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   الدولیة   منظمة العمل ل موجز قطاعي   

 ۲۰۲۰ نیسان/ أبریل ۹التاریخ: 

 والطیران المدني ۱۹-فیروس كوفید
 

تعتبر األمراض المعدیة واألوبئة من عوامل التغییر التي تسبب "تأثیًرا  
وبغیة الحد من   ۱. وانعدام یقین أكثر من المتوسط" في قطاع الطیران

، أدى مزیج من إلغاء الرحالت الجویة والقیود  ۱۹-انتشار فیروس كوفید
الخاصة بكل بلد (نصائح السفر والحظر) إلى توقف السفر الدولي بالكامل  

وفي بعض الحاالت، تسري ھذه القیود أیضاً على الشحن الجوي   ۲تقریباً.
من   ۱۹-فیروس كوفید على الرغم من الدور المھم الذي یؤدیھ في مكافحة

الطبیة التي تشتد الحاجة إلیھا والحفاظ على    والمعدات خالل توفیر األدویة  
 ۳عمل سالسل التورید واإلمداد العالمیة فیما یتعلق بالمواد الحساسة للوقت. 

وتواجھ شركات   وسوف یتأثر العاملون في قطاع الطیران تأثیراً سلبیاً.
وال تحصى نتیجة للوباء. وقد تتضمن   الطیران والمطارات مشاكل ال تعد 

استراتیجیات خفض التكالیف مجموعة واسعة من السیاسات التي سیكون  
  لھا تأثیر على العمالة والعمل الالئق في القطاع. 

 
 . یران في مطار شیبول، أمستردامطمضیفة 

 ۱-   ۱۹-كوفیدتأثیر فیروس 

تأثیرات مختلفة عن تلك التي شھدتھا األوبئة    ۱۹-سیكون لفیروس كوفید
ووفقاً التحاد النقل الجوي الدولي (اإلیاتا)، بلغت حاالت تفشي   السابقة.

األوبئة السابقة (بما في ذلك متالزمة االلتھاب التنفسي الحاد (سارس)  
) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسیة)  H1N1وفیروس انفلونزا الخنازیر (

ت الرحالت المستوى الذي كانت  ودذروتھا بعد شھر إلى ثالثة أشھر وعا 
غیر أّن ھذه   ٤یھ قبل تفشي المرض في غضون ستة إلى سبعة أشھر. عل

 ٥المرة، قد ال یأتي االنتعاش بعد ستة أشھر من نھایة األزمة.

 
  .p. 7.Future of the airline industry 2035International Air Transport Association (IATA) (2018) ,انظر:    ۱
  .World Economic Forum, 21 March.19-This chart shows you how airlines are being grounded by COVIDGhosh, I. (2020) ,انظر:    ۲
 ار/ مارس. آذ  ۱٦، ۱٤) یؤكد على أھمیة عملیات الشحن الجوي لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد، خبر صحفي رقم  ۲۰۲۰إیاتا (   ۳
  .IATA, 5 March.Updated impact* assessment of the novel Coronavirus -19 -COVIDPierce, B. (2020) ,انظر:    ٤
  .IATA, 24 March. ,19: Updated impact assessment-COVIDPierce, B. (2020)انظر:    ٥
 آذار/ مارس.  ۲٤اتھ في ملیار دوالر أمریكي، لكّن االتحاد عاود مراجعة تقدیر  ۱۱۳آذار/ مارس، بلغ أسوأ سیناریو كان یستعد لھ اإلیاتا مبلغ  ٥في   ٦
  .op. cit., 24 March. ,19: Updated impact assessment-COVIDPierce (2020)انظر:    ۷

انعكاسات على الطلب في قطاع الطیران،   ۱۹-وقد خلّف فیروس كوفید
ونظراً لخطورة القیود المفروضة على السفر   ستؤدي إلى خسائر كبیرة.

ي المتوقع، تشیر تقدیرات اإلیاتا إلى أّن العائدات المستمدة  والركود العالم
ملیار دوالر   ۲٥۲تراجعاً یبلغ  من نقل الركاب یمكن أن تسّجل

في المائة أقل مما كان علیھ الوضع في عام  ٤٤(أو  ٦أمریكي
۲۰۱۹.(۷ 
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https://www.iata.org/contentassets/690df4ddf39b47b5a075bb5dff30e1d8/iata-future-airline-industry-pdf.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/this-chart-shows-how-airlines-are-being-grounded-by-covid-19/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/coronavirus-updated-impact-assessment/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/third-impact-assessment/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/third-impact-assessment/
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ملیون عامل حول   ۱۰٫۲ویعمل في قطاع الطیران المدني مباشرة 
یشملون الطیارین وأعضاء طواقم شركات الطیران ومشغلي   ۸العالم، 

المطارات والمنشآت المتواجدة في المطارات (المطاعم ومحالت التجزئة)  
ومصنعي الطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجویة. باإلضافة إلى ذلك،  

ملیون شخص   ٦٥٫٥یشكل القطاع مصدر الوظائف واإلیرادات لصالح 
 ۹القطاعات المترابطة، مثل الخدمات والسیاحة. یعملون في مجموعة من 

بیانات عن الوظائف المباشرة والوظائف التي یدعمھا    الملحق األول ویوفر  
 (ملخص عالمي وموجز خاص بكل بلد).  قطاع الطیران

 االنعكاسات الرئیسیة على العمالة 
وكانت عملیات اإللغاء والقیود    . على العمالة  الوباء تأثیراً فوریاً وكبیراً   أثر

العمل، بما في ذلك بسبب قیام شركات   على سوق أثرت و سبق المفروضة 
الطیران باقتطاع الوظائف واتخاذ تدابیر ترمي إلى خفض التكالیف.  
  وتنوعت استجابة القطاع، فكان لبعض الشركات استجابات فوریة وأحادیة

 یة.تشاور ، في حین اتخذت شركات أخرى استجابات مستنیرة والطرف

المثال ال الحصر،   على سبیل ۱۹-كوفید وتشمل انعكاسات فیروس
 :یلي ما

 اتفاقات بشأن تخفیض ساعات العمل  •

 اتفاقات بشأن تخفیض األجور  •

 تخفیض األجور من جانب واحد  •

 اتفاقات بشأن اإلجازات مدفوعة وغیر مدفوعة األجر  •

 تجمید التوظیف •

 تسریح العمال  •

 االنعكاسات األخرى في مكان العمل 
على سبیل   قطاع الطیران.كان للوباء انعكاسات على أماكن العمل في 

المثال، یتعرض العاملون في قطاع الطیران المدني لمخاطر مھنیة. وقد  
فیروس   ینتج عن االنقطاعات واإللغاءات والقیود الحالیة المفروضة بسبب

 :ما یلي ۱۹-كوفید

التأخیر واإللغاء وممارسات استرداد أسعار   العنف والمضایقة: •
 الركاب؛   البطاقات قد تزید من حاالت غضب

تعتبر إجراءات التنظیف،   انعدام الثقة في السالمة في مكان العمل: •
وفي بعض الحاالت، معدات الحمایة الشخصیة، أمراً بالغ األھمیة  

للحد من انتشار فیروس كورونا والمساعدة في استعادة ثقة الركاب  
 ؛ اً والعاملین بالسفر جو

روري التواصل  من الض المعلومات غیر الكافیة والضغط النفسي: •
بشكل أكبر مع العمال وتزویدھم بالمعلومات الكافیة للحد من انتشار  

 المعلومات الخاطئة بین الزمالء؛ 

قد یساعد تنفیذ سیاسات السریة على وضع   الوصم والتمییز: •
 البروتوكوالت الخاصة باالختبار والحجر الصحي؛ 

من شأن قیود التنقل المفروضة حالیاً في بعض   قیود التنقل: •
المناطق أن تحول دون وصول العمال إلى مكان عملھم. ومن  

الضروري تزوید الطیارین وأفراد طاقم الضیافة بالمعلومات الكافیة  
 حول ھذه القیود عند ھبوط الطائرة أو أثناء فترة توقفھا العابر. 

 

 

 
  .Aviation benefits beyond bordersAir Transport Action Group (2018).  انظر:  ۸
 المرجع نفسھ.   ۹

https://aviationbenefits.org/media/166711/abbb18_full-report_web.pdf
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 ۲-   ردود الھیئات المكونة والشركاء 

یمكن لالستجابات الثالثیة التي تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات،  
باإلضافة    أن تساعد في التصدي النعكاسات الوباء على الموارد البشریة.

إلى ذلك، ھناك "دلیل واضح على أّن الحوار االجتماعي وسیلة فعالة  
ومفضلة لتحقیق نموذج عمل مجٍد وناجح ومقبول في سیاق األزمة التي  

 ۱۰یمّر بھا قطاع الطیران حالیاً". 

 األطر والموارد الدولیة للقطاع 
وقد طور آلیات وأدوات قیّمة إلدارة   طویلة یتمتع قطاع الطیران بخبرة 
ویوجد عدد من المبادئ التوجیھیة وآلیات   األمراض المعدیة واألوبئة.

وبروتوكوالت التنسیق الدولیة والوطنیة ومتعددة أصحاب المصلحة  
لتوجیھ السلطات الوطنیة وشركات النقل الجوي في حالة تفشي األمراض.  

 والبروتوكوالت: ة وفیما یلي أھم ھذه المبادئ التوجیھی

الترتیب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في الطیران   •
 ۱۹-مخصص لفیروس كوفید رسمي موقع إلكتروني ۱۱المدني: 

رسمي   موقع إلكترونيمنظمة الطیران المدني الدولي (إیكاو):  •
 ۱۹-مخصص لفیروس كوفید

-كوفیدفیروس لمخصص  موقع إلكتروني  : الصحة العالمیة منظمة •
 : آذار/ مارس بعنوان  ۱۸ودلیل مؤقت صدر في  ۱۹

Operational considerations for managing 
COVID-19 cases or outbreak in aviation 

ً بشأن إیكاو ومنظمة الصحة العالمیة  أصدرت  • فیروس   بیاناً مشتركا
 وتم حث الدول األعضاء على زیادة إسھاماتھا في تمویل ۱۹-كوفید

العامة في الطیران  الترتیب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة 
 واتباع إرشادات ومشورة البرنامج المدني

المبادئ التوجیھیة التحاد النقل الجوي الدولي (اإلیاتا): یوجد عدد من   •
بشأن كیفیة االستعداد   المبادئ التوجیھیة الصادرة عن اإلیاتا

لالستجابة للطوارئ في صفوف شركات الطیران وطاقم الطائرة  
وطاقم الصیانة وعمال شحن البضائع واألمتعة ووكالء استقبال  

 وطاقم التنظیف الركاب 
یشیر فیھا إلى إرشادات   توصیات أصدر االتحاد الدولي لعمال النقل •

 اتحاد النقل الجوي الدولي المذكورة أعاله 
 أصدر االتحاد الدولي لرابطات طیاري الخطوط الجویة •

 رشادات ألفراد الطواقمإ

 
 انظر:   ۱۰

 Harvey, G. and P. Turnbull (2009). Sectoral coverage of the global economic crisis: The impact of the financial crisis on labour in the civil 
aviation industry, Sectoral Activities Department, ILO, Geneva, p. 15. 

التي    أحداث الصحة العامة في الطیران المدني عبارة عن برنامج عالمي لإلیكاو یرمي إلى تحسین تخطیط التأھب واالستجابة ألحداث الصحة العامةالتعاوني لمنع وإدارة  الترتیب   ۱۱
 تؤثر على قطاع الطیران، مثل جائحة االنفلونزا أو حادث محطة للطاقة النوویة. 

  .op.cit.industry 2035Future of the airline IATA (2018) ,  انظر:  ۱۲
  .Press Release No. 8, 2 March.IATA requests global suspension of slot rules due to coronavirusIATA (2020) ,  انظر:  ۱۳
 الشحن الجوي لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد، المرجع السابق. ) یؤكد على أھمیة عملیات ۲۰۲۰إیاتا (  ۱٤
  .Pressroom, 17 March.19-at the IATA media briefing on COVID Remarks of Alexandre de JuniacIATA (2020) ,  انظر:  ۱٥

على المستوى اإلقلیمي، أصدرت وكالة االتحاد األوروبي لسالمة   •
الطیران توجیھات بشأن إدارة أفراد الطاقم فیما یتعلق  

 SARS-CoV-2  EASA Guidelines - COVID-19 بجائحة

 دعوات التخاذ اإلجراءات  
   اتحاد النقل الجوي الدولي 

األوبئة، أصبح اتباع نھج عالمي وتعاوني إلدارة  مع تزاید خطر انتشار 
وقد أصدر اتحاد النقل   األمراض المعدیة أكثر أھمیة من أي وقت مضى. 

(اإلیاتا) طائفة واسعة من اإلرشادات واإلجراءات التشغیلیة   الجوي الدولي 
أھبة االستعداد. ولكنھ شدد أیضاً على   وعلىلضمان بقاء القطاع متیقظاً 

األھمیة الذي ینبغي أن یضطلع بھ جمیع أصحاب المصلحة،   الدور متزاید 
الحكومات، في ضمان توافق االستجابات مع إرشادات منظمة   وخاصة

الھیئات   كما دعا اإلیاتا  ۱۲الصحة العالمیة واللوائح الصحیة الدولیة. 
المنظمة في الدول إلى اتخاذ إجراءات العتماد تدابیر ترمي إلى التخفیف  

 على قطاع الطیران، السیما:  ۱۹-حاد لفیروس كوفیدمن التأثیر ال

  تتطلب   ۱۳الزمنیة:  جواتعام بقواعد استخدام الفبشكل  إیقاف العمل   •
ت الزمنیة بشكل عام من شركات الطیران توفیر ما ال یقل عن  جوا الف

ة زمنیة مخصصة لھا في المطار  جوف  لكلفي المائة من الخدمات    ۸۰
العمل بھذه القواعد سیسمح   إیقاف ("استخدمھا أو تخسرھا"). و 

بما یتمشى مع الطلب   قدرتھا االستیعابیةلشركات الطیران بتكییف 
 الفعلي للنقل الجوي 

من خالل استبعاد عملیات   السل التورید واإلمداد مفتوحة إبقاء س •
-كوفید النقل والشحن الجوي من بعض قیود السفر المتعلقة بفیروس

وقد یساعد دعم   ۱٤أمام حركة البضائع.  الرئیسیةوإزالة العوائق ۱۹
من االختناقات التي تؤثر على   التخفیفحقوق المرور المؤقتة في 

 توصیل اإلمدادات الطبیة 
لدعم    ۱٥تخفیف بعض أحكام اللوائح المتعلقة بحقوق المسافرین جواً  •

وتزویدھا بمزید    الجویةشركات الطیران فیما یتعلق بإلغاء الرحالت  
صالحیة الحجوزات أو تقدیم القسائم بدالً من   لتمدیدمن المرونة 

 أسعار البطاقات  تعویض
دعا اإلیاتا الحكومات إلى   توفیر الوسائل المالیة من قبل الحكومات:  •

لتوفیر اإلغاثة الفوریة لشركات الطیران   شاملةاعتماد حزم إنقاذ 
في األجلین المتوسط والبعید. وعلى نطاق أوسع، ستعتمد   وموظفیھا

http://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/default.aspx
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331488/WHO-2019-nCoV-Aviation-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331488/WHO-2019-nCoV-Aviation-2020.1-eng.pdf
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/Statements.aspx
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/Statements.aspx
https://www.icao.int/Security/COVID-19/Pages/Statements.aspx
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/#tab-2
https://www.itfglobal.org/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.ifalpa.org/publications/library/covid-19-guidance-for-crews--3300
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_221_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_221_engl.pdf
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-02-01/
https://www.iata.org/en/pressroom/speeches/2020-03-17-01/
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-COVID-19_Interim%20Guidance%20on%20Management%20of%20Crew%20Members%20final.pdf
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توصیلیة النقل الجوي األساسیة في المستقبل على تدابیر اإلغاثة ھذه،  
 :۱٦قد تشملوالتي 

o  المنتجات المالیة المباشرة لدعم السیولة 
o   القروض وضمانات القروض ودعم أسواق سندات الشركات

 من قبل الحكومة أو البنك المركزي

o اإلعفاء الضریبي 

 الجویة والمالحة السیما رسوم المطار  ۱۷تأجیل الرسوم: •

  االتحاد الدولي لعمال النقل 

أطلقت منظمات العمال نداءات لكي تبقى من أصحاب المصلحة   •
وخالل فترة التعافي. وأطلق   ۱۹-النشطین مع تفشي فیروس كوفید

في المجاالت الرئیسیة  فوریة االتحاد دعوة عامة إلى اتخاذ تدابیر 
 ۱۸:ةالخمسة التالی

 ۱۹-في مكافحة فیروس كوفید أمر أساسي حمایة العمال   •
 إلى الصحة والسالمة   األولویةإیالء   •
 الدخل لجمیع العمال  حمایةتوفیر  •
 تدابیر تحفیزیة لدعم االقتصاد  الحكومات اتخاذ  •
 الحفاظ على سالسل التورید واإلمداد المستدامة  •

ووفقاً لھذه المبادئ العامة، أطلق قسم الطیران التابع لالتحاد الدولي لعمال  
إلى   ۱۹النقل دعوة محددة للعمل وإرساء التوصیات وتوفیر اإلرشادات 

الحكومات وأصحاب العمل في قطاع الطیران، على النحو المبین في  
 الملحق الثاني 

 اق:  ـ دم وسـ دان على قـ البل
 االستجابات الوطنیة 

نیسان/ أبریل، معظم اإلجراءات المعلن عنھا والمتخذة لصالح   ۷حتى 
الطیران المدني شملت المساعدة المالیة من الحكومات في شكل قروض  

المواقع  أو حزم مالیة. وتوجز النقاط التالیة المعلومات المتاحة للعموم على  
 ۲۰.اإللكترونیة

 

 
 المرجع السابق.   ۱٦
 السابق. المرجع   ۱۷
 . ۲۰۲۰آذار/ مارس   ۲۳: مطالب االتحاد الدولي لعمال النقل العالمیة للحكومات وأصحاب العمل، ۱۹-كوفید   ۱۸
 . ۲۰۲۰نیسان/ أبریل   ۳،  ۱۹-االتحاد الدولي لعمال النقل یطالب باتخاذ إجراءات لمعالجة آثار كوفید طیران   ۱۹
 تم إعداد الجدول لالستعالم فقط. وقد تختلف التدابیر الفعلیة عن مضمون الوثائق الرسمیة.   ۲۰
  .Pressroom, 20 March.19-IATA thanks Brazilian Government for supporting aviation industry in face of COVIDIATA (2020) ,انظر:   ۲۱
  .March.Bolsonaro, by decree, allows companies to suspend employment contracts for four monthsWeb 24 News (2020) 23 .انظر:   ۲۲
  .Pressroom, 27 March.Statement: EU waives slot use rule for summer seasonIATA (2020) ,:  انظر   ۲۳
  .April.The Independent, missionerAirline bailouts must be ‘conditional’ on carriers lowering emissions, says EU climate comCoffey, H. (2020) 02 ,انظر:   ۲٤
  .March.The Financial Times, Norwegian air rescue highlights dilemmas for governmentsPowley, T. (2020) 20 ,:  انظر   ۲٥
 المرحع السابق.   ۲٦
  .AJ Impact/Airlines, 27 March.Singapore Airlines gets $13bn lifeline as airlines beg for helpAl Jazeera (2020) ,:  انظر   ۲۷

 ۲۲، ۲۱البرازیل 

 :اقترحت الحكومة ما یلي

تأجیل دفع الرسوم (المالحة الجویة وامتیاز المطار واسترداد تذاكر   .۱
 .الرحالت الملغاة)

 .مستوى ائتمان خاص -إتاحة األدوات المالیة  .۲

ات زمنیة في المطارات حتى نھایة تشرین جوالتنازل عن تخصیص ف .۳
 .۲۰۲۰األول/ أكتوبر 

 . ویسمح المرسوم المؤقتبشكل عام   تطبیق تعلیق مؤقت لعقود العمل  .٤
MP 927    بالتعلیق المؤقت لعقود العمل لمدة تصل إلى أربعة أشھر.   

 ۲٤، ۲۳  األوروبي  االتحاد 

ات الزمنیة (تعلیق  جوعن قاعدة استخدام الف تنازل االتحاد األوروبي 
طوال موسم الصیف. وقد أوصى مفوض سابق معني  ")  ۲۰-۸۰"القاعدة  

بالمناخ في االتحاد األوروبي بأن تخضع الحزم المالیة للطیران لظروف  
 .مرتبطة بالمناخ 

 ۲٥النرویج 

ملیون دوالر أمریكي كضمانات قروض على   ۲۷۰قدمت الحكومة 
 .الخطوط الجویة النرویجیة

 ۲٦نیوزیلندا 

 Airوافقت الحكومة على مساعدة شركة الطیران الرئیسیة في البالد، 
New Zealand مالیین دوالر   ٥۰۹، من خالل تقدیم قرض دعم بقیمة

 .نیوزیلندي

  ۲۷سنغافورة 

 Singaporeالحزمة المالیة: حصلت الخطوط الجویة السنغافوریة (
Airlines ۱۳سنغافوري (ملیار دوالر  ۱۹) على ضمانات وصلت إلى  

ومن الضروري تقدیم   ملیار دوالر أمریكي) من التمویل الحكومي. 
المزید من التوضیحات فیما یتعلق بالشروط المطبقة على ھذه الحزمة،  

 .سیما بشأن معرفة ما إذا كانت ستعود بالنفع على عمال شركة الطیران  ال

 

https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-20-01/
https://www.web24.news/u/2020/03/bolsonaro-by-decree-allows-companies-to-suspend-employment-contracts-for-four-months.html
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/eu-waives-slot-use-rule-for-summer-season/
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/airline-bailouts-coronavirus-climate-change-emissions-carbon-tax-government-taxpayer-a9442646.html
https://www.ft.com/content/27bb17e2-6ac7-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.aljazeera.com/ajimpact/singapore-airlines-13bn-lifeline-airlines-beg-200327052053429.html
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 ۲۸األمریكیة المتحدة  الوالیات 

 :الحزمة المالیة بشروط

ملیار دوالر أمریكي لشركات الطیران األمریكیة،   ٥۸عرض بقیمة  .۱
 مقسمة بالتساوي بین القروض وإعانات األجور. 

یحظر إعادة شراء األسھم وحصص أرباح األسھم لمدة عام على   .۲
األقل بعد سداد القروض. كما تُفرض قیود على دفع تعویضات  

 المدیرین.
  الموظفین أو توقیفھم عن العملعلى الخطوط الجویة تسریح یحظر  .۳

 .۲۰۲۰حتى أیلول/ سبتمبر 

 

 
    انظر:   ۲۸

Slotnick, D. (2020). Airlines will get the $60 billion bailout they asked for in the $2 trillion coronavirus stimulus bill that Trump signed 
into law. It also prohibits layoffs, stock buybacks, and dividends, Business Insider, 27 March. 

https://www.businessinsider.com/airlines-coronavirus-bailout-senate-stock-buybacks-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/airlines-coronavirus-bailout-senate-stock-buybacks-2020-3?r=US&IR=T
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 ۳-   أدوات واستجابات منظمة العمل الدولیة 

  البحري.ال یتمتع الطیران بإطار تنظیمي دولي مماثل لما یتمتع بھ القطاع  
وال یوجد في قطاع الطیران المدني ما یعادل اتفاقیة "حریة البحار"  

على   ۱۹٤٤واتفق المشاركون في مؤتمر شیكاغو لعام  ۲۹البحریة.
الحریات األساسیة متعددة األطراف وتوصلوا بشكل عام إلى نظام من  

وفي   ۳۱الثنائیة بین دولة وأخرى تتفاوض بشأنھا البلدان.  ۳۰االتفاقات 
عینات القرن الماضي، على الرغم من العدید من المحاوالت، لم یكن  تس

ھناك اتفاق على إدراج خدمات النقل الجوي في االتفاقیة العامة بشأن  
التجارة في الخدمات الصادرة عن منظمة التجارة العالمیة. ونتیجة لذلك،  

وقد حال ھذا البند   ۳۲تخضع شركات الطیران لما یسمى بند الجنسیة.
دیات الربحیة الكبیرة دون تطویر اإلرشاد الدولي بشأن قضایا العمل  وتح

 . ۱۹٤٥في القطاع منذ عام 

وبشكل عام، تركز مالحق   الحریة (الوطنیة)".  منشأة والطیران ھو "
)، المعروفة باسم اتفاقیة شیكاغو،  ۱۹٤٤اتفاقیة الطیران المدني الدولي (

بیر، على السالمة والتدریب  والمعنیة بقضایا العاملین في القطاع بشكل ك
ولكنھا تترك للدول األعضاء حریة اتخاذ القرار بشأن ظروف عمل أفراد  

 
 ). قبل اعتماد االتفاقیة، كانت قرون من السوابق القضائیة قد طورت بالفعل مبدأ "حریة البحار". ۱۹۸۲انظر اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار (  ۲۹
 . ۱۹۸۰تشرین األول/ أكتوبر  ٦مكرر]، الموقع في مونتریال في   ۸۳وبروتوكولھا اإلضافي المتعلق بتعدیل اتفاقیة الطیران المدني الدولي [المادة    ۳۰
 Routledge, New York.The geographies of air transport, K. (2014). “The geopolitics of air transport”, in Goetz, A. and L. Budd (eds.). Debage ,   انظر:  ۳۱
 المرجع السابق.   ۳۲
) لشركات  ۲۰۰۱فاقیة الضمانات الدولیة على المعدات المنقولة (لكن یمكنھم البحث عن تمویل من مستثمرین دولیین. على سبیل المثال، یسمح بروتوكول "الطائرات" الملحق بات  ۳۳

زیادة فعالیة الحقوق للمستثمرین  الطیران بتقلیل تكالیف االقتراض والحصول على التمویل الدولي. وأدى النظام الدولي لتسجیل الطائرات المنصوص علیھ في البروتوكول إلى  
 .Fenech, T. (2015). Ship & aircraft finance, Powerpoint presentation ). انظر: MROوإصالح المنظمات ( الدولیین والمؤجرین والمشغلین لخدمات صیانة 

  .video, Geneva, 27 March.Why International Labour Standards matter in a public health crisisILO (2020) ,انظر:    ۳٤
  .April.ILO Speech as General Assembly Marks International Labour Organization CentenaryRyder, G. 2019 10 .انظر:    ۳٥
، حیث تم اعتماد  ۲۰۱۳و ۲۰۰۲و  ۱۹۹۰و ۱۹۷۹و ۱۹۷۷و ۱۹۷٤و ۱۹٦۰و ۱۹٥٦عقدت منظمة العمل الدولیة اجتماعات مشتركة وثالثیة بشأن الطیران المدني في األعوام    ۳٦

 ). ۱۹۹۰وعام  ۱۹٥٦عام   في ن (االجتماعا االستنتاجات ونقاط التوافق، على الرغم من أن اجتماعین للخبراء في مجال الطیران المدني لم یخرجا بأي نتیجة 
آذار/ مارس؛ إرشادات جدیدة لمساعدة أصحاب العمل في دعم أسر العاملین    ۱۸وعالم العمل: االنعكاسات واالستجابات،   ۱۹- . وھي تشمل ما یلي: كوفید۲۰۲۰نیسان/ أبریل  ۷في   ۳۷

معاییر منظمة العمل    نیسان/ أبریل؛ ٦محدث في    ،Social protection monitor on COVID-19آذار/ مارس؛    ۳۰أثناء أزمة كورونا، منظمة العمل الدولیة والیونیسف،  
 نیسان/ أبریل.  ۷محدثة،  وعالم العمل: تقدیرات وتحلیالت   ۱۹-آذار/ مارس؛ مرصد منظمة العمل الدولیة، الطبعة الثانیة: كوفید ۲۷(فیروس كورونا)،  ۱۹-الدولیة وكوفید 

وقد أدى ھذا النھج إلى   ۳۳األطقم باالستناد إلى تشریعات العمل الوطنیة. 
 إبطاء تطویر اإلرشاد التنظیمي الدولي بشأن العمل الالئق في ھذا القطاع.

 معاییر العمل الدولیة 
توفر معاییر العمل الدولیة أساًسا تجریبیاً وموثوقًا الستجابات السیاسة  

والیوم، تشّكل معاییر العمل الدولیة   ۳٤. واالنتعاش المستدام والعادل 
أي الوظائف والحمایة   -لعمل الالئق لمنظمة العمل الدولیة وبرنامج ا

الركائز التي یقوم علیھا   -االجتماعیة والحوار االجتماعي والحقوق 
ً خبرة في تقدیم   ۲۰۳۰٫۳٥برنامج عام  ولدى منظمة العمل الدولیة أیضا

بعالم العمل في سیاق صدمات سوق العمل،   یتعلق المشورة والتوجیھ فیما 
ك في قطاع الطیران المدني. غیر أّن منظمة العمل الدولیة ال  بما في ذل

 ۳٦تتمتع بصكوك أو أدوات قطاعیة محددة لھذا القطاع. 

وقد أصدرت منظمة العمل الدولیة إرشادات ومالحظات تقنیة فیما یتعلق  
 . ۱كما ھو مبین في الشكل  ۱۹۳۷،-بجائحة كوفید

  

https://www.fff-legal.com/wp-content/uploads/2013/02/University-Lecture-ASSET-FINANCE.pptx
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740023/lang--en/index.htm
https://www.un.org/press/en/2019/ga12135.doc.htm
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
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 على أساس معاییر العمل الدولیة ۱۹-أربع ركائز رئیسیة لمكافحة فیروس كوفید : ۱الشكل 

   ۱الركیزة 
 االقتصاد والعمالة تحفیز 

 سیاسة مالیة نشطة ◄
 سیاسة نقدیة داعمة ◄
اإلقراض والدعم المالي المقدم إلى قطاعات محددة، بما في ذلك  ◄

 قطاع الصحة 

 ۲الركیزة  
   دعم المنشآت والوظائف والمداخیل 

  توسیع الحمایة االجتماعیة للجمیع ◄
  تنفیذ تدابیر االحتفاظ بالعمالة ◄
اإلعانات المالیة/ الضریبیة وغیرھا من اإلعانات لصالح  توفیر ◄

  المنشآت
   

 ۳الركیزة 
 حمایة العمال في مكان العمل 

 تعزیز تدابیر السالمة والصحة المھنیتین ◄
 ف ترتیبات العمل (مثل العمل عن بعد) ییتك◄
 منع التمییز والتھمیش ◄
 على الرعایة الصحیة الجمیع حصول   ضمان◄
 الحصول على اإلجازة مدفوعة األجر توسیع  ◄

 ٤الركیزة  
 االعتماد على الحوار االجتماعي إلیجاد الحلول 

 تعزیز قدرات ومرونة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ◄
 تعزیز قدرات الحكومات ◄
تعزیز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعیة ومؤسسات وعملیات  ◄

 عالقات العمل 

 COVID-19 and the world of work: Updated estimates and analysis.   المصدر:

 الموارد األخرى لمنظمة العمل الدولیة
ل تتناول قطاع الطیران  نشرت منظمة العمل الدولیة تقاریر ووثائق عم

قضایا   والوثائق وقد عالج معظم ھذه التقاریر  واألزمات التي یعاني منھا. 
تتعلق باألمن واألزمات المالیة واألوبئة. وترد فیما یلي المنشورات  
القطاعیة التي أصدرتھا منظمة العمل الدولیة خالل العقدین الماضیین  

 :بشأن الطیران

العواقب بالنسبة إلى اإلدارة  إعادة ھیكلة الطیران المدني:  •
 ) (باإلنكلزي فقط) ۲۰۰۱والموظفین (

Restructuring of civil aviation: Consequences for 
management and personnel 

  ۱۱االجتماعیة والمتعلقة بالسالمة لألزمة التي عقبت أحداث اآلثار  •
) ، وثیقة مواضیعیة مقدمة للمناقشة  ۲۰۰۲( ۲۰۰۱أیلول/ سبتمبر 

 في االجتماع الثالثي حول الطیران المدني (باإلنكلزي فقط) 
Social and safety consequences of the crisis 
subsequent to 11 September 2001 

أثر إعادة ھیكلة الطیران المدني على العمالة والممارسات   •
 ، إیسینبرغ، ب) (باإلنكلزي فقط) ۲۰۰۲( االجتماعیة

The impact of the restructuring of civil aviation on 
employment and social practices 

، إیسینبرغ، ب)  ۲۰۰۳( الطیران المدني: أسوأ أزمة على اإلطالق؟ •
 ?Civil aviation: The worst crisis ever (باإلنكلزي فقط)

،  ۲۰۰۹أثر األزمة المالیة على العمالة في قطاع الطیران المدني ( •
 ھارفي وتورنبول، المرجع السابق) (باإلنكلزي فقط) 

The impact of the financial crisis on labour in the 
civil aviation industry 

)، وثیقة مواضیعیة  ۲۰۱۳الطیران المدني وعالم العمل المتغیر فیھ ( •
مقدمة إلى منتدى الحوار العالمي حول آثار األزمة االقتصادیة  

 Civilالعالمیة على صناعة الطیران المدني (باإلنكلزي فقط) 
aviation and its changing world of work 

المرأة في مجال الطیران: وظائف جیدة واستقطاب واستبقاء   •
 ، سیلینغسون، د) (باإلنكلزي فقط)  ۲۰۱۹(

Women in aviation: Quality jobs, attraction and 
retention 

 

 

 

 
 

 منظمة العمل الدولیة معلومات االتصال◄
Route des Morillons 4 

CH-1211 Geneva 22 
Switzerland 

T: +41 22 799 7239 
E: @ilo.org 

© International Labour Organization 2020 
 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_740877/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_307_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_307_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_5_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_5_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_215_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_215_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/486086.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_221_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_221_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_3_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_3_engl.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_740235/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_740235/lang--en/index.htm
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 الملحق األول: الوظائف في قطاع الطیران 

 . الوظائف المرتبطة بقطاع الطیران: موجز عالمي ۱أوالً   الجدول 

 الطیران  ا ف یدعمھا قطاع ئوظا  ◄  وظائف مباشرة  ◄

ھیئات تشغیل  
 المطار

 وظائف أخرى  
 المطار في 

 m 65.5 المالحة الجویة  المدني الطیران الطیران  شركات

 
 :m 10.2 ة مباشروظائف 
 :m 10 ةغیر مباشر  وظائف
 :m 7.8 مستحدثة  وظائف
 :m 36.7 محفّزة للسیاحة  وظائف

525,000 5.6 m 2.7 m 1.2 m 233,000 

5% 55% 27% 11% 2% 

 =’mمالیین   
 .Air Transport Action Group (2018). Aviation benefits beyond borders, op. cit:  المصدر

 
 

https://aviationbenefits.org/media/166711/abbb18_full-report_web.pdf
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 (بالترتیب األبجدي اإلنكلیزي)  بلدان مختارةالوظائف المرتبطة بقطاع الطیران: لمحة سریعة عن  : ۲-أوالً  الجدول 

 وظائف یدعمھا قطاع الطیران  وظائف مباشرة البلد

 329,000 71,000 األرجنتین  ◄

 839,000 167,000 البرازیل  ◄

 633,000 241,000 كندا   ◄

 m 6 m 1.4 الصین   ◄

 600,000 71,000 كولومبیا   ◄

 m 1.1 19,000 إثیوبیا  ◄

 m 1.1 273,000 فرنسا  ◄

 m 1.1 315,000 ألمانیا   ◄

 m 1.4 301,000 الیابان   ◄

 m 4.2 115,000 إندونیسیا  ◄

 m 1.4 278,000 المكسیك   ◄

 306,000 85,000 ھولندا   ◄

 m 1.2 45,000 الفلبین  ◄

 m 1 290,000 االتحاد الروسي   ◄

 m 4.3 172,000 تایلند  ◄

 777,000 180,000 اإلمارات العربیة المتحدة   ◄

 m 1.6 353,000 المملكة المتحدة  ◄

 m 6.5 m 2.2 الوالیات المتحدة   ◄

 =’mمالیین   
إندونیسیا؛ المكسیك؛  ). أھمیة النقل الجوي بالنسبة للبلدان التالیة األرجنتین؛ البرازیل؛ كندا؛ الصین؛ كولومبیا؛ إثیوبیا؛ فرنسا؛ ألمانیا؛ الیابان؛ ۲۰۱۹المصادر: اإلیاتا (

 االقتصادیة الصادرة عن اإلیاتا. المكسیك؛ ھولندا؛ الفلبین؛ االتحاد الروسي؛ تایلند؛ اإلمارات العربیة المتحدة؛ المملكة المتحدة؛ الوالیات المتحدة؛ تقاریر العلوم 
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 إجراءاتتخاذ الملحق الثاني: االتحاد الدولي لعمال النقل یدعو إلى ا 

  االتحاد الدولي لعمال النقل یدعو الحكومات إلى التفاوض 
 مع النقابات من أجل: 

تحاد الدولي لعمال النقل یدعو أصحاب العمل في قطاع الطیران  اال 
 إلى االعتراف بالنقابات والتفاوض معھا من أجل: 

االعتراف بالطیران باعتباره منفعة عامة تستدعي وجود حكومة قویة وتنظیماً   .۱
 . ورقابة وتخطیطاً واستثماراً وملكیة عامة عند االقتضاء

صحة العمال وحقوقھم ورفاھھم وتطویر وتنفیذ االستجابات  على    المخاطر . تحدید  ۱
 . في مكان العمل 

فقط واستخدام "حظر السفر"  وسائل النقلللتنقل عبر حد أدنى  وإنفاذ إقرار. ۲
 . قیود على السفر  ة عملیات الشحن الجوي من أی واستثناء اً أخیر اً مالذبوصفھ 

الطبیة والعالج والتدریب والمعدات والمرافق الطبیة المجانیة    الفحوصات . توفیر  ۲
لتدریب جمیع العمال وأي عمال یؤدون أي شكل من أشكال الخدمة الطبیة في إطار  

 . ۱۹-أزمة فیروس كوفید

وطنیة ثالثیة، تضم ممثلین عن العمال والحكومة وأصحاب  طیران  . إنشاء ھیئات  ۳
تخطیط الالعمل لوضع االستراتیجیات وتنسیق االستجابات المالیة واالستثماریة و

 . تورید العمالة واإلشراف على جمیع عملیات الطیرانل

مرضیة أو إجازة عطلة من أول   إجازةشكل   على . ضمان إجازة مدفوعة األجر ۳
وحمایة األجور   ۱۹-یوم یتغیب فیھ العامل المھدد أو المصاب بفیروس كوفید

متفق   ،األجر الكامل لجمیع العمال من خالل مجموعة متنوعة من الوسائلضمان  و
 . من خالل المفاوضة الجماعیة  بشكل متبادل علیھا 

ري والحفاظ على الدخل وتوسیع  . تمدید استحقاقات اإلجازات المرضیة بأثر فو ٤
الحمایة االجتماعیة لجمیع العمال، بمن فیھم العمال المنظمون وغیر المنظمین  

 . وغیر المستقرین، بغض النظر عن وضعھم الوظیفي 

. االعتراف بواجب الرعایة وممارستھ لجمیع العمال في أعمالھم وسلسلة التورید ٤
نظمة والمباشرة حیثما أمكن ذلك، وضمان  واإلمداد الخاصة بھم وتوفیر العمالة الم

 إظھار االلتزام تجاه العمالة المتعاقد معھا جزئیاً حیثما تعذّر العمل بشكل مباشر. 

واالستعانة بمصادر خارجیة لخدمات ووظائف المطار،    الجزئي . الحد من التعاقد  ٥
وعند االقتضاء، تفویض سلطات المطار إلدارة و/ أو توظیف جمیع موظفي المطار  

في المناولة  ، ةالوكالعمال مباشرة، بما في ذلك االستعانة بمصادر خارجیة و
 واألمن والتنظیف وجمیع خدمات المطار.  األرضیة 

التورید واإلمداد    وفي سالسلھشة وغیر المعتادة في المنشأة  . إنھاء أشكال العمل ال ٥
 والمسافرین. لحمایة صحة وسالمة ورفاھیة العمال 

. إعطاء أولویة استخدام المطارات لشركات الطیران ذات المستویات األعلى من  ٦
 . الملكیة العامة لتحسین االستدامة المالیة لألصول العامة 

العمل وساعات العمل لحمایة الوظائف وصحة وسالمة  . تحسین الجدولة وأیام ٦
 . العمال 

دعم لشركات الطیران وسلطات المطارات  حزم مالیة مشروطة و  ات. تقدیم إعان ۷
التورید، بما في ذلك من خالل تخفیف عبء الدیون والتأخیر في   سالسلوشركات 

 . دفع الضرائب والرسوم والملكیة العامة لألسھم

وأجور   وأرباح األسھمالت مستدامة لمكافآت المساھمین على معد االتفاق. ۷
 خطر اإلصابة بفیروس كورونا. المسؤولین، مع تراجع 

ھذه الحزم المالیة وحزم الدعم، إذا لم تكن   حدد . الموافقة على الشروط التي ت۸
موجودة بعد، بما في ذلك فیما یتعلق بإعادة شراء األسھم من جانب القطاع الخاص  

 القطاع، وذلك بغیة:   بعد انتعاش 
حمایة أجور جمیع العاملین في قطاع الطیران وشروط عملھم وأوضاعھم   •

 ورفاھیتھم؛ 
 حظر إعادة شراء األسھم ومكافآت المساھمین واألجور المفرطة للمسؤولین؛  •
إضفاء الطابع الدیمقراطي على الملكیة واإلدارة السدیدة، بما في ذلك من خالل   •

 مجلس إدارة الشركة؛ تمثیل العمال في  
احترام اتفاقیات منظمة العمل الدولیة بشأن الحریة النقابیة والمفاوضة   •

 الجماعیة والعمل الجبري والتمییز والصحة والسالمة المھنیتین لجمیع العمال. 

عودة جمیع العمال إلى مكان عملھم المعتاد إذا كانت تدابیر  إمكانیة . ضمان ۸
 طنیة تمنعھم مالیاً أو لوجیستیاً من ذلك. االحتواء المحلیة و/ أو الو

. وضع حد أقصى لمستویات الربح لضمان إعادة االستثمار في تخفیض الدیون  ۹
وتحدیث األسطول وتدریب وتعلیم الموظفین وغیر ذلك من التدابیر التي تثري  

 الشركة. 

. حمایة الخصوصیة والمعلومات الشخصیة للعمال الذین یخضعون لفحوصات  ۹
كجزء من االستجابات للتھدید الذي یطرحھ فیروس   الفحوصات طبیة وغیر ذلك من  

 أي بیانات تسھم في اتخاذ القرارات في الشركات. ب ومشاركة النقابات  ۱۹-كوفید

ین وإعادة شراء األسھم  . حظر مكافآت المساھمین واألجور المفرطة للمسؤول۱۰
 خالل األزمة. 

احترام اتفاقیات منظمة العمل الدولیة بشأن الحریة النقابیة والمفاوضة   . ۱۰
 . الجماعیة والعمل الجبري والتمییز والصحة والسالمة المھنیتین لجمیع العمال

 . ۲۰۲۰نیسلن/ أبریل  ۳، ۱۹-ید یطالب باتخاذ إجرءات لمعالجة آثار كوفاالتحاد الدولي لعمال النقل طیران المصدر: 
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