
 الكرامة ال العوز
ة إنقاذ اقتصادي للجمیع" لمعالجة أزمة فیروس كورونا وإعادة خطّ "

 بناء عالم أكثر مساواة.

 



األزمة االقتصادیة الناجمة عن فیروس كورونا یمكن أن تدفع بأكثر من نصف ملیار شخص  تحلیل جدید أنّ  یُظھر
تخذ إجراءات عاجلة وواسعة النطاق. یؤثر ھذا الفیروس فینا جمیعًا، وال یستثني األمراء وال في براثن الفقر ما لم تُ 

بین اواة الشدید بین األغنیاء والفقراء، وولكن المساواة تنتھي ھنا. وبالنظر إلى أوجھ انعدام المس ،رؤساء الوزراء
 الدول الغنیة والفقیرة، وبین النساء والرجال، فإّن ھذه األزمة ستسبّب معاناة ھائلة.

ال یمكننا التغلب على ھذا الفیروس إّال من خالل وحدتنا. ویجب على البلدان النامیة أن تعمل على حمایة شعوبھا، وأن 
م مساعداتھا على نطاق واسع ــ ة أن تقدّ ن على حكومات البلدان الغنیّ إجراءات لدعمھا. ویتعیّ تطالب الدول الغنیة باتخاذ 

 2.5حشد ما ال یقّل عن لحجم األزمة،  علىتصادي للجمیع بقیادة مجموعة العشرین. تضع ھذه الورقة خطة إنقاذ اق
ن تعطى األولویة لمساعدة الناس مباشرة: من تریلیون دوالر للتصدي للوباء ومنع االنھیار االقتصادي العالمي. ویجب أ

خالل تقدیم ھبات نقدیة لجمیع الذین یحتاجون إلیھا. ویمكن أن یمّول كلفة ھذا اإلجراء التعلیق الفوري لمدفوعات دیون 
 ب.البلدان الفقیرة، مقترنًا بحافز اقتصادي لمّرة واحدة من جانب صندوق النقد الدولي وزیادة في المساعدات والضرائ

 ".إذا أغلقنا المدن ... سوف ننقذ [الناس] من فیروس كورونا من جھة، ولكنھم سیھلكون جوًعا من جھة أخرى"
  1عمران خان، رئیس وزراء باكستان

 ."فیروس كورونا أینما حّل ھو تھدید للناس في كل مكان"
 2إلین جونسون سیرلیف، رئیسة لیبریا السابقة

تنا ومناخنا لعقود قادمة. نحن، الموقعین أدناه، الخیارات التي نتخذھا الیوم ستؤثر في شكل مجتمعنا واقتصادنا وصحّ  إنّ "
ندعو إلى استجابة عالمیة موحدة لجائحة كورونا ھذه من أجل ضمان االنتعاش العادل واالنتقال إلى مستقبل أفضل لمن ھم 

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

 
تعاني جمیع بلدان العالم من صدمة اقتصادیة نتیجة ألزمة فیروس كورونا، ویجب على جمیع الحكومات أن تعمل اآلن 

مكن أن تدفع  األزمة بما تخذ إجراءات واسعة النطاق لدعم اقتصادات البلدان النامیة، یلحمایة شعوبھا من العوز. وما لم تُ 
.  ویمكن أن یؤّدي ذلك إلى تراجع مكافحة الفقر بعقد من الزمن، وفي بعض 4یصل إلى نصف ملیار شخص في براثن الفقر

 . 5عاًما 30الحاالت بما یصل إلى 
 
لن یتوقف عند ھذا  أّن الدمار إالّ . 6ملیون شخص 40إذا لم تتخذ اإلجراءات الالزمة، یمكن أن یقتل الفیروس ما یقرب من و

الحّد. ففي جمیع أنحاء العالم، یؤثر الفیروس تأثیًرا اقتصادیًا ھائًال مع توقف االقتصادات عن العمل في محاولة لوقف انتشار 
تكون األرقام الحقیقیّة أكبر ح أن ملیون وظیفة، ومن المرجّ  25المرض. ویُحتمل وفق تقدیرات منظمة العمل الدولیّة فقدان 

ال ما یصل إلى ل واإلغالق مصاعب اقتصادیّة ال توصف. ومن المتوقع أن یخسر العمّ ب حظر التجوّ سبّ . ویُ 7بكثیر ذلك من
ال المصانع والمزارع البقاء في وفي بلدان مثل كینیا وكمبودیا، یُطلب من عشرات آالف عمّ  .8تریلیون دوالر من الدخل 3.4

رسمیّة وغیر دائمة. لقد سبق  لكونھّن أكثر عرضة للمشاركة في وظائف غیر . وستكون النساء ھي األشّد تضّرًرا،9منازلھم
  2008.10عام لذّر صندوق النقد الدولي من أّن العالم یتجھ نحو ركود یفوق ذلك الذي نجم عن األزمة المالیّة العالمیّة حأن 
    

من األحیان، یخذل القادة مواطنیھم، ویكون أداء ویجب على حكومات البلدان النامیة أن تعمل اآلن لحمایة شعوبھا. وفي كثیر 
ھا من خالل المدفوعات تشاملة لمواطنیھم وفي حمایویتوّرطون في الفساد ویخفقون في تقدیم الرعایة الصحیّة ال ئًاسیّ  ھمحكم

مواجھة ھذه األزمة النقدیة وفي معالجة أوجھ انعدام المساواة الھائلة. وسیكلف استمرار جمیع ھذه األشكال من الفشل في 
 إزھاق مالیین األرواح.

 
كما یجب على حكومات البلدان النامیة  أن تتوّحد في مطالبة مجموعة العشرین والدول الغنیة باتخاذ إجراءات. ویتعیّن على 

يء الصحیح الذي ة أن تجد الموارد الالزمة لمساعدة البلدان النامیة على تجنب ھذه الكارثة. ھذا ھو الشحكومات البلدان الغنیّ 
 فحیثّما حّل فیروس كورونا ھو تھدید للناس في كل مكان. ؛ھ في مصلحة ھذه األخیرةیجب القیام بھ كما أنّ 

  
وفي اجتماعات الربیع القادمة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرین، یجب أن تتخذ مجموعة العشرین 

ة وتقدیم المساعدة لتخفیف من اآلثار االقتصادیّ على طریق اھا أن تقطع شوًطا بعیًدا وغیرھا من القادة إجراءات فوریة من شأن
 .خطة إنقاذ اقتصادي للجمیعالمباشرة للناس العادیین الذین ضربتھم ھذه األزمة بشّدة. وتدعو منّظمة أوكسفام إلى وضع 

  



 "یصیبنا: "سیجّوعنا الفیروس قبل أن 1اإلطار 

، طفلة حدیثة الوالدة ولدت في سشیابر أخراھم ھيلدیھ ثالثة أطفال  سائق أجرة في نیروبي.میكا یولیوانغو یعمل 
عمل میكا بشّدة. أغلقت جمیع البارات في إغالق المطار وانھیار السیاحة  أثّر. وقد 2019كانون األول/دیسمبر 

 ،منذ ثالثة أسابیع یعمل میكام یكن صباًحا. ل 5مساًء حتى الساعة  7والمطاعم اآلن، وفرض حظر التجّول من الساعة 
. یقول إّن مالك العقار یتفّھم األمر حتى ذلكآذار/مارس، ولكنھ لم یتمكن من  30ر أن یدفع إیجاره في قرّ وكان من المُ 

 ".سیجّوعنا ھذا الفیروس قبل أن یصیبنااآلن، لكنھ ال یعرف إلى متى. وبحسب میكا: "
عاًما. وھي تعیل ابنھا وحفیدھا وابن  43منذ  ،بوالیة میسیسیبي ،جاكسونمدینة  تعمل السیدة دایان نادلة في مطعم في

 رصید حفیدھا. أغلق المطعم الذي تعمل فیھ منذ أوائل شھر آذار/مارس. وھا نھایة الشھر قد حانت وھي ال تملك أيّ 
ذا تخلفنا عن سداد اإلیجار شھًرا ر. العدید منا دائًما عرضة للطرد من منازلنا إادمال أصابنا لقدفي المصرف. تقول: "

 ".واًحدا، وأن یُرمى بنا في الشارع، من غیر مأوى وال طعام
 وھي أمّ  عاًما وتعیش في منطقة شري نیفاس بوري في جنوب دلھي 35ة تبلغ من العمر تاراواتي عاملة خدمة منزلیّ 

ھ لم یتمكن من كسب روبیة واحدة منذ بدأ اإلغالق في دلھي بسبب فیروس ا لكنّ سبعة أطفال. یعمل زوجھا إسكافی� ل
ھا في جمع القمامة، لكن ھم أیًضا یجلسون في المنزل اآلن. ال تملك عائلتھا ماًال والدیعمل ثالثة من أكما كورونا. 

ھذا الفیروس حیاتنا ر یدمّ وھم غیر قادرین على سداده. تقول تاراواتي: " لشراء الطعام وبات إیجار منزلھم مستحقّ 
 ".حقًا

تریلیون دوالر لدعم البلدان النامیة في وقف ھذه الجائحة  2.5على الحكومات في جمیع أنحاء العالم أن تحشد ما ال یقل عن 
وق ومنع انھیار االقتصاد العالمي. ویجب أن یجري ذلك بطرق تدعم عقًدا اجتماعیًا جدیًدا بین الشعوب والحكومات والسّ 

الخیارات التي یجري اتخاذھا اآلن ستكون  ة. إنّ رسي األسس القتصاد أكثر إنسانیّ بشكل جذري من انعدام المساواة وتُ  وتحدّ 
رسي األسس لعالم أكثر مساواة ونسویّة واستدامة، أو یمكنھا أن تعّجل لھا آثار عمیقة في مستقبلنا الجماعي. ویمكنھا أن تُ 

 انعدام المساواة ودمار البیئة.

، حین ركزت حزم 2008كّل عملیّات اإلنقاذ المالي، في الدول الغنیة والفقیرة، علینا أن نتعلم من األزمة المالیة لعام ومع 
اإلنقاذ على إنقاذ المصارف ولیس على دعم الناس العادیین. عوًضا عن ذلك، یجب علینا ھذه المّرة العمل بطرق تھدف 

 جدیدٍ  قاٍس  شركات الكبرى فقط. وینبغي أّال تُدفع كلفة ھذه اإلجراءات من خالل عقدٍ أفقر الناس ولیس إنقاذ ال دعممباشرة إلى 
لشركات الكبرى أو الشركات التي ال تخضع ل االستثنائیّةرباح األعن طریق زیادة الضرائب على  إنّمامن التقشف، و
 أغنى الناس في مجتمعاتنا.على ة وأنشطة المضاربات المالیّ على للضرائب، و

 ة إجراءات.من ستّ  خّطة منّظمة أوكسفام لإلنقاذ االقتصادي للجمیعلف ستتأ

 اإلجراءات الالزمة اآلن لمساعدة األشخاص والشركات:

ینبغي للبلدان أن تعطي األولویة لزیادة ضخمة في استحقاقات الحمایة . تقدیم الھبات المالیّة لجمیع المحتاجین إلیھا. 1
ة لتمكین الناس من البقاء على قید الحیاة، وتقدیم مساعدات للعمال من أجل عدم انھیار جماعیّ  االجتماعیة، وتوفیر ھبات مالیّة

 ة.األعمال التجاریّ 

ة الصغیرة ذات القدرة األدنى على التعامل ة لدعم األعمال التجاریّ یجب إعطاء األولویّ  .لشركاتل مسؤولال ليامالنقاذ اال. 2
ال والمزارعین ودافعي إنقاذ الشركات الكبرى مشروطة باتخاذ تدابیر لدعم مصالح العمّ  اتمع األزمة. وینبغي أن تكون عملیّ 
 الضرائب وبناء مستقبل مستدام.

 :ھذا الدعملتأمین كلفة اإلجراءات الالزمة 

 .االقتضاء وفق ؤھاإلغاأو ة سنة، . ینبغي تعلیق جمیع مدفوعات دیون البلدان النامیة لمدّ تعلیق الدیون وإلغاؤھا. 1

ة . یجب على صندوق النقد الدولي أن یصدر تریلیون دوالر من حقوق السحب الخاصّ إصدار حقوق سحب خاّصة. 2
 باعتبارھا حافًزا اقتصادی�ا عالمیًا لمّرة واحدة.

لتزامھا فقًرا، والوفاء با شدّ ا من المساعدات لدعم الدول األ. یجب على الدول الغنیّة أن تزید فورً زیادة المساعدات اآلن .3
تھا العادلة لخطة االستجابة اإلنسانیّة العالمیّة حصّ  سدادالمحلي اإلجمالي اآلن، بما في ذلك من خالل  ھا% من ناتج0.7بنسبة 

 .11لفیروس كورونا المستجدّ 

أكبر قدر ممكن من اإلیرادات من خالل فرض ضرائب على األرباح  حشد. عتماد ضرائب التضامن في حاالت الطوارئإ. 4
 البیئة. فية واألنشطة التي لھا تأثیر سلبي منتجات المضاربة المالیّ على أغنى األفراد، وعلى ، وستثنائیّةاال

  



فیروس ر ألزمة دمّ ماالقتصادي الاألثر الفقر:  تفاقم
 كورونا

. في تحلیل 2008عام في  العالمالتي اجتاحت ة تتكشف بسرعة أعمق من األزمة المالیّ  باتت ة التياألزمة االقتصادیّ  یبدو أنّ 
ر أندي سومنر وإدواردو ، قدّ )UNU-WIDERات التنمیة بجامعة األمم المتحدة (جدید نشره المعھد العالمي لبحوث اقتصادیّ 

ي ما أ -إنسان نصف ملیار  حوالي ة األسترالیة أنّ لندن وكریس ھوي من الجامعة الوطنیّ بكینغز  جامعةأورتیز خواریز من 
 .  12الفقر في دّوامة یسقطونقد  - ٪ من سكان العالم8 یُعادل

الفقر النقدي العالمي على المدى القصیر، استناًدا إلى  فيوقّدموا، في تحلیالتھم، تقدیرات لألثر المحتمل لفیروس كورونا 
 ماش دخل األسررات في الیوم وانكدوال 5.50دوالر و 3.20دوالر و 1.90وھي  ،البنك الدولي حّددھاخطوط الفقر التي 

أو استھالكھا للفرد الواحد. وتبیّن ھذه التقدیرات أنّھ بغض النظر عن السیناریو، یمكن أن یزداد الفقر العالمي ألول مّرة منذ 
 لتقّدم الذي أحرزه العالم في مجال الحّد من الفقرل، ویمكن أن تمثل ھذه الزیادة، تبعًا لخط الفقر المستخدم، انعكاًسا 1990عام 
. وفي بعض المناطق، یمكن أن تؤّدي اآلثار السلبیّة إلى مستویات فقر مماثلة للمستویات یقرب من عقد من الزمن ل ماطو

في المئة، یمكن أن  20المتمثل في انكماش الدخل بنسبة  ،عاًما. وفي ظل السیناریو األكثر خطورة 30التي ُسّجلت قبل 
ملیون شخص، مقارنة بأحدث األرقام  580ملیون إلى  420ر بمقدار یرتفع عدد األشخاص الذین یعیشون في حالة فق

 .2018الرسمیّة المسّجلة لعام 

 فقر حالة أعداد األشخاص الذین یعیشون في في: آثار فیروس كورونا 1الجدول 

 )ملیون(فقراء إضافیّون  دوالر (ملیون) 1.9 عند حدّ  عدد الفقراء
 ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  الوضع الراھن مجموع

 60.6 23.2 10.1 107.6 70.2 57.1 47.0 يشرق آسیا والمحیط الھاد
 6.0 2.4 1.1 13.8 10.2 9.0 7.8 أوروبا وآسیا الوسطى

 13.1 5.5 2.6 38.5 30.8 27.9 25.3 أمریكا الالتینیة والكاریبي

الشرق األوسط وشمال 
 أفریقیا

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 آسیا

أفریقیا 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
 

 )ملیون(فقراء إضافیّون  دوالر (ملیون) 3.2عند حّد  الفقراءعدد 
 ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  الوضع الراھن مجموع

 162.4 72.1 33.8 416.4 326.1 287.8 254.0 يشرق آسیا والمحیط الھاد
 13.8 6.1 2.9 41.3 33.6 30.3 27.4 أوروبا وآسیا الوسطى

 32.1 13.8 6.4 98.6 80.2 72.8 66.4 أمریكا الالتینیة والكاریبي
الشرق األوسط وشمال 

 أفریقیا
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 آسیا

أفریقیا 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
 

 )ملیون(فقراء إضافیّون  دوالر (ملیون) 5.5عند حّد  عدد الفقراء
 ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  ٪20إصابة  ٪10إصابة  ٪5إصابة  الوضع الراھن مجموع

 239.8 111.0 53.7 950.5 821.6 764.3 710.6 يآسیا والمحیط الھادشرق 



 30.5 13.1 6.2 99.6 82.2 75.4 69.2 أوروبا وآسیا الوسطى
 54.3 25.8 12.5 216.3 187.8 174.6 162.0 أمریكا الالتینیة والكاریبي

الشرق األوسط وشمال 
 أفریقیا

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 مرتفع آخردخل 
 128.8 67.9 35.0 1,551.2 1,490.3 1,457.4 1,422.4 جنوب آسیا

أفریقیا 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 المجموع العالمي

 )2020(أورتیز خواریز وأ.  .ھويو، وسومنر .أ ،ھلسینكي ات التنمیة بجامعة األمم المتحدة،العالمي لبحوث اقتصادیّ المعھد المصدر: 

 : ما ھو المبلغ المطلوب اآلن لدعم البلدان النامیة؟2اإلطار 

إلى تقدیم ) UNCTAD( 13تریلیون دوالر بالحّد األدنى. وقد دعا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة 2.5یجب تأمین 
تریلیون دوالر إلنقاذ اقتصاد البلدان النامیّة. وستتألف ھذه االستراتیجیّة من تریلیون دوالر  لتخفیف عبء الدیون،  2.5

 منملیار دوالر  500سحب خاّصة و حقوقوتریلیون دوالر من السیولة اإلضافیّة التي یجري حشدھا من خالل 
إلى تقدیم مساعدات لمضاعفة اإلنفاق  14في البلدان النامیة. وقد دعت منّظمة أوكسفام المساعدات لدعم النُُظم الصحیّة

ملیار دوالر. وقالت كریستالینا جورجییفا، المدیرة اإلداریّة  160بلداً في العالم، وھو ما سیكلّف  85الصّحي ألفقر 
. وقد كتب عشرون خبیراً، من 15لیون دوالرتری 2.5لصندوق النقد الدولي، إّن األسواق الناشئة ستحتاج إلى دعم قدره 

ھم جوزیف ستیغلیتز واللورد نیكوالس ستیرن وسبعة من كبار االقتصادیین حائزین على جائزة نوبل، من بینھم أربعةٌ 
من "آثار صحیّة واجتماعیّة ال یمكن  محذّرینمن البنك الدولي ومصارف إنمائیّة أخرى، إلى قادة مجموعة العشرین 

 .16تصّورھا" ودعوا إلى "حشد تریلیونات الدوالرات"
إّن استثمارات بھذا الحجم ھي وحدھا التي ستجنّب العالم كساداً سیكون أكثر كلفة من الناحیة االقتصادیّة وسوف یسبّب 

نوع من العمالت العالمیّة (الموضحة في  معاناة ھائلة. ویمكن أن تؤّدي خطوات مثل إصدار حقوق سحب خاّصة، وھي
إطار النقطة الرابعة أدناه)، إلى تحفیز االقتصاد العالمي بسرعة. وقد أظھرت البلدان الغنیّة أنھا تستطیع في ھذا الوقت 

ة من األزمة حشد تریلیونات الدوالرات لدعم اقتصادھا. وإذا لم تستطع البلدان النامیة أیًضا مكافحة اآلثار الصحیّ 
 واالقتصادیّة، فستستمّر األزمة ما یؤدي الى ضرر أكبر لجمیع البلدان، الغنیّة والفقیرة على حّد سواء.

حتى األمراء ورؤساء الوزراء یصابون بالفیروس الذي ال یمیّز بین غني وفقیر، إّال أّن المساواة تنتھي عند ھذا الحّد. ومن 
ضمونة أفضل حاًال من غیرھم، وأن یتمتعوا بحمایة فاعلة كعمال مثل بدل المرّجح أن یكون العاملون في وظائف رسمیّة م

اإلجازات المرضیّة، وأن یكون لدیھم مّدخرات، وأن یكونوا قادرین على الحجر الصحي في منزل آمن متّصل باالنترنت مع 
 مواصلة العمل وتعلیم أطفالھم عن بعد.

ملكون القدرة على أخذ إجازة من العمل أو على تخزین المؤن. وفي جمیع أنحاء الذین یعیشون یوًما بیوم فال ی ،أفقر الناس اأمّ 
 الذي الال إلى منازلھم بسبب إغالق الشركات. ویعمل ملیار شخص في القطاع غیر الرسمي العالم، یُرَسل المالیین من العمّ 

منخفضة الدخل) الالة في البلدان النامیة (في المئة من العم 90. ویمثل العمل غیر الرسمي 17بدل إجازات  مرضیّةیؤّمن لھم 
في المئة  18في المئة في البلدان الناشئة (البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى) و 67و

في أمریكا الالتینیة . ووفقًا لمنّظمة العمل الدولیّة، یبلغ معّدل العمالة غیر الرسمیّة 18 في البلدان المتقّدمة (مرتفعة الدخل)
غیر  وظائفملیون عامل یعملون في  140في المئة، األمر الذي یعني أن ما یقرب من  53ومنطقة البحر الكاریبي 

 .19مستقّرة

. وفي أفقر البلدان، 20عمل النساء في القطاع غیر الرسمي، ومن األرجح أنھّن ال یتمتعن بأّي حقوق في العملتوغالبًا ما 
. وحتى في أغنى البلدان، وبعد سنوات من الھجمات على حقوق 21المئة من العامالت في وظائف غیر رسمیّةفي  92تعمل 

ال الفقراء أن یأخذوا إجازات. وال خیار أمام سائقي سیارات العمال والنمو في عدد الوظائف غیر المستقّرة، ال یستطیع العمّ 
ى العمل إذا كانوا یریدون إعالة أسرھم، خاّصة إذا بدأ سعر المواد األجرة، سواء في شیكاغو أو القاھرة، سوى الذھاب إل

في  دق، وعّمال النظافة البلدیّة، وسائقو التوصیل، والنوادلاالغذائیة وغیرھا من الضروریّات في االرتفاع. أّما عّمال الفن
ّولون فال اس األمن والبائعون المتج، وعّمال المتاجر، وأصحاب المحّالت التجاریّة، والبائعون في األسواق، وحرّ المطاعم

. وسیتأثر المھاجرون تأثًرا شدیًدا ألنّھم كثیًرا ما یُستبعَدون من شبكات األمان المتاحة ھمزلامنیملكون ترف العمل من 
 .  22للمواطنین

ملیار دوالر من  83كما تنقل سالسل اإلمداد العالمیّة التباطؤ االقتصادي في جمیع أنحاء العالم. فقد سحب المستثمرون 
. وكان فقدان الوظائف 23األسواق الناشئة منذ بدایة األزمة، وھو أكبر ھروب  لرأس المال جرى تسجیلھ على اإلطالق

، یشكل تصدیر الزھور صناعة رئیسیة ، تعمل فیھا غالبیّة من مثًال  في كینیافز التنفیذ. یحصل حتى قبل أن یدخل اإلغالق حیّ 
. وفى كمبودیا 24ألف عامل مؤقت إلى منازلھم 30یار الطلب في أوروبا، أرسل منتجو الزھور النساء. وفي مواجھة انھ



. وفي وقت 25مریكیّون مصانعھملق تجار التجزئة األوروبیّون واألومیانمار یجري تسریح اآلالف من عّمال المالبس حیث یغ
ن تلك التي ، أي أكثر م26فقد في جمیع أنحاء العالمملیون وظیفة ست 25 سابق من األزمة، قّدرت منّظمة العمل الدولیّة أنّ 

 37ح أن یكون الواقع أسوأ من ذلك بكثیر، إذ یقول الخبراء اآلن إّن . ومن المرجّ 2008ة عام خالل األزمة المالیّ  اختفت
من نصف  .  ویقّدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أّن ما یقرب27ملیون وظیفة قد تختفي في الوالیات المتحدة وحدھا

تریلیون  3.4. وعلى الصعید العالمي، من المتوقع أن یخسر العمال ما یصل إلى 28عملھم نالموظفین في أفریقیا قد یفقدو
 .29دوالر من الدخل

ت الحكومات المعارضة وتحّد من بلًدا، تُسكِ  111وتحدث الجائحة في سیاق تآكل متزاید لحقوق اإلنسان. ففي ما ال یقّل عن 
. وتزید 30المجتمع المدني، بما  یشمل ذلك من تشریعات وقیود غیر واضحة وواسعة النطاق على مصادر التمویلنشاط 

في جمیع أنحاء العالم، بدأت عملیّات اإلغالق المفروضة لوقف انتشار الفیروس بالتسبب بمصاعب فالجائحة الوضع سوًءا. 
  شّك في أنّ . ال32بعنف، من كینیا إلى الھند، في انتھاكات للحقوق المدنیّةع أفقر الناس ، كما یُقمَ 31اقتصادیّة ھائلة والجوًععا

حمایة استثنائیّة. ویجب أن تكون  قابلھت، ولكن یجب أن ضروری�اأمًرا قد بات  اتخاذ تدابیر استثنائیّة لوقف انتشار المرض
. وفي مرحلة اإلنعاش، 33ط ما دامت ضروریّةقائمة فق تدابیر الطوارئ لمكافحة الجائحة متناسبة وغیر تمییزیّة، وأن تظلّ 

تكون قدرة جماعات المجتمع المدني والمواطنین النشطین على تشكیل القرارات ورصد تنفیذ البرامج أمًرا بالغ األھمیّة لمنع 
   الفساد، ومساءلة الحكومات عن النتائج، وحمایة حقوق اإلنسان.

 تماعیّةجاالاألنواع م المساواة بین اعدانأوجھ  في: أثر فیروس كورونا 3اإلطار 

كما تھّدد الجائحة بزیادة أوجھ انعدام المساواة بین األنواع االجتماعیّة. ولئن كان الفیروس یقتل الرجال أكثر من 
ي % من العاملین في المجال الصحّ 70، إّال أّن معاناة النساء ستكون أكبر بطرق مختلفة. وتشكل النساء نحو 34النساء

. ومن المرّجح أن تعمل النساء في وظائف غیر مستقّرة ومن دون تقدیمات 35األكثر تعّرضاً للفیروس نّ لم وھفي العا
في  75. كما توفّر النساء 37في المئة من العامالت في وظائف غیر رسمیّة 92. وفي أفقر البلدان، تعمل 36حمایةال

بیر في مواجھة أوامر التزام المنازل. وسوف تتفاقم ، وھو عبء یتوّسع بشكل ك38المئة من الرعایة غیر مدفوعة األجر
. كما سیؤّدي 2008ة عام األزمة المالیّ  فيالمشكلة أیًضا إذا ما أعقب ھذه الجائحة إجراءات تقشف، كما حدث 

منة التخفیض في رعایة األطفال والمسنّین وفي نُُظم الصّحة العاّمة إلى احتجاز النساء في منازلھّن، التي قد ال تكون آ
دائًما: فالفتیات الالتي یُجبرن على ترك المدارس والبقاء في المنازل معّرضات بشكل متزاید لخطر العنف الجنسي 

. وتُظھر التقاریر أّن العنف األسري قد تضاعف في المقاطعات الصینیّة حیث فُرضت قیود على 39والحمل المبكر
 .41ویتكّرر ھذا النمط في جمیع أنحاء العالم - 40الحركة

 فيالنساء و فيدة كما ال یوجد إنقاذ مالي محاید لجھة النوع االجتماعي. وسیكون للتدابیر المتفق علیھا آثار محدّ 
من أوجھ انعدام المساواة بین األنواع  ھذه الرجال، ویجب الحرص على ضمان عدم زیادة عملیّات اإلنقاذ المالي

 أن تحّد منھا.یجب بل  - االجتماعیّة

األطفال أفقر ، إّال أّن 42في المئة من طالب العالم إلى البقاء في منازلھم وعدم ارتیاد المدارس 90ویضطّر اآلن نحو 
سیكونون األشّد تضّرًرا بسبب حرمانھم من برامج التغذیة المدرسیّة أو التكنولوجیات الرقمیّة للتعلّم عن بعد. كما یجب أن 

ا لل ، مع شّدة ضعفھا بسبب ظروفھا المعیشیّة ةالعامّ  اتفئات التي كثیًرا ما تُنسى في اتخاذ القرارتولي الحكومات اھتماًما خاص�
ات المختلفة عاجمقلیّات اإلثنیّة والمعتقلین، والوآثار التھمیش االجتماعي مثل المھاجرین واألقلیّات العرقیّة وغیرھا من األ

 اإلعاقة. يجنسی�ا واألشخاص ذو

االستجابة لآلثار االقتصادیّة لھذه األزمة. وقد شھدنا في األسابیع األخیرة حزم التحفیز االقتصادي  وتحاول جمیع البلدان
الضخمة التي أعلنت عنھا الوالیات المتحدة األمریكیّة وغیرھا من الدول الغنیّة. وتھدف العدید من حزم التحفیز ھذه إلى 

قد اعتمدت الدنمارك  مثًال، عّدة حزم شاملة حیث وافق البرلمان على مساعدة الناس العادیین مباشرة، وھو أمر مرّحب بھ. ف
یورو عن كّل موظف بدوام شھري كامل) لمنع  4000% من إجمالي رواتب العّمال (بحّد أقصى بلغ 90% و75دفع ما بین 

 البطالة الجماعیّة.

دخل طارئ لمّرة واحدة للعمال غیر الرسمیّین  كما تبذل البلدان النامیة قصارى جھدھا لالستجابة. فقد قّدمت نامیبیا منحة
. إّال أّن القّوة المالیّة لھذه البلدان غیر كافیة  نھائی�ا، لذا فھي تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من 43والرسمیّین الذین فقدوا وظائفھم

 المساعدة التي یمكن أن تحصل علیھا وفي أقرب وقت ممكن.

تقترح منّظمة أوكسفام اآلن خّطة إنقاذ اقتصادي للجمیع. وتحّدد الخطة، أوالً، اإلجراءات ولالستجابة لھذا الدمار االقتصادي، 
 تكالیف ھذه اإلجراءات. سدادالمال للمساعدة في  تأمین سبلالالزمة لدعم الناس والشركات، ثّم 

  



  ة إنقاذ اقتصادي للجمیعخطّ 
 ة لكل من یحتاجھانقدیّ  ھبات  -1

یمكن للھبات النقدیّة وغیرھا من أشكال الحمایة االجتماعیّة الشاملة أن تضطلع بدور كبیر في التصّدي النعدام المساواة 
وحمایة الضعفاء، وھي حاسمة في التصّدي لھذه األزمة. ویجب أن یحصل جمیع العمال الذین یعانون من فقدان الدخل على 

على شكل دعم لألجور، أو مساعدة بطالة، أو بدل إجازة مرضیّة، أو غیر ذلك من كان ذلك أشكل من أشكال استبدال الدخل، 
التقدیمات. أّما الیوم، فال یحصل سوى واحد من كل خمسة عمال عاطلین عن العمل على مساعدات البطالة. ویجب على 

ف معاییر حق االستفادة، ال في إطار المخّططات القائمة عن طریق تخفیالحكومات أن تسّجل أكبر عدد ممكن من العمّ 
وتیسیر وصول العاملین لحسابھم الخاص، وأصحاب األعمال الخاّصة، وأولئك الذین یعملون بعقود من دون ساعات عمل، 

  .44والموّظفین حدیثًا، والعّمال الشباب، والعّمال المؤقتین، والعاملین في أشكال أخرى من الوظائف غیر المستقّرة

وفي حال غیاب خطط كافیة للحمایة االجتماعیّة، یجب على الحكومات أن تقّدم دعم الدخل عن طریق التحویالت النقدیّة 
الجدیدة وأن تشمل من ال تطالھم التغطیة، وتوسیع نطاق ھذه المخططات لتشمل جمیع المقیمین، بمن فیھم المھاجرین 

مت منّظمة أوكسفام وشركاؤھا بتجربة خّطة للتحویالت النقدیّة لحوالي في كینیا، قا الحضريوالالجئین. واستجابة للفقر 
. وفي الوالیات المتحدة، وفي الوقت الذي ترفض 45أسرة، اعتمدتھا الحكومة لدعم األسر األشّد ضعفًا في ثالث مدن 5,000

الدولي، وتواصل تشویھ سمعة طالبي اللجوء على حدودھا مع المكسیك في انتھاك واضح للقانون  استقبال فیھ إدارة ترامب
التمویل لتقدیم المساعدة النقدیّة لالجئین والمھاجرین في مجتمعاتھم  ھا فيالمھاجرین، تمّول منّظمة أوكسفام أمریكا شركاء

 المحلیّة، وتنّظم مع حلفائھا لمطالبة اإلدارة بإلغاء السیاسات المعادیة للمھاجرین والالجئین. 

جدیدة الحقوق المستقلة للنساء في الحمایة االجتماعیّة وأن تضمن ان االستحقاقات كافیة وموثوق ویجب أن تدعم التدابیر ال
بھا، وأن تكون التغطیة شاملة والحمایة تاّمة، وأن یكون التمویل تقدمی�ا وأن یخضع الحكم للمساءلة. ھذا ھو الوقت المناسب 

 شاملة القادرة على االستجابة للّصدمات.التخاذ خطوات جریئة نحو توفیر الحمایة االجتماعیّة ال

أو  ویتمثل الخبر الساّر في أّن العدید من البلدان قد بدأت  بزیادات كبیرة في المدفوعات النقدیة للناس في مواجھة ھذه األزمة
واقعة وتعّزز فاألفكار التي كانت مستحیلة في السابق، مثل الھبات النقدیّة لكّل شخص بالغ، أصبحت حقیقة  تنظر في ذلك.

 6.5دوالر إلى  750. ففي أسترالیا، تقّدم الحكومة ھبات بقیمة 46ة الشاملةاعترافًا متزایًدا بالحاجة إلى الحمایة االجتماعیّ 
حمایة  ال یتمتعون بأيّ ّممن  ،. أّما الخبر السيء فھو أّن أربعة ملیارات شخص47ملیون شخص من ذوي الدخل المنخفض

. ومن دون مساعدة، یكون توفیر 48الجزء األقسى من وطأة األزمة االقتصادیّة التي بدأت تتكشف لونیتحمّ  ،اجتماعیّة رسمیّة
ة للحمایة حّد أدنى من الحمایة االجتماعیّة أمًرا بعید المنال بالنسبة ألفقر البلدان. وثّمة حاجة ملّحة إلى إنشاء آلیّة تمویل دولیّ 

األمن األساسي للدخل لسكانھا، والحفاظ على ھذه الخدمات في أوقات األزمات االجتماعیّة تمّكن ھذه البلدان من توفیر 
  . إنّھ التزام دولّي طال انتظاره. 49الحاّدة

 ةالنقدیّ  عداتالمساأوكسفام في مجال منّظمة : تجربة 4اإلطار 

عاًما.  20النقدیّة قبل أكثر من كانت منّظمة أوكسفام من المؤّسسات السبّاقة إلى االبتكار من خالل برامجھا للتحویالت 
زمات وتعلّمت باستمرار من خالل فقد انتبھت إلى القیمة الضخمة المحتملة لوضع النقد بین أیدي الناس في أوقات األ

الً" الذي تفضلھ على نھج "النقد أوّ في برامجھا اإلنسانیّة على أرض الواقع. وتعتمد منّظمة أوكسفام اآلن  ھامجابر
% من میزانیّات االستجابة 25عینیّة، عند االقتضاء. وتحتّل التحویالت النقدیّة (والقسائم) اآلن حوالي التوزیعات ال

النقدي في سیاقات الطوارئ المختلفة جدواه، من ظروف  منّظمة أوكسفام لمنّظمة أوكسفام. وقد أثبت عمل اإلنسانیّة
قدیم النقد في غیاب أّي جھة فاعلة أخرى. وفي لبنان، یُسلّم النزاع إلى مخیّمات الالجئین: ففي الیمن، وجدت ُسبًال لت

النقد من خالل مكاتب البرید. وفي كولومبیا، توفّر منّظمة أوكسفام النقد لألشخاص الذین یُرغمون على النزوح كما 
م منّظمة أوكسفام تُیّسر في الصومال التحویالت المالیّة من الخارج إلى أفراد األسر. وفي العراق ولبنان وكینیا توائ

الید ببرامجھا مع نظم الحمایة االجتماعیّة العاّمة. وقد أّدى استخدام تكنولوجیا المعلومات إلى التحّول من النقد المباشر 
إلى التسلیم عن بعد، مثل القسائم اإللكترونیّة في العراق وجمھوریّة الكونغو الدیمقراطیّة، والشراكات مع القطاع 

في كینیا. وفي اآلونة األخیرة، قّدمت منّظمة   M-PESA في الفلبین ومبیزا PayMaya وبایمایاالخاص، مثل فیزا 
ة في جمیع قطاعات برامجھا اإلنسانیّة، مثل تلبیة احتیاجات الماء والصرف الصحي والنظافة أوكسفام مبالغ نقدیّ 

 .والحمایة

 ةإنقاذ الشركات بمسؤولیّ   -2
، عندما أنقذت الحكومات المصارف والشركات الكبرى 2008األزمة المالیّة التي اندلعت في عام على العالم أن یتعلّم من 

أكلھ، مع خفض الخدمات  ؤتِ ، فیما تحّمل الناس العادیّون عقداً من التقشف االقتصادي لم یُ 50المسؤولة عن تلویث البیئة
سنوات العشر التي تلت األزمة المالیّة، في حین لم . وتضاعفت ثروات أصحاب الملیارات في ال51العاّمة من صّحة وتعلیم



وإنّما تفاقم التفاوت واّطردت انبعاثات الوقود األحفوري بوتیرة قیاسیّة وزاد العنف  52سوى زیادة طفیفة تزد األجور الحقیقیة
 .53المنزلي في األسر ذوات الدخل المنخفض نتیجة للبطالة وضغوط الدخل

. بدالً من ذلك، یجب أن تذھب أموال اإلنقاذ ھانفس األخطاءفي افز المعلنة استجابة للجائحة مجموعات الحو تقعوال یجب أن 
قدرة على التعامل مع الوضع. ویجب أیًضا  أقلّ  مھ نیذضعفاً من عّمال وشركات صغیرة ال المالي إلى الناس األشدّ 

ات اإلنقاذ یجب نظم بھا عملیّ إنقاذ مالي محاید لجھة النوع االجتماعي، وأّن الطریقة التي تُ  بعدم وجودعتراف منذ البدایة اال
أن تھدف إلى سّد الفجوة بین النساء والرجال. وتمثل عملیّات اإلنقاذ المالي ھذه فرصة ھائلة لتغییر الحوافز ونماذج األعمال 

  یتلقّى العمال في ظلّھ معاملة منصفة وتُصان بیئتنا. ،تدامةبشكل دائم للمساعدة في بناء اقتصاد أكثر إنسانیّة واس

وتملك الحكومات القدرة والمسؤولیّة على العمل اآلن وإجراء تغییرات عمیقة لجعل اقتصادنا أكثر إنسانیّة وأكثر مالءمة 
درجة  1.5ة العالمیّة عند للتصّدي لحالة الطوارئ المناخیّة، مع اإلبقاء على فرصة الحّد من ارتفاع متوسط درجات الحرار

 مئویة.

 : ینبغي أن یكون الدعم المالي للشركات مشروًطا ببناء اقتصاد أكثر عدًال للجمیع5اإلطار 

ضمان توجیھ الدعم المالي للشركات (مثل قروض التدفق النقدي والھبات واإلعفاء الضریبي) إلى األطراف 
 :ةالصحیح

 .فقدرة على التكیّ  ھم أقلّ لعاملین لحسابھم الخاص، ألنّ لو ة للشركات الصغیرةنبغي إعطاء األولویّ ی •
 المرتبات. سداداستخدام الدعم المالي للشركات للحفاظ على  یجب •
 ال في سلسلة التورید. دین لحمایة العمّ لشركات بالعقود الجاریة مع المورّ اأن تفي  ال بّد من •
 ة ثالث سنوات على األقللمدّ  -لمساھمین ا د حصصسدا علىة وعلى العالوات التنفیذیّ  حظر مؤقّتفرض  یتعیّن •

 بعد الدعم المالي الحكومي. -
بالنسبة للمؤّسسات التي تتلقى مساعدات خاّصة الشركات، ینبغي أن یتخذ الدعم المالي شكل قروض بفائدة أو أن  •

 .اتلحكومة حّصة في الشركل یصبح
ات اإلنقاذ المالي، بما في ذلك تمثیلھا في مجالس ینبغي أن تكفل الحكومات اإلشراف السلیم على جمیع عملیّ  •

 اإلدارة، لمنع الفساد وسوء اإلدارة.
 ال ینبغي أن یشمل االنقاذ المالي نھائی�ا أی�ا من شركات استخراج الوقود األحفوري. •
 

 لي:الشركات ما ی إلىأن یُطلب  یجب ومراعاة للبیئة بعد األزمة، وللمساعدة في بناء اقتصاد أكثر عدالً 
ثّل في المتم ھدفالو باریس اتفاق مع یتماشى بما الدفیئة غازات انبعاثات لخفض ةتحویلیّ  إجراءات باتخاذ االلتزام •

  .مئویة درجة 1.5 عند العالمیّة الحرارة درجات متوسط ارتفاع من الحدّ 
 لجمیع كافیة أجوًرا الشركات تدفع أن قبل األسھم أرباح سّددتُ  أن یجب ال. للمساھمین العائدة لألرباح سقف وضع •

  .الكربون خفض إلى االنتقال في كافیة بصورة وتستثمر العّمال
 .20وتحدید نسبة قصوى قدرھا  جوراألط الكشف عن نسبة أجور الرؤساء التنفیذیین إلى متوسّ  •
 ة.علیّ اأصواتھن بأمان وف إیصالة والمشاركة مع النقابات المستقلة وتمكین العامالت من قبول المفاوضة الجماعیّ  •
 بین األجور في الفجوة وسدّ  ة،التنفیذیّ  واللجان الحصص مجالس خالل من تماعیّةجاال األنواع بین مساواةال فرض •

  .الشركات في الجنسین
  في سلسلة القیمة الخاصة بھم. كافیةال والعمل على دفع أجور عمّ لل كافیةر ودفع أج •
 ة.ة في المالذات الضریبیّ المالیّ  ة الشركاتللكشف عن أنشط عن كّل بلدنشر تقاریر  •

اإلجراءات الالزمة اآلن لجمع األموال الضروریّة لسداد 
 تكالیف ھذه المشاریع

 ؤھاوإلغاالدیون  تأجیل سداد -3
ناتجھا المحلي مجمل % من 191 -من خاّصة وعاّمة ومحلیّة وخارجیّة  -، بلغ إجمالي دیون البلدان النامیة 2018في عام 

. وفي مواجھة ھذه الدیون، شرعت بلدان كثیرة في اتخاذ تدابیر 54على اإلطالق نسبة سبق أن ُسّجلتأعلى  ياإلجمالي، وھ
بلداً ینفق في المتوّسط على دیونھ أربعة  46. ومع بدء انتشار الفیروس، كان 56مع بدایة أزمة فیروس كورونا 55ةتقشفیّ 

ا م ضعف 11على خدمة دیونھا مثًال تنفق غانا إذ   2020.57ات الصّحة العاّمة في بدایة عام أضعاف ما كان ینفقھ على خدم
. ویدفع تكالیف عبء الدیون أفقر الناس، على شكل تخفیضات في الخدمات الحكومیّة، مع كون النساء 58تنفقھ على الصّحة



ضخمة لدعم االقتصادات، فلیس من المنطقي أن تنقل . وبما أن الجائحة ستتطلّب ضّخ موارد 59الواقع األكثر تضّرًرا من ذلك
 البلدان الفقیرة الموارد الحیویّة إلى العالم الغني.

نھائی�ا، مع الحؤول دون  2020وینبغي إلغاء جمیع أصول الدیون الخارجیّة السیادیّة والفوائد والرسوم المستحقة في عام 
سرع طریقة للحفاظ على األموال في البلدان وتحریر الموارد لمعالجة تراكمھا في المستقبل. فإلغاء مدفوعات الدیون ھو أ

قة للحكومات األزمات الصحیّة واالجتماعیّة واالقتصادیّة الملّحة الناجمة عن الجائحة. وینبغي أن یشمل ذلك الدیون المستحَ 
في تمویل إلغاء الدیون، یجب على صندوق  والمؤّسسات المالیّة الدولیّة مثل البنك الدولي ولدائني القطاع الخاّص. وللمساعدة

 ھ من الذھب.اطیّ مبیعات احتیلدولي أن ینظر في االستفادة من النقد ا

ملیار دوالر من الدیون ھذا  400ر أن تسّدد بلدان العالم ذوات الدخول المنخفضة والمتوّسطة ما یقرب من ومن المقرّ 
لقدرة الحكومات على تجاوز األزمة. وبحلول نھایة العام، ینبغي إعادة تقییم  ًال ھائ ادفعً ل شكّ یُ ھذا المبلغ  والواقع أنّ . 60العام

 األثر الفعلي لألزمة، واالتفاق على تخفیف أعمق للدیون وإلغائھا للبلدان التي ال تزال تواجھ صعوبات اقتصادیّة.

. وسبق أن طلبت ھابشأن دیون ویجب على حكومات البلدان النامیة أن تفصح عن الحاجة الملّحة إلى اتخاذ إجراءات
. كما یتعیّن على 61ملیار دوالر 44 بحوالير ، والتي تقدّ 2020الحكومات األفریقیّة التنازل عن جمیع مدفوعات الفائدة لعام 

ع ة علناً إلى إعالن تعلیق مؤقت لدیونھا ثنائیّة ومتعّددة األطراف، وأن تشجّ ن أن تدعو حكومات البلدان النامیمجموعة العشری
ل إلى اتفاق لتعلیق استثنائي لسداد الدیون الخاّصة، فضالً عن تشجیع البلدان الرئیسة على المضّي قدماً على التوصّ 

ة التي قد تكون مطلوبة. وسیكون من الصعب للغایة أن تتفاوض البلدان بشكل منفصل مع كل دائن خاّص بالتغییرات القانونیّ 
على مجموعة العشرین أن تضغط على الدائنین من القطاع كما یجب یر متاح أصًال. وسیستغرق ذلك اإلجراء وقتًا ثمینًا غ

في الصّحة وخطر العوز  الخاّص لفعل الشيء الصحیح في ھذا الوقت من األزمة. وال یمكن تقدیم أرباح الدائنین على الحقّ 
ن حكومات البلدان الغنیّة لسداد دیون الدائنین ببساطة استخدام إلغاء الدیون مالذي یواجھ مئات المالیین من الناس، وال یمكن 

 من القطاع الخاص في نیویورك أو لندن.

عرفتھا  الحكومات األفریقیّة في حمایة مواطنیھا من أسوأ جائحة وینبغي على االتحاد األفریقي أن یرفع صوتھ للدفاع عن حقّ 
مجموعة ین ب تكون صلة الوصلاألفریقي، أن  تحادعام. وینبغي لجنوب أفریقیا، الرئیسة الحالیة لال100البشریّة منذ 

 العشرین واالتحاد األفریقي والبلدان األساسیّة في مجموعة البریكس.

ان یضطلعا بدور قیادي على الساحة العالمیّة من خالل االعالن فوًرا عن تعلیق  62ویمكن للصین ونادي باریس للدول الدائنة
 الدول النامیة للعام القادم. جمیع مدفوعات الدیون من جانب حكومات 

یتعیّن على صندوق النقد الدولي أن یساعد في تقییم حالة الدیون، وإزالة العقبات أمام ھذه التدابیر، وضمان إشراك جمیع كما 
األطراف بحسن نیّة ــ الدائنون الثنائیون ومتعّددو األطراف والدائنون الخاّصون. ویجب أال یفرض الصندوق أي شروط 

 تصاد الكلي أو التكیّف الھیكلي ترتبط بھذا التعلیق المؤقت للدیون.لالق
  



 

 : ال وقت للتقشف6اإلطار 

، أدرك صندوق النقد الدولي أھمیّة اإلنفاق االجتماعي في مكافحة الفقر 2008منذ األزمة االقتصادیّة العالمیّة لعام 
على الصندوق أن یفي بوعده بدعم التدابیر المالیّة  ، یجب2008أزمة عام ما تبع وانعدام المساواة. ولكن خالفاً ل

 االستثنائیة التي اتخذتھا بلدان كثیرة لتعزیز النظم الصحیّة وحمایة العمال والشركات المتضّررة.
، 2010، صعّدت العدید من الحكومات اإلنفاق استجابة لألزمة المالیّة. ولكن بحلول عام 2009و 2008وفي عامي 

. وحتى 63في اتخاذ تدابیر تقشفیّة، واستأنف صندوق النقد الدولي تقدیم مشورتھ القیاسیّة لخفض اإلنفاق بدأ العدید منھم
فرض صندوق النقد الدولي  ،2014فیروس إیبوال في سیرالیون في عام  التي نجمت عنصحیّة الطوارئ البعد حالة 

 .64ة دیونھاخدمعلى ا، وال تزال البالد تنفق الكثیر التقشف في وقت مبكر جد� 
لتخفیضات تقشفیّة من  ابلدً  113ان من المتوقع أن یخضع ، قبل أن تنفجر أزمة الجائحة الحالیّة، ك2020في عام 

. وتنفق غانا 66ةبلداً یعطي األولویّة لخدمة الدیون على خدمات الصّحة العامّ  46، فیما كان 65صندوق النقد الدولي
بلًدا  80الدولي أّن ما یقرب من . وذكر صندوق النقد 67مواطنیھا ةصحّ ضعف ما تنفقھ على  11مة دیونھا على خد

  .68قدرتھ اإلقراضیّة البالغة تریلیون دوالر كاملطلب بالفعل تمویًال طارئًا وأّن الصندوق على استعداد لنشر ی
المساواة بین األنواع ھذا ھو الوقت المناسب لصندوق النقد الدولي لسّد الفجوة بین الخطاب والممارسة بشأن انعدام 

على اإلقراض، بل علیھ أن  كتفي بحشد قدرتھیتصادیّة. ویجب على الصندوق أّال االجتماعیّة وانعدام المساواة االق
یفعل ذلك بشروط تزید إلى أقصى حّد ممكن من مرونة الدیون الجدیدة الناشئة واستدامتھا. واألھّم من ذلك أن تكون 

ال یوجد عذر وللمساءلة لضمان استخدام األموال لحمایة أفقر الناس وأشّدھم ضعفًا.  القروض مشروطة بوجود آلیات
   :یجب على صندوق النقد الدولي والحكومات تنفیذ التدابیر التالیةكما لتكرار أخطاء الماضي 

تراكم دیون ب على صندوق النقد الدولي أن یزید إلى أقصى حّد ممكن من حجم التمویل المتاح من غیر فائدة لتجنّ  •
 جدیدة غیر مستدامة.

ینبغي تجنب الشروط االقتصادیّة في جمیع مجموعات التمویل الجدیدة خالل ھذه األزمة، وینبغي تعزیز الشروط  •
  .المتصلة بالحوكمة لضمان إنفاق جمیع األموال بشفافیة ولالستجابة الحتیاجات األشخاص المتضّررین

 تعتمدھا البرلمانات.ض شفافة وأن ویجب أن تكون شروط القر •
جعل اإلقراض في أعقاب األزمة مشروًطا بتدابیر تقشفیّة، األمر الذي ب یوصيیجب على صندوق النقد الدولي أّال  •

 ة ألشّد السكان ضعفًا.ي إلى مزید من المصاعب االقتصادیّ قد یؤدّ 
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ف بأنھ المتوسط المرّجح لخمس عمالت ھي أصل احتیاطي دولي، أنشأ 69حقوق السحب الخاّصة ه صندوق النقد الدولي ویُعرَّ

ة لیست عملة بذاتھا، إال أنّھا قابلة للتحویل، ومن خالل تعزیز السحب الخاصّ  حقوق . وعلى الرغم من أنّ 70قابلة للتحویل
صحي واإلنفاق العام لدعم االقتصاد. احتیاطیّات البلدان یمكنھا المساعدة في تحریر حیّز مالي حیوي للسماح بزیادة اإلنفاق ال

ملیار دوالر في إطار حقوق السحب الخاّصة للمساعدة في  250، وافقت مجموعة العشرین على تخصیص 2009وفي عام 
 .71تعزیز احتیاطیّات البلدان األعضاء في صندوق النقد الدولي في مواجھة األزمة المالیّة العالمیّة

عقدتھ مؤخراً مجموعة العشرین، ذكر المدیر العام لصندوق النقد الدولي أّن الصندوق ینظر في وفي اجتماع وزاري للمالیّة 
. ودعا مؤتمر 72ة بلدان نامیة، كما فعل خالل األزمة المالیّة العالمیّةعلى اقتراح من عدّ  تخصیص حقوق سحب خاّصة بناءً 

یولة للبلدان النامیة، باستخدام حقوق السحب الخاّصة الجدیدة األمم المتحدة للتجارة والتنمیة إلى حشد تریلیون دوالر من الس
لى مجموعة العشرین أن تقترح لحجم الركود الناجم عن فیروس كورونا، یجب ع ا. ونظرً 73القائمة الحقوقوإعادة تخصیص 

دوق النقد % من أصوات أعضاء صن85موافقة ذلك تطلب یطارئة بقیمة تریلیون دوالر (وة حقوق سحب خاصّ إصدار  افورً 
ة أیًضا أن توافق على إقراض عمالتھا مقابل مخّصصات حقوق السحب الخاّصة للبلدان الدولي). وینبغي للبلدان الغنیّ 

المنخفضة الدخل، أو یمكن إنشاء آلیّة جدیدة تسمح للبلدان الغنیة بإقراض حقوق سحبھا الخاّصة إلى صندوق النقد الدولي 
 .   74لزیادة قدرتھ على اإلقراض
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على المانحین تقدیم الدعم الفوري في حاالت الطوارئ للحّد من تفشي المرض وإنقاذ األرواح، سواء من خالل الھیئات 

المتعّددة األطراف مثل منظمة الصّحة العالمیّة المسؤولة عن إدارة االستجابة العالمیّة أو مباشرة للبلدان النامیة. وعلیھم دعم 
على النحو الصحیح، وتوفیر االختبارات والرعایة  رّصدھموت وفحصھمالمخالطین للمصابین قدرة النُظم الصحیّة على عالج 

 ال تملكة الكافیة لالستجابة للفیروس: فة إلى معّدات الرعایة الصحیّ حاجة ملحّ  امجانیّة ألفقر الناس. وھناك أیضً الصحیّة ال
 ین غیر كافٍ عدد العاملین الصحیّ  . كما أنّ 75ون شخصسوى ثالثة أجھزة تنفس اصطناعي لكل ملی مثًال  ماليالحكومة في  

على التوالي  80.6و 33.8شخص، مقارنة بـ 10,000ممرضة لكّل  11طبیب و 2.8إلى حّد كارثي: ففي أفریقیا، یوجد 



 1.7عددھم ة لألطفال البالغ . وھناك أیًضا حاجة ملّحة إلى دعم الحكومات لتلبیة االحتیاجات التعلیمیّة والغذائیّ 76في أوروبا
ة"، مثل البرامج اإلذاعیّة رس وتطویر مواد تعلیمیّة تسّد "الفجوة الرقمیّ املیار طفل الموجودین في المنزل من دون ارتیاد المد

 .بشكل نھائيوالتلفزیونیّة، حتى ال یتراجع تعلیم أفقر األطفال وفرصھم 

تضّررت بشّدة  المانحین لدعم اقتصادات البلدان النامیة التيحاجة ماّسة إلى المساعدات المقّدمة من  ثّمةوإلى جانب الصّحة، 
من ھذه األزمة. ویمكن للمساعدات أن تمكن البلدان من تقدیم استحقاقات نقدیّة لجمیع من یحتاجون إلیھا، إلى جانب تدابیر 

اإلطالق: ففي عام  جتماعیة علىالحمایة االجتماعیّة األخرى. وال تكفي المستویات الحالیّة من مساعدات المانحین للحمایة اال
. وینبغي للمانحین أن 77الحمایة االجتماعیّة علىمن المساعدات الثنائیّة  - ملیار دوالر فقط 1.2أو  - ٪1، أنفق 2018

یدعموا االستجابة التعلیمیّة القصیرة األجل، وأن یخّصصوا التمویل على المدى المتوسط حتى تتمكن میزانیّات التعلیم العام 
 النجاة من العاصفة المالیّة المقبلة. من

كما سیتوّجب على الحكومات أن تتخذ خطوات لدعم األمن الغذائي في البلدان التي تعاني أصًال من مستویات عالیة من 
. كما تعاني ھذه البلدان من 78ملیون شخص أصًال من الجوع الحادّ  113بلًدا في جمیع أنحاء العالم، یعاني  53الجوع. وفي 

عم التي تعزز التنمیة ظم ضعیفة للحمایة الصحیّة واالجتماعیّة. ویجب دعم حمایة األمن الغذائي وتنفیذ السیاسات وبرامج الدّ نُ 
 الزراعیّة.

النساء والفتیات والتصّدي لھ. ویجب اتباع نھج  وعلى الحكومات أیًضا أن تزید على وجھ السرعة التمویل لمنع العنف ضدّ 
النساء والفتیات من أجل توفیر المالجئ  تمویل المنظمات المتخّصصة في التعامل مع العنف ضدّ ذي مسارین یتمثل في 

 ؛ واعتماد نھج متعّدد القطاعات من خالل دمج إنھاء العنف ضدّ لھنّ  والخطوط الساخنة والدعم النفسي واالجتماعي والقانوني
 النساء والفتیات في مبادرات الصّحة والتعلیم والعدالة.

ینبغي أن تكون ھذه األزمة دعوة لتنبیھ المانحین إلى تقدیم الحّد األقصى من المساعدات للحّد من انعدام المساواة وبناء كما 
. كما ینبغي 79ة، بعد عقد من الركودة المساعدات المخّصصة للصحّ مجتمعات أكثر مرونة. وینبغي للمانحین أن یزیدوا حصّ 

لتي تقّدم خدمات مجانیّة ومنصفة ونوعیّة. وھذا شرط أساسي لالستجابة السریعة لألوبئة، لھم أن یمّولوا نظم الصّحة العاّمة ا
ر تقدیم عتبَ . ویُ 81لمالیین الناس الیوم توفّرت التي ال، ولكن أیًضا لتلبیة االحتیاجات الصحیّة 80كما تعلّمنا من أزمة إیبوال

ن الفقیرة، حیث ثّمة قدرة كافیة على مساءلتھا، أفضل طریقة المساعدات من خالل الدعم المباشر لمیزانیّات حكومات البلدا
ات المحلیّة. وینبغي أن تتوقف ممارسة استخدام المساعدات لدعم خصخصة لبناء قدرات محلیّة مستدامة واالستجابة لألولویّ 

جھات الفاعلة المحلیّة. الرعایة الصحیّة أو تشجیع خصخصتھا. كما ینبغي للمساعدات اإلنسانیّة أن تعطي األولویة لدعم ال
، ستكون المساعدة ذلكأو غیر راغبة في  تلبیة احتیاجات الناس على أراضیھاعلى وحیثما تكون الحكومات غیر قادرة 

من خّطة  ةالعادلحّصتھم ركب، ینبغي للمانحین أن یقّدموا ة أساسیّة. ولضمان عدم تخلف أكثر الناس ضعفًا عن الاإلنسانیّ 
موارد تعزیز ستھدف ت التيو 82یّة العالمیّة ألزمة فیروس كورونا المستجّد التي تبلغ قیمتھا ملیاري دوالراالستجابة اإلنسان

 المنظمات غیر الحكومیّة المحلیّة والوطنیّة.

ار/مارس، لن تریلیون دوالر التي أعلنت عنھا الحكومة األمیركیّة في أواخر آذ 2.2 ةقیمبومن ضمن حزمة التحفیز 
ینّم . وھذا أمر صادم و83للمساعدة في معالجة األزمة في البلدان الفقیرة ،ملیار دوالر فقط 1.1أو ، %0.05یُخّصص سوى 

ستكون البلدان الغنیّة مضطّرة لحجر شعوبھا إلى األبد.  وإالّ  نھي ھذه األزمة سوى التضامن الدولي،قصر نظر: فلن یُ عن 
من الناتج المحلي اإلجمالي كمساعدات اآلن. وكما أشار مؤتمر األمم  %0.7دھم بتقدیم ویجب على المانحین أن یوفوا بتعھّ 

تریلیونات الدوالرات الالزمة لالستجابة لألزمة في البلدان النامیة تمثل مبلغاً مماثالً لحجم  المتحدة للتجارة والتنمیة، فإنّ 
 في المئة. 0.7ھدف المتمثّل بنسبة الحققت یّة البلدان الغن أنّ  المساعدات التي كان یمكن تقدیمھا على مدى العقد الماضي لو
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في  ةالضریبیّ م ظالنُ كامل اقتصاداتھا. ویعني ذلك وضع  إلنقاذ تبذل قصارى جھدھاكرّد فعل فوري، یجب على الحكومات أن 

. ویجب أن یكون ھذا اإلجراء على قدر والتوظیفات الصّحة وحمایة األسر خدمة مجموعات الحوافز من أجل زیادة میزانیّ 
االحتیاجات وسریعًا وعادًال وخاضعًا للمساءلة. وینبغي للحكومات أن تخفض أو تؤخر مؤقتًا دفع الضرائب، مع إعطاء 

سبب الذین یواجھون أكبر قدر من المصاعب ب ة للمستھلكین واألعمال التجاریة الصغیرة والعاملین لحسابھم الخاصّ األولویّ 
تضّرًرا من الناحیة االقتصادیة. وینبغي النظر في  شدّ األ ح أن یكنّ رجّ یُ  اللواتياألزمة. وینبغي أن تركز أیًضا على النساء 

إعفاءات ضریبیّة استثنائیّة على أساس مخّصص للشركات الكبرى المعّرضة لخطر اإلفالس، ولكن ینبغي أن تكون ھذه 
دخل على ضریبة الالت بصفة عاّمة، ال ینبغي تخفیض معدّ لكن ). و5ا اإلطار اإلعفاءات مشروطة باإلصالح (أنظرو

فیما ستخرج بعض الشركات  ،أرباحأّي تكافح التي الشركات  لن تحققالشركات. ووفق تعبیر شبكة العدالة الضریبیّة، "
 .84سالمة من ھذه الكارثة"

حیث تكون تتضّرر جمیع قطاعات االقتصاد. لذا، یجب فرض الضرائب على األموال حیثما تكون أكثر تركیًزا، و مول
ط، یتعیّن على األرباح أكبر. نحن نتعامل مع ظروف استثنائیّة تتطلب تدابیر استثنائیّة. وعلى المدى القصیر والمتوسّ 

رائب على أولئك الذین یستطیعون تحّملھا، من أجل تمویل حزمة الحكومات أن تستخدم التدابیر االستثنائیّة لفرض الض
الصّحة العالمیّة وتدابیر اإلغاثة االقتصادیّة العالمیّة. وتوصي منّظمة أوكسفام الحكومات باتخاذ اإلجراءات التالیة، وبأسرع 

 ما یمكن:



؛ في الحرب العالمیّة األولى، فرضت االستثنائیّةاألرباح لجمیع الشركات ذات األرباح  فائضفرض ضریبة مؤقتة على  •
   85٪.8٪ على األرباح التي تزید عن عائد سنوي بنسبة 80بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة معدل ضریبة بنسبة 

 زیادة الضرائب على الثروة، فوًرا وبنسب كبیرة، للمساعدة في تمویل خطط اإلنقاذ ھذه واالنتعاش. •
 . 86الدفع ةالرباعیّ سیّارات اللكربون، مثل فرض ضریبة على لوالمنتجة  یّة الفاخرةالكمالفرض ضرائب على السلع  •
تطبیق ضریبة المعامالت المالیّة، وھي ضریبة صغیرة على كل معاملة مالیّة یمكن أن تجمع عشرات الملیارات من  •

 .  87المالیّة أن تحّد من المضارباتالدوالرات و
 على الشركات ذات المبیعات الرقمیّة العالیة. 88ةتفعیل ضریبة المبیعات الرقمیّ  •
تنسیق اعتماد الحّد األدنى من الضرائب على الشركات على مستویات كافیة وعادلة، وعلى أساس كل بلد على حدة،  •

 وعلى أساس التوزیع العادل لألرباح المحققة في كل بلد.
لجنسیات لكل بلد على حدة من ونشر تقاریر الشركات المتعّددة ا التعجیل بالتبادل التلقائي آللیّات المعلومات للبلدان النامیة •

 عادة األموال المھّربة إلى المالذات الضریبیة.استأجل 
 بدء المفاوضات من أجل التوّصل إلى اتفاق عالمي للضرائب الخضراء (ضرائب الكربون عبر الحدود). •
 ى حدة.فرض تقدیم جمیع الشركات الكبیرة تقاریر عاّمة عن كل بلد عل •

وبمجرد أن تھدأ األزمة، سوف تشعر الحكومات بالضغط السترداد العائدات الضریبیّة التي سوف تنھار نتیجة لألزمة 
ل جقبل األزمة من أ أصًال  االقتصادیة وحزم التحفیز. وینبغي لھا أن تفعل ذلك بغیة تصحیح االختالالت التي كانت موجودة

، وتحویل العبء الضریبي من العمل إلى التي تشّكل ھدًراة وضع حّد للحوافز الضریبیّ استعادة ثقة المواطنین في الضرائب: 
ة للصناعات لشركات الكبیرة، وعكس اإلعفاءات الضریبیّ على اكل بلد على حدة عن ة تقاریر عامّ  وفرضرأس المال، 

 ثة، واعتماد الضرائب الخضراء.الملوّ 

إعادة من أجل مّرة واحدة في كّل جیل لإغتنام الفرصة 
  أكثر عدالً  بناء عالمٍ 

لقد كشفت ھذه األزمة عن ضعف حتى أغنى الدول على وجھ األرض. وھي تبیّن عدم كفایة القومیّات الضیّقة والضرر الذي 
سببتھ عقود من تآكل قدرة الدولة. كما تظھر كیف تضعف أوجھ انعدام المساواة العمیقة والمتزایدة قدرتنا على مواجھة 

 یدات الوجودیّة.التھد

من  لقد باتوھذا ما یجعل المستحیل ممكنًا.  :ومع ذلك، فإنھا تكشف أیًضا أننا قادرون على الحشد الجماعي على نطاق واسع
مل الجماعي، بقیادة الحكومات عن القّوة المذھلة للتضامن والع ھذه األزمة الواضح أّن ما یھّم حقًا ھو حیاة البشر. كما تكشف

التضامن الدولي لم یتحقق بعد على  غم من أّن الحكومات بدأت تتصّرف بشكل حاسم على الصعید المحلي، فإنّ على الروــ 
 نطاق واسع.

. وعلى الرغم من المستوى غیر المسبوق للعمل 2008من األزمة المالیّة لعام سوى القلیل جد�ا من الدروس د ولم یُستفَ 
الفشل الواضح للنموذج االقتصادي، واصل القادة تنفیذ السیاسات التقسیمیّة  الجماعي من جانب الحكومات، وعلى الرغم من

واصلوا اعتماد سیاسات اقتصادیّة غیر متكافئة وغیر مستدامة إلى كما التي أّدت إلى األزمة في المقام األول. ذاتھا والمدّمرة 
لقد  المرأة. في. ولھذه السیاسات آثار سلبیّة بوجھ خاص حّد بعید، األمر الذي یعّجل بانعدام المساواة ویدفع إلى انھیار المناخ

االقتصادیة الفاشلة بالناس العادیین، وأضعف مجتمعاتنا، وأّدى إلى صعود القومیّة الیمینیّة  اتأضّر عقد من التقشف والسیاس
  الخطیرة، وتراجع الدیمقراطیّة، وردود الفعل العنیفة ضد الحركات النسویّة.

تتقلّص في ظلّھ بشكل  اعالمً وسیكون یمكننا إعادة بناء عالم أفضل، عالم أكثر عدالً وأكثر استدامة.  بل ،حتمی�الیس ھذا الواقع 
یدفع األغنیاء سعالم وفي ظّل ذلك العّرض فیھ حیاة أطفالنا واألجیال المقبلة للخطر. جذري الفجوة بین األغنیاء والفقراء وال نُ 

تكون فیھ الحكومات مسؤولة تجاه ساد حلول جماعیّة للتحّدیات التي تواجھ البشریّة وحّصتھم العادلة للمساھمة في إیج
أبعد  على مستوى مواطنیھا. وذلك كلّھ یعني بالطبع توفیر الرعایة الصحیّة الشاملة للجمیع والحمایة االجتماعیة الشاملة. ولكن

ف انھیار المناخ. وأن نتعلم الدروس من ھذه األزمة التي لم ننا ھذا العالم أیًضا من اتخاذ إجراءات لوقمن ذلك، یجب أن یمكّ 
 یسبق لھا مثیل، لبناء اقتصاد أكثر إنسانیّة وعالم أكثر عدًال.

بشكل جذري  حدّ والالبناء على ھذه اللحظة من العمل الحكومي غیر المسبوق لتغییر اقتصاداتنا بشكل دائم  بناء بشكل أفضل.الإعادة  -1
 انھیار المناخ. كسب المعركة ضدّ لمن انعدام المساواة و

ة مستعدة لألوبئة في ة الشاملة وأن تكون البشریّ ضمان حصول كل إنسان على وجھ األرض على الرعایة الصحیّ  الصّحة للجمیع. -2
 المستقبل. 

یجب أن نضمن اآلن أّن التدخالت الطارئة الیوم سوف یغّطي كلفتھا فرض ضرائب أكثر عدًال على األفراد  إقتصاد إنساني. -3
 ة، ولیس من خالل العودة إلى التقشف الظالم.والشركات الغنیّ 
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