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COVID-19 հա մաշ խար հա յին հա մա վա րա-
կի ազ դե ցութ յու նը խո րա պես զգաց վում է աշ-
խա տան քի ո լոր տում: Կա ռա վա րութ յուն նե րը 
գոր ծար կել են ան նա խա դեպ մասշ տաբ նե րով 
հար կա յին ար տո նութ յուն նե րի ծրագ րեր՝ ե կա-
մուտ նե րի, աշ խա տա տե ղե րի պահ պան ման, 
ինչ պես նաև  տնտե սութ յան լրիվ ան կու մը 
կան խար գե լե լու նպա տա կով: 

Հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված ճգնա ժա-
մի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յա նը հա կազ դե լու 
հա մար նպա տա կա հար մար ռազ մա վա րութ յուն 
և քա ղա քա կա նութ յուն մշա կե լու և  ի րա կա նաց-
նե լու, ինչ պես նաև նե րա ռա կան հա սա րա կութ-
յուն կա ռու ցե լու հա մար պար տա դիր պայ ման 
է հան դի սա նում գոր ծող սո ցիա լա կան երկ
խո սութ յու նը և կա ռա վա րութ յուն նե րի, գոր ծա-
տու նե րի ու աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի միջև փոխ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

COVID19 հա մա վա րա կի ժա մա նակշր ջա
նում արհ միութ յուն նե րի դե րի վե րա բեր յալ 
տեն դենց նե րի գլո բալ վեր լու ծութ յան նախ-
նա կան փու լում ո րոշ վում էր,  թե ըստ արհ-
միութ յուն նե րի, աշ խա տող նե րի ո՞ր կա տե գո-
րիա ներն են հայտն վել ա ռա վել ծանր վի ճա կում 
և  ո՞ր ո լորտ ներն են ա մե նից շատ տու ժել հա-
մա վա րա կից: Այ նու հետև կարճ նկա րագր վում 
էր արհ միութ յուն նե րի ար ձա գան քը հա մա վա-
րա կի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ճգնա ժա մի 
նկատ մամբ, ինչ պես նաև այն ա ռա ջըն թա ցը, 
ո րը ձևա վոր վել էր ե ռա կողմ կամ երկ կողմ սո-
ցիա լա կան երկ խո սութ յան կամ կա ռա վա րութ-
յան հետ երկ կող մա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քում աշ խար հի 133 երկր նե րում՝ 2020 
թվա կա նի մարտ ամ սից մինչև օ գոս տոսն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ընդ ո րում, 
նշվում էր, հա վա նութ յուն տա լի՞ս են արդ յոք 
արհ միութ յուն նե րը կա ռա վա րութ յան կող մից 
ձեռ նարկ ված սո ցիալ-տնտե սա կան մի ջո ցա-
ռումն ե րին, և  ե ղե՞լ են արդ յոք աշ խա տող նե րի 
ու արհ միութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի խախ-
տումն եր: Վեր ջում նշվում էին հանձ նա րա րա-
կան ներ առ այն, թե ինչ պես կա րող են արհ-

միութ յուն ներն ամ րապն դել հա կազ դե լու նե րու-
ժը և ն պաս տել «նոր պայ ման նե րում ա ռա վել 
լավ կյան քի» կա ռուց մա նը: 

Տեն դենց նե րի գլո բալ վեր լու ծութ յան եզ րա
հան գում ե րը հիմն վում են COVID-19-ի նկատ-
մամբ արհ միութ յուն նե րի ար ձա գանք նե րին 
վե րա բե րող տա րա ծաշր ջա նա յին տեն դենց նե-
րի վեր լու ծութ յուն նե րի վրա: Դ րանք ար տա ցո-
լում են այն տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը ազ գա յին 
արհ միու թե նա կան մար մին նե րը փո խան ցել 
են ԱՄԿ ար տա քին գրա սեն յակ նե րի կազ-
մում աշ խա տող ACTRAV-ի մաս նա գետ նե րին, 
COVID-19 մա սին ԱՄԿ տվյալ նե րի բա զա յի տե-
ղե կատ վութ յու նը, ինչ պես նաև այն տե ղե կատ-
վութ յու նը, ո րը ստաց վել է այլ աղբ յուր նե րից, 
ինչ պի սիք են ազ գա յին և մի ջազ գա յին արհ-
միու թե նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը:

Ըստ արհ միութ յուն նե րի՝ աշ խա տող նե րի 
ո՞ր կա տե գո րիա ներն ու ճյու ղերն են տու ժել 
ա մե նից շատ և հայտն վել ա ռա վել ծանր վի
ճա կում:

COVID-19 հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր-
ված ճգնա ժա մից ամ բողջ աշ խար հում ա մե նից 
շատ տու ժել են ա ռող ջա պա հութ յան և հ րա
տապ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո լոր
տի աշ խա տող նե րը: Ն րանք վտան գել են սե-
փա կան կյան քը՝ ու րիշ նե րի նը փրկե լու հա մար՝ 
թեև դիտ վել է ան հա տա կան պաշտ պա նութ յան 
մի ջոց նե րի (ԱՊՄ) խիստ պա կաս: Այն մարդ-
կանց թվում, ով քեր ա ռա վե լա պես տու ժել են 
ե կա մուտ նե րի ու խնա յո ղութ յուն նե րի փո խա-
րին մանն ուղղ ված պաշտ պա նութ յան և  ե րաշ-
խիք նե րի բա ցա կա յութ յու նից, աշ խա տան քա-
յին հա րա բե րութ յուն նե րի ա նո րո շութ յու նից և  
ա ջակ ցութ յան մի ջո ցա ռումն ե րից դուրս մնա-
լու  հետ ևան քով, կան նաև ոչ ֆոր մալ տնտե
սութ յան աշ խա տող նե րը, ինք նազ բաղ ված և 
ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծութ յամբ աշ խա
տող ներ: Ի վեր ջո, պա հան ջար կի և  ե կամ տի 
կտրուկ ան կու մը ընդ հուպ մինչև աշ խա տան քի 
լրիվ դա դա րու մը ի րենց վրա զգա ցին միկ րո-, 
փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րը (ՄՓՄՁ):
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Կա նայք, ե րի տա սար դութ յու նը, ներ գաղթ
յալ աշ խա տող նե րը, փախս տա կան ներն ու 
հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք հայտն-
վել են ա ռա վել ծանր վի ճա կում, հատ կա պես 
կա տար վող ոչ ֆոր մալ և  ա նո րոշ/չկար գա վոր-
ված աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի, 
աշ խա տան քի վատ պայ ման նե րի, բռնութ յան 
և մար գի նա լի զա ցիա յի են թարկ վե լու, ինչ պես 
նաև պե տա կան ծա ռա յութ յուն նե րի կող մից 
պաշտ պա նութ յան կամ ա ջակ ցութ յան  բա ցա-
կա յութ յան պատ ճա ռով: 

Հա մա վա րա կից ա ռա վե լա պես տու ժել են 
այն պի սի ո լորտ նե րը, ինչ պի սիք են զբո
սաշր ջութ յու նը, ավ տո մո բի լա յին և ջ րա յին 
տրանս պոր տը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա
կան ա վիա ցիան ու շի նա րա րութ յու նը, առև
տուրն ու հյու րա նո ցա յին բիզ նե սը, հանգս տի 
և ժա ման ցի ին դուստ րիան, մշա կող և վե րամ
շա կող արդ յու նա բե րութ յու նը: Այս ճյու ղե րում 
գոր ծող ձեռ նար կութ յուն նե րը «ճա շա կե ցին» 
տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան ժա մա նա կա վոր 
կամ լրիվ դա դա րե ցում, տե ղա շարժ ման ա զա-
տութ յան սահ մա նա փա կում և սահ ման նե րի 
փա կում, սնան կութ յան լուրջ ռիս կեր և կտ րուկ 
ան կում, ո րը բա ցա սա բար ազ դեց զբաղ վա-
ծութ յան, ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռա ջարկ ման և 
հում քով ու նյու թե րով ա պա հո վե լու մա կար դա-
կի վրա: 

Արհ միութ յուն նե րի ար ձա գան քը
COVID19ով պայ մա նա վոր ված ճգնա ժա մին

Աշ խա տա վո րութ յու նը ակ տիվ մաս նակ
ցում է սո ցիա լա կան երկ խո սութ յան գոր ծըն
թա ցին. սո ցիա լա կան երկ խո սութ յու նը կի րառ-
վել է 133 երկ րից 108-ում (81%) հա մա վա րա կին 
հա կազ դե լու շրջա նակ նե րում աշ խա տող նե-
րի ու ձեռ նար կութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
հա մար հաս ցեա կան մի ջոց նե րի մա սին փոխ-
հա մա ձայ նութ յան հաս նե լու նպա տա կով: Սո-
ցիա լա կան երկ խո սութ յան առն վա զը մեկ ձև 
(ե ռա կողմ, երկ կողմ կամ եր կուսն էլ) կի րառ վել 
է ա րա բա կան աշ խար հի բո լոր երկր նե րում և  

ա սիա կան երկր նե րի 88%-ում, ո րոնց հետ ևում 
են Եվ րո պա յի և Կենտ րո նա կան Ա սիա յի (84%), 
Աֆ րի կա յի (77%), ինչ պես նաև Հ յու սի սա յին և 
Հա րա վա յին Ա մե րի կա յի (76%) երկր նե րը: 

Պե տութ յան, արհ միութ յուն նե րի և գոր ծա-
տու նե րի կազ մա կեր պութ յուն նե րի (միութ յուն-
նե րի) միջև ե ռա կողմ երկ խո սութ յու նը կա յա-
ցել է 133 երկ րից 79-ում (59%): Այն դեպ քե րում, 
երբ արհ միութ յուն նե րը մաս նակ ցութ յուն են 
ու նե ցել քա ղա քա կա նութ յանն առնչ վող հար ցե-
րի քննարկ մա նը, բա նակ ցութ յուն նե րում ա մե-
նից հա ճախ բարձ րա ձայն վել են սո ցիա լա կան 
պաշտ պա նութ յան և զ բաղ վա ծութ յան ո լոր տի 
հար ցե րը, ինչ պես նաև ար տադ րա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի, հար կա յին բնույ թի և  աշ-
խա տան քի պաշտ պա նութ յան ո լոր տում փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րի մա սով պար տա կա նութ-
յուն նե րին վե րա բե րող հար ցե րը:

Երկ կող մա նի երկ խո սութ յուն գոր ծա տու նե
րի և  արհ միութ յուն նե րի միջև ար ձա նագր վել 
է 133 երկ րից 82ում (62%): Գոր ծա տու ներն 
ու աշ խա տող նե րը հա ճախ բարձ րա ձայ նել են 
միև նույն մտա վա խութ յունն ու մտա հո գութ յու-
նը՝ կապ ված ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռումն ե րի 
բա վա րար լի նե լու և շու կա յում անհ րա ժեշտ 
նյու թե րի ու հում քի (օ րի նակ՝ ան հա տա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ) բա ցա կա յութ յան 
հետ: Մի շարք դեպ քե րում նրանք իշ խա նութ-
յան մար մին նե րին հա մա տեղ հայ տա րա րու-
թուն ներ, ա ռա ջարկ ներ կամ խնդրագ րեր են 
հղել: Ն րանք նաև ձեռ նար կել են աշ խա տան-
քի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված ու ժե ղաց ված 
մի ջոց ներ կամ պայ մա նա վոր վել են աշ խա-
տող նե րի ա ռան ձին կա տե գո րիա նե րին լրա-
ցու ցիչ նպաստ հատ կաց նե լու վե րա բեր յալ: Մի 
շարք դեպ քե րում, աշ խա տան քից զանգ վա ծա-
յին ա զա տումն ե րից խու սա փե լու, ինչ պես նաև 
զբաղ վա ծութ յան ե րաշ խիք ներն ամ րապն դե լու 
նպա տա կով նրանք մե կը մյու սի հետ ստո րագ-
րել են հու շագ րեր փո խըմբռն ման մա սին կամ 
կնքել են հա մա ձայ նագ րեր Ըն կե րակ ցութ յան 
ռա դիո հա ղորդ ման ա սո ցիա ցիա յի հետ:
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Արհ միութ յուն նե րի և պե տութ յան միջև երկ
կող մա նի փոխ գոր ծո ղութ յուն ար ձա նագր վել 
է 133 երկ րից 46-ում (34%)` նե րառ յալ մեկ տա-
րա ծաշր ջան: Բա նակ ցութ յուն նե րի թե մա նե րից 
էին COVID-19-ով պայ մա նա վոր ված ճգնա ժա-
մի լույ սի տակ գոր ծող օ րենսդ րութ յան փո փո-
խութ յուն նե րը, հաս տիք նե րի կրճատ ման հետ 
կապ ված նպաստ նե րի և գոր ծազր կութ յան 
նպաստ նե րի վճա րումն այն ան ձանց, ով քեր 
կորց րել են աշ խա տան քը, ինք նազ բաղ ված և 
կա րի քա վոր ան ձանց ե կա մուտ նե րի պահ պան-
մանն ուղղ ված մի ջոց նե րը, լրա ցու ցիչ նպաստ-
նե րի վճա րու մը ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար-
գի աշ խա տող նե րին, ինչ պես նաև աշ խա տան-
քի և  ա ռող ջութ յան պահ պան ման անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռումն ե րը:

Արհ միութ յուն նե րի կող մից ի շահ ի րենց 
ան դամ ե րի (աշ խա տող նե րի) ձեռ նար կած 
նպա տա կաուղղ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը նե-
րա ռում էին  ար տա կարգ օգ նութ յան հիմն ադ-
րամն ե րի ստեղ ծում, տե ղե կատ վա բա ցատ-
րա կան ար շավ ե րի կազ մա կեր պում, ու սում-
նա կան ծրագ րեր և  աշ խա տան քի շու կա յում 
թա փուր աշ խա տա տե ղե րի հա վա քագր ման 
մա սով ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցում, ի րա-
վա բա նա կան խորհր դատ վութ յուն նե րի կազ-
մա կեր պում, սննդամ թեր քի և  ան հա տա կան 
պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րի բաշ խում, իսկ 
ո րոշ դեպ քե րում նաև COVID-19-ի՝ որ պես ար-
տադ րա կան վաս ված քի ճա նա չում։ 

Սահ մա նա փա կիչ և կա րան տի նա յին մի ջո-
ցա ռումն ե րը մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե ցան արհ
միու թե նա կան ‹‹շի նա րա րութ յան›› վրա։ Արդ-
յուն քում, ե թե ո րոշ արհ միութ յուն ներ ո րո շե ցին 
դա դա րեց նել ան դա մավ ճար նե րի հա վա քագ-
րու մը, մյուս նե րը՝ ճգնա ժա մի մեջ հնա րա վո-
րութ յուն տե սան բա ցատ րա կան աշ խա տանք-
ներ տա նե լու ու ոչ ֆոր մալ տնտե սութ յան աշ-
խա տող նե րին որ պես արհ միութ յան ան դամ 
ներգ րա վե լու հա մար. այդ նպա տա կով կա-
տար վե ցին բա վա կա նին հա ջող ված քա րո-
զար շավ եր։ Այլ արհ միութ յուն ներ մշա կե ցին 

հա մախմբ ման և  ի րենց ան դամն ե րի հետ կա-
պե րը բա րե լա վե լու, ինչ պես նաև հրա տա պութ-
յու նը պահ պա նե լու նպա տա կով հու մա նի տար 
ակ ցիա նե րի անց կաց ման նո րա րա րա կան մե-
թոդ ներ։

COVID19ին հա կազ դե լու պե տա կան մի
ջոց նե րի հա վա նութ յու նը. ընդ հա նուր առ մամբ 
արհ միութ յուն նե րը ող ջու նում էին COVID-19-ին 
հա կազ դե լու պե տա կան մի ջոց նե րը և  ի րենց 
ա ջակ ցութ յունն էին ցու ցա բե րում աշ խա տող-
նե րի կող մից դրանց կա տա րումն ա պա հո վե լու 
ձևով։ Սա կայն շատ դեպ քե րում արհ միութ յուն-
նե րը դժգոհ էին սո ցիա լա կան երկ խո սութ յան 
մե խա նիզմն ե րի պրակ տիկ ի րա գոր ծու մից, 
ինչ պես նաև ո րո շումն եր ըն դու նե լու գոր ծըն-
թա ցից արհ միութ յուն նե րին ան մասն թող նե լու 
և ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի ա ռու մով հստա-
կութ յան բա ցա կա յութ յու նից։ Ո րոշ դեպ քե-
րում նրանց քննա դա տութ յու նը վե րա բե րում 
էր իշ խա նութ յան մար մին նե րի ան կա րո ղութ-
յա նը բո լո րին հա մա պա տաս խան պաշտ պա-
նութ յամբ ա պա հո վե լու հար ցում, այդ թվում 
այն աշ խա տող նե րին, ով քեր սո վո րա բար չեն 
առնչ վում կի րառ վող մի ջոց նե րի գոր ծո ղութ յան 
ո լոր տի հետ՝ ել նե լով ի րենց զբաղ վա ծութ յան 
կար գա վի ճա կից։ 

Տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րից ո րոշ արհ-
միութ յուն ներ նշե ցին աշ խա տող նե րի և  արհ
միութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում եր։

Խախ տումն ե րի մե ծա մաս նութ յու նը տե-
ղի է ու նե ցել ա րա բա կան պե տութ յուն նե րում 
(երկր նե րի 67%-ում) և Ա սիա- Խա ղա ղօվ կիա-
նոս յան տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րում (35%), 
ո րոնց հետ ևում են Եվ րո պան և Կենտ րո նա կան 
Ա սիան (29%), Աֆ րի կան (21%), Հ յու սի սա յին և 
Հա րա վա յին Ա մե րի կան (20%)։ Խախ տումն ե րի 
ա ռար կա հիմն ա կա նում հան դի սա ցել են մի-
ջազ գա յին աշ խա տան քա յին նոր մե րը, աշ խա-
տան քա յին օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րը, ո րոնք 
վե րա բե րում են աշ խա տան քից ա զատ ման 
գոր ծըն թա ցին, աշ խա տան քա յին ժա մե րի տևո-
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ղութ յա նը, աշ խա տա վար ձի վճար ման կար գին, 
ինչ պես նաև աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան 
կա նոն նե րին։

Արհ միութ յուն նե րի կող մից իշ խա նութ յան 
մար մին նե րին և գոր ծա տու նե րին տրվող 
հանձ նա րա րա կան նե րը. Ան հա պաղ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու հա մար իշ խա նութ յան մար մին նե-
րին ուղղ ված դի մումն ե րի ա ռար կա են հան դի-
սա ցել հա մընդ հա նուր բժշկա կան օգ նութ յու-
նը, ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ յան 
և գոր ծազր կութ յան հա մար նպաստ նե րի, ինչ-
պես նաև ըն տա նե կան նպաստ նե րի վճար ման 
ընդ լայ նու մը, դրա մա կան փո խան ցումն ե րը, 
զբաղ վա ծութ յան և  ե կա մուտ նե րի ե րաշ խիք նե-
րը, ֆի նան սա կան օգ նութ յու նը ձեռ նար կութ-
յուն նե րին, աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան 
կա նոն նե րի պահ պա նու մը, բնա կա նոն վճա-
րումն ե րը և COVID-19-ը որ պես ար տադ րա կան 
վաս ված քի ճա նա չու մը։ Մի ջին և  եր կա րա-
ժամ կետ հանձ նա րա րա կան նե րի թվում կա յին 
սո ցիա լա կան երկ խո սութ յան մե խա նիզմ
նե րի ամ րապն դու մը, սո ցիա լա կան պաշտ
պա նութ յան շրջա նակ նե րի ընդ լայ նու մը, սո
ցիա լա կան ո լոր տում և սո ցիա լա կան ա պա
հո վութ յան հա մա կար գում եր կա րա ժամ կետ 
ներդ րում ե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև 
ար տա քին պարտ քե րի նե րու մը։ 

Եզ րա հան գում եր

Արհ միութ յուն նե րը պետք է դի տար կեն 
ճգնա ժա մը որ պես ազ դան շան՝ ի րենց ներդ
րու մը ա ռա ջըն թա ցի հե տա գա ա րա գաց ման 
և  աշ խա տան քա յին ու սո ցիա լա կան օ րա կար
գի ա ռաջ խա ղաց ման գոր ծում։ Դ րա հա մար  
հար կա վոր է հաս նել ճա նաչ ման, մաս նակ ցել 
ո րո շումն ե րի ըն դուն ման և կո լեկ տիվ պայ մա-
նագ րե րի կնքման գոր ծըն թաց նե րին, դրա նով 
իսկ նպաս տե լով հիմն ա րար ի րա վունք նե րի, 
հա մար ժեք  նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի, աշ-
խա տան քա յին ժա մե րի ա ռա վե լա գույն տևո-
ղութ յան, բո լո րի հա մար բժշկա կան ծա ռա յութ-

յուն նե րի և սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան 
նպաստ նե րի, ինչ պես նաև ար տադ րութ յու նում 
աշ խա տան քի ու ա ռող ջութ յան պաշտ պա նութ-
յան կա նոն նե րի տա րած մա նը։

Ա ռա ջըն թա ցի հե տա գա ա րա գաց ման հա
մար հար կա վոր են գլո բալ մասշ տաբ նե րի 
մի ջոց ներ, ո րոնք հիմ վում են ազ դե ցիկ սո
ցիա լա կան երկ խո սութ յան և բա րեն պաստ 
ար տադ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի վրա։ 
Արհ միութ յուն նե րը պետք է հաս նեն նրան, որ 
COVID-19 հա մա վա րա կին հա կազ դե լու նպա-
տա կով ձեռ նարկ ված ժա մա նա կա վոր մի ջոց-
նե րը զարկ տան տնտե սութ յան վե րա կանգն-
ման հզոր գոր ծըն թա ցին մի ջին և  եր կա րա-
ժամ կետ հե ռան կա րում,  հա մա պա տաս խան 
այն ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի, ո րոնք նշվել են 
ԱՄԿ կող մից  COVID-19-ով պայ մա նա վոր ված 
ճգնա ժա մին հա կազ դե լու իր քա ղա քա կա նութ-
յան սկզբունք նե րում։

COVID19ով պայ մա նա վոր ված ճգնա
ժա մի պայ ման նե րում հա կազ դե լու նե րուժն 
ամ րապն դե լու և  ի րա վունք ներն ընդ լայ նե լու 
հար ցե րով արհ միու թե նա կան օ րա կար գում 
որ պես նպա տակ պետք է ծա ռա յեն քա ղա-
քա կան կամ քի ձևա վո րու մը, ա ջակ ցութ յու նը 
սո ցիա լա կան երկ խո սութ յան մե խա նիզմն ե-
րի ամ րապնդ մա նը, գի տե լիք նե րի և նե րու ժի 
բա զա յի ստեղ ծու մը, աշ խա տող նե րի հա մար 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի հաս նե լու գոր ծում 
ան վե րա պա հո րեն ա ջակ ցու մը, նոր ծա ռա յութ-
յուն նե րի ա ռա ջար կը, գոր ծըն կե րութ յուն նե րի 
շրջա նակ նե րի ընդ լայ նու մը, ակ տիվ մաս նակ-
ցութ յու նը ՄԱԿ-ի կա յուն զար գաց ման  գոր ծըն-
թաց նե րին, տե ղե կատ վութ յան փո խա նա կու մը 
և  անց յա լում ճգնա ժա մե րի մա սով փոր ձի յու-
րա ցու մը։  

Կարճ ակնարկ
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Ոչ ֆորմալ 
տնտեսության 
աշխատողներ

Ներգաղթյալ 
աշխատողներ

Առողջապահակ 
ան ոլորտի 
աշխատողներ

Ինքնազբաղված 
և ժամանակավոր 
աշխատողներ

Միկրո-, փոքր և միջին 
ձեռնարկություններ

 Ո՞վ է տուժել COVID-19-ով պայմանավորված ճգնաժամից։

Կանայք

Երիտասարդներ

Զբոսաշրջություն

Հաշմանդամներ

Փախստականներ

104 երկրներում 
բուժաշխատողների և 
սոցիալական ոլորտի 

աշխատողների

70% 

 զարգացող երկրներում ոչ 
ֆորմալ տնտեսության 

աշխատողների 

70% 

Միլիոնավոր երիտասարդներ բախվել են արժանապատիվ 
աշխատանքի անցնելու անհնարինության և սոցիալական 
վտարման հեռանկարին

Համավարակը ոչնչացնում է աշխատատեղերն ու 
զբաղվածության տեսլականները, ինչպես նաև խափանում 
է կրթության և մասնագիտական ուսուցման 
գործընթացները

Կարանտինի, տեղաշարժման ազատության սահմանափակումների 
և պոտենցիալ կորուստների կապակցությամբ 850 միլիոնից մինչև 
1,1 միլիարդ միջազգային զբոսաշրջիկներ, շատ հյուրանոցներ, 
ռեստորաններ, տուրօպերատորներ, ավիաընկերություններ և 
ծովաշրջիկ լայներներ դադարեցրել են իրենց գործունեությունն 
անորոշ ժամկետով

Զբոսաշրջության ոլորտը կարող է կորցնել 100 - 120 մլն 
աշխատատեղ

Թեև հաշմանդամները կազմում են աշխարհի բնակչության 15%, 
այնուամենայնիվ նրանք ամենից շատն են տուժել համավարակից։

Նրանց սպառնում է սոցիալ-տնտեսական և բժշկական բնույթի 
մեկուսացում, իսկ պետական ծառայությունները չունեն 
բավարար միջոցներ բնակչության այդ կատեգորիան 
ընդգրկելու համար

Նրանցից շատերն ապրում են լեփ-լեցուն ճամբարներում, 
որտեղ դժվար է ապահովել սոցիալական հեռավորություն 
կամ կարանտինի ռեժիմ

 Covid-19 կապակցությամբ հայտարարված կարանտինի ռեժիմը հանգեցրել է 
կենցաղային բռնության կտրուկ աճի, որի զոհ են դարձել առավելապես կանայք 

Տրանսպորտ

Վերգետնյա տրանսպորտ
Աշխարհի շատ երկրներում գործում 
են սահմանափակումներ բեռների 
ներքին տարանցիկ տեղափոխման 
համար և (կամ) բեռնային 
տրանսպորտի համար փակ են 
սահմանային անցումները։

Ջրային տրանսպորտ
Տեղաշարժման ազատության 
սահմանափակումները և 
նավահանգիստների փակումը լրջորեն 
խախտել են ջրային տրանսպորտի 
աշխատանքը։

Քաղաքացիական ավիացիա
Քաղաքացիական Ավիացիայի 
Միջազգային Կազմակերպության (ICAO) 
տվյալներով 2020թ. հունվարից մինչև 
օգոստոս ուղևորափոխադրումների 
ծավալը կրճատվել է 1,8 մլրդ անձով կամ  
69%-ով, իսկ ավիաընկերությունների 
վնասների չափը կազմել է 340-ից մինչև 
380 մլրդ ԱՄՆ դոլար։
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 Ո՞ր ոլորտներն են ամենից շատ տուժել COVID-19-ով պայմանավորված 
ճգնաժամից։

Շինարարություն

COVID-19-ով պայմանավորված ճգնաժամից տուժած այլ ոլորտներ

Մինչև համավարակը շատ շինարար-աշխատողներ աշխատել են նախագծերի 
կատարման ժամկետների սահմանափակումով պայմանագրերի հիման վրա։ 
Նրանցից շատերի մոտ կրճատվել են աշխատաժամերը, շատերը հեռացվել են 
աշխատանքից կամ միանգամից զրկվել են աշխատավարձից։ 

Այն զարգացող երկրներում, որտեղ շինարարության զգալի մասը դասվում է ոչ 
ֆորմալ տնտեսությանը, շինարար-աշխատողները հայտնվել են ճգնաժամային 
իրավիճակում, որովհետև ի հայտ է եկել վերջնահաշվարկի, գործազրկության և 
սոցիալական պաշտպանության այլ նպաստների չվճարման 
հավանականություն։

ԱրդյունաբերությունՀյուրանոցներ Ժամանցի ոլորտԱռևտուր 

Ամրապնդել 
քաղաքական 
կամքի 
դրսևորումը

Առաջարկել նոր 
ծառայություններ

Ամրապնդել 
ներկայացուցչական 
գործառույթները

Նպաստել 
սոցիալական 
երկխոսության 
մեխանիզմների 
ամրապնդդմանը

Ձևավորել 
գիտելիքների և 
ներուժի  բազա

Անշեղորեն աջակցել 
աշխատողներին 
առաջնահերթու-
թյուններին հասնելու 
գործում

 Ի՞նչ պետք է անեն արհմիությունները COVID-19-ով պայմանավորված ճգնաժամի 
պայմաններում հակազդելու ներուժն ամրապնդելու և աշխատողների իրավունքներն 
ընդլայնելու, տնտեսության վերականգման հետագա գործընթացները կազմակերպելու համար

Ակտիվորեն 
մասնակցել ՄԱԿ-ի 
կողմից նախաձեռնող 
կայուն զարգացման 
գործընթացներին

Ստեղծել նոր 
ալյանսներ

Ընդլայնել 
գործընկերու-
թյունները

Իրագործել 
տեղեկատվության 
փոխանակում

Դասեր քաղել անցյալի ճգնաժամերի փորձից
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Սոցիալական 
երկխոսություն

Երկկողմանի 
փոխգործողու-
թյուններ

Արձանագրված 
խախտումներ 

Առնվազը մեկ ձևի 
սոցիալական 
երկխոսություն Եռակողմ 

երկխոսություն
Երկկողմ 

երկխոսություն 
պետության և 

արհմիությունների միջև
աշխատողների / 

արհմիությունների իրավունքներ

Աշխարհ

81% 59% 62% 34% 29%

Աֆրիկա

36/47
(77%)

28/47
(60%)

28/47
(60%)

12/47
(26%)

10/47
(21%)

Հյուսիսային և 
Հարավային 

Ամերիկա

19/25
(76%)

15/25
(60%)

14/25
(56%)

9/25
(36%)

5/25
(20%)

Արաբական 
պետություններ

6/6
(100%)

2/6
(33%)

6/6
(100%)

3/6
(50%)

4/6
(67%)

Ասիա-Խաղաղ-
օվկիանոսյան 

տարածաշրջան

15/17
(88%)

10/17
(59%)

12/17
(70%)

7/17
(41%)

6/17
(35%)

Եվրոպա և 
Կենտրոնական 

Ասիա

32/38
(84%)

24/38
(63%)

22/38
(58%)

15/38
(39%)

11/38
(29%)

 Աղյուսակ 1
Պետության հետ եռակողմ և երկկողմ սոցիալական երկխոսության 
գործընթացներում արհմիությունների մասնակցության, ինչպես նաև 
արհմիությունների (աշխատողների) իրավունքների ակնհայտ 
խախտումների ակնարկ
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Հետադարձ կապ
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