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   منظمة العمل الدولیة ل موجز قطاعي   

 ۲۰۲۰ نیسان/ أبریل ۸التاریخ: 

 وصناعة السیارات ۱۹-كوفید
 

تسھم صناعة السیارات مساھمة كبیرة في االقتصاد العالمي. وتعادل  
ً عائدات ھذه الصناعة  سادس أكبر اقتصاد في العالم. وفي عام  سنویا

  ملیون  ۱٤، قدرت العمالة العالمیة المباشرة في ھذه الصناعة بنحو  ۲۰۱۷
 عامل.  

وفي الوقت الذي تعافت فیھ العمالة من األزمة االقتصادیة العالمیة في  
  أصحاب العمل والعمال في كافة أرجاء سالسل  بات،  ۲۰۰۹-۲۰۰۸الفترة  

انعدام الیقین مرة أخرى. ومنذ بدء    جھون إلى حد كبیر ایو اإلمداد  التورید و
على صناعة السیارات   ۱۹-الجائحة العالمیة في الصین، لمس أثر كوفید

 في آسیا أوالً، إال أنھ اشتد منذ ذلك الوقت في جمیع بقاع األرض. 

 
 المحدودة، مومباي، الھند  معمل تجمیع، ماھیندرا وماھیندرا 

 ۱-  ۱۹-أثر كوفید  

ً حاداً في الطلب واالستثمار. كما أنھا   تواجھ صناعة السیارات انخفاضا
في النشاط االقتصادي، إذ طلب   وواسع االنتشار تعاني من توقف مفاجئ 

اإلمداد  التورید ورحى سالسل  ت من العمال البقاء في المنزل، وتوقف
 المصانع.  أغلقت و

األشخاص والتوقف  ومن المتوقع أن تسبب القیود المفروضة على تنقل 
ً شدیداً في  ،المفاجئ لألنشطة االقتصادیة والناتج   يناتج القطاعالانكماشا

المحلي اإلجمالي. ومن المقدر أن إغالق المصانع في أوروبا وأمریكا  
من جداول   سیاحیةبة مركملیون  ۲٫٥الشمالیة قد تسبب بإزالة نحو 

اإلیرادات التي   ملیار دوالر أمریكي من ۷۷٫۷اإلنتاج، بتكلفة بلغت 
 ۱. خسرتھا شركات صناعة السیارات وقطع تبدیلھا 

ویترك ھذا األمر أثراً سلبیاً مضاعفاً على االقتصاد عبر الروابط األمامیة  
والخلفیة، وخصوصاً في بلدان مثل كندا والصین وألمانیا والھند والیابان  

لمتحدة،  وجمھوریة كوریا والمكسیك والمغرب وجنوب أفریقیا والوالیات ا
ً من محركات النمو   تمثلّ حیث  ً رئیسیا صناعة السیارات محركا

الصغیرة والمتوسطة التي   المنشآتاالقتصادي. ومن المتوقع أن تتأثر 
الخدمات والمدخالت  توفر  من العمالة في القطاع و  ىالحصة الكبر ب  تستأثر 

 
 “ ,Executive Briefing report, updated on 30 March 2020.19)-Coronavirus (COVIDGlobalData ,”انظر:   ۱
 .Tirpak, M., & Kariozen, A. (2006). “The automobile industry in Central Europe”, IMF Noteانظر:   ۲

(الروابط  تأثیراً شدیداً ، ةالوسیطة لصانعي السیارات متعددي الجنسی
توقف صناعة السیارات    یحتمل أن تتأثر بفعلالقطاعات التي  أما  الخلفیة).  

  براً : النقل (مثل الشحن ونقل الركاب ، فتشملعبر الروابط األمامیة
والحافالت المستأجرة) والخدمات (مثل سیارات الركاب المستأجرة  

 ۲. وإصالح السیارات)

في صناعة السیارات   لم یسبق لھا مثیلرة بطالة وقد أدت الجائحة إلى فو
اإلمداد. وسیكون المزید من الوظائف عرضة  التورید وعلى طول سالسل  

خطر ما لم تتخذ الحكومات وأصحاب العمل والعمال إجراءات فوریة  لل
 . العمال من أجل ضمان بقاء المنشآت الصغیرة والمتوسطة وحمایة  

 المبیعات  ۱-۱
في المائة في   ۹۲انخفضت مبیعات السیارات الجدیدة في الصین بنحو 

، ومن المقدر أن تنخفض مبیعات  ۲۰۲۰فبرایر  شباط/  النصف األول من 
 . ۲۰۲۰في الصین في عام على األقل في المائة  ۲٫۹ارات بنحو السی

ً للرابطة األوروبیة لمصنعي السیارات، كان  مبیعات   إجمالي  ووفقا
ینایر   /الثانيالسیارات الجدیدة في االتحاد األوروبي في كانون 
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https://www.globaldata.com/covid-19/
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في المائة عما كان علیھ في الفترة   ۷٫٤ بنسبةأقل  ۲۰۲۰فبرایر  وشباط/
من األسواق  سوق ). وقد عانى كل ۱السابقة (الشكل  نفسھا من السنة

: إذ  ۲۰۲۰الكبرى من انخفاض في الطلب في عام  ةاألوروبیة األربع
في المائة   ۷٫۸وفي فرنسا بنسبة  في المائة ۹٫۰انخفض في ألمانیا بنسبة 

 في المائة على التوالي.  ٦٫۸ونسبة  ۷٫۳وفي إیطالیا وإسبانیا بنسبة 

وفي جنوب أفریقیا، أصدرت الرابطة الوطنیة لمصنعي السیارات في  
في   ۷جنوب أفریقیا تقریراً یفید بأن صناعة السیارات التي تسھم بنحو 

ً كبیراً في المبیعات المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، تشھ .  ۳د انخفاضا
وسیضر    وفي ظل اإلغالق الكامل في البالد، من المتوقع أن یتفاقم الوضع

 في نھایة المطاف بإجمالي عملیات التصنیع والنقل. 

مودیز، وكالة التصنیف االئتماني، توقعاتھا بشأن مبیعات   ضت خفّ وقد 
في المائة    ۱٤یعات بنسبة  السیارات العالمیة وتتوقع حالیاً انخفاض ھذه المب

من صورة األزمة  قتامة  شد. ویرسم ھذا التوقع صورة أ۲۰۲۰في عام 
  ۸، التي أدت إلى انخفاض بنحو ۲۰۰۹-۲۰۰۸ في الفترةالمالیة العالمیة 

 ٤. في المائة في سوق السیارات على مدى عامین

 التجارة  ۱-۲
نظراً إلى دور الصین بصفتھا المورد العالمي الرئیسي للمدخالت الوسیطة  

اإلنتاج في الصین   انخفاضإلى الشركات المصنعة في الخارج، فإن 
والتصدیر منھا یؤثر تأثیراً مباشراً على صناعة السیارات. وبالنسبة إلى  

تماد  العدید من شركات السیارات، فإن االستخدام المحدود لمخزونھا واالع
الكبیر على التصنیع اآلني یؤدیان إلى حاالت نقص تضر بقدراتھا  

 اإلنتاجیة وإجمالي صادراتھا.  

بأن انخفاضاً قدره  (األونكتاد)  ویقدر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة  
الوسیطة األخرى من   والمدخالت في المائة في صادرات قطع التبدیل  ۲

االتحاد األوروبي وأمریكا الشمالیة  الصین إلى مصنعي السیارات في 
المنتجة  والیابان وجمھوریة كوریا واالقتصادات الرئیسیة األخرى 

ملیار دوالر أمریكي في   ۷قد یؤدي إلى انخفاض قدره  ، لسیارات ل
 ٥. صادرات السیارات من ھذه االقتصادات إلى بقیة أنحاء العالم 

اإلنتاج في الصین، إال أن  على بدء عودة بوادر  ظھور وعلى الرغم من 
الطلب على المدخالت الوسیطة من أجل إنتاج السیارات في أوروبا  

أشھراً كي   بالتالي  والوالیات المتحدة سیظل منخفضاً. وقد یتطلب األمر 
یعود إنتاج قطع التبدیل والسیارات إلى المستویات التي كان علیھا قبل  

 الجائحة. 

دان مثل المغرب، حیث توجھ نسبة  واآلثار شدیدة بصورة خاصة على بل
السیارات إلى األسواق األوروبیة. وفي عام   صناعة في المائة من  ۸۰

مكونات، یعمل  القطع ولل شركة مصنّعة ۲٥۰، كانت عائدات نحو ۲۰۱۹
ملیار یورو، أو ما یقارب   ۷، تبلغ عامل  ۱۸۰۰۰۰ما یربو على  ا لدیھ
المائة من الصادرات   في  ۲۷ملیار دوالر أمریكي، مساھمة بنسبة  ۷٫٥

 ٦. الوطنیة

 إغالق المصانع  ۱-۳
مركز تفشي الوباء في الصین، بأنھا "مدینة  وھي عرف مدینة ووھان، تُ 

المحركات" إذ إنھا موطن مصانع سیارات مثل جنرال موتورز وھوندا  
موتور ونیسان موتور ومجموعة بیجو (شركة عامة محدودة) ورینو  
ً تاماً، وھناك   وتویوتا موتور. وقد توقف اإلنتاج في ھذه المصانع توقفا

أرجاء آسیا. وسرعان ما انتقل مركز  تقاریر عن إغالق المصانع في جمیع  
 أیضاً. المصانع  الجائحة إلى أوروبا واألمریكتین، حیث أغلقت 

 

 (شباط/ فبرایر من كل عام)  ۲۰۲۰-۲۰۱۰مبیعات سیارات الركاب في االتحاد األوروبي،  : ۱الشكل 

 
 . السیارات المصدر: الرابطة األوروبیة لمصنعي 

 

 
  .news24, 2 April.Nearly 30% nosedive in SA vehicle sales as coronavirus bites(2020). “Ramalepe, P ,”: انظر   ۳
 “ ,week cash drain-a-VW hit by €2bnFinancial Times.[March 2020 27] ”: انظر   ٤
 : انظر   ٥

UNCTAD (2020). Trade and Development Report Update: Global trade impact of the coronavirus (COVID-19) epidemic, UNCTAD/DITC/INF/2020/1, Geneva, 4 
March. 

 “ .March.: l’impact sur l’économie nationale secteur par secteur CoronavirusChallenge (2020) 27 ,”: انظر   ٦
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  ۲٫٦ملیون وظیفة من إجمالي  ۱٫۱وفي االتحاد األوروبي، تضررت 
ملیون وظیفة مباشرة في تصنیع السیارات، بسبب إغالق المصانع في  

العمال المتضررین ھم عمال  . وأكثر من نصف ۲۰۲۰آذار/ مارس 
 ۷ألمان. 

جنرال موتورز وفورد موتور وفیات   شركات  وفي األمریكتین، أغلقت
كرایزلر أوتو جمیع مصانعھا بصورة مؤقتة في الوالیات المتحدة دون  

و السیارات مؤخراً إغالق  وأعلن مصنعّ  ۸. تحدید تاریخ فتحھا مجدداً 
 ۱۰.والبرازیل ۹المصانع في األرجنتین

 العمالة  ٤-۱
  التورید ما یزال األثر الشامل على العمالة في صناعة السیارات وسالسل

اإلمداد فیھا غیر معروف، لكن ستواصل منظمة العمل الدولیة رصد  و
 الوضع عن كثب. 

من الوظائف المباشرة في   في المائة  ٤۲ومن المقدر أنھ قد تضرر نحو 
تصنیع السیارات في االتحاد األوروبي بسبب الجائحة. وتشیر ھذه األرقام  

لدى الشركات المصنّعة  فقط إلى العمال المستخدمین بصورة مباشرة 
لسیارات والشاحنات والعربات المغلقة والحافالت. بید أن الجائحة تضر  ل

اإلمداد  التورید و  مل في سلسلةملیون عا  ۱۳٫۸بجمیع العمال البالغ عددھم  
غیاب إیرادات    في و  ۱۱. الكبرى في صناعة السیارات في االتحاد األوروبي

جدیدة، ستواجھ العدید من الشركات مشاكل كبیرة تتعلق بالسیولة على  
 المدى القصیر إلى المتوسط. 

من  عامل  ۱٥۰۰۰۰وفي الوالیات المتحدة، تضر الجائحة بما ال یقل عن 
 قابیین ومئات اآلالف من العمال غیر النقابیین في ھذه الصناعة.  العمال الن

ف االنقطاع في صناعة السیارات في الھند وسالسل  ومن المرجح أن یكلّ 
ملیون   ۸۰۰ملیار روبیة أو  ٦۰٫۸اإلمداد فیھا ما یربو على التورید و 

-۲۰۱۹دوالر أمریكي على مدى الربع األخیر من السنة المالیة الحالیة (
). ویشكل  ۲۰۲۱-۲۰۲۰) والربع األول من السنة المالیة المقبلة (۲۰۲۰

وھم عرضة للخطر   ،في المائة من القوة العاملة  ٥۰تعاقدون مالعمال ال
 ۱۲. بصورة خاصة على المدى القریب والمتوسط

فیھم   ن العمال غیر المحمیین، بم یتضرر وبصورة عامة، من المرجح أن 
العمال الموسمیون والمؤقتون والعاملون لحسابھم الخاص والعمال  

، على نحو غیر متناسب  عمال اقتصاد المنصات الرقمیةالعرضیون و
بسبب الفیروس وآثاره االقتصادیة، حیث إنھم ال یحصلون عادة على إجازة  

 ضمان اجتماعي أو رعایة صحیة.   على مرضیة مدفوعة األجر أو

في وقت تواجھ فیھ صناعة   قعت ۱۹-كوفید جائحةوتجدر اإلشارة إلى أن 
بسبب تغیر المناخ   أصالً دوامة من االختالالت والتسریحاتالسیارات 

والتقدم التكنولوجي والتحوالت الدیمغرافیة واضطراب التجارة وانعدام  
ركود  الالسیارات الجدیدة یعاني من  الیقین. وحتى قبل الجائحة، كان إنتاج 

بسبب ضعف المبیعات. وكان من المتوقع أن یؤدي التحول إلى السیارات  
 وظیفة في ألمانیا وحدھا.   ٤۰۰۰۰۰الكھربائیة إلى خسارة 

ت على العمل الالئق  ركاھات الكبرى والمحا تجوسوف تناقش آثار ھذه اال
لي من أجل االجتماع  العمل الدو مواضیع التي یعدھا مكتب في وثیقة ال

في صناعة   الالئقالتقني لمنظمة العمل الدولیة بشأن مستقبل العمل 
 السیارات. 

 

 
 “ .March19: Jobs of over 1.1 million EU automobile workers affected so far, data shows-COVIDACEA (2020) 31 ,”انظر: .  ۷
 “ .News, 31 March.Statement of UAW President Rory L. Gamble on Ford’s decision to extend production reopening dateUAW (2020) ,”انظر:   ۸
   .March”, Fastmarkets MB, 20 Ford to suspend output in Brazil, Argentina from next week amid coronavirus pandemic(2020). “Rostás, R. انظر:  ۹

 “ .Fastmarkets MB, 21 March.Brazilian carmakers to stop production amid virus spreadPeroni, F. (2020) ,”: انظر   ۱۰
 “ .op. cit.19: Jobs of over 1.1 million EU automobile workers affected so far, data shows-COVIDACEA (2020) ,”: انظر   ۱۱
 March., Business Today, Coronavirus impact: Supply chain disruption to cost auto industry Rs 6,080 crore, Banerji, S. (2020) 30: انظر   ۱۲

https://www.acea.be/press-releases/article/covid-19-jobs-of-over-1.1-million-eu-automobile-workers-affected-so-far-dat
https://uaw.org/statement-uaw-president-rory-l-gamble-fords-decision-extend-production-reopening-date/
https://www.metalbulletin.com/Article/3924391/Brazilian-carmakers-to-stop-production-amid-virus-spread.html
https://www.acea.be/press-releases/article/covid-19-jobs-of-over-1.1-million-eu-automobile-workers-affected-so-far-dat
https://www.businesstoday.in/sectors/auto/coronavirus-impact--supply-chain-disruption-to-cost-auto-industry-rs-6080-crore/story/399606.html
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 ۲-   استجابات الھیئات المكونة والشركاء 

  -الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة  اي اتخذتھتال اتركز اإلجراءت
على ثالثة أھداف    -الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  

وھي: حمایة العمال في مكان العمل؛ دعم المنشآت   ، فوریة بصورة عامة
والوظائف والدخل؛ تحفیز االقتصاد والعمالة من أجل ضمان التعافي  

 ات، على غرار صناعة السیارات. السریع واألفضل للبلدان والقطاع

 حمایة العمال في مكان العمل  ۲-۱
ھي حمایة العمال وأصحاب العمل في صناعة   األولویات لى وإن أ

. ومن أجل  ۱۹-السیارات وعائالتھم من المخاطر الصحیة لفیروس كوفید
الشركات   ت توسیع نطاق المساعدة على حمایة الناس من الجائحة، أعاد

تصنیع   نحو اإلنتاج  جیھالسیارات حول العالم توصناعة  الرئیسیة في
 ت. كماما المعقمات و التنفس و الأجھزة 

 أمثلة على التدابیر المتخذة من أجل  ۲-۱-۱
 حمایة صحة وسالمة العمال

السیارات عن اتخاذھم تدابیر استثنائیة تھدف    مصنعي أعلن العدید من   •
وتتضمن توفیر الكمامات والمعقمات واالستثمار   إلى حمایة العمال. 

اتخاذ  وتحدیث البنیة التحتیة و یاتفي العیادات الصحیة والمستشف
إجراءات ترمي إلى محاربة المعلومات المضللة وتقاسم الحلول  

 التقنیة. 

نقابیة عالمیة  مع اتحادات  IndustriALLتدعو الشبكة العالمیة  •
  المخاطر التيأخرى، إلى إشراك ممثلي العمال في عملیات تحدید 

ووضع    اخفیف منھالتالوقایة و ھدد صحة العمال وحقوقھم ورفاھھم وت
وتنفیذ استجابات على المستوى الوطني والقطاعي وفي مكان  

 ۱۳. العمل

  ۱۹-آذار/ مارس، وفور اإلبالغ عن عمال مصابین بكوفید ۱٥وفي  •
في مصانع السیارات، شكلت نقابة عمال السیارات وجنرال  

  بشأن فریق عمل  ،وفورد موتور وفیات كرایزلر للسیارات ز موتور 
حمایة معززة إجراءات  تنفیذ/ فیروس كورونا من أجل ۱۹-كوفید

 للعمال في قطاعات الصناعة والمستودعات في الشركات الثالث. 

 اإلنتاج  جیھأمثلة على إعادة تو ۲-۱-۲
 من أجل حمایة الصحة العامة

في الصین، تساعد صناعة السیارات على محاربة انتشار فیروس   •
خطوط إنتاج في   BYD الصیني السیارات نع كورونا. وقد أنشأ مصّ 

وینتج  . ومعقمات منشأتھ الواقعة في شنتشن من أجل إنتاج كمامات 
ملیون كمامة یومیاً، مما یجعلھ أكبر منتج    ٥زجاجة معقم و  ۳۰۰۰۰۰

    ۱٤. للكمامات في العالم 

 
 “ .Council of Global Unions, 12 March.19: Urgent Economic Stimulus and Workplace Measures Required-COVIDIndustriALL Global Union (2020) ,” انظر:   ۱۳
 “ .Autocar, 6 April.Coronavirus and the car world: Industry rallies to aid health workersAttwood, J. (2020) ,”انظر:   ۱٤
 “ .March.19 UPDATE-COVIDUAW (2020) 31 ,”انظر:   ۱٥
    “ .The Economic Times, 1 April.19 cases rise in India-More automakers extend support as CovidChallawala, N. (2020) ,”انظر:   ۱٦
 “ .ASEAN Briefing, 18 March.19 impact-Indonesia issues second stimulus package to dampen COVIDFalak Medina, A. (2020) ,”انظر:   ۱۷

فورد شركة جنرال موتورز وشركة في الوالیات المتحدة، تنتج  •
مثل أجھزة التنفس والكمامات ولوازم الوقایة  موتور معدات طبیة، 

من أجل محاربة جائحة فیروس كورونا. ویعمل أعضاء اتحاد عمال  
 ۱٥. السیارات في ھذه المصانع بصفة طوعیة وبنصف األجر 

في أوروبا، أعاد العدید من الشركات مثل فولكسفاغن وفیات كرایزلر   •
دف تصنیع كمامات  اإلنتاج بھ وغیرھا، توجیھ    للسیارات وسكودا أوتو

 الناس.   وعامةوجھ من أجل حمایة عمال القطاع الصحي للوواقیات 

في الھند، أعلنت مجموعة ماھیندرا أنھا ستساعد على تصنیع أجھزة   •
  نشئمرسیدس أنھا ست شركة تنفس ومعدات طبیة أخرى. كما أعلنت

في والیة   ي سریر بالقرب من مدینة بون ۱٥۰۰مستشفى مؤقتة بسعة 
  . وبالمثل، تعھدت ۱۹-ماھاراشترا من أجل عالج مرضى كوفید

أموال من أجل إنشاء مرفق  بتقدیم  سكودا أوتو فولكسفاغن إندیا    شركة
 ۱٦ي. ساسون العامة في بون مستشفىفي  ۱۹-مخصص لكوفید

 والدخل دعم المنشآت والوظائف  ۲-۲
.  والعمال فیھا  تترك الجائحة أثراً اقتصادیاً شدیداً على صناعة السیارات 

عي قطع التبدیل  غیاب إیرادات كبیرة، سیواجھ العدید من مصنّ وفي 
والسیارات مشاكل سیولة على المدى القصیر والمتوسط. وتتباین مستویات  

لشركات  التمویل المتاح في أرجاء ھذه الصناعة، لكن قد تواجھ بعض ا 
 في غضون أشھر. حاالت نقص

وطبقت الحكومات والمصارف المركزیة، في جمیع البلدان الرئیسیة  
بھدف حمایة المنشآت   مالیة ونقدیةالمنتجة للسیارات تقریباً، تدابیر تحفیز 
ً تدابیر  مالوالعمال. وتتضمن التدابیر سیاسات  یة نشطة، وخصوصا

  ةومثبتات تلقائیة، مثل إعان الحمایة االجتماعیة، وتحویالت مستھدفة
البطالة، إضافة إلى االستثمار العام واإلعفاء الضریبي بالنسبة إلى  

 أصحاب الدخل المنخفض والمنشآت الصغیرة والمتوسطة. 

وتتضمن األمثلة على التدابیر التي اتخذتھا الحكومات وأصحاب العمل  
 ونقابات العمال ما یلي: 

ر/ مارس حوافز مالیة إلى صناعة  آذا  ۱۳قدمت حكومة إندونیسیا في   •
في  ۳۰السیارات، وخفضت ضریبة الدخل على الشركات بنسبة 

 ۱۷. لصناعات الرئیسیة، بما في ذلك صناعة السیارات ل المائة 

http://www.industriall-union.org/covid-19-urgent-economic-stimulus-and-workplace-measures-required
https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/coronavirus-car-industry
https://uaw.org/covid-19-update-3-31-2020/
https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-news/more-automakers-extend-support-as-covid-19-cases-rise-in-india/articleshow/74935549.cms
https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-issues-second-stimulus-package-dampen-covid-19-impact/
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نحو   إلى موتور في أمریكا الشمالیة أجوراً كاملة  ھوندا  شركة دفعت •
آذار/    ۳۱و  ۲۳عامل متضرر أثناء فترة إغالق المصنع بین    ۲۷٦۰۰

 ۱۸. مارس

اتفاقات جماعیة مع   مفاوضات بشأن نقابة عمال السیارات  أجرتو •
تعویض    من أجلجنرال موتورز وفورد موتور وفیات كرایزلر أوتو  

 ۱۹ .۱۹-بشأن كوفید ةمراقبالخاضعین للالعمال المعزولین  

ً بالحمایة بموجب  ن واألوروبی السیارات عمال  • یتمتعون عموما
اتفاقات جماعیة. بید أن القیود الحدیثة المفروضة على عدد األشخاص  

تجعل من الصعب على أعضاء نقابة العمال   ،المسموح لھم بالتجمع 
ممارسة حقوقھم في الحریة النقابیة وحمایة أنفسھم من خطر التقاط  

 ۲۰فیروس كورونا. 

 تحفیز االقتصاد والعمالة  ۲-۳
العالم استجابات اقتصادیة بھدف الحد من   في جمیع أنحاء تنفذ الحكومات 

صندوق النقد   أحصى على اإلنسان واالقتصاد. وقد  ۱۹-أثر جائحة كوفید
 ۲۱. اقتصاداً إلى غایة الیوم   ۱۹۳الدولي استجابات اقتصادیة في 

مجموعة العشرین    التزمت حكومات  ،آذار/ مارس  ۲٦في بیان صدر في  و
 ً ً جماعیا ؛ صون وظائف الناس ودخلھم؛  األرواح بما یلي: حمایة التزاما

إعادة الثقة والحفاظ على االستقرار المالي وتنشیط النمو والتعافي بقوة؛  
العالمیة؛ تقدیم  واإلمداد    التجارة وسالسل التوریدفي نقطاعات االالحد من 

الصحة  تدابیر المساعدة إلى جمیع البلدان المحتاجة إلیھا؛ التنسیق بشأن 
 ۲۲. العامة والتدابیر المالیة

وتقدم منظمة العمل الدولیة المشورة إلى حكومات بشأن توسیع نطاق  
الحمایة االجتماعیة كي یشمل الجمیع وبشأن تدابیر تھدف إلى تعزیز  

لعمل لفترة قصیرة واإلجازات مدفوعة األجر  الحفاظ على الوظائف وا 
واإلعانات األخرى بھدف ضمان أن تصبح االقتصادات وأسواق العمل  

 والصناعات أقوى وأكثر مقاومة واستدامة عندما تنحسر الجائحة. 

ً عدد  الكلیة التي   یة تدابیر االقتصادالسیاسات والومن غیر الجلي حالیا
، وخصوصاً ما إذا كانت المنشآت  سیكون لھا أثر على صناعة السیارات 

 اإلمداد ستتمكن من الحصولالتورید و  الصغیرة والمتوسطة في سلسلة 

على مساعدة مالیة وكیف ستتمكن من ذلك، وما إذا كانت البلدان المصنعة  
 ھا. تنفیذ الرئیسیة ستتمكن من االستفادة منھا عند 

 االعتماد على الحوار االجتماعي   ٤-۲
 إلى حلول   التوصلمن أجل 

إن الحوار االجتماعي أساسي من أجل بناء الطمأنینة والثقة الالزمتین  
لضمان فعالیة ھذه التدابیر السیاسیة. وتتجلى قوة الحوار االجتماعي في  

الصادر عن المنظمة   ۱۹-في البیان المشترك بشأن كوفید ، تحدید الحلول
آذار/   ۲۳ة ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال في الدولی

   ۲۳.  ۲۰۲۰مارس 

وتستفید صناعة السیارات في العدید من بقاع األرض من حوار فعال بین  
الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال على المستویات  
الوطنیة والقطاعیة وعلى مستوى المنشآت. ومن األمثلة على طریقة  

ستخدام الھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة الحوار االجتماعي من أجل  ا
 وصل إلى حلول ما یلي: تال

رابطة مصنعي السیارات في الیابان، ھیئة   مع حكومة الیابان أنشأت •
فیروس    في مواجھةت مجلس السیارات لفحص التدابیر المضادة  سمیّ

إمداد  تورید و كورونا المستجد، بھدف رصد أثر الوباء على سالسل 
عي السیارات  السیارات وتقاسم المعلومات الضروریة بین مصنّ 

 قطع تبدیل ومكونات السیارات.  ديومورّ 

(نقابة عمال الحدید   IG Metall أبرمت نقابةآذار/ مارس،  ۲۰في  •
في   العمل(منظمة أصحاب  Gesamtmetallمنظمة ) وفي ألمانیا

ً   ،شمال الراین  -وستفالیا    والیة  قطاع أعمال الحدید) في ً جماعی  اتفاقا   ا
ً طارئ یحدد ترتیبات العمل لفترة قصیرة   ۱۹-كوفید لمواجھة أزمة  ا

  ۸۰تأمین صافي األجر للمستخدمین بما یقارب    یمكنھ (تقاسم العمل) و
مراكز الرعایة النھاریة   عندما تكونفي المائة من أجورھم. و

األطفال حتى سن الثانیة عشرة   لألھل ذويوالمدارس مغلقة، یمكن 
  من العالوة أخذ إجازة لمدة ثمانیة أیام من أجل رعایة أطفالھم، بدالً 

الجماعي الحالي. واالتفاق   في االتفاق  ا المنصوص علیھ ة اإلضافی
  ۲٤  . ۲۰۲۰ساري المفعول حتى نھایة عام الطارئ الجماعي 

 

 
 “ .auto1.com, 18 March.Honda shuts down U.S. auto production, workers get full payBruce, C. (2020) ,”: انظر   ۱۸
  “ .March.”, CNBC, 13 UAW negotiating paid leave for Fiat Chrysler workers, others regarding coronavirusWayland, M. (2020) انظر:   ۱۹
 انظر:    ۲۰

Gaisenkersting, D. (2020). “Coronavirus crisis in Germany: Workers must demand factories and large enterprises be closed”, World Socialist Web Site, 17 March. 
   ,Policy Tracker.IMF انظر:   ۲۱
  ,March 2020.19 in Saudi Arabia-Extraordinary G20 Leaders’ Summit Statement on COVIDG20 26 ,انظر:   ۲۲
 by International Organisation of Employers and International Trade Union Confederation.-Joint Statement on Covid 19انظر:   ۲۳
 “ .March.und Elektroindustrie -Sicherheiten für die Beschhäftigten under MetallIG Metall (2020) 27 ,”انظر:   ۲٤

https://www.motor1.com/news/404829/honda-coronavirus-factory-closure-america/
https://www.cnbc.com/2020/03/13/uaw-negotiating-paid-leave-for-fiat-chrysler-workers-over-coronavirus.html
https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/17/coge-m17.html
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_740022.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocument/wcms_739522.pdf
https://www.igmetall.de/tarif/tarifrunden/metall-und-elektro/sicherheiten-fuer-beschaeftigte-in-metall-elektroindustrie
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 منظمة العمل الدولیة معلومات االتصال◄
Route des Morillons 4 

CH-1211 Geneva 22 
Switzerland 

 إدارة السیاسات القطاعیة
E: sector@ilo.org 

 

 ۳-   منظمة العمل الدولیة  واستجابات أدوات 

اقترحت منظمة العمل الدولیة نھجاً رباعي المحاور من أجل معالجة أثر  
والوظائف   المنشآتالجائحة كما یلي: حمایة العمال في مكان العمل؛ دعم  

بفعل  ذلك  یتعزز و ۲٥. والدخل؛ تحفیز االقتصاد والطلب على الید العاملة 
والعمال    تالمنشآ الحوار االجتماعي الھادف إلى بناء الثقة بین الحكومات و 

وتدابیر مكان  الالزمة من أجل استمرار التزامھم باالستجابات السیاسیة 
 ۲٦الضروریة. العمل  

تشتمل على  ھي و  ۲۷. إن معاییر العمل الدولیة جوھریة في أوقات األزمات
  اعتمادنقابات العمال من أجل لو للمنشآت للحكومات و  ة محدد ات إرشاد

محاربة   ؛نا: السالمة والصحة المھنیتمن قبیلتدابیر سیاسیة في جوانب 
اجھ  حمایة أجور عمال المصانع التي تو ؛ساعات العمل ؛الوصم والتمییز 

تقدیم اإلرشاد إلى صناعة    ؛إعانات البطالة  ؛إنھاء االستخدام  ؛نتاجاإل  فوق
 السیارات بشأن ممارسات األعمال المسؤولة. 

وقد وضعت منظمة العمل الدولیة عدداً من األدوات واالستجابات العامة  
 وھي:  ،۱۹-كوفید في مواجھة أزمة

 نصائح بشأن السالمة والصحة المھنیتین في مكان العمل  •

 حول العالم   ۱۹-كوفید  في مواجھة أزمة  االجتماعیةاستجابات الحمایة   •

 : ما ھو دور منظمات العمال؟ ۱۹-كوفید •

 أصحاب العمل واألعمال  : منظمات ۱۹-كوفید •

  مواجھةخطة استمراریة األعمال المكونة من ست خطوات في  •
 ۱۹-كوفید

 ۱۹-لمنشآت: تقییم احتیاجات المنشآت بسبب كوفیدل أداة استقصائیة  •

 أثناء جائحة العملصاحب العمل من أجل إدارة مكان لدلیل  •
 ۱۹-كوفید

 تقدیرات وتحلیالت محدثة  –وعالم العمل  ۱۹-كوفید •

 

 

 

 

 

 
 “ .ILO Monitor 1st Edition, Geneva, 18 March.19 and the world of work: Impact and policy responses-COVIDILO (2020) ,”: انظر   ۲٥
 “ .Responses, Geneva, 19 March update.-” COVID19 on the world of work?-What are the key policies that will mitigate the impacts of COVIDILO (2020) 19 انظر:   ۲٦
 ر:  انظ  ۲۷

ILO (2020). ILO standards and COVID-19: FAQ: Key provisions of international labour standards relevant to the evolving COVID-19 outbreak, Version 1.2, 
Geneva, 23 March. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_741945/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Brochures/WCMS_739899/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_739546.pdf
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_741747/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740375.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740215.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740215.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740212.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740212.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_740212.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739048/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739937.pdf
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