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 2020 دیسمبر/األول كانون–ورقة إحاطة من منظمة أوكسفام 

 
 2020جمیع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام الدولیة كانون األول/دیسمبر 

 منظمة أوكسفام كما وتشكرفان ریجینمورتیل وإلین إھمكي.  يھذه الورقة لیلیانا ماركوس باربا وھیلد شارك في كتابة
كل من كیارا ماریوتي وخایمي أتینزا وجولي سیغرز وماكس لوسون ونادیا دار ودیدییھ جاكوبس وبابلو أندریس 

بھدف وھي جزء من سلسلة من األوراق المكتوبة  لمساھماتھم في انتاج ھذه الورقة،ریفیرو مورالیس والریسا بیلھام 
 نیة. إثراء النقاش العام بشأن قضایا التنمیة والسیاسات اإلنسا

 أجرى البحوث لغرض ھذا التقریر دیزي سیبون وستیفن كید ودیالو أثیاس وآن تران من مؤسسة مسارات التنمیة.
تجدون الجدول الذي یتضمن البیانات المدرجة، فضًال عن مواد إضافیة عن نطاق وكفایة االستجابة للحمایة 

 .ھنا -االجتماعیة مع أمثلة قطریة متاحة في صفحة منظمة أوكسفام 

رجى التواصل إلكترونیًا على العنوان التالي لمزید من المعلومات عن القضایا التي أثیرت في ھذه الورقة، یُ 
advocacy@oxfaminternational.org. 

 
ألغراض المناصرة ھ مجانًا ، ولكن یمكن استخدام نصّ لھذا المنشور محفوظةإن جمیع حقوق الملكیة الفكریة 

. ویطلب صاحب حقوق الملكیة الفكریة أن یُحاط علًما بأي لبالتفصی المصدر ذكرم والبحث، بشرط والحمالت والتعل
من ھذه االستخدامات بھدف تقییم األثر. أّما في ما یتعلق بالنسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة االستخدام في 

بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل دفع فال بّد من الحصول على إذن وقد یتوّجب  االقتباسمنشورات أخرى أو الترجمة أو 
 .policyandpractice@oxfam.org.ukإلكترونیًا: 

منّظمة أوكسفام بریطانیا لصالح منّظمة  االمعلومات الواردة في ھذه الورقة صحیحة وقت إرسالھا للنشر. نشرتھ
 :DOI. 2020كانون األول/دیسمبر فی6-708-78748-1-978أوكسفام الدولیّة تحت الرقم المتسلسل:  

10.21201/2020.7048 

 
 
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

 . صورة الغالف: [التعلیق التوضیحي واسم المصور/صاحب حقوق الملكیة الفكریة]

 

  

على تراجع الدمار االقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. ومن دون ، ال تظھر أي إشارة 2020مع قرب نھایة عام 
اتخاذ إجراءات عاجلة، سوف یتفاقم الفقر والالمساواة في العالم  تفاقًما كبیًرا. فقد خسر مئات المالیین من الناس 

یومیة لعدة أشھر. غرقوا في الدیون أو اضطروا إلى التخلي عن إحدى وجباتھم الإذ  ،وظائفھم، أو ازداد وضعھم سوًءا
ملیار شخص لم یتلقوا أي دعم مالي  2.7مسارات التنمیة أن أكثر من مؤسسة  ویظھر من بحث أجرتھ منظمة أوكسفام و

م لدعم العاطلین عن العمل من حكوماتھم في وقت مست بھم الحاجة إلیھ. كما یبیّن تحلیلنا أن الحمایة االجتماعیة التي تُقدّ 
سر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لم تكن كافیة لتلبیة احتیاجاتھم األساسیة. وكان والمسنین واألطفال واأل

 الدعم الحكومي . اشكال كل ت اآلن تقریباة واحدة كما توقف% من الدعم الحكومي مجرد دفعة لمرّ 41

من الدعم الذي تم اختباره على مستوى الموارد قد تركت  متدنیةعلى مستویات  تسیاسة اجتماعیة ركزإن عقوًدا من 
لمواجھة األزمة االقتصادیة الناجمة عن جائحة كورونا. ومع ذلك، أظھرت بلدان مثل  البتةمعظم البلدان غیر مستعدة 

ھج أثًرا عمیقًا جنوب أفریقیا وبولیفیا أن اتباع نھج عالمي إزاء الحمایة االجتماعیة أمر یمكن تحمل كلفتھ، وأن لھذا الن
 على الحد من الالمساواة وحمایة األشخاص في أوقات حاجتھم.

https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/621132
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 صملخّ 
عاًما. وھي تبیع القھوة والسجائر أمام میناء  64غ من العمر تبل - الغالففي  تھاصورالتي تظھر  -نوفیس 

. یعتمد كل من ابنھا المریض بالسرطان، وحفیدتیھا اللتین توفیت والدتھما طفولتھافنزویال  منذ  فيماراكایبو 
د لكن نظًرا للقیو .كانوا یعیشون من الدخل القلیل الذي كانت تجنیھوالذین  ،سنوات على دخلھا 8قبل 

المفروضة على الحركة بسبب حالة الطوارئ التي فرضتھا جائحة كورونا، تقول نوفیس إنھا لم تعد قادرة 
مقایضة بعض السجائر  امكنھافي أحسن أحوالھا و ،على بیع ما یكفي لسد رمقھا كما كانت تفعل من قبل

 باألرز للحصول على بعض الطعام لعائلتھا.
 من ةاألشخاص بشدّ  تضرر مالیینقد لخسائر فادحة في األرواح وسبل العیش. بجائحة كورونا  تتسبب

. فقد خسر مئات المالیین من األشخاص وظائفھم تدابیر الحجر الالزمة الحتوائھمن و الفیروس نفسھ
ما یعادل  وحده 2020في الربع الثاني من عام   االغالقاتقد بلغ وقت العمل المھدور بسبب فلھم. وودخ

. وتعاني النساء العامالت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على وجھ 1ملیون وظیفة بدوام كامل 495
انخفض قد الخصوص، حیث تعملن في أكثر القطاعات تضرًرا، مثل المالبس والخدمات والعمل المنزلي. و

ان الفقر سیزداد  .2% خالل الشھر األول من الجائحة60دخل العامالت في القطاع غیر النظامي بنسبة 
. وفي حین ضخت بشكل كبیر في جمیع البلدان للمرة االولى منذ عقود في حال لم تتخذ اجراءات فوریة

ھمة لدعم العمال وعامة السكان، فإن م، بما في ذلك تدابیر 3تریلیون دوالر في اقتصاداتھا 9.8البلدان الغنیة 
ا كانت كلفتھ" لحمایة شعوبھا ن من اتباع نفس النھج "أیً غالبیة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لم تتمك

ووفقا للبنك الدولي فیما یخص االموال االضافیة التي وجھت تحدیدا لبرامج الحمایة االجتماعیة واقتصاداتھا. 
من الدول الغنیة قد انفقت  28خالت خاصة بالعمال، دعم اجتماعي وضمان اجتماعي)، فإن د(بما فیھا ت

$ للشخص 28و  4وفي المقابل، فإن االقتصادات الضعیفة والناشئة قد انفقت ما بین  $ للشخص،695
 4الواحد.

 
یعیشون في  ر شخص إضافيلھ ملیااالرتفاع المتوقع في الفقر المدقع بسبب جائحة كورونا ما معدّ  ویحاكي

ملیار نسمة، بأقل من  3.3ویعیش ما یقرب من نصف سكان العالم، أي . 5العقد المقبل على مدار فقر مدقع
. وقد تراجع الدخل 6دوالرات 3.20ملیار نسمة بأقل من  1.8یومیًا للفرد، فیما یعیش  أمریكي دوالر 5.50

 250ذلك  غمروقد یُ  ،7%، مع ارتفاع الخسائر في البلدان المتوسطة الدخل10نحو بعلى الصعید العالمي 
عیش بأقل من على ملیون آخرین  290میًا، ودوالر یو 5.50ملیون شخص إضافي على العیش بأقل من 

. وسیكون األشخاص المقیمون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على وجھ الخصوص، 8دوالر 3.20
 األشد عرضة للخطر.

 الحمایة االجتماعیة
مساواة تعد الحمایة االجتماعیة الشاملة للجمیع من أقوى األدوات التي یمكن للحكومات أن تحّد بھا من الال

والضعف والفقر والحاجة. وھي ركیزة أساسیة لسیاسات إعادة التوزیع عندما تضع األموال التي تم جمعھا 
 .من الناساالكثر فقرا الشریحة أیدي  بینمن خالل الضرائب التصاعدیة 

وإذا ُصممت الحمایة االجتماعیة من منظور النوع االجتماعي یمكنھا أن تسھم إسھاًما كبیًرا في تحقیق 
المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة. كما أّن بناء برنامج للحمایة االجتماعیة الشاملة للجمیع لیس فقط وسیلة 

ات على المدى القصیر من خالل الحفاظ على فاعلة میسورة التكلفة لحمایة رفاه المواطنین وإنقاذ االقتصاد
تعزیز التنمیة االقتصادیة  على االرجح ھو أیًضا استثمار ذكي من شأنھ بل، ااالستھالك أو زیادتھ معدالت

فور  مع مرور الوقت اقل كلفةعلى المدى المتوسط إلى الطویل. ویصبح االستثمار في الحمایة االجتماعیة 
 العالیة المتمثلة في االستثمار في الحمایة االجتماعیة الشاملة والخدمات العامة الفضلىالبلدان الدورة  بدئ
 .10ما یؤدي إلى ارتفاع اإلیرادات الحكومیة على المدى الطویل 9دةوالج
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 .دةوالج العالیة المتمثلة في االستثمار في الحمایة االجتماعیة الشاملة والخدمات العامة الفضلىالدورة 
 

 
 .ات). العقد االجتماعي ودور الضمان االجتماعي الشامل في بناء الثقة في الحكوم2020وآخرون (المصدر: كید 

. وقد 11ل الحمایة االجتماعیةاشكأ جمیعملیارات شخص یفتقرون إلى  4قبل انتشار الجائحة، كان أكثر من 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، قراًرا جریئًا باالستثمار في توسیع  فیھااتخذت حكومات كثیرة، بما 

ً للبنك الدولي، فإن التوسع في تحویالت الحمایة االجتماعیة المرتبط  نطاق الحمایة االجتماعیة. ووفقا
 االتكاء. وقد استلزم ذلك من الحكومات 12ملیار شخص على الصعید العالمي 1.3قد وصل إلى  بالجائحة

أو أن تأخذ قروًضا من مصارف خاصة أو عامة. ولكن ھل كان ذلك  ،مواردھا المحلیة علىبشكل كبیر 
 كافیًا لتجنب تفاقم الفقر والالمساواة؟

عاًما، نصف دخلھا كعاملة منزلیة  38كمبودیا تبلغ من العمر  منفقدت سوفان فاري، وھي أم عزباء 
دوالًرا فقط  80ا إلى عندما قرر صاحب عملھا تخفیض ساعات عملھا بسبب الجائحة. ومع تدني دخلھ

قالت إنھا لم تعد قادرة على تغطیة نفقاتھا. ثم اتخذت قراًرا شجاًعا بأن تصبح عاملة نقل غیر في الشھر، 
 3دوالر أمریكي لشراء دراجة توكتوك. لم یتجاوز دخلھا  5000طلب ذلك قرًضا بقیمة نظامیة، وقد تت

في الیوم الواحد، وقالت إنھا كانت بالكاد تنجح في تدبر أمورھا. وعندما أغلقت المدارس  اتدوالر 5إلى 
سوفان وبسبب دیونھا الكبیرة، ال تزال  دراجة التوكتوك. علىمعھا ابنتھا  أن تصطحبأبوابھا، اضطرت 

التأمین االجتماعي  نظامبطلب لالنضمام إلى  ،عاملة غیر نظامیةسوفان بصفتھا تقدمت . ھشة اقتصادیا
على بطاقة اإلنصاف الصحي بمساعدة رابطة عمال دراجات التوكتوك، لكنھا لم تلق أي لحصول ول

 خالل الجائحة. الذي وضعتھ الحكومةالدعم  برنامج لم تكن تستوفي شروطأنھا لم تكن  ، اذاستجابة
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 بحثنافي ما یخص 
التحویالت النقدیة للحمایة االجتماعیة  مسألة لقد نظرت منظمة أوكسفام ومؤسسة مسارات التنمیة في

بلداً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بین نیسان/أبریل  126كاستجابة ألزمة جائحة كورونا في 
في  ایجازھانتائج البحث في ورقة إحاطة جدیدة لمنظمة أوكسفام ویمكن  نُشرت. 2020وسبتمبر/أیلول 

 الخالصات الرئیسیة التالیة:

% من البلدان التي جرت دراستھا حمایة اجتماعیة طارئة قائمة على 75. فقد أدخلت ممكنالتوسع  •
النقد من خالل التوسع "األفقي" في برامج الحمایة االجتماعیة (أي الوصول إلى المزید من الناس)، أو 

 ." (أي زیادة حجم االستفادة من الحمایة)العموديعن طریق التوسع "

التي تتمتع بنظم حمایة و مثل جنوب أفریقیا . لقد تمكنت البلدانة االجتماعیةأھمیة وجود نظم للحمای •
الوصول إلى  اذ تمكنوا من ،قویة ، من حمایة سكانھا واقتصاداتھا على نحو أفضلواجتماعیة قائمة 

 تقدیم المزید. دائًما باإلمكانأنسب، وإن كان  تقدیماتعدد أكبر من الناس بمستویات 

. في جمیع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي استحدثت تدابیر االستثمار اجمالي انخفاض •
. ولم الناتج المحلياجمالي % من 0.46الحمایة االجتماعیة الطارئة، ال یمثل متوسط االستثمار سوى 

 .الشدید%، وھو المعیار المرجعي لتجنب الركود 2 نسبة اثنان یبلغ سوى بلدان

. لیس ثمة خطط للبطالة في غالبیة البلدان التي جرى من الحمایة المستفیدینمحدودیة عدد األشخاص  •
لھم. وتغطي والذین یفقدون دخ األشخاصتحلیلھا؛ كما تفتقر ھذه البلدان إلى اآللیات التلقائیة التي تحمي 

قُدمت  % من البلدان29% من البلدان أقل من نصف السكان. وفي 81االستجابات الطارئة في 
 قّل من ُعشر السكان.أل الحمایة

في الحسبان االحتیاجات الخاصة للمرأة، مع  اخذ . عدد قلیل جًدا من الخططالنساء ھن أقّل المستفیدین •
% من ھذه الخطط تغطي الدخل أو فقدان الوظائف لألشخاص الذین ال یتمتعون بالتأمین ضد 49أّن 

مستقرة وغیر نظامیة. أّما الدعم المباشر  البطالة، وھو ما قد یفید العدید من النساء في وظائف غیر
في االستجابات الوطنیة. وقد تستفید النساء بصورة غیر مباشرة من  فھو بالكاد ُمدمجألعباء الرعایة 

م إلى األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقة. غیر أن ھذه الخطط عادة ما تكون موجھة الدعم المالي المقدّ 
 دید من النساء المحتاجات.لمحاربة الفقر، فیما تستثني الع

كانت الدفعات صغیرة جًدا أو غیر منتظمة  في حال. ال یمكن لألسر فعل شيء یذكر عدم كفایة الحمایة •
أو ال تدوم بما فیھ الكفایة. أّما التقدیمات لألسر التي جرى تحلیلھا فكانت جمیعھا قصیرة األجل 

 برنامجلسداد حتى أدنى االحتیاجات األساسیة. وفي كولومبیا، یصل  بالكاد تكفيومنخفضة لدرجة أنھا 
مالیین أسرة من العاملین في القطاع غیر النظامي مع تحویل شھري تلقت األسر  3أنشئ حدیثاً إلى 

 ونصف فقط من الحد األدنى الوطني لألجور. یومینأجر یعادل ما بموجبھ 

بلًدا التي تتوفر معلومات بشأنھا، یمول  59من بین  .یصبح تمویل دین الحمایة االجتماعیة خطًرا •
مالیًا من المؤسسات  خالل اإلیرادات المحلیة المدعومة% منھا استجاباتھا للحمایة االجتماعیة من 41

المالیة الدولیة من خالل القروض والتعلیق المؤقت لسداد الدیون. وفي حین یعني التعلیق المؤقت لخدمة 
إلى وقت الحق، فإن القروض تعني زیادة الدیون المستحقة. وال بد من سدادھا في الدین تأجیل السداد 

 في اإلنفاق العام. كبیر خفضلمطاف، ما قد یؤدي مستقبًال إلى نھایة ا
. قبل انتشار الجائحة، طلوبجتماعیة إلى المستوى المالرسمیة للحمایة اال ةاإلنمائیالمساعدة ال ترقى  •

% فقط من إجمالي المساعدات اإلنمائیة الرسمیة 0.7الحمایة االجتماعیة یشكل كان دعم تطویر سیاسة 
. وخالل ھذه 2018.13المقدمة من الدول المانحة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في عام 

. ان معلومات بسرعة االنفاق على المساعدة اإلنمائیة الرسمیة على الحمایة االجتماعیة ارتفعالجائحة، 
تشیر الى ان التزامات المعونة  المعونة في للشفافیة الدولیة المبادرة اآلني للدعم التي وفرتھاالرصد 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A9
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ملیار) في مقابل  9( 2020% في النصف االول من 182الخاصة بالحمایة االجتماعیة زادت بحوالي 
ادت الدول الغنیة معوناتھا . ومع ذلك، فھذا المبلغ ال یزال یعتبر صغیرا، فقد ز2019ملیار) في  3.2(

 5ملیار دوالر امریكي فقط، اي بما یعادل اقل من  5.8للدول النامیة فیما یخص الحمایة االجتماعیة بـ 
 أوكسفام منظمة توصیات14$ تم زیادتھا لمواجھة كورونا100سنتات لكل 

ركوًدا اقتصادیًا حاًدا مستمًرا ید من البلدان مع استمرار مواجھة العدو ،عشرة أشھر على األزمة مروربعد 
وموجة ثانیة من الجائحة ـ ثمة حاجة ملحة إلى أن تنفذ كل حكومة تدابیر الحمایة االجتماعیة الشاملة لدعم 

. كما ینبغي یة تحقیق ذلكنامكإبھا، وتُظھر أبحاثنا دة شععلمسا المزید تبذلة أن شعبھا. ویمكن لكل دول
 :القیام باآلتي الدخلللبلدان المنخفضة والمتوسطة 

في  الناتج المحلي اجمالي % على األقل من 2زیادة میزانیاتھا المخصصة للحمایة االجتماعیة بنسبة  •
لسد الثغرات التمویلیة القائمة وضمان حزمة دخل دنیا لألطفال والمسنین واألمھات  المتوسط

ضل أداًء. وال یمكن أن یكون . ھذا ھو الدرس المستفاد من البلدان األف15واألشخاص ذوي اإلعاقة
 .انتعاش اقتصادي سریعاستثمار من ھذا المستوى إال بمثابة عامل استقرار تلقائي یدعم 

من خالل  زیادة آثار الحمایة االجتماعیة في الحد من الفقر والالمساواة إلى أقصى درجة ممكنة •
ت وإیصالھا إلى النساء والعاملین السعي إلى الوصول إلى جمیع الناس بشكل أو أكثر من أشكال التقدیما

في القطاع غیر النظامي والمھاجرین والالجئین والشباب وغیرھم من الفئات التي كثیًرا ما تُستبعد؛ 
فئة الحاالت الطارئة (مثل البطالة واإلعاقة واألمومة، وما  تحتوتوفیر تغطیة شاملة لكل من یندرج 

حقیق قدر أكبر من المالءمة للتقدیمات، ورفع تقدیمات إلى ذلك). وتھدف الحمایة االجتماعیة إلى ت
 % على األقل من إجمالي الناتج المحلي للفرد.15خل لما یقرب من جتماعیة البدیلة للدالمساعدة اال

في الحمایة االجتماعیة یسمح للمرأة بالتغلب على  نھج تحویلي مراع للنوع االجتماعيتشجیع اتباع  •
الندرة المفرطة في الوقت، وأعباء الرعایة، والعنف المنزلي، وضعف أوضاعھا في سوق العمل. كما 
یشكل االعتراف بالرعایة غیر المدفوعة األجر والعمل المنزلي كمساھمة حاسمة في االقتصاد 

 ة.والمسؤولیة المشتركة نقطة انطالق إلزامی

من أجل سداد تكالیف الحمایة االجتماعیة الشاملة.  والشركات المواطنین االغنیاءزیادة الضرائب على  •
 ما یحدث في األرجنتین. روینبغي فرض ضرائب جدیدة على الثروة لمواجھة ھذه الجائحة، على غرا

عیة الشاملة، بما في ضمان حصول الجمیع على الحمایة االجتمالدور تؤدیھ  على عاتق الدول الغنیةویقع 
 ذلك عن طریق:

یدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تحقیق  إنشاء صندوق عالمي للحمایة االجتماعیة •
 الحمایة االجتماعیة الشاملة للجمیع من خالل تحسین وزیادة التعاون التقني وتوفیر التمویل المشترك

 لتحفیز الدول ذات الدخل المنخفض على االستثمار اوسع في الحمایة االجتماعیة.

المقدمة من االقتصادات الغنیة في  االجتماعیة حمایةلل الداعمةالمساعدات الدولیة  حجمزیادة  •
مجموعة العشرین وغیرھا من أعضاء لجنة المساعدة اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي 

ة زیادة كبیرة. وینبغي أن یكون ھذا الدعم على شكل أموال إضافیة جدیدة للمساعدات، حتى ال والتنمی
 میزانیات المساعدات القائمة عن االحتیاجات اإلنسانیة واإلنمائیة المھمة األخرى. مسار تحول

. من ، وتمدید تخفیف عبء الدیونةمراجعة جذریإلغاء الدیون، ومراجعة مبادرة وقف خدمة الدیون  •
ا بلدً  26ن أبحاثنا أن ، ال سیما في البلدان المثقلة بالدیون، أن یحدث فرقاً كبیراً. وتبیّ الدیون إلغاءشأن 

ا لمدة ستة أشھر لكل من یتجاوز سن الستین في مستوى قادر على تغطیة  عامً یمكن أن توفر تحویًال 
ما وجھت الموارد التي تم  وكل طفل، إذا معاقاالحتیاجات األساسیة، وتقدیم الدعم لكل شخص 

 توفیرھا من تخفیف عبء الدیون إلى الحمایة االجتماعیة.
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، إلى جانب ترلیون دوالر على شكل حقوق سحب خاصة من خالل صندوق النقد الدولي 3تخصیص  •
التزام من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقدیم قروض ومنح فوریة من دون فرض شروط على 

 ماعي في المستقبل، مثل التقشف.اإلنفاق االجت

 تدعم منظمة أوكسفام نھًجا قائًما على الحقوق في الحمایة االجتماعیة في جمیع أنحاء العالم.

في كمبودیا والوس وفییتنام، تدعم منظمة أوكسفام التعاون بین النقابات العمالیة، ومنظمات العمال غیر 
إقامة حوار مشترك مع  بھدف، ومنظمات العمال المھاجرین، والجماعات النسائیة، النظامیین

المؤسسات الحكومیة ذات الصلة من أجل إقامة نظام للحمایة االجتماعیة أكثر شموًال وإدماًجا، وال سیما 
بالنسبة للنساء وغیرھم من العمال المھمشین. وفي كمبودیا، تعمل المنصات الوطنیة مع المجلس 

لوطني للحمایة االجتماعیة لمرجعة اإلدارة المالیة وسیاسات الحمایة االجتماعیة التي تتسم باالستجابة ا
 للصدمات.

وفي األرض الفلسطینیة المحتلة، تدعو منظمة أوكسفام إلى توفیر خدمات أكثر استجابة وشموًال وكفاءة 
دلة حول قوة تأثیر سیاسات االحتالل للحمایة االجتماعیة. ویتم ذلك من خالل الدعوة القائمة على األ

اإلسرائیلي في مختلف الفئات التي ال تستھدفھا خطط الحمایة االجتماعیة الحكومیة. وتمارس منظمة 
أوكسفام والمنظمات الشریكة لھا الضغط مع مؤسسات السلطة الفلسطینیة ذات الصلة لتحسین 

الحصول على تغطیة الحمایة  االستھداف وضمان حق األشخاص المتضررین من الصدمات في
 االجتماعیة.

وفي غواتیماال، تغتنم منظمة أوكسفام الفرصة التي أتاحتھا أزمة كورونا إلثارة النقاش حول الحاجة إلى 
ر منظمة أوكسفام المراقبة التشاركیة لبرنامج "بونو فامیلیا" تیسّ كما تعزیز سیاسات الحمایة االجتماعیة. 

جھد مشترك مع جھات فاعلة أخرى، تُستخدم المعارف الناتجة لدعم المناصرة للتحویالت النقدیة. وفي 
القائمة على األدلة تجاه الحكومة، بما في ذلك استراتیجیة إعالمیة. ونتیجة لذلك، یمكن تحسین الدعم 

 في إطار برنامج "بونو فامیلیا". ضعفًالمقدم إلى أشد السكان ا
فام عضو في التحالف العالمي من أجل حمایة اجتماعیة دنیا وعلى الصعید العالمي، فإن منظمة أوكس

 .2030وفي الحمایة االجتماعیة الشاملة لعام 
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 الھوامش
 

رقب منظمة العمل الدولیة: جائحة كورونا وعالم العمل. الطبعة السادسة. التقدیرات والتحلیالت المستكملة. مَ ). a2020منظمة العمل الدولیة. (1
--responses/WCMS_755910/lang-and-rus/impactshttps://www.ilo.org/global/topics/coronavi

en/index.htm 
). من الرؤى إلى العمل: المساواة 2020كاستانینیو، وب. سیكج، وس. ستاب، ول. توركیھ. ( -ج. أزكونا، وأ. بھات، وج. إنكارناسیو، وج. بالزاوال2

https://www.unwomen.org/en/digital-بین الجنسین في أعقاب جائحة كورونا. ھیئة األمم المتحدة للمرأة.
19-covid-of-wake-the-in-equality-library/publications/2020/09/gender. 

في ذلك اإلنفاق على القطاع الصحي وغیر الصحي، فضًال عن اإلنفاق المعجل/اإلیرادات الضائعة على النحو الوارد مجموع "التدابیر فوق الحّد"، بما 3
). ملخص للتدابیر المالیة القطریة استجابة لجائحة 2020في إدارة الشؤون المالیة في صندوق النقد الدولي. (

-https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/~/media/Files/Topics/COVID/fiscal-monitorكورونا.
database-oct-2020-for-webpage.ashx?la=en $11.7 trillion 

4  
.https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-: انتكاسات الثروة.2020لفقر والرخاء المشترك ا. )b2020(البنك الدولي. 5

prosperity-shared-and 
 .المرجعالسابق6
رقب منظمة العمل الدولیة: جائحة كورونا وعالم العمل. الطبعة السادسة. التقدیرات والتحلیالت المستكملة. مَ . )c2020(منظمة العمل الدولیة. 7

--responses/WCMS_755910/lang-and-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts
en/index.htm 

). تقدیرات تأثیر جائحة كورونا في الفقر العالمي. ورقة عمل من إعداد المعھد العالمي لبحوث 2020خواریز. ( -أ. سومنر، س. وھوي وإ. وأورتیز 8
covid-impact-u/publication/estimateshttps://www.wider.unu.ed-19-اقتصادیات التنمیة التابعة لجامعة األمم المتحدة. 

poverty-global 
). الدورات اإلیجابیة الشاملة في غازمان ف.: لماذا تحتاج الحكومات إلى االستثمار في الحمایة االجتماعیة (ولماذا یخدم 2018جامعة ماستریخت (9

ذلك مصالحھا على أفضل 
وجھ).

s://pdfs.semanticscholar.org/54e7/69c8bf96008322e35867b67bf38a79eb04https://pdfs.semanticschol
72.pdf?_ga=2.195405036.1124479798.160742607 

 .اتالشامل في بناء الثقة في الحكوم ). العقد االجتماعي ودور الضمان االجتماعي2020(كید وآخرون 10
 ./https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public--2019-2017). تقریر الحمایة االجتماعیة في العالم 2017منظمة العمل الدولیة. (11

publ/documents/publication/wcms_604882.pdf---dcomm/---dgreports/- 
 ). الحمایة االجتماعیة واستجابات الوظائف لجائحة كورونا.2020یو. جنتیلیني وآخرون (12
 راجع لوحة المعلومات المساعدة لحملة13

"وان"
aign#!/vizhome/ONEsAidDashboard/ODADashboardpublichttps://public.tableau.com/profile/one.camp 

14  
/ed_protect/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public-: الحمایة االجتماعیةثغراتتمویل  ).a2020(منظمة العمل الدولیة. 15

. soc_sec/documents/publication/wcms_758705.pdf-- 

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755910/lang--en/index.htm
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://pdfs.semanticscholar.org/54e7/69c8bf96008322e35867b67bf38a79eb0472.pdf?_ga=2.195405036.1124479798.1607426079-1683852749.1604940628
https://pdfs.semanticscholar.org/54e7/69c8bf96008322e35867b67bf38a79eb0472.pdf?_ga=2.195405036.1124479798.1607426079-1683852749.1604940628
https://pdfs.semanticschol/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://public.tableau.com/profile/one.campaign#!/vizhome/ONEsAidDashboard/ODADashboardpublic
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_758705.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_758705.pdf
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