ﻧﺸﺮة ﺻﺤﻔﻴﺔ
ﺣﻈﺮ
ُﳛظر اﻻستشهاد ﲟحتو ت هذه النشرة الصحفية أو التقرير اﳌتﻌﻠﻖ ا أو تﻠخيصهـا
ﰲ وساﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﻄﺒوﻋة أو اﳌﺴﻤوﻋة أو اﳌرﺋيـة أو اﻹلﻜﱰوﻧية ﻗﺒﻞ
 22أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2020اﻟﺴﺎﻋﺔ  18/00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ
)اﻟﺴﺎﻋﺔ  14/00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،واﻟﺴﺎﻋﺔ  20/00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﻨﻴﻒ ،واﻟﺴﺎﻋﺔ 23/30
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ دﳍﻲ ،واﻟﺴﺎﻋﺔ  3/00ﻣﻦ ﻳﻮم  23أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  2020ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻃﻮﻛﻴﻮ(
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اﻷوﻧﻜﺘﺎد :ز دة اﻷﺟﻮر وﺗﻘﻠﻴﻞ رﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺰداد ﻫﺸﺎﺷﺔ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﻳﺘﻌﻤﻖ
ﺟنيﻒ 22 ،أيﻠول/سﺒتﻤﱪ –2020ﳚﺐ ﻋﻠﻰ الﻌاﱂ ﻣﻌاﳉة ﻋﺪم اﳌﺴاواة اﳌفرﻃة ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋادة ﺑناء اﻗتصاد ﻋاﳌﻲ أﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪ دﻣار ﺟاﺋحة ﻓﲑوس كورو  ،وﻓ ًقا
لتقرير التﺠارة والتنﻤية لﻌام  2020الصادر ﻋﻦ اﻷوﻧﻜتاد.

ﻓﻤﻦ ﺑﲔ كﻞ الﻌﻠﻞ اﳌوﺟودة ﻣﺴﺒ ًقا الﱵ كشفﺖ ﻋنها ﺻﺪﻣة كوﻓيﺪ ،19-ﻓﺈن ﻋﺪم اﳌﺴاواة اﳌفرط ،الناتﺞ ﻋﻦ أرﺑﻌة ﻋقود ﻣﻦ ﻗﻤﻊ اﻷﺟور ،يشﻜﻞ أكﱪ ﺪيﺪ
)اﻧظر الشﻜﻞ( .وﳛذر التقرير ﻣﻦ أن اﳊﺪيﺚ ﻋﻦ التﻌاﰲ واﻻﻧتﻌاش الﺴريﻊ يشﲑ لفﻌﻞ إﱃ ﻣﺴتقﺒﻞ أكثر تفاو ً وﻋﺪم ﻣﺴاواة ،ﻣﻊ اﻧتﻌاش لﻸثر ء وﻣﻌا ة لﻜﻞ
اﻵﺧريﻦ.
وﺑناءً ﻋﻠﻰ ﲝوث ﻃويﻠة اﻷﻣﺪ ،ﳜشﻰ اﻷوﻧﻜتاد ﻣﻦ أن اﻻستقﻄاب ،ﰲ كﻞ ﻣﻦ الﺒﻠﺪان اﳌتقﺪﻣة والناﻣية ،أﺻﺒﺢ اﻵن ﰲ ﺑنية ﳕوذج ﳕو الﻌوﳌة اﳌفرﻃة .وﳚادل

التقرير ﻧﻪ ﳌﻌاﳉة هذه اﳌشﻜﻠة ﳚﺐ الذهاب أﺑﻌﺪ ﻣﻦ الﺪﻋوات إﱃ "ﻋﺪم ترك أي ﺷخﺺ ﺧﻠﻒ الركﺐ" والنظر ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ذلﻚ إﱃ اﻧتقاء اﳋيارات الﺴياساتية
لﻠفاﺋﺰيﻦ وكيفية ﺪيﺪهـا ﻋاﻗة اﻧتﻌاش أكثر ﴰوﻻً.

ﳕوا ﻏﲑ ﻣوثوق ﺑﻪ وﻏﲑ ﻣﺴتﺪام.
وكشفﺖ اﻷزﻣة اﳌالية الﻌاﳌية إﱃ أي ﻣﺪى أﺻﺒحﺖ الصناﻋة اﳌالية يﻤﻦ ﻋﻠﻰ الﺴياسات وﻗرارات اﻷﻋﻤال ﺑينﻤا كاﻧﺖ تﻐذي ً
ويقول ريتشارد كوزول رايﺖ ،ﻣﺪير ﻗﺴﻢ الﻌوﳌة واسﱰاتيﺠيات التنﻤية ﰲ اﻷوﻧﻜتاد" :لقﺪ ﰎ التﻌهﺪ لتﻐيﲑ ،لﻜﻦ القواﻋﺪ واﳌﻤارسات الﱵ ﲢﻜﻢ توزيﻊ الﺪﺧﻞ والقوة
اﻻﻗتصادية ﻣا زالﺖ ﰲ ﻣﻌظﻤها كﻤا هﻲ".
__________
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وﻓقا لﻠتقرير ،ﻓان توﺟيﻪ ﻣا يقرب ﻣﻦ تريﻠيون دوﻻر سنو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الشركات اﳌﺴﺠﻠة لﺪى ستاﻧﺪرد وﺑورز ﻹﻋادة ﺷراء اﻷسهﻢ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻستثﻤار ،هو ﻣؤﺷر
ﳌﺪى التﻼﻋﺐ ﺑقواﻋﺪ الﻠﻌﺒة ،ﰲ حﲔ ﳛاﰊ ﻣﺰيﺞ الﺴياسات الﺴاﺋﺪة ارتفاع أسﻌار اﻷﺻول ﳑا يﺰيﺪ ﻣﻦ اﳌشﻜﻠة.
اﻟﺸﻜﻞ :اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻷﺟﻮر ،ﺑﻠﺪان ﳐﺘﺎرة2019-1980 ،

)التﻐيﲑات ﺑنقﻄة ﻣئوية ﳌﺪة  10سنوات(

اﳌﺼﺪر :حﺴا ت أﻣاﻧة اﻷوﻧﻜتاد استناداً إﱃ ﳕوذج اﻷﻣﻢ اﳌتحﺪة لﻠﺴياسات الﻌاﳌية.

اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﳌﻲ ﻫﺶ ،ﻳﺸﻮﺑه ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة
وﻧتيﺠة لذلﻚ ،ﲝﻠول أواﺋﻞ ﻋام  ،2020أﺻﺒﺢ اﻻﻗتصاد الﻌاﳌﻲ أكثر هشاﺷة ،وﺷاﺑتﻪ تفاو ت أﻋﻤﻖ ،وديون ﻣتﺰايﺪة ،وتصﺪع ﰲ اﳊوكﻤة ﻣتﻌﺪدة اﻷﻃراف.
يقول اﻷوﻧﻜتاد إن ﺟاﺋحة كوﻓيﺪ  19-توﻓر ﻓرﺻة ﻧية لﻠتﻌاﰲ ﺑشﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،لﻜﻦ ﻣا ﱂ يتﻢ اﳊﺪ ﻣﻦ سيﻄرة الشركات ﻋﻠﻰ اﻷﻃر التنظيﻤية وتقﻠيﻞ التفاو ت،
ستﺰداد هشاﺷة اﻻﻗتصاد الﻌاﳌﻲ وسيﻜون الﻀرر الناﺟﻢ أكثر ﻋﻤقا.
يوضﺢ التقرير أن الﱰكيﺰ ﻓقﻂ ﻋﻠﻰ ﳕو التﺠارة أو اﻻستثﻤار اﻷﺟنﱯ اﳌﺒاﺷر يفشﻞ ﰲ ﻣﻌاﳉة "ﻗواﻋﺪ الﻠﻌﺒة" اﻷساسية الﱵ تﺪﻓﻊ لﻌﺪم اﳌﺴاواة.
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وﺑينﻤا توﻗﻒ تقﻠيﺺ اﻷﺟور وز دة الريﻊ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣة اﳌالية الﻌاﳌية ،ﻓقﺪ تواﺻﻞ ﻣفﻌوﳍﻤا ﻧتيﺠة ﻻستﻤرار اتفاﻗيات التﺠارة اﳊرة واﳌﻼذات الﻀريﺒية اﻻﻣنة وأﻧظﻤة
اﳌﻠﻜية الفﻜرية الصارﻣة والشركات الوﳘية وﻋﻤﻠيات إﻋادة ﺷراء اﻷسهﻢ واﻻحتﻜار.
وﳚادل اﻷوﻧﻜتاد ن الﺪﻋوات الﻌودة إﱃ الﻌوﳌة سرع ﻣا ﳝﻜﻦ ﻻ توﻓر ﻃريقاً ﻣرﻏو ً ﻓيﻪ لﻠخروج ﻣﻦ هذا الركود الﻌاﳌﻲ ،ﻣا ﳛتاﺟﻪ الﻌاﱂ اﻵن هو اﻧتﻌاش اﻗتصادي

أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ الذي أﻋقﺐ اﻷزﻣة الﻌاﳌية اﻷﺧﲑة ﰲ  ٢٠٠٨و .٢٠٠٩

ويركﺰ التقرير ﻋﻠﻰ التهﺪيﺪ اﳌتﻤثﻞ ﰲ اﻻﻧقﺴام اﻻﻗتصادي وﻣا ينتﺞ ﻋنﻪ ﻣﻦ تفاوت ﰲ الﺪﺧﻞ ،ﺧﻼﻓاً لﺪيناﻣيات التنﻤية الناﺟحة حيﺚ ﳝﻜﻦ لﻠقﻄاﻋات اﳌتقﺪﻣة
أن تتخﻠﺺ ﻣﻦ وﻇاﺋﻒ وﻣوارد لتﻤتصها القﻄاﻋات اﻷﻗﻞ تقﺪﻣاً.

ﺑﺪون التﺰام الﺪولة لتوﻇيﻒ الﻜاﻣﻞ واﳊﻤاية اﻻﺟتﻤاﻋية ،ﻓﺈن ضﻌﻒ الﻄﻠﺐ ﳝﻜّﻦ الشركات ﰲ القﻄاﻋات ﻋالية اﻹﻧتاﺟية وذات اﻷﺟور اﳌرتفﻌة ،ﻣﻦ تقييﺪ دﺧول
ﺷركات أﺧرى إﱃ الﺴوق والتخﻠﺺ ﻣﻦ الﻌاﻣﻠﲔ ،الذيﻦ يﻀﻄرون إﱃ اﻻﻧتقال إﱃ وﻇاﺋﻒ ﰲ ﻗﻄاﻋات ﻣنخفﻀة اﻹﻧتاﺟية وﻣنخفﻀة اﻷﺟور .هذا النﻤﻂ الﻀار
ﻣﻦ التحول اﳍيﻜﻠﻲ يقوض ﳕو اﻷﺟور ،ويﻄﻠﻖ حﻠقة ﻣفرﻏة ﻣﻦ تﺰايﺪ ﻋﺪم اﳌﺴاواة واﳔفاض اﻹﻧتاﺟية وضﻌﻒ الﻄﻠﺐ الﻜﻠﻲ ،والنتيﺠة هﻲ اﻗتصادات ذات سرﻋتﲔ
حيﺚ تنﻜﻤﺶ القﻄاﻋات اﳌتقﺪﻣة وتتوسﻊ القﻄاﻋات اﻷﻗﻞ تقﺪﻣاً.
يﺴتخﺪم التقرير الﺒيا ت اﳌتاحة  -ﻋﻦ الصﲔ والوﻻ ت اﳌتحﺪة  -لتوضيﺢ كيﻒ ﳝﻜﻦ لﻼﻗتصاد اﳌﺰدوج ،ﰲ ﻇﻞ ﺧيارات سياساتية ﳐتﻠفة ،أن يقﻠﻞ أو يﺰيﺪ ﻣﻦ
اﻻستقﻄاب ،ويﺴﻠﻂ الﻀوء ﻋﻠﻰ ﻣيﺰة ﻣهﻤة لتحقيﻖ اﻧتﻌاش أﻓﻀﻞ ﻣﻦ الركود الناﺟﻢ ﻋﻦ ﺟاﺋحة كوﻓيﺪ.19-
إﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺼﺤﻮ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
إن حﺠر الﺰاوية ﰲ الﺴياسة الﻌاﻣة لتحقيﻖ اﻧتﻌاش أﻓﻀﻞ هو إﻋادة توزيﻊ الﺪﺧﻞ ،والذي ﳝﻜﻦ ﲢقيقﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل وضﻊ الﻌﻤالة الﻜاﻣﻠة وﳕو اﻷﺟور اﳊقيقية ﰲ
ﻗﻠﺐ سياسات اﻻﻗتصاد الﻜﻠﻲ والﺴياسات القﻄاﻋية .ﰲ حﲔ أن هذا ﻣا ﳛﺪث لفﻌﻞ ﰲ ﺑﻌض اﻻﻗتصادات اﳌتقﺪﻣة والناﻣية ،إﻻ أن التقشﻒ اﳌاﱄ يواﺻﻞ ﻗﻤﻊ
الﻄﻠﺐ الﻜﻠﻲ ﰲ الﻌﺪيﺪ ﻣﻦ الﺒﻠﺪان ﺑينﻤا اتﻀحﺖ حﺪود الﺴياسة النقﺪية كﺄداة توسﻌية ﺑﻌﺪ ﻋقﺪ ﻣﻦ توﻓﲑ اﻻﺋتﻤان ﲟقاييﺲ ﻏﲑ ﻣﺴﺒوﻗة.
ويفيﺪ التقرير ن ﺑراﻣﺞ الﻌﻤﻞ الﻌام ﳍا دور أساسﻲ ﳝﻜﻦ ان تﻠﻌﺒﻪ لتﺄﻣﲔ دﺧﻞ اﻷسر ﻣﻊ ﲢﺴﲔ الﺒﲎ التحتية اﳌتﻌثرة واﳋﺪﻣات الﻌاﻣة .كﻤا أن التحويﻼت النقﺪية
أيﻀا ﻻستﺪاﻣة الﻄﻠﺐ وتقﻠيﻞ ﻋﺪم اﳌﺴاواة ،ﻻ سيﻤا ﰲ الﺒﻠﺪان الناﻣية.
ﻣثﻞ الﺪﺧﻞ اﻷساسﻲ الشاﻣﻞ ﻣهﻤة ً
ولﻜﻦ ﻻ يﻜفﻲ أن تﻜون الﻌﻤالة الﻜاﻣﻠة هﺪﻓًا لﻠﺴياسة الﻌاﻣة لﻠحﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﳌﺴاواة ﰲ الﺒﻠﺪان اﳌتقﺪﻣة أو الناﻣية ،حيﺚ ﳝﻜﻦ لﻜثﲑ ﻣﻦ الﺒﻠﺪان أن تشهﺪ ﺧﻠﻖ

ﻓرص الﻌﻤﻞ ﲟﻌﺪﻻت ﻋالية ﰲ ﻇﻞ ﳕو ضﻌيﻒ لﻠﻄﻠﺐ ،وركود ﰲ اﻹﻧتاﺟية .لتصحيﺢ هذا اﳌﺴار ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜوﻣات ﲢرير الﺴياسة الصناﻋية ﻣﻦ ﻗيودها ﺪف
توسيﻊ الﻌﻤالة ﰲ اﻷﻧشﻄة ﻋالية اﻹﻧتاﺟية والتﺄكﺪ ﻣﻦ أن اﻻستثﻤار ﰲ القﻄاﻋات اﻻسﱰاتيﺠية يتﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴتوى الﻼزم ،ﲟا ﰲ ذلﻚ ﻣا يﺴاﻋﺪ ﰲ التحول اﻷﺧﻀر.
وﳚﺐ استخﺪام الﺴياسة التﺠارية ذات الصﻠة لﱰﺟيﺢ هذا اﳉهﺪ ،وتشﺠيﻊ اﳌناﻓﺴة ﰲ الﻄرف اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ سﻠﻢ اﻹﻧتاﺟية ،ﺑﺪﻻً ﻋﻦ أن تﻜون ﲟثاﺑة سﻼح ﳛﺪ

ﻣﻦ ﻗﺪرة الﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ التفاوض.

اﻻﳘﻴﺔ اﳊﺎﲰﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻜﻮﻣﻲ
واستﻜﻤاﻻ لﻠﺴياسات الصناﻋية والتﺠارية ،ينﺒﻐﻲ لﻠﺪول أن تﻌود إﱃ اﻻستثﻤار اﳊﻜوﻣﻲ ،وهو ﻣصﺪر رﺋيﺴﻲ لﻺﻧفاق ﻋﻠﻰ الﺒنية التحتية ﰲ ﻣﻌظﻢ الﺒﻠﺪان ،هذا
اﻻستثﻤار ﻣهﻢ ﺑشﻜﻞ ﺧاص ﰲ الﺒﻠﺪان الناﻣية ،ﻣﻦ أﺟﻞ ازدهار اﻷﻧشﻄة ذات القيﻤة اﳌﻀاﻓة اﻷﻋﻠﻰ .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ التحﺪيﺪ إن اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻستثﻤار اﳊﻜوﻣﻲ الناﺟﻢ
ﻋﻦ التقشﻒ اﳌاﱄ هو الذي أﻋاق التحول اﳍيﻜﻠﻲ ،وأدى ﰲ ﺑﻌض اﻷحيان إﱃ ﻋﻜﺲ ﻣﺴاره.
ويقول التقرير إن القواﻋﺪ التنظيﻤية لﻼﻗتصاد ﰲ ﲨيﻊ الﺒﻠﺪان ﲝاﺟة إﱃ كفالة حصول الﻌﻤال ﻋﻠﻰ حصة أكثر ﻋﺪﻻً ﻣﻦ القيﻤة اﳌﻀاﻓة .ﳝﻜﻦ ﻣﻌاﳉة ذلﻚ ﺑشﻜﻞ

ﻣﺒاﺷر ﻣﻦ ﺧﻼل تنظيﻢ سوق ﻋﻤﻞ يﺪﻋﻢ تﻌويﻀات الﻌاﻣﻠﲔ .إن رﻓﻊ اﳊﺪ اﻷدﱏ لﻸﺟور ،وتﻌﺰيﺰ ﻣؤسﺴات التفاوض اﳉﻤاﻋية ،وز دة ﻣﺴاﳘات أﺻحاب الﻌﻤﻞ

لﻠﻀﻤان اﻻﺟتﻤاﻋﻲ هﻲ أدوات واضحة .ﰲ حﲔ أن ﻣثﻞ هذه التﺪاﺑﲑ سوف ﲢتاج إﱃ تﻜييفها ﻣﻊ الظروف الوﻃنية ،ﻓﺈن الﺰ دة ﰲ حصة دﺧﻞ الﻌﻤﻞ ﳝﻜﻦ أن
تؤدي إﱃ ز دة ﳕو الناتﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨاﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣؤازرة إﻧفاق اﻷسر اﳌﻌيشية ،وﲢفيﺰ اﻻستثﻤار ﺑﻄريقة ﻏﲑ ﻣﺒاﺷر.
لﻜﻦ هذا لﻦ ﳛﺪث ﻣا ﱂ تﻌﺰز اﻹدارة ﻣتﻌﺪدة اﻷﻃراف وتنﺴﻖ ﺑر ﳎًا ﻋاﳌيًا ،ﺑصورة أﻓﻀﻞ ،ﻹﻋادة التوزيﻊ والتﻌاﰲ.
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رﻓﻊ اﻷﺟﻮر
ﳚﺐ أن ترتفﻊ الﻌﻤالة واﻷﺟور اﳊقيقية ﺑشﻜﻞ كﺒﲑ لتصحيﺢ اﻻﺧتﻼﻻت التوزيﻌية الﱵ تراكﻤﺖ ﰲ ﻇﻞ الﻌوﳌة اﳌفرﻃة ،ولﻜﻦ ﺑناء اﻗتصادات أكثر ﴰوﻻ ﺑﻌﺪ
أيﻀا ﻣﻌاﳉة ﻣﺒاﺷرة ﻷﺷﻜال ﳐتﻠفة ﻣﻦ التﻤييﺰ ،ﲟا ﰲ ذلﻚ التﻤييﺰ ﻋﻠﻰ أساس الﻌرق واﳉنﺲ ،والﱵ تﺴتﻤر ﰲ تقﺴيﻢ ا تﻤﻌات
ﺟاﺋحة كوﻓيﺪ 19-سيتﻄﻠﺐ ً

وتﺴﺒﺐ الﻀرر ﻵﻓاق التنﻤية اﳌﺴتقﺒﻠية.

وهناك حاﺟة ﺧاﺻة إﱃ ﻣﻌاﳉات ﻣﺒاﺷرة ﳌﻜاﻓحة التنﻤيﻂ ﰲ ﻣﻜان الﻌﻤﻞ وتﻌﺰيﺰ وتﺴهيﻞ الوﺻول إﱃ الوﻇاﺋﻒ ﰲ القﻄاﻋات اﻷساسية ،ﻻ سيﻤا ﻣﻦ ﺧﻼل
استثﻤارات الﺒنية التحتية اﻻﺟتﻤاﻋية الﱵ ﲤﻜّﻦ اﳌرأة ﺑشﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ الﻌﻤﻞ ﻣﺪﻓوع اﻷﺟر وﻣﺴؤوليا ا ﻋﻦ الرﻋاية.
و لنظر إﱃ ﲢﺪ ت التوﻇيﻒ ﺑﻌﺪ ﺟاﺋحة كوﻓيﺪ ،19 -وﰲ اﻃار النﻤو والتنﻤية لﻠنوع اﻻﺟتﻤاﻋﻲ ،ﳚﺐ ﲢويﻞ ﻋﻤﻞ الرﻋاية اﳌﺪﻓوﻋة اﻷﺟر إﱃ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﺑـﺄﺟور
وﻣﺰا وأﻣان ﻋادةً ﻣا تتوﻓر ﰲ الوﻇاﺋﻒ الصناﻋية ﰲ القﻄاع اﻷساسﻲ لﺴوق الﻌﻤﻞ.
وﺑشﻜﻞ ﻋام ،ﳚﺐ أن تتﺠاوز الﺴياسة اﻻﺟتﻤاﻋية اﻻستﺒاﻗية تقﺪﱘ ﺷﺒﻜات اﻷﻣان أو اﻷرضيات اﳌصﻤﻤة ﻻلتقاط )أو إيقاف سقوط( الذيﻦ يتﻢ دﻓﻌهﻢ إﱃ
اﳋﻠﻒ.
وتﻀيﻒ الﺒيا ت اﻷولية ﻋﻦ اﻷثر الصحﻲ ﻏﲑ اﳌتﻜاﻓﺊ ﳉاﺋحة كوﻓيﺪ 19-إﱃ اﻷدلة الﱵ تشﲑ إﱃ ﻓﻌالية اﳊﻤاية اﻻﺟتﻤاﻋية الشاﻣﻠة ،وليﺲ الﺴياسات اﳌوﺟهة،
ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻋﺪم اﳌﺴاواة .وكذلﻚ ﳝﻜﻦ لﻠحﻤاية اﻻﺟتﻤاﻋية الشاﻣﻠة التﺴريﻊ واﳌﺴاﻋﺪة ﰲ إدارة التحول اﳍيﻜﻠﻲ ،ﳑا يﺴاﻋﺪ ﻋﻠﻰ تﻌﺰيﺰ التﻄور التﻜنولوﺟﻲ
وﻣﻜاسﺐ اﻹﻧتاﺟية ،والتﺄكيﺪ ﻋﻠﻰ الﱰاﺑﻂ ﺑﲔ توزيﻊ الﺪﺧﻞ والنﻤو اﻻﻗتصادي.
إن الﺴياسات الﻼزﻣة لتحقيﻖ اﻻﻧتﻌاش وتؤدي إﱃ النﻤو والتنﻤية اﳌﺴتﺪاﻣﲔ هﻲ ﻣﻦ ﻣﻜو ت ﻣا يﺴﻤيﻪ اﻷوﻧﻜتاد "الصفقة الﻌاﳌية اﳋﻀراء اﳉﺪيﺪة" .وكﱪ ﻣﺞ
أيﻀا ﰲ إرساء اﻷﻣﻦ اﻻﻗتصادي وتوليﺪ اﳌروﻧة الشاﻣﻠة ﳌواﺟهة الصﺪﻣات اﳌﺴتقﺒﻠية.
سياساﰐ ﻹﻧﻌاش اﻻﻗتصاد الﻌاﳌﻲ وإﻋادة توازﻧﻪ ،ستﺴاﻋﺪ هذه اﻻسﱰاتيﺠية ً
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