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جائحة من عدم المساواة

ــات  ــق عالق ــل، وتعلي ــاعات العم ــل س ــف، وتقلي ــدان الوظائ ــدرك أن فق »ن
العمــل، وفقــدان الدخــل ســيؤدون علــى األرجــح إلــى جعــل المزيــد مــن 
وأشــكال  الوظيفيــة،  حالتهــم  رســمية  وعــدم  للفقــر،  عرضــًة  النــاس 

المختلفــة.« االســتغالل 
إعالن الرياض لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين،

10 سبتمبر 2020

تدفــع جائحــة كوفيــد -19 العالــم نحــو ركــوٍد عالمــيٍّ هائــٍل ذو عواقــب وخيمــٍة، وُتقــدر 
منظمــة العمــل الدوليــة أن ســاعات العمــل المفقــودة تعــادل أكثــر مــن 495 مليون 
وظيفــة، كمــا ُرِصــدت خســائر ُتقــدر بتريليونــات الــدوالرات مــن الدخــل خــالل األشــهر 
ــر الرســمي  ــار شــخص يعملــون فــي االقتصــاد غي ــة، وإن أرزاق 1.5 ملي الســتة الماضي
ــة والمناطــق  ــاء علــى العديــد مــن القطاعــات االقتصادي ــر الوب مهــددة أيضــاً. إن تأثي
ــاً، وإن أكثــر مــن 300 ألــف بحــاٍر  واضــٌح للعيــان، حيــث أُغِلقــت مالييــن الشــركات نهائي

عالقــون علــى متــن ســفٍن أثنــاء عملهــم.

لقــد كانــت اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة علــى النســاء شــديدًة خصوصــاً، فالنســاء 
ممثــالٌت بشــكٍل غيــر متناســٍب فــي الوظائــف منخفضــة األجــر واألقــل أمانــاً والعمــل 
غيــر الرســمي. كمــا يواجه الشــباب مســتقباًل أكثر قســوًة، إذ تعطــل التعليــم والتدريب 
ــن  ــال المهاجري ــن العم ــن م ــه الماليي ــل. ويواج ــى عم ــور عل ــرص العث ــت ف وانخفض
ــن  ــاً م ــتثنائهم غالب ــتغاللي والس ــل االس ــي العم ــن ف ــم عالقي ــك لكونه ــوز، وذل الع

الحمايــة االجتماعيــة والدعــم الحكومــي.

نتيجــًة لعقــوٍد مــن تخفيــض تمويــل الخدمــات العامــة، كافحــت مؤسســات الخدمات 
الصحيــة فــي الخطــوط األماميــة لالســتجابة بشــكل مناســب، وتعطلــت رعايــة 
ــات  ــة الخدم ــف وخصخص ــات التقش ــث أدت سياس ــدة، حي ــنين بش ــال والمس األطف
الحيويــة إلــى إضعــاف المجتمعــات واالقتصــادات بشــدٍة، ولقد كشــف الوباء بوحشــيٍة 

عــن أوجــه القصــور فــي االقتصــاد العالمــي.

فــي الوقــت نفســه، زاد أغنــى 25 مليارديــٍر ثرواتهم بنحــو 255 مليــار دوالٍر بين منتصف 
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مــارس وأواخــر مايــو، ويتركــز معظــم »الرابحيــن« فــي األعمــال المدفوعــة بالبيانــات 
والتجــارة اإللكترونيــة، والتــي تعمــل اآلن علــى تســريع رقمنــة االقتصــاد العالمــي 
ــر  مــن موقــع القــوة. وتشــجع نمــاذج أعمالهــم علــى التهــرب الضريبــي والعمــل غي
المســتقر وغيــر الرســمي، وتعتمــد علــى المراقبــة وجمــع البيانــات وأســاليب متقدمــٍة 
ــٍر  ــي كثي ــم ف ــازدراٍء، وه ــات ب ــات والحكوم ــوا البرلمان ــد عامل ــؤولية، ولق ــب المس لتجن

مــن الحــاالت يســتفيدون عــن قصــد مــن انتشــار خطــاب الكراهيــة والتطــرف.

ــاٌم  ــام 2020م أرق ــي ع ــجلت ف ــث ُس ــوارئ، حي ــة الط ــى حال ــاخ إل ــر المن ــل تغي ــد وص لق
قياســيٌة جديــدٌة لحرائــق الغابــات وفقــدان الغطــاء الجليــدي وانبعاثــات ثانــي أكســيد 
ــاه. كمــا أن الحكومــات حــادت  ــوث الهــواء واألرض والمي ــى تل ــون، باإلضافــة إل الكرب
ــات  ــض انبعاث ــاعية لخف ــس الس ــة باري ــداف اتفاقي ــق أه ــح لتحقي ــار الصحي ــن المس ع

ــراري. ــاس الح ــازات االحتب غ

ارتفــع اإلنفــاق العســكري العالمــي إلــى 1.9 تريليــون دوالر فــي عــام 2019م، وهــو أكبــر 
نمــٍو ســنوي فــي اإلنفــاق منــذ عــام 2010م. وإن هــذا ســوٌء فــي تخصيــص المــوارد فــي 
وقــٍت تتقاطــع فيــه األزمــات العالميــة للصحــة والمنــاخ والوظائــف وعــدم المســاواة 

والفقــر، باإلضافــة إلــى جانــب مخاطــر الرقمنــة غيــر المنظمــة.

فــي مواجهــة الوبــاء، يتعــذر علــى العديــد مــن البلــدان الناميــة الوصــول إلــى التمويــل 
الكافــي لالســتجابة الحتياجاتهــا الطارئــة بمــا فــي ذلــك دعــم العمــال والشــركات 
وتمويــل تعافيهــم، وذلــك بالتــوازي مــع عــبء ســداد الديــون للنظــام المالــي الدولــي، 
أو يشــترط علــى هــذه الــدول تطبيــق شــروٍط علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي ُيمكــن 

أن تضعــف حقــوق العمــال والخدمــات العامــة وأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة.
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التعددية في حالٍة يرثى لها

لقد حان الوقت لعقد اجتماعي جديد

العولمــة  لقواعــد  التعدديــة  تفضيــل  النــاس  شــهد  مضــت،  عقــود  مــدى  علــى 
ومعاهــدات التجــارة واالســتثمار، والتــي تصــف فــي صالــح األغنــى واألقــوى. إن الناس 
يفقــدون الثقــة بســرعٍة فــي المؤسســات العالميــة والحكومــات وفــي هــذه النســخة 

ــة. المنهكــة مــن الديمقراطي

ُيعــد العقــد االجتماعــي الجديــد حجــر الزاويــة لضمــان التعافــي والمرونــة، وتتمثــل 
أساســياته فــي أرضيــة حمايــة العمــل، والحمايــة االجتماعيــة الشــاملة، والوظائــف 
والفــرص الجديــدة الجيــدة للنســاء والرجــال، والخدمــات العامــة الجيــدة للجميــع، 
والمســاواة، وخطــٍة طموحــٍة لالنتقــال العــادل إلــى اقتصــاٍد خــاٍل مــن الكربــون. 
ويتطلــب العقــد االجتماعــي الجديــد أن يشــارك العمــال وأصحــاب العمــل فــي حــواٍر 
اجتماعــي مــع الحكومــات لخلــق مســتقبٍل تكــون فيــه إخفاقــات الماضــي جــزءاً مــن 

ــية. ــال األساس ــوق العم ــرام حق ــاس احت ــى أس ــك عل ــخ، وذل التاري

حتــى قبــل انــدالع الجائحــة، عانــت المجتمعــات مــن مســتوياٍت تاريخيــٍة مــن عــدم 
ــِز الثــروة فــي أحــد كفتــي الميــزان،  المســاواة، مــع مســتوياٍت غيــر معقولــٍة مــن ترّك
والعمــل غيــر الرســمي وعــدم االســتقرار والعــوز فــي الكفــة األخــرى. وفــي الوقــت 
نفســه، ُتَهــّرب المــوارد التــي نحــن بأشــد الحاجــة إليهــا إلــى المــالذات الضريبيــة، ولــم 
ُيتخــذ مــع ذلــك ســوى القليــل مــن اإلجــراءات. حيــث ُتظهــر اإلفصاحــات األخيــرة 
ــي  ــدر بحوال ــروعٍة ُتق ــر مش ــٍة غي ــالت مالي ــي تحوي ــرى ف ــة الكب ــوك الدولي ــورط البن ت
ــي  ــيمة ف ــور الجس ــه القص ــركات وأوج ــع الش ــن جش ــف ع ــا كش ــي دوالر، مم تريليوَن
األنظمــة. وال يوجــد اليــوم نقــٌص فــي المــوارد لضمــان التعافــي والمرونــة، فعشــرات 
التريليونــات مــن الــدوالرات محبوســٌة فــي المــالذات الضريبيــة. المســألة هــي: هــل 

ــية؟ ــد اإلرادة السياس توج

العقد االجتماعي ُمعّطل
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إعــالن كوفيــد-19 كمــرٍض فــي مــكان العمل، وتمكيــن بروتوكــوالت الحد مــن الخطر 	 
وإدارة المخاطــر الُمحــددة بالقطــاع والُمصممــة مــع الشــركاء االجتماعييــن، وضمــان 

الوصــول إلــى معــدات الحمايــة الشــخصية عاليــة الجــودة؛

المتأثريــن 	  المطلــوب وبهــدف دعــم  بالقــدر  الحوافــز االقتصاديــة  الحفــاظ علــى 
والمداخيــل؛ بالوظائــف  لالحتفــاظ  االحتــواء  بإجــراءات 

واالعتــراف 	  آمنــٍة  عمــٍل  بيئــات  فــي  األماميــة  الخطــوط  فــي  العامليــن  حمايــة 
أعلــى؛ بأجــور  القيمــة  بمســاهمتهم 

ــع 	  ــرى لجمي ــازات األخ ــتحقاقات اإلج ــر واس ــة األج ــة مدفوع ــازة المرضي ــد اإلج وتمدي
ــال. العم

تتطلب معالجة الوباء والتعافي منه بمرونٍة 
تنفيذ االلتزامات السابقة وإجراءاٍت جديدٍة

»ســنعمل بشــكل فــردي وجماعــي، وبمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحــوار 
االجتماعــي، علــى دعــم جميــع العمــال الذيــن يعانــون مــن فقــدان الوظائــف 
وعالقــات العمــل المعلقــة وتقليــل ســاعات العمــل وفقــدان الدخــل، مــع 

ــل«. ــي العم ــالمتهم ف ــم وس ــان صحته ضم

إعالن الرياض لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين،
10 سبتمبر 2020

ندعــو قــادة مجموعــة العشــرين إلــى اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الالزمــة الحتــواء 
الجائحــة والقضــاء عليهــا مــن خــالل:
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ــة  ــائل المالي ــرعة الوس ــه الس ــى وج ــرين عل ــة العش ــة مجموع ــر قم ــو أن توف ندع
لجميــع البلــدان مــن خــالل اإلصــالح الضريبــي التصاعــدي والتمويــل والترتيبــات 

ــالل: ــن خ ــتدامة م ــة المس ــة للتنمي ــوارد الكافي ــر الم ــة لتوفي النقدي

ــا 	  ــن بينه ــرعة، م ــه الس ــى وج ــة عل ــدان النامي ــم البل ــدة ودع ــة جدي ــائل مالي ــاد وس إيج
البلــدان األقــل نمــواً، وذلــك فــي شــكل إصــدار حقــوق الســحب الخاصــة مــن صنــدوق 
النقــد الدولــي، وخطــوط مقايضــة العمــالت، وتخفيــف الديــون، بمــا فــي ذلــك اإللغاء 

بمشــاركة الدائنيــن مــن القطــاع الخــاص؛

إنشاء آلية عالمية إلعادة هيكلة الديون؛	 

ترشــيد الضرائــب العالميــة مــن خــالل تنفيــذ الصيــغ الموحــدة التــي تعامــل الشــركات 	 
متعــددة الجنســيات ككيــان واحــٍد، ومــن خــالل القضــاء علــى المــالذات الضريبيــة 

ــروعة؛ ــر المش ــات غي ــي والتدفق ــب الضريب والتجن

الســعي نحــو الضرائــب التصاعديــة، وضريبــة المعامــالت الماليــة، والضريبــة الرقميــة، 	 
ووضــع حــد أدنــى لضريبــة الشــركات؛

تنظيــم القطــاع المالــي بمــا يخــدم تنميــة االقتصــاد الحقيقــي، وضمــان حصــٍة عادلــٍة 	 
مــن القيمــة المضافــة للعمالــة، وزيــادة التمويــل لخطــة عــام 2030م واتفاقيــة باريــس؛

بناء اإلجماع على معاهدة ملِزمة للشركات متعددة الجنسيات؛	 

وضمان الوفاء بالتزامات المساعدة اإلنمائية الرسمية.	 

إنشــاء أرضيــٍة لحمايــة العمــال، تشــمل حمايــة وتعزيــز »إعــالن منظمــة العمــل 	 
الدوليــة للمبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل«، بمــا فــي ذلــك الحــق في تشــكيل 
ــور  ــى لألج ــد األدن ــن الح ــاًل ع ــة، فض ــة الجماعي ــا والمفاوض ــام إليه ــات واالنضم النقاب

ــة؛ ــة واآلمن ــل الصحي ــن العم ــية وأماك المعيش

ــم  ــالل دع ــن خ ــن م ــع المواطني ــال وجمي ــل للعم ــة والدخ ــان الوظيف ــادة أم إن زي
ــو  ــد. وندع ــي الجدي ــد االجتماع ــب العق ــي بموج ــٌب رئيس ــو مطل ــق ه ــل الالئ العم

ــالل: ــن خ ــابقة م ــم الس ــاء بالتزاماته ــرين للوف ــة العش ــادة مجموع ق
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توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة لتشــمل جميــع العمــال بغــض النظــر عــن ترتيبــات 	 
الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  المئويــة  الذكــرى  إعــالن  مــع  يتماشــى  بمــا  التوظيــف 
وأهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة، مــن خــالل التضامــن فــي شــكل 

صنــدوق عالمــي للحمايــة االجتماعيــة؛

الســعي نحــو وضــع خطــٍط طموحــٍة لرســمنة حالــة العمــل وتنظيــم ســوق العمــل 	 
ــة؛ ــة االجتماعي والحماي

لحقــوق 	  للجهالــة  النافــي  بالفحــص  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  جميــع  إلــزام 
اإلنســان علــى امتــداد سالســلها للتوريــد، وضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى الشــكاوى 

والتعويضــات؛

ــين، 	  ــن الجنس ــور بي ــوة األج ــد فج ــق بس ــا يتعل ــين فيم ــن الجنس ــاواة بي ــان المس ضم
والمشــاركة فــي ســوق العمــل بمــا فــي ذلــك مناصــب القيــادة واتخــاذ القــرار للمــرأة، 
والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز والعنــف مــن خــالل اتخــاذ السياســات والتدابيــر 

ــبة؛ المناس

ــباب 	  ــق الش ــة طري ــذ خارط ــباب وتنفي ــال الش ــق للعم ــل الالئ ــاج والعم ــان اإلدم ضم
لمجموعــة العشــرين 2025م؛

ضمان المساواة في المعاملة للعمال المهاجرين؛	 

وتوســيع فــرص التوجيــه المهنــي والتعليــم والتدريــب المهنــي للجميــع، بمــا فــي 	 
ذلــك الفئــات المحرومــة والعمــال غيــر الرســميين، وبنــاء مهــارات جديــدة والتوعيــة 

ــوق. بالحق
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االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، وخاصــة فــي القــدرات التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن 	 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، وتعــزز االقتصــاد الدائــري، وتخلــق وظائــف جديدٍة 

وجيــدٍة؛

االســتثمار فــي تحــّول النقــل وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن الميــاه 	 
والصــرف الصحــي والكهربــاء واالتصاليــة الرقميــة؛

ــف 	  ــمنة الوظائ ــدٍة، ورس ــدٍة وجي ــف جدي ــق وظائ ــة لخل ــاد الرعاي ــي اقتص ــتثمار ف الس
الحاليــة وتمكيــن المزيــد مــن النســاء مــن المشــاركة فــي ســوق العمــل، وتلبيــة 

االحتياجــات العاجلــة الناشــئة عــن االســتجابة للوبــاء فــي الوقــت نفســه؛

االســتثمار فــي خدمــاٍت عامــٍة عاليــة الجــودة يمكــن الوصــول للــكل إليهــا، بــدءاً مــن 	 
الصحــة والتعليــم؛

واعتمــاد سياســة الصناعــة وتحقيــق التحــّول الصناعــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة 	 
واالنتقــال العــادل إلــى اقتصــاد خــاٍل مــن الكربــون.

يدعــو عالــم العمــل قمــة مجموعــة العشــرين للقيادة باألفعــال ال األقــوال للعمل 
علــى الخــروج مــن األزمــة، وإننــا نحــث قمــة قــادة مجموعــة العشــرين علــى اتخــاذ 
الخطــوات األولــى إلعــادة تنشــيط االقتصــاد العالمــي وتحقيــق التعافــي والمرونــة 

المقاوميــن للمنــاخ مــن خــالل:

ــك، ال  ــع ذل ــرية؛ وم ــادة البش ــٍة إلف ــاٍت هائل ــة إمكان ــي والرقمن ــكار التقن ــر االبت يوف
يمكــن تجاهــل مخاطــر هــذه التقنيــات. ويملــك قــادة مجموعــة العشــرين القــدرة 
علــى ضمــان وصــول فائــدة الرقمنــة واالبتــكارات األخــرى للكثيريــن وليــس القلــة، 

مــن خــالل:

اإللــزام باالســتخدام األخالقــي للتقنيــات الجديــدة والبيانــات الشــخصية، وإجبار شــركات 	 
التقنيــة العمالقــة علــى التخلــص مــن نمــوذج األعمــال المعتمــد علــى المراقبة؛

العمــال 	  حقــوق  لضمــان  اإللكترونيــة  المنصــات  لعمــال  المتســاوية  المعاملــة 
الدنيــا؛ والمعاييــر  االجتماعــي  والضمــان 
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ضمان مشاركة العمال والنقابات في وضع أنظمة مراقبة مكان العمل؛	 

تمكين العمال من خالل التدريب على التقنيات الجديدة؛	 

ــم 	  ــن رأيه ــر ع ــل، والتعبي ــكان العم ــات م ــى بيان ــات إل ــال والنقاب ــول العم ــان وص ضم
ــات؛ ــتخدام البيان ــي اس ف

التأكــد مــن وضــع أنظمــٍة للعمــل عــن بعــد وتجنــب األشــكال الجديــدة الســتغالل 	 
ــة العمــل؛ العمــال وعــدم رســمية حال

معالجــة ترّكــز قــوة الســوق والممارســات غيــر العادلــة تجــاه المورديــن فــي سالســل 	 
التوريــد لعمالقــة التجــارة اإللكترونيــة وإصــالح سياســات المنافســة؛

ومطالبة االقتصاد الرقمي بدفع نصيبه العادل من الضرائب.	 



بيان مجموعة تواصل العمال العشرين لقمة قادة مجموعة العشرين
21-22 نوفمبر 2020

الرياض، المملكة العربية السعودية.

تأتــي قمــة مجموعــة العشــرين فــي وقــت حــرٍج يجــب أن نســتمر فيــه 
فــي إنقــاذ األرواح، بينمــا نضــع فــي الوقــت نفســه األســس للتعافــي 
مــع التركيــز علــى الوظائــف الجيــدة والمرونــة. ونطلــب منكــم، كقــادٍة 
يتمتعــون بالقــدرة علــى تســهيل مســارات التعافــي، اســتغالل هــذه 
اللحظــة لالســتثمار فــي الوظائــف، وحمايــة الحقــوق واألجــور المعيشــية، 

وضمــان الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة، وضمــان االنتقــال العــادل.

ندعوكم لوضع األسس لعقٍد اجتماعي جديٍد.
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