
1 
 

 : ) 19-كوفیدكورونا (فیروس  تداعیات تفشي  ي لالتصدّ في إطار 

 لمجتمع المدنيفائدة اجتماعي لاال ضمان  للبروتوكول 

 

تقع على عاتقنا ، 19-فیروس كوفیدبسبب تفشي  بھا العالم الظروف االستثنائیة التي یمرّ  في ظل
حمایة زمالئنا من اآلثار الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة   بشكل فعّال من أجلمسؤولیة التصرف 

 وباء. ھذا الالناجمة عن انتشار  السلبیة

ن البروتوكول تّم وضع ھذا  منظمة العمل الدولیة  اتإطار سیاسإلى  باالستنادست نقاط من الُمكوَّ
ً مشترك ◌ً انموذجوھو یقدّم ، وباء كورونالمكافحة  تدابیر  ال بشأنالمجتمع المدني للتداول  لمكونات ا

ً دة زمنمحدّ شفافة وجدیة بطریقة ◌ُ م  اجراءاتعتماد الوالمطلوب اتخاذھا وفقا للسیاق،   .یا

 : التدابیر المقترحة

 ذات الصلة والعالجات 19-فیروس كوفید الكشف عن ات دعم اختبار .1
 19-فیروس كوفیدالشامل بسبب تفشي  الصحي الحجرفترة  خاللحمایة الوظائف واألجور  .2
 الرعایة ب طةالمرتبالمنزلیة والمرونة ودعم المسؤولیات توخي  .3
 والمناصرین متعاونین لللرعایة ا مجتمعتوسیع  .4
 .الضعیفة األخرى والفئاتمع العمال  التضامن .5

 اتـــــــــــــالتوصی

 األخرى والتدابیر الوقائیةالجسدي  التباعدأنظمة لضمان  - 1

 محتوى
 التوصیة

 دعوة شاملة ، مع بشكل صریح واإلعالم بھاالجسدي  للتباعد تدابیر اتخاذ
 ، للتضامن االجتماعي

  توفیر معدات واقیة وأمكن ذلك،  متى أسلوب العمل عن بعداالنتقال إلى
عتبر نشاطھم والذین یُ  ومبادئ توجیھیة للعاملین في الخطوط األمامیة

لضمان استمرار الخدمات األساسیة (مثل خدمات الدعم ضروریا 
 ، إلى الفئات السكانیة الضعیفة) الموّجھة

 إمكانیة  الذین لیست لھمموظفین ال واستحقاقات ضمان عدم تخفیض أجور  
 .في الوقت الحالي عملھم عن بعدأداء 

فیما تكمن 
 أھمیتھا

o  مع ً اللوائح  القوانین وو التوجیھیة لمنظمة الصحة العالمیةالمبادئ تمشیا
اتخاذ تدابیر  المؤسساتجمیع  یتعیّن على، الوطنیة ذات الصلةالحكومیة 

 ، الة لحمایة موظفیھا من اإلصابة بالفیروس أو نقلھفعّ 
o  مبادئ توجیھیة فعالة بشأن  المعنیةالحكومیة  الجھات توفرلم في حالة

یمكننا أن نكون سباقین في تنفیذ المبادئ التوجیھیة  ي، التباعد االجتماع
 الدعوة والمناصرة ، ودعم جھود رقنافِ حمایة لمنظمة الصحة العالمیة ل

 .اللوائح ذات الصلة موضع التنفیذالقوانین ولضمان وضع 
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 والعالجات ذات الصلة 19-ات الكشف عن فیروس كوفیددعم اختبار - 2

محتوى 
 التوصیة

من بلد إلى  19-ات الكشف عن فیروس كوفیدالوصول إلى اختبارامكانیة ختلف ت
، من رقنافِ  لمساعدةبعض الخطوات األساسیة  اتخاذ في ھذا السیاقیمكن و. آخر

 : بینھا  
  الكشف عن  اختبارب المتعلقةجراءات االحول  مفیدةتوفیر معلومات

 الفیروس، 
 ال یغطي  في حالة الكشف عن الفیروس اختبار تغطیة تكالیف إجراء 

 ھذه التكالیف،  التأمین الصحي
 الذین  وبلدانھم األصلیة الموظفین الموجودین خارج في عودة مساعدة ال

 ، ألسباب صحیة و/أو عائلیةإعادتھم إلى أوطانھم یطلبون 
  مرضیة مدفوعة بالكامل للعاملین الذین یحتاجون إلى الراحة إجازة منح

الوقت الالزم لرعایة تأخذ في االعتبار ترتیبات مرنة وضع و ،والتعافي
إتاحة إمكانیة الحصول على  یمكن أن یشمل ذلك وأفراد األسرة والمعالین. 

استخدام حصتھم السنویة إلى " بحیث ال یحتاج الموظفون استثنائیةإجازة "
 ، 19-كوفیدفیروس بتبط یة لتغطیة المرض المرالمرضاإلجازات  من
  من   بوباء كوروناالمرتبط دعم كامل أو جزئي لتكالیف العالج توفیر

 یمكنفي حالة عدم توفرھا و ،التأمین الطبي الجماعي القائمة نظمخالل 
 ، من المنظمة المدعوم االسترداداستخدام نظام النظر في امكانیة 

  الوباء على الصحة  اتیرآثتالدعم النفسي واالجتماعي للتعامل مع توفیر
النتشار المرض داخل األسرة  السلبیة، بما في ذلك اآلثار النفسیة

 .والمجتمع
فیما تكمن 

 أھمیتھا
o  مسؤولیة  يعلى الرعایة الصحیة األساسیة ھموظفین الحصول ضمان

بالنسبة للعدید من   غیر أنھ  ،جمیع المنظماتتقع على عاتق  كبیرة
دعم التكالیف األساسیة بشأن المنظمات، من الصعب التفاوض والتنظیم 

 الضمان االجتماعي للموظفین.  مستحقاتالتي تتیح 
o لوسطاء لمجموعات وا المانحینالمزید من األفكار حول كیفیة دعم  توجد

التكالیف األساسیة في ھذه الفترة في ھذه  من أجل تغطیةالمجتمع المدني 
 .الرسالة المفتوحة للمانحین 

 

 

 19-فیروس كوفیدالشامل بسبب تفشي الصحي الحجر فترة  خاللحمایة الوظائف واألجور  - 3

محتوى 
 التوصیة

ً تحسب  ھامدور بعلینا االضطالع ، كورونا وباء تفشي لآلثار االقتصادیة السلبیة ل ا
وفي ھذا . ھمفقدان وظائف وأ ھمأجورلخفض ض التعرّ من في حمایة زمالئنا 

 :، من بینھا بعض التدابیراإلطار، یمكن النظر في اتخاذ 
 على سبیل المثال، كإجراء فوري  2020حتى دیسمبر  ،تمدید عقود العمل

  ، بدوام جزئي العاملینكذلك ومن األمثل أن یشمل ھذا اإلجراء للحمایة. 
 ،والمتدربین المستشارینمثل 
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 ضمان توفر یكون من المفید ، انتھاء عقد العمل في ھذه الفترة في حالة
استخدام ھذا اإلطار في یمكن و. یةاالنتقالھذه الفترة  فيمصدر دخل 

بالمنح المستوجبة في حالة اإلحالة على البطالة  الوطنیة المتعلقة  القوانین
 ،عومة من الحكومةوتفعیل البرامج المد أو البطالة الجزئیة،

  األموال المخّصصةوالوسطاء إلعادة توجیھ  المانحینالتنسیق مع 
  لتغطیة تكالیف وذلك  ،قترح في ھذه الفترةللوظائف الجدیدة التي كانت ستُ 

 ، ناالحتفاظ بالموظفی 
  ة على استخدام احتیاطیات المنظمة، إن  للموافقاإلدارة مجالس التنسیق مع

 .لتكالیف المتعلقة بإجراءات حمایة العمالةلتغطیة ا، وطلب دعمھا وجدت
فیما تكمن 

 أھمیتھا
o  المانحین مرونة مدى ب اً مباشر ◌ً ایرتبط تنفیذ ھذه التوصیة ارتباط  

منظمات المجتمع ل التسییریةئات ھی ال تتخذھاالتدابیر االستباقیة التي بو
 ، المدني

o إعادة تخصیص النفقات للنظر في  ینمانحمع ال مفتوح حوارإجراء  یمكن
، مثل المیزانیات   یمكن القیام بھا في ھذه الفترةالمتعلقة باألنشطة التي ال

 الحضوریة.بالسفر واالجتماعات  الخاصة
 

 بالرعایة المنزلیة والمرتبطةدعم المسؤولیات لالمرونة توخي  – 4

محتوى 
 التوصیة

 بالتزاماتھم األسریة المرتبطة  ةط اإلضافیوالضغ مواجھةعلى الموظفین لمساعدة 
التدابیر  اتخاذ في  النظر باحتیاجاتھم الخاصة، یمكن في نفس الوقت االھتمام
 التالیة : 
  ُأن یكون لذلك تأثیر على ضة للموظفین (دون خفَّ ساعات عمل مرنة أو م 

 ،مستویات األجور)
 أطفال  رعایة لموظفین المسؤولین عن المطلوبة من ا النواتجمن  التخفیض

 ، )بما في ذلك المسنین والمعوقین( معالین وو/أ
  الوالدین ومساعدة اجتماعیة) لدعم  -تدابیر إضافیة (اقتصادیة ونفسیة

ن  یضعرَّ المالموظفین الوحیدین والموظفین الذین یعیشون بمفردھم و
 .منازلھمللعنف واالعتداء داخل 

فیما تكمن 
 أھمیتھا

o  یتولون توفیر على الموظفین الذین  أعباء كبیرةالعمل من المنزل یفرض  
ً ما و ،داخل أسرھم ةالرعایة األساسی   یقع على عاتق النساء غالبا

 مثل ھذه الظروف.مسؤولیات إضافیة في 
 

 والمناصرینمتعاونین لللرعایة ا نطاقتوسیع  - 5

محتوى 
 التوصیة

 بھا   توصيالمعلومات حول بروتوكوالت الحمایة الضروریة التي  نشر
وإتاحتھا   مختلفةلغات إلى ترجمتھا  ،إن أمكن، ومنظمة الصحة العالمیة

 ،أشكال متعددةب
 ھذهلتي تقدمھا منظماتنا في الدعم اخدمات  بشأنمعلومات  توفیر 

 ، الظروف
 الحیویةلخدمات توفیر االتأكد من وجود خطط الطوارئ ل ، 
 لتقیید وترھیب   التي یتم استخدامھااإلجراءات العامة  وفضح تحدید
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 .المجتمع المدني
فیما تكمن 

 أھمیتھا
o لدینا الفرصة لتوسیع نطاق  في رعایة موظفینا نا بواجب  نقوم ونحن ،

والشبكات  نقدّم لھا الخدماتمع المجتمعات التي  رفاالمع وتقاسمالرعایة 
 ،التي نعمل معھا

o ما یعمل المجتمع المدني في ج ً الثغرات  سدّ میع أنحاء العالم على غالبا
والوصول إلى العدالة ومساءلة  تتقدیم الخدماما یتعلق بفی الكبرى

إبالغ المتعاونین   الالزمة لكفالةخطوات الاتخاذ كما أّن الحكومة. 
من شفافیة تدفق المعلومات والتوسط  ضمان ساعد على یُ  والمناصرین

 .ذلك خدمات الحیویة حیثما أمكنالاستمراریة أجل 
 

 الضعیفة األخرى والفئاتالتضامن مع العمال  - 6

محتوى 
 التوصیة

 : لدینا الفرصة للعمل في تضامن من خالل
  ّحمایة العمالة   تعزیزل الرامیة تدعمنا التنظیمي للحمالتقدیم صوتنا و ضم

األكثر ضعفاً   المؤقتینلعمال مساعدة اعن طریق العمل المنظم، و
 ،على الوظائف المؤقتة القصیرة األجل االقتصاد القائموالعاملین في 

   دعم الحمالت حیث توجد فرصة لتعزیز سیاسات الرعایة االجتماعیة
یة االجتماع والحمایة ،التقدمیة، بما في ذلك حمایة األجور والدخل

فائدة ودعم رعایة األطفال ل ، والوصول إلى الرعایة الصحیة ،الشاملة
 ،الخدمات العامة األساسیة ّمنونیؤَ لعاملین في الخطوط األمامیة الذین ا
 مواجھة وتغییر  تھدف إلى اإلصالحات الجریئة والمنھجیة التي  مساندة  

 ، وباء كوروناالتي كشف عنھا الجوھریة أوجھ عدم المساواة 
فیما تكمن 

 أھمیتھا
o  ال فقط  مكننا، یُ اآلن وفوراً دعمنا تقدیم الجماعي و استخدام ثقلنامن خالل 

 مكاسب كذلك تحقیقبل و ،اإلغاثة الفوریةخدمات تأمین  علىالمساعدة 
 للحمالت التقدمیة. على المدى البعید محوریة 

 

 

 ات: ـــــــمالحظ

i. طیف واسع من موجز لتدابیر الحمایة االجتماعیة التي یمكن ل عرض ما ورد أعاله ھو
من العواقب االقتصادیة  زمالئنا حمایةبھدف  اتخاذھا ات المجتمع المدني أن تنظر فيمنظم

 . كورونااالجتماعیة السلبیة لوباء ووالنفسیة 
ii.  الواجب الفوریة  والنُظم اإلجراءات بشأنالتفكیر  علىالبروتوكول إلى المساعدة ھذا یھدف

قدرتھا على  وتعزیزالتحدیات الحالیة والمستقبلیة  اجتیازلمساعدة المنظمات على  اتخاذھا
قائمة شاملة على البروتوكول ال یحتوى . كورونا وباء ظل انتشار في ةستداماالو الصمود

 تواجھالرئیسیة التي والتحدیات  إدراج األولویاتإلى  ولكننا سعینالتدابیر المطلوبة، ل
 والشركاء. فیما بین النظراءلى محادثات واسعة النطاق إ استنادا، منظمات المجتمع المدني
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iii.  الذي تعمل ضمنھ  سیاقالخصوصیات  بحسبالحریة في تحدید مسار عملھا لكل منظمة
  موارد. وما یتوفر لدیھا من

والتدابیر  جراءات اإلتحدید على  تساعدالتي الموارد ب  قائمة على طالعلإل ھنارجى النقر یُ 
 ذات الصلة.

iv. لمزید من المعلومات ، تواصل معنا عبر : 
info@civicus.org 
@CIVICUSalliance 
https://www.facebook.com/CIVICUS / 
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