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اخلري ل ي�أتي كله دفعة واحدةالف�صـل 4

الف�صل 4 اخلري ل ي�أتي كله دفعة واحدة

املا�شية، فا�شتعر�شا  الأربعني  الأعوام  الب�رشية يف  التنمية  2 و3 و�شع  تناول الف�شالن 
التقدم املحرز يف العامل والفوارق بني البلدان يف الأبعاد الثالثة لدليل التنمية الب�رشية، 
وهي ال�شحة والتعليم والدخل.  اإل اأن تناول التنمية من هذا املنظور يبقى غري مكتمل، 
اإذ اإن التنمية الب�رشية تُعنى اأي�شاً بالتمكني والإن�شاف وال�شتدامة، وكل هذه العنا�رش 

مقومات حلرية الإن�شان يف عي�س احلياة التي ين�شدها.  

الأبعاد  هذه  يف  التطورات  الف�شل  هذا  ويتناول 
عن  اأهمية  تقل  ل  التي  الب�رشية  للتنمية  الثالثة 
التنمية  دليل  ي�شملها  التي  الأ�شا�شية  الأبعاد 
ما  الإجماع حول  الكثري من  ولي�س هناك  الب�رشية. 
يعنيه التقدم يف الأبعاد الإ�شافية، كما اأن موؤ�رشات 
قيا�شها غري متوفرة. ولكن عدم اإمكانية قيا�س هذه 

الأبعاد مبقايي�س كمية ل يربر جتاهلها. 
التي  البلدان  اأن  هي  التطورات  هذه  وخال�شة 
حتقق  ل  الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  تقدماً  حتقق 
اأن  وميكن  الأخرى.  الأبعاد  يف  مماثالً  تقدماً  دائماً 
التنمية دليل  يف  مرتفعة  قيمة  البلدان  ت�شجل 

والإن�شاف  الدميقراطية  اإىل  تفتقر  واأن  الب�رشية 
وال�شتدامة، كما ميكن اأن ت�شجل قيمة منخف�شة 
من  جزءاً  ت�شتويف  واأن  الب�رشية  التنمية  دليل  يف 
ويف  وال�شتدامة.  والإن�شاف  الدميقراطية  �رشوط 
الب�رشية  التنمية  موا�شيع  بتنوع  تذكري  ذلك 
دائماً  ياأتي  اخلري  اأن  الفرتا�س  ميكننا  ول  وت�شعبها، 
طريقة  مع  النتائج  هذه  وتتعار�س  واحدة.   دفعة 
مقايي�شها ويف  الب�رشية  التنمية  يف  تفكرينا 
اإجراءاتها  حت�شني  اإىل  الرامية  ال�شيا�شات  ويف 
يف  نناق�شها  امل�شائل  وهذه  الوقت،  مع  ونتائجها 

الف�شل 6. 

الأبع�د الأخرى للتنمية الب�شرية

من  هما  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  الرنويج 
البلدان التي يحلو لكل امرئ اأن يولد ويعي�س فيها. 
وهذا ما يبينه دليل التنمية الب�رشية الذي ي�شنف 
هذين البلدين يف املرتبتني الأوىل والرابعة بني بلدان 
العامل. كما يثبت التقييم املقارن �شحة ذلك من 
العمر  )اأي  الب�رشية  التنمية  دليل  عنا�رش  حيث 
املتوقع والتعليم والدخل( ومن حيث بع�س الأبعاد 
دليل  يف  امل�شمولة  وغري  بالرفاه  املتعلقة  الأخرى 
بنظام  يتمتعان  البلدان  فهذان  الب�رشية.  التنمية 
دميقراطي قوي، قائم على ف�شل ال�شلطات واحرتام 
�شيادة القانون، و�شمان احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

للمواطنني.  
   ولكن هذين البلدين ل ي�شجالن اأداًء جيداً يف 
البيئية)1(.   ال�شتدامة  �شيما يف  ول  الأبعاد،  جميع 
التي  لال�شتهالك،  الإيكولوجية  الب�شمة  وح�شب 
بيولوجياً  املنتجة  والبحار  الأرا�شي  م�شاحة  تقي�س 

بلد  ي�شتهلكها  التي  املوارد  توليد  لإعادة  والالزمة 
 4.5 الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�شتهلك  معني، 
البيئية  ال�شتدامة  مع  يتنا�شب  مما  اأكرث  مرات 

العاملية، والرنويج 3.1 مرات.
التنمية  دليل  العالقة بني   4.1 ال�شكل  ويظهر 
وال�شتدامة،  امل�شاواة،  وعدم  والتمكني  الب�رشية 
با�شتخدام مقيا�س للحرية ال�شيا�شية، والفارق بني 
دليل التنمية الب�رشية والدليل املعدل بعامل عدم 

امل�شاواة ومقيا�س ال�شتدامة)2(.
النمط  هذا  يعترب  ل  امل�شاواة،  عدم  وبا�شتثناء 
مدلول  ذات  عالقة  من  ما  الواقع،  ففي  وا�شحاً. 
الب�رشية.   التنمية  ودليل  ال�شتدامة  بني  اإح�شائي 
اأما الدميقراطية فهي ترتبط اإيجابياً بدليل التنمية 
الب�رشية يف املتو�شط، اإل اأن التغرّي الذي يطال هذه 
العالقة هو اأكرب بكثري من التغرّي يف عدم امل�شاواة.  
عدد  ارتفاع  هو  الرتابط  هذا  غياب  على  والدليل 
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ارتف�ع دليل التنمية الب�شرية ل يعني ب�ل�شرورة الدميقراطية اأو الإن�ش�ف اأو ال�شتدامة4.1ال�شكل

الرتابط بني دليل التنمية الب�شرية والأبع�د الأخرى للتنمية الب�شرية، 2010
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مالحظة: تعود البيانات لعام 2010 اأو لآخر عام تتوفر عنه البيانات. وت�شري اخلطوط اإىل متو�شطات التوزيع. وترمز القيم املئوية اإىل ح�شة البلدان يف كل مربع.  انظر الف�شل 5 لالطالع على تركيب ونتائج مقايي�س عدم امل�شاواة.

.Marshall and Jaggers )2010(؛ و)2010g( امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل بيانات البنك الدويل

البلدان التي ت�شجل معدلً مرتفعاً يف دليل التنمية 
الب�رشية ول ت�شجل اأداًء جيداً على �شعيد املتغرّيات 
اللون من  الفاحتة  الأق�شام  التي تظهر يف  الأخرى، 
ال�شكل 4.1. وي�شجل حواىل واحد على اأربعة بلدان 
معدلً مرتفعاً يف دليل التنمية الب�رشية وم�شتوى 
منخف�شاً يف ال�شتدامة، وتنطبق ال�شورة نف�شها 

تقريباً على الدميقراطية ولكنها اأقل حدة.
وتعطي هذه الروابط الب�شيطة �شورة خاطفة 
بكثري.  وقد جرت مناق�شات  اأكرث تعقيداً  عن واقع 
م�شتفي�شة حول الرابط بني الدميقراطية والتنمية 
القت�شادية والجتماعية، مثالً، وحول دور الإن�شاف 

يف التنمية)3(. ومن املنطقي التفكري يف وجود عالقة 
ترابط اإيجابية، وتقدم الدرا�شات التي اأجريناها اأدلة 
قاطعة على ذلك فيما يلي.  ولكن ل ميكننا اجلزم 
باأن الزيادة يف قيمة دليل التنمية الب�رشية يرافقها 
حت�شن يف الأبعاد الأخرى للتنمية الب�رشية ول اجلزم 
باأن التح�ّشن يف هذه الأبعاد يوؤدي اإىل زيادة يف قيمة 

دليل التنمية الب�رشية. 
الأخرى  الأبعاد  يف  الجتاهات  يلي  فيما  نقيم 
على  الجتاهات  هذه  قدرة  ومدى  الب�رشية،  للتنمية 
اإىل ا�شتنتاجات ب�شاأن التقدم وتوجيه  الو�شول بنا 

ال�شيا�شة العامة.

التمكني
يف اجلملة الفتتاحية يف ديباجة ميثاق الأمم املتحدة، 
يتجذر مفهوم التقدم يف �شياق "احلرية الوا�شعة".  
على  الإن�شان  قدرة  بتعزيز  يعرف  الذي  والتمكني 
نهج  يف  اأ�شا�شي  عن�رش  هو  التغيري،  اإحداث 
واملجموعات  الأفراد  قدرة  على  وي�شدد  الإمكانات. 
والإمنائية،  ال�شيا�شية  العمليات  امل�شاركة يف  على 
والتاأثري فيها وال�شتفادة منها يف الأ�رش واملجتمعات 
قيمة  يعترب  الذي  التمكني  يرتبط  كما  والبلدان. 
من  ولكن  التنمية.   نتائج  من  بالعديد  جوهرية 
مبقايي�س  والجتاهات  امل�شتويات  قيا�س  ال�شعب 
حول  النظر  وجهات  يف  لالختالفات  نظراً  كمية 

املوا�شيع الهامة، وندرة املقايي�س القابلة للمقارنة 
وهي  املتوفرة  املوؤ�رشات  اأف�شل  على  ونركز  دولياً. 
حمدودة، مع التذكري باأنها تفتح جمرد نافذة �شيقة 

على وقائع مت�شعبة)4(.
تقرير  يف  الهامة  املوا�شيع  من  التمكني  وكان 
ويرد يف  الأول.  العدد  اإطالق  منذ  الب�رشية  التنمية 
اللمحة العامة لتقرير التنمية الب�رشية لعام 1990 
الب�رشية.   للتنمية  اأ�شا�شية  الب�رشية  "احلرية  اأن 
ويجب اأن يكون النا�س اأحراراً يف ممار�شة خياراتهم يف 
ظل اأ�شواق �شليمة، ويجب اأن يكون لديهم �شوت 
حا�شم يف ر�شم الأطر ال�شيا�شية")5(. واأ�شار التقرير 
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منو �شريع يف تكنولوجي� الت�ش�لت ولكن النف�ذ اإليه� م� زال 4.2ال�شكل
منخف�ش�ً يف البلدان الفقرية

عدد ال�شك�ن الذين ي�شتعملون الإنرتنت وامل�شرتكني يف اله�تف لكل 100 ن�شمة، ح�شب م�شتوى التنمية الب�شرية، 
 2000-2008
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مالحظة: متثل الأرقام املدونة فوق الأعمدة الن�شب املئوية للنمو يف الفرتة املحددة.  ت�شمل ال�شرتاكات الهاتفية الهاتف النقال والثابت.

امل�شدر: الحتاد الدويل لالت�شالت، 2009. 

اإىل �رشورة قيا�س احلريات ال�شيا�شية لأن القيمة التي 
الب�رشية يف  التنمية  تعطى لإجنازات مت�شابهة يف 
اإطار دميقراطي تختلف عن القيمة التي تعطى لها 
يف اإطار غري دميقراطي. وكان تقرير التنمية الب�رشية 
لعام 1993 حول امل�شاركة اأول تقرير يتناول مو�شوع 
اأ�شا�شاً  املو�شوع  هذا  و�شكل  مبا�رشة.  التمكني 
حقوق  حول   2000 لعام  الب�رشية  التنمية  لتقرير 
الإن�شان، وتقرير عام 2002 حول الدميقراطية، وتقرير 
عام 2004 حول احلريات الثقافية)6(. كما ركز العديد 
التي �شدرت  الوطنية  الب�رشية  التنمية  تقارير  من 
موؤخراً على التمكني، واعتمد العديد منها مقايي�س 
الب�رشية  التنمية  تقارير  اأحد  وا�شتخدم  ابتكارية. 
الجتماعي  الإق�شاء  لقيا�س  موؤ�رشاً  نيبال  يف 
ال�شكان،  من  خمتلفة  ملجموعات  وال�شيا�شي 
الرابط  واأو�شح وجود فوارق جغرافية كبرية، وغياب 
بني التمكني ودليل التنمية الب�رشية. كما ابتكر اأحد 
لقيا�س  موؤ�رشاً  �شيلي  يف  الب�رشية  التنمية  تقارير 
متكني ال�شكان ا�شتناداً اإىل معلومات ا�شتمدت من 
النفاذ  القدرة على  ب�شاأن  النا�س  لآراء  ا�شتطالعات 
ال�شلع  على  واحل�شول  الجتماعية،  ال�شبكات  اإىل 
واخلدمات العامة، واملواقف حيال ال�شلطة. وتناولت 
تقارير التنمية الب�رشية يف اجلمهورية الدومينيكية 
اأبعاد التمكني وابتكرت دليالً جديداً ي�شمل عنا�رش 

فردية وجماعية)7(.

تغريرّ يف التوقع�ت
يف  الكبرية  الزيادة  اأهمها  اأ�شا�شية،  عوامل  اأدت 
والتح�شيل  والكتابة  بالقراءة  الإملام  معدلت 
اإف�شاح  اإىل  العامل،  بلدان  من  العديد  يف  العلمي 
املعلومات قبل  ال�شكان لالطالع على  اأمام  املجال 
حما�شبة  على  قدرتهم  وتعزيز  خياراتهم،  اتخاذ 
احلكومات.  وحدث اأي�شاً تغرّي جذري، ولو بطيء، يف 

املعايري والتوقعات يف العديد من الأماكن.  
واأحدثت ثورة التكنولوجيا يف ظل العوملة حتولً 
الهواتف  انت�شار  اأدى  فقد  ال�شيا�شي.  امل�شهد  يف 
النفاذ  وات�شاع  التلفزيونية،  والف�شائيات  النقالة 
اإىل �شبكة الإنرتنت، اإىل وفرة يف املعلومات املتاحة 
وا�شتعمال  الآراء.  عن  التعبري  على  القدرة  وتعزيز 
البلدان  يف  جداً  مرتفع  التكنولوجيات  هذه 
املتقدمة، حيث بحلول عام 2008، كان 70 يف املائة 
وبلغت  الإنرتنت،  �شبكة  ي�شتعملون  ال�شكان  من 
الواحد،  للفرد   1.5 الهاتف  يف  ال�شرتاكات  ن�شبة 
التنمية  ذات  البلدان  يف  منخف�شاً  يزال  ل  ولكنه 
الب�رشية املنخف�شة )ال�شكل 4.2(. اإل اأن النمو كان 

مذهالً يف العقد املا�شي، اإذ ارتفع معدل النفاذ اإىل 
الإنرتنت اأكرث من 4,000 يف املائة، كما ارتفعت ن�شبة 
يف   3,500 حواىل  الهاتف  يف  امل�شرتكني  ال�شكان 
املائة)8(. وميكن اأن تعطي التكنولوجيا اجلديدة �شوتاً 
هذه  اأن  يوؤكد  البع�س  اأن  مع  املهم�شني،  لل�شكان 
ميلكون  الذين  ال�شكان  قدرة  اإل  تعزز  ل  البتكارات 

املوارد اأ�شالً)9(.
والزيادة امللحوظة يف انت�شار الإنرتنت وا�شتعمال 
القيود  من  الرغم  على  ح�شلت  النقال  الهاتف 
متو�شط  كان  املثال،  �شبيل  فعلى  الهيكلية. 
ال�شتفادة من خدمة الكهرباء يف البلدان النامية 
املناطق  ويف  املائة.  70 يف  يتجاوز  ل   2008 عام  يف 
املائة  يف   59 اإىل  الن�شبة  هذه  تنخف�س  الريفية، 
فقط وحتى اأقل بكثري، اأي 21 يف املائة، يف البلدان 

التي ينخف�س فيها دليل التنمية الب�رشية)10(.
ال�شاحة  اإىل  املحلية  بالق�شايا  العوملة  ودفعت 
الدولية. وخري تعبري عن هذا الجتاه هو تو�شع ن�شاط 
املجتمع املدين بحيث جتاوزت احلدود الوطنية ليتخذ 



تقرير التنمية الب�شرية 682010

مزيد من البلدان يعتمد النظ�م الدميقراطي4.3ال�شكل
الجت�ه�ت يف الدميقراطية ح�شب م�شتوى دليل التنمية الب�شرية وعموم�ً، 2008–1971 
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مالحظة: ت�شمل هذه البيانات احل�شابية عدد الأنظمة الدميقراطية التي تتناوب فيها الأحزاب احلاكمة على ال�شلطة، وجرى ح�شابها كن�شبة 
من عدد احلكومات غري الدميقراطية اإ�شافة اإىل الدميقراطيات التي لي�س فيها تناوب على ال�شلطة. 

.)2009( )Cheibub، Gandhi and Vreeland( امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل �شيبوب، وغاندي، وفريالند

بُعداً عاملياً، فارتفع عدد املنظمات الدولية اأكرث من 
 25,000 وبلغ  و2010،   1970 خم�س مرات بني عامي 
منظمة تقريباً)11(. وكثرياً ما تتخذ موجات الحتجاج 
نظام  مقاطعة  عليه  ت�شهد  ما  وهذا  دولياً،  بُعداً 
والتظاهرات  اأفريقيا،  جنوب  العن�رشي يف  الف�شل 
املطالبة باإنهاء ال�رشاع يف دارفور، والدعم املقدم من 
البلدان الغربية اإىل املحتجني املوؤيدين للدميقراطية 

يف اإيران وميامنار.

الدميقراطية وحرية الختي�ر

يف هذه الأجواء، انت�رشت الدميقراطية وات�شعت اأمام 
الوطني،  امل�شتوى  ال�شكان حرية الختيار)12(. وعلى 
الر�شمية،  الإجرائية  الدميقراطية  انت�شار  يالحظ 
وعلى امل�شتوى دون الوطني، نرى ارتفاع يف عمليات 
ما  مع  اأ�شكالها،  اختالف  على  املحلية  امل�شاركة 
تتيحه من اإمكانات للم�شاءلة. واأحرز بع�س التقدم 
يف حماية حقوق الإن�شان، وكذلك بع�س النك�شات.  
عر�شة  املا�شي  كانت يف  التي  الهويات  واأ�شبحت 
تاريخياً لالإق�شاء واحلرمان، اأكرث قدرة على امل�شاركة 
حالت  اأن  مع  والجتماعي،  ال�شيا�شي  العمل  يف 

عدم امل�شاواة  ل تزال قائمة. 
وتظهر نتائج امل�شوح ال�شتق�شائية اأن معظم 
الأ�شخا�س يف خمتلف اأنحاء العامل ي�شعرون باأنهم 
هذه  عن  را�شون  وهم  بحرية  قراراتهم  يتخذون 
واأخرى،  الر�شا يختلف بني منطقة  احلرية)13(. وهذا 
درجة  باأعلى  املتقدمة  البلدان  �شكان  ي�شعر  اإذ 

منطقة  �شكان  يليهم  املائة(،  يف   80( الر�شا  من 
�رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ )77 يف املائة(، وياأتي يف 
املرتبة الأخرية �شكان اأوروبا واآ�شيا الو�شطى )50 يف 
املائة(، مما قد يعك�س ا�شطرابات املرحلة النتقالية اأو 
الختالفات يف وجهات نظر ال�شكان. وتبني اجتاهات 
حرية الختيار التي اأفيد بها عن 66 بلداً، اأن حت�شناً 

عاماً حتقق مع الوقت.
الرت�شح  القرتاع وحق  1970، كان حق  ويف عام 
ما  وكثرياً  بلداً.   30 لالنتخابات منتق�شاً يف حواىل 
اأفريقيا  اأما يف جنوب  احلق.   هذا  املراأة من  حرمت 
حق  من  والهنود  ال�شود  ال�شكان  اأغلبية  فحرمت 
اأزيلت معظم هذه القيود)14(. ومع  القرتاع. واليوم، 
اأن حقوق القرتاع باتت �شبه عاملية، ل يخلو توزيع 
الن�شب النتخابية من تباين ملحوظ، ول يزال بع�س 
البلدان مثل اململكة العربية ال�شعودية يقيد حق 

املراأة يف القرتاع.  
واحلكم الدميقراطي وحماية حقوق الإن�شان هما 
الدول  بني  الفرق  ولكن  ال�شيا�شية،  احلرية  اأ�شا�س 
جلياً.   دوماً  لي�س  الدميقراطية  وغري  الدميقراطية 
ويف الواقع، تت�شم طبيعة البلدان غري الدميقراطية 
والبلدان الدميقراطية والبلدان النتقالية بقدر من 
الت�شنيفات  له  تت�شع  ما  يفوق  والتنوع  الختالف 
الأنظمة  ن�شبة  ارتفعت  هنا،  من  الب�شيطة. 
مطلع  يف  البلدان  ثلث  من  اأقل  من  الدميقراطية 
ال�شبعينات اإىل اأكرث من الن�شف يف عام 1996 واإىل 
ثالثة اأخما�س يف عام 2008 ) ال�شكل 4.3()15(. واإذا 
لديها  التي  البلدان  املجموعة  هذه  ح�شبنا �شمن 
احلاكم  احلزب  ولكن  ال�شكل،  يف  دميقراطي  نظام 
ومل  واحدة  انتخابية  دورة  بعد  يخ�رش  مل  فيها 
ي�شلم ال�شلطة لغريه)16(، تتخطى ن�شبة الأنظمة 

الدميقراطية يف العامل الأربعة اأخما�س. 
ت�شجل  التي  املجموعة  يف  البلدان  ومعظم 
هي  الب�رشية  التنمية  لدليل  جداً  مرتفعة  قيمة 
بلدان دميقراطية. وحققت البلدان التي لديها قيمة 
يف  تقدم  ن�شبة  اأعلى  الدليل  لهذا  منخف�شة 
اأ�شبح  اإذ  الدميقراطي:  النظام  اإىل  التحول  عملية 
يكن  مل  حني  يف   ،2008 عام  يف  دميقراطياً  ثلثها 

بينها بلد دميقراطي واحد يف عام 1991. 
تقدم يف  اأ�رشع  الو�شطى  واآ�شيا  اأوروبا  حققت 
التحول الدميقراطي، وتلتها اأمريكا الالتينية والبحر 
اأوروبا واآ�شيا  الكاريبي. ومن بني البلدان النامية يف 
الوحيد  الدميقراطي  البلد  تركيا  كانت  الو�شطى، 
حتول  التالية،  الثالثة  الأعوام  ويف   .1988 عام  يف 
اإىل النظام الدميقراطي من اأ�شل 23 بلداً  11 بلداً 
بَلَدان  املجموعة  هذه  اإىل  ان�شم  ثم  املنطقة،  يف 
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ويف   .1991 عام  يف  الدميقراطي  النظام  اعتمدا 
معظم  كانت  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا 
العديد  وعاد   ،1971 البلدان غري دميقراطية يف عام 
من البلدان الدميقراطية اإىل النظام غري الدميقراطي 
يف فرتة ال�شبعينات)17(. وعلى اأثر موجة من التغرّيات 
ال�شيا�شية، كان حواىل 80 يف املائة من البلدان قد 
  .1990 عام  بحلول  الدميقراطي  النظام  اإىل  حتول 
عام  بحلول  وبريو  الإكوادور  يف  النظام  تغرّي  ومع 
اإىل  الدميقراطية  الأنظمة  ن�شبة  و�شلت   ،2008
87 يف املائة. و�شهدت منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط 
الهادئ ومنطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى 
�شل�شلة من الإ�شالحات، وبعد اأن كانت ن�شبة 6 يف 
املائة فقط من الأنظمة يف املنطقتني دميقراطية 
يف عام 1970، اأ�شبحت 44 يف املائة من البلدان يف 
املائة  و38 يف  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  �رشق  منطقة 
الكربى  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  البلدان يف  من 
تعتمد اأنظمة دميقراطية بحلول عام 2008، وحدها 
نحو  حتول  اإىل  ي�شري  ما  تظهر  ل  العربية  البلدان 

الدميقراطية )الإطار 4.1(.
ونيبال  باك�شتان  مثل  احلالت،  من  الكثري  ويف 
النظام  من  حتولً  ال�رشعية  اأزمات  اأحدثت  موؤخراً، 
غري الدميقراطي، اإل اأن تعزيز املمار�شة الدميقراطية 
يبقى �شعباً. وتخللت انتخابات وطنية كثرية حالت 
موؤخراً  حدث  كما  املقرتعني،  وقمع  الحتيال  من 

وحتى  ونيكاراغوا.  وكينيا  اأفغان�شتان  انتخابات  يف 
النتائج الر�شمية لنتخابات �شلمية مل تكن مبناأى عن 
الت�شكيك، كتلك التي اأجريت يف الوليات املتحدة 
الأمريكية يف عام 2000 ويف املك�شيك يف عام 2006. 
الدميقراطية  غري  احلكومات  بع�س  واتخذت 
الدميقراطي،  النظام  اإىل  التحول  باجتاه  خطوات 
منطقة  يف  املتعددة  الوحدة"  "حكومات  مثل 
احلال  هي  كما  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب 
بالتفاو�س  ال�شلطة  تقا�شم  اأن  ومع  ال�شودان.  يف 
فهو  له،  حد  بو�شع  اأو  النزاع  بتفادي  ي�شمح  قد 
فيما  والقمع  الحتجاج  من  موجات  دون  يحول  ل 
احلركات  تهديد  اأخرى  حكومات  تواجه  كما  بعد. 
ال�شعبية با�شتخدام الآليات الدميقراطية لتقوي�س 
موال  اإ�شالمي  حتالف  حاول  وقد  الدميقراطية)18(. 
حمافظات  يف  النتخابات  يف  فوز  حتقيق  لطالبان 
رئي�شية يف باك�شتان يف خطوة باجتاه اإقامة نظام 

حكم ديني)19(. 
على  ال�شوء  املتنوعة  التجارب  هذه  وت�شلط 
من  وا�شعة  جمموعة  تقت�شي  الدميقراطية  اأن 
واأن  ال�شلطة،  وت�شكيالت  املوؤ�ش�شية  الرتتيبات 
هي  ومتنوعة  متعددة  الدميقراطية  غري  الأنظمة 
الأخرى. فالإجراءات يف هذه الأنظمة مفتوحة على 
م�شارات  تتخذ  وقد  ومتقلبة،  متعددة  احتمالت 

جزئية وفرتات طويلة من عدم اليقني)20(. 

و�شع الدميقراطية يف البلدان العربية4.1الإطار

اأظهر تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2009 تناق�شات وا�شحة بني املمار�شة 
ويتميز  القانون.  و�شيادة  الإن�شان  وحقوق  للدميقراطية  الر�شمي  والدعم  الفعلية 
بع�س البلدان بنظام متعدد الأحزاب، مبا يف ذلك الأردن وتون�س واجلزائر وم�رش واليمن، 
يف حني اأن لبنان واملغرب يختلفان عن �شائر البلدان من حيث التعددية ال�شيا�شية 
التي ت�شود منذ ال�شتقالل. ولكن حكومات عديدة ل تزال تفر�س قيوداً على احلريات 
اإن�شاء  البحرين، حتظر مثالً  با�شتثناء  العربية،  اخلليج  دول  اإن جميع  اإذ  ال�شيا�شية، 

التنظيمات ال�شيا�شية.
و�شهدت املنطقة موؤخراً تقدماً ملحوظاً على �شعيد الإ�شالحات الدميقراطية، 
اإل اأن العديد من هذه الإ�شالحات قابلته تدابري تقيد حقوق املواطنني يف جمالت 
العربية  الإمارات  يف  التمثيلية  اجلمعيات  اإن�شاء  الإيجابية  اخلطوات  ومن  اأخرى. 
املتحدة وُعمان وقطر، وعودة الربملان املنتخب يف البحرين، وتنظيم انتخابات رئا�شية 
انتخابات  2005. ونظمت كذلك  املر�شحني يف م�رش يف عام  العديد من  مب�شاركة 
اقت�رش  فيها  القرتاع  ولكن   ،2006 عام  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  حملية يف 

على املواطنني الذكور.
لل�شلطة  البنيوي  الأ�شا�س  يف  "تغيرياً  الإ�شالحات  الآن، مل حتدث هذه  وحتى 
من  �شيطرتها،  تب�شط  التنفيذية  ال�شلطة  زالت  ما  حيث  العربية،  البلدان  يف 
ترافق  املثال،  69(. وعلى �شبيل  امل�شاءلة )�س  اأ�شكال  دون اخل�شوع لأي �شكل من 

الد�شتور اجلديد الذي وُ�شع يف العراق مع ن�شوء دولة اأمنية مو�شعة ت�شمح بتعليق 
احلريات الد�شتورية. وعدلت م�رش د�شتورها لل�شماح للعديد من املر�شحني بالتقدم 
بالأحزاب  احلق  هذا  يح�رش  قانوناً  اأ�شدرت  ما  �رشعان  ولكن  الرئا�شية،  لالنتخابات 
القائمة.  وما اإن �شدر ميثاق ال�شالم وامل�شاحلة الوطنية يف اجلزائر حتى تبعه متديد 
للولية الرئا�شية واإلغاء احلد الزمني الأق�شى لهذه الولية وا�شتمرار احلظر املفرو�س 
العربية  الإمارات  اأخرى م�شابهة يف  اأمناط  وهناك  لالإنقاذ.  الإ�شالمية  اجلبهة  على 

املتحدة وتون�س وال�شودان وقطر واململكة العربية ال�شعودية.
ويبدو اأن العديد من احلكومات يف املنطقة متكن من الت�شدي لالجتاهات التعددية 
بف�شل الإيرادات ال�شخمة وال�شلطة التي مينحها اإياها النفط. وي�شمح القت�شاد 
ال�شيا�شي للدولة باأن حت�شن نف�شها من خالل �شبكات الرعاية املو�شعة والأجهزة 
اإيرادات النفط بالتخلي عن فر�س ال�رشائب، مما يحد من  الأمنية الكبرية. وت�شمح 
امل�شاءلة.  ويف حالة البلدان غري النفطية، مثل الأردن وتون�س واملغرب، قد ت�شطلع 
امل�شاعدات اخلارحية بدور مماثل. وباملقارنة مع القت�شادات الأخرى التي لديها دخل 
مماثل، يعترب قطاع الأعمال �شعيفاً ن�شبياً، وكذلك املجتمع املدين.  وت�شمح جميع 
البلدان يف املنطقة، با�شتثناء اجلماهريية العربية الليبية، باإن�شاء منظمات مدنية، 
اإل اأن القوانني والأنظمة تقيد اأن�شطتها. وبالتايل، "ي�شعر القليل من العرب بالقدرة 
)�س 73(. على تغيري الظروف الراهنة يف بلدانهم من خالل امل�شاركة ال�شيا�شية" 

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2009.
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ويظهر هذا الجتاه يف التحول اإىل الدميقراطية 
يف  اأي�شاً  بل  الوطنية  النتخابات  يف  فقط  لي�س 
الزيادة  اتخذت  وقد  واملحلية.  الإقليمية  النتخابات 
يف امل�شاركة املحلية اأ�شكالً خمتلفة، منها اعتماد 
دون  احلكومية  والوحدات  املركزي،  غري  النظام 
الوطنية كما يف العديد من اأنحاء اأمريكا الالتينية، 
الهندي.   الريف  يف  راج  بان�شاياتي  نظام  يف  وكما 
وترافق ذلك يف بع�س الأحيان، ل بل اأدى اإىل خطاب 
قوي يف املجتمع الإمنائي حول م�شاركة املواطنني يف 

�شلب عملية تقدمي اخلدمات.
ومن ال�شعب مقارنة الالمركزية بني البلدان، اإل 
اأن ن�شبة انت�شارها ازدادت يف معظم اأنحاء العامل.  
ففي عام 2009، كان 95 بلداً من اأ�شل 120 )اأي حواىل
كانت  ي�شم حكومات حملية، حيث  املائة(  80 يف 
ال�شلطة الت�رشيعية على الأقل منتخبة، ويف ن�شف 
هذه البلدان كانت ال�شلطتان التنفيذية والت�رشيعية 
املالية  بالالمركزية  يتعلق  فيما  اأما  منتخبتني)21(. 
فت�شري البيانات حيثما توفرت، مع اأنها غري مكتملة، 
على  يجري  الإنفاق  من  املائة  25 يف  حواىل  اأن  اإىل 

امل�شتوى دون الوطني.    
وقد يتعر�س التمكني يف امليدان ال�شيا�شي خلطر 
�شيطرة النخبة على املوؤ�ش�شات الرئي�شية)22( ومع 
اأن بع�س الأدلة يفيد باأن انفتاح الأنظمة ال�شيا�شية 
ميكن اأن يولد املزيد من الإن�شاف يف �شنع القرارات 
من  اأكرث  النخبة  م�شاركة  ح�شة  كانت  ولو  حتى 
املوؤ�ش�شية  الهياكل  على  يعتمد  وهذا  غريها)23(. 
حتقيق  اإىل  �شعيها  ومدى  النخبة،  �شلوك  وعلى 
مكا�شب لنف�شها اأو اإىل التعبري عن خيارات املجتمع 
املحلي. وهذا يتاأثر مبتو�شط امل�شتوى التعليمي يف 

املجتمع)24(.
الدميقراطي  النظام  اإىل  التحول  اأن  ويبدو 
و�شع  يف  حت�ّشن  اإىل  يوؤديان  العوملة  وظاهرة 
لالإق�شاء  تعر�شت  طاملا  التي  الفئات  من  العديد 
من  النتقال  املعروفة،  الأمثلة  ومن  واحلرمان)25(.  
نظام الف�شل العن�رشي يف جنوب اأفريقيا وظهور 
من  موؤلفة  اجتماعية  حركات  ن�شوء(  اإعادة  )اأو 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  يف  الأ�شليني  ال�شكان 
الكاريبي، اإ�شافة اإىل تويل اأحزاب �شيا�شية مرتبطة 
بوليفيا،  يف  كما  ال�شلطة  زمام  احلركات  بهذه 
يف  الدنيا  للطبقات  ال�شيا�شي  التمثيل  وحت�شن 
اأنظمة  ظل  يف  التقدم  معظم  واأحرز  الهند. 
دميقراطية اأو اأثناء التحول اإىل النظام الدميقراطي. 
الدميقراطي، حققت  النظام  اإىل  التحول  وكما يف 
التمكني   يف  الإجنازات  اأهم  املحرومة  املجموعات 

نتيجة حل�شد طاقاتها ال�شيا�شية. 
وبُذلت جهود اأي�شاً لتح�شني مكانة جمموعات 
ال�شيا�شية  املنتديات  خالل  من  الأ�شليني  ال�شكان 
اإىل  ت�شعى  التي  الأخرى  ال�شت�شارية  واملوؤ�ش�شات 
اإعالء �شوتهم، ومن خالل تعزيز الآليات التقليدية 
الآليات  هذه  ولكن  والعدالة.  املحلي  للحكم 
ح�رشت  لأنها  لالنتقاد  تعر�شت  ال�شت�شارية 
حمددة  م�شائل  مناق�شة  يف  ال�شكان  م�شاركة 
م�شبقاً، بدلً من ال�شماح لهم بامل�شاركة الفعلية.  
ومن الفئات املحرومة من احلق يف التعبري، الالجئون 
واملهاجرون الذين ما عادوا تابعني لبلدهم الأم ومل 
يكت�شبوا بعد احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية يف بلد 

اإقامتهم)26(.
منا�شب  تولت  اإذ  كبرياً  تقدماً  املراأة  وحققت 
الدولة،  يف  الرئا�شة  �شدة  واعتلت  �شيا�شية، 
الت�رشيعية.   ال�شلطة  مرموقة يف  مراكز  وت�شلمت 
بنظام  بلدان  خم�شة  اأ�شل  من  واحد  بلد  ويعمل 
احل�ش�س، التي يفر�شها القانون اأو الد�شتور بهدف 
حفظ ن�شبة من املقاعد الربملانية للن�شاء، مما �شاهم 
يف زيادة ح�شة الن�شاء من هذه املقاعد من اأقل من 
11 يف املائة يف عام 1975 اإىل 19 يف املائة يف عام 
ترافق  احلالت،  5(. ويف بع�س  الف�شل  )انظر   2010
التمييز  اإقبال متزايد على  طرح م�شائل  ذلك مع 

بني اجلن�شني)27(.
على  متدنية  تزال  ل  املراأة  م�شاركة  اأن  غري 
امل�شتوى املحلي.  ففي اأمريكا الالتينية واأوروبا، تولت 
املراأة رئا�شة 1/10 من البلديات تقريباً و�شغلت اأقل 
من ربع مقاعد املجال�س املحلية)28(.  وت�شتثنى من 
هذا الجتاه الهند حيث تخ�ش�س ن�شبة 30 يف املائة 
للن�شاء،  )بان�شايات(  املحلية  احلكومات  من مقاعد 

مما يوؤثر بو�شوح على اأمناط الإنفاق الجتماعي)29(.

احلقوق املدنية وال�شي��شية

للتمكني،  تعترب احلقوق املدنية وال�شيا�شية اأ�شا�شاً 
بني  واجتاهاتها  اأمناطها  تقييم  ال�شعب  من  ولكن 
انتهاكات  عن  التبليغ  ياأتي  اأن  ويجوز  البلدان.  
تكرث  التي  القمعية  الأنظمة  لأن  م�شلالً،  احلقوق 
فيها هذه النتهاكات ي�شعب فيها التبليغ عنها، 
كما اأن حتديد عدد انتهاكات حقوق الإن�شان مبعايري 
كمية اأمرٌ �شعب يف اأي ظروف. وقد نظرنا باإمعان 
يف م�شادر البيانات املتوفرة وراأينا اأن من غري املالئم 
ا�شتخدام البيانات ال�شادرة عن احلكومة اأو عن اأي 
منظمة غري حكومية مقربة من احلكومة. والأمناط 

اأُحرز معظم التقدم 
يف ��سع الفئات 

امل�ستبعدة اأ� املحر�مة 
يف ظل اأنظمة 

دميقراطية اأ� اأثناء 
التحول اإىل النظام 

الدميقراطي
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املبينة فيما يلي ويف اجلدول الإح�شائي 6 م�شتمدة 
يف  الإن�شان  حقوق  ممار�شات  لر�شد  مقيا�س  من 
العفو  منظمة  تقارير  على  بناء  و�شع  البلدان 

الدولية)30(. 
ويف عام 2008، �شجل اأدنى متو�شط لنتهاكات 
حني  يف  املتقدمة،  البلدان  يف  الإن�شان  حقوق 
ويف  العربية  البلدان  يف  كان  متو�شط  اأعلى  اأن 
جنوب اآ�شيا، وهذه النتيجة تتطابق مع التقييمات 
الإقليمية.  واأفادت املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 
ثمانية  ر�شمية يف  اأطر  تعذيب يف  حالت  بحدوث 
بلدان عربية واعتقالت غري قانونية يف 11 بلداً)31(. 
اأدلة  الإن�شان  حلقوق  الآ�شيوية  اللجنة  تقدم  كما 
على انتهاكات حتدث يف معظم بلدان املنطقة)32(.   
ومل ت�شهد م�شتويات انتهاكات حقوق الإن�شان 
الأعوام  مّر  على  فعلي  تغيري  اأي  عاملياً  امل�شجلة 
الأربعني املا�شية)33(. ولكن الو�شع �شهد، يف العقد 
ومن  املتقدمة،  البلدان  التدهور يف  بع�س  املا�شي، 
اأعقاب  يف  املتخذة  الإجراءات  التدهور  هذا  اأ�شباب 
اعتداءات احلادي ع�رش من اأيلول/�شبتمرب 2001.  وتابع 
بحقوق  تُعنى  اأخرى  وجمموعات  الأحمر  ال�شليب 
لها  تعر�س  التي  املعاملة  �شوء  حالت  الإن�شان 
ال�شجناء على يد احلكومة الأمريكية يف مع�شكرات 
العتقال يف خليج غوانتانامو.  وتعمل عدة بلدان 
وعلى  الإرهاب.   ملكافحة  �شارمة  بقوانني  اليوم 
�شبيل املثال، �شدر يف اأ�شرتاليا يف عام 2005 قانون 
ملكافحة الإرهاب يجيز للحكومة اعتقال اأي م�شتبه 
به واحلد من حرية حتركاته وطلب املعلومات عنه من 
دون مربر،  كما يحد هذا القانون من حرية التعبري. 
اإىل  الدميقراطية  ن�رش  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 
تعزيز امل�شاءلة، ومع اأن هذا التح�شن غري م�شمون، 
وفر�س  حمدودة  املعلومات  تكون  حيث  وخا�شة 
من  �رشط  اأهم  ولعل  قليلة)34(.  اجلماعي  التحرك 
�رشوط امل�شاءلة هو حماية احلكومة للحريات املدنية 
الأ�شا�شية لل�شكان ومراعاة م�شالح الأقليات.  وعلى 
مر العقود، التزم املزيد من احلكومات باتفاقيات الأمم 
املتحدة وعهودها، كما تطورت املوؤ�ش�شات الوطنية 

يف العمل على �شون حقوق الإن�شان)35(. 
تزال  ل  الأ�شا�شية  الإن�شان  حقوق  اأن  غري 
على  البلدان،  من  العديد  يف  لنتهاكات  تتعر�س 
الرغم من وجود الكثري من تدابري احلماية. ففي عام 
2009،  تعر�س ال�شحافيون لل�شجن يف 26 بلداً لأن 
وبقيت  لها.   تهديداً  اآرائهم  يف  راأت  البلدان  هذه 
عقوبة الإعدام �شارية يف 58 بلداً، رغم اأن معظم 
انت�شار  اإىل  واإ�شافة  اإليها)36(.  يلجاأ  ل  البلدان  هذه 

يف  اأي�شاً  النا�س  ي�شعر  الإن�شان،  حقوق  انتهاكات 
العديد من البلدان باأنهم غري قادرين على التعبري عن 
راأيهم بحرية.  ففي جمموعة من 142 بلداً �شملها 
ا�شتطالع بني عامي 2006 و2009، اأفاد 25 يف املائة 
من املجيبني على الأقل يف حواىل ثلث البلدان باأن 
"معظم النا�س" يف بالدهم يخ�شون التعبري ب�رشاحة 
عن اآرائهم ال�شيا�شية، وخ�شو�شاً يف بلدان جنوب 
بلدان  عدة  يف  واأي�شاً  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء 
من اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي)37(. ويف جميع 
من  اأقل  اأفاد  وبوت�شوانا،  اآيرلندا  عدا  ما  البلدان 
التعبري  يخ�شى"  اأحد  من  "ما  باأن  املجيبني  ن�شف 

عن اآرائه ال�شيا�شية. 
على  ملحوظاً  تقدماً  الأخرية  الأعوام  و�شهدت 
الأقليات  بحقوق  العرتاف  يف  الدويل  ال�شعيد 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اإعالن عن  اإذ �شدر  اجلن�شية، 
املثلية  جترمي  عدم  يدعم   ،2008 عام  يف  املتحدة 
التاريخ.   هذا  حتى  بلداً   60 عليه  ووقع  اجلن�شية، 
ولكن ما زالت احلواجز قائمة يف القوانني واملمار�شات 
الوطنية.  ففي عام 2009، كانت املثلية اجلن�شية غري 
قانونية يف 76 بلداً، وتراوحت عقوبتها بني ال�شجن 
لعدة �شنوات وال�شجن املوؤبد.  ويف اإيران وال�شودان 
واململكة العربية ال�شعودية وموريتانيا واليمن )كما 
يعاقب  ونيجرييا(،  ال�شومال  يف  املناطق  بع�س  يف 
 ،2009 عام  ويف  بالإعدام)38(.  اجلن�شية  املثلية  على 
فر�س  يقرتح  قانون  الأوغندي م�رشوع  الربملان  ناق�س 
بع�س  يف  الإعدام  وعقوبة  املوؤبد  ال�شجن  عقوبة 

احلالت على اأفعال املثلية اجلن�شية)39(.

*                       *                       *                  

التمكني،  يف  عام  حت�ّشن  على  يدل  ما  الواقع  يف 
�شواء اأكان من حيث قدرة ال�شكان على التعبري عن 
من  اأم  قيمهم  عليهم  متليه  مبا  والت�رشف  اآرائهم 
ال�شلطة.   مبمار�شة  ت�شمح  التي  املوؤ�ش�شات  حيث 
دميقراطية،  دول  اليوم يف  ال�شكان  ويعي�س معظم 
يف  وخا�شة  الالمركزية،  انت�شار  �رشعة  ازدادت  كما 
ولكن  والهند.   الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا 
عوامل عديدة ل تزال تقيد امل�شاركة، كما اأن التقدم 
على  حمدوداً  يزال  ل  الإن�شان  حقوق  حماية  يف 
الرغم من عمليات التحول اإىل النظام الدميقراطي 
الر�شا  بعدم  امل�شتمر  ال�شعور  ويعني  والالمركزية. 
وبطء  اخليارات  اتخاذ  على  القدرة  �شعف  حيال 
ا�شتجابة موؤ�ش�شات الدولة اأن هناك حاجة اإىل مزيد 

من الرتكيز على اآليات امل�شاءلة.

ن عام يف التمكني،  حت�سرّ
�سواء اأكان من حيث 
قدرة ال�سكان على 
التعبي عن اآرائهم 
�الت�رشف مبا متليه 
عليهم قيمهم اأم 

من حيث املوؤ�س�سات 
التي ت�سمح مبمار�سة 

ال�سلطة
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الإن�ساف يرتبط
ارتباطاً ثابتاً بدليل 
التنمية الب�رشية، 

�لكن العلقة بني دليل 
التنمية الب�رشية �عدم 
امل�سا�اة تنطوي على 

الكثي من التباين، 
�خا�سة بني البلدان 

ذات امل�ستوى املنخف�ص 
�املتو�سط من حيث 

دليل التنمية الب�رشية

عدم امل�ش�واة

ا�شتغالل  على  تقوم  اأن  ميكن  ل  الب�رشية  التنمية 
ا�شتئثار  وعلى  اأخرى،  ملجموعات  املجموعات  بع�س 
بع�س املجموعات  باحليز الأكرب من املوارد وال�شلطة.  
تكن  مل  ما  حقاً  ب�رشية  تنمية  تكون  ل  فالتنمية 

من�شفة. 
وتركز تقارير التنمية الب�رشية منذ البداية على 
التنمية  تقارير  اأدخلت  وقد  امل�شاواة.  وعدم  احلرمان 
الب�رشية الأوىل تعديالً على البُعد اخلا�س بالدخل يف 
دليل التنمية الب�رشية بحيث ي�شمل عدم امل�شاواة.  
التنمية  تقارير  الب�رشي يف  الفقر  واأدخلت موؤ�رشات 
عام  تقرير  وتناول  و1998،   1997 لعامي  الب�رشية 
كما  الب�رشية)40(.  التنمية  يف  امل�شاواة  عدم   2005
تناول العديد من تقارير التنمية الب�رشية الوطنية، 
مبا يف ذلك تقرير الحتاد الرو�شي لعام  1998 وتقرير 
على  امل�شاواة  وعدم  الفقر   2007 لعام  منغوليا 

امل�شتوى املحلي. 
التنمية  بدليل  ثابتاً  ارتباطاً  يرتبط  والإن�شاف 
الب�رشية، فالبلدان التي ت�شجل اأداءً جيداً من حيث 
دليل التنمية الب�رشية هي اأي�شاً يف و�شع جيد من 
حيث الإن�شاف. وتتطابق هذه النتيجة مع الأبحاث 
امل�شاواة   عدم  من  التخفيف  اأن  كيف  تظهر  التي 
خمتلف  وبني  اجلن�شني  وبني  عموماً،  ال�شكان  بني 
الإجمالية يف  النتائج  يح�شن  اأن  ميكن  املجموعات، 
ال�شحة والتعليم، اإ�شافة اإىل النمو القت�شادي)41(.  
ولكن العالقة بني دليل التنمية الب�رشية وعدم 
امل�شاواة تنطوي على الكثري من التباين، وخا�شة بني 
البلدان ذات امل�شتوى املنخف�س واملتو�شط من حيث 
ناميبيا  يف  امل�شاواة  فعدم  الب�رشية.  التنمية  دليل 
اأعلى بثالث مرات منه يف قريغيز�شتان، ويف البلدين 
وتبني   .)42(0.6 الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  تبلغ 
الف�شول الثالثة الأوىل اأن العالقة بني متغرّيين يف 
دائماً  املتغرّيين  هذين  تقدم  ت�شمن  ل  معني  وقت 
ببُعد  املتعلقة  املوؤ�رشات  تظهر  الواقع،  ويف  معاً. 
الدخل تفاقماً يف عدم امل�شاواة داخل البلد الواحد.

تزايد عدم امل�ش�واة يف الدخل

وخا�شة  م�شلالً،  الدخل  متو�شط  يكون  اأن  ميكن 
جلنة  اأو�شت  لذلك   . امل�شاواة  عدم  ارتفاع  حال  يف 
املعدلت  با�شتعمال  فيتو�شي  �شن  �شتيغليت�س 
الو�شيطة للك�شف عن و�شع �شخ�س عادي. ففي 
متو�شط  يتجاوز  مثالً،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

الدخل مبقدار الثلث تقريباً الدخل الو�شيط، والفجوة 
مطروح  مو�شوع  وهذا  ات�شاع،  يف  املعدلني  بني 
على  والأكادمييني  ال�شيا�شات  �شانعي  بني  للنقا�س 
مثل  الأخرى  املتقدمة  البلدان  ولدى  �شواء)43(.  حد 
ما  وكثرياً  اأي�شاً.   مماثلة  ونيوزيلندا فجوات  اإيطاليا 
اإىل  النامية حيث ت�شل  البلدان  تت�شع الفجوة يف 
اأكرث من 50 يف املائة يف كوت ديفوار و60 يف املائة 

يف زامبيا وليربيا.
والدخل  الدخل  متو�شط  بني  الفجوة  ولي�شت 
الو�شيط اأف�شل مقيا�س لعدم امل�شاواة بني ال�شكان 
عند  الدخل  تركز  مدى  تهمل  لأنها  املجتمع،  يف 
نقاط خمتلفة يف التوزيع)44(. والبديل الأكرث �شعبية 
هو معامل جيني.  ويالحظ اأن ارتفاع عدم امل�شاواة 
يف الدخل داخل البلد الواحد هو اجتاه عام، اإذ ي�شجل 
معامل جيني اليوم يف املزيد من البلدان م�شتويات 
تفوق ما كان عليه يف الثمانينات)45(.  ومقابل كل 
بلد �شهد حت�شناً نحو امل�شاواة يف الدخل يف الأعوام 
يف  �شوءاً  الو�شع  ازداد  املا�شية،  والثالثني  الع�رشين 

اأكرث من بلدين. 
التي  البلدان  امل�شاواة يف  عدم  تفاقم  ويالحظ 
والتي  ال�شابق  ال�شوفييتي  الحتاد  من  جزءاً  كانت 
ل يزال معامل جيني فيها منخف�شاً ن�شبياً لأنها 
امل�شاواة.  ونتيجة  بداأت مبعدلت منخف�شة لعدم 
البلدان،  هذه  بها  مرت  التي  النتقالية  للمرحلة 
العمل  فر�س  وتراجعت  العمل  �شمانات  ت�شاءلت 
يف القطاع العام.  فقبل �شقوط جدار برلني، كان 
ال�شرتاكية  البلدان  يف   10 اأ�شل  من  اأ�شخا�س   9
من  ب�شخ�شني  مقارنة  الدولة  يف  موظفني 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  يف   10 اأ�شل 
التي حتظى  النخبة  اأن  ومع  القت�شادي)46(.  امليدان 
بالمتيازات )النومنكالتورا( غالباً ما كانت ت�شل اإىل 
م�شتويات اأعلى من الرفاه املادي، كانت الفوارق يف 

الدخل حمدودة يف تلك البلدان)47(.
وت�شجل معظم البلدان يف منطقة �رشق اآ�شيا 
واملحيط الهادئ اليوم م�شتويات من عدم امل�شاواة يف 
الدخل تتجاوز امل�شتويات التي �شهدتها يف العقود 
القليلة املا�شية)48(. ومن اأ�شباب ذلك، وجود فجوات 
متزايدة بني املناطق احل�رشية والريفية نتيجة للنمو 
ال�شناعي ال�رشيع، مع اأن النمو البطيء يف الزراعة 
العلمي،  التح�شيل  ارتفاع م�شتوى  عائدات  وتزايد 
اأي�شاً.   ذلك  يف  اأ�شهمت  التي  العوامل  من  هما 
مركزياً  تخطيطها  كان  التي  القت�شادات  ويف 
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تتعدد اأ�جه احلرمان 
عند التقاء عدم 

امل�سا�اة يف ال�سحة 
�التعليم مع عدم 

امل�سا�اة يف الدخل، 
اإ�سافة اإىل الفوارق 
الإثنية �الفوارق بني 

اجلن�سني

الجتاهات  تظهر  نام،  وفييت  كال�شني  ال�شابق،  يف 
كذلك ارتفاعاً يف عدم امل�شاواة مقارنة بامل�شتويات 
املتدنية التي كانت �شائدة يف ظل نظام التخطيط 
املركزي.  ولكن تُظهر حالة منغوليا اأن النتقال اإىل 
نظام ال�شوق ل يرتافق بال�رشورة مع تفاوت كبري يف 

الدخل.   
ويف منطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى، 
تفاقم عدم امل�شاواة بوجه عام يف فرتة الثمانينات 
يف  حت�شن  ثم  اقت�شادية،  �شعوبات  تخللتها  التي 
الألفية  ومطلع  الت�شعينات  اأواخر  يف  النمو  فرتة 
الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا  ويف  الثالثة)49(. 
غري  بالتوزيع  امل�شاواة  عدم  معدلت  ارتفاع  ارتبط 
مداخيل  وارتفاع  والتعليم،  لالأرا�شي  املت�شاوي 
يف  اخل�شوبة  معدلت  وارتفاع  املاهرين،  العمال 
الأ�رش الفقرية، و�شعف الإنفاق العام.  ولكن العديد 
من البلدان، منها اإكوادور وباراغواي والربازيل، �شجل 
جناحاً يف معاجلة ق�شية عدم امل�شاواة.  ومنذ اأواخر 
الت�شعينات، يبدو اأن ال�شيا�شات التقدمية اأدت اإىل 
التعليمي  امل�شتوى  ذوي  لل�شكان  الأجور  حت�شني 
اعتماد  خالل  من  التوزيع  حت�شني  واإىل  املنخف�س، 
ال�شيا�شات الجتماعية الهادفة)50(. ويف العديد من 
التوزيع  اإعادة  �شيا�شة  �شاهمت  املتقدمة،  البلدان 
التي اعتمدتها الدولة يف التعوي�س عن  تزايد عدم 
امل�شاواة يف الدخل ما قبل ال�رشيبة )انظر الف�شل 3(.   
متثل  العامل،  �شكان  معظم  اإىل  وبالن�شبة 
الأجور واملدخرات اجلزء الأكرب من الدخل. اأما الدخل 
الناجم عن روؤو�س الأموال، فغالباً ما يرتكز يف فئة 
ن�شبة  توؤخذ  اأن  ال�رشوري  من  ولذلك  الأغنياء.  
من  الناجت  الدخل  ون�شبة  العمل  من  الناجت  الدخل 
روؤو�س الأموال يف العتبار عند مناق�شة ق�شية عدم 
لأغرا�س  اأجريت  التي  الأبحاث  وك�شفت  امل�شاواة.  
الناجت  الدخل  ح�شة  انخفا�س يف  عن  التقرير  هذا 
من العمل يف 65 بلداً من اأ�شل 110 )بن�شبة 60 يف 
املا�شيني.  وهذا يخالف  املائة تقريباً( يف العقدين 
الفرتا�س ال�شابق اأن ح�شة الدخل الناجت من العمل 
مل تتغرّي مع مرور الوقت)51(.  و�شهدت بع�س البلدان 
الكربى، وخا�شة الهند والوليات املتحدة الأمريكية، 
من  الناجت  الدخل  ح�شة  يف  ملحوظاً  انخفا�شاً 
العمل بلغ 5 نقاط مئوية بني عامي 1990 و2008، 
مما اأدى اإىل انخفا�س يف متو�شط هذه احل�شة بن�شبة 

نقطتني مئويتني على ال�شعيد العاملي.  
ويتزامن هذا النخفا�س مع تراجع النت�شاب اإىل 
النقابات وتزايد النفتاح التجاري واملايل يف معظم 
البلدان املتقدمة منذ عام 1970. ويف بع�س احلالت، 
كان النخفا�س كبرياً يف ن�شبة اأع�شاء النقابات من 

جمموع العاملني اإذ تراجعت من 22 اإىل 8 يف املائة 
يف فرن�شا، ومن 63 اإىل 35 يف املائة يف النم�شا)52(.  
ولكن ن�شبة العمال املنت�شبني اإىل اتفاقيات جماعية 
هي يف اأغلب الأحيان اأعلى بكثري، اإذ ت�شل اإىل 95 
يف املائة يف فرن�شا وترتاوح بني 80 و95 يف املائة يف 
)63 يف  اأملانيا  الغربية، ما عدا  اأوروبا  بلدان  معظم 

املائة( واململكة املتحدة )35 يف املائة(.  
العاملي  ال�شعيد  على  امل�شاواة  عدم  ويحمل 
هو  وهذا  التوزيع)53(.  عدالة  النظر يف  عند  مدلولً 
الب�رشية.   التنمية  تقارير  عليه  درجت  الذي  املوقف 
الدخل  يف  امل�شاواة  عدم  معدلت  تقديرات  وتعترب 
اجلدل)54(.  من  للكثري  ومثرية  متباينة  العامل  يف 
وتظهر اإحدى النتائج التقديرية انخفا�شاً ملحوظاً 
معامل  �شجل  حيث  الدخل،  يف  امل�شاواة  عدم  يف 
جيني انخفا�شاً من 0.68 اإىل 0.61 بني عامي 1970 
و2006، يعزى معظمه اإىل ال�شني.  وتظهر تقديرات 
اأخرى �شادرة يف اأطر زمنية خمتلفة منطاًً خمتلفاً.  
تراجع معامل جيني يف  الدرا�شات،  اإحدى  فح�شب 
العامل منذ عام 1988 وهو م�شتقر الآن عند معدل 
مرتفع جداً هو 0.71. ولكن ت�شري درا�شات اأخرى اإىل اأن 
ر�شد حت�شن عدم امل�شاواة يف الدخل على ال�شعيد 
ا�شتعمال  ب�شبب  دقيقاً  لي�س  تفاقمه  اأو  العاملي 
التقدير وجمموعات خمتلفة  اأ�شاليب خمتلفة يف 
من البيانات. وتلتقي الدرا�شات املتباينة عند نقطة 
بني  الدخل  يف  التفاوت  اأن  وهي  واحدة،  اأ�شا�شية 

�شكان العامل مرتفع جداً.

فوارق متداخلة ومنهجية

تتداخل اأ�شباب عدم امل�شاواة ويعزز بع�شها بع�شاً.  
ففي املجتمعات التي ي�شودها عدم امل�شاواة، �شواء 
اأيدي  يف  ال�شلطة  ترتكز  ل،  اأم  دميقراطية  اأكانت 
النخبة.  لذلك من غري املفاجئ اأن تخدم املوؤ�ش�شات 
وقد  النخبة.  هذه  �شالح  وال�شيا�شية  القت�شادية 
الربازيلية جتاه  النخبة  درا�شة حول مواقف  اأظهرت 
التعليم خالل الت�شعينات اأن النخبة كثرياً ما ترتدد 
اإدارة  ال�شعب  من  لأن  التعليم  فر�س  تو�شيع  يف 
ال�شيا�شات  �شانعو  ويخ�شى  املتعلمني.  العمال 
احلكومية من اأن ارتفاع اأجور اليد العاملة، قد يوؤدي 
اإىل احلد من امليزة الن�شبية التي يتمتع بها البلد يف 
اإنتاج ال�شلع التي تعتمد على كثافة اليد العاملة.  
اإذ  الب�رشية،  التنمية  يعوق  اأن  ميكن  التفكري  وهذا 
راأ�س املال الب�رشي  اإىل تخفي�س ال�شتثمار يف  يوؤدي 
وتقوي�س  التوزيع،  اإعادة  من  واحلد  العامة،  وال�شلع 

ال�شتقرار ال�شيا�شي)55(.  



تقرير التنمية الب�شرية 742010

اأطف�ل الأ�شر الفقرية اأكرث عر�شة للوف�ة4.4ال�شكل
معدلت وفي�ت الر�شع، لكل 1,000 ولدة، ح�شب ال�شرائح اخلم�شية لتوزيع الرثوة، 1990-2005

6355

31

42

25

63

34

70

69

63

90
99









 









 20%

20%

.Gwatkin and others 2007 :امل�شدر

امل�شاواة  عدم  التقاء  عند  احلرمان  اأوجه  تتعدد 
يف ال�شحة والتعليم مع عدم امل�شاواة يف الدخل، 
اإ�شافة اإىل الفوارق الإثنية والفوارق بني اجلن�شني)56( 
وقد �شاعد حت�شن البيانات حول البلدان النامية يف 
التعمق يف فهم حالت احلرمان املتعدد الأوجه، يف 
حني ك�شف التحليل يف البلدان املتقدمة عن اأمناط 
اخلدمات  من  املزيد  توفر  من  الرغم  على  م�شابهة 

بوجه العام. 
العامة، وفقاً  واإمكانية احل�شول على اخلدمات 
على  تدل  الدخل،  توزيع  حيث  من  الفرد  لو�شع 
خمتلف اأوجه احلرمان التي تعي�شها الأ�رش يف اأ�شفل 
باجتاهات  املتعلقة  البيانات  اأن  غري  التوزيع.  مراتب 
عدم امل�شاواة يف الأبعاد غري املرتبطة بالدخل تظهر 
على ندرتها، بع�س الأمناط العامة.  وما ي�رش يف هذه 
الجتاهات هو اأن تو�شع نطاق احل�شول على التعليم 
اأطفال  اأن  اأتى بالفائدة على الفئات املحرومة. غري 
�شن  للوفاة يف  عر�شة  اأكرث  يزالون  ل  الفئات  هذه 
حظاً  واأقل  �شحية،  م�شاكل  من  واملعاناة  مبكرة، 
الأ�شا�شية.   واخلدمات  التعليم  على  احل�شول  يف 
واخلدمات املتي�رشة  للفقراء اأو التي تقدم لهم عن 
اخلدمات  من  جودة  اأقل  هي  العام،  القطاع  طريق 

املتوفرة لالأثرياء.   
وقد  متباينة.  فالجتاهات  ال�شحة،  يف  اأما 
فجوات  نامياً  بلداً   24 عن  اأجريت  درا�شة  اأظهرت 
الفئات  بني  الأطفال  وفيات  معدلت  يف  متزايدة 
الأكرث فقراً والفئات الأكرث ثراء من حيث ترتيب توزيع 

الرثوات يف 11 بلداً، بينما اأظهرت حت�شناً يف 3 بلدان 
فقط، وا�شتمرار الفجوة على حالها يف الباقي)57(.  
التح�شن  من  ا�شتفاد  املتقدمة،  البلدان  ويف 
الولدة  عند  املتوقع  العمر  يف  موؤخراً  ح�شل  الذي 
واملتعلمون.   والأثرياء  ال�شن  املتقدمون يف  ال�شكان 
ال�شحية  الرعاية  على  احل�شول  ذلك،  اأ�شباب  ومن 
كالتخفيف  ال�شحي  بال�شلوك  والتقيد  الفعالة 

من التدخني وممار�شة  التمارين الريا�شة)58(. 
ال�شحة  يف  كبرية  فجوة  تالحظ  عام،  وبوجه 
واملجموعات  املرتفع  الدخل  ذات  املجموعات  بني 
ذات الدخل املنخف�س، وخا�شة يف البلدان النامية.  
فحالت وفيات الر�شع، مثالً، تكرث بني الأ�رش الأ�شد 
ويف  العربية  البلدان  ويف  املناطق.  جميع  يف  فقراً 
واأمريكا  الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  �رشق  منطقة 
الالتينية والبحر الكاريبي، تت�شاعف معدلت وفيات 
الر�شع تقريباً يف اخلُم�س الأكرث فقراً )ال�شكل 4.4(.  
وفيات  معدلت  تفوق  ونيكاراغوا،  اإندوني�شيا  ويف 
الر�شع يف اخلُم�س الأكرث فقراً بثالث مرات معدلت 

الوفيات يف اخلُم�س الأكرث ثراء)59(.
بيانات  اإىل  بال�شتناد  اأجريت  درا�شة  وك�شفت 
بلداً   55 وال�شحي ملجموعة من  الدميغرايف  امل�شح 
الأطفال  ُخم�شي  اأن  النامية  املناطق  جميع  يف 
فقط يف الأ�رش الفقرية تلقوا حت�شيناً كامالً مقارنة 
بحواىل الثلثني من الأطفال يف الأ�رش التي حت�شل 
على اجلزء الأكرب من الدخل)60(. واأظهرت درا�شة اأخرى 
اأجريت موؤخراً عن 45 بلداً ت�شجل م�شتويات مرتفعة 
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من عدم امل�شاواة يف الرعاية ال�شحية لالأم والطفل 
الريفية  املناطق  وبني  الدخل  فئات  خمتلف  بني 
الولدات  وبريو، جترى جميع  بوليفيا  واحل�رشية. ففي 
يف اخلُم�س الأكرث ثراء حتت اإ�رشاف جهاز متخ�ش�س، 
مقابل 10 اإىل 15 يف املائة فقط يف اخلُم�س الأكرث 
فقراً.  ويف الأ�رش الريفية الفقرية يجرى حواىل ثلثي 

الولدات من دون اإ�رشاف جهاز متخ�ش�س)61(.
التح�ّشن يف  اأدى  النامية،  البلدان  ويف معظم 
اأمام  التعليم  جمال  اإف�شاح  اإىل  التعليم  قطاع 
املدر�شة،  دخول  باإمكانهم  يكن  الذين مل  الأطفال 
مما يب�رش بانخفا�س التفاوت يف الأجل الطويل.  ففي 
من  باملدار�س  الفتيات  التحاق  معدل  ارتفع  م�رش، 
اخلُم�س الأكرث فقراً من حيث الدخل حواىل 18 نقطة 
مئوية مقابل 5 نقاط مئوية فقط يف الأكرث ثراء يف 
خم�شة  غ�شون  ويف    .2000 اإىل   1995 من  الفرتة 
اأعوام، بلغ الرتفاع 8 نقاط مئوية يف نيبال و4 نقاط 
حيث  من  الأدنى  اخلُم�س  يف  نام  فييت  يف  مئوية 
انخفا�س  نحو  الجتاه  هذا  ويظهر  الدخل)62(  توزيع 
للتعليم  امل�شاواة يف متو�شط معامل جيني  عدم 
0.46 يف عام 1960 اإىل 0.31 يف  انخف�س من  الذي 
عام 2000، مع ا�شتمرار التح�ّشن يف جميع املناطق 
منذ عام 1970 )رغم الرتاجع الذي �شهدته منطقة 
الت�شعينات()63(. يف  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  �رشق 
وكما راأينا يف الف�شل 2، تقل�س التفاوت بني البلدان 

يف ال�شحة والتعليم.
بني  الفوارق  درا�شة  يف  التعمق  وبهدف 
التي  الدرا�شات  اإحدى  قدمت  الدخل،  جمموعات 
التنمية  لدليل  التقرير تقديراً  اأجريت لأغرا�س هذا 
الب�رشية على م�شتوى الأ�رش يف 15 بلداً)64(. ويوؤكد 
املتوقع،  النمط  ال�شكان  اأع�شار  بني  الدخل  توزيع 
من  املائة  يف   10 اأي  الأعلى،  الُع�رش  ي�شجل  حيث 
تفوق  الب�رشية  التنمية  لدليل  قيمة  ال�شكان، 
القيمة التي ي�شجلها الُع�رش الأدنى، ويرتاوح الفرق 
بني 20 يف املائة يف اأرمينيا و160 يف املائة يف نيجرييا. 
ملختلف  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�شاب  وعند 
املجموعات ال�شكانية، تظهر بع�س الأمناط الوا�شحة:

• الريفية 	 لالأ�رش  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة 
اأقل  املتدين هي  التعليمي  امل�شتوى  ذات  والأ�رش 
امل�شتوى  ذات  والأ�رش  احل�رشية  الأ�رش  يف  منها 
اإىل  الفوارق  هذه  تعود  ول  املرتفع.  التعليمي 
التنمية  دليل  الذي هو جزء من  التعليم فقط 
وموؤ�رش  املتوقع  العمر  موؤ�رش  يتخذ  اإذ  الب�رشية، 
لدى الأ�رش التي ل  اجتاهاً م�شابهاً  اأي�شاً  الدخل 

متلك التح�شيل العلمي. 
• يف حالة اإثيوبيا وبوركينا فا�شو وال�شنغال، وهي 	

بلدان يعترب فيها متو�شط دليل التنمية الب�رشية 
يف  الب�رشية  التنمية  دليل  يبلغ  منخف�شاً، 
املناطق  يف  منها  اأقل  قيمة  الريفية  املناطق 

احل�رشية بن�شبة ترتاوح بني 33 و40 يف املائة.  
• امل�شتغرب اأن توزيع الدخل ل يتبع منطاً وا�شحاً 	

التي  والأ�رش  ذكور  يرتاأ�شها  التي  الأ�رش  بني 
الأ�رش  حتل  البلدان،  بع�س  ففي  اإناث.  ترتاأ�شها 
التي ترتاأ�شها اإناث يف موقع اأعلى )اإثيوبيا(، بينما 
يف بلدان اأخرى تتقدم الأ�رش التي يرتاأ�شها ذكور 

)م�رش(.

التنمية  لدليل  مقارنة  التحليل  هذا  و�شمل 
ال�شعيد  على  املجموعات  خمتلف  بني  الب�رشية 
الدويل. ففي اأكرث من ن�شف البلدان التي �شملها 
امل�شتوى  ذات  الأ�رش  بني  الفرق  تخطى  التحليل، 
حت�شيالً  متلك  ل  التي  والأ�رش  الأعلى  التعليمي 
املائة  90 يف  اإىل حواىل  املائة، وو�شل  50 يف  علمياً 
يف بوركينا فا�شو، وتقدر هذه الفجوة باأربعني مرتبة 
الب�رشية)65(.  التنمية  لدليل  الدويل  الت�شنيف  يف 
البلدان ال�شيوعية �شابقاً مثل  ويتقل�س الفرق يف 
اأمريكا  بلدان  يف  ويرتفع  وقريغيز�شتان،  اأرمينيا 
وبريو  بوليفيا  يف  كما  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
ال�شحراء  جنوب  بلدان  اإىل  اإ�شافة  ونيكاراغوا، 

الأفريقية الكربى.  
وفقاً  املحددة  املجموعات  تواجه  ما  وكثرياً 
للموقع اجلغرايف والنتماء الإثني واجلن�س وخ�شائ�س 
الفر�س  يف  التكافوؤ  عدم  عن  ناجماً  حرماناً  اأخرى، 
بني فئات ال�شكان الذين يفرت�س اأن يحظوا بفر�س 
بعبارة  اأي�شاً  احلرمان  هذا  اإىل  وي�شار  مت�شاوية)66(. 

عدم امل�شاواة الأفقي. 
املجموعات)67(.   حرمان  على  الأمثلة  وتكرث 
فقيمة دليل التنمية الب�رشية لدى الغجر يف رومانيا 
هي اأقل بكثري من املتو�شط الوطني، وتبلغ م�شتوى 
بوت�شوانا،  يف  الب�رشية  التنمية  دليل  لقيمة  مماثالً 
مع اأن مرتبة رومانيا من حيث قيمة دليل التنمية 
الب�رشية اأعلى من مرتبة بوت�شوانا بحواىل خم�شني 
درجة. ومل يتجاوز دخل الغجر ثلث متو�شط الدخل 
الر�شع لديهم  يف رومانيا، بينما بلغ معدل وفيات 
اأكرث  الوطني)68(. ويف باك�شتان،  اأمثال املعدل  ثالثة 
من 50 يف املائة من ال�شباب الناطقني بالبلو�شية اأو 
بال�رشايكية مل يكملوا اأربع �شنوات من التح�شيل 
ال�شباب  من  تقريباً  املائة  يف   10 مقابل  العلمي، 
الأ�شليون يف  ال�شكان  ويحل  بالأوردو)69(.  الناطقني 
التنمية  مراتب متاأخرة من حيث معظم موؤ�رشات 

الب�رشية، حتى يف البلدان الغنية )الإطار 4.2(.
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ال�شك�ن الأ�شليون وعدم امل�ش�واة يف التنمية الب�شرية4.2الإطار

يتوزع حواىل 300 مليون �شخ�س من ال�شكان الأ�شليني التابعني لأكرث من 5,000 فئة على اأكرث من 
70 بلداً.  يعي�س الثلثان منهم تقريباً يف ال�شني)1(.  وغالباً ما يواجه ال�شكان الأ�شليون حرماناً هيكلياً، 

وي�شجلون اأ�شواأ النتائج من حيث التنمية الب�رشية يف جمالت رئي�شية. وتظهر حتاليل اأجرتها احلكومة 
املك�شيكية موؤخراً اأن معدل الفقر املدقع املتعدد الأبعاد بلغ 10.5 يف املائة على امل�شتوى الوطني، 

بينما تخطى 39 يف املائة بني ال�شكان املك�شيكيني الأ�شليني.
وكندا  اأ�شرتاليا  يف  الأ�شليني  وغري  الأ�شليني  لل�شكان  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�شاب  وعند 
ونيوزيلندا والوليات املتحدة الأمريكية، يتبني وجود فجوة يف كل منها ترتاوح ن�شبتها بني 6 و18 يف 
املائة.  وت�شجل هذه املجموعات من ال�شكان الأ�شليني يف البلدان املذكورة م�شتويات اأقل يف العمر 
املتوقع عند الولدة والتح�شيل العلمي والدخل.  ويف الهند، يعي�س 92 يف املائة من اأفراد القبائل 
امل�شنفة يف املناطق الريفية، ويعي�س 47 يف املائة منهم يف حالة فقر.  ويف �شاتي�شجار التي ت�شم 
ن�شبة مرتفعة من القبائل امل�شنفة، يبلغ معدل الإملام بالقراءة والكتابة 22 يف املائة فقط بني اأفراد 

القبائل مقابل 64 يف املائة على م�شتوى البلد.
وتفيد البيانات بوجود فجوة يف التعليم بني جمموعات ال�شكان الأ�شليني وغري الأ�شليني.  ففي 
ال�شني والهند وجمهورية لو الدميقراطية ال�شعبية، حتول عوامل مثل الطبيعة اجلغرافية واملناخية 
والتمييز الإثني دون توفري البنية التحتية للمناطق النائية حيث يعي�س العديد من ال�شكان الأ�شليني 

والأقليات الإثنية.
وك�شفت درا�شة حول التمييز يف احل�شول على الأرا�شي يف اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
اأن الرتكيز على النمو القت�شادي ال�شامل ميكن اأن يفيد ال�شكان الأ�شليني، ولكن قد ل يكون كافياً 
ل�شد الفجوة. ومن هنا احلاجة اإىل و�شع ال�شرتاتيجيات املوجهة باآراء ال�شكان الأ�شليني واأولوياتهم.

)1( وفقاً لل�شيا�شة الر�شمية يف ال�شني ل �شكان اأ�شليني بل ي�شتخدم م�شطلح "الأقليات الإثنية".

Alkire and Santos 2010; Cooke and others 2007; Burd-Sharps، Lewis، and Martins 2008; Hall and Patrinos 2010; امل�شدر: 
UNDP 2003; Kumar 2010.

بع�س  احلرمان  يطال  املتقدمة،  البلدان  يف 
من  معينة  وفئات  والأقليات  املهاجرة  املجموعات 
ي�شكل  الأوروبي،  الحتاد  ففي  الأ�شليني.  ال�شكان 
�شن  يف  هم  الذين  ال�شكان  من   1/8 املهاجرون 
باأجور  اأعمالً  الأحيان  بع�س  يف  ويزاولون  العمل، 
مهارات)70(.   من  ميلكونه  ما  مع  تتوافق  ل  متدنية 
الإثنية  املجموعة  اإىل  ينتمون  املهاجرون  كان  واإذا 
احتمالت  يقلل  اأن  ميكن  فانتماوؤهم  "امل�شتبعدة"، 
ت�شغيلهم. وقد ك�شفت اإحدى الدرا�شات اأن 68 يف 
املائة من املتقدمني بطلبات العمل احلاملني ا�شماً 
اإنكليزياً تقليدياً يح�شلون على موعد لإجراء مقابلة 
املتقدمني  من  فقط  املائة  يف   39 مقابل  عمل، 
بطلبات العمل احلاملني اأ�شماء تدل على انتمائهم 
الأقليات  اإثنية معينة)71(. وتعاين بع�س  اأقليات  اإىل 
الأمريكيون  يعي�س  اإذ  غريها،  من  اأ�شواأ  و�شع  من 
املتحدة  الوليات  يف  اأفريقي  اأ�شل  من  املتحدرون 
الأمريكية اأقل من الأمريكيني الآ�شيويني بحواىل 13 
�شنة، كما اإن متو�شط عمر ال�شكان الأ�شليني يف 
داكوتا اجلنوبية هو اليوم اأقل مما كان عليه متو�شط 

عمر  املواطن الأمريكي قبل 50 عاماً)72(.   

هي  التي  الأفقية  امل�شاواة  عدم  حالت  ومن 
والتي  املجموعات،  بني  ال�شامل  للتمييز  نتيجة 
الذي  احلرمان  البلدان،  بني  مقارنات  باإجراء  ت�شمح 

تعاين منه املراأة والفتاة.

الفوارق بني اجلن�شني

كانت الفوارق بني اجلن�شني يف املا�شي �شا�شعة من 
حيث التنمية الب�رشية.  ويف اأغلب الأحيان، تتعر�س 
املراأة والفتاة لتمييز يف ال�شحة والتعليم والعمل 
الهامة  املكا�شب  من  الرغم  وعلى  بحريتها.  مي�س 
التي حتققت مع الوقت، وخا�شة يف التعليم، ل تزال 
م�شتويات.   عدة  على  �شيء  و�شع  من  تعاين  املراأة 
الوا�شعة  الهيكلية  الأبعاد  بع�س  نتناول  وهنا 
والأبعاد الأخرى للحرمان الذي يجري حتليلها بطريقة 

منهجية يف الف�شل 5. 
ويظهر التمييز باأو�شح اأ�شكاله يف تدين ن�شبة 
الجتاهات  من  وهذا  ال�شكان،  جمموع  من  الن�شاء 
من  العديد  يف  موؤخراً  برزت  التي  الدميغرافية 
البلدان)73(. وقد قمنا بتحديث التقديرات ال�شابقة 
التي اأجراها �شن  عن "الإناث املفقودات" والتي قارن 
فيها التباين يف ن�شبة الإناث اإىل الذكور يف العامل)74(. 
وبال�شتناد اإىل الفر�شيات املب�شطة نف�شها، جند اأن 
عدد الإناث املفقودات جتاوز  134 مليون يف عام 2010، 
الثلث)75(.  مبقدار  ال�شابقة  التقديرات  من  اأكرث  اأي 
هذا  لأ�شباب  ا�شتعرا�شاً   4.3 الإطار  ويت�شمن 
منه. كبري  جزء  ال�شني يف  اأ�شهمت  الذي  التدهور 
يف  انتكا�شات  على  اأي�شاً  يدّل  ما  الواقع  ويف 
دعا  الو�شطى،  واآ�شيا  القوقاز  ففي  املراأة.   متكني 
اإىل  العودة  اإىل  املحليني  احلكوميني  القادة  بع�س 
املجتمع "التقليدي". وت�شري عدة تقارير اإىل اأن النزعة 
التقليدية تعود بقوة، وتوؤدي اإىل اإ�شعاف موقع املراأة 

)الإطار 4.4(.
�رشوب  ملختلف  عر�شة  كثريات  ن�شاء  تزال  ول 
بو�شوح  تظهره  ما  وهذا  الأ�رشة،  يف  الإخ�شاع 
اآخر  وت�شري  املراأة)76(.  �شد  العنف  حول  البيانات 
امل�شوح التي �شملت 13 بلداً نامياً اإىل اأن متو�شط 
ن�شبة الن�شاء اللواتي عانني من العنف املنزيل خالل 
تك�شف  كما  املائة،  يف   20 بلغ  املا�شية  ال�شنة 
اأي�شاً عن الكثري من  البلدان املتقدمة  م�شوح عن 
البلدان  معظم  وحتمي  املعاملة)77(.  �شوء  حالت 
املراأة من الغت�شاب، والجتار بها، والعنف املنزيل يف 
الت�رشيعات اأو ما يعادلها من احلماية غري املدرجة يف 
مماثلة  حماية  توؤمن  ل  البلدان  هذه  ولكن  القانون، 
يف حالت التحر�س اجلن�شي والغت�شاب الزوجي)78(. 
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املزيد من الإن�ث املفقودات4.3الإطار

اإىل اأمناط الوفيات ون�شبة اجلن�شني عند الولدة )اأي ن�شبة الولدات من  ت�شري عبارة "الإناث املفقودات" 
الإناث اإىل الولدات من الذكور( التي لي�شت ل�شالح املراأة. فح�شب تقديرات الأمم املتحدة، ارتفعت ن�شبة 

الذكور اإىل الإناث عند الولدة عاملياً من 1.05 يف بداية ال�شبعينات اإىل معّدل �شّجل موؤخراً هو 1.07.
وما �شاهم يف هذا الجتاه العاملي هو تف�شيل البنني على البنات يف ال�شني حيث ارتفعت ن�شبة 
اجلن�شني من 1.07 يف مطلع ال�شبعينات اإىل 1.2 موؤخراً، رغم احلظر الر�شمي الذي فر�شته ال�شني على 
حتديد جن�س اجلنني قبل الولدة منذ 1989 وعلى ممار�شة الإجها�س ب�شبب جن�س اجلنني منذ عام 1994. 
ويف الهند، ارتفعت ن�شبة الذكور اإىل الإناث من 1.06 يف مطلع ال�شبعينات اإىل 1.08 اليوم، وترتفع هذه 
املعدلت لت�شل اإىل 1.26 يف دلهي وغوجارات وهاريانا وبنجاب.  كما ارتفعت ن�شبة الذكور اإىل الإناث عند 

الولدة يف اأرمينيا من 1.07 يف اأواخر الت�شعينات اإىل 1.17 يف الوقت احلايل.
بداية  يف   1.04 من  اأفريقيا  يف  الولدة  عند  الإناث  اإىل  الذكور  ن�شبة  انخف�شت  املقابل،  ويف 
ال�شبعينات اإىل 1.03 يف الوقت احلايل.  ومنغوليا هي من البلدان التي حافظت على ن�شبة م�شتقرة بني 

اجلن�شني منذ عام 1970.
ومبا اأن حظر ممار�شة الإجها�س ب�شبب جن�س اجلنني مل ينجح، ت�شتعني ال�شني والهند بنهج اأخرى 
ملكافحة هذا التمييز.  فحملة "رعاية الفتاة" التي اأطلقتها ال�شني تبعث ر�شائل اإيجابية عن الفتيات، 
وت�شجع الزواج الأمومي الن�شب من خالل تقدمي احلوافز املالية ودفع معا�شات تقاعدية لالأ�رش الريفية 

التي لديها فتيات عندما يبلغ الوالدان من العمر 60 �شنة.  

.UNDESA 2009c; Ganatra 2008; Sen 2003; The Economist 2010; Narayana 2008 :امل�شدر

من  اأخرى  ل�رشوب  املراأة  تتعر�س  ما  وكثرياً 
ي�شمح  ل  البلدان،  من  العديد  ففي  الإخ�شاع. 
اأ�شول  اأو  ممتلكات  حيازة  مبقدورها،  ولي�س  للمراأة، 
بالقدر امل�شموح للرجل.  وهذا ي�شع املراأة يف موقع 
ويزيد من  الرجل،  اإىل  بالن�شبة  املطلق  �شعيف يف 
وك�شفت  الزوجي)79(.  للعنف  تعر�شها  احتمال 
م�شوح اأجريت يف خم�شة بلدان يف اأمريكا الالتينية 
ترتاوح  ن�شبة  ي�شكلن  الن�شاء  اأن  الكاريبي  والبحر 
بني 11 و27 يف املائة فقط من اأ�شحاب الأمالك)80(.  
الإنتاج  من  الأكرب  باجلزء  املراأة  ت�شهم  اأوغندا،  ويف 
من  املائة  يف   5 من  اأكرث  متلك  ل  ولكنها  الزراعي 
الأرا�شي، كما اإن حيازتها لهذه الأرا�شي غري اآمنة.  
ويف الواقع، توؤدي الإجراءات الر�شمية للحيازة اأحياناً 
الأرا�شي  مبلكية  املطالبة  يف  املراأة   حق  اإنكار  اإىل 

التي  ت�شتخدمها)81(. 
التي  البلدان  من  هي  وناميبيا  ورواندا  وتنزانيا 
يف  اجلن�شني  بني  التكافوؤ  ت�شمن  اإ�شالحات  اأقرت 
ملكية الأرا�شي)82(. كما اعتمد العديد من البلدان 
موافقة  ي�شرتط  الذي  امل�شرتكة  امللكية  نظام 
مهارا�شرتا  ففي  بامللكية.   الت�رشف  قبل  الزوجني 
 Laxmi( يف الهند، نقل برنامج "لك�شمي مكتي" 
امللكية  اأ�ش�س  اأر�شى  اأو  املراأة  اإىل  امللكية   )Mukti
الإ�شالحات  ت�شمح  عندما  حتى  ولكن  امل�شرتكة. 
ت�شع  اأن  ميكن  الأ�شول،  بامتالك  للمراأة  القانونية 
اأمام  العرفية عقبات  والقوانني  الدينية  املعتقدات 
ال�رشوري  من  يكون  وقد  القوانني.  هذه  تنفيذ 
ح�شد الدعم يف املجتمع املحلي لتمكني املراأة من 
املطالبة باإبطال القوانني الدينية والتقليدية التي 

متنعها من حيازة الأ�شول)83(.
املراأة احل�شول على  ال�شعب على  يزال من  ول 
اإىل  الأحيان  الكثري من  الالئق، فت�شطر يف  العمل 
ٍ، وحتّمل  مزاولة اأعمال غري م�شتقرة، لقاء اأجر متدن
رعاية  يف  املاأجور  غري  العمل  عبء  من  الأكرب  اجلزء 
الأ�رشة )انظر الإطار 5.2 يف الف�شل 5(. ول حتظى 
الزراعة  املراأة بالكثري من فر�س العمل خارج قطاع 
يف منطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى حيث 
خارج  الن�شاء  املائة فقط من  36 يف  ن�شبة  تعمل 
�شن  يف  هن  اللواتي  الن�شاء  ومن  القطاع.  هذا 
لقاء  املائة عمالً  55 يف  تزاول  املنطقة،  العمل يف 
اأجر، وتعمل 82 يف املائة يف اأعمال غري م�شتقرة)84(.  
العمل  فر�س  من  احلد  يف  العمل  قوانني  وت�شاهم 
باك�شتان  ففي  البلدان:  بع�س  يف  للن�شاء  املتاحة 
اأو  ليالً  بالعمل  للمراأة  ي�شمح  ل  وم�رش،  وجامايكا 

يف بع�س ال�شناعات)85(. 
وا�شعة مع  اجلن�شني  بني  الأجور  تزال فجوة  ول 

اأنها تت�شاءل ببطء. ويف حالة الكثري من البلدان، ل 
تتوفر البيانات القابلة للمقارنة، ولكن يف 33 بلداً 
متقدماً، بلغ متو�شط اأجر املراأة 69 يف املائة من اأجر 
الرجل يف الفرتة من 1998 اإىل 2002، وارتفع اإىل 74 
يف املائة يف الفرتة من  2003 اإىل 2006)86(. وبلغت 
الفجوة ن�شبة 50 يف املائة تقريباً يف عام 2006 يف 
اإىل التكافوؤ يف  اأما البلد الأقرب  كوريا اجلنوبية)87(. 
العينة فهو كولومبيا حيث مل تتجاوز الفجوة 2 يف 

املائة يف عام 2004. 
ويعتمد حواىل 61 بلداً �شناً اإلزامية تفر�س على 
�شنوات،  خم�س  بنحو  الرجل،  قبل  التقاعد  املراأة 
من  اأطول  للمراأة  املتوقع  العمر  متو�شط  اأن  مع 
متو�شط العمر املتوقع للرجل.  ومن هذه املجموعة 
دليل  يف  جداً  مرتفعة  معدلت  ت�شجل  بلدان 
املتحدة  واملمكلة  اإيطاليا  مثل  الب�رشية  التنمية 
والنم�شا، وكذلك الحتاد الرو�شي وبنما واجلزائر و�رشي 
التمييزية  ال�شيا�شات  تكون هذه  اأن  وميكن  لنكا.  
يثني عن ت�شغيل املراأة، وترقيتها، وال�شتثمار  رادعاً 

فيها)88(. 

  

*                       *                       *               

كان التقدم  حمدوداً يف تخفيف عدم امل�شاواة على 
خطرية.   انتكا�شات  تخللته  وقد  العاملي،  ال�شعيد 
ما  الدخل  يف  الفوارق  ترتفع  البلدان،  معظم  ويف 
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زاد التكامل القت�سادي 
�الجتماعي من 
احتمالت حد�ث 

ال�سدمات العاملية، 
�لكن بع�ص املخاطر 

يبقى حمليا

تغريرّ العالق�ت بني اجلن�شني يف الحت�د ال�شوفييتي ال�ش�بق4.4الإطار

قبل احلكم ال�شوفييتي، كانت معظم مناطق القوقاز واآ�شيا الو�شطى ماأهولة مبجتمعات زراعية تقليدية ل تعطي املراأة �شوى 
دور حمدود خارج الأ�رشة. ومار�شت البلدان ذات الأغلبية امل�شلمة مثل اأذربيجان واأوزبك�شتان وطاجيك�شتان التقليد الذي يق�شي 
بان�شمام الزوجة اإىل عائلة زوجها املمتدة بعد الزواج. وهذا التقليد ل ي�شجع الأهل على ال�شتثمار يف الفتاة لأن م�شاهمة املراأة 

املتزوجة تعود بالنفع على عائلة زوجها ولي�س على عائلتها.
ويف ظل احلكم ال�شوفييتي و�شيا�شته الر�شمية القائمة على العلمنة، اأبطلت احلكومة العديد من العادات التقليدية التي 
تعطي الأف�شلية للرجل على ح�شاب املراأة: و�شجعت العائلة النواتية وحظرت الزيجات املدبرة وتعدد الزوجات، واألغت حجاب 
املراأة، وفر�شت على الفتيات اللتحاق باملدار�س. واأدى هذا النظام اإىل حوافز جديدة ت�شجع الوالدين على ال�شتثمار يف الفتاة، ومع 

توفر مرافق رعاية الأطفال والرعاية ال�شحية واملعا�شات التقاعدية، ات�شعت الفر�س اأمام املراأة  للعمل خارج املنزل.
بني  ومن  التقليدي.  املجتمع  اإىل  املنطقة  املحليني يف  احلكوميني  القادة  بع�س  عاد  ال�شوفييتي،  النظام  انهيار  اأثر  وعلى 
التقارير املتعددة التي تفيد بعودة النظام التقليدي، ياأتي بع�س التقارير على ذكر اأوزبك�شتان وكازاخ�شتان وقريغيز�شتان حيث 
ارتفعت اأ�شوات تدعو اإىل العودة اإىل تعدد الزوجات، وتغيري القانون بحيث يتعذر على املراأة املبادرة اإىل طلب الطالق.  وازدادت 
الزيجات املدبرة، ودرجت من جديد ممار�شات املطالبة باملال من العرو�س واختطافها يف بع�س البلدان. وي�شكل تدهور و�شع املراأة 

يف الأ�رشة الذي مل ي�شتقطب اهتمام الباحثني م�شدر قلق متزايد.

.Brainerd 2010 :امل�شدر

اأن   ومع  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  اأمريكا  يف  عدا 
تزال  ل  موثقة،  غري  الأخرى  الأبعاد  يف  الجتاهات 
الفجوة كبرية.  فالفقراء يعانون من احلرمان يف اأكرث 

من بُعد، والفوارق بني اجلن�شني ل تزال �شا�شعة، ويف 
يعوق  ما  امل�شاواة  عدم  من  احلالت  هذه  ا�شتمرار 

التقدم يف التنمية الب�رشية.

تختلف معاين التعر�س للمخاطر باختالف الأ�شخا�س، 
"التعر�س  عبارة  اختريت  وقد  الظروف.  بتغرّي  وتتغرّي 
 "vulnerability" لرتجمة الكلمة الإنكليزية للمخاطر" 
التي هي  من الأ�شل الالتيني "Vulnerare" الذي يعني 
"جرح". ويبقى الرابط الأ�شا�شي بني مفهوم التعر�س 
للمخاطر ومفهوم الإ�شابة بال�رشر، وهو الذي يوؤدي 
اإىل تدهور حالة الرفاه.  ويف �شياق التنمية الب�رشية، 
يوؤدي التعر�س للمخاطر اإىل احتمال ح�شول تراجع 
والأ�شخا�س  البلدان  وتكون  الب�رشية.  التنمية  يف 
الب�رشية  التنمية  تهدد  عندما  للمخاطر  عر�شة 
خماطر متنوعة )مثل ال�شدمات الكلية اأو احلوادث 

الفردية()89(.   
مثل  خمتلفة،  م�شادر  من  ال�شدمات  وتن�شاأ 
ي�شببها  التي  والكوارث  القت�شادية،  الأزمات 
الإن�شان اأو الطبيعة، والأمرا�س واحلوادث.  فالأزمات 
قرون،  منذ  حتدث  القت�شادية  وال�شدمات  املالية 
وموجات اجلفاف والفي�شانات والزلزل جتتاح الأر�س 
الأعمال  وهي من  وملحمة جلجام�س  القدم.  منذ 
الأدبية ال�شهرية، تت�شمن و�شفاً لفي�شان غمر بالد 
ما بني النهرين وخّلف الكثري من الأ�رشار واملاآ�شي.  

من  والجتماعي  القت�شادي  التكامل  وزاد 

ال�شتدامة والتعر�س للمخ�طر

بع�س  ولكن  العاملية،  ال�شدمات  حدوث  احتمالت 
املخاطر يبقى حملياً، وي�شيب اأكرثها واأ�شدها الأفراد 
والأ�رش. وا�شتعمل ت�شنيف اأ�شا�شي لفهم املخاطر 
على  توؤثر  اأن  ميكن  فاملخاطر  لها،   التعر�س  ومدى 
الأفراد، فت�شبب مثالً وفاة معيل الأ�رشة اأو فقدانه 
وظيفته اأو اإ�شابته باإعاقة مفاجئة؛ وميكن اأن توؤثر 
وعلى  الطبيعية؛  الكوارث  مثل  املجتمعات  على 
القت�شاد  و�شدمات  املالية  الأزمات  مثل  البلدان 

الكلي)90(.
يرتبط  للمخاطر  التعر�س  مدى  اأن  غري 
احلفاظ  اإمكانية  ال�شتدامة  وتعني  بال�شتدامة. 
الب�رشية.  ففي  التنمية  التح�ّشن املحقق يف  على 
 )Brundtland( "برونتالند"  جلنة  عّرفت   ،1987 عام 
تلبي  التي  "التنمية  باأنها  امل�شتدامة  التنمية 
حاجات اأجيال احلا�رش من دون امل�شا�س بقدرة اأجيال 
تقو�س  وعندما  حاجاتها")91(  تلبية  على  امل�شتقبل 
حاجات  تلبية  على  القدرة  احلا�رش  حاجات  تلبية 
امل�شتقبل، تتعر�س الأجيال الآتية خل�شائر قد يكون 

لها مفعول الكارثة على التنمية الب�رشية. 
ول ميكن اأن نويّف مو�شوع ال�شتدامة والتعر�س 
للمخاطر حقه من التو�شع يف هذا ال�شياق.  فهذا 
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يتناوله  اأن  نقرتح  خا�شاً،  عمالً  يتطلب  مو�شوع 
يف  ونكتفي  املقبل.  للعام  الب�رشية  التنمية  تقرير 
هذا الق�شم بالرتكيز على ناحيتني بالغتي الأهمية، 
وما  املناخ،  وتغرّي  القت�شادي  الأمن  انعدام  هما 
ال�شعيد يف  العامل من تطّورات على هذا  �شهده 

املا�شي القريب.

عدم ال�شتقرار يف العمل 

لإعالة  عملهم  على  الأفراد  معظم  يعتمد 
اأنف�شهم واأ�رشهم.  ويعترب كثريون اأن فقدان العمل 
يقو�س  اأن  ميكن  الوفاة(  عن  )عدا  حدث  اأهم  هو 
الو�شع  من  الإن�شان  وي�شتمد  الب�رشية.  التنمية 
ي�شمل  اأن  يجب  ولذلك  بالر�شا.  ال�شعور  املهني 
ال�شتقرار يف  انعدام  للمخاطر  للتعر�س  حتليل  اأي 
العمل وم�شادر انعدام ال�شتقرار القت�شادي التي 
القت�شاد  ي�شارع  اإذ  اليوم،  الأهمية  يف  غاية  هي 
العاملي للخروج من اأعمق ركود ي�شيبه منذ عقود 

ومن وطاأة خ�شارة املاليني من فر�س العمل.  

الأزمة املالية العاملية
حالة  اإىل  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  ت�شري 
منذ  البلدان  معظم  �شهدتها  وحت�ّشن  ا�شتقرار 
وينجم   .)92(2000 عام  اأواخر  اإىل  الت�شعينات  اأواخر 
يف  �شدمة  عن  عموماً  البطالة  معدلت  ارتفاع 
اأزمة يف  اأو  مالية  اأزمة  الكلي، كحدوث  القت�شاد 
اأ�شعار ال�رشف.  وهذا ما حدث غداة الأزمة املالية 
من  كبرية  اأعداد  ت�رشيح  يف  ت�شّببت  التي  العاملية 
العمال، وارتفاع حاد يف معدلت البطالة، وخا�شة 
الو�شطى  واآ�شيا  واأوروبا  املتقدمة  البلدان  يف 

)ال�شكل 4.5(.
فقاعة  انفجار  العاملية  املالية  الأزمة  و�شبق 
يف  امل�رشيف  القطاع  يف  وانهيارات  ال�شكن  اأ�شعار 
ما  �رشعان  ظاهرة  يف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
امتدت اإىل معظم بلدان العامل.  وهي اأ�شواأ اأزمة 
الك�شاد  منذ  املتقدمة  البلدان  ت�شهدها  مالية 

الكبري)93(، ولن تكون الأخرية)94(. 
اإذ  ب�رشعة،  والفقر  البطالة  معدلت  وارتفعت 
 64 واأ�شبح  وظائفهم،  �شخ�س  مليون   34 خ�رش 
على  يعي�شون  اأي  الفقر،  دون خط  �شخ�س  مليون 
الأ�شخا�س  عدد  اإىل  اإ�شافة  يومياً)95(،  دولر   1.25
الذين غدوا فقراء نتيجة لرتفاع اأ�شعار ال�شلع يف 
و200   160 بني  يرتاوح  وعددهم  ال�شابقة،  الأعوام 
متو�شط  بلغ   ،2010 عام  ويف  �شخ�س)96(.  مليون 
املتقدمة،  البلدان  يف  املائة  يف   9 البطالة  معدل 

و10 يف املائة يف الوليات املتحدة الأمريكية، و20 يف 
املائة يف اأ�شبانيا. 

لي�س  ولكنه   2009 عام  يف  النتعا�س  وبداأ 
م�شموناً.  فخطر الركود "املزدوج" ل يزال خميماً، وقد 
و�شاعدت  اأعوام.   عدة  الكامل  النتعا�س  ي�شتغرق 
املالية  واحلوافز  البتكارية  ال�شيا�شية  املبادرات 
الكبرية يف العديد من البلدان، اإ�شافة اإىل التن�شيق 
ويف  الأزمة)97(.  تفاقم  تفادي  على  ال�رشيع،  العاملي 
الفر�س  انتهاز  يف  جنحت  التي  النامية  البلدان 
حدة.   اأقل  الأزمة  تاأثري  جاء  املربحة،  القت�شادية 
وحافظت عدة حكومات على النفقات الجتماعية 
اأواخر  يف  حدث  ملا  خالفاً  زيادتها  على  عملت  اأو 
الت�شعينات بعد اأزمة �رشق اآ�شيا والأزمة الرو�شية)98(. 
وميكن اأن ت�شتمر عواقب الأزمات حتى بعد عودة 
النمو لأن التح�شن يف �شوق العمل ياأتي متاأخراً عن 
العمل  منظمة  وتتوقع  النتعا�س.   فرتة  يف  الناجت 
خ�رشوا  �شخ�س  مليون   43 يتعر�س  اأن  الدولية 
عام  يف  العاملية  املالية  الأزمة  خالل  وظائفهم 
البع�س  ي�شعر  وقد  الأمد،  طويلة  لبطالة   2009
بالإحباط ويرتك �شوق العمل نهائياً.  وميكن مقارنة 
اآ�شيا يف  اأزمة �رشق  مبا حدث عقب  الآن  ما يحدث 
اأواخر الت�شعينات، حيث مل تعد معدلت امل�شاركة 
يف القوى العاملة اإىل ما كانت عليه قبل الأزمة)99(. 
اإزاء  وظهرت خماطر جديدة مع ت�شاعد القلق 
)مثل  املتقدمة  البلدان  لبع�س  املالية  ال�شتدامة 
الأفق.   يف  يلوح  العدوى  �شبح  زال  وما  اليونان(، 
وكانت القت�شادات التي �شهدت منواً �رشيعاً يف عام 
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اأن  رغم  الأقوى،  لل�رشبة  تعر�شت  التي  هي   2000
اأ�شرتاليا وال�شني هما من ال�شتثناءات. ويف اأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي، انخف�س منو الناجت املحلي 
واملك�شيك.   و�شيلي  بريو  يف  �شيما   ول  الإجمايل، 
الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  منطقة  وحافظت 
الكربى على النمو مع اأن معّدله انخف�س اإىل 2 يف 
املائة يف عام 2009 بعد اأن كان اأكرث من 5 يف املائة 
يف عام 2008.  ويف البلدان املتقدمة، انخف�س النمو 
3.4- يف املائة  اإىل  مئوية  نقاط   6 حواىل  ال�شنوي 
يف عام 2009. ويبدو اأن بع�س البلدان يف اأوروبا واآ�شيا 
انتقلت  بالأزمة، حيث  تاأثراً  الأ�شد  الو�شطى كانت 
اقت�شادات الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق من حالة منو 
حالة  اإىل   2008 عام  يف  املائة  يف   5 يتجاوز  مبعدل 
 ،2009 عام  يف  تقريباً  املائة  7 يف  بن�شبة  انكما�س 

و�شّجل معدل الفقر اأي�شاً ارتفاعاً حاداً)100(.
و�شحيح اأن البلدان املتقدمة كانت الأ�شد تاأثراً 
على  النامية  البلدان  بع�س  قدرة  اأن  اإل  بالأزمة، 
القيود.  ففي  الأزمة تخ�شع ملزيد من  اآثار  معاجلة 
الواقع، كانت ن�شبة 40 يف املائة تقريباً من البلدان 
معدلت  من  تعاين  النمو  يف  تباطوؤاً  تواجه  التي 
القدرات  اإىل  وتفتقر   2009 عام  يف  مرتفعة  فقر 
التقلب  هذا  ملواجهة  الالزمة  واملوؤ�ش�شية  املالية 

القت�شادي)101(. 

اإجراءات على �سعيد ال�سيا�سة العامة 
العمالة  يف  تقلبات  القت�شادات  جميع  ت�شهد 
التقلبات  لهذه  الت�شدي  و�شائل  ولكن  والدخل، 
اختالفاً  تختلف  وغريها  التاأمني  اآليات  خالل  من 
الوليات  يف  البطالة  �شد  التاأمني  فنظام  كبرياً.  
يف  التاأمني  نظام  عن  يختلف  الأمريكية  املتحدة 
نطاق  تو�ّشع  هو  امل�شرتك  القا�شم  ولكن  اأوروبا. 
مع  ثراء،  البلدان  زادت  كلما  الجتماعية  احلماية 
الآليات  من  وغريها  التاأمني  لآليات  اأكرب  دور  اإعطاء 
العامة.  ويقول داين رودريك )Dani Rodrik( اإن زيادة 
حجم احلكومات هي نتيجة مبا�رشة لتزايد املخاطر 
الناجمة عن العوملة)102(. وهذا ما ح�شل اأثناء الأزمة 
اإذ عمد ن�شف دول جمموعة الع�رشين اإىل  الأخرية، 
 ،2009-2010 يف  البطالة  تعوي�شات  فرتة  متديد 
وعمد اأكرث من ثلث هذه احلكومات اإىل تو�شيع نطاق 

تغطية التعوي�شات)103(. 
اأن حتديد  الدولية  التجربة  ا�شتعرا�س  ويك�شف 
املزيج من املنا�شب من القوانني  واملوؤ�ش�شات املثلى 
لتخفي�س البطالة هو مهمة �شبه م�شتحيلة)104(.  
وتتناق�س هذه اخلال�شة مع افرتا�س وجود موؤ�ش�شات 
ل�شوق العمل ودرجات من املرونة ت�شتويف ال�رشوط 

ملمار�شة  الدويل  البنك  موؤ�رشات  يف  كما  املطلوبة 
الأعمال)105(. 

احلكومات  من  املزيد  يتخذ  نف�شه،  الوقت  ويف 
العمالة  ا�شتقرار  عدم  ملواجهة  حمّددة  اإجراءات 
حيث  العربية،  البلدان  يف  كما  ال�شباب،  وبطالة 
الأخرية.   العاملية  الأزمة  قبل  امل�شاكل  هذه  ظهرت 
النمو  على  يقت�رش  ل  امل�شاكل  هذه  يف  وال�شبب 
ال�رشيع يف القوى العاملة والنمو القت�شادي ال�رشيع 
الذي ل يخدم م�شلحة الفقراء، بل ي�شمل القدرة 
املحدودة على خلق فر�س عمل جديدة نتيجة لقوانني 
العام)106(. القطاع  يف  وخا�شة  العمالة،  حماية 
ويف ت�شميم اإجراءات ال�شيا�شة العامة القابلة 
بعيداً  واملوؤ�ش�شي  املايل  ال�شعيدين  على  للتنفيذ 
املتقدمة  البلدان  �شهدتها  التي  املطبات  عن 
�شعوبة كبرية. ففي البلدان التي يكرث فيها العمل 
يف القطاع النظامي وتفتقر اإىل املوؤ�ش�شات القوية، 
التاأمني  اأن احلل املنا�شب هو مزيج يجمع بني  يبدو 

العام والتاأمني الذاتي )الإطار 4.5()107(.

تاأثي الأزمات على التنمية الب�رشية
يزداد الفقر وينت�رش يف ظل الأزمات املالية.  فالأزمة 
اأواخر  املالية التي �شهدتها منطقة �رشق اآ�شيا يف 
الت�شعينات، اأدّت بحواىل 19 مليون اإندوني�شي و1.1 
مليون تايلندي اإىل حالة الفقر. واأدت الأزمة املالية 
يف الأرجنتني يف عام 2001 اإىل زيادة معدل الفقر يف 
البلد 15 نقطة مئوية، كما اأدت اأزمة عام 1998 يف 

الإكوادور اإىل زيادة الفقر 13 نقطة مئوية)108(. 
ويتوقف تاأثري الأزمات على الدخل على فعالية 
الت�شدي للبطالة. فهواج�س ال�شتقرار يف  خطط 
احلكومات  معظم  حّثت  الوظيفة  وفقدان  العمل 
على ال�شعي اإىل معاجلة البطالة، مع اأن التعوي�شات 
من  اأكان  �شواء  كافية  وغري  جزئية  تكون  ما  كثرياً 
الإطار  )انظر  التغطية  اأم من حيث  القيمة  حيث 
مفقودة،  الجتماعية  احلماية  تكون  وعندما   .)4.5
اإىل  وظائفهم  يفقدون  الذين  الأ�شخا�س  ي�شطر 
الأجور  حيث  النظامي  غري  القت�شاد  اإىل  النتقال 

متدنية ون�شبة التعر�س للمخاطر مرتفعة)109(. 
التنمية  على  الأزمات  تاأثري  اأن  الوا�شح  ومن 
ي�شتمر  اأن  وميكن  الدخل  على  يقت�رش  ل  الب�رشية 
ت�شطر  اأن  ميكن  الأزمات،  ظل  ففي  طويلة.  لفرتة 
اأولدها من املدر�شة، وهذا  اإخراج  اإىل  الأ�رش الفقرية 
القرار ي�شّد الآفاق لهوؤلء الأولد يف امل�شتقبل)110(. 
وترتفع  الر�شع  وفيات  معدلت  تزداد  الأزمات،  ويف 
خطرية  عواقب  خمّلفة  التغذية،  �شوء  معدلت 
وت�شري  النمو)111(.  لتاأخر  نتيجة  البعيد  املدى  على 
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حالة  يف  التعوي�س  برامج  اأ�شكال  من  �شكالً  اليوم  بلداً   150 حواىل  يعتمد 
البطالة،  الت�شدي خلطر  يجري  املتقدمة،  البلدان  العديد من  البطالة.  ففي 
وخا�شة يف اأوروبا الغربية، من خالل جمموعة وا�شعة من برامج الرفاه الجتماعي، 
واأبرزها برنامج التاأمني �شد البطالة. ويبلغ الإنفاق على احلماية الجتماعية يف 
معظم بلدان اأوروبا الغربية اليوم ن�شبة ترتاوح بني 25 و30 يف املائة من الناجت 
املحلي الإجمايل. ويف حني يبدو ت�شميم هذه الربامج ونطاقها اأ�شعف بكثري يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، ياُلحظ اجتاه نحو اتخاذ املزيد من التدابري الحتياطية 
يف حال فقدان الوظائف. فقد بلغ الإنفاق الجتماعي ال�شتن�شابي، مبا يف ذلك 
تعوي�شات البطالة، 40 يف املائة تقريباً من جمموع الإنفاق الإ�شايف املخ�ش�س 
للحوافز املالية، مع اأن تعوي�شات البطالة يف كندا والوليات املتحدة الأمريكية 

ل تغطي �شوى ن�شف العاطلني عن العمل.
اأما يف البلدان النامية، فال ت�شمل تعوي�شات البطالة �شوى ن�شبة قليلة 
عن  عاطالً  واحداً  �شخ�شاً  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري  العمل.  عن  العاطلني  من 
العمل من اأ�شل خم�شة اأ�شخا�س يف اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي يح�شل 
على �شكل من اأ�شكال تعوي�شات البطالة.  وتنخف�س هذه الن�شبة اإىل �شخ�س 
ال�شحراء  العربية ومنطقة جنوب  البلدان  50 �شخ�شاً يف  اإىل   33 واحد لكل 
فترتاوح  اأفريقيا،  وجنوب  وتركيا  والربازيل  الأرجنتني  يف  اأما  الكربى.  الأفريقية 
جمموع  من  املائة  يف  و12   7 بني  البطالة  تعوي�شات  من  امل�شتفيدين  ن�شبة 
الحتاد  يف  املائة  يف   25 حواىل  الن�شبة  هذه  تبلغ  بينما  العمل،  عن  العاطلني 

الرو�شي. وعندما تتوفر التعوي�شات، تكون قيمتها منخف�شة. ول يزال متو�شط 
 10 حواىل  عند  م�شتقراً  الأجر،  خ�شارة  عن  بديل  مبثابة  هي  التي  التعوي�شات 
يف املائة. كما ل يزال التاأمني الذاتي وغريه من الآليات غري النظامية ملواجهة 
عن  للتعوي�س  الأ�شخا�س  اإليه  يلجاأ  الذي  رواجاً  الأكرث  الأ�شلوب  هو  البطالة 

فقدان الوظيفة يف البلدان النامية.
وتعتمد بع�س البلدان، اأبرزها �شيلي، ح�شابات ادخار فردية اإلزامية، تفر�س 
على اأ�شحاب العمل واأحيانا العمال اإيداع ن�شبة ترتاوح بني 3 و9 يف املائة من 
قيمة الأجر. وهذه اخلطط ميكن اأن تنطلق من دوافع تتعلق بالقت�شاد الكلي 
بالت�شميم  تتعّلق  ولكنها تخلق �شعوبات  بالدخار،  اأو  الّدخار(  )زيادة معدلت 
ل  وقد  املدخرات.  هذه  ا�شتثمار  بكيفية  تتعلق  م�شائل  اإىل  اإ�شافة  والقدرة، 
غري  القطاع  يف  املتدنية  الأجور  واأ�شحاب  ال�شباب  �شيما  ول  العمال،  يتمكن 

النظامي، من ادخار ما يكفي من الأموال ليعتمدوا عليها يف حالة البطالة.
خمتلف  يف  العام  القطاع  من  املدعومة  التاأمني  خطط  ازدادت  وقد 
�شد  اإلزامي  تاأمني  نظام  اجلنوبية  وكوريا  تركيا  فلدى  العامل.   اأنحاء 
م�شاهمة  يقدموا  اأن  العمال  على  يُفر�س  النظام،  هذا  ومبوجب  البطالة.  
تدفع  تعوي�شات  على  ليح�شلوا  الأهلية  متطلبات  وي�شتوفوا  حمددة 
البطالة  تعوي�شات  تقدم  ال�شني،  ويف  اأ�شهر.   و10   7 بني  ترتاوح  لفرتة 
املحلية  احلكومات  وتتوىل  املدن،  يف  العاملة  الأيدي  من  �شغرية  ن�شبة  اإىل 
لالأجور. املحلي  الأدنى  احلد  من  اأقل  مبعدلت  التعوي�شات  هذه  قيمة  حتديد 

.Commander 2010; Blanchard 2008; Salehi-Isfahani 2010; Freeman 1998; Rodrik 1998; ILO 2010a; Vroman and Brsusentsev 2009; Robalino، Vodopivec، and Bodor 2009 :امل�شدر

على  50,000 طفل  اإىل   30,000 اأن  اإىل  التقديرات 
املالية  الأزمة  ب�شبب  اأفريقيا  يف  �شيموتون  الأقل 
اإلقاء  اإىل  اأي�شاً  اأن توؤدي الأزمات  الأخرية)112(. وميكن 
املزيد من الأطفال يف ال�شوارع)113(، وارتفاع معدلت 
املنزيل،  والعنف  ال�شتغالل  وتزايد  واجلرمية،  النتحار 
وتاأجج التوترات الإثنية)114(. ويف التطورات الأخرية ما 
يدل على اأن الرتفاع يف معدلت البطالة �شيكون 
اأطول اأمداً من النخفا�س يف معدلت الإنتاج)115(. 

وفيات  على  الأزمات  تاأثري  يكون  ما  وكثرياً 
ا�شتُخل�س  وقد  الإناث.  على  �رشراً  اأ�شد  الأطفال 
 59 يف  ولدة  مليون   1.7 عن  املتوفرة  البيانات  من 
اأن انخفا�س  اإىل 2004،  للفرتة من 1975  نامياً  بلداً 
اإىل  اأدى  املائة  1 يف  بن�شبة  الإجمايل  املحلي  الناجت 
 7.4 بلغت  الر�شع  وفيات  زيادة يف متو�شط معدل 
وفيات لالإناث مقابل 1.5 وفيات للذكور لكل 1,000 

من املواليد اأحياء)116(. 
حماية  اإىل  النامية  البلدان  بع�س  وعمدت 
فقد  املرة)117(.  هذه  الجتماعي  القطاع  ميزانيات 
احلوافز  من  املائة  يف   56 اأفريقيا  جنوب  خ�ش�شت 
الكونغو  جمهورية  يف  اأما  الجتماعية.  للحماية 
املعلمني  اأجور  فانخف�شت  وميامنار،  الدميقراطية 
ال�شودان  ويف  املائة،  يف   40 بن�شبة  احلقيقية 

بن�شبة  الأجور  انخف�شت  واليمن،  ومدغ�شقر 
تراوحت بني 20 و30 يف املائة. ويف العديد من بلدان 
جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى، تفاقم التاأخر يف 
دفع اأجور املعلمني والعاملني يف قطاع  ال�شحة)118(.  
امليزانيات  من  القتطاع  يعترب  الأحيان،  بع�س  ويف 
ولكن  الإيرادات،  انخفا�س  ملعاجلة  �رشورياً  اإجراء 
العديد من البلدان النامية بات لديها جمال وا�شع 
التقلبات  ملواجهة  فاعلة  مالية  �شيا�شة  لتنفيذ 

القت�شادية)119(.  
تفاقم  يف  الأزمات  تاأثري  ي�شهم  ما  وكثرياً 
عملهم،  من  املاليني  ي�رشح  فبينما  امل�شاواة.   عدم 
بف�شل  باحلماية  امل�شتثمرين،  مثل  اآخرون،  يحظى 
الإنقاذ.  خطط  من  ي�شتفيدون  اأو  الودائع  تاأمني 
مطلقة  واأحياناً  ن�شبية  يحققون مكا�شب  والذين 
اأ�شحاب النفوذ الذين ميلكون الأ�شول  هم عموماً 

واملعلومات ويتمتعون بح�شانة مالية)120(.   

نظرة بعيدة
على الرغم من الآثار ال�شلبية، يبقى من ال�رشوري 
املدى.   بعيد  منظور  من  احلالية  الأزمة  اإىل  النظر 
الكبري  الك�شاد  منذ  الأ�شواأ  هي  الأزمة  فهذه 
النامية  البلدان  لأن  فقط،  املتقدمة  البلدان  على 
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�شهدت تدهوراً اأ�شواأ يف مطلع الثمانينات، وحافظ 
منو  على  والهند،  كال�شني  البلدان،  هذه  بع�س 
العاملي  الناجت  يزداد  اأن  املتوقع  من  وبالفعل،  قوي.  
كان  عما  املائة  يف  واحد  بن�شبة   2010 اأواخر  يف 
ا�شتمرار  اإىل  تقديراتنا  وت�شري  الأزمة.  قبل  عليه 
الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط  يف  الرتفاع 
ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  باملدار�س،  اللتحاق  ومعدل 
0.68 يف  اإىل  العاملي  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة 
عام 2010، بحيث اأ�شبحت قيمته اأعلى بن�شبة 2 يف 
املائة مما كانت عليه يف عام 2007.  واأما يف البلدان 
الب�رشية  التنمية  دليل  ي�شجل  فلم  املتقدمة، 
الذي حتقق يف  التح�ّشن  لأّن  ب�شيط،  ارتفاع  �شوى 
الدخل.   يف  حاد  انخفا�س  قابله  والتعليم  ال�شحة 
ال�شوء  الأزمة  �شلطت  نف�شه،  الوقت  ويف 
حول  هامة  اأ�شئلة  وطرحت  الأ�شواق  مراقبة  على 
الزدهار  اإىل  اأدى  الذي  والنهج  النموذج  ا�شتمرارية 
الثالثة.  ويف مطلع  الألفية  بداية  القت�شادي يف 
هذا العام، اأقرت الوليات املتحدة الأمريكية اإ�شالحاً 
جذرياً لفر�س ال�شوابط على النظام املايل، من خالل 
زيادة عدد ال�رشكات املالية اخلا�شعة للرقابة، وتنظيم 
يف  �شبباً  كانت  التي  امل�شتقات  عقود  من  العديد 
الأزمة، واإن�شاء هيئة تنظيمية حلماية م�شتهلكي 
هذا  مفاعيل  ملناق�شة  و�شنعود  املالية.  اخلدمات 

الإجراء يف الف�شل 6. 

خطر تغريرّ املن�خ
وال�شتهالك  الإنتاج  اأمناط  يف  ال�شتدامة  عدم 
التقدم  يهدد  الذي  الرئي�شي  اخلطر  م�شدر  هو 

احلالية  الإنتاج  مناذج  وتعتمد  الب�رشية.  التنمية  يف 
الو�شع  هذا  ولكن  الأحفوري.   الوقود  على  كثرياً 
الكمية  قليلة  املوارد  هذه  لأن  م�شتدام  غري 
وكثرية الأ�رشار. لذلك ل بد من الف�شل بني النمو 
القت�شادي وانبعاثات غاز الحتبا�س احلراري لتحقيق 
تنمية ب�رشية م�شتدامة حقاً.  وبداأت بع�س البلدان 
خالل  من  الأ�رشار  وطاأة  من  التخفيف  املتقدمة 
العام  النقل  يف  وال�شتثمار  التدوير  اإعادة  زيادة 
ت�شطدم  النامية  البلدان  ولكن  التحتية.  والبنية 
وقلة  النظيفة  الطاقة  م�شادر  تكاليف  بارتفاع 
توفرها.  وينبغي اأن تكون البلدان املتقدمة القدوة 
يف ت�شهيل عملية الف�شل، واأن تدعم حتّول البلدان 

النامية نحو التنمية الب�رشية امل�شتدامة)121(.   
الأعداد  يف  الب�رشية  التنمية  تقارير  وتطرقت 
يف  وتناولت  البيئية،  املخاطر  مو�شوع  اإىل  الأوىل 
الأعداد الأخرية مو�شوع تغرّي املناخ وندرة املياه.  كما 
تناولت تقارير التنمية الب�رشية الوطنية والإقليمية 
املوا�شيع نف�شها، بع�شها من وجهة نظر وطنية 
)تغرّي املناخ يف كرواتيا وال�شني( والبع�س الآخر ركز 
على موا�شيع ذات اأهمية حملية )الطاقة يف الحتاد 
ولكن  طاجيك�شتان(.  يف  املائية  واملوارد  الرو�شي 
ق�شية ال�شتدامة الوثيقة ال�شلة با�شتعمال املوارد 
والأجيال،  الأفراد  على  وتوزيعها  والطبيعية  املالية 
ت�شتحق املزيد من الهتمام يف ظل املخاطر احلالية. 
ومل نتو�ّشل بعد اإىل ا�شتيعاب وافٍ لال�شتدامة 
وقيا�شها.   تقييمها  وكيفية  الب�رشية  التنمية  يف 
الزيادة يف  التباين امللحوظ بني  كيف ميكن معاجلة 
دليل التنمية الب�رشية والرتاجع يف املوؤ�رشات البيئية؟ 
والنمو  الأخ�رش  القت�شاد  لتعزيز  املطلوب  هو  ما 
الأخ�رش، وكيف ميكن لهذين املجالني دعم التنمية 
الأولويات؟  نحّدد  كيف  عجلتها؟  ودفع  الب�رشية 
التوازن بني  العامة  ال�شيا�شة  اأن حتقق  كيف ميكن 
اأ�شئلة  هذه  والتوزيع؟  والتنمية  الأخ�رش  القت�شاد 

اأ�شا�شية تتطلب اأجوبة دقيقة. 
ال�شعوبات  من  جزء  هو  ال�شتدامة  وقيا�س 
التي يطرحها مفهوم ال�شتدامة على ال�شعيدين 
هذا  حول  يذكر  اإجماع  ل  ولكن  والوطني.  العاملي 
مقيا�س  ا�شتخدام  اإىل  يدعو  فالبع�س  املو�شوع. 
لالأ�شول  القت�شاد  ا�شتنفاد  مدى  يقي�س  �شامل 
اأن  يعتقد  الآخر  والبع�س  واملادية،  الطبيعية 
عن  منف�شلة  تكون  اأن  يجب  البيئية  ال�شتدامة 
اأنواع ال�شتدامة. ومن وجهة نظر فل�شفية،  �شائر 
الأ�شول  تراكم  كان  اإذا  ما  حول  اتفاق  من  ما 
البيئي.     التدهور  عن  للتعوي�س  كافياً  املادية 
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اأ�ش�س  من  فتنطلق  احلالية  املقايي�س  اأما 
الدويل  للبنك  ال�شايف  الدخار  فمعدل  خمتلفة. 
ي�شم  الأموال  لروؤو�س  �شامل  قيا�س  اإىل  ي�شتند 
بع�شها  اأن  بالتايل  ويفرت�س  الأ�شول،  اأنواع  جميع 
للب�شمة  العاملية  ال�شبكة  اأما  الآخر.  عن  يعو�س 
البيئية  ال�شتدامة  ودليل  والكربونية  الإيكولوجية 

جلامعة يال )Yale(، فريكزان فقط على البيئة.  
غري اأن املوؤ�رشات على اختالفها تظهر اأن العامل 
ي�شبح اأقل ا�شتدامة مع مرور الوقت.  ويف الفرتة 
من 1970 اإىل 2008، انخف�س الدخار ال�شايف املعدل 
19 يف  من  تراجع  اإذ  الن�شف،  من  اأكرث  العامل  يف 
القومي  الدخل  من  املائة  7 يف  من  اأقل  اإىل  املائة 
الإجمايل، بينما ارتفع جمموع انبعاثات ثاين اأك�شيد 
نف�شها  الفرتة  يف  ال�شعف  من  اأكرث  الكربون 
)ال�شكل 4.6(. وتنطوي هذه الجتاهات العاملية على 
ح�شب  منطها  يختلف  املناطق،  بني  كبرية  فوارق 

املقيا�س املعتمد)122(.
ويطرح هذا الو�شع حتّديات ج�شيمة.  فالبلدان 
دليل  حيث  من  منخف�شاً  م�شتوىً  ت�شجل  التي 
يف  مرتفع  منو  حتقيق  اإىل  حتتاج  الب�رشية  التنمية 
اأخرى، �شيكون  راأينا يف جمالت  الدخل، ولكن كما 
لنت�شار الأفكار اجلديدة والبتكارات التكنولوجية دور 
رئي�شي يف توجيه البلدان نحو حتقيق النمو الأخ�رش.
�رشوط  ي�شتويف  ل  الذي  الإنتاج  وعواقب 
فموجات  للعيان.  وا�شحة  البيئية  ال�شتدامة 
عائق  هي  البيئي  والإجهاد  والفي�شانات  اجلفاف 
النتائج  وتدل  ال�شعوب.  اأمام حتقيق تطلعات  كبري 
الدولية  املفاو�شات  عنها  اأ�شفرت  التي  املخيبة 
اخلطر  مواجهة  اأن  على  املناخ  تغرّي  حول  الأخرية 
التزاماً  يتطلب  حالياً  العامل  يهدد  الذي  الداهم 
تقرير  يذكر  وكما  البلدان.   جميع  من  حقيقياً 
العامل  يحتاج   ،2007/2008 لعام  الب�رشية  التنمية 
غاز  انبعاثات  لتخفي�س  ملزمة  دولية  اتفاقية  اإىل 
العرتاف  مع  الطويل،  الأجل  يف  احلراري  الحتبا�س 
ب�رشورة ال�شتمرار يف التخفيف من الفقر، ومراعاة 
خف�شنا  ولو  وحتى  املختلفة.  والقدرات  الظروف 
النبعاثات، علينا اأي�شاً اأن نتكيف مع ارتفاع درجات 
احلرارة الذي ي�شهده العامل منذ حني والذي ل ميكن 

معاجلته بحلول اآنية. 
الزمن  من  عقدين  مرور  بعد  القول،  وخال�شة 
لي�س  الأول،  الب�رشية  التنمية  تقرير  �شدور  على 
هناك ما ي�شري اإىل تقدم ملمو�س يف جعل العامل 
اأكرث ا�شتدامة اأو يف توفري احلماية الفعالة للفئات 
اأكرب  اأثر  ال�شعيفة من ال�شدمات. ونحن الآن حتت 

ويهدد  عقود،  منذ  العامل  ي�شهدها  مالية  اأزمة 
باإحلاق  الأحفوري  الوقود  على  امل�شتمر  العتماد 
لالأجيال  الب�رشية  وبالتنمية  بالبيئة  مدمرة   اأ�رشار 
املقبلة.  وتطرح هذه التطورات اأ�شئلة خطرية حول 
واإمكانية  احلالية  وال�شتهالك  الإنتاج  اأمناط  جدوى 

ال�شتمرار به يف الأجل الطويل. 

*                       *                       *              

وعدم  التمكني  يف  الجتاهات  الف�شل  هذا  تناول 
امل�شاواة وال�شتدامة والتعر�س للمخاطر يف حماولة 
لتقدمي تقييم �شامل للتنمية الب�رشية خالل الأعوام 

الأربعني املا�شية. 
وتبدو ال�شورة خمتلطة املالمح:

معظم يف  الدميقراطية  املمار�شات  انت�رشت  •	
ودون  الوطني  امل�شتويني  على  العامل  اأنحاء 
متكني  يف  وا�شح  تقدم  ح�شل  كما  الوطني، 

بع�س املجموعات املحرومة. 
التنمية لدليل  املرتفعة  امل�شتويات  ترتبط  •	
الب�رشية بارتفاع معدلت امل�شاواة، ولكن حالت 
عدم امل�شاواة ل تزال كثرية داخل البلدان، كما اإن 

التفاوت يف الدخل يف ازدياد. 
يف  العاملي  ال�شتقرار  انعدام  �شبح  يزال  ل  •	
ما  وثمة  الأفق،  يف  يلوح  الكلي  القت�شاد 
الإنتاج  اأمناط  ا�شتدامة  عدم  على  ويوؤكد  يدل 
الو�شع  وهذا  العامل،  يف  احلالية  وال�شتهالك 

بحاجة ملحة اإىل املعاجلة. 
ت�شدد هذه النتائج كلها على الفكرة الرئي�شية 
اأن اخلري  اإي�شالها، وهي  الف�شل  يُراد من هذا  التي 
ل  الب�رشية  والتنمية  واحدة.   دفعة  كله  ياأتي  ل 
اأهداف  اإىل  تتجاوزها  بل  املالية،  بالإجنازات  تقا�س 
بعيدة اأخرى.  والتطّرق اإىل التمكني وعدم امل�شاواة 
وال�شتدامة والتعر�س للمخاطر يف �شياق التنمية 
توجه  حول  جديدة  اأ�شئلة  طرح  يعني  الب�رشية 
يعني  كما  الإمنائية.    وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
�رشورة تقييم مناذج التقدم املادي التي اأحدثت بع�س 
التقدم ولكنها ترافقت مع ممار�شات اإق�شائية وغري 
هذه  و�شنناق�س  وال�شيا�شة.  الإنتاج  يف  م�شتدامة 

الأفكار يف الف�شل 6. 
والقدرة على قيا�س هذه الأبعاد ت�شمح بالتعمق 
يف حتليل دورها يف تقييم التنمية.  ويعر�س الف�شل 
فيما  ال�شعيد،  هذا  على  الرئي�شية  البتكارات   5
وي�شلط  والدخل،  والتعليم  ال�شحة  بتوزيع  يتعلق 

ال�شوء على طبيعة احلرمان املطلق و�شدته. 

عدم ال�ستدامة 
يف اأمناط الإنتاج 
�ال�ستهلك هو 

م�سدر اخلطر الرئي�سي 
الذي يهدد التقدم يف 

التنمية الب�رشية




