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فيًمقطعًفيديوًجديد،ًوهوًمنًأواخرًالفيديوهاتًفيًدورتنا.ًمرحبا ً بكمًمجدّداً  وسهالً  :ًًالصحافةًفيًزمنًالجائحة:ً"أهالً 

ومنًأهمًاألسئلةًفيًً.ًالعالمًمنًاآلنًوصاعدا ًإنّناًنتحدّثًعنً".ًاليومًوفيًالمستقبل19ًتغطيةًفيروسًكوروناًالمستجدًّكوفيدً

منًهذهًالمرحلةًفصاعدا 19ًًهذاًالموضوعًكيفًستبدوًاآلثارًاالجتماعيةًواالقتصاديةًلكوفيدً الستكشافًذلك،ً.ًانطالقاً 

ءًالعاّمينًالمساعدينًإنّهًالمديرًاإلقليميًلبرنامجًاألممًالمتحدةًاإلنمائيًومنًاألمنا.ًسنتحدّثًاآلنًإلىًلويسًفيليبيًلوبيزًكالفا

النضمامكًإلىًهذهًالدّورة.ًلألممًالمتحدة جزيالً   .ًحضرةًالمديرًلوبيزًكالفا،ًشكراً 

علىًالدّعوة  .ًًشكراً 

أنًأسألكًإذاًكانًبإمكانكًإخبارناًعنًماهيّةًاآلثارًاالجتماعيةًاالقتصاديةًاألساسيّةًلكوفيدً التيًتّمًإدراكهاًأو19ًًًأودًّبدايةً 

 هذهًاللحظة؟ًًًتسجيلهاًحتى

بسببًعدمًاليقين،ًبسببً-لذاًأودًّأنًأبدأًبقوليًإّنًالسيطرةًعلىًالجائحةً.ًأعتقدًأّنًذلكًيختلفًحسبًالمناطق.ًحسنا ً

بالتأكيدًفيًمنطقةً.ًتؤدّيًإلىًاإلغالقًالتاّمًفيًالكثيرًمنًالحاالتً-الساخنةًاألساسيّةًمنًحيثًالعدوىًبؤرضخامتها،ًوال

تشبهًماًقالهًالحائزًجائزةًنوبلًًووفيًأوروباًوفيًالكثيرًمنًالحاالت،ًكانتًتدابيرًاإلغالقًالتامًصارمةًجدّا ،ًأمريكاًالالتينيةً

إنّناًبكّلًبساطةًنغلقًكّلًشيء،ًحتىًً."ًإنّهاًمثلًتحسينًاالقتصادًالقابعًفيًغيبوبةًمستَحثّة:ً"فيًاالقتصادًبولًكروغمان إذاً 

 .ًًالساخنةًفيًمحاولةًللسيطرةًعلىًالجائحةًبؤرالمنزلًونحدّدًاليتمّكنًالناسًمنًالبقاءًفيً

كيفًيؤثّرًذلكًفيًالناسًإذا ،ًكماًكنتًتسألين؟ًً.ًفتصبحًحالةًالطوارئًالصحيّةًالعنصرًاألهم،ًونوقفًاالقتصادًبشكلًأساسي

ينكمش،ًفتعانيًالشركاتًكافّةًمشاكلًًًلكنًماًيحصلًفيًالكثيرًمنًالحاالتًهوًأّنًاإلنفاقًبكامله...ًالًشّكًأّنًاالقتصادًينكمش

النسيجًاالقتصادّيًبكامله،ًأوًالبنيةًًأخذوي.ًفتضطّرًفيًالنهايةًإلىًطردًالموّظفين.ًالًيمكنهاًدفعًالرواتب.ًفيًالّسيولة

 .ًجموداالقتصاديّةًبال

لمدّخراتًلمواجهةًذلك،ًلكنًًيمتلكًبعضهمًا.ًلذاًيبدأًالناسًبشكلًملموسًفيًفقدانًوظائفهم،ًويتوقّفونًعنًتقاضيًأجورهم

وهكذا،ًفقدًتضّررتًمجموعاتًسكانيّةًكبيرةًبشدةًجراءًهذهًالحاالت،ًالًسيّماًالبلدانًالمتوّسطةً.ًالكثيرًمنهمًالًيملكونها

كانتًالحكوماتًمستجيبة،ًلكنًً.ًوالمنخفضةًالدخل،ًحيثًماًمنًتأمينًضدًّالبطالةًأوًحيثًآليّاتًالحمايةًللناسًمحدودةًجدّا ً

بالفقرًالنقديًّح  ً  .ًتىًمعًهذهًاالستجابةًومحاولةًتحويلًالدّخل،ًيبقىًمستوىًالتأثيرًاألّولًبالنسبةًإلىًالناسًمتعلّقا

مليونًنسمةًإلىًالفقرًبعدًفترة30ًًإذاًنظرناًإلىًخطوطًالفقرًالوطنيّةًفيًأمريكاًالالتينيّة،ًرأيناًأنّهًيُتوقّعًعودةًماًيقربًمنً

،ًوهوًً"الفقرًالمدقع"إذاًنظرتمًإلىًالمستوياتًالمنخفضةًجدّا ،ًمثلًماًيسميّهًالبنكًالدولّيً.ًعاما 15ًًدىًالحدًّمنًالفقرًعلىًم

مليونًنسمةًفيًأفريقياًجنوب24ًًً،ًوعودةًحوالىًمنًالفقرًجدّا ًًنمطًمنخفضًدوالرًفيًاليومًللشخصًالواحد،ًأي1.9ً

 .ًًأدعوهًبآثارًالجولةًاألولىًللجائحةالصحراءًإلىًهذاًالمستوىًمنًالفقرًالمدقع،ًهذاًماً

فيًعددًمنًالحاالت،ًيمكنًاستخدامًهذهًالتكنولوجياًالّتيً.ًفاألنظمةًالتعليميّةًمغلقةًأيضا ً.ًثّمًبالّطبعًالًبدًّأنًننظرًإلىًالتعليم

لذاًتتمحورً.ًاآلليّاتًلكنًفيًعددًمنًالبلدان،ًالًتصلًمجموعاتًمنًالسكانًإلىًهذاًالنّوعًمن.ًنستخدمهاًاآلنًعلىًاإلنترنت

وهذهًقدراتً.ًجولةًاآلثارًالمرّكزةًالثانيةًعلىًالّضربةًالكبيرةًلقدراتًاألفراد،ًواألطفال،ًوالشبابًعلىًمواصلةًدراستهم

فالناس،ًكماًً.ًأنًيؤدّيًذلكًإلىًالتسّربًونإنّماًالكثيرًمنًالنّاسًيتوقّع.ًيمكنًبالّطبعًاسترجاعها،ًلكنًليسًبتكلفةًمنخفضة

ماًزلناًالًنعرفًبالتأكيد،ًلكنًأعتقدًأنًالتأثيرًالكبيرًً.ًمون،ًاألطفالًوالشبابًتُثبَطًعزيمتهمًويمكنًأنًيتسّربواًمنًالدّراسةتعل

 .ًًالثانيًسيكونًفيًالتعليم،ًرأسًالمالًالبشرّيًللمجتمعات

قدرةًعلىًتسديدًالقروضًوماًإلىًذلك،ًًوبالطبع،ًفيًنهايةًالمطاف،ًإذاًبدأناًننظرًإلىًاإلفالسًوالشركاتًالّتيًتفتقرًإلىًال

ضربةًكبيرةًللقطاعًالماليًّ  .ًيُحتَملًأنًنرىًأيضاً 

تضربًفيهاًالجائحةًاالقتصاداتًواألفرادًبشدّة لديناًهذهًالجوانبًالثالثةًوربّماًغيرها،ًلكنّهاًثالثةًجوانبًمهّمةًجدّاً   .ًًإذاً 



دخولكًفيًمثلًهذهًالتفاصيل جزيال ً.ًأقدّرًكثيراً  بينماًتنظرًإلىًهذهًالتأثيراتًالّتيًأوجزتهاًللتّو،ًهلًتراها،ًأوًترىً.ًًلكشكراً 

أكثرًمّماًًًربّماالشركاتًالصغيرةًًتوقّفتًأيًتأثيرًمعيّنًيضربًأيًمنطقةًمعيّنةًمنًالعالم،ًبشكلًأوًبآخر؟ًهلًمنًمواقعًحيث

 توقّفًدفقًرأسًالمال،ًأوًتوقّفتًالتجارة؟ً

أقولًإنّهًمنًحيثًاآلثارًًوأودًّأن.ًتضّررتنكًالدولّي،ًمنًحيثًزيادةًالفقر،ًمنًالمؤّكدًأّنًأفريقياًقدًفيًماًيتعلّقًبتوقّعاتًالب

كنًًاالقتصاديّة،ًنرىًأّنًأوروباًتأثّرت،ًليسًبفعلًالتأثيرًالكبيرًللفقر،ًألنّهًلديهمًآليّاتًلحمايةًالناسًمثلًالتأمينًضدًّالبطالة،ًل

حولًالبلدانًالمتوّسطةًالدّخلًفيًهذاًالّصدد لالتينيّةًومنطقةًفيًالمنطقةًالّتيًأعملًفيهاًفيًأمريكاًا.ًيهّمنيًأنًأوضحًفكرةً 

منطقةًلمًتتمّكنًمنًتدعيمًمجتمعاتًالطبقةً البحرًالكاريبي،ًالًسيّماًالمناطقًالّتيًنسّميهاًالبلدانًالمتوسطةًالدّخل،ًهذهًأيضاً 

ًًسكانيّةًمجموعاتلذاًينبغيًعدمًالمقارنةًبينًبلدًمتوّسطًالدّخلًفيهًطبقةًمتوّسطةًقويّة،ًوبلدانًمتوّسطةًالدّخلًمعً.ًالوسطى

،ًوألّنًالكثيرًمنًالنّاسًيعتمدونًعلىًالقدرةًاليوميّةًللخروجًوتوليدًبعضًًقطاعًالنظاميًّالفعلًألنّهاًمقيّدةًًب.ًكبيرةًضعيفة

بشكلًمنًاألشكال،ًتتّجهً.ًكماًأّنًالبلدانًالمتوّسطةًالدخلًليستًمؤّهلةًللحصولًعلىًتمويلًميّسر،ًعلىًسبيلًالمثال.ًالدّخل إذاً 

تخفيفًديونًمحاولةًًإلى،ًاستجاباتًالمصارفًوتلكًالّتيًأعدّهاًالمرفقًالمصرفّيًالدولّيًوالبنكًالدولّيًاالستجاباتًكلّها

علىًالبلدانًالمنخفضةًالدّخلًوأقّلًالبلدانًنمّوا ،ًلكنّهاًالًتنطبقًعلىًالبلدانًالمتوّسطةًالدخلوالبلدان،ً إذا ًً.ًترّكزًأساساً 

ذهًالتأثيراتًكافّةًالّتيًذكرتهاًمنًقبل،ًفيًمحاولةًلحمايةًالناس،ًمنًخاللًالتحويالتًاستجابتًالبلدانًالمتوّسطةًالدّخلًله

وتؤثّرًهذهًالجوانبًكافّةًفيًقدرتهاًالماليّةًمنًً.ًالنقديّةًإليهم،ًوحمايةًالشركاتًمنًخاللًمنحًتسهيالتًائتمانيّةًوتوفيرًالّسيولة

لهذهًالمجموعةًالكبيرةًً.ًويلدونًحصولهاًعلىًهذاًالتيسيرًمنًحيثًالوصولًإلىًالتم ًخطيرًجدّاً  لذاًماًنتوقّعهًهوًوضعًماليٌّ

 .ًمنًالبلدانًفيًنطاقًبلدانًالدّخلًالمتوّسطًألّنًقدرتهاًعلىًاالستجابةًستنفذًبسببًالحيّزًالماليًّ

إذاًاستمّرتًهذهًالكليًًّوضعبالتالي،ًأودًّأنًأقولًإنّهًفيًماًيتعلّقًبال ،ًستتعّرضًالبلدانًالمتوّسطةًالدخلًلضررًشديد،ًخاّصةً 

علىًالمدىًالقصيرًجدّا ،ًأعتقدًأّنًالمناطقًذاتًالقطاعًغيرًالنّظامّيًالكبيرًوالقدرةًعلىًاالستجابةًعلىًً.ًاألزمةًلفترةًطويلة

 .ًلدىًالناسًغرارًماًيجرىًفيًأفريقياًجنوبًالّصحراءًتؤثّرًبشكلًكبيرًفيًمستوىًالفقر

بالنسبةًإلّيًأنًأستمعًإلىًماًتقولهًعنًمدىًإمكانًتكّونًاالقتصادًالوطنيًمنًأصحابًالدّخلًغيرًً إنّهًمنًالمذهلًفعالً 

ويعنيًذلكًأنّهًإذاًكانًالناسًمنًأصحابًالدّخلًغيرًً.ًالنظاميّينًبشكلًأساسّي،ًوكمًيمثّلًذلكًمنًإجماليًالنّاتجًالمحليًّ

يرًمسّجلينًبأّيًشكلًمنًاألشكالًفيًأيًنوعًمنًالنظامًالوطنّيًالّذيًيمكنًأنًيسعىًإلىًإنشاءًشبكةًأمانًالنظامّي،ًفإنّهمًغ

160ًهلًينطويًذلكًعلىًالمزيدًمنًالتعقيدات؟ًالًأعرفًإذاًتّمًإعالمكًبذلك،ًلكنًلديناًطاّلبًمنًأكثرًمنً.ًولوًلمّرةًواحدة

فيًهذهًالدّورة،ًحوالىً ويأتيًالكثيرًمنهمًبالتّأكيدًمنًبلدانًترتديًفيهاً.ًذهًالمرحلة،ًعلىًماًأعتقدطالبًفيًه10000ًبلداً 

 .ًًالمكاسبًغيرًالنظاميّةًوبنىًالدّخلًغيرًالنظامّيًأهميةًكبيرة

ماذا.ًثانيا ،ًأعتقدًأّنًأحدًالجوانبًالهيكليّةًالّذيًسيرتبطًبقّوةًبأثرًهذهًاألزمةًسيكونًضخامةًحجمًالقطاعًغيرًالنظاميًّ ًًإذاً 

ًًيعنيًذلك؟

فيًأوروغوايًحيثًنسبةًالقوىًالعاملةًفيًالقطاعًغيرًالنّظامّيً يعنيًذلكًأنّهًفيًأمريكاًالالتينيّة،ًينشأًفيًأدنىًمستوى،ًمثالً 

بالمئةًمنًالقوىًالعاملةًتعملًفيًالقطاع70ًًأو60ًًلكنًيكونًعندًذاكًاالستنتاجًأّنً.ًبالمئة30ًو25ًتصلًإلىًماًبينً

وتكونًغيرًمسّجلةًمّما.ًالنظاميًّ تنخفضًفيهاًمستوياتًاإلنتاجيّةًكثيراً  مّماًيعنيًً.ًيعنيًأنّهمًيعملونًفيًشركاتًصغيرةًجدّاً 

أّنًهؤالءًالنّاسًالعاملينًفيًهذهًالشركاتًالًيستطيعونًالوصولًإلىًالّرعايةًالصحيّةًاألساسيّة،ًوالحمايةًاالجتماعية،ً  ً أيضا

 .اًأّوال ًهذ.ًوالتقاعد،ًوهذهًالعناصرًكلّها

فينشأًعنًذلكًدوٌلًً.ًالًتقدّمًهذهًالشركاتًأيًمساهمةًفيًمعظمًالحاالتًألنّهاًغيرًمسّجلةًفيًالقدرةًالماليّةًللدّولة.ًًثانيا ًً

منًالمنظورًالمالي،ًوتكونًبالتّاليًالقدرةًعلىًاالستجابةًأضعفًأيضا ً األشخاصًالّذينًً.ًضعيفةًجدّاً  لكنًهذاًيشملًأيضاً 

إلىًالمهنيّينًالّذينًيعملونًلحسابهمًالخاصًأيضا ً.ًعلىًغرارًالسبّاكينًوعّمالًالبناء.ًلحسابهمًالخاصيعملونً وهمًفيًً.ًوصوالً 

ليسًلديهمًهذهًاآلليّاتًلحمايةًأنفسهمًمنًالّصدمةًماًلمًيكنًلديهمًمدّخرات،ًوهوًليسً.ًعددًمنًالحاالتًغيرًمسّجلينًكذلك إذاً 

لم  .ًنًهمًفيًمستوياتًالدّخلًالمنخفضباألمرًالّشائع،ًخاّصةً 

لكنًيهّمنيًأنًأشدّدًأّنًالنساءًممثاّلتًبشكلًزائدًفيًسياقًً.ًًبالتاليًيرتديًهذاًالمستوىًمنًالقطاعًغيرًالنّظامّيًأهميّةًكبيرة

نظامًيدعمًقطاعًبشكلًأساسّي،ًبسببًغيابًمرافقًالّرعايةًالّتيًيقدّمهاًالقطاعًالعام،ًوبسببًغيابً.ًهذاًالقطاعًغيرًالنظاميًّ



لذاًتتمثّلًالنساءًبشكلًمفَرطًً.ًالّرعاية،ًتفتقرًنساءًكثيراتًإلىًالمرونةًللعملًبدوامًكاملًأوًالعملًوتشييدًشركاتًخاّصةًبهنًّ

فيًهذاًالمعنى،ًتشّكلًالنساءًفئةًمستضعفةًللغايةًمنًحيثًاألثرً.ًفيًهذاًالقطاعًغيرًالنظامّيًلوظائفًعاليةًالهشاشة

 .ًًذهًاألزمةاالقتصاديًله

هذاًالتحليلًالمتعلّقًبالنوعًاالجتماعيًّ لك.ًإننيًأقدّرًكثيراً  جزيالً  بالنسبةًإليناًأنًنأخذًبعينًاالعتبار،ًعندً.ًشكراً  منًالمهّمًجدّاً 

أنواعًمعيّنةًمنًالنّظرًإلىًالمستقبلًفيًالسنواتًالقليلةًالمقبلة،ًأّنًاألعباءًتسقطًبشكلًغيرًمتساٍو،ًليسًفقطًعلىًاألممًوعلىً

علىًالناسًداخلًاألسرًوفيًداخلًالمجتمعاًتاألجًَ لدّيًسؤالًلوًسمحت،ًهلًلديكًماًتقولهًفيًهذهًالمرحلةًً.ًراء،ًلكنًأيضاً 

أجلًمنعًهذاًالمرضًمنًًًقتصادات،ًوضرورةًفعلًذلكًمناالًجميدحولًالموازنةًبينًمخاطرًالخرابًاالقتصاديًمعًت

فتحًاالقتصاداتًمّرةًأخرىًوموازنةًذلكًالخطرًمعًالحاجةًإلىًتدفّقًًبيبدأًفيًالتفكيرًفيًالبدءًكيفًيمكنًالمرءًأنًًاالنتشار؟

 األموال؟ً

إذًأّنًالفكرةًهيًإّماًحمايةًاألرواحًأوً.ًيُجرىًالكثيرًمنًالمناقشاتًفيًالحيّزًالعامًحولًالمقايضةًبينًالحياةًوسبلًالعيش

علىًقدرةًاالقتصاداتًوالمجتمعاتًعلىًتوفيرًهذهًاألمورحمايةًسبلًالعيش،ًوأعتقدًأّنًمدىًتلكً وأحدهاًً.ًالمقايضةًيعتمدًحقّاً 

إلىًكيفيّةًتحديدًالبؤرًالّساخنةًبدقةًأكبرًوعدمًاالضطرارًإلىًً.ًهوًالفحوصًالواسعةًالنطاق هذاًأمرًبالغًاألهميّة،ًإضافةً 

،ًأمكنًبالتاليًاتّباعًاستراتيجيّةًمعيّنةًلجهةًاألماكنًالّتيًإذاًأمكنًإجراءًالفحوصًبطريقةًمنهجيّة.ًإغالقًاالقتصادًبرّمته

بقدرةًالنُّظمًالصحيّةًبحدًّذاتها.ًيتوّجبًإغالقها  ً ولوًلمًيكنًمنًقيودًعلىًقدرةًالنُّظمًالصحيّة،ًً.ًوبطبيعةًالحال،ًيرتبطًذلكًأيضا

 .ًًلَكانًلديناًهامشًأكبرًبكثيرًمعًهذهًالجائحة

وإّنًمدىًدعمًالشركاتًودعمًاألفرادًمنًخاللًاآلليّاتً.ًقدرةًالماليّةًللحكومات،ًكماًسبقًوذكرًتأّماًالعنصرًالثانيًفهوًال

لكنًاألمرًاآلخرًهو،ًكماًقلِت،ًً.ًالماليّةًهوًالّذيًيحدّدًإمكانيّةًمواجهةًاألزمة،ًوالسيطرةًعلىًالعناصرًالصحيّة،ًثّمًإعادةًالفتح

 .ًحديدًمعاييرًالسالمةًوإنفاذهاالقدرةًعلىًإعادةًالفتحًبشكلًاستراتيجّيًوت

ماًهيًتلكًالقطاعات؟ًأستطيعًأنًأق منًضمنًنقاٍشًمعًحكومةًفيًأمريكاًإولًلك،ًعلىًسبيلًالمثال،ًإذاً  نّنيًكنتًمؤّخراً 

الالتينية،ًفيًمكتبًالرئيسًللّشؤونًاالستراتيجية،ًحيثًيملكونًلوحةًقيادةًمتطّورةًللغايةًتبيّنًمنًجهةًأيًقطاعاتًتوفّرًً

فقدًبدأواًبفتحً.ًفيماًتبيّنًمنًجهةًأخرىًمخاطرًالعدوى.ًالمزيدًمنًفرصًالعملًوالمزيدًمنًالقيمةًالمضافةًإلىًاالقتصاد

ثّمًً.ًاالقتصاديًوإلىًالمخاطرًالمنخفضةًنسبيّا ًًتعافياالقتصادًبعنايةًفائقة،ًمعًالنظرًإلىًالمخاطرًذاتًالتأثيراتًالقويّةًفيًال

 .ًالّتيًيتعيّنًوضعهاًلمحاولةًإعادةًالفتحيستخلصونًنوعًالمعاييرً

وضعًالمعاييرًً.ًعلىًسبيلًالمثال،ًفيًماًيتعلّقًبالبناءًوهوًبنيةًتحتيّةًفيًالفضاءًالمفتوح إنّهًفضاٌءًمفتوحًيسهلًفيهًنسبيّاً 

لكنًً.ًعًمعًهذهًالّضوابطًكلّهاحسنا ،ًربّماًيمكنًفتحًهذاًالنّوعًمنًالقطا.ًومراقبةًالناسًالداخلينًإلىًموقعًالبناءًوالخارجينًمنه

فيًمجالًالترفيهًأوًالسينما،ًأوًمراكزًالتسّوق،ًألنّهاًأماكنًشعبيّةًللعدوى،ًمصادرًعدوىًمحتملة،ًويمكنً تزيدًاألمورًتعقيداً 

موجةًجديدةًمنًالعدوى  .ًًالحذروًالحيطةًلذاًيتوّجبًرفع.ًأنًتسبّبًفعليّاً 

وبموجبًأيًمعاييرًفيًمحاولٍةًلتحقيقًالتوازنًبينًهذهًالفكرة،ًأيًًًيمكنًفتحهاًقطاعاتًفمنًالمهّمًللغايةًالتفكيرًبعنايةًفيًأي

وقدً.ًوهذهًقدرةًمطلوبةًمنًالحكومات.ًالّسعيًإلىًتعافيًالديناميكيّةًاالقتصاديّة،ًوعدمًالمخاطرةًبموجةًجديدةًمنًالعدوى

العنصرًمثال ،ًإلىًدعمًالحكوماتًإلىًجانبًمنّظماتًمتعدّدةًاألطرافًًسعَيناًفيًبرنامجًاألممًالمتحدةًاإلنمائّي،ًمنًخاللًهذاً

 .ًخبرتهابًاإلسهامومنّظماتًزميلةًحاولتً

معً أُبِرمًمؤّخراً  كافّة ،ًوفيًبعضًاألحيانًالهواتفًًًلتنقّل،ًيستخدمًأجهزةًا"غرانداتا"ولدينا،ًعلىًسبيلًالمثال،ًاتفاٌقًجيّدًجدّاً 

فيًمحاولةًلتحديدًمجموعاتًالناسًومستوىًالتنقّلًفيًمناطقًمختلفةًمنًالمدينةًمنًدونًًًالمحمولةًوغيرهاًمنًاألجهزة،

إنّناًنحاولًاستخدامًهذاًالنّوعًمنًالبياناتًلتقديمًالمشورةًإلىًالحكوماتًلمعرفةًأينًسيكونًاإلغالقً.ًالكشفًعنًهويّتهم إذاً 

هذاًعنص.ًالتاّمًأكثرًفعالية،ًوأينًيمكنًتخفيفًالتنقل ويسبّبًاستخدامًالتكنولوجياًالقيودًعلىًالتنقلًأوًإنتاجً.ًٌرًواحدًلديناإذاً 

تُنتَجًبسرعةًكبيرةًفيًمحاولةًلتزويدًالحكوماتًبالمشورةًًًسياساتيّةكماًأنّناًأمامًفجوةًمعرفيّة،ًإذًلديناًوثائقً.ًالمعارف

 .ًًوالمعارفًبشأنًكيفيّةًتحليلًهذهًاألزمةًواالستجابةًلها

بيرةًللقدراتًمنًحيثًالمعارف،ًومنًحيثًالتمويل،ًومنًحيثًالقدرةًالتنفيذيّةًللحكومة،ًإلىًحدًّالتمّكنًمنًلذاًتبرزًحاجةًك

 .ًسدًّالثغرات،ًوإعادةًفتحًاالقتصادًمعًمستوياتًمخاطرةًٍأكثرًانخفاضا ً



قطاعاتًالمدّرةًللدّخلًفيها،ًوكنّاًنتحدّثًعنًكيفًأّنًالبلدانًالمنخفضةًوالمتوّسطةًالدّخلًفيًوضعًغيرًمؤاٍتًبسببًبنيةًال

لكنّنيًأتساءلًعّماًإذاًكانًلديكًأيًأفكارًحولًماًإذاًكانًمنًطرقًيمكنًبهاًالبلدانًً.ًوبسببًاالفتقارًالنسبّيًلرأسًالمال

فيًهذهًاألزمة عنًكيفًأنّهًفيًالمناطقًحيثًالسّلً.ًالمنخفضةًوالمتوّسطةًالدّخلًأنًتكونًأقّلًحرماناً  الًيزالًكناًنتحدّثًمثالً 

وهذهًمهارةًلمًتختِفًمنًالثقافةًبالطريقةًالتيًاختفتًبهاًفيًالوالياتًالمتحدة،ًً.ًموجودا ،ًيعرفًالجميعًكيفيّةًتعقبًالمخالطين

ويتمتّعًبعضًالبلدانًبرافعةًاقتصاديّةًألنّهاًمواقعًللّصناعاتًأوًالتجاربًالصيدالنيّة،ًمعًأّنًهذهًالمواقعً.ًعلىًسبيلًالمثال

 هلًلديكًأفكارًأخرىًعلىًهذاًالمنوال؟ًً.ًلعالمًاألّوليملكهاًا

فحتّىًداخلًالبلدًنفسه،ًوهذهًهيًالحالًفيًعدّةًسياقاتًً.ًبالنسبةًإلىًالحالةًاألولىًمثال ،ًأودًّأنًأقولًإّنًفيهاًبعضًالمزايا

ويمكنًربّماً علىًملموسة،ًيمكنًالمرءًأنًيعتقدًأّنًالقطاعًالريفّيًأقّلًتعّرضاً  االقتصادًالريفّيًأنًيستمّرًألنّهًالًيعتمدًكثيراً 

يمكنًالقطاعًالريفّي،ًعلىًسبيلًالمثال،ًأنًيكونًأكثرًحماية ،ًوربّماًيمكنًفتحًالقطاعًً.ًالتجّمعاتًومستوياتًالتجّمعًالعالية إذاً 

رًإلىًالقطاعًالّريفّيًوترتبطًبالبلدانًويمكنًاعتبارًهذهًاالقتصادات،ًالّتيًتميلًإلىًاالستنادًبشكلًأكب.ًالريفّيًبشكلًأسرع

 .ًًالمنخفضةًالدّخلًنسبيّا ،ًأقّلًتضّررا ،ًوهذاًفيًالواقعًمعياٌرًموضوعيًّ

أّنًاألثرًالصافيًلالزدهارًفيًهذهًاألزماتًالًيتظّهرًبشكلًإيجابّي،ًخاّصةًأنّهًيتفاعلًمعًالقيودًاألخرىًً لكنّنيًأعتقدًإجماالً 

لذاًفيًالنهاية،ًيتّضحًأّنًالبلدانًالمنخفضةًالدّخلًليستًفيًموضعً.ًغيابًالتمويل.ًالحكوماتًغيابًقدرة.ًالّتيًسبقًوذكرت

 .ًًوستحتاجًالكثيرًمنًالدّعم.ًذيًأفضليّةًفيًهذهًاألزمة،ًبالّرغمًمنًبعضًالمزاياًالّتيًتتمتّعًبهاًكالّتيًذكرت

منًالحكوماتوفيًداخلًالبلدًنفسهًأيضا ،ًستستلزمًالفئاتًالمنخفضةًالدّخلًواأًل استباقيّةً  استجابةً   ً وإاّلًفإّنًهذهً.ًكثرًاستضعافا

لكنًً.ًلقدًذكرتًهذهًالصدماتًكلّهاًالّتيًتؤثرًفيًفئاتًمختلفةًمنًالسكانً.األزمةًستعّمقًأوجهًعدمًالمساواةًالقائمةًبالفعل

إنّهاً.ًاتًمنًتفاقمًهذهًالمشكلةًالهيكليّةيجبًاالعترافًبأّنًعدّةًمشاكلًهيكليّةًكانتًقائمةًماًقبلًاألزمة،ًفزادتًهذهًاألزم

إلىًأوجهًالالمساواةًالقائمةًأصال ،ًًعلًىًليستًالّسببًاألساسّيًللكثيرًمنًهذهًالمشاكل،ًلكنّهاًردّةًفعل هذهًالصدمةًإضافةً 

هذاًكلّهًمجّردًتفاقم،ًفعندماًنتحدًّ.ًوانخفاضًمستوياتًاإلنتاجيّةًوضعفًاألوضاعًالماليّةًللحكومات يكونًًإذاً  ثًعنًالتعليمًمثالً 

جدّا ً يتمتّعًالفقراءًبقدرةًأقّلًعلىًالوصولًإلىًهذاًالنوعًمنًالتكنولوجيا،ًبالتاليًقدرةًأقّلًعلىًً:ًانعدامًالمساواةًواضحاً 

تهاًًبشكلًمنًاألشكالًإذاًأمكنًتسمي-فيًبعضًالحاالت،ًإنّناًننظرًفيًأنواعًالتكنولوجياًكافّةً.ًالوصولًإلىًالتعليمًالمستمرًّ

مثلًالتلفزيونًأوًالّراديوًحتىًفيًمحاولةًلمواصلةًالتعليمًلمجموعاتًمعيّنةًالًيمكنهاًالوصولًإلىًهذاًالنوعًمنًالّربطًً-كذلك

منًالماضي.ًبالشبكةًالعنكبوتيّة فقدًأصبحتًطريقةًلمحاولةًالتغلّبً.ًهذهًهيًأنواعًالحلولًالمطلوبة،ًبالّرغمًمنًأنّهاًتبدوًكليّاً 

منً.ًدمًالمساواةًوللحدًّمنًأثرًاألزمةعلىًأوجهًع لكنًالمؤّكدًأنناًسنرىًأوجهًالالمساواةًتتعّمقًأكثرًوأكثر،ًوأعتقدًأّنًجزءاً 

ًللتوّصلًإلىًحياةًً منًتعميقًهذهًاألوجه،ًفيًمسعى  االستجابةًالسياساتيّةًيجبًأنًيكونًمحاولةًاالنتقالًإلىًالتعافيًبدالً 

 .ًًماًمنًحلولًسهلةًلكن.ًطبيعيّةًجديدةًأكثرًشموال ً

دعنيًأسألكًأخيرا ،ًفيماًالًمفّرًمنًبدءًالمجتمعاتًبإعادةًالفتحًألنّهًالًيمكنًتجميدًاالقتصاداتًلفترةًأطولًبعد،ًماًهيًً

 المؤشراتًالّتيًيمكنًأنًتبحثًعنهاًلتدلّكًعلىًماًإذاًكانًالتوازنًبينًالشواغلًاالجتماعيةًوالشواغلًاالقتصاديةًمالئما ؟ًً

ال ً بمعنىًأنًتكونًمحّركاتًلتعاٍفًً.ً،ًلديناًشرطًسبقًوذكرتهًيتعلّقًبالقطاعاتًالّتيًتتمتّعًبماًنسّميهًالمضاِعفًاالقتصاديًّأو 

إذاًتمّكنّاًبعنايةًمنًالحصولًعلىًً.ًوهذاًعنصٌرًمهّمًجدّا ً.ًوتحتاجًإلىًالموازنةًأوًالّضبطًلناحيةًمستوىًالخطر.ًأسرع

منًالمخاطر،ًوقدًذكرتًالبنيةًمؤشراتًموضوعيّةً للقطاعاتًالّتيًيمكنًأنًتكونًمحّركاتًللتعافيًبمستوياتًمنخفضةًنسبيّاً 

التحتية،ًوالبناء،ًعلىًسبيلًالمثال،ًأوًربّماًالقطاعاتًالريفيّةًفيًنوعًمعيّنًمنًاألنشطة،ًيمكنناًمحاولةًإعادةًفتحًالقطاعاتًً

 .ًادةًالمخاطرًبشكلًغيرًمتناسب،ًثّمًمحاولةًرصدًالوضعًبعنايةالّتيًيمكنًأنًتؤثّرًفيًالتعافيًمنًدونًزي

دعمًبرنامجًاألممًالمتحدةًاإلنمائيًمشروعًً.ًفيًالوقتًنفسهًبالّطبع،ًإنّناًنحاولًإنشاءًآليّاتًللسالمة،ًمثلًماًفعلتًكولومبيا

الحتمالً إنتاجًً.ًالعدوىًفيًقطاعاتًمحدّدةإنتاجًهذهًاألقنعةًالتيًيمكنًالناسًاستخدامهاًليكونواًأقّلًعرضةًنسبيّاً   ً ويتّمًحاليّا

بينماًً.ًهذهًاألقنعةًبشكلًأكبر،ًويمكنًأنًيكونًذلكًإيجابيّا ً  ً إلىًالعناصرًالّتيًيمكنًأنًتجعلًالعودةًإلىًالعملًأكثرًأمانا إضافةً 

للمشكلةًالطبيّة،ًلهذهًالمشكلةًالصحيّة  ً طبيّا ًطبّيًلهذهًالمشكلةًالصحيّة،ًًفيًنهايةًالمطاف،ًنأملًالتوصًّ.ًننتظرًحاّلً  لًإلىًحّلٍ

بينًهذينًالعنصرين  ً األثرًاالقتصاديًللقطاعاتًالتيًيمكنهاًالتمتّعًً.ًلكنًفيًالوقتًالّراهن،ًإنّناًبحاجةًإلىًالموازنةًحتما

 .ًًبمضاِعفًأعلىًلكنًمعًمراقبةًمستوياتًالمخاطر



وقدًسبقً.ًوًحمايةًالمجموعاتًالمستضعفةًبشكلًاستباقّيًجدّا ًوبالتأكيدًماًالًيمكنًأنًننساه،ًوالًيمكنًأنًنتخلّىًعنه،ًه

النساءًفيًالقطاعًغيرًالنّظاميًّ  ً علىًتوليدًالدّخلًفيًهذاًالوضع.ًوذكرتًلكًأيضا أيًالّتيًالًً.ًًالفئاتًالمستضعفةًاألقّلًقدرةً 

الً.ًرقًفيًمستوياتًأعمقًمنًالفقرلذاًيجبًالمحافظةًعلىًقدرتهاًعلىًعدمًالغ.ًوصولًلهاًإلىًتأمينًالبطالةًأوًإلىًراتب إذاً 

علىًدعمًهذهًالمجموعاتًالسكانيّة وليسواً.ًفيًبعضًالحاالت،ًالناسًليسواًفقراء.ًبدًّمنًالحفاظًعلىًهذاًالتركيزًالواضحًجدّاً 

لهذهًاألنواعًمنًالبرامج،ًلكنًالًنريدهمًأنًيقعواًفيًالفقر هًيجدرًبالشركاتًوأناًأصّرًأنًّ.ًلذاًينبغيًدعمهم.ًمؤّهلينًعادةً 

ألنّهًكلّماًأفلستًالشركاتًوتدّمرتًالوظائف،ًازدادتًصعوبةً.ًوالمؤّسساتًعدمًاإلفالسًوتدميرًاألساسًاالقتصاديًللتعافي

حمايةًهذاًالنوعًمنًالتوظيف.ًأكثرًوضعالعودةًإلىًالحالةًاالقتصاديةًالطبيعيّة،ًوطالًال  .ًلذاًيجبًأيضاً 

هوًالتمويلوجّلًماًيتطلّبهًاألمرًمجدّد فيًدعمًالبلدانًالفقيرةًعلىًوجهًً.ًًاً  بمعنىًأنّهًيمكنًاألسرةًالدوليّةًأنًتكونًمهّمةًجدّاً 

نسبيّا ً علىًأيًحال،ًوعلىًحدًّعلمنا،ًستعتبَرًهذهًبالتّأكيدًأصعبًاألوقاتًاالقتصاديةً.ًالخصوص،ًحتّىًيكونًاألثرًأقّلًضرراً 

 .ًًفيًقرنًمنًالّزمان

حضرةًالمديرًلوبيزًكالفا،ًإنّناًممتنونًجدّاً .ًفيه،ًالكثيرًمنًالخيوطًالّتيًيجبًربطهاًمعًبعضهاًالبعضًلديناًالكثيرًللتفكير

لك.ًًلحضوركًإلىًدورتناًومشاركتناًحكمتك جزيالً  عنًطاّلبناًكلّهمًمنًأنحاءًالعالمًكافّة ،ًشكراً   .ًنيابةً 

علىًهذهًالفرصة  ً.شكراً 


