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 مقدمه   

 به   ربوط حمایت پالیسی های مو اعضای خویش ازطریق    شرکتنقش مهمی را در نماینده گی از    (EBMO)سازمان عضویت استخدام کننده گان و تجارت ها  

بر عالوه، این سازمان ها، به منظور تصمیم گیری درست   که باعث ایجاد محیط تجارت رقابتی میگردد.  ،دارد  کلیدی اجتماعی و کار همرا با دولت و ذینفعان  مسائل

 سازند. باید معلومات عضویت خود را شریک سازند برای رشد و تداوم تجارت ها،

، سازمان های عضویت ر خصوصی برای بقا و ادامه کار وارد نموده استکارفرمایان و تجارت های سکتو  را باالیای  که فشار خارق العاده    ۱۹-بحران کوید

ا  و اطالعات بدست آمده را به دولت ها ب نمودهرا روی سالمت و تداوم شرکت ارزیابی سریع  تاثیر همه گیری تا را مجبور ساختهاستخدام کننده گان و تجارت ها 

 ثبات اقتصادی و اقدامات بهبودی موثر واقع شوند.، تا کنند پیشنهادات پالیسی ارایه

مسایل ، این ابزار شامل راه های مقابله با  ه استشان ساخته شدو اعضای  EMBO تعداد ابزار کاربردی برای استفاده سازمان های  یک  در پاسخ به این نیاز ها،  

اقدامات   ، هنوزهم نیاز به مرورتا این حالسروی شرکت، بازگشت به کار، و راهنمای پالیسی مبتنی بر موضوع است.    در محل کار، تداوم تجارت،  ۱۹-کوید

با تمرکز روی    ۱۹-که توسط دولت ها در نقاط مختلف جهان تطبیق گردیده بود، بود. این راهنمای سریع در پاسخ به بیماری همه گیر کوید  پالیسی های متداول

قرارداده شده است. این راهنما، سازمان های    EMBOجارت ها دارد، به دسترس سازمان  روی ت  ی مستقیم و غیر مستقیمتاثیر گذار   که  به پالیسی   اقدامات مرتبط 

EMBO   که همخوانی    را در راستای دادخواهی و کار پالیسی از طریق ارایه نمونه ها از اقدامات پالیسی مناطق، ممالک، سکتور ها و زمینه های انکشافی مختلف

 نیز است که تا هنوز تصویب نشده اند.  EMBOاقیانوس دارد کمک میکند. این راهنما در برگیرنده تعداد از پالیسی های پیشنهادی سازمان های - به منطقه آسیا

برای پاسخ دهی به بیماری  های متداول  اقیانوس، این نشریه به منظور فراهم سازی یک لیست ساده از پالیسی  -در آسیا  مقیم EMBOدرخواست سازمان های    طبق

در حالی که هیچ تحلیل  .با تمرکز روی اقدامات مرتبط به پالیسی که تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم روی تجارت ها دارد، ساخته شده است.  ۱۹-همه گیر کوید

در راستای دادخواهی و کار پالیسی از   EMBOکمک به سازمان های    و ارزیابی راجع به موثریت اقدامات پالیسی ارجاع شده وجود ندارد، هدف این نشریه،

 اقیانوس دارد، است. - طریق ارایه نمونه ها از اقدامات پالیسی مناطق، ممالک، سکتور ها و زمینه های انکشافی مختلف که همخوانی به منطقه آسیا
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 مقدمه    

 

به دنیای کار، زنده گی، صحت و سالمت افراد وارد نموده است، همچنان تاثیر شگرفی را بر  را  آسیب جدی    ۱۹-بیماری همه گیر کوید

وظایف و معیشت در سراسر جهان داشته است. ضمناً، این بحران صحی اختالالت گسترده اقتصادی و اجتماعی را در تمام کشور  شرکت ها،  

 ها ایجاد کرده است. 

ان مردم، اقدامات بی سابقه ای را روی دست گرفته اند. هرچند، تعطیل و دیگر اقدامات محدود  دولت ها برای مهار شیوع ویروس و حفظ ج

کننده تاثیرات عمیق روی اقتصاد، بازار های کار و جوامع داشته است که اقتصادی جهانی را مواجه به رکود کرده است. زنجیره های عرضه  

ستند، شرکت ها در حال بسته شدن هستند و کارگران بیشتری در حال از دست  در حال متالشی شدن است، سکتور ها در حال فروپاشی ه

 دادن درآمد و معیشت خود هستند. تعداد زیادی از شرکت های کوچک در معرض ورشکستگی قرار دارند.

د و حفظ درآمد و رفاه  به منظور بهبود پیامد های مخرب فوق الذکر، اکثر کشور ها بسته های مالی و پولی گسترده را برای تحریک اقتصا

مردم فراهم ساختند. با درک اهمیت ادامه کار، دولت ها با ارایه سبسایدی های اشتغال، سبسایدی های هزینه، تاخیر در پرداخت مالیات و  

 سایر اقدامات به منظور بازسازی و بیرون رفت از بحران کنونی، کمک میکنند.

که در جریان بحران به تصویب رسیده اند دارد. مراحل مختلف همه گیری )پاندمی( نیاز به  موفقیت در بهبودی بستگی جدی به پالیسی های 

  پالیسی های مختلف دارد و دولت ها باید توازن در پالیسی مناسب را دریابند. مداخالت/کار ها باید پایدار و در مقیاس مناسب اجرا شوند.

شیوع بیماری برای ایجاد پالیسی های موثر و راه حل های پایدار برای موضوعات    گفتگوی اجتماعی در سطح ملی و محل کار در تمام مراحل 

 ، مهم است. ۱۹-مختلف مرتبط به کوید

 

  نحوه استفاده از این رهنمود

-مینوی از اقدامات پالیسی مشترک را فراهم میسازد که توسط دولت ها در نقاط مختلف جهان در پاسخ به بیماری همه گیر کوید  این رهنمود

را در راستای    EMBOاین راهنما، سازمان های  با تمرکز بر اقدامات پالیسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم تجارت ها را متاثر میسازد.    ۱۹

دادخواهی و کار پالیسی از طریق ارایه نمونه ها از اقدامات پالیسی مناطق، ممالک، سکتور ها و زمینه های انکشافی مختلف که همخوانی  

هنوز    نیز است که تا  EMBOاقیانوس دارد کمک میکند. این راهنما در برگیرنده تعداد از پالیسی های پیشنهادی سازمان های  -به منطقه آسیا

 تصویب نشده اند. 

دی.  برای سهولت، اقدامات پالیسی بر اساس سه مرحله پاسخ دهی به همه گیری )پاندمی( مرتب و طبقه بندی شده اند: بقا، تنظیم و بازیابی/بهبو

رهنمود یک سند  قابل یاد آوریست که برخی اقدامات پالیسی مرتبط به بیشت ار یک مرحله هستند. با توجه به سرعت سریع تحوالت، این  

برای تعقیب پیشرفت ها استفاده میشود. برای    EBMO، به این معنی که بصورت دوره ای به روز میشود و توسط سازمان های  زنده است

کشوری سازمان جهانی کار،    ۱۹-میتوانند از پالیسی کوید   EBMOدانستن آخرین پیشرفت ها و نمونه ها بر اساس کشور، سازمان های  

 را بازدید نمایند. OECDصندوق بین المللی پول و یا   ۱۹- ی های مرتبط به کوید ردیاب پالیس

میتوانند قالب    EBMOبه دولت ها، اتحادیه ها و سایر شرکا، سازمان های    ۱۹-برای راهنمایی و پیشتیبانی از طریق ارایه توصیه های کوید

 بیانیه عامه را بازدید نمایند.



 ۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید رهنمود
 

 

 قبال محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 ماعی و همکاری در محل کار گفتگوی اجت

ثبات اقتصادی و اجتماعی، رقابتی بودن، ثبات و رشد و توسعه همه شمول  گفتگوی اجتماعی و همکاری در محل کار میتوانند محرک های  

و کارگران در دستیابی به راه حل ها، ایجاد انسجام اجتماعی و حاکمیت قانون سهم فعال دارند.    EBMOباشند. در جهان، سازمان های  

وده، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را تقویت کند.  مشارکت میان شرکای اجتماعی میتواند از حکومت داری خوب، صلح و ثبات حمایت نم

حتی زمانیکه کشور ها حاالت مخرب مانند همه گیری )پاندمی(، آفات طبیعی، درگیری یا ناآرامی های اجتماعی را تجربه میکنند، تالش  

 ۱ممد واقع گردد. های فردی و جمعی شرکای اجتماعی میتواند به بهبود ثبات، اقتصاد همه شمول، توسعه اجتماعی و سیاسی 

وجود ندارد، و تمام اشکال و سطوح گفتگوی اجتماعی و    ”متناسب با همه “وضعیت هر کشور و هر صنعت متفاوت است. هیچ دیالوگ  

 ۱۹-. در سطوح ملی و سکتوری، با پیشرفت های که در عرصه تکنالوژی در جریان همه گیری کوید۲همکاری در محل کار نقش دارند.  

ت، پالیسی سازان میتوانند از طروق سیستم کنفرانس ویدیویی و اپلیکیشن رسانه های اجتماعی برای تامین ارتباط با شرکا صورت گرفته اس 

و کارگران برای تامین   EBMOو سایر سهامداران استفاده کنند. در عین حال، برای گذار به سمت رویکرد های دیجیتال، سازمان های  

 گفتگوی اجتماعی نیاز به کمک خواهند داشت. ارتباط با اعضایشان، مشاوره و 

 

 
، توافق نامه ای سه جانبه بین دولت، اتحادیه صنفی دنمارک و اتحادیه ۲۰۲۰مارچ    ۱۴، برای جلوگیری از تعدیل نیرو در مقیاس بزرگ، در  دنمارکدر  

رای کارفرمایان که در معرض خطر تعدیل نیرو در مقیاس کارفرمایان دنمارک منعقد شد. این توافق نامه، طرح موقت جبران معاشات از طریق دولت ب

فیصد دستمزد  ۹۰فیصد معاش ماهوار، و  ۷۵بزرگ هستند، فراهم میکند. برای کارمندان که در معرض خطر تعدیل نیرو قرار دارند، دولت برای کارفرما 

روز رخصت و یا مرخصی بگیرند.    ۵مینماید. کارمندان در دوره جبران معاش باید  کرون پرداخت    ۳۰،۰۰۰، الی  ”تمام وقت “ساعتوار را برای کارمندان  

 در عوض، قرارداد کار آنان فسخ نمیگردد. 

 .No. 1S, 2020 13، ژورنال قانون کار ایتالیا، جلد ”دنمارک : و قانون کار ۱۹-سویستد و نتالی ویدبیک مونکولم، کوید: منبع
 

، وزارت نیروی انسانی، کنگره اتحادیه صنفی ملی و فدراسیون ملی کار فرمایان سنگاپور بیانیه مشاوره ای سه جانبه را در مورد مدیریت  سنگاپوردر  

آخرین   (. در این بیانیه، از شرکت ها دعوت به عمل آمده است تا از تعدیل نیرو به عنوان۲۰۲۰نیروی انسانی مازاد و تعدیل نیرو امضاء کردند )در مارچ  

گزینه های بدیل برای تعدیل نیرو شامل آموزش کارکنان برای  گزینه استفاده نمایند، و آن بعد از بررسی سایر گزینه ها و غیر قابل اجرا دانستن آنها باشد.  

وتاه، تنظیمات دستمزد بعد از  ارتقا مهارت هایشان، اعزام مجدد کارمندان به سایر بخش های شرکت، برنامه های کاری انعطاف پذیر و هفته ای کاری ک

در مواردی که نیاز به اجرای هر یکی از اقدامات باشد، اصل رهبری در  “گفتگو های اجتماعی، و رخصتی بدون معاش میباشد. در این سند آمده است که،  

اشند. همه اقدامات باید به صورت منظم مرور گردند تا  مثال، مشاوره و شفافیت باید اصل حاکم باشد. کارفرمایان باید با اتحادیه ها و کارمندان در ارتباط ب 

در ادامه آمده است که اگر یک شرکت در اتحادیه بپیوندد، باید در هرچه زودتر با    ”تشخیص گردد که آنها هنوز هم مفید اند و یا به اقدامات دیگر نیاز است. 

را برای حمایت از کارگران، ایجاد ثبات در بنگاه های اقتصادی و    ”دجه استطاعتبو“اتحادیه های مربوطه در مورد این اقدامات مشورت کند. بعًد دولت  

 ایجاد استطاعت در فاصله گیری اجتماعی و بسته شدن محل کار ها اختصاص داده است. 

 

 منبع: وزارت نیروی انسانی، سنگاپور 

 
      بین دولت و شرکای    ۲۰۲۰مارچ    ۱۴در    ”در محل کال  ۱۹-مقابله و مهار شیوع کویدپروتوکل مشترک سه جانبه برای تنظیم اقدامات  “یک  ،  ایتالیادر

نقطه    ۱۳اجتماعی امضاء گردید. این پروتوکل در همه شرکت ها و محل های کار با مشارکت نماینده گان کارگران اجرا خواهد شد. این پروتکل شامل  

مند و اقدامات مجموعی با هدف حفظ فعالیت های اقتصادی با در نظرداشت اصول محیط کار  اقدام که شامل شبکه های ایمنی اجتماعی، ترتیبات کار هوش

 مصون، میباشد. بر عالوه، این پروتکل از شرکای اجتماعی میخواهد تا این اقدامات را بر اساس صنعت و سکتور مشخصتر سازند.

 

      برای حفظ اشتغال و محافظت    ۱۹-ای سه جانبه را به منظور غلبه بر بحران کوید  ، دولت و شرکای اجتماعی بیانیه۲۰۲۰مارچ    ۶در  ،  جمهوری کوریادر

 .از کارگران که بیشتر در معرض ویروس قرار دارند و همچنان کاهش بار مالیات بر شرکت های کوچک، صادر نمودند

 

—— 
 . ۲۰۲۰، ”کارفرمایان و سازمان کارگرانمدیریت درگیری ها و آفات: کاوش همکاری میان “سازمان جهانی کار،  ۱

 .۲۰۲۰، خالصه خبر از سازمان جهانی کار، می ”۱۹-نیاز به گفتگوی اجتماعی به منظور رسیده گی به بحران کوید“سازمان جهانی کار،  ۲



۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید  رهنمود     
 

 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 

امضاء گردید. این توافقنامه الزامات کارگر   ۲۰۲۰مارچ  ۱۹به تاریخ  ”توافق نامه سه جانبه سکتور مراقبت های صحی “بیانیه فوق الذکر، همرا با یک 

و مدیریت را برای ترویج امنیت وظیفه وی، صحت و مصونیت مریض، جلوگیری از انتشار ویروس، جلوگیری از خستگی کارکنان صحی، بهبود محیط  

 زد.کار در مراکز صحی و درمانی، و حفظ اشتغال در سکتور متذکره را مشخص میسا

    ۱۹-به منظور مدیریت تاثیرات کوید ۲۰۲۰یک گروه ویژه سه جانبه به ریاست وزیر توسعه مهارت ها، اشتغال و کار در ماه مارچ  ،سریالنکادر 

از طریق گفتگو های گروه ویژه، سازمان های کارفرمایان توفق کردند که معاشات کامل کارگران را در ماه مارچ و اپریل  .  باالی بازار کار تشکیل شد

ً  .پرداخت کنند  ۲۰۲۰سال   ، برای معوقه دستمزد در شرایطی که کارگران به دلیل محدودیت های صحی یا عملیاتی نمیتوانند بطور همزمان اعزام متعاقبا

 ه جانبه صورت گرفت. گردند، توافق س

 کشوری سازمان جهانی کار ۱۹-پالیسی کوید منبع:
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 قبال محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

  مرحله بقا 

مهم است, به   انیجر  رینگه داشتن زنج  یبرا   مرحله  نی. در ااست  کوتاه مدت  ی بحران و آسودگ  یپاسخ فور  یبرا  استیاز اقدامات س  ی بخش شامل مجموعه ا  نیا

, از یضرور  ریاز بسته شدن شرکت, محافظت در برابر از دست دادن کار و درآمد و حذف موانع غ  یری, و جلوگیی و لوازم غذا  ی صح  یخصوص مراقبت ها 

 از یمورد ن  و درمان  ی بخش صح  تیتقو  یبرا   یمحرک فور  یرا بدتر سازد. بسته ها  تیتواند وضع  ی است که م  یمانع تجار  گریصادرات و د  یها  تیجمله محدود

 3.استکاهش در حال   کارگران یاز درآمد برا تی شرکت ها و حما  یبرا  ی ارائه امداد مال  قیکار از طر یاقتصاد و بازارها  ریتاثکه   ی در حال است

 یاز شرکت ها   تیاقدامات در حما  4.دیکنیاداره م  داریبهبود پا   لیتسه  یرا برا  یاقتصاد  یدر موسسات موجود ساخته شود، در حالکه کارگران و شرکت ها  دیمداخالت با

 . است یامکانات محدود و حالت ارتجاع  یکه دارا ی رسم ریخورد و کوچک در بخش غ یکمک به شرکت ها یدر کنار اقدامات برا دیبا یرسم

 ت ی حما  ،ی بهداشت   یدر مراقبت ها  یگذار  ه یواکنش نشان داد و اقدامات از جمله سرما  یسابقه ا  ی در محدوده ب  19-کوید  ی از کشورها به سرعت به بحران  یاریبس

 90از    شی ، ب2020سال    یماه م  انیپا   تاکار گزارش داده است که    ی اللمل   نیسازمان بواکنش نشان داده اند.    ی حفظ شغل و سهولت تجار  ی از درآمد، طرح ها

  یمار یب  نیا  وع یاز کشورها به دنبال ش  ی که تعداد مشابه  ی اعالم کرده بودند، در حال   ای  یمعرف  ییکایدالر امر   ونی لیتر  10از    ش یرا در مجموع ب  ی کشور اقدامات مال 

 . شود ی سراسر جهان اجرا م یو کوتاه مدت است که توسط کشورها یاز اقدامات مشترک فور ی برخ ریموارد ز 5نرخ بهره را کاهش داده اند.

 

 

 دامات اشتغال اق .1

استخدام توسط   دیجد  یفرصت ها  شیو افزا  ی از شرکت ها و حفاظت از کارگران در برابر خطرات شغل  تی حما  یمربوط به استخدام برا  یها و بسته ها  استیس

 زهیمزد، انگ  ی لحفظ شغل، کمک ما   ایاستخدام     یشامل طرح ها   ی اجرا شده است. اقدامات مردم   ریهمه گ  یماریبه ب  یاز کشورها به عنوان پاسخ فور   یاریبس

 ن ی تام   یو کمک ها   اتیموقت پرداخت مال  قیبا سود کمتر و تعل  یقانون قرضه ها  هیته   ،ینقد   یکوتاه تر، کمک ها  یکار و ساعات کار  یبه اشتراک گذار  یبرا

 .است  ی اجتماع

 

 دستمزد ارانهی 1.1

  ی از معاش کارگر زمان  ی بخش ایتمام  یبازپرداخت به شرکت ها برا ایو  میکمک مستق قیاقدام حفاظت از اشتغال است. آنها از طر نیکمک  دستمزد پر استفاده تر

 ت ی با کاهش فعال  ی را حت  گرانکند تا کار  ی فراهم م   نیمامور  یرا برا  یی ها  زهیشود. کمک دستمزد انگ  ی اجرا م  ابدی  ی بحران کاهش م  کیکه درآمد و سود توسط  

شرکت توسط قادر ساختن آنها را به  ی برا عتر یبه بهبود سر عیبه توض ل یباشد اما تما نهیتواند پرهز ی در حقوق و دستمزد نگه دارند. کمک دستمزد م  ی تجار یها

گسترده تر در حفظ   استیاقدام موقت و مکمل به مداخالت س   کیبه عنوان    آن  6.میرساند به حداقل    استخدام مجدد  نهیو اخراج و هز  طیکار واجد شرا   یرویحفظ ن

 .اقتصاد موثر است کیشغل و تحر

 

 

—— 

3  ILO ،"ی"، آگاه19-دیبحران کو یاجتماع ریمقابله با اقتصاد و تاث یبرا  یسیچارچوب پال کیILO 2020 ی، م. 
 .2020جون  ،یسی" خالصه پال19-دیکار و کو یایدنسازمان ملل، " 4
5  ILO ،"2020کار"، چاپ پنجم، سال  یایو دن 19-دیکو. 
6 ILO   ،"2020دستمزد موقت"،  یکمک ها

 
 کمک    یتقاضا  طیواجد شرا  19-دیکو  لیدر ماه به دل  شتریب  ایدرصد    30شده    ی نی ب  شیپ  ای  ی با کاهش درآمد واقع  یاقتصاد  یشرکت ها  لند،یوزیدر ن

  20کارکنان که هر هفته    یدر برنامه دوره کمک حفظ شود. نرخ ثابت کمک برا   را  هر کارمند هستند، بشرط که کارگران   یهفته برا   12دستمزد تا  

 وقت(   مهیاست. _)ن  350NZD  کنندیساعت در هفته کار م   20که تا    ی کارکنان   یاست )تمام وقت(، و برا  585.80NZD  کنندیکار م   شتریب  ا ی  اعتس

     یبرا  میکردند  افتیرا در  ازاتیکه امت  انیموجود بود. کارفرما  2020تا جون    لیکارمندان شهروند از اپر  ی، برنامه کمک دستمزد برابوتسوانادر  

در   1000BWP-2000BWPحقوق ماهانه کارمند را از    یدرصد  50کمک    طیواجد شرا   انیاستخدام مجدد کارمندان خود اجازه نداشتند. کارفرما

 .افت کردندیماه در

  

   کمک دستمزد    ی برا  تواندیم  دهدیدر تجارت خود را نشان م  یدرصد  30کاهش    2020مارچ    1راجستر شده که از    یکوک، شرکت ها  ریدر جزا

پرداخت معاش   ستیکه شرکت کارگر را در ل شودیم نیتام طیساعت تا سه ماه. کمک به شرا 35هفته کار  کی درخواست کند، معادل حد اقل دستمزد 

 .خود حفظ کند

 .2020دستمزد موقت،  ی کشور"، در کمک ها ی : مثال هامه ی ضم"، ILO  :منبع
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 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 فهی حفظ وظ یطرح ها 1.2

 19-دیحفظ کارگران و پرداخت حقوقشان در بحران کو  یبرا  انیکمک به کارفرما یاز کشور ها برا  یاریحفظ شغل توسط بس  یمشابه با کمک دستمزد، طرح ها

است که قبال    کارگراناز دست دادن درآمد    یریجلوگ   نیبه کار خود برگردند هدف ا   ی ریآنها قادر خواهند بود تا به سرعت بعد از همه گ  نیاجرا شده است بنابر

-دیکه حقوق و دستمزد را در سطح قبل از کو  طیواجد شرا  یتمام شرکت ها   یبرا  ی اتیاعتبار مال  ایسود کم قرضه ها،    ،یطرح ها کمک نقد  نیاستخدام شده اند. ا

که مرحله بهبود   کندیکمک م  یحفظ ورابط کار  یبرادر هر اندازه مناسب است و به آنها    یاقتصاد  یشرکت ها  یاقدامات برا  نی. چنکندیفراهم م  کنندیحفظ م  19

 . 7کندیم  لیرا تسه

دوره کمک را   انیکردن در جر  کاریب   ایاجازه اخراج    انیاز کشور ها به کارفرما  ی مختلف اجرا کرده اند: بعض   یطرح ها را به نوع ها  نیمختلف ا  یکشور ها

بازگشت به کار بعد   نیبا تضم  رانکاگ  یرا برا  یتا کارگران را موقتا اخراج کنند و پرداخت مقدار پول نقد  دهندیاجازه م  انیبه کارفرما  گرانیکه د  ی در حال  دهدینم

 از رفع شدن اوضاع را درخواست کنند 

 

 

 کار کوتاه مدت  ایکار و  میتسه یطرح ها 1.3

از  یر یجلوگ یبرا کردیبا همان اندازه کارگر که قبال کار م افتهیگسترش حجم کار کاهش  یکارمند برا کیکار کوتاه مدت کاهش زمان کار  اینمودن کار  کیشر

  یو کمک ها   کندیم   کمک  انیبه کارفرما  یمشکالت اقتصاد   ریسا  ای   دیتول  ایتقاضا    ی است که در هنگام کاهش موقت  ی کار دولت  کی  نیکارگران است. ااخراج  

در واکنش به   یی متخلف اروپا  یو کشور ها  ،یاجتماع  یشرکا  نیکوتا مدت ب   یکار  ی. در باره برنامه هاکندیمتناسب به کارگران را با کاهش ساعت ها فراهم م

 .از درآمد کارگران کمک شود  تیاشتفال و حما  ت یمذاکره شده تا به تثب ریهمه گ ی ضیمر

 

 
 
 

 
—— 

ILO7  ،" ی"، آگاه19-دی بحران کو یاقتصاد و اجتماع ری مقابله با تاث   ی برا یسی چارچوب پال  کیILO 2020  ی، م. 

Ibid8  

تا به پرداخت   کندیم قیرا تطب 19-دیکو  ریتحت تاث یفعال کردن شرکت ها یرا برا یی ایاسترل اریلیم 130دولت طرح  ، ای استرالدر 
دوباره  عایکار خود را حفظ کنند و در صورت امکان سر رو یتا ن کندیم ی بانیپشت یکمک از شرکت ها ن یکارمندان خود ادامه دهند. ا

پرداخت کنند و  طیبه هر کارمند واجد شرا AUD 1500هر دو هفته  یبرا توانندیم ریتحت تات یاز کارمندا استفاده کنند. شرکت ها
 پرداخت کنند. ط یمقدار پول را به هر کارمند واجد شرا ن یحد اقل ا دیاشرکت ها ب

 .2020منبع: امور کارمند، "طرح نگهدارنده شغل دولت فدرال" 

که حقوق ماهانه    ی در ماه )تا شش ماه( به کارمندان  یمالز  ت ی نگیر  600  ی کمک مال  یدولت برنامه حفظ کارمندان را برا  ا،یزیدر مال
آغاز کرد.    2020مارچ    1بدون معاش شش ماه موافقت کرده اند را از    ی است و کارگران که با رخصت  نگت یر  4000شان کمتر از  

و    4000که    یهر کارمند  یبرا  ط یواجد شرا  ان یرا به کارفرما  ت ی نگیر  1200تا  کمک دستمزد    دن دولت همچنان برنامه فراهم نمو 
 لیشوند که بدون تعد   ن یمطم  دیبا  کنندیم  افت یرا در  ازات یکه امت  ان یمدت سه ماه آغاز کرد. کارفرما  یدرآمد دارد برا  نگت ی ر  ن یپا
   .بدون معاش کارمند را حد اقل به مدت شش ماه حفظ کنند ی رخصت ایکاهش دستمزد  رو،ین

 .2020 ل ی اپر 16، "(WSP) دستمزد  یو برنامه کمک ها  (ERP) گرد، "برنامه حفظ کارکنا ز ی منبع: مشاوره م

کارگران خود را به خانه   یتا با رکود اقتصاد  سازدیقرار گرفته را قادر م  ری تحت تاث  دایکه شد  ی)کار کوتاه مدت( شرکت ها   Kurzarbeitدر آلمان، طرح  

اگر اوالد دار   ای  کردن یم  افتیدر صد حقوق کارگران را که قبل از بحران در  60کم کند. دولت  شانرا    ینمودن، ساعات کار  کار یبه ب  ازیبدون ن  ایبفرستند  

  8درصد آنرا پرداخت خواهد کرد. 67باشند 

  صد یف  30با حد اقل    سهیدر مقا  رد،یقرار گ  ریکار تحت تاث   یرویاز ن  صدیف  10، مجلس طرح کار کوتاه مدت را گسترش داد، اگر حد اقل  2020در مارچ  

  ورو ی اری لیم  10 قلخواهدند کرد که حد ا اف یدر ازیامت نینفر ا  ونیل یم 2.35حد اکثر کرده که    ینی ب ش ی. دولت پدهدیشرکت ها قرار م  اریآنرا در اخت ،یقبل

 .شودیم نهیهز التی ا یدالر( برا  اردیل یم 11.1)

 .2020کرونا"،  روسی و  هی آلمان عل ی اقتصاد  یدر جنگ افزار ها یات ی ح یوله، "کار کوتاه مدت: ابزار چی منبع: دو
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 قبال محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 
 

 یها و اضافه بست یاخراج، مرخص 1.4

 ت یاز شرکت ها قادر به فعال  یاریرا وضع کردند، و بس  نیمانند منع رفت و آمد، کنترل حرکت وقرنت  یی ها  تی، دولت ها محدودCOVID-19 توقف گسترش  یبرا

 .حفظ کنند ی کردند تا کارگران خود را بدون کمک مال ی نبودند و تالش م 

از   نانیحفظ کارگران و اطم  یبرا  نیمامور  لیکمک و تسه  یهر شرکت. برا  یراه حل برا  نیآخر  دیو خاتمه با  ی تحفظ کارگران, اضافه بس  یوجود چالش ها  با

  یدر حالت   موقت،باشد، حداقل به طور    یکار  یروین  ماتیقادر به تنظ  نیباشد تا مامور  ازیممکن است مورد ن  یریتداوم تجارت، درجه مشخص از انعطاف پذ

که شرکت ها   ی خشم آنها را هنگام   ایو    دنیکارگران، دراز کش  ستادنیسازد به ا  یرا قادر م  نیامر مامور  نیتمام شده است. ا  ی مال   یکه کمک ها  ی زمان  ی بحران

 .ندارد نیگزیجا چیعدم تقاضا، و آنها تمام راه ها بسته شدند و ه ایو  تی محدود ن،یقرنت لیقادر به کار به دل

 

 

 پرداخت دستمزد و انجماد دستمزد  1.5

قادرنخواهد بود به حفظ   ها  از شرکت  ی دولت، برخ  یمال  یاز نظر پرداخت دستمزد محدود کننده است. بدون کمک ها   نیحفاظت از منافع کارگران، اکثر قوان در  

درک و تعهد مشترک   ط،یکنند. در آن شرا  ی کاهش تقاضا عمل م   ایو    تیمحدود  ل یکامل به دل   تیظرف  ریز  ایخود را بسته کنند و    اتیکه آنها عمل   ی کارگران زمان

  ی برا نیگزیجا باتیکشف ترت  یبرا ی اجتماع یفعال کردن شرکا یبه سست برا ازیها و کارگران از همه مهم تر است. قانون ممکن است ن هیاتحاد ن،یمعامور نیب

نقش  ی دو طرفه و سه طرف ی اجتماع یوگو گفت. باشد ی اضافه بست ای قادر به نگه داشتن کارگران و به حداقل رساندن اخراج و نیکه معامور یحفظ شغل به طور

 انی در م  نه،یاعالم شده، و پرداخت معوق معاش و کمک هز  یمعاش، کاهش معاش، مزد ها  یمانند بستن موقت  ب،یبه توافق در مورد ترت  یابیدست  ی برا  یاساس

 ن کمک قابل قبول میکند. گراید

 

است. مثال ها   دهیرس جهیبه نت یجبران کار کوتاه مدت قانون  شیافزا  یبرا  گرانیتاجران و انجمن کار هیاتحاد نیدر سطح صنعت ب  ی توافق جمع  نیچند
 ۹۰((KfZ ی)دست کار یساز نیدرصد(؛ صنعت ماش 90) یی ایمی درصد(؛ مواد ش 97–80 یدرصد دستمزد خالص(؛ فلزکار 100) لمیعبارتنداز: صنعت ف 

 ۷۵)  کیدرصد(؛ صنعت چوب و پالست 80) ی درصد( ؛ خدمات نساج  90گوارش( ) ستمی)س  یی مواد غذا یی رایبر بخش پذ  ی مبتن یها ستمی(؛ سدرصد
 .(درصد

 .p.5،2020مارچ  31خالصه نوت،  ETUC،  "زمان کوتاه درسراسر اروپا ی،"اقدامات کاراتحاد تاجران اروپا هی: اتحادمنبع

به    یر یانعطاف پذ  شیافزا   یبرا  نیها و انجمن معامور  هیاز اتحاد  ی محل کار اعمال شد. بعض  نیمُوقت در قوان  راتیی کرونا تغ   راتیتاث  لیبه دل  ،ایاسترالدر  
و کارگران انعطاف    نیمامور  ینمود تا برا   میتنظ   زیوا چ  نیتعداد از مقرار را در ا  سونیکم  چهیکار منصفانه مراجعه کردن. در نت  زیاز جوا  ی در برخ  ونیکمس

 .بدون معاش ی همه گان  یها ی رخصت  دیمانند تمد نیگزیجا یکار  باتی ترت ردتوافق در مو شتریب یریپذ

 .۲۰۲۰مارچ  ۳۰کرونا"،  روسیمحل کار در همنگام و نیمُوقت در قوان  راتییتغ  ا،ی ، دولت استرالfair work ombudsman :منبع

همه  یماریب جهیکه در نت یاضطرارتجار ایو  ی صح یها تیمحدود لیکه به دل ی کارمندان یاعالم شده برا یمعاش ها یسه طرف برا یشرکا ،النکایسردر 

موثر    گریسه ماه د  یبرا  ااند. توافق سه ماهه در ابتدا به مدت سه ماه بود، ام   دهیتوانند در محل کار باشند، به توافق رس  ی به وجود آمده است، نم   19-ویدک ریگ

 .2020 یشده از اول جوال  دیتمد

 .Ceylon نیمعامور ونی: فدراسمنبع
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 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 اشتغال عامه هدفمند یبرنامه ها 1.6

 ک ی ارائه   یبرا ی از ارائه خدمات دولت  تی ها و حما  رساختیکه توسعه ز  ی در حال یاستخدام فور  یبه دنبال فراهم کردن فرصت ها یکار  ی طرح ها  یپول نقد برا 

 نی کند و ا  ی هستند فراهم م   ل یاقادر و م  ی و جسم   یکه از نظر روح  یکسان  یاقدامات مشترک پاسخ به بحران، کار و درآمد را برا   نی. اندهیرشد آ   یبهتر برا   ربنایز

بهداشت و   سات،یآب / تاس  لیتحو  ایو    تی فعال  یجاده ها نگهدار  یکار عاد  یاز پول نقد برا  یی شود. نمونه ها  ی بازار کار را م  شتریب  یکار از آهسته شدن کند

  یساختمان   یشرکت ها  ژهیبه و  ،ی بخش خصوص  تیکردن ظرف  جهزت  یبرا  زهیو انگ  ی تدارکات   ماتی توانند تنظ  ی م  یتوانمند ساز  یبرنامه ها  نی. ا ی خدمات بهداشت 

 ۹کنند. ی م را اجرا یو نگهدار  یی ربنایز یکه کارها

 

 

 ی اجتماع ت یگسترش حما .2

و حفاظت در  ی بهداشت  ی به مراقبت ها  ی با فراهم کردن دسترس COVID-19 به افراد در طول بحران  ت یارائه حما  یبرا یضرور  زمیمکان   کی ی حفاظت اجتماع

مصرف کردن    کردن،  زیاز کشورها توانسته اند با تجه  ی اریبس  10دوم است.  یپس از جنگ جهان  ی رکود اقتصاد  ن یتر  قیاز عم  ی درآمد ناش   میعظ  یها   انیبرابر ز

کار در مورد   ی الملل   نیسازمان ب  ی اجتماع  تی موجود به سرعت واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش "نظارت بر حما  ی حفاظت اجتماع   یها  سمیمکان  قیتطب   ایو  

  یها   نهیدر زم  ژهی، به و 19-ویدک بحراناز پاسخ خود به   ی را به عنوان بخش  ی اجتماع  تی کشور اقدامات حما  108،  2020 ل یاپر  17  خی، تا تار" 19-کوید  بحران

  یو موثر به مراقبت ها   ریفراگ  ی از دسترس  نان یامر به اطم  نی. ا ه اندبه اجرا کرد  ی اجتماع   یو کمک ها   یمار یب  یا یمزا  ، یکاریحفاظت از ب حفاظت از سالمت،  

 11قرار دارند.  ریپذ  بی آس  تیکه در وضع ی کسان   انیدر م  ژهیو  هکند، ب  ی م   تیو درآمد حما  شتیمع  ،یکمک  فی وظا  جهیکمک کرده و در نت  تیو درآمد امن   ی بهداشت 

 

 

—— 

ILO9  ،" ی"، آگاه19-دیواکنش ها کو یس یاشتغال در پال نیتضم  ی و طرح ها یاشتفال عموم ینقش برنامه هاILO   2020 ی، م. 

10 ILO "یجهان  یاجتماع  تیحما  جادیبا ا  یریانعطاف پذ  تی در حال توسعه: تقو یکشور هادر   19-دیکو ریهمه گ  یضیبه مر  یاجتماع ت یحما ی پاسخ ها ،"
 .2020 ی، مILO یآگاه

11 ILO  ،"یعموم فی وظا ینقش برنامه ها".

     یبه هر خانوار   ی سال مال   کیروز مزد را در    ۱۰۰ها اختصاص داد،  که    یی ضانت استخدام روستا  یطرح مل  یرا برا  یاضاف  ونیبل   ۵دولت    هنددر  

 .کند ی هستند، فراهم م ی مسلک  ریغ ی دست یانجام کارهادر بزرگسال شان داوطلب  یکه اعضا

    استخدام    ی برا  دیابتکار جد  کیشامل    نیکند، اما همچن  یزباله را فراهم م  ی و جمع آور   ی کار در خدمات اساس  ی جنوب   یقایکار عامه در آفر  برنامه

 .ی و بهداشت ی و ارائه آموزش بهداشت و کار در ضد عفون  ی مواد بهداشت عیتوز ینفر برا ۲۰۰۰۰

  ی م  ۲۲  ،ی برنامه ثبات مال  ل،یی  تیری کنند"، دانشکده مد  ی م   تیحما  ی رسم  ریکه از کارگران در اقتصاد غ  ی"کشورها  ر،یدر  یو مالور  گاردی: کالب نامنبع

۲۰۲۰. 

را    میمستق  یفرصت کار  ۲۰۰۰   ًبای جاده ها، تقر  یمعمول نگهدار   یها  تیفعال   قیحکومت از طر  ،ی کار دولت   ی الملل   نیسازمان ب  تی لسته با حما-موریت  در

 .است کرده جادیا  یی در مناطق روستا ریپذ بی و آس ریمردم فق یبرا

 .لسته-موری و ت ایاندونز یبرا  لوی : دفتر کشور آمنبع

 

 ی م  22در ماه به مدت دو ماه کمک خواهد کرد. در  نیپیل یف  یپزو 8000-5000خانواده   ونیلی م 18به  ،یبرنامه کمک اضطرار  قیاز طر ن،یپیل یدولت ف  

 مد نظر گرفته شده است.  کنندیم ی جامعه زندگ شرفتهیپ نهیکه در قرنط ی کسان  یبرا  ی کمک بطور کل  نی، دولت اعالم نمود که قسط دوم ا 2020

   500حقوق روزانه خود با حداکثر    یکاریجبران ب   یمل  ی اجتماع  مهیشده توسط ب  مهیکارمندان ب   ،لندیتادر  THB    15000  ایدر روز  TBH    درماه، به

 .دهدیم  ار را تحت پوشش قر  19- دیبه کو   انیمبتال  یطب  یها   نهیتمام هز  لندیتا  ی اجتماع   نیکردند. اداره تام  افتیدر  2020  یمدت سه ماه از ماه مارچ تا م

 

  ی ض یمر ی مستحق رخصت  نکهیو مدد معاش خود را صرف نظر از ا  ی شده و کسانکه تحت درمان هستند حقوق اساس نیقرنطن  ای، تمام کارگران جدا قطردر  

 خواهند کرد.  افینه در ایهستند 

 

  اردیل یم 2.28 نیاوکرا دولت UAH (84.44 را برا ونیل یم )خانواد داکتران و   یباره برا  کی یو کمک ها ی ض یبا معاش مر ی رخصت  ی مال نیتام یدالر

  ی رفکه آمد خود را از دست داده مع 19-دیکو ضانیمر یخسارت را برا  ی اجتماع مهیفوت نموده اختصاص داد. صندوق ب 19-دیکه در اثر کو ی کارگرن طب
 بدون در نظر داشت سن و سال. ارند،ی درصد متوسط دستمزد خود را بدست ب 50 توانندیه م شد مهیکرد. تمام کارکنان ب
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 و حفظ شرکت ها   تیحما .3

 قروض  قیتعو 3.1

انداختن تعهدات   قیبه تعو  ایکرده است، از جملمه مسدود    بی بحران تصو  ریشرکت ها تحت تاث  یرفاه موقت  ی را برا  ی مقررات  ی تجارت   ی دولت ها، ادارات و بانک ها

طور موقت نرخ سود را   به  کنند،یدر پرداخت قرضه تحمل م  ریتاخ  سازد،یم  ی قرضه را طوالن  یی مثل پرادخت قرضه ها. آنها همچنان زمان پرداخت نها  ،یمال

  یبه درخواست ها   دیشرکت را صادر کنند و زمانکه که شرکت ها با  ک ی  ی قانون   یتقاضا   توانندی وقت پرداخت ها که طلبکاران م  یموقت  شیو افزا   کنندیمسدود م

 .پاسخ دهند کنندیم  افتیکه در ی قانون 

 

 

 قرض  نیو تضم میقروض مستق 3.2

توسط   ی ک یو گسترش داده اند از جمله سهولت پرداخت الکترون  ی عمل (SME) کوچک و متوسط  یقرضه به شرکت ها  شی افزا  یرا برا   ی از دولت ها اقدامات  اریبس

قرضه   شیافزا  اجازهشان    ی در بانک ها که برا  ره یذخ  یبرداشتن ضرورت ها   ایضمانت قرضه ها    ه یمثل ارا  ، ی تجارت   یبانک ها  یها برا   هیق یو تشو  ی بانک مرکز

 سکیر  ی اب یو اکنون ارز  دهندیم   هیرا  طیواجد شرا   یدرصد را به بانک ها بخاطر ضرر قرضه شرکت ها  80  یی جز  یها  نیت ها تضماز دول  ی . بعض دهندیرا م

 .دهندیم هیرا ارا یتر رانهیسختگ یاعتبار

 .شودی( شروع مشودیم نیتام  انیکار )پنج روز اول توسط کارفرما  یبرا  دییموقت تا یی از روز ششم ناتونا

 ی .2020جون  12، 11کشور"، مقاالت زنده، نسخه   ی مقررات زمان واقع ی : بررس19-دیو مشاغل به کو یمحافظت اجتماع ی "واکنش ها.، "  Ugo Gentilini et alمنبع:  

شده به مدت  ریاز وقت ت یمسدود کرده است؛ قرضه ها 2020مارچ  16از   ی سود قرض داران را به سطح عموم نی موقتا پرداخت و تام کنیدومن یجمهور

 .قرضه را تازه بسازند یروز فرصت دارند تا ضمانت ها  90قرضه داران سایر نمودن دارند؛ و  هیروز فرصت تصف 60

 .P. 7، 2020 یم  7"، کنیدومن ی: جمهور20/154پول، "گزارش کشور شماره  یالممل نی منبع: صندوق ب
 

قرضه   یکرده است. برا   ی درصد پراخت کنند را معرف  50  انیدر صورت که مشتر EGP ونیلیم  1  ریاز سود حداکثر قرضه ز  ی چشم پوش  یبرا   ی س یمصر پال

از    اه یس  ی ها  ستیل  نیمدنظر داشته باشند. همچن   ریدرگ  انیمشتر  یوار را برا   هیدرصد اقساط ماهانه قض  50  یها  ری شده تا تاخ  ی آور  ادی کوچک    یدهنده ها

 .شده است قیکردند تعل ی که در قرضه ها کوتاه انیمشتر  یمحکمه برا یها هیاز قض  ی نامنظم و چشم پوش انیمشتر یاعتبار

- دیکو ریهمه گ یماریانتخاب شده در واکنش به ب ی ها یصرفه جو یمقررات مال 1.1 مهی، ضم19-دیکو ر یهمه گ یماریب یاز مردم در ط تیحما یها است ی. س1فصل ، IFM: منبع

 . P ،37، 2020 ،ی، مقررات مال19

 
  درآمده   قیبه حالت تعل ی خصوص یتمام افراد و شرکت ها یبرا 2020سال  انیتا پا 2020مارچ  18گرفته شده قبل از  ی، پرداخت قرضه هاهنگریدر

  5  هبه عالو   ی بانک مرکز  هیبا نرخ اول  ی مصرف   دیجد  یشدند. نرخ سود ساالنه قرضه ها  دیتمد  2020  یجوال  30کوتاه مدت تا   ی تجار  ی است. قرضه ها

 .است دهیدرصد به حد اکثر رس

 را اعالن   ی کارت اعتبار یها  النسیبه جز از ب  ر،یهمه گ   ی ضیمر   وعیمتاثر از ش  یبانک یدرخواستار توقف شش ماهه تمام قرضه ها  ا یمالز یبانک مرکز

 .کرد

 . SME ،2020 یواکنش ها یسی(: پال19-دی)کو سیری، کرونا وOECD: منبع
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 کاهش نرخ سود 3.3

 ی و فور  میمستق  ریکاهش نرخ سود تأث  یبرا  یمرکز  یاقدام ها  نیشود ، کاهش نرخ سود است. ا  ی که توسط اکثر کشورها اتخاذ م  ی پول   یفور  یاستها یاز س  ی کی

کمک کرده و اقتصاد   شاغلاز م  تیدشوار به حما  طیشرا  نیرا کاهش داده تا در ا  یو ثابت قروض تجار  رینرخ سود متغ  یتجار   یبر اقتصاد دارد. متعاقباً بانکها 

 .کنند تیرا تقو

 

 

 ی اجتماع یکمک ها ریو تآخ یاتی مال فیتخف 3.4

 یها   است یشود. س  ی ها اجرا م  نهیهز  ت یاقتصاد و تقو   ک یتحر  یاست که توسط دولت ها برا  ی مال  یها  است یشامل س  ی اتیمال  فیتخف

ساالنه ، چشم   ی ات یمال  یها و پرداخت ها  هیانداختن مهلت اعالم  قیها ، به تعو   ت ی، اعتبارات ، معاف  اتیمشترک عبارتند از کاهش مال

 ی، اجازه دادن به برنامه ها  ی بازنشستگ  یو مشارکت ها  ی اجتماع   ن یتأم  قیمعوق ، تعو   ات یپرداخت مال  یها  مه یاز سود و جر  ی پوش

.را به صورت اقساط پرداخت کنند ی توانند قروض قبل ی م ان یکارفرما ن یپرداخت ، بنابرا

 SMEsمثال های مقررات حمایت برای 

   ز  ایاسترالدر تقو  ری، طرح  مال   ان،یکارفرما  یبرا  ینقد  انیجر  ت ی نام  کمک  مبلغ    ی در شروغ  اکثر  حد  بازپرداخت  مبلغ    25000بدون  اقل  حد  و 

باشد و    ایاسترال  ونیلیم  50  ریآنها ز  ی که گردش مال  یی )شرکت ها  طیکوچک و متوسط واجد شرا  یشرکت ها  یرا برا   اتیبدون مال  یی ایاسترال 2000

که با    یی ایدالر استرال   100000  لغی را حد اکثر م  اتیبدون مال  ی کمک مال   2020مارچ    22در  دولت که    دی. بسته جددندیاستخدام کند( تدارک د  ندکارم

 .را اعالم نمود شودیم هیری خ یکه شامل سازمان ها طیتوسعه شرا

  آوردن ثبات در    یمتضرر شده بود و همچنان برا  19-دیکو  انیکوچک و متوسط که در جر  یاقدامات را جهت کمک به شرکت ها  لندیتا  یبانک مرکز

را به مدت شش ماه با اعتبارات    شیکه قروض خو  ساختیکوچک و متوسط را قادر م  یاقدامات شرکت ها  نینمود. ا  بیبازار اوراق مشارکت را تصو

دو    ی% ساالنه برا2با نرخ سود    یلند یپول تا   ونیلیم   500قروض اعتبارت حداکثر مبلغ    یی اندازد: اعطا  ی ب  قی را به تعو  لندی پول تا  ونیلی م  100مبلغ  

   .هستند، شوند  ی اجتماع  مهی ب  یمعاشات کارمندان که دارا   یها  نهیخواهان کسر هز  تواندی کوچک و متوسط م  یسال)شش ماه اول بدون سود(. شرکت ها 

  کوچک و   یدرگردش شرکت ها هیسرما یرا برا  یی کایدالر امر ونیلیب  14.9پس انداز در حال حاضر اعتبارات به ارزش  بانک فدرال لیبرازدر

  ی( از بانک هاشودی)نوع قرضه که دوباره توسط شرکت با بدست آوردن پول پرداخت م قرضه یداریو همچنان در حال خر کندیمتوسط اعطا م 

بدون پرداخت سود را اعطا   روز  60مهلت  انیمشتر  یاز اعبتارات را کاهش داده و برا  ی چنان سود بعضهستند. هم ی زراعت یا متوسط و شرکت ه

  .کندیم

کوچک    ی: اقدامامت جهت مقاومت شرکت هاایجنوب شرق آس یدر کشور ها 19-دیمقابله شرکت ها با کو استیس ا،یجنوب شرق آس ی و انجمن کشورها یتوسعه اقتصاد یها ی :سازمان همکارمنبع

 .Policy Insight Series, 2020و متوسط، 

 

نرخ سود را   2020اقتصاد کشور، اول اوسط ماه مارچ  تا حال دوبار نرخ سود را کاهش داده است جهت کمک به    19-د یاز شروع کو  انماریم  ی بانک مزکز

 .است 8.5  2020سال  لیقابل اعتبار در ماه اپر ی % کاهش داد.نرخ سود بانک 1 لیماه اپر 1 خی% کاهش داد و بعدآ به تار0.5

 .The Irrawaddy, 25 March 2020"% کاهش داد،1اقتصاد   ت ینرخ سود را جهت تقو انماریم  یبانک مرکز  "،Nan Lwin:منبع

 
صنعت، زراعت و بخش ساختمان  ،یست یتور  یقرضه ها یدر قسمت ها  ی حی واحد کاهش داد. نرخ سود ترج 300را با  هیپا است یس  یبانک مرکز مصردر 

 .% کاهش نمود8% به 10از 

 IMF 19-کوید گیری پی   پالیسی : منبع

 

حفاظت اقتصاد از   یدر صد کاهش داده است و برا  0.25  زانیم  نیها" نرخ سود را به کمتر  فهی"از دست دادن وظ  ی نی ب  شیبه قسم پ  ایاسترال  رهیبانک ذخ

تورم در محدوده    تناز قرار گرف  نانیاشتغال کامل و اطم   شرفتیداشت که "تا زمانکه پ  انیلوو ب  پی لی ف  ی . وال کندیکرونا تالش م  روسیو ریهمه گ  ی عواقب مال 

 .داردینگه م 0.25در صد حاصل نشود" بانک نرخ سود را به  3تا  2

 .2020مارچ  The Sydney Morning Herald ،19" دهدینرخ سود را کاهش م یاقدامات اضطرار یبرا رهیبانک ذخ شین رایت و ایریک باگشاو، "منبع: 
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 ی ثابت ضرور یها نهیهز ریو سا هیکرا ،یاز خدمات رفاه  تیحما 3.5

ها و   استی هستند. کشورها س  یخدمات رفاه  ریمانند اجاره ، گرو آب وسا  یها جار  نهیدرآمد ، شرکت ها همچنان ملزم به پرداخت هز  دیرغم کاهش شد  ی عل

 ی رو  19-دیکو   راناز اقتصاد در دو  تیدوره دشوار آماده کردند. اقدامات عمده که کشور ها جهت حما   نیکمک موقت به شرکت ها در ا  یرا برا   یی ها  ییراهنما

 .امالک اتیپرداخت مال  یمدت برا د یو تمد هیبابت کرا ی کمک مال   له،یتخ تی پرداخت، ممنوع یدست گرفتند عبارت است از بازپرداخت پس انداز، برنامه ها

 

 
  نیقوان لیدر مورد تسه یسازمان خدمات مال سیبر درآمد و به رئ اتیدر مورد کاهش مال ییدارا ریرا به وز ییشنهادهایپ یاندونز انیانجمن کارفرما 

 .ارائه داد یبازپرداخت وام بانک

  

  نمود شنهادیپ لیذ یرا در بخش ها یاتیکمک مال شنهادیپ جاپان یتجارت ونیفدراس: 

  یها مهیبهره و جر اتیو مهلت پرداخت بدون مال دیرا بر اساس تمد یاتیمال یها یو بازرس دیکن دیرا تمد اتیپرونده و پرداخت مال لیتشک یمهلت ها 

 .دیندازیب قیبه تعو یمعوقه محل

 موقت یاتیمال یبزرگ و امکان بازپرداخت اظهارنامه ها یشرکت ها یکوچک و متوسط و بعض یشرکتها یبرا انیاجازه بازپرداخت دوساله ز.  

 کوچک و متوسط یثابت شرکت ها یها ییدارا یبرا اتیکاهش مال. 

 راه آهن و خدمات مرتبط با  ی، اپراتورها ییخطوط هوا یبرا مایسوخت هواپ اتیثابت و مال ییدارا اتیمال یبرا قیها و تعو تی، معاف اتیبازپرداخت مال

 .دیرا اجرا کن یگردشگر

 کوچک و متوسط یکار از راه دور در سازمانها تیو جسورانه جهت تقو یاقدامات قو 

 متضرر شده اند 19-دیکو وعیدر اثر ش کیشرکت ها ژهیمرتبط با قروض و یاتیتمبر مال یبرا یاتیمال تیاعمال معاف. 

 March 2020جاپان،  یتجارت ونیو فدراس ایزیاندون انی: انجمن کارفرمامنبع
 

   ق یرا به تعو   ی اجتماع  یها  مهیو ب  اتیدرصد کاهش درآمد داشته اند اجازه داده است تا پرداخت مال   20از    شی که ب  یی ، دولت به شرکت ها  ژاپندر  

 .کردند ی کوچگ و متوسط عمل  یشرکت ها  یاالت و ساختمان را برا نیامالک بر ماش  اتیمال تی معاف ای. همچنان کاهش ندازندیب

  بر    اتیکاهش داد. شرکت ها و افراد مسئول مال  2020ماه اکتوبر سال    31% تا  8% به  12بر ارزش افزوده را از    ات یبه صورت موقت مال  یدر نارو

 .سه ماهه اول را انجام دهند یفرصت داشتند تا پرداخت ها 2020جون سال  14ارزش افزوده تا 

     500اکثر  حد  ی ات یاستخدام کارمند، کمک مال  یاتی دولت تحت مشوق مال  ،یجنوب  قایآفردر ZAR  ی کارمندان شرکت ها   یماه برا   4مدت    یهر ماه برا  

توسعه مهارت بدون پرداخت    یشرکت ها  یماهه را برا  4  ی است. همچنان رخصت  دهیاست را تدارک د  6500ZARکه درآمد شان کمتر از    ی خصوص

  ی شتریبر کاربون. جهت کمک به تعداد ب  ات یاظهارنامه و پرداخت قست اول مال   لیدر قسمت تکم  ریبر ارزش افزوده و تآخ  اتی مال  عیسر  ازپرداختب  ات،یمال

 .  افتی شیدر سال افزا ZARونیلی م 100به  اتیدر پرداخت مال قی تعو  یاز شرکت ها، سقف معامالت برا 

 

 ILO 19-ویدک  های واکنش پالیسی  سکوی: منبع

برق   لیجهت پرداخت ب 2020ماه مارچ  25 خیبرق به تار ی ت یو مقامات وال   ی بزرگ صنعت یبرق شهر ها نیخود را با مسول یحکومت همکار ،لندیتادر 

  .شروع کردند لندی تا  ی پول مل 600تا  300کوچک از  یخانواده ها و شرکت ها

 "دیبرق را تقاضا کن  لیبازپردخت ب  دیتوانیچطور م "The Thaiger :منبع

 .همزمان با بازده باال معاف کرد   د ی و تول   ر ی پذ   د ی از منابع تجد   رو ی ن   دکنندگان ی از تول   ت ی حما   ی برا   نه ی کوچک و خانوارها را از پرداخت هز   ی بطور موقت شرکتها   ی لوون اس  

 . SME  ،2020(: پالیسی واکنش های  19- ، کرونا ویریس )کوید OECDمنبع:  



۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید  رهنمود     
 

 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 
 

 قی و تحق یطب زاتی تجه یها رو ی گذار هیسرما لیو تسه قیتشو 3.6

  ی مهم طب زاتیتجه  دیها در تول یگذار هیسرما قیو تشو لیتسه  ت،یحما  یرا در مناطق مختلف جهان برا ی و مال  ی ات یمال  یها  ی سیاز پال   عیسلسله وس کیدولت ها 

  ی اقتصاد   یها  تی فعال  شیافزا  یرارا ب  یی ها  زهیها انگ  ی سیبه اجرا درآورده است.  پال  19-دیمربوط به کو  یدوا ها  ایدر مورد واکسن ها    قاتیاز تحق  ی بانیو پشت

 .کرده است جادیبه دوا ها را ا یو توسعه و بهبود دسترس قیبه تحق دنیداوطلبانه بخاطر سرعت بخش ریو صدور جواز غ دیخطوط تول لیتبد ،یقرارداد

 

 

 دستمزد حداقل  3.7

حداقل دستمزد را به کار اندازند تا به شرکت ها فرصت  لی در نظر گرفته اند که تعد ی اجتماع ی از دولت ها و شرکا ی ، برخ  19-دیکو  یی استثنا طیبا توجه به شرا 

 قی به تعو  یبرا  می. تصمندشو  رونیشوند ، ب  ی متحمل م  19-دیکو  ان یکه در جر  یقابل توجه  یمدت و خسارات اقتصاد  یطوالن  یها  ی لیبدهد تا از تعط  یشتریب

 ای ، از جمله استرال   شرفتهیپ  یحال ، تعداد از  کشورها  نیجبران شود. با ا  ی اجتماع  ت یحماتواند با اقدامات    ی حداقل دستمزد و تفاوت در درآمد آن م  ماتیانداختن تنظ 

 .حداقل دستمزد را اعالم کرده اند شیافزا  راً یو انگلستان ، اخ  لندی وزی، ن

 

 

 19-دیکو  یبرا یمرکز معلومات تجارت 3.8

از چالش  ی ک ی ی اجتماع یمنابع موجود بوده است. در عصر رسانه هاو اطالعات مربوط به  19-دیکو  استیاقدامات س ریی از تغ  ی شرکت ، آگاه یاز چالشها  ی کی

  ی دارند. برخ   ازین   عتبرو به روز از منابع م  ق یبه اطالعات دق  یر ینادرست بود است. شرکت ها در تمام مراحل همه گ  یها   تی روا  ای  عه یاز شا  قتیحق  کیها تفک

 کرده اند جادیا  19-دیکو  یاطالعات تجار  یبرا  یمرکزمنبع  کیمختلف ،   یبه بخشها و آژانس ها وندیاز کشورها با پ

 

دو   یبرا  ی امالک تجارت نیآن مالک یرساند که بر مبنا  بیبه تصو2020جون   5 خیبه تار  19-دیکو حیپارلمان مصوبه را در قسمت لوا  سنگاپوردر 

ماه   کی یو دفاتر ملزم است که برا  عی. همچنان صاحبان امالک صنارندیکوچک و متوسط نگ یرا از صاحبان شرکت ها ی اصل  هی( کرا یماه)جون و جوال 

 .رندیرا نگ 2020 ی ماه م یبرا

 .بدهد هیکرا تی کوچک و متوسط معاف یشرکت ها  یکه برا کندیشد صاحبان امالک را ملزم م بیکه تصو 19-دیقانون کو   لیتعد "CAN :منبع

    ونیلیم  500مبلغ    یگذار  هیچک طرح کمک سرما  ی، جمهور2020مارچ    23در CZK  ی وتکنولوژی و ساخت ب  یدوا ساز  ،ی طب   زاتیتجه   یرا برا  

 .کرد جادیا

 کرد جادیا  ی طب  یو فرآورده ها  زاتیتجه  دیگسترش تول ای دیتول یرا برا  دکنندگانیتول قی تشو یی وری  ونیلی م 50برنامه   ایتالیا. 

 ی دارد و پروژه ها  ادیبه کارگر ز  ازیکه ن   یپروژه ها  یبرا   یگذار  هیسرما  ب یاعالم کرد که تصو  2020  لیآپر  11در    انماریم  یگذار  هیسرما  کمیسون 

که در فرآورده    یاز جمله شرکت ها   ، ی و درمان  یطب  هزاتیکه در تج  ی تشرکت ها   یمنظور   ب یهمچنان تصو   ون یسی. کم بخشدیرا سرعت م   ی رساختیز

 ل یاپر  9در    دیرا در قدم اول سرعت خواهد بخش  ی و درمان  ی دهندگان خدمات صح  هیو ارا  یی دوا  یاست و شرکت ها  لیمثل ماسک صورت دخ  یها

 .اعالن شد یگذار  هیدرخواست سرما یدر پرداخت ها صدیف 50کاهش  2020

 

  یم 4 ژه یشماره مطلب و ، یگذار هینظارت از سرما یسی"، پال19-دیکو ریهمه گ یضیبه مر ی گذار هیسرما  یواکنش ها یسیمنبع: کنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه، "پال

2020. 

در مورد حداقل   ی عموم  هیسهامداران و استماع  ی مشورت  ی جلسات عموم    ی مل  هیمنطقه سرما  -  یسه جانبه دستمزد و بهره ور  یمنطقه ا  ئتی، ه  نیپیلیدر ف

 .که اکثر کارگران اجازه بازگشت به کار خود را داشته باشند ی انداخته است تا زمان  قیدستمزد را به تعو

 

خط تلفن  کیبا  یتجارت با بودجه عموم یبرا ییمرکز راهنما جادیا یرا برا یشنهادیپ یجیف انیتجارت و کارفرما ونیفدراس

به  یبانیها و پشت استیدولت در مورد س یها ییها و راهنما یارائه اطالعات منظم و قابل اعتماد ، به روزرسان یبرا گانیرا

 .دولت ارائه داده است

 19-دیکو راتیتآث یبررس ،یجیف انیتجارت و کارفرما ونی: فدراسمنبع



 ۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید رهنمود
 

 

 قبال محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 
 

 ی رسم ر ی از کارمندان با شغل آزاد و اقتصاد غ بیحما .4

  یر یهمه گ  لیاز آنها به دل  یاریدهند و بس  یم   لیکار را تشک  یرو یاز ن ی کنند امروز قسمت مهم   ی م تیفعال   ی ررسمیبا شغل آزاد که در اقتصاد غ یافراد و شرکتها

کوچک ،   یشرکت ها  حبان، متخصصان ، صا  لنسرهایبزرگ ، فر  یشامل کارگران در اقتصاد شرکت ها  نیشغل خود را از دست داده اند. ا  ایدرآمد    19-دیکو

متناسب دارند.   تیبه حما   ازیزنده ماندن در طول بحران دارند و ن  یبرا   ی فیمحدود و شانس ضع  یها   تیاست. آنها معموالً ظرف  رهیمستقل و غ  مانکارانیتجار، پ

 .ثابت خود در زمان بحران انجام داده اند یها نهیهز نیتأم یخوداشتغال برا  یکمک به افراد و بنگاه ها   یرا برا ی کشورها اقدامات ی برخ

 

 از مشاغل آزاد تیحما 4.1

انداختن پرداخت وام ، وام و اعتبار بنگاه   ق ی، به تعو  ی ات یمال   فیشامل تخف  گریاست و اقدامات د  میستقاز اشکال کمک م  یک یمشاغل    یبالعوض برا   یکمک نقد

کوچک و تاجران   اری بس  یشرکت ها  یکوتاه مدت برا  ینقد  ی مال  ی(. کمک هادینیاز شرکت ها" را بب   تی و حما  تیدر باال "حما  3است )بخش    رهیکوچک و غ  یها

و   ایکور  یاز کشورها  مانند انگلستان، جمهور  ی. تعدادشودیم  19-دیکو  انیو باعث دوام شان در جر  کندیسخت و دشوار کمک م  طیشرا  نیرا در ا  یانفراد

 .ها را فراهم کردند تی نوع حما نیسنگاپور ا

 

 

 ی ررسمی کارمندان با مشاغل آزاد در اقتصاد غ تیحما  4.2

 
با درآمد متوسط   یدر کشورها رد،یگی% مجموع استخدام را دربر م90 نییبا در آمد پا یدر کشور ها ی رسم ریغ یکار شغل ها ی الملل نیسازمان ب یها افتهیبراساس 

مهم دولت   یبخش از طرح ها 19-دیجهت مقابله با کو  ی رسم ریاز اقتصاد غ تی. حماردی گی% را دربر م18با در آمد بلند  ی% مجموع استخدام است و در کشور ها67
 .کندیم جادیرا ا  یها یبخش، دشوار نیراجستر نبودن ا لیبه دل ی ررسمیاز اقتصاد غ تیگذاران ساخت طرح جهت حما  استیس یاست اما برا 

 

 
—— 

12  ILO ،"ی"، اگاهاستی س یو چالش ها یفور ی: واکنش هایرسم  ری و اقتصاد غ 19- دیبحران کوILO 2020 ی، م. 

  ،یجهت کمک به شرکت ها شامل کمک مال یو رهنما 19- دیجهت ارائه معلومات روز کو 19- دیکو ی معلومات تجارت یبرا  ی ، مرکز معلومات لندیوزیندر 

 .شد جادیصادرات و واردات و کار از خانه ا  هیکار، خدمات اجاره و کرا  زهیو

 تجارت  ی: معلومات برا 19-دیکو  وزلند،ی: حکومت ن منبع

 

 .شد جادیاز مشاغل ا  ی بانیارائه اطالعات و پشت یتجارت برا ی بان ی کوک ، دفتر پشت ریدر جزا
 

 کوک  رهیجز ی : اتاق بازرگان منبع

 

از درآمد   تیدرآمد خود را از دست دادند ، طرح حما  19-دیبحران کو لی مشارکت که به دل یاعضا  ایاز افراد با شغل ازاد  تیحما  یبرا دولت انگلستان

از درآمد خود را از محل کار خود  ی م یپوند است و حداقل ن  50،000است که منفعت ساالنه آنها کمتر از  ی کسان  یطرح برا نیشغل آزاد را ارائه داد. ا 

کنند    ی م افتیدر 2020مدت سه ماه از ماه مه سال  ی% منفعت  معامالت ماهانه خود را برا 80حداکثر  طینند. افراد مستقل مشاغل واجد شراک  ی م افتیدر

معامالت ماهانه با    نفعت% م70شد ، و حداکثر   دیتمد 2020از آگوست سال  گریسه ماه د  یطرح برا نیپوند است. ا  7500که حداکثر سقف آن بالغ بر 

 .پوند منافع در بر داشت 655داکثر ح

 2020از مشاغل آزاد،   تی: طرح حما19-دیکو ،یاتیمال ی کی: انجمن تخنمنبع

به منظور   گرید یکشور طرح ها  نیشد. ا دیتمد 19-دیکو انیمشاغل آزاد در جر یافراد برا  یسنگاپور برا  ی پول مل 100مبلغ  ی ت یطرح حما سنگاپوردر 

ماهانه    یورسنگارپ 1000مبلغ   یآن هر شهروند سنگاپور  یاز کارمندان با مشاغل آزاد که بر مبنا  تیاز کارمندان با مشاغل آزاد مانند طرح حما  تیحما

  300ماهانه مبلغ  ی خصوص یورهایو با در ی تکس  یشرکت ها یورهایآن در یی نقط به نقطه که برمبنا ی تی و همچنان طرح حما کندیم  افتیماه در 9 یبرا

 .کندیم افتیدر 2020هر موتر اال ختم سپتامبر  یبرا  یدالر سنگارپور

: اقدامات جهت  ایجنوب آس  یدر انجمن ملت ها  19-دیکو  انیدر جر  عیاز صنا  تیحما است یس ا،یجنوب شرق آس  یو انجمن ملت ها یتوسعه اقتصاد  یهای: سازمان همکارمنبع

 . 2020کوچک، کوچک و متوسط . رشته طرح  اریبس عیصنا تیتقو



۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید  رهنمود     
 

 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 
 

 کار  بیموقت در ترت رات یتغ  ل یتسه .5

 با معاش یل یفام یرخصت  ایو  یمراقبت ،یض یمر ل  یطو یها  یرخصت 5.1

 
 ILO   محافظت   یماندن در خانه برا  نیکارگران ب  نیرا ندارند. ا  ی ضیاستفاده از مر  یبرا  ی حق قانون   چیه  ی کار جهان  یرویدرصد از ن 50  بایکه تقرگزارش داد

را بخطر   گرانیخود و د  ی ت سالم  جهیرا انتخاب کند، در نت  ی کیحفظ شغل و درآمد خود    یهستند و ادامه کار برا  ضیخود )و صحت عامه( هنگام که مر  ی از سالمت 

با  19-د یساالنه با معاش را فراهم کند، کارگران ممکن است در طول بحران کو  ی و رخصت  ی ضیمر ی کشور ها رهنمود دارند که رخصت ی وقت   یحت  13اندازد.  ی م

 .هستند مراقبت کنند  ضیخانواده که مر یز اعضا ا دیاگر آنها با ای نیبه قرنط ازیمدت را تجربه کنند، در صورت ن  ی طوالن ی ض یمشکل روبرو شوند اگر آنها مر

 ش یرخصت باشد افزا  دیزمانکه مکاتب و مراکز مراقبت روزانه با   ی عموم   نیدر طول مدت قرنط  ی خانوادگ   ی رخصت   ایمراقبت    ،ی ض یمر  یبه رخصت  ضرورت

 .است افتهی

  ی کنند. بعض  دیتمد ای  ی با معاش را معرف یخانوادگ یرخصت ای مراقبت  ، ی ضیمر یرخصت انی کارفرما یاز طرف دولت ضرورت است تا برا  ی مال   یها ی ن یب  شیپ

  ی رخصت   ی معرف   ای،  یو خود جدا ساز  نی محدوده خود را سازگار ساخته، بطور مثال با موارد قرنط  ایرا کسترش داده    ایمزا   نیاز ا  تی از کشور ها پوشش و کفا

 گسترش دادند.  طیکارگران واجد شرا  یرا برا 19-دیکو ژهیو

 

 

 
 

—— 

13  ILO،   ی"، آگاه19-دیگذار در ارتباط کو است یکشور و مالحضات س ی: پاسخ هانیو قرنط  یضیمر یدر هنگام رخصت  یضیمصارف مر افتیر"دILO 2020 ی، م. 

 23000شان باحد اکثر  یدرصد درآمد از دست رفته ا 75جبران  یبرا  تواندی ثبت نشده همچنان م ی، افراد با کار مستقل که در ثبت تجارت مرکزدنمارکدر 

DKK درخواست کند. 

 . 1S  ،0202شماره  13جلد  ا،ی تالیقانون کار ا  یکیو قانون کار: دنمارک"، مجله الکترون 19-دی کو"، Mette Soested and Natalie Videbaek Munkholm :منبع

  در آورده است قیبه حالت تعل نگیو پارک  تیامن ه،یکرا  یبرا ی رسم ریها را در سکتور غ نهیفاسو هز نای بورک دولت. 

 ریو غ  ی هر دو شرکت رسم یبرا یبانک تجار  ی مال نیبه تام  ی دسترس لیتسه  یدالر بودجه برا ونی لیم  374 بایبا تقر ی قرضه ده زمیکانی، دولت مگابن در 

 .کندیفراهم م ی رسم

 .2020  یم 22 ،یبرنامه ثبات مال ل،یی  تیری "، دانشکده مدکنند یم یبانیپشت  یرسم ری ، "کشور ها از کارگران در اقتصاد غKaleb Nygaard and Mallory Dreyer: منبع

 

 انیکرد، که کارفرما یمعرف 2020مارچ  30کرونا()مقررات موقت( اقدامات را در  روسیو ژهیو یاشتغال )رخصت شلس،یدر س

 دیدر خانه با کهیکس ای است یکه همسرش در خدمت اساس یکارگران ایتنها  نیاطفال کم سن، والد ایکارگران با فرزند جوان  یبرا

 .فراهم کند " با معاش راژهیو ی"رخصتاست مراقبت کودک و مکتب توسط ادارات رخصت  مراکزبماند زمانکه 

از  شلیس عی. اتاق تجارت و صنادهدیم هیارا طیواجد شرا انیروش حفظ شغل به کار فرما یرا برا یمال یهمچنان کمک ها دولت

نشده است. باوجود روش  هیمورد ارا نیمشحص در ا یجدول زمان چیه رایکند، ز یرا بررس یرخصت ژهیدولت خواسته تا مقررات و

فراهم نمودن  شلیس عی. اتاق تجارت و صناستو نه قابل اجرا یو دولت نه عمل انیرماکارف یبرا یرخصت نیحفظ شغل ادامه چن

ساالنه  یرخصت ای یضیمر یوصل کارگران به رخصت ژهیو یها یحداکثر روز ها، اگر ضرور باشد در صورت تمام شدن رخصت

 .کندیرا پشنهاد م

 .شلیس عی: اتاق تجارت و صنامنبع
 

    شودیتوسط دولت باز پرداخت م شودیم نیقرنط  ای ضیکرونا مر روسیو  لیکارمند به دل کیتمام مصارف که  انیکارفرما دنمارک، در 

 کارگران را پرداخت خواهد کرد  19-دیکو  ی ضیمر ی روز اول رخصت 15 نهیدولت هز ل،یدر براز. 

 کارگران  ای ی ضی مر  ی رخصت – یریاز همه گ  ی ناش یها نهیدر صد هز 75دولت  ا،یلتوو در  
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 مراقبت و حفاظت کودک  5.2

  تواندیم   نیدهد و ا  شیرا افزا   رندیممکن است ناخواسته خطر که کودکان در معرض خشونت قرار بگ  19-د یمهار کو  ی برا  یعموم  نیو قرنط  ی اقدامات فاصله گذار

مصروف  لیسق ی کار ها رآنها د ونیل یم 72کودک در کار هستند، که  ونیل یم 152را به سمت کار کودکان سوق دهد. از قبل، حدود  ریپذ ب یها کودک آس ونیلیم

بازگشت امن به   یاست هایاز اشتغال مناسب و س   نانیحصول اطم   14.کنندیتر کار م  ی کار و ساعات طوالن  طیشرا  شتریاطفال فعال در معرض خطر ب  نیهستند. ا

حفاظت   یها  ستمیاست س  شتریب   تیانطباق و تقو  یدارد، همان قسم که تالش برا  یفوق العاده ا   تی اطفال اهم یامن مکتب ها برا یی بزرگساالن، و بازگشا   یبراکار  

شان بدون به کار  یها  ازیرفع ن  یکم در آمد، برا یبخصوص به خانواده ها  دارد.  ت یاهم   زیمثل انتقال پول نقد ن ،ی و حفاظت اجتماع  ی از کودکان و خدمات اجتماع

زمانکه مکاتب و مراکز   ن،یعالوه بر ا   15.است  ی اقدامات اساس  نیا  دهدیم  راراقدامات مضر که کودکان را در معرض خطر ق  ریسا   ایگذاشتن اطفال شان به کار  

 مراقبت از کودک متعادل کنند. فی خته تا توازن کار از خان وظاشاغل را وادار سا  نیاز والد یار یمراقبت روزانه مجبور به بسته شدن است بس

 

 

  کار از خانه و راه دور  5.3

بر  ی رهنمود دولت مبن ایدر پاسخ به دستور  رانهیشگیاقدام پ کیکار از راه دور را به عنوان  باتی از شرکت ها ترت یاری، بس 19-دیکو ریهمه گ ی ضیدر طول مر

تا کار از راه دور را   فتهشرکت ها به کارگر قیو تشو تی ها را بخاطر حما قهیاز کشور ها مقررات و تشو ی محدود کردن تماس رو در رو اجرا کرده است. بعض 

 .اجرا کنند نیگزیبه عنوان جا

 

 
 

 

—— 
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    که در دو هفته اول  ی ضیباز پرداخت دولت را بابت هرگونه پرداخت مر  اقتینفر مشغول به کار هستند حق در  250که کمتر از   یدر انگلستان، شرکتها

 کارمندپوند در هفته( هر    200)کمتر از  ی ض یروز حقوق مر  14  نهیباز پرداخت هز یبرا توانندیرا دارند. شرکت ها کوچک م   شودیبه کارمندان داده م

   .اقدام کنند

 . SME ،2020(: پالیسی واکنش های  19-، کرونا ویروس )کویدOECDمنبع: 

 نییکار از راه دور تع  اتیو کارگران را در تنظم انیکارفرما یها تی کرد، که حقوق و مسول میتنظ 2020قانون در مورد کار از راه دور را در مارچ  یلیش
 .کندیم

 .2020"، ی لی"قانون کار از راه دور ش  نتوس،ی: دمنبع

از کودکان   ی ت یکرد. با توجه به بار جنس  گانیکه مجبور به ادامه کار است را  نیوالد  یبرا   یریهمه گ  ی دولت خدمات مراقبت از کودکادن را ط  ،ایآسترلدر  

 .است اشتهمثبت د ریکار تاث یرویفعال و مثمر بودن در ن یزنان برا یمقررات در مورد توانمند ساز ی سی بخش، پال نیدر ا ی ت یکار جنس یرویو ن

 .2020  لیآپر 6کودک"،  گانیمراقبت را  – 19-دیدر برابر کو یاقتصاد ی"واکنش ها ا،یمنبع: پارلمان استرل

 

مثل داکتر، نرس ها، کمک داکتر،    یدیکارگران کل  نیبه والد گانیمراقبت را نیا شودیم هیسال را 5 ریکودکان ز یاز کودکان برا  گانیدر ولز، مراقبت را 
 .شودیم هیارا  هیو خدمات اطفا سیغذا، پول  دیتول   ،ی کارگران اجتماع

 .2020مارچ  27کرونا: مراقبت از کودکان و آموزش"،   روسی( ویدی: دولت ولز، "کارگران مهم )کلمنبع

 
را   ریانعطاف پذ یداده و حالت ها شیکودک را افزا هیتغذ یبودجه برنامه ها 2020بار در سال  نیاول  یکرونا برا روس یمتحده، قانون پاسخ به و االتیدر ا

 .سازند دهرا سا دییکنند تا با معلومات کم روند تا  ی چشم پوش اتیاز ضرور  یی کمک غذا دیجد انیمتقاض  یممکن است برا  االتی. ادهدیم  شیافزا
 

 .به دسترست قرار گرفت 2020اگوست  10"، در 19-دیپاسخ به کو ی برا FSN "اقدامات ه،ی متحده، خدمات غذا و تغذ االتیا  ی: وزارت کشاورزمنبع

کار از راه دور، و    نکهیکرد تا ا  ی ها معرف SME یرا برا  دیجد  ی ک یالکترون  ی ارتباط  یها  ستمیس  یها  نهیهز  نیتام  یبرا  دیجد  ی، دولت کمک هاجاپاندر  
 .شده باشد جیکارگران آزاد و افراد با مشاغل مستقل ترو یبرا  یاضطرار یقرضه ها

 .کرد  ی ها مخصوصا کار از راه دور معرف SME استفاده یرا برا  یی وروی ونیل یم  7.2 ی مال نیخط تام کی  نیآرژنتا

 .SME ،2020 یواکنش ها  ی سی(: پال 19-دیکرونا )کو  روسی، وOECD :منبع
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 تجارت: واردات و صادرات ل یتسه .6

مهم است. بخصوص، مقررات   اریبس ی معلومات   یغذا و تکنالوژ ،ی طب  زاتیتجه   یمواد ضرور عیاز حرکت سر نانیاطم   یبرا  ی تجارت در بحران فعل لیتسه

 :الزم است ریانجام موارد ز یتجارت برا  لیتسه

   برا صادرات اتیو مال ن،یقرنط یها تی ها، محدود تیممنوعبرداشتن . 

  پروسه و کاهش  دنیسرعت بخش  یبرا یمرز یپروسه ها  یکردن و ساده ساز ی تالیج ید ،یمثل اتومات ساز دیتر کن  منیو ا عیرا سر یشبانه روز یپروسه ها
 اداه و بازگانان. نیب  ی کیتماس فز

  مواجه  ی کنندگان به مشکالت کم افتیبه در دنیقبل از رس نیسفارش شده آنال یها تا کاال ها  متیق  یساده ساز فات،یتشر عیتسر ،ی ک یتجارت الکترون لیتسه
 شوند.

 شود رونیفرصت از کنترول ب نیتا به زودتر دیکن قیرا تطب  ی اتیخطرات کم لوازم ح یخطر را برا تیریمد. 

 ( شفاف و قابل درسترس است MSMEsو متوسط ) کوچک ،مایکرو یهمه بازرگانان، بخصوص شرکت ها یبرا فاتیکه تمام تشر دیحاصل کن  نانیطم ا
 

 اجرا کرده است.    ی و خروج  یکاالها ورود  ی تجارت از جمله تجارت لوازم مهم برا  لیتسه  یرا برا   ادیاداره گمرک اصالحات ز  ،ایکور   یدر جمهور

  لیرا به داخل و خارج از کشور تسه  ی ات یح  هیمواد اول   یی که جابجا   19- د یکو  ی کاال از گمرک برا  ص یترخ  ی بان یمرکز پشت  کی  ایگمرک کور  سیسرو

 .کرده است ی معرف کندیم

  از تداوم    نان یو اطم لیتسه   ی ( و برا2020مارچ 26) 19-دیو درمان کو   صی تشخ یمهم برا  زاتیتجه  ی ساده کردن واردات و اهدا  یگمرک برا   ،یلیدر ش

 .صادر کرد یقطعنامه ا ی و مرز ها با مقررات مختلف عمل  یی هوا  یها دانیتجارت در بنادر، م

   متشکل از    ینظارت  ژهیگروه و   کیکرده است.    جیترو  ی همه اسناد گمرک  یپاکساز  ی را برا  یکیالکترون  ل یاستفاده از فا  یجنوب  یقایآفر  یدیخدمات عا

  یدگ یرس  یکارمندان" را برا  یبرا  گانیرا  ی "خط صح   کیو    19-دیبه حد اقل رساندن خطر ابتال به کو  یبرا  ی اتی دولت و کارکنان عمل  ،یصحت و سالمت

 . کرده است جادیا 19- دیبه سواالت مربوط به کو

 

 . SME،2020(: پالیسی واکنش های 19-، کرونا ویروس )کویدOECDمنبع: 

 



 ۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید رهنمود
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 ل یمرحله تعد 

  یی کمک به بازگشا   یمدت برا  انیمقررات م  ی سیپال  شود،یبطور آرام از سر گرفته م  ی ع یطب   تیکم شده و فعال   تیمقررات محدود  ریو سا  ی عموم  نیاز آنجا که قرنط

مدت و بلند مدت   انیم  یمنجر به تقاضا   یو   فهیوظ  یها  یژیمرحله، استرات   نیشرکت ها ضرور است تا کارگران با فکر راحت و به وقت به کار برگردند. در ا

مدت توسط   انیم  است ی قدامات سا یا   هیبخش شامل ارا  نیکار در مرحله بهبود آماده شود. ا   ی رویخواهد شد تا اقتصاد و ن  ازیو در آمد مورد ن  فی وظا ی اب یباز یبرا

فراتر از مرحله   ایدر مرحله بهبود    ی عیطب  ماز شرکت ها به قس  ی در مناطق مختلف جهان است، بعض  (EBMOs) یتجار   تی عضو  یو سازمانها  انیکارفرما

 .بهبود قرار دارند

 

 از بازگشت به کار  تیحما .1

 کار ها  بیترت یبررس 1.1

. همانطور که ستندیکار از راه دور مناسب ن  یبرا  فیهمه وظا  ی ول   کنند،یم  ی ، بشتر شرکت ها کار از راه دور را عمل19-دیکو  ر یهمه گ  ی ضیمر  وعیاز زمان ش

 ،ی گروپ کار  کار؛محل    ماتیکار؛ تنظ  ن یگزیجا  یدر حال بازگشت به محل کار هستند. طرح ها  ج یکارگران به تدر  دهند،یها را کاهش م  تیکشور ها محدود

 .است کار مات یمشترک در مرحله تنظ  استیس یدر محل کار از جمله واکنش ها ی کیمتناوب؛ و فاصله فز ی ت رخص و یساعت کار

 

 

 در کار  یو صح  یشغل تیمصون شیافزا 1.2

دهند.   شیالعاده افزا  فوق بطور  دیمحل کار را با  ی و سالمت   ی منیا  گردند،یها بر م  تیکاهش محدود  بیبه محل کار خود به تعق  جیهمانطور که کارگران به تدر

  یک یمربوط به بهداشت محل کار و فاصله فز  یها  ییها و راهنما   پالیسی  ی اقدامات اساس  ی کارگران خود را دارند. بعض   ی و سالمت  ی منیا  فهیمعموال وظ   انیکارفرما

 .انجام دهند دیبه حد اقل رساندن خطر ابتال را با  یبرا

 

 ان ی تا کافرما کند یفراهم م هیقیدوسال به عنوان تشو  یط SGD 70000تا   ی هر کارگر محل یرا برا  SGD 2000 یکار  یزندگ نهیکمک هز سنگاپوردولت 
  .رندیبگ ستد ی)کار کم در هفته( را رو ری(، و زمان انعطاف پذفهیوظ میتقس باتیوقت و ترت  مهیدر )کار ن یریمثل انعطاف پذ ریانعطاف پذ  یکار باتیترت

 کار سنگاپور  یرو ی: نمنبع

رهنمود به دنبال بحث  نیبخاطر بهداشت و حفظ الصحه محل کار صادر کرد، ا عیهمه صنا یبرا  19-دیاز کو یریپشگ یوزارت کار وهنمود ها ،النکایسر در
 .و سالم در محل کار اتخاذ شد ی من یا  یارتقا  یبرا  ی اجتماع یبا شرکا

 .19-دیکشور در مقابل کو یواکنش ها یسیپال یسکو ILO :منبع

 

 ساتیکارخانه/ تاس ییبازگشا یرا برا Aide-Mémoire "داکا،  ،تنیمتروپول عیو اتاق تجارت و صنا شیبنگالد انیکارفرما ونیفدراس

 ییاداره و کارگران زمان بازگشا ان،یکارفرما یرا برا یمنتشر کرده است تا رهنمود" را بطور مشترک 19-دیپس از کو یصنعت

 دیکه در هنگام تول ییکارها انیکافرما ستیچک ل کی یاست با خانه پور نیفراهم کند. هدف آن ا نشا یتجار اتیکارخانه ها و عمل

 .را بدانند رندیمدنظر بگ ییبازگشا یاستراتژ جادیکار خانه و ا کی

 
 "19-دیپس از کو یصنعت ساتیکارخانه/ تاس ییبازگشا یرا برا Aide-Mémoire "داکا،  تن،یمتروپول عیو اتاق تجارت و صنا شیبنگالد انیکارفرما ونی: فدراسنبعم
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 آموزش و پرورش مهارت  .2

 یو حرفه ا یکیآموزش و پرورش تخن 2.1
 

از کورس ها به   یاریترننگ و پرورش مهارت ها شده است. بس ،یو حرفه ا  ی به آموزش و پرورش فن ی اختالل اساس  جادیباعث ا ی عموم  نیو قرنط ی فاصله اجتماع 
 نیا محدود است. در یی ا یروست مناطقدر حال توسعه و  یدر کشور ها ژهیبه انترنت، به و ی دسترس که،یشده است. درحال لیتبد ن یآنال یریادگ یبه  ایدر آمده   قیحالت تعل

از   ی بانیو پشت تی حما یرا برا  ی از کشور ها اقدامات   ی مناسب انترنت اقدامات را انجام دهند. بعض متی و ق ی ها، دسترس رساختی بهبود ز یبرا  توانندیرابطه، دولت ها م 
  ،تیتقو یتالیجید یر یادگیشناخت و اعتبار را برای ها  ستمیو س نیآنال دیجد طیتا مح ندکمی را کمک  انی و مرب نیانجام داده اند، معلم نیدهندگان خدمات گسترش آنال هیارا

 توسعه و آموزش کارکنان بودجه در دست داشته باشند. یبرا انیرا گسترش دهند تا کارفرما  یو طرح ها
 

 

 ی آموزش، مهارت مجدد و کارآموز 2.2

محبور به گرفتن   گرانیو دشده    کاریب  یجبر   شدن   رخصت  ل یبدل  ا یکار کم    لیشدن از کار به دل   رونیب  ل،یتقل   لیاز کارگران به دل  ی مدت، برخ  نیدر طول ا

نو را امتحان کنند. ترننگ و دوباره   یزی چ  ایکسب    ید یوقت استفاده کرده و مهارت جد  نیلهاذ بهتر است که از ا  نیبدون معاش شدن، بد  ا یبا معاش    ی ترخص

 جاد یا  شهیپ  ای  فهیوظ  یمرحله بعد  یکارگران مخصوصا جوانان را کمک کنند تا مهارت ها و پالن برا  تواندیاست که م  یراه ها  ،یمنجمله کارآموز  یمهارت ساز

 .کنند

شرکت ها  شتریکرده است. اگرچه ب عیسر  ی اجتماع  یاشتراک گذار ایزنده  ویدیو قیرا در کار و آموزش از طر ی تال یجید یها کردیرو 19-د یبحران کو برعالوه،

تماس رو در رو بود   یریوگباعث جل   ی عموم نیو قرنط  ی بحران زمانکه مقررات فاصله اجتماع  هیگرفتن با انجام دادن" را در مرحله اول ادی" کردیو کارگران رو

از   ماتیدر تنظ  ی ارتباط با مشتر  تیریشروع مد  یخواهد بود. بطور مثال، برا   یچالش مهارت ساز   کیماال  ادامه کار از راه دور احت  دادند،یکار را انجام م  نیا

اقتصاد شرکت ها و هم کارگران باال بردن مهارت  ریمتغ  ی بهتر با ضرورت ها یو سازگار  هیته یبرا  16کنند. میرا تنظ ی و یدیجلسات و دیراه دور فروشندگان با

 .ندکن  یو دوباره مهارت ساز

 

 

 
—— 

16  Mckinsey 2020 یم   7کار خود کنند"،   یرو یمجدد ن  یپس اقدام به جمع آور  ن یاز ا د یبا ی، شرکت ها 19-دیبرون رفت از بحران کو ی"برا   ،یو کمپن. 

   بخشنامه شماره  یانسان   یرویوزارت ن   ،ایزیاندوندر M/3/HK.4/III/2020 و    یریشگیبخاطر پ   یمعاش تجار  نی از کارگر و تام  تیرا رد مورد حما

کارگران   ی ( حفظ کمک مال 2شود؛ و )  یر یدر محل کار جلوگ  19-دیکو  وعی( تالش شود تا از ش 1: )بخشنامه  ن یصادر کرد. هدف ا  19-دیکنترول کو 

 .شود تامین 19-دیکو ریهمه گ بلدر مقا

 که یصادر کرده در حالرا موقت  یرهنمود ها 19-دیمحل کار و کنترول کو ی ریشگیاداره کار و اشتغال و اداره تجارت و صنعت در مورد پ ،نیپیلیف در 

  ت یرا رعا قیدق یصح یپروتکل ها دیبا  یدر سکتور خصوص انیهمچنان پابرجاست کارگران و کارفرما ی عموم نیشده جامعه و قرنط تیتقو  نهیقرنط

 .باشدی خسارت کارکنان م ی جبرا یایمزا  /ی اجتماع نیبستر شدن و تام  یایمزا ،یرحاضریدستورالعمل ها شامل حقوق کارگران، حقوق غ نی. اندکن

 

 منبع: ILO کشور یواکنش ها ی سی پال  19-دیکو. 

ها  SME بطور متوسط به  تیریو دروس مد  ی . دانش فن دهدیرا م  نیآنال  ی عامل آموزش   ستمیبه س  گانیرا  ی ، و دسترسSME یرا برا   یکمک آموزش  نیچ

 .شودیم  هیارا فونیعامل تل ستمیس قیاز طر ریدر طول همه گ

 .SME ،2020 یواکنش ها سی(: پال 19-دیکرونا )کو  روسی، وOECD: منبع

گانا بطور    ی ل یکرد. خدمات تحص   بی را تصو   ی اقدامات ابتکار  ی ریادگیدر آموزش و    19-دیکو   ی منف   ریحداقل رساندن تاث  یبرا  نفعانیذ  ریهمراه سا  گانا  دولت

دولت است   تالش   یجا یریادگی ونی زی. تلوکندیپخش م  (GL) گانا  ی ریادگی ون یزیبه نام تلو ی اختصاص   ی ون یزیکانال تلو  کیمنظم موضوعات مختلف را در 

 .به طور فعال به دروس خود ادامه دهند 19-دیتا دانش آموزان با وجود کو 

 .2020جون  Ghanaweb ،7، "می را پشت سر نگذار TVET :کرونا در گانا روسی"پاسخ و  ب،ی حب نی: کماالدمنبع

 

s subsidizing training for SMEs, and offering free access to online training platforms. Technical knowhow and 

management lessons will be offered to SMEs free of charge during the pandemic via mobile platforms. 

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

 
The Government of Ghana together with other stakeholders in education enacted innovative measures to 

minimize the negative effect COVID-19 would have on teaching and learning. The Ghana Education Service 

regularly broadcasts various subject topics on a dedicated television channel called Ghana Learning (GL) TV. Joy 

Learning TV is also complementing the Government’s efforts to keep students actively studying despite COVID-

19. 

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

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&amp;title=Covid-19_SME_Policy_Responses
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Ghana-s-Coronavirus-Response-Let-s-not-leave-TVET-behind-973168
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 یها کردیبرنامه ها بود مثل رو  ینو آور یبرا   ی و آموزش ی ل یبا موسسه تحص یاز ترننگ، باال بردن مهارت، و همکار  تیو حما  قهیپاسخ دولت شامل تشو

  .نیآنال  ی آموزش

 

 

 تل یجید یاز استفاده تکنالوژ  تیحما .3

 تل یج ید یها  رساختیگسترش ز 3.1

همه   وعیاند. از زمان ش  دهید  بیاز همه از دست دادن شغل آس  شتریافراد که ب  یمهم است، بخصوص برا  یبهبود اقتصاد  ی برا   تالیجید  یبه فناور  عیسر  ی دسترس

چشم   شیافزا   یرسم  ریغ  و  ی رسم   یو فروش کاال ها و خدمات توسط شرکت ها  ، یابیبازار  غ،یتبل   یبرا   ی اجتماع  یو استفاده از رسانه ها  نیدر تجارت آنال   ر،یگ

فرصت  نیاز مناطق از ا  ی در بعض یاقتصاد  یباال، شرکت ها متیخدمات و ق نیی پا  نانیاطم  تال،یجید یها رساختیکمبود ز لیحال، بدل نیبوجود آمده. با ا یریگ

مورد ضرورت و   فیارتقا دهند، از جمله وظا  ای  جادیرا ا   ی و استفاده جهان   ی دسترس  توانندیبزرگ در بازار همچنان م  یروین   کی  ثی محروم هستند. دولت ها منح

ها مثل زمان   هیقیتشو   ایانتقال دهد    نیتمام خدمات را به صورت آنال  جیبه تدر  توانندیکرد. دولت ها م   یی را با استفاده از معلومات شناسا  ازیمورد ن  یمهارت ها

 .فراهم کند نیاستفاده از خدمات آنال قیتشو یبرا نیآنال  ی ات یمال هارنامهاظ یخانه پر یرا برا ینقد یها قهیتشو ایکار را فراهم  عیپروسس سر
 

 50  یها  قهیتشو  یبرا  توانندیم  طیواجد شرا  انیکارفرما  ددهیم  هیکوچک بخاطر حفظ کارآموزان و شاگردان شان را ارا  یاز شرکت ها  ی بانیپشت  ایآسترل  

. شرک کوچک که قادر به حفظ کارآموز  دهنددرخواست    2020سپتمبر    30  ی ال  2020  یجنور  1از    هنو ما  ی شاگرد ال  ایدرصد دستمزد کارآموز  

 .کارآموزان استفاده شودحفظ  یبرا میگیرد میتوانند قرار شان  اریدر اختکه  قهیتشو با   ست،ین

 ر یکرد. ز  ی معرف   19-دیکو  یریهمه گ  لیکار به دل  فیبخاطر بازار ضع  دیجد  النی را به قسم مدد معاش به فارغ التحص  یطرح کارآموز   سنگاپور  دولت 

 از یماهوار بر اساس مهارت و بخش مورد ن  ی . کارآموزان مدد معاش آموزششدکیماه طول م  12شرکت ها    ی زبانیبه م  ی آموزش  یبرنامه، دوره ها  نیا

 .خواهند کرد نی را تام ی مانده مدد معاش آموزش ی و شرکت ها باق ی مدد معاش آموزش  صدیف 80خواهند کرد، دولت   افتیدر یکارآموز

 اردیل یم  3برنامه    یمهارت آموز   یو فن  ی شوزمرجع آم   ،نیپیفل  در PHP شده اند آغاز کرده   کاریباالبردن و بازپرداخت کارگران که موقتا ب   یرا بر

 .نیآنال  یجمله کورس هاازاست،  

 سکتور که تقاضا   ای در بخش  انیتا به کسب مهارت کار جو  شودیم  هیبا مشارکت شرکت ها ارا  کاریبه کارآموزان ب ی مهارت آموز یدوره ها  ،رلندیآ در

 ممکن از طرف دولت   انیپرداخت سود کار جو  ای یی با معاش کارجو  رکایشرکت در ترننگ، افراد ب   یبرا   انیبه کارجوا  هیقیموجود است کمک کند. تشو

 .است گانیباز و را کاریاکثر افراد ب یترننگ برا  نیا  تیصالح یها اریرا  هنگام حضور در ترننگ حفظ کند. مشروط به مع یپرداخت ها نیاست چن

 
 . SME ،2020  یواکنش ها یسی(: پال19-دیکرونا )کو روس ی، وOECDمنبع: 

 

 

 

  :به دولت تجارت جاپان ونیفدراسانتخاب شده  یپروپوزل ها
 
 بخاطر  یساز تالیجیو د یمعلومات یراه حل تکنالوژ یبانی. پشتدیکار کردن از راه دور گسترش ده یمعرف یرا برا زاتیتجه کمک

 .دیسهولت کار از راه دور را فراهم کن
 محل  یده یآگاه یکار از راه دور، طرح ها ی)روش ها دیگسترش ده رهیو غ یاضافه کار یبهبود کار ها یها را برا کمک

 .هوشمند( یها و تلفون ها تیتبل وتر،یکمپ دیکار()شامل خر
 
هی(، و مصرف سرماهیاول یو رهنمود دارو، منجله مشوره ها نیآنال صی)تشخ دیکن لیو مقرارت آنرا تسه جیاز راه دورترو یداکتر 

 .دیکن یبانیاز راه دور را پشت یمربوط به داکتر
 .تجارت جاپان ونی: فدارسمنبع
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 تلیجیتوسعه مهارت و سواد د 3.2

به دست آوردن   یبرا  یاز خدمات و از تکنالوژ  توانندیکه مردم م  دیشو  نیبه همان اندازه مهم است مطم  ،تالیجید  یها  رساختیبه ز  ی گسترش دسترسهنگام که  

 کند   ی بانیو پشت قیومربوطه را تش یضرور است که آموزش مهارت ها ی س یدهند. اقدامات پالمیبازار را گسترش  ایکنند  میاستفاده  دیجد یمهارت ها

 

 یو نو آور   ین یکار آفر جیترو  .4

 کند،یم   ی بانیپشت   افتهی تذکر    ی کوتاه مدت را قسمکه در بخش قبل  جهیو بود  ی نگیضمانت قرضه، کمک ها که نقد  م،یاقدامات کوتاه مدت، مثل قرضه مستق  فیتعر  یبرا

اهداف   رینو شروع با سا  یبسته شدن و انحراف شرکت ها  ،یراه انداز  یمناسب برا  قهیو تشو  طیفراهم کردن شرا  یهدف برا  تواندیهمچنان م  ی اسیمداخالت س 

  ی بالقوه در پاسخ به نوآور   انی کارفرما  یبرا   نیو ا  ست،یکند ضرور  تی حما  یو نوآور  ی نی مدت و بلند مدت که از کارآفر  انیم  یها  استیباشد. داشتن س  یتجار

را ارتقا دهند   یو نوآور   ی ن یکارآفر  تواندی که م  یداماتدهند. اق  ریرا تغ  یالت،خدمات و مدل تجارو تا محصو  کندیکار را آسان م  19-د یبازار بعد از کو  رات یتغ

 :ار انجام دهد ریموارد ز توانندیم

 انطباق نهیمثل هز د،یرا کاهش ده ی ن یموانع کار آفر. 

ساده، روند  یروش ها یمثل اجرا  د،ی تجارت ساده ساز  ی لی و تعط یمرتبط را با بازساز یو روش ها دینوپا کاهش ده  یشرکت ها  یرا برا  یادار یها بار
  .ی کیانتقال به دلت الکترون دنیاسناد و سرعت بخش عیسر یمنظور

دیکن تی تقو رهیبالقوه را با ارتقا آموزش، توسعه شبکه و غ  ی نیآفر کار. 

دیرا فراهم کن ی مال  یها قهیو تشو تیحما. 

  

 اتخاذ کردند. یو نوآور ی ن یاز کارآفر  تیاتقا و حما   یرا برا ی متفاوت ی اس یکشورها در سراسر جهان اقدامات س
 

 

  یبدون تماس، بسته ها  ی ل یتحو  ن،یسرنش  ی )بطور مثال خرده فروش  یتجار  یها  وهیتوسط شرکت ها، ش  دیجد  یفن آور  تی تقو  یرا برا  ی اقدامات  نیچ  

  ی سرگرم  ن،یخدمات آنال   ن،یدفتر آنال  ن،یآموزش آنال   ن،یآنال   ی پزشک  ی مراقبت ها   ن، یآنال  دی)بطور مثال خر  ی تجار  یتازه( و مدل ها   یاستندرد غذا

 .کرد ی ( معرفتالیجید

   بخصوص) است که شرکت ها  ی پورتال  کیشامل    نیکرد. ا  ی" را راه اندازتالی جید  ی ابتکار بنام "همبستگ  یساز  تالیجیو د  یوزارت نوآور  ا،یتالیا  در 

SME در مورد کار فعال/ کار از راه    ی بزرگ سکتور خصوص   یاز شرکت ها  تالیج یبه خدمات د  گانیرا  ی دسترس  ی برا  توانندیم  (ها و افراد مستقل

گردش و کار به کنار   یها  تیتا با محدود   گران،ید  انیثبت نام کنند، در م  یوتری کمپ  یها  ستمیوس   لیبه انترنت مبا   یدسترس  ،یی ویدیس و کنفران  دور،

 .ندیایب

 . SME ،2020 ی واکنش ها یسی(: پال19- دیکرونا )کو  روسی، وOECD :منبع

 

را  شود،یم دهیکه انتقال به تجارت نام 19-دیکو یابیابتکار باز یجیمعامالت ف هیو کنگره اتحاد انیکارفرما ونیو فدراس یجیتجارت ف

 اسیبالقوه مق یکه شرکت ها شوندیم یشناسا یاجرا کرد. کارگران یشرکت ها یدر بخش رسم یاز کارگران اضاف تیحما یبرا

مدت و بلند مدت  انی. هدف مکندیم جادیاقتصاد خورد و درآمد شان ا نیتام یها را برا تیظرف ملرا شروع کرده و ابتکار ع ریپذ

را کمک  یبهبود اقتصاد یسکتور خصوص قیرا استخدام کند و، از طر یشتریاست که بطور بالقوه کارگرن ب نیشرکت ها ا یبرا

 .تجارت و کنترول تجارت را فراهم خواهد کرد یا رهکند. خدمات خاص ابتکار انتقال به تجارت ترننگ تجارت، خدمات مشو

 

 .یجیف انیتجارت و کارفرما ونی: فدراسمنبع

 آن در  ورنی ونیلیم 100اعالم کرد، که  وروی ونیل یم 2و  50000 نینوپا و رو به بهبود ب یشرکت ها یپل کرونا را برا یدر هالند، دولت قرضه ها
 .پس از درخواست در دسترس باشد یروز کار 9- 4 دیبا وروی 500000 ریدسترس خواهد بود. قرضه ها ز

پا، رو به بهبود ونو یشرکت ها  یرا برا  یی وری ونیل یم 250فالندرز بسته  ک،یبلز در SME ریکه تحت تاث یطرح، شرکت ها  نیکرد. طبق ا یراه انداز  
  یبرا لرا بطور کام ی مال انیضرور دیقرضه ها با نیدر طول سه سال است. ا وروی 800000 ی تبع یقرضه ها طی قرار دارند واجد شرا 19-دیکو ریهمه گ
 .کنندیپرداخت م صدیف 5ماه تحت پوشش بدهد. شرکت ها سود  12حداقل 
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 / اشتغال زا ن یکار آفر عی از رشد صنا  ت یحما یبرا ژه یاقدامات و  .5

  ی گردشگر  ژهیبه و  دهید  ب یآس  عیهدفمند را به صنا  ی بان ی از کشور ها اقدامات پشت  یار یسخت زربه زد، بس  ژهیخاص به و  یبخش ها  19-دیکو   وعی اقدامات مقابله باش

 ی و چالش ها در بخش ها  لیساها، م  تیها، درک خاص محدود  ی سیپال  ی گسترش داده اند. اگرچه، در طراح  گرانید  انیدر م  د،یترانسپورت و تول  ،یو مهمان نواز

در   تواندیم  یها در بخش گردشگر SME. بطور مثال،  ستیکننده ضرور  میشرکت ها و مقامات تنظ  نیتعامالت ب  نیهم است، بنابر  استگذارانیس   یمختلف برا

 .کننده نباشد دواریام کی نزد ندهیصنعد در آ نیا  یهنگام که چشم انداز اقتصاد ژهیدو دله باشند، به و ی گرفتن قرضه از ترس گرفتن قرضه اضاف

 

 

 کوچک  اسیدر مق  یاز تجارت فرا مرز  تیحما .6

بطور   ا ی  دهدیارزان را به کاالها و خدمات م  یو اجازه دسترس  کندیاشتغال را فراهم م   ، یی غذا  تی کمک به امن  ی برادر مقیاس کوچک    ی تجارت مرز  لیپتانس 

. در پاسخ به بسته استکوچک شناخته شده    ا یمحاط به خشکه    یا   رهیجز  یو در کشورها  یاز جوامع مرز  یاریمختصر عرضه بطور گسترده مخصوصا در بس

را اجرا   ی ت یکنند و اقدامات حما   یهمکار  توانند یاست، دولت ها م گذاشته   ریهزاران نفر تاث   ی بر زندگ   یقفل شدن که بطور قابل توجه  یها   تیشدن مرز ها و محدود

نامناسب.   یها  جرین بردن کنترول پروسیعرضه و از ب  یها  رهیزنج  ی سازمانده  یبرادر مقیاس کوچک    یتاجران مرز  انیدر م  یویحما   باتیکنند از جمله ترت

 .کندیداده و درآمد را حفظ م جیرا ترو ی به کاالها و خدمات اساس  ی دسترس کند، یامکان تداوم تجارت را فراهم م نیا

 

 100بسته باپرداخت   لندیوزین NZD ونیل یم 25 ندهیماه آ  12 ی دولت ط ن، یکرد. عالوه برا  یرا راه اناز  ونیلیم NZD ی مشاوره تجارت ی بان یپشت یبرا  

  .پشنهاد داده است

 .SME ،2020 یواکنش ها  ی سی(: پال 19-دیکرونا )کو  روسی، وOECD: منبع

و   یدر ادامه نوآور کیفن ت یاز شرکت ها تی حما یبرا  ی و خصوص  ی عموم  یهمکار قیرا از طر SGD ونیلیم 6  کیفن ت ی صندوق هبستگ سنگاپور در

  نیتام  یمصرف برا کباریکمک  SGD 20000 کی یکمک ها دو بخش دار نیکرده است. ا سیتاس SME رشد مثل قرضه یها  یاستراتژ یریگیپ

 یها نهیدرصد از هز 70رشد تجارت که حد اکثر  ی و دوم کمک مالرا پشتیبانی کند  هیومصارف گردش سرما  ی اتی عمل یها نهیزتا ه  فیوظا هیسرما

  .دهدیسخت افزار و نرم افزار را تحت پوشش قرار م یها نهیدستمزد وهز ی بان یپشت  ،یمثل خدمات حرفه ا  ط،یواجد شرا

 .سنگاپور کی: انجمن فن تمنبع

  کیبحران قرار گرفته اند، و همچنان  ریتحت تاث ژهیو پوشان اعالم شده است، که به و ی نساج   یکارخانه ها یشش ماهه برا ی اتیمال التیتعط ،ایکامبوددر 

 .شوندیم ی کارگران پوشاک که مجبور به گرفتن رخصت یبرا  یبسته امداد

 .2020 ،ینیب ی درون یسی، سلسله پالMSME ی ریانعطاف پذ ت یمقررات تقو :ASEAN در 19-دیبه کو یشرکت  ی واکنش ها یسی، پالASEAN و  OECD :منبع

شرکت   یخزانه دار یاز ضرورت ها  تیحما  یبرا  یی وروی ونیلی م 200 یاعتبار  نیال کیدولت و   تیبا حما یضمانت نامه اعتبار وروی اردیل یم 3 پرتگال

 .کرد ی معرف یکوچک در بخش گردشگر یشرکت ها یبرا  یی وروی ونی ل یم 60  یاعتبار نیبا ال  ،یاقتصاد  یها

 .SME ،2020 یواکنش ها یسی(: پال19-دیکرونا )کو روس ی، وOECD :منبع

کرد.   بی تصو  رایاخ  19-دیکو  ریهمه گ  ی ضیکاال در واکنش به مر  یترانسپورت مرز  یاصالح شده را برا  یدستورالعمل ها  ی جنوب  یقایجامعه توسعه آفر

  موروس،عضو، منجمله آنگوال، بوتسوانا، کو  ی کشور ها  نیدر ب   19-دیاصالح شده ساختار دادن پروسه صاف و هماهنگ مقررات کو  یدستوالعمل ها  نیهدف ا

  .باشدی م  وی مبابیو ز ایزامب   ا، یتانزان  ، ی جنوب   ی قایآفر  شل،یس  ا،یبی نام ک،یموزامب  س،یمور  ،ی لسوتو، ماداگاسکار، مالو ،ینی کانگو، اسوات کیدموکرات  یجمهور

 .2020جون26 مز،ی "، مجله سوترن تاکندیم بی را تصو یمرز دیجد نیقوان  Thando Mnkandhla ،"SADC: منبع
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 تدارکات عامه  .7

  ی دور زدن بعض  ی و اجازه دادن مسوسات برا  ی تدارکات عموم  نیقوان  ی بخصوص در زمان بحران داشته باشد. ساده ساز ی قابل توجه   ریتاث   تواند ی م  عامه تدارکات  

کمک  MSME یبازار برا  یبه گسترش فرصت ها  تواندیکه م  ی محل   یاقتصاد  یاز شرکت ها  ی دولت  یها  دیخر  لیتسه  یبرا   ی تدارکات عموم  نیاز مقررات قوان

  یرا برا   یو چارچوب نظارت  یمنسجم، کامل، هماهنگ قانون   اندتو یم   ی. دولت ها دفراهم کن   ینوآور   یو ارتقا   ی محل   ف یوظا  جادیرشد شرکت و ا   ی را برا  ر یکند، مس

 17.کند تیبه قسم عموم حما ی تدارکات عموم  ستمیعملکرد س
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17  ILO ،"ی"، آگاه 19-دی پس از کو عی و واکنش سر  داری پا یشرکت ها  ی برا ستی ز   طی کردن مح ری امکان پذILO  2020، جون. 

 با  دیشده با  هیفدرال ته  یکه توسط نهاد ها و بخش ها  ی عموم  یدرصد از ارزش کل کاال ها، خدمات، و کار ها  35حد اقل    کو،یدر مکس SME   ،ها

ها در   SME یبرا  حاتیو اجرا کند؛ و ترج ی ها طراح نهیها در همه زم SME را از دیخر لیتسه  یو آژانس ها قرارداد کند تا برنامه ها یادارات مل

 .اوردیو به همان نمرات مناقصه را بدست م کنندی مناقصه را برآورده م طیپشنهاد دهنده شرا نیکه در آن چند شودیم نییتع طیشرا

کنند د یخورد و کوچک خر یدرصد کاالها و خدمات را از شرکت ها 20حداقل  ی دولت  یکه سازمان ها ستیهند، اجبار در. 

به  درصد ارزش قرارداد را  30کند    ی تا قرارداد فرع  زندیرا صدا م  داریخر  ینهاد ها  دیخر  یحیمقررات ترج  ،ی جنوب   یی قایآفر  در SME   ی گروه ها  ایها  

 .شده است نییمحروم تع

اتخاذ کرده   ی کوچک در تدارکات دولت  یمشارکت شرکت ها  شیافزا  یرا برا ی اقدامات مختلف  ایکور  ی سازمان خدامات تدارکات عموم  ا،یکور  یجمهور  در

 .نیآنال ایکور یکیالکترون دیخر ستمیس قیاست، از طر

ILO ی "، آگاه 19-دیپس از کو عیو واکنش سر داریپا یشرکت ها  یبرا ستیز طیکردن مح ری، "امکان پذ ILO 2020، جون. 
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 ی مرحله بهبود 
 

تر از   ی مرحله طوالن نیرو، در ا نیخواهد کرد. از ا ریبحران به بهبود تغ  تیوضع ری از تغ استیس یهدف پاسخ ها کنند،یها را کم م تیهمانطور که دولت ها محدود
  یتنوع اقتصاد  ف،یوظا  جادیا جیرا ضمن ترو اکه تقاض انهکامل تجارت شود. ابتکارات هدفمند ی ابیو باز  ندهیآ  یبهتر برا نادیب کی  جادیبه ا دیتمرکز با 19-دیپاسخ به کو

 نیا  ی از از اهداف اساس  ی بعض اینها  متوقف میکندرشد سبز  یبرا یگذار هیاز سرما  تیو حما  یساز تالیجیتوسعه مهارت، استفاده از د ،یبهرو  ،یو تحول ساختار 
  یشده اما موجها حیمرحله بهبود تشر ی که در بخش قبل  اشدمدت ب انیم  ی سی از مقررات پال  ی ممکن است مشمول بعض نیاست. ا ریو فراگ  داریپا یبهبود یبرا  ی س یپال

 همرا است.  یکمتر با اختالالت اقتصاد  ریهمه گ ی ضیمختل کننده مر

 

 کاهش کنترول مرز ها و محافظت از صحت عامه  .1
 
  ی صح ی خطر مناسب و کنترول ها تیریحال، مهم است که مد نیاست. با ا  یو اقتصاد  یکامل تجارت  یها تی باز کردن مرز ها و از سر گرفتن فعال یبهبود اقتصاد  دیکل

سبز" کشوها را کرده اند "منطه   یی و شناسا یاز کشور ها دسته بند  ی را همراه خواهد داشت. بعض 19-دیداخل شدن با خطرات متناسب در معرض کو رایدر دست باشد ز
 .شودیامن در نظر گرفته م  یی بازگشا  یکه برا  یبه عنوان موارد

 

 ی گذار هی سرما جیترو  .2

 ی گذار هیجذب سرما 2.1
از کشور ها  یسار یدارد. ب 19-دیکو ریهمه گ ی ض یمر ی و اثرات اجتماع رانگریمدت اقتصاد و ی طوالن یدر کمک به بهبود  ی نقش مهم یگذار هیسرما  یها استیس

 هیجذب سرما یبرا  تواندیمشترک که م استیاز مقررات س   ی انجام داده است. بعض ی داخل  عیها در صنا یگذار هیاز سرما ی بان یو پشت   تیحما یرا برا ژهیو ی مقررات
 د،یشرکت ها را کم کن  اتی نرخ مال د،یهش دهرا کا ی خارج میمستق یگذار هیسرما یبرا  یساالر وانیو موانع د یادار ی: بار هایافت ریکمک کند به شرح ز یگذار
  ،یای، دری مشکالت هوا د،یرا سرعت بده ی کیعامل الکترون  یا ه ستمیو س نیآنال یاستفاده از ابزار ها د،یده شیها را افزا رساختیدر توسعه ز ی عموم یگذار هیسرما

جذب  یبرا  تواندیمشترک است که م استیاز مقررات س ی بعض  یگذار هیسرما یآژانس ها جادیو ا دیببر نیاز برا تدارکات  لیتسه  یبرا  ی ن یو ترانسپورت زم لیر
 به کشور اجرا شود  یگذار هیسرما

 

 

 

 ی االملل نی بازگرداندن تجارت ب ی برا یالت یو تسه یقیطرح تشو 2.2

 

  ایاقدامات که در مرحله بقا    یاقدامات و اهداف مربوط به تجارت است. بعض   ت یبا بهبود شفاف  ی جهان   ی قابل مالحضه در تجارت و بازار ها  شیبه افزا   نجای ضرورت ا

  ت یدر حما  ی الملل  نیها ب  هیاعالم  نیتام   مولاقدامات مش  نیکند. ا  دایادامه پ  یاقتصاد در مرحله بهبود  یو متنوع ساز  شتریرشد ب  یبرا   تواندیدر حال اجرا است م  میتنظ

و    یکردن، خودکار ساز  ی تالیج ید  ؛ی کنترول و بازرس  ت،یشفاف   شیاست؛ مذاکره در مورد کاهش تعرفه ها و حذف تعرفه در صورت امکان؛ افزا  یگذارا  هیاز سرما

ارسال    ی که تاجران را برا  نیه شود. استفاده از خدمات آنالکه مبادل  دیجد  التاجازه دادن محصو  یدادن برا  نامهیمراحل گواه  ع یو تسر  ؛ یمرز  یها   ندیفرا  یساده ساز

را در دوره    ی کیتعامل فز  تواندیکننده مرز م  می تنظ  یمربوط از آژانس ها  یها  نامهیو بدست آوردن گواه  دهدیاجازه م  سنسیگرفتن جواز و ال  یبرا  ی کینامه الکترون 

 .18دهد تیبلند مدت تقو یترانسپورت را برا  لیو تسه ی الملل نیب جارتت  تواندیم نیببرد و ا  نیحساس بحران از ب

 
  

—— 
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  زات ی . تعرفه ها در مورد تجه کند ی نظر م   د ی تجد   ی خارج   ی گذار   ه ی به سرما   ق ی تشو   ع ی ت تجارت در فهرست صنا ر و وزا   ی توسعه و اصالحات مل   ون ی س ی کم   ن، ی در چ  

از حد است،    ش ی ب   ن شا   ی گذار   ه ی سرما   ه ی که سهم   ی پروژه ها   ی توسط کاتولوگ همچنان لغو خواهد شد. برا   ی خارج   ی گذار   ه ی سرما   ی پروژه ها   ی برا   ی خودکار واردات 

 .درخواست دهند   ی ت ی توسعه و اصالحات وال   ون ی س ی تعرفه به کم   ی ها   ت ی معاف   ی برا   تواند ی م   ی شرکت ها 

 بزرگ در زمان   ع ی صنا  ی برا  ق بر   مت ی ق   ر د   ی درصد   10 با ی و کاهش تقر   ی مصارف صنعت  ی برا  ی ع ی گاز طب  مت ی در ق  ی درصد  20  با ی مصر، دولت از کاهش تقر   در

 .اعالم کرد   ع ی صنا   ر ی سا   ی برا   ق بر   مت ی خبر داد. دولت همچنان توقف حد اقل سه سال را در ق   ی ر ی همه گ 

 .2020  ی م   4شمار مخصوص    ، ی گذار   ه ی نظارت از سرما   ی س ی "، پال 19- د ی کو   ر ی همه گ   ی ض ی به مر   ی گذار   ه ی پاسخ سرما   ی س ی سازمان ملل، "پال : کنفرانس تجارت و توسعه  منبع 
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 ی اعتبار صادرات  مهیب یطرح ها 2.3

 م،یمستق  ریمعامالت صادرات غ  یبرا  مهی اعتبار کوتاه مدت، ب  یها  نیمشمول مقررات موقت، مثل تضم  ی الملل   نیتجارت ب  لیاز تسه  تی حما  یبرا  ی س یمقررات پال

 هیاول   یپرداخت ها غول   ،یمال  هیمتقابل و سرما  یدر صد پوشش ضمانت ها  شیموجود، افزا  یقرضه ها  یضمانت اعتبار نامه صادرات برا  ،ی س یتوسعه پوشش پال

 .باشدمی زود هنگام دییتا یو پروسه ها

 

 

 بازار کار   یری انعطاف پذ جیترو  .3

تجارت کمک کند.  مبه تداو ستتوانیها شود که م ینوآور یریگیشرکت ها از پ تی از کشور ها ممکن است مانع فعال  ی در بعض ی بحران، مقررات قانون  انیدر جر

را فعال کنند. اقدامات   ریذکار انعطاف پ  طی را آرام و مح  ی از تعهدات قانون   ی در مورد اقدامات موقت توافق کرده اند تا بعض  ی اجتماع یاز دولت ها و شرکا  ی بعض

کار امکان دارد تا اصالح شود   رانهیو مقررات سختگ  نیقانون ضرور است و قوان  ی. بررسشودیم   ی قرارداد جمع   ا یو ضوابط استخدام    ط یدر شرا  ریتغ   موقت باعث 

مثل   ی بحران طیمحافظت شود، در صورت که در شرا تالی جیو اختالل د  یدهد، از حقوق کارگران و همسو شدن با روند تکنالوژ جیرا ترو فیوظا  جادیبطور که ا

محل   مهیب  ی قانون   یها  امدیشده، ضرورت خواهد بود تا پ  لیروش معمول تبد  کیکه کار از خانه به    ی. بطور مثال، تا جا دیراقرار د  19-دیکو  ریهمه گ  ی ضیمر

اساس مسول   نیخواهد بود که کافرما بر محل کار نظارت دارد و به ا   نیا   ی منطق  لیهر دو دل  نیا  یشود. برا  ی جبران خسارت کارگران بررس  یکار و طرح ها

شود تا مقررات   جادیسه جانبه ا   یها  تهیکم  دیبا  ست،یمحل کار تحت کنترول کارفرما ن   کند،یاز خانه کار م   یمراقب کارگران در محل کار است. زمانکه کارمند

 .دهند هیالزم را ارا یها هیموجود را مرور کرده و توص

 

 

 
 :سهولت تجارت یبرا جاپان یتجارت ونیفدراس یپروپوزل ها

 
 گمرک یشده توسط سازمان جهان می. تنظدیکن قیتشو رهیوغ ،یطب یها یلغو موقت تعرفه کاال یرا برا یالملل نیب جامعه. 
 یدوا ها عیساخت، و توز ش،ی. و آزمادیکن لیرا تسه رهیوغ ،یطب زاتیتجه دیتول شیافزا یبرا ازیمورد ن یعیافراد طب تردد 

 را توسعه دهید. ها نیو واکس یدرمان
 رفتهیپذ 19-دیکه به عنوان اقدامات متقابل کو دیکن بیترغ یتجارت یها تیمحدود عیمحدود کردن سر یرا برا یالملل نیب جامعه 

 .دیشو نیآنها مطم یدر اقدامات تجارت تیشده است و از شفاف
 

 جاپان یتجارت ونیفدراسمنبع: 

 

 محموالت    ی شوندگان در پاکساز  میفراهم کند که از طرف تسل  ندهی نما  کی  یاثبات توانمند   یشوندگان دارد تا برا   میتسل   ی آرام برا  ی اروپا تقاضا  هیاتحاد

بدست آوردن  یرا فراهم کند تا ب  انی متقاض  ی برا  ی و وقت اضاف   یاساس  یدر باره کاال ها   یگمرک ماتیدر تصم  عیتسر یاقدام کند، برا  ی ک یتجارت الکترون

  طیپرداخت در شرا  یوقت برا  یشتر یضمانت ها زمان ب  یها  نهیکاهش هز  یگمرک دست به عمل شود، برا   ازیمورد ن   ی ت اضاف هر قسم معلوما   هیو ارا

 .ی لی تسه گرید یخاص فراهم کند و طرح ها

 

   ستمیس  کیدر    ،ینی زم  یو مرز ها  یی هوا  یها   دانیدر بنادر، م  ی گمرک  میهم چنان هر رژ  ت،ی ورود به کاالها، حمل ونقل، ترانز  ی، مدارک براپانامادر  

  هیارا  تعاقبامعتبر است به شرط که اصل آن م  ی ک یبرنامه الکترون  قیشده از طر  هیگمرک. اسناد ارا  ت یریکامل مد  ستمیس  شود،یاجرا م   ی کیعامل الکترون 

 .شود

 

  یداده است دولت برا  هیارا 19-د یکو ی مقررات مال  ی س یاز پال  ی را به عنوان بخش BWP یاردیلیم 1قرضه  نیطرح تضم بوتسوانااعتبار صادارت  مهیب
واجد  یبه شرکت ها  یشده باشد برا سی که توسط قانون بوتسوانا تاس یو بانکها ی تجارت  یبه بانک ها یدرصد 80  یی جز نیتضم هیقرضه را با ارا قیتشو
 .دینما یم  هیارا طیشرا

 .2020جون  29"، مانتور، دهدیم هیرا ارا P1B قرضه نیطرح تضم BECI" کولو،ید نیولی : پامنبع



 ۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید رهنمود
 

 

 قبال محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 

 یدر بهره ور  ی گذار هی سرما .4

 ی بهره ور 4.1

را   یرقابت کنند. دولت ها بهره ور  ی الملل   نیو ب  ی کنند و در سطح مل  یکنند، رشد کنند، نوآور  دایتا رنق پ  شوندیمهم بخاطر که شرکت ها قارد م  ی لیخ  یبهره ور

 تواندی م  یبهره ور   کهی. در حال استمهم    ای کار ز  اریبه دن   شیشکل دادن پ  یدهند. همچنان برا  صیتشخ دیبا  داریپا  ی اقتصاد یرشد و بهبود  یبه عنوان محرک اساس

با   ی بهره ور  شیافزا  یشرکت ها را برا  توانندیواقع شود. دولت ها مدارد تا موثر    ازیاستفاده ن  یالزم برا   یبه مهارت ها  نیشود، همچن   تی هدا  یتوسط فن آور

بر   یپرداخت مبت  یها  ستمیس   ای  –مهارت    یو با ارتقا مدل ها   ،توسعه و ترننگ مهارت  یکنند، و روشها   ق یو توسعه تشو  قیاز تحق  یبانیپشت  ،ی مال   یها  قیتشو

 .کند تیرا حما رهیعملکرد و غ
 

 و مهارت لیتوسعه تحص 4.2

 تالیج یضرورت سواد و مهارت د  یو خودکار ساز  تالیجی. دکندیبرجسته م   کشور هاخارج  در داخل و    راو قابل حمل،    زیمهارت ت   تی اهم  ژهیبحران به شکل و  نیا

  یکار ضرور   ی روین  یساز  هکردن و ارتقا مهارت قابل حمل در آماد  دایفعال در مورد باال بردن مهارت، دوباره مهارت پ   ی ها  ی س ی. پالدهدیم   شیافزا   ادتریرا ز

  ی بعض  EBMOs یتجار  تیعضو  یو سازمانها  انیجوانان و تازه فارغان باشد. کارفرما  یدر اقتصاد، مخصوصا برا   ریمتغ   یبه تقاضا   یتا پاسخگو   باشدیم

دارد،   دیتاک   ی و  فهیو صحت وظ ی سالمت  وو حفظ الصحه   تالیج ید  یها  یکه بر فناور   میمرحله تنظ  یها  یسیکرده است منجمله پال  تی مدت را حما  ی مقررات طوالن 

  یر یادگیاز    ی بان یو پشت  ی آموزش رسم  یها  ستمیکار با س  تیمارک  یکردن عدم تطابق مهارت ها، وصل ضرورت ها  میکار، تنظ  میتنظ  نیدر چند  یبهره ور  شیافزا

 .ی، منجمله کارآموزمیباشدموثر ی رسم ریو غ ی مادام العمر رسم 

 

 و توسعه  قیتحق 4.3

توسعه و   یبرا   ی س یکنند. مقررات پال  قیو تشو  تی را حما  یو توسعه و نوآور  قیتحق  توانندیم  یرشد اقتصاد بلند هستند، و دولت ها  ی و دانش منابع اصل   ینو آور 

 دار یبهبود پا  یبرا  رورتمشترک مورد ض  ی ها  استیاز س  ی سهام بعض   یی قرضه ها و دارا  ،ی مال   یکمک ها  ات،یاعتبارات مال  ق یو توسعه از طر  ق یاز تحق  تیحما

 .بلند مدت است

 

 

و مقررات موجود  نیمرور قوان یرا برا یپروپوزل لندیتا انیکارفرما هیاتحادو  ایکمبود یتجارت یو انجمن ها انیکارفرما ونیفداس

با زمان بحران مطابقت دارد، بطورر مثال بحران  یتالیجیو مربوطه د یفعل یشوند که روند فن آور نیطرح خواهند کرد تا مطم

 19-دیکو

 

بر بهره  یمبت ستمیبلند بردن به س یدستمزد موجود برا ستمیاز اصالح س ایاستخدام کنندگان کور ونیفدراسو  تجارت چاپان ونیفداس

 .کرده اند یو عملکرد طرفدار یور

 .ایاستخدام کنندگان کور ونیتجارت چاپان و فدراس ونی: فداسمنبع

 

 .کرده است ی معرف  وروی ونیلی م 5.3 میمستق  ی طرح کمک مال کیو توسعه،   قیدر تحق یگذار  هیاز سرما تی حما ی، دولت برامالتادر 



۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید  رهنمود     
 

 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 یاز تکنالوژ  یاعظم یر یبهره گ 4.4

  ی برا  ی و آمادگ  ی تالیج ید  یمهارت ها  ،یخودکار ساز  ،یدر فن آور  یگذار  هیاز شرکت ها شده است. سرما  یاریدر بس  تال ی جید  یفناور ها   رشیپذ  عیبحران سر

را به   یو بهره ور  یی آ   رفعال کند تا کا  یریهمه گ  انیتجارت در جر  یرا برا  یشتریب  یریرا آماده و انعطاف پذ  ندهیکار آ  یرویضرور است تا ن  تالیج ید  راتیتغ

شود که بر اساس   یادیبه بن  لیکند و تبد  نیرا تضم  ی عموم  نیقرنط  انیسود را در جر  تواندیم  زین   یدر مقررات استفاده از فناور  یگذار  هیحد اکثر برساند. سرما

را استفاده کنند، بهتر   ی ک یچگونه برنامه تجارت الکترون  هشرکت ها ک  ی و ترننگ را وضع کرده برا ی مال  یها   هیاز کشور ها تشوق  اریشود. بس  نیگزیآن خوبتر جا

 .دیکن میشانرا تنظ یتجار یکرده و مدل ها غیخدمات خود را تبل ایمحصوالت 

 

  ی ری شود. اندازه گ  یز ی باعث رشد حاصل خ  تواندی تر است همچنان م  ری و انعطاف پذ  زی کار ت   طی مح  کی که    دهدی نشان م  ری بحران اخ  نی ا •

عملکرد ثابت شده    ی شاخص ها  ای   ی دی کل  ی ها  ی لی بر بدست آوردن تحو  ادتر ی هر روز، و ز  ی کم عملکرد کارمندان نظر به ساعات کار

  ر ی کار غ طی مح ک ی با  قی دارند. تطب  یبهره ور  ش ی عامل مهم در افزا ک ی  یول ستندی است که تنها هردو شرکت و هم کارمندان مشهور ن 

 .همچنان دهد،ی را نشان م یبهره ور  شی افزا لی متمرکزتر پتنش

 ILO یاستخدام کنندگان برا یالملل نی ، معاون سازمان ب مدوابا ی متونز •

 2020کارگر به ما آموخته است"،  یدر باره بهره ور ریکه همه گ یزیاستخدام کنندگان، "چ  یالملل نی: سازمان بمنبع

 

 

 

 استطاعت شرکت  جیترو  .5

تجارت   ی ریانعطاف پذ  ش یدر افزا  ی اصل   ی استراتژ  ک یبه  خطر    تی ریکاهش و مد  ، یقرار دارند. آماده شدن برا  یسابقه ا   یامروزه در معرض خطر ب  ی شرکت ها

نگ در مورد ترن  یبخشش برا   ای  ی کنند، بطور مثال کمک مال  تی و حما  جیترو  هیقیتشو   یپرداخت ها   قیتدوام تجارت را از طر  توانندیشده است. دولت ها م   لیتبد

تداوم تجارت   یپالن ها  شرفتیپ  یبرا  هیقیتشو   یپرداخت ها  جادیا  یبرا  ی واضح، و کار با موسسات مال   یو نمونه ها  یی فراهم کردن رهنما  ،یپالن تداوم تجارت

  یر یخطر را بهبود ببخشد و انعطاف پذ  تی ریمد  تواندیم  مهی منتظره آماده باشند. ب  ریهر بحران غ  یقابل لمس به قرضه ها( تا شرکت ها برا   ی )بطور مثال دسترس

 .اورندیب انیبم   مهیبهبود جذب ب یرا برا  ی اس یسلسه بزرگ از مقررات س کی توانندی م ی دهد، دولت ها و سکتور خصوص شیرا افزا

 

   یدنیغذا و نوش  هیته  ی محل  ساتیتاس  تیرا آغاز کرده است، که هدف شان حما  کیغذا و تجارت الکترون   لیکننده تحو  ت یتقو  ی، دولت بسته هاسنگاپوردر  

 .کنند جادیو متنوع ا نیدرآمد خود را آنال یها انیو خرده فروشان است تا شرکت ها جر

 ی همفکر  ی محل   ی ها  ی که کمک به فارمس   نیبه منظور ا   کند، یها وصل م  ی را با فارمس  ی نموده که شروع تکنالوژ  جادی ا  نیبرنامه آنال  کیدولت    ،لندیتا  در  

 .دینما هیرا ارا ی واقع 

  .2020 ،ینیب ی درون یسی، سلسله پالMSME ی ریانعطاف پذ ت یمقررات تقو :ASEAN در 19-دیبه کو یشرکت  یواکنش ها یسی، پالASEAN و  OECD :منبع

 

پالن تداوم تجارت از    کی  دیتول   یها برا MSME پالن تداوم تجارت همراه باشد، با  کیبا    دیتجارت با  دیجواز جد  یتمام درخواست نامه ها  ،ایمنگولدر  

 .یاضطرار یمل  تی ریو آژانس مد ایاستخدام کنندگان منگول ونی موظف است: فدراس ی شده مل ق یاز دو فراهم کنندگان تصد ی کی قیطر

 ا یاستخدام کنندگان منگول ونی: فدارسمنبع



 ۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید رهنمود
 

 

 قبال محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

 

 
 

 ی مرحله بهبود  یسبز کار .6

اقتصاد را کند کرده   19-دیکو  ریدر مناطق مختلف جهان متفاوت است. تاث   ی م یاقل  طیقابل احساس است و سطح خطر با شرا  ی در سطح جهان  ی می اقل  راتیتغ   ریتاث

نموده   تی و فعال  یی را به اندازه قابل توجه کم کرده است. همانطور که اقتصاد در سراسر جهان شروع به بازگشا  دیاکسا  یانتشار کاربندا   زانیهمچنان م  ی است، ول 

و   ستیز  طیظ محفضمن ح  فیوظا  جادیاقتصاد و ا  یایاح   یسبز برا  یبهبود ساز  یها  ی س یپال  نکهیمگر ا  کندیم  شیشروع به افزا  دیاکسا   یاست انشتار کاربن دا

سود کم قرضه ها   ق،یتشو   یبرا  ی ات یمال  قیتخف  بالعوض،کمک ها    ،ی مال  یمشمول کمک ها  ی آب و هوا وضع شود. اقدامات احتمال   راتیتغ  یپرداختن به سازگار

کمک از فن  یسود کم قرضه ها برا ،ینور سولر ستمینصب س یبرا  ی مال یکم مصرف، کمک ها های پرمصرف، گروپ یدر ساختمان ها یگذار هیسرما یبرا

و    قاتیو کمک از تحق  ،یصنعت و کشاورز  یبلند بردن از استفاده انرژ  یمقررات برا   ط،یسازگار با مح  یموترها  یبرا  ی اتیمال  فی کم کاربن، تخف  یها  یآور

 .گرانید انیدر م ،است   ستیز طیتوسعه مح

 

 

 یمرور مجدد بر حفاظت اجتماع .7

 ی به مراقبت ها  ی دسترس   یبرا  ی نموده اند تا سهولت   ی معرف  یریموقت را در پاسخ به همه گ  ی مقررات محافظت اجتماع  شرفتیدر حال پ  یاز کشور ها  یاریبس

 کی به    دستشود، کشور ها ممکن است    ندهیچانس که باعث بهبود کاهش بحران آ  شیافزا  یو کاهش از دست دادن درآمد شود. برا  فی ، نگهداشت وظا  ی صح

  ی مطابق با حقوق بشر و استندرد ها   ،ی بزند، منجمله محافظت اجتماع  ریجامع و واکنش پذ  ی محافظت اجتماع  یها  ستمیموقت با س  ی سلسله اقدامات کمک رسان

ضرورت دارد.   ی اس یاراده س  مچنانو ه  ،ی اجتماع  تی حما  ی مال   یامر به بلند بردن و حفظ فضا  نیا   19.  2030  داریتوسعه پا  ی، همچنان اجنداILO ی اجتماع  تی امن

و کارگران   انیکارفرما   یی ایآس  یاز کشور ها  ی باشد. در بعض  ی اجتماع   تیطرح حما  ریناپذ  یی از جدا  یبخش ها  دیشرکت همچنان با  یو  فهیو محافظت وظ   یداریپا

 جه،ی بود فیضع   تی ریاز طرح ها از مد  یاریو بس   د،یپول ها که در نزد دولت ها است ندار  ت یریکنترول بر مد  چیه  کهیدر حال  کنند یقابل توجه را تحمل م  تی مسول

 .شامل شوند ی اجتماع یها ستمیدر سطوح مختلف در س دیبا انی. کارفرمارندیرنج م ی و مفاد ناکاف  هیبازده کم سرما

 

 ی گذار به اقتصاد رسم .8

 لی و تسه  تی حما  یبرا   ی س یکرده است. مقررات پال  ت یتقو ی مل  یها  استیس  تی در اولو  ی را به رسم  ی رسم  ریضرورت انتقال اقتصاد غ  19-د یکو  ریهمه گ  ی ضیمر

 .یو اقتصاد ینهاد  یها تیساخت ها و محدود ریرفع ز یانتقال برا ضرورت

 

 دیرا بهتر بساز افتهیتوسعه  ی ک یفز فیضع یآب، برق، ساحه کار، بازار ها ،یساز رهیذخ  التیحمل و نقل، تسه  –ساخت  ریز. 

. 

—— 

19 ILOجاد ی با ا یری انعطاف پذ تی در حال توسعف: تقو ی در کشور ها  19-دی کو ری همه گ ی ضی به مر یاجتماع ت ی حما ی ، "واکنش ها  

 2020 ی، مILO  ی"، آگاهیجهان   یاجتماع تی حما

 مهیجواز ب  ی خود، و با صدور احتمال مهیمثل ب د،یمحصوالت جد یمعرف قیدرصد از طر 20را حد اقل  مهیقصد دارد نفوذ ب سولومون زیجزا   یبانک مرکز

از    ایکند  یشرکت م  مهیدر مارکت ب  میسولومون به طور مستق  ریجزا  ی مل  نی صندوق تام   ن،یدهد. در واکنش به ا  شیافزا  دیدهندگان خدمات جد  هیارا   یبرا

 .دهد هیخود ارا یاعضا  یرا برا  یا  مهیب یکننده موجود محصوالت و طرح ها  مهیب  کیبا  عیتوز ایقرارداد مشارکت  قیطر

 

 .آرام  انوسیاق  ی : پروگرام شمول مال منبع

 

  پالن قصد    ن ی کرونا اعالم کرد. ا   روس ی و   ر ی همه گ   ی ض ی و کمک به بهبود اقتصاد از اثر مر   ی انرژ   د ی شغل در تجد   ی ها   ون ی ل ی م   جاد ی " را به هدف ا ی نو   ن ی ر ی "معامله گ   ک ی   ا ی کور   ی جمهور

در    20به    ی انرژ   د ی تجد   د ی به زغال سنگ و بلند بردن تول   ی کند، و هدف آن کاهش وابستگ   ی گذار   ه ی سبز سرما   ی سکتور انرژ   ت ی تقو   ی برا   2022را تا    یی کا ی دالر امر   ارد ی ل ی م   10.8دارد  

 .را به صفر برساند   2050تا سال    عات ی است که تعهد کرد تا خروج دفع ما   ی شرق   ی ا ی کشور در آس   ن ی اول   ا ی کور   ی صد است. جمهور 

 ر ی مس   ک ی در    ی سبز که هدف شان انتقال انرژ   ی برنامه ها   ی درصد محرک برا   38کرده است، و حدود    ی پالن گذار   2020دالر را تا جون    ارد ی ل ی م   146بسته محرک به ارزش    ک ی   آلمان  

 .است مختص نموده است   نده ی "آلمان دوستانه آ   ک ی به سمت    دار ی پا 

 . 2020  ی جوال   10استار،    ی ل ی کرونا"، د   ی ر ی سبز از همه گ   ی خاتون، "بهبود اقتصاد   ده ی : فهم منبع 

 



۱۹-سریع پاسخ دهی به پالیسی های متداول کوید  رهنمود     
 

 محتوا یا صحت این ترجمه ندارد. قبال این ترجمه توسط سازمان جهانی کار انجام نگردیده است و ترجمه رسمی این سازمان محسوب نمیگردد. سازمان جهانی کار هیچ گونه مسولیت در 

 

   ؛ ی و بانک   ی مال   ی به موسسات رسم  ی دسترس  ت،یو مالک  نیبه حقوق زم  ی دسترس  ، یسواد  ی و ب  ی مکتب رسم  ،ی به ترننگ رسم  ی بهبود دسترس  –موسسات  

 شن یرجستر  یبرا   یها  جریپروس  نهیاز حد دولت در رابطه به شروع تجارت و هز  شیکار، مقررات ب  نیو قوان  نیمحدود و سنگ  ی اتیمال  یها  ستمیس  ی بررس

 .تجارت

 ی را ها  کند،یعمده خرج را فراهم م   دیخر  یشرکت ها فرصت ها  ات ی عمل  ا یو معامالت آغاز    شنیاز حد رجستر  ش یب  یها  نه یکاهش هز  –  ی موضوعات اقتصاد  

 .دیو کسب درآمد کم و ناسازگار خانه وار توسعه ده شتریب یگذار  هیسرما یرا برا جهیحل کم بود بود

 

 

 ی مشارکت سکتور عامه و خصوص .9

از   بعد  ی س یپال  ی استراتژ  ی دارد. در طراح  19-دیبحران کو  راتیاقتصاد از تاث  یا یرا در اح  ینقش مهم  یدولت ها و سکتور خصوص  نیو مشارکت ب  یهمکار

اقتصاد،   شبردیپ  یا بر  یها  استی س  بیتصو یدولت برا  تیشرکت ها به حما  کهیآنها را درک کنند، درحال  یها  ازیشرکت ها و ن  یچالش ها  دی، دولت ها با19-دیکو

 .کرده اند جادیرا ا  یبهبود اقتصاد تهیکم  ای هعام-ی کار سکتور خصوص  یروین کیضرورت دارند. تعداد از کشور ها  فیوظا  جادیو ا عیسر یگذار هیسرما

 

 

 ت ی و شفاف یاداره عامه، هماهنگبهبود  .10

کند بلکه اعتماد به نفس   ل یو تسه  ت یحما  ی شده را به سمت بهبود  ی پالن گذار  یاستها یست تا سیعامه موثر، کامال هماهنگ وشفاف نه تنها ضرور  ت یریمد  کی

  یبطور منظم برس   دیمحدود با  راتدارند، و مقر  ازیآن ن  استیس  راتیتازه در مورد تحوالت بازار و تغ  ق،یکند. شرکت ها به معلومات دق   ی اب یتجارت را هم باز

 .با مخاطبان مربوط صحبت شود دیبا  ی سیماند. معلومات پال  ی م ی که تجارت انتظارات را برآورده و مناسب باق  دیشو نیشود تا مطم

 دولت و سکتور ها نیدر ب یهماهنگ 10.1

کنندگان،  هیها، ته مهی ب ،یمختلف، و هم چنان فراهم کنندگان خدمات صح یدر سطوح و سازمان ها یهماهنگ یدولت ها برا  یی جامع به توانا یر یهمه گ افتیباز 

 .بهبود و رشد کند دیبا  افتیدر مرحله باز یفرامرز یارتقا همکار یدولت برا  یضرورت دارد. ساختارها و کوشش ها ی و اکادم  عیصنا

 و یبر اساس سنار یزیانجام برنامه ر 10.2

 دی با  19-د یکو  ندهیآ   ی احتمال  یموج ها  یوی به دولت ها کمک کند. سنار  یدر مرحله بهبود  ی احتمال  عیوس  یبهتر چالش ها  یآمادگ  یبرا  تواندی م  یپالن گذار  ویسنار

 .ندشو کجای یمختلف بهبود  یها وی کمک از سنار یبرا تواندیکه م  ابدیتوسعه   ی دولت ریغ یو سازمان ها  ی صنعت، اکادم ی با هماهنگ

 

 
  ی مال   نهیکمک هز  نی. اباشدیکوچک قابل دسترس م  ی شرکت ها  یشده و همچنان برا  ی شرکت طراح   مات یبخاطر ارتقا تنظ   نیهات یپر   ژهیکمک و  ،ایزیمالدر  

  .کندیدر تجارت شان فراهم م 19-دیکو ریهمه گ ی کاهش بار مال   یبرا  طیخورد واجد شرا یرا به شرکت ها RM 3000مصرف به مبلغ  کباری

 

  .2020 ،ینیب یدرون یس ی، سلسله پالMSME یریانعطاف پذ  تیمقررات تقو :ASEAN در  19-دیبه کو یشرکت یواکنش ها یسی، پالASEAN و  OECD :منبع

 

 نیا گر،یموارد د انیکرد. در م هیارا 2020 یجوال 7در  شلیس سیرا به ر ییپالن بهبود و شکوفا شلیس عیاتاق تجارت و صنا

 یایاح یبرا یکه متشکل از کارمندان دولت و سکتور خصوص کندیرا م 19-دیکو ییو شکوفا یابیباز تهیکم جادیپالن پشنهاد ا

 .اقتصاد است
 شلیس عی: اتقاق تجارت و صنامنبع

در مراحل اول   یریهمه گ  ی کرده است. مرکز فرمانده  یریجلوگ   یاقتصاد  ی ها  تیفعال   ی عموم  نیبدون قرنط  روسی از گسترش و  تیبا موفق   ،نیچ  وان،یتا

  ت یمرز و امن  لکنترو ن، یجمله موارد مثبت، مقررات قرنطاز  کردند،   ستیمورد اقدام را ل  124از  شیشدند، و ب  جی ها و چالش ها بس ازیرفع ن  یبرا  وعیش

 .کردند یی شناسا یکاال ها و خدمات ضرورایی  رهیزنجعرضه 
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