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 تمهيد 

هذا التقرير هو األول الذي أرفعه إليه منذ دورة  ، فإن  2020مؤتمر العمل الدولي في عام  انعقادنظراً إلى تعذر 
 العمل.التي ركزت تركيزاً تاريخياً على مستقبل ، 2019عام في المئوية 

على  أقله على المدى القريب. وهذا يعني أن   - رأساً على عقبر ذاك المستقبل تغي  ف 19-جائحة كوفيد ومن ثم  تفشت

متمحور حول اإلنسان من أزمة لم يسبق لها مثيل اهتمامها اآلن على مهمة تعزيز انتعاش منظمة العمل الدولية أن تصب 
مل عالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العإ فتتخذ مناجتاحت عالم العمل منذ آخر دورة عقدها المؤتمر، 

 الطريق التي ستسلكها. خارطة

اإلسهام فيها. وهو يحدد اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي تخلفها األزمة  إلىتقريري  يصبوتلك هي المهمة التي 
لبناء انتعاش أفضل  خطىإلى اآلن، والتحديات الماثلة أمام المضي قدماً ب استخلصناهاس التي رواالستجابة إليها والديبي ن و

 متمحور حول اإلنسان. 

 للخروج تمحور حول اإلنسانم نتعاشا من أجل تجابة عالميةبشأن اسللمؤتمر ختامية وأُرفق بتقريري مشروع وثيقة 
يعتد  بها في وضع العالم أن يسهم مساهمة  من شأن اعتماد هذه الوثيقة أن  قد قرر مجلس اإلدارة كان . و19-من أزمة كوفيد

( 2030)برنامج عام  2030تحقيق األهداف المشتركة من برنامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ب كفيل مسارعلى 
 ة والعمل الالئق للجميع.االجتماعي العدالةمنظمة العمل الدولية في تحقيق  الواقعة على عاتقوالمهمة التاريخية 

الحكومات والعمال وأصحاب العمل الذين يشاركون في هذه الدورة االفتراضية األولى  وإنني لواثق من أن  ممثلي
 تحقيق ذاك الطموح. سيجدون في هذا التقرير ما يساعدهم علىمن نوعها لمؤتمر العمل الدولي، 
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  األولالفصل 

 تعصف بعالم عمل في طور التغير جائحة  

ر حينها المدير العام بات جائحة. وحذ   19-كوفيد أن   2020آذار/ مارس  11منظمة الصحة العالمية في  أعلنت .1
مجرد أزمة صحة عامة بل أزمة سيتأثر بها كل قطاع، وبأنه سيتعين على  األمر ليس الصحة العالمية بأن  نظمة لم

البلدان إيجاد توازن دقيق بين حماية الصحة والتخفيف إلى أقصى حد من االضطراب االقتصادي واالجتماعي 
 واحترام حقوق اإلنسان. 

وفي وقت إعداد  ؛في جميع أنحاء العالم شخصماليين  3 يفوق أرواح ما 19-كوفيد حصدوبعد مرور أكثر من عام،  .2
هذا التقرير، كان مستوى اإلصابات بالعدوى على الصعيد العالمي قريباً من أعلى مستوى سجل منذ بداية الجائحة 

 ويتخذ مساراً تصاعدياً حاداً. 
اقتصادية عالمية ألحقت ضرراً غير ومثلما تنبأت منظمة الصحة العالمية، باتت األزمة الصحية أزمة اجتماعية و .3

مسبوق بعالم العمل، وتحولت إلى كارثة إنسانية بالنسبة إلى الماليين. وقد سعت الحكومات بالفعل إلى إيجاد توازن 
دقيق بين األهداف الصحية واالقتصادية واالجتماعية. إال أنه على الرغم من االلتزام العالمي "باتباع العلم" ورفض 

ذاك التوازن بعيد المنال. كما تنامت المعرفة العلمية بحد  الختيار "بين األرواح وسبل العيش"، ثبت أن  ا لزومفكرة 
عية على تحمل القيود المفروضة بهدف السيطرة على مجتمقدرة الممع مرور الوقت الوبين البلدان ذاتها وتباينت 

 الجائحة.
طة اإلنتاجية التي من شأنها أن تبشر بانتعاش تام من األزمة العدوى المتعاقبة اآلمال بفتح األنش وقد وأدت موجات .4

لتغلب على الفيروس والخروج من لحقيقية  احتماالتال ونشره، هناك لقاح فع   أما اآلن وبفضل استحداث. المتمادية
 بها.أزمة عالم العمل التي سب  

ً عالم العمل   استمرارأن   الواقعو .5 من نهائي لما وقع  تقديرنه ال يمكن بعد إجراء أ إنما يعني ،تحت آثار الجائحة رازحا
 .2020لدينا صورة واضحة عما حصل في عام  ضرر اقتصادي واجتماعي. بيد أن  

والتدابير المتخذة من  19-منظمة العمل الدولية بأنه نتيجة كوفيد صاء الوحيد األكثر داللة هو تقديراتويبقى اإلح .6
في المائة مقارنة  9الفعلية على الصعيد العالمي أثناء السنة بنسبة ناهزت ، تراجعت ساعات العمل ئهأجل احتوا

مليون وظيفة بدوام كامل. وإنه لرقم صاعق، وهو يظهر  255، وهذا ما يعادل خسارة 2019بالربع األخير من عام 
 .2008ة عام ته األزمة الماليفل  األثر فيما يتعلق بالوظائف كان أكبر بأربعة أضعاف من األثر الذي خ أن  

ً بالناس في العمل. وقد  يعطيو .7 ما يقارب نصف الخسائر في  ُعزيتصنيف هذه األرقام صورة أدق عما حل حقا
مليون شخص عاطلين عن العمل؛ في حين ترك أكثر من ذلك  33 بات :، إذساعات العمل إلى فقدان الوظائف

ً النصف اآلخر من الخسارة ناجم أسواق العمل وباتوا غير نشطين. وكان -مليون شخص  81 - بكثير عن خفض  ا
 . استخدامهملكن مع احتفاظهم بعالقة  -أو عدم عملهم على اإلطالق  -ساعات عمل الناس 

األشد تضرراً  اإلقليممرتبة   إقليم األمريكتين يحتلنرى أن   فإننا إلى هذه الخسارة من منظور إقليمي، وإذا نظرنا .8
في  7.7بين  األقاليمفي المائة في حين تراوحت الخسائر في بقية  13.7حيث كانت خسائر ساعات العمل بنسبة 

في المائة. وبالمثل، كانت هذه الخسائر مشهودة على وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط  9.2المائة و
ا بالنسبة إلى جميع فئات الدخل األخرى فقد كانت دون المتوسط في المائة. أم 11.3األدنى، حيث وصلت إلى نسبة 

 العالمي. 
هي هبوط حاد في الدخل من العمل. وبصورة  ،وكانت النتيجة الطبيعية لهذه االنخفاضات الشديدة في ساعات العمل .9

مقارنة  2020م في المائة عا 8.3عامة ودون األخذ في االعتبار تدابير الدعم العامة، تراجع دخل العمل بنسبة 
ن والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى األشد تضرراً. ياألمريكت وهنا أيضاً، كان إقليمبمستويات ما قبل الجائحة، 

 تريليون دوالر أمريكي. 3.7ويمثل هذا خسارة مطلقة قيمتها 
ً بهذه التطورات  وتعززت .10  في سوق العمل، سلسلة من الديناميات، جميعها متأصلة في المشاكل الموجودة أساسا

 ضحايا األزمة االقتصادية واالجتماعية. تحديداً  اجتمعت فجعلت من كانوا في األساس أشد استضعافاً وحرماناً هم
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ستة  -عددهم ملياري عامل  والذين يبلغوقد تجلى ذلك في أوضح صوره فيما يتعلق بالعمال غير المنظمين في العالم  .11

 سوى بالفعل لم يكن أمامهم من مفرالعالمية. وبالنسبة إلى العديد منهم،  العاملة ىمن أصل عشرة عمال في القو
عن العمل جوع  لتوقفالعيش، ألنه في غياب حماية الحكومة ودعمها قد يعني ا وسبيلاالختيار ما بين الحياة 

في  60 بنحوقد رت عائالتهم. وفي الشهر األول من األزمة، تراجع الدخل العالمي للعمال غير المنظمين بنسبة 
 المائة، وسرعان ما أصبح االنهيار االجتماعي واالقتصادي بالنسبة إليهم مأساة إنسانية.

وطويلة األجل في عالم العمل. فقبل  مباشرةأيضاً، من الموجة العاتية التي اقتلعت آمالهم الهم وعانى الشباب،  .12
 عانوا بشدة من انقطاعغيرهم. وزيادة على ذلك،  الجائحة، كان احتمال أن يكونوا عاطلين عن العمل أكبر بمرتين من

وظائف بأعداد أكبر بكثير من غيرهم وباتت اآلفاق الوظيفية للوافدين الجدد إلى سوق التعليمهم وتدريبهم وخسروا 
 العمل قاتمة في الغالب.

طلب منهم أن يقدموا فقد  من أجل مواجهة الجائحة على كاهل الشباب بأساليب أخرى. وقد حل عبء التدابير المتخذة .13
لهم تكلفة استثمارهم في التضامن بين األجيال حم   تضحيات محددة من أجل حماية أجيال المسنين. ومن المحزن أن  

شخصية باهظة. وأظهرت الدراسات االستقصائية التي أجرتها منظمة العمل الدولية وجود مستويات عالية من 
الشباب. وفي حال عمقت الجائحة الشعور بخيبة األمل في مؤسسات الحياة المشاكل النفسية واالكتئاب في صفوف 

 .19 -العامة وفي اآلفاق المستقبلية للعمل، فسيكون ذلك دون شك أحد أخطر األمراض االجتماعية الناتجة عن كوفيد
 نسين يعني أنهن  العاملة شديداً أيضاً. حيث إن الفصل طويل األجل بين الج ىوقد كان األثر على النساء في القو .14

الغذاء واإلقامة من قبيل  -في القطاعات التي تلقت أشد الضرر من الجائحة  إلى حد كبير ممثالت على نحو مفرط
 هن   أن تغلق أبوابها، كانت النساء مجدداً إلى المدارس ومرافق الرعاية  اضطرتوالضيافة وتجارة التجزئة. وعندما 

الضغوط  قياسير مدفوع األجر في المنزل. وعلى الرغم من صعوبة عبء مسؤولية العمل غ ن وقع عليهن  م  
الشخصية، إال أنها أدت إلى ارتفاع مفاجئ في أشكال العنف  اتوالتوترات الناجمة عن التدابير التي حدت من الحري

نسبة  ث لنتمالنساء  ويُضاف بُعد آخر إلى المشكلة بفعل كونالضحايا دون منازع.  المنزلي، حيث كانت النساء هن  
مليون عامل في  136البالغ عددهم  ،الصحة والرعاية والعمل االجتماعي مجاالت في المائة من العاملين في 70

ً  وتفانيهن   مهاراتهن   فإن  العالم. ولهذا السبب،  تعني العمل في ظروف  ما كانت في حماية الصحة وإنقاذ األرواح غالبا
 لخطر. ل وحياتهن   حيان صحتهن  ضت في بعض األوعر   ،بالكاد يمكن تحملها

ضواويمكن إدراج ديمغرافيات أخرى من سوق العمل في قائمة أولئك الذين ت .15 شد الضرر من الجائحة. فقد وجد أل عر 
بين السندان والمطرقة، إذ باتوا نازحين بسبب إغالق المنشآت  عالقين العمال المهاجرون أنفسهم في بعض الحاالت

لعدوى بسبب أماكن لقادرين على التنقل عبر الحدود المغلقة، وفي حاالت أخرى، كانوا عرضة  دون أن يكونوا
دوراً حاسماً في الحفاظ على  ،مليوني عامل في العالم التي تضمالعاملة البحرية  ىاإلقامة الموفرة لهم. وقد أدت القو

بب القيود اقم السفن بسوتشديد إجراءات تبديل طحركة سالسل التوريد واإلمداد العالمية، لكنها عانت نتيجة ذلك من 
على متن سفنهم، بعضهم لمدة امتدت إلى  بحار 400000. وحدث أن علق 19-من أجل مكافحة كوفيد المفروضة

شهراً في ظل ظروف مأساوية ودون الحصول على الرعاية الطبية. أما األشخاص المعاقون فهم أكثر عرضة  18
األشخاص الذين . وهكذا، نرى أنه بالنسبة إلى هؤالء 19-من خطر إصابتهم بكوفيدلمشاكل الصحية مما يزيد ل

قبة تضاف إلى العقبات أمام مشاركتهم عددهم مليار شخص، غالباً ما تكون تدابير الوقاية الجديدة المفروضة ع يتجاوز
 العاملة وتزيد أوضاع االستبعاد والتهميش سوءاً.  ىالقو في

واجهتها المنشآت بعد توقف أنشطتها أو تقييدها بشدة.  المقابلة التي تحدياتال فيعاملين وضع األشخاص ال تجلىو .16
المنشآت الصغيرة  هو أن   بينها كان القاسم المشتركاينت بصورة كبيرة بين القطاعات، هذه التحديات تب وفي حين أن  

 أن   ورغمضعف قدرة على الصمود. ، ونظراً إلى احتياطاتها المحدودة كانت األاألشد تضرراً والمتوسطة كانت 
المستوى العام الضمحالل المنشآت ما زال غير واضح وسيعتمد بصورة كبيرة على طول فترة بقاء القيود، تظهر 

في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أبلغت عن صعوبات مالية  70نتائج الدراسة االستقصائية أن نسبة 
 لمائة من الشركات الكبيرة. في ا 50وهي أكثر بنسبة  ،شديدة

قد عانت مع ذلك من اآلثار كل مباشر إلى اشتراطات اإلغالق، المنشآت التي ال تخضع بش وقد يحدث أيضاً أن تكون .17
الثانوية للقيود في أمور أخرى. على سبيل المثال، عانى صناع األقمشة في بعض البلدان من انقطاع الطلبات من 

مليون وظيفة على  96 ر منظمة العمل الدولية أن  خر من العالم. وفي الواقع، تقد  مشترين يعملون في الجانب اآل
 ونظراً إلىالصعيد العالمي في سالسل التوريد واإلمداد العالمية تأثرت سلبياً بانخفاض الطلب على السلع المصنعة. 

واجهتها أيضاً ندرة المدخالت، على سبيل المثال أشباه الموصالت في  فقد فتحت أبوابها مجدداً بعض المنشآت  أن  
 . واإلمداد بداية سلسلة التوريد
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الجائحة، بإلحاقها األذى  ما يتجلى واضحاً من هذا االستعراض ألحداث األشهر الخمسة عشر الماضية هو أن   إن   .18
ن اللذي ،انعدام المساواة الهيكليةو الظلم تصدع فيخطوط ال بقدر أكبر عتبمن هم األكثر استضعافاً وحرماناً، قد وس  

يشوهان أسواق عملنا ومجتمعاتنا. وكان أصحاب األجر المنخفض وغير المهرة واألقل حماية والنساء والشباب 
والمهاجرون هم من عانى من عبء األزمة االقتصادية واالجتماعية. وعانت البلدان األقل نمواً أكثر من االقتصادات 

انعدام المساواة الذي وصل أصالً إلى مستويات غير مقبولة، سواء داخل البلدان  آخذة في ترسيخ مة. والجائحةالمتقد
 108بينها. وتقدر منظمة العمل الدولية أن عدد العمال الذين يعيشون في فقر متوسط أو مدقع ارتفع بمقدار  فيما أم

 قدم المستمر. ، مما عكس مسار خمس سنوات من الت2020مليون عامل عام 
على ممارسة حقوق اإلنسان، وبصورة  للغايةمن أجل تجاوز الجائحة آثاراً واضحة  ةالمتخذ اتاإلجراء تترك كذلك، .19

أكثر تحديداً على االحترام الكامل لمعايير العمل الدولية. وقد ذك رت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات 
في تقريرها المقدم إلى المؤتمر بأنه حيثما تفرض القيود ألغراض  ولية،، التابعة لمنظمة العمل الدوالتوصيات

مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية وعدم  -أن تلتزم بضوابط معينة من القانون الدولي  من مشروعة ال بد لها

 التمييز. 
تدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية الناجم عن الجائحة، وليس  وما يدعو إلى القلق بشكل خاص هو أن يكون .20

عمل األطفال والعمل الجبري. وسوف تتاح أمام المؤتمر معلومات  قد أدى إلى زيادةعن أفعال سياسية متعمدة، 
 .معاً  فمنظمة العمل الدولية واليونيس هاكاملة في هذا الصدد في التقديرات العالمية المحدثة التي ستنشر

 فعالً . وتهدد الجائحة الخطورة شديدة بأنها ،الجائحة على البلدان التي تعاني من صراعات وهشاشة عواقبوتتسم  .21
دعوة  ما. وبقدر أكبر بإثارة حلقة مفرغة يؤدي فيها االستضعاف والحرمان إلى زيادة انعدام االستقرار والعنف

تحذير مما هو على المحك وما هو ضروري من  سوى ،اراألمين العام لألمم المتحدة إلى وقف عالمي إلطالق الن
 أجل منع األسوأ من الحدوث.

التداعيات االجتماعية والسياسية الكاملة لهذه االتجاهات ليست واضحة بعد مع استمرار الجائحة، إال  وفي حين أن   .22
ً  أنه من الجلي  . 2030ج عام أنها تمثل عائقاً كبيراً أمام التنمية العالمية وتحقيق برنام تماما

ً  والواقع أن   .23 ً  17البالغة  دراسة حالة المجموعة الكاملة وفرتهاالتي  المنظورات األوسع نطاقا من أهداف التنمية  هدفا
ً ، كان ه الجائحةهذ فيما يصارعبمثابة تذكير بأن العالم، هي ، 2030عام  برنامجالمستدامة التي تشكل   ضعيف أساسا

إلى الحال وال يزال، على وجه الخصوص بالنسبة  هو كان هذاوا لنفسه. هاألهداف التي حددفي تحقيق  للغايةاألداء 
العمالة الكاملة والمنتجة تحقيق وومستدام شامل مطرد ومن أهداف التنمية المستدامة بشأن نمو اقتصادي  8لهدف ا

 والعمل الالئق للجميع.
، تركيزاً التي أطلقتها منظمة العمل الدولية ،أن مستقبل العملزت مبادرة المئوية بشواستناداً إلى هذه الخلفية، رك   .24

 ً تغير ال: ، أال وهيعلى تداعيات ثالثة محركات رئيسية للتغيير في عالم العمل وعمليات االنتقال الناجمة عنها خاصا
  غرافية. وقد خلفت الجائحة تداعيات على كل منها.ديمالتحوالت البيئية؛ الستدامة التكنولوجي؛ اال

تكنولوجيات الومن البديهي أنه عندما تتطلب الجائحة من المنشآت أن تلجأ بشكل أكبر إلى ترتيبات عمل بديلة تتيحها  .25
عت عمليات رقمنة العمل التي كانت ملحوظة في الجائحة سر   ناشئة، فإن المفهوم بصفة عامة هو أن  الو الموجودة

ب الكثير من الناس طرقاً جديدة عد، وجر  واالستثمار في العمل عن بُ األساس. وقد كان هناك انتشار واسع للتجارب 
كلياً في تأدية عملهم. لكن لم يكن ذلك اتجاهاً عاماً أو متكافئاً. فإن طبيعة الوظائف التي يؤديها بعض الناس أو تعذر 

ت. والخيار الوحيد بالنسبة اال يمكنهم إجراء تلك التكييفأنه ، تعني بكل بساطة االنترنتبشبكة  ليتوصالقدرة على ال
ألسباب مشابهة، شهدت بعض المنشآت لغيرهم. ون التكيف المتاح مإليهم هو الصمود في طرق عملهم الحالية بدالً 

نمواً وازدهاراً أثناء الجائحة، في حين  -المعلومات واالتصاالت والخدمات المالية  تال سيما تكنولوجيا -والقطاعات 

 أجل البقاء. من كافحكانت غيرها ت
ً بالنسبة إلى اإلجراءات المتعلقة بتغير المناخ. وقد أدى االنقطاع القاسي للنشاط  إن   .26 جسامة الجائحة أقل وضوحا

ً  اإلنتاجي ً بعض االنخفاض في اإلى  منطقيا من  ن  عالوة على ذلك أيبدو ونبعاثات الكربون، لكنه كان قليالً نسبيا
في عام  بسرعة . وتتنبأ التوقعات الحالية بعودة ارتفاع مستويات االنبعاثاتالمدةالمحتمل أن يكون استمراره قصير 

عودة النشاط االقتصادي في أعقاب األزمة. وفي جميع األحوال، سيكون  بعد 2010عام ، تماماً كما حدث 2021
يادية الكربون التي االنتقال العادل إلى ح لصالحعلى أنه بادرة أو مثال  2020من الخاطئ أن نفسر ما حدث عام 

إلنتاج يناقض ذاك االنتقال؛ إذ لم يكن ن معاناة إنسانية هائلة واضطراب ام حدثما  بل الواقع أن  تشتد الحاجة إليها. 
 ثمة شيء "عادل" بشأنه.
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شديدة االختالف في العالم، حيث يهيمن السكان  غرافيةديمأما التحديات المتعلقة بالعمل والناجمة عن اتجاهات  .27
 ط عليها الضوء بطرق متنوعةل  أقاليم أخرى، فقد سُ  فيبعض األقاليم وتهيمن أفواج الشباب المتنامية  فيسنون الم

ً  .حسب الوضع االستجابة األكثر مباشرة إلى  هيبممارسات الهجرة وإدارتها، و وألحق إغالق الحدود ضرراً بالغا
على مهمة ضمان الهجرة  فعليوالمهارات، لكن دون تغيير  اليد العاملةبين العرض والطلب على  المواءمةأوجه عدم 

اآلمنة والمنظمة والنظامية للجميع. وسيبقى من الضروري معالجة هذا األمر بصورة عاجلة حيثما وحينما يستأنف 
ية الحراك البشري. وبالمثل، تضيف الطريقة التي سلطت فيها الجائحة الضوء على األهمية األساسية للحماية االجتماع

حماية كاملة فية تفرض العمل من أجل ضمان نظم جميع المجتمعات، حين تقتضي الحاجة، أسباباً إضابالنسبة إلى 
 غرافية السائدة. عالم، أياً تكن الديناميات الديمومناسبة ومستدامة في جميع أرجاء ال

في جميع أنحاء العالم، فضالً  اتاع السياسإلى نشوء مطالب غير مسبوقة على صن   19-وقد أدى اندالع جائحة كوفيد .28
على عن أصحاب العمل ونقابات العمال. وظهرت مطالب مماثلة على الموارد الموجودة تحت تصرفهم. واستحوذت 

نطاق لم يسبق لهما مثيل، عبر قنوات التواصل الجديدة المتاحة اليوم. وقد نتج عن اهتمام الناس وآرائهم بطرق و
في  وعلى طريقة تلقيها وقبولهاا االستجابة السياسية لمواجهة الجائحة تي صيغت فيهذلك تداعيات على الطريقة ال

. لكنها في الغالب لم تغير أهمية وإلحاح الضرورات الصحية واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية -جميع أبعادها 
في بشكل مثير لإلعجاب جتها التغيير التحويلي لمستقبل العمل والتي جرت معال في األساسالمتعددة التي طرحها 

 أثناء مئوية منظمتنا.  كافة منظمة العمل الدولية وفي المجتمع الدولي
. وال بد من معالجتها بصفتها عناصر مكونة أفلتت من نطاق التركيز، لكنها لم تندثر بعض هذه الضرورات لعل  و .29

زم من أجل تحقيق طموح إعالن ، وهو انتعاش ال19-اإلنسان من أزمة كوفيدمالزمة لالنتعاش المتمحور حول 
المئوية إلى مستقبل عمل تتحقق فيه الحماية االجتماعية والعمل الالئق للجميع.
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 قمنا به الذيما 

يعة األزمة الصحية حقيقة طب مالئمة، ما أن توض حتأقر المجتمع الدولي بسرعة فائقة بالحاجة إلى استجابة عالمية  .30
 العالمية وتداعياتها.

أنهم "ملتزمون  عن وبعد مرور أسبوعين على إعالن الجائحة، أعرب قادة مجموعة العشرين في اجتماع قمة استثنائي .31
من  إلى أدنى حد بالقيام بما يلزم من أجل تجاوز الجائحة ... واستخدام جميع األدوات السياسية المتاحة بغية التخفيف

صون وظائف الناس ودخلهم؛ إعادة روا عن عزمهم على "حماية األرواح؛ االقتصادي واالجتماعي". وعب  الضرر 
الثقة والحفاظ على االستقرار المالي وتنشيط النمو والتعافي بقوة؛ الحد من االنقطاعات في التجارة وسالسل التوريد 

ة إليها؛ التنسيق بشأن تدابير الصحة العامة والتدابير واإلمداد العالمية؛ تقديم المساعدة إلى جميع البلدان المحتاج
 ".المالية

صدًى لكلماتهم في اجتماع قمة  2020وعلى نحو الفت للنظر، كانت كلمات قادة مجموعة العشرين في آذار/ مارس  .32
، بعد مرور قرابة ستة أشهر على إشهار شركة ليهمان برذرز 2009في نيسان/ أبريل  في لندن مجموعة العشرين

 ؛أعظم تحد يشهده اقتصاد العالم في العصر الحديث ]نحن[ نواجهقالوا وقتها "وقد  إفالسها منذرة بأزمة مالية عالمية.
ن تتعاضد جميع البلدان من أجل حلها. أ تعينأزمة .. ترمي بآثارها على حياة النساء والرجال واألطفال في كل بلد وي

 فاألزمة العالمية تتطلب حالً عالمياً".
ن وما زال، مصدر بعض االطمئنان. واإلنجاز الذي حققته مجموعة العشرين في التصدي ين اإلعالنيوكان صدى هذ .33

ً إنجاز  ،إلى احتمال وقوع انهيار مالي فوري مفجع ً يد الوجودي انحسر . لكن مع انحسار ذاك التهدمسل م به تماما  أيضا
 أن  تبي ن و نحو التقشف آثاره االقتصادية واالجتماعية. وبدأ تحول مبكرلمعالجة مستوى التعاون الدولي المشترك 

 .19-حين انتشر كوفيد مكتملةة بل غير عادلعملية االنتعاش شاقة وغير متكافئة وغير 
من  ،كانوا جادين مجموعة العشرين قادة ن الجلي بالفعل أن  م باتواليوم، وإذ ال يزال العالم غارقاً في الجائحة،  .34

. وتظهر التقديرات األخيرة الصادرة عن 19-الناحية المالية، فيما يتعلق بالقيام "بما يلزم" من أجل هزيمة كوفيد
 ا يعكسممشهراً،  12تريليون دوالر أمريكي كإجراءات مالية على مدى فترة  16صندوق النقد الدولي أنه أُعلن عن 

 مستوى تحفيز مالي غير مسبوق في أوقات السلم. 
بعض القادة الوطنيين كانوا قادرين على القيام بالكثير من األمور مقارنة بغيرهم  أن  وإذ تجدر اإلشارة صراحة إلى  .35

تحت الدعامة األولى من الدعائم األربع لإلطار السياسي  تندرج هذه اإلجراءات فإن  ، لهمبفضل الحيز المالي المتاح 
، الذي القى قبوالً واسع النطاق 19-كوفيد من أجل معالجة األثر االقتصادي واالجتماعي ألزمةلمنظمة العمل الدولية 

بتشجيع مواقف االقتصاد الكلي الموسعة التي اتخذتها الحكومات حول العالم،  بين الدول األعضاء. وال جدال بأن  
االقتصادي واالجتماعي الناجم عن  قوي من المؤسسات المالية الدولية، كان لها دور حاسم في التخفيف من الضرر

الضرر الذي لحق  ئمة؛ لكن بقدر ما كانالجائحة. ولم تنته الجائحة بعد، وما زالت الحاجة إلى استدامة الحوافز قا
 على نحو ال يمكن تخيله لوال هذه الجهود. فإنه كان ليتفاقم سوءاً ، هائالً  بعالم العمل

من أجل  في الغالب الحوافز لم تطبق بصورة متكافئة، حيث إن الحكومات الوطنية حشدت وسائلها المالية بيد أن   .36
تها االقتصادية. وقد ال يكون ذلك مفاجئاً، لكن تبعاته خطيرة للغاية. وكانت االقتصادات فعاليامنفعة اقتصاداتها و

؛ وكان الرقم 2020في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي عام  16.4قادرة على زيادة اإلنفاق بما يعادل المتقدمة 
في المائة.  1.7في المائة؛ أما لدى البلدان منخفضة الدخل فكان  4.2الذي يقابله لدى االقتصادات الناشئة هو 

ر. وليس لها عالقة باالحتياجات الفعلية للناس أينما وبتحويل هذه الفروق المميزة إلى أرقام مطلقة فإنها تتضخم أكث
 كانوا. 

من دعائم اإلطار السياسي لمنظمة العمل الدولية بالتدابير الرامية إلى دعم المنشآت  المعنية وتتعلق الدعامة الثانية .37
ال تقع ضحية الظروف على االستمرار كي  وفي المقابل فإن  دعم المنشآت القادرةوالوظائف والمداخيل أثناء الجائحة. 

التي تفرضها عليها الجائحة وتدابير احتوائها والتي ال صلة لها بنموذج أعمالها االعتيادي وإمكانياتها، هو جزء 
ت التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغاية الدعم المالي لمشة القدرات اإلنتاجية للمجتمعات. وقد سالمأساسي من حماية 

 وصول إلى ائتمان غير مكلف وإعفاءات من الضريبة واإليجارات. المباشر وتوسيع نطاق ال
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قد أطلقت من أجل مساعدة المنشآت على الحفاظ على الموظفين عن طريق تدابير ترمي إلى مبادرات مماثلة وكانت  .38
دعم األجر والعمل لفترات قصيرة واإلجازات بدون راتب والبطالة التقنية وما إلى ذلك. وتباينت المصطلحات 

ة بين صاحب العمل والمستخدم مشتركة بينها جميعاً، وقد تركت أثراً قفكرة الحفاظ على العال المستخدمة، إال أن  
ً  ذكورةوانخفاض ساعات العمل الم والتعطلأظهرته المستويات النسبية في زيادة البطالة   . سابقا

تركز بصورة رئيسية في االقتصادات األكثر تقدماً بالنسبة إلى تحفيز االقتصاد الكلي الذي يدعم هذا اإلجراء، فقد  أما .39
 مشمولين مليون عامل 35 كانوقدرتها المؤسسية على السواء. وفي االتحاد األوروبي،  ةالماليها دامتنظراً إلى است

 كان. وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 2020بخطط العمل قصير األجل بحلول نهاية عام 
في أيار/ مايو من تلك السنة، وهو ما يزيد بعشر مرات عما كان عليه العدد أثناء  مشمولين بها مليون عامل 50

من اآلمن االفتراض بأنها ستكون  عل  األزمة المالية العالمية. وفي حال كانت األرقام المقابلة متاحة في بلدان أخرى، ل
 بكثير.من ذلك أقل 

التنوع  يشهد تزايد ة محدودية نطاق هذه التدابير ضمن البلدان وفيما بينها. وفي زمنعالوة على ذلك، يمكن مالحظ .40
ترتيبات العمل، أدى انعدام اليقين بشأن وضع االستخدام أو ضعف التوافق بين القواعد المؤسسية وواقع العمل في 

العاملون  هم األمثلة على ذلك المعيشي إلى التهديد بخروج أعداد كبيرة من الناس من نطاق تدابير الدعم. وأوضح
ة أعظم تحد على اإلطالق منظملحسابهم الخاص والعمال المستقلون وعمال المنصات، في حين تمثل الصفة غير ال

 أمام إيصال المساعدة إلى من يحتاجها.
. ووثقت منظمة وقد أدت هذه األوضاع إلى نمو استثنائي في التدابير المخصصة للحماية االجتماعية منذ بداية الجائحة .41

 مئات للحماية االجتماعية استفاد منها اً جديد اً تدبير 1622ما ال يقل عن  2021العمل الدولية منذ نيسان/ أبريل 
برامج جديدة، بما في ذلك  اعتمادها أو يع نطاق البرامج الحالية أو تكييفالناس. وقد اشتملت على توس من ماليينال

غاثة في حاالت الطوارئ. والنطاق الذي استخدمت فيه هذه التدابير الفت للنظر. التحويالت النقدية المباشرة واإل
 .جتماعية الموجودة مسبقاً ونطاق تغطيتهالكنه شاهد أيضاً على أوجه القصور في مالءمة نظم الحماية اال

تفشي  اتساع ياقوتتعلق الدعامة الثالثة من اإلطار السياسي لمنظمة العمل الدولية، ذات األهمية الواضحة في س .42
الفيروس المميت، بصورة مباشرة بصحة ورفاه األشخاص في العمل. وهنا ينحصر تركيز صانعي السياسات على 

من  والتقليل إلى أقصى حد"التوازن الدقيق" الذي تكلم عنه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بين حماية الصحة 
االضطراب االقتصادي واالجتماعي. ولطالما كان الهدف الرئيسي هو الوقاية من عدوى كوفيد في العمل وبالتالي 
ضمان أال يسهم العمل في انتشار الفيروس في المجتمع. وأدى هذا عملياً إلى بعض المعضالت السياسية التي يتعذر 

فة جداً اليوم فيما يتعلق بضرورة وتوقيت حاالت إقفال حلها بسبب الجائحة، وظهور خالفات متكررة أصبحت مألو
أماكن العمل وإعادة فتحها. ومع تعمق التجربة مع الفيروس وتنامي المعرفة بشأنه، أتاحت حاالت اإلغالق العام 

 ً أثراً كبيراً  خل فما فتئت تاتخاذ تدابير أكثر تحديداً واستهدافاً. إال أنها ما زالت تطبق و أمام األولية السبيل شيئاً فشيئا
 على أداء المنشآت واالقتصادات.

العمل، ال سيما الذين يعتبرون عماالً أساسيين، باتت بروتوكوالت الوقاية في وبالنسبة إلى أولئك الذين استمروا  .43
جزءاً من الحياة العملية اليومية. لكن وقعت على  -مثل استخدام الكمامات والتباعد وغسل اليدين  -الصحية األساسية 

ً متأصلة في  حاالت الرغم من ذلك خسائر مأساوية في األرواح سببتها العدوى في أماكن العمل، التي كانت غالبا
طبيعة العمل المنفذ: عن طريق التواصل القريب مع األشخاص المصابين في قطاعات الصحة والرعاية؛ في 

رى" مثل البيع بالتجزئة والنقل العام حيث يكون العمال على مقربة من عامة الناس؛ في قطاعات "قطاعات تواصل أخ
التحديات  ا،هذه األمثلة، على الرغم من مأساويته ال تحجبمثل تغليف اللحوم حيث تكون عوامل الخطر بالغة. و

وتكون  - تأمين البقاء -العمل في أشده أمام حماية العمال في القطاع غير المنظم حيث يكون االضطرار إلى الماثلة 
 وسائل الحماية ومسؤولياتها غائبة تماماً أو في أبهت صورها.

 ويمكنهم أن يؤدوا أنشطتهمويختلف الوضع عندما يمكن انتشال العمال من خطر العدوى في أماكن العمل الجماعية  .44
في المائة من الوظائف الحالية حول  18لية أن رت منظمة العمل الدوعلى نحو كامل أو جزئي، من أماكن بعيدة. وقد  

في المائة في االقتصادات المتقدمة. ويعتمد هذا النوع  40 - 35عد، وترتفع هذه النسبة إلى العالم يمكن تأديتها عن بُ 

 ل بشبكة االنترنت. يصومن التكيف على طبيعة المهام المؤداة وإمكانية الت
على نطاق واسع. وفعاليته وحلله شهده عالم العمل والجائحة  أشد  تغيير سببتهعد هو وقد كان االنتقال نحو العمل عن بُ  .45

به فيما يتعلق برفاه األشخاص العاملين. وعلى الرغم  مرتبطة، إال أنه يحمل مشاكل واضحة في الحماية من الفيروس
النفسية إال  أن  المشاكل  ذاته، بحد 19-قد تبدو ثانوية مقارنة بالمخاطر التي يفرضها كوفيد المشاكلهذه  من أن  

المتعلقة بكثافة العمل  -واألرغونومية، وتلك الناجمة عن غياب الهيكليات المعتادة ألماكن العمل الجماعية االجتماعية 
باتت شواغل في غاية  - وأوقات العمل والتفاعالت الشخصية والفصل الواضح بين الوقت المهني والوقت الخاص
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عد: حرية من النظر فيها إلى جانب المنافع الحقيقية التي ال تقل أهمية والتي يأتي بها العمل عن بُ األهمية. وال بد 
 جعل أسواق العمل أكثر شمولية؛ توازن أفضل بين العمل والحياة؛ إمكانيةأكبر في االختيار عند تنظيم وقت العمل؛ 

  .وإليه ن بالتنقل من العملالتخلص من الوقت والقلق المتعلقي
ل التركيز على حماية األشخاص في العمل عند بدء انتشار برامج التلقيح، تحو   2020ومنذ الجزء األخير من عام  .46

ينظر إلى القدرة بات مع ثبات فعالية اللقاحات أكثر فأكثر،  الواقع أنهبسرعة نحو مسألة الحصول على اللقاحات. و
 ابالنسبة إلى حماية الصحة فحسب، بل بصفته أساسي أمر اعلى أنه العلى إعطاء اللقاحات بسرعة وبكميات كافية 

ً مسبق اً شرطأيضاً   من أجل إعادة إنعاش الحياة االقتصادية والعملية بشكل نهائي.  ا
تلقيح من هم  النظر فيت الحكومات األولوية إلى تلقيح العمال األساسيين، فضالً عن عطوفي المراحل األولى، أ .47

انبرى إلى األمين العام لألمم المتحدة  وموظفي التعليم والبحارة. إال أن  عرضة لإلصابة من عمال الصحة والرعاية 
 بشدة منصف للغاية"، حيث يتركز الحصول عليهاأن  توزيع اللقاحات "غير متكافئ وغير  المجتمع الدولي من تنبيه

 شرائها، بينما ال يتمكن من ذلك العديد من البلدان األخرى. في عدد محدود من البلدان القادرة على
وهو هزيمة للذات من الناحية  ،مبرر أخالقي دونوقد وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذا الوضع بأنه " .48

انتعاش الوبائية وذو نتائج عكسية من الناحية السريرية". كما يمكن أن يعتبر عقبة اجتماعية نكراء أمام تحقيق 
 متمحور حول اإلنسان في عالم العمل.

أما الدعامة األخيرة من دعامات إطار منظمة العمل الدولية فهي تعزيز وتشجيع استخدام الحوار االجتماعي من أجل  .49
دحض هذا الكالم يُ قد . و19-داألثر االجتماعي واالقتصادي لكوفي في مواجهةتحديد وتنفيذ أكثر االستجابات مالءمة 

ر ثأك يعتبر قد مسألة ناشئة مهما كانت، بل زاء أيهذه هي استجابة منظمة العمل الدولية الشاملة إ بالقول إن   بسهولة
 من المطلوب اتخاذ إجراء سريع وحاسم. لكن  كون ناعة القرار السليم والسريع حين يعقبة أمام ص ذلك المشككين

 . هدتردا مجرد شعار يتكرر أكثر من الحوار االجتماعي هو
ً انعدام يقين بالغ ول دتفي أنها  19-وتتمثل حقيقة جائحة كوفيد .50 في  سكانالجسيمة عانى منها  مادية ، فضالً عن مشقةا

 العالم. وكان صعباً على الناس تكوين نظرة واضحة ومستنيرة عن حقيقة طبيعة الحالة الصحية الطارئة جميع أنحاء
. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب انتشار لمواجهتهاالجتماعية المناسبة ، وبالتالي عن االستجابة االقتصادية واوخطورتها

ظروف تكتنفها بعضها وجهات نظر راسخة في يعكس ومعلومات متباينة للغاية عن المسائل المتعلقة بالجائحة. 
 منقوصة. لكن معظمها ناتج عن تضليل وتدليس متعمدين.معرفة علمية 

مثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل، كي توفر في المقام األول تقييماً الجهود المشتركة التي يبذلها م تشك لو .51
مدروساً وموضوعياً للوضع الذي تفرضه الجائحة، مساهمة هامة في تكوين استجابات مناسبة. وعلى هذا األساس، 

ً تداعيات نطاقال أوسع كتسبت القرارات السياسية التي كان ال بد من اتخاذها والتي كان لها في كثير من األحيانا ، ا
مصداقية وشرعية وطبقت عملياً بفضل المساهمات الثالثية فيها. وعندما كان البد من تخصيص التمويل العام دعماً 
للمنشآت والعمال، وحين كان ال بد من بذل تضحيات مؤلمة، أتاحت مشاركة الشركاء االجتماعيين في الحالتين 

مهمة  تساندأن  من شأنهاع وتعقيد مسائل مكان العمل الواجب معالجتها، . ونظراً إلى تنوقبولتحقيق اإلنصاف وال
 أينما كان.  انال تتوفر بما لديها من معرفة وخبرة حل المشاكل

في فترة الجائحة والنتائج التي حققتها. ومن غير المستغرب  ةالمتخذ اتوقد ثبتت صحة هذه االعتبارات في اإلجراء .52
هناك مؤسسات وتقاليد راسخة، لكن كان  فيها تدعمهالحوار االجتماعي قد أدى دوراً مميزاً في البلدان التي  يكون أن

مؤتمر وتلقى دعماً قوياً من المشاركين من جميع الهيئات المكونة في  مواقع غير مألوفةبإمكانياته أيضاً في  إقرار
 .2020في تموز/ يوليه  وعالم العمل 19-القمة العالمي لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد

من المهم ، وعلى أساس دائماللجوء إلى الحوار االجتماعي ليس في أوقات األزمات الشديدة فحسب، بل  مهمومن ال .53
وبأن تصبح الضغوط االجتماعية  بأن تتزايدأن يستمر االلتزام به ما دامت الجائحة مستمرة وما دام هناك احتمال 
المسؤولية والعمل المشترك طوال بتقاسم  الموارد أكثر شحاً ويغدو التوافق بعيد المنال. وهناك حاجة إلى االلتزام

فترة الجائحة، بل وفي فترة االنتعاش منها.
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 الدروس التي استخلصناها

ً برنامج العالم على الجائحة فرضت .54 ً  األكثر الجزء وكان. السريع للتعلم ا الصحة،  مجال في البرنامج هذا من إلحاحا
 عند يتوقف لم ولكن الوضع ؟احتواؤه يمكن وكيف ؟هي آثارهوما  الفيروس؟ طبيعة هي ما فُطرحت األسئلة التالية:

ً  ليشمل العمل بما تم تعل مه ثم التعلم الضرورة لتشمل إذ امتدت ،الحد هذا . السياسات الحياة وصنع جوانب جميع عمليا
ً  عالم ذلك ينطبق على ومن األكيد يقيناً أن   استخالصها  يمكننا التي الدروس هي وما ماذا توصلنا؟ إذن إلى. العمل أيضا
 من هذه المرحلة؟

ً  هستعدادكان ا بحيث الجائحة هذه حدوث يتوقع لم العالم يتمثل الدرس األول في أن .55  العلمي الرأي فتئ وما. لها سيئا
 ،2020 لعام العالمية المخاطر تقرير أن  بيد . المستقبل في الجوائح حدوث حتمية الواقع من بل في مخاطر من ريحذ  

 المرتبطة المخاطر قد صنف الجائحة،ظهور  إعالن من شهرين قبل العالمي االقتصادي المنتدى عن الصادر
 المخاطر من العديد في ظل أخرى، بفئات مقارنة وقوعها احتمال حيث من منخفضة على أنها المعدية باألمراض

 في المعدية األمراض جاءت التأثير، حيث من وحتى. أبرز نحو التي تتجلى على والجيوسياسية واالقتصادية البيئية
 إذ منها، المتوخى للغرض الصحية غير مالئمة النظم أن تصبح مخاطر من التقرير حذريو. فقط العاشرة المرتبة
[ ... وأن... ] األدويةمقاومة و اللقاح أخذ إزاء التردد كذلك يقوضه الجوائح لمكافحة المحرز التقدم" أن   إلى يشير

 ".في المستقبل نتائجاللتحقيق  نةماض ليست الصحية التحديات على التغلب في السابقة النجاحات

ً  ليس الجوائح مخاطر االنتباه إلى من المنخفض المستوى وهذا .56 قد  الكاملة االسترجاعية الرؤية بل إن تماماً، مفاجئا
د إهمال وكأنه تجعل الوضع يبدو اآلن وقياس  أنه باإلمكان مالحظة ففي حين مجال دقيق، هو المخاطر وتقييم. متعم 

يختلف  فإن ذلك الجيوسياسي بمرور الوقت، الصراع وحتى والمالي االقتصادي البيئية واالنهيار الكوارث مخاطر
انعدام  غير أن  . إنذار سابق ودون منتظم وغير سريع نحو على تراتتضرب في ف اختالفاً كبيراً عن الجوائح، فهي

 أمام أثر العمل عالم قدرة كبيرة من أجل صمود أن الضرورة اقتضت حشد قد عنى هذا النوع من االستشراف
 عن النظر وبصرف. تسلسلية تخصيصية تدخالت خالل من األحداث سير في الوقت الفعلي المترافق مع ،الجائحة
في المستقبل،  النظامية للصدمات االستعداد أن   في المستخلص يتجس د الدرس التدخالت، لهذه جرىيُ  الذي التقييم

 .واإلنصاف االستدامة جانب إلى العمل مستقبل ضمن الصمود على أكبر يقتضي بناء قدرة

من  أوجه متعددة ومتزايدة خاللهبرزت من  يطاق عن واقع قاٍس ال الجائحة قد كشفت ويتمثل الدرس الثاني في أن   .57
ذر في المساواة انعدام  النطباع األوليا مع اً مباشرتناقضاً  وهو ما يتناقض. العمل عالم في معظمها في مجتمعاتنا تتج 
 فإن قبل، من لوحظ وكما ذلك على عالوة. بالفيروس أمام احتمال التعرض لإلصابة أن  الجميع متساوونمن 
من شأنها أن  ديناميات بأن يستحدث جسيماحتمال  هناكو تفاقماً كبيراً،هذه  أوجه انعدام المساواة فاقم قد 19 -كوفيد
، طويل األمد كوفيدال يترجم أن يمكنبالنسبة إلى عالم العمل، و. بأشواط الجائحة فترة بعد ما إلى االتجاه هذا تعزز
 .المنظور المستقبل في والظلم المساواة انعدام من مزيد إلى

 أحد ُخصص الواقع، ففي. 19-كوفيد ظهور مع يبدأ لم بشأن نطاقها والقلق المساواة انعدام أوجه فهم أن   المؤكد ومن .58
ً  هناك أن يعني مما لتخفيضها، 2030 عام برنامج أهداف ً  توافقا  السابق الوضع قبول عدم مبدأ على في األساس دوليا
وكون . والمجتمعات لألفراد هذه المساواة انعدام وجهأ بالفعل تعنيه ما بوضوح أظهرت الجائحة ولكن. للجائحة

 .ذلك في شيءأهمية  من ينتقص ال ،ةكامنال الوقائع تأثيرها على بقدر التصورات الجائحة قد أث رت على

من حيث  األسرة أو الفرد مستوى يقتصر على ال المساواة انعدام مقياس أن   بصورة مؤلمة الواضح من أصبح ولقد .59
ً  يشمل ذلك بل. والثروة الدخل  اإلنترنت وتوصيلية التعليمية والفرص الصحية الرعاية على سبل الحصول أيضا

 واللقاحات األساسية العامة والعدالة والخدمات المنظم العمل ووضع والتمويل الالئق والحماية االجتماعية والسكن
باألزمة  الناس تأثر كيفية عن بطريقة ما ريعب   حدة، على أُخذ إذا العوامل هذه من عامل وكل. الكثير من غير ذلكو

 أبوابها؟ المدارس تُغلق عندما تعليمهم لمواصلة التكنولوجيا الالزمة على األطفال يحصل هل: لها هماجتيازوكيفية 
 هل الدخول في عزل صحي؟ إلى اضطررت إذا األجر مدفوعة مرضية إجازة على يمكنني كعامل أن أحصل هل

 الحكومي؟ الدعم لالستفادة من برامج مؤهل أنا هل للعمل؟ أذهب لم إذا ألسرتي توفير المأكلبإمكاني 
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 الجوانب تنحو إذ. المجتمعات في عميقة تجزئة تدل على فإنها مجتمعة،هذه  أوجه انعدام المساواة إلى نظرنا وإذا .60
ً  الكمية المساواة انعدام يصبح نحو التراكم بحيث بين الفئات الميسورة والفئات المحرومة المختلفة ً  ظلما ً  هيكليا  وحرمانا

ً م . األزمة أحدثتها التي الديناميات بفعل المخاوف هذه وتتفاقم. واستبعاداً  االجتماعي الحراكمن و الفرص من زمنا
لاألخرى  المحرومة والفئات المنخفضة األجور ذات الفئاتم تكن ول  الوظائف فقدان من األكبر العبء هي من تحم 

 لها مكان إليجاد أو البديلة العمل ترتيبات خالل من للتكيف تملك من الفرص غير قليلهابل إنها ال  ،فحسب والدخل
في  المالية األسواق ازدهرت ذلك، غضون وفي". جديد طبيعي وضع" دهايول   قد التي العمل عالمفرص  خضم في
 يعتمدون الذين أولئك حساب وعلى واضح بشكل المالية األصول أصحاب لصالح الحقيقي االقتصاد انكماش ظل
 .العمل من الدخل على

رالتي  هي تلك تفرض نفسها بقوة،التي و المذكورة تكراراً  فإن الصورة الظروف، هذه ظل وفي .61  أمواج جائحة تصو 
ً و. السفن التي تبحر عبرها تختلف باختالف فرص النجاة منها ولكن العاتية وهي تجرف الجميع، 19-كوفيد  تكان أيا

 يعيشهاال يمكن لهذه التجربة التي  الجائحة، من بشريةال معاناة أثارتها التي ،والدعم لتعاطفمن ا الحقيقية المشاعر
 من تنتقص أن ، إاليتشاركون معهم العيش عن قربالذين  عن منفصل حتى واقع والتي تدفعهم فعلياً إلى األفراد
 لتحقيق االنتعاش. شامل مسار بناء في المشترك بالهدف الشعور

 العملية، الحياة في الصمود على والقدرة لالستدامة مسبق هي شرط االجتماعية العدالة أن هو المستخلص والدرس .62
 حول متمحورال االنتعاش صميم في يكون أن يجب اإلنصاف أن على تأكيد هذاو. الدائم للسالم شرط هي ما بقدر

 .اإلنسان

ً  الجائحة قد مت في أن ويتمثل الدرس الثالث .63 ً  افتراضا  ذات عالمية حلوالً  تتطلب العالمية المشاكل أن   مفاده عاما
 صدى له بل األطراف، تعددية لدعم اً مجرد مبدأ وليس هذا االفتراض. مقنعة وذات جدوى للغاية ملموس مضمون
 خل فها التي تالبح الحقيقية التحديات من أجل مواجهة المشاكل لحل عنها محيد ال أداة وبديهي بوصفه فوري
من غير المحتمل  ،أخرى إنمائية أهداف لدعم دولية إجراءات اتخاذ يبالي بما يستدعي ال الذي قد رأيلوا. 19 -كوفيد
 الفيروس من متغيرة أشكال ظهور خطر تنطوي على جائحة تفشي وقفل األطراف متعددة يبالي باتخاذ إجراءات أال  

 حياتنا، في مرة ألول" المتحدة لألمم العام األمين قال وكما. يكون أحد بمنأى عنه نل اً تأثير تخل ف أن بسهولة يمكن
ً  فجعلتهم يشعرون العالم أنحاء جميع في الناس جميع على الجائحة أث رت  مما الوقت نفسه، في باالستضعاف جميعا
ً  خلق ً  إحساسا ً  إقباالً  ا نشهدإنن...  بالترابط قويا  الدولي التعاون من مزيد أجل من العالم أنحاء جميع في حاشداً  عاما

 ".اليةعلى نحو أكثر فع

ً والتزام كبيرة جيوسياسية توترات يشهد وقت وفي .64  الدعم في الطفرة هذه من شأن األطراف، بتعددية غير مؤكد ا
 ستكمن أهميتها ولكن. الجائحة من المستخلصة دروسمن ال بها اً مرحب نتيجة أن تكون األطراف متعدد للعمل الشعبي

 هذه الختبارالملحة  ألعمالا اولوجد االحتياجات من سلسلة وهناك. أساسها على للعمل الحكومات مدى استعداد في
 يشمل بل ومنصف، سريع نحو على اللقاح إتاحة في المتمثلة الحاسمة المهمة على ذلك يقتصر وال. السياسية اإلرادة
 ً  االستضعاف أوجه أكثر معالجة إلى وباإلضافة. الكربون حيادية إلى االنتقال وتيرة عيسر   الذي المناخي العمل أيضا
 .بكثير ذلك من وأكثر ،اإلنترنتبشبكة توصيلية ال ، ينبغي توسيع نطاق19-كوفيد عنها كشف التي فظاعة

كما  مواجهتها، مسؤولية على تحمل الدولي المجتمع وافقو 2030 عام برنامج في التحديات هذه تحديد سبق وقد .65
 المتوقعة غير ظل الظروف في المسؤولية بهذه الوفاء اآلن ويتعين. 19-كوفيد ظهور منذ ذلكب التزامه تأكيد أعاد

 لالمعج   العمل لعقد أريد إذا السياسية اإلرادة تأكيد إلعادة آخرين عنصرين إضافة ضرورة إلى يشير مما للجائحة،
ً  17 عددها البالغ المستدامة التنمية أهداف تحقيق في ينجح أن  .هدفا

 معالجتها تعيني التي المتعددة والمسائل. األطراف متعددة والمؤسسات اإلجراءات بفعالية األول علق العنصرويت .66
ً  وسليمة وعملية مالئمة طرقمساحات و توفير النظام بالتالي منتتطلب و ،معقدة . المسائل هذه معالجة تتأتى لكي تقنيا
ً  يتعين ولكن الكفاءة، مستويات أعلى على األطراف تعددية تعمل أن ويتعين  بأقصى العمل على قدرتها تثبت أن أيضا
 الالزمة السياسات أن تكون من البد ومتكاملة، مترابطة المستدامة التنمية أهداف تكونمثلما و. االتساق من قدر

 والذي األخيرة السنوات في المتحدة األمم إصالح الذي يحدو منطقال هو وهذا. متكاملة كذلكمترابطة وإلنجازها 
 تحقيقه يكن لم تقدم أُحرز ولقد. المشتركة األهداف إلى تحقيق السعي في المنظمات بين التعاون أهمية على يؤكد

 أفضل طرائق إيجاد على االتساق يقتصر أن مكني وال. به القيام يتعين مما الكثير ال يزال هناك ولكن باألمر الهي ن،
 رساءإ على أو والريادة التمويل على المثمر غير تنافسال تفادي أو على البرامج مستوى على التشغيلي للتعاون
 لتشمل البد من توسيع نطاقهابل المسائل.  هذه جميع على الرغم من أهمية األعمال، سيرل أكثر فعالية عمليات
وال توجد من . 19-كوفيد أزمة منالتعافي  عملية في حاسمة أهمية ذات ستكون التي الرئيسية االستراتيجية المسائل

ً  أثقل ضمن هذه المسائل مسألة  .التمويل أي الثاني بالعنصر تتعلق تلك التي من عبئا
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. أبابا أديس عمل لتحقيق خطة الالزمة المالية االستثمارات في تحديد 2030 عام برنامج لواضعي الفضل ويُعود .67
 في الحيز أدى انعدام التكافؤ ولقد. 19-كوفيد من التعافي مهمة على بالواقع اإلحساس نفس تطبيق ومن الضروري

أو  الجائحة أثر مواجهة على البلدان قدرة إلى تحديد مستوى تمكين الخارجي التمويل وفي الحصول على المالي
 األطراف متعددة االتفاقات في عليها المنصوص النوايا ترجمة على قدرتها تحديد ذلك وسيواصل تقييدها حتى اآلن،

 .ونتائج إجراءات إلى

 واالنتعاش التلقيح: الحصر ال المثال سبيل يشمل أبرزها على هائلة، التمويل مستويات على الحالية الطلبات وتسجل .68
الطلبات على  هذه تتزامن ذلك، على عالوة. اإلنسانية اإلغاثة االجتماعية؛ الحماية المناخ؛ ؛19-كوفيد أزمة من

 للحذر المعتادة مفرطة تجاوزت ما تمليه المعايير تُنفق بمستويات بحيث أصبحت البلدان حرجة مرحلة مع التمويل
 بشأن والمخاوف الحرجة المديونية حالة أعراض غير أن   التقشف، إلى المبكر اللجوء خيار مقاومة وجرت. المالي
 الفائدة على مسار االرتفاع، وأسعار التضخم انطلق وإذا. االزدياد في آخذة الديون تسجل مستويات تحمل على القدرة
ً  األعراض ستتفاقم هذه فإن    .أكبر تفاقما

ً  كان مالي حيز أي بالفعل النامية البلدان من العديد استنفد ولقد .69  التصنيف وكاالت وخفضت. البداية في لها متاحا
 أقل نصف من أكثر ويقي م. المنخفض الدخل ذات والبلدان الناشئة البلدان من بلداً  36 عن يقل ال تصنيف ما االئتماني
 الحتمال الوقوع فيها معرضة أو حرجة مديونية من تعاني أنها على اآلن المنخفض الدخل ذات والبلدان نمواً  البلدان
ً  كبير بشكل بدورها تخضع  الخاصة المصادر من المالية التدفقات أن   كما. الدولي والبنك الدولي النقد لصندوق وفقا

 - 2020 عام في النامية والبلدان الناشئة البلدان في المائة في 12 بنسبة المباشر األجنبي االستثمار وانخفض. قيودلل
ً  يظل أنه بيد المتقدم، العالم في المسجل المائة في 69 البالغ االنخفاض من بكثير أقل بنسبة أي ً  هائالً  انخفاضا . عموما

 .المائة في 7 بنسبة مهاجرينال من المالية التحويالت انخفاض توقع ذلك إلى يضاف

 بشأن الحالية المناقشات تحظى السبب ولهذا هائلة، تحديات بسرعة في طور استنفاد رصيدها المالي بلدان وتواجه .70
 والمؤسسات الرئيسية الفاعلة الجهات ومن الضروري أن تجمع هذه المناقشات. حاسمة بأهمية التنمية أجل من التمويل
 من أجل بناء فهم الخاص والقطاع والحكومات المتحدة واألمم األطراف متعددة اإلنمائية والمصارف الدولية المالية
 على المستوى المحلي توليدها يجري التي وتتسم الموارد. في المستقبل الضرورية االستثمارات تمويل لكيفية مشترك
 إلى المبكرة العودة أهمية أساسية كما تؤكد بأهمية المزدهرة، االقتصادات في المنشآت نجاح خالل منأساسي  بشكل
 وعمليات التجارية والعودة إلى المعتاد من الظروف والدولي الوطني الصعيدين على المستدامين والتنمية النمو

 لمواجهة االستجابات في العام اللجوء إلى التمويل دعوات أدت نفسه، الوقت وفي. واإلمداد التوريد سالسل
 تكون أن الضروري ومن. والوطنية الدولية الضريبية للترتيبات االبتكارية هجالنُ  في إلى إمعان النظر ،19 -كوفيد
ً  هجالنُ  هذه ومثالها  التي سبق أن اتُّخذت بالترحيب، وتحظى المبادرات. التنمية تمويل حول النقاش من جزءاً  أيضا

 النقد لصندوق المحتملة الجديدة الخاصة السحب وحقوق الديون دفع آجال تعليق بشأن العشرين مجموعة مبادرة
 .التمويل االفتقار المزمن إلى بسبب ركب التعافي خلف أحد إن كان الهدف هو عدم ترك كافية ولكنها ليست الدولي،

 وفع الة موثوقة استجابات وتقديم الجائحة على للتغلب مسبق شرط األطراف متعدد العمل أن   هو المستخلص والدرس .71
 يؤدى لكي الحكومات من الالزم السياسي الدعم إلى حاجة في العمل وهذا. المتعددة العالمية التحديات لمواجهة
 .الكافي التمويل إلى يحتاج كما واتساق، بكفاءةوظيفته 

 القائمة العمل وترتيبات السياسات وضع تعديل صيغة يمكن قد أثبتت أنه الجائحة ويتمثل الدرس الرابع في أن هذه .72
 ومن المؤكد أنها ما كانت لتقبل لوال السابق، في تصورها الممكن من يكن ودرجات لم بطرق طويل زمن منذ

 .الصحية الطوارئ حالة مقتضيات

 أو أُنفق الذي المبلغ وهو - أمريكي دوالر تريليون 16 المقد رة بمبلغ التكلفة فإن   وضوحاً، األمثلة أكثر ا أخذناذوإ .73
ً  الجائحة قبل كان سيعتبر ،19-كوفيد مواجهةفي  لالستجابة اآلن حتى ُخصص ً  أمراً غريبا كان غرض  ومستحيالً أيا

 استخدامها القصد كان عندما حتى المبلغ هذا من بكثير أقل مبالغ تعليق إنفاق أو رفض وقد تم. إنفاق هذا المبلغ
ً  عليها المتفق األهداف لتحقيق ً  دوالر مليار 100 مبلغ بحشد باريس اتفاق الوفاء بالتزام ميت ولم. دوليا  لتمويل سنويا

 المطلوب أمريكي دوالر تريليون 1.2 مبلغ توفير يتسن ولم. 2025 عام إلى 2020 عام من المناخية اإلجراءات
 ً  .النامية البلدان جميع في األساسية االجتماعية الحماية لتوفير سنويا

وجيهة بذل جهود  هي تتطلب ألسبابو عادياً، أمراً  عالمية ليست جائحةفحدوث . النقطة هذه في المبالغة تجدر وال .74
ه أن تشير إلى 19-كوفيد تجربة فإن ،مستقبالً  التمويل متطلبات يقتضي األمر النظر في عندما ولكن،. للغاية استثنائية

 الحذر يمليه ما بقدر المعنية السياسية األهداف أهمية على دالةً  حشدها ينبغيبل  يمكن التي تكون الموارد أن من البد
ً  يعني ال وذلك. التقليدية المالية والدقة المالي  أكثر تقييم إجراء يعني بل". األمر فكل   مهما"القائل للمبدأ تطبيقاً عاما
 ً  .واإلمكانيات لالحتياجات توازنا
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 حرية على مسبوقة غير قيوداً  الحكومات فرضت ،19-كوفيد فيروس انتشار يفرضها القاسية التي الظروف ظل وفي .75
ً  أمكن، حيثما قدمت، المنشآت كما مباني وأغلقت سلوكوال التنقل في األفراد  بالوظائف حتفاظلإل هائالً  دعما

 نفسه، الوقت وفي. الجائحة فترة استمرار على تقتصر اإلجراءات هذه أن المفهوم ومن. الدخل دعم ومخططات
 المعلومات تتكنولوجيا تتيحها التي عدبُ  عن العمل ترتيبات عد،عن بُ على إتاحة العمل  القادرة المنشآت اعتمدت

 مسألة أقل الجائحة بعد ما إلى الترتيبات اتباع هذه احتمال االستمرار في مدى يظل وفي هذه الحالة،. واالتصاالت
 ً  .وضوحا

 تعميم خالل من دائم" جديد اعتيادي وضع" إلى نهائياً  انتقاالً  ينتقل العمل عالم كان إذا ما والموضوع الُمثار بشأن .76
ً  ولكنه نشط نقاش موضوع يظل أساسية لهذا النوع من العمل، سمة باعتباره عدبُ  عن العمل  ال يزال حتى اآلن نقاشا

وإظهار  بُعد عن العمل باعتماد يمكن تحقيقه ما إظهار في للجائحة التربوي التأثير تمثل وقد. نظرياً إلى حد كبير
به بالفعل  يشعرون ما فرصة تجربة عدعن بُ  عملهم يؤدون الذين أولئك كما تمثل ذلك في منح أيضاً، حدود هذا العمل

 أصحاب وسيكون بإمكان ،19-كوفيد على التغلب بمجرد ذلك كل نتيجة تضحوست. عند أداء العمل بهذه الطريقة
 .معينة عمل طرقأن يكونوا ملزمين باعتماد احة، عوضاً عن البدائل المت بين آنذاك أن يختاروا والعمال العمل

 تكون أن توقع المعقول ومن الجائحة، بعد العمل عالم معالم رسم في بالتأكيد مهمة المجال هذا في المناقشات وستكون .77
 في مختلطة المجتمعية والمصالح العمال وتفضيالت المنشآت احتياجات بين وجه أفضل على تجمع التي الترتيبات
ً  منظور من ولكن،. طابعها  وقد. أهميةً  كثراألالترتيبات أنها  تثبت هذه ال قد العمل، في بشأن التغيير أوسع نطاقا

 خيارات أن   البال عن يغيب ويجدر أال  . 19-كوفيد مع الفورية التكي ف تجربة بفعل منحرفة اليوم تكون منظورات
 إلى االنتقال سيما ال األخرى، االنتقال عمليات وأن   العمل، أماكن من فقط بسيط لجزء اليوم مالئمة بُعد عن العمل
 .عميقة جداً  تحوالت على تنطوي ، يحتمل أنالكربون حيادية

 رئيسية صياغة إعادة إلى سيؤدي 19-كوفيد إن القائل بالرأي البعض أخذ إلى أخرى تعل م عملية أفضت الواقع، وفي .78
 العقود العولمة في من سمات عملية أكثر فأكثر بارزة سمة باعتبارها نشأت التي الوطنية عبر المتكاملة اإلنتاج لنظم

 اليوم والمعقدة الموسعة العالمية واإلمداد التوريد سالسل أن أظهرت قد الجائحة أن   المنظور هذا ويعتبر. األخيرة
ضة الكفاية، فيه بما متينة غير دة أفعال طريق عن إما لالختالل بإفراط كما أنها معر  . متوقعة غير أحداث أو متعم 
 التوريد سالسل تقصير تتمثل في ،األعمال لنموذج تكييف األساس في هو لما المناسبة االستجابة ن  أ البعضيرى و

 الجيوسياسية االعتبارات من منطلق المسألة هذه مقاربة ن  أ البعض اآلخريرى و. التوريد ممارسات وتنويع واإلمداد
 عكس إلى يؤدي مما ،بكثير على وجه االحتمال أثراً  أبعد عواقب سفر عنت أن يمكن أكبر، القومي بدرجة لألمن
 .العولمة تفكيك نحو العالمي االقتصاد وجهة

 صدى ،الجائحة أفرزتها التي والخطابات السياسات ومنظورات الجديدة العمل تجارب من المستفادة الدروس وتمثل .79
ببساطة  األمر تمثلوي. عنها انبثق الذي واإلعالن العمل مستقبل بشأن المئوية لمبادرة األساسي يردد االقتراح مدوياً 
ً  محدداً  ليس العمل مستقبل أن   في  ومنظمات الحكومات وقرارات المجتمعية لتفضيالتا ثمرة سيكون ولكنه مسبقا

ً  شدأ المجتمع الجائحة قد حق قت شيئاً فهو أنها جعلت وإن كانت. العمال ومنظمات العمل أصحاب  بالخيارات وعيا
 األزمة من انتعاش خالل من أفضل نحو على البناء إعادة أجل من ممارسة هذه الخيارات من والبد. أمامه المتاحة

 .اإلنسان متمحور حول
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 النقد صندوق تإسقاطا أحدث توقعوت. االقتصادي النمو استئناف آفاق في ملحوظ تحسن لج  سُ  األخيرة، األشهر في .80
 هذه أتتوقد . 2022 عام في المائة في 4 وتراجع بنسبة المائة في 6 بنسبة عالمي تحقيق نمو 2021 لعام الدولي

تها إضافية مالية وحوافز ناجحة اقتصادي تكي ف ستراتيجياتا نتيجة السابقة التوقعاتعلى  التحسينات  بعض ضخ 
 .التلقيح برامج بل األهم من ذلك نتيجة نشر البلدان،

ً . التفاؤل على يبعث واضح سبب وهناك .81  انكماش كان من الممكن أن يُس جل الدولي، النقد صندوق لتقديرات فوفقا
ل في مرات أكبر حد ة بثالث اقتصادي  الدعمتدابير  لوال المائة، في 3.8 بنسبة 2020 عام من االنكماش الذي ُسج 
ف يخل   أن المرجح من 19-كوفيد أزمة عن الناتج الركود" تعتبر هذه التقديرات أن كما. االستثنائية المتخذة ةالسياسي
 ".2008 لعام العالمية المالية األزمة أقل عمقاً من ندوب ندوباً 

ب بمثل .82  نحو الطريق أن ويبدو. الكلية العالمية االقتصادية اآلفاق بشأن اإليجابية هذه التوقعات ال يمكن إال  أن نرح 
وهو  ،تحديداً  األكثر السياق في المستقبلية لآلفاق تقييم أي يوضع أن الضروري من ولكن. مفتوح األبواب االنتعاش
. للجائحة المستقبلي بالمسار الغالب في والمخاطر التي تتعلق اليقين انعدام من عالية مستويات وهناك. البشري السياق

الوضع  يكون أن وينبغي. بالعدوى من اإلصابة الجديدة الموجات بسبب لتحقيق االنتعاش السابقة التوقعات ولقد تبد دت
 ً  بيد. اإلقبال عليها في فعاليتها والتردد بشأن مخاوفال من الرغم على واستخدامها، اللقاحات المرة بوجود هذه مختلفا
 الجائحة، ظهور منذ مسبوقة غير بلغت مستويات 19-بكوفيد جديدة إصابات تسجيل كان التقرير، هذا كتابة حتى أنه

ً يشكل  . األرواح في فادحة خسائر تخل ف الجائحة أن  و قائمةً  تزال ال الصحية الطوارئ حالة على أن شاهداً صارخا
 .في الواقع بالمخاطر محفوف االقتصادي االنتعاش فإن مسار وحده، السبب ولهذا

 ويتجلى ذلك بشكل كبير. على السواء وداخلها البلدان بين الشديد التكافؤ بانعدام الحالي الوضع يتسم ذلك، على عالوة .83
ً  ينطبق ذلك ولكن. الفيروس مكافحة على البلدان قدرة في وبالتالي اللقاحات توزيع في  االنتعاش مسار على أيضا

ً . االقتصادي  المالي الحيز ذات والصين المرتفع الدخل ذات البلدان فإن العالمية، المالية األزمة لما وقع خالل وخالفا
 صندوق توقعات في ذلك ويتجلى. يكون مما وأقوى أسرع بشكل تتعافى أن يُتوقع التي هي ،لها المتاحة واللقاحات

 إلى 2019 من للفترة اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد لنصيب عالمية خسارة بتسجيل الحالية التي تفيد الدولي النقد
 في المائة فقط 1الجائحة. بيد أنه يتوقع أن تسجل نسبة  قبل قدمها التي بالتوقعات في المائة مقارنة 3بنسبة  2022

 النامية البلدان فيفي المائة  6.5ونسبة  الناشئة االقتصادات في في المائة 4.3المتقدمة ونسبة  االقتصادات في
  الدخل. منخفضة

ً  تلك ذلك في بما تقريباً، البلدان جميع وفي .84  غير بشكل السكان من كبيرة فئات تعاني نسبياً، التي تبلي بالًء حسنا
 القطاعات في ونمليع الذين وأولئك المتدنية المهارات ذوو والعمال والمهاجرون والنساء الشباب من ضمنها - متناسب
 يفاقم السرعات متعدد انتعاش تحقيق احتمال لوحده يواجه من ككل العالمي االقتصاد ليس وبالتالي،. تضرراً  األشد
 وذلك. معظمها يكن لم إن المجتمعات فرادى من العديد إلى بالنسبة الشأن كذلك بل المساواة، النعدام القائمة األوجه

ً  خطراً  يشكل ما  في بعض المجموعات وضياع جيل بأسره من التنمية اً عقداالقتصادات  بعض بفقدان للغاية حقيقيا
ً  الميسورة االقتصادات في وذلك حتى السكانية،  .نسبيا

 تحقيق االنتعاش إلى الطريق أن   الكلي، اإلجمالي المحلي الناتج توقعاتأياً تكن  يبدو من المؤكد وعلى هذا المنوال، .85
 ألسواق المحددة الوقائع النظر في إلى المرء ينتقل عندما الوضوح من بمزيد ذلك ويتأكد. يُسراً  أقل االقتصادي

 فعلى سبيل المثال، من. للغاية المضطربة األوقات هذه في التي يعيشها الناس الحية ذلك التجارببد وقصموال العمل،
ونظراً . 2022 عام حتى نهاية األزمة قبل ما مستويات دون العاملة القوى في المشاركة معدالت تظل أن المتوقع

 أعداد غرار على العاملة القوى قد غادرن 2020 عام في وظائفهن فقدن الالئي النساء من المائة في 90 أن   إلى
هؤالء  يصبح أن من حقيقية مخاطر هناك فإن الوظائف، لفقدان متناسب غير بشكل تعرضوا الذين الشباب من أكبر

ً  المتوقع من نفسها، الفترة وفي. والتهميش االستبعاد من المقلقة الجديدة لمستوياتا ضحايا األشخاص أهم  أن أيضا
 التنمية، مستويات جميع على األزمة قبل سجلته الذي االتجاه معدل اإلنتاجية بنصف نمو البلدان انخفاضاً فيتسجل 
ً  أكثر التباطؤ يتوقع أن يكون هذا ولكن  المتوسط الدخل ذات االقتصادات منخفضة الدخل واالقتصادات في وضوحا
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 من العديد في العاملين للسكان البشرية لإلمكانات خطير بتقويض تنذر أن مجتمعة االتجاهات هذه شأن ومن. األدنى
 .العالمي االقتصاد نمو إمكانات علىأن تضع قيوداً جسيمة و البلدان

 التكافؤ وانعدام والمستضعفين المحرومين على للجائحة المتناسب غير واالجتماعي االقتصادي األثر مع وباالقتران .86
 في المشاركة في االنخفاض هذا فإن والنامية، الناشئة البلدان حساب على المتوقعة النمو مسارات في اليقينانعدام و

" المزدهر العشرينات عقد"بتكرار  الرؤية القائلة تناقض للغاية قاتمة مقابلة صورة يعرض واإلنتاجية العمل سوق
 المتراكم الطلب وزيادة المستمرة المالية الحوافز زخم ظل في المتقدمة مستقبالً  االقتصادات في البعض يتوقعها التيو

 نهاية األخير انتهىالمزدهر  العشرينات عقد أن   البال عن يغيب ال  أ وينبغي. الجائحة بسبب اإلغالق فترات خالل
 .سيئة

 لألزمة المتباينة اآلثار وتصحيح لضبط ومتضافرة واعية سياسية استجابة إذا لم تتوفر أنه االحتمالمن المحتمل أشد و .87
ً  ستخل ف 19-كوفيد أزمة فإن ،المجموعات السكانيةو البلدان على واألداء  اإلجمالي النمو على دائمة عميقة ندوبا

 تأخيراً  التقدم وأن يؤخر المساواة وانعدام من االستبعاد المزيد يسبب أن ذلك شأن ومن. المقبلة السنوات في اإلنمائي
ً  النتيجة هذه وستمثل. للجائحة الدائم اإلرث باعتباره العالم في الفقر في مكافحة شديداً  ً  نقيضا  برنامج لطموحات مؤسفا
ً  2030 عام ً  ووضعا ً  معاكسا  8 الهدف في الواردة للجميع الالئق والعمل المنتجة والعمالة الشامل النمو لرؤية تماما
 .المستدامة التنمية أهداف من

 ؟2030 عام في برنامج الذريع الفشل مثل هذاتفادي  يمكن هل .88
ر فرصة للعالم أتاحت العالمية المالية األزمة أن إلى مؤخراً  فرنسيس البابا أشار .89  أكثر اً جديد اً اقتصاد...  "أن يطو 

 النظر إعادة تشمل لم األزمة لمواجهة االستجابة أن كما تغتنم ولكن هذه الفرصة لم..."  األخالقية للمبادئ مراعاةً 
 وقدرتنا مدى تصميمنا على تعتمد المطروح السؤال على اإلجابة فإن وبالتالي. من الماضي "البالية المعايير" في
ً  رفضها أو عنها التغاضي جرى التي الفرص اغتنام على  خلقت قد الجائحة أن على الدالئل بعض وهناك. سابقا

 ً  .والسياسات النوايا بلورة لهذه العملية األساسية إلعادة مؤاتية بي ن أنهايتقد  ظروفا
 والعادات العيش وسبل الحياة: وجودهم، وهي ألسس عميق بتهديد السياسات وصانعي الناس 19-كوفيد واجه ولقد .90

 جانب وإلى. خلفته الذي البشري واألثر الحجم حيث من لهذه الجائحة مثيل سابق وال. االجتماعي لتفاعلا من المألوفة
ً  ربما أثارته الجائحة، الذي الخوف  وجودية تحديات تواجه البشرية أن مفاده لواقع جماعية إلى يقظة أدت أيضا
 للسياسات الحالية النهج بواسطة معقول على نحو التصدي لها ببساطة يمكن ال في الحياة تغييرات أو أقله محتملة
 ومصاعب، قصور أوجه من فيها ما بكل الجائحة، لمواجهة االستجابة أظهرت ذلك، على عالوة. الدولي والتعاون

ً  مختلفة هجاعتماد نُ  أن    العمل تكييف عمليات ؤديت قد اإلغالق، فترات خاللو. فعالً  وضروري بل أمر ممكن تماما
 أمالً  تمنح بدائل وقبول بوجود جديد شعبي فهم بذور إلى زرع ،2020 عام في اللقاحات وتطوير المالية والحوافز
 ً  وفي وضع اإلنسان متمحور حول انتعاش في واالستدامة واإلنصاف الصمود على القدرة من يلزم ما ضخ   في حقيقيا
 الذي يتسم البرنامج هذا يتعزز قدفي نهاية المطاف و. 2030 برنامج عام أهداف لتحقيق الصحيح المسار على العالم

ل الرأي بفضل تحويلية، بطبيعيةصراحة   .النجاح لتحقيق الذي يحتاجه العام تحو 
 اضطلعوا الذين العمال ظروف تجاه المتغيرة المواقف في المجتمعية النظر إعادة من النوع هذا مالحظة اآلن ويمكن .91

 األجور ذوي بين من كبير حد إلى الجائحة، وإن كانوا أثناء الواسع على أنه دور أساسي حظي باالعتراف بدور
 على سبيل العام النقل وموظفو بالتجزئة والبيع والتنظيف والرعاية الصحة قطاعات في العاملون ، ومنهم:المنخفضة

 االجتماعي العقد أن ينقصها التحديد، ال يزال كان وإن واسعة االنتشار، العامة خالل المشاعر من ويتبي ن. مثال
 نفس على االستجابة في السياسات صانعو وبدأ. جديد إبرام عقد إلى حاجة هناك وأن   تم فسخه أو انقضى قد الحالي
 الكربون وتسعير بالضرائب تتعلق رئيسية وهناك مبادرات اختالف أنواعها.على  تُعرض جديدة عقود وباتت. المنوال

 النظام مستقبل حول كبير نقاش وهناك. الفعال االهتمام نطاق إلى االنتقال طور في هي الشامل، الدخل وضمانات
 لفترة جامدة ظلت التي التكتونية، السياسية اللوحات أن ويبدو. المالية لألدوات المناسب واالستخدام العالمي التجاري
 .التحرك في آخذة طويلة،

 جسدتت أن حوافزال لهذه أريد إذا وتنفيذها، السياسات صنع في تكامالً  أكثر نُهج من الضروري اتباع ظل  سي غير أنه .92
 الصحية التدابير خالل من إال تقدم إحراز يمكن ال أنه 19-كوفيد ولقد أظهر. اإلنسان متمحور حول انتعاش في

 والتعليمية والبيئية الصحية األبعاد معالجة يمكن ال نفسه، السياق وفي. مجتمعةً  واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية
 بعضها عن بمعزل والتنمية االنتعاش أبعاد من وغيرها بالعمل المتعلقة واألبعاد واالجتماعية والرقمية والمالية
 المستدامة التنمية ألهداف الموضوعي بالتكامل تعترف عمليات في عضالب بعضها إلى األبعاد هذه ضم ويلزم. البعض
ً  17 عددها البالغ ً  للمضي الالزمة والسياسات هدفا  .تحقيقها نحو قدما
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 باعتبارها عالمية، جائحة خضم في حتى تبرز، التي المناخ تغي ر مكافحة إجراءات في النقطة هذهل يتمثل خير تجسيدو .93
إلى جانب  المناخ، لتغي ر والعشرين السادس المتحدة مؤتمراألمم انعقاد اقتراب ومع. عصرنا في الفاصلة القضية

 المجتمع أن على مشجعة عالمات هناك ،2015 لعام المناخ بشأن باريس التركيز والغرض اللذين أتاحهما اتفاق
إلى  المطلقة الحاجة مع تتناسب مستويات إلى طموحاته لرفع سقف استعداد أكبر بدأ ولو متأخراً في إبداء الدولي
 تحقيق هذا ويعتمد. الكارثة عتبة وهي ،مئوية درجة 1.5 من أقل عند مستوى العالمية الحرارة درجة على الحفاظ
تصدر  التي ،المناخ تغير وعواقب وآليات أسباب معرفة: بين الجمع على أن يليه، يتعينإضافة إلى التقدم الذي  التقدم
 ودولية؛ ووطنية وخاصة عامة مصادر من تأتي أن يجب التي ،والتكيف التخفيف تدابير تمويل العلمي؛ المجتمع عن

 األرض كوكب لحماية الالئق العمل إمكانات تحقق التي العادل االنتقال عمليات أجل من المطلوبة العمل سوق هندسة
 .البيئية واألهداف االجتماعية األهداف بين وتوفق

ته المشروع يفشل أن المحتمل فمن العناصر، هذه عنصر من أي انعدم إذا أنه والواقع .94  تكثيف بالبلدان ويُهاب. برم 
ً  المحد دة مساهماتها ً  في المضي الرغبة ترجمة وتتطلب. 2050 عام بحلول الكربون يةحياد إلى لالنتقال وطنيا  قدما

 الالئقة بالوظائف من أجل النهوض ملموسة اعتماد آليات القدرة على تحقيق ذلك بالفعل، إلى ربونالك يةحياد نحو
 .لتشغيل هذه اآلليات األموال الالزمة على والحصول ثمار االزدهار وتقاسم

ً و. اإلنسان المتمحور حول االنتعاش من األخرى الجوانب جميع على ينطبق المناخ على ينطبق وما .95  منانطالقا
 من المناخي العمل مبادرة مثال أن يعني ذلك فإن الثالثية، المكونة وهيئاتها الدولية العمل منظمةب خاصال منظورال

 لجعل جامعة أداةبوصفها  2019 لعام العامة الجمعية دورة في المتحدة لألمم العام األمين أطلقها التي ،الوظائف أجل
 أهمية ذات أخرى مجاالت في أن يُحتذى بها تستوجب مبادرة هي المناخ، برنامج من يتجزأ ال جزءاً  العادل االنتقال
 .المجاالت جميع هذه أجل من التمويل حشد الضروري ومن. االنتعاش لتحقيق حاسمة

 وااللتزام األطراف ةمتعدد اإلجراءاتفي  إلى حد كبير الجمهور ثقة استعادة إلمكانية سانحة منذ اآلن فرصة وهناك .96
 نووالعشر السادس المتحدة األمم مؤتمر وسيجتمعها. نماالستفادة من أجل توطيدها و الجائحة بها في أعقابالسياسي 

 إنقاذ لمهمة مضى وقت أي من أكثر حاسمة لحظة المتحدة، في المملكة نوفمبر في /الثاني تشرين في المناخ لتغي ر
بشأن  تقريره العام األمين سينشر وجيزة، بفترة الدولي العمل مؤتمرل انعقاد الدورة الحالية ديعوبُ  ذلك، وقبل. الكوكب

 إلنشاء والسبعين الخامسة السنوية الذكرى بمناسبة بإعداده العامة الجمعية كلفته الذي ،"المشترك أعمالنا جدول"
بالمهام التي ترمي إلى  وربطها جديدال عالميالتفاق الوا جتماعيالا عقدال مواضيع معالجة خالل ومن. المتحدة األمم
ه العام األمين فتراضال وجيه سبب هناك التعددية، االنتعاش ومستقبل تحقيق  الجهات جميع إلى حاشداً  نداءً  سوف يوج 
 منظمة الحال بطبيعة ذلك ويشمل. اإلنسان متمحور حول لتحقيق انتعاش المشترك بجدول األعمال المعنية الفاعلة
 .المكونة تهائاوهي الدولية العمل

 األمم من قدم عهداً أ وهي الدولية، العمل منظمة تفاداست قدل ؟على أُهبة االستعداد نحن هل - هو المطروح والسؤال .97
 مهمة في من تحديات ينتظرنا لما متعمقة دراسة إلجراء بالذات مئويتها ذكرىمن  عاماً، وعشرين بخمسة المتحدة
ً  أكثر عمل مستقبل بناء  على نحن نعم هو كالتالي: إذاً، فالجواب. المنبثقة عن ذلك االستنتاجات واستخالص إشراقا

 .أهبة االستعداد
 ،2019 يونيه /حزيران في العمل مستقبل أجل من المئوية إعالن اعتمد الدولي العمل مؤتمر ن  إ وغني  عن القول .98

" جائحة" وليس هناك ما يذك ر بكلمة فقط من ذلك. أشهر تسعة بعد ستضرب العالم عالمية جائحة بأن   منه علم دون
 اعتماد دعنو. برمتها العمل مستقبل المئوية من أجل مبادرة إجراءات مراحلمرحلة من  أي في أو يدل على ذلك

من أجل  للغاية قي مة طريق خارطة بمثابة هذا اإلعالن الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات اعتبرت المئوية، إعالن
 .المتحدة لألمم العامة لجمعيةا صادر عن وأكد ذلك قرار العمل،

 الصحيح هو ذلك عكس أن   الواقع بل. العمل لعالم سب به ما وبكل 19-كوفيد بظهور يتراجع لم التقييم هذا أن والمهم .99
 التفكير ممارسة أن   إلى لكنه يرجع ،اإلعالن صاغوامن  تنبؤ خارق تحل ى به أي إلى ذلك يرجع وال. األرجح على

 تحويلي، بتغيير عمل يمر عالم ديناميات طرحهات التي األجل وطويلة الرئيسية التحديات بشأن الجاد الثالثي العالمي
ً  اتبعت  في الواجهة في اآلن تظهر التي الكبيرة القضايا بفعل ذلك علىاالنتباه  زرك  تو. نفسها للجائحة مماثلة طرقا
 .اإلنسان المتمحور حول االنتعاش سياق

 إزاء اإلنسان متمحور حول نهج اتباعإلى  األعضاء الدول جميع إلى دعوة صميمه، في المئوية إعالن ويتضمن .100
 :هي مجاالت ثالثة في االستثمار طريق عن - االنتعاش تحقيق إزاء وبالتالي - العمل مستقبل

 الجيد والتعليم المتواصل التعلم الجنسين؛ بين المساواة: ما يلي تحقيق على العمل خالل من الناس، جميع قدرات 
 يمرون الذين لألشخاص الفعال الدعم والمستدامة؛ الشاملة االجتماعية الحماية على الجميع حصول للجميع؛
 العملية؛ حياتهم في انتقالية بمرحلة
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 حدتوفير  األساسية؛ حقوقهم احترام: يلي بما يتعلق فيما العمال لجميع المناسبة الحماية لتوفير العمل، مؤسسات 
 العمل؛ في والصحة السالمة ؛العمل لوقت القصوى الحدود لألجور؛ مناسب أدنى

 يلي ما خالل من للجميع الالئق والعمل والمنتجة الكاملة والعمالة والمستدام والشامل المطرد االقتصادي النمو :
 التي والقطاعية والصناعية التجارية السياسات األهداف؛ هذه تحقيق إلى ترمي التي الكلي االقتصاد سياسات

 والحوافز السياسات االستراتيجية؛ والقطاعات التحتية البنية في االستثمار اإلنتاجية؛ وتعزز الالئق العملب نهضت
 من واالنتقال واالبتكار المستدامة نشآتالموتطوير  استحداثو والشامل المستدام االقتصادي النمو تعزز التي
 إلى الرامية السياسات اإلعالن؛ أهداف مع األعمال ممارسات ومواءمة المنظمة السمة إلى المنظمة غير السمة
 ذلك في بما للعمل، الرقمي التحول تحدياتمواجهة و لفرصواغتنام ا والخصوصية الشخصية البيانات حماية
 .المنصات عمل

 اإلعالن ويوضح. اإلنسان المتمحور حول االنتعاش أجل من متينة جوهرية سياسية منصة هذه التدخل مجاالت وتوفر .101
 ً ً  اعتماداً  يعتمد تنفيذه أن أيضا  ومنظمات العمل أصحاب منظمات ومشاركة الدولية العمل معايير تطبيق على حاسما
 والحاسمة والمعق دة القوية الروابط إلى بالنظر األطراف، متعدد النظام منظمات بين واالتساق التعاون وتعزيز العمال
 .والبيئية واالقتصادية والمالية والتجارية االجتماعية السياسات بين

ً  للمضي مسار لتحديد ةومثمر جهوداً حثيثة الدولية العمل منظمة ولطالما بذلت .102  إعدادو األزمة للخالص من قدما
ً  مدلوالً  تعطي أن يمكن التي التنفيذ أدوات  التالية الخطوات هي ما إذن. أفضل بشكل مستقبالً  البناء لمفهوم وزخما
ات؟ألدوا لتفعيل هذه الالزمة



 23 كوفيد زمن في العمل
 

  الخامسالفصل 

 الدولية العملعمل منظمة 

 وعملي سريع نحو على لالستجابة عملها وأساليب برامجها تنظيم الدولية العمل منظمة أعادت الجائحة، ظهور منذ .103
 من العمل عالم على 19-كوفيد النعكاسات ابتكارية تحليالت ذلك شمل وقد. المكونة لهيئاتها الملحة لالحتياجات

 يناير /الثاني وكانون 2020 مارس /آذار بين المنشورة الدولية العمل منظمة لمرصد السبعة اإلصدارات خالل
 مركز خالل من األزمة مواجهةفي  لالستجابة الوطنية اإلجراءات بشأن المفصلة المعلومات وتقاسم وجمع ،2021

 إجراءاتها صياغة في األعضاء الدول لمساعدة السياسية الموجزات من كبير عدد وإعداد ،19-كوفيد معلومات
ً  ذلك شك ل ولقد. اوتنفيذه عن  العالم، أنحاء جميع في الدولية العمل منظمة فرق به قامت الذي للنشاط الحثيث أساسا

 .القطري المستوى على ملموسة استجابات وتنفيذ القدرات بناء من أجل األعضاء مع الدول المتضافر طريق العمل
. المتحدة األمم منظومةالمبذولة في  الجماعية الجهود طليعة في الدولية العمل منظمة كانت ذلك، إلى باإلضافة .104

 19 -لكوفيد الفورية واالقتصادية االجتماعية لالستجابة المتحدة األمم إطار وتفعيل وتطوير تصميم هذه الجهود وشملت
 بعده. وما 19-كوفيد عصر في التنمية بتمويل المتعلقة السياسات من قائمة عن فضالً 

 على 19-كوفيد بشأن الدولية المناقشة في المشاركة خالل من بالتوعية الموضوعي السياسي العمل هذا اقترن وقد .105
 االفتراضي العالمي القمة مؤتمر غرار وعلى. العشرين مجموعة في ذلك في بما والعالمي، اإلقليمي المستويين
 أعلى على ثالثية مناقشة المنظمة عقدت ،2020في تموز/ يوليه  العمل وعالم 19-كوفيد بشأن الدولية العمل لمنظمة
 .اإلنسانمتمحور حول  انتعاش بناء في المئوية عالنالتي يكتسبها إ الكبيرة األهمية خاص بشكل أكدت مستوى،

 في الدولية العمل منظمة عمل سير استمرارية لضمان التي اتخذت التدابير بفضل المساهمات هذه أمكن إتاحةولقد  .106
. االفتراضية االجتماعات وعقد عدبُ  عن العمل إلى تعميم التحول ذلك في بما الجائحة، فرضتها التي ظل الظروف

 العمل ودورة مؤتمر اإلدارة مجلس دورة إلغاء في أعقابللمنظمة،  المؤسسية لضمان السالمةوكان من الحاسم 
تُدعى دورتا مجلس اإلدارة إلى االنعقاد وأن تعقدا على التوالي، أن  2020 يونيه /وحزيران مارس /آذار في الدولي

 بنجاح في شكل افتراضي، كما أن  من الحاسم أن تعقد دورة المؤتمر التي يقد م إليها هذا التقرير.
 المتعلقة التحديات لمواجهة والمستقبلي الحالي الدولية العمل منظمة عمل لتكييف مهمة قرارات باتخاذ ذلك سمح وقد .107

 اإلدارة مجلس اعتمدها لتي، ا2025-2022 للفترة لمنظمة العمل الدولية اإلستراتيجية ويرد في الخطة. 19-بكوفيد
 أثر من انتعاش أجل من المئوية إعالن أحكام هو تطبيق... الشامل هدفها" ، أن  2020 تشرين الثاني/ نوفمبر في

 والميزانية للفترة البرنامج مسودة تضمنت ذلك، غرار وعلى". اإلنسان محوره يكون ،19-كوفيد جائحة
 انتائجه من نتيجة كل في 19-كوفيد لمواجهة االستجابة عليها، للموافقة هذه المؤتمر دورة إلى المقدمة 2023 -2022
 .الثماني السياسية

 عملها إعادة تنظيم من نتتمك   قد المكونة، هيئاتها الدولية، مدعومةً بإرشادات العمل منظمة أن على واضح دليل هذاو .108
 أن   بيد. الجائحة تحديات مواجهة في همةبحيث تحتل موضعاً بوصفها هيئة فاعلة م األخرى المنظمات مع وتعاونها
 االنتعاش مسار تعترض التي التحديات مواجهة في االستفادة منهاو األولية اإلنجازات هذه إلى لالستناد حاجة هناك

 .ذلك تحقيقل سانحة فرصة المؤتمر هذا ويتيح. اإلنسان المتمحور حول
 يتمحور حول 19-كوفيد أزمة من من أجل انتعاش عالمية استجابة بشأن متينة ختامية وثيقة اعتماد خالل ومن .109

ً  سيجتمعون الذين العمل وأصحاب والعمال الحكومات يفي مستطاع مندوب سيكون اإلنسان،  التجمع هذا في افتراضيا
 االلتزام؛تحفز و األمل على تبعث بجالء واضحة رسالة أن يرسلوا العمل، عالم في الفاعلة للجهات الفريد العالمي

ً  للعمل استعدادهم ومدى االنتعاش هذا يسلكه أن يريدون الذي المسار وسيحددون  العمل مستقبل بما يتيح تحقيق معا
ً  سيقدمون بذلك، القيام وعند. عامين بلق المئوية إعالن اعتمدوا عندما مشتركال على أنه هدفهم اتفقوا الذي  أيضا
ً  لكي تمضي العملية السبل بشأن الدولية العمل منظمة إلى اإلرشادات من مزيداً   ذلك يشمل ويمكن أن. عملها في قدما
األطراف  مع المؤسسية الترتيبات تعزيز إلى إضافة االنتعاش، بشأن وطنيةال ثالثيةال حواراتال وتعزيز تجديد

 .االنتعاش تحقيقمن أجل التعاون معها  عن محيد ال التي الدولي، النظام في األخرى
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 منأكثر من ذلك كما أدت إلى فقدان  األرواح من وكل فت الماليين. عالمية إنسانية كارثة 19-كوفيد جائحة شك لت لقد .110
 التغلب على كي تظهر أنها قادرة مؤسستنا مثل مؤسسات وقدرة الجائحة تصميم وتمتحن. العيش وسبل الوظائف

ً  هذه المحنة والعمل على  المرة هي هذه وليست. إعالن فيالدلفيا يحفزنا عليهعلى نحو ما  ،الجميع رفاه لتعزيز معا
في  المنظمة يحدث قط  أن قص رتلم و .النوع من االمتحانات هذا الدولية العمل منظمة فيها تواجه التي األولى

.اآلنهذه المهمة  في رتقص   أن فكيف لها. مواجهتها
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 إجراءاتاتخاذ وثيقة ختامية للمؤتمر بعنوان "نداء عالمي من أجل  مشروع
 ،19-من أزمة كوفيد للخروج انتعاش متمحور حول اإلنسان رامية إلى تحقيق

 يكون شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود"

 باعتبار أن  

على البشرية، مما يؤكد الترابط بين جميع أفراد المجتمع  اً عميق اً تأثير تخل ف( 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد
 ؛كافة البلدانو

ت مأساوية في األرواح، تسببت بآثار مدمرة على عالم العمل وأد  ما خل فته من خسائر  ، باإلضافة إلىالجائحةهذه 
ت وتعطل سلسلة نشآل وقطاع األعمال؛ إغالق الماالجزئية والتعط ل؛ تكب د خسائر في دخل العمإلى: زيادة البطالة والبطالة 

تحديات جديدة أمام الصحة بروز السمة غير المنظمة وانعدام األمن؛ تزايد التوريد واإلمداد وإعالن حاالت اإلفالس؛ 
 والسالمة والحقوق في العمل؛

ً واستضعافاً، ال سيما األفراد في االقتصاد غير المنظم  على أكثربشكل غير متناسب رت أث   األزمة الفئات حرمانا
ن بفيروس نقص المناعة البشرية ون والمصابون في وظائف منخفضة المهارات والمعوقووترتيبات العمل غير اآلمنة والعامل

الموجودة أصالً في العمل الالئق  زجعمواطن الن واألقليات اإلثنية والعرقية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم وأو اإليدز والمهاجر
  وزيادة الفقر واتساع أوجه انعدام المساواة، وكشف عن الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها؛

عانين من خسائر غير متناسبة في الوظائف والدخل، بما في ذلك بسبب تمثيلهن  المفرط في القطاعات األشد  النساء
نُظم الرعاية واالقتصادات والمجتمعات،  سير على اً تضرراً. وتواصل نساء كثيرات العمل في الخطوط األمامية، حفاظ

ً  لرعاية غير مدفوعة األجرفي كثير من األحيان بأغلبية أعمال ا في الوقت نفسه يقمنو ، مما يؤكد الحاجة إلى انتعاش أيضا
 الجنسين؛ المساواة بينيراعي 

مشروع د من صعوبة إيجاد وظيفة أو استهالل يزيأخل ت بتعليم الشباب وتدريبهم وتوظيفهم إخالالً كبيراً، مما  األزمة
 ة؛تراجع مسار المكاسب والتقدم على مدار حياتهم العملي ويثير احتمال

انعكاسات عميقة على تحقيق العدالة االجتماعية  وتخل فة ستستمر إلى ما بعد الجائحة نفسها، متفاوتهذه اآلثار ال
 أصحاب، ما لم تتخذ الحكومات ومنظمات 2030والعمل الالئق للجميع وأهداف برنامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 

 ؛لدرء ذلك العمل ومنظمات العمال إجراءات متضافرة

ً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لضمان حصول جميع الناس على لقاحات آمنة وفعالة هناك  ضد حاجة أيضا
بشكل سريع وعادل وميسور التكلفة، وهو أمر بالغ األهمية لكبح التفاوت المتزايد داخل البلدان وفيما بينها وإعادة 19 -كوفيد

 ؛من أجل المستقبل فضلعلى نحو أ والبناءتنشيط االقتصادات 

إزاء مستقبل  بنهجه المتمحور حول اإلنسان، 2019إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، 
. ويقدم اإلعالن رؤية إيجابية وخارطة للخروج من األزمة شامل ومستدام وقادرعلى الصمود انتعاش، يرسي أساس العمل

من خالل  اإلعالن بناء مستقبل أفضل. ولهذا السبب، يجب أن يصبح تسريع تنفيذ من أجل طريق عملية تسترشد بها البلدان
 زيادة التركيز واالستثمار، من أولى أولويات السياسة العامة وإجراءات المنشآت والتعاون الدولي؛

ن عام ألفين وواحد من شهر حزيران/ يونيه م XXيعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في هذا اليوم  عليه،
ً إعالن 19-من أزمة كوفيد للخروج ، هذ النداء العالمي العاجل لضمان انتعاش متمحور حول اإلنسانوعشرين ، ُمستلهما

 .ومسترشداً به مئوية منظمة العمل الدولية

 اإلنسان تمحور حولإجراءات عاجلة لتعزيز انتعاش م - أولً 

ً ، نلتزم بالعمل العمالمنظمات ، الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ونحن .1 من منظمة  وبدعمٍ  فردياً وجماعيا
إعالن المئوية  تنفيذ ، عن طريق19-كوفيد من أزمة للخروج اإلنسان متمحور حولانتعاش العمل الدولية من أجل 

ستدامة مشاملة ووتكون  العمل الالئق للجميعتوفر مسار تنمية  على بالتالي والمضي قدماً ل معج  ز ومرك   على نحو
 .وقادرة على الصمود
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العالمية لألزمة من خالل تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي والتضامن العالمي واتساق  ألبعادا بمواجهةنلتزم  .2
ن جميع البلدان من التغلب على ، مما يمك  الصحيةالمجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية و فيالسياسات 

واتفاق باريس  من أجل التنمية المستدامة 2030عام برنامج التقدم نحو تحقيق أهداف  عجلةاألزمة وتسريع 
الصادرة عن المؤتمر الدولي  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وخطة عمل أديس أبابابموجب 

 الثالث بشأن تمويل التنمية.

د .3 واحتياجات الفئات األكثر الالئق  تارة بحرية والعملالعمالة الكاملة والمنتجة والمخ تحقيق بوضع هدف نتعه 
 ً ستراتيجيات االفي صميم  ،والوظائف والدخل المنشآت المستدامةودعم  الجائحةمن  تضرراً  واألشد استضعافا

، بما في مراعاة تامةظروف واألولويات الوطنية ، مع مراعاة الاألزمة بعدبشكل أفضل عادة البناء الرامية إلى إ
 :ما يلي خالل العمل علىذلك من 

 الجميع النميش وعمالة قتصادينمو ا - ألف

ضمان انتعاش واسع النطاق وغني بالوظائف، يترافق مع توفير فرص العمل الالئق للجميع من خالل  (أ)
استجابات متكاملة لسياسات العمالة الوطنية، بما في ذلك سياسات االقتصاد الكلي والسياسات الصناعية 

والمستقرة، فضالً عن تعزيز االستثمار العام والخاص في القطاعات األكثر تضرراً من األزمة، الداعمة 
من قبيل الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة والنقل والقطاعات التي تتمتع بإمكانات قوية لتوسيع فرص 

 العمل الالئق، مثل اقتصاد الرعاية والبنية التحتية المستدامة؛
المي من خالل دعم البلدان النامية التي تعاني من تخفيضات مرتبطة باألزمة في حيز تعزيز التضامن الع (ب)

 السياسة المالية والنقدية أو من التزامات ال يمكن أن تتحملها من حيث الدين الخارجي؛

ت قطاع األعمال وتهيئة بيئة مؤاتية لنمو اإلنتاجية والمنشآت المستدامة، بما في ذلك المنشآ استمراريةدعم  (ج)
الصغر، مع االعتراف بالدور الحاسم الذي يضطلع به القطاع الخاص في بالغة و والصغيرة المتوسطة

 تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل؛

المرتبط باألزمة، مثل  المنشأةنشاط ص تقديم حوافز ألصحاب العمل الستبقاء العمال على الرغم من تقل   (د)
 شتراكاتالإعانات األجور والتعليق المؤقت للضرائب و وتقديمعمل الأسابيع  تقصيرتقاسم العمل أو 

 الضمان االجتماعي واتخاذ تدابير تدعم قطاعات األعمال شريطة استبقاء العمال؛

الحيوية ب يزخراألعمال الشباب الذين يمثلون مصدراً ال غنى عنه  أصحابمن باب األولوية، دعم العمال و ه((
ً واإلبداع واالبتكار  هباوالمو  ؛في عالم العمل ويشك لون قوة دافعة لبناء مستقبل عمل أكثر إشراقا

ً إنصاف توفير سبل أكثرتعزيز االستثمار العام والخاص في التعلم المتواصل، بما في ذلك من خالل  و((  ا
الجودة، باإلضافة إلى التلمذة الصناعية واالرتقاء بالمهارات  رفيعيلحصول على تعليم وتدريب لوفعالية 

وإعادة اكتسابها، ومن خالل سياسات وشراكات سوق العمل النشطة األخرى التي تقلل من عدم مواءمة 
 المهارات والفجوات وأوجه النقص؛

 ستدامة البيئية؛تساهم في العمل الالئق واال قدرة على الصمود،تعزيز سالسل توريد وإمداد أكثر  ز((

االستفادة من فرص التحوالت الرقمية والبيئية العادلة للنهوض بالعمل الالئق، بما في ذلك من خالل  ()ح
 ؛الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية

وضع وتنفيذ نُهج شاملة ومتكاملة للحد من انتشار السمة غير المنظمة وتسريع االنتقال إلى االقتصاد  ط((
المنشآت والوظائف الالئقة في االقتصاد الريفي والحفاظ  الستحداثع إيالء االهتمام الواجب المنظم، م

 .عليها وإضفاء الطابع المنظم عليها

 حماية جميع العمال - باء

التصديق عليها وتنفيذها  شجيعتوفير الحماية الكافية لجميع العمال وتعزيز احترام معايير العمل الدولية وت (أ)
واإلشراف عليها، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت التي كشفت فيها األزمة عن ثغرات خطيرة. وهذا 

احترام الحقوق والمبادئ األساسية في العمل؛ إرساء حد أدنى مناسب لألجور، قانوني  فيما يشمل: يشمل
مل؛ القضاء على عمل األطفال والعمل لوقت الع حدود قصوى؛ إرساء على السواء أو متفاوض عليه

الجبري؛ السالمة والصحة في العمل مع إيالء اهتمام خاص للتحديات المستمرة التي تمثلها جائحة 
  ؛19 -كوفيد
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في الخطوط األمامية  اآلخرين وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحيةضمان حصول العاملين  (ب)
والمخاطر ذات الصلة به، على اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية والتدريب 19-المعرضين لكوفيد

وحمايتهم في العمل، بما في ذلك  مناسبةواالختبار والدعم النفسي واالجتماعي، وحصولهم على أجور 
 من أعباء العمل المفرط؛

تزويد المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وأصحاب  عن طريقيتين تعزيز تدابير السالمة والصحة المهن )ج(
تدابير  اعتمادالعمل والعمال وممثليهم بإرشادات ومساعدة عملية مصممة خصيصاً إلدارة المخاطر و

 جديدة أو مخاطر مهنية أخرى؛الت الطوارئ وتدابير لمنع تفشي أمراض مالئمة للمراقبة والتأهب لحا

بُعد وغيره من ترتيبات العمل الجديدة لتوسيع فرص العمل الالئق، بما في ذلك من خالل تكييف العمل عن  (د)
الجهود للحد من الفوارق بذل التنظيم والحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية والتعاون في مكان العمل، و

 ؛الخاصة في الوصول الرقمي واحترام معايير العمل الدولية والتوازن بين العمل والحياة

في  االعترافودعم استمرار أهمية عالقة االستخدام كوسيلة لتوفير اليقين والحماية القانونية للعمال،  (ه)
الطابع غير المنظم والحاجة الملحة لضمان اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق االنتقال إلى  الوقت ذاته بحجم
 السمة المنظمة؛

ين الجنسين، من خالل السياسة العامة وممارسات المنشآت، تنفيذ برنامج عمل تحويلي من أجل المساواة ب )و(
 :عن طريق

زة ة،ضمان المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوي "1"  الشفافية في األجور؛ب معز 

 سياسات إجازة الرعاية مدفوعة األجر لتقسيم العمل في المنزل بشكل أكثر إنصافاً؛نطاق توسيع  "2"

 العمل وسياسات التعلم المتواصل، التي تسد الفجوات في مهارات المرأة؛تشجيع خلق فرص  "3"

االستثمار في التعليم والرعاية الصحية والعمل االجتماعي والقطاعات األخرى، ومعالجة نقص  "4"
 الموظفين وتحسين ظروف العمل؛

 قدم فيها؛تذليل العوائق القانونية وغيرها من العوائق أمام الحصول على الوظائف والت "5"

 العنف والتحرش على أساس نوع الجنس وحماية الناس منها. ممارسات منع "6"

 ،القطاعين العام والخاص في من أجل المساواة بين الجنسين والتنوع واإلدماج تحويلي برنامج عملتنفيذ  )ز(
، بما في ذلك العرق األسبابعلى جميع  القائمة التمييز والعنف والتحرش ممارسات بهدف القضاء على

واألصل االجتماعي، وفيما يتعلق بالمهاجرين  االنتماء الوطنيوالرأي السياسي والدين والجنس وواللون 
 .والشعوب األصلية والقبلية واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

 الحماية الجتماعية الشاملة - جيم

، وضمان أرضيات الحمايةة الشاملة والكافية، بما في ذلك تحقيق حصول الجميع على الحماية االجتماعي (أ)
حصول جميع المحتاجين على األقل على مدى دورة الحياة، على أمن الدخل األساسي والرعاية الصحية 

 أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ العتراف بالحق في الصحة باعتبارها من باباألساسية، 

الحماية من البطالة لضمان دعم العمال الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم  سبل الحصول علىتعزيز  (ب)
 بسبب الجائحة ولتسهيل عمليات االنتقال؛

مرضية مدفوعة األجر وخدمات الرعاية واإلجازة الجازة اإلتوسيع نطاق حصول جميع العمال على  )ج(
حاالت الحجر الصحي والعزل الذاتي  العائلية وغيرها من السياسات المالئمة لألسرة، وضمان التغطية في

 لتقديم اإلعانات؛ أسرعوتطوير آليات 

موارد المحلية والمستدام لنُظم الحماية االجتماعية من خالل التعبئة الفعالة لل المنصفضمان التمويل  )د(
 لضمان عدم تخلف أحد عن الركب؛ على الصعيد العالميزيادة التضامن والتنسيق و

، مع االعتراف تسير سيراً حسناً ألساسي للقطاع العام في دعم االقتصادات والمجتمعات التي تعزيز الدور ا (ه)
العامة في أوقات األزمات والرعاية على وجه الخصوص بالدور الهام الذي تضطلع به نُظم الصحة 

 .الصحية وفي الوقاية من الجوائح في المستقبل
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 الحوار الجتماعي - دال

، في االستجابة على حد سواء ، الثنائي والثالثيالحوار االجتماعي اضطلع بهالدور الذي  االستناد إلى (أ)
، على أساس احترام وتعزيز وإعمال الحقوق العديد من البلدان والقطاعات في 19-لجائحة كوفيدالفورية 
 ؛المفاوضة الجماعيةبحق  الفعلياالعتراف و لحرية النقابيةا المتمثلة في التمكينية

تخاذ ا نداء من أجلال اهذفي  المحددةعزيز الحوار االجتماعي على وجه الخصوص لدعم تحقيق النتائج ت (ب)
لتصميم وتنفيذ خطط وسياسات  ينلشركاء الثالثيبدعوة االحكومات  قيام، بما في ذلك من خالل اإلجراءات

األعمال واالستثمار استمرار و ل الالئقفرص العم استبقاء واستحداثوطنية تعالج الحاجة إلى  انتعاش
 الوظائف؛والخاصة، لضمان انتعاش غني بمنها العامة  ،القطاعات والمجاالت ذات األولويةفي 

العمال على المشاركة في مثل هذا منظمات اإلدارات العامة ومنظمات أصحاب العمل و اتتعزيز قدر (ج)
بشأن محلية إقليمية ووطنية وقطاعية ووسيلة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج  بوصفه الحوار

 االنتعاش المتمحور حول اإلنسان.

 ً  نتعاش متمحور حول اإلنسانلصالح اريادة منظمة العمل الدولية ودعمها  - ثانيا

العدالة االجتماعية والعمل الالئق، من أن تضطلع  بتحقيق ال بد لمنظمة العمل الدولية، في إطار واليتها المتعلقة .4
متمحور حول اإلنسان، يكون 19-من أزمة كوفيدفي النظام الدولي من حيث دفع عجلة انتعاش  ياديربدور 

شامالً ومستداماً وقادراً على الصمود. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستعزز المنظمة دعمها لجهود االنتعاش التي تبذلها 
 في الوقت نفسه تساهمو خرىدعم المنظمات متعددة األطراف والمؤسسات الدولية األحشد الدول األعضاء وت

 .2030بنشاط في جهود منظومة األمم المتحدة لتسريع تنفيذ برنامج عام 

بشكل أفضل بعد األزمة  للمستقبل بغية مساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على البناء .5
من خالل التنفيذ المركز والمعجل إلعالن المئوية، ستستخدم منظمة العمل الدولية جميع وسائل عملها لدعم 
تصميم وتنفيذ استراتيجيات انتعاش ال تترك أحداً خلف الركب. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستعزز منظمة العمل الدولية 

 :ألعضاء من أجلدعمها للجهود التي تبذلها الدول ا

هج نُ لك عن طريق زيادة الدعم لتطوير سياسات و، بما في ذيشمالن الجميعخلق نمو اقتصادي وعمالة  (أ)
ز اإلنتاجية من خالل التنويع حفتولد استثمارات كثيفة العمالة وتعزز سياسات سوق العمل النشطة وت
وتعالج الالئقة والمنشآت المستدامة، واالبتكار وتسخير أقصى إمكانات التقدم التكنولوجي لخلق الوظائف 

 ً  المشاركة االجتماعية الواسعة في منافعها؛ تيحمخاطرها وتحدياتها وت في آن معا

حماية جميع العمال، بما في ذلك عن طريق تعزيز المشورة السياسية وبناء القدرات والمساعدة التقنية  ب()
 :دعماً لما يلي

وتطبيق األطر القانونية والمؤسسية القائمة على معايير  عالقات عمل سليمة وتعزيز وتصديق "1"
العمل الدولية، بما في ذلك المبادئ والحقوق األساسية في العمل مع التركيز بشكل خاص على 

 ؛19-جائحة كوفيد السالمة والصحة المهنيتين في ضوء تجربة

أشكال العمل غير غير المنظمة و السمة عالجةالرامية إلى متحديد األولويات وتعميم االستراتيجيات  "2"
 ؛اآلمن، التي تأثرت بشكل خاص باألزمة، بما في ذلك من خالل التعاون اإلنمائي

حصول الجميع على الحماية االجتماعية الشاملة والمستدامة، بما فيها أرضيات الحماية  توفير سبل ج()
بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص  ،ناسة الصحية وتمكين الحماياالجتماعية، مما يضمن أمن الدخل وال

والعاملون في االقتصاد غير المنظم، من اجتياز التحوالت الرئيسية في حياتهم ومسارهم المهني، على 
 ؛19-غرار التحوالت المتسارعة التي تسببت بها أزمة كوفيد

أصحاب العمل  وتعزيز منظمات االنتعاشاستخدام الحوار االجتماعي لتصميم وتنفيذ استراتيجيات  د()
ومنظمات العمال باتخاذ تدابير هادفة ومتكاملة، بما في ذلك من خالل مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة 

 .العمل الدولية وشركاء التدريب اإلقليميين والوطنيين

تحقيق بغية  ،متعددة األطرافواإلقليمية  المعنية والكياناتستعزز منظمة العمل الدولية التعاون مع المنظمات  .6
 :لدعم استراتيجيات االنتعاش الوطنية، بما في ذلك من أجل ومتسقةاستجابة عالمية قوية 
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الدعم التقني والمالي بحيث يستفيد منه إلى أقصى حد أكثر الناس استضعافاً في تقديم مواءمة تحقيق ال أ()
 والقطاعات األشد تضرراً؛باألزمة راً أثوت

: االستثمار في مؤسسات سوق العمل ، لما يلياسة الوطنية والتعاون اإلنمائيلسيفي اإعطاء األولوية  ب()
وضمان تنفيذها بالكامل؛ تنمية المهارات وغيرها من  ةن وطنيانيلترجمة معايير العمل الدولية إلى قو

ت التي تأثرت بشكل نشآسياسات سوق العمل النشطة؛ المساواة بين الجنسين؛ تمويل استمرارية نشاط الم
 ير متناسب باألزمة، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛غ

مساعدة الدول األعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات تمويل بدعم عالمي لنُظم الحماية االجتماعية  ج()
، وبما يتفق الشاملة والمستدامة، بما يتمشى مع هدف الحماية االجتماعية الشاملة، بما في ذلك األرضيات

 ؛منظمة العمل الدولية معايير مع

بناء القدرات بشكل أوثق مع سياسات التجارة واالستثمار  علىتنسيق أهداف العمل الالئق والمساعدة  د()
الدولية لتوسيع فوائد التجارة واالستثمار الدوليين وتعزيز العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد، مع 
مراعاة الروابط القوية والمعقدة والحاسمة بين السياسات االجتماعية والتجارية والمالية واالقتصادية 

 والبيئية؛

تعزيز السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وقادر على الصمود،  (ه)
يترافق مع العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق، بما في ذلك عن طريق تحسين فهم 

ل اإلنسان، الوارد في إعالن مئوية اآلثار المجدية والمحتملة على االقتصاد الكلي للنهج المتمحور حو
 منظمة العمل الدولية؛

لتوفير العمل  من إمكانيات أهداف التنمية المستدامة بما تملكهالنهوض بالبحوث وتحسين البيانات المتعلقة  و()
تركيز تمويل استراتيجيات التنمية على االستثمارات كثيفة العمالة واالنتقال  علىالالئق من أجل المساعدة 

جزءاً ال يتجزأ من عملية  ذلك العادل إلى االستدامة البيئية، بما في ذلك في االقتصاد الدائري، باعتبار
 .االنتعاش

مهم، يهدف  سياسي منتدى تنظيممنظمة العمل الدولية مع مؤسسات أخرى متعددة األطراف من أجل  تعاونست .7
نتعاش متمحور حول اوضع استراتيجيات  فيإلى حشد استجابة عالمية وقوية ومتسقة لدعم الدول األعضاء 

بما في ذلك من خالل المبادرات المشتركة والترتيبات تكون شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود، اإلنسان، 
 .المؤسسية المعززة بين المنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية




