
 

 

 الكرامة ال العوز
 ة إنقاذ اقتصادي للجميع" لمعالجة أزمة فيروس كورونا وإعادةخط"

 بناء عالم أكثر مساواة.



 

األزمة االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا يمكن أن تدفع بأكثر من نصف مليار شخص  تحليل جديد أن   يُظهر
تخذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق. يؤثر هذا الفيروس فينا جميعًا، وال يستثني األمراء وال لفقر ما لم تُ في براثن ا

بين ولكن المساواة تنتهي هنا. وبالنظر إلى أوجه انعدام المساواة الشديد بين األغنياء والفقراء، و ،رؤساء الوزراء
 هذه األزمة ستسب ب معاناة هائلة.الدول الغنية والفقيرة، وبين النساء والرجال، فإن  

ال يمكننا التغلب على هذا الفيروس إالا من خالل وحدتنا. ويجب على البلدان النامية أن تعمل على حماية شعوبها، وأن 
م مساعداتها على نطاق واسع ــ ة أن تقدا ن على حكومات البلدان الغنيا تطالب الدول الغنية باتخاذ إجراءات لدعمها. ويتعيا 

 2.5حشد ما ال يقلا عن لحجم األزمة،  علىتصادي للجميع يادة مجموعة العشرين. تضع هذه الورقة خطة إنقاذ اقبق
تريليون دوالر للتصدي للوباء ومنع االنهيار االقتصادي العالمي. ويجب أن تعطى األولوية لمساعدة الناس مباشرة: من 

ل كلفة هذا اإلجراء التعليق الفوري لمدفوعات ديون  خالل تقديم هبات نقدية لجميع الذين يحتاجون إليها. ويمكن أن يموا
ة واحدة من جانب صندوق النقد الدولي وزيادة في المساعدات والضرائب.  البلدان الفقيرة، مقترنًا بحافز اقتصادي لمرا

 ".جهة أخرى إذا أغلقنا المدن ... سوف ننقذ ]الناس[ من فيروس كورونا من جهة، ولكنهم سيهلكون جوًعا من"
  1عمران خان، رئيس وزراء باكستان

 ."فيروس كورونا أينما حل  هو تهديد للناس في كل مكان"
 2إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبريا السابقة

تنا ومناخنا لعقود قادمة. نحن، الموقعين أدناه، الخيارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في شكل مجتمعنا واقتصادنا وصح   إن  "
إلى استجابة عالمية موحدة لجائحة كورونا هذه من أجل ضمان االنتعاش العادل واالنتقال إلى مستقبل أفضل لمن هم ندعو 

 ".في أمس الحاجة إليه في أعقاب هذه األزمة
 3رسالة مشتركة من المجتمع المدني بشأن مبادئ االنتعاش العادل

 
ة فيروس كورونا، ويجب على جميع الحكومات أن تعمل اآلن تعاني جميع بلدان العالم من صدمة اقتصادية نتيجة ألزم

تخذ إجراءات واسعة النطاق لدعم اقتصادات البلدان النامية، يمكن أن تدفع  األزمة بما لحماية شعوبها من العوز. وما لم تُ 
الزمن، وفي بعض .  ويمكن أن يؤد ي ذلك إلى تراجع مكافحة الفقر بعقد من 4يصل إلى نصف مليار شخص في براثن الفقر

 . 5عاًما 30الحاالت بما يصل إلى 
 
أن  الدمار لن يتوقف عند هذا  إال  . 6مليون شخص 40إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة، يمكن أن يقتل الفيروس ما يقرب من و

في محاولة لوقف انتشار الحد . ففي جميع أنحاء العالم، يؤثر الفيروس تأثيًرا اقتصاديًا هائاًل مع توقف االقتصادات عن العمل 
تكون األرقام الحقيقي ة أكبر ح أن مليون وظيفة، ومن المرج   25المرض. ويُحتمل وفق تقديرات منظمة العمل الدولي ة فقدان 

ال ما يصل إلى ل واإلغالق مصاعب اقتصادي ة ال توصف. ومن المتوقع أن يخسر العم  ب حظر التجو  سب  . ويُ 7بكثير ذلك من
ال المصانع والمزارع البقاء في وفي بلدان مثل كينيا وكمبوديا، يُطلب من عشرات آالف عم   .8والر من الدخلتريليون د 3.4

ًرا، لكونهن  أكثر عرضة للمشاركة في وظائف غير9منازلهم رسمي ة وغير دائمة. لقد سبق  . وستكون النساء هي األشد  تضر 
  2008.10عام لحو ركود يفوق ذلك الذي نجم عن األزمة المالي ة العالمي ة ذ ر صندوق النقد الدولي من أن  العالم يتجه نحأن 
    

ويجب على حكومات البلدان النامية أن تعمل اآلن لحماية شعوبها. وفي كثير من األحيان، يخذل القادة مواطنيهم، ويكون أداء 
طون في الفساد ويخفقون في تقديم الرعاية الصحي ة ال ئًاسي   همحكم ها من خالل المدفوعات تملة لمواطنيهم وفي حمايشاويتور 

النقدية وفي معالجة أوجه انعدام المساواة الهائلة. وسيكلف استمرار جميع هذه األشكال من الفشل في مواجهة هذه األزمة 
 إزهاق ماليين األرواح.

 
د في مطالبة مجموعة العشرين والدول  الغنية باتخاذ إجراءات. ويتعي ن على كما يجب على حكومات البلدان النامية  أن تتوح 

ة أن تجد الموارد الالزمة لمساعدة البلدان النامية على تجنب هذه الكارثة. هذا هو الشيء الصحيح الذي حكومات البلدان الغني  
ا حل  فيروس كورونا هو تهديد للناس في كل مكان. ؛ه في مصلحة هذه األخيرةيجب القيام به كما أن    فحيثم 

  
جتماعات الربيع القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، يجب أن تتخذ مجموعة العشرين وفي ا

ة وتقديم المساعدة لتخفيف من اآلثار االقتصادي  على طريق اوغيرها من القادة إجراءات فورية من شأنها أن تقطع شوطًا بعيدًا 
 .خطة إنقاذ اقتصادي للجميعاألزمة بشد ة. وتدعو منظ مة أوكسفام إلى وضع  المباشرة للناس العاديين الذين ضربتهم هذه

  



 

عنا الفيروس قبل أن 1اإلطار   "يصيبنا: "سيجوا

، طفلة حديثة الوالدة ولدت في سشيابر أخراهم هيلديه ثالثة أطفال  ميكا يوليوانغو سائق أجرة في نيروبي.يعمل 

عمل ميكا بشد ة. أغلقت جميع البارات في ق المطار وانهيار السياحة إغال أث ر. وقد 2019كانون األول/ديسمبر 

ل من الساعة   ،منذ ثالثة أسابيع يعمل ميكاصباًحا. لم يكن  5مساًء حتى الساعة  7والمطاعم اآلن، وفرض حظر التجو 

م األمر حتى . يقول إن  مالك اذلكآذار/مارس، ولكنه لم يتمكن من  30ر أن يدفع إيجاره في قر  وكان من المُ  لعقار يتفه 

عنا هذا الفيروس قبل أن يصيبنااآلن، لكنه ال يعرف إلى متى. وبحسب ميكا: "  ".سيجوا

عاًما. وهي تعيل ابنها وحفيدها وابن  43منذ  ،بوالية ميسيسيبي ،جاكسونمدينة تعمل السيدة دايان نادلة في مطعم في 

 رصيد آذار/مارس. وها نهاية الشهر قد حانت وهي ال تملك أي   حفيدها. أغلق المطعم الذي تعمل فيه منذ أوائل شهر

ر. العديد منا دائًما عرضة للطرد من منازلنا إذا تخلفنا عن سداد اإليجار شهًرا ادمال أصابنا لقدفي المصرف. تقول: "

 ".واًحدا، وأن يُرمى بنا في الشارع، من غير مأوى وال طعام

 وهي أم   عاًما وتعيش في منطقة شري نيفاس بوري في جنوب دلهي 35من العمر ة تبلغ تاراواتي عاملة خدمة منزلي  

ه لم يتمكن من كسب روبية واحدة منذ بدأ اإلغالق في دلهي بسبب فيروس ا لكن  سبعة أطفال. يعمل زوجها إسكافي  ل

. ال تملك عائلتها مااًل ها في جمع القمامة، لكن هم أيًضا يجلسون في المنزل اآلنوالديعمل ثالثة من أكما كورونا. 

هذا الفيروس حياتنا ر يدما وهم غير قادرين على سداده. تقول تاراواتي: " لشراء الطعام وبات إيجار منزلهم مستحق  

 ".حقًا

تريليون دوالر لدعم البلدان النامية في وقف هذه الجائحة  2.5على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تحشد ما ال يقل عن 

وق هيار االقتصاد العالمي. ويجب أن يجري ذلك بطرق تدعم عقًدا اجتماعيًا جديدًا بين الشعوب والحكومات والس  ومنع ان

الخيارات التي يجري اتخاذها اآلن ستكون  ة. إن  رسي األسس القتصاد أكثر إنساني  وتحد  بشكل جذري من انعدام المساواة وتُ 

رسي األسس لعالم أكثر مساواة ونسوي ة واستدامة، أو يمكنها أن تعج ل ها أن تُ لها آثار عميقة في مستقبلنا الجماعي. ويمكن

 انعدام المساواة ودمار البيئة.

، حين ركزت حزم 2008ومع كل  عملي ات اإلنقاذ المالي، في الدول الغنية والفقيرة، علينا أن نتعلم من األزمة المالية لعام 

ة العمل بطرق تهدف  اإلنقاذ على إنقاذ المصارف وليس على دعم الناس العاديين. عوًضا عن ذلك، يجب علينا هذه المر 

 جديد   قاس   أفقر الناس وليس إنقاذ الشركات الكبرى فقط. وينبغي أال  تُدفع كلفة هذه اإلجراءات من خالل عقد   دعممباشرة إلى 

ات الكبرى أو الشركات التي ال تخضع لشركل االستثنائي ةرباح األعن طريق زيادة الضرائب على  إن مامن التقشف، و

 أغنى الناس في مجتمعاتنا.على ة وأنشطة المضاربات المالي  على للضرائب، و

 ة إجراءات.من ست   خطاة منظامة أوكسفام لإلنقاذ االقتصادي للجميعستتألف 

 اإلجراءات الالزمة اآلن لمساعدة األشخاص والشركات:

ينبغي للبلدان أن تعطي األولوية لزيادة ضخمة في استحقاقات الحماية . تاجين إليهاتقديم الهبات المالياة لجميع المح. 1

ة لتمكين الناس من البقاء على قيد الحياة، وتقديم مساعدات للعمال من أجل عدم انهيار االجتماعية، وتوفير هبات مالي ة جماعي  

 ة.األعمال التجاري  

ة الصغيرة ذات القدرة األدنى على التعامل ة لدعم األعمال التجاري  اء األولوي  يجب إعط .لشركاتل مسؤولال ليامالنقاذ اال. 2

ال والمزارعين ودافعي ات إنقاذ الشركات الكبرى مشروطة باتخاذ تدابير لدعم مصالح العم  مع األزمة. وينبغي أن تكون عملي  

 الضرائب وبناء مستقبل مستدام.

 :هذا الدعملتأمين كلفة اإلجراءات الالزمة 

 .االقتضاء وفق ؤهاإلغاأو ة سنة، . ينبغي تعليق جميع مدفوعات ديون البلدان النامية لمد  تعليق الديون وإلغاؤها. 1

ة . يجب على صندوق النقد الدولي أن يصدر تريليون دوالر من حقوق السحب الخاص  إصدار حقوق سحب خاصاة. 2

ة واحدة.  باعتبارها حافًزا اقتصادي ا عالميًا لمر 

فقًرا، والوفاء بالتزامها  شد  ا من المساعدات لدعم الدول األ. يجب على الدول الغني ة أن تزيد فورً زيادة المساعدات اآلن .3

تها العادلة لخطة االستجابة اإلنساني ة العالمي ة حص   سدادالمحلي اإلجمالي اآلن، بما في ذلك من خالل  ها% من ناتج0.7بنسبة 

 .11لفيروس كورونا المستجد  

أكبر قدر ممكن من اإليرادات من خالل فرض ضرائب على األرباح  حشد. عتماد ضرائب التضامن في حاالت الطوارئإ. 4

 البيئة. فية واألنشطة التي لها تأثير سلبي منتجات المضاربة المالي  على أغنى األفراد، وعلى ، واالستثنائي ة

  



 

وس فيرر ألزمة دم  ماالقتصادي الاألثر الفقر:  تفاقم
 كورونا

. في تحليل 2008عام في  العالمالتي اجتاحت ة تتكشف بسرعة أعمق من األزمة المالي   باتت ة التياألزمة االقتصادي   يبدو أن  

ر أندي سومنر وإدواردو ، قد  (UNU-WIDERات التنمية بجامعة األمم المتحدة )جديد نشره المعهد العالمي لبحوث اقتصادي  

ي ما أ -إنسان نصف مليار  حوالي ة األسترالية أن  لندن وكريس هوي من الجامعة الوطني  بكينغز  جامعةأورتيز خواريز من 

امة يسقطونقد  - ٪ من سكان العالم8 يُعادل  .  12الفقر في دو 

لى الفقر النقدي العالمي على المدى القصير، استناًدا إ فيوقد موا، في تحليالتهم، تقديرات لألثر المحتمل لفيروس كورونا 

 رات في اليوم وانكماش دخل األسردوال 5.50دوالر و 3.20دوالر و 1.90وهي  ،البنك الدولي حد دهاخطوط الفقر التي 

ة منذ  أو استهالكها للفرد الواحد. وتبي ن هذه التقديرات أن ه بغض النظر عن السيناريو، يمكن أن يزداد الفقر العالمي ألول مر 

 لتقد م الذي أحرزه العالم في مجال الحد  من الفقرللزيادة، تبعًا لخط الفقر المستخدم، انعكاًسا ، ويمكن أن تمثل هذه ا1990عام 

. وفي بعض المناطق، يمكن أن تؤد ي اآلثار السلبي ة إلى مستويات فقر مماثلة للمستويات يقرب من عقد من الزمن طول ما

لت قبل  في المئة، يمكن أن  20المتمثل في انكماش الدخل بنسبة  ،عاًما. وفي ظل السيناريو األكثر خطورة 30التي ُسج 

مليون شخص، مقارنة بأحدث األرقام  580مليون إلى  420يرتفع عدد األشخاص الذين يعيشون في حالة فقر بمقدار 

لة لعام   .2018الرسمي ة المسج 

 فقر حالة أعداد األشخاص الذين يعيشون في في: آثار فيروس كورونا 1الجدول 

 (مليون)فقراء إضافياون  دوالر )مليون( 1.9 عند حدا  الفقراءعدد 

 ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  الوضع الراهن مجموع

 60.6 23.2 10.1 107.6 70.2 57.1 47.0 يشرق آسيا والمحيط الهاد

 6.0 2.4 1.1 13.8 10.2 9.0 7.8 أوروبا وآسيا الوسطى

 13.1 5.5 2.6 38.5 30.8 27.9 25.3 لالتينية والكاريبيأمريكا ا

الشرق األوسط وشمال 
 أفريقيا

14.1 16.3 19.1 26.4 2.2 5.1 12.3 

 0.6 0.2 0.2 8.2 7.9 7.8 7.7 دخل مرتفع آخر

 229.8 95.9 44.5 445.1 311.2 259.8 215.2 جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
 الكبرى

419.6 445.9 472.6 531.5 26.3 53.0 111.9 

 434.4 185.3 87.0 1,171.1 921.9 823.7 736.7 المجموع العالمي

 

 (مليون)فقراء إضافياون  دوالر )مليون( 3.2عند حدا  عدد الفقراء

 ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  الوضع الراهن مجموع

 162.4 72.1 33.8 416.4 326.1 287.8 254.0 يشرق آسيا والمحيط الهاد

 13.8 6.1 2.9 41.3 33.6 30.3 27.4 أوروبا وآسيا الوسطى

 32.1 13.8 6.4 98.6 80.2 72.8 66.4 أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط وشمال 
 أفريقيا

55.5 62.6 71.3 90.6 7.1 15.8 35.1 

 1.7 0.9 0.4 12.0 11.2 10.6 10.3 دخل مرتفع آخر

 279.6 137.7 67.3 1,126.7 984.8 914.4 847.1 جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
 الكبرى

675.8 697.3 719.5 762.8 21.6 43.7 87.0 

 611.8 290.1 139.4 2,548.4 2,226.6 2,075.9 1,936.5 المجموع العالمي
 

 (مليون)فقراء إضافياون  دوالر )مليون( 5.5عند حدا  عدد الفقراء

 ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  الوضع الراهن موعمج

 239.8 111.0 53.7 950.5 821.6 764.3 710.6 يشرق آسيا والمحيط الهاد



 

 30.5 13.1 6.2 99.6 82.2 75.4 69.2 أوروبا وآسيا الوسطى

 54.3 25.8 12.5 216.3 187.8 174.6 162.0 أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط وشمال 
 أفريقيا

153.5 163.8 175.1 198.4 10.3 21.6 44.9 

 4.7 2.1 0.5 20.5 18.0 16.4 15.9 دخل مرتفع آخر

 128.8 67.9 35.0 1,551.2 1,490.3 1,457.4 1,422.4 جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
 الكبرى

852.9 864.7 876.0 897.5 11.8 23.2 44.6 

 547.6 264.5 130.0 3,934.1 3,651.0 3,516.5 3,386.5 العالمي المجموع

 (2020)أورتيز خواريز وأ.  .هويو، وسومنر .أ ،هلسينكي ات التنمية بجامعة األمم المتحدة،المعهد العالمي لبحوث اقتصادي  المصدر: 

 : ما هو المبلغ المطلوب اآلن لدعم البلدان النامية؟2اإلطار 

إلى تقديم ( UNCTAD) 13ليون دوالر بالحد  األدنى. وقد دعا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةتري 2.5يجب تأمين 

تخفيف عبء لتريليون دوالر إلنقاذ اقتصادات البلدان النامي ة. وستتألف هذه االستراتيجي ة من تريليون دوالر من  2.5

مليار دوالر  500سحب خاص ة و حقوقدها من خالل الديون، وتريليون دوالر من السيولة اإلضافي ة التي يجري حش

إلى تقديم مساعدات لمضاعفة اإلنفاق  14المساعدات لدعم النُظُم الصحي ة في البلدان النامية. وقد دعت منظ مة أوكسفام من

إلداري ة مليار دوالر. وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة ا 160بلداً في العالم، وهو ما سيكل ف  85الصح ي ألفقر 

. وقد كتب عشرون خبيراً، من 15تريليون دوالر 2.5لصندوق النقد الدولي، إن  األسواق الناشئة ستحتاج إلى دعم قدره 

هم جوزيف ستيغليتز واللورد نيكوالس ستيرن وسبعة من كبار االقتصاديين حائزين على جائزة نوبل، من بينهم أربعة  

من "آثار صحي ة واجتماعي ة ال يمكن  محذ رينإلى قادة مجموعة العشرين  من البنك الدولي ومصارف إنمائي ة أخرى،

رها" ودعوا إلى "حشد تريليونات الدوالرات"  .16تصو 

ً إن  استثمارات بهذا الحجم هي وحدها التي ستجن ب العالم كساد سيكون أكثر كلفة من الناحية االقتصادي ة وسوف يسب ب  ا

وات مثل إصدار حقوق سحب خاص ة، وهي نوع من العمالت العالمي ة )الموضحة في معاناة هائلة. ويمكن أن تؤد ي خط

إطار النقطة الرابعة أدناه(، إلى تحفيز االقتصاد العالمي بسرعة. وقد أظهرت البلدان الغني ة أنها تستطيع في هذا الوقت 

النامية أيًضا مكافحة اآلثار الصحي ة  ها. وإذا لم تستطع البلدانمن األزمة حشد تريليونات الدوالرات لدعم اقتصاد

 جميع البلدان، الغني ة والفقيرة على حد  سواء.لضرر أكبر  ما يؤدي الىواالقتصادي ة، فستستمر  األزمة 

حتى األمراء ورؤساء الوزراء يصابون بالفيروس الذي ال يمي ز بين غني وفقير، إال  أن  المساواة تنتهي عند هذا الحد . ومن 

مثل بدل  كعمالالمرج ح أن يكون العاملون في وظائف رسمي ة مضمونة أفضل حااًل من غيرهم، وأن يتمتعوا بحماية فاعلة 

اإلجازات المرضي ة، وأن يكون لديهم مد خرات، وأن يكونوا قادرين على الحجر الصحي في منزل آمن مت صل باالنترنت مع 

 د.مواصلة العمل وتعليم أطفالهم عن بع

الذين يعيشون يوًما بيوم فال يملكون القدرة على أخذ إجازة من العمل أو على تخزين المؤن. وفي جميع أنحاء  ،أفقر الناس اأم  

 الذي الال إلى منازلهم بسبب إغالق الشركات. ويعمل مليارا شخص في القطاع غير الرسمي العالم، يُرَسل الماليين من العم  

ن لهم  منخفضة الدخل( الفي المئة من العمالة في البلدان النامية ) 90. ويمثل العمل غير الرسمي 17رضي ةبدل إجازات  ميؤم 

في المئة  18في المئة في البلدان الناشئة )البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى( و 67و

مة العمل الدولي ة، يبلغ معد ل العمالة غير الرسمي ة في أمريكا الالتينية . ووفقًا لمنظ   18مرتفعة الدخل(الفي البلدان المتقد مة )

غير  وظائفمليون عامل يعملون في  140في المئة، األمر الذي يعني أن ما يقرب من  53ومنطقة البحر الكاريبي 

ة  .19مستقر 

ي  حقوق في العملعمل النساء في القطاع غير الرسمي، ومن األرجح أنهن  ال يتمتعن بأتوغالبًا ما 
. وفي أفقر البلدان، تعمل 20

. وحتى في أغنى البلدان، وبعد سنوات من الهجمات على حقوق العمال 21في المئة من العامالت في وظائف غير رسمي ة 92

ة، ال يستطيع العم   األجرة، ال الفقراء أن يأخذوا إجازات. وال خيار أمام سائقي سيارات والنمو في عدد الوظائف غير المستقر 

سواء في شيكاغو أو القاهرة، سوى الذهاب إلى العمل إذا كانوا يريدون إعالة أسرهم، خاص ة إذا بدأ سعر المواد الغذائية 

ال الفن ا عم  ال النظافة البلدي ة، وسائقو التوصيل، والنوادلاوغيرها من الضروري ات في االرتفاع. أم  ، في المطاعم دق، وعم 

ال المتاجر، وأصح اس األمن والبائعون المتجوعم  ت التجاري ة، والبائعون في األسواق، وحر  لون فال يملكون ترف اب المحال  و 

 .  22. وسيتأثر المهاجرون تأثًرا شديدًا ألن هم كثيًرا ما يُستبعَدون من شبكات األمان المتاحة للمواطنينهمزلامنالعمل من 

مليار دوالر من  83صادي في جميع أنحاء العالم. فقد سحب المستثمرون كما تنقل سالسل اإلمداد العالمي ة التباطؤ االقت

. وكان فقدان الوظائف 23ق لرأس المال جرى تسجيله على اإلطالقتدف   هروب األسواق الناشئة منذ بداية األزمة، وهو أكبر

ل تجارة الزهور تشك   رئيسية يشكل تصدير الزهور صناعة ،مثاًل  في كينيافز التنفيذ. يحصل حتى قبل أن يدخل اإلغالق حي  

ألف  30صناعة تصدير رئيسة، تعمل فيها غالبي ة من النساء. وفي مواجهة انهيار الطلب في أوروبا، أرسل منتجو الزهور 

ال المالبس حيث يغ24عامل مؤقت إلى منازلهم لق تجار التجزئة . وفى كمبوديا وميانمار يجري تسريح اآلالف من عم 



 

مليون وظيفة ستفقد  25 . وفي وقت سابق من األزمة، قد رت منظ مة العمل الدولي ة أن  25كي ون مصانعهممرياألوروبي ون واأل

ح أن يكون الواقع أسوأ . ومن المرج  2008ة لعام خالل األزمة المالي   ن تلك التي اختفت، أي أكثر م26في جميع أنحاء العالم

.  ويقد ر برنامج األمم 27يفة قد تختفي في الواليات المتحدة وحدهامليون وظ 37من ذلك بكثير، إذ يقول الخبراء اآلن إن  

. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن 28عملهم نالمتحدة اإلنمائي أن  ما يقرب من نصف الموظفين في أفريقيا قد يفقدو

 .29تريليون دوالر من الدخل 3.4يخسر العمال ما يصل إلى 

ت الحكومات المعارضة وتحد  من بلًدا، تُسك   111لحقوق اإلنسان. ففي ما ال يقل  عن  وتحدث الجائحة في سياق تآكل متزايد

تشريعات وقيود غير واضحة وواسعة النطاق على مصادر  يشمل ذلك من نشاط المجتمع المدني، بما في ذلك من خالل

الق المفروضة لوقف انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، بدأت عملي ات اإلغف. وتزيد الجائحة الوضع سوًءا. 30التمويل

ع أفقر الناس بعنف، من كينيا إلى الهند، في انتهاكات للحقوق ، كما يُقمَ 31اعجوعً المصاعب اقتصادي ة هائلة وبالتسبب بب تسب  

حماية  هقابلت، ولكن يجب أن ضروري اأمًرا قد بات  اتخاذ تدابير استثنائي ة لوقف انتشار المرض  شك  في أن  . ال32المدني ة

قائمة فقط ما دامت  استثنائي ة. ويجب أن تكون تدابير الطوارئ لمكافحة الجائحة متناسبة وغير تمييزي ة، وأن تظل  

. وفي مرحلة اإلنعاش، تكون قدرة جماعات المجتمع المدني والمواطنين النشطين على تشكيل القرارات ورصد 33ضروري ة

   الفساد، ومساءلة الحكومات عن النتائج، وحماية حقوق اإلنسان. تنفيذ البرامج أمًرا بالغ األهمي ة لمنع

 تماعياةجاالاألنواع م المساواة بين اعدانأوجه  في: أثر فيروس كورونا 3اإلطار 

كما تهد د الجائحة بزيادة أوجه انعدام المساواة بين األنواع االجتماعي ة. ولئن كان الفيروس يقتل الرجال أكثر من 

ي % من العاملين في المجال الصح  70 أن  معاناة النساء ستكون أكبر بطرق مختلفة. وتشكل النساء نحو ، إال  34النساء

ضاً للفيروس ن  في العالم وه ة ومن دون تقديمات 35األكثر تعر  . ومن المرج ح أن تعمل النساء في وظائف غير مستقر 

في  75. كما توف ر النساء 37ي وظائف غير رسمي ةفي المئة من العامالت ف 92. وفي أفقر البلدان، تعمل 36حمايةال

، وهو عبء يتوس ع بشكل كبير في مواجهة أوامر التزام المنازل. وسوف تتفاقم 38المئة من الرعاية غير مدفوعة األجر

. كما سيؤد ي 2008ة لعام األزمة المالي   فيالمشكلة أيًضا إذا ما أعقب هذه الجائحة إجراءات تقشف، كما حدث 

، التي قد ال تكون آمنة التخفي ة إلى احتجاز النساء في منازلهن  ة العام  ض في رعاية األطفال والمسن ين وفي نُُظم الصح 

ضات بشكل متزايد لخطر العنف الجنسي  دائًما: فالفتيات الالتي يُجبرن على ترك المدارس والبقاء في المنازل معر 

ري قد تضاعف في المقاطعات الصيني ة حيث فُرضت قيود على . وتُظهر التقارير أن  العنف األس39والحمل المبكر

ر هذا النمط في جميع أنحاء العالم - 40الحركة  .41ويتكر 

 فيالنساء و فيدة كما ال يوجد إنقاذ مالي محايد لجهة النوع االجتماعي. وسيكون للتدابير المتفق عليها آثار محد  

من أوجه انعدام المساواة بين األنواع  هذه اإلنقاذ الماليالرجال، ويجب الحرص على ضمان عدم زيادة عملي ات 

 أن تحد  منها.يجب بل  - االجتماعي ة

األطفال أفقر ، إال  أن  42في المئة من طالب العالم إلى البقاء في منازلهم وعدم ارتياد المدارس 90ويضطر  اآلن نحو 

ًرا بسبب حرمانهم من برامج التغذية ا لمدرسي ة أو التكنولوجيات الرقمي ة للتعل م عن بعد. كما يجب أن سيكونون هم األشد  تضر 

، مع شد ة ضعفها بسبب ظروفها المعيشي ة ةالعام   اتتولي الحكومات اهتماًما خاص ا للفئات التي كثيًرا ما تُنسى في اتخاذ القرار

ات المختلفة عاجمات اإلثني ة والمعتقلين، والقلي  وآثار التهميش االجتماعي مثل المهاجرين واألقلي ات العرقي ة وغيرها من األ

 اإلعاقة. يجنسي ا واألشخاص ذو

وتحاول جميع البلدان االستجابة لآلثار االقتصادي ة لهذه األزمة. وقد شهدنا في األسابيع األخيرة حزم التحفيز االقتصادي 

لغني ة. وتهدف العديد من حزم التحفيز هذه إلى الضخمة التي أعلنت عنها الواليات المتحدة األمريكي ة وغيرها من الدول ا

مثاًل، عد ة حزم شاملة حيث وافق البرلمان على   الدنمارك مساعدة الناس العاديين مباشرة، وهو أمر مرح ب به. فقد اعتمدت

ال )بحد  أقصى بلغ 90% و75دفع ما بين  كامل( لمنع  يورو عن كل  موظف بدوام شهري 4000% من إجمالي رواتب العم 

 البطالة الجماعي ة.

ة واحدة للعمال غير الرسمي ين  كما تبذل البلدان النامية قصارى جهدها لالستجابة. فقد قد مت ناميبيا منحة دخل طارئ لمر 

ة المالي ة لهذه البلدان غير43والرسمي ين الذين فقدوا وظائفهم لى أكبر قدر ممكن كفاية نهائي ا، لذا فهي تحتاج إ فيةكا . إال  أن  القو 

 من المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها وفي أقرب وقت ممكن.

ولالستجابة لهذا الدمار االقتصادي، تقترح منظ مة أوكسفام اآلن خط ة إنقاذ اقتصادي للجميع. وتحد د الخطة، أوالً، اإلجراءات 

 تكاليف هذه اإلجراءات. سدادالمال للمساعدة في  تأمين سبلالالزمة لدعم الناس والشركات، ثم  

  



 

  ة إنقاذ اقتصادي للجميعخط  

 ة لكل من يحتاجهانقديا  هبات  -1

يمكن للهبات النقدي ة وغيرها من أشكال الحماية االجتماعي ة الشاملة أن تضطلع بدور كبير في التصد ي النعدام المساواة 

جميع العمال الذين يعانون من فقدان الدخل على  وحماية الضعفاء، وهي حاسمة في التصد ي لهذه األزمة. ويجب أن يحصل

كان ذلك على شكل دعم لألجور، أو مساعدة بطالة، أو بدل إجازة مرضي ة، أو غير ذلك من أشكل من أشكال استبدال الدخل، 

ا اليوم، فال يحصل سوى واحد من كل خمسة عمال عاطلين عن العمل على مساعدات البطالة. ويجب على  التقديمات. أم 

ل أكبر عدد ممكن من العم   ال في إطار المخط طات القائمة عن طريق تخفيف معايير حق االستفادة، الحكومات أن تسج 

وتيسير وصول العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب األعمال الخاص ة، وأولئك الذين يعملون بعقود من دون ساعات عمل، 

ال ال ال الشباب، والعم  ةوالموظ فين حديثًا، والعم    .44مؤقتين، والعاملين في أشكال أخرى من الوظائف غير المستقر 

وفي حال غياب خطط كافية للحماية االجتماعي ة، يجب على الحكومات أن تقد م دعم الدخل عن طريق التحويالت النقدي ة 

فيهم المهاجرين الجديدة وأن تشمل من ال تطالهم التغطية، وتوسيع نطاق هذه المخططات لتشمل جميع المقيمين، بمن 

في كينيا، قامت منظ مة أوكسفام وشركاؤها بتجربة خط ة للتحويالت النقدي ة لحوالي  الحضريوالالجئين. واستجابة للفقر 

. وفي الواليات المتحدة، وفي الوقت الذي ترفض 45أسرة، اعتمدتها الحكومة لدعم األسر األشد  ضعفًا في ثالث مدن 5,000

طالبي اللجوء على حدودها مع المكسيك في انتهاك واضح للقانون الدولي، وتواصل تشويه سمعة  لاستقبا فيه إدارة ترامب

ل منظ مة أوكسفام أمريكا شركاء التمويل لتقديم المساعدة النقدي ة لالجئين والمهاجرين في مجتمعاتهم  ها فيالمهاجرين، تمو 

 اسات المعادية للمهاجرين والالجئين. مطالبة اإلدارة بإلغاء السيلالمحلي ة، وتنظ م مع حلفائها 

االستحقاقات كافية وموثوق  انويجب أن تدعم التدابير الجديدة الحقوق المستقلة للنساء في الحماية االجتماعي ة وأن تضمن 

ة، وأن يكون التمويل تقدمي ا وأن يخضع الحكم للمساءلة. هذا هو ال وقت المناسب بها، وأن تكون التغطية شاملة والحماية تام 

دمات.  التخاذ خطوات جريئة نحو توفير الحماية االجتماعي ة الشاملة القادرة على االستجابة للص 

زيادات كبيرة في المدفوعات النقدية للناس في مواجهة هذه بويتمثل الخبر السار  في أن  العديد من البلدان قد بدأت في 

ستحيلة في السابق، مثل الهبات النقدي ة لكل  شخص بالغ، أصبحت حقيقة فاألفكار التي كانت م أو تنظر في ذلك. 46األزمة

ز اعترافًا متزايًدا بالحاجة إلى الحماية االجتماعي   دوالر  750. ففي أستراليا، تقد م الحكومة هبات بقيمة 47ة الشاملةواقعة وتعز 

ا الخبر السيء فهو أن  أرب48مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض 6.5إلى  من  ،عة مليارات شخص. أم   ال يتمتعون بأي  م 

لون ،حماية اجتماعي ة رسمي ة . ومن دون مساعدة، يكون 49الجزء األقسى من وطأة األزمة االقتصادي ة التي بدأت تتكشف يتحم 

ة إلى إنشاء آ ة حاجة ملح  ة لي ة تمويل دولي  توفير حد  أدنى من الحماية االجتماعي ة أمًرا بعيد المنال بالنسبة ألفقر البلدان. وثم 

للحماية االجتماعي ة تمك ن هذه البلدان من توفير األمن األساسي للدخل لسكانها، والحفاظ على هذه الخدمات في أوقات 

  . إن ه التزام دولي  طال انتظاره. 50األزمات الحاد ة

 ةالنقديا  عداتالمساأوكسفام في مجال منظامة : تجربة 4اإلطار 

عاًما.  20من المؤس سات السب اقة إلى االبتكار من خالل برامجها للتحويالت النقدي ة قبل أكثر من كانت منظ مة أوكسفام 

زمات وتعل مت باستمرار من خالل فقد انتبهت إلى القيمة الضخمة المحتملة لوضع النقد بين أيدي الناس في أوقات األ

الً" الذي تفضله على نهج "النقد أو  جها اإلنساني ة في برامعلى أرض الواقع. وتعتمد منظ مة أوكسفام اآلن  هامجابر

% من ميزاني ات االستجابة 25التوزيعات العيني ة، عند االقتضاء. وتحتل  التحويالت النقدي ة )والقسائم( اآلن حوالي 

ن ظروف النقدي في سياقات الطوارئ المختلفة جدواه، م منظ مة أوكسفام لمنظ مة أوكسفام. وقد أثبت عمل اإلنساني ة

النزاع إلى مخي مات الالجئين: ففي اليمن، وجدت ُسباًل لتقديم النقد في غياب أي  جهة فاعلة أخرى. وفي لبنان، يُسل م 

النقد من خالل مكاتب البريد. وفي كولومبيا، توف ر منظ مة أوكسفام النقد لألشخاص الذين يُرغمون على النزوح كما 

لي ة من الخارج إلى أفراد األسر. وفي العراق ولبنان وكينيا توائم منظ مة أوكسفام تُيس ر في الصومال التحويالت الما

ل من النقد المباشر  ة. وقد أد ى استخدام تكنولوجيا المعلومات إلى التحو  اليد ببرامجها مع نظم الحماية االجتماعي ة العام 

ة الكونغو الديمقراطي ة، والشراكات مع القطاع إلى التسليم عن بعد، مثل القسائم اإللكتروني ة في العراق وجمهوري  

في كينيا. وفي اآلونة األخيرة، قد مت منظ مة   M-PESA في الفلبين ومبيزا PayMaya الخاص، مثل فيزا وبايمايا

ة في جميع قطاعات برامجها اإلنساني ة، مثل تلبية احتياجات الماء والصرف الصحي والنظافة أوكسفام مبالغ نقدي  

 .يةوالحما
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، عندما أنقذت الحكومات المصارف والشركات الكبرى 2008على العالم أن يتعل م من األزمة المالي ة التي اندلعت في عام 

ل الناس العا51المسؤولة عن تلويث البيئة ة ، مع خفض العقداً من التقشف االقتصادي مة، فيما تحم  ة من صح  خدمات العام 

 . وتضاعفت ثروات أصحاب المليارات في السنوات العشر التي تلت األزمة المالي ة، في حين لم تزد األجور الحقيقية52وتعليم



 

وإن ما تفاقم التفاوت واط ردت انبعاثات الوقود األحفوري بوتيرة قياسي ة وزاد العنف المنزلي في األسر  53سوى زيادة طفيفة

 .54خل المنخفض نتيجة للبطالة وضغوط الدخلذوات الد

. بدالً من ذلك، يجب أن تذهب أموال اإلنقاذ المالي إلى هانفس األخطاءفي  ن ال تقعيجب استجابة لال محفزة مجموعات الال

ال وشركات صغيرة ال الناس األشد   عتراف منذ البداية ل مع الوضع. ويجب أيًضا االقدرة على التعام أقل   مه نيذضعفاً من عم 

ُ  بعدم وجود ات اإلنقاذ يجب أن تهدف إلى سد  نظم بها عملي  إنقاذ مالي محايد لجهة النوع االجتماعي، وأن  الطريقة التي ت

ل بشكل دائم الفجوة بين النساء والرجال. وتمثل عملي ات اإلنقاذ المالي هذه فرصة هائلة لتغيير الحوافز ونماذج األعما

مع اخذ االحتياطات الحماية  يتلق ى العمال في ظل ه معاملة منصفة ،أكثر إنساني ة واستدامةب متصف للمساعدة في بناء اقتصاد

  .للبيئة

ءمة وتملك الحكومات القدرة والمسؤولي ة على العمل اآلن وإجراء تغييرات عميقة لجعل اقتصادنا أكثر إنساني ة وأكثر مال

درجة  1.5للتصد ي لحالة الطوارئ المناخي ة، مع اإلبقاء على فرصة الحد  من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمي ة عند 

 مئوية.

 : ينبغي أن يكون الدعم المالي للشركات مشروًطا ببناء اقتصاد أكثر عداًل للجميع5اإلطار 

النقدي والهبات واإلعفاء الضريبي( إلى األطراف  ضمان توجيه الدعم المالي للشركات )مثل قروض التدفق

 :ةالصحيح

 .فقدرة على التكي   هم أقل  ، ألن  لدخل الذاتيلعاملين للة للشركات الصغيرة ونبغي إعطاء األولوي  ي •

 المرتبات. سداداستخدام الدعم المالي للشركات للحفاظ على  يجب •

 ال في سلسلة التوريد. دين لحماية العم  ية مع المور  لشركات بالعقود الجاراأن تفي  ال بد  من •

 ة ثالث سنوات على األقللمد   -لمساهمين ا سداد حصص علىة وعلى العالوات التنفيذي   حظر مؤق تفرض  يتعي ن •

 بعد الدعم المالي الحكومي. -

كل قروض بفائدة أو أن بالنسبة للمؤس سات التي تتلقى مساعدات خاص ة الشركات، ينبغي أن يتخذ الدعم المالي ش •

 .اتلحكومة حص ة في الشركل يصبح

ات اإلنقاذ المالي، بما في ذلك تمثيلها في مجالس ينبغي أن تكفل الحكومات اإلشراف السليم على جميع عملي   •

 اإلدارة، لمنع الفساد وسوء اإلدارة.

 األحفوري.ال ينبغي أن يشمل االنقاذ المالي نهائي ا أي ا من شركات استخراج الوقود  •

 

 الشركات ما يلي: إلىأن يُطلب  يجبومراعاة للبيئة بعد األزمة، الة وللمساعدة في بناء اقتصاد أكثر عد

ث ل في المتم هدفالو باريس اتفاق مع يتماشى بما الدفيئة غازات انبعاثات لخفض ةتحويلي   إجراءات باتخاذ االلتزام •

  .مئوية درجة 1.5 عند المي ةالع الحرارة درجات متوسط ارتفاع من الحد  

 لجميع كافية أجوًرا الشركات تدفع أن قبل األسهم أرباح سد دتُ  أن يجب ال. للمساهمين العائدة لألرباح سقف وضع •

ال   .الكربون خفض إلى االنتقال في كافية بصورة وتستثمر العم 

 .20ة قصوى قدرها وتحديد نسب جوراألط الكشف عن نسبة أجور الرؤساء التنفيذيين إلى متوس   •

 ة.علي  اأصواتهن بأمان وف إيصالة والمشاركة مع النقابات المستقلة وتمكين العامالت من قبول المفاوضة الجماعي   •

 بين األجور في الفجوة وسد   ة،التنفيذي   واللجان الحصص مجالس خالل من تماعي ةجاال األنواع بين مساواةال فرض •

  .الشركات في الجنسين

  في سلسلة القيمة الخاصة بهم. كافيةال والعمل على دفع أجور عم  لل فيةكار ودفع أج •

 ة.ة في المالذات الضريبي  المالي   ة الشركاتللكشف عن أنشط عن كل  بلدنشر تقارير  •

 الضروري ة لسدادموال األاإلجراءات الالزمة اآلن لجمع 
 مشاريعتكاليف هذه ال
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ة ومحلي ة وخارجي ة  -، بلغ إجمالي ديون البلدان النامية 2018عام في  مجمل ناتجها المحلي % من 191 -من خاص ة وعام 

لتأعلى  ياإلجمالي، وه . وفي مواجهة هذه الديون، شرعت بلدان كثيرة في اتخاذ تدابير 55على اإلطالق نسبة سبق أن ُسج 

بلداً ينفق في المتوس ط على ديونه أربعة  46بدء انتشار الفيروس، كان . ومع 57مع بداية أزمة فيروس كورونا 56ةتقشفي  

ة في بداية عام  ة العام  ا م ضعف 11على خدمة ديونها مثاًل تنفق غانا إذ   2020.58أضعاف ما كان ينفقه على خدمات الصح 

ة ت الحكومي ة، مع كون النساء . ويدفع تكاليف عبء الديون أفقر الناس، على شكل تخفيضات في الخدما59تنفقه على الصح 



 

ًرا من ذلك . وبما أن الجائحة ستتطل ب ضخ  موارد ضخمة لدعم االقتصادات، فليس من المنطقي أن تنقل 60الواقع األكثر تضر 

 البلدان الفقيرة الموارد الحيوي ة إلى العالم الغني.

نهائي ا، مع الحؤول دون  2020المستحقة في عام وينبغي إلغاء جميع أصول الديون الخارجي ة السيادي ة والفوائد والرسوم 

تراكمها في المستقبل. فإلغاء مدفوعات الديون هو أسرع طريقة للحفاظ على األموال في البلدان وتحرير الموارد لمعالجة 

ة الناجمة عن الجائحة. وينبغي أن يشمل ذلك الديون المست قة للحكومات حَ األزمات الصحي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة الملح 

. وللمساعدة في تمويل إلغاء الديون، يجب على صندوق  والمؤس سات المالي ة الدولي ة مثل البنك الدولي ولدائني القطاع الخاص 

 ه من الذهب.اطي  مبيعات احتيلدولي أن ينظر في االستفادة من النقد ا

مليار دوالر من الديون هذا  400طة ما يقرب من ر أن تسد د بلدان العالم ذوات الدخول المنخفضة والمتوس  ومن المقر  

لقدرة الحكومات على تجاوز األزمة. وبحلول نهاية العام، ينبغي إعادة تقييم  هائاًل  ادفعً ل شك  يُ هذا المبلغ  والواقع أن  . 61العام

 عوبات اقتصادي ة.األثر الفعلي لألزمة، واالتفاق على تخفيف أعمق للديون وإلغائها للبلدان التي ال تزال تواجه ص

ة إلى اتخاذ إجراءات بشأن ديون . وسبق أن طلبت هاويجب على حكومات البلدان النامية أن تفصح عن الحاجة الملح 

. كما يتعي ن على 62مليار دوالر 44 بحوالير ، والتي تقد  2020الحكومات األفريقي ة التنازل عن جميع مدفوعات الفائدة لعام 

ع ة علناً إلى إعالن تعليق مؤقت لديونها ثنائي ة ومتعد دة األطراف، وأن تشج  حكومات البلدان النامين أن تدعو مجموعة العشري

ل إلى اتفاق لتعليق استثنائي لسداد الديون الخاص ة، فضالً عن تشجيع البلدان الرئيسة على المضي  قدماً على التوص  

لصعب للغاية أن تتفاوض البلدان بشكل منفصل مع كل دائن خاص  ة التي قد تكون مطلوبة. وسيكون من ابالتغييرات القانوني  

على مجموعة العشرين أن تضغط على الدائنين من القطاع كما يجب وسيستغرق ذلك اإلجراء وقتًا ثمينًا غير متاح أصاًل. 

ة وخطر العوز  في الخاص  لفعل الشيء الصحيح في هذا الوقت من األزمة. وال يمكن تقديم أرباح الدائنين على الحق   الصح 

ببساطة استخدام إلغاء الديون من حكومات البلدان الغني ة لسداد ديون الدائنين الذي يواجه مئات الماليين من الناس، وال يمكن 

 من القطاع الخاص في نيويورك أو لندن.

عرفتها  مواطنيها من أسوأ جائحة الحكومات األفريقي ة في حماية وينبغي على االتحاد األفريقي أن يرفع صوته للدفاع عن حق  

مجموعة ين ب تكون صلة الوصلاألفريقي، أن  عام. وينبغي لجنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية لالتحاد100البشري ة منذ 

 العشرين واالتحاد األفريقي والبلدان األساسي ة في مجموعة البريكس.

يادي على الساحة العالمي ة من خالل االعالن فوًرا عن تعليق ان يضطلعا بدور ق 63ويمكن للصين ونادي باريس للدول الدائنة

 جميع مدفوعات الديون من جانب حكومات الدول النامية للعام القادم. 

يتعي ن على صندوق النقد الدولي أن يساعد في تقييم حالة الديون، وإزالة العقبات أمام هذه التدابير، وضمان إشراك جميع كما 

ـ الدائنون الثنائيون ومتعد دو األطراف والدائنون الخاص ون. ويجب أال يفرض الصندوق أي شروط األطراف بحسن ني ة ـ

 لالقتصاد الكلي أو التكي ف الهيكلي ترتبط بهذا التعليق المؤقت للديون.
  



 

 

 : ال وقت للتقشف6اإلطار 

ة اإلنفاق االجتماعي في مكافحة الفقر ، أدرك صندوق النقد الدولي أهمي  2008منذ األزمة االقتصادي ة العالمي ة لعام 

، يجب على الصندوق أن يفي بوعده بدعم التدابير المالي ة 2008أزمة عام ما تبع وانعدام المساواة. ولكن خالفاً ل

رة.  االستثنائية التي اتخذتها بلدان كثيرة لتعزيز النظم الصحي ة وحماية العمال والشركات المتضر 

، 2010دت العديد من الحكومات اإلنفاق استجابة لألزمة المالي ة. ولكن بحلول عام ، صع  2009و 2008وفي عامي 

. وحتى 64بدأ العديد منهم في اتخاذ تدابير تقشفي ة، واستأنف صندوق النقد الدولي تقديم مشورته القياسي ة لخفض اإلنفاق

فرض صندوق النقد الدولي  ،2014م فيروس إيبوال في سيراليون في عا التي نجمت عنصحي ة الطوارئ البعد حالة 

 .65خدمة ديونهاعلى ا، وال تزال البالد تنفق الكثير التقشف في وقت مبكر جد  

لتخفيضات تقشفي ة من  ابلدً 113ان من المتوقع أن يخضع ، قبل أن تنفجر أزمة الجائحة الحالي ة، ك2020في عام 

ة العام  بلداً يعطي األولوي   46، فيما كان 66صندوق النقد الدولي . وتنفق غانا على 67ةة لخدمة الديون على خدمات الصح 

طلب يبلًدا  80الدولي أن  ما يقرب من . وذكر صندوق النقد 68مواطنيها صح ةضعف ما تنفقه على  11مة ديونها خد

  .69قدرته اإلقراضي ة البالغة تريليون دوالر كاملبالفعل تموياًل طارئًا وأن  الصندوق على استعداد لنشر 

هذا هو الوقت المناسب لصندوق النقد الدولي لسد  الفجوة بين الخطاب والممارسة بشأن انعدام المساواة بين األنواع 

على اإلقراض، بل عليه أن  كتفي بحشد قدرتهيتصادي ة. ويجب على الصندوق أال  االجتماعي ة وانعدام المساواة االق

رونة الديون الجديدة الناشئة واستدامتها. واألهم  من ذلك أن تكون يفعل ذلك بشروط تزيد إلى أقصى حد  ممكن من م

ال يوجد عذر والقروض مشروطة بوجود آليات للمساءلة لضمان استخدام األموال لحماية أفقر الناس وأشد هم ضعفًا. 

   :يجب على صندوق النقد الدولي والحكومات تنفيذ التدابير التاليةكما لتكرار أخطاء الماضي 

ب تراكم ديون صندوق النقد الدولي أن يزيد إلى أقصى حد  ممكن من حجم التمويل المتاح من غير فائدة لتجن   على •

 جديدة غير مستدامة.

ينبغي تجنب الشروط االقتصادي ة في جميع مجموعات التمويل الجديدة خالل هذه األزمة، وينبغي تعزيز الشروط  •

رينالمتصلة بالحوكمة لضمان إنفاق جميع األمو   .ال بشفافية ولالستجابة الحتياجات األشخاص المتضر 

 ض شفافة وأن تعتمدها البرلمانات.ويجب أن تكون شروط القر •

جعل اإلقراض في أعقاب األزمة مشروًطا بتدابير تقشفي ة، األمر الذي ب يوصييجب على صندوق النقد الدولي أال   •

 السكان ضعفًا.ة ألشد  ي إلى مزيد من المصاعب االقتصادي  قد يؤد  
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ف بأنه المتوسط المرج ح لخمس عمالت  70حقوق السحب الخاص ة هي أصل احتياطي دولي، أنشأه صندوق النقد الدولي ويُعرَّ

زيز ة ليست عملة بذاتها، إال أن ها قابلة للتحويل، ومن خالل تعالسحب الخاص   حقوق . وعلى الرغم من أن  71قابلة للتحويل

احتياطي ات البلدان يمكنها المساعدة في تحرير حي ز مالي حيوي للسماح بزيادة اإلنفاق الصحي واإلنفاق العام لدعم االقتصاد. 

مليار دوالر في إطار حقوق السحب الخاص ة للمساعدة في  250، وافقت مجموعة العشرين على تخصيص 2009وفي عام 

 .72صندوق النقد الدولي في مواجهة األزمة المالي ة العالمي ة تعزيز احتياطي ات البلدان األعضاء في

وفي اجتماع وزاري للمالي ة عقدته مؤخراً مجموعة العشرين، ذكر المدير العام لصندوق النقد الدولي أن  الصندوق ينظر في 

. ودعا مؤتمر 73ة العالمي ةة بلدان نامية، كما فعل خالل األزمة المالي  على اقتراح من عد   تخصيص حقوق سحب خاص ة بناءً 

األمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى حشد تريليون دوالر من السيولة للبلدان النامية، باستخدام حقوق السحب الخاص ة الجديدة 

لى مجموعة العشرين أن تقترح لحجم الركود الناجم عن فيروس كورونا، يجب ع ا. ونظرً 74القائمة الحقوقوإعادة تخصيص 

% من أصوات أعضاء صندوق النقد 85موافقة ذلك تطلب يطارئة بقيمة تريليون دوالر )وة حقوق سحب خاص  إصدار  افورً 

ة أيًضا أن توافق على إقراض عمالتها مقابل مخص صات حقوق السحب الخاص ة للبلدان الدولي(. وينبغي للبلدان الغني  

ان الغنية بإقراض حقوق سحبها الخاص ة إلى صندوق النقد الدولي المنخفضة الدخل، أو يمكن إنشاء آلي ة جديدة تسمح للبلد

 .   75لزيادة قدرته على اإلقراض

 اآلن المساعدات زيادة -5

على المانحين تقديم الدعم الفوري في حاالت الطوارئ للحد  من تفشي المرض وإنقاذ األرواح، سواء من خالل الهيئات 

ة ال عالمي ة المسؤولة عن إدارة االستجابة العالمي ة أو مباشرة للبلدان النامية. وعليهم دعم المتعد دة األطراف مثل منظمة الصح 

على النحو الصحيح، وتوفير االختبارات والرعاية  رص دهموت وفحصهمقدرة النُظم الصحي ة على عالج المخالطين للمصابين 

 ال تملكة الكافية لالستجابة للفيروس: فت الرعاية الصحي  ة إلى معد احاجة ملح   امجاني ة ألفقر الناس. وهناك أيضً الصحي ة ال

ين غير عدد العاملين الصحي   . كما أن  76سوى ثالثة أجهزة تنفس اصطناعي لكل مليون شخص مثاًل  مالي دولةالحكومة في 

ى عل 80.6و 33.8شخص، مقارنة بـ 10,000ممرضة لكل   11طبيب و 2.8إلى حد  كارثي: ففي أفريقيا، يوجد  كاف  



 

ة إلى دعم الحكومات لتلبية االحتياجات التعليمي ة والغذائي  77التوالي في أوروبا ة لألطفال البالغ عددهم . وهناك أيًضا حاجة ملح 

ة"، مثل البرامج رس وتطوير مواد تعليمي ة تسد  "الفجوة الرقمي  امليار طفل الموجودين في المنزل من دون ارتياد المد 1.7

 .بشكل نهائيي ة، حتى ال يتراجع تعليم أفقر األطفال وفرصهم اإلذاعي ة والتلفزيون

ة،  ةوإلى جانب الصح  رت بشد ة  حاجة ماس ة إلى المساعدات المقد مة من المانحين لدعم اقتصادات البلدان النامية التي ثم  تضر 

يحتاجون إليها، إلى جانب تدابير من هذه األزمة. ويمكن للمساعدات أن تمكن البلدان من تقديم استحقاقات نقدي ة لجميع من 

اإلطالق: ففي عام  الحماية االجتماعي ة األخرى. وال تكفي المستويات الحالي ة من مساعدات المانحين للحماية االجتماعية على

. وينبغي للمانحين أن 78الحماية االجتماعي ة علىمن المساعدات الثنائي ة  - مليار دوالر فقط 1.2أو  - ٪1، أنفق 2018

يدعموا االستجابة التعليمي ة القصيرة األجل، وأن يخص صوا التمويل على المدى المتوسط حتى تتمكن ميزاني ات التعليم العام 

 من النجاة من العاصفة المالي ة المقبلة.

من  كما سيتوج ب على الحكومات أن تتخذ خطوات لدعم األمن الغذائي في البلدان التي تعاني أصاًل من مستويات عالية

. كما تعاني هذه البلدان من 79مليون شخص أصاًل من الجوع الحاد   113بلًدا في جميع أنحاء العالم، يعاني  53الجوع. وفي 

عم التي تعزز التنمية ظم ضعيفة للحماية الصحي ة واالجتماعي ة. ويجب دعم حماية األمن الغذائي وتنفيذ السياسات وبرامج الد  نُ 

 الزراعي ة.

النساء والفتيات والتصد ي له. ويجب اتباع نهج  ت أيًضا أن تزيد على وجه السرعة التمويل لمنع العنف ضد  وعلى الحكوما

النساء والفتيات من أجل توفير المالجئ  ذي مسارين يتمثل في تمويل المنظمات المتخص صة في التعامل مع العنف ضد  

 ؛ واعتماد نهج متعد د القطاعات من خالل دمج إنهاء العنف ضد  ن  له والخطوط الساخنة والدعم النفسي واالجتماعي والقانوني

ة والتعليم والعدالة.  النساء والفتيات في مبادرات الصح 

ينبغي أن تكون هذه األزمة دعوة لتنبيه المانحين إلى تقديم الحد  األقصى من المساعدات للحد  من انعدام المساواة وبناء كما 

. كما ينبغي 80ة، بعد عقد من الركودة المساعدات المخص صة للصح  للمانحين أن يزيدوا حص   مجتمعات أكثر مرونة. وينبغي

ة التي تقد م خدمات مجاني ة ومنصفة ونوعي ة. وهذا شرط أساسي لالستجابة السريعة لألوبئة،  ة العام  لوا نظم الصح  لهم أن يمو 

ر تقديم عتبَ . ويُ 82لماليين الناس اليوم توف رت التي الالصحي ة  ، ولكن أيًضا لتلبية االحتياجات81كما تعل منا من أزمة إيبوال

ة قدرة كافية على مساءلتها، أفضل طريقة  المساعدات من خالل الدعم المباشر لميزاني ات حكومات البلدان الفقيرة، حيث ثم 

ستخدام المساعدات لدعم خصخصة ات المحلي ة. وينبغي أن تتوقف ممارسة البناء قدرات محلي ة مستدامة واالستجابة لألولوي  

الرعاية الصحي ة أو تشجيع خصخصتها. كما ينبغي للمساعدات اإلنساني ة أن تعطي األولوية لدعم الجهات الفاعلة المحلي ة. 

، ستكون المساعدة ذلكأو غير راغبة في  تلبية احتياجات الناس على أراضيهاعلى وحيثما تكون الحكومات غير قادرة 

من خط ة  ةالعادلحص تهم ركب، ينبغي للمانحين أن يقد موا ساسي ة. ولضمان عدم تخلف أكثر الناس ضعفًا عن الة أاإلنساني  

موارد تعزيز ستهدف ت التيو 83االستجابة اإلنساني ة العالمي ة ألزمة فيروس كورونا المستجد  التي تبلغ قيمتها ملياري دوالر

 .المنظمات غير الحكومي ة المحلي ة والوطني ة

ار/مارس، لن تريليون دوالر التي أعلنت عنها الحكومة األميركي ة في أواخر آذ 2.2 ةقيمبومن ضمن حزمة التحفيز 

ينم  . وهذا أمر صادم و84للمساعدة في معالجة األزمة في البلدان الفقيرة ،مليار دوالر فقط 1.1أو ، %0.05يُخص ص سوى 

ة لحجر شعوبها إلى األبد.  وإال   من الدولي،نهي هذه األزمة سوى التضاقصر نظر: فلن يُ عن  ستكون البلدان الغني ة مضطر 

% من الناتج المحلي اإلجمالي كمساعدات اآلن. وكما أشار مؤتمر األمم 0.7دهم بتقديم ويجب على المانحين أن يوفوا بتعه  

في البلدان النامية تمثل مبلغاً مماثالً لحجم تريليونات الدوالرات الالزمة لالستجابة لألزمة  المتحدة للتجارة والتنمية، فإن  

 في المئة. 0.7هدف المتمث ل بنسبة الحققت البلدان الغني ة  أن   المساعدات التي كان يمكن تقديمها على مدى العقد الماضي لو

 عتماد ضرائب التضامن الطارئةإ -6

في  ةالضريبي  م ظالنُ كامل داتها. ويعني ذلك وضع اقتصا إلنقاذ تبذل قصارى جهدهاكرد  فعل فوري، يجب على الحكومات أن 

ة وحماية األسر خدمة مجموعات الحوافز من أجل زيادة ميزاني   . ويجب أن يكون هذا اإلجراء على قدر والتوظيفات الصح 

اء االحتياجات وسريعًا وعاداًل وخاضعًا للمساءلة. وينبغي للحكومات أن تخفض أو تؤخر مؤقتًا دفع الضرائب، مع إعط

الذين يواجهون أكبر قدر من المصاعب بسبب  ة للمستهلكين واألعمال التجارية الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص  األولوي  

ًرا من الناحية االقتصادية. وينبغي النظر في  شد  األ ح أن يكن  رج  يُ  اللواتياألزمة. وينبغي أن تركز أيًضا على النساء  تضر 

ضة لخطر اإلفالس، ولكن ينبغي أن تكون هذه إعفاءات ضريبي ة استثنائي   ة على أساس مخص ص للشركات الكبرى المعر 

ة، ال ينبغي تخفيض معد  لكن (. و5اإلعفاءات مشروطة باإلصالح )أنظروا اإلطار  دخل على ضريبة الالت بصفة عام 

فيما ستخرج بعض الشركات  ،رباحأأي  تكافح التي الشركات  لن تحققالشركات. ووفق تعبير شبكة العدالة الضريبي ة، "

 .85سالمة من هذه الكارثة"

ر جميع قطاعات االقتصاد. لذا، يجب فرض الضرائب على األموال حيثما تكون أكثر تركيًزا، و مول حيث تكون تتضر 

ن على ط، يتعي  األرباح أكبر. نحن نتعامل مع ظروف استثنائي ة تتطلب تدابير استثنائي ة. وعلى المدى القصير والمتوس  

لها، من أجل تمويل حزمة  الحكومات أن تستخدم التدابير االستثنائي ة لفرض الضرائب على أولئك الذين يستطيعون تحم 

ة العالمي ة وتدابير اإلغاثة االقتصادي ة العالمي ة. وتوصي منظ مة أوكسفام الحكومات باتخاذ اإلجراءات التالية، وبأسرع  الصح 

 ما يمكن:



 

؛ في الحرب العالمي ة األولى، فرضت االستثنائي ةاألرباح لجميع الشركات ذات األرباح  فائضعلى  فرض ضريبة مؤقتة •

   86٪.8٪ على األرباح التي تزيد عن عائد سنوي بنسبة 80بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية معدل ضريبة بنسبة 
 يل خطط اإلنقاذ هذه واالنتعاش.زيادة الضرائب على الثروة، فوًرا وبنسب كبيرة، للمساعدة في تمو •
 . 87الدفع ةالرباعي  سي ارات اللكربون، مثل فرض ضريبة على لوالمنتجة  الكمالي ة الفاخرةفرض ضرائب على السلع  •

تطبيق ضريبة المعامالت المالي ة، وهي ضريبة صغيرة على كل معاملة مالي ة يمكن أن تجمع عشرات المليارات من  •

 .  88المالي ة اتالمضاربتحد  من أن الدوالرات و

 على الشركات ذات المبيعات الرقمي ة العالية. 89ةتفعيل ضريبة المبيعات الرقمي   •
تنسيق اعتماد الحد  األدنى من الضرائب على الشركات على مستويات كافية وعادلة، وعلى أساس كل بلد على حدة،  •

 وعلى أساس التوزيع العادل لألرباح المحققة في كل بلد.
لجنسيات لكل بلد على حدة من ل بالتبادل التلقائي آللي ات المعلومات للبلدان النامية ونشر تقارير الشركات المتعد دة االتعجي •

بة إلى المالذات الضريبية.استأجل   عادة األموال المهر 
 بدء المفاوضات من أجل التوص ل إلى اتفاق عالمي للضرائب الخضراء )ضرائب الكربون عبر الحدود(. •
ة عن كل بلد على حدة. فرض •  تقديم جميع الشركات الكبيرة تقارير عام 

وبمجرد أن تهدأ األزمة، سوف تشعر الحكومات بالضغط السترداد العائدات الضريبي ة التي سوف تنهار نتيجة لألزمة 

ل جقبل األزمة من أ أصاًل  االقتصادية وحزم التحفيز. وينبغي لها أن تفعل ذلك بغية تصحيح االختالالت التي كانت موجودة

، وتحويل العبء الضريبي من العمل إلى التي تشك ل هدًراة استعادة ثقة المواطنين في الضرائب: وضع حد  للحوافز الضريبي  

ة للصناعات لشركات الكبيرة، وعكس اإلعفاءات الضريبي  على اكل بلد على حدة عن ة تقارير عام   وفرضرأس المال، 

 ئب الخضراء.ثة، واعتماد الضراالملو  

ة واحدة في كل  جيل لإغتنام الفرصة  إعادة من أجل مر 
  أكثر عدالً  بناء عالم  

لقد كشفت هذه األزمة عن ضعف حتى أغنى الدول على وجه األرض. وهي تبي ن عدم كفاية القومي ات الضي قة والضرر الذي 

مساواة العميقة والمتزايدة قدرتنا على مواجهة سببته عقود من تآكل قدرة الدولة. كما تظهر كيف تضعف أوجه انعدام ال

 التهديدات الوجودي ة.

من  لقد باتوهذا ما يجعل المستحيل ممكنًا.  :ومع ذلك، فإنها تكشف أيًضا أننا قادرون على الحشد الجماعي على نطاق واسع

ة المذهلة لل هذه األزمة الواضح أن  ما يهم  حقًا هو حياة البشر. كما تكشف مل الجماعي، بقيادة الحكومات تضامن والععن القو 

ف بشكل حاسم على الصعيد المحلي، فإن  وــ  التضامن الدولي لم يتحقق بعد على  على الرغم من أن  الحكومات بدأت تتصر 

 نطاق واسع.

بوق للعمل . وعلى الرغم من المستوى غير المس2008من األزمة المالي ة لعام سوى القليل جد ا من الدروس د ولم يُستفَ 

الجماعي من جانب الحكومات، وعلى الرغم من الفشل الواضح للنموذج االقتصادي، واصل القادة تنفيذ السياسات التقسيمي ة 

واصلوا اعتماد سياسات اقتصادي ة غير متكافئة وغير مستدامة إلى كما التي أد ت إلى األزمة في المقام األول. ذاتها والمدم رة 

ل بانعدام المساواة ويدفع إلى انهيار المناخ. ولهذه السياسات آثار سلبي ة بوجه خاص حد  بعيد، األمر ال لقد  المرأة. فيذي يعج 

االقتصادية الفاشلة بالناس العاديين، وأضعف مجتمعاتنا، وأد ى إلى صعود القومي ة اليميني ة  اتأضر  عقد من التقشف والسياس

  فعل العنيفة ضد الحركات النسوي ة.الخطيرة، وتراجع الديمقراطي ة، وردود ال

تتقل ص في ظل ه بشكل  اعالمً وسيكون يمكننا إعادة بناء عالم أفضل، عالم أكثر عدالً وأكثر استدامة.  بل ،ليس هذا الواقع حتمي ا

ض فيه حياة أطفالنا واألجيال المقبلة للخطر. جذري الفجوة بين األغنياء والفقراء وال نُ  يدفع األغنياء سالم عوفي ظل  ذلك العر 

تكون فيه الحكومات مسؤولة تجاه سحص تهم العادلة للمساهمة في إيجاد حلول جماعي ة للتحد يات التي تواجه البشري ة و

أبعد  على مستوى مواطنيها. وذلك كل ه يعني بالطبع توفير الرعاية الصحي ة الشاملة للجميع والحماية االجتماعية الشاملة. ولكن

ننا هذا العالم أيًضا من اتخاذ إجراءات لوقف انهيار المناخ. وأن نتعلم الدروس من هذه األزمة التي لم أن يمك   من ذلك، يجب

 يسبق لها مثيل، لبناء اقتصاد أكثر إنساني ة وعالم أكثر عداًل.

بشكل جذري  حد  والاتنا بشكل دائم البناء على هذه اللحظة من العمل الحكومي غير المسبوق لتغيير اقتصاد بناء بشكل أفضل.الإعادة  -1

 انهيار المناخ. كسب المعركة ضد  لمن انعدام المساواة و

ة للجميع. -2 ة مستعدة لألوبئة في ة الشاملة وأن تكون البشري  ضمان حصول كل إنسان على وجه األرض على الرعاية الصحي   الصحا

 المستقبل. 

ت الطارئة اليوم سوف يغط ي كلفتها فرض ضرائب أكثر عداًل على األفراد يجب أن نضمن اآلن أن  التدخال إقتصاد إنساني. -3

 ة، وليس من خالل العودة إلى التقشف الظالم.والشركات الغني  
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 أوكسفاممنظامة 
جزء من حركة وهي دولة،  90في أكثر من  مترابطة ضمن شبكة واحدةمنظمة  20 منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي يضم  

أوكسفام للحصول على مزيد منظمة من مكاتب  التغيير ولبناء مستقبل خال  من ظلم الفقر. يرجى مراسلة أي  ة من أجل عالمي  
 .www.oxfam.orgمن المعلومات أو زيارة موقعنا على العنوان 

 (www.oxfamindia.org)أوكسفام الهند 
 (www.oxfamintermon.org)أوكسفام إنترمون، إسبانيا 

 (www.oxfamireland.org)أوكسفام إيرلندا 
 (www.oxfamitalia.org)أوكسفام إيطاليا 

 (www.oxfammexico.org)أوكسفام المكسيك 
 (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نيوزيلندا 

 (www.oxfamnovib.nl)أوكسفام نوفيب، هولندا 
 (www.oxfam.qc.ca)أوكسفام كيبيك 
 (www.oxfam.org.za)أفريقيا أوكسفام جنوب 

(KEDV تركيا )(https://www.kedv.org.tr/) 
 

 (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمريكا 
 (www.oxfam.org.au)أوكسفام أستراليا 

 (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجيكا 
 (www.oxfam.org.br)أوكسفام برازيل 

 (www.oxfam.ca)أوكسفام كندا 
 (www.oxfamfrance.org)أوكسفام فرنسا 
 (www.oxfam.de)أوكسفام ألمانيا 

 (www.oxfam.org.uk)أوكسفام بريطانيا 
 (www.oxfam.org.hk)أوكسفام هونغ كونغ 

 (/http://oxfamibis.dk) أوكسفام الدنمارك
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