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 األولویة للناس، ولیس لألرباح
  

 الصادر عن الفریق العامل المعني بالسیاسات االقتصادیة 19-الرد المشترك على أزمة كوفید
 2020نیسان  / أبریل

  

عن إخفاقات النظام االقتصادي العالمي وتعمق أوجھ الالمساواة والظلم المرتبطة بھ كل االرتباط. یحدد  19-تكشف جائحة كوفید

خمسة أوضاع  – 2016الذي صاغھ أعضاء الحركة واعتمدتھ الشبكة العالمیة في أواخر  – الجماعي للنضال المشترك المیثاق

شركات على تواجھ المجتمعات في شتى أنحاء العالم، تشمل اإلفقار واالستالب في ظل الوفرة، وتعمق الالمساواة، وھیمنة ال

صناعة القرار الحكومي، والتغیر المناخي، وتزاید القمع. المیثاق المشترك بدوره یعد نقطة بدایة مشروع االنتقاد الممنھج الخاص 

" مؤخراً، ومعھا أدوات توعیة سیاسیة للجمھور، تربط ةللرأسمالی الزمنیة الخارطةبالفریق العامل، والذي اشتمل على إصدار "

وھي نظام الخصخصة والتنافس،  –ھذه األوضاع بالنظام االقتصادي العالمي الراھن.  تكشف الخارطة الزمنیة أن الرأسمالیة 

ستقبل. من منظور لھا بدایة، وأنھا تحولت على مر الزمن ویمكن أن تتحول في الم –باالعتماد على الالمساواة واالستغالل 

حقوق اإلنسان، فإن األثر األھم ألي نظام أو سیاسة اقتصادیة ھو األثر على الناس، ال سیما األكثر عرضة للخطر، ودور النظام 

أو السیاسة في تیسیر احترام وحمایة وإعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والمدنیة والسیاسیة والثقافیة والبیئیة، من قبل 

 ت بالمقام األول، بناء على أقصى الموارد المتوفرة والمساعدات الدولیة والتعاون الدولي.الحكوما

ملیون شخص سیكونوا قد فقدوا  25تقدر أن  الدولیة العمل منظمةمع اجتیاح فیروس الكورونا المستجد االقتصاد العالمي، فإن 

ً والنساء والمھاجرین لعبء غیر متناسب في أزمة خسارة الوظائف أعمالھم بنھایة األزمة، مع تحمل الشباب واألكبر  سنا

و"كثرتھم في الوظائف متدنیة األجور والقطاعات المتضررة" مع مواجھة المھاجرین لمخاطر "بسبب االفتقار للحمایة االجتماعیة 

ملیون نسمة من الفقراء ومحدودي الدخل في  140ألن األزمة ستضر بـ  كیروس مركزوالقدرة على تفعیل الحقوق". لقد أشار 

" في سریالنكا، حیث یعمل والمجتمع القانون أمانةلوالیات المتحدة، بصورة غیر متناسبة. تكررت ھذه التوقعات في تقدیرات "ا

في االقتصاد غیر الرسمي "ویضطر الكثیرون إلى االختیار بین خطر اإلصابة بالعدوى ونقلھا، أو خسارة بالمئة من السكان  60

) UNCTADوظائفھم، مع عدم القدرة على دفع اإلیجار والكفاح إلطعام العائلة". یؤكد مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (

أن األزمة االقتصادیة الجدیدة ستصیب قاع السلم االقتصادي بشكل أقوى، بما یشمل من یعملون في بعض القطاعات الخدمیة. 

دم المنازل أثناء الجائحة. ومع توقع أنھ "قد یكون فقراء العالم، في جنوب أفریقیا، یواجھ سكان المدن الصفیح اإلخالءات وھ

على أنھ: "ال  موندولو أباھالليأكثر من ملیار نسمة یعیشون في مدن من العشش الصفیح، ھم األكثر تضرراً"، تشدد منظمة 

یبدو من أن منع ھذا الفیروس من االنتشار ممكناً، بینما نحن ما زلنا نعیش في الوحل مثل الخنازیر، وبینما الكثیر من المستوطنات 

لكثیر من السكان ألي مرافق صرف صحي". وفي لیست بھا میاه جاریة، ومع تشارك مئات الناس في صنبور واحد، وافتقار ا
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زمبابوي، قال أحد األعضاء: "رغم عدم توفر أي دخل أثناء الحظر، فالحكومة لم توقف تقدیم الخدمات االجتماعیة المالیة، 

 وتوفر تعویضات إلنقاذ الفقراء أثناء فترة الحظر".

عن أن حتى أغنى الدول تجاھد  واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق مركزمع تحلیل الردود الحكومیة للتعامل مع األزمة، كشف 

بنھج یعتمد على حقوق اإلنسان في صیاغة باقات التحفیز االقتصادي، من أجل حمایة الفقراء. لكن  الحتواء الجائحة، وطالب

الھادفة للربح، وھناك خطر كبیر بأن تستغل الشركات األزمة  الشركات إلنقاذالكثیر من الحكومات تركز على تقدیم باقات دعم 

كفرصة لتوسیع سوقھا وأرباحھا، بما یشمل في قطاعات مثل التعلیم، حیث یسعى كبار الالعبین بمجال تقنیة المعلومات إلى 

من الوضع القائم. مع تسلیط الضوء على تاریخ طویل من برامج اإلصالح الھیكلي التي جعلت التعلیم والماء والخدمات  االستفادة

األساسیة األخرى "ھدفاً لتحقیق األرباح" والخصخصة على حساب "الكثیر من النساء والمجتمعات المھمشة في آسیا والمحیط 

عن ردھما  الدولي النقد وصندوق الدولي البنكمنتدى آسیا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمیة: "أعلن  قالالھادئ، 

قروض طوارئ جدیدة تستھدف الدول الفقیرة، حیث النظم الصحیة في أضعف حاالتھا  النیولیبرالي [على األزمة] على ھیئة

والناس معرضون للخطر". حتى في أوروبا وأمریكا الشمالیة، تعاني المستشفیات الحكومیة من كثرة الحاالت، مع تزاید أعداد 

وتشمل اآلثار المترتبة  – 19-ثار الالمتكافئة للكوفیدالحیوات المفقودة، ال سیما في المناطق المھمشة والفقیرة بتلك الدول. إن اآل

تكشف عن القصور في النموذج االقتصادي القائم فیما یتعلق بترسیخ  –على أساس الطبقة والجندر والعرق واإلثنیة والمواطنة 

م الھیكلي القائم في القلب من أوجھ الالمساواة العمیقة والكبیرة بین الدول وداخلھا. في ھذا الصدد، یكشف الوباء ویعمق من الظل

 النظام الرأسمالي.

 مطالبنا على المدى القصیر

مع تحرك الدول نحو التعامل مع األزمات الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة، یطالب األعضاء الحكومات بأن تقوم  ●

دعم للشركات والقطاعات أوالً بحمایة حیاة وحقوق اإلنسان الخاصة بجمیع المواطنین وغیر المواطنین، قبل تقدیم ال

المالیة، والتصدي للمخاطر التي تواجھ العاملین بالرعایة الصحیة والخدمات العامة، والعمال بالقطاعات غیر الرسمیة 

والعاملین بعقود مؤقتة، وغیر ذلك من الفئات المعرضة للخطر. في حین نُقدر أن التدابیر قد تختلف من دولة إلى دولة، 

قاعدة "األجور على سبیل المثال طالبت بتحركات عاجلة من خالل توسیع  الشخصیة للحقوق المصریة المبادرةفإن 

االستثنائیة" للعاملین بالقطاع غیر الرسمي، وفرض تجمید على تسدید فواتیر المرافق والضرائب بالنسبة إلى محدودي 

ومتوسطي الدخل، وزیادة المساعدات النقدیة المقدمة عبر صنادیق الضمان االجتماعي، وزیادة المخصصات للخبز 

 المدعم والسلع المدعمة األخرى.
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 وقف وإجراءات التجوال بحظرألعضاء بإیقاف فوري للمعاملة القاسیة واالعتقاالت والمعاقبة على صلة یطالب ا ●

 .ادیةاالقتص األنشطة

یجب فوراً تجمید سداد الدین السیادي وأقساط القروض أو إلغاء تلك المدفوعات، بالنسبة إلى الدول النامیة، بناء على  ●

مبادئ حقوق اإلنسان الخاصة بالمساعدة والتعاون الدولیین، مع السماح باستخدام أقصى كم متوفر من الموارد الحتواء 

 حقوق اإلنسان.آثار األزمة واحترام وحمایة وإعمال 

من جائحة  العالمي االقتصاد بحمایة مؤخراً  فتعھدھاعلى مجموعة العشرین أن تضمن تدفق الموارد للدول األفقر،  ●

یجب أن یعاد توجیھھ من الدعم غیر المحدد الذي یحدد على تجدید النمو االقتصادي العالمي واسترداد  19-یدكوف

 ودعم عملیات اإلنعاش. 19-استقرار األسواق، إلى ضمان كفالة حقوق اإلنسان في التعامالت مع كوفید

قضاء على التدفقات المالیة المشبوھة لضمان أقصى توفر للموارد لمواجھة الجائحة وإعمال حقوق اإلنسان، یجب ال ●

 على مستوى العالم، والمالذات الضریبیة المتاحة للشركات، واستمرار ھذه التدابیر كأولویة.

في التمكین من خصخصة أو إضفاء الطابع التجاري على كفالة  19-على الحكومات حجب أي استخدام ألزمة كوفید ●

الحرص البالغ في عدم تسلیم البیانات أو إدارة قطاعات معینة، مثل  الخدمات االساسیة، بما یشمل من خالل تحري

 التعلیم أو الصحة أو المیاه والصرف الصحي، لشركات متعددة الجنسیات.

 19-المطالب على المدى البعید: تقدیم نماذج اقتصادیة بدیلة لفترة ما بعد كوفید

تحوالت في النموذج االجتماعي االقتصادي القائم، بناء على مبادئ  تطالب الشبكة العالمیة وأعضاؤھا ببدائل قادرة على إحداث

إعمال حقوق اإلنسان والعدالة للجمیع. تقوم الحركات االجتماعیة والمجتمعات من الشعوب األصلیة بالفعل بتنفیذ نماذج بدیلة، 

) بتسلیط الضوء AIPPلیة األسیویة (تشمل التضامن االجتماعي والتعاونیات واالقتصاد التشاركي. تقوم مجموعة الشعوب األص

على الممارسات الخاصة بالشعوب األصلیة منذ زمن طویل، وھي ضروریة لبقاء ورفاه المجتمعات، من حیث كونھا "إعالن 

 كزالطبیعة ودعم الناس بعضھم لبعض في األوقات الحرجة". یصر مر بااللتزام الجماعي من المجتمع باسترداد التوازن مع

، من خالل "حملة الفقراء" على أن التحلیل والمطالب والبدائل الخاصة بالفئات الفقیرة ضروریة كل الضرورة لتحویل كیروس

االقتصادیة والسردیات األخالقیة المشوھة التي تعمق من الفقر والعنصریة والعسكرة والتدمیر البیئي. أما -البنى االجتماعیة

فھو یقترح بدوره أن "الحركات النسویة والشعبیة" یجب أن تكون في صدارة الصورة، وأن "العالم بھ ثروات  APWLDى منتد

نسان ومنھا توفیر خدمات الرعایة الصحیة للجمیع والحمایة االجتماعیة و"األمر ال یتطلب سوى اإلرادة كافیة" إلعمال حقوق اإل

، وبتقدیم "حلول بدیلة" من برصد والمطالبة بحق الناس والمجتمعات في الغذاء والتغذیة الدولیة FIANالسیاسیة للتنفیذ". تقوم 
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التي لدیھا رؤیة راسخة تعبر عن  AP-IWRAWالمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم. أما منظمة 

"العالم المختلف، األقل اعتماداً على مطالب الرأسمالیة، ممكن على كل حال،  العدید من "ناشطات حقوق المرأة"، فھي تقول بأن

لكنھ یحتاج إلى تقدیر حیاة البشر أكثر من مراعاة مصالح األعمال.. بناء على مبادئ حقوق اإلنسان الخاصة بالمساواة وعدم 

) فھي تقدم "األمل في ESCR-GIتماعیة والثقافیة (التمییز واحترام الكوكب". أمام المبادرة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالج

أن تفتح ھذه األزمة المجال إلعادة التفكیر في كیفیة تنظیم وإدارة مجتمعاتنا" وأن "حقوق اإلنسان كإطار عمل وحركة، وال سیما 

عیة والثقافیة، ستكون عنصراً ال غنى عنھ... للمطالبة بالتغییر الكبیر القادر على إحداث تحوالت، الحقوق االقتصادیة واالجتما

 عبر التضامن والتعاون والعمل الجماعي" من أجل التصدي للتغیر المناخي والالمساواة والحاجة إلى خدمات عامة قویة.

https://www.iwraw-ap.org/covid-19-capitalisms-mask-has-slipped/
https://www.gi-escr.org/escr-in-changing-times

