
 

  صحفية نشرة 

  حظر

ت هذه النشرة الصحفية أو التقرير املت   ا أو تلخيصهـا   علقُحيظر االستشهاد مبحتو
  قبلاإلعالم املطبوعة أو املسموعة أو املرئيـة أو اإللكرتونية  ليف وسائ

  بتوقيت غرينتش 00/18، الساعة 2020أيلول/سبتمرب   22
  23/ 30والساعة  بتوقيت جنيف،  00/20والساعة بتوقيت نيويورك،  00/14الساعة (

  بتوقيت طوكيو)  2020أيلول/سبتمرب   23من يوم   00/3والساعة بتوقيت دهلي، 
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دة األجور    :األونكتاد للتعايف من   فضلاألوسيلة  ال  هي    ريع الشركات  يلوتقلز
  19-صدمة كوفيد

  تعمقي  وعدم املساواة  يزداد هشاشةاالقتصاد العاملي  
 

وفًقا ،  جائحة فريوس كورو  بعد دمارإعادة بناء اقتصاد عاملي أفضل  من اجل    ةط عدم املساواة املفر   جيب على العامل معاجلة  –2020أيلول/سبتمرب  22 جنيف،
 . األونكتاد الصادر عن  2020التجارة والتنمية لعام لتقرير 

ديد   ،أربعة عقود من قمع األجورعن    املفرط، الناتجفإن عدم املساواة    ،19-كوفيدصدمة    كشفت عنهااملوجودة مسبًقا اليت    عللال  كل من بني  ف  يشكل أكرب 
لفعل إىل مستقبل أكثر  السريع    نتعاشأن احلديث عن التعايف واال منحيذر التقرير  و  .(انظر الشكل) ء و   ،وعدم مساواة  تفاوً يشري  ة  مع انتعاش لألثر لكل معا

  .اآلخرين

 ادلجيو   ة.املفرط   منوذج منو العوملةبنية    اآلن يفأصبح    والنامية،يف كل من البلدان املتقدمة    االستقطاب،خيشى األونكتاد من أن    األمد،  ةث طويلو وبناًء على حب 

  اتية السياس  اخلياراتانتقاء    إىلذلك    عنالدعوات إىل "عدم ترك أي شخص خلف الركب" والنظر بدالً    أبعد منالذهاب  عاجلة هذه املشكلة جيب  مل  هن  التقرير
  .انتعاش أكثر مشوالً  عاقة هـاديد  كيفيةلفائزين و ل

يمن على السياسات وقرارات األعمال و   . بينما كانت تغذي منًوا غري موثوق به وغري مستدامكشفت األزمة املالية العاملية إىل أي مدى أصبحت الصناعة املالية 

لتغيري لقداألونكتاد: "مدير قسم العوملة واسرتاتيجيات التنمية يف  ،  كوزول رايت  ويقول ريتشارد لكن القواعد واملمارسات اليت حتكم توزيع الدخل والقوة ،  مت التعهد 
."كما هي   ما زالت يف معظمها االقتصادية 

 __________ 

االتصال:   جهة    *  UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11,  
unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press  . 
 .  https://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx  من أجل احلصول على منشوراتنا الصحفية، يرجي التسجيل على الرابط:
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 مؤشرمار، هو  االستث  نمبورز إلعادة شراء األسهم، بدال  و ستاندرد   املسجلة لدىشركات  التوجيه ما يقرب من تريليون دوالر سنو من قبل  فان  وفقا للتقرير،  
  .املشكلةمن  ديز مما يمزيج السياسات السائدة ارتفاع أسعار األصول  حيايبقواعد اللعبة، يف حني ب ملدى التالعب 

 

  2019-1980بلدان خمتارة،  األجور،يف احلقيقي نمو الالشكل: 

 سنوات) 10(التغيريات بنقطة مئوية ملدة 

  

ت أمانة األونكتاد استناداً إىل منوذج املصدر   . العاملية ات لسياسل ألمم املتحدةا : حسا

 

  شوبه عدم املساواة ي هش،اقتصاد عاملي 

ت أعمق،  أصبح االقتصاد العاملي أكثر هشاشة، 2020حبلول أوائل عام  لذلك،ونتيجة    .األطرافاحلوكمة متعددة تصدع يف وديون متزايدة، و ، وشابته تفاو

نية للتعايف بشكل  ت  19-ونكتاد إن جائحة كوفيد  األيقول   ت،ل  يألطر التنظيمية وتقلا  ىعل  الشركاتيتم احلد من سيطرة  لكن ما مل    أفضل،وفر فرصة   التفاو
  . اأكثر عمق العاملي وسيكون الضرر الناجم  هشاشة االقتصادستزداد 

. عدم املساواةل تدفع اليتعلى منو التجارة أو االستثمار األجنيب املباشر يفشل يف معاجلة "قواعد اللعبة" األساسية  فقط  يوضح التقرير أن الرتكيز
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دة الوبينما توقف   وأنظمة   االمنة  اتفاقيات التجارة احلرة واملالذات الضريبيةالستمرار    نتيجة  مفعوهلما  فقد تواصل  ،بعد األزمة املالية العاملية   ريع تقليص األجور وز
    . حتكاراالو امللكية الفكرية الصارمة والشركات الومهية وعمليات إعادة شراء األسهم 

ن الدعوات ً فيه للخروج من هذا الركود العاملي  العودة وجيادل األونكتاد  سرع ما ميكن ال توفر طريقاً مرغو اقتصادي   ما حيتاجه العامل اآلن هو انتعاش  ، إىل العوملة 

  . ٢٠٠٩و   ٢٠٠٨يف  الذي أعقب األزمة العاملية األخرية ذلك أفضل من

ميكن للقطاعات املتقدمة  حيث  الناجحةديناميات التنمية  ل  خالفاً   ،يف الدخل  تفاوتعلى التهديد املتمثل يف االنقسام االقتصادي وما ينتج عنه من    التقريرويركز  
  . األقل تقدماً تمتصها القطاعات لأن تتخلص من وظائف وموارد 

لتوظيف الكامل واحلماية    من تقييد دخول  رتفعة،املجور  األذات  و   اإلنتاجية الطلب ميّكن الشركات يف القطاعات عالية  ضعف  فإن    االجتماعية،بدون التزام الدولة 
الضار  النمطهذا . منخفضة األجورو وظائف يف قطاعات منخفضة اإلنتاجية  إىلاالنتقال ، الذين يضطرون إىل نيلمالعا التخلص من  السوق و إىل  شركات أخرى

والنتيجة هي اقتصادات ذات سرعتني    ،الكلي وضعف الطلب  اإلنتاجيةعدم املساواة واخنفاض    تزايد  اهليكلي يقوض منو األجور، ويطلق حلقة مفرغة من   حولمن الت
  . األقل تقدماً حيث تنكمش القطاعات املتقدمة وتتوسع القطاعات 

ت املتاحة ت املتحدة    عن  -  يستخدم التقرير البيا أن يقلل أو يزيد من   خمتلفة،ية  ات لتوضيح كيف ميكن لالقتصاد املزدوج، يف ظل خيارات سياس   -الصني والوال
 . 19-جائحة كوفيدالناجم عن  ركودال ضوء على ميزة مهمة لتحقيق انتعاش أفضل من االستقطاب، ويسلط ال

 من العدالة  مبزيدمصحو  إعادة البناء

والذي ميكن حتقيقه من خالل وضع العمالة الكاملة ومنو األجور احلقيقية يف   الدخل،إن حجر الزاوية يف السياسة العامة لتحقيق انتعاش أفضل هو إعادة توزيع  
لفعل يف بعض االقتصادات املتقدمة والنامية، إال أن التقشف املايل يواصل قمع   ثما حيديف حني أن هذا  .قلب سياسات االقتصاد الكلي والسياسات القطاعية

  غري مسبوقة.  سمبقايي االئتمان  توفريحدود السياسة النقدية كأداة توسعية  بعد عقد من  حت اتض الطلب الكلي يف العديد من البلدان بينما 

ن برامج العمل العام هلا دور أساسي    يفيدو  تلعبه لتأمني دخل األسر مع حتسني البىن التحتية املتعثرة واخلدمات العامة. كما أن التحويالت النقدية ميكن ان  التقرير 
 . ال سيما يف البلدان النامية املساواة، ي الشامل مهمة أيًضا الستدامة الطلب وتقليل عدم مثل الدخل األساس

  تشهد خلقأن   لكثري من البلدان ميكن    حيث ،للحد من عدم املساواة يف البلدان املتقدمة أو النامية  العامةأن تكون العمالة الكاملة هدفًا للسياسة    يكفي  ال ولكن  
دف جيب على احلكومات حترير السياسة الصناعية من قيودها    املسار،  اهذ  تصحيحل  .منو ضعيف للطلب، وركود يف اإلنتاجية  يف ظل مبعدالت عالية    فرص العمل

  . ساعد يف التحول األخضرما ي  العمالة يف األنشطة عالية اإلنتاجية والتأكد من أن االستثمار يف القطاعات االسرتاتيجية يتم على املستوى الالزم، مبا يف ذلك  توسيع

حيد أن تكون مبثابة سالح    عنبدالً    اإلنتاجية،وتشجيع املنافسة يف الطرف األعلى من سلم    اجلهد،هذا    جيحجيب استخدام السياسة التجارية ذات الصلة لرت و   
   .التفاوضالعمل على  من قدرة

   احلكوميستثمار االمهية احلامسة لال

هذا    ،وهو مصدر رئيسي لإلنفاق على البنية التحتية يف معظم البلدان   ،احلكوميينبغي للدول أن تعود إىل االستثمار    والتجارية،واستكماال للسياسات الصناعية  
الناجم    احلكوميحلد من االستثمار  ا  على وجه التحديد إن و  .االستثمار مهم بشكل خاص يف البلدان النامية، من أجل ازدهار األنشطة ذات القيمة املضافة األعلى

  . ه مسار  أدى يف بعض األحيان إىل عكسو  ،هو الذي أعاق التحول اهليكلي املايل عن التقشف

حصول العمال على حصة أكثر عدًال من القيمة املضافة. ميكن معاجلة ذلك بشكل   ةكفاليف مجيع البلدان حباجة إىل    لالقتصادالتنظيمية  القواعد  يقول التقرير إن  و 
دة مسامهات أصحاب العمل ت وتعزيز مؤسسات ال لألجور،إن رفع احلد األدىن   .عاملنيمباشر من خالل تنظيم سوق عمل يدعم تعويضات ال  فاوض اجلماعية، وز

د  الوطنية،هذه التدابري سوف حتتاج إىل تكييفها مع الظروف  يف حني أن مثل   .لضمان االجتماعي هي أدوات واضحةل يف حصة دخل العمل ميكن أن  ة  فإن الز
دة منو الناتج احمللي اإلمجايل من خالل    . غري مباشر ةطريقب االستثمار حتفيز، و ةاألسر املعيشيإنفاق  زرةمؤاتؤدي إىل ز

ًجما عاملًيا األطرافلكن هذا لن حيدث ما مل تعزز اإلدارة متعددة  .  التوزيع والتعايف ، بصورة أفضل، إلعادةوتنسق بر
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  رفع األجور

التوزيعية اليت تراكمت يف ظل العوملة   بعد   ولكن بناء اقتصادات أكثر مشوال  ملفرطة،اجيب أن ترتفع العمالة واألجور احلقيقية بشكل كبري لتصحيح االختالالت 
تمعات   19-كوفيد  جائحة  سيتطلب أيًضا معاجلة مباشرة ألشكال خمتلفة من التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس العرق واجلنس، واليت تستمر يف تقسيم ا

  . فاق التنمية املستقبلية وتسبب الضرر آل

األساسية، ال سيما من خالل    اتوظائف يف القطاعيف مكان العمل وتعزيز وتسهيل الوصول إىل ال  طالتنميكافحة  مل  مباشرة  اتمعاجل  خاصة إىلوهناك حاجة  
ا عن الرعاية األجر دفوعماستثمارات البنية التحتية االجتماعية اليت متّكن املرأة بشكل أفضل من اجلمع بني العمل   . ومسؤوليا

ت التوظيف بعد و  أجور بـعمل الرعاية املدفوعة األجر إىل عمل الئق  لحتوي جيب ،االجتماعيلنوع ل  والتنميةلنمو ا اطار ويف ،19 -كوفيد  جائحةلنظر إىل حتد
  . لوظائف الصناعية يف القطاع األساسي لسوق العمليف اما تتوفر ن عادًة اومزا وأم

السياسة االجتماعية االستباقية تقدمي شبكات األمان أو األرضيات املصممة اللتقاط (أو    عام،بشكل  و  تتجاوز  سقوط) الذين يتم دفعهم إىل إيقاف  جيب أن 
  . اخللف

تو   ، وجهة السياسات امل  وليساملة،  االجتماعية الش  فعالية احلمايةإىل األدلة اليت تشري إىل    19-كوفيد  عن األثر الصحي غري املتكافئ جلائحة   األولية  تضيف البيا
إدارة التحول اهليكلي، مما يساعد على تعزيز التطور التكنولوجي  يف  ساعدة  املتسريع و الاالجتماعية الشاملة    لحمايةلميكن   كذلكو  .يف احلد من أوجه عدم املساواة

  .االقتصادي والتأكيد على الرتابط بني توزيع الدخل والنمو اإلنتاجية،ومكاسب 

ت ما  من  ؤدي إىل النمو والتنمية املستدامني هي  وتلسياسات الالزمة لتحقيق االنتعاش  ا إن  مج و  ".اخلضراء اجلديدةالعاملية  األونكتاد "الصفقة    يسميهمكو كرب
  . واجهة الصدمات املستقبليةملستساعد هذه االسرتاتيجية أيًضا يف إرساء األمن االقتصادي وتوليد املرونة الشاملة  توازنه، إلنعاش االقتصاد العاملي وإعادة ايتسياس 

 

 

 ***  **  ***  


