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 تمهيد   

 

مع  السياسات في مجالوأعضاء جمعياتهم من خالل الدعوة  منشآتهمدوًرا مهًما في تمثيل  والعضوية في قطاع األعمال التجاريةتلعب منظمات أصحاب العمل  

، تحتاج . باإلضافة إلى ذلكالتي تُمكن من تهيئة بيئة عمل تنافسيةين بشأن قضايا العمل والقضايا االجتماعية الرئيسية الحكومات وأصحاب المصلحة المعني

إلى توفير المعلومات ألعضائها التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة لتنمية أعمالهم  لعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات أصحاب العمل وا

 .واستدامتها

، االستمرار في توفير العمل الالئقعلى أصحاب العمل وشركات القطاع الخاص للبقاء و( قد وضعت ضغوطاً استثنائية 19-ومع أن أزمة فيروس كورونا )كوفيد 

واستدامتها وتزويد  المنشآتعلى صحة  الجائحةتأثير بشأن إجراء تقييمات سريعة منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية كان على 

 .فعالة التعافيحتى يكون االستقرار االقتصادي وتدابير  السياساتمع مقترحات على صعيد الحكومات بهذه المعلومات 

م، بدًءا الستخدامها مع أعضائه منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجاريةاالحتياجات، تم إنتاج عدد من األدوات العملية ل واستجابة لتلك

دد من وتم إصدار ع ،لعودة للعملل، وأداة المنشاةسح مل، وأداة ستمرارية األعمالال، وأداة 19-فيدكو من طرق التعامل مع قضايا مكان العمل المتعلقة بـجائحة

المشتركة التي  اتبسيط وسهل لتدابير السياسال تزال هناك حاجة إلى استعراض . ومع ذلك، في مجال السياسة العامة القائمة على القضايا المذكرات اإلرشادية

-لجائحة كوفيداستجابة  لعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات أصحاب العمل وا. تم توفير هذا المرجع السريع لتنفذها الحكومات في مختلف أنحاء العالم

لعضوية في منظمات أصحاب العمل واالمرجع يساعد ر أو غير مباشر. كما جارية بشكل مباشالتي تؤثر على األعمال التمع التركيز على تدابير السياسات  19

المستمدة من مختلف المناطق والبلدان والقطاعات خالل تقديم أمثلة لتدابير السياسات المناصرة والسياسات من ب األنشطة المتعلقةفي  قطاع األعمال التجارية

منظمات إليها  تدعوالتي  السياساتب المتعلقةمقترحات الط الهادئ. يتضمن الدليل المرجعي أيًضا عدًدا من ذات الصلة بمنطقة آسيا والمحي اإلنمائيةسياقات الو

 .بعد تعتمدوالتي لم أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية 

، تم في منطقة آسيا والمحيط الهادئل التجارية منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمامن  هذا الدعمللدعوات المباشرة للحصول على  استجابةً 

التي تؤثر على  مع التركيز على تدابير السياسات19-كوفيد لجائحة في مجال السياسة العامةالشائعة  ستجاباتاالإصدار هذا المنشور لتوفير قائمة بسيطة من 

، إال أن المنشور يهدف تدابير السياسات المشار إليهالية ليل أو تقييم بشأن فعااألعمال التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر. على الرغم من عدم تقديم أي تح

المناصرة والسياسات من خالل تقديم أمثلة مستمدة من ب المتعلقة مإجراءاتهفي منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية إلى مساعدة 

 .الهادئمية ذات الصلة بمنطقة آسيا والمحيط مختلف المناطق والبلدان والقطاعات وسياقات التن

 

 
 

 ماسين-ديبورا فرانس                                                 

 مدير مكتب أنشطة أصحاب العمل                                                

 

 جرايم بوكلي     

 ا والمحيط الهادئمدير فريق العمل الالئق لشرق وجنوب شرق آسي     
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 شكر وتقدير 

عن تقديرنا نعرب على نحو خاص نود أن هذا التقرير.  وضعفي  دور فعالمنظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية مساهمات لكانت 

فكار حول احتياجات منظماتهم والجهود المبذولة األ لتبادلألخذ الوقت  "اتحاد أصحاب العمل في فيجي"و"منظمة القطاع الخاص في جزر المحيط الهادئ ـ"ل

 19-كوفيد جائحةل السياسات على صعيداستجابة  لوضع

لخبرتها  عن امتنانهامنظمة العمل الدولية تعرب و ،وضع هذا الدليل المرجعي السريعفي  العميقعلى مساهماتها وخبرتها وتعاونها  غتان غلباحثة مياو تياننشكر ا

 مهمتها.ب العهااضط ومهنيتها طوال

 

ري رينهارت جاشيميج وجوسانشير ت قام كما مراجعة النظراء وقدموا مساهمات فنية.  أجرواكما نتقدم بالشكر إلى الزمالء في منظمة العمل الدولية الذين 

العمل الدولية من فريق العمل الالئق  قدم الزمالء في منظمة كذلكهذا الجهد. بدعم  العمل أصحابمن مكتب أنشطة ولويس جونزاليس وفالديمير كوروفيتش 

 .القيمةأثرت هذا الدليل. نشكر هؤالء الزمالء على وقتهم ومساهماتهم  مساهمات فنيةلشرق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 

أنشطة بشأن  االخصائيينكبار ، لي جيونإ جيد بروملي ودونامل الدولية الذي قاد البحث ونسقه، وال سيما و، نعرب عن تقديرنا العميق لفريق منظمة العأخيًرا

أنشطة  بشأنأول  أخصائي، ق وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ورافي بيريسمنظمة العمل الدولية لشرلالتابع  فريق العمل الالئق منالعمل  أصحاب

 ، مكتب نيودلهي.ئق التابع لمنظمة العمل الدوليةفريق الدعم الفني للعمل الالو، لأصحاب العم

 

 إخالء الطرف 
وال العرض الوارد فيها  ،تلك التي تستخدمها األمم المتحدةالتسميات المستخدمة في منشورات وقواعد بيانات منظمة العمل الدولية، والتي تتفق مع ال تنطوي 

بشأن ، أو لسلطات أي منهاأو  منطقة أو إقليم د أوالقانوني ألي بل المركزبشأن  مكتب العمل الدوليالتعبير عن أي رأي من جانب  للمادة التي تتضمنها، على

 .تعين حدودها
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 المقدمة 
والوظائف وسبل العيش في جميع أنحاء  الشركاتتأثير كبير على  ا، وكان لهعلى حياة الناس وصحتهم ورفاههم تروأثعالم العمل  19-كوفيدجائحة  تلقد دمر

 .البلدان جميعأدت أزمة الصحة العامة هذه أيًضا إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي هائل في وقد العالم. 

، كان لعمليات اإلغالق والتدابير التقييدية األخرى تأثير عميق روس وحماية أرواح الناس. ومع ذلكالفي تفشيحكومات إجراءات غير مسبوقة لمكافحة تخذت الا

، أبوابها تغلق شآتوالمن، . سالسل التوريد تتفكك، والقطاعات تنهارنحو الركوداالقتصاد العالمي  ينزلق، كما قتصادات وأسواق العمل والمجتمعاتعلى اال

 .الصغيرة ومتناهية الصغر لخطر اإلفالس المشروعاتتتعرض العديد من  ، كماالعمال يفقدون دخولهم وسبل عيشهموالمزيد من 

وإدراًكا ألهمية  ، استخدمت معظم البلدان حزًما مالية ونقدية واسعة النطاق لتحفيز االقتصاد وحماية دخل الناس ورفاههم.الضارة التداعياتتلك  من تخفيفلل

 فضال عن اتخاذ، يف من خالل تقديم إعانات التوظيف، وإعانات التكاليف، وتأخير دفع الضرائب، تساعد الحكومات الشركات على التكنشاط االعمالاستمرار 

 تدابير أخرى إلعادة بناء االقتصاد والتعافي من األزمة.

، ويجب على صعيد السياساتاستجابات مختلفة  للجائحةتم سنها خالل األزمة. تتطلب المراحل المختلفة بشكل حاسم على السياسات التي  التعافيسيعتمد نجاح 

. يجب أن تستمر التدخالت وأن تنفذ على النطاق الصحيح. يعد الحوار االجتماعي على المستويين مجال السياساتعلى الحكومات إيجاد التوازن الصحيح في 

وحلول مستدامة لمختلف القضايا الناشئة في أعقاب  السياسات في مجال استجابات فعالة لوضع الجائحةلغ األهمية في جميع مراحل الوطني ومكان العمل أمًرا با

 .19-كوفيدجائحة 

  كيفية استخدام هذا الدليل 

مع التركيز على تدابير  -19-كوفيدجائحة لستجابةً التي تنفذها الحكومات من مختلف أنحاء العالم ا السياسات تدابيرل شائعة هذا الدليل المرجعي قائمة يقدم

إجراءاتهم في  لعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات أصحاب العمل واساعد ي والدليلالتي تؤثر على األعمال بشكل مباشر أو غير مباشر.  اتالسياس

ذات الصلة بمنطقة  االنمائيةسياقات الة من مختلف المناطق والبلدان والقطاعات والمستمد اتخالل تقديم أمثلة لتدابير السياسالمناصرة والسياسات من ب المتعلقة

 لعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات أصحاب العمل واالتي دعت إليها  اتالسياس ل أيًضا عدًدا من مقترحاتآسيا والمحيط الهادئ. يتضمن هذا الدلي

 بعد. تعتمدوالتي لم 

ى الرغم من أن بعض تدابير ، عل: البقاء والتكيف والتعافيلتيسير الرجوع إليها لجائحةوتصنيفها وفقًا لثالث مراحل من االستجابة ل تاتم ترتيب تدابير السياس

تخدامه من ، مما يعني أنه سيتم تحديثه بشكل دوري واس، يعد هذا الدليل وثيقة حيةنظًرا للوتيرة السريعة للتطورات في أكثر من مرحلة. أهميةذات  اتالسياس

مثلة األخرى السياسات واأل مجال لتتبع التطورات. لالطالع على أحدث التطورات فيمنظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية قبل 

 19-كوفيدجائحة لة القطري اتمراجعة منصة استجابات السياس لعضوية في قطاع األعمال التجاريةمنظمات أصحاب العمل وال، يمكن المصنفة حسب القطر

تعقب ل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، أو أداة19-كوفيدجائحة ب السياسات الخاصةتعقب لصندوق النقد الدولي ، أو أداة لمنظمة العمل الدوليةالتابعة 

 .19-كوفيدجائحة ب السياسات الخاصة

منظمات أصحاب ، قد تقوم النقابات وأصحاب المصلحة اآلخرينإلى الحكومات و 19-كوفيدجائحة  حولدعم بشأن تقديم توصيات الدات ورشااإلللحصول على 

-كوفيدجائحة  بشأنمنظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية العام لـ بمراجعة نموذج البيان لعضوية في قطاع األعمال التجاريةالعمل وا

19. 

 

 



19-لـلتصدي لجائحة كوفيد الشائعة السياسات ستجاباتالدليل مرجعي   

 

 

7 

  ملالحوار االجتماعي والتعاون في مكان الع 

والنمو  واالستقرار ، والقدرة التنافسيةاالقتصادي واالجتماعي التكيفللقدرة على  بمثابة عامل دفعيمكن أن يكون الحوار االجتماعي والتعاون في مكان العمل 

العمالية في تحقيق الحلول وبناء والمنظمات منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية ، تساهم . على الصعيد العالميينملالشا والتنمية

التقدم االقتصادي  أن تعزز يمكن كما ،والسالم واالستقرار الحوكمةالتماسك االجتماعي وسيادة القانون. يمكن للشراكات بين الشركاء االجتماعيين أن تدعم 

، يمكن للجهود أو االضطرابات االجتماعية اتالصراعأو  مثل الجائحة أو الكوارث الطبيعية ا تعاني البلدان من حاالت اضطرابواالجتماعي. حتى عندم

 1الفردية والجماعية للشركاء االجتماعيين أن تسهم في تحسين االستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية الشاملة.

 2.تؤديهر االجتماعي والتعاون في مكان العمل دور أشكال ومستويات الحوا ولكل، "واحد يناسب الجميع"د حوار ال يوجو ،كل صناعةويختلف وضع كل بلد 

، يمكن لواضعي السياسات استخدام منصات 19-جائحة كوفيدمع التقدم في التكنولوجيا والتحوالت الرقمية التي نتجت عن و، على المستويين الوطني والقطاعي

 وقد يلزم أيضا تقديم الدعم لمساعدةأصحاب المصلحة. غيرهم من تماعيين وإلشراك الشركاء االج التواصل االجتماعيمؤتمرات الفيديو واستكشاف تطبيقات 

ومنظمات العمال على االنتقال نحو األساليب الرقمية لمشاركة األعضاء والتشاور والحوار منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية 

 االجتماعي.

—— 

1   , 2020”Organizations’ and Workers’ xploring Collaboration between EmployersE :Managing Conflicts and Disasters“ILO,  

2   .brief, May 2020 ILO, ”19 crisis-The need for social dialogue in addressing the COVID“ILO,  

بين الحكومة واالتحاد الدنماركي لنقابات  2020مارس  14، تم إبرام اتفاقية ثالثية في نطاق واسععلى  الفائض الوظيفيتجنب وبغية ، الدنماركي ف

 الفائض الوظيفيالدولة ألصحاب العمل المعرضين لخطر  رواتب تمولهلاتعويض ل مؤقت واالتفاقية تقدم برنامجالعمال واتحاد أصحاب العمل الدنماركي. 

 في المائة من أجر 90، و في المائة من الراتب الشهري 75ل ، تدفع الدولة لصاحب العمالفصلالمعرضين لخطر  للعاملين على نطاق واسع. بالنسبة

ل فترة تعويض خال إجازةو / أو  من العطلخمسة أيام  العاملين. يجب أن يأخذ ةدانماركيألف كرونة  30، بحد أقصى الساعة لكل موظف بدوام كامل

 .فصلهم يجوزال  في المقابلو الراتب

 المصدر: 

 Mette Soested and Natalie Videbaek Munkholm, “COVID-19 and Labour Law: Denmark”, Italian Labour Law e-Journal, Vol. 13 No. 1S, 2020 

 

 بشأنالعمل في سنغافورة بيانًا استشاريًا ثالثيًا  ألصحابلوطني لنقابات العمال واالتحاد الوطني ، وقعت وزارة القوى العاملة والمؤتمر اسنغافورةفي 

كمالذ  عدد العاملينستخدام تقليص (. يدعو البيان الشركات إلى ا2020المسؤول )تم التحديث في مارس  عدد العاملينإدارة القوى العاملة الزائدة وتقليص 

 ،لرفع مستوى مهاراتهم العاملينيب تدر عدد العاملينالخيارات األخرى واعتبارها غير قابلة للتطبيق. تشمل بدائل تقليص جميع  بحثفقط بعد و، أخير

 اتجازاإلو ،اجتماعيةوارات ح عقب إجراءاألجور  تعديل ،اول عمل مرنة وأسابيع عمل قصيرةجد ،المنشأةفي أجزاء أخرى من  العاملينإعادة توزيع 

 جر. وتشير الوثيقة إلى أنه "حيثما تكون هناك حاجة إلى تنفيذ أي من التدابير، ينبغي أن يسود مبدأ القيادة بالقدوة، والتشاور الوثيقة األغير مدفوع

ما عورية وضرإذا كانت ال تزال وينبغي مراجعة التدابير بانتظام لتقييم  والعاملين،. يجب على أصحاب العمل االنخراط والتواصل مع النقابات "والشفافية

)النقابات( ذات الصلة في أقرب  النقابة، فيجب استشارة منظمة نقابيًا المنشأةإذا كانت إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير أخرى ". وتنص كذلك على أنه 

 التكيفوبناء القدرة على  شآتالمن" لدعم العمال وتحقيق االستقرار في التكيفوقت ممكن بشأن هذه التدابير. ثم خصصت الحكومة "ميزانية القدرة على 

 تدابير التباعد االجتماعي وإغالق أماكن العمل.على 

  ، سنغافورة.المصدر: وزارة القوى العاملة

 

  مارس  14في مكان العمل" في  19-كوفيد فيروس مشترك لتنظيم إجراءات مكافحة واحتواء انتشار، تم التوقيع على "بروتوكول ثالثي إيطاليافي

البروتوكول  ويتضمنأماكن العمل التي يشارك فيها ممثلو العمال. و المنشآتوسيتم تنفيذه في جميع ، حكومة والشركاء االجتماعيينين الب 2020

عمل بما في ذلك شبكات األمان االجتماعي وترتيبات العمل الذكية والتدابير الشاملة التي تهدف إلى الحفاظ على النشاط االقتصادي  بند 13على 

 بيئة عمل آمنة. كما يدعو الشركاء االجتماعيين إلى تحديد هذه التدابير حسب الصناعة / القطاع. مع ضمان

  بتدابير  19-جائحة كوفيدإعالنًا ثالثيًا للتغلب على أزمة  2020مارس  6في  في وقت مبكر أصدرت الحكومة والشركاء االجتماعيون، جمهورية كوريافي

الصغيرة. وقد تم استكمال ذلك من  المنشآت علىلفيروس وكذلك تخفيف العبء الضريبي با عرضة لإلصابةل األكثر للحفاظ على العمالة وحماية العما

 تينمة والصحة المهني. تحدد االتفاقية التزامات العمل واإلدارة لتعزيز السال2020مارس  19خالل "االتفاقية الثالثية لقطاع الرعاية الصحية" الموقعة في 

 ، وتحسين بيئة العمل في مرافق الرعاية الصحية والحفاظ على العمالة في القطاع.الطاقم الطبي إجهاد، ووقف انتشار الفيروس، ومنع وسالمة المرضى

 على  19-جائحة كوفيدإلدارة تأثيرات  2020والعمل في مارس  والعمالةتم تشكيل فريق عمل ثالثي برئاسة وزير تنمية المهارات سريالنكا،  في

. وتم 2020على دفع رواتب العمال كاملة في مارس وأبريل من خالل حوارات فريق العمل وافقت منظمات أصحاب العمل وقد .  لالعم سوق

 تشغيل.التوصل إلى اتفاق ثالثي الحقًا لتقسيم األجور في الحاالت التي ال يمكن فيها نشر العمال في وقت واحد بسبب القيود الصحية أو قيود ال

 

 .ILO COVID-19 country policy responses platformالمصدر: 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_741421/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_743640/lang--en/index.htm
https://illej.unibo.it/article/view/10803
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
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   البقاء مرحلة 

الحفاظ على تدفق  بمكان، من المهم هذه المرحلة اثة قصيرة المدى. فيلالستجابة الفورية لألزمات واإلغ اتقسم على مجموعة من تدابير السياسيحتوي هذا ال

دخل وإزالة الحواجز غير ، والحماية من فقدان الوظائف والعاية الصحية واإلمدادات الغذائية، ومنع إغالق الشركاتالرإمدادات خاصة ، اإلمدادسالسل 

 لتعزيز. هناك حاجة إلى حزم تحفيز فورية ن أن تؤدي إلى تفاقم الوضعتي يمكالحواجز التجارية الغيرها من التصدير و على قيودال، بما في ذلك الضرورية

 3ودعم الدخل للعمال. للمنشآتالمالية  اإلعاناتعلى االقتصادات وأسواق العمل من خالل توفير  األثرمع تخفيف  يقطاع الصحال

الرسمية جنبًا إلى جنب مع  للمنشآتيجب تنفيذ التدابير الداعمة  4المستدام. تعافيال لتيسير والمنشآت، مع توجيه العمال ي التدخالت على المؤسسات القائمةيجب أن تبن

 .ومقدرة على التكيف محدودةالصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي التي لديها قدرات  المنشآتتدابير لمساعدة 

 وبرامجفي الرعاية الصحية ودعم الدخل  التدابير بما في ذلك االستثمار ير مسبوقين منبنطاق وحجم غ 19-جائحة كوفيد استجابت العديد من البلدان على الفور ألزمة

أو أعلنت عن تدابير مالية بلغ  اعتمدتدولة قد  90، كان أكثر من  2020األعمال. أفادت منظمة العمل الدولية أنه بحلول نهاية مايو  وتيسيراالحتفاظ بالوظائف 

الفورية  الشائعةفيما يلي بعض التدابير  5.الجائحةالر أمريكي ، في حين قام عدد مماثل من البلدان بخفض أسعار الفائدة بعد تفشي تريليون دو 10مجموعها أكثر من 

  والقصيرة األجل التي تنفذها البلدان في جميع أنحاء العالم.

 تدابير العمالة. 1

وتعزيز فرص العمل الجديدة من قبل العديد من البلدان كاستجابة  العمالةاية العمال من مخاطر لدعم الشركات وحم بالعمالةتم تنفيذ السياسات والحزم المتعلقة 

تقاسم العمل وساعات العمل األقصر، والمنح ، وحوافز التوظيف أو االحتفاظ بالوظائف، وإعانات األجور برامج. وتشمل اإلجراءات الشائعة للجائحةفورية 

 الضمان االجتماعي. واشتراكات، والتعليق المؤقت لمدفوعات الضرائب فضةنخ، وتقديم قروض بفائدة مالنقدية

 دعم األجور 1-1

 ل كل أو جزء من راتب العامل عندمقاب المنشآت تعويضمن خالل اإلعانات المباشرة أو  اًما لحماية العمالة. يتم تنفيذهدعم األجور هو اإلجراء األكثر استخد

األزمة. توفر إعانات األجور حوافز ألصحاب العمل إلبقاء العمال على جدول الرواتب حتى مع انخفاض األنشطة التجارية. اإليرادات واألرباح بسبب  انخفاض

مؤهلة وتقليل تكاليف تسريح العمال وإعادة  عملمن خالل تمكينها من االحتفاظ بقوة  للمنشآتفي التعافي األسرع  يساهميكون دعم األجور مكلفًا ولكنه  قد

 في الحفاظ على الوظائف وتحفيز االقتصاد.على صعيد السياسات  تدخالت األوسعلوهي فعالة كإجراء مؤقت ومكمل ل 6ف.التوظي

  مؤهلة  19-جائحة كوفيدفي المائة أو أكثر شهرًيا بسبب  30التي تشهد انخفاًضا في اإليرادات الفعلية أو المتوقعة بنسبة  المنشآت، نيوزيلندافي

 المدرجة أسمائهم في الطلب بالعمالأن يتم االحتفاظ ، بشرط أسبوًعا لكل موظف 12مدة تصل إلى ل على إعانة األجور لللتقدم بطلب للحصو

األسبوع قبل األزمة ساعة أو أكثر في  20الذين يعملون  للعامليندوالر نيوزيلندي  585.80قدره  ثابت مبلغاإلعانة قيمة . اإلعانةفترة طوال 

 دوام جزئي(.ساعة في األسبوع ) 20يعملون حتى الذين  للعاملين يلنديدوالًرا نيوز 350، و دوام كامل()

  ولم يُسمح ألصحاب العمل الذين يتلقون  ،2020مواطنين من أبريل حتى يونيو ال للعاملين من، كان برنامج إعانة األجور متاًحا بوتسوانافي

 - 1000، تتراوح بين المائة من األجور الشهرية للموظففي  50ن إعانة بنسبة العمل المؤهلو أصحاب. تلقى بتخفيض عدد الموظفين اإلعانة

 في الشهر. بوتسواني بوال 2000

  م بطلب للحصول على التقد 2020مارس  1في المائة في أعمالها منذ  30انخفاًضا بنسبة  تشهدالمسجلة التي  للمنشآت، يمكن جزر كوكفي

العامل  المنشأةبشرط أن تبقي  اإلعانةساعة لمدة تصل إلى ثالثة أشهر. تم تقديم  35 ألسبوع عمل مدته ورإعانة لألجور تعادل الحد األدنى لألج

 الرواتب. كشفعلى 

 .ILO, “Appendix: Country Examples”, in Temporary Wage Subsidies, 2020المصدر: 

 

  برامج االحتفاظ بالوظائف 1-2 

االحتفاظ بالوظائف من قبل العديد من البلدان لمساعدة أصحاب العمل على االحتفاظ بالعاملين ومواصلة دفع رواتبهم  برامج، تم تنفيذ على غرار إعانات األجور

. والهدف من ذلك هو منع فقدان الدخل للعمال الذين يعملون بالفعل. توفر الجائحةحتى يتمكنوا من العودة إلى العمل بسرعة بعد  19-ئحة كوفيدجا خالل أزمة

—— 

3  .ILO brief, May 2020, ”19 crisis-A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID“ILO,   

4   .fifth edition, 2020, ”19 and the world of work-COVID“ILO,  

 المرجع السابق  5

6  , 2020”Temporary Wage Subsidies“ILO,  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_745667.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_745337.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/wages/publications/WCMS_745666/lang--en/index.htm
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. 19-جائحة كوفيد التي تحتفظ بكشوف الرواتب عند مستوى ما قبل المؤهلة المنشآتضريبية لجميع  إعفاءاتمنًحا نقدية أو قروًضا منخفضة الفائدة أو  البرامج

 7.التعافيالحفاظ على عالقات العمل التي من شأنها تسهيل مرحلة  علىمن جميع األحجام وتساعد  للمنشآتهذه التدابير مناسبة 

بينما يسمح البعض  عانةاإل: بعض البلدان ال تسمح ألصحاب العمل بتسريح العمال أو إنهاء خدمتهم خالل فترة متباينةبطرق  البرامج هذه مختلفةال البلداننفذت 

 الوضع. متى تحسنهؤالء العمال إلى العمل  عودةضمان على العمال، مع يتم توزيعها منحة نقدية باآلخر ألصحاب العمل بتسريح العمال مؤقتًا والمطالبة 

 19-جائحة كوفيدالتي تأثرت بشكل كبير من  المنشآتمليار دوالر أسترالي لتمكين  130بقيمة  الوظائفب االحتفاظ برنامجفي أستراليا، نفذت الحكومة 

لحفاظ على قوتها العاملة وإعادة التشغيل بسرعة عندما يكون ذلك ممكنًا. يمكن على ا المنشآتتدعم هذه المساعدة من االستمرار في دفع رواتب موظفيها. 

 .مؤهلجب عليها دفع هذا المبلغ على األقل لكل موظف وي مؤهلكل أسبوعين لكل موظف دوالر أسترالي  1500 بمبلغمطالبة ال المتضررة للمنشآت
 

 .Employee Matters, “Federal Government Job Keeper Scheme Explained”, 2020المصدر: 

  

الذين يقل  للموظفينيت ماليزي شهريًا )حتى ستة أشهر( جرين 600مالية قدرها  إعانةلتقديم  بالموظفينبرنامج االحتفاظ حكومة ، أطلقت الماليزيافي 

مارس  1يوًما على األقل( اعتباًرا من  30 أورينجت ويوافقون على أخذ إجازة غير مدفوعة األجر تصل إلى ستة أشهر ) 4000راتبهم الشهري عن 

 يتقاضىلكل موظف  المؤهلينرينجت شهريًا ألصحاب العمل  1200إعانات تصل إلى  يقدمالذي  برنامج دعم األجورلقت الحكومة . كما أط2020

أو تخفيض في األجور أو  العمالةعدم وجود تخفيض في  أن يضمنرينجت أو أقل لمدة ثالثة أشهر. على صاحب العمل الذي يتلقى المخصصات  4000

 ، ويجب أن يوافق على االحتفاظ بالموظف لمدة ستة أشهر على األقل.ألجرغير مدفوعة ا اتإجاز
 

 .Round Table Consultancy, “Employee Retention Programme (ERP) and Wage Subsidies Programme (WSP)”, 16 April 2020المصدر: 

 

  

 لفترة قصيرةبرامج تقاسم العمل أو العمل  1-3

هذا تقليل وقت عمل الموظف لتوزيع حجم عمل مخفض على نفس العدد من العمال لتجنب تسريح العمال.  على لفترة قصيرةالعمل أو العمل  تقاسمينطوي 

تزويد العمال بإعانة تتناسب  عن طريقأثناء االنخفاض المؤقت في الطلب أو اإلنتاج أو الصعوبات االقتصادية األخرى  حكومي يساعد أصحاب العمل برنامج

 8للجائحة، وتقوم دول أوروبية مختلفة بتنفيذها استجابةً بين الشركاء االجتماعيين لفترة قصيرةالعمل  برامجمع تخفيض ساعات العمل. تم التفاوض على 

 ودعم دخول العمال. العمالةي استقرار للمساعدة ف

بشدة من االنكماش االقتصادي من إرسال عمالها  تضررتالتي  المنشآت( لفترة قصيرة)العمل ( Kurzarbeit) كورزاربايتبرنامج "، يمّكن ألمانيافي 

مال التي حصلوا عليها قبل لمائة من رواتب العفي ا 60إلى منازلهم أو تقليل ساعات عملهم بشكل كبير دون الحاجة إلى تسريحهم. ستدفع الحكومة 

 في المائة إذا كان لديهم أطفال. 67، أو األزمة

، مقارنة قوتها العاملة في المائة من 10ما ال يقل عن  تأثرإذا  للمنشآت امتاحليصبح  لفترة قصيرةالعمل  برنامج، وسع البرلمان 2020 مارسشهر ي ف

 10، مما يكلف الدولة ما ال يقل عن مليون شخص هذه اإلعانة 2.35إلى  المائة. تتوقع الحكومة أن يتلقى ما يصل في 30بالحد األدنى السابق البالغ 

 مليار دوالر أمريكي(. 11.1مليارات يورو )

 .Deutsche Welle, “Short-time work: A vital tool in Germany's economic armory against coronavirus”, 2020المصدر: 

 

. ة قصيرةلفترلعمل لالقانوني  تعويضالأصحاب العمل لزيادة  وجمعياتمن االتفاقات الجماعية على مستوى الصناعة بين النقابات العمالية  عددتم إبرام 

؛ في المائة( 90لمواد الكيميائية )؛ افي المائة( 97-80)المعادن  تصنيع؛ في المائة من صافي األجور( 100) ومن األمثلة على ذلك: صناعة األفالم

ة( ؛ خدمات في المائ90)  (Systemgastronomie)في المائة( ؛ قطاع تقديم الطعام القائم على النظم  90) ((KfZHandwerkالسيارات  تصليح

 في المائة(. 75في المائة( ؛ صناعة األخشاب والبالستيك ) 80المنسوجات )
 European Trade Union Confederation, “Short Time Work Measures Across Europe”, ETUC Briefing Note, 31 March 2020, p. 5المصدر: 

 

—— 

7  ”.19 crisis-A policy framework for the COVID“ILO,  

8 ”.19 crisis-A policy framework for the COVID“ILO,  

 

https://www.employeematters.com.au/the-federal-government-jobkeeper-scheme-explained/
https://roundtableconsultancy.com/employee-retention-programme-erp-and-wage-subsidy-programme-wsp/
https://www.dw.com/en/short-time-work-a-vital-tool-in-germanys-economic-armory-against-coronavirus/a-52952657
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-04/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20Work%20Measures%2031%20March.pdf
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  الوظيفي والفائضواإلجازات  لعامليناتسريح  1-4

من العمل وكافحت  المنشآت ولم تتمكن العديد منالحركة واإلغالق على ، سنت الحكومات قيوًدا مثل حظر التجول وضوابط 19-جائحة كوفيد تفشيلوقف 

 مالية. إعاناتلالحتفاظ بعمالها دون 

على مساعدة وتسهيل جهود أصحاب العمل . لمنشأةاألخير ألي  الخيار وإنهاء الخدمة خفض العمالة، يجب أن يكون بالعاملينلرغم من تحديات االحتفاظ على ا

، على قوة العملإجراء تعديالت على من المرونة حتى يتمكن أصحاب العمل من  قدر معينلة ، قد تكون هناك حاجالنشاط ضمان استمرارالعاملين والحتفاظ با

 إعطائهم أو تسريحهمأو  عن العمل العمال مؤقتا إيقافمن العمل  أصحاب. وهذا من شأنه أن يمّكن المالي الدعمأثناء األزمة عندما يتم استنفاد  بشكل مؤقتاألقل 

قد استنفدوا جميع السبل األخرى وليس  يكونواو، اإلغالق أو القيود أو نقص الطلب غير قادرة على العمل بسبب المنشآتا تكون عندم إجازة غير مدفوعة األجر

 لديهم بديل.

إلى . تقدمت بعض النقابات وجمعيات أصحاب العمل بطلب 19-جائحة كوفيد ، تم إجراء تغييرات مؤقتة على قوانين مكان العمل بسبب تأثيرأستراليافي 

 والموظفينأصحاب العمل  إلعطاء المنح. ونتيجة لذلك، قامت اللجنة بتعديل عدد من األحكام في تلك المنحلجنة العمل العادل لزيادة المرونة في بعض 

 غير مدفوعة األجر. الجائحةمرونة إضافية لالتفاق على ترتيبات عمل بديلة، مثل تمديد إجازة 

 .Fair Work Ombudsman, Government of Australia, “Temporary changes to workplace laws during coronavirus”, 30 March 2020 :المصدر

 

 األجور وتجميد األجوردفع  1-5

 بالعمالمن االحتفاظ  المنشآت، لن تتمكن بعض المالي الحكومي الدعمدفع األجور. بدون ل بالنسبة المقيدبطابعها معظم التشريعات  تتسم، لحماية مصالح العمال

العمل  أصحاب، يكون التفاهم وااللتزام المشترك بين ظروفهذه الظل الطلب. في  تدنىأو  طاقتها الكاملة بسبب القيود بأقل منعند إغالق عملياتها أو العمل 

التشريعات لتمكين الشركاء االجتماعيين من استكشاف ترتيبات بديلة للحفاظ على الوظائف حتى يتمكن أصحاب  قد يتعين تخفيفوالنقابات والعمال أكثر أهمية. 

، للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات. يلعب الحوار االجتماعي الثنائي والثالثي دوًرا أساسيًا ظيفيالفائض الوالعمل من االحتفاظ بالعاملين وتقليل تسريح العمال أو 

 ، من بين أمور أخرى.دفوعات المؤجلة لألجور والعالواتوالم واألجور التناسبية، ،ور، وخفض الرواتبمثل التجميد المؤقت لألج

العمل التي نشأت  اشتراطاتالذين ال يستطيعون العمل بسبب القيود الصحية أو  للعاملينر التناسبية إلى اتفاق لألجو الثالثة، توصل الشركاء سريالنكافي 

 .2020يوليو  1. كانت االتفاقية الثالثية في البداية لمدة ثالثة أشهر ولكن تم تمديدها لمدة ثالثة أشهر أخرى اعتباًرا من 19-لجائحة كوفيدنتيجة 

 ي سيالن.المصدر: اتحاد أصحاب العمل ف

 العامة محددة الهدف التشغيلبرامج  1-6 

قبلي. توفر النقد مقابل العمل إلى توفير فرص عمل فورية أثناء تطوير البنية التحتية ودعم تقديم الخدمات الحكومية لتوفير أساس أفضل للنمو المست برامجتسعى 

مزيد من التدهور في سوق العمل. تشمل أمثلة النقد ال وتبطئ، رين والراغبين عقليًا وجسديًاقادللالعمل والدخل فرص لالستجابة لألزمات  الشائعةهذه التدابير 

هذه تعديالت  التشغيلمقابل العمل األنشطة الروتينية لصيانة الطرق أو توصيل المياه / المرافق والصرف الصحي والخدمات الصحية. يمكن أن تقدم برامج 

 9، وال سيما شركات البناء التي تنفذ أعمال البنية التحتية والصيانة.ات القطاع الخاصحوافز لتعبئة قدرعلى المشتريات وال

  يوم من العمل  100مليارات دوالر أمريكي للخطة الوطنية لضمان العمالة الريفية، والتي توفر  5، خصصت الحكومة مبلغًا إضافيًا قدره الهندفي

 البالغون للقيام بأعمال يدوية غير ماهرة. بأجر في السنة المالية لكل أسرة يتطوع أعضاؤها

    الخدمات األساسية وجمع النفايات ولكنه يتضمن أيًضا مبادرة جديدة لتوظيف مجال العمل في  جنوب إفريقيايوفر برنامج األشغال العامة في

 التطهير والتعقيم. مجال في والعملشخص لتوزيع المطهرات وتوفير التثقيف الصحي  20000

 ,Kaleb Nygaard and Mallory Dreyer, “Countries provide support to workers in the informal economy”, Yale School of Management المصدر:

Program on Financial Stability, 22 May 2020. 

فرصة عمل مباشرة للفقراء والضعفاء في المناطق الريفية  2000، أوجدت الحكومة ما يقرب من ، وبدعم من منظمة العمل الدوليةليشتي -تيمور في 

 الطرق الروتينية من خالل أنشطة صيانة

 ليشتي. -المصدر: مكتب منظمة العمل الدولية القطري إلندونيسيا وتيمور 

—— 

9  .ILO brief, May 2020. ”19 policy responses-The role of public employment programmes and employment guarantee schemes in COVID“ILO,  

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/temporary-changes-to-workplace-laws-during-coronavirus
https://som.yale.edu/blog/countries-provide-support-to-workers-in-the-informal-economy
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_746368.pdf
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 وسيع نطاق الحماية االجتماعيةت. 2

الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية من الخسائر  إتاحةمن خالل  19-جائحة كوفيدالحماية االجتماعية هي آلية ال غنى عنها لتقديم الدعم لألفراد خالل أزمة 

العديد من البلدان من االستجابة بسرعة من خالل تعبئة آليات الحماية تمكن  10الهائلة في الدخل الناتجة عن أعمق انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

أبريل  17اعتباًرا من دولة  108نفذت  ،19-كوفيدمرصد الحماية االجتماعية لمنظمة العمل الدولية بشأن و توسيعها أو تكييفها. وفقًا لاالجتماعية القائمة أ

 واإلعانةالمرض  وإعاناتفي مجاالت الحماية الصحية والحماية من البطالة ، ال سيما 19-كوفيدا ألزمة تدابير الحماية االجتماعية كجزء من استجابته 2020

، ال سيما بين دعم الوظائف وسبل العيش والدخول ، وبالتاليل إلى الرعاية الصحية وأمن الدخلاالجتماعية. وقد ساعد ذلك على ضمان الوصول الشامل والفعا

 11.هشمن هم في وضع 

 مايو  22لمدة شهرين. في مليون أسرة  18 لـ بيزو فلبيني شهريًا 8000-5000 مبلغ، من خالل برنامج الدعم الطارئ ،الفلبينر حكومة ستوف

 يعيشون في الحجر الصحي المجتمعي المعزز. لمنمخصصة بشكل أساسي ستكون  المدفوعاتأعلنت الحكومة أن الدفعة الثانية من  2020

  بات  500في المائة من أجورهم اليومية بحد أقصى  62المشمولين بالتأمين االجتماعي الوطني تعويض بطالة بنسبة  املينالع، تلقى تايالندفي

. ستغطي وكالة الضمان االجتماعي التايالندية 2020، لمدة ثالثة أشهر من مارس إلى مايو بات تايالندي شهريًا 15000وم أو تايالندي في الي

 .19-فيروس كوفيدللمصابين بـ جميع التكاليف الطبية

 إذا  عما، سيحصل جميع العمال المعزولين أو الخاضعين للحجر الصحي والذين يتلقون العالج على راتبهم األساسي وبدالتهم بغض النظر قطري ف

 لحصول على إجازة مرضية.ا يحق لهم كان

  مرضية الجازة اإلأمريكي( لصندوق التأمين االجتماعي لتمويل  مليون دوالر 84.44) اوكرانية ريفناهمليار  2.28 أوكرانياخصصت حكومة

. قدم صندوق التأمين 19-توفوا نتيجة فيروس كوفيدلمرة واحدة ألسر األطباء والعاملين في المجال الطبي الذين مخصصة ال واإلعانةمدفوعة األجر 

في المائة من متوسط  50ى المؤمن عليهم الحصول عل العاملينلجميع  الذين فقدوا الدخل. يحق19-فيروس كوفيداالجتماعي تعويًضا مؤقتًا لمرضى 

 ، بدًءا من اليوم السادس للعجز المؤقت المؤكد عن العمل )يتم تمويل األيام الخمسة األولى من قبل أصحاب العمل(.أجرهم، بغض النظر عن األقدمية

 ,Ugo Gentilini et al., “Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures”, Living papersالمصدر: 

version 11, 12 June 2020. 

 

 تدعم واستدامة المنشآ. 3  

 تأجيل الديون 3-1  

، مثل سداد اللتزامات الماليةبما في ذلك تجميد أو تأجيل االمتضررة من األزمة  للمنشآتنت الحكومات والوكاالت والبنوك التجارية تدابير لإلغاثة المؤقتة س

العتبة التي يمكن  بشكل مؤقت زيادةو ،تصنيفات المدينينل المؤقت تجميدالو، تأجيل سداد الديونوفرض ، القروض قاموا بتمديد آجال استحقاقالقروض. كما 

 االستجابة للطلبات القانونية التي يتلقونها. المنشآتوالوقت الذي يتعين على  ما منشأةأن يصدروا عندها طلباً قانونياً على للدائنين 

؛ سيتم تصنيف  2020مارس  16من  لتصنيفات المدينين وتوفير المخصصات للمستويات السائدة اعتباًرا بإجراء تجميد مؤقت جمهورية الدومينيكانقامت 

 يوًما لتحديث ضمانات القروض. 90يوًما ؛ وُمنح المدينون  60القروض المتأخرة السداد على أنها جارية لمدة 

 .IMF, “Country Report No. 20/154: Dominican Republic”, 7 May 2020, p. 7المصدر: 

 

قراض في المائة. تم توجيه جهات اإل 50إذا دفع العمالء مصري سياسة التنازل عن الفائدة الهامشية على الديون التي تقل عن مليون جنيه  مصر عتمدتا

في المائة من قيمة األقساط الشهرية للعمالء المتعثرين. كما تم تعليق  50، بنسبة تصل إلى أخيرات على أساس كل حالة على حدةاألصغر للنظر في الت

 ن.القوائم السوداء لسجالت االئتمان للعمالء غير المنتظمين وإعفاًء من الدعاوى القضائية للعمالء الذين تخلفوا عن سداد الديو

 IMF, Chapter 1. Policies to support people during the COVID-19 pandemic, Annex 1.1. Fiscal Measures in Selected Economies inالمصدر: 

Response to the COVID-19 Pandemic, in Fiscal Measures, 2020, p. 37.  

 

—— 

 10   19 pandemic in developing countries: Strengthening resilience by building universal social -Social protection responses to the COVID“ILO, 
protection”, ILO brief, May 2020. 

11   ”.programmesILO, “The role of public employment  

 

https://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/06/SP-COVID-responses_June-12.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/07/Dominican-Republic-Request-for-Purchase-under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-49400
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG06TLrMHqAhXj8KYKHROlCd0QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2Ffiscal-monitor%2F2020%2FApril%2FEnglish%2Fonlineannex11.ashx&usg=AOvVaw2vhufHP72qdOMbhl4_Sbg4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiG06TLrMHqAhXj8KYKHROlCd0QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2Ffiscal-monitor%2F2020%2FApril%2FEnglish%2Fonlineannex11.ashx&usg=AOvVaw2vhufHP72qdOMbhl4_Sbg4
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744612.pdf
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  تمديد  . تموالمنشآتلجميع األفراد  2020حتى نهاية عام  2020مارس  18يق مدفوعات القروض التي تم الحصول عليها قبل ، تم تعلالمجرفي

. وقد تم تعظيم النسبة المئوية السنوية للقروض االستهالكية الجديدة بالسعر األساسي 2020يوليو  30القروض التجارية قصيرة األجل حتى أمد 

 في المائة. 5 زائدللبنك المركزي 

  باستثناء أرصدة بطاقات االئتمان.الجائحةأنه طلب تأجياًل لمدة ستة أشهر لجميع القروض المصرفية المتضررة من  بنك ماليزيا المركزيأعلن ، 

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020لمصدر: ا

 

  وضمانات القروض ةالقروض المباشر 3-2

الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك االئتمان المباشر المقدم من البنوك  للمنشآتتعزيز اإلقراض  التدابير ووسعت من نطاقها بغية العديد من الحكومات اعتمدت

. تقدم بعض اإلقراضزيادة م باالحتياطي للبنوك للسماح له اشتراطات، مثل توفير الضمانات على القروض أو إلغاء والحوافز للبنوك التجاريةمركزية ال

 ن.مخاطر االئتمال أقل صرامة في المائة للبنوك ضد الخسائر في القروض المؤهلة وتسمح اآلن بإجراء تقييمات 80الحكومات ضمانات جزئية تصل إلى 

 الصغيرة والمتوسطة للمنشآتأمثلة على تدابير الدعم 

  الصغيرة والمتوسطة للمنشآتدوالر أسترالي  25000تعزيز التدفق النقدي ألصحاب العمل في البداية منًحا تصل إلى  برنامج، قدم أستراليافي ،

 50)تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها أقل من  مستوفية الشروط للمنشآتدوالر أسترالي  2000مع حد أدنى من المدفوعات المعفاة من الضرائب بقيمة 

هذه المدفوعات النقدية المعفاة  2020مارس  22عنها في  تم اإلعالن(. رفعت حزمة حكومية جديدة عاملينمليون دوالر أسترالي والتي توظف 

 الخيرية غير الهادفة للربح.لتشمل المؤسسات  األهليةمعايير  وتم تمديددوالر أسترالي  ألف 100من الضرائب إلى 

 وتحقيق االستقرار في سوق سندات الشركات.  19-جائحة كوفيدالمتضررة من  المنشآت الصغيرة والمتوسطةتدابير لمساعدة  بنك تايالند اعتمد

قديم م تت ،مليون بات تايالندي 100يصل إلى  من تأجيل سداد الديون لمدة ستة أشهر بحد ائتماني المنشآت الصغيرة والمتوسطةوتمكن هذه التدابير 

في المائة سنويًا لمدة عامين )بدون  2مليون بات تايالندي بمعدل فائدة  500الصغيرة والمتوسطة بحد ائتماني يصل إلى  للمنشآتقروض ميسرة 

المسجلين في  العاملينت رواتب من نفقا بخصوماتالصغيرة والمتوسطة أيًضا المطالبة  للمنشآتفائدة مستحقة في األشهر الستة األولى(. يمكن 

 الضمان االجتماعي.

  يرة والمتوسطة الصغ للمنشآت يةائتمان تسهيالتمليار دوالر أمريكي في شكل  14.9المملوك للدولة حالًيا  بنك التوفير الفيدرالي، يقدم البرازيلفي

أنواع أسعار الفائدة على  الزراعية. كما خفض والشركاتجم لح، كما يقوم بشراء محافظ قروض الرواتب من البنوك متوسطة الرأس المال العامل

  يوًما. 60العمالء فترة سماح مدتها  معينة من االئتمان ومنح

 ,OECD and ASEAN, Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience, Policy Insight seriesالمصدر: 

2020. 

 

 أسعار الفائدة تخفيض 3-3

وك االحتياطية لخفض سعر الفائدة له تأثير واحدة من السياسات النقدية الفورية التي تنفذها معظم البلدان هي خفض سعر الفائدة. إن اإلجراء الذي اتخذته البن

للمساعدة في دعم األعمال في هذا  الشركاتمباشر وفوري على االقتصاد. قامت البنوك التجارية بعد ذلك بتخفيض أسعار الفائدة المتغيرة والثابتة على قروض 

 ولتعزيز االقتصاد. العصيبالوقت 

، ثم  2020في المائة في منتصف مارس  0.5، في البداية عند 19-جائحة كوفيد تفشيلفائدة مرتين منذ بتخفيض أسعار ا البنك المركزي في ميانمارقام 

أبريل  1ساري المفعول اعتباًرا من  سعر الفائدةلمساعدة اقتصاد البالد المتدهور.  2020أبريل  أولفي المائة إضافية في  1انخفض بعد ذلك بنسبة 

 بالمائة. 8.5هو  2020

 .Nan Lwin, “Myanmar Central Bank Cuts Interest Rates Another 1% to Aid Economy”, The Irrawaddy, 25 March 2020المصدر: 

في المائة على قروض  8في المائة إلى  10الفائدة التفضيلية من  سعرنقطة أساس. تم تخفيض  300 بمقدار عر الفائدة، خفض البنك المركزي سمصرفي 

 السياحة والصناعة والزراعة والبناء، وكذلك لإلسكان للعائالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط.قطاعات 

  .IMF COVID-19 Policy Tracker المصدر:

 ويسعىفي المائة حيث يتوقع "خسائر كبيرة في الوظائف"  0.25أسعار الفائدة الرسمية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ  ستراليبنك االحتياطي األخفض 

في المائة  0.25عند  االحتياطي النقديفيروس كورونا. وقال المحافظ فيليب لوي إن البنك سيبقي معدل  لجائحةحماية االقتصاد من التداعيات المالية ل

 في المائة". 3إلى  2 البالغ وهو واثق من أن التضخم سيكون مستداًما ضمن النطاق المستهدف العمالة الكاملةم إحراز تقدم نحو "حتى يت

 Shane Wright and Eryk Bagshaw, “Reserve Bank cuts rates to record low in emergency action”, The Sydney Morning Herald, 19المصدر: 

March 2020. 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://asean.org/storage/2020/06/Policy-Insight-Enterprise-Policy-Responses-to-COVID-19-in-ASEAN-June-2020v2.pdf
https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-central-bank-cuts-interest-rates-another-1-aid-economy.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/reserve-bank-cuts-rates-to-record-low-in-emergency-action-20200319-p54bso.html
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 اإلعفاء الضريبي وتأجيل اشتراكات الضمان االجتماعي 3-4  

، التخفيضات الضريبية، واالئتمانالسياسات الشائعة تشمل ت لتحفيز االقتصاد وتعزيز اإلنفاق. يشمل اإلعفاء الضريبي السياسات المالية التي تنفذها الحكوما 

مدفوعات الضرائب المؤجلة، وتأجيل على عقوبات واإلعفاءات، وتأجيل المواعيد النهائية لإلقرارات الضريبية والمدفوعات السنوية، والتنازل عن الفوائد وال

حتى يتمكن أصحاب العمل من دفع االشتراكات السابقة على أقساط، من بين  والسماح بوضع خطط للسدادالمعاشات التقاعدية، اشتراكات الضمان االجتماعي و

 .أمور أخرى

 

  الضمان  واشتراكاتفي المائة بتأجيل دفع الضرائب  20التي عانت من انخفاض اإليرادات بأكثر من  للمنشآت، سمحت الحكومة اليابانفي

 الصغيرة والمتوسطة المتضررة. للمنشآتالمحلية على اآلالت والمباني  األمالكنفذت أيًضا تخفيًضا أو إعفاًء من ضريبة ا كماالجتماعي. 

  الشركات  لدى . كان2020أكتوبر  31في المائة حتى  12في المائة من  8مؤقتًا ضريبة القيمة المضافة على الصعيد الوطني إلى  النرويجخفضت

 لتسديد مدفوعات الربع األول. 2020يونيو  14مهلة حتى ضريبة القيمة المضافة  دفع ن عنواألفراد المسؤولي

  راند جنوب أفريقي شهريًا لمدة أربعة أشهر لموظفي القطاع  500، قدمت الحكومة إعانة ضريبية ألصحاب العمل تصل إلى جنوب إفريقيافي

 لمدفوعاتلمدة أربعة أشهر  إعفاءي بموجب حافز ضريبة العمل. كما أدخلت راند جنوب أفريق 6500الخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من 

ضريبة الكربون والدفع األول لها. لمساعدة ل للتسجيلضريبة القيمة المضافة وتأخير ثالثة أشهر  لردسريع التتبع الضريبة تنمية مهارات الشركات، و

 مليون راند جنوب أفريقي في السنة. 100ة إلى عدد أكبر من الشركات، زادت عتبة دوران التأجيالت الضريبي

 .ILO COVID-19 country policy responses platformالمصدر: 

 تة األساسيةدعم تكاليف المرافق وااليجار وغيرها من التكاليف الثاب 3-5 

، اإليجار والرهن العقاري والمرافقدفع التكاليف والنفقات الجارية مثل  المنشآت، ال يزال يتعين على نخفاض الحاد في اإليرادات والدخلعلى الرغم من اال 

، واسترداد انقطاع الخدمةإلعفاءات من رسوم بة. تعد امؤقتًا خالل هذه الفترة الصع المنشآتالبلدان سياسات وإرشادات لمساعدة  اعتمدتمن بين أمور أخرى. 

، من بين اإلجراءات هائية لمدفوعات الضرائب العقاريةالمواعيد الن دوتمدي اإليجار أو دعم ، وإعانات، وحظر اإلخالءالسداد، وخطط المبالغ المدفوعة مقدما

 الشائعة التي نفذتها البلدان.

والمبالغ التأمين على عداد الكهرباء  رد 2020مارس  25في  اإلقليميةكهرباء الاء العاصمة وهيئة ، بدأت الحكومة العمل مع هيئة كهربتايالندفي 

 الصغيرة. والشركات األسربات تايالندي لمساعدة  6000و  300التي تتراوح بين  المدفوعة مقدما

 .The Thaiger, “How to request a refund for electric meter deposits – starts tomorrow”, 24 March 2020المصدر: 

 لتوليد المشترك عالي الكفاءة.لدعم منتجي الطاقة من المصادر المتجددة وا الدفعالصغيرة واألسر المعيشية من واجب  الشركاتمؤقتًا  سلوفينيا أعفت

  .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020لمصدر: ا

 

  بمقترحات إلى وزير المالية بشأن تخفيف ضريبة الدخل وإلى رئيس هيئة الخدمات المالية بشأن تخفيف  يسيةالعمل اإلندون أصحابرابطة تقدمت

 القواعد الخاصة بسداد القروض المصرفية.

  إلى الحكومة لطلب الدعم الضريبي التالي: 2020مارس  30اقتراًحا في  اتحاد األعمال اليابانيقدم 

 عيد النهائية للدفع وتأجيل عمليات الفحص الضريبي بناًء على التمديدات والمواعيد النهائية للدفع تمديد اإلقرارات الضريبية والموا
 عقوبات المتأخرات المحلية. وأ فوائد ضرائببدون 

  استرداد المبالغ بالنسبةالكبيرة المحددة وتمكين  والمنشآتالصغيرة والمتوسطة  للمشروعاتالسماح بترحيل الخسائر لمدة عامين 
 إلقرارات الضريبية المؤقتة.ل
  الصغيرة والمتوسطة. للمنشآتالتوسع في تخفيض ضرائب األصول الثابتة 
 لضرائب األصول الثابتة وضريبة وقود الطائرات  سداد الضرائب بالنسبة وتأجيل الضريبية واإلعفاءاتالضريبي سترداد اال تطبيق

 علقة بالسياحة.لشركات الطيران ومشغلي السكك الحديدية والخدمات المت
  الصغيرة والمتوسطة. المنشآتاتخاذ تدابير ضريبية جريئة لدعم العمل عن بعد في 
  الجائحةالمتضررة من  للمنشآتتطبيق اإلعفاءات الضريبية على رسوم الدمغة المتعلقة بالقروض الخاصة. 

 

 2020، مارس دونيسية واتحاد األعمال اليابانيالعمل اإلن أصحاب جمعيةالمصدر: 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://thethaiger.com/coronavirus/how-to-request-a-refund-for-electric-meter-deposits-starts-tomorrow
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
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تطالب مالكي العقارات التجارية بالتنازل عن اإليجار األساسي  2020يونيو  5في  19-فيروس كوفيد ، أقر البرلمان تعديالت على لوائحسنغافورةفي 

المتعثرة. يُطلب أيًضا من مالكي العقارات الصناعية والمكتبية منح المستأجرين  المنشآت الصغيرة والمتوسطةلمدة شهرين )يونيو ويوليو( للمستأجرين من 

 .2020األساسي لمدة شهر واحد لشهر مايو  المؤهلين إعفاًء من اإليجار

 .CNA, “Amended COVID-19 laws passed requiring landlords to give SME tenants more rental waivers”, 2020المصدر: 

  الطبيةوالبحوث لإلمدادات  والتيسيراتحوافز االستثمار  3-6

وتحفيز االستثمارات في إنتاج المعدات الطبية  تيسيروالمالية من قبل الحكومات في مناطق مختلفة من العالم لدعم  الضريبيةتم تنفيذ مجموعة من السياسات 

م األبحاث حول اللقاحات أو األدوية. خلقت السياسات حوافز لتعزيز األنشطة االقتصادية المتعاقد عليها وتحويل خطوط ودع 19-فيروس كوفيدالهامة المتعلقة بـ

 بأصحاب الملكية الفكرية تمكين استيراد األدوية. ةالخاص ةخيص غير الطوعياالتراخيص غير الطوعية لتسريع البحث والتطوير. يمكن للترب والسماحاإلنتاج 

  مليون كرونة تشيكية لألجهزة الطبية واألدوية وتصنيع  500دعم استثماري بقيمة  برنامج جمهورية التشيك أنشأت، 2020رس ما 23في

 التكنولوجيا الحيوية.

  ي إنتاجهاالتوسع فمليون يورو لتشجيع الشركات المصنعة على التحول إلى إنتاج األجهزة والمستلزمات الطبية أو  50برنامًجا بقيمة  إيطالياأنشأت. 

  أنها ستسرع من الموافقات على االستثمارات في المشاريع كثيفة العمالة ومشاريع البنية  2020أبريل  11في  لجنة االستثمار في ميانمارأعلنت

املة في تصنيع العاملة في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية، بما في ذلك تلك الع للمنشآتالموافقات  ةعمليمن  اللجنةالتحتية. ستسرع 

في رسوم  %50األدوية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية. تم اإلعالن عن تخفيض بنسبة  لشركاتاإلمدادات مثل أقنعة الوجه، وإعطاء األولوية 

 .2020أبريل  9طلبات االستثمار في 

 United Nations Conference on Trade and Development, “Investment policy responses to the COVID-19 pandemic”, Investmentالمصدر: 

Policy Monitor, Special issue No. 4, May 2020. 

 

 

 الحد األدنى لألجور 3-7

وقتًا  المنشآتومات والشركاء االجتماعيين في تأجيل تعديالت الحد األدنى لألجور لمنح بعض الحك نظرت، 19-كوفيدنظًرا للظروف االستثنائية المحيطة بـ

. إن قرار إرجاء تعديالت الحد األدنى لألجور والفرق في رونة الكبيرة التي يعاني منها الكثيإضافيًا للتعافي من عمليات اإلغالق الممتدة والخسائر االقتصادي

، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والمملكة عدد قليل من البلدان المتقدمةمؤخًرا لن ، أعلحماية االجتماعية. ومع ذلكلبير يقابله تداالدخل الذي قد يمثله يمكن أن 

 ، عن زيادات في الحد األدنى لألجور.متحدةال

المشاورات مع أصحاب المصلحة وجلسة االستماع العامة منطقة العاصمة الوطنية بتأجيل  -، قام المجلس اإلقليمي الثالثي لألجور واإلنتاجية الفلبينفي 

 الحد األدنى لألجور المعلقة حتى يُسمح لغالبية العمال بالعودة إلى العمل. بخصوص مناقشاتالحول 

  19-للشركات عن جائحة كوفيدمعلومات المورد المركزي لتوفير ال 3-8

في عصر وسائل  والمعلومات حول الموارد المتاحة.المتغيرة  19-بجائحة كوفيد السياسات الخاصةر هو مواكبة تدابي المنشآتكان أحد التحديات التي تواجه 

، كان أحد التحديات ذات الصلة هو فصل الحقيقة عن الخيال. تحتاج الشركات إلى معلومات دقيقة وحديثة من مصادر موثوقة في جميع التواصل االجتماعي

 .المختلفة والهيئاتمع روابط لإلدارات  للشركات 19-عن جائحة كوفيدمعلومات لمصدًرا مركزيًا ل. أنشأت بعض البلدان الجائحةمراحل 

 

ممول من القطاع العام مع خط هاتف مجاني التجارية اقتراًحا إلى الحكومة إلنشاء مكتب مساعدة لألعمال  اتحاد التجارة وأصحاب العمل في فيجيقدم 

 لتقديم معلومات منتظمة وموثوقة وتحديثات وإرشادات من الحكومة بشأن السياسات والدعم.

 .Fiji Commerce and Employers Federation, “COVID-19 impact assessment”, June 2020المصدر: 

 

 

 

 

https://www.channelnewsasia.com/news/business/amended-covid-19-laws-landlords-tenants-rental-waivers-12807726
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d3_en.pdf
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 دعم العاملين لحسابهم الخاص واالقتصاد غير الرسمي. 4

وقد فقد الكثير منهم الدخل أو ، اليوم من القوى العاملةا مهًما التي تعمل في االقتصاد غير الرسمي جزءً  والمنشآت العاملين لحسابهم الخاص يشكل األفراد

الصغيرة، والتجار  المنشآتوالمهنيين، وأصحاب  والعاملين لحسابهم الخاص،مل الحر، . وهذا يشمل العاملين في اقتصاد الع19-لجائحة كوفيد وظائفهم نتيجة

، وهم بحاجة إلى دعم مخصص. نفذت األزمة خاللقاء ة للب، وما إلى ذلك. وعادة ما يكون لديهم قدرات محدودة وفرص ضعيفالفرديين، والمقاولين المستقلين

 على تغطية تكاليفهم الثابتة أثناء األزمة. والمنشآتبعض البلدان تدابير لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص 

 ابهم الخاصدعم دخل العاملين لحس 4-1

التدابير األخرى اإلعفاء الضريبي، وتأجيل مدفوعات ، وتشمل المباشر لدعماأحد أشكال  المنح النقدية للعاملين لحسابهم الخاصخالل دعم الدخل من يعد 

المنح لمرة واحدة أو  واستدامتها"(. ستساعد المنشآتأعاله "دعم  3، وما إلى ذلك )انظر القسم الصغيرة للمنشآت والقروض والتسهيالت االئتمانية، القروض

عدد  قدمت. وقد 19-كوفيدفي هذه األوقات العصيبة وتقيهم من األثر االقتصادي لفيروس  الفرديينالتجار و للمنشآت متناهية الصغراألجل  النقدي قصير الدعم

 ، بما في ذلك المملكة المتحدة وجمهورية كوريا وسنغافورة.البلدان هذا النوع من الدعم من

الذين فقدوا الدخل بسبب  اتن لحسابهم الخاص أو أعضاء الشراكليدعم دخل العاملين لحسابهم الخاص لدعم العام برنامج المملكة المتحدةحكومة  اعتمدت

للحساب من العمل على األقل جنيه إسترليني ويتلقون نصف دخلهم  ألف 50لذين تقل أرباحهم السنوية عن ل. البرنامج مفتوح 19-جائحة كوفيدأزمة 

ة ثالثة أشهر أرباح التداول الشهرية لمدفي المائة من متوسط  80إلى على ما يصل  ابهم الخاصالعاملين لحس. سيحصل األشخاص المؤهلون من الخاص

 إعانات، مع 2020شهر أخرى اعتباًرا من أغسطس لمدة ثالثة أ البرنامججنيه إسترليني. تم تمديد  7500، بحد أقصى إجمالي يبلغ 2020بدًءا من مايو 

 جنيًها إسترلينيًا. 6570حد أقصى إجمالي يبلغ ، بشهريةأرباح التداول الفي المائة من متوسط  70تصل إلى 

 .Association of Taxation Technicians, COVID-19: Self-Employed Income Support Scheme, 2020المصدر: 

الدولة برامج أخرى لدعم  وضعتسنغافوري لألفراد المؤهلين من العاملين لحسابهم الخاص خالل فترة اإلغالق. دوالر  100 منح، تم سنغافورةفي 

 دوالر 1000إعانة دخل األشخاص العاملين لحسابهم الخاص، حيث سيتلقى السنغافوريون المؤهلون  برنامجالعاملين لحسابهم الخاص والتي تشمل 

 سائقي سيارات األجرةحيث سيحصل ، ( Point-to-Point Support Package) ، وحزمة الدعم من نقطة إلى نقطةسنغافوري شهريًا لمدة تسعة أشهر

 .2020دوالر سنغافوري لكل سيارة شهرًيا حتى نهاية سبتمبر  300على  الخاصة السيارات المستأجرةو

 ,OECD and ASEAN, Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience, Policy Insight series المصدر 

2020. 

 

 الخاص في االقتصاد غير الرسمي لحسابهمدعم العاملين  4-2  

في المائة في البلدان المتوسطة  67في المائة من إجمالي العمالة في البلدان المنخفضة الدخل، و  90وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تمثل العمالة غير الرسمية 

-د السياسات الحكومية لجائحة كوفيدعلى صعيستجابة اال. يعد دعم االقتصاد غير الرسمي مكونًا مهًما في 12في المائة في البلدان المرتفعة الدخل 18الدخل و 

، مما يجعل الوصول إليها الرسمية ألنها غير مسجلة رسميًا غير المنشآتالخاصة بسياسات ال، لكن صانعي السياسات يواجهون تحديات إضافية في تصميم 19

 أكثر صعوبة.

في  75ة ال المركزي التقدم بطلب للحصول على تعويض بنسب، يمكن لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص غير المسجلين في سجل األعمالدنماركفي 

 .ةدانماركيكرونة  ألف 23حد أقصى قدره ب ،المائة من الدخل المفقود

—— 

12  .2020ILO brief, May , ”crisis and the informal economy: Immediate responses and policy challenges 19-COVID“ILO,  

 

-جائحة كوفيدتقديم تحديثات حول بغية  لألعمال التجارية 19-عن فيروس كوفيد معلوماتلتوفير الم إنشاء المورد المركزي للحكومة ، تنيوزيلندافي 

وما  ،والعمل من المنزل ،والصادرات والواردات ،ةوالحيازواإليجارات  ،وتأشيرات العمل ،ذلك الدعم المالي ، بما فيالمنشآتوإرشادات لمساعدة 19

 إلى ذلك.

 .Government of New Zealand, COVID-19: Information for businesses المصدر: 

. 

 شاء مكتب دعم األعمال لتقديم المعلومات والدعم للشركات.، تم إنجزر كوكفي 

 جزيرة كوك.ب التجارية الغرفةالمصدر: 

https://www.att.org.uk/covid-19-self-employed-income-support-scheme
https://asean.org/storage/2020/06/Policy-Insight-Enterprise-Policy-Responses-to-COVID-19-in-ASEAN-June-2020v2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf
https://www.business.govt.nz/covid-19/
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 ,Mette Soested and Natalie Videbaek Munkholm, “COVID-19 and Labour Law: Denmark”, Italian Labour Law e-Journal, Vol. 13 No. 1S مصدر:ال

2020. 

  لإليجار واألمن ومواقف السيارات.بالنسبة القطاع غير الرسمي  العاملين فيالرسوم المفروضة على  بوركينا فاسوعلقت حكومة 

  المنشآتول إلى التمويل المصرفي التجاري لكل من الوص لتيسيرمليون دوالر أمريكي  375، تمتلك الحكومة آلية إقراض بتمويل يقارب ابونجالفي 

 الرسمية وغير الرسمية.

 ,Kaleb Nygaard and Mallory Dreyer, “Countries provide support to workers in the informal economy”, Yale School of Managementالمصدر: 

Program on Financial Stability, 22 May 2020. 

 تيسير التغيرات المؤقتة في ترتيبات العمل. 5

 أو إجازة الرعاية أو اإلجازة األسرية المدفوعة األجر  الممتدة اإلجازة المرضية 5-1

 االختيارهؤالء العمال  علىالمرض. إعانات أي حق قانوني في  االقوى العاملة العالمية ليس لديهفي المائة من  50 أفادت منظمة العمل الدولية أن ما يقرب من

االستمرار في العمل للحفاظ على وظائفهم ودخلهم، مما يعرض صحتهم وصحة اآلخرين  وألحماية صحتهم )والصحة العامة(  عند مرضهمبين البقاء في المنزل 

جائحة ندما يكون لدى البلدان تشريعات توفر إجازة مرضية مدفوعة األجر وإجازة سنوية مدفوعة األجر، فقد يواجه العمال صعوبة أثناء أزمة حتى ع 13للخطر.

حاجة إلى من مرض طويل األمد، أو إذا كان الحجر الصحي مطلوبًا أو إذا كان عليهم رعاية أفراد األسرة المرضى. ازدادت ال في حالة معاناتهم 19-كوفيد

لمدارس ومرافق الرعاية إغالق ا أصبح من الالزمخالل فترة اإلغالق الممتدة عندما  األسريةجازة اإلرعاية أو إجازة الأو  مدفوعة األجر مرضيةال جازةاإل

 .النهارية

 األسريةجازة اإلرعاية أو ترتيبات الأو إجازة المدفوعة األجر  مرضيةالجازة اإلأو تمديد  العتماديلزم توفير مخصصات مالية من الحكومة ألصحاب العمل 

حاالت الحجر الصحي ، على سبيل المثال من خالل توسيع نطاق التغطية في أو تعديل نطاقها المزايااية هذه للعمال. قامت بعض البلدان بتوسيع نطاق تغطية وكف

 .المؤهلينللعمال  19-بفيروس كوفيد إجازة خاصة اعتمادأو  والعزل الذاتي

 

  سيتم تعويض أصحاب العمل بالكامل من قبل الحكومة من اليوم األول الذي يمرض فيه الموظف أو يدخل الحجر الصحي بسبب الدنماركفي ،

 فيروس كورونا.

  19-فيروس كوفيديوًما األولى من إجازة العمال المصابين بـ 15، ستدفع الحكومة مقابل البرازيلفي. 

  700العمال، أو ما يصل إلى  فترة تعطلي المائة من تكاليف اإلجازة المرضية التي يسببها تفشي المرض أو ف 75، ستغطي الحكومة التفيافي 

 يورو شهريًا لكل عامل.

  للموظفين في أول أسبوعين.  يتم تقديمهالحكومة أي أجر مرضي من شخًصا أن تسترد  250التي توظف أقل من  للمنشآت، يحق المملكة المتحدةفي

 جنيه إسترليني في األسبوع( لكل موظف. 200يوًما من األجر المرضي )أقل من  14الصغيرة من استرداد تكاليف  نشآتالمستتمكن 

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020 مصدر:ال

 

—— 

13  2020. ILO , ”19-OVIDSickness benefits during sick leave and quarantine: Country responses and policy considerations in the context of C“ILO, 

brief, May 2020. 

 

من أصحاب  تقتضي، والتي 2020مارس  30جراءات المؤقتة( في لوائح التوظيف )اإلجازة الخاصة بفيروس كورونا( )اإل اعتماد، تم سيشيلفي 

، أو الوالدين غير المتزوجين أو العمال لسن أو في سن المدرسةطفال صغار االذين لديهم أ المؤهلينالعمل توفير "إجازة خاصة" مدفوعة األجر للعمال 

 من السلطات. بقرارالمدارس أو رعاية األطفال دور عندما تم إغالق  صحي في عزليكون األساسية أو  اتالخدمتقديم هم في زوج يعملالذين 

مة . طلبت غرفة التجارة والصناعة في سيشيل من الحكومؤهلينالألصحاب العمل  بالوظائف"حتفاظ لال برنامج "الدعم الماليتقدم الحكومة أيًضا 

وغير فعال من حيث التكلفة لكل من  غير عملياستمرار هذه اإلجازة ، كما أن يث لم يتم تحديد جدول زمني محدد، حمراجعة تدابير اإلجازة الخاصة

حد أقصى لعدد األيام، وعند  وضعسيشيل ة التجارة والصناعة في . اقترحت غرفبالوظائفاالحتفاظ  برنامجعلى الرغم من  مةالعمل والحكو أصحاب

 على العمال اللجوء إلى اإلجازة المرضية أو اإلجازة السنوية إذا احتاجوا لذلك.استنفاد اإلجازة الخاصة 

 المصدر: غرفة التجارة والصناعة في سيشيل.

 

 

https://illej.unibo.it/article/view/10803
https://som.yale.edu/blog/countries-provide-support-to-workers-in-the-informal-economy
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_744510.pdf
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 رعاية وحماية الطفل 5-2

ضعفاء إلى زيادة خطر تعرض األطفال للعنف دون قصد وقد تدفع ماليين األطفال ال 19-جائحة كوفيدقد تؤدي تدابير التباعد االجتماعي واإلغالق الحتواء 

في أعمال خطرة. هؤالء يعملون مليون منهم  72، األطفال عملفي  منخرطين طفل مليون 152 ، هناك ما يقدر بنحواألطفال. بالفعل عملاالنخراط في إلى 

، وإعادة فتح المدارس العودة اآلمنة إلى العمل للكبار وسياسات الالئق العملإن ضمان  14خطرة والعمل لساعات أطول.ظروف عمل لاألطفال اآلن أكثر عرضة 

وتدابير الحماية  اعيةمالجهود المبذولة لمواصلة تكييف وتعزيز أنظمة حماية الطفل والخدمات االجت، وكذلك ن لألطفال أمران لهما أهمية قصوىبشكل آم

، هذه هي التدابير األساسية لتلبية االحتياجات األساسية دون ات الدخل المنخفض على وجه الخصوص. بالنسبة لألسر ذاالجتماعية، مثل التحويالت النقدية

إغالق المدارس من العديد من اآلباء  اقتضى، فقد ى ذلكباإلضافة إل 15غيرها من الممارسات الضارة التي تعرض األطفال للخطر.األطفال أو  عملاللجوء إلى 

 بغلق أبوابها. المدارس ومرافق الرعاية النهارية عند إلزامالعاملين أن يوازنوا بين ترتيبات العمل من المنزل وواجبات رعاية األطفال 

مع إعطاء األولوية لآلباء الذين يتعين عليهم مواصلة العمل. بالنظر إلى عبء  الجائحةت الحكومة خدمات رعاية األطفال مجانية أثناء ، جعلأسترالياي ف

مكين تأثير إيجابي على ت اإلجراء على صعيد السياساتلهذا ، كان في القطاع نوع الجنس المستندة إلىوقوة العمل  القائم على نوع الجنسرعاية األطفال 

 .قوة العملالمرأة من البقاء نشطة ومنتجة في 

 .Parliament of Australia, “COVID-19 Economic response – free child care”, 6 April 2020المصدر: 

بما في ذلك األطباء والممرضات والمسعفون واألخصائيون  فئة العاملين األساسيين منباء ، يتم تقديم رعاية مجانية لألطفال دون سن الخامسة لآلويلزفي 

 االجتماعيون وإنتاج الطعام والشرطة وخدمات اإلطفاء.

 .Welsh Government, “Coronavirus critical (key) workers: childcare and education provision”, 27 March 2020 المصدر:

المزيد للواليات  وأتاحتمويل برامج تغذية األطفال في زيادة  2020فيروس كورونا لعام  إلىلالستجابة  أوالً قانون العائالت  ساهم، الواليات المتحدةفي 

 لتقليل كمية المعلومات التي يجب التحقق منها وتبسيط عملية التحقق. الغذائي الدعم من اشتراطات المتقدمين الجدد إعفاء لوالياتل يمكنالمرونة.  من

 United States Department of Agriculture, Food and Nutrition Service, “FNS Actions to respond to COVID-19”, accessed 10 Augustالمصدر: 

2020. 

 العمل من المنزل والعمل عن بعد 5-3    

وجهاً لوجه.  المخالطةيبات العمل عن بعد إما كإجراء وقائي أو استجابة ألمر أو توجيه من الحكومة يقيد ترت المنشآتنفذت العديد من  19-كوفيدخالل جائحة 

 على تنفيذ ترتيبات العمل البديلة هذه. المنشآتنفذت بعض البلدان تدابير وحوافز لدعم وتشجيع 

جديدة من أجل إدخال العمل عن تكاليف أنظمة االتصاالت اإللكترونية الالصغيرة والمتوسطة لتغطية  للمنشآت، قدمت الحكومة إعانات جديدة اليابانفي 

 المنزل. منوالعاملين لحسابهم الخاص لتشجيع العمل عن بعد للعاملين بالقطعة ، والقروض الطارئة بعد

 د.الصغيرة والمتوسطة يستخدم حصرًيا للعمل عن بع للمنشآتمليون يورو  7.2خط تمويل بقيمة  األرجنتين اعتمدت

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020 مصدر:ال

 

ية لكل من أصحاب العمل والعمال في ترتيبات العمل عن بُعد وتحديد منح ضمانات قانونوي،  2020م العمل عن بُعد في مارس قانونًا ينظ تشيليسنت 

 حقوقهم ومسؤولياتهم.

 .Dentons, “Chile Telework law”, 2020المصدر: 

 تيسير التجارة: التصدير واالستيراد. 6 

على وجه  من المطلوبساسية. تيسير التجارة أمر بالغ األهمية في األزمة الحالية لضمان الحركة السريعة لإلمدادات الطبية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات األ

 يلي: ماتدابير تيسير التجارة  أن تعمل الخصوص

 .رفع الحظر والقيود الكمية والضرائب على الصادرات 

—— 

14  .June 202012  ”19: Protect Children from Child Labour, now more than ever!-COVID“LO, I     

15  ., 2020”19 and Child Labour: A time of Crisis, A time to act-COVID“ICEF), s Fund (UN’nILO and the United Nations Childre  

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/FlagPost/2020/April/Coronavirus_response-Free_child_care
https://gov.wales/coronavirus-critical-key-workers-childcare-and-education-provision
https://www.fns.usda.gov/disaster/pandemic/covid-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/2/chile-telework-law
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2020/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_747421/lang--en/index.htm
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 االجهزةوتقليل الحاجة إلى االتصال المادي بين  اإلجراءاتدودية أسرع وأكثر أمانًا مثل أتمتة العمليات الحدودية ورقمنتها وتبسيطها لتسريع جعل العمليات الح 

 والتجار. يةالحدود

 المطلوبة عبر اإلنترنت قبل الوصول إلى  السلع االختناقات التي تواجه تقليص، وتبسيط الرسوم لضمان الرسميةالتجارة اإللكترونية، وتسريع اإلجراءات  تيسير

 المستلمين.

 ضوابط التخليص.عبر إلمدادات الحيوية منخفضة المخاطر بسرعة مرور اإدارة المخاطر للسماح  تطبيق 

  ومتناهية الصغر. المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وال سيما التجارشفافة ومتاحة لجميع  الرسميةالتأكد من أن جميع اإلجراءات 

 

 التجارة بما في ذلك تجارة اإلمدادات الحيوية للبضائع الواردة والصادرة.  لتيسير، نفذت إدارة الجمارك العديد من اإلصالحات جمهورية كوريا في

اخل د القادمة إلى حركة المواد الخام الهامة ييسروالذي 19-الخاص بفيروس كوفيددائرة الجمارك الكورية مركز دعم التخليص الجمركي  استحدثت

 .والخارجة منها البالد

  ( 2020ارس م 26) 19-فيروس كوفيد، أصدرت الجمارك قرارات لتبسيط االستيراد والتبرع باإلمدادات الحيوية لتشخيص وعالج شيليفي

 في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية، مع تدابير عملية مختلفة. النشاط وتبسيط وضمان استمرار

  من موظفي  وأنشأت فرقة عمل تتكون ،لتخليصالخاصة باداع اإللكتروني لجميع المستندات على استخدام اإلي بجنوب إفريقيادائرة اإليرادات شجعت

، وأنشأت "خًطا مجانيًا لصحة الموظفين" 19-فيروس كوفيدوالحوكمة والعمليات لإلشراف على العمليات لتقليل مخاطر  تينالصحة والسالمة المهني

 .19-فيروس كوفيدسارات المتعلقة باالستفللتعامل مع 

 OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020 مصدر:ال

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
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   التكيفمرحلة 

متوسطة األجل لمساعدة  اتتدابير السياس، ستكون هناك حاجة إلى مجموعة من رى واستئناف النشاط الطبيعي ببطءالتقييدية األخمع تخفيف اإلغالق والتدابير 

متوسطة  عمالة، ستكون هناك حاجة إلى استراتيجيات ي أقرب وقت ممكن. في هذه المرحلةالشركات على إعادة فتحها والعمال على العودة بأمان إلى العمل ف

. التعافيلمرحلة  وقوة العمل، واستعادة بيئة أعمال مواتية وتنشيط نمو اإلنتاجية إلعداد االقتصاد الطلب الستعادة الوظائف والدخول طويلة األجل يقودهاإلى 

لعضوية في أصحاب العمل وامنظمات متوسطة األجل التي يتم تنفيذها أو الدعوة لها من قبل  الخاصة بالسياساتتدابير اليحتوي هذا القسم على مجموعة من 

 ، مع امتداد بعضها بشكل طبيعي إلى مرحلة التعافي وما بعدها.مختلفة من العالم مناطقفي  قطاع األعمال التجارية

 دعم العودة إلى العمل. 1

 مراجعة ترتيبات العمل1-1

، يعود العمال عن بعد. مع تخفيف البلدان للقيودناسبة للعمل ، ولكن ليست كل الوظائف مالعمل عن بعد المنشآتمعظم  نفذت ،19-جائحة كوفيدمنذ تفشي 

في  الجسديوالتباعد  المتعاقبة، وساعات العمل وفترات الراحةمجموعات العمل و ،مكان العملأ وتكييف ،طرائق العمل البديلةوتعد ماكن العمل. تدريجياً إلى أ

 .التكيفمرحلة  لخال على صعيد السياساتالشائعة مكان العمل بعض االستجابات 

ألف دوالر سنغافوري على مدار عامين  70دوالر سنغافوري لكل موظف محلي سنويًا تصل إلى  2000منحة الحياة العملية بقيمة  سنغافورةتقدم حكومة 

وساعات العمل المرنة )أسبوع كحوافز ألصحاب العمل لتنفيذ ترتيبات العمل المرنة مثل عبء العمل المرن )ترتيبات العمل بدوام جزئي وتقاسم العمل( 

 العمل المضغوط(.

 .Workforce Singapore مصدر:ال

، بعد في مكان العمل لجميع الصناعات والوقائيةة يممارسات الصحالبشأن  19-الوقاية من فيروس كوفيد، أصدرت وزارة العمل إرشادات سريالنكافي 

 .مناقشة مع الشركاء االجتماعيين لتعزيز السالمة والصحة في مكان العملال

 .ILO COVID-19 country policy responses platformالمصدر: 

 في العمل تعزيز السالمة والصحة المهنيتين 1-2

العمل  أصحابمع عودة العمال تدريجياً إلى مكان العمل بعد تخفيف القيود، يكتسب تعزيز السالمة والصحة في مكان العمل أهمية قصوى. يقع على عاتق 

شأن النظافة في مكان العمل والتباعد الجسدي لتقليل مخاطر العدوى هي بعض التدابير بشكل عام واجب رعاية سالمة وصحة عمالهم. السياسات والتوجيهات ب

 وجودها. من ال بداألساسية التي 

 

  أصدرت وزارة القوى العاملة التعميم رقم إندونيسيافي ،M / 3 / HK.04 / III / 2020  بشأن حماية العمال ودعم األعمال في سياق الوقاية من

( تنفيذ 2؛ و )في العمل 19-فيروس كوفيد( بذل الجهود لمنع انتشار ومعالجة الحاالت المتعلقة بـ1كافحته. كان الهدف هو: )وم 19-فيروس كوفيد

 .19-بجائحة كوفيدحماية األجور للعمال فيما يتعلق 

  ومكافحته في مكان العمل 19-روس كوفيدفيووزارة التجارة والصناعة إرشادات مؤقتة بشأن الوقاية من  والعمالة، أصدرت وزارة العمل الفلبينفي

جر الصحي المجتمعي المعزز الح طوال استمراروالتي تلزم العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص بمراعاة البروتوكوالت الصحية الصارمة 

في مكان العمل. تغطي ته ومكافح19-فيروس كوفيدأيًضا إرشادات حول الوقاية من  والعمالة. أصدرت وزارة العمل ساري المفعول والعام

 .العاملينومزايا الضمان االجتماعي / تعويض  ي المستشفىالعالج ف وإعاناتجازة اإلاستحقاقات العمال، والتي تشمل  االرشادات
 .ILO COVID-19 country policy responses platformالمصدر: 

 

بعد ما الصناعية  المنشآتنع / احول إعادة فتح المصتفصيلية ي دكا بنشر "مذكرة وغرفة التجارة والصناعة ف في بنغالدشالعمل  أصحاباتحاد قام 

" لتوفير التوجيه ألصحاب العمل واإلدارة والعمال عند إعادة فتح المصانع والعمليات التجارية. يهدف إلى توفير قائمة مرجعية حول 19-جائحة كوفيد

 .آتنع والمنشاتح المصما يجب القيام به أثناء صياغة استراتيجية إعادة ف

 Bangladesh Employers’ Federation and Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, “Aide-Mémoire on Factory/Industrial مصدر:ال

Establishment Reopening Post COVID-19”, 2020.. 

 

https://www.wsg.gov.sg/programmes-and-initiatives/wsg-worklife-grant-employers.html
https://www.wsg.gov.sg/programmes-and-initiatives/wsg-worklife-grant-employers.html
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146978&token=7a7264d5590b87b1c9fe95ff7566e092d7c5420a
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=146978&token=7a7264d5590b87b1c9fe95ff7566e092d7c5420a
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 التدريب وتنمية المهارات. 2  

 التعليم والتدريب الفني والمهني2-1   

والمهني وتنمية المهارات. تم تعليق العديد من الدورات التدريبية أو تحويلها  الفنيأدى التباعد االجتماعي واإلغالق إلى اضطراب كبير في التعليم والتدريب 

، يمكن للحكومات تنفيذ ة. في هذا الصدد، ال سيما في البلدان النامية والمناطق الريفيالتعلم عبر اإلنترنت. ومع ذلك، فإن الوصول إلى اإلنترنت محدودلى إ

عزيز تقديم الخدمات لتوسيع وتتدابير لتحسين البنية التحتية لإلنترنت وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف. نفذت بعض البلدان تدابير لدعم مقدمي 

 البرامج، وتوسيع وإقرارهالتعلم الرقمي ب لالعترافاألنظمة  تعزيزوالمعلمين والمدربين على العمل في بيئة اإلنترنت الجديدة  ودعم، خدماتهم عبر اإلنترنت

 .وتدريبهم لتطوير الموظفينالتي تسمح ألصحاب العمل بالحصول على التمويل 

، وتوفر الوصول المجاني إلى منصات التدريب عبر اإلنترنت. سيتم تقديم المعرفة الفنية والدروس المنشآت الصغيرة والمتوسطةب تدري الصينتدعم 

 .عبر منصات متنقلة الجائحةالصغيرة والمتوسطة مجانًا أثناء  للمنشآتاإلدارية 

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020 مصدر:ال

على التدريس والتعلم. تبث خدمة  19-لفيروس كوفيدالتعليم تدابير مبتكرة لتقليل التأثير السلبي مجال مع أصحاب المصلحة اآلخرين في  غاناسنت حكومة 

 Joy ) كما تكمل قناة بهجة التعلم  .(Ghana Learning) عليم في غانا بانتظام مواضيع مختلفة على قناة تلفزيونية مخصصة تسمى غانا التعلمالت

Learning TV  )19-جائحة كوفيد أيًضا جهود الحكومة إلبقاء الطالب يدرسون بنشاط على الرغم من 

 .Kamal Deen Habib, “Ghana’s coronavirus response: Let’s not leave TVET behind”, GhanaWeb, 7 June 2020لمصدر: 

 والتلمذة الصناعية التأهيلوإعادة التدريب  2-2

دفوعة ، بينما ُطلب من اآلخرين أخذ إجازة ماإلجازاتملين أو أو تسريح العا الفائض الوظيفي، يكون بعض العمال عاطلين عن العمل بسبب لفترةخالل هذه ا

، التأهيلدة ء مختلف. التدريب وإعا، ومن األفضل أن يتمكن العمال من استخدام هذا الوقت الكتساب مهارة جديدة أو تجربة شياألجر أو غير مدفوعة األجر

 للشباب. بالنسبة ، وخاصةلة التالية من الوظيفة أو المهنة، هي طرق لمساعدة العمال على بناء المهارات والتخطيط للمرحبما في ذلك التلمذة الصناعية

التقاسم الل الفيديو المباشر أو ( من تبني األساليب الرقمية في كل من العمل والتعلم من خ19-، سّرعت أزمة فيروس كورونا )كوفيد باإلضافة إلى ذلك

والعاملين اتبعوا نهج "التعلم بالممارسة" خالل المرحلة األولى من األزمة عندما حالت تدابير التباعد االجتماعي  المنشآت. على الرغم من أن معظم االجتماعي

، سيتعين على فريق ن المهارات. على سبيل المثاللتحسي بالنسبة ا، فإن استمرار العمل عن بُعد قد يشكل تحديً اإلغالق دون االتصال وجًها لوجه وعمليات

ضروريان لتمكين  التأهيلالمهارات وإعادة ب النهوضإن  16بفعالية.عن بعد العمالء  مع عالقاتالإدارة  والبدء فياجتماعات الفيديو  تنظيمالمبيعات أن يتجاوز 

 كل أفضل مع االحتياجات المتغيرة في االقتصاد.على حد سواء من االستعداد والتكيف بش والمنشآتالعمال 

والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية للبرامج المبتكرة مثل مناهج التدريب عبر  وإعادة التأهيلالحوافز والدعم للتدريب تقديم الحكومة  استجاباتتضمنت 

 اإلنترنت.

  التقدم بطلب للحصول على إعانة أجر بنسبة  المؤهلينوالمتدربين. يمكن ألصحاب العمل  نبالمتمرنيالصغيرة لالحتفاظ  للمنشآتالدعم  أسترالياتقدم

 منشأةفي حالة عدم قدرة و. 2020سبتمبر  30إلى  2020يناير  1لمدة تصل إلى تسعة أشهر من  ينأو المتدرب المتمرنينفي المائة من أجور  50

 .المتمرنلصاحب عمل جديد الستضافة ، ستكون اإلعانة متاحة بالمتمرنصغيرة على االحتفاظ 

  في إطار البرنامج، ستستمر 19-كوفيد ضعف سوق العمل بسبب جائحة في ظلتدريب لمساعدة الخريجين الجدد  برنامج سنغافورةقدمت حكومة .

والمهارات التدريبات نطاق شهًرا. سيحصل المتدربون على بدل تدريب شهري، بناًء على  12لمدة تصل إلى  الشركاتالتدريبات التي تستضيفها 

 المضيفة النسبة المتبقية. المنشأةفي المائة من البدل وستمول  80المطلوبة. ستمول الحكومة 

  مهارات العمال المسرحين مؤقتًا وإعادة تأهيلهم، ب لالرتقاءمليار بيزو فلبيني  3، أطلقت هيئة تنمية المهارات والتعليم الفني برنامًجا بقيمة الفلبينفي

 اإلنترنت.شبكة ما في ذلك من خالل الدورات التدريبية عبر ب

  لمساعدة الباحثين عن عمل على  الشركاتالمهارات للمتدربين العاطلين عن العمل، وهي مصممة بالشراكة مع ب االرتقاء، يتم تقديم دورات إيرلندافي

حثين عن عمل لحضور التدريب، يجوز للعاطلين عن العمل الذين يحق لهم اكتساب المهارات المطلوبة في القطاع أو المنطقة ذات الصلة. كحافز للبا

لباحث عن عمل من الحكومة االحتفاظ بهذه المدفوعات أثناء حضور التدريب. هذا التدريب ل تعويضية مبالغالحصول على بدل الباحث عن عمل أو 

 .األهليةمجاني ومفتوح لمعظم العاطلين عن العمل ويخضع لمعايير 

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020ر: لمصدا

—— 

16   .2020May  7, ”crisis, enterprises should begin reskilling their workforces now 19-To emerge stronger from the COVID“pany, McKinsey & Com 

 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Ghana-s-Coronavirus-Response-Let-s-not-leave-TVET-behind-973168
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/to-emerge-stronger-from-the-covid-19-crisis-companies-should-start-reskilling-their-workforces-now
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 دعم استخدام التكنولوجيا الرقمية. 3  

  البنية التحتية الرقميةنطاق توسيع  3-1  

، كان ن فقدان الوظائف. منذ تفشي المرض، خاصة لألشخاص األكثر تضرًرا ماالقتصادي التعافييعد الوصول الموسع إلى التكنولوجيا الرقمية أمًرا مهًما لتسريع 

 وأالرسمية  المنشآتقبل سواء من دمات هناك ارتفاع حاد في األعمال التجارية عبر اإلنترنت واستخدام وسائل التواصل االجتماعي لترويج وتسويق وبيع السلع والخ

 الحرمان من في بعض المناطق من المنشآت تعاني، وثوقية الخدمات وارتفاع التكاليفوبسبب االفتقار إلى البنية التحتية الرقمية وانخفاض م ،غير الرسمية. ومع ذلك

، بما في ذلك استخدام البيانات لتحديد الوظائف واالستخدام الشاملتعزيز الوصول ، دفع أو رئيسية في السوق باعتبارها قوة ،أيًضا ذه الفرصة. يمكن للحكوماته

الحوافز النقدية لتقديم تقديم أو  زيادة سرعة تقديم الخدمة، مثل حوافزاليًا عبر اإلنترنت أو تقديم والمهارات المطلوبة. يمكن للحكومات نقل جميع الخدمات تدريج

 تشجيع استخدام الخدمات عبر اإلنترنت.بغية  تاإلقرارات الضريبية عبر اإلنترن

 

 والحزم ، والتسليم بدون تالمسبالتجزئة الذاتي )مثل البيعالجديدة األعمال ممارسات للتقنيات و المنشآت اعتمادز تدابير لتعزي الصين اعتمدت ،

ة عبر اإلنترنت والتعليم عبر اإلنترنت، والمكاتب عبر ت، والرعاية الطبيألعمال )مثل التسوق عبر اإلنترنالموحدة لألغذية الطازجة( ونماذج ا

 والترفيه الرقمي(. ،، والخدمات عبر اإلنترنتاإلنترنت

  المنشآت الصغيرة )وال سيما  للمنشآتتضمن بوابة حيث يمكن وهي ت ،نة مبادرة تسمى "التضامن الرقمي"، أطلقت وزارة االبتكار والرقمإيطاليافي

القطاع الخاص الكبيرة فيما  منشآتابهم الخاص( التسجيل للحصول على الوصول المجاني إلى الخدمات الرقمية من والعاملين لحس والمتوسطة

تمكينهم ل، والحوسبة السحابية، من بين أمور أخرى الهواتف المحمولةبيانات مؤتمرات الفيديو، والوصول إلى ، وعلق بالعمل الذكي / العمل عن بعديت

 المفروضة على الحركة والعمل. من التعامل مع القيود

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020لمصدر: ا

 

 تنمية المعرفة والمهارة الرقمية 3-2

من المهم بنفس القدر ضمان قدرة األشخاص على استخدام الخدمات واالستفادة من التكنولوجيا الكتساب مهارات  ،الوصول إلى البنية التحتية الرقمية نطاق توسيع مع

 ب على المهارات ذات الصلة.التي تحفز وتدعم التدري اتالسياسعلى صعيد السوق. هناك حاجة إلى تدابير نطاق جديدة أو توسيع 

 ريادة األعمال واالبتكار تعزيز .4 

، السابقاألجل كما هو مذكور في القسم  والتمويل قصيرلتكملة التدابير قصيرة األجل، مثل اإلقراض المباشر وضمانات القروض واإلعانات التي تدعم السيولة 

تحول إلى أهداف ال وأ أو االغالقركات الناشئة المبتكرة للتوسع المناسبة للشوالحوافز أيًضا إلى توفير الظروف  في مجال السياساتيمكن أن تهدف التدخالت 

سياسات متوسطة إلى طويلة األجل تدعم ريادة األعمال واالبتكار، وتسهل على رواد األعمال المحتملين االبتكار استجابة وجود أخرى. من الضروري  أعمال

واالبتكار أن تحقق  التي تعزز ريادة االعمالتدابير لجاتهم وخدماتهم ونموذج أعمالهم. يمكن لوتغيير منت 19-جائحة كوفيدبعد في حقبة ما  في السوق تغيراتلل

 ما يلي:

 مثل تكلفة االمتثال.قليل الحواجز أمام ريادة األعمالت ، 

 الموافقة  وإجراءاتجراءات مبسطة، وإغالقها، مثل تنفيذ إ الشركاتة بإعادة هيكلة تقليل األعباء اإلدارية للشركات الناشئة وتبسيط اإلجراءات المرتبط

 ، وتسريع االنتقال إلى الحكومة اإللكترونية.السريعة

  وما إلى ذلك. اتالتدريب وتطوير الشبك تعزيزخالل تعزيز إمكانات ريادة األعمال من 

 .تقديم الدعم المالي والحوافز 

 

 للحكومة: اتحاد األعمال اليابانيمقترحات مختارة من 

  تقديم الدعم لحلول تكنولوجيا المعلومات والرقمنة لتسهيل العمل عن بعد.و ،المعدات إلدخال العمل عن بعد إعاناتتوسيع 

  زيادة الوعي في مكان العمل( )بما في ذلك تكاليف شراء  وبرامجالعمل عن بعد،  برامج) ألخ، ةعمل اإلضافيالساعات توسيع اإلعانات لتحسين

 أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية(.

  ستشارات األولية(األدوية عبر اإلنترنت، بما في ذلك االبخصوص رشادات اإلاللوائح ذات الصلة )التشخيص و وتخفيفتعزيز التطبيب عن بعد 

 ودعم النفقات الرأسمالية المتعلقة بالتطبيب عن بعد.

 المصدر: اتحاد األعمال الياباني.

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
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 .لتعزيز ودعم ريادة األعمال واالبتكار تالسياسا في مجالمختلفة  اعتمدت البلدان في جميع أنحاء العالم تدابير

 

 الصناعات المتناميةتدابير محددة لدعم الصناعات كثيفة العمالة و/أو . 5

لصناعات ل محددة األهدافم العديد من البلدان تدابير الدع وقدمت، على قطاعات معينة بشكل خاص 19-فيروس كوفيدلقد أثرت تدابير التصدي النتشار 

ات فهم القيود ، من المهم لواضعي السياسمع ذلك، عند تصميم السياساتأخرى. و قطاعات، من بين لسياحة والضيافة والنقل والتصنيع، ال سيما االمتضررة

المنشآت ، قد تتردد . على سبيل المثالأمر ضروريتنظيمية والسلطات ال المنشآتبين  التواصل ولذلك يعد، ات المحددة في القطاعات المختلفةوالقضايا والتحدي

واعدة في غير  للقطاعقعات االقتصادية ، خاصة عندما تكون التوى قرض خوفًا من تحمل ديون إضافيةفي قطاع السياحة في الحصول عل الصغيرة والمتوسطة

 المستقبل القريب.

، باإلضافة إلى حزمة س التي تضررت بشكل خاص من األزمة، تم اإلعالن عن إجازة ضريبية لمدة ستة أشهر لمصانع المنسوجات والمالبكمبوديافي 

 إغاثة لعمال المالبس الذين أجبروا على أخذ إجازة.

 ,OECD and ASEAN, Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience, Policy Insight seriesالمصدر: 

2020. 

لشركات، مع او لدعم احتياجات خزانة مليون يور 200مليارات يورو وخط ائتمان بقيمة  3مانات ائتمانية مدعومة من الدولة بقيمة ض البرتغالقدمت 

 في قطاع السياحة. متناهية الصغر للمنشآتمليون يورو متاح  60وجود حد ائتماني بقيمة 

 .OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020لمصدر: ا

 

 

  ألف 50تتراوح بين  نطاق أعمالها التي تعمل على توسيعأو للشركات الناشئة فيروس كورونا المرحلية ، أعلنت الحكومة عن قروض هولندافي 

من تقديم أيام عمل  9-4و متاحة بعد يورألف  500مليون يورو. يجب أن تكون القروض التي تقل عن  100، والتي ستتوفر لها مليون يورو 2و 

 .الطلب

  الصغيرة  المنشآت وأ أو التي تعمل على توسيع نطاق أعمالهامليون يورو للشركات الناشئة  250رز حزمة بقيمة يفالند مقاطعة ، أطلقتبلجيكافي

 ألف 800ل على قروض ثانوية تصل إلى مؤهلة للحصو 19-كوفيد المتضررة من جائحة المنشآت ستكون، البرنامجوالمتوسطة الحجم. بموجب 

 قدره سعر فائدة ستدفع المنشآتو ،شهًرا على األقل 12التمويل لمدة بالكامل احتياجات  االئتماناتيورو على مدى ثالث سنوات. يجب أن تغطي 

 في المائة. 5

  مليون دوالر  25الحكومة  قدمت، ي. عالوة على ذلكدوالر نيوزيلند مليون 100بقيمة هم وتأهيل العاملين حزمة إعادة توزيع نيوزيلنداأطلقت

  للدعم االستشاري للشركات.شهًرا القادمة  12مدى الـ نيوزيلندي على 

 OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, 2020  مصدر:ال

ماليين دوالر سنغافوري من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم شركات  6، تم إنشاء صندوق تضامن للتكنولوجيا المالية بقيمة سنغافورةفي 

. تتكون المنحة من عنصرين، منحة دعم الصغيرة والمتوسطةالمنشآت التكنولوجيا المالية في مواصلة االبتكار ومتابعة استراتيجيات النمو مثل إقراض 

في المائة  70لما يصل إلى  الشركاتدوالر سنغافوري لتغطية نفقات التشغيل اليومية ورأس المال العامل ومنحة نمو  ألف 20لمرة واحدة بقيمة  الشركات

 .ياتمجالبراألجهزة وونفقات مثل الخدمات المهنية ودعم األجور  من النفقات المؤهلة

 التكنولوجيا المالية في سنغافورة رابطةالمصدر: 

االنتقال إلى  تحت عنوان 19-للتعافي من جائحة كوفيدمبادرة بتنفيذ ومؤتمر نقابات العمال في فيجي  العمل في فيجي وأصحاباتحاد التجارة  قام

في القطاع الرسمي. يتم تحديد العمال الذين بدأوا مشاريع قابلة  متناهية الصغر المنشآتفي  عن الحاجة عمال الفائضينلدعم ال ،األعمال التجارية

 المنشآتودخلهم. الهدف على المدى المتوسط إلى الطويل هو أن تتمكن  متناهية الصغر منشآتهمقدراتهم للحفاظ على  ببناءالمبادرة وتقوم للتطوير 

االقتصادي. الخدمات المحددة التي ستوفرها مبادرة االنتقال  التعافيمن خالل القطاع الخاص في المساهمة وظيف المزيد من العمال والمستهدفة من ت

 .في مجال األعمالإلى األعمال هي التدريب على األعمال والخدمات االستشارية لألعمال والتوجيه 

 .المصدر: اتحاد التجارة وأصحاب العمل في فيجي

https://asean.org/storage/2020/06/Policy-Insight-Enterprise-Policy-Responses-to-COVID-19-in-ASEAN-June-2020v2.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Fintech/ftig-covid-icons/MAS-SFA-AMTD-FinTech-Solidarity-Grant-Infographic.pdf
https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Fintech/ftig-covid-icons/MAS-SFA-AMTD-FinTech-Solidarity-Grant-Infographic.pdf
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 دعم التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود . 6

الوصول غير وإتاحة الغذائي وتوفير فرص العمل عبر الحدود في تحقيق األمن  الحجملقد تم االعتراف على نطاق واسع بإمكانية مساهمة التجارة صغيرة 

والدول الجزرية المكلف إلى السلع والخدمات التي ال تتوافر أو تكون قليلة العرض وال سيما في العديد من المجتمعات الحدودية وفي الدول غير الساحلية 

عيش اآلالف من الناس، يمكن للحكومات التعاون وتنفيذ تدابير الدعم مثل الصغيرة. استجابة إلغالق الحدود وقيود اإلغالق التي أثرت بشكل كبير على سبل 

ذا من شأنه أن يمّكن الترتيبات التعاونية بين صغار التجار عبر الحدود لتنظيم سالسل التوريد الخاصة بهم وإزالة الضوابط واإلجراءات غير الضرورية. وه

 ت األساسية ويحافظ على الدخل.ويعزز الوصول إلى السلع والخدما النشاط من استمرار

. تهدف المبادئ 19-لجائحة كوفيدوافقت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي مؤخًرا على مبادئ توجيهية منقحة لنقل البضائع عبر الحدود استجابةً 

وال وبوتسوانا وجزر القمر جاألعضاء، بما في ذلك أنبين الدول  19-الخاصة بجائحة كوفيدالتوجيهية المنقحة إلى هيكلة المعالجة السلسة والمنسقة للوائح 

تنزانيا وزامبيا ووجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر ومالوي وموريشيوس وموزامبيق وناميبيا وسيشيل وجنوب أفريقيا 

 وزيمبابوي.

 .Thando Mnkandhla, “SADC approves new cross-border rules”, The Southern Times, 26 June 2020المصدر: 

 

 . المشتريات العامة7 

شتريات العامة والسماح للمؤسسات بتجاوز يمكن أن يكون للمشتريات العامة تأثير كبير على المنشآت المحلية، ال سيما في أوقات األزمات. إن تبسيط قواعد الم

لمنشآت بعض أحكام قوانين المشتريات العامة لتسهيل عمليات الشراء الحكومية من منشآت المجتمع المحلي من شأنه أن يساعد في توسيع فرص السوق ل

زيز االبتكار. يمكن للحكومات وضع إطار قانوني وتنظيمي الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويوفر مساًرا لنمو المنشآت وخلق فرص العمل المحلية وتع

 17متماسك وشامل ومنسق لدعم عمل نظام المشتريات العامة ككل.

  في المائة من القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات واألشغال  35الحجم على ما ال يقل عن  المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجب التعاقد مع المكسيكفي

المنشآت الوطنية تصميم وتنفيذ برامج تسهل الشراء من  والهيئاتالفيدرالية، ويجب على اإلدارات  الكيانات والمراكزمن قبل  هالعامة المشترا

في الحاالت التي يفي فيها العديد من المفضلة الصغيرة والمتوسطة  المنشآتويتم تحديد  .في جميع مجاالت اإلنفاق المتكرر الصغيرة والمتوسطة

 .النتائجويحققون نفس  المناقصة باشتراطات قصاتالمنامقدمي 

  الصغيرة ومتناهية الصغر. المنشآتفي المائة من السلع والخدمات من  20، من الضروري أن تشتري الوكاالت الحكومية ما ال يقل عن الهندفي 

  المنشآت في المائة من قيمة العقد مع  30ن بنسبة ، تدعو لوائح المشتريات التفضيلية الجهات المشترية إلى التعاقد من الباطجنوب إفريقيافي

 .المحددةأو الفئات المحرومة  الصغيرة والمتوسطة

  الصغيرة في المشتريات الحكومية، من  المنشآت، اعتمدت هيئة خدمات المشتريات العامة الكورية عدة تدابير لزيادة مشاركة جمهورية كوريافي

 اإلنترنت في كوريا.خالل نظام المشتريات اإللكترونية عبر 

 .ILO, “Enabling Environment for Sustainable Enterprises and the Post COVID-19 Rapid Response”, ILO brief, June 2020المصدر: 

 

 

 

 

—— 

17  .2020ILO brief, June , ”Rapid Response 19-Enabling Environment for Sustainable Enterprises and the Post COVID“O, IL 

 

https://southerntimesafrica.com/site/news/sadc-approves-new-cross-border-rules
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_750320/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_750320/lang--en/index.htm
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  مرحلة التعافي 

حلة طويلة األجل من ، في هذه المرع األزمة إلى التعافي منها. لذلكمن التكيف م الخاصة بالسياساتخفيف الحكومات للقيود، سيتحول هدف االستجابات مع ت

التي تدعم الطلب  دفمحددة الهالمبادرات تعد أساس أفضل للمستقبل واستعادة ثقة األعمال.  وضع، يجب أن يتحول التركيز إلى 19-االستجابة لـجائحة كوفيد

لنمو األخضر أجل امع تعزيز خلق فرص العمل والتنويع االقتصادي والتحول الهيكلي واإلنتاجية وتنمية المهارات واالستفادة من الرقمنة ودعم االستثمار من 

في القسم السابق  ذكرهامتوسطة األجل التي تم  شامل. قد يشمل ذلك بعض تدابير السياساتمستدام و تعافياألساسية لتحقيق  السياسة العامةهي بعض أهداف 

 اضطرابات وما يرتبط بذلك من لالختالالتإحداثا ولكن األقل  الجائحةموجات استمرار  التعافي. من األهمية بمكان أن تتوقع مرحلة التكيفحول مرحلة 

 اقتصادية.

 تخفيف إجراءات الرقابة على الحدود وحماية الصحة العامة. 1

، من المهم أن تكون اإلدارة المناسبة للمخاطر والضوابط كاالقتصادي هو فتح الحدود واستئناف األنشطة التجارية واالقتصادية بشكل كامل. ومع ذل افيالتعمفتاح 

المناطق الخضراء" قامت بعض البلدان بتصنيف وتحديد بلدان "وقد . 19-الصحية مطبقة ألن الحدود المفتوحة ستجلب مخاطر مرتبطة بالتعرض لفيروس كوفيد

   آمنة إلعادة فتحها. باعتبارها

 تعزيز االستثمار. 2 

 جذب االستثمار 2-1    

. اتخذت العديد من 19-لجائحة كوفيدتلعب سياسات االستثمار دوًرا مهًما في المساهمة في التعافي طويل األجل من اآلثار االقتصادية واالجتماعية المدمرة 

 : تقليصتشمل اآلتيالتي يمكن تنفيذها لجذب االستثمار  الشائعةعات المحلية. بعض تدابير السياسات عم االستثمارات خاصة في الصناود لتعزيزالبلدان تدابير 

البنية ر العام في تطوير ، وزيادة االستثماوخفض معدالت الضرائب على الشركات، أمام االستثمار األجنبي المباشر األعباء اإلدارية والعقبات البيروقراطية

، وإزالة االختناقات في النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق لتسهيل اللوجستيات وإنشاء االلكترونية المنصاتع استخدام األدوات و، وتسريالتحتية

 التي يمكن تنفيذها لجذب االستثمار إلى البالد. الشائعة بعض تدابير السياسات ، وهذهترويج االستثمارلوكاالت 

  من االعفاءالصناعات التي تشجع االستثمار األجنبي. سيستمر  قائمة، ستقوم اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ووزارة التجارة بمراجعة الصينفي 

نسبة ضمن حصة االستثمار. بال القائمةشجعها تار األجنبي التي معدات االستخدام الذاتي المستوردة لمشاريع االستثمبالنسبة لالرسوم الجمركية 

للحصول على إعفاءات من الرسوم  اتلجنة التنمية واإلصالح بالمقاطع ، يمكن للشركات التقدم بطلب إلىشاريع التي تتجاوز حصة االستثمارللم

 الجمركية.

  في المائة  10في المائة وخفًضا بنسبة  20عن تخفيض سعر الغاز الطبيعي لالستخدام الصناعي بنحو  الجائحةفي سياق ، أعلنت الحكومة مصرفي

 كما أعلنت الحكومة عن تجميد أسعار الكهرباء للصناعات األخرى لمدة ثالث سنوات على األقل. تقريبًا في سعر الكهرباء للصناعات الثقيلة. 

 

 United Nations Conference on Trade and Development, “Investment policy responses to the COVID-19 pandemic”, Investment Policyالمصدر: 

Monitor, Special issue No. 4, May 2020. 

 التجارة العالمية الستعادة التيسيراتوالحوافز  2-2   

مواصلة بعض  من الممكن. بالسياسات التجارية الخاصة ل تحسين شفافية اإلجراءات والنواياهناك حاجة إلى تعزيز الثقة في التجارة واألسواق العالمية من خال

إعالنات دولية لدعم  وفيرلزيادة تعزيز النمو وتنويع االقتصاد. وتشمل هذه اإلجراءات  التعافيمرحلة البقاء أو التكيف في مرحلة  خاللالتدابير التي تم تنفيذها 

 اإلجراءاتتمتة وتبسيط األرقمنة وال ،عزيز الشفافية والرقابة والتفتيشت ،وإلغاء التعريفات حيثما أمكن ذلك الجمركية تخفيض التعريفة التفاوض بشأن ،االستثمار

بتقديم طلبات اإلنترنت التي تسمح للمتداولين  شبكة وتسريع إجراءات إصدار الشهادات للسماح بتداول المنتجات الجديدة. إن استخدام الخدمات عبر ،الحدودية

 لتيسير التجارة: اتحاد األعمال اليابانيترحات مق

  التي وضعتها منظمة الجمارك من السلع تشجيع المجتمع الدولي على اإللغاء المؤقت للتعريفات الجمركية المفروضة على السلع الطبية وغيرها

 العالمية.

 إلى ذلك، وتطوير واختبار وتصنيع وتوزيع األدوية واللقاحات حركة األشخاص الطبيعيين المطلوبين لزيادة إنتاج المستلزمات الطبية وما  تيسير

 العالجية.

 وضمان الشفافية في إجراءاتها  19-جائحة كوفيدإزالة القيود التجارية التي تم تبنيها كإجراءات مضادة لـ سرعة حث المجتمع الدولي على

 التجارية.

 

 اتحاد األعمال اليابانيالمصدر: 

. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d3_en.pdf
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 الجسدي االختالطالحصول على التصاريح والتراخيص إلكترونيًا والحصول على الشهادات المقابلة من الوكاالت المنظمة للحدود من شأنه أن يقضي على 

 18.الطويلإلى على المدى المتوسط  سهيل النقل في المنطقة، وسيساعد على تعزيز التجارة الدولية وتخالل الفترة الحرجة لألزمة

  من اشتراطات المرسل إليه لتقديم دليل على تمكين الوكيل للعمل نيابة عنه / عنها في تخليص شحنات التجارة اإللكترونية،  االتحاد األوروبيخفف

جمارك أو ولتسريع القرارات الجمركية بشأن السلع الهامة وتوفير وقت إضافي لمقدمي الطلبات للحصول على أي معلومات إضافية تطلبها ال

 مبادرات التيسير.غيرها من و حاالت العسرتقديمها، ولتقليل الرسوم والضمانات وتوفير وقت أطول للمدفوعات في بعض 

  وكذلك أي نظام جمركي في الموانئ والمطارات والحدود البرية،  ل المكتبية الخاصة بدخول البضائع وإعادة الشحن والعبور، تتم األعمابنمافي

ترونية: "النظام المتكامل إلدارة الجمارك". المستندات المقدمة من خالل المنصة اإللكترونية صالحة بشرط تقديم النسخ األصلية على منصة إلك

 الحقًا.

 برامج تأمين ائتمان الصادرات 2-3

األجل، والتأمين على معامالت التصدير غير تدابير مؤقتة مثل ضمانات االئتمان قصيرة  وتيسيرهاتشمل التدابير الخاصة بسياسات دعم التجارة الدولية 

للقروض القائمة، وزيادة النسبة المئوية لتغطية الضمانات المضادة وتغطية تمويل رأس المال  الصادراتالمباشرة، وتمديد تغطية البوليصة، وضمانات ائتمان 

 .السريعةالموافقة  وإجراءات مقدما المبالغ المدفوعةوإلغاء 

الخاصة المالية الحكومية  السياسةكجزء من تدابير  بوال بوتسوانيبقيمة مليار  القروضضمان ل بطرح برنامج بوتسوانافي  الصادراتتأمين ائتمان  قام

 أنشئت بموجبك التي في المائة للبنوك التجارية والبنو 80المؤهلة من خالل تقديم ضمان حكومي جزئي بنسبة  للمنشآتلتشجيع اإلقراض 19-بكوفيد

 .بوتسوانا تشريعات

 .Pauline Dikuelo, “BECI Rolls Out P1B Loan Guarantee Scheme”, The Monitor, 29 June 2020المصدر: 

 

 تعزيز مرونة سوق العمل. 3

 من الممكن أن تساهم في استمرار االبتكارات التي كانالي الشركات  سعي حالت دوني بعض البلدان قد خالل هذه األزمة، ربما تكون األحكام التشريعية ف 

من تنفيذ ترتيبات العمل المرنة.  الشركات. اتفقت بعض الحكومات والشركاء االجتماعيين على تدابير مؤقتة لتخفيف بعض االلتزامات التشريعية لتمكين النشاط

قوانين ولوائح العمل الصارمة  يتعين اصالحأو االتفاقات الجماعية. المراجعة التشريعية ضرورية وقد  العملة بتغيير شروط وأحكام ستسمح التدابير المؤقت

 أهميتها في حاالت األزمات مثل جائحة بقاءالرقمي، مع  والتحولوتحمي حقوق العمال وتتوافق مع االتجاهات في التكنولوجيا  بحيث تعزز خلق فرص العمل

للتأمين في . على سبيل المثال، نظًرا ألنه من المرجح أن يصبح العمل من المنزل ممارسة أكثر شيوًعا، فستكون هناك حاجة لتقييم اآلثار القانونية 19-كوفيد

، مكان العملرعاية العمال في  األساس المنطقي لكليهما هو أن صاحب العمل يتحكم في مكان العمل ولذا فهو مدين بواجبتعويض العمال.  وبرامجمكان العمل 

 وصيات.عندما يعمل الموظف من المنزل ال يكون مكان العمل تحت سيطرة صاحب العمل. يجب إنشاء لجان ثالثية لمراجعة اللوائح الحالية وتقديم الت لكن

 

 

 

 

 

—— 

  ,ILO brief, June 2020, ”19 Rapid Response-Enabling Environment for Sustainable Enterprises and the Post COVID“ILO.المصدر:   18

اقتراًحا لمراجعة القوانين واللوائح الحالية للتأكد من  العمل في تايالند أصحابواتحاد  ي ألصحاب العمل وجمعيات األعمالاالتحاد الكمبودسيقدم 

 .19-أزمة كوفيد، مثل في أوقات األزمات وأنها مناسبةحالية مع اتجاهات التكنولوجيا الرقمية ال توافقها

  Cambodian Federation of Employers and Business Associationsالمصدر:

https://www.mmegi.bw/index.php?aid=86071&dir=2020/june/29
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_750320/lang--en/index.htm
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 االستثمار في االنتاجية. 4 

 االنتاجية 4-1  

محرك اإلنتاجية  أن تدرك أنالحكومات  علىهار والنمو واالبتكار والمنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. اإلنتاجية مهمة ألنها تمكن الشركات من االزد

، فإنها تتطلب التكنولوجيا القوة المحركة لإلنتاجية نتكو قدلتشكيل عالم العمل في المستقبل. بينما  ةضروري اكما أنه والتعافي،أساسي للنمو االقتصادي المستدام 

ودعم  الحوافزعلى االستثمار في تحسين اإلنتاجية من خالل  المنشآت تشجيعفعالة. يمكن للحكومات  حتى تكونالمستوى المناسب من المهارات  وجودأيًضا 

 لك.ومن خالل الترويج لنماذج نظم األجور القائمة على المهارات أو األداء وما إلى ذ عم تنمية المهارات والتدريبد وبرامج البحث والتطوير

 التعليم وتنمية المهارات 4-2

 ومن ثم فإن زيادة الرقمنة واألتمتة سيزيدان منالمهارات وإمكانية نقلها داخل البلدان وفيما بينها.  مرونةقد سلطت األزمة الضوء بشكل خاص على أهمية ل

وتعزيز قابلية نقل المهارات إلعداد  التأهيللمهارات وإعادة بشأن تحسين ا ومن الضروري وضع سياسات استباقيةالرقمية. والمهارات  المعرفةالحاجة إلى 

منظمات أصحاب العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية شباب والخريجين الجدد. وقد دعت ، وخاصة للتلبية الطلب المتغير في االقتصادالقوى العاملة ل

، والنظافة تينالسالمة والصحة المهنيالتي ركزت على التقنيات الرقمية و التكيفحلة ، بما في ذلك سياسات مرالسياسات األطول أجالبعض تدابير ألخذ بل

ودعم ، وربط احتياجات سوق العمل بأنظمة التعليم الرسمي مع العمل المطلوب المهارات توافقتاجية في ترتيبات العمل المتعددة، ومعالجة عدم وزيادة اإلن

 ، بما في ذلك التلمذة الصناعية.ير الرسميالتعلم الفعال على مدى الحياة الرسمي وغ

 البحث والتطوير 4-3

التي  السياسات، ويمكن للحكومات دعم وتشجيع البحث والتطوير واالبتكار. تدابير سيان للنمو االقتصادي طويل األجلاالبتكار والمعرفة هما المصدران األسا

 تعافيالالزمة لتحقيق  الشائعةيبية والمنح والقروض وتمويل األسهم هي بعض السياسات تعزيز ودعم البحث والتطوير من خالل اإلعفاءات الضرتستهدف 

 مستدام طويل األجل.

 مليون يورو لدعم االستثمار في البحث والتطوير. 5.3مباشرة بقيمة المنح لل برنامجالحكومة  اعتمدت، مالطافي 

 االستفادة من التكنولوجيا 4-4

. تعد االستثمارات في التكنولوجيا واألتمتة والمهارات الرقمية واالستعداد للتغييرات الرقمية المنشآتالتقنيات الرقمية في العديد من أدت األزمة إلى تسريع تبني 

في تدابير االستفادة  رالستثماليمكن كما الكفاءة واإلنتاجية.  لتعظيم الجائحةأثناء  للشركاتفي المستقبل وإتاحة مزيد من المرونة  القوى العاملةضرورية إلعداد 

أيًضا استمرار المكاسب التي تحققت خالل فترة اإلغالق وتصبح أساًسا يمكن إعادة البناء عليه بشكل أفضل. وضعت العديد من أن تضمن من التكنولوجيا 

 وتعديل نماذج أعمالها.بشكل أفضل دماتها ووصفها منتجاتها أو خل، والترويج تخدام منصات التجارة اإللكترونيةعلى كيفية اس للمنشآت وتدريباتالبلدان حوافز 

قياس أداء ثبت أن يمكن أن تؤدي أيًضا إلى نمو اإلنتاجية.  واألكثر نشاطامرونة  تظهر هذه األزمة األخيرة أن بيئة العمل األكثر

أنه ثبت العمل كل يوم،  عدد ساعاتبقدر أكبر من التركيز على تحقيق اإلنجازات الرئيسية أو مؤشرات األداء من حيث الموظف 

 اتيف بيئيتك أصبحوالموظفين على حد سواء، ولكنه يساهم بشكل أساسي في زيادة اإلنتاجية.  المنشآتلدى  أمًرا مستحبًاليس فقط 

 إمكانية زيادة اإلنتاجية أيًضا. يشير إلى أكثر المركزيةلتكون عمل ال

ب رئيس منظمة العمل الدوليمثونزي مدوابا ، المنظمة الدولية ألصحاب العمل ، نائ  

 International Organisation of Employers, “What the pandemic has taught us about labour productivity”, 2020المصدر: 

 

 

من النظام الحالي القائم على والتحول كل منهما لإلى إصالح نظام األجور الخاص  العمل الكوري أصحاباتحاد األعمال الياباني واتحاد دعا 

 األقدمية إلى نظام قائم على اإلنتاجية واألداء.

 Japan Business Federation and the Korean Employers Federation المصدر:

https://www.ioe-emp.org/no_cache/en/news-events-documents/news/news/1592571469-what-the-pandemic-has-taught-us-about-labour-productivity/?tx_ioerelations_pi1%5Bcontext%5D=pid&tx_ioerelations_pi1%5Bfilter%5D=news&tx_ioerelations_pi1%5BcurrentPid%5D=446&tx_ioerelations_pi1%5Bnews%5D=117117&cHash=bf6046e33a20853577db4275c393acd3
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  كومة حزم تسليم األغذية والتجارة اإللكترونية، والتي تهدف إلى دعم مؤسسات األغذية والمشروبات المحلية وتجار ، أطلقت الحسنغافورةفي

 اإلنترنت وتنويع مصادر اإليرادات. على شبكةشركاتهم  إلدخالالتجزئة 

  شئة بالصيدليات من أجل مساعدة الصيدليات اإلنترنت تربط الشركات التكنولوجية النا على شبكة، ساعدت الحكومة في تطوير منصة تايالندفي

 افتراضية. اتالمحلية على تقديم استشار

 

 Source: OECD and ASEAN, Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience, Policy Insightالمصدر: 

series, 2020. 

 التكيفعلى  الشركاتقدرة تعزيز . 5 

. التكيفعلى  الشركات قدرة لتعزيز. أصبح التحضير للمخاطر وتخفيفها وإدارتها استراتيجية رئيسية للمخاطر مسبوقالغير  تعرضالاليوم  المنشآت تشهد

رشادات اإل، وإصدار النشاط تدريب على خطط استمرار، مثل تقديم اإلعانات أو المنح للمن خالل الحوافز النشاط تمراريمكن للحكومات تعزيز ودعم اس

ألي أزمة  المنشآت( لتهيئة إلى القروض ات)أي الوصول المو النشاط خطط استمرار لوضع، والعمل مع المؤسسات المالية لتوفير حوافز واضحةالنماذج الو

، يمكن للحكومات والقطاع الخاص تقديم مجموعة من التكيفعلى  الشركات قدرةالمخاطر ويزيد من  أن التأمين يمكن أن يحسن إدارة اوإدراكً غير متوقعة. 

 التأمين. االقبال علىلتحسين  السياساتتدابير 

 ةومتناهيوالصغيرة والمتوسطة  المنشآت، مع التزام النشاط مصحوبة بخطة الستمرار رية الجديدة، يجب أن تكون جميع طلبات التراخيص التجامنغوليافي 

 .من خالل أحد مزودي الخدمة المعتمدين محليًا: اتحاد أصحاب العمل المنغولي والوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ النشاط بإعداد خطة الستمرارالصغر 

 .ولياتحاد أصحاب األعمال المنغالمصدر: 

 

، وإمكانية األصغرفي المائة من خالل إدخال منتجات جديدة، مثل التأمين  20لزيادة انتشار التأمين إلى ما ال يقل عن  البنك المركزي لجزر سليمانيخطط 

في سوق التأمين  كل مباشربشإصدار تراخيص التأمين لمقدمي الخدمات الجدد. استجابة لذلك، يبحث صندوق االدخار الوطني لجزر سليمان في المشاركة 

 أو عبر اتفاقية شراكة أو توزيع مع شركة تأمين قائمة لتقديم منتجات وبرامج التأمين ألعضائه.

 Pacific Financial Inclusion Programmeالمصدر: 

 تخضير التعافي. 6  

-جائحة كوفيدلظروف المناخية في أجزاء مختلفة من العالم. أدى تأثير أصبح تأثير تغير المناخ محسوًسا على مستوى العالم ويختلف مستوى المخاطر باختالف ا

العالم وبدء األنشطة في لكنه قلل أيًضا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. مع بدء إعادة فتح االقتصادات في جميع أنحاء و، إلى تباطؤ االقتصاد 19

األخضر إلنعاش االقتصاد وتوليد الوظائف مع الحفاظ على البيئة  التعافيالزيادة ما لم يتم سن سياسات  ، ستبدأ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فياالنتعاش

في المباني الموفرة للطاقة  القروض بفائدة منخفضة لالستثمارومعالجة التكيف مع تغير المناخ. تشمل التدابير الممكنة المنح واإلعانات والحوافز الضريبية و

ضريبية الخصومات الو ،منخفضة للقروض لدعم التقنيات منخفضة الكربونالفائدة ال وأسعار ،وإعانات تركيب األلواح الشمسية ،رة للطاقةوالمصابيح الموف

 ، من بين أمور أخرى.زراعة، ودعم البحث والتطوير البيئيالطاقة في الصناعة وال استخدام ، وتدابير لزيادة كفاءةللسيارات الصديقة للبيئة

  عن "صفقة خضراء جديدة" تهدف إلى خلق ماليين الوظائف في مجال الطاقة المتجددة ومساعدة االقتصاد على التعافي من  جمهورية كورياأعلنت

تهدف إلى تقليل كما  ،لتعزيز قطاع الطاقة الخضراء 2022مليار دوالر أمريكي بحلول عام  10.8جائحة فيروس كورونا. وتخطط الستثمار 

الوصول ب. جمهورية كوريا أول دولة في شرق آسيا تتعهد 2030في المائة بحلول عام  20فحم وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى اعتمادها على ال

 .2050إلى صافي االنبعاثات الصفرية بحلول عام 

  للخطط  حزمة التحفيزمن  بالمائة 38تم تخصيص حوالي و،  2020مليار دوالر أمريكي حتى يونيو  146لحزمة تحفيز بقيمة  ألمانياخططت

 لمستقبل.لالطاقة من أجل مسار مستدام نحو ألمانيا صديقة  التحول في مجالالخضراء التي تهدف إلى 

 

  Fahmida Khatun, “Green economic recovery from corona pandemic”, The Daily Star, 10 July 2020المصدر: 

 إعادة النظر في الحماية االجتماعية. 7   

قدان الدخل. ية الوظائف وتخفيف فلتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وحما للجائحةأدخل العديد من البلدان النامية تدابير مؤقتة للحماية االجتماعية استجابة 

، قد تحتاج البلدان إلى البناء التدريجي على تدابير اإلغاثة المؤقتة أو تحويلها إلى تخفيف من حدة األزمات المستقبليةزيادة فرص استمرار التعافي والوبغية 

https://asean.org/storage/2020/06/Policy-Insight-Enterprise-Policy-Responses-to-COVID-19-in-ASEAN-June-2020v2.pdf
https://www.thedailystar.net/opinion/macro-mirror/news/green-economic-recovery-corona-pandemic-1925605
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ي حقوق اإلنسان والضمان االجتماع معايير مع يتوافقبما و، ي ذلك أرضيات الحماية االجتماعية، بما فاجتماعية شاملة ومستجيبة للصدماتأنظمة حماية 

 ، وكذلك اإلرادة السياسية.الحيز المالي للحماية االجتماعية. سيتطلب ذلك زيادة واستدامة 203019التنمية المستدامة لعام  أجندة، وكذلك لمنظمة العمل الدولية

، يتحمل أصحاب العمل والعمال تماعية. في بعض البلدان اآلسيويةلحماية االجا برامجوحماية العمل جزًءا ال يتجزأ من  المنشآتيجب أن تكون استدامة  كما

من سوء إدارة األموال،  البرامجن ، وتعاني العديد مالحكومات في يدة األموال التي تبقى بشكل كبير مع عدم وجود سيطرة على إدار االشتراكاتعبء 

 فة في أنظمة الحماية االجتماعية.العمل على مستويات مختل أصحابب أن يشارك ، وعدم كفاية المزايا. يجوانخفاض العائد على االستثمار

 إلى االقتصاد الرسمي االنتقال. 8

تدابير  تعالجالنتقال من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي. يجب أن ل إعطاء األولوية في السياسات الوطنيةالحاجة إلى 19-كوفيدجائحة  تعزز

 لدعم وتيسير االنتقال قيود البنية التحتية والقيود المؤسسية واالقتصادية: سعىالتي ت اتالسياس

 التي تفتقد مستوى التطوير المطلوبواألسواق المادية  وأماكن العمل خزين والمياه والكهرباءومرافق الت وسائل النقلرداءة تحسين  -نية التحتية الب. 

  ؤسسات ، والوصول إلى الملحصول على األراضي وحقوق الملكية، واومحو األميةوالتعليم الرسمي  حسين الوصول إلى التدريب الرسمي ت -المؤسسات

واللوائح الحكومية المفرطة المتعلقة ببدء المشاريع واإلجراءات  وقوانين العمل المقيدة أو المرهقةمراجعة أنظمة الضرائب و ؛المالية والمصرفية الرسمية

 .ريةالتجا المكلفة لتسجيل األعمال

  ووضع ص لشراء كميات كبيرة من المدخالت، وتوفير فرالشركاتتقليل تكاليف التسجيل والمعامالت المفرطة لبدء أو تشغيل  -القضايا االقتصادية ،

 .الثابتوغير  المتدنيودخل األسرة  ،لمزيد من االستثمار التمويل الالزمحلول لنقص 

. توفر المنحة الصغر ةمتناهي للمنشآتوهي متاحة أيًضا  المنشآتلتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على الخاصة بريهاتين ، تم تصميم منحة ماليزيافي 

 .نشاطهاعلى  19-فيدولجائحة كلتخفيف العبء المالي  المؤهلة متناهية الصغر للمنشآترينجيت ماليزي  3000مساعدة مالية لمرة واحدة تصل إلى 

 ,OECD and ASEAN, Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience, Policy Insight seriesالمصدر: 

2020.Source: OECD and ASEAN, Enterprise Policy Responses to COVID-19 in ASEAN: Measures to boost MSME resilience, Policy Insight 

series, 2020. 

 بين القطاعين العام والخاصالشراكات . 9 

 العامة السياسة. عند تصميم استراتيجية 19-جائحة كوفيديلعب التعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص دوًرا مهًما في إنعاش االقتصاد من تأثير أزمة 

، بينما تحتاج الشركات إلى دعم الحكومة لسن سياسات لدفع تهالتي تواجهها الشركات واحتياجاالحكومات فهم التحديات ا يتعين على، 19-جائحة كوفيدما بعد 

 لخاص أو لجنة للتعافي االقتصادي.أنشأ عدد من البلدان فريق عمل للقطاعين العام واوقد االقتصاد وتسريع االستثمار وخلق فرص العمل. عجلة 

 تحسين اإلدارة العامة والتنسيق والشفافية. 10

. الشركاتسياسات جيدة التخطيط نحو التعافي ولكن الستعادة ثقة الوالشفافة ليست ضرورية فقط لدعم وتسهيل تنفيذ  جيدا والمنسقةإن اإلدارة العامة الفعالة 

لتأكد المحددة زمنياً بانتظام ل ات، ويجب مراجعة تدابير السياسفي السياسات العامةتغييرات التحتاج الشركات إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن تطورات السوق و

 ذات الصلة. الجهاتإلى ات السياس بشأن معلوماتالإرسال  كما يتعين ،صالحة والتزالمن أنها تلبي التوقعات 

 

 التنسيق على نطاق الحكومة وبين القطاعات 10-1   

الرعاية الصحية وشركات التأمين ، وكذلك مع مقدمي والهيئاتق عبر مختلف المستويات قدرة الحكومات على التنسي من الجائحةيتطلب التعافي الشامل 

 في مرحلة التعافي. زيز التعاون عبر الحدود وتنميتهوالموردين والصناعات واألوساط األكاديمية. ينبغي تعزيز هياكل الحوكمة والجهود المبذولة لتع

 

 

—— 

  ,pandemic-Social protection responses to the COVID“ILO 19”المصدر:    19

من بين أمور أخرى، ، . اقترحت الخطة2020يوليو  7واالزدهار إلى رئيس سيشيل في  التعافيخطة  غرفة التجارة والصناعة في سيشيلقدمت 

نعاش وجهات فاعلة من القطاع الخاص إل حكوميينموظفين  والتي تضم في عضويتها 19-جائحة كوفيدبعد لحقبة ما إنشاء لجنة التعافي واالزدهار 

 االقتصاد.

 Seychelles Chamber of Commerce and Industryالمصدر: 

 

https://asean.org/storage/2020/06/Policy-Insight-Enterprise-Policy-Responses-to-COVID-19-in-ASEAN-June-2020v2.pdf
https://asean.org/storage/2020/06/Policy-Insight-Enterprise-Policy-Responses-to-COVID-19-in-ASEAN-June-2020v2.pdf
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 هاتلسيناريوإجراء تخطيط ا 10-2  

 عوضبشكل أفضل لمجموعة واسعة من التحديات المحتملة خالل مرحلة التعافي. يجب الحكومات على االستعداد  هاتيمكن أن يساعد تخطيط السيناريو

بالتنسيق مع الصناعة واألوساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها التعبئة لدعم  19-لجائحة كوفيدموجات المستقبلية المحتملة للسيناريوهات 

 سيناريوهات التعافي المختلفة.

في احتواء انتشار الفيروس دون إغالق واسع النطاق لألنشطة االقتصادية. تم تعبئة مركز القيادة المركزية لألوبئة في  تايوان الصينية مقاطعةنجحت 

، بما في ذلك تحديد الحاالت، وإجراءات بندا من بنود العمل 124مرحلة مبكرة من تفشي المرض لمواجهة االحتياجات والتحديات، وأدرج أكثر من 

 التوريد للسلع والخدمات األساسية. سالسلحجر الصحي، ومراقبة الحدود، وأمن ال
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