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ت جميع الحقوق محفوظة. مؤسسة فريدريش إي�ب

ين. ي مسبق من النا�ش  ال يسمح بطبع أي جزء من هذا المنشور أو إعادة انتاجه أو استخدامه بأي وسيلة دون الحصول عىل إذن كتا�ب

ت.  ورة أراء مؤسسة فريدريش إي�ب . هي ال تمثل بال�ض ي هذا المنشور هي صادرة فقط عن المؤلف االأصىلي
االآراء الواردة �ض
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مقدمة:
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا في مواجهة األزمة الصحية العالمية

ــا ســياحيًة أو بلــداَن هجــرٍة أو اســتقباِل مهاجريــن وتتســم  تتســم بلــدان المنطقــة بانفتاحهــا الشــديد عــىل العالــم بلدانً

اقتصادياتهــا بشــدة ارتباطهــا باالقتصــاد العالمــي فجلهــا تســتورد جــزءا هامــا مــن احتياجاتهــا الغذائيــة والصناعيــة وبعضهــا 

رت  يعتمــد عــىل تصديــر المــواد االأوليــة كالنفــط والفســفاط والمــواد المعمليــة كالنســيج وقطــع غيــار الســيارات. ولقــد تــ�ض

ي تزامنــت مــع انخفــاض كبــ�ي لســعر النفــط. ومــن المتوقــع أن 
بلــدان المنطقــة بشــكل متفــاوت بجائحــة كوفيــد-19  الــىت

ي خســارة 116 مليــار دوالر وهــو مــا يعــادل 3.7 بالمائــة مــن الناتــج 
جائحــة كوفيــد-19 وانهيــار أســعار النفــط سيتســّببان �ض

صابــات والمــو�ت يمكــن حــ� التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة  الداخــىلي االإجمــاىلي للمنطقــة1. وإضافــة اىل عــدد مــن االإ

: فيمــا يــىلي

ض أيام العمل. ات مالي�ي – تزايد معدل البطالة وفقدان ع�ش

ي معدالت الفقر.
– زيادة �ض

ي الموازنــات بســبب انهيــار أســعار النفــط اىل اقــّل مــن 20 دوالر وتعطــل التصديــر وشــح المــوارد الجبائيــة 
– أزمــة �ض

بســبب توقــف عديــد االأنشــطة االقتصاديــة.

كات. ي السيولة لدى ال�ش
– نقص �ض

– زيادة االنفاق العمومي عىل القطاع الصحي.

ــل أكــ�ش مــن %95 مــن النســيج الصناعــي وهــي بحاجــة اىل دعــم بســبب  – المؤسســات الصغــرى والمتوســطة تمث

توقــف النشــاط.

ي واجتماعــي 
ض تواجــه طلبــات تدخــل صحــي وأمــىض ي حــ�ي

– البلــدان غــ�ي النفطيــة ليســت لهــا قــدرة عــىل الصمــود �ض

اجــع االآن. ــة شــديدة ال�ت ملحــة ومواردهــا الجبائي

– اشكال كب�ي للعمال اللذين يتقاضون أجورهم نقدا ويوميا.

. ض عي�ي – إشكاالت عدة للعمالة االأجنبية خاصة للمهاجرين غ�ي ال�ش

ــة  ــة اصاب ــة 2020، 12397957 حال ــم 2 اىل حــدود 11 جويلي ي العال
ــد �ض ــد رُص ــة فق ــات الصحي ــق بالتداعي ــا يتعل ــا فيم أم

ــفاء. ــة ش ــاة 7227112 حال ــد - 19 557569 وف ــتجد كوفي وس المس ــ�ي بالف

ي نفــس التاريــخ واعتمــادا عــىل نفــس المصــدر 
صابــات �ض ق االأوســط وشــمال افريقيــا )22 دولــة( بلغــت االإ ي منطقــة الــ�ش

و�ض

1358859 حالــة تمثــل 11% مــن العالــم و 3938 حالــة وفــاة تمثــل 7% مــن العالــم و49668 حالــة شــفاء تمثــل 11% مــن 

العالــم. وقــد أنجــزت بلــدان المنطقــة أكــ�ش مــن مليــون و318 ألــف تحليــال مــا يعــادل أكــ�ش مــن 146 تحليــال لــكل مليــون 

ي المنطقــة.
ســاكن �ض

ي إيــران )250458( تليهــا الســعودية )223327( يليهــا العــراق )69612( واالمــارات 
صابــات داخــل المنطقــة حدثــت �ض أكــ�ش االإ

ــران )12305( تليهــا مــ� )3617( والعــراق  ــات الــذي تتصــّدره إي تيــب يختلــف عــن ترتيــب الوفي )53577(، لكــن هــذا ال�ت

ح هــذه  ض هــو مــا يــ�ش ي جــودة حوكمــة االزمــة ووضعيــة المنظومــة الصحيــة ويقظــة المواطنــ�ي
2882، ولعــل االختــالف �ض

ــارات  ــا الســعودية )161096( واالم ــب حــاالت الشــفاء )212176( تليه ــران ترتي ــا تتصــدر أيضــا اي ــة. كم ــة الظاهري المفارق

ــن  ــاكن )36366( والبحري ــون س ــن ملي ــة م صاب ــاالت االإ ــدد ح ــة بع ــبية المتعلق ات النس ــؤ�ش ــر الم ــدر قط )43570(. وتتص

ية االعالم االقتصادي، موقع الواب ، 14 أفريل البنك الدوىلي )2020( 1 ن�ش
Worldometers 2، موقع الواب 14 افريل 2020 
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ــا  ــت )89(. ام ــا الكوي ــون ســاكن )146( تليه ــن ملي ــات م ــق بعــدد الوفي ّ المتعّل ي ــران المــؤ�ش النســىب )18532(، وتتصــدر إي

ّ لعــدد التحاليــل لــكل مليــون ســاكن فتتصــّدره االمــارات )380979( تليهــا البحريــن )376131( ثــم  ي ترتيــب المــؤ�ش النســىب

ــر )142733(. قط

ــاد عــىل  ــع االعتم ــذي وق ــة ان المرصــد ال ــدان المنطق ض بل ــ�ي ــاوت ب ــج والتف ــل أســباب هــذه النتائ ي تحلي
شــارة �ض تجــدر االإ

هــا وال  ي جمــع المعلومــات ون�ش
ــة والشــفافية �ض ــدا مــن الدّق ــا منهــم مزي ــه توجــه بنــداء اىل بلــدان المنطقــة طالب معطيات

ــاط  ي االحتي
ــؤوليتها �ض ــن مس ــاَءل ع ــا كي ال تُس ــض منه ــام او التخفي ــاء االأرق ــا اىل إخف ــعى أحيان ــات تس ــى ان الحكوم يخف

ــة. ــا الصحي ــة سياســتها وبنيته ــن نجاع ــق واالإحاطــة فضــال ع والتطوي

الجــدول التــاىلي يوفــر معطيــات ضافيــة حســب كل بلــد وهــي وإن تتغــ�ي يوميــا اال أنهــا ال تغــ�ي االتجاهــات واالســتنتاجات 

العامــة: 

معطيات ضافية حسب كل بلد يوم 22 جوان )اطلع عليه يوم 10 جويلية(

البلدان
حاالت 

االصابات
الوفيات

حاالت 

الشفاء

الحاالت من 

مليون ساكن

الوفيات من 

مليون ساكن
االختبارات

االختبارات من 

مليون ساكن

223,3272100161,0966,413602,124,97661,020السعودية

--17,80898812,63740623الجزائر

31,52810326,52018,52361640,219376,131البحرين

ي
4,955564,6715,0145749,74250,332جيبو�ت

79,254361722,753774351351,319مرص

53,57732843,5705,416334380,979االمارات

6,9731202,43061,0001250,6042,179اثيوبيا

250,45812305212,1762,9811461897,80322,589ايران

69,612288239,5021,73072649,03616,130العراق

1,169109821151448,70143,967االأردن

52,84038242,68612,36989422,88598,994الكويت

2,011361,3682955160,15323,467لبنان

1,34238307106256,6134,668ليبيا

5,1261442,0261,1023113,8422,976موريتانيا

15,07924211,4474087835,26422,624المغرب

51,72523633,02110,12546226,63744,365عمان

102,11014297,27236,36651400,767142,733قطر

10,1586415,200232154019السودان

--37214126218سوريا

ن 5,220275251,0235122,55524,015فلسط�ي

1,231501,055104475,5396,390تونس

1,35636161945121204اليمن

)Worldometrs )10 juillet 2020 : المصدر
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1. قراءة عامة للوضعية الحالية في مواجهة كوفيد-19 
المغرب )15 ماي 2020(

يــة، مــن 2 مــارس اىل 14 مــاي 2020 اىل 6607   وصــل عــدد حــاالت االصابــة بمــرض كوفيــد-19 المؤكــدة بالتحاليــل المخ�ب

ــدد  ــاوز  الع ــرة تج ــجل الأول م ــوم يس ــس الي ــالل نف ــت %50.1 وخ ــاٍف وصل ــبة تع ــم 3310  بنس ــفي منه ــم، ش اك بال�ت

ة   ي وضعيــة خطــ�ي
ّ للحــاالت المصابــة والمؤكــدة. منهــم %8 وضعيتهــم مســتقرة و%1 �ض االجمــاىلي  للشــفاء الَعــَدَد االجمــاىلي

وس  و %91 ال تظهــر عليهــم ايــة اعــراض مرضيــة  او تظهــر عليهــم اعــراض خفيفــة وبســيطة. ومتوســط ايــام حضانــة الفــ�ي

ض 6 و10 ايــام.  ووصلــت نســبة االماتــة مــن مجمــوع الحــاالت المؤكــدة 190 بنســبة اىل 2,9. امــا عــدد الحــاالت  اوح بــ�ي تــ�ت

يــة فوصلــت اىل 71315. وتؤكــد المعطيــات ان معــدل  المســتبعدة والتأكــد مــن عــدم اصابتهــا بالمــرض بالتحاليــل المخ�ب

ض فُيقــدر بـــ 58  ض المصابــ�ي ض انتقــل مــن  افريــل اىل أواســط مــاي مــن 47 اىل 35 ســنة. امــا التوزيــع الجنــ�ي بــ�ي ســن المصابــ�ي

% مــن رجــال و42 % مــن النســاء. 

ــاء  ي بعــض االحي
ــة، و�ض ــؤر العائلي ــث شــكلت الب ــة، حي ــا البؤري ــدة طبيعته ــة للحــاالت المؤك ــات االإحصائي وتشــ�ي المعطي

ة،   كات والمقــاوالت والمتاجــر الكبــ�ي ي الــ�ش
الشــعبية، إصابــات عاليــة. وانتقلــت مــع أواســط شــهر افريــل اىل أمكنــة العمــل �ض

ي الخطــوط االماميــة، واســتقّر ترتيــب جهــات المغــرب منــذ بدايــة الجائحــة واىل اليــوم 
وصــوال اىل بعــض الفئــات المهنيــة �ض

ض الجهــات االأخــرى حيــث  تيــب بــ�ي ي ال�ت
صابــات المؤكــدة. مــع تحــرك �ض ي تصــدر جهــة الــدار البيضــاء مــن حيــث عــدد االإ

�ض

ي 
ي بتاريخــه جهــة مراكــش تانســيفت الحــوز، وبعدهــا جهــة طنجــة تطــوان الحســيمة، وتتــوزع بــا�ت

تيــب الثــا�ض ي ال�ت
اســتقرت �ض

صابــة.  ي مســتويات االإ
شــارة اىل أن الجهــات الصحراويــة تســجل أد�ض ي جهــات المغــرب مــع االإ

الحــاالت عــىل بــا�ت

تونس )8 جويلية 2020(
عــاش التونســيون منــذ رصــد أول إصابــة بالوبــاء يــوم 02 مــارس 2020 حالــة مــن الهلــع ســيما أّن كّل االأطــراف لــم تأخــذ 

ــة  صاب ــاالت االإ ــاع ح ــام وارتف ــرور االأي ــع م ــه م ــاط. ااّل أن ــزم واالنضب ــة والح ــن الجدي ــتحق م ــا تس ــألة بم ــة المس ي البداي
�ض

ي ومظاهــر 
ــذا�ت ــات الحجــر ال ــاط لتعليم ــي بخطــورة المســألة واالنضب ــة وتجــّذر الوع ــرت االإجــراءات الصحّي ــو�ت توات والم

ي الشــارع و المغــازات وانخفضــت بشــكل ملمــوس حركــة مــرور الســيارات وكذلــك تجــّول االأشــخاص 
الســلوك المســؤولة �ض

ض االقتصــادي واالجتماعــي ولــم تصــدر اىل  وتبعــا لذلــك انتقلــت انعكاســات كوفيــد-19 مــن الجانــب الصحــي اىل الجانبــ�ي

ي الّصحافــة 
ي المقابــل صــدرت عــدة مقــاالت �ض

ــر هــذه الورقــة أي دراســة علميــة عــن المؤسســات الرّســمية، و�ض حــد تحري

ي لرؤســاء المؤسســات كمــا ان االتحــاد العــام التونــ�ي  ي مواقــع التواصــل االجتماعــي نذكــر منهــا دراســة المعهــد العــر�ب
و�ض

ض لرصــد االنعكاســات عــىل ظــروف العمــل ومســتوى العيــش لــم تنــ�ش بعــد نتائجــه.  للشــغل نــ�ش اســتبيانا موجهــا للنقابيــ�ي

3 دراســة يتوقعــان فيهــا تراجــع نســبة نمــو الناتــج الداخــىلي االإجمــاىلي  وصــدرت لحكيــم بــن حمــودة ومحمــد الهــادي بشــ�ي

ي نســبة البطالــة 
وة وزيــادة 4 نقــاط �ض ي الــ�ش

ض ســنة 2020 مــا يعــادل حــواىلي 7 مليــار دينــار )2.2 مليــار اورو( نقصــا �ض بنقطتــ�ي

ضم  ي تع�ت
تفــع اىل 19 بالمائــة وتراجــع المــوارد الذاتيــة للدولــة بـــ 6 مليــار دينــار. كمــا يتوقعــان ان مبلــغ 2.5 مليــار دينــار الــىت ل�ت

الحكومــة التونســية رصــده لمواجهــة تداعيــات الجائحــة غــ�ي كاف ويجــب حســبهما رفعــه اىل 10 مليــار دينــار.

وتنــ�ش وزارة الصحــة عــىل موقعهــا بالغــا يوميــا آخــره جــاء فيــه انــه بتاريــخ 8 جويليــة 2020 انــه تــّم إجــراء 1131 تحليــال 

ض ليبلــغ بذلــك العــدد الجمــىلي للتحاليــل 75539. ي إطــار متابعــة المــر�ض الســابق�ي
يــا مــن بينهــا 23 تحليــال �ض مخ�ب

وقــد تــم تســجيل 12 تحليــال إيجابيــا مــن بينهــا 10 حــاالت إصابــة جديــدة وافــدة و تحليــالن جديــدان إيجابيــان لحــاالت 

ــن  ــت م ــك بعــد التثب وس، وذل ــ�ي ــذا الف ض به ــ�ي ــىلي للمصاب ــح العــدد الجم وس، ليصب ــ�ي ــة للف ــزال حامل ــة ســابقة ال ت إصاب

ــة إصابــة ال تــزال  : 1055 حالــة شــفاء و50 حالــة وفــاة و126 حال ي
المعطيــات وتحيينهــا، 1231 حالــة مؤكــدة موزعــة كاالآ�ت

3 حكيم بن حمودة ومحمد الهادي بش�ي )2020(
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وس وهــي بصــدد المتابعــة.  حاملــة للفــ�ي

ض 100 – سوســة 100 – قبــىلي 112 – المنســت�ي  ي : )تونــس -243 أريانــة 106 - بــن عــروس 105 – مدنــ�ي
تتــوزع االصابــات كاالآ�ت

ــس -49  ــة -27 صفاق ــليانة -6 المهدي ــكاف -12 س ــة -4 ال ــة -8 جندوب ــوان -3 باج ــل -25 زغ ــة -44 ناب رت -32 منوب ض ــ�ض -50 ب

وان -21 الق�يــن -39 ســيدي بوزيــد -14 قابــس -29 تطاويــن -39 قفصــة -57 تــوزر 6(. وحســب نفــس المصــدر بلــغ  القــ�ي

رت،  ض عــدد الوفيــات 50 :) 09 تونــس 05- صفاقــس، 08 سوســة، 05 أريانــة، 01 الــكاف، 02 المهديــة، 01 تطاويــن، 01 بــ�ض

، 05 منوبــة، 01 ســيدي بوزيــد، 01 نابــل، 04 بــن عــروس( .  ض 05 مدنــ�ي

ــرض  ــا بالم ــل إصابته ــتبهة والمحتم ــاالت المش ــاس للح ــرى باالأس ــة تج ي ــل المخ�ب ــة أن التحالي ــد وزارة الصح ــذا، وتؤك ه

أ بمزيــد انتشــار المــرض خــالل  ي ينــىب
ي الوضــع الوبــا�أ

حســب تعريــف الحالــة المعتمــد حاليــا. وهــي تســجل أن هــذا التطــور �ض

ي عديــد 
امهــا �ض ام بهــا، لــم يقــع اح�ت ض ي مــا فتئــت الــوزارة تذكــر بوجــوب االلــ�ت

االأســابيع القادمــة طالمــا أن االإجــراءات الــىت

ام القانــون وكل  ام الكامــل باحــ�ت ض ض لاللــ�ت المناســبات بكثــ�ي مــن المناطــق. كمــا تدعــو الــوزارة، بــكل إلحــاح، كافــة المواطنــ�ي

ــواء  ي ــز االإ ض بالمستشــفيات ومراك ــ�ي ــواء المصاب ي هــذا الصــدد وخاصــة منهــا إي
ــل الســلطات �ض االإجــراءات المتخــذة مــن قب

وذلــك الحتــواء المــرض والحــد مــن انتشــاره«4.

لبنان
افقــا مــع تجــدد انتفاضــة لبنانيــة ضــد الســلطة  ي مرحلــة إنهيــار مــاىلي وإقتصــادي يمــر بهــا البلــد، م�ت

ي إنتشــار كورونــا �ض
يــأ�ت

قتصاديّــة والشــعبّية. السياســية. ممــا يعّقــد المعالجــات الممكنــة للتداعيــات االإجتماعّيــة، عــىل المســتويات السياســّية واالإ

ي آخــر إحصــاء حــىت تاريــخ كتابــة هــذه الورقــة)3 يوليــو 2020(، 
ايــر 2020. و�ض ي 20 ف�ب

ي لبنــان �ض
أكتشــفت اول حالــة كورونــا �ض

هنــاك 1796 إصابــة و 35 حالــة وفــاة و1242 حالــة شــفاء. 

ض مــن إيــران، وكان أمام  صابــات االأوىل جــاءت مــع عــودة بعــض اللبنانيــ�ي ا مــع بدايــة الوبــاء، فاالإ بــدت الحكومــة مرتبكــة كثــ�ي

ي زيــارات 
ض وال ســيما مــن الشــيعة، �ض الحكومــة تحــّدي وقــف الرّحــالت مــع هــذا البلــد الــذي يقصــده الكثــ�ي مــن اللبنانيــ�ي

دينيــة وسياســّية.

ي لبنــان تطالــب بوقــف الرحــالت منهــا واليهــا. لكــن وزيــر 
ي إيــران، علــت أصــوات إعالمّيــة وشــعبّية �ض

وفيمــا كان الوبــاء ينتــ�ش �ض

ض  ي واقــع عــدم الحجــر عــىل القادمــ�ي
. تجّلــت خطــورة المســألة �ض الصحــة قــال رصاحــة حينهــا ان المســألة ذات طابــع ســياسي

ام بــه. ض لــ�ت ي منازلهــم. وهــذا مــا لــم يقــع االإ
مــن إيــران، بــل الطلــب منهــم اللجــوء اىل الحجــر الطوعــي �ض

ض عائديــن مــن الســفر،  ي لبنــان مــن بــ�ي
صابــات �ض ي وخاصــة إيطاليــا، وتكاثــر عــدد االإ ي أكــ�ش مــن بلــد أورو�ب

مــع إنتشــار الوبــاء �ض

ــة العامــة«  وس. وقــد شــملت »التعبئ ــة العامــة« لمواجهــة الفــ�ي ــة »التعبئ ــة معلن اتخــذت الحكومــة قــرارات أكــ�ش جذريّ

ي بعــض 
ض �ض ــ�ي ي بيوتهــم، بإســتثناء العامل

ــاء �ض ض البق ــ�ي ــع اللبناني ــب مــن جمي ــان، والطل ــع الرحــالت مــن واىل لبن وقــف جمي

ــة. ــة والخدمتّي ــة، االأمنّي ــة، الصحيــة، الغذائّي القطاعــات الحيوي

اًمــا مقبــوالً مــن قبــل النــاس مــع تشــّدد مــن القــوى االأمنيــة. إالّ ان  ض وقــد شــهدت االأيــام االأوىل مــن »التعبئــة العامــة« إل�ت

ي يحتــاج فيهــا النــاس اىل العمــل اليومــي ليســتطيعوا 
ة الــىت ي المناطــق الفقــ�ي

ام مــا لبــث ان تراجــع ال ســيما �ض ض لــ�ت هــذا االإ

ي المراقبــة.
العيــش. وترافــق ذلــك مــع تــراٍخ مــن قبــل االجهــزة االأمنّيــة �ض

، قســم يســمح فيــه  ض وهــذا ممــا دفــع الحكومــة اىل التهديــد بالمزيــد مــن التشــّدد بــدًءا مــن تقســيم ايــام االأســبوع قســم�ي

4  وزارة الصحة العمومية، بالغ بتاريخ 08 جويلية 2020
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ي تتنهــي برقــم زوجــّي، مــع منــع الســ�ي 
ي تنتهــي أرقامهــا برقــم مفــرد وقســم آخــر مخّصــص للــىت

بالســ�ي للســيارات  الــىت

إطالًقــا أيــام االآحــاد.

ض  ًا أداء الحكومــة مــع الوقــت بالمقارنــة مــع إمكانياتهــا الماديـّـة المحــدودة، وقــد تمّكنــت مــن تأمــ�ي بشــكل عــام تحّســن كثــ�ي

ض اىل لبنــان. بــ�ي عــودة  بعــض المغ�ت

البحرين
ي انعكســت عــىل 

ــىت ــة ال ــات هــذه االزمــة الصحي ــرت بتداعي ــن تأث ــا ان البحري ــة ازمــة جائحــة كورون ــذ بداي ــدا واضحــا من ب

ي وعــىل عالقــات العمــل فيهــا وعــىل صحــة مجتمعهــا وأفــراده، إال أن مــا كشــفت 
حياتهــا العامــة وعــىل اقتصادهــا الوطــىض

ــة بوضــوح هــو هشاشــة نظامهــا الصحــي وضعفــه رغــم أنهــا اتخــذت اجــراءات مبكــرة نســبياً  ــه هــذه االزمــة الصحي عن

اره الماديــة عــىل االرواح وعــىل الصحــة العامــة، إال أن ذلــك لــم يحــل دون  للتصــدي للوبــاء واحتــواءه والتقليــل مــن ارصض

ــع  ــود مجامي ــو وج ــاورة، ه ــج المج ــأن دول الخلي ــأنها ش ــن، ش ض البحري ــ�ي ــا يم . وم ــ�ي ــاء الخط ــذا الوب ــات به ــور إصاب ظه

ة مــن حامــىلي الجنســيات  المختلفــة عــىل نفــس المســاحة مــن االأرض، بــل أن أعــداد هــؤالء تتجــاوز أعــداد الســكان  كبــ�ي

ي احــدث احصائيــة صــادرة عــن وزارة الصحــة بتاريــخ 13 مايــو 2020 فــان اجمــاىلي االصابــات 
ض مــن أبنــاء البلــد.  �ض االأصليــ�ي

: عــدد االصابــات القائمــة 3576، وعــدد االصابــات غــ�ي المســتقرة 7 حــاالت، وعــدد الحــاالت  ض كالتــاىلي بالوبــاء 5780، موزعــ�ي

المتعافيــة 2195، وعــدد الوفيــات 9 حــاالت بينهــا حالــة وفــاة واحــدة  لمهاجــر، اال ان وزارة الصحــة لــم تصنــف حــاالت 

ي تحدثــت عــن اصابــات العمالــة 
صابــات،  والجهــة الوحيــدة الــىت االصابــة عــىل أســاس الجنســية ونســبتها مــن اجمــاىلي االإ

المهاجــرة هــي هيئــة تنظيــم ســوق العمــل باعتبارهــا الجهــة الرســمية المســؤولة عــن تصاريــح العمــل للعمــال المهاجريــن 

ض  ــ�ي ــاالت ب ــدد الح ــه ع ــر في ــل 2020 ذك ــخ 28 أبري ــده بتاري ــي عق ــر صحف ي مؤتم
ــذي �ض ــها التنفي ــان رئيس ــىل لس ــك ع وذل

ــة، منهــا %95.5 يعملــون لــدى صاحــب عمــل، و %1.7 مــن حامــىلي  المهاجريــن حــىت تاريــخ 26 أبريــل وهــي 1909 اصاب

ليــة، وتبلــغ نســبة  ض ، وعمالــة م�ض ض ة زيــارة، والملتحقــ�ي ض بتأشــ�ي ت�يــح العمــل المــرن، وتتــوزع النســبة الباقيــة عــىل القادمــ�ي

ة زيــارة 2%. ض بتأشــ�ي ي هــذه الحــاالت %89، ونســبة العمالــة غــ�ي النظاميــة اي المخالفــة %9، والقادمــ�ي
العمالــة القانونيــة �ض

  1.1 الموقف الحكومي 
المغرب

جاع الطلبــة المغاربــة مــن مدينــة اوهــان  ايــر، اســ�ت ي أواســط شــهر ف�ب
عــالن عنهــا �ض ي تــم االإ

ض القــرارات االأوىل الــىت مــن بــ�ي

ي مقيــم  الصينيــة، وإخضاعهــم للحجــز الصحــّي. حصلــت اول حالــة إصابــة بالمغــرب يــوم 2 مــارس 2020 لمواطــن مغــر�ب

ي تبعتهــا قــرارات بمنــع التجمعــات 
ض المغاربــة، الــىت صابــة المنقولــة بــ�ي ة بــدأت تتوســع دائــرة االإ بإيطاليــا. وبعدهــا مبــا�ش

عــالن عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة والحجــز الصحــي  ي مــكان واحــد. وصــوال اىل قــرار حكومــي باالإ
الأكــ�ش مــن 50 شــخص �ض

، مــن 20 مــارس واىل حــدود 20 ابريــل 2020 عــىل الســاعة 6 مســاءا. المصحــوب بإغــالق  ي
اب الوطــىض الشــامل، بســائر الــ�ت

ــ�ش  ــز الأك ــة الجنائ ــة ومصاحب ــراح العائلي ــع الحفــالت واالأف ــس. ومن ــات والمــدارس والجامعــات والمســاجد والكنائ الحضان

ــة  ــمية الوطني ــ�ي الرس ــمية وغ ــة الرس ــة والرياضي ــة والتجاري ــرات االقتصادي ــا التظاه ــد وأيض ــن ا�ة الفقي ــراد م ــن 5 اف م

ــم تعاقــد  ض المــدن. كمــا ت ــ�ي ــع التجــول والتنقــل ب ــة. ومن ــة والبحري ــف الرحــالت الجوي ــة. وإغــالق الحــدود وتوقي والدولي

ض عــن  كــة دوليــة لتصميــم منصــة رقميــة للمراقبــة الوبائيــة لالأشــخاص المصابــ�ي الحكومــة حســب بعــض المعلومــات مــع �ش

ي أمــىض لمراقبــة تحــركات االأشــخاص 
ي لهواتفهــم كمــا تــم تفعيــل تطبيــق معلومــا�ت

طريــق تتبــع خريطــة التحــرك الجغــرا�ض

ــه للعمــل او للتســوق او بعــض  ــة للخــروج المســموح ب ــة شــهر مــاي 2020.  مــع وضــع قواعــد خاصــة وإجباري مــع بداي

ض لت�يحــات رســمية، بالمعاقبــة  ض وغــ�ي الحاملــ�ي الحــاالت االأخــرى المحــددة. والتنصيــص عــىل عقوبــات جزريــة للمخالفــ�ي



حة
صف

11 المقاربات النقابية إلدارة األزمات الصحّية: جائحة كوفيد - 19
المغرب وتونس ولبنان والبحرين

ض 300 و1300 درهــم )نحــو 140 دوالرا( أو بإحــدى  اوح مــا بــ�ي ض شــهر وثالثــة أشــهر، وغرامــة تــ�ت اوح بــ�ي ة تــ�ت بالســجن لفــ�ت

ضافــة اىل مجموعــة مــن االإجــراءات الحاجزيــة لمنــع  . مــع انتشــار واســع للحواجــز االأمنيــة والقضائيــة. باالإ ض ض العقوبت�ي هاتــ�ي

انتشــار مــرض كوفيــد-19. كالتباعــد الجســدي، واالجتماعــات عــن بعــد، وإلزاميــة نظافــة اليديــن، وإجباريــة وضــع الكمامــات 

وريــة، والعقوبــات المطبقــة خــالل �يــان الطــوارئ  ويجيــة لمظاهــر الســلوك ال�ض وتصميــم العديــد مــن الومضــات ال�ت

الصحيــة.

يــا  ي تجــاوزت ســقف 2000 حالــة مؤكــدة مخ�ب
ي منتصــف شــهر ابريــل الــىت

ي تــم تســجيلها �ض
صابــة الــىت ومــع تطــور حــاالت االإ

وتوقعــات الدخــول اىل المرحلــة الثالثــة للجائحــة تقــرر تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة مــن 20 ابريــل اىل حــدود 20 مــاي 

2020 مــع الزاميــة حــ�ض التجــول التــام مــن الســاعة 7 مســاء اىل حــدود 5 صباحــا.  مصحوبــة بإبطــال مفعــول التصاريــح 

ي نفــس الســياق وحســب بعــض المعطيــات فــان الحكومــة المغربيــة تعاقــدت مــع مقاولــة دوليــة متخصصــة 
الرســمية.  و�ض

ــة  ــاة العادي ــة الطــوارئ الصحيــة والعــودة اىل الحي اتيجي للخــروج التدريجــي مــن حال الإجــراء دراســة لوضــع تصــور اســ�ت

بعــد 20 مــاي 2020. 

تونس
ي 

ــاء مــن خــالل حــوار تلفــزّي لرئيــس الحكومــة �ض ض مــن ظهــور الوب لــم تّتضــح معالــم موقــف الحكومــة إال بعــد أســبوع�ي

ض إجــراءات  . يتــوزع الموقــف الحكومــي بــ�ي ي حــدود التطمينــات ال أكــ�ش
ض ظّلــت الت�يحــات التلفزيّــة لرئيــس الدولــة �ض حــ�ي

ي بدايــة أفريــل تهــم المســائل الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ويالحــظ عــدم 
ي منتصــف مــارس ثــم �ض

عــدة اتخــذت �ض

ي القطــاع المــوازي خــارج المنظومــة 
ض �ض ض والتجــار المشــتغل�ي ض مــن عّمــال وصغــار الحرفيــ�ي اهتمامهــا بحــواىلي ثلــث النشــيط�ي

االقتصاديــة المنّظمــة.

جراءات الصحية : • االإ

 تهــم رئيســيا اعــالن الحجــر الصحــي العــام اىل 04 افريــل ثــم التمديــد فيــه اىل 21 افريــل، مــع منــع الجــوالن ابتــداًء مــن 

ي المؤسســات 
ــّم العمــل بنصــف الوقــت �ض ــدة وزارة الصحــة، ث ع لفائ الســاعة الّسادســة مســاًء، وفتــح حســاٍب جــاٍر للتــ�ب

الحياتّيــة.

جراءات االجتماعية: • االإ

ي تتلقــى اعانــة اجتماعيــة نقديــة شــهريا مــن 260 ألــف اىل 900 ألــف إضافــة 
ي عــدد العائــالت المعــوزة الــىت

فيــع �ض - ال�ت

ــة 250  ــغ هــذه االعان ــا، وتبل ض اجتماعي ــ�ي ــة العــالج الصفــراء أي غــ�ي المضمون ــف شــخص أصحــاب بطاق اىل 630 أل

دينــارا شــهريا )مــا يعــادل حاليــا 70 دوالرا امريكيــا(.

انية الدولة لهذه االعانة 120 مليون دينار )ما يعادل حاليا 42 مليون دوالرا امريكيا(. ض وقد رصدت م�ي

ي وتاجــر وعمــال حظائــر البنــاء وأعــوان وكاالت االأســفار، وســّخرت الدولــة 
- ينتفــع بهــذه االعانــة أيضــا 900 ألــف مهــىض

ي االشــتغال منــذ 04 افريــل 2020.
ي آجــال �يعــة بــدأت �ض

لهــذه الغايــة منصــة رقميــة �ض

ــة الخاصــة ســتكون جاهــزة  ــة ان المنصــة الرقمي ــس الحكوم ــن رئي ــد أعل كات القطــاع الخــاص، فق - بالنســبة إىل �ش

حــواىلي 20 افريــل 2020 وأكــد ان هــدف الحكومــة هــو انقــاذ مواطــن الشــغل والمؤّسســات وتطويــق البطالــة الفنيــة، 

ي للضمــان االجتماعــي.
ض 200 دينــار ي�فهــا لهــم الصنــدوق الوطــىض وســتتلقى هــذه الفئــة مــن البّطالــ�ي
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( وعددهــم 130 ألــف شــخص، فقــد  ــ�ي ــارا )63 دوالر امري ــن ال تتجــاوز جرايتهــم 180 دين ــا المتقاعــدون الّلذي - أّم

.) تقــررت لهــم اعانــة بـــ 100 دينــار شــهريا ليصــل دخلهــم اىل 280 دينــار شــهريا )98 دوالر امريــ�ي

نقاذ الحكومية:  جراءات االقتصادية، خطة االإ • االإ

ــة  اني ض ( أي حــواىلي نصــف م�ي ــار )865 مليــون دوالر امريــ�ي ي ســيقع رصدهــا بـــ 2500 مليــون دين
ــىت تقــّدر كّل االعتمــادات ال

عانــات االجتماعيــة إضافــة اىل  التنميــة لســنة 2020 وقــد تصــل اىل 3000 مليــون دينــار منهــا 100 مليــون دينــار بعنــوان االإ

ض  ــ�ي ــة والحرفي ــة الفني ــدة البطال ــار لفائ ــون دين ــة اىل 300 ملي ــار إضاف ــون دين ــررة ســابقا و100 ملي ــار المق ــون دين 150 ملي

ــة لمــّدة شــهرين. والمؤسســات. كمــا أعلــن البنــك المركــزي تأجيــل تســديد القــروض البنكّي

ــة  ــد رئيــس الحكومــة ان تونــس تســتطيع التعويــل عــىل عالقاتهــا المتين ــار، أّك وحــول تمويــل مبلــغ الـــ 3000 مليــون دين

ي 
وط ميــ�ة وأنــه ســيقع إعــادة النظــر �ض بالبنــك الــدوىلي وصنــدوق النقــد الــدوىلي لتعبئــة حــواىلي 2000 مليــون دينــار بــ�ش

نقــاذ غــ�ي مســتبعٍد الّلجــوء اىل اقــرار اداٍء جديــٍد. كمــا طمــأن المؤسســات  انيــة الدولــة مــن اجــل تمويــل خطــة االإ ض هيكلــة م�ي

ي تمثــل % 80 مــن 
ورة الوقــوف اىل جانــب هــذه المؤسســات الــىت الخاصــة مكذبــا مــا راج حــول المصــادرة ومشــددا عــىل رصض

النســيج االقتصــادي.

شــارة اىل أن صنــدوق النقــد الــدوىلي وافــق يــوم 10 أفريــل الجــاري عــىل رصف قــرض   قيمتــه 745 مليــون دوالر  وتجــدر االإ

امريــ�ي لتونــس مــن خــالل أداة التمويــل ال�يــع. وستســاعد هــذه المــوارد عــىل تلبيــة االحتياجــات العاجلــة للماليــة العامــة 

ــ�ي بنســبة 4,3%  ــدوق أن ينكمــش االقتصــاد التون ــع الصن ــد-19 ويتوق ي جائحــة كوفي
ــات نتيجــة لتفــ�ش ان المدفوع ض ــ�ي وم

ي البيــان أن االســتقرار االقتصــادي الــكىلي واســتمرارية القــدرة عــىل تحمــل الديــون يرتهــن »بتنفيــذ 
ي عــام 52020. وجــاء �ض

�ض

مــة باســتئناف عمليــة الضبــط المــاىلي بمجــرد انحســار االأزمــة.  ض سياســات وإصالحــات قويــة«، كمــا جــاء فيــه أن والســلطات مل�ت

، وإجــراء مزيــد مــن  وستشــمل هــذه الجهــود تخفيــض فاتــورة أجــور الخدمــة المدنيــة كنســبة مــن إجمــاىلي الناتــج المحــىلي

وط بانتقــادات مــن عــدة  ــة«. ولقــد قوبلــت هــذه الــ�ش ي دعــم الطاقــة، مــع مراعــاة االنعكاســات االجتماعي
االإصالحــات �ض

. ض مالحظــ�ي

جراءات الجبائية • االإ

كات الخاضعــة  كات اىل آخــر شــهر مــاي عــوض 25 مــارس باســتثناء الــ�ش - تأجيــل إيــداع الت�يــح بــاالأداء عــىل الــ�ش

ى،...(. ض والنفــط والمواصــالت والفضــاءات التجاريــة الكــ�ب كات التأمــ�ي اىل %35 آداًء عــىل المرابيــح وهــي البنــوك و�ش

- تعليق كل أنواع الرقابة الجبائية اىل آخر ماي.

ي أجل شهر.
كات �ض - تسديد فائض االأداء عىل ال�ش

- تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للمصالحة.

- اعفاء قطاع بيع االدوية جملة وتفصيال من االأداء عىل القيمة المضافة.

رة من الجائحة. ي صفقات عمومية والمت�ض
كات المشاركة �ض - إلغاء خطايا التأخ�ي مدة 6 أشهر لل�ش

ــادة  ــض إع ــن فائ ــا م ــة واعفاءه ــا الحقيقي ــب قيمته ــة حس ــ�ي المبني ــة وغ ــارات المبني ــم العق ــادة تقيي ــة إع - إمكاني

ــا. ــدم بيعه ط ع ــ�ش ــم ب التقيي

5  صندوق النقد الدوىلي )2020( بيان بتارخ 10 أفريل.
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را من الجائحة: ّ
كات االأك�ث ترصن • ال�ث

كات المعنية. - تسهيل إجراءات تسديد فائض االأداء عىل القيمة المضافة لفائدة ال�ش

- إمكانية أعادة جدولة الديون الجبائية عىل امتداد سبع سنوات.

- تسليم كل الشهادات الجبائّية دون تقديم الوثائق المطلوبة عىل ان يقع تقديمها الحقا.

كات الصناعية المتعلقة بها قضايا عدلية او محارصض ديوانية قبل 20 مارس 2020 عىل ان يتم دفع %10 من االأصل. - إقرار عفو عىل ال�ش

جراءات المالية • االإ

- القطاع السياحي:

ل والمطاعــم والمقاهــي ووكاالت االأســفار )رتبــة  ض - إيجــاد آليــة ضمــان )صنــدوق بمبلــغ 500 مليــون دينــار( لفائــدة الــ�ض

ي تســندها البنــوك.
1( مــن أجــل ضمــان قــروض االســتغالل والتــ�ف الجديــدة الــىت

ة والمتوسطة كات الصغ�ي - ال�ث

ي بـ 300 مليون دينار.
- اسناد تمويل إضا�ض

ــبة  ــتثمار والنس ــروض االس ــدة لق ــبة الفائ ض نس ــ�ي ــارق ب ــة بالف ــل الدول ــع بتكف ــة بالتمت ــراءات المتعلق ــل االإج - تفعي

ــاط. ــدود 3 نق ي ح
ــك �ض ــة وذل ــوق المالي ي الس

ــطة �ض المتوس

- القطاع الصحي

- إيجاد آلية استثمار بمبلغ 100 مليون دينار لتمويل اقتناء معدات لفائدة المؤسسات االستشفائية العمومية.

ــات تضمــن  ــه طلبي ي توجي
ــح رئيســها تتمثــل �ض ــة اســتباقية حســب ت�ي ــة بعملي ــة المركزي ــح الصيدلي - قامــت مصال

ــاء. ات الالزمــة لمقاومــة الوب ض ــة بشــكل كاف والتجهــ�ي توفــ�ي االأدوي

- المؤسسات المصدرة كليا

ي الســوق المحليــة عوضــا عــن %30 ســابقا 
ويــج كل انتاجهــا �ض - الّســماح للمؤسســات التابعــة للصناعــات الغذائيــة ب�ت

وذلــك خــالل ســنة 2020.

ي الســوق 
ويــح %50 مــن انتاجهــا لســنة 2020 �ض - بالنســبة إىل المؤسســات التابعــة للقطاعــات االأخــرى، الســماح لهــا ب�ت

المحليــة عوضــا عــن %30 ســابقا.
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- بالنسبة إىل كّل القطاعات

كات عــىل غــرار آليــات  - بعــث صنــدوق تمويــل بقيمــة 500 مليــون دينــار مــن قبــل صنــدوق االيداعــات لتمويــل الــ�ش

ي تحافــظ عــىل مواطــن الّشــغل.
كات الــىت المــوارد الذاتيــة وذلــك لفائــدة الــ�ش

جراءات البنكية: • االإ

أعلن عنها البنك المركزي وتتعلق بالّتعريفات وباستمرارية الخدمات البنكية:

ض البنوك. ىلي من الموزعات ما ب�ي
- إقرار مجانية السحب االآ

ة ستة أشهر. - تأجيل سداد الديون لدى المؤسسات البنكية والمالية لف�ت

ونية. ي تقع بالبطاقات االلك�ت
ي ال تتجاوز 100 دينار والىت

- تعليق خصم أي عمولة بالنسبة للمعامالت الىت

ي ذلك.
ض �ض - تسليم بطاقة بنكية مجانا الأصحاب الحسابات البنكية الراغب�ي

ي حدود 6.75%.
- تخفيض نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزية بـ 100 نقطة قاعدية لتصبح �ض

ي للّتبعات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية.
- مراجعة التنقيحات القانونية من أجل التعليق الوقىت

ض التطبيــق اال بعــد نــ�ش النصــوص القانونيــة واالإجرائيــة المتعلقــة بهــا  شــارة ان هــذه االإجــراءات لــن تدخــل حــ�ي وتجــدر االإ

ي وزارة الماليــة مــن أجــل متابعــة هــذه االإجــراءات وتكريســها.
بالرائــد الرســمي، وأّن لجنــة قيــادة قــد بعثــت �ض

لبنان
ة لبنانّية شهريًّا لالأ� االأك�ش حاجة ولمدة شهرين. الحكومة اللبنانّية أقرّت دفع 400.000 ل�ي

ورة االســتمرار  ض مطالبــًة أصحــاب العمــل بــ�ض كمــا دعــت وزيــرة العمــل اىل تطبيــق مبــدأ التضامــن والتكافــل االإجتماعيــ�ي

ورة التوصــل اىل تســوية مــع اجرائهــم ليتمكــن الطرفــان مــن الصمــود. وأقــرّت ان  ي الوقــت نفســه بــ�ض
بدفــع االأجــور لكــن �ض

ض بعــدم رصف عّمالهــم. الموضــوع أوســع مــن وزارة العمــل ويتطّلــب مقاربــة حكومّيــة. وزيــر االقتصــاد طالــب الصناعيــ�ي

ض مــن المصــارف  مــن دفــع ديونهــم لمــدة ثالثــة اشــهر وتقســيطها  ضــ�ي مــ�ف لبنــان اصــدر تعميمــا قــىض بإعفــاء المق�ت

لمــدة خمــس ســنوات بصفــر فائــدة.

البحرين
ــة  ــة والدولي ي أهــم التطــورات والمســتجدات االقليمي ض الرّســمي والشــعىب ــن بصــورة وثيقــة عــىل المســتوي�ي تابعــت البحري

ي بعــض بلــدان 
وس وانتشــاره �ض صابــات بهــذا الفــ�ي ض بــدأت تتــواىل أنبــاء االإ وس كورونــا المســتجد حــ�ي المتعلقــة بانتشــار فــ�ي

العالــم وعــىل نحــو تصاعــدي، وقــد جــاء أول تأكيــد مــن وزارة الصحــة البحرينيــة عــن خلــو البــالد مــن أيــة إصابــة بهــذا 

ي البحريــن حيــث لم تســجل 
وس كورونــا �ض ض أكــدت بأنــه لــم يتــم رصــد أيــة حــاالت لمــرض فــ�ي ي 26 ينايــر 2020 حــ�ي

الوبــاء �ض

المستشــفيات والمراكــز الصحيــة العامــة والخاصــة أيــة حــاالت للمــرض المســتجد.   
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وس بــدًء مــن التوجــه إىل �عــة توفــ�ي  ازيــة والوقائيــة للتصــدي لهــذا الفــ�ي ي اتخــاذ االجــراءات االح�ت
 وبــدأ مجلــس الــوزراء �ض

ضت الالزمــة للتعامــل مــع أي تطــور محتمــل،  اجهــزة الفحــص المبكــر للكشــف عــن المــرض بفحــص العينــات وتوفــ�ي التجهــ�ي

وس، وكذلــك تعزيــز الرصــد  ي المنافــذ وتفعيــل المراقبــة الصحيــة لمنــع وصــول الفــ�ي
ازيــة �ض وكذلــك اتخــاذ اجــراءات اح�ت

وس كورونــا بعــدة هيئــات وطنيــة عــىل رأســها اللجنــة  والمراقبــة لهــذا المــرض، وقــد أُنيطــت مســئولية التصــدي لوبــاء فــ�ي

التنســيقية الوطنيــة العليــا. ولتلبيــة االحتياجــات الصحيــة العاجلــة للتصــدي للوبــاء فــوض مجلــس الــوزراء وزيــر الماليــة 

 . ي مــن الحســاب العــام وهــو مــا يعــادل %1.3 مــن الناتــج المحــىلي االجمــاىلي
بســحب مبلــغ قــدره 177 مليــون دينــار بحريــىض

وقــد أتخــذت سلســلة مــن االجــراءات الوقائيــة لمنــع دخــول الوبــاء التاجــي إىل البــالد منهــا دعــوة وزارة الخارجيــة البحرينيــة 

يا وكوريــا الجنوبيــة. وقيام  ض ي تفــ�ش فيهــا الوبــاء وهــي ايــران وتايلنــد وســنغافوره ومال�ي
بعــدم الســفر اىل بعــض البلــدان الــىت

ــا منــع دخــول  ــا، وكذلــك قــرار اللجنــة التنســيقية العلي وزارة الصحــة بفحــص بعــض الحــاالت المشــتبه بإصابتهــا بكورون

ض خــالل ال 14 يومــاً الســابقة لتاريــخ الوصــول إىل البحريــن، وكذلــك سلســلة مــن  ي الصــ�ي
الــزوار االأجانــب الذيــن تواجــدوا �ض

ازيــة كقــرار وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ) رقــم 29 لســنة 2020( بإغــالق جميــع المحــالت الصناعيــة  االجــراءات االح�ت

ونيــة  ة للزبائــن وســمح لهــا بمزاولــة بيــع الســلع والخدمــات بالطــرق االلك�ت ي تقــدم ســلعاً أو خدمــات مبــا�ش
والتجاريــة الــىت

ماركــت  ووســائل التواصــل االجتماعــي عــن طريــق خدمــة توصيــل البضائــع، واســتثىض القــرار مــن االغــالق أنشــطة  الهي�ب

وات واالأســماك واللحــوم الطازجــة والمخابــز اليدويــة واالآليــة،  ادات والبقــاالت ومحــالت بيــع الخــ�ض والســوير ماركــت والــ�ب

ومحطــات تعبئــة الوقــود ومحــالت تعبئــة الغــاز الطبيعــي، والمستشــفيات والعيــادات والصيدليــات ومحــالت النظــارات، 

اد وتصديــر البضائــع وتوزيعهــا، والمكاتــب االداريــة  ي اســت�ي
والبنــوك والمصــارف ومحــالت ال�افــة، والمحــالت العاملــة �ض

ي ال يتصــل نشــاطها بشــكل مبــا�ش مــع الزبائــن، وورش وكراجــات تصليــح المركبــات وصيانتهــا 
كات الــىت للمؤسســات والــ�ش

ً الطلبــات  ي
ومحــالت قطــع الغيــار، وقطــاع االنشــاءات والصيانــة، والمصانــع. امــا المطاعــم فســمح لهــا بتقديــم خدمــىت

الخارجيــة والتوصيــل فقــط ولــم يســمح لهــا بتقديــم الخدمــة الداخليــة. كذلــك  بــدأت اجــراءات تعزيــز الوقايــة مــن الوبــاء 

ــة ) قــرار وزارة  ــة والصناعي ــن العامــة والمحــالت التجاري ي االماك
ــة �ض ــة اســتخدام كمامــات الوجــه الوقائي مــن خــالل الزامي

ــك  ــم 26/2020(. كذل ــة رق ــرار وزارة الصح ــده ) ق ــي وقواع ــد االجتماع ــ�ي التباع ــك تداب ــم 59/ 2020(، وكذل ــة رق الداخلي

ــا مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي والصحافــة  اطلقــت وزارة الصحــة حملــة وطنيــة بعــدة لغــات لمكافحــة كورون

ذاعــة والتلفزيــون والمراكــز الصحيــة ومقــرات ســكن العمــال بالتعــاون مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وهيئــة  واالإ

بيــة والتعليــم عــن اغــالق ثــالث مــدارس حكوميــة بعــد معلومــات واردة لهــا  تنظيــم ســوق العمــل، كمــا اعلنــت وزارة ال�ت

ي اليــوم 
ايــر 2020 و�ض ي 24 ف�ب

وس كورونــا وذلــك �ض مــن وزارة الصحــة عــن مخالطــة بعــض الطلبــة لســائق حافلــة مصــاب بفــ�ي

ي الجامعــات والمــدارس الحكوميــة 
ايــر وبنــاًء عــىل توجيهــات اللجنــة التنســيقية العليــا تقــرر تعليــق الدراســة �ض التــاىلي 25 ف�ب

والخاصــة ومراكــز التأهيــل الحكوميــة والخاصــة لالأشــخاص ذوي االعاقــة ودور الحضانــات وروضــات االطفــال ابتــداًء مــن 

ض  ة االســبوع�ي ض لكنــه �عــان مــا تــم تمديــد االغــالق اىل أجــل غــ�ي محــدد بعــد انقضــاء فــ�ت ايــر 2020 ولمــدة اســبوع�ي 26 ف�ب

ــل عــدد الرحــالت  ي عــن تقلي
ان المــد�ض ــة شــؤون الطــ�ي ــة. وأعلنــت هيئ ازي حفاظــاً عــىل ســالمة الطلب ــك كإجــراء احــ�ت وذل

ي والشــارقة. ولــم تعلــن وزارة الصحــة  الجويــة القادمــة مــن دول المنطقــة وتعليــق جميــع الرحــالت القادمــة مــن مطــارًي د�ب

ايــر 2020 وهــي لمواطــن قــادم مــن ايــران حيــث اتخــذت  وس كورونــا إال بتاريــخ 24 ف�ب عــن تســجيل أول حالــة اصابــة بفــ�ي

ورة التقيــد  اجــراءات العــزل والعــالج للحالــة، واتخــذت تدابــ�ي وقائيــة لمــن خالطهــم المصــاب. وشــددت الــوزارة اىل رصض

ورة  وســات الضــارة والمتمثلــة بغســل اليديــن بالمــاء والصابــون باســتمرار، ورصض رشــادات والطــرق للحــد مــن انتشــار الف�ي باالإ

تجنــب المصافحــة باليــد واالكتفــاء بإلقــاء التحيــة عــن بعــد، وتجنــب العنــاق وتقبيــل االآخريــن، وتجنــب االختــالط بالنــاس 

ي البــالد، مــع التشــديد بعــدم التجمــع 
او حضــور المجالــس العامــة، لكــن لــم يجــرى االعــالن عــن اجــراء حظــر التجــول �ض

ورة فقــط. ل قــدر المســتطاع والخــروج للــ�ض ض ي المــ�ض
ام بالبقــاء �ض ض ي االماكــن العامــة وااللــ�ت

الأكــ�ش مــن 5  اشــخاص �ض

ض االقتصــادي والمــاىلي مقدارهــا  ولمواجهــة التداعيــات االقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة اعلنــت الحكومــة عــن حزمــة التحفــ�ي

ي ) 11.3 مليــار دوالر( وهــو مــا يعــادل %29.6 مــن الناتــج المحــىلي االجمــاىلي الســنوي وذلــك لدعــم 
4.3 مليــار دينــار بحريــىض
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ــآت  ــم المنش ــي اىل دع ــة ترم ــادرات اقتصادي ــان مب ــة ثم ــن الحزم ــث تتضم ــاص حي ــاع الخ ض والقط ــ�ي ض والمقيمي ــ�ي المواطن

ائــب، او عــن طريــق الدعــم المبــا�ش مــن ابرزهــا دفــع االجــور  واالفــراد، ســواء عــن طريــق اعفــاءات مــن الرســوم وال�ض

ض ضــد  ي القطــاع الخــاص المؤمــن عليهــم لمــدة ثالثــة شــهور بــدءاً مــن أبريــل 2020 مــن صنــدوق التأمــ�ي
ض �ض لجميــع العاملــ�ي

ي لفواتــ�ي اســتهالك المــاء والكهربــاء لالأفــراد والمنشــآت التجاريــة لمــدة ثالثــة شــهور بــدءاً 
التعطــل، وكذلــك الدفــع التلقــا�أ

ي هــذه الحزمــة تخــص االفــراد وقطــاع االأعمــال يقصــد منهــا التخفيــف مــن 
مــن أبريــل 2020، اضافــة اىل مبــادرات آخــرى �ض

وطــأة االعبــاء الماليــة الناجمــة عــن التداعيــات االقتصاديــة للجائحــة والســتمرارية النشــاط االقتصــادي للمنشــآت وتعزيــز 

« وهــي الجهــة  الرســمية  ض قدرتهــا عــىل االحتفــاظ بعمالهــا، وكذلــك اعــادة توجيــه برامــج هيئــة صنــدوق العمــل » تمكــ�ي

رة مــن  ة والمتوســطة المتــ�ض المســؤولة عــن تقديــم قــروض ومســاعدات اىل قطــاع االأعمــال، نحــو دعــم المنشــآت الصغــ�ي

ي ســبق ان قدمتهــا اىل هــذه المنشــآت. كمــا اعلنــت هيئــة تنظيــم 
ي ذلــك اعــادة هيكلــة جميــع القــروض الــىت

االأزمــة بمــا �ض

ســوق العمــل وهــي الجهــة الرســمية المســؤولة عــن رخــص العمــل للعمــال المهاجريــن، عــن وقــف اســتيفاء رســوم العمــل 

ة ثالثــة أشــهر بــدءاً مــن 1 أبريــل 2020. لكــن مــا يؤخــذ عــىل الدعم  الشــهرية ورســوم اصــدار وتجديــد تصاريــح العمــل لفــ�ت

المقــدم لالأجــور أنــه اقتــ� عــىل العمالــة المواطنــة فقــط ولــم يشــمل العمالــة المهاجــرة وهــو مــا رفضــه االتحــاد العــام 

ي هــذه الظــروف الصعبــة. 
ض ولــم يــراع أوضــاع المهاجريــن �ض ض العمالتيــ�ي ا بــ�ي ض لنقابــات عمــال البحريــن باعتبــاره تميــ�ي

ــاد  ــىل االقتص ــة ع ــن الجائح ــة ع ات الناجم ــ�ي ــن  التأث ــد م ــو الح ــة ه ــالت الحكومي ــذه التدخ ــن ه ــود م ض أن المقص ــ�ي يتب

ة والمتوســطة مــن أجــل تمكينهــا مــن المحافظــة  وتحديــدا عــىل منشــآت القطــاع الخــاص وباالأخــص المؤسســات الصغــ�ي

ي الحزمــة 
عــىل الوظائــف وعــدم اللجــوء اىل ت�يــح عمالتهــا او تقليــل حجــم هــذه العمالــة خاصــة ان احــدى المبــادرات �ض

الحكوميــة هــي مبــادرة مــن مــ�ف البحريــن المركــزي تتضمــن زيــادة تســهيالت االقــراض اىل البنــوك لتصــل اىل  3.7 مليــار 

ضافيــة، كمــا  ( وذلــك لتســهيل تأجيــل ســداد القــروض وتوســيع  االعتمــادات االإ دينــار ) %26 مــن الناتــج المحــىلي االجمــاىلي

وجــه المــ�ف المركــزي البنــوك نحــو اجــراء تخفيــض عــىل نســبة الفائــدة.  وقــد تكــون هــذه التدخــالت مفيــدة اذا لــم 

ــن المرجــح ان  ــة فم ة طويل ــ�ت ــة لف ــدت االزم ــا اذا امت ــة، ام ة طويل ــ�ت ــن الجائحــة لف ــة ع ــة الناجم ــة االقتصادي ــد االزم تمت

ي االزمــة 
ات االزمــة بمــرور الوقــت خاصــة انــه لــم تظهــر لحــد االن ايــة بــوادر انفــراج �ض ي احتــواء تأثــ�ي

يتــالسش مفعولهــا �ض

ــوا  ــد تلق ض ق ــ�ي ــال البحرين ي آن واحــد، خاصــة  ان بعــض العم
ــة �ض ــة واقتصادي ــة صحي ــا أزم ــة بمعــىض انه ــة مركب وهــي أزم

ة دعــم االأجــور المعلــن عنهــا  ضمــن الحزمــة الحكوميــة، اذ ان االآثــار الحقيقيــة لالزمــة  اخطــارات بالت�يــح بعــد انتهــاء فــ�ت

عفــاءات والحوافــز للقطــاع الخــاص.    عــىل العمالــة البحرينيــة والمهاجــرة ســتظهر بعــد انقضــاء مــدد الدعــم واالإ

1.2 تفاعل النقابات ومعالجتها لألزمة
ات الكارثيــة الناتجــة عــن مــرض كوفيــد-19  التقاريــر المنشــورة عــىل المواقــع الرســمية لمنظمــة العمــل الدوليــة، حــول التأثــ�ي

ــن 22  ــد ع ــا يزي ــة وحدهــا ســتفقد م ــارة االفريقي ــل بشــكل خــاص توضــح ان الق ــل العم ــا، ومداخي حــول الشــغل عموم

ــار  ــف ملي ي اجتماعهــا االخــ�ي تخصيــص 5 أل
ــم وكامــل، وبالرغــم مــن ان مجموعــة 20 اقــرت �ض ــون منصــب شــغل دائ ملي

ــا وان 73 %  ــئة. خصوص ــدول الناش ــة وال ــارة االفريقي ــاء الق قص ــاالت واردة الإ ــي. فاالحتم ــاد العالم ــاش االقتص نع دوالر الإ

ض عــن العمــل،  ــة االأجــور ومداخيــل المتوقفــ�ي ــة اقــرت إجــراءات لدعــم المقــاوالت، ولحماي مــن مجمــوع الــدول االفريقي

ي نفــس الوقــت 57 % مــن مجموعهــا لــم تتخــذ ايــة 
ض الــدول. لكــن و�ض بســبب الجائحــة، وان كان بمســتويات مختلفــة بــ�ي

ــ�ي  ــا غ ــات ارتفاًع ــدوىلي للنقاب ــاد ال ــن االتح ــا أعل ــالت. كم ــال والعام ــل العم ــور او مداخي ــم االأج ــة او دع ــراءات لحماي إج

ضافــة اىل فقــدان مــا يزيــد عــن 200 مليــون منصــب شــغل فقــط خــالل االأشــهر االأربعــة  مســبوق لمعــدالت البطالــة، باالإ

ــة 2020. ــنة الجاري االأوىل للس
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المغرب
تعتــ�ب الحركــة النقابيــة بالرغــم مــن تثمينهــا للقــرارات االجتماعيــة وخصوصــا منهــا حمايــة مداخيــل العمــال وتســهيل عمليــة 

 » ض ــ�ي ــال والعامل ــة للعم ــاة اليومي ي الحي
ــية �ض ــات االأساس ــتجابة للحاجي ــة لالس ــ�ي كافي ــا »غ ــ�ب ه ــا تعت ــا.  فإنه ــل به التوص

ــات الخاصــة )2700 درهــم = 270 دوالر عــوض  ــا للوصــول اىل الحــد االأد�ض لالأجــر بالقطاع ــع منه ورة الرف ــ�ض ــت ب وطالب

رة. وان تقــدم تعويضــات لــكل  2000 درهــم(، وتعميمهــا أيضــا عــىل العمــال والعامــالت بالقطاعــات غــ�ي المنظمــة المتــ�ض

ي موقــع يوفــر إمكانيــات التدريــب والتكويــن المســتمر 
ط التســجيل �ض ض عــن الشــغل، بــ�ش ض او الباحثــ�ي ض والمعطلــ�ي العاطلــ�ي

حــات عــىل ان نســبة  ي بنــاء هــذه المق�ت
عــن بعــد، حســب الحاجيــات والمســتويات التعليميــة.   وتســتند الحركــة النقابيــة �ض

ي ان البطالــة ليســت ظرفيــة بــل هيكليــة وان 
عاليــة مــن المغاربــة يخرجــون مــن عالــم الشــغل منــذ ســنة 2019  وهــذا يعــىض

معدالتهــا الرّســمية بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي لســوق الشــغل. فخــالل ســنة  2019 اســتحدث 

ي، مقابــل فقــدان 125000 ألــف منصــب شــغل بالوســط القــروي بســبب  132000 منصــب شــغل جديــد بالوســط الحــ�ض

اكميــة للجفــاف وانخفــاض العائــد الفالحــي.  االثــار ال�ت

ي لجنــة اليقظــة لمواجهــة اثــار الجائحة، 
اكهــا �ض ي عــدم ا�ش

شــكالية تكمــن أوال �ض وحســب بيانــات الحركــة النقابيــة ومواقفهــا فاالإ

ــص  ض بنواق ــ�ي ــة تتم ــة االزم ــة لمواجه ــرف الحكوم ــن ط ــدة م ــة المعتم ــة واالجتماعي اتيجية االقتصادي ــ�ت ــون االس ي ك
ــا �ض وثاني

. وعــدم  ض ض الشــغل بحــزم ووضــوح عــىل المخالفــ�ي ي المعطيــات التاليــة: عــدم الحــرص عــىل تطبيــق قوانــ�ي
هيكليــة تتمثــل �ض

ي مواقــع العمــل وتفعيــل دور لجــان الصحــة والســالمة المهنيــة. وعــدم 
ي للصحــة والســالمة المهنيــة �ض

ادراج المســح الوطــىض

التأكيــد عــىل دور المؤسســات التمثيليــة لالأجــراء ولجنــة المقاولــة واليــات المفاوضــة الجماعيــة وأعــاد تنظيــم أوقــات وفــرق 

ي ال 
ي المواقــع الــىت

العمــل كآليــة مــن اليــات تدبــ�ي االزمــة. وعــدم تطبيــق حــق التوقــف عــن العمــل للعمــال والعامــالت �ض

صابــة بالجائحــة وعــدم تفعيــل مؤسســة  ازيــة والوقائيــة مــن االإ وط الصحــة والســالمة واالإجــراءات االح�ت تتوفــر فيهــا عــىل �ش

وريــة للقيــام بعمليــات المراقبــة.   تفتيــش الشــغل وتمكينهــا مــن الوســائل ال�ض

ي أواســط مــارس وابريــل 
ولقــد أصــدرت الحركــة النقابيــة العديــد مــن البيانــات والمذكــرات المرفوعــة للســلطات الحكوميــة �ض

ض الشــغلية، ولالإجــراءات المرتبطــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة. وخصوصــا منهــا الت�يــح  2020، حــول عــدة خروقــات للقوانــ�ي

ضافــة اىل ضعــف او عــدم وجــود وســائل الحمايــة  كات وطنيــة ومتعــددة الجنســيات...(. باالإ عــي، )�ش الجماعــي والغــ�ي ال�ش

الشــخصية، )كالكمامــات والســوائل المعقمــة وعــد تعقيــم وســائل نقــل العمــال واماكــم العمــل.....( وعــدم قيــام أصحــاب 

العمــل بعمليــات تحسيســية وإعالميــة واخباريــة لفائــدة العمــال والعامــالت. 

ي االطــراف، 
ورة عقــد جلســة حــوار اجتماعــي ثــال�ش ي ســياق هــذا الوضــع راســلت مركزيــة نقابيــة رئيــس الحكومــة، حــول رصض

و�ض

ي ضــل االزمــة النقــاد صحــة االنســان اوال، 
ــة �ض حــات بشــأن مواجهــة الجائحــة، واعطــاء االولوي ــرات والمق�ت ــادل التقدي لتب

ي ســياق تفاعــل الحكومــة مــع هــذه المراســلة وتــدارك الخطــأ 
وحمايــة حقــوق العمــال والعامــالت ومداخيلهــم ثانيــا.  و�ض

ــات  ــاءا مــع المركزي ــة برئيســها لق ــة اليقظــة.  نظمــت الحكومــة ممثل ي لجن
ــات �ض اك النقاب ي عــدم ا�ش

الســياسي للحكومــة �ض

ه ممثــال عــن كل مــن الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل CDT، واالتحــاد  النقابيــة االكــ�ش تمثيليــة يــوم 30 مــارس 2020. حــ�ض

ي للشــغل بالمغــرب UNTM. وتركــزت 
ض بالمغــرب UGTM واالتحــاد الوطــىض ي للشــغل UMT، واالتحــاد العــام للشــغال�ي المغــر�ب

ي 
ــة. وتطــور الوضــع الوطــىض ــة االساســية والتمويني المــداوالت حــول اســتمرارية الخدمــات العموميــة واالأنشــطة االقتصادي

والــدوىلي بالعالقــة مــع توســع الجائحــة العالميــة. وتمــت مناقشــة مجمــوع االجــراءات والقــرارات للحــد مــن االثــار االجتماعية 

ورة توســيع المســتفيدين مــن تعويضــات  واالقتصاديــة عــىل المقاولــة والعمــال والعامــالت. مــع تأكيــد النقابــات عــىل رصض

ي االنشــطة المنظمــة والمتوقفــة عــن العمــل. والمطالبــة بــان يشــمل نظــام التعويضــات كل 
الدخــل للعمــال والعامــالت �ض

ي إطــار برنامــج راميــد وغــ�ي المتوفريــن عــىل بطاقــة االحتيــاج.  
ة �ض الفئــات العاملــة باالقتصــاد غــ�ي المنظــم، ولــالأ� الفقــ�ي

ــزام اصحــاب  ورة إل ــد عــىل رصض ــة وتفتيــش الشــغل. مــع التأكي ــة للصحــة والســالمة المهني ــل كل المســاطر القانوني وتفعي

ي االجــراء ولجنــة الصحــة والســالمة ولجنــة  العمــل التنســيق مــع المؤسســات التمثيليــة لالأجــراء بالمقاولــة، وخصوصــا منــدو�ب

المقاولــة والمكاتــب النقابيــة للعمــال. 
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ض مركزيــة نقابيــة  ض الحكومــة والمركزيــات النقابيــة لحظــة مواجهــة مفتوحــة بــ�ي وشــكلت نتائــج هــذه الجلســة التفاوضيــة بــ�ي

ض بالقطاعــات  ح حكومــي باقتطــاع المبــا�ش مــن اجــور الموظفــ�ي )الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل( والحكومــة.  بشــأن مقــ�ت

ي صنــدوق 
والمؤسســات العموميــة، لثالثــة ايــام مــن اجورهــم موزعــة ثالثــة أشــهر. تحــت طائلــة التضامــن والمســاهمة �ض

ي هــذا االجتمــاع »بــان هــذه النقطــة 
تدبــ�ي نتائــج الجائحــة. حيــث أكــد للصحافــة الوطنيــة الكاتــب العــام بالنيابــة كمشــارك �ض

ــات كل موظــف )ة( والرفــض  ــا عــىل ان يحكمهــا منطــق التطــوع والتضامــن االرادي بحســب امكاني اح، وأكدن جــاءت كإقــ�ت

الكامــل الأي اجــراء اجبــاري مــن شــانه ان يقــوض اســس التضامــن والتطــوع« 

ض  لكــن الحكومــة اخــذت قــرارا يــوم 13 ابريــل 2020، وبمنشــور مــن رئاســة الحكومة، باالقتطــاع االجبــاري من اجــور الموظف�ي

ر الفصــل 40 مــن الدســتور، والمــادة  باجــر يــوم واحــد ابتــداء مــن شــهر ابريــل واىل حــدود شــهر يونيــو 2020، تحــت مــ�ب

5 مــن مرســوم -قانــون رقــم 2.20.292 المتعلــق بحالــة الطــوارئ الصحيــة، بــدون تشــاور مــع الحركــة النقابيــة، وبــدون 

ي الصفــوف االماميــة لمواجهــة الجائحــة. هــذا القــرار خلــق ازمــة ومواجهــة جديــدة 
ي اعتبــار للمهــن العموميــة الواقعــة �ض

أد�ض

ي بــل 
ي بالغاتهــا وت�يحاتهــا بــان القــرار الحكومــي غــ�ي دســتوري أو قانــو�ض

ي اكــدت �ض
ض الحكومــة والمركزيــة النقابيــة الــىت بــ�ي

تعســفي.

ي مجــال الحفــاظ عــىل الصحــة والســالمة المهنيــة بمواقــع 
وتؤكــد النقابــات انــه ال يوجــد اي مخطــط اســتعجاىلي ومحــدد �ض

ــاك  ــس هن ــل 2020 لي ــة ابري ــا واىل حــدود نهاي ــة.  وعموم ــرارات الطــوارئ الصحي ــات الجائحــة وق العمــل وفــق خصوصي

معطيــات رســمية وواضحــة، حــول عدد العمــال والعامــالت، والمســتخدمون بالقطاعــات الخاصــة، والموظفــون بالقطاعات 

يــا. خصوصــا وانــه مــع  ض المؤكديــن مخ�ب ي تمــت اصابتهــم او توفــوا بمــرض كوفيــد-19 مــن مجمــوع المصابــ�ي
العامــة....  الــىت

صابــة بالمــرض مــن بــؤر جغرافيــة ســكنية وعائليــة، اىل مجــال بــؤر مهنيــة، وخصوصــا  بدايــة شــهر ابريــل انتقــل مجــال االإ

ة. فالحركــة النقابيــة اشــارت وبعبــارات قويــة لتقاعــس وزارة  كات والمتاجــر التجاريــة الكبــ�ي بمجموعــة مــن المقــاوالت والــ�ش

ي الشــغل بحــث ال يصــل اىل 300 نفتــش ممــارس لمهمــة التفتيــش 
الشــغل ومنظومتهــا الرقابيــة، )بالرغــم مــن نــدرة مفتــ�ش

ــا  ــغل ومالئمته ض الش ــ�ي ــة لقوان ــات التوضيحي ــية، او البالغ ــات التحسيس ــض الومض ــتثناء بع ( باس ي
ــىض ــد الوط ــىل الصعي ع

ــغل.  ــوق الش ي س
ــع �ض ــورة الوض ــ� خط ــح يف ــوي والواض ــا الق ــا وارتباكه ــدم حضوره ــا أو ع ــة. فغيابه ــة الجائح لوضعي

ــة الشــغل  ــن ســياق خطــورة وضعي ــدا ع ــه بعي ي مجمل
ــاي 2020 كان �ض ــح م خصوصــا وان الخطــاب الرســمي بمناســبة فات

ي ضــل االزمــة الصحيــة وبعدهــا. 
والتشــغيل �ض

ــوم 4  ــغل ي ــر الش ــىل وزي ــرض ع ــغل، ف ــة ووزارة الش ــة للحكوم ــة النقابي ــرف الحرك ــن ط ــة م ــات الموجه ــم التنبيه فحج

ام  مــاي 2020، خــالل جلســة برلمانيــة تقديــم بعــض المعطيــات الأول مــرة حــول موضــوع تفتيــش الشــغل، ومــدى احــ�ت

المقــاوالت المشــتغلة لمعايــ�ي الصحــة والســالمة المهنيــة المرتبطــة باالأزمــة الصحيــة.  حيــث اوضــح ان مؤسســة تفتيــش 

ض 13 مــارس و15 ابريــل لمــا يناهــز 6761 مقاولــة.  ومنــذ هــذا التاريــخ عملــت الــوزارة  الشــغل، قامــت بزيــارات ميدانيــة بــ�ي

قليميــة المعنية،  عــىل تقويــة الخرجــات وتكثيفهــا وتشــكيل لجنــة مركزيــة ولجــان جهويــة لليقظة بالتنســيق مــع الســلطات االإ

ي االأوســاط 
ــة �ض ــؤر المرضي ــن الب ــد م ــة اكتشــاف العدي ــد حقيق ــن. واك ــة واالأم ــة والصحــة والصناع خصوصــا وزارة الداخلي

ء الــذي دفــع  ي
صابــة خــالل شــهر ابريــل. الــ�ش ي ارتفــاع معــدالت االإ

المهنيــة بوحــدات صناعيــة وتجاريــة.  وكانــت الســبب �ض

ي 
ض 15 و23 ابريــل 2020 بمراقبــة 3759 مقاولــة. والــىت ة الممتــدة بــ�ي الــوزارة اىل القيــام بعمليــة مكثفــة للتفتيــش خــالل الفــ�ت

ي 
ــىت ــد 19. وال ــة الخاصــة بجائحــة كوفي ــة والوقائي ــا لالإجــراءات الصحي امه ــاوالت بســبب عــدم اح�ت أدت اىل اغــالق 10 مق

ضافــة اىل فتــح خــط هاتفــي )الــو 2233( ســيصبح جاهــزا يــوم 6  تشــغل لوحدهــا مــا يصــل اىل 10000 عامــل وعاملــة. باالإ

مــاي 2020 لتقديــم المشــورة والتوجيهــات، وتلقــي شــكايات المأجوريــن، بخصــوص قضايــا الصحــة والســالمة المهنيــة.

ض  ض وأكاديميــ�ي ــة، بمســاهمة باحثــ�ي ــة بالمغــرب عــ�ب مختلــف الوســائط الممكن ــارت الحركــة النقابي ي نفــس الوقــت اث
لكــن �ض

ــادات  ــالت واالجته ــة والتأوي ــا الخالفي ــزت عــىل القضاي ــات الشــغلية، رك ــة والعالق ــة واالجتماعي ــوم القانوني ي مجــال العل
�ض
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امــات والعقــود.  وإشــكاالت  ض وس كورونــا كقــوة قاهــرة وقانــون الشــغل وقانــون االل�ت ض فــ�ي القانونيــة المتعلقــة بالعالقــة بــ�ي

تعليــق عقــد الشــغل لوجــود اســتحالة  العمــل تســتمر لمــدة مــن الزمــن يعــود بعدهــا لل�يــان بمجــرد زوال االســتحالة، 

، ومنهــا مــا يرجــع للمشــغل ، ومنهــا مــا يكــون  مــع العلــم ان أســباب توقــف عقــد الشــغل متعــددة منهــا مــا يرجــع لالأجــ�ي

ي مــن البــاب الخامــس مــن القســم االأول مــن الكتــاب 
ي الفــرع الثــا�ض

ي �ض ع المغــر�ب خارجــا عــن إرادتهمــا معــا، وقــد حــدد المــ�ش

ي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 33 مــن المدونــة 
االأول مــن مدونــة الشــغل المغربيــة كيفيــة إنهــاء عقــد الشــغل، وقــد جــاء �ض

ض بإنهــاء عقــد الشــغل المحــدد المــدة قبــل حلــول أجلــه تعويضــا للطــرف االآخــر، مــا  أنــه : ” يســتوجب قيــام أحــد الطرفــ�ي

را بصــدور خطــا جســيم عــن الطــرف االآخــر، أو ناشــئا عــن قــوة قاهــرة. كمــا اكــدت الحركــة النقابيــة  نهــاء مــ�ب لــم يكــن االإ

ي تعــود اىل صاحــب العمــل، الــذي 
ي تحــدد أســباب توقــف عقــد الشــغل الــىت

عــل اعتمــاد المــادة 32 مــن مدونــة الشــغل الــىت

ــة بصفــة مؤقتــة، بحيــث يمكــن تأطــ�ي و إدخــال إيقــاف عقــد الشــغل بســبب انتشــار  ي للمقاول
غــالق القانــو�ض يلجــا اىل االإ

ي العقــد، أو أن يكــون 
وس كورونــا ضمــن التوقــف المؤقــت لعقــد الشــغل، دون أن يرتــب ذلــك أي مســؤولية عــىل طــر�ض فــ�ي

ازي  ي لــه، وبالتــاىلي فــإن توقــف عقــد الشــغل هــو مجــرد إجــراء احــ�ت
للطــرف االآخــر طلــب فســخ العقــد أو التنفيــذ العيــىض

ض هــذه الحالــة كســبب مــن أســباب التوقــف  ض االأجــ�ي والمشــغل.وما يمــ�ي ي أدى إىل انقضــاء مؤقــت للرابطــة العقديــة بــ�ي
وقــا�أ

ــة  ض االأجــ�ي والمشــغل، نظــرا لخطــورة  المــرض عــىل الصحــة والســالمة العام ــ�ي كة ب ــا مشــ�ت ــد الشــغل أنه المؤقــت لعق

، وامتثــاال الأوامــر الســلطة العامــة بإيقــاف جميــع االأنشــطة. ض وصحــة وســالمة االأجــراء والمشــغل�ي

ام  ي حالــة عــدم احــ�ت
ض االجــ�ي مــن حــق االنســحاب والتوقــف عــن العمــل، �ض ورة تمكــ�ي كمــا نبهــت الحركــة النقابيــة عــىل رصض

ي 
ــىت ــاوالت ال ــا  بالمق ــل.  وخصوص ــع العم ي موق

ــة �ض ــة بالجائح ــة الخاص ــالمة المهني ــة والس وط الصح ــ�ي �ش ــق وتوف وتطبي

هــا،  ض مــن المــواد االأساســية وغ�ي ي أداء عملهــا لضمــان ســ�ي االقتصــاد ولتلبيــة حاجيــات المواطنــ�ي
فــرض عليهــا االســتمرار �ض

ــة  ــ�ي الالزمــة لحماي ــع التداب ــث تقــع عــىل صاحــب العمــل مســؤولية توفــ�ي الظــروف المناســبة للعمــل واتخــاذ جمي بحي

ورة تفعيــل المؤسســات القانونيــة لحمايــة صحــة  ســالمة االأجــراء وصحتهــم، عمــال  بالمــادة 24 مــن مدونــة الشــغل، مــع رصض

وســالمة االأجــراء، بــدءا بمهــام واختصاصــات طبيــب الشــغل، والمصلحــة الطبيــة للشــغل) المــادة 307 ( ولجنــة الصحــة 

ي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة، )المــادة 530( 
والســالمة المهنيــة، )المــادة 337( وتعزيــز اختصاصــات مفتــش الشــغل �ض

ي حالــة االتفــاق عــىل العمــل عــن بعــد:  تفعيــال 
ض �ض ورة حمايــة االجــراء والمســتخدم�ي كمــا اكــدت الحركــة النقابيــة عــىل رصض

ض أطــراف العالقــة الشــغلية، ودون المســاس بالحقــوق المكتســبة.   يطــة حصــول اتفــاق بــ�ي للمــادة 8 مــن مدونــة الشــغل �ش

ي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا يمكــن أن يكــون العمــل عــن بعــد مــن ضمــن االإجــراءات القانونيــة الممكنــة للحــد مــن انتشــار 
و�ض

ــة  ــراف العالق ــوق أط ــان حق ــغل، وضم ــب الش ــىل مناص ــالمتهم، وع ــراء وس ــة االأج ــىل صح ــاظ ع وس، والحف ــ�ي ــذا الف ه

الشــغلية. كمــا نبهــت الحركــة النقابيــة اىل لجــوء بعــض اصحــاب العمــل عــىل فــرض العطلــة الســنوية عــىل االجــراء بــدون 

رة  ــ�ض ــاوالت المت ي بعــض المق
ــدة العمــل لالأجــراء �ض ــض م ــق بحــاالت تخفي ض االطــراف. وإشــكاالت اخــرى تتعل ــ�ي ــاق ب اتف

ي ضــل االزمــة 
مــن الجائحــة.  وحــاالت اخــرى بزيــادة ســاعات عمــل اضافيــة بحكــم الطلــب عــىل منتوجاتهــا او خدماتهــا �ض

الصحيــة.  وحــاالت تقليــص عــدد االجــراء بالمقاولــة، او اغــالق مؤقــت او بســبب قــرار للســلطات العموميــة .... 

ي 
ورة اعــادة النظــر �ض ي العديــد مــن البيانــات والمداخــالت والنــدوات المنظمــة عــن بعــد، بــ�ض

ت �ض   الحركــة النقابيــة اعتــ�ب

ــة  ــا االزم ي فرضته
ــىت ــات ال ــار التحدي ض االعتب ــىل ان يأخــذ بعــ�ي ــد. ع ــوي الجدي ــوذج التنم ــاء النم ــة لبن ــزات التوجيهي المرتك

ض عمومــا. وإدمــاج  ي وعــىل المواطنــ�ي
الصحيــة عــىل الدولــة، وأصحــاب العمــل، وأيضــا النقابــات وفعاليــات المجتمــع المــد�ض

ي صياغــة نمــوذج جديــد للتنميــة يكــون االنســان جوهــره ومنطلقــه. 
دروســها ونتائجهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة �ض

ي 
ــو�ض ي والك

ــة – عــىل المســتوى الوطــىض ــن طــرف الدول ــوع االجــراءات المتخــذة م ــة، مجم ــة نقابي ض بمركزي حســب مســؤول�ي

)الطــوارئ الصحيــة( هــي لمحــارصة انتشــار جائحــة كرونــا، ولتقليــل الضغط عــىل البنيــات الصحــة واالستشــفائية العمومية، 

ي ذلــك  تتحملهــا بشــكل 
ي تقديرهــا فالمســؤولية  �ض

ي عــدم قدرتهــا لالســتجابة للجوائــح الشــمولية.  و�ض
وهشاشــتها الواضحــة �ض

ي مــن الخدمــات الصحيــة )الضغــط 
مــج  منــذ عقــد الثمانينــات مــن القــرن المــا�ض فاضــح   الدولــة و انســحابها الكامــل والم�ب
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يــة لقطــاع الصحــة العموميــة  وتحويلهــا اىل القطــاع الخــاص( والحمايــة  ض يــة والماليــة والتقنيــة والتجه�ي عــىل المــوارد الب�ش

ض  ــ�ي ــق القوان ــل  تطبي ــع )تجاه ــق للجمي ــغل الالئ ــة( والش ــة االجتماعي ــىل الحماي ــية ع ــرارات مقياس ــق ق ــة )تطبي االجتماعي

ــة  ــة واالجتماعي ــلبية االقتصادي ــار الس ــج االث ــة بنتائ ــزة ومصدوم ــة وعاج ــوم عاري ــا الي ( ووقوفه ــا االد�ض ي حده
ــغلية �ض الش

هــا. مجــة والفجائيــة حســب مركزيــة نقابيــة تــم تفك�ي والصحيــة لجائحــة كرونــا الغــ�ي الم�ب

ي 
ــة �ض ــزة االمني ــن طــرف االجه ة م ــن التجــاوزات الخطــ�ي ــة م ــة، اىل مجموع ــات حقوقي ــة وجمعي ــة نقابي ــا اشــارت مركزي كم

شــارة اىل الكــم  ام حالــة الطــوارئ الصحيــة. بمــا فيهــا اجباريــة الكمامــات، والتجــول بالرخصــة االســتثنائية باالإ مراقبــة احــ�ت

ي حالــة �اح.   
.  والــذي حــدد مــع اواخــر شــهر ابريــل بزائــد 70 ألــف موقــوف ومتابــع �ض ض ض والمتابعــ�ي الهائــل مــن الموقوفــ�ي

لمــان لوضــع حــد للتعســفات والتجاوزات المســجلة  وتوجهــت بمذكــرات للــوزارة المعنيــة بحقــوق االنســان والعالقــة مــع ال�ب

بالصــوت والصــورة لبعــض االجهــزة االمنيــة.

كمــا اكــدت مركزيــة نقابيــة والشــبكة المغربيــة للتضامــن مــع الشــعوب وتنســيقيات الدفــاع عــن حقــوق االنســان رفضهــا 

« الــذي طورته  ض ض وخصوصــا تطبيــق »هاماكــ�ي ض والمخالطــ�ي ونيــة وتعقــب هواتــف المصابــ�ي اســتعمال تطبيــق المراقبــة االلك�ت

حــة  كــة إ�ائيليــة وأعلنــت رفضهــا الكامــل » الســتعماله مــن طــرف الدولــة المغربيــة وســحبه مــن قائمــة التقنيــات المق�ت �ش

ي أي مجــال مــن المجــاالت »
ي �ض

ة اىل رفضهــا »لــكل اشــكال التطبيــع مــع العــدو الصهيــو�ض ي دفــ�ت طلــب العــروض » مشــ�ي
�ض

ورة تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب  ي أواســط ابريــل 2020 عــىل رصض
شــارة اىل ان الحركــة نقابيــة نبهــت �ض وتجــدر االإ

صابــة بمــرض كوفيــد-19  اىل مــا بعــد 20 ابريــل 2020. خصوصــا وانــه ســيصادف  ي معطيــات االإ
التطــور النوعــي المســجل �ض

ــارات  ــاجد والزي ــواق والمس ي االأس
ــي )�ض ــارب االجتماع ــىل التق ــوم ع ــدات تق ــادات ومعتق ــن ع ــه م ــا يمثل ــان وم ــهر رمض ش

ــدي  ــد الجس ــىل التباع ــة ع ــة القائم ازي ــراءات االح�ت ــق االإج ي العم
ــدد �ض ــانها ان ته ــن ش ــي ...( م ــور الجماع ــة والفط العائلي

واالجتماعــي.  

تونس
ي مواجهــة المخاطــر. نقابــات أصحــاب العمــل منهــا مــن ذهــب اىل المطالبــة 

ي نقيــض �ض
التفاعــالت النقابيــة جــاءت عــىل طــر�ض

ي شــهر مــارس وأفريــل تســبقة أو ســلفة تقتطــع الحقــا مــن 
ض وأعــوان القطــاع الخــاص واعتبــار أجــر�ت بإيقــاف أجــور الموظفــ�ي

ي توقــف نشــاطها ومنهــا مــن 
كات الــىت االأجــر أو أيــام العطلــة ومنهــا مــن طالــب بإجــراءات حكوميــة وبنكيــة لمســاندة الــ�ش

ي بيــان بتاريــخ 02 افريــل 2020 دعــا المكتــب التنفيــذي لنقابــات أصحاب العمــل وجّلها 
أمــىض اتفاقــا مــع نقابــات العمــال. �ض

ــات  ي وضعي
ــة �ض ــة، الحكومــة اىل »النظــر بصفــة عاجل ي االتحــاد التونــ�ي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليدي

ــل �ض ممّث

ض ونقــل االأشــخاص وأصحــاب المؤسســات الفرديــة الذيــن توقــف نشــاطهم بالكامــل  ض والمهنيــ�ي مئــات االآالف مــن الحرفيــ�ي

ى  ووجــدوا أنفســهم دون دخــل« ونبــه »مــن تداعيــات الوضــع الراهــن عــىل كل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة والكــ�ب

ــات  ي القطاع
ــة �ض ــات الخاص ــض المؤسس ــاط بع ــل نش ــد »ان تواص ــيولة«. وأك ي الس

ــ�ي �ض ــص كب ــن نق ي م
ــا�ض ــت تع ي بات

ــىت ال

ي القطــاع الخــاص المنّظــم 
خيــص اداري وان هــذه المؤسســات تضمــن ســالمة عمالهــا وادان التشــكيك �ض الحيويــة يتــم ب�ت

فــع عــن االتهامــات والمزايــدات الن تونــس بأشــّد الحاجــة اليــوم اىل الوحــدة الوطنيــة«6. داعيــا اىل »ال�ت

ذاعــة  وأدىل رئيــس نقابــة »كونكــت« وهــي نقابــة أصحــاب عمــل حديثــة العهــد بت�يــح يــوم الخميــس 09 أفريــل 2020 الإ

ــر  ة الحج ــ�ت ــالل ف ــون خ ــم ال يعمل ــة وه ــم كامل ــىل أجوره ــي ع ــف عموم ــف موظ ــول 800 أل ــه أن »حص ــاء في ــمس ج ش

الصحــي أمــر غــ�ي معقــول وهــو يثقــل كاهــل الدولــة ويمثــل عبئــا«. ولقــد أثــار هــذا الت�يــح اســتياء قطــاع واســع مــن 

الــرأي العــام. 

6 االتحاد التون�ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية )2020(، بيان 02 أفريل
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ــىل  اف ع ــة اال�ش ــل لجن ي عم
ــا اىل »االإ�اع �ض ــام ودع ــر الع ــرار الحج ــغل ق ــاد الش ــذي التح ــب التنفي ــن المكت ــه، ثم ي بيان

�ض

ّي ومواجهــة الجوائــح الصحيــة لتوجــه جهودهــا كلهــا اىل التدخــل العاجــل لمكافحــة الوبــاء 
ي حســاب التــو�ت

حوكمــة التــ�ّف �ض

ي تطبيــق قــرارات الهيــاكل الصحيــة... وإجبــار 
ودعــم المستشــفيات العموميــة، كمــا أدان تلّكــؤ أصحــاب بعــض المؤسســات �ض

ض باالأنشــطة الحياتيــة« ودعــا الّســلط اىل »التدّخــل لغلــق هــذه المؤسســات  العمــال عــىل العمــل رغــم انهــم غــ�ي معنيــ�ي

ــاب  ــة وأصح ــب الحكوم ــق، وطال ــات الغل ــاص تبع ــاع الخ ــال القط ــل عّم ــض تحمي ــا« و »رف ــته�ت بصحــة عماله ي تس
ــىت ال

ــة تكــون  ــة مــدة االأزمــة، كمــا دعــا الحكومــة اىل اتخــاذ إجــراءات اجتماعيــة إضافي ض أجــور العمــال طيل المؤسســات بتامــ�ي

ائــح... ومنهــم الفالحــون والمهــن الحــرة والمؤسســات الصغــرى خاصــة اذا طــال  اكــ�ش نجاعــة وتشــمل جميــع الفئــات وال�ش

الحجــر وفرضــت البطالــة الفنيــة«7. 

ــة(  ــؤون االجتماعي ــة ووزارة الش ــاد الصناع ــغل، اتح ــاد الش ــراف )اتح ي االأط
ــال�ش ــاق ث ــل 2020 اتف ــوم 14 أفري ــم ي ــد ت ولق

ي اطــار االإجــراءات االستشــفائية الصــادرة 
ض بالقطــاع الخــاص مــن أجــور شــهر أفريــل الجــاري كاملــة �ض ض العاملــ�ي عــىل تمكــ�ي

لمرســوم رئيــس الحكومــة، يقــع بموجبهــا رصف 200 دينــار مــن طــرف الحكومــة وبقيــة االجــر مــن طــرف المؤسســة، علمــا 

ي القطــاع الخــاص. 
ان الـــ 200 دينــار تمثــل حــواىلي ثلــث متوســط االجــر �ض

ي اتحــاد أصحــاب العمــل وخارجــه وقــع تراجــع 
ولكــن عــىل اثــر صــدور احتجاجــات مــن طــرف بعــض النقابــات القطاعيــة �ض

ي شــكل ســلفة يقــع خصمهــا 
ي بــان النصيــب الــذي تدفعــه المؤسســة يكــون �ض

عــىل هــذا االتفــاق وتأويلــه عــىل انــه يقــىض

ي بيــان أصــدره اتحــاد أصحــاب العمــل 
ضافيــة او مــن أيــام الراحــة كمــا ورد ذلــك �ض فيمــا بعــد مــن المنــح أو مــن الســاعات االإ

ي شــهر مــارس 
ي دفعهــا القطــاع الخــاص للعمــال الذيــن لــم يشــتغلوا �ض

يــوم 15 أفريــل الــذي جــاء فيــه أيضــا ان االأجــور الــىت

ســيقع خصمهــا مــن االأجــور او أيــام العطــل أيضــا باعتبارهــا تســبقة او ســلفة8.

ي مواجهــة التداعيــات 
ويبــدو واضحــا ان الحكومــة لــم تجــد اتفاقــا مــع منظمــة أصحــاب العمــل حــول مســاهمة هــؤالء �ض

ــان  ــة لــدى افتتاحــه اشــغال المجلــس االمــن القومــي اىل التذكــ�ي ب ــة، مــا حــدى برئيــس الدول ــة لالزمــة الصحي االجتماعي

ي قضايــا فســاد تبلــغ اكــ�ش مــن 13 مليــار وإنهــا مازالــت لــدى 
ض �ض االأمــوال المصــادرة بعــد الثــورة لرجــال االعمــال المورطــ�ي

البنــوك.

ــات أصحــاب العمــل والغــرف المختلطــة لحــ� مختلــف مســاهمات القطــاع الخــاص  ي المقابــل هنالــك اســتبيان لنقاب
�ض

ي والمحافظــة عــىل العمــل وإعانــات  طــار الطــىب ي مجــاالت اســناد المستشــفيات واالإ
ي مواجهــة تداعيــات االزمــة الصحيــة �ض

�ض

ماليــة.

كات رصف شــهر أفريــل  وردا عــىل تراجــع نقابــة أصحــاب العمــل عــىل اتفاقهــا يــوم 14 أفريــل معــه عــىل مواصلــة الــ�ش

مقابــل اعانــة حكوميــة ب 200 دينــار أصــدر اتحــاد الشــغل يــوم 21 أفريــل الجــاري بيانــا جــاء فيــه: » أنّنــا فوجئنــا بتأويــالت 

ي ذلــك إىل المرســوم عــــدد 4 الصــادر عــن رئيــس الحكومــة 
خاطئــة ومنتهكــة لالتّفــاق صــادرة عــن اتّحــاد االأعــراف مســتندة �ض

: ي
ي االتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل أن نوّضــح االآ�ت

والــذي لــم تســت�ش فيــه االأطــراف االجتماعيــة، ويهّمنــا �ض

• إّن أجــور العّمــال حــّق وليســت مّنــة وال هبــة وهــي مســتوجبة بحكــم العالقــات الشــغلية، وإّن توقيــف االأنشــطة 
ي الــذي تمــّر بــه البــالد وبقــرار دســتوري 

ي االســتثنا�أ
ي نتيجــة الظــرف الوبــا�أ

لــم يكــن صــادرا عــن الجانــب العّمــاىلي إذ يــأ�ت

لرئيــ�ي الدولــة والحكومــة.

• إّن اتفــاق 14 أفريــل 2020 هــو اتّفــاق مســؤول طوعــي ينــّم عــن وعــي االتحاديــن بدّقــة الظــرف االجتماعــي لعّمــال 
ي اســتجابة لالســتحقاقات االجتماعيــة للمؤسّســة تجــاه منظوريهــا، عــالوة عــىل أنّــه وليــد 

القطــاع الخــاص وهــو يــأ�ت

. ض ض الطرفــ�ي عالقــة حــوار تاريخيــة بــ�ي

7 االتحاد العام التون�ي للشغل )2020( بيان المكتب التنفيذي بتاريخ 30 مارس
8 االتحاد التون�ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بيان 15 أفريل
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ــم  ض أعــاله ول
ّ ــ�ي ي بــ�ف االأجــور عــىل النحــو المب

ــل ويقــىض ــل 2020 واضــح وال يحتمــل التأوي ــاق 14 أفري • إّن اتّف
ضافيــة، وعليــه وجــب  يعتــ�ب بالمــرّة هــذا االســتحقاق ســلفة أو قرضــا أو تســبقة عــىل العطلــة الســنوية أو الســاعات االإ

تطبيقــه حرفّيــا وســداد أجــور العّمــال كمــا تضّمنهــا االتّفــاق.

ورة  ام الحــوار االجتماعــي وعــىل الوعــي بــ�ض ــة عــىل احــ�ت ــات هــو دالل ام باالتفاقّي ض ــ�ت ــدات واالل ام التعّه • إّن احــ�ت
تجــاوز محنــة الجائحــة الوبائيــة بأقــّل الخســائر االقتصاديــة واالجتماعيــة وحــرص عــىل االســتقرار االجتماعــي وتعبــ�ي 

ب لمصداقيــة التفــاوض وتخّل  ي مجابهــة الوبــاء، وإّن أّي إخــالل بهــذه االتّفاقــات إنّمــا هــو رصض
ي �ض

عــن التضامــن الوطــىض

ي ظــّل تخــىّلي 
ي �ض عــن المســؤولية الوطنيــة وهــو أيضــا تعميــق لتوتّــر المناخــات االجتماعيــة وتأجيــج للغضــب الشــعىب

ــا نحــّذر مــن أّي  ي واســتقالتهم مــن أداء واجبهــم تجــاه البــالد. وإنّن
بعــض مــن أربــاب العمــل عــن واجبهــم الوطــىض

وريــة  تجــاوز لمضمــون اتّفــاق 14 أفريــل 2020 ومــن المســاس بحقــوق العّمــال ولــن نتــوا�ض عــن اتّخــاذ القــرارات ال�ض

لمنــع ذلــك، وندعــو كاّفــة الهيــاكل النقابيــة إىل الحــرص عــىل متابعــة ذلــك.

ــة  ــات الغذائي ــة للصناع ــة العاّم ــع الجامع ــاق م ــد اتّف ــاالإ�اع بعق ــفار ب ل ووكاالت االأس ض ــ�ض ــاب ال ــب أصح • نطال
والســياحة والتجــارة والصناعــات التقليديــة وضمــان أجــور العّمــال وحقوقهــم.9«

وقرر االتحاد التون�ي للفالحة و الصيد البحري ما يىلي :

1. اقتطاع نسبة %1 من كل المنتوجات الفالحية الموجهة اىل اسواق الجملة بكامل انحاء البالد.

ع كافة اعوان و إطارات هياكل االتحاد محليا و جهويا و مركزيا بيوم عمل. 2. ت�ب

ــة  ــدا عــىل اهمي ــروح التضامــن و تأكي ــدوق 1818 تجســيدا ل ي صن
ض و البحــارة اىل المســاهمة �ض 3. دعــوة كل الفالحــ�ي

ــب. ــة االأخطــار و تجــاوز هــذا الظــرف العصي ي مواجه
ــة �ض الوحــدة الوطني

ــد الجــرارات و آالت  ــات عدي ــة البلدي ي وضعــت عــىل ذم
ــىت ــة ال ــة و المحلي ــاكل الجهوي ــادرة بعــض الهي ــوه بمب 4. ين

ــالد. ــات الب ي كامــل جه
ــادرة �ض ــم هــذه المب ــم و يدعــو اىل تعمي ــة و التعقي ــات النظاف ي عملي

ــرش لمعاضــدة جهودهــا �ض ال

ــوان و  ــن اع ــة م ــاكل الصحي ــة الهي ــات كاف ــكرية و تضحي ــة و العس ض االأمني ــت�ي ــة و المؤسس ــود الحكوم ــن جه 5. يثم

ــة. ــة و شــبه طبي إطــارات طبي

ام االجراءات الوقائية المنصوح بها. ورة التحىلي بأعىل درجات الحيطة و اليقظة و اح�ت 6. يشدد عىل رصض

ض و البحــارة باالضطــالع بدورهــم و مواصلــة البــذل من اجل انجاح المواســم و ضمــان تزويد  ام الفالحــ�ي ض 7. يجــدد الــ�ت

ض و المحتكرين10. االأســواق بكافــة المنتوجــات الفالحيــة و يدعــو اىل تجنب اللهفــة و الهلع لقطع دابــر المضاربــ�ي

لبنان
: مواقف االتحاد العّماىلي العام تتلّخص بالتاىلي

- دفع ما يقارب الحد االأد�ض لالأجور للذين فقدوا اجورهم وحىت انتهاء االأزمة.

. كي ي تفوق الــ 500 الف دوالر ام�ي
يبة تصاعدية عىل الودائع الىت - فرض رصض

قتصاديّة االإجتماعّية. ي وضع سياسات المواجهة االإ
اك العّمال �ض - إ�ش

ض الرعاية االإجتماعّية الشاملة. ي الحكومي والتعليم الرسمي وتأم�ي
- تطوير القطاع االستشفا�أ

9 االتحاد العام التون�ي للشغل )2020(، بيان 21 أفريل
10 االتحاد التون�ي للفالحة والصيد البحري )2020( بيان المكتب التنفيذي بتاريخ 18 مارس
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. - رفض سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام كجواب عىل العجز الماىلي

. ض - دفع أجورالمياوم�ي

يعات المحلية والدولية. - تطبيق الت�ش

- إنشاء صندوق للبطالة.

ي والنقابات فيجدر االشارة اىل انه:
أما بالنسبة اىل مواقف هيئات المجتمع المد�ض

ي الــذي يضــم 50 اتحــادا( موقًفــا محــّدًدا بشــأن التدابــ�ي الصحّيــة 
تحــاد العّمــاىلي العــام )االتحــاد الوطــىض لــم يصــدر عــن االإ

ي عّمــم بعضهــا 
تحــادات والنقابــات الــىت ــًدا لهــا. وكذلــك االأمــر بالنســبة لالإ الصــادرة عــن الحكومــة، بــل كان باالإجمــال مؤيّ

ــق االإجــراءات  ــة بالحــرص عــىل تطبي ــا الحكوم ــن يتابعــون أعمالهــم مطالًب ــال الذي ــل العّم ــن قب ــا م ــح يجــب إتباعه نصائ

ــة. قتصاديّ ي المؤسســات االإ
ــة �ض الوقائّي

ــز  ــم المراك وس، تقيي ــ�ي ــع الف ــي م ــىل التعاط ض ع ــ�ي ــب الممرض : تدري ض ــ�ي ــة الممرض ــه نقاب ــت ب ــ�ب قام ي االك ــا�ب ــدور النق ال

ي لجنــة االزمــة التابعــة للحكومــة، التعاقــد 
المخصصــة للحجــر الصحــي للذيــن أصيبــوا وليــس لديهــم عــوارض، المشــاركة �ض

. ض ض المصابــ�ي ض الحجــر الصحــي للممرضــ�ي مــع بعــض الفنــادق لتأمــ�ي

ض وخاصــة مــن نقابــات المهــن  ض مســتقل�ي مــن جهتــه »مهنيــون ومهنيــات« وهــو تجمــع إنبثــق عــن االنتفاضــة وضــم نقابيــ�ي

الحــرة) محامــون وأطبــاء و مهندســون...(، فقــد إنتقــد أداء الحكومــة وطالبهــا بتوســيع عــدد الفحوصــات وبوضــع اليــد عــىل 

. ض ض والالجئــ�ي ض والنازحــ�ي كل المســتلزمات الطبيــة وإســتخدامها مجانــا لــكل المواطنــ�ي

نتفاضــة اللبنانّيــة مواقــف محــّددة بالنســبة لالإجــراءات الصحّيــة، إالّ  ي االإ
لــم يكــن للهيئــات المدنّيــة، وخاصــة المشــاركة �ض

ســباب سياســّية  ي المرحلــة االأوىل مــن إنتشــار الوبــاء، حيــث طالبــت الحكومــة بــاالإ�اع بإتخــاذ االإجــراءات وعــدم التلكــؤ الإ
�ض

مرتبطــة بالســفر مــن واىل بعــض البلــدان.

ًا بالتوقيــع عــىل بيــان تطالــب فيــه الحكومــة »بتوفــ�ي اختبــارات فحــص الكورونــا  وقــد قامــت بعــض الهيئــات المدنّيــة أخــ�ي

ــة  ــع المناطــق اللبنانّي ي جمي
ــة �ض ــوازم الطبّي ــزة والل ض االأجه ــ�ي ض وتأم ــ�ي ــا ودون تمي ــع مجانً ــة والعــالج والحجــر للجمي واالأدوي

ــن  ض م ــاج المقيمــ�ي ورة إدم ــد عــىل رصض ــة. والتأكي ــة الصحّي ض اىل العناي ــ�ي ــان وصــول االشــخاص المعوق ــادل، وضم بشــكل ع

.» ض ــاء أو لمعالجــة المصابــ�ي ــة المرســومة الإحتــواء الوب ي الخطــط الصحّي
ــال مهاجريــن �ض ض وعّم ض ونازحــ�ي الجئــ�ي

ــة  قتصاديّ ــات االإ ض وكأن ال سياســة لديهــم للتعامــل مــع االأزمــة. وقــد طــرح رئيــس الهيئ  أصحــاب العمــل يبــدون مرتكبــ�ي

ض أجــور العامــل مــن صنــدوق تعويضــات نهايــة  ــا واســًعا. وتتلّخــص المبــادرة بتأمــ�ي ا وعّماليًّ ًا القــت رفًضــا شــعبيًّ مبــادرة أخــ�ي

ي الضمــان االجتماعــي.
الخدمــة �ض

البحرين
تفاعــل االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن باعتبــاره المنظمــة النقابيــة االكــ�ش تمثيــال لعمــال البحريــن مــع تداعيــات 

رة مــن العمــال حيــث قــام بسلســلة مبــادرات الحتــواء هــذه التداعيــات والتخفيــف  جائحــة كورونــا عــىل الفئــات المتــ�ض

ي ذلــك العمــال المهاجريــن. ومــن هــذه المبــادرات اعلــن عــن دعــم متعــدد االوجــه 
مــن وطأتهــا الســلبية عليهــم  بمــا �ض

ي حاجــة 
ريــن ليــس مقتــ�ا عــىل تقديــم الغــذاء للعمــال المهاجريــن الذيــن اوضاعهــم المعيشــية هشــة وهــم �ض للمت�ض

ــن حيــث رصــد االتحــاد العــام مــن  ري ــب اشــكال اخــرى مــن الدعــم للعمــال المت�ض ــة اىل جان ماســة للمســاعدة الغذائي

مــوارده الخاصــة مبلــغ يقــدر بحــواىلي 40.000 دوالر لهــذا الدعــم. كمــا قــام االتحــاد العــام بمخاطبــة غرفــة تجــارة وصناعــة 
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ك لمواجهــة االآثــار الســلبية للجائحــة عــىل  ض فيهــا مــن اجــل تنســيق جهــد مشــ�ت البحريــن طالبــاً عقــد لقــاء مــع المســئول�ي

ــات  ــة اىل ت�يح ــؤدي االزم ــن ان ت ــة م ــاوف جدي ــه مخ ــتحوذت علي ــام اس ــاد الع ــة ان االتح ــن خاص ي البحري
ــة �ض العمال

ي المنشــآت االقتصاديــة لكنــه لــم يتلــق رداً منهــا. كمــا عقــد االتحــاد العــام اجتماعيــا ثنائيــا مــع وزيــر 
جماعيــة للعمــال �ض

ض ومهاجريــن  العمــل والتنميــة االجتماعيــة لتنســيق الجهــود للتصــدي لتداعيــات الجائحــة عــىل عمــال البحريــن مــن مواطنــ�ي

وحــث الــوزارة عــىل بــذل المزيــد مــن الجهــود لصالــح العمــال حيــث أبــدى الوزيــر اســتعداده للتعــاون مــع االتحــاد العــام 

ض العــام لالتحــاد العــام بهــذا  ض الوزيــر واالمــ�ي ريــن والزال التواصــل قائمــاً بــ�ي وتقديــم كل مســاعدة ممكنــة للعمــال المت�ض

الشــأن. كمــا نشــطت النقابــات العماليــة المنضويــة تحــت مظلــة االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن عــىل مســتوى 

ي تــم إنشــاءها مؤخــرا 
ي اللجــان الــىت

ي يعمــل فيهــا اعضاءهــا مــن العمــال حيــث اصبحــت النقابــات ممثلــة �ض
المنشــآت الــىت

ي 
ي اتخــاذ اجــراءات الوقايــة مــن الوبــاء �ض

اً �ض بالمنشــآت لمتابعــة تداعيــات الجائحــة بنســبة تصــل اىل %90، وأدوا دوراً كبــ�ي

ل أو االماكــن العامــة، وكذلــك توفــ�ي  ض ي العمــل أو المــ�ض
مواقــع العمــل وتوعيــة العمــال بالمخاطــر الوبائيــة عليهــم ســواء �ض

ي 
ــات الجائحــة عــىل اوضاعهــم �ض ــال ومــدى تأثرهــم بتداعي ــة، ومتابعــة أوضــاع العم ــات الوجــه الواقي المعقمــات وكمام

العمــل وعــىل معائشــهم.  

ي مطلــع شــهر أبريــل 2020 
ي جامــع قــام االتحــاد �ض وعــىل مســتوى االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن كتنظيــم نقــا�ب

ات الجائحــة عــىل العمــال  باســتحداث لجنــة جديــدة خاصــة باالأزمــة تســمى » لجنــة الرصــد« انيطــت بهــا مهمــة رصــد تأثــ�ي

ــت  ــام. وقام ــاد الع ــة لالتح ــة العام ــا اىل االمان ــر حوله ــم تقاري ــم تقدي ــن ث ــة وم ــة واالجتماعي ض االقتصادي ــ�ي ــن الناحيتي م

ي تتواجــد فيهــا نقابــات عماليــة  
ي المنشــآت الــىت

نــت موجــه اىل النقابــات �ض »لجنــة الرصــد«  بإجــراء اســتبيان عــن طريــق االن�ت

اســتجابت لــه معظــم النقابــات المخاطبــة، وتجــدون هــذا االســتبيان مرفقــا مــع هــذه الورقــة البحثيــة. كمــا اجــرت »لجنــة 

ي ظــل الجائحــة.   
ي �ض

الرصــد« دراســة اســتقصائية مســتعجلة حــول اوضــاع ســوق العمــل البحريــىض

ــال  ــن العم ــة م ــات المختلف ــع المجموع ــام م ــاد الع ــن« باالتح ــال المهاجري ــة العم ــت »لجن ــل تواصل ــياق متص ي س
و�ض

ض  ض عنهــم مــن الفلبــ�ي نــت مــع ممثلــ�ي اضيــا عــن بعــد عــ�ب االن�ت ض لعــدة جنســيات وعقــدت اجتماعــا اف�ت المهاجريــن المنتميــ�ي

اتهــا عــىل حياتهــم  ي ظــل أزمــة الجائحــة وعــن تأث�ي
ي العمــل �ض

ون ونيبــال وكينيــا والهنــد للتــداول حــول أوضاعهــم �ض والكامــ�ي

طــالع المجتمــع والجهــات  ــم عقــد مؤتمــر صحفــي الإ ــره ت ات عليهــم، وعــىل أث ــ�ي ــة للتصــدي لهــذه التأث والســبل الممكن

ي ســياق 
الرســمية عــىل معانــاة هــذه الفئــة مــن العمــال المهاجريــن. كمــا قامــت »لجنــة العمــال المهاجريــن« بخطــوة هامة �ض

وس كورونــا - كوفيــد-19  ات فــ�ي ي ظــل االزمــة وذلــك بإجــراء اســتبيان عــن » تأثــ�ي
متابعتهــا الأوضــاع العمــال المهاجريــن �ض

ي البحريــن »موجــه للعمــال المهاجريــن متضمنــاً عــدة اســئلة اجــاب عليهــا ) 302 ( عامــل مهاجــر، 
عــىل العمــال المهاجريــن �ض

ــدان العمــال  ــة مــع بعــض ســفارات بل ــت اللجن ــا تواصل ــة. كم ــة البحثي ــاً مــع هــذه الورق وتجــدون هــذا االســتبيان مرفق

ض مــن خــالل االســتبيان  ي البحريــن، لكــن تبــ�ي
ض �ض المهاجريــن لحثهــم عــىل االضطــالع بمســئوليتهم تجــاه مواطنيهــم العاملــ�ي

المشــار اليــه اعــاله الموجــه للعمــال المهاجريــن ان اســتجابة الســفارات ازاء مواطنيهــم ضعيفــة جــداً لــم تتعــدى 2.3%.   

ــة  رشــادات الوقائي ــد بالتعليمــات واالإ ــه عــىل التقي ــان موجــه اىل العمــال حثهــم في وقــد قــام االتحــاد العــام بإصــدار بي

ي للتصــدي 
الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة بالتصــدي للجائحــة وباالأخــص » اللجنــة التنســيقية العليــا » و« الفريــق الوطــىض

وس كورونــا – كوفيــد-19 ». كمــا نــ�ش االتحــاد العــام رؤيتــه الخاصــة » لمواجهــة التداعيــات االقتصاديــة واالجتماعيــة  لفــ�ي

ي ســوف 
ي اللجــان الــىت

وس كورونــا » تضمنــت عــدة أمــور للتصــدي للتداعيــات منهــا المطالبــة بــان يكــون ممثــال �ض لجائحــة فــ�ي

ي صناعــة جميــع القــرارات ذات الصلــة بالدعــم ومعالجــة 
يــكا �ض ، وان يكــون �ش ض تضــع وتحــدد معايــ�ي الدعــم للمســتحق�ي

تداعيــات االزمــة.   

ي بذلهــا االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن منــذ البدايــات المبكــرة الأزمــة الجائحــة حــىت تاريخــه تركــزت 
ان الجهــود الــىت

ــل  ــن والتقلي ــن بمــن فيهــم العمــال المهاجري ــة لالزمــة عــىل عمــال البحري ــة واالجتماعي ات االقتصادي ــ�ي ــواء التأث عــىل احت

ي أوســاطهم 
ــادي حــدوث ت�يحــات واســعة �ض ــل عــىل تف ــل، والعم ي العم

ــن مخاطرهــا عــىل معائشــهم وأوضاعهــم �ض م
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ــون فيهــا، والعمــل قــدر المســتطاع عــىل المحافظــة عــىل الوظائــف فيهــا الن جائحــة  ي يعمل
ــىت ــة ال بالمنشــآت االقتصادي

ة مــن البــ�ش للخطــر إال ان اكــ�ب  ــ�ي ــ�ي مــن االأرواح وعرضــت صحــة أعــداد كب ــت قــد فتكــت بالكث ــا وان كان وس كورون فــ�ي

ي الفتــك بــأرزاق النــاس وتدمــ�ي معائــش الذيــن يكســبون قــوت يومهــم مــن جهدهــم وعرقهــم وكدحهــم 
مخاطرهــا يكمــن �ض

ة طويلــة قــد تــؤدي اىل افقارهــم، وهــو أمــر ال يطيقــون تحمــل تبعاتــه وأثــاره الســلبية عليهــم وعــىل أ�هــم.  ولربمــا لفــ�ت

• القطاع العام
المغرب

ة  وبتاريــخ 8 مــاي 2020 أصــدرت أكــ�ب نقابــة بقطــاع التعليــم بيانــا تحــدر فيــه الحكومــة مــن تداعيــات صحيــة ووبائيــة خط�ي

ة الدراســة عــن  ي مبــا�ش
وريــة لالســتمرار �ض بعــودة التالميــذ اىل االأقســام   بعــد 20 مــاي 2020، مــع توفــ�ي كل الوســائل ال�ض

بيــة والتكويــن والتعليــم الجامعــي بعــودة الدراســة الحضوريــة ســبتم�ب 2020، مــع  ي 11 مــاي 2020 رصح وزيــر ال�ت
بعــد. و�ض

ي أواخــر 
اســتمرار الســنة الدراســية عــن بعــد. واالقتصــار فقــط عــىل اجتيــاز االمتحــان البكالوريــا للســنة 1 و2   حضوريــا   �ض

ي االمتحانــات تعتمــد المراقبــة الدراســة اىل حــدود 15 مــارس 2020.
يونيــو. وبالنســبة لبــا�ت

ان توقعــات تجــاوز المغــرب لســقف 6500 إصابــة بمــرض كوفيــد-19 مــع نهايــة مــاي 2020، مــن شــأنها أن يؤثــر بشــكل 

ــج المحــىلي  ــذر مــن االآن بتقلــص إجمــاىلي النات ــر واالأرقــام تن ــدأت بعــض التقاري ــة.  حيــث ب ــه الحيوي ــا�ش عــىل قطاعات مب

ي دشــنها المغــرب؛ حيــث قــد يتســبب 
ى واالأوراش المهمــة الــىت ، وهــو بــدوره مــا قــد يؤثــر عــىل المشــاريع الكــ�ب ي المغــر�ب

ء الــذي  ي
ة للجائحــة الــ�ش ات المبــا�ش تهــا او تأجيلهــا او حــىت توقيفهــا. فقــد انقلبــت االولويــات بســبب التأثــ�ي بتبطــيء وت�ي

وضــع الحكومــة واجهزتهــا امــام تحديــات غــ�ي مســبوقة ووضــع اختياراتهــا الســابقة عــن الجائحــة   يتأكــد اثنــاء الجائحــة 

ارهــا  محدوديتهــا وانكشــاف ارصض

انيــة  ض وس كورونــا كوفيــد – 19، الــذي يضــم – المبالــغ المدفوعــة مــن الم�ي فإحــداث الصنــدوق الخــاص بتدبــ�ي جائحــة فــ�ي

ابيــة – مســاهمات المؤسســات والمقــاوالت العموميــة – مســاهمات القطــاع الخــاص  العامــة – مســاهمات الجماعــات ال�ت

ض ..... والــذي يهــدف أساســاً إىل تأهيــل المنظومــة الصحيــة، والنفقــات المتعلقــة بدعــم  ومســاهمات التطوعيــة للمواطنــ�ي

وس كورونــا، والنفقــات المتعلقــة بالحفــاظ عــىل مناصــب الشــغل  ي مــن أجــل مواجهــة آثــار انتشــار فــ�ي
االقتصــاد الوطــىض

ي 
وس. إال أنــه مــن الصعــب أن يعالــج هــذا الصنــدوق وحــده االآثــار الــىت والتخفيــف مــن التداعيــات الجماعيــة النتشــار فــ�ي

ة. مصحوبــة ببــوادر أزمــة اقتصاديــة  ة عــىل قطاعــات اقتصاديــة كثــ�ي ســيخلفها انتشــار هــذا الوبــاء، الأن االآثــار ســتكون كبــ�ي

خي بظاللهــا عــىل النظــام العالمــي االقتصــادي الهــش، وهــو مــا ســيطال المغــرب بســبب  ب وســ�ت عالميــة جديــدة، تقــ�ت

ض  ي منظومــة التجــارة الدوليــة. وقــد يكــون الوقــع مضاعفــاً عــىل المغــرب إذ ســتتصادف االأزمــة بســنة فالحيــة تتمــ�ي
انخراطــه �ض

بالجفــاف، وهــو مــا قــد يعمــق مــن آثــار االأزمــة. وتداعياتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 

تونس
ي تؤمــن 

ات صحيــة وموادهــا االأوليــة وتلــك الــىت ض ي تنتــج مــواد غذائيــة او ادويــة او تجهــ�ي
باســتثناء المنشــآت العموميــة الــىت

خدمــات عموميــة حياتيــة مثــل الكهربــاء والغــاز والمــاء والنقــل، فــان جــل المنشــآت العموميــة أصبحــت مشــلولة كذلــك 

خيــص  وري وهــم ينتقلــون اىل مراكــز عملهــم ب�ت ض نشــاط رصض ض بتامــ�ي الشــأن لجــل أعــوان الوظيفــة العموميــة إال المطالبــ�ي

اداري. ويذكــر انــه لحــد االآن ال تشــكو المستشــفيات العموميــة مــن ازدحــام بــل ان بعض االأقســام غــ�ي المرتبطــة بتداعيات 

الوبــاء تشــتغل بشــكل منخفــض. ويعيــش القطــاع التعليمــي بمختلــف مســتوياته تداعيــات الوبــاء بشــكل مبــا�ش حّســاس 

ســيما فيمــا يتعلــق باالمتحانــات الوطنيــة... ولقــد لجــأت عديــد المؤسســات الجامعيــة اىل التدريــس عــن بعــد وســط بعــض 

االحتجاجــات النقابيــة والطالبيــة نظــرا إىل أّن هــذا النــوع مــن التدريــس قــد ال يضمــن مبــدأ تكافــؤ الفــرص.
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لبنان
ي لبنــان 40 مستشــفى حكومــّي موزّعــة عــىل المناطــق اللبنانّيــة، لكّنهــا بأغلبّيتهــا الســاحقة غــ�ي مجّهــزة رغــم رصــد 

هنــاك �ض

ي الدولــة اللبنانّيــة.  وقــد كشــف إنتشــار كورونــا بشــكل 
همــال والفســاد �ض ي الموازنــة العاّمــة، وذلــك بســبب االإ

أمــوال لهــا �ض

همــال. فاضــح هــذا االإ

ى  وت، وهــي »مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومــي« المهمــة الكــ�ب ي بــ�ي
رغــم ذلــك تولــت إحــدى المستشــفيات الحكومّيــة �ض

ض  ــة االأخــرى بــدأت بتجهــ�ي ض والحجــر عليهــم. كمــا ان بعــض المستشــفيات الحكومّي ي معالجــة المصابــ�ي
ي الفحوصــات و�ض

�ض

ي اســتخدمت قرًضــا مــن البنــك 
. وقــد أ�ت ذلــك بدعــم مــن الدولــة )الــىت ا الســتقبال المــر�ض نفســها وأصبــح بعضهــا مســتعدًّ

ة  وع آخــر( أو مــن أفــراد مــن المناطــق كافــة كمــا طلبــت الدولــة مــن فرنســا تزويدهــا بكميــة كبــ�ي الــدوىلي كان مخّصًصــا لمــ�ش

ي الكثــ�ي مــن الحــاالت. كمــا زادت الدولــة مــن إعتماداتهــا بمــا يختــص باالأدويــة 
ض الــذي أثبــت فّعاليتــه �ض مــن دواء الكلوروكــ�ي

واالأنفــاق عــىل االستشــفاء.

ي مــن أجهــزة التنّفــس، قامــت بعــض الجهــات وبمبــادرات شــخصّية بتصنيــع عــدد مــن 
ض العــدد الــكا�ض ي تأمــ�ي

وأمــام العجــز �ض

هــذه االأجهــزة قالــت انهــا بمواصفــات طبّيــة عاليــة.

البحرين
ة االســتقرار الوظيفــي باعتبارهــا كــوادر الخدمــة المدنيــة  تتقــا�ض أجورهــا مــن الدولــة،  ض • تتمتــع عمالــة القطــاع العــام بمــ�ي
ــه جــرى  ، رغــم ان ــ�ي ــدو مســتقرة اىل حــد كب ــة تب ــا الوظيفي ــي الن اوضاعه ــا الوظيف ي أمنه

ــرت �ض ــا تأث ــا انه ــد عليه ــم يب ول

ض  ي وســائل التواصــل االجتماعــي مؤخــرا خــالل شــهر مايــو 2020 أشــارات  عــن نيــة  لتخفيــض رواتــب الموظفــ�ي
التــداول �ض

ض بنســبة %20، لكــن الملفــت للنظــر انــه لــم تصــدر لحــد االن مــن ايــة جهــة رســمية كديــوان الخدمــة المدنيــة  الحكوميــ�ي

ون بمثابــة جــس نبــض للشــارع خاصــة ان الحكومــة قــد  ه الكثــ�ي مثــال مــا يؤكــد او ينفــي هــذا التوجــه، االمــر الــذي اعتــ�ب

ي شــهر ينايــر مــن كل 
ي الرواتــب عــدا الزيــادة الســنوية المعتــادة �ض

انتهجــت منــذ ســنوات عديــدة سياســة تجميــد ايــة زيــادة �ض

عــام وهــي نســبة ضئيلــة ال تشــكل فارقــاً محسوســاً. وليــس مــن المســتبعد ان تقــدم الدولــة عــىل خطــوة التخفيــض هــذه 

ي بحــث دائــم عمــا يســد هــذا 
ي منــه منــذ بضعــة ســنوات وذلــك قبــل الجائحــة حيــث انهــا �ض

ي ظــل عجــز مــاىلي تراكمــي تعــا�ض
�ض

اكمــي عــن طريــق رفــع الدعــم عــن ســلع اساســية كالمــاء والكهربــاء ووقــود الســيارات واللحــوم، وعــن طريــق  العجــز ال�ت

ض  ي دخلــت حــ�ي
يبــة االختياريــة الــىت ائــب مســتحدثة كال�ض ي تقدمهــا، وعــن طريــق فــرض رصض

رفــع رســوم بعــض الخدمــات الــىت

ض التنفيــذ ابتــداًء  ي دخلــت حــ�ي
يبــة القيمــة المضافــة بمقــدار %5 عــىل الســلع والخدمــات والــىت ي 1 ينايــر 2018 ورصض

التنفيــذ �ض

ي الدولــة هــو 
ي القطــاع العــام فهــو متوقــف منــذ عــدة ســنوات بــل ان التوجــه العــام �ض

مــن 1 ينايــر 2019. امــا التوظيــف �ض

ي القطــاع العــام حيــث عمــدت  الدولــة قبــل ســنوات قليلــة اىل انتهــاج سياســة اعطــاء 
تقليــص حجــم القــوى العاملــة �ض

ي تــرك الخدمــة العامــة والخــروج اىل التقاعــد المبكــر، االمــر الــذي يقلــل مــن 
ض �ض حوافــز لموظفــي القطــاع العــام الراغبــ�ي

ض مــع مــا يشــكله هــذا االجــراء مــن اعبــاء ماليــة  ة مــن الموظفــ�ي ي دفــع رواتــب اعــداد كبــ�ي
تبــة عليهــا �ض االعبــاء الماليــة الم�ت

ض االجتماعــي المثقلــة بالعجــز االكتــواري وتزايــد االنفــاق عــىل المتقاعديــن نتيجــة دخــول اعــداد  ثقيلــة عــىل هيئــة التأمــ�ي

ي ظــل عــدم حــدوث تطــور ملمــوس عــىل 
ي كل عــام �ض

ض العــام والخــاص اىل نطــاق التقاعــد �ض ايــدة مــن عمــال القطاعــ�ي ض م�ت

أصــول الهيئــة وايراداتهــا. 

ي القطــاع العــام فقــد تــم ايقافــه منــذ بدايــة االزمــة شــأنه شــأن القطــاع الخــاص حيــث يجــري اداء العمــل 
امــا العمــل �ض

ض الذيــن  الحكومــي عــن بعــد، وتصــل نســبة موظفــو الخدمــة المدنيــة الذيــن يعملــون مــن المنــازل اىل %70 . امــا الموظفــ�ي

ي الخدمــات الصحيــة والخدمــات 
ض �ض ورة حضورهــم الشــخىي اىلي مواقــع العمــل  كالعاملــ�ي تســتدعي طبيعــة عملهــم رصض

وريــة االآخــرى فقــد تــم الزامهــم بالتقيــد بإجــراءات الوقايــة الصحيــة  كارتــداء كمامــات الوجــه الحمائيــة، واســتخدام  ال�ض

المعقمــات ، والتباعــد اثنــاء العمــل. 
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القطاع الخاص 
المغرب

ــة  ــق الرحــالت الجوي ــة وتعلي ــا، وإجــراءات الطــوارئ الصحي وس كورون ــات انتشــار فــ�ي ــا�ش والصــادم لتداعي ــ�ي المب التأث

ــم  ــة والمطاع ــات الفندقي ــياحة والخدم ــاع الس ــ�ي لقط ــل وكب ــف الكام ــراءات اىل توق ــذه االإج ــة. ادت ه ي ــة وال�ب والبحري

ــبوق  ــ�ي مس ــ�ي غ ، وتدم ــىلي ــاىلي المح ــج االإجم ــىل النات ــح ع ــا الواض ه ــع تأث�ي ــة.  م ــطة المتصل ــع االنش ــي ... وجمي والمقاه

، وخلــق مناصــب الشــغل، حيــث تســاهم  ي الناتــج المحــىلي االإجمــاىلي
ي مســاهم �ض

لمناصــب الشــغل، فقطــاع الســياحة ثــا�ض

. كمــا يعتــ�ب القطــاع مصــدرا مهمــاً لتوفــ�ي فــرص الشــغل لمــا يقــرب  الســياحة بحــواىلي %11 مــن الناتــج المحــىلي االإجمــاىلي

ي 
ــا�ش حســب أرقــام ســنة 2017، أي مــا يمثــل حــواىلي %5 مــن إجمــاىلي نســبة الشــغل �ض مــن 532 ألــف مواطــن بشــكل مب

ي الخدمــات المتصلــة بالمنظومــة الســياحية 
ضافــة اىل مــا يقــدر ب 1.500000 مســتخدم ومســتخدمة فقــط �ض المغــرب. باالإ

)خدمــات وكاالت االســفار و المطاعــم والمقاهــي...( . كمــا ســيؤثر تعطــل القطــاع كذلــك عــىل مداخيــل المغــرب مــن العملــة 

ض بالخــارج، حيــث ُقــدرت العائــدات المحصلــة مــن طــرف الســياح  الصعبــة وذلــك إىل جانــب تحويــالت المغاربــة المقيمــ�ي

ــار درهــم. وتمثــل هــذه العائــدات حــواىلي %19 مــن مــوارد العملــة  ض بالمغرب ســنة 2017 بحــواىلي 71.9 ملي غــ�ي المقيمــ�ي

همــا يتجــاوز  . فالتوقــف الكامــل للنقــل الجــوي مــع قطــاع الســياحة، ســيجعل تأث�ي ي ــة بالنســبة لالقتصــاد المغــر�ب الصعب

ظرفيــة الجائحــة   ليصبــح بنيويــا عــىل االقــل طيلــة الســنة الجاريــة )حجــم التــداول النقــدي فقــط بقطــاع النقــل الجــوي 

ي ســنة 2019(
يقــدر بـــ 17.7 مليــار. درهــم بإجمــاىلي 7.9 مليــون مســافر �ض

وس بتقليص أربــاح مجموعات  ي انتشــار وبــاء كورونــا، حيــث يهــدد الفــ�ي
ي ظــل تفــ�ش

ســيتأثر قطــاع الصناعــة والتجــارة أيضــاً �ض

ي مــن تخصصهــا الشــديد عــىل المكونــات 
ــأ�ت الســيارات اىل الثلــث. فأحــد أكــ�ب التهديــدات لصناعــة الســيارات بالمغــرب ي

ة مــع تطبيــق الحظــر الصحي الشــامل،  المصنوعــة بالمغــرب وخــارج المغــرب، وهــو مــا ادى اىل إغــالق مصانــع رونــو مبــا�ش

ض  بــكل مــن طنجــة والــدار البيضــاء ابتــداًء مــن الخميــس 19 مــارس. ويهــم هــذا االجــراء حــواىلي 11 ألــف مســتخدم موزعــ�ي

ات الســيارات. ومــن المتوقــع أن يتأثــر  ض ي صناعــة تجهــ�ي
ات االالف مــن العمالــة �ض ضافــة اىل عــ�ش عــىل مصانــع رونــو فقــط. باالإ

ة أو تقلصهــا او الغائهــا.   ة مهمــة بعــد الجائحــة. بتأجيــل او تأخــ�ي مشــاريع اســتثمارية كبــ�ي قطــاع صناعــة الســيارات لفــ�ت

ي ذلــك تقليــص الوظائــف وإغــالق المزيــد مــن المصانــع وبيــع االأصــول القائمــة بالمغــرب. وعمومــا فتعطيــل سالســل 
بمــا �ض

ي 10 ســنوات 
مــداد العالميــة بالمغــرب وتراجــع نشــاطها التجــاري ســيخلف آثــارا كارثيــة عــىل المغــرب.  خصوصــا وانــه �ض االإ

يــك التجــاري الثالــث  ض ال�ش ض مــن أجــل توفــ�ي المــواد االأوليــة لقطــاع الصناعــة، وتعــد الصــ�ي ة يعتمــد عــىل الصــ�ي االخــ�ي

ــادة بنســبة ٪18.2 منــذ عــام  ي عــام 2016، وهــو مــا عــرف زي
ــار درهــم �ض للمغــرب بإجمــاىلي حجــم تجــارة يبلــغ 39.5 ملي

ي االأشــهر 
ي 2016. وبلــغ 582.4 مليــون درهــم �ض

ي المغــرب 362.5 مليــون درهــم �ض
ي �ض

2001. وبلــغ االســتثمار المبــا�ش الصيــىض

كات المغربيــة ســواء  ر الــ�ش ي 2018. كمــا ســتت�ض
ي  2016 وضعفــه �ض

الســتة االأوىل مــن 2017، أي ضعــف الحجــم المحقــق �ض

، وكذلــك بفعــل التعامــل الكبــ�ي مــع دول تعــرف كذلــك حظــراً  بفعــل تقليــص تعامالتهــا بفعــل الحظــر الصحــي المحــىلي

كات المغربيــة  ي وبالتحديــد فرنســا، وهــو مــا ســيجعل الــ�ش اتيجي االتحــاد االأورو�ب يــك المغــرب االســ�ت صحيــاً خاصــة، �ش

وس كورونــا.  ي فــ�ي
كات الفرنســية الحاصــل االآن بالفعــل بســبب تفــ�ش ر الــ�ش ورة مــن تــ�ض ر بالــ�ض ســتت�ض

ض االأول خارجــي متمثــل  ض رئيســي�ي وس كورونــا. وذلــك بســبب عاملــ�ي ي القطــاع البنــ�ي مــن انتشــار فــ�ي
عــالوة عــىل ذلــك، ســيعا�ض

ي ســوق 
ي القطــاع البنــ�ي وأبرزهــم فرنســا؛ حيــث عانــت البنــوك االأوروبيــة مــن انخفــاض حــاد �ض

كاء المغــرب �ض ر �ش ي تــ�ض
�ض

ي أوروبــا، فقــد 
وس كورونــا �ض صابــة بفــ�ي ة ومنــذ ظهــور أوىل حــاالت االإ االأســهم. ومــن بينهــا المجموعــات الفرنســية الكبــ�ي

ي منطقــة اليــورو، حــواىلي 25. وهــو مــا دفــع مجلــس بنــك المغــرب لالجتمــاع 
مــؤ�ش اهــم االأســهم الم�فيــة الرئيســية �ض

، قــرر تخفيــض  ي ــوم 17/03/2020 ولتفــادي ارتفــاع التضخــم عــىل المــدى المتوســط، والأجــل دعــم االقتصــاد المغــر�ب ي

ي المائــة، مــع مواصلــة متابعــة جميــع التطورات.كمــا أن  الرجــة 
ســعر الفائــدة الرئيــ�ي بواقــع 25 نقطــة أســاس،  إىل 2 �ض

ي المغــرب، خاصــة 
القويــة الحاصلــة للبنــوك االأوروبيــة بصفــة عامــة والفرنســية بصفــة خاصــة، ســتؤثر عــىل طبيعــة أدائهــا �ض

ــة”  نامــج المندمــج “انطالق ة، أحدهــا ال�ب ــ�ي ــة كب ي مشــاريع تنموي
اتيجيا للمغــرب �ض ــكاً اســ�ت ي ــح �ش ــ�ي أصب وأن القطــاع البن

نامــج.  ي انجــاح هــذا ال�ب
اتيجي للدولــة �ض يــك االســ�ت لدعــم وتمويــل المقــاوالت ،الــذي نجــد فيــه أن القطــاع البنــ�ي هــو ال�ش
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ــم أن  ــا. فبحك وس كورون ــ�ي ي ف
ــ�ش ــبب تف ــرب بس ــه المغ ــتفيد من ــد يس ــذي ق ــد ال ــاع الوحي ــو القط ــة ه ــاع الطاق ــا قط ام

ي مصلحتــه حيــث يحــد 
ميــل يصــب �ض ول ومشــتقاته، فــإن انخفــاض ســعر ال�ب المغــرب يــدرج ضمــن الــدول المســتهلكة للبــ�ت

مــن انفاقــه بالــدوالر، وهــو مــا يؤثــر ايجابــاً عــىل قيمــة العملــة المحليــة بفعــل رفــع هامــش تحريرهــا إىل %5 يــوم 9 مــارس 

. 2020

تونس

ض رصحــوا  ي لرؤســاء المؤسســات »ان %81 مــن أصحــاب المؤسســات المســتجوب�ي ــد العــر�ب ي ســ�ب آراء انجــزه المعه
جــاء �ض

ي مختلــف القطاعــات مثــل الخدمــات لالأفــراد )%90.0(، الصناعــة 
بــان نشــاطهم االقتصــادي تأثــر ســلبا بوبــاء كوفيــد-19  �ض

ي المقابــل أكــد %19 مــن أصحاب المؤسســات 
كات )%78.3(، البنــاء )%69.2(، التجــارة )%76(، و�ض )%85.1(، الخدمــات للــ�ش

ــب  ــة )%14.9(. حس كات )%21.2( والصناع ــ�ش ــات لل ــاء )%30.7(، الخدم ي البن
ــيما �ض ــة س ــر بالجائح ــم تتأث ــطتهم ل ان أنش

ي قطاعــي 
ض أّن االأزمــة الصحّيــة تنعكــس ســلبا عــىل ارقــام معامالتهــم خاصــة �ض نفــس المصــدر، رّصح %96 مــن المســتجوب�ي

ي قطاعــي التجــارة والصناعــة 
ي ارتفــاع االأســعار خاصــة �ض

الخدمــات لالأشــخاص والتجــارة، كمــا رصحــوا بــأّن االأزمــة تتســبب �ض

ي قطاعــي البنــاء والخدمــات لالأشــخاص وذلــك بســبب تراجــع الطلــب عــىل كل القطاعــات. وبّوبــوا 
ي انخفاضهــا خاصــة �ض

و�ض

ــل  ــق، تأجي ــر غل ــة، مخاط ــة جزئي ــيولة، بطال ــىل الس ــوط ع : ضغ ــىلي ــا ي ــا كم ــب أهميته ــونها حس ي يتوجس
ــىت ــر ال المخاط

ي 
ــراب �ض ــة و %80.1 اضط ــات مالي ــكون صعوب ــم يش ض انه ــتجوب�ي ــات المس ــاء المؤسس ــن رؤس ــد %66.6 م ــتثمارات. واك اس

ويــد و %44.2 الغــاء طلبيــات تصديــر. امــا بالنســبة اىل انتظاراتهــم مــن الحكومــة فقــد بوبوهــا كمــا يــىلي حســب  ض سالســل ال�ت

ي صنــدوق الضمــان 
االأولويــة: ليونــة مــن طــرف الســلطات الجبائيــة والماليــة، جدولــة الديــون البنكيــة، تخفيــض المشــاركة �ض

االجتماعــي ومنــح المــرض، ...

القطاع السياحي: 

ة وبشــدة بتداعيــات االزمــة الصحيــة، واالأخطــر مــن ذلــك ان انكمــاش النشــاط الســياحي تنجــر  يتأثــر هــذا القطــاع مبــا�ش

فيــه والتنشــيط والتجــارة والنقــل، إضافــة اىل احتياطــّي العملــة  عنــه آثــار ســلبّية عــىل عــدة قطاعــات وحــرف أخــرى مثــل ال�ت

الصعبــة. 

ــات الغــاء حجــوزات لشــهري مــارس وأفريل-البنــك المركــزي  ــن تلقــوا طلبي ل -الذي ض ّ ــ�ض ــا طالــب عــدد مــن أصحــاب ال حالي

بقــاء عــىل الحجــوزات  ل باالإ ض حــات الــ�ض ض مق�ت جاع أموالهــم رافضــ�ي ارجــاع االأمــوال. وقــد ارّص %10 مــن الحرفــاء عــىل اســ�ت

ل فانــه قــد يقــع اللجــوء اىل اقتطــاع أيام مــن أجور االعــوان11. ض ي وقــت الحــق، وحســب الجامعــة التونســية للــ�ض
واســتعمالها �ض

القطاع الفالحي:

حســب االتحــاد التونــ�ي للفالحــة والصيــد البحــري فانــه مــن تداعيــات كوفيــد-19  تعطيــل %20 مــن النشــاط الفالحــي، 

ولكــن هــذه النســبة تنخفــض وترتفــع حســب القطاعــات والجهــات، ويبــدو االمــر اجمــاال مطمئنــا مــن حيــث توّفــر جــّل 

ــا بالحظــر  ام ض ــة ال�ت ــب وإغــالق االأســواق البلدي ّ إّن بعــض المنتجــات تشــهد وفــرة بســبب انخفــاض الطل المنتجــات حــىت

ــاج  ــر واىل أّن انت ــبب الحج ــة بس ــد العامل ي الي
ــص �ض ــد نق ــه يوج ــاد إىل أنّ ــار االتح ــالت. وأش ــل المواص ــع تعط ــامل م الّش

ى قــد ينخفــض بـــ %30 قياســا بالّســنة الماضيــة. الزراعــات الكــ�ب

11 جريدة المغرب )2020( الصفحة 2-11 افريل
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لبنان

المستشــفيات الخاصــة وعددهــا 152 لــم تقــف مكتوفــة االأيــدي لكنهــا تّ�فــت بحــذر وعــىل مهــل. فهــي مــن جهــة ال تريــد 

عتبــار التكاليــف. ض االإ دمــج مــر�ض كورونــا بالمــر�ض االآخريــن، ومــن جهــة ثانيــة تأخــذ بعــ�ي

ي وقــت كان معظمهــا ذات كلفــة غــ�ي بســيطة. 
ض فحوصــات مجانّيــة لكورونــا �ض ورة تأمــ�ي ي البــدء حــول رصض

وقــد حصــل نقــاش �ض

ض  كات التأمــ�ي ض والمستشــفيات الخاصــة حــول نســبة مســاهمة �ش كات التأمــ�ي ض وزارة الصحــة و�ش كمــا حصلــت مفاوضــة بــ�ي

ي البدايــة تغطيــة تكاليــف الطبابــة مــن كورونــا. والمتوّقــع ان يتوّصــل المتحــاورون اىل إتفــاق حــول 
ي لــم يشــأ نصفهــا �ض

الــىت

المســألة.

ي خّصــص بعضهــا أجنحــة خاصــة 
وس يجــري إنخــراط أكــ�ب للمستشــفيات الخاصــة الــىت ويوًمــا بعــد يــوم ومــع إنتشــار الفــ�ي

ي كورونــا. ســتقبال مصــا�ب الإ

البحرين
ــرار  ــتثناها ق ي اس

ــىت ــة ال ــطة االقتصادي ــدا االنش ــة ع ــة الصحي ــة االزم ــذ بداي ــاص من ــاع الخ ي القط
ــل �ض ــاف العم ــم ايق ت

ي ســمح لهــا بمزاولــة اعمالهــا مــع التقّيــد بالتوجيهــات الحمائيــة 
وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة رقــم 29/ 2020 والــىت

ــد  ــرارة عن ــة الح ــاس درج ــوع لقي ــل، والخض ــع العم ي مواق
ــة �ض ــات الواقي ــداء الكمام ــة ارت ــة كالزامي ازي ــراءات االح�ت واالج

الحضــور واالنــ�اف، واســتخدام المعقمــات وفقــا لتعليمــات وزارة الصحــة، والتقيــد بتدابــ�ي وقواعــد التباعــد االجتماعــي 

ــة. ــع العمــل بصــورة دائم ي مواق
ــة �ض ات صحي ض ــ�ي ــاء العمــل،  ووضعــت تجه اثن

ــن فتظهــر مــن خــالل تداعياتهــا عــىل المنشــآت  ــة عــىل العمــال المهاجري ــة االقتصادي ــات الجائحــة مــن الناحي امــا تداعي

ــة  ي ض ــة التحف�ي ــا الحزم ــم وم ــيكون أعظ ــو آت س ــا ه ــن م ــل لك ــرت بالفع ــد ظه ــا ق ــض آثاره ــون بع ــد تك ــة، وق االقتصادي

نقــاذ مــا يمكــن انقــاذه مــن تداعيــات ســلبية عــىل االقتصــاد وعــىل  المعلنــة مــن قبــل الحكومــة لمواجهــة االزمــة إال محاولــة الإ

الوظائــف، اذ ان االقتصــاد بمجملــه قــد شــهد تراجعــاً ملحوظــاً جــراء توقــف العمــل، وتأثــرت قطاعــات اقتصاديــة عــدة 

ي 
، تزامــن ذلــك مــع مــا جــرى �ض بمضاعفــات االأزمــة، وانكمــش النشــاط االقتصــادي للقطــاع الخــاص ومنشــآته اىل حــد كبــ�ي

ي العالــم نتيجــة توقــف االعمــال واالأنشــطة ومنهــا 
ي الطلــب عــىل النفــط �ض

الســوق النفطيــة  مؤخــراً مــن انخفــاض كبــ�ي �ض

ان مــن اكــ�ب مســتهل�ي الوقــود ممــا أدى اىل تهــاوي إمداداتــه وكذلــك توقــف المصانــع  ان اللتــان تعتــ�ب ي النقــل والطــ�ي
حركــىت

ب البلــدان المنتجــة للنفــط وتعتمــد  ي تــ�ض
ووحــدات االنتــاج عــىل مســتوى العالــم ممــا عمــق مــن االأزمــات االقتصاديــة الــىت

ــا أدى اىل  ــار مم ض منتجــي النفــط الكب ــ�ي ــدام حــرب اســعار ب ــك احت ــة، وكذل ــرادات النفطي ــا عــىل االي ي اقتصاداته
بشــدة �ض

ي اســعاره. 
انخفــاض شــديد �ض

ي القطــاع الخــاص بالبحريــن معرضــة جميعهــا للتأثــر بالتداعيــات االقتصاديــة لجائحــة كورونــا 
وإذا كانــت العمالــة �ض

ي ذلــك العمالــة المواطنــة حيــث تلقــى بعــض العمــال 
ي تعرضــت لــه المنشــآت االقتصاديــة بمــا �ض

وبالركــود االقتصــادي الــىت

ة الدعــم الأجورهــم، اال ان  ، كمــا ســلف ذكــره، اخطــارات بالت�يــح مــن منشــأتهم ومؤسســاتهم بعــد انتهــاء فــ�ت ض البحرينيــ�ي

هــم حيــث انهــم يعملون  االأكــ�ش عرضــة لخســارة وظائفهــم هــم العمــال المهاجــرون اذ ان الت�يحــات ســتطالهم قبــل غ�ي

ي أوقــات االأزمــات، فهــم بحكــم كونهــم مســتقدمون للعمــل 
بعقــود عمــل محــددة المــدة، وباالمــكان انهــاء عقودهــم  �ض

ي ســ�ي اعمــال اصحــاب العمــل الذيــن 
ات االأزمــات االأقتصاديــة وعــىل أي تعــ�ش �ض لمــدد محــددة زمنيــاً أكــ�ش انكشــافا عــىل تأثــ�ي

يعملــون لديهــم.  

ض حــول االزمــة، احدهمــا يتمحــور حــول  ي منتصــف 2020 اســتبيان�ي
وقــد أطلــق االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن �ض

وس كورونــا- كوبيــد 19 عــىل العمــال المهاجريــن« وهــو موجــه اىل العمالــة المهاجــرة وأجابــت عليــه عينــة  ات فــ�ي » تأثــ�ي
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ي تتواجــد فيهــا نقابــات عماليــة وعددهــا 30 
ي المنشــآت الــىت

مكونــة مــن )302( عامــل مهاجــر، واالآخــر موجــه اىل النقابــات �ض

ي هــذه الورقــة البحثيــة أهــم مــا جــاء فيهمــا مــن معطيــات ونتائــج، 
نقابــة، أســتجابت لــه 21 نقابــة. وســوف نســتعرض �ض

ض بهــذه الورقــة.  ض المرفقــ�ي ي االســتبيان�ي
مــكان االطــالع عــىل التفاصيــل االآخــرى �ض وباالإ

ض كحامــىلي تصاريــح العمل المــرن، والعمال  االســتبيان الموجــه اىل العمالــة المهاجــرة اســتهدف عمــال مهاجريــن غــ�ي مؤهلــ�ي

ازيــة اثنــاء االأزمــة والســكن  ، وذوي االأجــور المتدنيــة وقــد غطــى عــدة جوانــب تتعلــق بهــم كاالإجــراءات االح�ت ض غــ�ي النظاميــ�ي

ي هــذا االســتبيان وهــي المتعلقــة بالعمــل والتأثــ�ي 
ي هنــا عــىل ذكــر أهــم الجوانــب منهــا �ض

هــا، لكننــا ســنأ�ت والطعــام وغ�ي

ي 
ي المنشــآت فقــد غطــى بعــض الجوانــب مــن قبيــل الســكن واالإجــراءات الوقائيــة �ض

االقتصــادي. امــا اســتبيان النقابــات �ض

ــة  ــن الناحي ــا عــىل المنشــآت م ــة كورون ــ�ي أزم ــر تأث ــا عــىل ذك ي هن
ــا ســنأ�ت ي االإجــراءات، لكنن

ــة �ض المنشــآت ومشــاركة النقاب

ي المنشــآت باالأزمــة.  
االقتصاديــة ومــدى تأثــر االأجــور �ض

ــات:  ــة فئ ــن مــن االأزمــة ينقســمون اىل ثالث ري ــن ان المت�ض ض والمهاجري ــ�ي ض مــن خــالل  اســتبيان العمــال المواطن ــ�ي فقــد تب

ض الذيــن تــم فصلهــم مــن العمــل بســبب االغــالق الــكىلي للمنشــأة نتيجــة تأثرهــا باالأزمــة وهــذه  االأوىل هــي فئــة المفصولــ�ي

ض عــن العمــل بــدون أجــر وهــم الذيــن كان مــن  ض الوطنيــة والمهاجــرة، والثانيــة هــي فئــة المتوقفــ�ي الفئــة تشــمل  العمالتيــ�ي

ي شــهر مــارس 2020 بعــد ان تقدمــوا باســتقاالتهم مــن وظائفهــم الســابقة بأمــر 
ض ان يســتلموا وظائفهــم الجديــدة �ض المفــ�ت

مــن اصحــاب العمــل الجــدد ولــم يجــري توظيفهــم بســبب تأثــر المنشــآت بأزمــة كورونــا وســيجري توظيفهــم بعــد انقضــاء 

ض عــن العمــل بــدون أجــر وهــم  ض فقــط، والثالثــة هــي فئــة المتوقفــ�ي االأزمــة اي فئــة  العالقــون وهــم مــن العمــال المواطنــ�ي

ض االجتماعــي ممــا  ي هيئــة التأمــ�ي
ي االشــهر االأوىل مــن الســنة الجاريــة 2020 ولكــن تأخــر تســجيلهم �ض

الذيــن تــم توظيفهــم �ض

رهــا بأزمــة كورونــا وهــم مــن  نتــج عنــه عــدم شــمولهم بدعــم االأجــور وتعــذر المنشــآت عــن دفــع أجورهــم نتيجــة ت�ض

وس  ي فــ�ي
ض المهاجريــن قــد فصلــوا نتيجــة تفــ�ش ض االأســتبيان بــان %30 مــن المفصولــ�ي ض فقــط. وقــد بــ�ي العمــال المواطنــ�ي

ض 9 و10(.   يحتــ�ي كورونــا، و%70 منهــم فصلــوا نتيجــة أســباب مختلفــة )ال�ش

• القطاع الموازي 
تونس

اتســاع رقعــة القطــاع المــوازي عــىل خلفيــة تراجــع هيبــة الدولــة وســلطات القانــون بعــد الثــورة أصبــح امــرا شــديد االزعــاج 

ي واســتفحال اشــكال العمــل الهــش. وال توجــد  ــىب ي ، وتهــرب رصض ي
اد عشــوا�أ ــع واســت�ي ــب بضائ ــن تهري ــه م ــا يتســبب في لم

ض %30 وأكــ�ش مــن  اوح مــا بــ�ي ض أرقامــا متضاربــة تــ�ت دراســة علميــة لقيــاس حجــم القطــاع المــوازي ويقــدم بعــض المحللــ�ي

ي القطاعــات 
ي التجــارة وليــس �ض

%50. ويبــدو لنــا الرقــم االأخــ�ي مبالغــا بــه حيــث أّن أغلبيــة أنشــطة القطــاع المــوازي تكــون �ض

المنتجــة.

عــىل خلفيــة كوفيــد-19  نزعــت عــّدة أطــراف اىل التشــه�ي بهــذا القطــاع بعدمــا لوحــظ مــن ارتفــاع مشــط لالأســعار وحجــب 

ــدرة  ــة بالق ــة وخاص يف ــ�ي �ش ــة غ ــرض اىل منافس ــذي يتع ــم ال ــاع المنظ ت بالقط ــدة ارصض ــة عدي ــات احتكاري ــلع وممارس س

. ض ائيــة للمواطنــ�ي ال�ش

ب عــىل ايــدي  ي بيــان لالتحــاد العــام التونــ�ي للشــغل ورد تجديــد مطالبتــه »باتخــاذ تدابــ�ي وإجــراءات اســتثنائية للــ�ض
و�ض

المحتكريــن... وأثريــاء االزمــات مهمــا كانــت مكانتهــم السياســية واالجتماعيــة كمــا ورد تشــديد عــىل »وجــوب العمــل عــىل 

ض بعــدل وانتظــام وشــفافية«12. ض التمويــن للمواطنــ�ي تامــ�ي

ــىل  ــع إال ع ــه ال يداف ــىل ان ــد ع ــة »التأكي ــات التقليدي ــارة والصناع ــة والتج ــ�ي للصناع ــاد التون ــدد االتح ــه ج ــن ناحيت وم

ي كنــف الشــفافية والوضــوح« وانــه »يديــن بشــدة أي 
ي تعمــل �ض

ض البــالد والــىت مــة بتطبيــق قوانــ�ي ض المؤسســات المنظمــة المل�ت

12 االتحاد العام التون�ي للشغل )2020(
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ام لالأســعار« وشــّددت منظمــة أصحــاب العمــل عــىل ان »القطــاع المنّظــم  تجــاوز للقانــون او أي احتــكار او عــدم احــ�ت

ريــن مــن الممارســات غــ�ي القانونيــة ومــن المســالك الموازيــة للتوزيــع«13. هــو مــن أكــ�ب المت�ض

ويذكــر ان رئيــس الدولــة وصــف المحتكريــن اثنــاء ترأســه لمجلــس االمــن القومــي يــوم 31 مــارس 2020 بمجرمــي الحــرب 

ســانة القانونيــة التونســية تزخــر النصــوص  ، والحــال ان ال�ت ض ب عــىل ايــدي المخالفــ�ي وطالــب بإصــدار نصــوص قانونيــة للــ�ض

دارات المعنّيــة.  اء الرشــوة داخــل االإ الّرادعــة ااّل أّن التطبيــق ال يقــع بشــمولية ورصامــة ســواًء لقلــة أعــوان المراقبــة او الســت�ش

ــة  ــة الجزائي ــا المجل ــت له ــا تعرض ــة كم ــات االقتصادي ــنة 2015 اىل المخالف ــعار لس ــون المنافســة واالأس ــرض قان ــد تع ولق

داريــة والســالبة للحريــة. ض الماليــة واالإ اوح بــ�ي ووضعــت لهــا عقوبــات تــ�ت

ض 
ــي�ي ــن التونس الف م

آ
ــات اال ــات مئ ــغاله »لوضعي ــىل انش ــغل14 ع ــ�ي للش ــام التون ــاد الع ــذي لالتح ــب التنفي ــد المكت أّك

ي بلــدان اقامتهــم اىل زيــادة معاناتهــم« 
ي مناطــق موبــوءة مــن العالــم واللذيــن أّدت حــاالت الحجــر العــام �ض

الموجوديــن �ض

ي الخارجيــة والشــؤون االجتماعيــة اىل مزيــد االإحاطــة بأبنــاء تونــس حيثمــا وجــدوا... واىل الضغــط عــىل بلــدان 
ودعــا« وزار�ت

ض بالخــارج«  ي خــاص بالتونســي�ي
و�ض االســتقبال... مــن اجــل فــرض معاملــة إنســانية للجاليــة التونســية... وبإحــداث موقــع الكــ�ت

ض بتونــس«. كمــا طالــب الحكومــة »باالإحاطــة بالمهاجريــن المقيمــ�ي

ــدة  ي ســ�ب آراء مجموعــة مــن رؤســاء المؤسســات15 أّن 67.5% منهــم اعتمــدوا طــرق عمــل جدي
ــة أخــرى  ورد �ض ومــن ناحي

ي 
ي نفــس الوقــت أّن هــذه الطــرق الجديــدة تتســبب �ض

يــن �ض ي )38.5%( والعمــل عــن بعــد )27%( معت�ب
مثــل العمــل الجــز�أ

نتاجيــة كمــا اعتــ�ب 61% منهــم ان تواصــل الحجــر ســيقود اىل البطالــة الفنيــة وحــذف مواطــن شــغل ســيما  انخفــاض االإ

ــن  ــرة )65.5%( م ــذه الظاه ــم ه ــاء )61.5%( وته ــة )77%( والبن ــخاص )100%( والصناع ــات اىل االأش ــات الخدم ي قطاع
�ض

ى المؤسســات، ويتوقــع ان تلجــا  المؤسســات الصغــرى المســتجوبة، و 62% مــن المؤسســات المتوســطة و 52.3% مــن كــ�ب

. هــذه المؤسســات اىل تخفيــض االأجــور اىل 50% او اكــ�ش

ي صنــدوق الضمــان االجتماعــي لمــدة 3 أشــهر وإحــداث صنــدوق 
اكات المؤسســات �ض وقــررت الحكومــة تأجيــل دفــع اشــ�ت

ــة لالإحاطــة  ــة ازم ي تحافــظ عــىل مواطــن الشــغل وإحــداث خلي
ــىت كات ال ــ�ش ــدة ال ــار لفائ ــون دين ــغ 500 ملي اســتثمار بمبل

رة بغيــة المحافظــة عــىل مواطــن الشــغل كمــا قــررت إلغــاء قــرارات قطــع المــاء والكهربــاء والهاتــف  بالمؤسســات المتــ�ض

لمــدة شــهرين.

لبنان
ي 

ي القطــاع الرســمي عاليــة جــًدا وتصــل اىل %65 مــع العلــم ان هنــاك %36 مــن العّمالــة غــ�ي الرســمية �ض
نســبة العّمالــة �ض

القطــاع الرســمي.

البحرين
ــة  ــة االقتصادي ــراً باالأزم ــة تأث ــات االجتماعي ــ�ش الفئ ــن اك ــم م ــ�ي المنظ ــاع غ ــوازي أو القط ــاع الم ي القط

ــون �ض ــ�ب العامل يعت

للجائحــة، حيــث يعمــل هــؤالء لحســابهم الخــاص وهــم ســائقو الحافــالت الخاصــة لتوصيــل االفــراد او لنقــل االمتعــة، 

ــاب  ض وأصح ــباك�ي ض والس ــ�ي ــتقلة كالكهربائي ــة مس ــون  بصف ــون العامل ــياقة، والمهني ــو الس ــرة، ومدرب ــيارات االأج ــائقو س وس

هــم ممن يكســبون  المهــن اليدويــة، وســائقو الحافــالت لنقــل الطلبــة اىل المــدارس والروضــات وإعادتهــم اىل منازلهــم، وغ�ي

ائــح العمالــة  اوات واالأســماك عــىل االرصفــة والباعــة المتجولــون ومعظــم �ش قــوت يومهــم بالعمــل اليومــي كبائعــي الخــ�ض

13 االتحاد التون�ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية )2020( 
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ــة  ازي ر هــؤالء بشــدة جــراء االجــراءات االح�ت ــ�ض ــث ت ــة الســائبة«، حي ــا مجــازا » العمال ــق عليه ــا يطل ــة أو م ــ�ي النظامي غ

ض  ــ�ي ــة كالتأم ــة االجتماعي ــة للحماي ــة تغطي ــم بأي ــدم تمتعه ــن ع ــك ع ــاً، ناهي ــا أو كلي ــم جزئي ــت أعماله ــة وتوقف المفروض

ي ممثــل لهــم يدافــع عــن مصالحهــم حيــث  االجتماعــي تعوضهــم عــن االأجــر المفقــود، وكذلــك عــدم وجــود تنظيــم نقــا�ب

ان جلهــم يعملــون دون تصاريــح رســمية مــن الجهــات المعنيــة بمزاولــة العمــل او مزاولــة النشــاط التجــاري، فيمــا عــدا 

كات  ــدى �ش ض بإح ــجل�ي ــة المس ــوزارة الداخلي ــرور ب ــن ادارة الم ــم م ــ�ح له ــرة الم ــيارات االأج ــائقو س ــياقة وس ــو الس مدرب

ي تعوضهــم عــن انقطــاع دخلهــم اليومــي )ســائقو ســيارات االجــرة فقــط(. ومــن المالحــظ 
( الــىت ض ض ) الخليــج للتأمــ�ي التأمــ�ي

ض بالقطــاع المــوازي بــاي دعــم او مســاعدة ماديــة ممــا يجعلهــم  ان حزمــة الدعــم والمبــادرات االخــرى لــم تشــمل العاملــ�ي

ض تمامــا عــىل تداعيــات االزمــة وآثارهــا االقتصاديــة، وهــذه نتيجــة بديهيــة لــكل مــن يعمــل لحســابه الخــاص دون  مكشــوف�ي

ي أوقــات 
ار �ض حمايــة اجتماعيــة أو اي شــكل مــن اشــكال الحمايــة االأخــرى، اذ مــن البديهــي ان تلحــق بــه مثــل هــذه االرصض

رة  ــة المتــ�ض ــات االجتماعي ــاً لبعــض الفئ ــة قدمــت دعمــاً مادي ي ــق الخ�ي ــات والصنادي االأزمــات، وان كانــت بعــض الجمعي

عــات   ي تعتمــد اساســاً عــىل مــا تتلقــاه مــن ت�ب
مــن االأزمــة لكــن عــىل نطــاق محــدود نســبياً بســبب محدوديــة امكانياتهــا الــىت

ي 
، وتنظيــم قطاعهــم بحيــث يدخلــون �ض ض ي معالجــة وضعيــة هــذه الفئــة مــن العاملــ�ي

، االمــر الــذي يقتــىض ض مــن المحســن�ي

ض صحــي مــن خــالل منحهــم  القطــاع المنظــم رســمياً وتمــد عليهــم مظلــة الحمايــة االجتماعيــة، مــع امكانيــة تمتعهــم بتأمــ�ي

ض الصحــي. ي التأمــ�ي
ض  المتخصصــة �ض كات التأمــ�ي ض صحــي صــادرة مــن �ش بوليصــات تأمــ�ي

ي ظــروف صعبــة 
ض وأنظمــة العمــل فقــد يجــدون أنفســهم �ض ض وهــم العمــال المخالفــون لقوانــ�ي أمــا العمــال غــ�ي النظاميــ�ي

للغايــة، اذ عليهــم مواصلــة العمــل حــىت وان ظهــرت عليهــم أعــراض المــرض خشــية المســائلة القانونيــة مــن قبــل الجهــات 

ي 
، ناهيــك عــن فقدناهــم الرزاقهــم �ض ي ي طلــب العــالج الطــىب

ــون اذا مــا ســعوا �ض الرســمية عــن أوضاعهــم المخالفــة للقان

حالــة دخولهــم طــور العــالج. 

 2. آثار االزمة الصحية: الجوانب االجتماعية 
المغرب 

إىل حــدود منتصــف شــهر افريــل، رصحــت 143 ألــف مقاولــة أو مــا يعــادل 58 % مــن مجمــوع المقــاوالت بتوقــف نشــاطها 

بشــكل مؤقــت أو دائــم.  وتعليــق أنشــطة 137 ألــف مقاولــة مؤقتــا، بينمــا أقفلــت 6300 مقاولــة بصفــة نهائيــة. %72 مــن 

ة جــدا حســب نتائــج البحــث الــذي  ي أوقفــت نشــاطها بصفــة مؤقتــة أو بشــكل دائــم هــي مقــاوالت صغــ�ي
المقــاوالت الــىت

ــد  ــطة، و%2 عن ــاوالت الصغرى والمتوس ــد المق ــبة %26 عن ــغ النس ــا تبل ــط، بينم ــامية للتخطي ــة الس ــه المندوبي ــت ب قام

را مــن هــذه  ي صدارة القطاعــات االأكــ�ش تــ�ض
يــواء والفنــادق والمطاعــم والمقاهــي �ض ي قطاعــات االإ

ى. وتــأ�ت المقــاوالت الك�ب

ي حالــة توقــف، تليهــا صناعــات النســيج والجلــد والصناعــات 
االأزمــة حســب نتائــج البحــث بنســبة %89 مــن المقــاوالت �ض

، ثــم قطــاع البنــاء بنســبة تقــارب %60 مــن المقــاوالت المتوقفــة. المعدنيــة والميكانيكيــة بنســبة 76 % و%73 عــىل التــواىلي

ــات  ــا المغــرب خلفــت تداعي ــر منه ي يم
ــىت ــة ال ــة الراهن ــص نفــس البحــث إىل أن الوضعي ــا عــىل مســتوى التشــغيل خل ام

ــت أو  ــكل مؤق ــة بش ــد العامل ــض الي ــاوالت إىل تخفي ــن المق ــرت %27 م ــون اضط ــد تك ــث ق ــغيل، حي ــىل التش ــلبية ع س

ــة  ــد العامل ــا يعــادل %20 مــن الي ــم تخفيــض 726 ألــف منصــب شــغل أي م ــج البحــث، قــد يكون ت ــا لنتائ ــم. ووفق دائ

ــدا. %22    ة ج ــ�ي ــاوالت الصغ ــدى المق ــاوالت: 21 % ل ــة المق ــب فئ ــبة حس ــذه النس ــت ه ــة.  وبلغ ــاوالت المنظم ي المق
�ض

ى. ومــن جهــة أخــرى، الحــظ البحــث أن 57%  بالنســبة للمقــاوالت الصغــرى والمتوســطة. 19% بالنســبة للمقــاوالت الكــ�ب

ــطة.  ــرى والمتوس ــدا، الصغ ة ج ــ�ي ــاوالت الصغ ــون إىل المق ــل ينتم ــن العم ض ع ــ�ي ض المتوقف ــ�ي من العامل

را مــن حيــث تقليــص اليــد العاملــة بمــا يقــارب 245 ألــف منصــب  ي قطــاع الخدمــات عــىل رأس القطاعــات االأكــ�ش تــ�ض
ويــأ�ت

ي ذلــك الصيــد والطاقــة 
ي هــذا القطــاع، يليــه قطــاع الصناعــة بمــا �ض

ض �ض شــغل، أي بنســبة %17.5 مــن إجمــاىلي عــدد المشــتغل�ي
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ي هــذا القطــاع، ثــم 
والصناعــات االســتخراجية بتخفيــض 195 ألــف منصــب شــغل أي مــا يمثــل %22 مــن اليــد العاملــة �ض

ــف  ــا 170 أل ــا يعــادل تقريب ي مناصــب الشــغل بنســبة %24، أي م
ــد يكــون ســجل انخفاضــا �ض ــذي ق ــاء ال ي قطــاع البن

ــأ�ت ي

منصب. وبلغــت هــذه النســب حســب فــرع النشــاط االقتصــادي %34 بالنســبة لصناعــة المالبــس. %31 بالنســبة لقطــاع 

%26 بالنســبة لقطــاع المطاعــم.  ي
يــواء%27 بالنســبة لقطــاع تشــييد المبــا�ض االإ

ي إطــار االأزمــة الصحيــة أشــار البحــث إىل أن %43 مــن إجمــاىلي المقــاوالت اســتمرت 
ي ضلــت نشــيطة �ض

امــا المقــاوالت الــىت

ي نشــاطها رغــم االأزمــة الصحيــة. غــ�ي أن نصــف هــذه المقــاوالت قــد تكــون اضطــرت إىل تقليــص إنتاجهــا للتكيــف مــع 
�ض

ي 
ــا �ض ، خصوص ــ�ش ــبة %50 أو أك ــا بنس ــت إنتاجه ــاوالت خفض ــذه المق ــن ه ــون %81 م ــد تك ض ق ــ�ي ي ح

ــة، �ض ــة الراهن الظرفي

ــد.  ــن والنقــل وصناعــات النســيج والجل ــة ومقــاوالت التخزي ــة واالأدوي ــاء والصناعــات الكيماوي ض والبن قطاعــات التجهــ�ي

ــوع  ــن مجم ــوق 67 % م ــا يف ــط ان م ــامية للتخطي ــة الس ــة والمندوبي ــاد والمالي ــوزارة االقتص ــة ل ــات متقارب ــ�ي معطي وتش

ــة  ــا غالبي ي اعتمدته
ــىت ــة ال ــود الحالي ي ظــل القي

ــة »�ض ــة الراهن رت جــراء االأزمــة الصحي المقــاوالت المصــدرة بالمغــرب تــ�ض

 ، ي
ض كل تســع مقــاوالت أوقفــت نشــاطها بشــكل نهــا�أ ة اىل أن مقاولــة واحــدة مــن بــ�ي «، مشــ�ي البلــدان عــىل الصعيــد الــدوىلي

ض تســعة علقــت أنشــطتها بشــكل مؤقــت. بينمــا ال تــزال ثلــث المقــاوالت المصــدرة تــزاول  ض أن خمــس مقــاوالت مــن بــ�ي ي حــ�ي
�ض

نشــاطها االقتصــادي لكنهــا قــد تكــون اضطــرت إىل تقليــص إنتاجها. وتــم تقليــص او تخفيــض او التخــىلي عمــا يزيــد 133 

ي القطاعــات التصديريــة، وخصوصــا منهــا القطاعــات المصــدرة للنســيج والجلــد واالألبســة الجاهــزة، 
ألــف منصــب شــغل �ض

ونيــة، والصناعــات الغدائيــة  لك�ت ومقــاوالت التكنولوجيــة واالتصــال الرقمــي، والصناعــات المعدنيــة والميكانيكيــة واالإ

التصديريــة والصناعــات الكيماويــة.

عــالن يــوم 15 مــارس عــن احــداث صنــدوق خــاص  ي إطــار التحضــ�ي لقــرار الطــوارئ الصحيــة )20 مــارس 2020( تــم االإ
و�ض

ض  ة، وممثلــ�ي لتدبــ�ي جائحــة كورونــا – مــرض كوفيــد-19 وتشــكيل لجنــة اليقظــة المتشــكل مــن قطاعــات وزاريــة معنيــة مبــا�ش

عــن الكونفدراليــة العامــة لمقــاوالت المغــرب. )منظمــة أصحــاب العمــل( وامــا هــذا الوضــع أجمعــت الحركــة النقابيــة عــىل 

ي نفــس 
ض قــرار إحــداث الصنــدوق لتدبــ�ي االثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الإجــراءات الحجــز والطــوارئ الصحيــة.  و�ض تثمــ�ي

ي اللجنــة العليــا لليقظــة خصوصــا وان 
اكهــا فعليــا �ض الوقــت طالــب بعضهــا ونــدد بعضهــا االخــر بشــكل واضــح بعــدم �ش

ة العمــال والعامــالت بالقطاعــات المنظمــة والغــ�ي المنظمــة.  مجموعــة مــن القــرارات ســتهم مبــا�ش

كمــا تعتــ�ب الحركــة النقابيــة بالرغــم مــن تثمينهــا للقــرارات االجتماعيــة وخصوصــا منهــا حمايــة مداخيــل العمــال وتســهيل 

 » ض ي الحيــاة اليوميــة للعمــال والعاملــ�ي
عمليــة التوصــل بهــا.  فإنهــا تعتــ�ب هــا »غــ�ي كافيــة لالســتجابة للحاجيــات االأساســية �ض

ورة الرفــع منهــا للوصــول اىل الحــد االأد�ض لالأجــر بالقطاعــات الخاصــة )2700 درهــم= 270 دوالر عــوض 2000  وطالبــت بــ�ض

رة مــن الحجــز والطــوارئ الصحيــة.  درهــم(، وتعميمهــا أيضــا عــىل العمــال والعامــالت بالقطاعــات الغــ�ي المنظمــة المتــ�ض

ي موقــع يوفــر إمكانيــات 
ط التســجيل �ض ض عــم الشــغل، بــ�ش ض او الباحثــ�ي ض والمعطلــ�ي وان تقــدم تعويضــات لــكل العاطلــ�ي

ي بنــاء هــذه 
التدريــب والتكويــن المســتمر عــن بعــد، حســب الحاجيــات والمســتويات التعليميــة.   وتســتند الحركــة النقابيــة �ض

ي ان 
حــات عــىل ان نســبة عاليــة مــن المغربــة والمغربيــات يخرجــون مــن عالــم الشــغل منــذ ســنة 2019.  وهــذا يعــىض المق�ت

البطالــة ليســت طرفيــة بــل هيكلــة. وان معدالتهــا الرســمية بعيــد كل البعــد عــن الواقــع االقتصــادي واالجتماعــي لســوق 

ي، مقابــل فقــدان 125000 ألــف  الشــغل. فخــالل ســنة 2019 اســتحدث 132000 منصــب شــغل جديــد بالوســط الحــ�ض

اكميــة للجفــاف وانخفــاض العائــد الفالحــي.   منصــب شــغل بالعالــم القــروي، بســبب االثــار ال�ت

ض فقــط ليصــل اىل %20 مــع  ي مجــال المشــتغل�ي
ــة �ض ــرات االأكــ�ش تفــاءال تتوقــع ارتفــاع صاروخــي لمعــدالت البطال فالتقدي

ي للضمــان االجتماعــي CNSS لشــهر ابريــل 2020 تقــدم 
ي نفــس الســياق تشــ�ي معطيــات الصنــدوق الوطــىض

نهايــة مــاي. و�ض

ي ارتفــاع متواصــل 
مــا يزيــد عــن 800000 عامــل بطلــب الحصــول عــىل دعــم االجــر بســبب توقفــه عــن العمــل. وهــو رقــم �ض

ضافــة اىل ان المعطيــات االإحصائيــة  يمكــن ان يصــل مــع نهايــة مــاي 2020 اىل مــا يزيــد عــن مليــون و200 ألــف طلــب، باالإ
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ة وخصوصــا لــدى النســاء )%77 مــن النســاء  الأخــر ســنة 2019، اكــدت ان نســبة فئــة الشــباب خــارج نطــاق الشــغل كبــ�ي

ض عــىل دبلــوم متوســط تصــل اىل %13. وعنــد أصحــاب الدبلومــات  خــارج ســوق العمــل(. فمعــدل البطالــة لــدى الحاصلــ�ي

. و%23 عنــد خريجــي الجامعــات والمعاهــد.   ي
العليــا تصــل اىل 1 %. وتصــل اىل 27 % عنــد حامــىلي دبلومــات تخصــص مهــىض

ي حياتهــم. )%54 مــن مجمــوع 
ض يبحثــون عــن الشــغل االأول �ض ومــع نهايــة ســنة 2019 كان هنــاك 6,5 عاطــل مــن 10 عاطلــ�ي

 . ض مــن 10 يبحثــون عــن الشــغل منــذ ســنة واكــ�ش ض و%74 مــن مجمــوع النســاء العاطــالت( و 7,2 عاطلــ�ي الرجــال العاطلــ�ي

ض خــالل ســنة 2019 بســبب الت�يــح الجماعــي، او  )%65 مــن الرجــال و %80,6 مــن النســاء( . وأكــ�ش مــن %23 مــن العاطلــ�ي

ضافــة اىل العطالــة اثنــاء وبعــد  كــة.  فحجــم العطالــة القائمــة قبــل الجائحــة باالإ بســبب توقــف او افــالس المقاولــة او ال�ش

الجائحــة مــع تواتــر معطيــات مــن الحركــة النقابيــة باســتغالل جائحــة كرونــا تمكــن للتخلــص مــن العمالــة بطــرق مختلفــة 

وغــ�ي قانونيــة. تنــذر بكارثــة حقيقيــة – فالحركــة النقابيــة تؤكــد ان أولويــة االأولويــات هــي الشــغل والتشــغيل الكريــم والحــد 

مــن البطالــة. 

ي الشــغل انهــم ال يتوفــرون 
ــل، ومــن خــالل اتصاالتهــا مــع بعــض مفتــ�ش ــة شــهر ابري ــات مــع بداي وتؤكــد بعــض النقاب

ي مجــال الحفــاظ عــىل الصحــة والســالمة المهنيــة بمواقــع العمــل، وفــق خصوصيــات 
عــىل مخطــط اســتعجاىلي ومحــدد �ض

ي والجــزري، بحســب أنشــطة المقــاوالت، 
الجائحــة وقــرارات الطــوارئ الصحيــة.  وال عــىل إجــراءات قابلــة للتطبيــق القانــو�ض

ــع المعلومــات وتحليلهــا الخاصــة بالمخاطــر  ــل ال يتوفــرون عــىل نظــام لتجمي ــة، خــالل زياراتهــم. ب والمخاطــر المحتمل

كات.  وعمومــا واىل حــدود نهايــة ابريــل 2020 ليــس هنــاك معطيــات رســمية  ي بعــض الــ�ش
ي وقعــت فعــال �ض

المحتملــة او الــىت

ي 
وواضحــة، حــول عــدد العمــال والعامــالت، والمســتخدمون بالقطاعــات الخاصــة، والموظفــون بالقطاعــات العامــة....  الــىت

ــا. خصوصــا وانــه مــع بدايــة شــهر  ي ض المؤكديــن مخ�ب تمــت اصابتهــم او توفــوا بمــرض كوفيــد 19 مــن مجمــوع المصابــ�ي

صابــة بالمــرض مــن بــؤر جغرافيــة ســكنية وعائليــة، اىل مجــال بــؤر مهنيــة، وخصوصــا بمجموعــة  ابريــل انتقــل مجــال االإ

ة. فالحركــة النقابيــة اشــارت وبعبــارات قويــة لتقاعــس وزارة الشــغل  كات والمتاجــر التجاريــة الكبــ�ي مــن المقــاوالت والــ�ش

ي الشــغل بحــث ال يصــل اىل 300 نفتــش ممــارس لمهمــة التفتيــش عــىل 
ومنظومتهــا الرقابيــة، )بالرغــم مــن نــدرة مفتــ�ش

ض الشــغل ومالئمتهــا لوضعيــة  ( باســتثناء بعــض الومضــات التحسيســية، او البالغــات التوضيحيــة لقوانــ�ي ي
الصعيــد الوطــىض

ي ســوق الشــغل. خصوصــا وان 
الجائحــة. فغيابهــا وعــدم حضورهــا وارتباكهــا القــوي والواضــح يفــ� خطــورة الوضــع �ض

ي 
ي مجملــه بعيــدا عــن ســياق خطــورة وضعيــة الشــغل والتشــغيل �ض

الخطــاب الرســمي بمناســبة فاتــح مــاي 2020    كان �ض

ضــل االزمــة الصحيــة وبعدهــا. 

ــال  ــن بعد تفعي ــاق عــىل العمــل ع ــة االتف ي حال
ض �ض ــة االجــراء والمســتخدم�ي ورة حماي ــة عــن رصض ــة النقابي ــدت الحرك ــا اك كم

ض أطــراف العالقــة الشــغلية ودون المســاس بالحقــوق المكتســبة.   يطــة حصــول اتفــاق بــ�ي للمــادة 8 مــن مدونــة الشــغل �ش

ي ظــل انتشــار وبــاء كورونــا يمكــن أن يكــون العمــل عــن بعــد مــن ضمــن االإجــراءات القانونيــة الممكنــة للحــد مــن انتشــار 
و�ض

وس والحفــاظ عــىل صحــة االأجــراء وســالمتهم وعــىل مناصــب الشــغل وضمــان حقــوق أطــراف العالقــة الشــغلية.  هــذا الفــ�ي

كمــا نبهــت الحركــة النقابيــة اىل لجــوء بعــض اصحــاب العمــل عــىل فــرض العطلــة الســنوية عــىل االجــراء بــدون اتفــاق 

رة مــن  ي بعــض المقــاوالت المتــ�ض
ض االطــراف وعــىل اشــكاالت اخــرى تتعلــق بحــاالت تخفيــض مــدة العمــل لالأجــراء �ض بــ�ي

ي ضــل 
الجائحــة وعــىل حــاالت اخــرى تتعلــق بزيــادة ســاعات عمــل اضافيــة بحكــم الطلــب عــىل منتوجاتهــا او خدماتهــا �ض

االزمــة الصحيــة وحــاالت تقليــص عــدد االجــراء بالمقاولــة، او اغــالق مؤقــت او بســبب قــرار للســلطات العموميــة .... 

ورة تمديــد حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب  ي أواســط ابريــل 2020 عــىل رصض
شــارة اىل ان الحركــة نقابيــة نبهــت �ض وتجــدر االإ

صابــة بمــرض كوفيــد-19 اىل مــا بعــد 20 ابريــل 2020. خصوصــا وانــه ســيصادف  ي معطيــات االإ
التطــور النوعــي المســجل �ض

ــارات  ــاجد والزي ــواق والمس ي االأس
ــي )�ض ــارب االجتماع ــىل التق ــوم ع ــدات تق ــادات ومعتق ــن ع ــه م ــا يمثل ــان وم ــهر رمض ش

ــدي  ــد الجس ــىل التباع ــة ع ــة القائم ازي ــراءات االح�ت ــق االإج ي العم
ــدد �ض ــانها ان ته ــن ش ــي ...( م ــور الجماع ــة والفط العائلي

ــي. واالجتماع
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المغرب وتونس ولبنان والبحرين

ــاة  ــتعادة الحي ــا الس وري ــل رصض ــة يظ ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال ــروج م ــة ان الخ ــة النقابي ت الحرك ــ�ب ــار اعت ط ــذا االإ ي ه
و�ض

وس  ي انتشــار الفــ�ي
االقتصاديــة واالجتماعيــة. لكنــه أيضــا يمكــن أن يــؤدي اىل مخاطــر تدمــ�ي وتفكيــك إجــراءات التحكــم �ض

ات االســتقرار او التحكــم او  ض عــىل تطــور الوضــع الجائحــي، والتوجــه اعتمــادا عــىل  مــؤ�ش كــ�ي حــت الحركــة النقابيــة ال�ت واق�ت

ــا  بقــرارات محليــة او جهويــة او  رفعــه بطريقــة اســتهدافية.   االنخفــاض المؤكــد، اىل رفــع حالــة الطــواري تدريجي

ــة  ــها المغارب ي يعيش
ــىت ــة ال ــول االزم ــة ح ــه للحكوم ــا موج ــرب بيانً ــة بالمغ ــات الحقوقي ــن الجمعي ــد م ــت العدي ــا وقع كم

وس كورونــا، دون أن تعمــل الســلطات المغربيــة عــىل إجالئهــم أو الكشــف  ض خــارج المغــرب وبداخلــه بســبب فــ�ي العالقــ�ي

عــن تاريــخ محــدد لذلــك. حيــث يقــدر عددهــم خــارج المغــرب فقــط 18 ألفــا و226 مواطنــا.  ويتعلــق االأمــر بمغاربة ليســوا 

ي 
ي المغــرب، توجهــوا إىل دول أوروبيــة مــن أجــل الســياحة،  أو الأغــراض مهنيــة وطبيــة وعلميــة, �ض

ض �ض مهاجريــن، بــل مقيمــ�ي

ي رحــالت جويــة أو 
ض بمغــادرة المغــرب �ض ض واالآخــر لالأوروبيــ�ي ض الحــ�ي الوقــت الــذي مــا زالــت الدولــة المغربيــة ترخــص بــ�ي

ي لــم تســمح بعــودة مواطنيهــا 
ي العالــم الــىت

بحريــة نحــو أوروبــا والواليــات المتحــدة، ولكنهــا تعــد ضمــن الــدول القليلــة �ض

وس كورونــا، رغــم معانــاة الكثــ�ي منهــم، علمــا أن  ي دول خارجيــة قبــل إغــالق الحــدود بســبب فــ�ي
الذيــن كانــوا يتواجــدون �ض

ي هــذا الســياق تأسســت 
. و�ض ض ي وصحــي متمــ�ي

ض بووهــان الصينيــة بشــكل إنســا�ض المغــرب ســبق ان اســتقدم المغاربــة العالقــ�ي

ض 20 أبريــل 2020 عــىل مســتوى وســائل التواصــل االجتماعــي، هيئــة ســميت ب«اللجنــة الوطنيــة لتتبــع ملــف  ثنــ�ي يــوم االإ

ــا  ض داخلي ض خــارج المغــرب، والســماح للعالقــ�ي « تهــدف إىل: المرافعــة مــن أجــل إرجــاع كافــة العالقــ�ي ض ــة العالقــ�ي المغارب

ض ورصــد التدابــ�ي المتخــذة لتدبــ�ي هــذه االأزمــة. ض داخليــا وخارجــ�ي بالســفر لبــدان اســتقرارهم. تتبــع وضعيــة العالقــ�ي

تونس
ض 

ــي�ي ــن التونس الف م
آ

ــات اال ــات مئ ــغاله »لوضعي ــىل انش ــغل16 ع ــ�ي للش ــام التون ــاد الع ــذي لالتح ــب التنفي ــد المكت أّك

ي بلــدان اقامتهــم اىل زيــادة معاناتهــم« 
ي مناطــق موبــوءة مــن العالــم واللذيــن أّدت حــاالت الحجــر العــام �ض

الموجوديــن �ض

ي الخارجيــة والشــؤون االجتماعيــة اىل مزيــد االإحاطــة بأبنــاء تونــس حيثمــا وجــدوا... واىل الضغــط عــىل بلــدان 
ودعــا »وزار�ت

ض بالخــارج«  ي خــاص بالتونســي�ي
و�ض االســتقبال... مــن اجــل فــرض معاملــة إنســانية للجاليــة التونســية... وبإحــداث موقــع الكــ�ت

ض بتونــس«. كمــا طالــب الحكومــة » باالإحاطــة بالمهاجريــن المقيمــ�ي

ــدة  ي ســ�ب آراء مجموعــة مــن رؤســاء المؤسســات17 أّن 67.5% منهــم اعتمــدوا طــرق عمــل جدي
ــة أخــرى  ورد �ض ومــن ناحي

ي 
ي نفــس الوقــت أّن هــذه الطــرق الجديــدة تتســبب �ض

يــن �ض ي )38.5%( والعمــل عــن بعــد )27%( معت�ب
مثــل العمــل الجــز�أ

نتاجيــة كمــا اعتــ�ب 61% منهــم ان تواصــل الحجــر ســيقود اىل البطالــة الفنيــة وحــذف مواطــن شــغل ســيما  انخفــاض االإ

ــن  ــرة )65.5%( م ــذه الظاه ــم ه ــاء )61.5%( وته ــة )77%( والبن ــخاص )100%( والصناع ــات اىل االأش ــات الخدم ي قطاع
�ض

ى المؤسســات، ويتوقــع ان تلجــا  المؤسســات الصغــرى المســتجوبة، و 62% مــن المؤسســات المتوســطة و 52.3% مــن كــ�ب

. هــذه المؤسســات اىل تخفيــض االأجــور اىل 50% او اكــ�ش

ي صنــدوق الضمــان االجتماعــي لمــدة 3 أشــهر واحــداث صنــدوق 
اكات المؤسســات �ض وقــررت الحكومــة تأجيــل دفــع اشــ�ت

ــة لالإحاطــة  ــة ازم ي تحافــظ عــىل مواطــن الشــغل وإحــداث خلي
ــىت كات ال ــ�ش ــدة ال ــار لفائ ــون دين ــغ 500 ملي اســتثمار بمبل

رة بغيــة المحافظــة عــىل مواطــن الشــغل كمــا قــررت إلغــاء قــرارات قطــع المــاء والكهربــاء والهاتــف  بالمؤسســات المتــ�ض

لمــدة شــهرين.

16 االتحاد العام التون�ي للشغل )2020(
17 المعهد العر�بي لرؤساء المؤسسات )2020(
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لبنان
ــم 46%  ــن بينه ــة، م ــة الصحي ــا الحماي ــا فيه ــان بم ي لبن

ــة �ض ــة االإجتماعّي ــن الحماي ــتفيدون م ــّكان يس ــن الس ــط م %56 فق

ــن  ــن، و %11.20 م ــوى االأم ــش وق ي الجي
ــان �ض ــاع الضم ــن قط ــي و%20.16 م ــان االإجتماع ــة الضم ــن مؤسس ــتفيدون م يس

ي 
ض �ض ــ�ي ــة الموظف ــن تعاوني ــان الخــاص، %5.9 م ــن الضم ــم المتحــدة، %10.50 م ض التابعــة لالأم ــ�ي ــة شــؤون الالجئ مفوضّي

ــد.18 ــق تعاض ــن صنادي ــام و %4.80 م ــاع الع القط

ي لبنــان قبــل كورونــا، إزديــاد البطالــة نتيجــة الــ�ف مــن الخدمــة وإقفــال المؤسســات، وكذلــك 
كنــا قــد بدأنــا نحــىي �ض

ي عملهــم. هــذه االتجاهــات ســتتفاقم نزعتهــا التصاعديــة مــع كورونــا ومكــوث 
دفــع نصــف أو ربــع الرواتــب للذيــن بقــوا �ض

ــب وزارة  ــش.  و بحس ــل اله ــبوق للعم ــ�ي مس ــارا غ ــد إنتش ــهد بالتأكي ــاج. وسنش ــة االنت ــل حرك ــم وتعطي ي بيوته
ــاس �ض الن

ي فقــدوا عملهــم منــذ بدايــة االأزمــة.  كمــا دل إســتطالع 
العمــل، وحــىت شهرنيســان 2020، هنــاك أكــ�ش مــن اربعــة آالف لبنــا�ض

ض 32%  ي حــ�ي
ي القطــاع الخــاص أنقطــع راتبهــم، �ض

للــرأي  أن %30.8 مــن المؤسســات رصفــت عمالهــا، و%33 مــن االأجــراء �ض

منهــم جــرى تخفيــض رواتبهــم.

ــح  ــام والمصال ــاع الع ي القط
ــودون �ض ــم موج ــة وه ــم الخاص ض وأوضاعه ــ�ي ــال المياوم ــة العّم ــل قضي ــن قب ــرزت م ــد ب وق

هــا. ورغــم غيــاب االرقــام الدقيقــة حــول الموضــوع، دّلــت بعــض  والمؤسســات العامــة والبلديــات وقطــاع التعليــم وغ�ي

ــزى إنتشــار  ــل ويُع ــدوام كام ض ب ــ�ي ــدد العامل ــ�ي ع ي بعــض المؤسســات يتجــاوز بكث
ض �ض ــ�ي ــدد المياوم الدراســات عــىل ان ع

ي ســمحت 
اليــة المعتمــدة مــن قبــل الحكومــات وكذلــك اىل السياســات الزبائنّيــة الــىت العمــل الميــاوم اىل السياســات النيولي�ب

ي مؤسســات الدولــة بغــض النظــر عــن الحاجــات والمعايــ�ي المطلوبــة.
ــا االأحــزاب �ض بتوظيــف رعاي

ــدم  ــن ع ــون م ــام يعان ــكل ع ــم بش ــرى، لكنه ــة اىل أخ ــن وظيف ــرى وم ــة اىل أخ ــن مؤسس ض م ــ�ي ــاع المياوم ــف أوض تختل

ــة. ــود الثابت ــاب العق ــراء أصح ــوق باالأج ــر والحق ي االأج
ــاواتهم �ض مس

البحرين
ض أفــراده مــن ناحيــة وعــدم  ــاراً ســلبية عــىل المجتمــع برمتــه لعــل ابرزهــا انقطــاع التواصــل بــ�ي تركــت االزمــة الصحيــة آث

ي حــال اصابــة احدهــم 
ض افرادهــا �ض صابــة ووقايــة مــن انتقــال العــدوى بــ�ي ض افــراد العائلــة الواحــدة تفاديــاً لالإ التواصــل بــ�ي

ــبات  ــض المناس ي بع
ــام �ض ي تق

ــىت ــات ال ــطة والفعالي ــع االنش ــاً جمي ــت تقريب ــرى. وتوقف ــة آخ ــن ناحي وس م ــ�ي ــراض الف بأع

ــدر  ــة الق ــاء ليل ــل احي ــم مث ــام خــالل شــهر رمضــان الكري ي تق
ــىت ــات ال ــاً كالمناســبات والفعالي ــا مجتمعي المتعــارف عليه

ــات  ــن التجمع ــا م ه ــد وغ�ي ــالة العي ض وص ــ�ي ــار الصائم ــد افط ــح وموائ اوي ــالة ال�ت ــم وص ــر الحكي ــس الذك ــة ومجال المبارك

ــد مــن المناســبات  ــك العدي ــل كفرصــة للتواصــل االجتماعــي، وكذل ي يحفــل بهــا الشــهر الفضي
ــىت واللقــاءات واالأنشــطة ال

االجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة. فقــرار ايقــاف االنشــطة وإغــالق الجوامــع واالأماكــن الدينيــة والجمعيــات واالأنديــة وذلــك 

ازيــة قــد اوقــف كل نشــاط اجتماعــي، وهــو أمــر غــ�ي مألــوف اطالقــاً عــىل مجتمــع البحريــن الذي  مــن قبيــل االجــراءات االح�ت

ي 
دأب عــىل ممارســة حياتــه الطبيعيــة  مــن خــالل اللقــاءات واالجتماعــات والزيــارات وإحيــاء المناســبات المختلفــة، وهــو �ض

ي تاريــخ البحريــن، ممــا أضفــي عــىل االزمــة بعــداً اجتماعيــاً. 
حــد ذاتــه حــدث غــ�ي مســبوق �ض

ي تقــام عــادة عــىل 
وتوقفــت مراســم تشــييع المــو�ت واقتصارهــا عــىل ثلــة مــن االأقــارب، كمــا  الغيــت مجالــس الفاتحــة الــىت

ي 
ي تقــام عــادة �ض

. كمــا تــم ايقــاف جميــع االنشــطة الرياضيــة المعتــادة، وكذلــك المســابقات الذهنيــة الــىت ض أرواح المتوفــ�ي

هــا مــن االلعــاب الذهنيــة.  شــهر رمضــان الكريــم كمســابقات الشــطرنج وغ�ي

.Labor force and household living conditions survey )2018-2019(, Central administrations of statistics and ILO – Lebanon :18 جميع االحصاءات الواردة �ضي هذا النص، بخالف االشارة اىل العكس، مأخوذة من دراسة حديثة
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ي هــذه االزمــة اىل درجــة ان احيــاء ليلــة القــدر المباركــة قــد جــرى عــ�ب 
اً �ض وقــد لعبــت وســائل التواصــل االجتماعــي دوراً كبــ�ي

ون مــن منازلهــم مــن خــالل متابعــة البــث المبــا�ش عــ�ب الوتســاب أو االنســتغرام  ي حيــث احياهــا الكثــ�ي
ا�ض الفضــاء االفــ�ت

هــا مــن وســائل التواصــل االجتماعــي.  وغ�ي

ة جــداً حيــث اعربــت الكثــ�ي مــن العوائــل عــن   امــا عــىل صعيــد العمــل فــان التبعــات االجتماعيــة لالزمــة المركبــة كبــ�ي

ر العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة حيــث تتوقــع حدوث  مخاوفهــا مــن انقطــاع ارزاقهــا نتيجــة االغــالق االقتصــادي وتــ�ض

ي البــالد، وكذلــك بســبب انكمــاش 
خســارة للوظائــف بســبب االفتقــار للكســب والركــود االقتصــادي الــذي ســاد االســواق �ض

االنتــاج االقتصــادي جــراء االغــالق، وبالتــاىلي فــان النتائــج الفعليــة لالزمــة المركبــة عــىل عوائــل العمالــة المواطنــة والمهاجــرة 

ض ثالثــة وســتة شــهور وتحديــدا  اوح بــ�ي ي تــ�ت
ســتظهر بصــورة أقــوى بعــد انقضــاء مــدد الدعــم المقــررة للقطــاع الخــاص والــىت

ض عــن العمــل.  امــا الذيــن فقــدوا وظائفهــم  ي عــداد العاطلــ�ي
ي وتدخــل �ض

فيمــا اذا ســتفقد هــذه العمالــة وظائفهــا بشــكل نهــا�أ

ــة، وقــد يطــول انتظارهــم  ي هــذه الظــروف الصعب
ــة �ض ــوا عــىل وظائــف بديل نتيجــة االأزمــة فمــن العســ�ي جــداً ان يحصل

ــد  ــادي بع ي االقتص
ــا�ض ــاً الن التع ــداً زمني ــذ بع ــا ان تأخ ــع له ــة يتوق ة زمني ــ�ت ــد ف ــة بع ي االزم

ــات �ض ــدوث انفراج ــار ح بانتظ

ي بصــورة تدريجيــة وبطيئــة حــىت يبلــغ اقــى مــداه 
ي التعــا�ض

ي ليــس بالقصــ�ي ويــأ�ت
االأزمــات عــادة مــا يســتغرق مــدى زمــىض

ض  رون مــن االأزمــة ممــن فقــدوا وظائفهــم تحمــل عواقــب االنتظــار لحــ�ي ي التــام. فهــل يطيــق المتــ�ض
وذلــك ببلوغــه التعــا�ض

ي ظــل 
ظهــور بــوادر االنفــراج؟ بالتأكيــد ال احــد يســتطيع ذلــك مــا لــم يتلقــى دعمــاً كافيــاً يواجــه بــه االعبــاء المعيشــية �ض

اســتفحال االأزمــة.  

أن االأزمــة الصحيــة االقتصاديــة قــد تركــت آثــاراً ضــارة عــىل المجتمــع ومكوناته ســواء عــىل مســتوى العائالت او عىل مســتوى 

ض او المهاجريــن خاصــة الذيــن يعيشــون عــىل  االفــراد، وعــىل مســتوى المنشــآت أو عــىل مســتوى العمــال، ســواء المواطنــ�ي

ي الغالــب بــدون غطــاء اجتماعــي مــن الدعــم  حيــث ان 
دخلهــم اليومــي أو مــا يكســبونه يوميــاً مــن أجــر، والذيــن هــم �ض

بــت المجتمــع بقــوة اىل حــد يمكــن وصفهــا بأنهــا أزمــة اجتماعيــة ايضــاً.   هــذه االأزمــة المركبــة قــد رصض

ي طالــت العديد مــن القطاعات 
اً جــداً نظــراً الإجــراءات االغــالق االقتصادي الــىت وكان تأثــ�ي الجائحــة عــىل القــوى العاملــة كبــ�ي

ان، الســفر والســياحة، الفندقــة والضيافــة، المؤتمرات والمعــارض، التصديــر، الخدمات  االقتصاديــة أبرزهــا قطاعــات  الطــ�ي

اللوجســتية، التجــارة والخدمــات، ونجــم عــن هــذه االجــراءات ركــود اقتصــادي متحقــق حيــث أُصيبــت معظــم القطاعــات 

ي ايراداتهــا، وبــرزت مخــاوف 
ي أنشــطتها أدى إىل انخفــاض كبــ�ي �ض

ي أنشــطتها أو تباطــؤ شــديد �ض
االقتصاديــة بالشــلل التــام �ض

ملموســة عــىل أرض الواقــع مــن حيــث تراجــع قدرتهــا عــىل دفــع االأجــور وااليجــارات وتحمــل المصاريــف الثابتــة، وعــىل 

ض باالأجــرة اليوميــة  ي تتعامــل معهــا، وانقطــع دخــل العاملــ�ي
اماتهــا إزاء عمالءهــا أو الجهــات الــىت ض قدرتهــا عــىل االيفــاء بال�ت

ض لحســابهم الخــاص.  وباجــرة الســاعة كســائقي الحافــالت وســيارات االأجــرة والعاملــ�ي

ض  ــ�ي ــن الناحيت ــات الجائحــة م راً بتداعي ــ�ض ــ�ش ت ــة االك ــف جنســياتهم هــم الفئ ــن بمختل ــال المهاجري ــد ان العم ــن المؤك م

الصحيــة واالقتصاديــة. فمــن الناحيــة الصحيــة فــان الكثــ�ي مــن الحــاالت المتحققــة للوبــاء قــد اصابــت العمــال المهاجريــن. 

ض  ففــي احــدث احصائيــة صــادرة عــن وزارة الصحــة بتاريــخ 13 مايــو 2020 فــان اجمــاىلي االصابــات بالوبــاء 5780، موزعــ�ي

ــة 2195،  ــاالت المتعافي ــدد الح ــاالت، وع ــتقرة 7 ح ــ�ي المس ــات غ ــدد االصاب ــة 3576، وع ــات القائم ــدد االصاب : ع ــاىلي كالت

وعــدد الوفيــات 9 حــاالت بينهــا حالــة وفــاة واحــدة  لمهاجــر، اال ان وزارة الصحــة لــم تصنــف حــاالت االصابــة عــىل أســاس 

ي تحدثــت عــن اصابــات العمالــة المهاجــرة هــي هيئــة 
الجنســية ونســبتها مــن اجمــاىلي االصابــات،  والجهــة الوحيــدة الــىت

تنظيــم ســوق العمــل باعتبارهــا الجهــة الرســمية المســؤولة عــن تصاريــح العمــل للعمــال المهاجريــن وذلــك عــىل لســان 

ض المهاجريــن حــىت تاريــخ  ي مؤتمــر صحفــي عقــده بتاريــخ 28 أبريــل 2020 ذكــر فيــه عــدد الحــاالت بــ�ي
رئيســها التنفيــذي �ض

26 أبريــل وهــي 1909 اصابــة، منهــا %95.5 يعملــون لــدى صاحــب عمــل، و %1.7 مــن حامــىلي ت�يــح العمــل المــرن، 

ي 
ــة �ض ــة القانوني ــغ نســبة العمال ــة، وتبل لي ض ــة م�ض ، وعمال ض ــارة، والملتحقــ�ي ة زي ض بتأشــ�ي ــة عــىل القادمــ�ي ــوزع النســبة الباقي وتت

ة زيــارة 2%.   ض بتأشــ�ي هــذه الحــاالت %89 ، ونســبة العمالــة غــ�ي النظاميــة اي المخالفــة %9، والقادمــ�ي
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3. توصيات حول إدارة االزمة موجهة الى: 
3.1 الحكومة

المغرب
- تطوير الدولة الديمقراطية والمؤسسات التشاركية لمواجهة كل اشكال االستبداد والقرارات االحادية

نتاج الواقعي والمعرفة العلمية لمواجهة اقتصاد الريع والفساد - تطوير اقتصاد التنمية المستدامة واالإ

ــة  ــة االجتماعي ــة والحماي ــم والصح ــا التعلي ي قلبه
ــة و�ض ــات العمومي ــة والخدم ــة االجتماعي ــة العدال ــة دول ــادة هيكل - اع

قصــاء االجتماعــي. ــة لمواجهــة الفقــر واالإ ابي والخدمــات ال�ت

ــة  ــة لمواجهــة الهشاشــة والبطال ــم وظــروف الصحــة والســالمة المهني ــق والكري ــة والعمــل الالئ ض الحقــوق العمالي - تامــ�ي

ــة لمواجهــة الصدمــات واالأزمــات. ــة االجتماعي ــاء الدول عــادة بن ي إطــار الدعــوة الإ
ــك �ض ويتــم ذل

 تونس
ي اجتماع مفتوح تحسبا الأي طارئ

- االبقاء عىل مجلس االمن القومي �ض

ض ودعــوة  ي للحــوار االجتماعــي الــذي لــم يجتمــع منــذ تكوينــه رســميا إال مرتــ�ي
- التفعيــل الحقيقــي لــدور المجلــس الوطــىض

ي كيفيــة جعــل مجابهــة الوبــاء مجابهــة وطنيــة مــن ناحيــة 
ض اىل االجتمــاع للنظــر �ض هيئتــه العليــا المتكونــة مــن تســعة ممثلــ�ي

وشــاملة مــن ناحيــة أخــرى لالأبعــاد الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية غــ�ي مقتــ�ة عــىل الحكومــة وحدهــا.

ى وبعــض الشــخصيات الوطنيــة  ض ورؤســاء النقابــات المهنيــة الثالثــة الكــ�ب - تكويــن خليــة ازمــة تتشــكل مــن الــوزراء المعنيــ�ي

ذات المصداقيــة لمتابعــة تطبيــق االجــراءات.

- مطالبــة وكاالت االأمــم المتحــدة المتخصصــة )منظمــة الصحــة العالميــة، االأونكتــاد، اليونيســف، برنامــج االأمــم المتحــدة 

ي مكافحــة الوبــاء.
ام تجــاه البلــدان المنخفضــة الدخــل لدعــم االإجــراءات الوطنيــة �ض ض ، ...( بااللــ�ت ي

نمــا�أ االإ

ي معالجــة الديــن العــام ســيما مطالبــة صنــدوق النقــد 
ض لتونــس تغيــ�ي الموقــف والمقاربــة �ض ض الدوليــ�ي - مطالبــة الدائنــ�ي

وطيتــه. اجــع عــن م�ش الــدوىلي بال�ت

كاء  ــ�ش ض ال ــ�ي ــي ب ــد االجتماع ي العق
ــه �ض ــوص علي ــة المنص ــباب اقتصادي ــل الأس ــدان العم ــىل فق ض ع ــ�ي ــدوق تأم ــاء صن - إنش

ــنة 2013. ــذ س ض من ــ�ي االجتماعي

اتيجيا لكيفية رفع الحجر درئا للنكسات. - وضع اس�ت

وقراطيــة رغــم مــا يســمح بــه  - نجــاز المعــرف االجتماعــي عــىل وجــه ال�عــة وهــو معطــل منــذ 2012 بســبب تعقيــدات ب�ي

عانــات العموميــة وتجنــب تحويــل وجهتهــا. ض مــن االإ عيــ�ي مــن اســتهداف للمســتفيدين ال�ش

دارة ملف رفع الحجر. - تكوين مجلس علمي متعدد االختصاصات الإ

ى )تونــس، اريانــة، بــن عــروس،  ات مــن المراكــز االستشــفائية الكــ�ب ض مــكان جــزء مــن المعــدات والتجهــ�ي ي حــدود االإ
- نقــل �ض
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را. ، صفاقــس( اىل المــدن الداخليــة االأكــ�ش احتياجــا وتــ�ض سوســة، المنســت�ي

- الحرص عىل تقديم اعالم يومي دقيق لتفادي االشاعات والهلع او االستهتار.

ي االحياء الشعبية.
- معاقبة االستهتار بشدة وتكثيف دوريات المراقبة سيما �ض

ــة مــن اجــل مراجعــة الخارطــة  ــة العموميــة وبعمــق فوارقهــا الجهوي - اســتغالل هــذا الوعــي بهشاشــة المنظومــة الصحي

ــة. ــل المؤسســات االستشــفائية العمومي ــة وتأهي الصحي

- الحرص عىل التشاور والحوار مع المنظمات المهنية قبل اخذ القرارات.

أ الفرص وتقاسم التضحيات. ي تكا�ض
ّ مبد�أ - الحرص عىل ان يضمن كل قرار له انعكاس ماىلي

ي ســبتم�ب ورفــض االرتقــاء 
نجــاح الســنة الدراســية والجامعيــة مثــل تأخــ�ي العطلــة او اللجــوء اىل دورة �ض ي بدائــل الإ

- التفكــ�ي �ض

ىلي والســنة البيضــاء.
االآ

ي ال تتمتع بأي تغطية اجتماعية.
- ضمان وصول الفئات المهمشة اىل المستشفيات سيما تلك الىت

ي القطــاع المــوازي الــذي تعطــل بشــكل شــبه كىلي نشــاطهم واللذيــن فقــدوا اجورهــم وجلهــم 
ض �ض ي المشــتغل�ي

- التفكــ�ي �ض

ي الشــوارع واالأســواق وال محــالت أو تغطيــة اجتماعيــة لهــم.
باعــة تفصيــل ينتصبــون �ض

ض الذين اضطروا اىل اغالق محالتهم تفاديا لتجمع الحرفاء مثل المقاهي والمطاعم... ي المهني�ي
- التفك�ي �ض

- إيقاف توريد المواد الطفيلية.

ي حافظت عىل نشاطها بما يكفي من المواد االأولية.
- الحرص عىل تزويد المؤسسات الحيوية الىت

- مراقبة الحدود بكل رصامة والحد من دخول االأشخاص اىل تونس اىل أقى حد.

ض بالوباء اىل التحاليل والفحوص الالزمة. - اخضاع أك�ش ما يمكن من االأشخاص الذين تقاربوا مع مصاب�ي

نعاش. اد أك�ش ما يمكن من ا�ة االإ - است�ي

- تكويــن مجلــس علمــي مــن الكفــاءات الطبيــة متعــددة االختصاصــات لــ�ي يضــع باســتقاللية عــن الســلطة ولكــن بالتشــاور 

معهــا خطــة لمواجهــة الجائحــة.

ي لفاقدي العمل بسبب العطالة الفنية.
انية الدولة من اجل ضمان دخل أد�ض ض سناد م�ي ي الإ

- إقرار اكتتاب وطىض

كات  هــا مــن المعالــم المتخّلــدة لــدى أشــخاص أو �ش - اســتخالص أكــ�ش مــا يمكــن مــن مســتحقات الجبايــة والخطايــا وغ�ي

معروفــة.
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لبنان 
التدابير الفورية والعاجلة:

ي الســتهداف الفقــر لالســتجابة لتأثــ�ي االأزمــات االقتصاديــة والماليــة والصحيــة بشــكل 
نامــج الوطــىض • مراجعــة وتطويــر ال�ب

أك�ش فعالية.  

ض  ي ترأســها نســاء والمســن�ي
ــىت ــل االأ� ال ــن مث ــة م ــ�ي المحصن ــات غ ــة للفئ ــ�ي المســاعدة االجتماعي ــة لتوف • إعطــاء االأولوي

ــة ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــخاص م واالأش

ي والثانــوي والتعليــم 
ي ذلــك التعليــم االبتــدا�أ

• تعزيــز قــدرة االأ� عــىل تحمــل االأعبــاء الماليــة للخدمــات االأساســية بمــا �ض
، فضــالً عــن الرعايــة الصحيــة االأساســية.  ي

ي والمهــىض
التقــىض

Semi-( ــامل ــبه ش ــاسي ش ــل أس ض دخ ــ�ي ــل وتأم ــرص العم ــق ف ــز لخل ــ�ي الحواف ــل وتوف ــوق العم ــات س ــيط سياس • تنش
universal basic income(. كمــا يتوجــب العمــل عــىل حمايــة قيمــة تعويضــات نهايــة الخدمــة والرواتــب التقاعديــة عــىل 

ــة. ــة الوطني ــة العمل ي قيم
ــاض �ض ــة االنخف ــور لمواجه الف

إجراءات بعيدة المدى: 
اتيجية وطنية للحماية االجتماعية مع خطة عمل تفصيلية.  • تطوير واعتماد اس�ت

• تعزيز دور وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة العمل.   

ي يوفرهــا وتعزيــز كفاءتــه وفعاليتــه وضمــان 
ض التغطيــة الــىت ي للضمــان االجتماعــي وتحســ�ي

• إصــالح نظــام الصنــدوق الوطــىض
ــتدامته المالية. اس

ض مشــاركة إطــراف  ــ�ت ــا يف ــان المأســاوية. وهئ ي ظــروف لبن
ــق االســلم �ض ي الطري

ــي وطــىض ــد إجتماع ــى التوصــل اىل عق يبق

ــة لحمايــة  يعّي ي خّطتهــا والعمــل عــىل إضافــة ضمانــات ت�ش
ي مناقشــة مــا تطرحــه الحكومــة �ض

ي �ض
االنتــاج والمجتمــع المــد�ض

ــا وضــع تصــّور  ض أيًض ــا يفــ�ت ــة عملهــم. مم ي ديموم
ء �ض ي

ــل كل سش ــة، وقب ي تقديماتهــم االإجتماعّي
ي أجرهــم و�ض

ض �ض ــ�ي العامل

ــة  ــة الظرفي ــة والبطال ــة البنيويّ ــار البطال ــه، عــىل ان يأخــذ هــذا التصــّور باالعتب ــه وإدارت ــة تمويل ــة وكيفّي ــدوق البطال لصن

ــا. ــار المــاىلي وإنتشــار كورون نهي نتيجــة االإ

البحرين
ة  ض ضــد التعطــل،  وكذلــك دعــم المنشــآت الصغ�ي ة الدعــم المقــررة لالأجــور مــن صنــدوق التأمــ�ي - العمــل عــىل تمديــد فــ�ت

ي حــال اســتمرار االزمــة الصحيــة االقتصاديــة. 
« �ض ض رة المقــدم مــن هيئــة صنــدوق العمــل » تمكــ�ي والمتوســطة  المتــ�ض

ــن  ــن العمــل أو الذي ــح م ــن طالهــم الت�ي ــن عــىل الســواء الذي ض والمهاجري ــ�ي ــال المواطن ــالزم للعم ــم الدعــم ال - تقدي

ــة وعــدم  ة االأزم ــ�ت ــة ف ــل االجتماعــي طيل ــادرة للتكاف ــة، وتغطيتهــم بمب ة االأزم ــ�ت ــدون أجــر ف ــوا عــىل أخــذ اجــازة ب أرغم

ــة.   ي هــذه الظــروف الصعب
ــم �ض التخــىلي عنه

ــة الضمــان االجتماعــي عــىل  ــث تمــد مظل ــال اســتثناء بحي ــع العمــال ب ــة لتشــمل جمي ــة االجتماعي ــة الحماي - توســيع مظل

ض الفينــة واالآخــرى،  ب القطــاع العمــاىلي بــ�ي ي تــ�ض
العمــال المهاجريــن ايضــاَ للوقايــة مــن تداعيــات االأزمــات المختلفــة الــىت
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هــا.   ــة أو غ�ي ــة أو صحي ســواء أزمــات اقتصادي

ــن يكســبون قــوت يومهــم بجهدهــم  ــن الذي ض لحســابهم الخــاص م ــ�ي ــع العامل ــد الدعــم ليشــمل جمي - العمــل عــىل م

ــة. ة االزم ــ�ت ــك طــوال ف ــي وذل ــي وليســت لهــم مصــادر للدخــل ســوى أجــر عملهــم اليوم اليوم

ي 
ي االقتصــاد الوطــىض

ي القطــاع المنظــم لتعظيــم مســاهمته الفعليــة �ض
- العمــل عــىل تنظيــم القطــاع المــوازي وإدماجــه �ض

ض فيــه بالحمايــة االجتماعيــة تفاديــا الأيــة تداعيــات ســلبية عليهــم ناتجــة عــن أزمــات اقتصاديــة أو  وشــمول جميــع العاملــ�ي

هــا مــن االأزمــات المســتجدة.  صحيــة أو غ�ي

ض لحســابهم الخــاص بنظــام  ــ�ي ــك العامل ي ذل
ــع العمــال بمختلــف فئاتهــم وقطاعاتهــم بمــا �ض - العمــل عــىل شــمول جمي

ض  ض الصحــي تمنحهــم بوليصــات تأمــ�ي ي التأمــ�ي
ض متخصصــة �ض كات تأمــ�ي ض عليهــم لــدى �ش ض الصحــي مــن خــالل التأمــ�ي التأمــ�ي

صحــي شــامل. 

- العمــل عــىل اســتحداث نظــام صحــي متطــور يغطــي جميــع عالجــات العــوارض الصحيــة واالأمــراض المعديــة واالأوبئــة 

الفتاكــة لــدرء المخاطــر الصحيــة عــن جميــع مكونــات المجتمــع ومــن ضمنهــم العمــال خاصــة ان القــوى العاملــة  هــي 

ي بســبب محدوديــة  ي ال تســتطيع ان تتحمــل النفقــات الباهضــة واالأعبــاء الثقيلــة للعــالج الطــىب
مــن الفئــات االجتماعيــة الــىت

مواردهــا الماليــة وشــحة ارزاقهــا. 

- اطــالق مجلــس اقتصــادي واجتماعــي يمثــل فيــه اطــراف االنتــاج الثالثــة والفعاليــات االقتصاديــة ويتــوىل مســئولية دراســة 

اتهــا عــىل  ض الفينــة واالخــرى وتأث�ي ي تطــرأ بــ�ي
وتقييــم االأوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك التطــورات االقتصاديــة الــىت

ــول  ــم الحل ــاف وتقدي ــىل الكف ــون ع ــن يعيش ــدودة والذي ــول المح ــة ذوي الدخ ــة خاص ــح االجتماعي ائ ــع ال�ش أرزاق جمي

لمعالجــة احوالهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة وإيجــاد الســبل الكفيلــة بدعمهــم وتخفيــف معاناتهــم. 

ي 
ــال �ض ــال للعم ــ�ش تمثي ــة االأك ــة النقابي ــاره المنظم ــن باعتب ــال البحري ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــال باالتح ــال ممث اك العم - ا�ش

ــة.   ــة االقتصادي ــات االأزم ــة تداعي ــم ومعالج ــة بالدع ــرارات المتصل ــع الق ــة جمي ي صناع
ــن، �ض البحري

ي مكافحــة االوبئــة واالأمــراض المعديــة وقادرة عــىل معالجتهــا بأقى 
- العمــل عــىل تأهيــل كــوادر طبيــة وطنيــة متخصصــة �ض

ي صفــوف أفــراد المجتمــع ومواقــع العمــل فيــه، وان تكــون هــذه الكــوادر المتخصصــة 
�عــة تفاديــا لتفشــيها وانتشــارها �ض

نــواة لخليــة أزمــة صحيــة تتصــدى لالأزمــات الصحيــة فــور ظهورهــا.

3.2 النقابات والمجتمع المدني
المغرب 

ــة  ي االجــراء وأعضــاء لجــان الصحي ــة، ومنــدو�ب ــاء والســاحات العمومي ــة باالأحي ــة وتحســيس تطوعي - تنظيــم حمــالت توعي

ــد  ــل التوري ي سالس
ــل، و�ض ــع العم ي مواق

ــة و�ض ــات االنتاجي ــة   والتجمع ــق الصناعي ض بالمناط ــ�ي ــة والنقابي ــالمة المهني والس

ي ــ�ب ــن والمتجــر الك والتموي

ــة  وري ــة، واتخــاذ كل االجــراءات ال�ض ــرارات الطــوارئ الصحي ــق ق ــة تطبي ــالت بأهمي ــال والعام ض والعم ــ�ي ــة المواطن - توعي

ــا بالعمــل  ــع العمــل المرخــص له ي مواق
ــة �ض للصحــة والســالمة المهني

ي منازلهــم، 
ــاء �ض ات الصــوت، لحــث الســكان عــىل البق ــة بمكــ�ب ــة متنقل ــة حمــالت توعي - التنســيق مــع الســلطات المحلي

ام ضوابــط الحجــز والطــوارئ الصحيــة، والخــروج فقــط للعمــل المســموح بــه، او لقــوة قاهرة، او للتســوق والتنســيق  واحــ�ت



حة
صف

المقاربات النقابية إلدارة األزمات الصحّية: جائحة كوفيد - 4219
المغرب وتونس ولبنان والبحرين

مــع مصالــح الخدمــات البلديــة بتعقيــم الشــوارع واالحيــاء والســاحات العموميــة واالأســواق والحافــالت وبعــض المرافــق 

العموميــة والمعامــل، 

ي وحــوارات م�حيــة .... تتضمــن كلها رســائل الوقايــة واالبتعاد الجســدي، 
- إنتــاج ومضــات ســمعية ب�يــة تحسيســية، واغــا�ض

وكيفيــة اســتعمال الكمامــات، تعبئــة الجمعيــات المهنيــة للمســالك التعليميــة والتكوينيــة   والجامعيــة والنقابــات الوطنيــة 

امــج التعليميــة وترقيمهــا  عــداد وتصميــم ال�ب بقطــاع التعليــم العــادي والجامعــي، الإ

تونس
- حــث المؤسســات المضطــرّة اىل مواصلــة االشــتغال عــىل ضمــان صحــة اعوانهــا وتوفــ�ي كّل مــا أمكــن مــن وســائل نقــل 

هــا مــن وســائل الوقايــة. وكمامــات وغ�ي

ــلم  ــوان والّس ــة لالأع ائي ــدرة ال�ش ــىل الق ــا ع ــور حفاض ــم االأج ــادي خص ــىل تف ــاطها ع ــف نش ي توق
ــىت كات ال ــ�ش ــّث ال - ح

ــي. ــر الصح ــة الحج ــد نهاي ــات بع ي المؤسس
ــل �ض ــاخ العم ــالد ومن ي الب

ــة �ض االجتماعي

انيــة الدولــة عافيتهمــا  ض ي وم�ي
ض يســتعيد االقتصــاد الوطــىض - تأجيــل المطلبيــة المادية والت�يــح الأســباب اقتصاديــة اىل حــ�ي

. ض ام الحقــوق والقوانــ�ي ي إطــار تقاســم التضحيــات واالأعبــاء واحــ�ت
مــع الحــرص عــىل ان يــم ذلــك �ض

ي أي شــكل مــن 
ي عــىل االنخــراط �ض

ي كافــة انحــاء البــالد ونشــطاء المجتمــع المــد�ض
ض المتواجديــن �ض ض النقابيــ�ي - حــث المســؤول�ي

ي مجــاالت الصحــة والمراقبــة 
ض �ض اشــكال العمــل التطوعــّي المنظــم مــن طــرف الدولــة اســنادا لتدخــالت االأعــوان العموميــ�ي

هــا. والنظافــة والتوعيــة وغ�ي

ض  ض المحتاجــ�ي ــ�ي ــا االســتماع عــن بعــد للمواطن ــف خالي ــة عــىل تكثي ي ذات الصل
- حــث نشــطاء منظمــات المجتمــع المــد�ض

. ض ــ�ي ض واالجتماعي ــ�ي ــه الصحي ــاد والتوجي رش ــية واالإ ــة النفس لالإحاط

لبنان 
ض - توف�ي اختبارات فحص الكورونا واالأدوية والعالج والحجر للجميع مجانًا ودون تمي�ي

ي جميع المناطق اللبنانّية بشكل عادل
ض االأجهزة واللوازم الطبّية �ض -  تأم�ي

ض اىل العناية الصحّية. - ضمان وصول االشخاص المعوق�ي

ــواء  ــة المرســومة الإحت ي الخطــط الصحّي
ــن �ض ــال مهاجري ض وعّم ض ونازحــ�ي ــ�ي ض مــن الجئ ورة إدمــاج المقيمــ�ي ــد عــىل رصض - التأكي

. ض ــ�ي ــاء أو لمعالجــة المصاب الوب

البحرين
- ان يضطلــع االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن وجميــع النقابــات المنضويــة تحــت مظلتــه بمســئولياتهم المتعــددة 

ورة  ي مواقــع العمــل ورصض
ي قــد تنجــم عــن المخالطــة �ض

ي هــذه االأزمــة منهــا توعيــة العمــال بالمخاطــر الصحيــة الــىت
الجوانــب �ض

ــة طيلــة ســاعات العمــل كالكمامــات والمعقمــات  ورة اســتخدام أدوات الوقاي ــاء العمــل ورصض ام بتدابــ�ي التباعــد اثن ض ــ�ت االل

ريــن مــن االأزمــة ممــن فقــدوا وظائفهــم، أو ممــن توقــف  وأجهــزة قيــاس الحــرارة، وكذلــك متابعــة أوضــاع العمــال المت�ض
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رصف أجورهــم، أو ممــن تأخــر رصف أجورهــم، أو ممــن ارغمــوا عــىل أخــذ أجــازة غــ�ي مدفوعــة االأجــر بحيــث يحصلــوا 

عــىل مســتحقاتهم كاملــة ان فقــدوا وظائفهــم، ويحصلــوا عــىل الدعــم الــالزم ان توقــف رصف أجورهــم او تأخــر رصفهــا 

عنهــم أو ارغمــوا عــىل أخــذ اجــازة غــ�ي مدفوعــة االأجــر بحيــث ال يقتــ� هــذا الدعــم عــىل الدعــم المــادي فحســب وإنمــا 

 . ي
ايضــا الدعــم الغــذا�أ

ي لجــان الســالمة والصحــة المهنيــة فيهــا بمســئولياتها كاملــة 
ي تنشــط �ض

- ان تضطلــع النقابــات العاملــة داخــل المنشــآت والــىت

ي حالــة ظهــور حالــة إصابــة 
وس، وان تتعامــل بال�عــة القصــوى �ض للتأكــد مــن خلــو مواقــع العمــل مــن أيــة إصابــة بالفــ�ي

ي موقــع العمــل مــن حيــث فــرض العــزل الصحــي عليهــا عــىل الفــور داخــل المنشــأة ومخاطبــة الجهــات الصحيــة المعنيــة 
�ض

فــوراً لنقلهــا اىل المحاجــر الصحيــة  المختصــة. 

- ان يقــوم االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن باعتبــاره مظلــة جامعــة للنقابــات العماليــة بالتنســيق مــع مؤسســات 

ي للتعامــل مــع االآثــار الصحيــة واالجتماعيــة للجائحــة بقصــد احتواءهــا وتخفيــف وطأتهــا عــىل 
ي البحريــىض

المجتمــع المــد�ض

نــاث والحــد مــن مخاطرهــا الصحيــة. اال� واالأفــراد مــن الذكــور واالإ

ض صحــي شــامل لجميــع فئــات العمــال مــن  - ان يكثــف االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن ونقاباتــه مطالبتهــم بتأمــ�ي

ض عــالج االصابــة باالأوبئــة واالأمــراض المعديــة.  ض ومهاجريــن بحيــث يغطــي هــذا التأمــ�ي ض بحرينــ�ي مواطنــ�ي

ي المحــىلي بتنظيــم حمــالت 
- ان يقــوم االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن بالتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المــد�ض

ائــح المجتمــع كافــة. توعيــة بالمخاطــر الناجمــة عــن الجائحــة وكيفيــة الوقايــة منهــا يســتهدف فيهــا العمــال و�ش

ي المحــىلي بإطــالق حمــالت تضامــن 
ــن بالتعــاون مــع المجتمــع المــد�ض ــات عمــال البحري - ان يقــوم االتحــاد العــام لنقاب

ــن �حــوا مــن وظائفهــم أو تأخــر رصف أجورهــم  أو أرغمــوا عــىل  ــن الذي ري ــح العمــال المت�ض ض لصال ــ�ي وتكافــل اجتماعي

اخــذ أجــازة غــ�ي مدفوعــة االأجــر.
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اعداد :
و  االستراتيجيات  و  المستقبلي  المختبر  مدير  عوادي:  سامي  العام  المنسق 
المنار بتونس جامعة  المستدامة. )وأستاذ في كلية االقتصاد و اإلدارة  التنمية 

.)PS2D

العمالية و العمل، خبير  النقابات  غسان صليبي : مدرب و باحث في قضايا 
مستقل مع المنظمات الدولية النقابية و االتحاداالوروبي و المؤسسات الداعمة  

و المتضامنة مع النقابات. 

تصميم  االجتماعي،  التواصل  في  مختص  بوغرة:  العموري  المجيد  عبد 
االستراتيجيات و برامج العمل و مدرب نقابي.

منذر الخور : مستشار و خبير في العالقات الشغيلة لدى االتحاد العام لنقابات 
عمال البحرين.


