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 على القطاعات المهنية 19اثار جائحة كوفيد  -1

 تحديات 19كوفيد  جائحة تخلق ،العالممختلف دول  في كما
 خاص بشكل مدفوعة ، 1العربية بلدان المنطقة في إضافية اقتصادية
 وتعطل التجارة، وانخفاض والخارجي، المحلي الطلب بانخفاض
. المالية األوضاع وتشديد ، المستهلك ثقة وانخفاض اإلنتاج،

 مما شديدة، لضربة بالوظائف الغنية الرئيسية القطاعات تتعرضو
 كبير بشكل تعتمد التي الدول اقتصادات على أساسي بشكل يؤثر
 من العربية المنطقة عانت. وقد والخدمات والضيافة السياحة على

 تقلبات أدت قدف الوباء تفشي قبل حتى صعبة اقتصادية ظروف
 دول في اإلجمالي المحلي الناتج نمو إضعاف إلى النفط صادرات على الكبير واالعتماد األمد طويلة النفط أسعار
تعاني  الخليجية غير الدول كانت ، أخرى ناحية من. االقتصاد لتنويع هاجهود من الرغم على ، بالنفط الغنية الخليج

 مما لالجئين، كبيرا   تدفقا   شهدت أو ،(واليمن وسوريا المحتلة وفلسطين العراق) بووالحر ات الداخليةالصراعمن إما 
 المعيشة مستويات تدهورإلى  أدىاألمر الذي . (ولبنان األردن) االقتصادية وآفاقها التحتية بنيتها على الضغط إلى أدى

  .البلدان عدد من هذه في واالضطرابات الشعبية االحتجاجات موجات تجدد إلىو

ة واألكثر تشغيال  الرتباطه بعدد واسع من الصناعات يعتبر قطاع البناء من القطاعات االقتصادية الكثيفة العمال
واسع لعالقات العمل غير النظامية النتشار االباإلضافة إلى وموسمسته المترابطة. ويتميز هذا القطاع بخطورة العمل 

 فيعمال قطاع البناء عدد ويقدر  2% من مجموع الناتج في المنطقة العربية85,تقدر حصة قطاع التشييد ب داخله. و
ميز تيو. 3 به مليون عامل في قطاعات مرتبطة 2,8عامل باإلضافة الى  مليون851,ب األوسط وشمال افريقيا الشرق 

ذوي المهارات من  نيمهاجرل العماالعاملين فيه من الة أعداد من القطاعات االقتصادية بغلبهذا القطاع عن غيره 
كما ويتميز . ظروف خطرةفي  صعبة وادية واالجتماعية للقبول بشروط عمل تدفعهم أوضاعهم االقتصالذين  المتدنية
ما  خاصة صغيرة،لصالح شركات  وباألخص عقود المقاولة من الباطن نظاميةالغير بسيطرة عالقات العمل القطاع 

الصحة  شاداتوضعف إرتفتيش العمل أنظمة حوكمة سوق العمل وباألخص في ظل عجز  يزيد من نسبة المخاطر
أعتماد نظام الكفيل في معظم بلدان المنطقة  وفي ظلوغياب الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.  والسالمة المهنية

توريد شركات و يجد عمال القطاع أنفسهم تحت رحمة أصحاب العمل ،العربية وباألخص في منطقة الخليج العربي
تجزئة ليس فقط بسبب  .الجبري/العمل القسريوفي وضع أقرب إلى  كبرىالشركات اللصالح  األجانب العمال

ر ظاهرة اتكربل وبسبب  المقاولين.لصالح استغالل العمال القدرة على كثف من التي تعالقات العمل المسؤوليات في 
لتمثيل  آلليات حوار إجتماعي أو وجود خاصة بأنه اللوصول الى تسويات عادلة لوعدم القدرة  ،تأخر دفع الرواتب

  .4نقابي يسمح بتفاوض حقيقي

                                                           
 نعني دول الشرق االوسط وشمال افريقيا 1
2 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/articlefile/sg_policy_brief_covid-

19_and_arab_states_arabic_version_july_2020.pdf 
3https://www.bwint.org/web/content/cms.media/2410/datas/Africa%20MENA%20June%2025%20Report

.pdf 
4 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-

beirut/documents/publication/wcms_618171.pdf 
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، قامت دول حول العالم اإلنتاج تعطلوجائحة كورونا  انتشار مع
 أدىما سياسة االغالق العام  إعتمادبالمنطقة العربية كغيرها 

 أسعارمع هبوط حاد في ذلك ترافق ، كبيرإقتصادي إلى تراجع 
ونظرا  لكون الغاز والنفط كنتيجة مباشرة النخفاض الطلب. 

خاصة دول العربية لميزانيات ال األساسيالنفط هو المورد 
إلى القيام بتعديالت ومراجعات في  الحكومات لجأت ،الخليجية
لمواجهة التأثيرات السلبية تدابير من الاتخذت سلسة انفاقها و

تجميد التحصيل الضريبي باالضافة الى منح  مثلعلى االقتصاد 
تسهيالت مالية وإعفاءات ضريبية للشركات والمواطنين، 

ومن ضمن هذه التدابير  الى استعمال احتياطاتها النقدية.وصوال  
قطاع البناء والتشييد. بشكل مباشر على ما انعكس  تمولهاالضخمة التي البناء مشاريع معظم أو تأجيل العمل في  وقف

كامل سلسلة التوريد كما وأدت سياسة إغالق الحدود إلى وقف عمليات استيراد المواد األولية واألجهزة ما عطل بال
غيره من القطاعات ما طاول موطأة قل أ ه كانتطالتالتي المباشرة على الرغم من أن التدابير و، عمل القطاعالمرتبطة ب

 يجري اغالق مشاريع ففي العديد من بلدان المنطقة لم االقتصادية كالسياحة مثال . 

: احصائيات رسمية ةاء الجائحنالخسائر التي تكبدها القطاع والقطاعات الفرعية التابعة له اث -2
 وتقديرات نقابية.

المنشآت.  لناحية فقدان الوظائف وإغالقالسلبية  هاآثارتجمع كافة التقارير والدراسات حول تأثير جائحة الكورونا على 
إلى أن حجم الخسارة في ساعات في نسخته السادسة  5وعالم العمل" 19كوفيد "منظمة العمل الدولية  مرصدوقد آشار 

 مليون وظيفة بدوام كامل. 245في المئة من وقت العمل العالمي، أي  8.6و أكبر مما كان متوقعا  ليقدرها بالعمل ه
أما في بلدان  مليون وظيفة بدوام كامل. 140في المئة أو  4.9السابق البالغ وهذه النسبة أعلى من تقدير المنظمة 

ساعة  48ماليين فرصة عمل بدوام اسبوعي   8المنطقة العربية باستثناء دول شمال أفريقيا فقد توقع التقرير خسارة
جتماعية لغرب آسيا تقرير لجنة األمم المتحدة االقتصادية واال توقعوقد  .2020خالل الربع الثالث من العام 

ESCWA  خسارة حول تأثير جائحة كورونا على بلدان المنطقة العربية،  2020خالل شهر ابريل/نيسان الصادر
ما سيزيد البطالة في صفوف الشباب والنساء بشكل خاص  ،ألف تشغلها نساء 700مليون وظيفة في المنطقة منها  1,7

على  دوالرمليار  20 ة لالمنطقكما وتوقع خسارة . 6الن ارقام البطالة ضمن صفوفهم كانت مرتفعة قبل انتشار الوباء
  .7نتيجة النتشار الوباء شكل إيرادات ضريبية من الضرائب غير المباشرة في األقل

طؤ االقتصادي الناجم عن وباء كورونا سلبا  على األجور وتدفق التحويالت. وستكون ان يؤثر التبا المتوقع ومن
غير النظامي الذين  االقتصادوالعاملين في  والشبابحدة على الفئات الضعيفة ال سيما النساء  أكثرتداعيات هذه االزمة 

 يضافان في المنطقة األخرى التحديات ومن البطالة.  من التأمين ضدأو ال يستفيدون من برامج الحماية االجتماعية 

                                                           
5https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755

910.pdf 
6 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf 
7 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00152-ar_impact-covid-19-trade-

investment.pdf 
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الطبقة  قد تتقلصنقص التغذية ويعانون من من إلى مليون شخص  1,9
 مليون شخص  3.8ِالمتوسطة في المنطقة العربية أكثر فأكثر، مما قد يدفع 

 .8إضافي إلى شباك الفقر

فـي الفتـرة الممتدة بين كانون أنه إلى كما وأشارت االسكوا في تقريرها 
تكبدت الشـركات في المنطقـة  ،2020ديسـمبر ومنتصف آذار/مارس /األول

مليار  420العربيـة خسـائر فادحة في رأس المـال السـوقي، بلغـت قيمتها 
 المئةفي  8والخسـائر التي سـجلتها ثروة هذه الشـركات تعادل نسـبة  دوالر.

 .9من إجمالـي ثروة المنطقة

خالل صدر ه في تقرير ل BWIاالتحاد الدولي للبناء واألخشاب  قدروقد 
مليون  15,8عدد العمال في قطاع البناء في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ب  ،2020 وونيي /حزيران شهر

% من هذه العمالة 75 نسبة به.رتبطة اعات المتصنمليون عامل في قطاع األخشاب وال 2,8عامل في قطاع البناء و
جز الشرق األوسط بحسب مووفي دول التعاون الخليجي.  تعملو هي عمالة مهاجرة تأتي من دول اسيا وافريقيا

% مقارنة 5% من مشاريعه يليه قطاع البناء ب11,7فان قطاع النقل شهد تأجيل او الغاء ل MEED االقتصادي
 الحكومات فيالى تقليص  ،بشكل أساسي ،ذلكيعود ووالصناعة  بالقطاعات األخرى كالنفط والغاز والطاقة والمياه

 على هذه المشاريع بسبب تراجع وارداتها من النفط والغاز. نسبة االنفاق من العربي الخليج  بلدان

وتقديرات المنظمات النقابية العربية  المتاحة صحفيةالتقارير الوتشير 
غياب في ظل في قطاع البناء واألخشاب حول تأثير الجائحة 

خسارة كبيرة تكبدها إلى الدقيقة في بلدان المنطقة رقام واألالحصاءات ل
ناتجة عن التدابير التي اختالف بحسب البلدان القطاع عموما  مع 

شركة تعمل في قطاع  24,000اتخذتها. فقد اشارت التقارير مثال  أن 
بسبب تدابير االغالق في الجزائر توقفت عن العمل البناء واالخشاب 

ما أدى إلى التي فرضتها الحكومة مع بدئ انتشار فيروس كورونا. 
ضمن برنامج من  2020وحدة سكنية في سنة  45000تعطل تسليم 

الشركات إلى دفع وهو ما لمعالجة مشكلة السكن  ته حكومة الجزائرالذي اطلق 2024-2020مليون وحدة سكنية لفترة 
 36اكثر من فبحسب وزارة التخطيط فان  ما في العراقأ 10ساعات في اليوم. 8التناوب  العمل وفق نظام اعتماد مبدأ

تكبدت خسائر كبيرة بسبب توقف  متعددة قدالف شركة مقاوالت عامة تعمل في قطاع البناء والتشييد على مستويات 

                                                           
8 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-

00114_rer_mitigatingimpact_covid-19_ar_apr8.pdf 
9 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar-escwa-covid-19-economic-cost-arab-

region.pdf 
10 https://www.almayadeen.net/news/politics/1397487/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-

%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-24-%D8%A3%D9%84%D9%81-

%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9 
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في . وبحسب دراسة اجرتها منظمة الهجرة العالمية 11عضبالعراق واغالق المحافظات عن بعضها الالعمل في 
على عينة من  على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في العراق 19-عن تأثير جائحة كوفيد 2020نيسان)ابريل( 

بالشهر نفسه العام % مقارنة 52العمال في قطاع البناء بنسبة  دانخفض متوسط عد شركة من كل انحاء العراق 456
عدد تخفيض  إلىالعمال % من 65وتعرض ما نسبته % 25بنسبة  كذلك انخفض معدل االجور في القطاع الماضي.

انها كات الشرفيه  أكدتفي الوقت الذي  2020بشكل كامل خالل شهر آذار % من العمال 2 وتم تسريح .العملايام 
 12تم السماح للقطاع بمعاودة العمل. إلى العمل فيما لو عادتهم قادرة على إ

أن  ،شركة 134000على عينة من  2020 ابريل/نيسان خالل شهر تأعدللبنك الدولي  نت دراسةيأما في المغرب فب
% من الشركات العاملة في قطاع 59ان وجائحة كورونا  بسببخسروا عملهم في قطاع البناء  عامل 170000 هناك

مدخولهم األساسي ما لالبناء توقفت كليا  او بشكل مؤقت عن العمل ما أدى لخسارة عمال هذه الشركات وعائالتهم 
تراجع تشرين االول/اكتوبر  تقريرها الصادر في شهر في ”GlobalData“ توقعتقد و يعرضهم لخطر الفقر المدقع.

دول  الخليج  نسبة التراجع فياما ، %4,5في الشرق األوسط وشمال افريقيا بنسبة  النمو في قطاع البناء تمعدال
% -2,8و في قطر %-4.5مان و % في ع  -8,1و %-9.5كويت الفي  على الشكل التالي:توقعت ان تكون العربي ف

% في 9,5مقارنة ب %7,7نسبة إلى نمو القطاع في مصر  باطؤت لحظت% في االمارات بينما -4,8و في السعودية
2019.14 

فيما بين ، حيث ي توقع وجود فروق كبيرة ا  ليس موحدفي قطاع البناء مع ذلك ، فإن تأثير هذه األزمة على العمالة 
مع تداعيات حتمية المرتبطة بها واألنشطة التجارية  واالسمنت كصناعة مواد البناء ،قطاعالصناعات المرتبطة بهذا ال

  .نسبة البطالة والفقر والالمساواةلجهة تزايد  فيهاعلى القوى العاملة 

 استجابة الحكومات العربية مع القطاع اثناء الجائحة -3

، أطلقت في سوق العمل الناتجة عن جائحة الكورونااستجابة  لالضطرابات 
برامج تحفيز مالي على نطاق غير مسبوق بهدف دعم  المنطقة العربية حكومات

الدخل والوظائف وكذلك منع االنهيار التام لالقتصاد. وحيث لم يكن من الممكن 
تعبئة موارد إضافية، لجأت الحكومات إلى التضامن الدولي )مثل المساعدة 

( 19كوفيد م المتحدة لالستجابة واإلنعاش لـاإلنمائية الرسمية وصندوق األم
البلدان التأكيد لم تكن استجابات ب التمويل الطارئ من صندوق النقد الدولي.و

أو مؤسسات حيز مالي أكبر/ متراكم بالتي تتمتع  متساوية، فتلك الدولالعربية 
                                                           
11 https://www.mubasher.info/news/3461027/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-

%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-36-

%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ 
12 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Construction%20and%20Manufacturing.pdf 
13 http://documents1.worldbank.org/curated/en/278731594708906277/pdf/Morocco-Economic-

Monitor.pdf 
14 https://www.worldcement.com/africa-middle-east/09102020/globaldata-mena-construction-sector-

faces-decline-in-2020/ 
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 البناء على وأزمة بسهولة أكبر، الال ضخ األموالمن تمكنت أقوى 
التداعيات السلبية لهذا ، لمعالجة ا  األنظمة والبرامج الموجودة مسبق

غياب الحوار هو هنا البلدان العربية  معظملكن ما جمع  الوباء.
االجتماعي المؤسسي والتشاور مع أطراف االنتاج وباألخص 

هامة وهذا ما يمكن ال هذه التدابير المنظمات النقابية عند اعتماد
من خالل استثناء فئات من المواطنين األكثر ضعفا  مالحظته 

أنظمة  غيابفي ظل  (الالجئون والمشردون والعمال المهاجرون)
وتأمين البطالة وضعف التشريعات الحماية االجتماعية الشاملة 

االقتصادية  اتقطاعتدعم السياسة  عدم اعتماد . وكذلك فيالعمالية
ابات ج. وفيما يلي ملخص الستتضررهانسبة بحسب  والعاملين فيها

  المنطقة:الحكومات بحسب بلدان 

 األردن

 (مارس) اذار 17في  المملكة الهاشمية االردنيةمع اعالن الحجر الصحي في  ا  يوم 50توقف عمل القطاع كليا  لمدة 
منازلهم  منع خروج المواطنين منبموجبه حيث تم  1992در في اتفعيل قانون الدفاع الصوقامت الحكومة االردنية ب
سائل التنقل بين المحافظات وتم تعليق عمل و منعاشخاص و 10ألكثر من  منع أي تجمعاال في حاالت الطوارئ و

كل المؤسسات واإلدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات  عمل توقفوالنقل الجماعي والمواصالت. 
تم اخذ قرار عودة القطاع الى العمل بشكل كامل ومن دون نسب بعد  ايار)مايو( 3و في .15الحيوية والقطاع الصحي

اإلنشاءات ونقيب المهندسين ونقيب  وممثلي قطاعاتفاق تم بين وزارة االشغال العامة واإلسكان مع نقابة المقاولين 
بااللتزام  ت عودة القطاع الى العملطرشتاالمقاولين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين. 
فأعلن وزير العمل يخص األجور  فيمااما  .16بالبروتوكوالت الصادرة عن وزارة العمل والصحة للوقاية من كورونا

العمال في القطاع العام يعتبرون في إجازة رسمية مدفوعة االجر لمدة أسبوعين أي انه لن تخصم من رصيد  ان
ن عاد رئيس اال ا.1718االجازات السنوية للعامل كما أكد ان ما ينطبق على القطاع العام ينطبق على القطاع الخاص

الوزراء األردني في أيار مايو بإصدار قائمة بالقطاعات واألنشطة االقتصادية التي ال تزال متضررة كثيرا  من جراء 
% للعمال الذين يعملون بشكل كلي في مكان 30جائحة كورونا والتي س مح لها بخفض أجور العاملين لديها بنسبة 

                                                           
15 https://web.archive.org/web/20200317193301/https://en.royanews.tv/news/20283/2020-03-17 
16 https://www.hashtagarabi.com/121015/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85/ 
17 https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-

%D8%A7%D9%84/ 
18 https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-

%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-

%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 
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عملون او غير مكلفين % للعمال الذين ال ي60العمل او عن بعد و
دينار  150ان ال يقل االجر بعد التخفيض عن  بأي عمل على

اقدام أرباب العمل على تخفيض  األمر الذي أدى إلى .19اردني
وفاقم من حدة االزمة  حيويةاألجور حتى في القطاعات ال

 حصلت ،االجتماعية للعمال وأسرهم. وبسبب عجز الموزانة
مليون  374 بقسمةالبنك الدولي  قرض من على االردنية الحكومة

والمتضررين من جائحة  دوالر اميركي لدعم فقراء االردن
فريق الحماية عبر وزارة التنمية االجتماعية  قامتو  20كورونا

 اسرة ألف 350ونقدية تطال  غذائيةاالجتماعية بتقديم مساعدات 
عبر صندوق المعونة الوطنية على شكل معونات نقدية شهرية 

اسرة بهدف تعزيز مستويات الحماية  ألف 150ل والدعم التكميلي 
االجتماعية للفئات األكثر حاجة اذ ان األولوية ستعطى للفئات الفقيرة والمحتاجة والتي انقطع مصدر دخلها خالل ازمة 

بهدف مساعدة كبار السن  2020من إيرادات تأمين االمومة لسنة  %50تخصيص نسبة كورونا. كما تم اعالن 
 .  21والمرضى وغير المقتدرين

اقتصادية وحزمة إجراءات وسياسات لمحاولة تخفيف تأثير جائحة  إجراءات بإطالقكما قامت الحكومة األردنية 
به بشكل  المرتبطةولكنها لم تستهدف قطاع البناء والتشييد او أي من القطاعات  كورونا على االقتصاد األردني

تأمين  اشتراك بعدم تسديدتأجيل بعض المستحقات والسماح للشركات الخاصة  لكن بعضها تستفيد منها مثلخاص 
بتأمين العجز  مقابل استمرار شمولهم 2020 من اذار )مارس( ءا  عن العاملين لديها بداشهر  3الشيخوخة لمدة 

المترتبة  في الضمان االجتماعي والوفاة واصابات العمل واألمومة والتعطل ما يشكل تخفيض نسبة االشتراكات
لشركات اختيار تقسيط االشتراكات ل كما واتاحت الحكومة %5.25% الى 21,75عليها وعلى العاملين فيها من 

. كذلك أوقفت كل اإلجراءات القضائية 2023ل نهاية عام المترتبة عليها من دون فوائد شرط ان يتم سدادها قب
وإعطاء الحق للعاملين الذين تم  واإلدارية بحق المتعثرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم للضمان االجتماعي

ر تم السماح للعمال الذين تتوفوؤهم من تأمين الشيخوخة باالنتساب بصفة اختيارية لحفظ حقوقهم التأمينية. استثنا
( بالحصول على صرف 22فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون القطاعات االكثر تضررا  )سياحة, نقل, تجارة

                                                           
19 https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2-

%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%87%D8%A7-

%D8%AA%D8%AE%D9%81/ 
20 https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/21/pr20222-jordan-imf-executive-board-approves-

emergency-assistance-to-address-the-covid-19-pandemic 
21 https://www.facebook.com/mosd.jo/posts/1302859683245566/ 
22 https://www.almamlakatv.com/news/47196-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7-

%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84 
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. باالضافة الى ذلك فقد تم تمديد تراخيص المهن ال العاملين فيهقطاع البناء و يشملهو ال وبدل التعطل عن العمل 
لغاية شهر حزيران )يونيو( وتأجيل رسوم عوائد التنظيم في البلديات وامانة عمان الكبرى من شهر اذار )مارس( 

التي تفرض على قطاع االراضي حتى يتم بيع او اقامة مشاريع دون فوائد والسماح بمعامالت االفراز بين الورثة 
 23العوائد لحين نقلها الى المالكين. شركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفعوال

مليار دوالر اميركي بموجب "تسهيل  1,3دولي بقيمة ع صندوق النقد البعقد اتفاق ماالردن حكومة قامت كما 
بموجب "اداة التمويل السريع" مليون دوالر اميركي  396باالضافة الى مساعدة قدرها الصندوق الممدد" 

ا ومحاربة الفيروس وعالجه كما ان بامكان احتواء جائحة كورونهدف لدعم االنفاق بلغ االمب وخصصت هذه
 كما اكد وزير المال االردني ان المبلغ .24البلد مر فيهايبما يتالئم مع الظروف التي عند الحاجة  تطويعهالحكومة 

بنود الميزانية العامة خاصة بعد اعادة ترتيب اوليات االنفاق في الميزانية لدعم لتمويل  هماخدم استسيت االول
بهدف تنشيطه والحفاظ على قيمة االجور  االقتصادنفاق على التعليم والصحة والدعم االجتماعي كذلك اال اتقطاع

  .25في القطاع العام و تعزيز شبكات االمان االجتماعي

 االمارات العربية المتحدة

حكومة االمارات لشركات المقاوالت واالنشاءات التابعة  سمحت
للقطاع الخاص واالستشارات الهندسية واعمال الطرق والجسور 

االلتزام  شرطمرار بالعمل توشبكات الكهرباء واالتصاالت باالس
بشروط الصحة والسالمة. كذلك اعلنت وزارة الموارد البشرية 
والتوطين السماح لشركات المقاوالت واالنشاءات باقامة المساكن 
العمالية في مواقع العمل كاجراء وقائي يهدف للتقليل من اخطار 

واصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين  .26االختالط بين العمال
 يتمشرط ان بمواطنين الغير من اجور العمال لشركات الخاصة المتضررة من جائحة كورونا بتعديل ل قرارا  يسمح

 لصالحعالقات العمل في االمارات القرار مزيدا  من الخلل في هذا وقد اضاف  .العامل وصاحب العملبين توافق الب
ترتيب ملحق عقد اضافي بين الطرفين  علىونص القرار . العمال االجانب استغالل ىعل قدرتهممن  وزادالعمل  أرباب

 على أن يتضمن الحكومي لملحق او انتهاء سريان القرارل المدة الزمنية ينتهي بحسب المدة االقرب اي مع انتهاء
 ،خفض األجر بشكل مؤقت ثم ،اجازة مبكرة بدون راتبثم  ،: اجازة مدفوعة األجرتدريجيا   ذه الخياراتاحد هاالتفاق 

                                                           
23 https://www.alaraby.co.uk/8-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 
24 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/25/pr20107-jordan-imf-executive-board-approves-us-

1-3-bn-extended-arrangement-under-the-eff 
25 https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/07/16/na071620-inside-jordans-fight-to-tackle-covid19 
26 https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2020-07-19-1.1376885 
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كما اعلنت حكومة االمارات  27.لتدرجاكيفية تطبيق لواضحة واخيرا  خفض االجور بشكل نهائي بدون تحديد اي مهل 
 28لدعم االقتصاد. اميركي مليون دوالر 350مليار و 4عن حزمة أقتصادية بقيمة 

 البحرين

 400و ا  مليار11اعلنت حكومة البحرين عن حزمة اقتصادية بقيمة 
% من ناتجها المحلي 29,6اي حوالي   مليون دوالر اميركي

طاع الخاص من السنوي و تشمل الحزمة دفع رواتب كل عمال الق
ما نسبته  ين وهم يشكلونر)مستثنيا  العمال المهاج البحرينيين

لمدة ثالثة  ( 29في القطاع الخاص من أجمالي العاملين 80,4%
المياه  كذلك دفع فواتير ،2020ابريل /ا  من شهر نيسان اشهر بدء

بقيمة فواتير فراد والشركات الخاصة لثالثة اشهر ألوالكهرباء ل
تم اعفاء األفراد باالضافة الى ذلك  .2019االشهر نفسها في سنة 

والشركات من الرسوم البلدية لمدة ثالثة اشهر وتم زيادة تسهيالت 
لسماح اومليار دوالر  9,8قروض مصرف البحرين المركزي الى 

بتأجيل اقساط الديون. كما تم اعادة توجيه جميع برامج "تمكين" 
)وكالة حكومية شبه مستقلة تقدم قروضا  ومساعدات للشركات( لدعم 
ا بعدها قامت الحكومة البحرينية في شهر . 30الشركات المتضررة واعادة هيكلة جميع الديون الصادرة عنه

رواتب عمال القطاعات االكثر تضررا  من جائحة كورونا لمدة ثالثة % من 50يونيو باصدار قرار بدفع /حزيران
بحرينيا  ومسجال  في الضمان  يوليو وضمت الالئحة قطاع المقاوالت واشترطت ان يكون العامل/من تموز بدءا   اشهر

 31.االجتماعي

 تونس

 خطواتال التونسية السلطات اتخذت. 2020 مارس/اذار 2 في اصابة مؤكدة بفيروس كورونا أول عن تونساعلنت 
وترافقت . الوباء بهدف احتواء الحجر الصحي تدابير واعتماد ، الوطنية الطوارئ حالةعن  توإعلن الالزمة الصحية
 في البلد. التونسي ما صعب من الوضع االقتصادي واالجتماعي االقتصاد في مستمرة اختالالت مع 19- كوفيدصدمة 

 القيود لتخفيف إجراءات عدة عن القومي األمن مجلس أعلن حيث نيسان/  أبريل 29 في االقتصاد فتح إعادةتم 
 وتناولت مايو/ايار 4 في األولى المرحلة بدأت. النشاط قطاع حسب مراحل ثالث من خطة اعتماد خالل من االقتصادية

                                                           
27 https://gulfnews.com/uae/coronavirus-uae-ministry-regulates-employer-employee-relations-in-private-

sector-1.70703412 
28 http://www.tradearabia.com/news/BANK_365634.html 
29 http://lmra.bh/portal/ar/page/show/223 
30 https://www.constructionweekonline.com/business/263808-bahrain-issues-114bn-stimulus-to-

counter-covid-19-economic-impact 
31https://www.bna.bh/en/LabourMinistryannouncescriteriafor50paymentofBahrainiprivatesectorworkers

.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDruu3Yio84ebkJBheG2qYL0%3D 
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 والمصنعين ، والحرفيين األفراد من تضررا   األكثر القطاعات
 كافية صحية إجراءات بتبني االلتزام مع ، التصدير شركات وخاصة

التي  مايو /ايار 24 في الثانية المرحلة بدأت. للوقاية من الفيروس
 المرحلة. وتم االعالن عن والمقاهي ماركت السوبر بمحالت تتعلق
 الفترة خالل. يونيو /حزيران 4 في الكامل التفكيك من الثالثة

 27  فيو. العمل إلى العام القطاع من قطف %50 عاد ، االنتقالية
 وفتح الدولية السفر قيود تخفيف في تونس بدأت ، يونيو /حزيران
 وفق ا قوائم ثالث في البلدان وتصنيف ، تدريجي بشكل الحدود

 .قائمة لكل مختلفة تدابير وتطبيق الوباء لمخاطر

 كبيرة زيادة مع ، 19-كوفيد انتشار من ثانية موجة تونس تواجهو
 مكافحة تدابير من سلسلة عن الجديدة الحكومة أعلنت ، ذلك على وبناء  . الوفيات عن فضال   ، الجديدة الحاالت في

 العامة األماكن في اإللزامي القناع ارتداءو الخاصة و العامة األماكن في المجموعات تجمع حظرمنها: 19-كوفيد
 حظر أو المستهدف لحجزو الحكومة لموظفي مخفضة وساعات الجماعي العمل ترتيبو (..العمل مكان ، النقل)

 .التجول

 الناتج من المائة في 1.8 أو دوالر مليار 0.71) تونسي دينار مليار 2.5 بقيمة طوارئ خطة عن اإلعالن تمكما 
 )ضريبة الدخل على الشركات( CIT ضرائب دفع في التأخير الحزمة وتشمل. مارس/اذار 21 في( اإلجمالي المحلي

 ضريبة استرداد إجراءات تسريع ؛ المضافة القيمة ضريبة إعفاءات. االجتماعية والمساهمات األخرى والضرائب
 أجل من ، الخاص للقطاع السيولة تيسير وتدابير ؛ الجمركية والمتأخرات الجدولة إعادة ضرائب ؛ المضافة القيمة
ا الخطة تتضمن. الرسمي غير القطاع في سيما ال ضعفا ، األكثر الفئات وحماية العمال تسريح من الحد  توسيع أيض 

 لشراء العامة للمستشفيات تونسي دينار مليون 100 بقيمة صندوق وإنشاء الصحية للنفقات الميزانية مخصصات
 والمشردين وللمعاقين المنخفض الدخل ذات لألسر نقدية تحويالت الحزمة تضمنت ، االجتماعي الجانب على. المعدات

ا الخطة تتضمن(. أشهر ثالثة لمدة تونسي دينار مليون 450) ا أيض   19-كوفيد صدمة بسبب المؤقتين للعاطلين دعم 
 .32(تونسي دينار مليون 300)

 20 فيو. 33أساس نقطة 100ر بمقدا مارس /اذار في الفائدة سعر التونسي المركزي البنك خفضباالضافة الى ذلك 
 القروض سداد بتأجيل البنوك طالب حيث ، الخاص القطاع لدعم حزمة عن التونسي المركزي البنك أعلن ، مارس
 االئتمان سداد تأجيل البنوك من المركزي البنك طلب. اإللكترونية والسحوبات للمدفوعات رسوم أي وتعليق الحالية

 عن الحكومة أعلنت ، ذلك جانب إلى. اإليرادات صافي مستوى على اعتماد ا ، أشهر 6 إلى 3 لمدة الموظفين قبل من
 الدولة وضمان ،( تونسي دينار مليون 600) استثمار صناديق إنشاء ذلك في بما المالية اإلجراءات من مجموعة

                                                           
32 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#O 
33https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-

%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-100-

%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3/1769487 
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 وتفعيل ،( تونسي دينار مليون 500) الجديدة لالئتمانات
 الفائدة وسعر. السياسة معدل بين الفرق لتغطية للدولة آلية

 نقاط 3 أقصى بحد) االستثمارية القروض على الفعلي
 2020 أكتوبر/ األول تشرين من الخامس فيو(.مئوية

 بمقدار فائدةال سعر خفض التونسي المركزي البنك قرر ،
 البنك قرر ، ذلك على عالوة. 34أساس نقطة 50

ا التونسي المركزي  القروض سداد تأجيل تمديد أيض 
 سبتمبر إلى األزمة من بشدة تضرر الذي السياحة لقطاع

2021.35 

 20 في البناء عمال أوضاع تسوية اتفاقيةكذلك تم توقيع 
 ، العامة الخدمة وزارة بمقر اكتوبر/األول تشرين

 وأعضاء المشيشي هشام الحكومة رئيس بحضور
 تسوية االتفاقية هذه وستتيح .الطبوبي الدين نور العام أمينه برئاسة للشغل التونسي العام االتحاد من وفدو حكومته
 هم بمن يتعلق األول: فصول ثالثة من ويتكون. والزراعية واإلقليمية البناء مواقع في عامل ألف 31 حوالي أوضاع

 55.36 فوق والثالث ؛ 55 إلى 45 فوق من الفئة ، الثانية ؛ 45 سن دون

                                                           
34 https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

05#:~:text=%D9%82%D8%B1%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%

84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%

D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85,%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8

%A7%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%2F%D8%A2%D8%B0%D8%A7

%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A. 
35 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%

85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-

%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-

%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-

/1996552#:~:text=Tunisia&text=%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%

83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%

88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86,

%D8%AD%D8%AA%D9%89%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%A

A%D9%85%D8%A8%D8%B1%2F%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%202021.&text=%D9%88%D

9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%

D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8

%AA%20%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7,)%D8%8C%20%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF%

D8%A7%D9%86%20400%20%D8%A3%D9%84%D9%81%20%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9. 
36 https://www.majalat.org/news/tunisia-ugtt-and-government-sign-agreement-regulates-situation-31-

thousand-construction 
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 الجزائر

بتعديل ميزانيتها وخفض تمثلت ات اقتصادية ءقامت الجزائر بأخذ اجرا
انخفاض اسعار الغاز والنفط  بفعلالتي تأثرت بعد انخفاض وارداتها  نفقاتها

الحكومة الجزائرية باقفال قامت و. 37في العالم مع انتشار فيروس كورونا
البالد وحجر المناطق عن بعضها البعض واقفال الحدود في شهر اذار 

الى حين  38)مارس( ما اثر على قطاع البناء وكل القطاعات المتعلقة به
كما تم تقديم تعويضات . 39دة تشغيله مجددا  في شهرحزيران )يونيو(اعا
مؤسسة عمومية وخاصة بحسب الصندوق الوطني للعطل  1049ل

% من 2عامل ما يشكل  113458المدفوعة األجر والبطالة لفائدة 
لفترة ثمانية اشهر من  مجموع مؤسسات قطاع البناء التابعة للصندوق

االشتراكات التي دفعها اصحاب عمل المؤسسات المنتسبة للصندوق والتي 
ي المتعلق بفيروس كورونا حقدمت اجازات لعمالها اثر تدابير الحجر الص

 40االعانات المالية التي يقدمها الصندوق لمواجهة تداعيات الجائحة.من والذين تقدموا بطلبات لالستفادة 

 

 

                                                           
37 https://www.skynewsarabia.com/business/1330493-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B1-

%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 
38 https://www.dzairdaily.com/coronavirus-algerie-fermeture-salle-fete-hammam-discotheque-

restaurant-alger/ 
39 

https://www.mubasher.info/news/3646939/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B

1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-

%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-

%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84/?currentUserCountryCode=LB 
40 https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-

%D9%85%D9%86-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-

%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-

%D8%B5%D9%88%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 
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 سوريا

الف ليرة سورية تصرف لمرة  100 يبلغباعطاء بدل تعطل اعلن مجلس ادارة الصندوق الوطني للمعونة االجتماعية 
ات التصدي لوباء كورونا وتشمل لقطاعات االكثر تضررا  بسبب اجراءواحدة لكل من العمال المياومين والموسميين ل

 41ناء والحرف اليدوية وسائقي االجرة.بقطاع السياحة وعمال الحمل والعتالة وقطاع العمال هذه 

 العراق

تأثر العراق من انخفاض اسعار النفط في االسواق العالمية بسبب انتشار 
ما منع عمال البناء والنقل  البلد قامت الحكومة العراقية باقفالحيث . الجائحة

اقفلت الحدود في اذار امام العمال كما وغيرهم من المياومين من العمل. 
سداد  بتأجيلقامت الحكومة وص نفت موبوئة. المهاجرين الوافدين من دول 

للشركات  (2020)فبراير  اشتراكات الضمان االجتماعي لشهر شباط
. كما قامت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية بتقديم المتأخرة عن التسديد

الف دينار  30تحويل نقدي بشهريا  هدفها  رمليار دينا 300 كلفتهاخطة 
ال يتقاضون رواتب او مزايا من  ممن لعاملين في القطاع الخاصلشهريا  

ديون أصول المركزي عن وقف سداد الفوائد و أعلن البنككذلك  .الحكومة
وقد ه. من خالل مبادرته لإلقراض الموج 42الشركات الصغيرة والمتوسطة

اشهر على تطبيق قرار حظر التنقل واققال المحافظات والحدود الحتواء  6مضي نحو بعد مؤخرا  الحكومة  قررت
43بين المحافظات مجددا  بالسماح بالتنقل  روس كورونايتفشي ف

. 

 مانع  سلطنة 

تأثرت سلطنة عمان من تراجع اسعار النفط في االسواق العالمية اثر جائحة كورونا ما دفعها الى تقليص الميزانية 
على  ا  قيود ووضعتد لبالفي ا ا  جزئي ا  اغالقنفذت السلطات كذلك .44 %5للوكاالت الحكومية بنسبة المخصصة 

                                                           
41 https://thelevantnews.com/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6/ 
42 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I 
43 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%

A7%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/1969588 
44 https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/446701-covid-19-oman-orders-5-cut-from-

government-budgets 
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تم و، لرحالت الدولية والجوية ووسائل النقل العام وسيارات االجرة ا
المؤسسات التجارية )باستثناء محالت البقالة مراكز التسوق واغالق 

حضور اعتماد و، وصيل الطعام ومحطات الوقود(والصيدليات وت
الموظفين في أماكن العمل الحكومية من األدنى المطلوب الحد 

وافقت الحكومة  ،أبريل / نيسان 15في و. 45والشركات الخاصة
عمانيين على إجراءات تهدف إلى الحفاظ على توظيف المواطنين ال

، بما في ذلك من خالل تشجيعهم على ودعم شركات القطاع الخاص
مدفوعة األجر والتفاوض بشأن تخفيض تقديم إجازة سنوية 

ب لعمانيين الذين تم تخفيض بالنسبة للموظفين اأما . 46الروات
إعادة جدولة قروضهم المصرفية دون  قررت الحكومة، رواتبهم

وتشمل الحوافز المقدمة فوائد أو رسوم إضافية لمدة ثالثة أشهر. 
السلطات اإلنفاق في  وخفضت والماء لمدة ثالثة اشهر. لشركات القطاع الخاص المتضررة تأجيل رسوم الكهرباء

تشمل  أعلنت عن عدة إجراءات لدعم االقتصادو٪ من الناتج المحلي اإلجمالي(. 5٪ )حوالي 10بنسبة  2020موازنة 
تعليق الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية )حتى نهاية أغسطس( ودفعات اإليجار للشركات في المناطق 

للمقترضين  الديونالموانئ ورسوم الشحن الجوي، وكذلك تأجيل خدمة رسم ، وتخفيض هر قادمة(أشثالثة لالصناعية )
، في أعلنت مصلحة الضرائبومن بنك التنمية العماني وصندوق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. 

والسماح  ،العقوبات على اإلفصاحات المتأخرة، عن حزمة إجراءات تشمل التنازل عن الغرامات واألول من أبريل
 14أعلنت مصلحة الضرائب في و، وخصم التبرعات المقدمة لمكافحة فيروس كورونا. بدفع الضرائب على أقساط

، بما في  2020سداد الضريبة المستحقة خالل عام  حولأكتوبر، تمديد فترة الحوافز المقدمة سابقا  للقطاع الخاص 
الضريبة اإلضافية الناتجة عن عدم سداد ضريبة الدخل المتأخرة، وإنفاذ الغرامات والعقوبات على ذلك تعليق تطبيق 

، برنامج يونيو /حزيران 23في كما وأقرت الحكومة . 2020عدم تسليم التقارير والحسابات حتى نهاية ديسمبر 
لمستفيدين ا وشمل، الوباء بسببأعمالهم  تضررتقروض طارئة بدون فوائد لمساعدة بعض شرائح رواد األعمال الذين 

 47من قروض بنك التنمية العماني وصندوق الرفد.

 فلسطين

 5في   19-دكوفيات عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا مع االعالن عن اول حالة مؤكدة لءنفذت السلطات اجرا
. خالل هذه االشهر 48الطوارئ لثمانية اشهروامتدت حالة ما قيد حركة جميع السكان من المنازل  2020اذار)مارس( 

                                                           
45 https://www.arabianbusiness.com/culture-society/443174-restaurants-shops-to-close-in-oman-as-part-

of-latest-coronavirus-precautions 
46 https://www.omanobserver.om/government-offers-facilitation-package-to-the-private-sector/ 
47 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#O 
48 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%8

6%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%81%D9%8A-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86/1993817 
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بعض المنشآت ايار )مايو( كان قرار اعادة فتح  5في حي للمناطق وتم تخفيف القيود وتشديدها بحسب الوضع الص
  مواقع البناء في جميع المحافظات.االقتصادية ضمت 

في المائة  0.7ماليين شيكل ) 410تخطط السلطة الفلسطينية إلنفاق 
المحلي اإلجمالي( لتغطية الفجوات الحرجة قصيرة األجل  من الناتج

٪ من 0.1مليون شيكل ) 20 والنفاق الوباءأشهر( المتعلقة ب 1-3)
الناتج المحلي اإلجمالي( لدعم العمال وإعانات البطالة. وفي الجانب 

السلطة الفلسطينية غرامات التأخر في تقديم  الغتالضريبي ، 
 مهلة اإليداع الضريبي إلى شهر وقامت بتمديد ,الضريبيةاإلقرارات 

، وفترة التخارج الصادرة عن ضريبة القيمة المضافة  يونيو/حزيران
 .49أبريل  /نيسان 15مارس إلى  1من 

نجح االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتوقيع على اتفاقية و 
حفاظا  على استقرار مشتركة مع اصحاب العمل في القطاع الخاص 

أجور العمال لشهري آذار/مارس ونيسان/ابريل قات العمل ولتعزيز استدامة الوظائف والمنشأت لتنظيم تسديد عال
االتفاقية إال أنه ووجه . حاول االتحاد تمديد العمل ب50عمال قطاع البناء شملتوقد  ومنع الصرف من العمل 2020

ألف سلة  98حوالي  وقامت الحكومة بالتعاون مع االتحاد العام لنقابات العمال بتوزيع برفض أصحاب االعمال. 
مايو صرف مساعدات لـ /ايار 17بدأت الحكومة في و ألف أسرة. 125غذائية ودفعت مساعدات مالية لحوالي 

، البناء، السياحة، الخدمات)مثل تلقى العمال في القطاعات المؤهلة حيث  من جائحة كورونا ا  متضرر عامال   40202
سداد القروض بتأجيل سلطة النقد الفلسطينية وقامت شيكل.  700النقل( رسائل نصية للذهاب إلى البنك واستالم 

تحصيل  تأشهر. كما حظرستة السياحة والفنادق للشركات ، ولمقترضين ألربعة أشهرالشهرية / الدورية لجميع ا
 .51التدابير قابلة للتمديد وجميع هذهضافية على المدفوعات المؤجلة. الرسوم أو العموالت أو الفوائد اإل

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية صندوقا للمؤسسات الصغيرة و
والمتوسطة لتقديم قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة 
المتضررة من األزمة. يتم صرف القروض بموجب معدل فائدة 

ا. سيبلغ حجم صندوق الشركات  36٪ وفترة سداد تبلغ 3 شهر 
 210منها  ،مليون دوالر أمريكي 300الصغيرة والمتوسطة 

دوالر أمريكي تأتي من احتياطيات البنوك لدى سلطة النقد 
مليون  32تسهيالت ائتمانية بقيمة  متقد اأعلنت أنهكما  الفلسطينية.

                                                           
49 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/palestinian-authority-government-and-institution-

measures-in-response-to-covid.html 
50 https://www.ituc-csi.org/palestine-pgftu-activities-to 
51 https://www.wattan.net/ar/news/309386.html 
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 .52من خالل برنامج "استدامة"ونا كور دوالر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة

 

 قطر

الوباء انتشار ب كما غيرها من بلدان الخليج العربيقطر  تتأثر
إجراءات السلطات  اتخذت. وقد النفطانخفاض أسعار ابو

انتشار جائجة االثار الناجمة عن سياسات لمعالجة واعتمدت 
تعليق جميع رحالت الركاب اإلجراءات  تشملوقد . كورونا
ء محالت البقالة إغالق األعمال غير األساسية باستثناو، الدولية

. وقد تم استكمال جميع التجمعات العامة تحظرو .والصيدليات
٪ من موظفي 80العمل عن بعد لـ اعتماد هذه اإلجراءات ب
، والنساء ا  عام 55والفئات الضعيفة )أكبر من القطاع الخاص 

الخدمات  وقد شملت، 53الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة(
بما في ذلك حصول  والمساعدات العمال المهاجرينحية الص

تم توجيه الجهات والعمال المهاجرون الموجودون في الحجر الصحي أو الخاضعين للعالج على رواتب كاملة. 
أغسطس / آب، أعلنت  30في و .54في المائة 30الحكومية لخفض فاتورة أجور الموظفين غير القطريين بنسبة 

السلطات عن إصالحات جديدة في سوق العمل من شأنها تفكيك نظام "الكفالة" من خالل السماح للعمال بتولي وظائف 
وتعزيز أنظمة اإلنفاذ حول تدابير  فرض حد أدنى دائم وشامل لألجوروجديدة دون موافقة أصحاب العمل الحاليين. 

 20.6مليار لاير قطري ) 75بقيمة  اجراءاتحزمة  2020قد اقرت في مارس  وكانت الحكومة .55حماية العمال
هدف دعم الشركات الصغيرة بالكوفيد في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( للحد من آثار  14مليار دوالر أو حوالي 

. المجمعات واللوجستيات(، بما في ذلك من ،والسياحة وتجارة التجزئة والتجاروالقطاعات المتضررة بشدة )الضيافة 

                                                           
52 https://www.watania.net/news/154522-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-

%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1 
53 https://arabic.rt.com/business/1099649-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 
54 https://www.skynewsarabia.com/business/1351732-%D9%82%D8%B7%D8%B1-

%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-30-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%94%D8%A9 
55 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754392/lang--ar/index.htm 
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خالل إعفاءات لمدة ستة أشهر من مدفوعات المرافق )المياه والكهرباء(. إعفاء المناطق اللوجستية والصناعات 
 56لمدة ثالثة أشهر. ا  جميع هاالصغيرة والمتوسطة من مدفوعات اإليجار لمدة ستة أشهر تم تمديد

قدم مصرف قطر قدمة للشركات، ومن جملة التسهيالت المالية الم
لاير قطري  50المركزي نافذة إعادة الشراء بدون فائدة بقيمة 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي( لتوفير السيولة للبنوك لتأجيل 9.3)
بنك قطر للتنمية  وسمح 57جديدة.أقساط القرض أو منح قروض بنكية 

برنامج  قدموكما  .58أقساط جميع المقترضين لمدة ستة أشهربتأجيل 
 0.9مليارات لاير قطري ) 5الضمان الوطني من خالل تخصيص 

ضمانات حكومية برنامجا  لفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( 
ا للبنوك المحلية للحصول على قروض للشركات  12لمدة  شهر 

يقدم مصرف و.59لمساعدتهم على الوفاء برسوم األجور واإليجارات
خفض مركز وقطر اإلسالمي قروضا  بدون فوائد للشركات الخاصة. 

٪. 5قطر للمال معدل مدفوعات الضرائب المتأخرة إلى صفر من 
باإلضافة إلى ذلك ، تم تمديد المواعيد النهائية لتقديم الضرائب 

 . 60والبيانات المالية المدققة

 الكويت

، وشمل ذلك تعليق الرحالت الجوية لمواجهة االثار السلبية لتفشي الوباءإجراءات مبكرة  الكويتية اتخذت الحكومة
التجارية الواردة ، وإغالق المدارس والجامعات ، وحظر االحتفاالت والتجمعات العامة ، وتعليق العمل غير الضروري 
                                                           
56https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/qatar-government-and-institution-measures-in-

response-to-covid.html 
57 https://lusailnews.net/article/business/banks/26/03/2020/50-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-

%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0%D8%A9-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA 
58 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/15/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-

%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1 
59 https://lusailnews.net/article/business/e-

qatar/17/09/2020/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-

%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 
60 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#O 
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ساعة. كما تبنت  24في الهيئات الحكومية ، وفرض حظر تجول لمدة 
السلطات حزمة من اإلجراءات السياسية لتخفيف التداعيات االجتماعية 

، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة للوباءواالقتصادية 
 500 وقامت الحكومة بتخصيص مبلغ الحجم والحفاظ على التوظيف.

في المائة من الناتج المحلي  1.5مليار دوالر أو  1.6ي )مليون دينار كويت
. وشكلت لجنة 19-اإلجمالي( لدعم الجهود المبذولة لمكافحة انتشار كوفيد

على النشاط االقتصادي. ة السلبي ارهأثلتنفيذ إجراءات تحفيزية لتخفيف 
تأجيل اشتراكات  :61على وجه الخصوص ، نفذت السلطات التدابير التالية

إلغاء الرسوم  أشهر لشركات القطاع الخاص؛ 6االجتماعي لمدة  الضمان
يتم تحويل المدخرات إلى الحكومية على قطاعات مختارة شريطة أن 

الكويتيين  ؛االستمرار في تقديم إعانات البطالة الكاملة للمواطنينعمالءال
ات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل قديم قروض ميسرة وطويلة األجل للمؤسست؛ مع استثناء العمال المهاجرين

 التمويل المشترك من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك.

 ؛النقدية بمقدار نقطة مئوية واحدةخفض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة ب 62قام بنك الكويت المركزيكما 
تعليمات لشركات  أصدروبتأخير مدفوعات القروض من الشركات المتضررة من الصدمة لمدة ستة أشهر؛ السماحو

تزويد تسهيل و؛دينار كويتي شهري ا 1500بحد أقصى للتحويل ال يتجاوز  إلى تسهيل التحويالت الماليةالصرافة 
ض أوزان يخفتو تم ؛حد أقصىك٪  2.5معدل فائدة بالتمويل ب الجائحةالشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من 
في المائة( في حساب األصول المرجحة بالمخاطر  25في المائة إلى  75المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة )من 

 ةمائفي ال 60إلى  50حدود القرض لشراء األراضي للمشاريع السكنية من  . كما قام بزيادةلتحديد كفاية رأس المال
 في المائة. 80إلى  70في المائة، وبناء المنازل من  70إلى  60، والمنازل القائمة من 

 لبنان

ة االقتصادي عبئا  إضافيا  عمق من األزمةشكلت جائحة كورونا 
انهيار مالي وازمة اقتصادية  مع ترافقت . حيثفي لبنانواإلجتماعية 

 ونقصوعجز الحساب الجاري،  الدين العام ومصرفية من جراء تراكم
وأدت اجراءات االغالق التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي التمويل. 

الذي بدأ مع األزمة التي سبقت  الركود االقتصاديمزيد من الوباء إلى 
  تفشي فيروس كورونا الذي زاد من حدتها.

بقيمة  2020وافق البرلمان على تخصيص إضافي من موازنة كما 
ار ليرة لشبكات األمان االجتماعي. أسست الحكومة ملي 1200

                                                           
61 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/kuwait-government-and-institution-measures-in-

response-to-covid.html 
62 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#O 
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. أعلنت وزارة المالية عن تمديد جميع المواعيد النهائية 63صندوق تضامن وطني يقبل التبرعات العينية والنقدية
بدأت وزارة الشؤون االجتماعية، بالتعاون مع وزارات الصناعة والزراعة كذلك المتعلقة بسداد الضرائب والرسوم. 

يتم تنفيذها بالتنسيق مع البلديات ورؤساء  -اع والداخلية والعمل والمالية واالقتصاد واإلعالم ، في تنفيذ خطة والدف
لتوزيع المساعدات النقدية على العائالت المتضررة  -البلديات ومراكز الشؤون االجتماعية والجهات الحكومية. الجيش 

الذي يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض  547أصدر مصرف لبنان التعميم رقم بدوره, . اقتصادي ا ومالي ا
استثنائية لمدة خمس سنوات بسعر فائدة صفر في المائة بالليرة اللبنانية والدوالر للعمالء الذين لديهم بالفعل تسهيالت 

مارس /اذار، أو دفع رواتب موظفيها خالل ائتمانية ولكنهم غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم ونفقات التشغيل 
. وبدوره سيقدم مصرف لبنان للمصارف ب كورونانتيجة توقف النشاط بس 2020مايو /أيارأبريل و/نيسانو

والمؤسسات المالية خطوط ائتمان بسعر فائدة صفر في المائة لمدة خمس سنوات بالدوالر بما يعادل قيمة القروض 
 .6465االستثنائية الممنوحة

 ليبيا

٪ من إجمالي الناتج 1مليون دينار ليبي )حوالي  500( عن حزمة بقيمة GNAأعلنت حكومة الوفاق الوطني )
 الوقايةهناك نقص في المعدات الطبية ومعدات لق بانتشار وباء كورونا. يذكر ان المحلي( من اإلنفاق الطارئ المتع

أعلنت كذلك وأعاقت التدفق الحر للبضائع داخل حدود ليبيا. الشخصية نتيجة للحرب األهلية التي أثرت على الواردات 
 66٪.20حكومة الوفاق الوطني في منتصف أبريل / نيسان عن خفض رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 

 مصر

من المرجح أن يؤثر الوباء على االقتصاد المصري بشكل أساسي بسبب 
تحويالت العاملين ، وتدفقات تراجع نشاط السفر والسياحة ، وانخفاض 

، وتباطؤ األنشطة المحلية. حيث ي طلب من الناس يرأس المال الخارج
ا إلى  البقاء في المنزل. سيؤدي ضعف الطلب في السوق العالمية أيض 
خفض صادرات مصر وكذلك أرباح قناة السويس. اتخذت السلطات 

ار الفيروس مجموعة من اإلجراءات االحترازية للحد من انتشالمصرية 
لعمل من المنزل في على ا ،ووقف جميع الرحالت الجوية مؤقت ا ، وتشجيع المدنيين 67فرض حظر تجول ليليفتم 

                                                           
63 https://www.arabnews.com/node/1660416/middle-east 
64 http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2020/03/23/coronavirus-bank-of-

lebanon-approves-special-loans_b49da77d-4131-468d-b5d3-5268aad320bd.html 
65 https://www.bbacbank.com/newsroom/whats-new/facilities-individuals-and-companies-following-

lebanese-central-banks-circular-54 
66 https://www.alaraby.co.uk/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-20-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-

%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 
67 https://www.france24.com/ar/20200324-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
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22 | P a g e  

 

القطاعات غير األساسية. كما علقت السلطات تصدير جميع أنواع 
أشهر أخرى في  3والتي تم تمديدها لمدة  -أشهر  3البقوليات لمدة 
، وتخطط السلطات للبدء في زيادة 68 2020يونيو /شهر حزيران

تم إعادة كما لتلبية الطلب المحلي. االحتياطيات الغذائية االستراتيجية 
مصري إلى وطنهم منذ بداية الوباء. ينفذ البنك  77000حوالي 

المركزي والحكومة بنشاط تدابير الحتواء اآلثار االقتصادية 
 69للوباء.

، بدأت  2020أبريل / نيسان 30وفق ا لبيان مجلس الوزراء في 
على المدى مع وباء كورونا الحكومة في وضع خطط "للتعايش" 

، تم السماح  2020أبريل /نيسان منذ األسبوع األخير من 70الطويل.
مساء  ، بينما س مح لعمالء  5لمراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة بفتح أبوابها في عطالت نهاية األسبوع حتى الساعة 

ا من المطا ، س مح للفنادق بالعمل بطاقة  2020مايو /ايار  4عم بتقديم طلبات الوجبات الجاهزة في المتجر. اعتبار 
مراحل  3نشرت وزارة الصحة المصرية خطة من  كمابالمائة بعد ذلك. 50، وبنسبة  2020بالمائة حتى يونيو  25

. 71ا للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البالدإلدارة فيروس كورونا تحتوي على اإلجراءات المطلوبة استعداد  
ا منو  .تم استئناف السفر الجويوإعادة فتح تدريجي لالقتصاد تم ،  2020يوليو  /تموز اعتبار 

 1.8مليار جنيه مصري ،  100مليار دوالر أمريكي ) 6.13أعلنت الحكومة عن سياسات تحفيزية في حزمة كما 
. تم زيادة المعاشات بنسبة 19-في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( للتخفيف من األثر االقتصادي لفيروس كوفيد

ستهدفة ، التكافل والكرامة ، لتصل إلى المزيد من ٪. كما تم التوسع في برامج التحويالت النقدية االجتماعية الم14
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األسر. تم اإلعالن عن مبادرة دعم هادفة للعمال غير النظاميين في 
جنيه كمنح شهرية  500القطاعات األكثر تضررا  ، والتي ستتضمن 

مليون مستفيد. تم إطالق مبادرة إنفاق  1.6أشهر لحوالي  3لمدة 
نيه مصري لمنح المواطنين مليارات ج 10استهالكي تقترب من 

ا بفائدة منخفضة لمدة عامين لسداد السلع االستهالكية مخفضة  قروض 
٪ وتقديم دعم البطاقة التموينية. تم تشكيل 25-10بنسبة تصل إلى 

مليار جنيه لضمان القروض العقارية  2صندوق ضمان جديد بقيمة 
كما كية. والقروض االستهالكية من البنوك وشركات التمويل االستهال

توفير إعفاء وتم تخفيض تكاليف الطاقة للقطاع الصناعي بأكمله 
ضريبي على العقارات لقطاعي الصناعة والسياحة ؛ وتم زيادة 

مليار جنيه  50تم اإلعالن عن  كمامدفوعات الدعم للمصدرين. 
٪ من إجمالي الناتج 12من ، الذي يساهم بما يقرب مليار جنيه 100كجزء من خطة التحفيز البالغة  لقطاع السياحة

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي من حيث اإليرادات  4في المائة من العمالة ، وما يقرب من  10المحلي لمصر، و 
ا من عام  تم و. وقد تم تمديد الوقف االختياري لقانون الضرائب على األراضي الزراعية لمدة عامين. 2019، اعتبار 
 كذلكتم تأجيل ضريبة األرباح الرأسمالية حتى إشعار آخر.و عامالت والضرائب على أرباح األسهمتخفيض رسوم الم

في المائة على معاشات  0.5في المائة على جميع رواتب القطاعين العام والخاص و  1تم فرض ضريبة كورونا بنسبة 
 72طة األكثر تضررا  من الوباء.التقاعد الحكومية ، وتخصص عائداتها للقطاعات والشركات الصغيرة والمتوس

نقطة أساس استجابة للوباء ، ومنذ ذلك الحين خفض معدل السياسة  300خفض البنك المركزي معدل السياسة بمقدار 
في المائة على قروض  8في المائة إلى  10نقطة أساس إضافية. تم تخفيض معدل الفائدة التفضيلية من  50بمقدار 

ئالت ذات الدخل المنخفض والمتوسط. تم اإلعالن عن السياحة والصناعة والزراعة والبناء ، وكذلك لإلسكان للعا
مبادرة سكنية لتقديم تمويل منخفض التكلفة للوحدات السكنية. تهدف مبادرة اإلقراض الجديدة مع القروض الميسرة 
 بأسعار فائدة من صفر إلى منخفضة من البنوك إلى استبدال السيارات القديمة بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي. اإلعالن

مليارات جنيه على قروض منخفضة الفائدة من البنك المركزي للقروض الميسرة لصناعة  3عن ضمان حكومي بقيمة 
مليار جنيه لتغطية اإلقراض بمعدالت تفضيلية لقروض  100السياحة. كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 

ح لمدة عامين لشركات قطاع الطيران. تم اإلعالن التصنيع والزراعة والمقاوالت. سيتم توفير القروض مع فترة سما
عن دعم المشاريع الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا ، خاصة في القطاع الصناعي والقطاع كثيف العمالة ، من 
خالل توافر قروض قصيرة األجل تصل إلى عام ، لتأمين السيولة الالزمة للنفقات التشغيلية حتى انتهاء األزمة. وقد 

هيئة الرقابة المالية جهات االئتمان بمراعاة التأخير في على أساس كل حالة على حدة ، تم تخفيف ما يصل نصحت 
في المائة من قيمة األقساط الشهرية للعمالء المتعثرين ، واللوائح الصادرة العام الماضي التي تطلب من  50إلى 

ن عن تعليق القوائم السوداء لسجالت االئتمان البنوك الحصول على معلومات مفصلة عن المقترضين. تم اإلعال
ا  ا برنامج  للعمالء غير النظاميين والتنازل عن الدعاوى القضائية للعمالء المتعثرين. كما أطلق البنك المركزي أيض 

مليار جنيه ، والذي استخدمه بأقل قدر ممكن. تم وضع حد يومي مؤقت لإليداع والسحب  20لشراء األسهم بقيمة 

                                                           
72 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#O 
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لألفراد والشركات ، والذي تم تخفيفه خالل شهر رمضان.وقد أدت التدفقات الكبيرة لرؤوس األموال إلى سحب  النقدي
 73االحتياطيات لتجنب التقلب المفرط في أسعار الصرف بسبب االضطرابات الشديدة في األسواق المالية.

 

 المغرب

 المكلفة المالية وزير برئاسة طوارئ لجنةالمغرب  حكومة أنشأت
 10 حتى الصحية الطوارئ حالة السلطات أعلنت. الوضع بمراقبة

 الحجر ذلك في بما ، احتواء إجراءات واعتمدت آب،/  أغسطس
 جميع وحظر ، الدولية الركاب رحالت جميع وعلقت ، الصحي

 والمطاعم والجامعات والمدارس المساجد وأغلقت ، العامة التجمعات
 ومراقبة األسعار تنظيم السلطات قررت كما. والحمامات والمقاهي

 74.المائي الكحولي والهالم األقنعة توزيع قنوات

ا الجزئي االفتتاح إعادة إجراءات عن السلطات أعلنت  11 من اعتبار 
 في بما ، باالستئناف الشركات لمعظم ي سمح. 2020 يونيو /حزيران

 خففت. والحمامات والمسارح والمطاعم المقاهي في الطعام تناول ذلك
 المفروضة القيود وأزالت العام النقل عمليات واستأنفت ، الصغيرة والبلدات الريفية المناطق معظم في القيود السلطات

 المغاربة للمواطنين تموز/  يوليو 14 في الدولية الحدود فتح أعيد. الداخلية الرحالت ذلك في بما ، والسفر الحركة على
 تشديد تموز/  يوليو أواخر في الحاالت عدد في الزيادة تطلبت ، ذلك ومع. المغرب في المقيمين واألجانب المغادرين

 وال. التنقل على جديدة قيود ا اآلن تواجه والتي الجزئي اإلغالق قيد تزال ال التي الحضرية المناطق من عدد في القيود
 الصحية الطوارئ حالة الحكومة مددت كما. المغرب في الزفاف بحفالت يسمح وال ممنوعة الكبيرة التجمعات تزال
 75.األول تشرين/  أكتوبر 10 حتى

                                                           
73 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#O 
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ا صندوق ا السلطات أنشأت ا خاص   3 بحوالي ، الوباء إلدارة مخصص 
 ومن الحكومة من بتمويل اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 معفاة ستكون التي والخاصة العامة الكيانات من الطوعية المساهمات
 الطبية المرافق تحديث تكاليف الصندوق هذا يغطي. الضرائب من

 لديها التي الشركات. الوباء من المتضررة واألسر الشركات ودعم
ا وشهدت مؤقت ا العمل عن عاطلة موظف 500 من أقل  في انخفاض 

 بتأجيل لها السماح تم المائة في 50 من بأكثر دورانها معدل
 تلقى. يونيو/ حزيران 30 حتى االجتماعية المساهمات مدفوعات
 في ومسجلين مؤقت ا العمل عن عاطلين أصبحوا الذين موظفوها
 مدفوعات بتأجيل السماح تم و شهري ا درهم 2000 التقاعد صندوق
 من يقرب ما كان أبريل/نيسان في. يونيو /حزيران 30 حتى الديون
ا واألسر للشركات يمكن. التحويالت لهذه مؤهلين شركة 134000 من عامل مليون  الدخل ضريبة دفع تأجيل أيض 
. التجارية األعمال لدعم لمورديها الدفع تسريع الحكومة قررت ، ذلك إلى باإلضافة. 2020 سبتمبر /ايلول 30 حتى
 مدفوعات بتأجيل قامت كما ، العمل عن مؤقت ا العاطلين للموظفين االجتماعية التحويالت الحكومة وسعت كذلك

 القطاع في المؤهلة األسر من بالمائة 85 تغطية تمت ، أبريل في. المتضررة القطاعات لبعض االجتماعية المساهمة
 2020 يونيو نهاية إلى أبريل نهاية من الشخصي الدخل ضريبة لتقديم النهائي الموعد الحكومة أجلت. الرسمي غير

 من٪ 50 حد حتى الرسمي القطاع في للموظفين الشركات تدفعها التي اإلضافية للتعويضات ضريبي ا إعفاء   وقدمت
 إلى الخارجي االقتراض زيادة للحكومة أبريل /في نيسان تبنيه تم بقانون مرسوم أجاز. الشهري الراتب صافي متوسط

 .2020 موازنة قانون في المعتمد السقف بعد ما

 ومستويات االقتصادي االنتعاش على للحفاظ خطة عن السلطات أعلنتكما 
 في أساسي بشكل ،درهم مغربي مليار 120 تعبئة الخطة تتوخى. التوظيف

" االستراتيجي االستثمار صندوق" وتمويل للشركات ائتمانية ضمانات شكل
 ذلك في بما) االستثمارية المشاريع سيمول والذي ، حديث ا إنشاؤه تم الذي
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 76.أعمالهم لتطوير األسهم حقن تحتاج التي الشركات مال رأس على ويحافظ( والخاص العام القطاعين بين الشراكات

 لدعم. 2020 مارس/اذار منذ المائة في 1.5 إلى أساس نقطة 75 بمقدار السياسة سعر المركزي البنك خفض
 30 حتى الخاص لحسابهم والعاملين الحجم والمتوسطة الصغيرة للشركات القروض مدفوعات تعليق تم ، الشركات

 المدرجة المالية األدوات على المطبقة للتغييرات األقصى الحد لمراجعة المال سوق هيئة قررت كما. يونيو/ حزيران
 77. التقلبات من للحد البيضاء الدار بورصة في

ا  السيولة توفير لزيادة األبعاد ثالثي نهج اتباع المغرب بنك قرر ، النظام في السيولة دعم على المتزايد للطلب نظر 
 العامة الدين أدوات لتشمل االئتمان وضمانات الشراء إلعادة المقبولة الضمانات نطاق توسيع( 1: )المصرفي للقطاع

 االئتمان لدعم المركزي البنك تمويل إعادة عمليات وإطالة زيادة( 2) ،( العقارية الرهون ذلك في بما) والخاصة
 باإلضافة. المحلية للبنوك األجنبية العمالت مقايضات توفير( 3) و ، والمتوسطة الصغيرة الشركات( 5) إلى المصرفي

 إعادة وتيسير ، السيولة توفير لزيادة٪( 2 من) الصفر إلى االحتياطي متطلبات رفع المغرب بنك قرر ، ذلك إلى
 .االئتمانية واالتحادات األصغر االئتمان مؤسسات في البنوك مساهمة تمويل

 

 من للتخفيف التزويد متطلبات بعض المغربي التأمين مشرف خفف كما
 المغرب أنشأ ذلك، إلى باإلضافة.التأمين قطاع علىأثير كورونا ت

 قروضا يقدم( Damane Oxygene) لإلقراض تمويل صندوق
 ضمان مع مدعومة فائدة بأسعار( V) والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات

 تم ، مايو 15 في. المركزي الضمان صندوق من المائة في 95 بنسبة
 متطلبات إزالة وتمت ، 2020 نهاية حتى البرنامج هذا تمديد

 وقد(. V) والمتوسطة الصغيرة الشركات وصول لتحسين الضمانات
 يبلغ قائم مبلغ بإجمالي ، التسهيل هذا من شركة 17500 استفادت

 .اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 1.6

ا الحكومة ستقدم ، ذلك إلى باإلضافة  فترة مع ، الخاص لحسابهم للعاملين درهم 15000 إلى يصل فوائد بدون قرض 
ا الحكومة ألغت. واحدة سنة لمدة سماح وفترة سنوات ثالث مدتها سداد  العقارية الرهون على المرسملة الفوائد أيض 

 2020 يونيو إلى مارس من المستحقة( شهري ا درهم 1500 حتى) االستهالكية والقروض( شهري ا درهم 3000 حتى)
 .الدخل في خسائر من تعاني التي األسر لجميع
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 لدعم األزمة بعد ما لمرحلة تسهيالت عن الحكومة أعلنت كذلك
 العامل المال رأس احتياجات لتغطية التمويل ستوفر التي األعمال

 معدل يعادل ، الفائدة لسعر بالمائة 4 أقصى بحد) مدعوم فائدة بسعر
 سيادي ضمان توفير سيتم. (. أساس نقطة 200+  الحالي السياسة

 يعادل بما ، والمتوسطة الصغيرة للشركات المائة في 95 بنسبة
 الكبيرة الشركات ستستفيد. السنوي األعمال حجم من المائة في عشرة

 المستحق القرض من المائة في 90 إلى 80 بنسبة سيادي ضمان من
 لمعظم المبيعات حجم من واحد بشهر تحديده سيتم والذي ،

 سماح فترة مع للسداد سنوات 7 الشركات أمام سيكون. القطاعات
 قروض الحكومة ستضمن ، ذلك إلى باإلضافة. سنتان مدتها

 لسداد حصري ا البنوك ستقدمها التي للدولة المملوكة الشركات
ا البنوك قدمت ، أغسطس نهاية في. مورديها  قيمتها تبلغ قروض 
 15000 إلى اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 2.1 حوالي
 العقارية للشركات التمويل لتوفير جديد ا مرفق ا الحكومة أطلقت ، أكتوبر 5 في. التسهيل هذا بموجب شركة

(Damane Relance Promotion Immobilière.)78 

 إلى الدرهم تقلب نطاق السلطات وسعت ، مرونة أكثر صرف سعر نظام إلى والمنظم التدريجي االنتقال من كجزءو
 2020.79 مارس/اذار 6 في( المائة في 2.5 -+/ من) المائة في 5 -+/

 السعودية

وباء كورونا  انتشار - لصدمتين السعودية العربية المملكة تعرضت
 لهذه االستجابةكانت  الحكومة سياسة. النفط أسعار في حاد وانخفاض
 انتشار من للحد اإلجراءات من مجموعة السلطات نفذت. التطورات
 الدولية الرحالت ذلك في بما) السفر قيود ؛ التجول حظر تشمل الفيروس

 الموظفين حضور تعليقو( األجرة وسيارات الداخلية العامة والمواصالت
 تمكذلك (. المهمين الموظفين باستثناء) والخاصة الحكومية العمل أماكن في

. المغتربين للعمال الوطن إلى للعودة جوية ورحالت مؤقتة مساكن توفير
 وانكمش. فقط حاج 1000 بحوالي العام هذا حج موسم الحكومة قيدت كما
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 2020.80 عام من الثاني الربع في سنوي أساس على( النفطي غير للقطاع٪ 8.2٪ )7 بنسبة االقتصاد

حزيران  21 فيو كورونا بفيروس المتعلقة القيود إلزالة مراحل 3 من خطة عن السلطات أعلنت ، مايو /ايار 26 في
ا التجول حظر قيود رفع تماذ   الثالثة المرحلة بدأت ، يونيو/  جميع في طبيعته إلى العودة في الداخلي السفر وبدأ تمام 

 عن السلطات أعلنت ، تموز/  يوليو 23 في. 81الديني والحج الدولي السفر حظر على اإلبقاء تم بينما ، البالد أنحاء
 الخليجي التعاون مجلس دول من البضائع تنقل التي الشاحنات على السفر قيود رفع عن أ علن ، أغسطس/ آب 4 في

 غير من أسرهم وأفراد السعوديين المواطنين أمام البرية الحدود فتح أعيد ، آب/  أغسطس 24 في. المجاورة
 سبتمبر 15 منذ جزئي ا الدولي السفر حظر رفع تم. العمل إلى العام القطاع موظفو عاد ، أغسطس 30 في. السعوديين
 للمواطنين أكتوبر 4 في العمرة أداء استؤنف. دولية وجهة 20 إلى رحالتها السعودية الوطنية الطيران شركة واستأنفت
 المقرر ومن. المائة في 75 بسعة أكتوبر 18 في الثانية المرحلة ودخلت المائة في 30 قدرها أولية بسعة والمقيمين
 82.نوفمبر 1 من ابتداء األجانب للزوار العمرة استئناف

 لاير مليار 70 بقيمة الخاص للقطاع دعم حزمة عن اإلعالن تم
( المحلي الناتج إجمالي من٪ 2.8 أو دوالر مليار 18.7) سعودي

 الحكومية الضرائب مدفوعات تعليق الحزمة تشمل. مارس 20 في
 الخاص للقطاع السيولة لتوفير األخرى والمستحقات والرسوم

 قامت. الوطني التنمية صندوق خالل من التمويل المتاح في وزيادة
( سعودي لاير مليار 47) الميزانية تخصيص بإعادة الحكومة

 3 في. الفيروس لمكافحة الصحة لوزارة المتاحة الموارد لزيادة
 البطالة ضد التأمين صندوق باستخدام الحكومة سمحت ، أبريل

 لشركات ، معينة حدود ضمن ، األجور لمزايا الدعم لتقديم( ساند)
 لاير مليار 9) السعوديين بموظفيها تحتفظ التي الخاص القطاع

 على. القيود وخففت( اإلجمالي المحلي الناتج من٪ 0.4 ، سعودي
 أبريل 15 في. بهم الخاصة التعاقدية والترتيبات الوافدة العمالة تنقل

 للقطاعات المؤقت الكهرباء دعم ذلك في بما ، الخاص القطاع على األثر لتخفيف إضافية إجراءات عن اإلعالن تم ،
 مالية إجراءات عن المالية وزارة أعلنت ، مايو 10 في(. سعودي لاير مليار 0.9) والزراعية والصناعية التجارية

 في للعاملين المعيشة غالء بدل إلغاء من اإلجراءات هذه تتكون. اإلنفاق وترشيد النفطية غير اإليرادات لزيادة جديدة
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ا العام القطاع ا٪ 15 إلى٪ 5 من المضافة القيمة ضريبة وزيادة يونيو 1 من اعتبار   نهاية وفي. يوليو 1 من اعتبار 
 دخلت والتي ، المستوردة السلع من لمجموعة. الجمركية الرسوم زيادة عن السعودية الجمارك سلطة أعلنت ، مايو
 بـ الصلة ذات) الخاص القطاع دعم إجراءات تمديد عن السلطات أعلنت ، يوليو 2 في. يونيو 20 في التنفيذ حيز

COVID )للسعوديين األجور مزايا دفع استمرار ذلك في بما ، يونيو نهاية في تنتهي أن المفترض من كان التي 
 وزارة أطلقت ، يوليو 14 في. والرسوم الضرائب بعض دفع وتأخير ساند نظام خالل من الخاص القطاع في العمل
ا المالية  في. العام هذا المستحقة القروض سداد تأجيل على الشركات لمساعدة سعودي لاير مليون 670 بقيمة برنامج 

( 2020 نوفمبر 1 من ابتداء) أشهر 3 لمدة آخر تمديد عن االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة أعلنت ، سبتمبر 29
 من أقصى كحد٪ 50 على يقتصر) كورونا فيروس من المتضررة االقتصادية القطاعات في العاملين السعوديين لدعم

 اإلقرارات لجميع الجزائية اإلعفاءات تمديد عن أكتوبر 5 في المالية وزير أعلن(. منشأة لكل السعوديين العمال
 .2020 ديسمبر 31 حتى إضافية أشهر 3 لمدة ودفعها الضريبية

 سياستها معدالت( ساما) السعودي العربي النقد مؤسسة خفضت
 وإعادة العكسي الشراء إعادة معدالت وخفضت ، مارس في مرتين
. التوالي على المائة في 1 و 0.5 إلى نقطة 1.25 بمجموع الشراء

 مليار 50 بقيمة حزمة عن النقد مؤسسة أعلنت ، مارس 14 في
 المحلي الناتج من المائة في 2 ، دوالر مليار 13.3) سعودي لاير

 الصغيرة الشركات وخاصة ، الخاص القطاع لدعم( اإلجمالي
 بتأجيل لها للسماح للبنوك التمويل توفير خالل من ، والمتوسطة

 البنك سيغطي. للشركات اإلقراض وزيادة القائمة القروض سداد
ا المركزي  لمعامالت الخاص القطاع وكيانات متاجر رسوم أيض 

 شهر نهاية وحتى. أشهر 3 لمدة اإللكترونية والتجارة البيع نقاط
 العربي النقد مؤسسة وجهت كما. البرامج هذه إطار في سعودي لاير مليار 74.5 قدره إجمالي مبلغ استخدام تم ، يونيو

 ، إضافية رسوم دون أشهر ثالثة لمدة السعوديين الموظفين لجميع الممنوحة القروض سداد بتأجيل البنوك السعودي
 يونيو من األول في. المختلفة المصرفية الرسوم من العمالء وإعفاء وظائفهم فقدوا الذين للعمالء الالزم التمويل لتوفير

 المصرفية السيولة لدعم الودائع خالل من المصرفي القطاع في سعودي لاير مليار 50 ضخ عن النقد مؤسسة أعلنت ،
 لمدة المؤجلة القرض مدفوعات برنامج السعودي العربي النقد مؤسسة مددت ، سبتمبر 1 في. الخاص القطاع وائتمان

 2020.83 ديسمبر 14 حتى أشهر 3
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 موريتانيا

 طوارئ صندوق إنشاء عن( مارس) آذار 25 في الحكومة أعلنت
( اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1.1) دوالر مليون 80 بنحو

 30000 دعم ؛ الطبية والمعدات اإلمدادات من العاجلة للمشتريات
 تنازلت كما. الصغيرة الفردية للشركات المالي والدعم ؛ فقيرة أسرة
 األساسية السلع واردات على والضرائب الجمركية الرسوم عن

. الموارد من المزيد تعبئة مع إضافية تدابير ستتخذ أنها إلى وأشارت
 من المزيد توفير على الحكومة وافقت ، 2020( أيار) مايو 6 في

 الشركات ودعم االجتماعية والحماية والطبية الصحية الموارد
 دوالر مليون 260 حوالي) الوباء لمواجهة باألمن المتعلقة والنفقات الغذائية المواد ومخزون والمتوسطة الصغيرة

 النقد صندوق مجلس منح ، االجتماعية والحماية الصحة برامج(. اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 3.9 حوالي)
 130 حوالي) خاصة سحب حقوق وحدة مليون 95.68 بقيمة طارئ ا تمويال   لموريتانيا 2020 أبريل 23 في الدولي
 صندوق من المدعوم الحكومي للبرنامج الخامسة المراجعة وكانت. السريع االئتماني التسهيل إطار في( دوالر مليون
 وحدة مليون 36.8 صرف أتاح مما ، 2020 سبتمبر 2 في منه االنتهاء تم هي الممدد االئتماني للتسهيل الدولي النقد

 سحب حقوق وحدة 20.2 إلى الوصول زيادة ذلك في بما ،( أمريكي دوالر مليون 52.2 حوالي) خاصة سحب حقوق
 خدمة تعليق من دوالر مليون 95 بنحو تمويل على الدولة وحصلت(. أمريكي دوالر مليون 28.7 حوالي) خاصة
 .إضافي تمويل على للحصول التنمية شركاء المبادرة وناشدت الديون

 من السياسة معدل خفض: ذلك في بما ، االقتصاد تمويل ودعم السيولة أوضاع لتخفيف إجراءات المركزي البنك اتخذ
 احتياطي متطلبات وتخفيض ؛٪ 6.5 إلى٪ 9 من الهامشي اإلقراض سعر تخفيض ؛ المائة في 5 إلى المائة في 6.5

 84٪.5 إلى٪ 7 من البنوك

 اهم االنتهاكات التي تعرض لها القطاع اثناء الجائحة -4

العاملين على  توزع فيه باالضافة الى تنوع وامتداد سلسلة االمدادبسبب تشكل الطبيعة المعقدة لقطاع البناء واألخشاب 
تفاوت في ظروف وشروط العمل سواء مع اشكال مختلفة من عالقات العمل بين النظامي وغير النظامي من جهة 

استطاعة عدم  بسبببوضوح  انعكس. وهو امر للعمال من جهة اخرى لناحية األصل الوطني او النوع االجتماعي
ممثلة لمصالح جميع العاملين فيه. كما ان هذه الطبيعة المعقدة والمنظمات النقابية في هذا القطاع من ان تكون تضمينية 

للقطاع معطوفة على االرتجال في سياسات االنعاش االقتصادي التي اقرتها الحكومات العربية قللت من نسبة استفادة 
االقتصاد  فئات مختلفة من العمال والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وباألخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
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غير النظامي وكذا العاملين فيها وغيرهم من فئات عمالية كالعاملين 
وكافة المتعاقدين  -قصرة األجل -لحسابهم والعاملين في عقود مؤقتة 

 من الباطن.

يعاني قطاع البناء واألخشاب في المنطقة العربية من انتهاكات عدة 
ات المعتمدة ءاالجرا ما قبل انتشار وباء كورونا. وساهمتتمتد منذ 

غير المبينة على اي حوار حقيقي مع المنظمات النقابية, وبغياب )
ات ودراسات دقيقة لتحديد المقاربات األفضل لصالح تعافي ءاحصا

( في يضمن استدامة المؤسسات والوظائف ويحمي الدخل اقتصادي
اختلفت من االنتهاكات التي  مزيدادت الى  ت حكوميةسياسياانتاج 

قطاع البناء واالخشاب في عدم دفع  شهدهااالنتهاكات التي بقى ابرز تومع ذلك  المنطقة. بلدان بحسب واقع كل بلد من
استمرارهم  معمن دون اجور انفسهم  (وباالخص العمال المهاجرين والمياومين)هم اذ وجد العديد من.االجور للعمال

 ا  قسريقرة. ما عزز من تحويل قسم كبير من العمال الى عاملين في عملهم على الرغم من قرارات االغالق العام الم
عديدة حيث قامت الشركات بتهديد عمالها بالترحيل او التسريح بسبب مطالبتهم بتوفير الحماية حاالت قد برزت و

 الصحية الالزمة ودفع االجور وااللتزام بالقرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء. 

اذ تدابير سريعة وملزمة للشركات بتوفير مواد الوقاية والنظافة الشخصية وغيرها من المستلزمات كما شكل عدم اتخ
بشكل واسع  كورونا باءواالساسية لتأمين الحماية الالزمة للعمال في اماكن سكنهم التي تتميز باالكتظاظ الى انتشار 
 ة بياناتاي االعتماد على بين صفوف العمال المهاجرين معرضا  حياتهم للخطر بسبب خلو القرارات واالجراءات من

في ظل استمرار السياسات  القرارات آليات لمراقبة احترام تطبيق تحدد الفئات االكثر تضررا .باالضافة الى عدم اعتماد
تحقيق الحماية وضمان لم النقابية التي لو كانت قائمة لشكلت عنصرا  ايجابيا  الحكومية بمنع العمال من تشكيل اطره

 قيام ادارة الشركات بتنفيذ الشروط المنصوص عليها.

القرارات غير المدروسة ومن االنتهاكات التي برزت ايضا  بسبب  
هو احتجاز اعداد كبيرة  إلغالق الحدود ووقف الرحالت الجوية

من الذين انتهت عقود عملهم بشكل قانوني  المهاجرينمن العمال 
من دون  غير مؤهلةاماكن ، في او الذين قررت الشركات ترحيلهم

توفير المستلزمات الضرورية لضمان سالمتهم بانتظار فتح 
لخطر االصابة هم اآلالف من الى تعرضالحدود وهو ما ادى 

 الحماية. ادوات توفر انعدام وابسبب االكتظاظ سواء بالوباء 

الوضع االقتصادي لقد ادت قرارات االغالق العام الى تدهور 
كنتيجة لخفض ووقف االنفاق  واالجتماعي والصحي للعمال

)على الرغم من التسهيالت المالية الكبيرة التي  الحكومي على مشاريع البنى التحتية وتمنع شركات المقاوالت الكبرى
الشركات الصغرى المتعاقدة معها.ما ادى الى ارتفاع في نسبة اغالق هذه الشركات دمت لها( عن تسديد مستحقات ق  

وضعف فعالة لحوكمة سوق العمل  مؤسسات وفقدان في الوظائف وتسريح عمالها من دون دفع اجورهم. ونظرا  لغياب
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الحوار االجتماعي والتفاوض وصعوبة آليات التقاضي خاصة للعمال 
فاقم من حجم االنتهاكات ورفع من منسوب  ياألمر الذ المهاجرين

عدم االستقرار االجتماعي في الوقت الذي يتطلب فيه تعاونا  افضل 
يبن كافة اطراف االنتاج والشركاء االجتماعيين من اجل حماية 

 .المجتمع من آثار الجائحة والعادة تنشيط االقتصاد نحو االفضل

ال االجانب من االستفادة وجائت القرارات الحكومية التي استثنت العم
حرمان قسم كبير منهم ما ادى دعم الدخل والحزم المالية  برامجمن 

من االجازة مدفوعة االجر او االجازة المرضية في حال االصابة 
في ظل استمرار من االنتهاك للحقوق االساسية للعمال  ما زاد .بالوباء

هدد ت ذلكك. الفقرتفشي لمزيد من االستغالل و عرضهما للضمان االجتماعي و التأمينات الصحية م عدم خضوعهم
 االقتصادي واالجتماعي لعدم قدرتهم على اجراء التحويالت المالية لهم.العمال  استقرار عائالت

وبينت حجم  من بينهم وباء كورونا قد كشفت الواقع الصعب لعمال البناء وباألخص العمال المهاجرينان ازمة تفشي 
االنتهاكات التي يتعرضون لها وأكدت ان اي معالجة جدية ال يمكن اال ان ترتكز على اقرار المبادئ والحقوق االساسية 

مكنهم من يفي العمل، بما يتضمنه من حق العمال في تشكيل منظمات نقابية وفي االنخراط بحوار اجتماعي هادف 
 تحقق العمل الالئق وتعزز من االستقرار االجتماعي. تدامةالحصول على حماية اجتماعية في مؤسسات مس

دة بناء القطاع وسياسات االمساعي من اجل اع -5
 التعافي

إغالق أماكن العمل وتنفيذ  لقد كشفت جائحة كورونا وما تبعها من
إجراءات االحتواء األخرى، إلى التدهور السريع للظروف 

، وجسيمة في ساعات العملإلى خسائر فورية وأدت  ،االقتصادية
وإلى تفاقم  أو الدائم ارتفاع معدالت البطالة والتسريح المؤقت وإلى

التفاوت االجتماعي والالمساواة، وتوسع الفقر وانعدام االستقرار 
االجتماعي. وي الحظ من جل االستجابات التي اعتمدتها الحكومات 

سريعة لناحية  العربية في تعاملها مع آثار الجائحة، إنها وإن كانت
التوقيت، إال أنها جاءت غير متسقة أو مبنية على رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة 
عبر مساعدة العمال ودعم الدخل. وقد ركزت معظم التدخالت الحكومية بشكل رئيسي على تحفيز االقتصاد عبر ضخ 

في ظل غياب التوجهات القطاعية  (الشركات الكبرى والنظم الماليةطاع الخاص )األموال وتقديم التسهيالت المالية للق
)الالجئون تشمل الجميع بما في ذلك أن المحددة، كما أن حزم الدعم ركزت على تقديمها للمواطنين فقط، عوضا  من 

وعلى الرغم من حجم قطاع  (.يحتاجون الدعم أيضا  هم من بين الفئات األكثر ضعفا  وووالعمال المهاجرون  نازحونوال
البناء واهميته االقتصادية سواء لجهة مساهمته في الناتج االجمالي أو لكونه من القطاعات االكثر تشغيال  للعمال لناحية 
قدرته على امتصاص نسبة كبيرة من المتعطلين عن العمل، ومن تنشيط عدد مهم من الصناعات المرتبطة به. إال أنه 

فعلي لمساعدته على التعافي نحو األفضل. ومن الجدير بالذكر هنا أنه وبسبب انتشار عالقات العمل لم يحظ بأي اهتمام 
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غير النظامية داخل القطاع، وتنوعها )عاملين لحسابهم، تعاقد من الباطن، عمل مؤقت، عقود قصيرة األجل، عقود 
و قانونية عملهم )عمال مهاجرين قائمة على المشاريع( واختالف شروط العمل بحسب االصل الوطني للعمال أ

نظاميين، مهاجرين غير نظاميين، نازحين، الجئين...( وتعدد أنواع المؤسسات )متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة 
نظامية وغير نظامية( والطبيعة المعقدة لسلسة االمداد فيه يجعل من الصعب تحديد حجم الخسائر التي أصابت –وكبيرة 

. األمر الذي يتطلب تطوير ادوات احصائية لالحاطة بكافة جوانب القطاع بما يساعد في بناء القطاع والعاملين فيه
 سياسات تطوير القطاع وفي حماية جميع العاملين فيه. 

من  حماية العمال في مكان العملويشكل غياب سياسات انفاذ فاعلة للتدابير والشروط التي أقرتها الحكومات لتعزيز 
وس، إشارة فعلية لهشاشة المساعي الحكومية لتحقيق التعافي االقتصادي. حيث انها عززت من التقاط عدوى الفير

التمييز بين العمال عبر استبعاد المهاجرين من االستفادة من حزم الدعم االقتصادي أو االجازة المدفوعة األجر 
وطني من جهة، اوفي عدم ضمان واستمرار التمييز في األجر والمنافع األخرى بين العمال على أساس األصل ال

شروط الحماية في أماكن سكن العمال من جهة أخرى. باإلضافة إلى عدم ترافق القرارات الحكومية مع أية تدابير أو 
خطوات سواء لتعزيز فعالية تفتيش العمل أو عبر وضع آليات رقابة جدية لضمان التزام الشركات بتطبيق بروتوكوالت 

أهمية استثنائية  الصحة والسالمة المهنيةتدي موضوع حماية العمال في أماكن عملهم وتعزيز الحماية المستجدة. وير
في قطاع البناء واألخشاب نظرا  لطبيعة المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال. وتتزايد هذه المخاطر بسبب ضعف 

العربية وخاصة في بلدان الخليج العربي.  أنظمة الحماية االجتماعية وضعف أو غياب العمل النقابي في معظم البلدان
حيث يمنع العمال المهاجرين من ممارسة حقهم بتشكيل نقاباتهم والتفاوض من اجل تحسين شروط وظروف عملهم، 
أو يسمح لهم فقط باالنضمام للنقابات القائمة دون حق االنتخاب أو الترشح إلى مواقع قيادية. إن غياب احترام المبادىء 

ألساسية في العمل وباألخص حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والحماية االجتماعية الشاملة وعدم اتخاذ والحقوق ا
التدابير السريعة لموائمة قوانين العمل مع المعايير الدولية هي من أهم النواقص التي تسم االجراءات التي تنفذها 

 التصدي لها فورا .  الحكومات العربية للتعافي االقتصادي نحو االفضل والتي يجب

ان كل التدابير التي أقرتها بها الحكومات العربية لمحاربة آثار 
جائحة كورونا جاءت احادية الجانب وغاب عنها لألسف اي حوار 
ثالثي يضمن مصالح مختلف الشركاء االجتماعيين ويعزز من 
التعاون بين مختلف األطراف ويسمح بتعزيز مؤسسات عالقات 

حول حقيقة توفر اإلرادة العمل. وهو أمر يطرح عالمة استفهام 
السياسية لدى الحكومات العربية في تحقيق تعاٍف اقتصادي عادل 
ومستدام. وهو أمر ال يمكن تحقيقه اال على قاعدة الحوار 

 االجتماعي واحترام معايير العمل الدولية. 
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ان بناء وتطوير آليات حوار اجتماعي مؤسسية وتعزز التعاون 
أمر ال بد ومنظمات أصحاب العمل والعمال بين الحكومات الفعال 

لتصميم استراتيجيات وسياسات مناسبة لمعالجة التأثير السلبي منه 
وقد  .عادلة وتضمينية للجميعبناء مجتمعات في وكورونا ألزمة 

لعمال البناء واألخشاب في  المنظمات النقابية  مساهمة اختلفت نسبة
في المنطقة،  آخروبلد  بينالحوار االجتماعي الثنائي أو الثالثي 

ويعود ذلك لمستوى الحضور النقابي في كل بلد وإلى مدى توفر 
االطار القانوني المناسب ووجود مؤسسات للحوار االجتماعي وإلى 
مدى استعداد الشركاء االجتماعيين للعمل المشترك. فتونس 

أكثر تشاركية، مما سمح للشركاء  نموذجا   ااعتمدت وفلسطين مثال  
ستجابة االعلى  أفضل وإن كان محدودا  جتماعيين بالتأثير بشكل اال

ة لألزمة. على العكس من ذلك ، أعربت النقابات العمالية العاملة في البلدان ذات العالقات الصناعية األقل يالسياس
ات صنع في عملي لصعوبة تأثيرهاتماسك ا أو التي تتميز بظروف صعبة من الديمقراطية المقيدة عن عدم رضاها 

وقدموا مقترحات إلى حكوماتهم وبذلوا جهود ا ات ثنائية وثالثية الدخول في حوارالجميع القرار. ومع ذلك، فقد حاول 
-إلطار سياسة االستجابة ألزمة كوفيد 85وقد أكدت منظمة العمل الدولية في مقترحها .اليصال وجهات نظرهمكبيرة 

ر استراتيجية تعافي تحقق االستقرار الوظيفي واألجر الالئق والحماية على الحوار االجتماعي كمرتكز أساسي لتطوي19
 االجتماعية للعمال في منشآت مستدامة. 

  التوصيات  -6

قطاع البناء النقابات العمالية في على الرغم من الجهود التي بذلتها 
عموما   العمالفي دعم أعضائها و واألخشاب في المنطقة العربية

إال أن األزمة أعادت التأكيد على أولوية تعزيز . للوباءللتصدي 
قدراتها للتأثير في السياسات الحكومية وهي مسألة ال يمكن التصدي 

 الفعال أوال  مع مختلف لها بشكل منفرد بدون التضامن النقابي  
في كافة القطاعات االقتصادية ومن دون بناء النقابات العمالية 

ة النقابية ومنظمات المجتمع المدني. تحالف تحالفات جدية بين الحرك
 :للتأثير على الحكومة بشأن يقوم على برنامج يسعى 

 تعزيز الحريات النقابية والحوار االجتماعي وتعديل تشريعات العمل لتتوائم مع معايير العمل الدولية -

 لحوار االجتماعي من خالل مؤسسات االشاملة لجميع العمال الحماية االجتماعية برنامج  إقرار -

 اقرار سياسة تشغيل وطنية عبر الحوار االجتماعي بما يحقق العمل الالئق والتنمسة المستدامة -

                                                           
85https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_74

5337.pdf 
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 :علىعلى نقابات القطاع العمل باإلضافة إلى ذلك ، 

تطوير هياكلها وآليات عملها لتصبح أكثر ديمقراطية وممثلة فعلية لكافة  -
طبيعة عقود عملهم أو أصلهم الوطني أو عمال القطاع بغض النظر عن 

 نوعهم االجتماعي أو سنهم.

من خفف ت العمل من أجل توقيع عقود عمل جماعية تضمينية وشاملة -
األثر االجتماعي واالقتصادي الفوري لألزمة على العمال، بما في ذلك 
تدابير السالمة والصحة المهنيتين وغيرها من اإلجراءات المتعلقة بوقت 

تشمل جميع العاملين )مهاجرين، الجئين،  واإلجازة مدفوعة األجر العمل
  عقود مؤقتة... ألخ(

 المشورة مثل المساعدة القانونية وخدمات لتطوير العضوية عبر تقديم الطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة العمل على ت -
 .وغيرها ة النساء ضحايا العنف والتحرشبشأن السالمة والصحة المهنيتين والمخاطر النفسية واالجتماعية، ومساعد

احتياجات العمال وأسرهم ، بما في ذلك أولئك العاملين في االقتصاد غير الرسمي والعمال المهاجرين،  أنضمان  -
في العاملين احتياجات االجتماعي ب أن يتعلق الحوار يجبال حيث اشات الحوار االجتماعي. قفي نوغيرهم مشمولة 

 بشكل خاص لآلثار المعرضة كافة الفئات العمالية وباألخص تلك ، بل يجب أن يشمل أيضا  قطف النظامياالقتصاد 
 الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص والعمال المهاجرينفي عمال اللوباء، مثل لالسلبية 

 والمياومين.
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