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مقدمه:
درســال2019،سازمانبینالمللیکار،اعالمیهایدرخصوصآیندۀکارمنتشرکردودرایناعالمیهبیاننمودکهدنیایکار
درشرایطنوآوریهایفناوری،تغییراتجمعیتی،تغییراتآبوهواییوجهانیسازیدستخوشتحوالتودگرگونیاستوبر
همیناساسنقشــۀراهآیندۀکاررابرایدولتهاوسازمانهابارویکردیانسانمحورودرشرایطفقر،نابرابری،بیعدالتی،
نزاعوفجایعمشخصنمود.دراینبیانیهبرلزومحفاظتوحمایتکافيازهمهکارگران،وارتقاءرشدمداوم،فراگیروپایدار،
اشتغاِلکاملومولدوکارشایستهبرایهمگیتأکیدنمود.امانهماهپسازتأییدایناعالمیه،بیماریکویید19-همهگیرشدو
اینبیماریهمهگیردنیایکارراویرانکردوباعثآسیبپذیریشدیدمیلیونهاکارگرشد.آیندهاینویروسدرنگاهپزشکی
هرچهباشــد،تابهامروزآنچهاتفاقافتادهاســتفردایدنیایکاررابابیکاریباالتر؛نابرابریبیشتر؛فقرگستردهتر؛سطوح
باالتربدهیوبهاحتمالزیادسطحبیشتریازناامیدیعمومیمواجهخواهدکرد.دراینگزارشبهبخشیازنامالیماتیکهبه

دنبالاینویروسگریبانگیردنیایکارشدهاستاشارهمیگردد.

خالصهمدیریتی

اپیدمی کووید-19 دنیای کار را دگرگون کرده اســت. این بیماری تأثیر چشــمگیری بر مشاغل، معیشت و رفاه کارگران و 
خانواده  های آن ها و بنگاه  های اقتصادی در سراســر جهان )به ویژه بنگاه  های اقتصادی کوچک و متوســط( دارد. در حالی که 
برخی از بخش ها و صنایع با موفقیت به صورت آنالین پیش رفته و به سمت و سوی نوآوری  های هیجان انگیزی در دنیای کار 
رهنمون شده اند، میلیون ها کارگر معیشت خود را از دست داده و بسیاری دیگر )به خصوص زنانی که در بخش  های اقتصادی 
محافظت نشــده مشغول به کار  هســتند( در معرض خطر قرار گرفته اند. تأثیرات این اپیدمی )مانند بسیاری از جنبه  های آن( 
به طرزی نامتناســب روی آن دســته از افرادی وارد می آید که پیش از این شرایطی بی ثبات داشته اند و قدرت تحمل ضربه 

شدید دیگری را ندارند.

اقدامات الزم برای کاهش تأثیرات ویروس کووید-19 اثرات قابل توجهی بر جوامع و اقتصادها داشته است. تا اواسط ماه می 
میالدی، 94 درصد کارگران جهان در کشورهایی زندگی می کردند که به نوعی اقدامات محافظتی بسته شدن محل کار در آنجا 
اعمال می شده است. خسارت عظیمی در ساعات کاری )معادل 305 میلیون شغل تمام وقت( برای سه ماهه دوم سال 2020 
پیش بینی شــده اســت، و این در حالی اســت که 38 درصد نیروی کار )حدود 1/25 میلیارد کارگر( در بخش  های پرخطر 

اشتغال دارند.

تأثیرات این تحوالت تا اندازه زیادی بین افراد و کشورهای مختلف، متفاوت است و این تاحدودی به نابرابری هایی که پیش 
از این وجود داشــته و مداخالت دولت ها بستگی دارد. مشــاغل موجود در بخش اقتصاد غیررسمی )اغلب بدون بهره مندی 
از حقــوق قانونی مربوط به محل کار و بدون حمایت  های اجتماعی( تنها در ماه اول بحران متحمل 60 درصد کاهش درآمد 
شدند. از هر ده نفر شاغل در بخش  های به شدت آسیب دیده در سطح جهان، چهار نفر را جوانان  تشکیل می دهند. وضعیت 
موجود )به همراه مختل شدن تحصیل و آموزش( این افراد جوان را در معرض تبدیل شدن به »نسل دوران قرنطینه1« قرار 
می دهد که اثرات این بحران را تا مدتی طوالنی به دوش خواهند کشید. زنان به طور نامتناسب در بخش  های شدیدا متأثر از 
اپیدمی کووید-19 )از جمله خدمات، مهمان یاری2 و گردشگری( اشتغال دارند؛ آن ها همچنین متأثر از راه یافتن تغییرات در 
1. lockdown generation
2. hospitality
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فعالیت اقتصادی به امور داخل خانه هستند )جایی که آن ها بخش عمده ای از بار روزافزون کار مراقبت بدون حقوق را به دوش 
می کشــند(. بنگاه های کوچک و متوســط )که موتور اقتصاد جهانی هستند( دچار مشکالت زیادی شده اند و بسیاری از آنها 
هرگز بهبود نمی یابند. همان طور که در مورد تمام جنبه های بحران این گونه است، افرادی که در کشور های در حال توسعه 

و شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند با چشمگیرترین خطرات احتمالی روبه رو هستند و کمترین میزان تاب آوری را دارند.

پیش آگهی های کوتاه مدت1 نگران کننده هســتند. بســیاری از افرادی که در ماه  های اخیر شغل و معیشت خود را از دست 
داده اند، تا مدت ها نخواهند توانست دوباره وارد بازار کار شوند. این امر به ویژه در مورد زنانی صدق می کند که احتماال به طرزی 
نامتناسب جزء گروهی هستند که به دالیلی همچون تبعیض جنسیتی و شرایط کاری نامطمئن )از جمله دستمزد پایین(، بار 
اضافی ناشی از مراقبت از خانواده و هزینه  های فرصت کار کردن2 )به ویژه با توجه به تفاوت جنسیتی در پرداخت و همچنین 
موانع موجود در اقتصاد رســمی( زودتر از همه از کار رانده شده و دیرتر از همه به کار برمی گردند. افراد دارای معلولیت، که 
قبال در رابطه با اشتغال با محرومیت هایی روبه رو بوده اند، احتماال در جریان بهبودی3 نیز مشکالت بیشتری را برای بازگشت 

به کار تجربه می کنند.

تأثیرات بلند مدت نیز نگران کننده هستند. این چالش ها تأثیر شدیدی بر تالش ها در جهت کاهش فقر و نابرابری خواهد داشت 
و دســتیابی به »اهداف توسعه پایدار«4 را بیشــتر در معرض خطر قرار خواهد داد. همچنین این احتمال وجود دارد که این 
تأثیرات آتش سوزان نارضایتی و اضطراب در جهان کار )که پیش از این نیز وجود داشته است( را شعله ورتر کند. جهانی سازی5 
)که شاید قطعی ترین ویژگی اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر بوده است( با وجود نویدبخش بودن آن، همواره به نفع همه 
مردم و همه اقتصادها نبوده اســت. در بســیاری از کشورها، نابرابری درآمد از دهه 1980 با شیبی تند در حال افزایش بوده 
اســت. سهم درآمد جهانی کار در سال 2017 به میزان 51/4 درصد بود که این رقم پایین تر از 53/7 درصد در سال 2014 
بود، در حالی که باقیمانده ســهم سرمایه افزایش یافته اســت. قبل از وقوع بحران، 7/1 درصد کارگران جهان در فقر شدید 
زندگی می کردند. احتمال اشتغال زنان تقریبا نصف مردان بود و زنان عمدتا در مشاغل کم درآمد و حمایت نشده مشغول به 
کار بودند. 267 میلیون جوان شاغل، محصل یا تحت آموزش نبودند. در 107 کشور، کارگران از حق تأسیس اتحادیه صنفی6 

یا عضویت در آن محروم بودند.

در عین حال، بحران فعلی نشان می دهد که تا چه اندازه اقتصاد و بازار کار به یکدیگر وابسته هستند. این وابستگی متقابل 
باید دوباره و با رویکردی روبه جلو تعریف شود تا دنیایی فراگیرتر و پایدارتر را برای همگان ایجاد کند.

کووید-19 همچنین روند های خاص، به ویژه دیجیتالی شــدن7 و حرکت به ســمت دورکاری8 را تسریع کرد، که در بعضی 
موارد نویدبخش آینده ای امیدوار کننده از انعطاف پذیری و پایداری بیشتر است. اما نگرانی ها در مورد جنبه های منفی اثرات 
قریب الوقوع فن آوری  های جدید بر آینده کار نیز افزایش یافته اســت، زیــرا نوآوری  های جدید فن آورانه که زیربنای انقالب 
صنعتی چهارم است9، مانند فن آوری شبکه، داده  های بزرگ10، چاپ سه بُعدی، هوش مصنوعی و روباتیک، ماهیت کار را تغییر 

داده و احتماال باعث عمیق تر شدن شکاف ها و نابرابری ها می شود.
1. near-term prognosis
2. opportunity costs of working آنچهکهزنهابهخاطررفتنبهسرکارازدستمیدهند
3. recovery
4. Sustainable Development Goals (SDGs)
5. globalization
6. trade union
7. digitization
8. remote work
9. the Fourth Industrial Revolution
10. Big Data
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در مواجهه با همه روند های باال، این احتمال خطر وجود دارد که بیکاری گسترده و از دست دادن درآمد ناشی از کووید-19 
بتواند انسجام اجتماعی1 را بیش از پیش از بین ببرد و کشورها را در “شمال و جنوب” از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

بی ثبات کند.

پاسخهایسیاستگذاری

این خالصه گزارش سیاست گذاری پیامدهای آشکار کووید-19 در دنیای کار که در حال حاضر متزلزل است را توضیح داده 
و گزینه  هــای عملــی و کاربردی برای بهبودی بهتر را ارائه می دهد. این اپیدمی باعث درد، رنج و اضطراب شــدید مردم در 
سراســر جهان شده است. کارگران و صاحبان مشاغل به خصوص با آینده ای نامشخص روبه رو هستند. اما با اقدامات به موقع 
و هوشــمندانه در تمامی سطوح، تمرکز بر اشتغال شایسته و مولد و همچنین بهره مندی از »دستورکار 2030 برای توسعه 
پایدار«2 به عنوان شاخص مسیر، می توانیم با هم، با مشاغل بهتر و آینده ای برابرتر و سبزتر، از این بحران قوی تر از قبل بیرون 
بیاییم. دولت ها، شــرکا و ســازمان های بین المللی، برای به حداقل رســاندن تأثیر این بحران بر کارگران و مشاغل، اقدامات 
جسورانه ای را انجام داده اند. برای مثال، بیش از 170 کشور جهان، 9 تریلیون دالر برای برنامه  های محرک مالی3 اختصاص 
داده اند. با تکیه بر این اقدامات و به منظور تسریع در انتقال یا گذار به دنیایی فراگیرتر، پایدارتر و انعطاف پذیرتر، باید اقدامات 

سیاست گذاری گسترده و کنش گرا در سه زمینه زیر پیگیری شود.

1.حمایتفوریازکارگران،بنگاهها،مشاغلودرآمدهایدرمعرضخطر

برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی، ضرر و زیان شغلی یا از دست دادن شغل و کاهش درآمد و همچنین جلوگیری 
از راه یافتن تاثیر تغییر و تحول در کار و اشتغال به درون محیط خانه، اقدامات فوری در کوتاه مدت مورد نیاز است. مداخالت 
باید مبتنی بر نهادها و مؤسسات موجود باشد و کارگران و بنگاه ها را به سمت توسعه پایدار برای یک بهبودی بهتر و قوی تر 

هدایت کند.

2.اطمینانحاصلکردنازیکرویکردجامعبرایبازگشتبهکار

مبارزه با اپیدمی کووید-19 و شروع مجدد اقتصاد، اولویت  هایی در رقابت با هم نیستند. برعکس، آنها باید به طور همزمان 
دنبال شوند. بازگشتن به محل کار به معنای غفلت از حفظ سالمت کارگران یا رها کردن دستاورد های سخت حاصل شده در 

سرکوب شیوع ویروس کووید-19 نیست. حمایت از سالمت به معنای تعطیلی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی نیست.

در سیاست گذاری ها باید اطمینان حاصل شود که هر دو هدف به طور همزمان محقق می شود. هنگام اتخاذ تصمیمات کلیدی، 
نیاز به یک دیدگاه جامع و کل نگر داریم. برای مثال، تصمیم گیری در مورد بازگشایی مدارس باید احتماالت مربوط به مراقبت 

از فرزندان را نیز در نظر بگیرد که احتماال بازگشت زنان به کار را مختل می کند.

3.اشتغالزاییشایستهومولدبراییکبازیابیسبز،فراگیروتابآور

دنیای کار پس از این بحران به همین شکل کنونی نخواهد بود و نباید هم باشد. آسیب پذیری ها و خطوط گسل که این بحران 
آن ها را فاش کرده است باید برطرف شوند. آنچه مورد نیاز است تالش هماهنگ در سطح جهانی، منطقه ای و ملی برای ایجاد 
مشاغل شایسته و مولد برای همه به عنوان پایه و اساس یک بازیابی سبز، فراگیر و تاب آور است. در این راستا، باید تغییرات 

1. social cohesion
2. the 2030 Agenda on Sustainable Development
3. fiscal stimulus plans
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جمعیتی در جوامع پیر و همچنین گذار به ســمت اقتصادهای خنثی از لحاظ اقلیمی )که پیش از آغاز بحران حمایت های 
روزافزونی را از سوی بخش  های وسیعی از جامعه متصور بودند(، مورد توجه قرار گیرند. تصمیماتی که اکنون گرفته شده است 

پیامد های چشمگیری برای نسل های فعلی و آینده خواهد داشت.

1-بافتجهانی:جهانکارقبلازکووید-19

دنیای کار قبل از کووید-19 با نابرابری ها و مشــکالتی همراه بود. تنها 57 درصد افراد در ســن کار )3/3 میلیارد نفر، 1/3 
میلیارد زن و 2 میلیارد مرد( شــاغل بودند. 188 میلیون نفر بیکار بودند. اکثر افراد دارای شغل در بخش اقتصاد غیررسمی 
کار می کردند، بیشتر آنها بدون هیچ گونه حقوق قانونی در محل کار، بدون حمایت  های اجتماعی بودند و دستمزد های کمی 
داشتند، وضعیتی که آنها را بیش از پیش در دام فقر گرفتار می کرد. برای مثال، بیش از 85 درصد کارگران آفریقایی به صورت 
غیررسمی مشــغول به کار بودند؛ اشتغال غیررسمی همچنین واقعیت اکثر مردم در آسیا، آمریکای التین و خاورمیانه بود. 
اشــتغال غیررسمی به ویژه در بین زنان )62 درصد( و در کشاورزی و خدمات شکل غالب اشتغال بود. عدم تطابق مهارت با 
شغل1 در سراسر جهان یک چالش مشترک و معمول بود. کار غیرداوطلبانه2 موقت و پاره وقت و همچنین شکل های جدید 
کار در حال افزایش بود، وضعیتی که منجر به احساس عدم امنیت در بین کارگران و بنگاه ها به ویژه بنگاه  های ُخرد، کوچک 

و متوسط3 می شد.
 شکل 1. شاخص  های بازار کار جهانی قبل از کووید-19

یادداشت: افرادی که از لحاظ زمانی اشتغال بهینه ندارند، افراد شاغلی هستند که زمان کاری شان از لحاظ یک وضعیت مطلوب تر موجود شغلی که آن ها 
در آن مایل به فعالیت هستند ناکافی می باشد. نیروی کار بالقوه متشکل از افرادی است که به طرزی جدی به دنبال اشتغال بودند، برای شروع کار در هفته 
مرجع در دسترس نبودند، اما در یک دوره کوتاه مدت بعدی در دسترس بودند )افراد جویای کار غیرقابل دسترس(، یا کسانی که به طرزی جدی به دنبال 
اشتغال نبودند اما در هفته مرجع می خواستند کار کنند و در دسترس بودند )افراد جویای کار بالقوه موجود(. جوانان شاغل  ممکن است همزمان در حال 

تحصیل یا آموزش باشند.
1. Skills mismatches
2. Involuntary (از روی اجبار)
3. micro, small and medium sized enterprises (MSMEs)
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برخی از گروه های جمعیتی دچار مشــکالت فراوان و محرومیت هایی بوده اند و بخش بعدی این نوشــتار درباره تأثیرپذیری 
بیشتر این گروه ها از کووید-19 توضیح می دهد.

برای مثال، قبل از وقوع بحران، نرخ بیکاری جوانان حدود 3 برابر بیشتر از بزرگساالن بود. بیش از سه نفر از هر چهار کارگر 
جوان در جهان پیش از شروع بحران مشاغل غیررسمی داشتند، در مقایسه با 60 درصد بزرگسال در سن 25 سال و باالتر. 
تقریبا یک پنجم جوانان در سراسر جهان )یعنی 267 میلیون جوان( مشغول به کار، تحصیل یا آموزش نبودند. این رقم در 

مورد زنان جوان در کشور های با درآمد متوسط روبه پایین تقریبا 40% بود.

افراد دارای معلولیت در همه مناطق دنیای کار قبل از بحران با محرومیت های قابل توجهی روبه رو بودند: نســبت اشــتغال-
به-جمعیت افراد دارای معلولیت در ســن 15 ســال و باالتر تقریبا نصف آمار مربوط به افراد بدون معلولیت بود. افراد شاغل 
دارای معلولیت اغلب دستمزد کمتری نســبت به همتایان بدون معلولیت شان دریافت می کردند. عدم وجود محل  های کار 
دســترس پذیر و اسکان معقول و مناســب موانع دیگری برای اشتغال افراد معلول بودند. در اکثر کشورها نظام  های حمایتی 
اجتماعــی حمایت کمی از افراد معلول و خانواده  های آنها به عمل می آورند؛ فقط 28% از افراد دارای معلولیت قابل توجه در 

جهان به مزایای ویژه معلوالن دسترسی دارند؛ این آمار در کشور های کم درآمد فقط 1% است.

2-تأثیرکووید-19برجهانکار

سیاســت گذاران با تدابیر الزم برای کاهش دادن سرعت گسترش ویروس و نجات جان افراد و محافظت از آن ها، قاطعانه به 
کووید-19 پاسخ دادند. قرنطینه و سایر اقدامات محدود کننده برای مهار همه گیری، تأثیر مخربی بر بازار های کاری که پیش 
از این ضعیف بودند و همچنین بر بخش تولید و مصرف داشــته اســت. در مجموع 94 درصد کارگران جهان در کشورهایی 

زندگی می کنند که شامل نوعی از بسته شدن محل کار هستند )شکل 2(.

 شکل 2. اشتغال در کشورهای با تعطیلی مشاغل
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 شکل3. کاهش شدید ساعات کاری در سه ماهه اول و دوم سال 2020

تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زنجیره های عرضه جهانی )با تأثیرات ناگوار برای فرآیندهای تولید و مشاغل مرتبط( 
مختل شده اند. در کشورهایی که سیستم های حمایت اجتماعی ضعیف بوده اند یا وجود نداشته اند، میلیون ها نفر بدون درآمد 
مانده اند. نرخ بیکاری در حال حاضر در بسیاری از کشورها به سرعت در حال افزایش است و »سازمان بین المللی کار« تخمین 
زده است که ساعات کار در همه کشورها و مناطق در سه ماهه دوم سال 2020 نسبت به سه ماهه آخر سال 2019 به میزان 

10/7 درصد کاهش داشته باشد که معادل 305 میلیون شغل تمام وقت است )با فرض 48 ساعت کار در هفته(.

ایــن اپیدمی نابرابری ها و شــکاف  های اجتماعــی را در جوامعی که به شــدت در حال صدمه زدن به آســیب پذیرترین و 
حاشیه نشین ترین گروه ها بوده اند، به نمایش گذاشته است. در نتیجه، احتماال فقر چندبُعدی و نابرابری به میزان قابل توجهی 
افزایش خواهد یافت. برآوردهای بازبینی شــده توسط »بانک جهانی«1 حاکی از آن است که تعداد افرادی که در فقر زندگی 
می کنند ممکن است 70 الی 100 میلیون نفر افزایش یابد )از 632 میلیون نفر در سال 2019(، که این آمار نخستین افزایش 
فقر از ســال 1998 خواهد بود. تخمین زده می شــود تعداد افرادی که همچنان فقیر باقی می مانند اگرچه کار می کنند 35 

میلیون افزایش یابد.

1. World Bank
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احتماالتخطردربخشهایمختلفاقتصادی 

در سطح جهان، حدود 38 درصد نیروی کار )حدودا 1/25 میلیارد کارگر( در بخش  های پرخطر کار می کنند )جدول 2(. کار 
در این بخش ها پرمشقت بوده و در آن میلیونها کارگر کم مهارت با دستمزد پایین استخدام هستند. کارگران در چهار بخشی 
که “شدیدترین” تاثیرات بازار کار از این بیماری و کاهش تولید ناشی از آن را تجربه کرده اند عبارتند از: غذا و خدمات اقامتی 
)144 میلیون کارگر(؛ ُخرده فروشــی و عمده فروشی )482 میلیون(؛ خدمات تجاری و مدیریت کسب و کار )157 میلیون(؛ و 

تولید )463 میلیون(. 

فعالیت  های مرتبط با گردشگری سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی1 و اشتغال در بسیاری از مناطق را دارند. فعالیت  های 
گردشگری، مستقیم یا غیرمستقیم، حدودا 10 درصد کل اشتغال را تامین می کند. از زمان آغاز بحران کووید-19، گردشگری 
بین المللی عمال متوقف شده است. اکثر نیروي کار در این بخش در بنگاه  های خرد، کوچک و متوسط کار می کنند که به طرزی 
نامتناسب تحت تأثیر قرار گرفته اند. در سراسر جهان، زنان بیشترین کارگران در صنعت گردشگری را تشکیل می دهند )به ویژه 

در بخش کم دستمزد این بخش(.

جدول 1 و شکل 4 فقط بخش ها را بر اساس احتمال خطر فعلی )یعنی در مراحل اولیه بحران( طبقه بندی می کنند. با این 
حال، با گذشــت زمان برخی از بخش ها افزایش احتمال خطر را شــاهد خواهند بود. برای مثال، بیش از یک میلیارد نفر در 
سراسر جهان از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند و کشاورزی همچنان اصلی ترین محور اقتصاد در بسیاری از کشور های 
کم درآمد اســت و 60/4 درصد اشــتغال را تشکیل می دهد و در برخی از کشورها دو سوم از تولید ناخالص داخلی را به خود 
اختصاص می دهد. این بخش به دلیل اختالالت طوالنی مدت تر در زنجیره  های فروش و عرضه، با خطر از دست دادن شغل و 

معیشت روبه رو است، موردی که تأثیرات مخربی بر نرخ باالی کنونی فقر در مناطق روستایی خواهد داشت.

 جدول 1. کارگران در معرض خطر: دیدگاه بخش

وضعیتاشتغالپایه
)تخمینهایجهانیبرایسال2020-قبلاز کووید-19(

تأثیرکنونیبحرانبرتولیداقتصادی بخشاقتصادی

سهم زنان
)درصد(

نسبت دستمزد 
)درآمدهای ماهیانه بخش 

/ متوسط کل درآمدها(

سهم در اشتغال 
جهانی )درصد(

سطح اشتغال
)در واحد 1000(

8/61 23/1 3/5 17560 کم تحصیالت

4/70 14/1 1/4 136244 کم سالمت انسان و فعالیت های مددکاری

5/31 35/1 3/4 144241 کم مدیریت دولتی و دفاع؛ تأمین اجتماعی 
اجباری

18/8 1/07 0/8 26589 کم خدمات رفاهی

37/1 0/72 26/5 880373 متوسط رو به پایین کشاورزی؛ جنگل داری و ماهی گیری

7/3 1/03 7/7 257041 متوسط ساخت وساز

47/1 1/72 1/6 52237 متوسط فعالیت های مالی و بیمه ای

15/1 1/46 0/7 21714 متوسط معدن و استخراج معادن

57/2 0/69 5/4 179857 متوسط رو به باال هنر، سرگرمی و تفریح و سایر خدمات

14/3 1/19 6/1 204217 متوسط رو به باال حمل ونقل؛ ذخیره سازی و ارتباطات

1. Gross Domestic Product (GDP)
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وضعیتاشتغالپایه
)تخمینهایجهانیبرایسال2020-قبلاز کووید-19(

تأثیرکنونیبحرانبرتولیداقتصادی بخشاقتصادی

سهم زنان
)درصد(

نسبت دستمزد 
)درآمدهای ماهیانه بخش 

/ متوسط کل درآمدها(

سهم در اشتغال 
جهانی )درصد(

سطح اشتغال
)در واحد 1000(

54/1 0/71 4/3 143661 باال خدمات اسکان و غذا

38/2 0/97 4/7 156878 باال امالک و مستغالت؛ فعالیت های تجاری 
و اداری

38/7 0/95 13/9 463091 باال تولید

43/6 0/86 14/5 481951 باال تجارت عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت

 شکل 4. تفاوت  های جنسیتی مربوط به تأثیر بحران در بخش اقتصاد غیررسمی

منبع: بخش نظارت »سازمان بین المللی کار«  )ILO(: کووید-19 و دنیای کار، ویرایش سوم، 29 آوریل 2020
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از نظر خطرات بهداشــت شغلی، کارگرانی که بیشترین ضربه در این بحران به آن ها وارد شده است، همگی کسانی هستند 
که در بخش  های اساســی تولید و خدمات فعالیت می کنند که اغلب بدون فاصله گذاری اجتماعی1، تجهیزات محافظتی و 
سایر اقدامات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی2 ضروری، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. این کارگران خط مقدمی3 

شایسته و مناسب توجه ویژه از سوی دولت هستند تا از آن ها حمایت حداکثری شود.

کارگراندربخشاقتصادغیررسمیمتحملشدیدترینآسیبها

کارگران در بخش اقتصاد غیررسمی به ویژه در برابر اقدامات قرنطینه آسیب پذیر هستند. تخمین زده شده است که درآمدهای 
این افراد در ماه اول بحران 60 درصد کاهش یافته اســت )در آفریقا و آمریکای التین حدود 80 درصد(. انتظار می رود که 
نرخ فقر نســبی4 )که به عنوان نســبت کارگران دارای درآمد ماهیانه زیر 50 درصد متوسط درآمدها در کل جمعیت تعریف 
می شــود( در سطح جهان در بین کارگران غیررســمی تقریبا تا 34 درصد افزایش یابد. این تأثیرات عظیم درآمدی در بین 
کارگران غیررسمی را باید همراه با قرار گرفتن بیشتر آنها در معرض خطرات سالمت و ایمنی در نظر گرفت، چراکه کار آنها 
مستلزم تعامل شدید با همکاران یا مشتریان است، در حالی که فاقد محافظت کافی )مانند ماسک یا ماده ضد عفونی کننده 

دست( است.

عالوه بر این، در بسیاری از کشور های در حال توسعه، بنگاه  های خرد، کوچک و متوسط نیز عمدتا در بخش غیررسمی فعالیت 
می کنند. با توجه به دشــواری  های رسمی شــدن این بنگاه  های خرد، کوچک و متوسط از طریق ثبت کسب وکار در شرایط 

عادی، در هنگام بحران بسیاری از آن ها قادر به دسترسی به بسته  های کمکی5 نخواهند بود.

کارمراقبت

کارگران در بخش  های مراقبتی )که بین 60 تا 70 درصد آنها زن هســتند( جز گروه های بیش از حد آســیب پذیر کارگران 
می باشند که دستمزد های کم دریافت می کنند، اغلب در استخدام رسمی نیستند و به ندرت به رسمیت شناخته می شوند. کار 
بسیاری از آنها متوقف شده است یا به ویژه در معرض خطرات سالمت بوده و آسیب پذیر هستند )برای مثال، کارکنان مراقب 

افراد مسن به این دلیل که رعایت فاصله فیزیکی امکان پذیر نیست(.

کار  مراقبت بدون حقوق )که زنان پیش از بحران سه برابر بیشتر از مردان به آن اشتغال داشتند(، در طول قرنطینه ناشی از 
اپیدمی افزایش یافته است، بیش از پیش دسترسی زنان به اشتغال را محدود می کند و فشار های جسمی و روانی زیادی را بر 
آن ها تحمیل می کند. عالوه بر این، کارکنان زن در بخش مراقبت که سعی می کنند وظایف اضافی در خانه را با درخواست های 
مبنی بر شیفت های کاری طوالنی در محل کار تلفیق کنند، مجبورند بخش نامتناسبی از بار اجتماعی این بحران را تحمل 

کنند.

بنگاههایاقتصادیدرمعرضخطر

تأثیر بحران بر بنگاه  های خرد، کوچک و متوســط به ویژه به دلیل سطح آســیب پذیری باالتر و تاب آوری کمترشان مربوط 
به اندازه آن ها، جدی است. این احتمال وجود دارد که بیش از 50 درصد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در کشور های 

1. social distancing
2. occupational safety and health (OSH)
3. frontline workers
4. relative poverty
5. assistance packages
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عضو »سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1« طی چند ماه آینده شکست بخورند. فروپاشی گسترده بنگاه  های خرد، کوچک و 
متوسط که محور اصلی اقتصادی و ارائه دهنده و تامین کننده اصلی شغل در بسیاری از کشورها هستند، بر اقتصاد کشورها و 
چشم انداز های رشد جهانی، بر ادراکات و انتظارات و حتی بر بخش مالی )که ممکن است هم اکنون در نتیجه مجموعه وام های 
غیرعملیاتی2 تحت فشــار باشند(، تأثیری جدی خواهد داشت. در برخی از کشورها، بدتر شدن اوضاع مالی بنگاه  های خرد، 

کوچک و متوسط می تواند اثرات سیستمی3 بر کل بخش بانکی داشته باشد.

تقریبــا 47 میلیون کارفرما )یعنی تقریبا 54 درصد کل کارفرمایان در سراســر جهان( مشــاغلی را اداره می کنند که جزء 
آســیب دیده ترین بخش  های اقتصادی شامل تولید، اســکان و خدمات غذایی، تجارت عمده فروشی و خرده فروشی و امالک 
و مســتغالت و فعالیت  های اقتصادی هستند که به طور میانگین بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. 
عالوه بر این، 389 میلیون کارگر خویش فرما4 نیز در این چهار بخش مشغول فعالیت هستند. در سراسر جهان، کارفرمایان 
و کارگران خویش فرما در مجموع حدودا 436 میلیون بنگاه اقتصادی را در آسیب  دیده ترین بخش  ها می گردانند یا در آن کار 

می کنند.

در حالی که واحد های کوچک اقتصادی در سراسر جهان )به ویژه در کشور های کم درآمد و دارای درآمد متوسط و به خصوص 
برای زنان( به عنوان تأمین کننده مشاغل، نقش عمده ای ایفا می کنند، غالبا به اعتبارات مالی دسترسی ندارند، دارایی ها کمی 
دارند و کمترین احتمال بهره مندی از طرح های مالی )در کل( و بسته  های محرک اقتصادی کنونی مرتبط با بحران )به طور 

اخص( را دارا هستند.

آسیبدیدهترینگروهها

عالوه بر تأثیرات مربوط به کار های مراقبتی بدون حقوق که در باال ذکر شد، تعداد زنان کارگر در بخش  های خدماتی که در 
اثر این بیماری آسیب دیده اند )مانند خرده فروشی، اسکان و خدمات غذایی و خدمات در منزل5(، بسیار بیشتر از مردان است. 
در کل، تقریبا نیمی از همه کارگران زن پیش از بحران در معرض آسیب زیاد از این بحران هستند. این محرومیت مختص 
بحران کووید-19 است و ناشی از اشتغال بیش از حد زنان در بخش  های ارائه خدمات است که با اقدامات قرنطینه بیشترین 
آســیب را دیده اند. این امر به ویژه در آمریکای شــمالی و اروپا اتفاق می افتد، جایی که زنان بیشتر از مردان در بخش  های در 

معرض خطر شاغل هستند. اقدامات فوریتی و بهبودی باید این ارقام را در نظر بگیرد.

جوانان که در طول هر بحرانی به طرزی نامتناسب تحت تأثیر قرار می گیرند، در بحران فعلی به مراتب بیشتر آسیب می بینند. 
پیش از شــروع اپیدمی کووید-19، 178 میلیون جوان در سراســر جهان )بیش از 4 نفر از هر 10 جوان شــاغل در سطح 
جهان( در تجارت عمده فروشــی و خرده فروشی، تولید، اسکان و خدمات غذایی و سایر خدمات از جمله امالک و مستغالت 
مشــغول به کار بودند، که به شــدت از این بحران دچار آسیب شده اند. تحصیل و آموزش جوانان به شدت مختل شده است. 
آخرین داده  های مربوط به نیروی کار نشان می دهد که بیکاری جوانان )به ویژه زنان جوان( به میزان بیشتر و با سرعت باالتر 
از بزرگساالن در سنین باالتر افزایش یافته است. با توجه به این تاثیرات، احتمال به وجود آمدن »نسل دوران قرنطینه« زیاد 

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
2. non-performing portfolios منظوروامهاییاستکهبازپرداختآنهاهنوزآغازنمیشود
3. systemic effects
4. own-account workers
5. domestic work مشاغلیکهفردبرایانجامآنبهمنزلدیگرانمیرودهمچوننظافتمنزل
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است. پاسخ  های مربوط به سیاست گذاری های اقتصادی )مانند سیاست  های مالی و پولی، کمک های مالی1 و معافیت مالیاتی2، 
به تعویق انداختن بازپرداخت وام مسکن3، صرف نظر کردن از سود وام  های دانشجویی و تجاری( با هدف رفع نیاز های خاص 

جوانان طراحی نشده اند.

این ویروس نه تنها جان و ایمنی افراد ســالخورده، بلکه شــبکه  های اجتماعی آنها، دسترسی آنها به خدمات درمانی، حقوق 
بازنشستگی و شغل آنها را تهدید می کند. با توجه به اینکه در سه دهه گذشته، در یک سطح جهانی، سهم افراد سالخورده 
در نیروی کار تقریبا 10 درصد افزایش یافته اســت، تأثیر این ویروس بر درآمد و اشتغال بسیار زیاد خواهد بود. این افزایش 
اغلب به دلیل ضرورت اقتصادی4 بوده اســت، به ویژه از این جهت که در بســیاری از کشور های در حال توسعه کمتر از 20 
درصد افراد سالمند در سن بازنشستگی مستمری دریافت می کنند، بنابراین از دست دادن این گزینه منجر به افزایش فقر 

در پیری می شود. 

پناهندگان و کارگران مهاجر به طرزی خاص تحت تأثیر پیامد های اقتصادی این ویروس قرار گرفته اند. آنها اغلب در بخش هایی 
با سطوح باالیی از کار موقت، غیررسمی یا محافظت نشده مشغول به کار هستند که ویژگی آن دست مزد های پایین و عدم 
حمایت اجتماعی اســت )از جمله در کار های مراقبتی(. برای بســیاری از مهاجران، از دســت دادن شغل نه تنها پیامد های 
مســتقیمی بر وضعیت درآمد خودشان دارد بلکه منجر به کاهش ارسال وجه برای خانواده هایشان نیز خواهد شد. به دست 
آوردن دوباره شــغل این افراد به خصوص به واسطه از دســت دادن ویزا، مجوز های کار یا اقامت و تمدید آن بیش از پیش با 
مانع مواجه خواهد شــد. پناهندگان همچنین با موارد زیر مشکل دارند: دسترسی قانونی به بازارهای کار، قرار گرفتن تحت 
پوشش پاسخ های حمایت اجتماعی ملی، دسترسی به خدمات و اعتبارات مالی، آزادی در جابه جایی یا تردد. برای بسیاری از 

پناهندگان، از دست دادن درآمد باعث عدم توانایی در رفع نیاز های اساسی شده است.

بیش از 67 میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارند که 75 درصد آنها به صورت غیررسمی کار می کنند، 80 درصد 
این تعداد مهاجر و اکثریت قریب به اتفاق آن زن هستند. این کارگران نقش اساسی در تأمین سالمت و امنیت خانواده ها و 
خانوارهایی هستند که برای آنها کار می کنند )از نظافت و آشپزی گرفته تا مراقبت از کودکان، بیماران و سالمندان(. نزدیکی 
فیزیکی با خانواده هایی که این کارگران عهده دار مراقبت از ایشــان هســتند، آن ها را در معرض خطر باالی ابتال به ویروس 
کووید-19 قرار می دهد. این خطر وقتی پیچیده تر می شود که این کارگران مسئول مراقبت از افراد بیمار باشند، رفت وآمد های 
طوالنی با وسایل حمل ونقل عمومی داشته باشند یا برای چندین خانوار کار کنند. چنانچه کارگران بخش خدمات در منزل 

دچار بیماری شوند، اکثر آن ها به مراقبت  های بهداشتی، مزایای بیماری5 یا مزایای آسیب  های شغلی دسترسی ندارند.

آســیب پذیری  های بازار کار برای بســیاری از گروه های دیگر، از جمله افراد دارای معلولیت، افراد بومی و اعضای گروه های 
قومی محروم، پناهندگان، آوارگان داخلی6، کشاورزان خرده-  مالک7 و سایرین در حال وخیم تر شدن است. مدل  های جدید 
کسب وکار )مانند اقتصاد پلتفرم8 و اقتصاد گیگی9 که دارای روابط اشتغال غیراستاندارد یا تمهیدات کاری جایگزین هستند( 

1. Bailout (نجاتدادنکسبوکاریااقتصاددرحالسقوطازطریقکمکمالی)
2. tax relief
3. mortgage freezes
4. economic necessity
5. sickness benefits (برای مثال، مرخصی استعالجی)
6. internally displaced people
7. smallholder farmers
8. platform economy
9. Gig Economy

بکارگیریموقتنیروهایدارایمهارتبجایاستخدامتماموقتآنهاست.
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همچنین اغلب دارای مشــخصه کاهش مزایا و حمایت از کارگران هســتند. تعداد بسیار زیادی از کارگران که مهارت کمی 
دارند و دستمزد پایین دریافت می کنند نیز در معرض خطر باالتر آسیب از این بحران قرار دارند. داده های بسیار کمی در این 
مورد وجود دارد اما گزارشات حاصل از منابع مختلف و شواهد و تجربیات ناشی از بحران  های گذشته جایی برای تردید باقی 

نمی گذارند که تأثیر این ویروس بر همه آن ها ویرانگر خواهد بود.

خطراتپیشرو

شوک اقتصادی این بحران، با تأثیراتی که بر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصادها دارد، فقط با یک اختالل کوتاه مدت الگو های 
رشد ارتباط ندارد، بلکه احتمال یک رکود اقتصادی10 بی سابقه در جهان )با تاثیراتی مخرب بر اشتغال( را به وجود می آورد.

تغییر یافتن از یک تأثیر کوتاه مدت به یک رکود اقتصادی درازمدت، نتیجه یک نردبان مارپیچی معیوب11 اســت )شکل 5( 
که وقتی اقدامات انجام شده برای حفظ مشاغل به اندازه کافی سریع و گسترده نباشند، اتفاق می افتد که تبعات آن بیکاری 
و عدم استخدام بهینه12 خواهد بود. در نتیجه، اقتصادها با کاهش مصرف )به واسطه پایین آمدن درآمد کار( و کاهش 
تولید روبه رو می شوند. بیکاری گسترده همچنین به واسطه از دست رفتن توانمندی  های کارگران تأثیر بلند مدتی روی تأمین 

نیروی کار خواهد داشت.

 شکل 5: سازوکار  های هدایت اقتصادی- نردبان مارپیچ اشتغال منفی

10. economic contraction
11. vicious spiral
12. Underemployment (استخدام موقت یا به صورت پاره وقت یا در شغل نامناسب)
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همه این موارد بیش از پیش کل عرضه و تقاضا1 را محدود خواهد کرد، که تأثیر منفی شدیدی بر فقر و نابرابری و احتماال 
پیامد هایی برای انسجام اجتماعی خواهد داشت )که به خصوص در مواردی مشهود است که روی نظرات درباره بهبودی توافق 

وجود ندارد(. ما در بسیاری از کشور های در حال توسعه دیده ایم که فقر و تخریب محیط زیست هم زمان اتفاق می افتد.

3-توصیههایمربوطبهسیاستگذاری

بــرای کم کردن تأثیر عمیق ترین رکود جهانی از زمان جنگ جهانی دوم، دولت ها و ســایر ذینفعان اصلی )از جمله بخش 
خصوصی( باید اقدامات هماهنگ، به موقع و پایدار را در مقیاس بزرگ انجام دهند.

مداخالت، بسته به مرحله به خصوص فرآیند بهبودی، متفاوت خواهد بود، اما در تمامی مراحل، سؤال اصلی تصمیم گیرندگان 
این خواهد بود که چگونه از منابع اندک خود برای افزایش امنیت درآمد2 استفاده کنند؛ مشاغل شایسته و مناسب را ایجاد 
کرده و حفظ کنند؛ ســاختار اجتماعی و بوم شــناحتی اقتصاد ها و گذار به سمت اقتصاد »بهتر و طبیعی تر« را تقویت کنند 

)اقتصادی که انسان محور، فراگیر و در دسترس، پاسخگو به تفاوت های جنسیتی و پایدار است(.

بســیاری از کشــورها قبال اقداماتی قوی انجام داده اند که پایه و اساس خوبی را ایجاد کرده است )به کادر شماره 1 مراجعه 
کنید(. با تکیه بر این اقدامات، دولت ها و سایر ذینفعان باید پاسخ  های خود را حول محور سه اولویت اصلی و طیف وسیعی از 

اقدامات مرتبط متمرکز کنند، همان طور که در زیر آورده شده است.

کادرشماره1:پاسخکشورها

کشورها در سراسر جهان، اغلب از طریق مداخالت اساسی بی سابقه ای، به بحران فعلی واکنش نشان داده اند. بیش از 
170 کشور در مجموع 9 تریلیون دالر را به برنامه های محرک مالی اختصاص داده اند. برخی از نمونه های ابتکاری این 

مداخالت عبارتند از:

بســته کمک های اقتصادی پاکســتان شــامل اقداماتی برای بازگرداندن فقیرترین کارگران به سر کار از طریق ایجاد 
زیرســاخت های طبیعی )پروژه 10 میلیارد درخت3( است. این برنامه با تمرکز بر زنان و جوانان )که بسیاری از آنها از 

شهرهای قرنطینه شده به وطن خود در مناطق روستایی مهاجرت کرده اند( 63600 شغل ایجاد کرده است.

بیمه اشــتغال مالزی برای کمک به کارفرمایان به منظور حفظ کارگران خود تا سه ماه یک برنامه یارانه دستمزد ارائه 
می دهد. بنگاه هایی که از آنها پشتیبانی می شودد، باید حداقل شش ماه پس از این سه ماه پشتیبانی، کارمندان خود را 

حفظ کنند، و مجبور به ارائه آموزش از جمله مهارت های دیجیتال4 خواهند بود.

ایتالیا حمایت از درآمد )80 درصد حقوق ناخالص( را به کارگران بنگاه های دارای مشکالت مالی و به همه بخش  های 
اقتصادی و بنگاه هایی که کمتر از 15 کارمند دارند، تعمیم داده است، مشاغلی که به صورت معمول واجد شرایط چنین 

پشتیبانی نیستند. جبران درآمد المپسام5 به شاغالن خویش فرما6 و پیمانکاران خارجی7 نیز ارائه می شود.

1. demand and supply
2. income security
3. The 10 Billion Trees project
4. digital skills
5. Lumpsum income compensation
6. The self-employed
7. external contractors
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اســپانیا از خویش فرمایان، اعضای تعاونی ها و کارگرانی که اشتغال آنها به صورت موقت به حالت تعلیق در آمده است 
حمایت مالی می کند، حتی اگر آنها به صورت معمول شامل دریافت مزایای بیکاری نباشند.

اتیوپی اخراج موقت1 کارگران و انفصال از خدمت2 را ممنوع اعالم کرده است.

ماداگاسکار پرداخت سهم به صندوق تأمین اجتماعی را برای کلیه شرکت ها به تعویق انداخت )بدون اعمال هیچ گونه 
مجازاتی برای تأخیر در پرداخت(.

رواندا جهت سهولت دسترسی به خدمات درمانی و حذف مدت انتظار بین ثبت بیمه درمانی3 و دسترسی به خدمات 
پزشکی، »طرح بیمه خدمات درمانی مبتنی بر جامعه«4  را اصالح کرد.

برزیل از برنامه تلفن همراه برای شناسایی کارگران غیررسمی استفاده کرد که در هیچ سامانه دولتی ثبت نشده اند اما 
به خاطر بحران کووید-19 شرایط استفاده از کمک را دارند.

بورکینا فاسو برای کمک به خرده فروشان غیررسمی میوه و سبزیجات متاثر از وضعیت کنونی )به ویژه زنان(، پرداخت 
یارانه نقدی به کارگران بخش غیررسمی را راه اندازی کرد.

کابو ورد5 در یک مرحله مبلغ 100 دالر را به 30000 کارگر غیررسمی پرداخت کرد.

نامیبیا عالوه بر یارانه هاي دستمزد و طرح هاي مختلف وام کارگران، به کارگران رسمي و غیررسمي که شغل خود را از 
دست داده بودند، در یک مرحله کمک بالعوض درآمد اضطراري ارائه داد.

در فیلیپین، کارگران غیررســمی که به صورت موقت معیشــت خود را از دست داده اند می توانند از برنامه  های اشتغال 
موقت شامل ضدعفونی/ بهداشتی کردن خانه  های خود و محله شان بهره مند شوند؛ ذینفعان )با حداقل دستمزد و بیمة 

ُخرد گروهی6( در زمینه ایمنی و بهداشت آموزش دریافت می کنند.

بانــک مرکزی شــیلی به منظور کاهش نرخ بهره بانکی7 مداخله کرده اســت، یک برنامه خریــد اوراق بهادار را اعالم 
کرده و اقدامات بخش مالی را هماهنگ کرده اســت تا با الزامات اعتباری نظارتی برای افزایش اعتبار برای بنگاه ها و 

مصرف کنندگان هماهنگ باشد.

کلمبیا خطوط اعتباری جدیدی را برای حمایت از فعالیت  های بخش  های مختلف و پرداخت حقوق و دســتمزد و وام 
برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط معرفی کرد و یارانه حقوق و دستمزد معادل 40 درصد حداقل دستمزد هر 

کارگر را برای مشاغلی که درآمد آن ها کاهش پیدا کرده است، اعالم کرد.

1. laying off
2. terminating employment
3. inscription
4. the Community Based Health Insurance (“Mutuelle”)
5. Cabo Verde

یـک کشـور جزیـره ای متشـکل از 10 جزیره آتشفشـانی در اقیانوس اطلس مرکزی اسـت. این جزیره ها در فاصلـه 570 کیلومتری 
از منطقه آفریقـای غربی قـرار دارد و وسـعتی کمی بیشـتر از 4000 کیلومتر مربع دارد.

6. group micro-insurance
7. policy rates
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آفریقای جنوبی یک »کارگروه پاســخگویی به ویروس کرونا«1 سه حزبی2 تشکیل داد تا به موارد زیر بپردازد: اقدامات 
مربوط به ســازگاری در محل کار؛ صندوق جبران خســارت کارگران برای مرخصی ویژه / استعالجی و صندوق بیمه 
بیکاری؛ پشتیبانی از شرکت ها دچار مشکل؛ اجتناب از ننگ آور جلوه دادن یا تبعیض در مورد ناقالن/مبتالیان احتمالی 
به کووید-19؛ تأثیرات کالن اقتصادی و پاســخ های مناسب سیاســت گذاری؛ امنیت غذایی3 )از جمله ارائه وعده  های 

غذایی در مدارس(.

آلمان با گســترش دسترســی به برنامه کار کوتاه مدت آزموده شده و نهادینه شده خود )Kurzarbeit( توانسته است 
تعداد قابل توجهی از مشــاغل را حفظ کند که دستمزد کارگران در شرکت های تحت فشار را پوشش می دهد. به نظر 

می رسد نهادها و سازوکار های موجود مؤثر باعث اجرای روان و سریع برنامه می شوند.

ایســلند از وزارتخانه  های مربوطه می خواهد تا توصیف کنند چگونه سرمایه گذاری  های بالقوه می تواند زنان و به طرزی 
متفاوت مردان سود برسانند. این کار به دولت این امکان را می دهد تا این اطالعات را در فرایند تصمیم گیری در نظر 

بگیرد و تأثیر جمعی بسته  های کلی را بر اهداف برابری جنسیتی بهتر درک کند.

 شکل 6: محرک های مالی در سراسر جهان

نکته مهم در مورد هر یک از این توصیه ها فضای مالی4 کافی اســت. »دبیر کل«5 خواستار بسته  های نجات6 معادل بیش از 
10 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی شــده است. این امر مستلزم بازنگری درآمدها، هزینه ها و تأمین بودجه و همچنین 

1. Coronavirus Response Task Team
2. tripartite
3. food security (اطمینانازدردسترسبودنغذایسالموکافیبرایهمگان)
4. fiscal space
5. Secretary-General(احتماالمنظوردبیرکلسازمانمللمتحداست)
6. rescue packages
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بدهی  های اقتضایی است. همه گزینه ها باید در نظر گرفته شوند: کاهش هزینه  های نظامی، افزایش مقابله با فساد، اصالحات 
مالیاتی، صندوق  های مشــترک و غیره. از نظر حمایت از کشور های در حال توسعه، همکاری  های بین المللی فوری بیشتری 
مورد نیاز است، از جمله از طریق ارائه نقدینگی و کمک  های مالی؛ و با کاهش یا به تعویق انداختن بدهی خارجی. حتی اگر 
کسری  های بزرگ خطراتی را برای آینده به همراه داشته باشد، هنگامی که اقدامات نجات فوری معکوس شدن نردبان مارپیچ 

شرح داده شده در باال شود، هزینه  های مالی قابل کنترل تر خواهد شد.

الف.اولویتدادنبهحمایتفوریازکارگران،بنگاههایاقتصادی،مشاغلودرآمدهایدرمعرضخطر

همان طور که در باال توضیح داده شد، بسیاری از کشورها از طریق سرمایه گذاری در نظام سالمت، پرداخت یارانه های نقدی 
یا حقوق و مزایای بیکاری و حمایت موقت از شرکت ها، به طرزی سریع و در دامنه و مقیاسی بی سابقه به کووید-19 واکنش 
نشــان داده اند. چنین پاســخ  های فوری برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها، از دست دادن شغل و کاهش درآمد که می تواند 
بحران فعلی را به یک رکود اقتصادی1 بلند مدت تبدیل کند، ضروری هســتند. مداخالت باید مبتنی بر  نهادها و مؤسسات 
موجود بوده و آن ها را تقویت کنند، و در عین حال کارگران و بنگاه ها را به منظور بهبودی بهتر و قوی تر، به سمت توسعه پایدار 

هدایت  کنند.

اقداماتسیاستگذاریشاملمواردزیراست:

•گســترشپوششوحمایتاجتماعی. عالوه بر تأثیر بالواسطه و مستقیم این اپیدمی بر گروه های در معرض خطر و آن 
دسته از کارگرانی که درآمد های خود را از دست داده اند، اقدامات حمایت اجتماعی که به خوبی طراحی شده اند نیز می توانند 
به گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی کمک کنند. آنها همچنین در ایجاد اعتماد بین کارگران و نهادها و مؤسسات 
متأثر و افزایش ظرفیت های مولد کارگران نقش دارند. افزایش حمایت اجتماعی همچنین می تواند نابرابری  های ســاختاری 
برای زنان در نظام را کاهش دهد و از مسئولیت  های مراقبتی آن ها بکاهد و از زنان شاغل در بخش غیررسمی یا بخش هایی 

که امنیت شغلی کمتری دارند حمایت کند.

•اقداماتحفظاشــتغال.یارانه های دستمزد2 گسترده ترین ابزار برای این منظور هستند. در صورت امکان، اقدامات حفظ 
شغل باید هرچه سریعتر به روشی یکپارچه همراه با سیاست هاي فعال بازار کار انجام شوند، حتي زماني که قرنطینه نسبی3 
هنوز پابرجا باشــد. اقدامات باید روی اجتناب از آســیب پذیری و کاهش آن )بخصوص در مورد زنان، افراد دارای معلولیت، 
جوانان، کارگران مهاجر و گروه های دیگر که ورود مجدد به بازار کار پس از خروج اجباری از کشور را بسیار دشوار می دانند( 

متمرکز شوند. سیاست ها باید نگاه ویژه ای به نیاز های خانواده ها در رابطه با مراقبت از کودکان داشته باشند.

1. depression
2. Wage subsidies
3. partial lockdowns
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 شکل 7: کشورهای با و بدون پاسخهای حمایت اجتماعی )به تفکیک منطقه(

حفظ فعالیت های تجاری )به ویژه فعالیت بنگاه  های اقتصادی خرد، کوچک و متوســط(. اقدامات مشــخصی باید از اجرای 
اقدامات بهداشتی حمایت کنند. از نقدینگی اطمینان حاصل کند؛ هزینه  های ثابت اساسی پوشش دهد؛ تأمین اعتبار کند؛ از 
اخراج موقت کارگران اجتناب کند؛ و تغییرات نوآورانه را مورد تشویق قرار دهد )برای مثال، در مورد سازگاری ها در محل کار 

و روش های جایگزین کار، تمهیدات کار از راه دور1 و غیره(.

جلوگیری از افزایش آسیب پذیری از طریق اقدامات پاسخ گو به جنسیت، فراگیر، در دسترس و هدفمند، مبتنی بر گفت و گوی 
اجتماعی2. اقدامات باید به روشی هدفمند طراحی شوند. باید بر موانع رسمی و غیررسمی که مانع حفظ یا دسترسی گروه های 
آســیب پذیر )از جمله پناهندگان و کارگران مهاجر و به ویژه زنان( به مشــاغل می شــود، غلبه کرد. گفت وگو بین دولت ها، 
ســازمان  های کارگران و کارفرمایان، سازمان های نماینده گروه های به حاشیه رانده شده )برای مثال سازمان  های افراد دارای 
معلولیت( به شناســایی چالش ها و یافتن راه حل  های قابل توافق کمک خواهند کرد. اقدامات الزم جهت کاهش کار مراقبت 
باید انجام شــود )از جمله گسترش مدت قانونی پرداخت مرخصی استعالجی، مرخصی زایمان و همچنین حمایت درآمدی 
برای اینکه افراد بتوانند خود را ایزوله کرده و از اعضای بیمار خانواده و همچنین از کودکان در دوران قرنطینه مراقبت کنند.

پاداش فوری به کارگران مشاغل ضروری که نظام را در کنار هم نگه می دارند. اگر به خاطر کار مهم کارگران بخش مراقبت، 
کارگران خدمات محیط زیســت و سایرین نباشد، اقتصاد ها و جوامع بالفاصله فرومی پاشید. پاداش دادن به آن ها با پرداخت 
حقوق اضافی یا مرخصی تشویقی3 ممکن است در کوتاه مدت تا حدی به جلوگیری از بهره کشی کمک کند و به ایجاد انگیزه 
در این کارگران منجر شود، افرادی که اغلب در این مواقع دشوار باید از محدوده های جسمی و روحی خود فراتر بروند. این 
به معنی جایگزین کردن اقدامات بلند مدت نیست که باید به کار گرفته شوند تا این کارگران بتوانند به شناخت ضروری فراتر 
از بحران فعلی برسند. این کار باید شامل نگریستن مجدد به نابرابری های ساختاری در مدل های اقتصادی باشد که ارزش را 

تحریف می کنند.

1. teleworking arrangements
2. Social dialogue
3. compensatory time
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ب.اطمینانازاتخاذیکرویکردجامعبرایبازگشتنبهکار

دوگانگی کاذب بین بازگشت به کار و حمایت از سالمتی باید برطرف شود. هنگامی که قرنطینه و سایر اقدامات محدود کننده 
آرام می شوند اقدامات جدی در سطح ملی و منطقه ای )مبتنی بر گفت وگوی اجتماعی( ضروری خواهد بود تا به بنگاه های 
اقتصادی کمک شــود دوباره راه اندازی شوند و کارگران دوباره هر چه سریع تر و ایمن تر به کار خود بازگردند. رعایت نکردن 
کافی هشــدارها احتماال باعث تجدید شــیوع مجدد ویروس می شود که فقط بحران را طوالنی تر می کند. عالوه بر این، باید 
اقدامات الزم برای حمایت از کارگران )و به ویژه زنان( صورت گیرد تا بتوانند به مسئولیت  های شان در بخش مراقبت بپردازند. 
اقدامات محرک مالی اختیاری نباید قبل از بهبودی گســترده در رشــد اقتصادی و اشتغال برداشت شود. تجربه بحران  های 

قبلی نشان می دهد که تاب برداشتن آونگ هزینه به سمت مضیقه؟؟ مالی به زودی زود موجب تضعیف بهبودی خواهد شد.

اقداماتسیاستگذاریشاملمواردزیرمیباشد:

•محلکارایمنوقابلدسترس.به منظور ایمن سازی محل کار، ممکن است اقداماتی مشابه آنچه در مورد کارگران مشاغل 
ضروری در طی مرحله حاد بحران سالمت اتخاذ می شود، ضروری باشد. اقدامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی، پوشش 
حمایت اجتماعی، اقدامات ضدتبعیض و موارد دیگر نیز ممکن است مورد نیاز باشد. ممکن است تمهیدات متفاوتی برای افراد 

دارای معلولیت الزم باشد )از جمله، اولویت کار در خانه یا استفاده از مرخصی با حقوق1(.

•احترامبهنیازهاوحقوققانونیکارگرانوکارفرمایان. اجرای طرح های انعطاف پذیر برای ارتقاء حفظ شغل و به اشتراک 
گذاشتن شغل تا زمانی که بهبودی به طرزی مطمئن حاصل شود، می تواند یکی از گزینه ها برای پرداختن به نیازهای کارگران 
و کارفرمایان باشد. از طریق گفت وگوی اجتماعی جدی، کارگران و کارفرمایان خواهند توانست نیازهایشان )به ویژه نیازهای 

زنان و افراد دارای معلولیت( را شناسایی کرده و از حقوق قانونی خود دفاع کنند.

•اتخاذیکرویکردکلنگروزمانبندیمناسبدررابطهبامراقبتازکودکانوبازگشاییمدارس. بازگشایی مشاغل 
و اقتصاد رسمی، و همزمان بسته ماندن مراکز مراقبت از کودکان و مدارس، این احتمال را به وجود می آورد که زنان در ایجاد 
پیشرفت در زمینه مشارکت در نیروی کار دچار مشکل شوند. همه سیاست  های بازگشت به کار الزم است زمان بندی مناسب 
بازگشایی مدارس و همچنین اتخاذ تدابیری برای کاهش تأثیرات آن )از جمله حمایت از مراقبت از کودکان( را مدنظر داشته 

باشند.

•آزمایشوردیابیمؤثر. آزمایش و ردیابی به طرزی مطمئن با مختل شــدن کمتر بازار کار مرتبط دانســته شــده است. 
برآورد های »ســازمان بین المللی کار« نشان می دهد که آزمایش و ردیابی می تواند تا 50 درصد باعث کاهش تلفات ساعات 
کاری شود، چراکه می تواند به کشورها کمک کند کمتر به اقدامات عمده اتکا کنند، اعتماد عمومی را به فعالیت های اقتصادی 

افزایش می دهد و از فعالیت های محل کار حمایت می کند.

•سیاستهایفعالبازارکار2کهخوبطراحیشدهاندازجملهبرنامههایاشتغالعمومی3. سیاست  های فعال بازار کار 
که به خوبی طراحی و اجرا شده است )از جمله برنامه  های اشتغال عمومی(، مطابق با سیاست  های ملی گسترده تر و جامع تر، 
مهمترین ابزار برای بازگشت به کار افرادی که شغل خود را از دست داده اند، ایجاد مشاغل جدید و کمک به مطابقت کارگران 

خوب-آموزش دیده با بنگاه های اقتصادی است.

1. paid leave
2. active labour market policies (ALMPs)
3. public employment programmes (PEPs)
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•اقداماتالزمبرایایجادتوانمندیبرایافرادیکهباگذارهاینامشخصروبهروهستند. با تغییرات پیش بینی شده 
در دنیای کار در نتیجه بحران اپیدمی کووید-19و همچنین در نتیجه محرک های اصلی1 دنیای کار، برخی از افراد ناگزیر به 
گذار به بخش ها و مشاغل جدید و همچنین اشکال جدید کار خواهند شد. در حالی که روند بهبودی در حال رخ دادن است، 
این افراد باید این فرصت را داشته باشند که )دوباره( آموزش ببینند، مهارت ها و توانمندی  های دیجیتالی ایجاد کنند که به 

آنها در مقابله با گذار کمک کند.

انعطافپذیــریدرمقابلتداومروشهــایجایگزینکاربرایجمعیتهایدرمعرضخطر. بایــد این امکان به افراد 
سالخورده و افراد دارای شرایط خاص سالمت کنونی، افراد دارای معلولیت و همچنین کارمندانی که همچنان مسئولیت های 
مراقبتی خود که به واســطه این اپیدمی به وجود آمده اســت یا از قبل وجود داشته اســت را انجام داده اند، داده شود که در 

بازارهای کار مشارکت داشته بباشند، هرچند آن ها توانایی حضور پیدا کردن در محل کار به صورت فیزیکی را ندارند.

بهفراترازتأثیراتکوتاهمدتبیندیشــید.از همان ابتدا، تمام اقدامات صورت گرفته باید به گونه ای اجرا شوند تا مسیر 
برای اشتغال زایی شایسته و مناسب، بهبودی مقاوم در برابر شرایط اقلیمی و هم چنین بازار های کار فراگیرتر و پاسخگو به 
تفاوت های جنسیتی هموار شود تا از توسعه پایدار و جوامع مقاوم اطمنان حاصل شود. »سازمان بین المللی کار« راهنمایی هایی 

را در این زمینه ارائه داده است.

ج.ایجادمشاغلشایستهومولدبرایبهبودیسبز،فراگیروتابآور

دنیای کار پس از این بحران به همین شکلی که هست نخواهد بود و نباید هم این گونه باشد. برخی از این تغییرات در حال 
حاضر قابل مشاهده هستند: ما شاهد تمرکز بسیار جدی تر بر ایمن سازی محل کار هستیم، فراتر از مسائل بهداشتی مرتبط 
با کووید-19. ما شــاهد افزایش به رسمیت شناخته شدن کار کارکنان عرصه بهداشت و درمان و سایر حرفه  های خط مقدم2 
هستیم. ما شاهد به رسمیت شناخته شدن بیشتر نیاز به حمایت  های اجتماعی کافی )از جمله حمایت از سالمت اجتماعی، 
مزایای بیماری و حمایت از بیکاری( هستیم. می بینیم که فن آوری، روش  هایی را پیش روی ما قرار می دهد که قبال غیرممکن 
به نظر می رســیدند، روش هایی که امکان انعطاف پذیری بیشــتر و همچنین پایداری را فراهم می آورند. ما همچنین شــاهد 
بحث های جدی در کشورها مبنی بر این هستیم که چگونه می توان حداکثر استفاده را از این بحران برد تا اقدامات الزم برای 
سیاست  های تحول ســاختاری3 پایدار را ارائه کرد؛ این اقدامات عبارتند از: کاهش سریع انتشار گاز های گلخانه ای4، کاهش 
نابرابری ها و پرداختن به کار های مراقبتی غیرمشــهود و بدون حقوق. این اقدامات )همراه با افزایش آگاهی عمومی از مسائل 
زیست محیطی که هنگام وقوع بحران بسیار جدی بود( شروع خوبی است، اما الزم است کارهای بیشتری در این زمینه انجام 

شود.

تصمیماتی که اکنون پیرامون بهبودی گرفته شده اند پیامد های چشمگیری برای نسل  فعلی و نسل های آینده خواهد داشت. 
آنچه الزم است تشخیص داده شود این است که ایجاد مشاغل شایسته و مولد برای همه در یک اقتصاد سبز، فراگیر و تاب آور، 
هوشــمندانه ترین مســیر برای بهبود و تحقق اهداف »دستورکار 2030 برای توســعه پایدار« و »توافق نامه پاریس در مورد 

تغییرات اقلیمی«5 است. به هیچ وجه نباید این فرصت را از دست بدهیم.

1. mega-drivers
2. frontline professions
3. Structural transformation
4. greenhouse gas
5. the Paris Agreement on Climate Change
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دراینراستا،اقداماتسیاستگذاریبهمواردزیرمیپردازد:

•حمایــتاجتماعی.مردم باید هزینه  های مربوط به حمایت اجتماعی را نوعی ســرمایه گذاری بدانند، نه یک بار اضافی یا 
خیریه، و بنابراین باید توســط منابع داخلی تقویت شود. اقدامات چاره جویی موقت باید بر اساس تقسیم عادالنه هزینه بین 

کارفرمایان، کارگران و دولت ها، به سازوکار های حمایت اجتماعی پایدار تبدیل شود. 

•تســریعفرآیندگذاربهاقتصادرسمی. بحران کووید-19 یادآور این نیاز اساسی است که گذار از اقتصاد غیررسمی به 
اقتصاد رسمی باید به اولویت سیاست  های ملی تبدیل شود. بهبود اقتصادی )هر چند ضروری است( به خودی خود باعث کاهش 
اقتصاد غیررسمی نخواهد شد. سیاست  های عمومی مناسب نیز ضروری هستند. »سازمان بین المللی کار« راهنمایی هایی را 

در این زمینه ارائه داده است.

•اشــتغالزاییازطریقاقتصادهایسبزوســرمایهگذاریدرطبیعت. با استقرار سیاســت  های درست برای ترویج 
اقتصاد های سبز، تا سال 2030 می توان میلیون ها شغل جدید در سطح جهان ایجاد کرد. بر اساس یک تخمین، پروژه  های 
انرژی تجدید پذیر دو برابر بیشــتر از سرمایه گذاری  های سوخت فسیلی موجب ایجاد مشاغل می شوند. این مشاغل جدید را 
می توان با اتخاذ روش  های پایدار در بخش انرژی )از جمله تغییرات در ترکیب انرژی، تشویق به استفاده از وسایل نقلیه برقی 
و بهبود بهره وری انرژی در ساختمان ها( ایجاد کرد. سرمایه گذاری در زمینه برقراری توازن بین شکل های مختلف زیرساخت  
پایدار و مصالح ساختمانی دارای میزان کم انتشار نیز از ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد حمایت خواهد کرد. مشاغل، مواد غذایی 
پایدار، تأمین آب و معیشت فقرا به طور چشمگیر به ظرفیت مولد طبیعت بستگی دارد، بنابراین سبز شدن اقتصادها باید شامل 
سرمایه گذاری در راه حل  های مبتنی بر طبیعت )از جمله اشتغال زایی در مزرعه و خارج از مزرعه( باشد. ما همچنین باید اساس 

مالیات بندی را از حقوق و دستمزد به میزان تولید کربن تغییر دهیم.

•ســرمایهگذاریدراقتصاددربخشمراقبت. نظام  های بهداشــتی و مراقبتی حمایت شده و کارآمد نه تنها باعث نجات 
جان انسان ها و همچنین تاب آورتر کردن اقتصاد در برابر بحران  های سالمت آینده می شود بلکه مزایای اقتصادی مهمی نیز 
به همراه دارد: توجه ویژه به کار بخش مراقبت به افزوده شدن 269 میلیون شغل در مقایسه با تعداد مشاغل در سال 2015 
منجر خواهد شــد. این به معنی هزینه کردن 18/4 تریلیون دالر توســط بخش های دولتی و خصوصی در زمینه بهداشت و 
آموزش اســت. مدیریت ریسک شغلی1 باید به بخشــی از نظام  های بهداشتی و درمانی تبدیل شود. سیاست ها باید تضمین 
کنند که مشاغل مراقبتی در بهداشت و درمان )از جمله کارگران خانگی و کارکنان مراقبت شخصی( و در آموزش و پرورش 
)از جمله آموزش  های خردساالن( حقوق بهتری دریافت کرده و شرایط کاری شایسته و مناسبی را فراهم کنند، چراکه این 
کار یک پیش نیاز برای ارائه خدمات با کیفیت مناســب است. این مورد همچنین شامل حق رایزنی جمعی و آزادی داشتن 
تشــکیالت است زیرا اینها حقوق قانونی توانمندساز برای تحقق دستمزدها و شــرایط کار بهتر است. در مورد مراقبت  های 
بدون حقوق، باید سیاست  های کاری برای تشخیص، کاهش و توزیع مجدد کار های مراقبت غیرحضوری استقرار پیدا کند. این 
اقدامات همچنین شامل ارتقاء سیاست  های فعال بازار کار است که از پیوستن، تلفیق مجدد و پیشرفت کارمندان بدون حقوق 
و تبدیل شــدن آن ها به نیروی کار است. به رسمیت شناخته شدن کار های مراقبت بدون حقوق در اقتصاد رسمی نیز بسیار 
مهم است. این امر می تواند ساعات سپری شده در این حوزه را ارزشمند کند و آگاهی بخش سیاست هایی باشد که می توانند 
مجددا باعث توزیع مجدد و کاهش بهتر این کار شــوند، تا امکان برابری بیشتر و همچنین افزایش مشارکت رسمی در بازار 

کار و درآمدزایی فراهم شود.

1. Occupational risk management
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•اولویتدادنبهمهارتهاومشاغلبرایجوانان.برای جلوگیری از تعطیلی مشاغل و تأثیر منفی بلند مدت از نظر توسعه 
شــغلی الزم است سیاست  های اشــتغال، بازار کار و کارآفرینی صریحا جوانان را هدف قرار دهند. این کار شامل تمرکز روی 
کسانی که در تحصیل و آموزش خود اختالل را تجربه می کنند و همچنین کسانی که در یادگیری مبتنی بر کار )برای مثال، 
در مورد کارآموزان(، ورودی  های جدید به بازار کار، بیکاران و کسانی است که در بخش اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند 
یا به صورت بهینه مشغول به کار نیستند. اقدامات خاص شامل سیاست  های فعال بازار کار مطابق با اولویت  ها در اقتصاد پس از 
کووید-19، اطمینان از دسترسی به تحصیل و آموزش برای کسانی که در حال حاضر از این خدمات محروم هستند، حمایت 
از کسانی که به تحصیل، آموزش و یادگیری مبتنی بر کار ادامه می دهند یا به آن بازمی گردند و همچنین ترویج کارآفرینی 
جوانان می باشد. شرکت دادن جوانان در تدوین سیاست  های اشتغال و بازار کار نتایج بهتری را برای جوانان تضمین می کند.

•سیاســتهایبخشخصوصیباتمرکزویژهبربنگاههایُخرد،کوچکومتوســطومشارکتبخشهایدولتیو
خصوصی.ایجاد یک محیط کســب وکار پایدار و حمایت از بنگاه  های ُخرد، کوچک و متوســط برای روند بهبود مهم خواهد 
بود. حمایت هدفمند از بنگاه  های ُخرد، کوچک و متوسط باید بر پایداری اجتماعی و زیست محیطی متمرکز شود. اتصاالت 
قوی زنجیره عرضه به بنگاه  های ُخرد، کوچک و متوســط و شــرکای زنجیره عرضه آن ها این امکان را می دهد تا از یکدیگر 
پشتیبانی کنند. ایجاد اتحاد بین مشاغل بزرگ و کوچک نیز مهم خواهد بود. بحران کنونی همچنین می تواند فرصتی برای 
ایجاد مدل های نوآورانه کســب وکار باشد )مانند بنگاه های اجتماعی1، سرمایه گذاری کسب وکار و تأثیر فراگیر2(. به کارگیری 
منابع خالقانه و مالی بخش خصوصی در مراحل اولیه به تسهیل روند بهبود کمک می کند. برای مثال، مشارکت های دولتی 
و خصوصی می تواند بالفاصله شروع شود تا اهداف زیر را محقق کند: )1( دسترسی مقرون به صرفه به اینترنت برای همه؛ )2( 

»کیف پول دیجیتال« مقرون به صرفه، مؤثر و کارآمد و همچنین گزینه  های پرداخت برای همه.

کادر2:اقداماتابتکاریبخشخصوصی

شرکت ها در سطح جهانی برای محدود کردن تأثیرات منفی بحران کووید-19 اقداماتی را انجام می دهند تا اطمینان 
حاصــل کنند که تأثیرات مالی به بهای حقوق قانونی و رفاه کارگران در فعالیت های خود و زنجیره  های عرضه جهانی 

آنها ایجاد نخواهد شد.

درخواســت ویژه پیمان جهانی »سازمان ملل متحد«3 برای تشویق رهبران کسب وکار در همه جا مبنی بر استفاده از 
»ده اصل4« به عنوان راهنما در پاسخ به بحران.

فراخوان اقدام در صنعت پوشاک5: همکاری بین ذینفعان در صنعت پوشاک جهانی برای حمایت از تولیدکنندگان برای 
دوام آوردن در اختالل اقتصادی ناشــی از اپیدمی کووید-19 و محافظت از درآمد، ســالمت و اشتغال کارگران بخش 

پوشاک )برای کسب اطالعات بیشتر لینک زیر را دنبال کنید6(.

1. social enterprise
2. inclusive business and impact investing
3. United Nations Global Compact
4. Ten Principles اصولیمربوطبهحقوقبشر،کار،محیطزیستومبارزهبافساد
5. Call to Action in the Garment Industry
6. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm
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بیانیه مشترک »سازمان بین المللی کارفرمایان«1 و »کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل«2 در مورد کووید-19.

کارفرمایان و کارگران در بخش های خاص اقتصادی و اجتماعی بیانیه های مشترکی را ایجاد کرده و خواستار اقدام برای 
حمایت از کارگران و بنگاه های اقتصادی شده اند.

»اتاق بازرگانی بین المللی«3 پویشــی با عنــوان »فراخوان اقدام برای نجات بنگاه  های کوچک و متوســط SOS« را 
راه اندازی کرد تا توجه همگان را به تأثیر ویرانگر کووید-19 بر بنگاه  های کوچک و متوسط و کارکنان آن ها جلب کند، 
سیاست گذاری مؤثر و پاسخ های مالی هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی را تضمین کند و منابع و ابزارهای 

الزم را برای بنگاه  های کوچک و متوسط فراهم کند تا به آن ها در ناوبری در این شوک اقتصادی کمک کند.
امفوری4 دستورالعمل هایی را برای اعضای خود در مورد شیوه  های خرید مسئوالنه5 در طول کووید-19 منتشر کرد.

»برنامه اسباب بازی  های اخالقی شورای بین المللی صنایع اسباب بازی«6 یک راهنمای روش های خرید مسئوالنه را منتشر 
کرده است تا از خریداران در طول اپیدمی کووید-19 پشتیبانی کند. این راهنما توصیه  هایی شامل بهترین روش ها را 
ارائه می دهد تا به خریداران در مدیریت خطرات احتمالی کمک کند، از اســتمرار مشاغل پاسداری کرده و از کارگران 

محافظت می کند.
»پیمان کسب وکار مسئوالنه«7 یک مرکز منابع8 را ایجاد کرده است تا اطالعات مربوط به مسائل زنجیره عرضه مرتبط با 
ویروس کرونا )از جمله مسائل مرتبط با رفتار های کسب وکار مسئوالنه در زنجیره  های عرضه شرکتی در جریان اپیدمی 

برای محافظت از حقوق قانونی و رفاه کارگران( را به موقع به اعضای خود ارائه کند.

»ســازمان بین المللی کارفرمایان« در حال تجهیز شبکه خود است تا اهداف زیر را محقق کند: ارائه اطالعات در مورد 
تالش  های ســازمان  های کســب وکار و کارفرمایان در حمایت از اعضا از طریق اقدامات ایمنی و بهداشــتی، اقدامات 
پیشگیرانه برای به حداقل رساندن اختالل در بهره وری، راهکار های کاهش خسارت  های مالی و بررسی اقدامات دولت 
برای کاهش فشار اقتصادی9 بر کسب وکار و »راهنمای سازمان بین المللی کارفرمایان«10 برای کسب وکار جهت نجات 

یافتن از اپیدمی کووید-19 و قوی تر بیرون آمدن از این بحران.

»مجمع جهانی اقتصاد«11 اصول مربوط به نیروی کار را به عنوان یک ابزار راهنما برای »مسئوالن ارشد منابع انسانی«12 
و دیگر رهبران مشاغل راه اندازی کرد.

1. The International Organization of Employers (IOE)
2. International Trade Union Confederation
3. The International Chamber of Commerce (ICC)
4. The Business Social Compliance Initiative (BSCI)
5. responsible purchasing practice
6. ICTI (The International Council of Toy Industries) Ethical Toy Program
7. The Responsible Business Alliance
8. resource hub
9. economic stress
10. IOE Guidance

11.سیسـتمInitiative Compliance Business Social(BSCI)یـکسیسـتمپیشـگام مدیریـت زنجیـره عرضـه اسـت کـه بـراسـاس 
اسـتانداردهای کار و ایمنـیتدویـن شـده توسـط سـازمان بین المللـی کار (ILO)طـراحی شـده اسـت.هـدف آن تشـویق بهبـود مـداوم 
عملکـرد اجتماعـی شـرکتها و کارخانه هـا در زنجیـره عرضـه اسـت. هدف این سیسـتم حمایـت از شـرایط کار پایدار در سراسـر جهان 

است.
The World Economic Forum 

12. Chief Human Resources Officers (CHROs)
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•تقویتفنآوریهایجدید.تحول ساختاری نیازمند استفاده از فن آوری  های جدید و بررسی دقیق آینده کار است. هنگام 
سرمایه گذاری در زمینه فن آوری، مهم است که این نکته را در نظر داشت که این فن آوری های جدید باید مبنایی برای ایجاد 
آینده انسان-محور باشد که مطلوب ماست. از بین بردن شکاف دیجیتالی و همچنین سرمایه گذاری در مهارت  های دیجیتالی 
و آمادگی برای تغییرات دیجیتالی باید بخشــی از این اقدام باشــد. همراه با این تغییر این مسئولیت نیز به وجود می آید که 
به گونه ای برنامه ریزی شــود تا کارگران از هرگونه عوارض جانبی منفی در امان بمانند. برای مثال، به منظور مدیریت صحیح 
دورکاری، حق قطع ارتباط، حق داشتن محیط کار خوب و ایمن و محافظت از داده  های کارگران باید به درستی مورد توجه 

قرار گیرد.

• سیاســتهایبخشیبرایبخشهایبهشدتآسیبدیدهوتحولســاختاری. تحلیل »سازمان بین المللی کار« در 
خصــوص تأثیر اپیدمی در 10 بخش مختلف بر این نکتــه تأکید دارد که چگونه حمایت هدفمند از راهبردهای به خصوص 
بخشــی و سیاســت  های صنعتی پایدار باید به صورت و پس از مشورت با ســازمان  های کارفرمایان و  کارگران افزایش یابد. 
سیاســت  های بخشی می توانند از گسترش اشــتغال زنان در بخش  های دارای بهره وری باال حمایت کرده و به از بین رفتن 
تفکیک جنسیتی کمک کند. از منظر تحول ساختاری، کشاورزی یکی از بخش هایی است که باید به آن توجه کنیم: تضمین 
عملکرد مداوم زنجیره  های عرضه مواد غذایی جهانی و ملی در ایجاد امنیت عرضه مواد غذایی و جلوگیری از بحران غذایی 
بسیار مهم است. با توجه به اینکه کارگران کشاورزی بیشترین میزان فقر در حین اشتغال را تجربه می کنند، خلق فرصت های 
درآمدی شایســته و مناسب و در عین حال پایبندی به اقدامات ایمنی و بهداشتی، مهمترین عامل در مبارزه با فقر جهانی 

خواهد بود.

• سیاســتهایهدفمندبرایگروههاییکهبهشدتآسیبدیدهاند. بسیاری از اقدامات سیاست گذاری که قبال صورت 
گرفته اند، به اندازه کافی شامل حال آسیب پذیرترین گروه ها نمی شود و سیاست  های اشتغال هدفمند در این زمینه ضروری 
است. نشان داده شده است که برنامه  های اشتغال عمومی و برنامه  های تضمین اشتغال ابزاری مؤثر برای دستیابی به کارگران 
آســیب پذیر )از جمله افراد شــاغل در بخش اقتصاد غیررسمی( است. همچنین، ابتکارات مبتنی بر جامعه محلی می توانند 
به ســرعت تأثیرگذار باشــند و نیاز های خاص را برآورده کنند. اطمینان از وجود کف  های حداقل دستمزد سالم می تواند به 

آسیب دیده ترین گروه ها کمک کرده و از کاهش نرخ دستمزد جلوگیری کند.

اقدامدرسطحجهانی

عالوه بر مداخالت در ســطح کالن، مهم اســت که نظام چندجانبه1 ]اشــتغال[ به کشــورها از طریق مشــاوره در زمینه 
سیاست گذاری ها، اطمینان از انسجام سیاست ها و تعیین پارامتر های بین المللی برای یک فرآیند بهبودی مبتنی بر اشتغال 
کمک کند. باز نگه داشتن بازارها و مرزها باید در سطح جهانی تشویق شود. در همین راستا، هماهنگی در حوزه سیاست  های 
تجارت و ســرمایه گذاری در سطح منطقه ای و شناسایی راه  هایی که باعث شود توافق های تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه 
و منطقه ای، فراگیرتر و بیشــتر دوستدار استخدام شوند، ضروری است. اقدامات هماهنگ به منظور پرداختن به آن دسته از 
ناسازگاری  های مالی2 که باعث تضعیف بودجه  های ملی می شوند )از جمله قیمت گذاری انتقالی3، مأوای مالیاتی4، اختصاص 
دادن یارانه به ســوخت های فســیلی و اجتناب از پرداخت مالیات( و همچنین ایجاد راهبردی برای مدیریت عادالنه و پایدار 
اقتصاد دیجیتالی نیز ضروری است. وقتی کشورهایی که به سایر دالیل در شرایط تعارض یا آسیب پذیری شدید قرار دارند، 

1. multilateral system
2. fiscal inconsistencies
3. transfer pricing
4. Tax haven (اغلببهشرکتهای خارجی)یا بهشت مالیاتی عبارت است از نرخ پایین مالیات پیشنهادی
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هیچ گونه ابزاری برای مداخله در سیاست گذاری در اختیار ندارند، کمک به کشورهایی که بسیار نیازمند کمک هایی فراتر از 
کمک های بشردوستانه هستند مستلزم همبستگی بین المللی است. »تیم  های اعزامی از سازمان ملل متحد به کشورها«1 در 
حال حاضر از طریق تالش های مشترک در زمینه گردآوری داده  ها، تحلیل و طراحی سیاست گذاری ها/ برنامه ها، پشتیبانی هایی 

را ارائه می دهند.

نتیجهگیری

ساختن آیند ه ای مطلوب از طریق ایجاد فرصت  های شغلی شایسته، تنها با استقرار سیاست  های درست اتفاق خواهد افتاد. این 
سیاست ها باید مبتنی بر چهارچوب  های هنجاری موجود باشند. از این جهت، الزم است سیاست ها با بهره گیری از »دستورکار 
توسعه پایدار2030«، »توافق نامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی« و »بیانیه قرن سازمان بین المللی کار در خصوص آینده 
دنیای کار«2 تنظیم شوند. در حال حاضر، طیف گسترد ه ای از »استاندارد های بین المللی کار«3 در زمینه  های اشتغال، ایمنی 
و بهداشت شغلی، حمایت  های اجتماعی، حمایت از دستمزد، و در نهایت ترویج بنگاه های خرد، کوچک و متوسط یا همکاری 
در محل کار وجود دارد. این استانداردها شامل راهنمایی  های مشخص در مورد اقدامات سیاست گذاری است که یک رویکرد 

انسان-محور به بحران )و بهبودی از آن( را تشویق می کند.

عالوه بر این، سیاســت ها باید آگاهانه و بر اساس تحلیل ها و شــواهد معتبر و مرتبط اتخاذ شوند. برای استقرار این رویکرد 
مبتنی بر شــواهد، تقویت فرآیند گرد آوری داده ها و توجه به کیفیت این داده ها برای کشــورها بســیار مهم و حیاتی است. 
اثربخش بودن گفت وگوی اجتماعی به عنوان ابزاری برای شناسایی شرایط و نیاز های محلی خاص و همچنین به عنوان منبع 
راه حل  های نوآورانه و خالقانه به اثبات رسیده است. در چهارچوب یک رویکرد مبتنی بر کل جامعه4، همه ذینفعان باید در 

تنظیم پارامتر های بهبود پایدار )که مورد توافق همگان است( مشارکت داشته باشند.

بازنشــانی گذشته به هیچ وجه گزینه مناسبی نیست. ســطح تغییر و تحول الزم برای بازسازی اقتصاد جهانی چیزی فراتر از 
بازگشتن به گذشته و بهتر ساختن آن است. نیاز به ایجاد شغل و معیشت برای میلیون ها نفر مستلزم موارد زیر است: )1(برقراری 
توازن در نظام اقتصادی-اجتماعی با توجه به زیست بوم )یا اکوسیستم(؛ )2( سرمایه گذاری در زمینه مهارت ها، زیرساخت ها 
و فن آوری؛ )3( ارتقا وضعیت از طریق محرک  های مالی فراتر از یک تغییر موضع به سمت ُرقومی سازی )یا دیجیتالی شدن( 
انسان - محورتر و فراگیرتر؛ و )4( سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد بخش مراقبت و یک اقتصاد سبزتر و برابر از لحاظ جنسیتی 

برای همه.

1. United Nations Country Teams
2. the ILO Centenary Declaration for the Future of Work
3. International Labour Standards
4. whole-of-society approach
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