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   الدولية   منظمة العمل ل موجز قطاعي   

 2020 نيسان/ أبريل 8التاريخ: 

 المالبس والجلود واألحذيةو ات النسيجصناعو 19-كوفيد

 

يواجه عالم العمل أزمة صحية عالمية لم يشهد لها مثيل منذ نشأة منظمة  

عام، وهذه األزمة تتسبّب بمعاناة بشرية وتضر   100العمل الدولية من 

 .باالقتصاد العالمي وتقلب حياة الناس رأساً على عقب 

تكثيف الجهود المبذولة للتخفيف من طوارئ الصحة العامة، كان  ومع 

تأثيٌر كبير على كافة   (19-)كوفيد المستحدث 19-لفيروس كورونا

القطاعات االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك صناعات النسيج  
والمالبس والجلود واألحذية. وقد أدت إجراءات الحجر الصحي وإغالق  

الرواتب إلى قمع طلب   وخفض والمرضمتاجر البيع بالتجزئة 

وفي الوقت نفسه، يعاني هذا القطاع الذي يتسم بدرجة عالية   1المستهلكين. 
يُطلب من   بما أنهمن العولمة من اضطراب شديد في جانب العرض. و

وتغلق  تتوقف سالسل التوريد واإلمداد  فإنالعمال البقاء في المنزل، 

 . أبوابها  عالمصان

كان  وباإلضافة إلى المخاطر الصحية التي يشكلها الفيروس، فقد 

على عمل ومعيشة أصحاب    تأثير   لالنعكاسات االقتصادية على الصناعات 

التجزئة حول  والبيع ب  العمل والعمال على حٍد سواء. وهدد إغالق المصانع 

  أو فقدان عن العمل  العمال  استدامة المنشآت وأدى إلى إيقاف العالم قابلية 
وظائفهم تماًما. ومن المتوقع أن تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  

وهي مصدر حيوي للعمالة والنمو في الصناعة، من أكبر تأثير لهذه األزمة  

 العالمية. 

 

 مصنع مالبس في فيتنام. 

 

 

 

 

 How coronavirus is impacting the global apparel industry –Timeline: Timeline Style. “-Just.”  انظر:  1

https://www.just-style.com/news/timeline-how-coronavirus-is-impacting-the-global-apparel-industry-free-to-read_id138313.aspx
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 1-  19-كوفيدفيروس  تأثير 

 المبيعات 

في انخفاض حاد في مبيعات   19-كوفيد ألزمة األجلالتأثير قصير  تجلى

أكثر  ضطر المتاجر تالنسيج والمالبس والجلود واألحذية، حيث  منتجات
إلى اإلغالق بسبب القيود الحكومية ويُطلب من المستهلكين البقاء   فأكثر 

في االتحاد األوروبي، من المتوقع أن يواجه قطاع  وفي المنزل. 

ً المنسوجات والمالبس انخفاض في المائة في المبيعات   50محتمالً بنسبة  ا

 .20202لعام 

عديدة    انبلد   في  هااضطرت العالمات التجارية الكبرى إلى إغالق متاجر و

ً بالفعل انخفاض وشهدت في المبيعات في جميع أنحاء العالم، وهو   اً كبير  ا
وضع من المتوقع أن يستمر في التدهور خالل األسابيع المقبلة. على سبيل  

 المثال: 

في المائة بين كانون    80في الصين بنسبة    Adidasتراجعت مبيعات   •
، حيث توقع عمالق المالبس  2020الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 

مليار دوالر أمريكي    1.13  بمقدار   ينالرياضية انخفاض مبيعات الص

 3؛ 2020للربع األول من عام 

المبيعات العالمية    إمكانية انخفاض من    Ralph Lauren  ت شركةحذر  •

 4مليون دوالر أمريكي؛  70بما يصل إلى 

  100أن تشهد المبيعات العالمية في الربع األول حوالي  Gapتتوقع  •

 5مليون دوالر أمريكي؛ 

في المائة    50أكثر من    -سوقاً    39متجراً في    Inditex  3،785أغلقت   •

المبيعات للمتاجر والمبيعات عبر    إجمالي   مع انخفاض   -من متاجرها  
مارس  آذار/ في المائة في النصف األول من  24.1اإلنترنت بنسبة 

2020.6 

واستجابت أسواق األسهم العالمية بقوة لألزمة في مواجهة ركود عالمي  

 محتمل. وعانت جميع العالمات التجارية الكبرى تقريباً، بما في ذلك 

Adidas  و Gap و H&Mو Inditex  من انخفاض أسعار األسهم خالل

 .الشهر الماضي 

 

 “ .Europe’s textile & apparel sector facing 50% drop in salesJust Style”. انظر:    2

 “ .term sales drop in China due to coronavirus”-Adidas reports 80 percent shortPortland Business Journal. انظر:   3

 “ .Ralph Lauren: 4Q sales hit of up to $70M from coronavirus”Economic Times . انظر:  4

 March 2020Gap expects coronavirus to hurt Q1 sales by $100mStyle. “-Just 13 ,”.  انظر:  5

 “ .March 2020.Zara owner to write off nearly €300m of inventoryFinancial Times 18 ,” انظر:    6

  Population CensusMexico 2020. انظر:    7

   انظر:    8
Anner, M. 2020. “Abandoned? The impact of Covid-19 on workers and businesses at the bottom of global garment supply chains”, (Penn State Center for 

Global Workers’ Rights). 

 Impact of COVID .Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association-19. :  انظر   9

 “ .in Sourcing Journal (25 March 2020).Cotton prices wilt below 50 cents a pound as demandFriedman, A. 2020 ,” انظر:    10

بالتجزئة عبر اإلنترنت من  ولم يتم بعد معرفة مدى إمكانية تعويض البيع 
حيث المبيعات اإلجمالية خالل فترة إغالق المتاجر. ولجأ بائعو التجزئة  

إلى أساليب مثل الشحن المجاني ومنتجات ذات خصومات كبيرة لتشجيع  

المستهلكين على التسوق عبر اإلنترنت. ومع ذلك، على الرغم من أن  

للتطبيق، إال أّن ارتفاع البطالة  التسوق عبر اإلنترنت ال يزال خياراً قابالً 
وانخفاض الدخل وتزايد عدم اليقين يعني أن شراء مالبس جديدة قد ال  

 يكون أولوية لكثير من المستهلكين. 

 نتاج اإل

في ذروة تفشي المرض في الصين، كان نقص المواد الخام والمدخالت  

تصنيع  الشاغل الرئيسي لمنتجي المالبس واألحذية، مما تسبب في تعطيل ال

في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان المنتجة للنسيج والمالبس والجلود  

  واألحذية في جنوب شرق آسيا. 

ومع تحول مركز الوباء أوالً إلى أوروبا ثم إلى الواليات المتحدة وبقية  

العالم وتصاعد التأثير االقتصادي، اضطرت المصانع في العديد من  

  مناطق تجهيز الصادراتالبلدان إلى اإلغالق. ففي المكسيك مثالً، أوقفت 
التي تشمل تصنيع المنسوجات، اإلنتاج بعد أمر اتحادي بإغالق جميع  

األنشطة االقتصادية غير الضرورية لمدة شهر على األقل. ويعمل في  

  7مليون عامل.  2.1القطاع أكثر من 

وفي الصين، بينما تستأنف مصانع المالبس عملياتها ببطء، تواجه  

ع التكاليف واستمرار النقص  الشركات تحديات لزيادة اإلنتاج مثل ارتفا

 .في المواد الخام

وأبلغت رابطة مصنعي ومصدري المالبس في بنغالديش عن سلسلة من  

عمليات إلغاء الطلبيات، حتى بالنسبة للمالبس الموجودة بالفعل في اإلنتاج  

 8أو المكتملة، مما تسبب في وقف العمل في معظم المصانع المتضررة.
ً لهذه الرابطة، ف   3إّن هذا يمثل خسارة في اإليرادات تبلغ حوالي ووفقا

 .9مليون عامل 2.17مليارات دوالر أمريكي ويؤثر على حوالي 

. وسجلت أسعار  اإلمدادو  وقد لوحظت هذه اآلثار على طول سلسلة التوريد

 .200810القطن أدنى مستوياتها منذ األزمة المالية لعام 

https://www.just-style.com/news/europes-textile-apparel-sector-facing-50-drop-in-sales_id138446.aspx
https://www.bizjournals.com/portland/news/2020/03/11/adidas-reports-80-percent-short-term-sales-drop-in.html
https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/apparel-fashion/apparel/ralph-lauren-4q-sales-hit-of-up-to-70m-from-coronavirus/74134546
https://www.just-style.com/news/gap-expects-coronavirus-to-hurt-q1-sales-by-100m_id138304.aspx
https://www.ft.com/content/a9aa4010-6901-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html
https://ler.la.psu.edu/gwr
https://www.bgmea.com.bd/
https://sourcingjournal.com/market-data/cotton-data/cotton-prices-demand-usda-apparel-coronavirus-201955/
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 التجارة 

في حين أن المعروض من المدخالت من الصين يتحسن، فقد ظهر  

انخفاض الطلب من االقتصادات الرئيسية كعامل مقيد رئيسي للتجارة. وفي  

ً كامالً من انخفاض الصادرات   أمريكا الوسطى، توقعت نيكاراغوا عاما

 .ن شحناتها ستواجه تأخيرات وأعلنت غواتيماال أ

ومن غير الممكن تقييم أثر الجائحة على المدى المتوسط، إذ أن الدول  

الرئيسية المستوردة في األسواق االستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بدأت  
غير أنه على المدى  الخروج من المرحلة القصوى من األزمة.  ها لتوّ 

  اإلمدادو التوريد  على تكوين سالسل جائحةؤثر التالطويل، يمكن أن 

وعلى تسريع   والتجارة،العالمية للمنسوجات والمالبس والجلود واألحذية 

 إعادة اإلنتاج أو قربه.

 وظروف العمل االستخدام

كان النخفاض اإلنتاج والمبيعات تأثير كبير على العمال، سواء من حيث  

 :االستخدام أو ظروف العمل

اإلنتاج أو خفضه  مصنع في كمبوديا بتعليق  200قام ما يقدر بنحو  •

 .عامل وظائفهم  5000وفقد ما ال يقل عن 

مصنعاً    20في ميانمار، أدى نقص المواد الخام من الصين إلى إغالق   •

وفي الوقت نفسه، انخفض   11وظيفة.  10 000على األقل وفقدان 

 .12عدد الطلبيات

عامل    880.000إلى    440.000  ابةقر في فيتنام، قد يواجه ما يقدر ب •
ت العمل أو البطالة. وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن  تخفيض ساعا

 .13ن عامل مليو 1.3إلى ما يصل إلى عدد يرتفع هذا ال

مليون عامل باألزمة ويواجه    2.17في بنغالديش، تأثر ما يصل إلى   •
ات وانخفاض اإلنتاج بشكل  يإلغاء الطلب بسبب العديد منهم البطالة 

في المائة من الشركات   20حاد. وتشير التقديرات إلى أّن أقل من 

يوماً في    30قادرة على االستمرار في دفع أجور الموظفين ألكثر من  
إرغامهم  ظل هذه الظروف وأّن أكثر من مليون عامل تم فصلهم أو 

 (. 1)اإلطار  على أخذ إجازة بدون راتب 

وإغالق المصانع أمر صعب بشكل خاص بالنسبة  وعدم دفع األجور 

 للعمال في البلدان ذات نُظم الحماية االجتماعية الضعيفة للغاية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 March 2020.out-Workers in Cambodia and Myanmar feel coronavirus fallStyle. “-ustJ 13 ,” انظر:    11

 “ .More woes for Myanmar garment industry as EU cancels ordersMyanmar Times.” انظر:    12

 .Clean Clothes Campaign. How the Coronavirus influences garment workers in supply chains انظر:    13

 عندما تتوقف :  1اإلطار 

 الطلبيات، يعاني العمال األمّرين 

عند إلغاء الطلبيات، يزيد خطر عدم دفع األجور  
والساعات اإلضافية للعمال. ووفقاً الستطالع أجري في 

 صفوف أصحاب العمل في بنغالديش: 

 72.4  من العمال المتوقفين عن العمل تم    المائة في

 إرسالهم بدون أجر؛ 

 80.4    في المائة من العمال المسرحين لم يتلقوا أي

 مكافأة لنهاية الخدمة. 

 

 

 

 

 المصدر: 
Anner, M. Abandoned? The impact of Covid-19 on 

workers and businesses at the bottom of global garment 

supply chains (Penn State Center for Global Workers’ 

Rights, 2020). 

https://www.just-style.com/news/workers-in-cambodia-and-myanmar-feel-coronavirus-fall-out_id138311.aspx
https://www.mmtimes.com/news/more-woes-myanmar-garment-industry-eu-cancels-orders.html
https://cleanclothes.org/news/2020/live-blog-on-how-the-coronavirus-influences-workers-in-supply-chains
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 2-  اء شركالاستجابات الهيئات المكونة و 

موجة من االستجابات الطارئة من   19-كوفيد استدعت شدة أزمة

النسيج والمالبس   الحكومات وأصحاب العمل والعمال في صناعات 

هذه التدابير تحفيز االقتصاد والطلب على   توشمل .والجلود واألحذية
ت والدخل وحماية العمال في مكان العمل  منشآالعمالة ودعم وظائف ال

 .اوضة الجماعية والحوار االجتماعي إليجاد الحلولواالعتماد على المف

 الحكومات 

   تنفذ الحكومات في جميع أنحاء العالم استجابات اقتصادية للحد من

بتجميع   . وقام صندوق النقد الدولي19-األثر االقتصادي لجائحة كوفيد

 .14اقتصاداً حتى اآلن 192قائمة باالستجابات السياسية في 

  التزمت حكومات  2020آذار/ مارس  26في بيان صدر في ،

صون  بشكل جماعي بما يلي: حماية األرواح؛  مجموعة العشرين
وظائف ومداخيل الناس؛ استعادة الثقة والحفاظ على االستقرار المالي  

وإحياء النمو والتعافي بشكل أقوى؛ التقليل إلى أدنى حد من  

تقديم  اضطرابات التجارة وسالسل التوريد واإلمداد العالمية؛ 
المساعدة لجميع البلدان المحتاجة للمساعدة؛ التنسيق بشأن الصحة  

 .العامة والتدابير المالية

  منظمة العمل الدولية الحكومات على توسيع نطاق الحماية  حثت

االجتماعية للجميع، وهي تقدم المشورة بشأن التدابير الرامية إلى  

اإلجازات مدفوعة  تعزيز االحتفاظ بالعمالة والعمل لفترات قصيرة و 
األجر واإلعانات األخرى لضمان أن تصبح االقتصادات وأسواق  

 .تستمر الجائحةالعمل والصناعات أكثر قوة ومرونة واستدامة عندما  

 عدد سياسات وتدابير االقتصاد الكلي التي   غير  من ً الواضح حاليا

والمالبس والجلود واألحذية، وخاصة   صناعات النسيجستؤثر على 
كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سالسل التوريد   ما إذا

واإلمداد ستتمكن من الحصول على المساعدة المالية وكيف ستتمكن  

االستفادة  ستتمكن من من ذلك، وما إذا كانت البلدان المنتجة الرئيسية 

 .من تنفيذها 

   عرضت بعض البلدان المنتجة دعماً مباشراً لقطاع المالبس: كشفت

مليون دوالر أمريكي    70ار عن حزمة تحفيز أولية بقيمة  حكومة ميانم

تستهدف قطاعي المالبس والسياحة، وكشفت حكومة بنغالديش عن  
تدابير مماثلة. ومع ذلك، وبالنظر إلى أّن العديد من البلدان المنتجة  

تعتمد على الصناعات من أجل الصادرات، التي تتجاوز قيمها إلى حد  

ادي المتاحة، يشير الخبراء إلى أنه من غير  كبير حزم التحفيز االقتص
المرجح أن تخفف التدابير بشكل كبير من الضربات ألصحاب العمل  

 .15أو فقدان العمالة في الصناعات 

 

 Monetary Fund. 2020. Policy responses to COVID International-.19 انظر:    14

 fund unlikely to cushion garment jobs-Myanmar CovidStyle. “-Just 19”. انظر:    15

 Better Work. انظر:    16

 pdf-ituc_statement_on_covid-csi.org/IMG/pdf/20200323_joint_ioe-https://www.ituc.19. انظر:    17

 March 2020.US apparel & footwear firms urge support for virus impactStyle. “-Just 23 ,” انظر:    18

  .Fashion industry answers the call for masks and personal protective equipment to fight CovidCNN-.19 انظر:    19

   في سري النكا، تم إغالق المصانع في بعض المناطق مؤقتًا بموجب
التوجيهات الحكومية، مع حق العمال في الحصول على إجازة  

ويجب أن تتبع عمليات التشغيل المتبقية تدابير الصحة    مدفوعة األجر.

والسالمة الكافية المنصوص عليها في توجيهات صارمة من حكومة  

 .سري النكا

   وبالمثل، أصدرت حكومة كمبوديا تعليمات مفادها أن العمال

من راتبهم من صاحب    في المائة  40يمكنهم تلقي    عن العمل  ينتوقفالم

  الحكومةفي المائة إضافية من الحكومة. كما أوقفت  20العمل و
مساهمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لمصانع المالبس  

 16. 19-والمنسوجات المتضررة من نقص المواد الخام بسبب كوفيد

 العمل  أصحاب 

  لنقابات  نشرت المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي
ً بيان  العمال  ً بشأن  ا ، يطلبان فيه تعزيز التعاون  19-كوفيد مشتركا

والتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة في النظام متعدد األطراف والتأكيد  

على الحاجة الماسة إلرساء حوار اجتماعي للسيطرة على الفيروس  
في مكان العمل وخارجه. ودعا االثنان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  

ان استمرارية األعمال وتأمين الدخل والتضامن لحماية العمال  لضم

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار البيان إلى ضرورة تنسيق  

السياسات وتماسكها لتعزيز تدابير الحماية االجتماعية من أجل حماية  

 .17اليد العاملة وتعزيز الدخل

 لمالبس واألحذية  ا صناعة في مجال العمل  أصحاب  منظمات طلبت

وزيادة الوصول إلى   للتعريفات في الواليات المتحدة تخفيف مؤقت 
ماليين   4رأس المال واالئتمان لضمان دفع الرواتب التي تؤثر على 

 18واإلمداد.  عامل في سلسلة التوريد

  إنتاج المالبس والمنسوجات إلنتاج   جيهبإعادة تو عديدة  شركات تقوم

 .19الشخصية األخرىومعدات الحماية   الكمامات 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#V
https://www.just-style.com/news/myanmar-covid-19-fund-unlikely-to-cushion-garment-jobs_id138394.aspx
https://betterwork.org/1-better-work-response-to-covid19/#1585282545782-fcd05b84-89f3
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/20200323_joint_ioe-ituc_statement_on_covid-19.pdf
https://www.just-style.com/news/us-apparel-footwear-firms-urge-support-for-virus-impact_id138367.aspx
https://edition.cnn.com/style/article/fashion-industry-masks-protective-equipment-covid-19/index.html
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  اإلنتاج أو المكتملة.   قيد ات يالطلب بتسديد المشترين كبار بعض تعهد

  Inditexو H&M شركات  في بنغالديش، على سبيل المثال، التزمت ف

بتسديد  VF وTarget ( وعن طريق تأجيل الدفعات)PVH وKiabi و
العديد من المشترين الرئيسيين  . ومع ذلك، فإنّ الدفعات المستحقة

 .20اآلخرين لم يفعلوا ذلك بعد

   أبرمت شركات عديدة في هذا القطاع اتفاقات إطارية عالمية مع

، من  الشبكة الدولية للنقابات العماليةو  IndustriALLالشبكة العالمية 
هذه األوقات الصعبة وأن تساعد على تمهيد    في شأنها أن توفر التعاون  

 الطريق أمام انتعاش مستدام وشامل. 

 العمال 

  االتحاد الدولي لنقابات العمال بياناً مشتركاً مع   كما ذكر أعاله، أصدر

 21. 19-المنظمة الدولية ألصحاب العمل بشأن كوفيد

  تدعو الشبكة العالميةIndustriALL  إلى جنب مع اتحادات ً ، جنبا

بية عالمية أخرى، إلى إشراك ممثلي العمال في عمليات تحديد ومنع  نقا

وتخفيف التهديدات التي تهدد صحة العمال وحقوقهم ورفاههم وتطوير  
وشددت   22وتنفيذ االستجابات الوطنية والقطاعية وأماكن العمل. 

IndustriALL   على أهمية حماية العمال الذين يستمرون في العمل

ة والصحة المهنيتان وتوفير معدات الوقاية  )بما في ذلك السالم

الشخصية ووصول الموردين وممثلي السالمة واللجان المعنية  
بالسالمة والصحة المهنيتين( ودعم العمال الذين أغلقت أماكن عملهم،  

من خالل توفير ضمانات األجور وضمان الوصول إلى الحماية  

العالمات  مع العديد من  IndustriALLاالجتماعية. وتواصلت 
  المصنعينالتجارية للمساعدة في التخفيف من تأثير األزمة على 

 23والعمال. 

   يقوم اتحاد عمال المالبس والنسيج في الجنوب األفريقي، العضو في
، بحمالت لتثقيف العمال حول انتشار  IndustriALLالشبكة العالمية 

واألحذية وفي أماكن  في مصانع النسيج والمالبس والجلود    19-كوفيد

عمل أخرى يتواجد فيها االتحاد. ومع دخول جنوب أفريقيا فترة إغالق  

لمدة ثالثة أسابيع في نهاية آذار/ مارس، أبرم االتحاد اتفاقية مع  
المجلس الوطني للمساومة لصناعة المالبس، بغية ضمان األجر  

 عامل.  80.000الكامل لستة أسابيع لصالح 

 عدة اجتماعات   تنظيم  ات العمالية في ميانمار عن أبلغ اتحاد النقاب

نتج عنها العديد من المزايا   ، ثالثية مع الحكومات وأصحاب العمل

الممنوحة للعمال )مثل مخصصات أجور العمال واستحقاقات  
اإلجازات المرضية( وكذلك ألصحاب العمل )بما في ذلك تدابير مثل  

 اإلعفاء الضريبي ومنح قروض بفوائد مخفضة(. 

 

   انظر:    20
M. Anner: Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains, (Penn Stats Center for Global 

Workers’ Rights, 2020). 

 pdf-ituc_statement_on_covid-csi.org/IMG/pdf/20200323_joint_ioe-https://www.ituc.19. انظر:    21

 “ .Urgent Economic Stimulus and Workplace Measures Required-COVIDIndustriALL Global Union :19.” انظر:    22

 “ .South African textile union wins full pay guarantee during coronavirus lockdownIndustriALL Global Union”. انظر:    23

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/20200323_joint_ioe-ituc_statement_on_covid-19.pdf
http://www.industriall-union.org/covid-19-urgent-economic-stimulus-and-workplace-measures-required
http://www.industriall-union.org/south-african-textile-union-wins-full-pay-guarantee-during-coronavirus-lockdown
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 3-   منظمة العمل الدولية استجابات وأدوات 

:  جائحةاقترحت منظمة العمل الدولية نهجاً ذا أربع شعب لمعالجة تأثير ال
األعمال والوظائف والدخل؛  قطاع حماية العمال في مكان العمل؛ دعم 

تعزيز الحوار   . ويدعم ذلك تحفيز االقتصاد والطلب على اليد العاملة 

االجتماعي لبناء الثقة بين الحكومات والمنشآت والعمال، بغية ضمان  

ابير  االستجابات السياسية وتد  ما يلزم من  استمرار التزامهم النشط في إنفاذ 

 مكان العمل. 

وتعتبر معايير العمل الدولية حاسمة بشكل خاص في أوقات األزمات.  
وهي تحتوي على إرشادات محددة للحكومات والمنشآت والنقابات العمالية  

بشأن تدابير السياسة التي يجب اعتمادها في مسائل مثل السالمة والصحة  

حماية أجور العاملين  المهنيتين ومكافحة الوصم والتمييز وساعات العمل و

ت البطالة  إعانا في المصانع التي تواجه تعليق اإلنتاج وإنهاء االستخدام و 

 والممارسات التجارية المسؤولة للمشترين والمصنعين. 

وتؤكد توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  

ة حاالت  ( على أهمية الحوار االجتماعي في مواجه205)رقم  2017
األزمات وعلى الدور الحيوي الذي تؤديه منظمات أصحاب العمل  

والواقع أن مناخ الثقة الذي يتم   24ومنظمات العمال في مواجهة األزمات. 

الثالثي سيكون ضروريًا لتنفيذ  الهيكل  بناؤه من خالل الحوار االجتماعي و 

 تنفيذاً فعاالً.  ا وآثاره جائحةتدابير معالجة ال

العمل الدولية بتطوير عدد من األدوات واالستجابات شملت    وقامت منظمة

 ما يلي: 

 25نصائح السالمة والصحة المهنيتين فيما يتعلق بأماكن العمل  •

 26حول العالم 19-كوفيد استجابات الحماية االجتماعية ألزمة •

 27: ما هو دور منظمات العمال؟ 19-كوفيد •

 والرابطات المهنية: منظمات أصحاب العمل 19-كوفيد •

خطة استمرارية عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة   •

 28في ست خطوات  19-كوفيد

 29 19-كوفيدعن  الناجمة    المنشآت أداة مسح المنشآت: تقييم احتياجات   •

 30  19-دليل صاحب العمل: كيف تدير مكان عملك خالل أزمة كوفيد •

 

  .paras. 7(k), 24 and 25. SeeThe Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205) انظر:    24

 en/index.htm--videos/WCMS_740609/lang-ilo/multimedia/video/institutional-the-https://www.ilo.org/global/about. انظر:    25

 protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417-https://www.social. انظر:    26

 /actrav/documents/publication/wcms_739546.pdf---ed_dialogue/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public. انظر:    27

 /act_emp/documents/publication/wcms_740375.pdf---ed_dialogue/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public.انظر:    28

 /act_emp/documents/publication/wcms_740215.pdf---ed_dialogue/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public. انظر:    29

 /act_emp/documents/publication/wcms_740212.pdf---ed_dialogue/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public. انظر:    30

 e8bf-2f310604-1585282545725 -covid19/ -to-response-work-better-https://betterwork.org/1. انظر:    31

ويجري رصد الوضع السائد في البلدان التسعة المشاركة في برنامج "عمل  
أفضل" المشترك بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولي، عن  

وقد جرى إعادة توجيه األنشطة بسرعة لتوفير الدعم للعمال   31كثب. 

ع والعالمات التجارية في مواجهة الطوارئ وحماية العمال، على  والمصان

 النحو المبين أدناه. 

تم إنشاء فريق لمواجهة األزمة بغية مساعدة المصانع على تكييف   •

سير أعمالها مع المستجدات بشأن مسائل الصحة والسالمة وتنسيق  
الحمالت اإلعالمية وتدريب الشركاء الوطنيين وتقديم المشورة في  

جال السياسات العامة للمصانع والعالمات التجارية والعمل مع  م

الحكومات والمشترين الدوليين، بغية تحديد الفرص الرامية إلى  

 حماية الموردين وعمالهم. 

صالح  ، نُظمت دورات إعالمية ل مع منظمة الصحة العالمية  بالشراكة •
مفتشي دائرة السالمة والصحة لدى وزارة العمل والتدريب المهني  

 إدارة العمل اإلقليمية في كمبوديا. العاملين في  و في كمبوديا 

رابطة بنغالديش   بمشاركةتم إنشاء فرقة عمل في بنغالديش،  •
المهتمين وكيانات األمم  والمشترين  لمصنعي ومصدري المالبس 

  1دعم إنتاج معدات الحماية الشخصية من المستوى بغية المتحدة 
المستقبلية في إنتاج    االستثمار قدرات  لبية االحتياجات العاجلة وبناء  لت

 .معدات الوقاية الشخصية ذات المستوى األعلى

 تُجرى استطالعات في كافة المصانع في أثيوبيا لفهم انعكاسات •

   .على قطاع األعمال على العمال و 19-كوفيد

في إندونيسيا، يعمل برنامج "عمل أفضل" مع الحكومة على وضع   •

برنامج تأمين ضد البطالة وعلى إرساء المزيد من التوجيهات بشأن  

دفع أجور العمال المرضى أو المصابين أو من هم بدون عمل جراء  

 تدابير اإلغالق التي اتخذتها الحكومة. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740609/lang--en/index.htm
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_739546.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_740212.pdf
https://betterwork.org/1-better-work-response-to-covid19/%20-%201585282545725-2f310604-e8bf
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وأخيراً، تحدد منظمة العمل الدولية سبل إنعاش صناعات النسيج والمالبس  

والجلود واألحذية بطرق تؤدي إلى صناعة أكثر مرونة واستدامة. وهذا  

يشمل تحليل االستثمارات واالستراتيجيات الصناعية المستدامة الالزمة  

 ئق. لتعزيز إنتاج أكثر مالءمة للبيئة واالستدامة البيئية والعمل الال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظمة العمل الدولية معلومات االت ال ◄
4, Route des Morillons  

CH-1211 Geneva 22 - Switzerland 

  دارة السياسات ال طاعية

البريد االلكتروني: 
covidresponsesector@ilo.org 

 


