فاقية والتوصية إطارا  للتدابير الصحية التي تنطبق تحديدا  على العمال في التجارة. وفيما يتعلق  . وتوفر هذه االت( 120)رقم  1964وتوصية القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(، 

 (. 202)رقم    2012( وتوصية أرضيات الحماية االجتماعية، 102)رقم   1952بالضمان االجتماعي: اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(، 

بأهمية خاصة في سياق التصدي للجائحة، فيما  وتتسم معايير العمل الدولية  
ة التي يمكن وضعها على  لمتحيتعلق بالتدابير السياسية والقانونية الم

 52المستوى القطري. 

وتشكل المبادئ والحقوق األساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية إطارا   

  من التفاوضتجار األغذية بالتجزئة    أن يتمّكنوجيها  بصفة خاصة لضمان  
على ظروف ومعاملة الئقة لعمالهم، بما في ذلك أثناء الجائحة. وتمشيا  مع  

  53الحق في الحرية النقابية واالعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، 

دورا    المعنيةتؤدي سالسل األغذية ومحالت البقالة ونقابات العمال 
العاملين  رئيسيا ، على سبيل المثال، في وضع تدابير مناسبة لضمان صحة  

في قطاع األغذية ورفاههم أثناء األزمة وتأمين حصولهم على معدات  

مرضية مدفوعة األجر وحماية أجورهم في  الجازة اإلالوقاية الشخصية و
غيب وإنشاء صناديق تعويض لجميع العمال المتأثرين  تحالة المرض أو ال

 ، بناء  على التشريعات الوطنية. 19-بجائحة كوفيد

نطبق العديد من معايير منظمة العمل الدولية على العاملين في قطاع بيع  يو

شمل السالمة والصحة والحصول على الحماية  بما ياألغذية بالتجزئة، 
االجتماعية والحق في إجازة مرضية. ويمكن تطبيق هذه المعايير أثناء  

 54وظروف عملهم وإعاناتهم.  ة العماللضمان صح 19-جائحة كوفيد

أن تستخدم الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية هذا اإلطار وهذه  ويمكن  

 حماية جميع العمال.  ى لإ  يمر تلوضع سياسات   صكوكال

ويمكن اقتراح مجموعة من السياسات من أجل: توسيع نطاق الحماية  
ن في قطاع بيع األغذية  وفي ذلك العامل  ناالجتماعية كي تشمل الجميع، بم

لة؛ ضمان احترام حقوق العمل؛ تعزيز دعم  بالتجزئة؛ تعزيز وحماية العما

فئات  إدراج  الدخل للعمال، بصرف النظر عن وضع استخدامهم، وضمان  

معينة من العمال، مثل العاملين بدوام جزئي والعاملين في اقتصادات  
األعمال الصغيرة وفي االقتصادات غير المنظمة، وكثير منهم يعملون في  

، يمكن بذل جهود خاصة  الخصوص وعلى وجهبيع األغذية بالتجزئة. 

  ،لضمان تحويل التدابير التخصيصية لتوفير إجازة مرضية مدفوعة األجر 
لعمال الذين يفتقرون إليها.  ل  تمنحمن حزم الطوارئ إلى استحقاقات 

وسيشمل ذلك توسيع نطاق اإلعانات المتعلقة بالصحة واإلعاقة  

ير تكفل على نحو  والتعويضات لتشمل جميع العمال. ويمكن اتخاذ تداب
ضمانات الضمان االجتماعي األساسية جميع من   أن يستفيد من تدريجي

هم في حاجة إليها، وتشمل الحصول على الرعاية الصحية األساسية وأمن  

الدخل األساسي المضمون كما هو منصوص عليه في توصية أرضيات  

 (. 202)رقم  2012الحماية االجتماعية، 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_386775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
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المشتركة التي تتخذها الحكومات والنقابات وأصحاب  وتظهر التدابير 

العمل لحماية العمال وأصحاب العمل في قطاع تجارة األغذية بالتجزئة  

الحوار االجتماعي يمكن أن يدعم    أنّ ،  19-من التأثير السلبي لجائحة كوفيد
إغاثة فورية ويعزز في الوقت نفسه العمل الالئق في قطاع تجارة األغذية  

 بالتجزئة.

ويمكن أن يكون الحوار االجتماعي على وجه الخصوص مفيدا  في سياق  

قطاع بيع األغذية بالتجزئة   بالنسبة إلى  19-سياسات التصدي لكوفيد
لضمان استمرار تشغيل منشآت بيع األغذية بالتجزئة وتعزيز حصول  

العمال على اإلعانات الصحية ومعدات الوقاية الشخصية واإلجازات  

األجر، وفي الوقت نفسه، حماية األجور واألجر الكامل    المرضية مدفوعة

 .في حالة المرض أو التعليق القسري لألعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمة العمل الدولية معلومات ا تصال ◄
4, Route des Morillons  

CH-1211 Geneva 22 - Switzerland 

  دار  السياسات القطاعية

البريد االلكتروني: 
covidresponsesector@ilo.org 

 


