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ونـــــــــــا ی کــــــــــــــار و کـــر و نـــیـــــــــر
حمــــایــــت اجــتماعــی

کدام یک از بخش های اقتصادی بیش از همه  کارکنان 
کرونا متاثر شده اند؟ از همه گیری جهانی 

تجارب جهانی

تولید  از   ٪۱۰.۵ که  گردش گری،  صنعت  که  می دهد  نشان  پیش بینی ها  گردش گری:    
کرونا دچار ُافتی ۴۵ تا ۷۰  ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهد، در اثر بحران 
درصدی خواهد شد. با توجه به این که تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغِل این بخش را زنان 
کار این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است. و جوانان تشکیل می دهند، حمایت از نیروی 

گردشگری، زنان سهم بزرگی از نیروی  کشاورزی نیز، مانند بخش    کشاورزی: در بخش 
ع به یک میلیارد نفر  کار را به خود  اختصاص داده اند. تعداد شاغلین این بخش در مجمو
که بخش عمده ای از آن ها تحت پوشش تأمین اجتماعی نیستند. اقتصاد بخش  می رسد 
کارگران فصلی و اختالل در شبکه توزیع به شدت  کشاورزی، به دلیل محدودیت رفت و آمد 

آسیب دیده است. 

ک به شدت تحت تاثیر تعطیلی کارخانه ها و مغازه ها  ک: اشتغال در صنعت پوشا   صنعت پوشا
قرار دارد. مضاف بر این، افزایش بیکاری و کاهش درآمدها باعث لغو سفارش ها و یا تعلیق تولید تا 

ک در سطح بین المللی شده است.   ح پوشا حد ۸۰ درصد برای برخی از کارخانه های مطر

غذایی  مواد  خرده فروشی  بخش  در  اشتغال  که  این  با  غذایی:  مواد  فروشی  خرده    
کم مهارت این بخش با دستمزدهای اندک و با  کاِر عمدتا  افزایش یافته  است اما نیروی 
کاری مواجه اند. شاغلین این بخش، نمی توانند بسیاری از  فشار ناشی از افزایش ساعات 
کنند و بسیاری از آن ها به تجهیزات  توصیه های مبنی بر حفظ فاصله  اجتماعی را رعایت 

حفاظتی دسترسی ندارند.

فوریت های  مرکز  و  اورژانس  پلیس،  نیروی  عمومی:  اضطراری  و  اورژانسی  خدمات    
کرونا  ویروس  با  مبارزه  مقدم  خط  در  اضطراری،  اجتماعی  و  بهداشتی  خدمات  و  و  پزشکی 

هستند. عالوه بر در خطر بودن سالمت جسمی این افراد، بسیاری از آن ها )حدود ۳۰٪ تا پیش 
از بحران کرونا( از مشکالت روانی ناشی از PTSD  )اختالل استرسی پس از حادثه( رنج می برند.

  آموزش: آموزش بیش از ۱.۵ میلیارد دانش آموز در جهان تحت تاثیر بحران کرونا متوقف 
که بیش از سه چهارم آن ها را زنان تشکیل می دهند، متأثر  کار این بخش،  شده و نیروی 
بیکاری  مزایای  از  و  دارند  موقت  قراردادهای  کار  نیروی  این  از  بزرگی  بخش  کرده است. 
کادر اداری، مسئولین  برخوردار نیستند. این بخش، عالوه بر معلمین و مدرسین، شامل 

کی نیز می شود.  نظافت و  غرفه های خورا

  سالمت و درمان: در سال جاری، ۱۳۶ میلیون نفر در این بخش به شدت رو به رشد 
که ۷۰ درصد آن ها را زنان تشکیل می دهند. عالوه بر مشکالت ناشی از  کارند  مشغول به 
کار و کمبود نیرو، بسیاری از کارکنان این بخش، حتی در کشورهای توسعه  افزایش ساعات 
کووید-۱۹  یافته، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده ها هزار نفر از آنان به بیماری 

دچار شده اند.

تولید  برنامه  از  مسافری  خودروی  میلیون  دو  خروج  احتمال  خودروسازی:  صنایع    
کارخانه ها را با ضرر مالی حدودًا ۷۸ میلیارد دالری روبه رو  کارخانه های خودروسازی این  
و  کارگران  بزرگ،  کارخانه های  این  کارکنان  از  جدا  اقتصادی،  افت  این  کرد.  خواهد 
کارخانه ها ارائه  که محصوالتشان را به این  کوچک و متوسطی را نیز  کارفرمایان بنگاه های 

می کنند به شدت تحت تأثیر قرار داده  است.

از  نمونه هایی  و  دولت ها  کنش های  وا به  آسیب ها  این  بیشتر  بررسی  ضمن  گزارش،  این 
کار در این بخش ها و صنایع می پردازد. اقدامات انجام شده برای حمایت از نیروی 

که بیش از سایرین در معرض آسیب  قرار  کووید-۱۹ بر ۱۱ بخش اقتصادی و صنایع خاص،  کار )ILO( ارزیابی مقدماتی اش را از تاثیر همه گیری جهانی  سازمان بین المللی 
گزارش ها را در این شماره می خوانیم. کرده  است. خالصه ای از این  گانه منتشر  گزارش های جدا دارند، به صورت 

 از بخش ها و صنایعی که 
بیشترین آسیب را در اثر 
همه گیری جهانی کرونا 
دیده اند، زنان سهم زیادی 
در بخش های گردش گری، 
کشاورزی، آموزش و سالمت و 
درمان دارند.

بسیاری از افرادی که در صنایع 
و بخش های آسیب پذیر )مثل 
گردش گری، کشاورزی، آموزش 
و بنگاه های کوچک وابسته 
به خدمات خودروسازی( 
مشغول به کارند تحت پوشش 
خدمات تامین اجتماعی قرار 
ندارند. برخی از دولت ها در 
حمایت از این افراد به پرداخت 
کمک های نقدی )عمدتا برای 
یک بار( روی آورده اند.  
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر

گردش گری  
   یکی از پویاترین و در حال رشد ترین بخش های اقتصادی 

در جهان
   بخش بزرگی از نیروی کار این صنعت متشکل است از زنان

   قابلیت اشتغال زایی باال برای جوانان
اقتصادی  از طریق بنگاه های  اقتصادی  کمک به رشد     

کوچک و متوسط
تولید  گردش گری در     سهم مستقیم ۳ درصدی صنعت 

ناخالص داخلی جهان  
تولید  در  گردش گری  صنعت  درصدی   ۱۰.۵ کل  سهم     

ناخالص داخلی جهان 
   اختصاص ۳۱۹ میلیون شغل به صنعت گردش گری در سطح 

جهان، معادل با ۱۰ درصد از کل اشتغال جهانی )سال ۲۰۱۸(
   بخش بزرگی از مشاغل این بخش جزو مشاغل کم مهارت 

و کم درآمد هستند
صنعت  درصدی   ۷۰ تا   ۴۵ اقتصادی  افت  احتمال     

گردش گری بر اثر بحران کرونا
مدت  به  نسبت  هتل ها  در  اقامت  درصدی  کاهش ۹۰     

مشابه در سال ۲۰۱۹

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این صنعت نیروی 

کانادا
کسب وکارهای  به  دستمزد   پرداخت  یارانۀ  اختصاص      
کارفرمایان خرِد واجد شرایط به مدت سه ماه. این  کوچک و 
یارانه معادل با ۱۰ ٪ از دستمزد پرداختی در این دوره بوده و 
کار و ۱۷ هزار $ به  سقف آن حدود ۱۰۰۰ $ به ازای هر نیروی 

ازای هر کارفرما می باشد.
مصر

   اختصاص حدود ۳ میلیارد $ به صنعت گردش گری؛
با  مرتبط  کسب کارهای  برای  اجاره  پرداخت  تعویق     

گردش گری و تغذیه، در نقاط گردشگری تحت کنترل دولت
ایتالیا

تأمین  و  اجباری  بیمه  برای  الزم  پرداخت های  تعویق     

کدام یک از بخش های اقتصادی بیش از همه  کارکنان 
کرونا متاثر شده اند؟ از همه گیری جهانی 
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اجتماعی برای بخش گردش گری و مهمان پذیری؛
   تعویق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای ماه مارس؛ 

صنعت  در  شاغل  فصلِی  کارگران  به  ۶۰۰یورو  پرداخت     
گردش گری که شغل  خود را در اثر بحران کرونا از دست داده اند

پرو
   پرداخت ۱۰۸ دالر به خانواده های شاغل در بخش اقتصاد 
غیررسمی، ازجمله بسیاری از خانواده های شاغل در صنعت 

گردش گری.
اسپانیا

گسترش اعطای اعتبار     اختصاص ۴۰۰ میلیون یورو به 
کارکنان  و  کسب وکارها  تمامی  پوشش دهی  منظور  به 
خویش فرما در بخش های اقتصادی حمل ونقل مسافران، 

مهمان پذیری و رستوران ها
 
 

کشاورزی  
کشاورزی در سطح     بیش از یک میلیارد شاغل در بخش 
این  در  اشتغال  سهم  درصدی   ۱۳ کاهش  عین  در  جهان، 

بخش در دو دهه اخیر
   اهمیت این بخش در کشورها ی کم درآمد: ۶۰٪ نیروی کار 

و دو سوم تولید ناخالص داخلی در این کشورها
   سهم اشتغال در بخش کشاورزی در آفریقا ۴۹ و در آسیا ۳۱ درصد
کشورهای در  کار این بخش در     بیش از ۴۰ درصد نیروی 

حال توسعه متشکل است از زنان 
کیفیت پایین سهم بزرگی از مشاغل این بخش، ناشی از     
ضعف نهادهای کارگری، ناکارآمدِی اجرای قوانین کار و بازرسی 
کار در آن ها، نبود فضای کافی برای رشد و توسعه سرمایه گذاری، 
بهره وری پایین، رواج مشاغل غیررسمی، ضعف زیرساخت ها، 
دسترسی محدود به حمایت های اجتماعی و سایر خدمات از 

جمله آموزش و مراقبت های بهداشتی

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این بخش نیروی 

کانادا
   افزایش ۳۵ میلیارد $ ظرفیت اعطای اعتبار به بخش 

کشاورزی در کانادا
   مزایای بیکاری به مدت ۱۵ هفته و تا سقف ۵۵ درصد 
که به دالیل پزشکی  کار  از درآمد برای آن بخش از نیروی 
کار نیستند و از مرخصی استعالجی و بیمه بیکاری  قادر به 

نیز برخوردار نیستند 
چین

   اختصاص کمک هزینه موقت دوران بیکاری، به ارزش 
۴۲ دالر، برای نیروی کار روستایی در استان هوبی

   انتقال وجه به ارزش بیش از ۴۰۰ $ )برای یک بار( به 
عنوان مشوق حفظ کارگران مهاجر در استان ووهان

مصر
زمین های  مالیات  بازپرداخت  قانونِی  مهلت  تمدید     

کشاورزی تا دو سال 
   افزوده شدن ۱۰۰ هزار خانواده به مشمولین برنامه های 

مساعدت اجتماعی
   افزایش ۵۷ دالری مزایا برای زنان و رهبران محلی در 

نواحی روستایی
کارگران غیررسمی     یارانه ای به ارزش ۳۲ دالر برای 

فیجی
   توزیع بذر و مواد خام به منظور حمایت از تولید محصوالتی 

که به سرعت رشد می کنند 
   پرداخت ۱۵۰$ به نیروی کار غیررسمی )برای یک بار(

آلمان
کارگران  برای  اجتماعی  تامین  از پرداخت حق     معافیت 

کتبر ۲۰۲۰  کشاورزِی فصلی تا سقف ۱۱۵ روز تا آخر ا
ایتالیا

   تسهیل شرایط احراز مزایای بیکاری برای کارگران کشاورزی
فیلیپین

   پرداخت حدود ۱۰۰ تا ۱۶۰ $ به ۱۸ میلیون خانوار کم درآمد 
شاغل در بخش غیر رسمی

صنعت پوشاک  
ک در سال  ۲۰۲۰     کاهش ۵۰ درصدی فروش پارچه و پوشا

بنا به تخمین اتحادیۀ اروپا
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به  اولویت مصرف کنندگان  از  ک  ج شدن خرید پوشا    خار
دلیل افزایش بیکاری، کاهش درآمدها و ناامنی مشاغل در اثر 

شیوع ویروس کرونا
کاهش ساعات  کاهش یا تعلیق تولید و     لغو سفارش ها، 
چون  کشورهایی  در  ک  پوشا تولید  کارخانه های  در  کاری 

مکزیک، بنگالدش، کامبوج و ویتنام 
   کاهش ۸۰ درصدی فروش مارک آدیداس در چین، مابین 
نسبت به  الرن،  رالف  شرکت  هشداِر  ۲۰۲۰؛  فوریۀ  و  ژانویه 

کاهش فروش جهانی به ارزش ۷۰ میلیون دالر 

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این صنعت نیروی 

میانمار
 ۷۰ ارزش  به  اقتصادی  محرک  بستۀ  یک  از  رونمایی     
ک و گردش گری؛ میلیون دالر، با هدف حمایت از صنعت پوشا
کنفدراسیون اتحادیه های میانمار     مالقات های سه جانبۀ 
کارگران در  کارفرمایان با هدف کسب مزایایی برای  با دولت و 
زمینۀ پرداخت دستمزد و حق استفاده از مرخصی استعالجی، 
کارفرمایان در جهت معافیت مالیاتی و اعطای وام  و نیز برای 

کم بهره به آنان
کامبوج 

   صدور دستورالعملی مبنی بر پرداخت ۴۰ درصد از حقوق 
کارفرمایان و پرداخت ۲۰ درصد آن  کارگران بیکارشده توسط 

از جانب دولت
کارخانه های      تعلیق پرداخت حق تأمین اجتماعی برای 

ک و پارچه  پوشا
ایاالت متحده

بخش  شرکت های  از  بسیاری  تولید  خط  کاربری  تغییر     
ک به تولید ماسک و سایر تجهیزات حفاظتی شخصی  پوشا

آفریقای جنوبی
ک و پارچه با شورای  کارگران صنعت پوشا    توافق اتحادیۀ 
از  کامل ۸۰ هزار نفر  کرات ملی مبنی بر پرداخت دستمزد  مذا

ک و پارچه به مدت ۶ ماه  کار صنعت پوشا نیروی 

خرده فروشی مواد غذایی  
کارکنان خرده فروشی های موادغذایی و هم چنین     تبدیل 
کارگران بخش نظافت، به نیرو ی کاری ضروری برای ابقای 
اقتصاد، تأمین مواد غذایی و تضمین امنیت مردم، هم زمان 

با شیوع ویروس کرونا 
کم مهارت،  نیروی کار  به کارگیری  زیاد،  کاری  فشار     
دستمزدهای اندک و فقدان مزایای تأمین اجتماعِی مکفی در 

این بخش اقتصادی
کشورها به سیستم های تحویل سفارش و     اتکای بیشتر 
افزایش مشاغل موقتی و ساعتِی مرتبط با این بخش در اثر 

اقتصاد گردشگری با ۳۱۹ میلیون شغل 
در جهان، معادِل ۱۰٪ از کل اشتغال 
جهانی، با احتمال افت ۴۰ تا ۷۰ 
درصدی مواجه است.

تعطیلی رستوران ها؛  لزوم تنظیم ساعات کاری برای نیروی کار 
شاغل در این بخش به منظور انطباق با تقاضای فزاینده در 

ایام کرونا

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این بخش نیروی 

آفریقای جنوبی
کز تولید و      اختصاص بیش از ۵.۸ میلیون دالر به کارکنان مرا

توزیع کاالها به عنوان پاداش توسط یک شرکت تعاونی
ایتالیا

و  اتحادیه ها  دولت،  میان  مشترکی  پروتکل  امضای     
کارکنان در  کسب وکارها مبنی بر حفاظت از سالمت و امنیت 
کاری بهداشتی  کووید-۱۹ و ایجاد یک محیط  برابر ویروس 

برای آنان 
ایاالت متحده

با  تجاری  و  غذایی  صنایع  کارگران  اتحادیۀ  درخواست     
ظرفیت پوشش دهی ۲۳۰۰۰ کارگر شاغل در این حوزه، مبنی بر 
کارکنان  اتخاذ تضامین بیشتری برای حفظ سالمت و ایمنی 

خرده فروشی های مواد غذایی و عموم مردم 
کانادا

   رایزنی اتحادیۀ کارگران صنایع غذایی و تجاری با تولیدکنندگان 
شرایط  بهبود  و  اضافه کاری  حقوق  افزایش  برای  گوشت  بزرگ 

ایمنِی تمامی کارکنان خرده فروشی ها و بخش تغذیه

خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی  
   بخش های مختلف خدمات اورژانسی و اضطراری عمومی 
پزشکی،  فوریت های  مرکز  آتش نشانی،  پلیس،  از:  عبارتند 
شرایط  به  مربوط  خدمات  سایر  و  نجات،  و  امداد  خدمات 
اضطراری هم چون خدمات بهداشتی و اجتماعی، نیروهای 

مسلح و خدمات امنیتی و نظارتی.
در  اضطراری  خدمات  بخش  کارکنان  بنیادین  نقش     

مقابله با ویروس کرونا و احتمال ابتالی باال در میان آنان
پروتکل های  به  بخش  این  کارکنان  پایبندی  لزوم     

سخت گیرانه تر به دلیل تماس های مکرر با افراد مبتال
کارکنان این      احتمال زیاِد به خطر افتادن سالمت روان 

بخش در مواقع بحرانی 

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این بخش نیروی 

کرونا اغلب کشورهای درگیر با بحران 
   افزایش بودجۀ خدمات درمانی و بهداشتی 

افزایش  جهت  در  دیجیتال  خدمات  بهبود  برای  تالش     

سطح پاسخگویی
استرالیا و ایرلند

   افزایش موقتی تعداد کارکنان و انتقال کارکنان بخش های 
غیرضروری به بخش خدمات اضطراری )به صورت داوطلبانه 

یا اجباری(
استرالیا  

   درخواست سازمان های خدمات عمومی از دولت استرالیا 
نیروی کار  هزار   ۲۳ به  اجتماعی  حمایت های  ارائۀ  برای 

قراردادی در صورت تأثیرپذیری آنان از بحران کرونا
نروژ

   استخدام مجدد کارکنان بازنشسته بدون کاهش مستمری 
آن ها 

بلژیک و بریتانیا
برای  بحران  دورۀ  طول  در  کودکان  از  رایگان  مراقبت     

کارکنان بخش خدمات ضروری 
فرانسه

کارمندان     حق تغییر ساعات کاری و روزهای تعطیل برای 
دولتی 

برای  بحران  دورۀ  طول  در  کودکان  از  رایگان  مراقبت     
کارکنان حوزۀ بهداشت و درمان

ایاالت متحده 
کارکنان خط مقدم     پرداخت مبلغی اضافی به آن دسته از 

گزیر از تماس با افراد بی خانمان هستند  که نا
اسپانیا و ایتالیا

ایجاد  جهت  در  کارگری  اتحادیه های  و  دولت  کره  مذا    
محیط کاری امن برای کارکنان 

ایتالیا
   اعتصابات گسترده در ایتالیا با خواست افزایش حمایت های 

اجتماعی

بخش سالمت و درمان  
   رتبۀ هجدهم بخش سالمت و درمان در بین ۳۰ حوزۀ شغلی 

با سرعت رشد باال
   تعداد مشاغل حوزۀ سالمت و درمان، و مددکاری اجتماعی 

   ۱۰۵ میلیون شغل تا سال ۲۰۱۵

در بسیاری از کشورها اشتغال کادر 
آموزشی به صورت پاره وقت و قراردادی 
می باشد و با آغاز بحران کرونا بسیاری از 
شاغلین این بخش بدون دریافت مزایا 
بیکار شده اند.



   ۱۳۰ میلیون شغل تا سال ۲۰۱۸ 
   ۱۳۶ میلیون در سال ۲۰۲۰

کار بخش درمانی    سهم ۷۰ درصدی زنان به عنوان نیروی 
کادر     عدم دسترسی افراد به خدمات درمانی به دلیل کمبود 

درمانی در سال ۲۰۱۴
   ۸۴ درصد در کشورهای کم درآمد

    ۵۵ درصد در کشورهای با درآمد متوسط
    ۲۳ درصد در کشورهای پردرآمد

   اثرات جسمی و روانی منفی همه گیری جهانی کووید-۱۹ بر 
کارکنان بخش سالمت و درمان

کشور به  کارکنان بخش درمانی ۵۲      ابتالی ۲۲۰۷۳ نفر از 
کرونا تا ۸ آوریل ۲۰۲۰ ویروس 

از  آمریکا  درمانی  کادر  از  درصد   ۳۰ تنها  بودن  برخوردار     
تجهیزات حفاظت شخصی کافی 

کارکنان  درصد   ۳۰ حدود  در  استرس  و  اضطراب  اختالل     
بخش عفونی بیمارستان های چین 

کارکنان     افزایش اضافه کاری و محدودیت تعطیلی ها برای 
بخش سالمت و درمان 

   لزوم افزایش حداقل ۶ میلیونی پرستاران در جهان، به ویژه 
در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط

مالِی  زیان  از  آلمان  بیمارستان های  فدراسیون  برآورد     
بیمارستان ها در این کشور به میزان ۳.۷ میلیارد یورو

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این بخش نیروی 

بریتانیا
کادر درمانی  کارکنان بازنشسته برای پیوستن به     دعوت از 

   اختصاص ۶.۱ میلیارد یورو به حمایت از بخش خدمات 
درمانی ملی 

اسپانیا 
   اختصاص یک میلیارد یورو به وزارت بهداشت 

ایتالیا
   اختصاص ۳.۵ میلیارد یورو برای مقابله با بحران کرونا

آرژانتین 
کارکنان بخش درمانی مبنی بر     توافق دولت و فدراسیون 
کارکنان بخش مراقبت بهداشتی بایستی در طول  اینکه تمام 
از  و  کنند  دریافت  کامل  به طور  را  خود  حقوق  قرنطینه  مدت 
امکان حمل ونقل رایگان به واسطۀ یارانۀ دولتی برخوردار باشند

ایرلند و اسپانیا
   ادغام موقت بیمارستان های خصوصی و دولتی هم زمان 
کرونا به منظور افزایش نقش بیمارستان های  با شیوع ویروس 

افزوده شدن  درنتیجه  و  کرونا  ویروس  با  مقابله  در  خصوصی 
حدود ۲۰۰۰ تخت بیمارستانی و تجهیزات درمانی و آزمایشی 

به تجهیزات مقابله با ویروس کرونا 
آلمان

وزارت  از  آلمان  بیمارستان های  فدراسیون  درخواست     
بهداشت فدرال برای تقبل هزینه های اضافِی ناشی از شرایط 
کادر  تعداد  افزایش  به  از جمله هزینه های مربوط  اضطراری، 

درمانی 

بخش آموزش  
برای  کشورها  ناخالص داخلی  تولید  از     صرف ۴.۲ درصد 

بخش آموزش در سال ۲۰۱۷
   سهم ۷۶ درصدی زنان در بخش آموزش در سال ۲۰۱۸

   اشتغال موقت و قراردادی اعضای کادر آموزشی در بسیاری 
از کشورها

تاریخ سیزدهم  تا  میلیارد دانش آموز  آموزش ۱.۵۸  توقف     
آوریل ۲۰۲۰، در اثر تعطیلی مدارس در ۱۹۲ کشور جهان با شیوع 

ویروس کووید-۱۹
و  ابتدایی  دورۀ  معلمین  از  نفر  میلیون   ۶۳ متأثرشدن     
از  آموزشی  کادر  اعضای  سایر  از  بی شماری  تعداد  و  متوسطه 

تعطیلی مدارس
   بیکارشدن بسیاری از معلمیِن جایگزین با وقوع بحران کرونا 

و عدم تعلق درآمد و مزایا به آنان
    ببیکارشدن سایر کارکنان مدارس از جمله مسئولین نظافت 

کی  و مسئولین غرفه های خورا
   دسترسی تنها ۲۰ درصد از خانوارها به اینترنت و دسترسی 
تعداد کمی از آن ها به کامپیوتر شخصی در بسیاری از کشورهای 

آسیا و آفریقا

کشورها برای محافظت از     خالصه  ای از اقدامات 
کار این بخش نیروی 

امارات 
   برگزاری دوره های آموزش مجازی برای بیش از ۴۲ هزار 
معلم توسط وزارت آموزش و پرورش به منظور آموزش نحوۀ 

برگزاری کالس های آنالین 
کامرون و پرو

   آموزش مجازی از طریق رادیو و تلوزیون به دلیل فقدان 
دسترسی معلمان و دانش آموزان به اینترنت و کامپیوتر شخصی 

استرالیا و بلژیک
   فعالیت مدارس و مهدکودک ها برای نگه داری و مراقبت از 

کودکانی که والدین شان در مشاغل ضروری 

پاکستان
   درخواست دولت پنجاب از مدارس خصوصی برای کاهش 

۲۰ درصدی شهریه ها به منظور تضمین امنیت شغلی معلمان
   بنا به اعالن صندوق بین المللی پول، با شیوع ویروس کرونا 
دولت ها مبالغ بیشتری را برای اهداف آموزشی صرف کرده اند، 
اما این مبالغ بیشتر معطوف به توسعۀ آموزش مجازی بوده 
و  معلمان  دستمزد  پرداخت  به  چندانی  مالی  منابع  و  است 

حمایت مالی از آنان اختصاص نیافته است.

صنایع خودروسازی  
با  است  معادل  خودروسازی  صنعت  ساالنۀ  مالی  گردش     

ششمین اقتصاد بزرگ جهان 
صنایع  در  نفر  میلیون   ۱۴ به  نزدیک  مستقیم  اشتغال     

خودروسازی در سال ۲۰۱۷
   احتمال خروج تولید دو میلیون خودرو مسافری از برنامۀ 
این  مالی ۷۸میلیارد دالری  و ضرر  کارخانه های خودرو  تولید 

کارخانه ها 
کوچک و متوسِط مرتبط با صنایع     آسیب دیدن بنگاه های 
تولیدکنندگان  برای  را  که محصوالت و خدماتی  خودروسازی 

چندملیتِی خودرو فراهم می کنند
خدماتی  بخش های  و  حمل ونقل  بخش  متأثرشدن     
تعطیلی  از  خودرو  تعمیر  و  مسافری  خودروهای  کرایۀ  چون 

کارخانه های خودروسازی
   کاهش ۹۲ درصدی فروش خودرو های جدید در چین در 
کاهش ۷.۵ درصدی فروش خودرو در  نیمۀ اول فوریۀ ۲۰۲۰؛ 

اتحادیۀ اروپا نسبت به سال قبل.
به  چین  از   خودرو  قطعات  صادرات  درصدی   ۲ کاهش     
کاهش ۷ میلیارد دالری  کشورهای سازندۀ خودرو و درنتیجه 

صادرات خودرو از این کشورها به سایر نقاط جهان.
   متأثرشدن ۱.۱ میلیون نفر از نیروی کار ۲.۶ میلیونی صنعت 
خودروسازی در اتحادیۀ اروپا در اثر تعطیلی های ناشی از بحران 
کارکنان آلمانی تشکیل  کرونا )بیش از نیمی از این نیروی کار را 

می دادند(
   توقف صنعت خودرو و زنجیرۀ تأمین آن در هند، تا ربع اول 
میلیون   ۸۰۰ مالی  ضرری  و   )۲۰۲۱  -۲۰۲۰( جدید  مالی  سال 

دالری صنعت خودرو در این کشور

   خالصه  ای از اقدامات کشورها برای محافظت از نیروی 
کار این  صنعت

اندونزی
   ارائۀ مشوق های مالی از طریق کاهش ۳۰ درصدی  مالیات 

بر درآمد برای صنایع کلیدی از جمله صنعت خودروسازی
آمریکای شمالی 

کارکنان هوندا موتور  کامل ۲۷۶۰۰ نفر از     پرداخت دستمزد 
از ۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۰.

ژاپن
   همراهی دولت با انجمن تولیدکنندگان خودرو در این کشور 
کرونا بر  برای ایجاد بدنه ای به منظور نظارت بر تأثیر بحران 
اطالعات  ک گذاری  اشترا به  و  خودرو  صنعت  تأمین  زنجیرۀ 
و  قطعات  فروشندگان  و  خودرو  تولیدکنندگان  میان  ضروری 

تجهیزات خودرو
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وی کـار و حمایـت اجـتماعـی ونــــا، نیـر کـر
گزارش ششم دهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و نه   |   

کارکنان عمدتًا کم درآمد و کم مهارِت 
فعال در خرده فروشی های مواد غذایی 
و بخش نظافت با فشار کاری زیاد و 
احتمال باالی ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
مواجه هستند. برای جبران این آثار 
منفی، در آفریقای جنوبی، یک شرکت 
تعاونی تولید و توزیع مواد غذایی، 
حدود ۶ میلیون دالر به عنوان پاداش 
به کارکنان خود اختصاص داده است .


