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ا�ستمرار الزخم
حفلــت العقــود القليلــة الماضيــة بالكثيــر مــن األنبــاء اإليجابيــة عــن البلــدان الناميــة ،والســيما عــن تقــدم ســريع أحرزتــه هــذه البلــدان فــي التنميــة
البشــرية .فمــاذا عــن المســتقبل؟ هــل تســتطيع البلــدان الناميــة المضــي فــي التق ـدّم بالزخــم نفســه؟ هــل تســتطيع بلــدان أخــرى فــي الجنــوب
االســتفادة مــن مكاســب هــذا التقـدّم؟ الجــواب نعــم ،شــرط العمــل بالسياســات الصحيحــة ،التــي تضمــن تحقيــق اإلنصــاف ،وإعــاء صــوت الجميع
والمشــاركة ،ومواجهــة الضغــوط البيئيــة ،ومعالجــة التغيــرات الديمغرافيــة .وعلــى صانعــي السياســات أن يســعوا إلــى العمــل بسياســات طموحــة
وأال يغيــب عــن بالهــم أن أي تقاعــص فــي التحــرك ســتترتب عليــه كلفــة مرتفعــة.
مــن الضــروري أن يعتمــد صانعــو السياســات فــي
البلــدان الناميــة خــال األعــوام القليلــة المقبلــة
خطــة عمــل طموحــة ترتقــي إلــى مســتوى الظــروف
العالميــة الصعبــة ،والســيما التباطــؤ االقتصــادي
الــذي يــؤدي إلــى تراجــع الطلــب مــن بلــدان الشــمال.
وأن يركــزوا ،فيمــا يعتمدونــه مــن سياســات ،علــى
معالجــة األولويــات الملحــة الخاصــة ببلدانهــم.

أولويات السياسات في البلدان النامية
يجــب أن تركــز البلــدان الناميــة فــي سياســتها العامــة
لألعــوام القليلــة المقبلــة علــى أربــع أولويــات رئيســية
إذا أرادت االســتمرار فــي تحقيــق المكاســب المحرزة
فــي العقــود األخيــرة ،وإذا أريــد لهــذه المكاســب أن
تعـ ّم بلدانـا ً ال تــزال متأخــرة:
•تحقيــق المســاواة .للمســاواة والعدالــة االجتماعيــة
قيمــة معنويــة ال حاجــة لتبريرهــا ،لك ّنهمــا أيض ـا ً
ضــرورة لتوســيع اإلمكانــات( .)1فمــن الصعــب
ضمــان اســتمرار التقــدم فــي التنميــة البشــرية فــي
ظــل اســتمرار انعــدام المســاواة( .)2والفــوارق
فــي إمكانــات معينــة يجــري قياســها واســتخدامها
كمؤشــر ،فــي الصحــة والتعليــم والدخــل ،تعــوق
التقــدم فــي التنميــة البشــرية ،حتــى ولــو كانــت
آثارهــا غيــر واضحــة علــى هــذا الصعيــد .وفــي
صلــب هــذه العالقــات الســلبية ،تبــرز الفــوارق
بيــن الجنســين .ولصحــة المــرأة ومســتواها
التعليمــي دور هــام فــي معالجــة التحديــات
الديمغرافيــة وغيرهــا مــن التحديــات الماثلــة
أمــام التنميــة البشــرية .والجديــر بالذكــر أن
أهميــة معالجــة الفــوارق فــي الصحــة والتعليــم
والدخــل لــم ُتجمــع عليهــا البلــدان بعــد ،مــع أن
بعــض بلــدان أمريــكا الالتينيــة وغيرهــا مــن
المناطــق حققــت نجاحــا ً كبيــراً فــي الحــد مــن
فــوارق الدخــل(.)3

•إعــاء الصــوت والمشــاركة .فــي ظــل ارتفــاع
مســتويات التعليــم وتيســير الحصــول علــى
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،ارتفعــت
أصــوات الشــعوب مطالبــة بالمشــاركة فــي
المــداوالت السياســية ،وداعيــة صانعــي القــرار إلى
الخضــوع لمزيــد مــن المســاءلة ،وإفســاح المجــال
للمناقشــات العامــة المفتوحــة للجميــع .ففــي زمــن
ارتفــاع معــدالت البطالــة ،وتدهــور االقتصــاد،
قــد يــؤدي تقييــد فــرص المشــاركة السياســية إلــى
تأجيــج االضطرابــات األهليــة .وفــي إفســاح
المجــال للمشــاركة السياســية ،ومســاءلة الحكومــات
عــن تلبيــة الحاجــات البشــرية األساســية ،ضمانــة
للحريــات البشــرية والســتدامة التنميــة البشــرية.
والجديــر بالذكــر أن المشــاركة السياســية الفاعلــة
مــن الفئــات المحرومــة نســبيا ً هــي مصــدر دعــم
أساســي لتحقيــق تغييــر فــي السياســات الحاضنــة
للتنميــة البشــرية.
•مواجهــة الضغــوط البيئيــة .تشــهد معظــم البلــدان،
علــى اختــاف مســتوياتها اإلنمائيــة ،ضغطــا ً
متزايــداً علــى البيئــة بســبب تغيّــر المنــاخ
وإجهــاد المــوارد الطبيعيــة والنظــم اإليكولوجيــة.
وأي تقــدم فــي التنميــة البشــرية فــي المســتقبل
ســيكون فــي مهــب الريــح مــا لــم تتخــذ إجــراءات
عاجلــة لمعالجــة هــذه الضغــوط .وانطالقــا ً مــن
ســيناريوهات وُ ضعــت لتقريــر التنميــة البشــرية
لعــام  ،2011يدعــو هــذا التقريــر إلــى اتخــاذ
إجــراءات حازمــة علــى الصعيديــن الوطنــي
والدولــي مــن أجــل معالجــة هــذه التحديــات.
•معالجــة التغيــرات الديمغرافيــة .يشــهد عــدد مــن
البلــدان الناميــة ،والســيما فــي جنــوب الصحــراء
األفريقيــة الكبــرى ،وفــود مجموعــات كبيــرة مــن
الشــباب إلــى القــوى العاملــة ،بينمــا يتراجــع عــدد
األفــراد الذيــن هــم فــي ســن العمــل وتــزداد أعداد
المســنين فــي بلــدان أخــرى ،الســيما فــي شــرق
آســيا .لذلــك مــن الضــروري اتخــاذ اإلجــراءات
الف�صل
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تعليم األم يفوق في األهمية دخل
األسرة أو ثروتها في بقاء الطفل
على قيد الحياة

ووضــع السياســات لخلــق األعــداد الكافيــة مــن
فــرص العمــل المنتــج ،ولتلبيــة الطلــب المتزايــد
علــى خدمــات الحمايــة االجتماعيــة.
وتواجــه التنميــة البشــرية تحديــات أخــرى ،مثــل
تقلبــات أســعار الســلع األساســية ،الســيما الغــذاء
والنفــط .وفــي ظــل تســارع العولمــة ،ســتؤدي هــذه
الشــواغل وأخــرى كثيــرة إلــى خلــق بيئــة معقــدة
محفوفــة بمخاطــر جســيمة ،منهــا تعثــر التقــدم،
وانعــدام األمــن ،وانعــدام المســاواة .وأيّ توقــع هــو
مهمــة صعبــة فــي بيئــة علــى هــذا القــدر مــن التعقيــد
ألن مــا يوضــع مــن النمــاذج قــد يغفــل متغيــرات
أساســية ،مثــل التق ـدّم التكنولوجــي ،تحــدث تحــوّ الت
جذريــة فــي اإلمكانــات اإلنتاجيــة والفرديــة .إال أن
وضــع الســيناريوهات يســاعد فــي توضيــح خيــارات
السياســة العامــة وانعكاســاتها.

مزيد من المساواة
المســاواة هــي بحــد ذاتهــا هــدف هــام ،ســواء أكانــت
بيــن الرجــل والمــرأة أم بيــن مختلــف المجموعــات
(الدينيــة أو العرقيــة مثــا) ،ولكنهــا أيضــا ً مــن
مســتلزمات التنميــة البشــرية .ومــن أكثــر األدوات
فعاليــة فــي تحقيــق هــذه المســاواة والتنميــة البشــرية،
التعليــم الــذي يــزوّ د األفــراد بالثقــة فــي النفــس ،ويتيح
لهــم فــرص عمــل أفضــل ،ويم ّكنهــم مــن المشــاركة
فــي المناقشــات العامــة ومطالبــة الحكومــات بالرعايــة
الصحية ،واألمن االجتماعي ،وسائر الحقوق.
وللتعليــم أيضــا ً فوائــد جمــة تأتــي علــى الصحــة
ومعــدّل الوفيــات (اإلطــار  .)4.1وتفيــد الوقائــع
مــن مختلــف أنحــاء العالــم بــأن تعليــم األهــل ،الســيما
ّ
يعــزز حظــوظ الطفــل فــي البقــاء علــى قيــد
األم،

اإلطار 4.1
األسباب التي ترجح اختالف التوقعات السكانية في جمهورية كوريا والهند
شــهدت جمهوريــة كوريــا ارتفاعــا ً كبيــراً فــي مســتويات التحصيــل العلمــي .ففــي
الخمســينات ،كان عــدد كبيــر مــن األطفــال فــي ســن الدراســة محروميــن مــن أي تعليــم
نظامــي .أمــا اليــوم فالشــابة فــي جمهوريــة كوريــا هــي مــن أكثــر النســاء تعلمــا ً فــي
العالــم؛ وقــد أت ـ ّم نصــف النســاء الدراســة الجامعيــة .ونتيجــة لذلــك ،ســيكون لــدى جيــل
المســتقبل مــن المســنين فــي جمهوريــة كوريــا مســتوى مــن التحصيــل العلمــي يفــوق
المســتوى الــذي حصــل عليــه المســنون فــي الجيــل الحاضــر (انظــر الشــكل) ،ويرجــح أن
ينعــم المســنون فــي المســتقبل أيضـا ً بصحــة أفضــل نظــراً للترابــط بيــن الصحــة والتحســن
فــي مســتوى التعليــم.
وافتراضــا ً أن معــدالت االلتحــاق بالمــدارس (المرتفعــة حاليــاً) ســتبقى ثابتــة،
ســتتراجع نســبة األشــخاص الذيــن هــم دون ســن  14ســنة مــن  16فــي المائــة فــي عــام
 2010إلــى  13فــي المائــة عــام  .2050وستشــهد تركيبــة الســكان مــن حيــث التحصيــل
العلمــي أيض ـا ً تحــوالً جذري ـاً ،مــع االرتفــاع المتوقــع فــي نســبة األشــخاص الحاصليــن
علــى التعليــم العالــي مــن  26فــي المائــة إلــى  47فــي المائــة.

ويبــدو المشــهد مختلفــا ً فــي الهنــد .فقبــل عــام  ،2000كان أكثــر مــن نصــف
الســكان الكبــار محروميــن مــن التعليــم النظامــي .وعلــى الرغــم مــن التوســع فــي تعميــم
التعليــم األساســي مؤخــراً والزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد المواطنيــن الحاصليــن علــى
مســتوى أفضــل مــن التحصيــل العلمــي (الــذي هــو بــدون شــك عامــل أساســي فــي النمــو
االقتصــادي الــذي حققتــه الهنــد مؤخــراً) ،لــم تســجل نســبة الكبــار غيــر الحاصليــن علــى
التعليــم تراجعـا ً يذكــر .وفــي ظــل هــذا التدنــي فــي مســتوى التعليــم ،الســيما بيــن النســاء،
يُتوقــع أن تشــهد الهنــد نمــواً ســكانياً ،يفــوق النمــو الســكاني فــي الصيــن ،البلــد الــذي
يضــم أكبــر عــدد مــن الســكان .وفــي ســيناريو أكثــر تفــاؤالً ،أي ســيناريو المســار
الســريع ،الــذي يفتــرض حــدوث توســع فــي تعميــم التعليــم بالمســتوى الــذي تشــهده
ـاو،
جمهوريــة كوريــا ،ســيبقى توزيــع التعليــم فــي الهنــد فــي عــام  2050غيــر متسـ ٍ
بوجــود أعــداد كبيــرة مــن البالغيــن غيــر المتعلميــن (معظمهــم مــن المســنين) .إال
أن التوســع الســريع فــي التعليــم الجامعــي يســهم فــي تأميــن قــوى عاملــة مــن الشــباب
ذات مســتوى تعليمــي جيــد.

صورة مقارنة لمستقبل تعليم السكان في جمهورية كوريا والهند
ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ،ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ
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الحيــاة .فــاألم المتعلمــة (أي التــي تنهــي دراســتها
قبــل الحمــل) تنجــب عــدداً أقــل مــن األطفــال(.)4
وكثيــراً مــا يتمتــع أطفالهــا بصحــة أفضــل ،وتتح ّســن
حظوظهــم فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة ،ممــا يضعــف
الحافــز لإلكثــار مــن األطفــال بهــدف تكويــن عائلــة
كبيــرة(( )5الجــدول  .)4.1والمــرأة المتعلمــة تحصــل
علــى وســائل منــع الحمــل وتحســن اســتخدامها عنــد
الحاجــة(.)6
وبنــاء علــى المســوح الديمغرافيــة والصحّ يــة
والمســوح الجزئيــة ،تعــزز األبحــاث التــي أجريــت
ألغــراض هــذا التقريــر مــا ذكــر آنفــاً ،إذ أظهــرت
أن تعليــم األم يفــوق فــي األهميــة دخــل األســرة أو
ثروتهــا فــي حمايــة حيــاة الطفــل .ولذلــك تأثيــر بالــغ
علــى السياســات ،إذ يحــوّ ل االهتمــام عــن جهــود
زيــادة دخــل األســرة ،ويوجهــه نحــو اتخــاذ إجــراءات
تهــدف إلــى تحســين مســتوى تعليــم الفتيــات.
وتتضــح الصلــة بيــن تعليــم األم وحيــاة الطفــل مــن
خــال البيانــات المتوفــرة عــن معـدّل وفيــات األطفال
(الجــدول  .)4.1ففــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة،
الســيما مالــي والنيجــر ،يُالحــظ ارتفــاع فــي معــدل
وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة عمومــاً،
وانخفــاض فــي هــذا المعــدل كلّمــا تحسّــن مســتوى

التحصيــل العلمــي لــأم .ويُالحــظ أن معــدل وفيــات
األطفــال ينخفــض مــع وصــول األم إلــى مســتوى
التعليــم االبتدائــي فــي بعــض البلــدان ،مثــل نيجيريــا؛
بينمــا يُالحــظ الفــارق الكبيــر فــي بلــدان أخــرى ،مثــل
أوغنــدا وليبريــا ،نتيجــة للتعليــم الثانــوي.
وقــد أعـدّت ألغــراض هــذا التقريــر بعــض النماذج
وأجريــت توقعــات بشــأن أثــر التفــاوت فــي مســتويات
التعليــم علــى وفيــات األطفــال للفتــرة مــن  2010إلى
 2050علــى أســاس ســيناريوهين .ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” ،ويفتــرض اســتمرار االتجاهــات الحاليــة
للتحصيــل العلمــي علــى المســتوى الوطنــي مــن دون
حســاب المكاســب التــي يمكــن تحقيقهــا مــن التزامــات
التمويــل الجديــدة وآخــر المبــادرات علــى مســتوى
السياســات .وعلــى أســاس هــذا االفتــراض ،ســتبقى
نســبة كل مجموعــة مــن األطفــال ،المصنفيــن حســب
الســن والجنــس ،الذيــن ينتقلــون إلــى المســتوى التالــي
مــن التعليــم ثابتـ ً
ـة مــع الوقــت (الملحــق الفنــي).
أمــا ســيناريو “المســار الســريع” فيفتــرض العمــل
بسياســات تســعى إلــى أهــداف طموحــة فــي التعليــم،
مماثلــة لتلــك التــي حققتهــا جمهوريــة كوريــا فــي
العقــود األخيــرة ،مــع زيــادة ّ
مطــردة ك ّل عــام فــي
نســبة األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس الذيــن ينتقلــون

الجدول 4.1
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة ومعدل الخصوبة اإلجمالي في مجموعة من البلدان حسب مستوى تعليم األمهات ،آلخر سنة متوفرة منذ عام 2005
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
(لكل  1,000من المواليد)
البلد

سنة المسح

غير متعلمين

تعليم ابتدائي

تعليم ثانوي
أو جامعي

معدّ ل الخصوبة اإلجمالي
(عدد الوالدات لكل امرأة)
التعليم اإلجمالي

غير متعلمين

تعليم ابتدائي

تعليم ثانوي
أو جامعي

التعليم اإلجمالي

إثيوبيا

2005

139

111

54

132

6.1

5.1

2.0

5.4

إندونيسيا

2007

94

60

38

51

2.4

2.8

2.6

2.6

أوغندا

2006

164

145

91

144

7.7

7.2

4.4

6.7

بنغالديش

2007

93

73

52

74

3.0

2.9

2.5

2.7

رواندا

2007/2008

174

127

43

135

6.1

5.7

3.8

5.5

زامبيا

2007

144

146

105

137

8.2

7.1

3.9

6.2

غانا

2008

103

88

67

85

6.0

4.9

3.0

4.0

ليبريا

2009

164

162

131

158

7.1

6.2

3.9

5.9

مالي

2006

223

176

102

215

7.0

6.3

3.8

6.6

مصر

2008

44

38

26

33

3.4

3.2

3.0

3.0

النيجر

2006

222

209

92

218

7.2

7.0

4.8

7.0

نيجيريا

2008

210

159

107

171

7.3

6.5

4.2

5.7

2005/2006

106

78

49

85

3.6

2.6

2.1

2.7

الهند
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تركيز االهتمام على التقدم في
التعليم يؤدي إلى انخفاض كبير
في معدل وفيات األطفال في البلدان
والمناطق كافة

إلــى المســتوى التعليمــي التالــي .وتظهــر نتائــج
هــذا الســيناريو تحســنا ً ملحوظ ـا ً فــي معــدل وفيــات
األطفــال مــع تحسّــن مســتوى تعليــم األم .ويظهــر
النمــوذج أن تركيــز االهتمــام علــى التقــدم فــي التعليــم
يــؤدي إلــى انخفــاض كبيــر ومتواصــل فــي معــدل
وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة فــي البلــدان
والمناطــق كافــة ،نتيجــة للتحســن فــي تعليــم الفتيــات
(الجــدول .)4.2
ومــن المتوقــع أن تســجل الهنــد أعلــى معــدّل
لوفيــات األطفــال فــي الفتــرة مــن  2010إلــى
 2015بحيــث يبلــغ حوالــى  7.9مالييــن ،أي مــا
يعــادل نصــف مجمــوع وفيــات األطفــال دون ســن
الخامســة فــي آســيا( .)7وعلــى أســاس ســيناريو
“الحالــة المرجعيــة” ،مــن المتوقــع أن يقــارب عــدد
وفيــات األطفــال  6.1مليــون طفــل فــي الفتــرة مــن
 2045إلــى  ،2050مقابــل نصــف هــذا العــدد أي
 3.1مليــون حســب ســيناريو "المســار الســريع".
وتتفــوق الصيــن علــى الهنــد مــن حيــث عــدد
الســكان ،لكــن مــن المتوقــع أال يتعــدى عــدد وفيــات
األطفــال فيهــا فــي الفتــرة مــن  2010إلــى 2015
ربــع عــدد وفيــات األطفــال فــي الهنــد ( 1.7مليــون).

وفــي ظــل التقــدم الــذي أحرزتــه الصيــن فــي التعليــم،
تبــدو التوقعــات متفائلــة ســواء أكان حســب ســيناريو
الحالــة المرجعيــة أم ســيناريو المســار الســريع.
فحســب ســيناريو "المســار الســريع” ،الــذي يرجــح
أن تســلكه الصيــن ،ســيتراجع عــدد وفيــات األطفــال
إلــى النصــف مليــون فــي الفتــرة مــن  2045إلــى
 ،2050أي أقــل مــن ثلــث العــدد الراهــن.
غيــر أن التوقعــات تبــدو أقــل تفــاؤالً فــي حالــة
عــدد مــن البلــدان األخــرى .ففــي كينيــا ،مثــاً،
يُتوقــع أن يرتفــع عــدد وفيــات األطفــال حســب
ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” مــن  582,000فــي
الفتــرة مــن  2010إلــى  2015إلــى  1.6مليــون فــي
الفتــرة مــن  2045إلــى  .2050أمــا حســب ســيناريو
“المســار الســريع” ،فيتوقــع أن ينخفــض عــدد وفيــات
األطفــال فــي الفتــرة مــن  2045إلــى  2050إلــى
 ،371,000وهــو أقــل بكثيــر مــن الرقــم المتوقــع
فــي الحالــة المرجعيــة ،إال أنــه ليــس ببعيــد عــن الرقــم
المتوقــع للفتــرة مــن  2010إلــى .2015
واالنخفــاض المتوقــع فــي عــدد وفيــات األطفــال
هــو نتيجــة لتراجــع عــدد المواليــد للمــرأة علــى أثــر
تح ّســن مســتواها التعليمــي ،وتراجــع معـدّل الوفيــات

الجدول 4.2

العدد المتوقع لوفيات األطفال دون سن الخامسة ،حسب سيناريو التعليم (باأللف)
2010–2015
البلد أو المنطقة

الحالة المرجعية

2025–2030
الحالة المرجعية

2045–2050

المسار السريع

الحالة المرجعية

المسار السريع

البلد
باكستان

1,927

1,641

1,225

1,676

773

البرازيل

328

224

177

161

102

جمهورية كوريا

9

8

9

7

7

جنوب أفريقيا

288

198

165

134

93

الصين

1,716

897

871

625

526

كينيا

582

920

482

1,552

371

مالي

488

519

318

541

150

الهند

7,872

6,707

4,806

6,096

3,064

المنطقة
أفريقيا

16,552

18,964

12,095

24,185

7,495

آسيا

15,029

11,715

8,924

10,561

5,681

أوروبا

276

209

204

196

187

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

1,192

963

704

950

413

أمريكا الشمالية

162

160

155

165

152

أوقيانوسيا

11

11

11

12

10

مالحظة :لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع ،أنظر الملحق الفني.
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مــن المواليــد .وتظهــر التوقعــات كذلــك أن إجــراءات
السياســات كثيــراً مــا تعطــي ثمارهــا حيــث تكــون
مســتويات التحصيــل العلمــي متدنيــة فــي األســاس.
وتؤكــد هــذه النتائــج أهميــة الحــد مــن عــدم
المســاواة بيــن الجنســين ،الســيما فــي مجــال التعليــم،
وفــي البلــدان التــي تحــل فــي مرتبــة منخفضــة
حســب دليــل التنميــة البشــرية .ولعــدم المســاواة بيــن
الجنســين مفاعيــل خطيــرة ،إذ يــؤدي إلــى حرمــان
المــرأة مــن فــرص هامــة فــي المجتمــع ،ويهـدّد حيــاة
أجيــال المســتقبل.

إعالء الصوت والمشاركة
لــن تأتــي مســارات التنميــة البشــرية علــى الصعيــد
الوطنــي بالنتائــج المنشــودة ولــن تحقــق االســتدامة
مــا لــم يشــارك األفــراد مشــاركة حقيقيــة فــي
األحــداث واإلجــراءات التــي تؤثــر علــى حياتهــم،
هــذا مــا أكــده محبــوب الحــق فــي تقريــر التنميــة
البشــرية لعام .1995
ويتطلــب تحقيــق المســاواة واالســتدامة فــي
التنميــة البشــرية نظامــا ً للمــداوالت العامــة يشــجع
المواطنيــن علــى المشــاركة فــي المــداوالت
السياســية بالتعبيــر عــن آرائهــم ومشــاغلهم .ومــن
الضــروري أن يتمتــع األفــراد بالقــدرة علــى
توجيــه عمليــة صنــع السياســات ونتائجهــا ،وأن
يحظــى الشــباب بالمزيــد مــن الفــرص االقتصاديــة
وحرمــان
وإمكانــات المســاءلة السياســية.
األفــراد مــن هــذه المشــاركة ،يعنــي تجريدهــم مــن
القــدرة علــى التعبيــر عــن مخاوفهــم وحاجاتهــم،
واالســتمرار فــي تغييــب العدالــة.
وتفــرض األنظمــة األوتوقراطيــة قيــوداً
تتعــارض مــع مقوّ مــات التنميــة البشــرية ،إذ
تقمــع الحريــات األساســية .وحتــى فــي األنظمــة
الديمقراطيــة ،ال تــزال اإلمكانــات المتاحــة للفقــراء
والمجموعــات الفقيــرة للوصــول إلــى المعلومــات،
أو إعــاء الصــوت أو المشــاركة العامــة محــدودة.
ويتوجــب علــى الفقــراء العمــل يــداً بيــد إلعــاء
صوتهــم فــي العمــل السياســي .إال أن المنظمــات
التــي تمثــل الفقــراء فــي معظــم البلــدان ال تحظــى
بالدعــم الــازم ،وال بالتشــجيع .ومــن اإلجــراءات
التــي تســتطيع األنظمــة الديمقراطيــة اتخاذهــا
توســيع نطــاق المســاءلة ،فــا تقتصــر علــى دائــرة
ضيقــة مــن النخبــة ،بــل تشــمل المواطنيــن كافــة،
الســيما غيــر الممثليــن منهــم فــي دوائــر المــداوالت
العامــة ،مثــل النســاء والشــباب والفقــراء(.)8

وتواجــه الحكومــات التــي تتجاهــل حاجــات
المواطنيــن وال تتيــح لهــم فــرص المشــاركة السياســية
خطــر فقــدان الشــرعية .فحالــة عــدم الرضــا تتفاقــم
فــي الشــمال كمــا فــي الجنــوب ،وأصــوات المواطنيــن
ترتفــع مطالبــة بالحــق فــي التعبيــر عــن شــواغلهم
والتأثيــر علــى السياســات ،الســيما سياســات الحــد
األدنــى مــن الحمايــة االجتماعيــة .ويظهــر تقريــر
صــادر حديث ـا ً عــن منظمــة العمــل الدوليــة أن دليــل
االضطرابــات االجتماعيــة ،الــذي يقيــس مقــدار
االســتياء مــن الحكومــات ،ارتفــع فــي  57بلــداً مــن
أصــل  106بلــدان فــي عــام  2011نســبة إلــى مــا
كان عليــه فــي عــام  .2010وســجل هــذا االرتفــاع
أعلــى معــدل لــه فــي بلــدان الشــمال ،تليهــا الــدول
العربيــة وبلــدان جنــوب الصحــراء األفريقيــة
الكبــرى(.)9
ففي الشــمال ،اســتهدفت االحتجاجات تدابير التقشف
وخفــض اإلنفــاق العــام وتقليــص الوظائــف العامــة،
كمــا هــو الحــال فــي إســبانيا وإيطاليا وفرنســا والمملكة
المتحــدة واليونــان .وقــد وقــف المواطنــون فــي وجــه
حكوماتهــم مطالبيــن إياهــا بمعالجــة اآلثــار االجتماعية
لسياســاتها ،مــع اإلشــارة إلــى أن معظــم أعباء التقشــف
تثقــل كاهــل الفقراء والفئــات المحرومــة اجتماعيا ً(.)10
كمــا كانــت أســعار الغــذاء ،والبطالــة والتلــوث ســببا ً
الضطرابات أخرى:
•ارتفــاع أســعار الغــذاء .هــددت أعمــال الشــغب
التــي اندلعــت احتجاجـا ً علــى ارتفــاع أســعار الغــذاء
فــي عــام  2008االســتقرار فــي أكثــر مــن  30بلــداً
فــي أفريقيــا والمنطقــة العربيــة(.)11
•البطالــة وتدنــي األجــور .يطالــب العمــال حكوماتهم
بتلبيــة حاجاتهــم ،كمــا عبــر العاطلــون عــن
العمــل عــن حالــة االســتياء العــارم فــي عــدد مــن
البلــدان( .)12ففــي فييــت نــام ،عمّــت اإلضرابــات
فــي عــام  2011فــي ظــل مطالبــة العمــال بزيــادة
األجــور فــي مواجهــة التضخــم(.)13
•التلــوث البيئــيُ .ن ّ
ظمــت احتجاجــات واســعة النطاق
ضــد التلــوث البيئــي .ففــي شــنغهاي ،فــي الصيــن،
تصــدّى المحتجــون لالقتــراح القاضــي بمــد خــط
أنابيــب للميــاه العادمــة( ،)14وفــي ماليزيــا احتــج
الســكان المحليــون علــى إنشــاء مصفــاة لتكريــر
أحــد المعــادن النــادرة فــي منطقتهــم(.)15
والجديــر بالذكــر أن الشــباب كانــوا فــي صلــب
حــركات االحتجــاج ،وقــد دفعتهــم إلــى ذلــك أســباب
عديــدة منهــا قلــة فــرص العمــل المتاحــة للشــباب مــن
ذوي التحصيــل العلمــي .وفــي عينــة مــن  48بلــداً،
تجــاوز معــدل بطالــة الشــباب  20فــي المائــة فــي

تتفاقم حالة عدم الرضا ،إذ ترتفع
أصوات المواطنين مطالبة بمزيد
من الفرص للتعبير عن شواغلهم
والتأثير على السياسات ،السيما
سياسات الحد األدنى من الحماية
االجتماعية األساسية
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المصدر :حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى .Lutz and KC 2013

المشاركة الشاملة للجميع هي بح ّد
ذاتها قيمة أساسية ،وهي تسهم في
تحسين نوعية السياسات وتطبيقها،
وفي الحد من أسباب أ ّي نقمة
شعبية في المستقبل
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تقرير التنمية الب�شرية

2013

عــام  ،2011وهــو أعلــى بكثيــر مــن معــدل البطالــة
اإلجمالــي البالــغ  9.6في المائــة( .)16والجدير بالذكر
أن اســتياء الشــباب مــن ارتفــاع معـدّل البطالــة يتفاقــم
فــي صفــوف الســكان مــن ذوي التحصيــل العلمــي
المرتفــع( .)17فالتعليــم يغ ّيــر توقعــات المواطنيــن مــن
حكوماتهــم ويزودهــم بالمهــارات والمــوارد السياســية
المطلوبــة لالعتــراض علــى القــرارات الحكوميــة،
لكــن ذلــك ال يعنــي أن المتعلميــن يتمتعــون بحقــوق
أكثــر مــن غيرهــم .ومــا لــم تعــطِ الحكومــات
األولويــة لخلــق فــرص العمــل ،ســتواجه مزيــداً مــن
االســتياء فــي صفــوف الشــباب مــع توســع انتشــار
التعليــم (الشــكل .)18()4.1
وتؤمــن خدمــات اإلنترنــت النقالــة ذات الحزمــة
العريضــة وغيرهــا مــن أشــكال التكنولوجيــا
الحديثــة قنــوات جديــدة تتيــح للمواطنيــن ،والســيما
الشــباب ،المطالبــة بالحــق فــي المســاءلة .كمــا
تقــرّ ب المســافات بيــن الســكان مــن مختلــف البلــدان
وتتيــح لهــم تشــارك القيــم والخبــرات.
وتســاهم خدمــات اإلنترنــت ومواقــع التواصــل
االجتماعــي فــي إعــاء أصــوات األفــراد ،بصفتهــا
“محــاور تجمــع أعــداداً كبيــرة بكلفــة منخفضــة”
تؤثــر علــى الــرأي العــام .ففــي الصيــن مثـاً ،يتمتــع
جيــل مــا بعــد عــام  1990بوعــي سياســي ومســتوى
عــال مــن التعليــم ،ويعبــر عــن رأيــه بــكل صراحــة
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي( .)19ولــم يكــد

ينقضــي أســبوع علــى حادثــة القطــار الســريع فــي
وينــزو فــي تموز/يوليــو  ،2011حتــى انتشــرت
عبــر المدونتيــن الرئيســيتين علــى اإلنترنــت فــي
الصيــن ( )weibosحوالــى  26مليــون رســالة
تتضمــن تعليقــات علــى الحادثــة وتعبــر عــن القلــق
علــى الســامة(.)20
وتســاهم الحــركات االجتماعيــة ووســائل اإلعــام
فــي توجيــه االهتمــام إلــى قضايــا محــددة .لكــنّ
ذلــك ال يــؤدي دائمــا ً إلــى تحــوالت سياســية تعــود
بالفائــدة علــى المجتمــع ككل .ففــي الهنــد مثــاً،
مارســت حركــة آنــا هــازار المناهضــة للفســاد
ضغوطــا ً مــن أجــل التغييــر ،لكــن النقــاد اعتبــروا
أن السياســات التــي تؤيّدهــا حــركات مماثلــة قــد
ال تحظــى بدعــم قاعــدة واســعة مــن الناخبيــن.
ومــن األهميــة بمــكان ترســيخ نهــج المشــاركة فــي
المؤسســات بإجــراءات عمليــة ،تــؤدي إلــى تصحيــح
التــوازن السياســي مــن خــال إفســاح المجــال أمــام
المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن اإلقصــاء للمطالبــة
بالمســاءلة وتصحيــح حــاالت اإلجحــاف التــي
تتــراوح بيــن التمييــز فــي األنظمــة واإلقصــاء غيــر
المنصــف وغيــر العــادل(.)21
والمشــاركة الشــاملة للجميــع هــي بحـ ّد ذاتهــا قيمــة
أساســية ،لك ّنهــا تســهم أيضــا ً فــي تحســين نوعيــة
السياســات وتطبيقهــا ،وفــي الحــد مــن أســباب أيّ
نقمــة شــعبية فــي المســتقبل .وقــد يــؤدي الفشــل فــي

وضــع سياســة حكوميــة مســتجيبة وقابلــة للمســاءلة
إلــى حــاالت مــن االســتياء الشــعبي واالضطرابــات
المدنيــة ،تعطــل مســيرة التنميــة البشــرية .ويحفــل
التاريــخ بانتفاضــات شــعبية ضــد حكومــات تجاهلــت
مطالــب المواطنيــن ،وعندئــذ ّ
تعطــل االضطرابــات
االســتثمار والنمــو ،فتضطــر الحكومــات إلــى تحويل
المــوارد للحفــاظ علــى األمــن والنظــام العــام.
وفــي األعــوام األخيــرة ،واجهــت بلــدان فــي
الشــمال كمــا فــي الجنــوب أزمــات متصاعــدة علــى
أثــر التشــكيك فــي شــرعية الحكومــات ،دفعــت
بالمواطنيــن إلــى االنتفاضــة علــى مؤسســاتهم .فقــد
انتفــض المالييــن فــي الــدول العربيــة مطالبيــن
بالفــرص ،وباالحتــرام والكرامــة ،وبالحــق فــي
المواطنــة الكاملــة وبعقــد اجتماعــي جديــد مــع
األنظمــة التــي ســتحكم باســمهم .وأدّت هــذه
االنتفاضــات إلــى ســقوط حكومــات فــي تونــس
وليبيــا ومصــر ،وبــدء مرحلــة انتقاليــة برعايــة
دوليــة ،والمباشــرة بإطــاق إصالحــات سياســية

فــي األردن والمغــرب ،وانــدالع حــرب أهليــة فــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية.
ومــن الطــرق الممكنــة لتحقيــق التغييــر الســلمي
إتاحــة الفرصــة أمــام المجتمــع المدنــي للنمــو فــي
أجــواء مــن الحريــة فــي الممارســة .فقــد نجحــت
تونــس ومصــر فــي تكويــن آليــات للتج ّمــع وإطــاق
حــركات سياســية معارضــة خاضعــة لضوابــط ذاتية،
حتــى فــي ظــل الحكومــة األوتوقراطيــة .غيــر أن
ليبيــا لــم تعــش تجربــة مماثلــة ،بــل دخلــت فــي حــرب
أهليــة شــاملة .ومــن الصعــب التوصــل إلــى الحيــاة
السياســية الطبيعيــة فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع فــي
بلــدان لــم تعتــد علــى مشــاركة المجتمــع المدنــي.
وتظهــر تجــارب عــدة أن تغييــر األنظمــة السياســية
ال يــؤدي تلقائيـا ً إلــى إعــاء صــوت الجميــع ،وال إلــى
ضمــان المشــاركة ،أو االندمــاج أو المســاءلة  ،وال
يعــزز تلقائي ـا ً فعاليــة الدولــة.
وال تقتصــر أهميــة المســاءلة والمشــاركة الشــاملة
للجميــع علــى العمــل السياســي فحســب ،بــل هــي

الشكل 4.2
فرص العمل لم تواكب التحصيل العلمي في غالبية البلدان
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ﻗﻄﺮ

85
80

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

75
70
65

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﹼ

60
55
50

ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻣﺼﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺍﳌﻐﺮﺏ

45

ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻴﻤﻦ

40
35

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

30
25
ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﹼ

6

7

5

4

3

20
2

1

0

1

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ) 1980-2010 ،ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ(
ﹼ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ

ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ

مالحظة :تشمل التحليالت  141بلداً .نسب العاملين من مجموع السكان تعود إلى آخر سنة متوفرة في الفترة من  2006إلى .2010
المصدر :بتصرف عن Campante and Chor (2012( :باستخدام بيانات حديثة.
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ال تقتصر أهمية المساءلة
والمشاركة الشاملة للجميع على
العمل السياسي فحسب ،بل هي
ضرورة في المجال االقتصادي
واالجتماعي ،من خالل استحداث
فرص العمل والدمج االجتماعي

ضــرورة فــي المجــال االقتصــادي واالجتماعــي ،مــن
خــال اســتحداث فــرص العمــل والدمــج االجتماعــي،
الســيما فــي المجتمعــات التــي تضــ ّم أعــداداً كبيــرة
ومتزايــدة مــن ذوي التحصيــل العلمــي .ويتطلــب ذلــك
وجــود مؤسســات وســيطة فعالــة ،قــد يكــون التحديــث
بدونهــا مصــدراً لعــدم االســتقرار( .)22لكــن ذلــك ال
يعنــي أن األفــراد ال يجــب أن يتعلمــوا إال فــي حــال
توفــرت لهــم فــرص العمــل المناســبة .فالحصول على
المعرفــة والتعليــم هــو غايــة بحــد ذاتهــا فــي منظومــة
مفاهيــم التنميــة البشــرية .إالّ أن االنتفاضــات الشــعبية
األخيــرة أظهــرت أن التفــاوت بيــن فــرص التعليــم
والفــرص االقتصاديــة يقــود إلــى حالــة مــن اليــأس
والضيــاع ،الســيما فــي صفــوف الشــباب.
والجديــر بالذكــر أن ثمانيــة دول عربيــة هــي ضمــن
البلــدان العشــرين التــي ســجلت أعلــى زيــادة فــي
متوســط ســنوات الدراســة فــي الفتــرة مــن  1980إلــى
( 2010الشــكل  ،)4.2إال أن التح ّســن فــي مســتوى
التحصيــل العلمــي لــم تواكبــه زيــادة فــي فــرص العمل
فــي معظــم هــذه البلــدان .وتقــع غالبيــة البلــدان التــي
شــهدت اضطرابــات فــي العالــم العربــي فــي القســم
األيمــن مــن أســفل الشــكل  ،4.2ألنهــا حققــت

الشكل 4.3
إنتاجية الكربون ترتفع في بعض البلدان وتنخفض في أخرى في كل مجموعات دليل التنمية البشرية
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ) 2008 ،ﲟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ/ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ(
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مالحظة :يقصد بإنتاجية الكربون كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجمالي.
المصدر :حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى (.World Bank (2012a
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مكاســب كبيــرة فــي التحصيــل العلمــي ،بينمــا ال تــزال
نســب العامليــن مــن مجمــوع الســكان فيهــا دون
المتوســط(.)23
ومــن الصعــب التكهــن متــى ينفد صبــر المجتمعات،
فالعوامــل التــي تغــذي المطالبــة بالتغييــر كثيــرة.
وعندمــا يتعــذر علــى الشــباب المتعلميــن إيجــاد فرصة
عمــل ،يتولــد لديهــم شــعور باإلحبــاط ،الســيما وأن
متوســط ســنوات الدراســة قــد شــهد ارتفاعــا ً فــي
البلــدان كافــة فــي األعــوام الثالثيــن الماضيــة ،وفــق
مــا تشــير إليــه البيانــات المتوفــرة( .)24لكــن الشــعور
باإلحبــاط وحــده ال يولــد االنتفاضــات .فقــد يغضــب
المواطنــون ،وفــي حــال رأوا أن مــا يتكبدونــه من عناء
ومــا يســتغرقونه مــن وقــت للمشــاركة فــي أي تحــرك
سياســي يفــوق إمكانيــة إحــداث تغييــر ،قــد يمتنعــون
عــن أي تحــرك( .)25فاالحتجاجــات الشــعبية ،خاصــة
تلــك التــي يقودهــا ذوو التحصيــل العلمــي ،تحــدث
عندمــا تضيــق الفــرص االقتصاديــة إلــى حــد يحجــب
كلفــة المشــاركة فــي تحــرك سياســي معيــن .وهــذا
النــوع مــن التحــركات السياســية الــذي يكلّــف “جهــوداً
مضنيــة”( )26بــات يســهل تنســيقه بمــا هــو متوفــر مــن
أشــكال حديثــة لوســائل االتصــال الجماهيــري.
وتدعــو شــعوب العالــم حاليـا ً حكوماتهــا إلــى التحلي
بحــس المســؤولية أمــام المواطنيــن ،ومنحهــم المزيــد
مــن الفــرص للتأثيــر فــي عمليــة صنــع السياســات.
وفــي الماضــي حصلــت تحــوّ الت هامــة غيّــرت
مجــرى الوقائــع .فقــد ّ
وثــق كارل بوالنيــي (karl
 )Polanyiالتحــول الكبيــر فــي عــام  ،1944حيــن
اســتجابت حكومــات فــي بلــدان الشــمال لمطالــب
المجتمــع المدنــي والنقابــات العماليــة بتنظيــم الســوق
وتأميــن الحمايــة االجتماعيــة ،بحيــث تكــون الســوق
فــي خدمــة المجتمــع ،وال ي ّ
ُســخر المجتمــع لخدمــة
مصالــح الســوق( .)27واعتمــدت حكومــات كثيــرة
قوانيــن لتنظيــم أنشــطة الشــركات وتحســين ظــروف
العمــل ،وكذلــك لتأميــن الخدمات االجتماعيــة والحماية
واحتفظــت الحكومــات لنفســها
االجتماعيــة.
بصالحيــات علــى مســتوى سياســات االقتصــاد الكلي،
وفرضــت بعــض الضوابــط علــى التجــارة الدوليــة.
ولعــل الوقــت قــد حــان مــن جديــد إلحــداث تحــول
يكــون بمســتوى هواجــس القــرن الحــادي والعشــرين
وظروفه(.)28

2013

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

يشــكل تخفيــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس
الحــراري أحــد التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا

العالــم حاليــاً .فبينمــا يبــدو مــن البديهــي أن يــزداد
إنتــاج ثانــي أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي مــع تقــدم التنميــة البشــرية ،يبقــى
الترابــط بيــن هذيــن العامليــن ضعيف ـا ً نســبيا ً (الشــكل
 .)4.3ففــي كل مســتوى مــن مســتويات دليــل التنمية
البشــرية ،ترتفــع إنتاجيــة الكربــون فــي بعــض البلدان
بينما تنخفض في بلدان أخرى.
فغواتيمــاال والمغــرب همــا مــن مجموعــة البلــدان
ذات التنميــة البشــرية المتوســطة ،ويســجالن تقارب ـا ً
فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية .لكــن إنتاجيــة
الكربــون فــي غواتيمــاال ،وتبلــغ  5.0دوالرات فــي
الكيلوغــرام بمعــادل القــوة الشــرائية ،أي مقــدار
ضعفــي إنتاجيــة الكربــون فــي المغــرب ،التــي تبلــغ
 2.6دوالر فــي الكيلوغــرام بمعــادل القــوة الشــرائية.
ويمكــن رصــد فــوارق بهــذا الحجــم بيــن األقاليــم أو
الواليــات الواقعــة ضمــن البلــد الواحــد ،كمــا هــو
الحــال فــي الصيــن( .)29وهــذا الواقــع يدعــم االقتنــاع
بــأن التقــدم فــي التنميــة البشــرية ال يزيــد بالضــرورة
إنتــاج الكربــون ،بــل يمكــن أن يترافــق مــع تحســينات
فــي السياســة البيئيــة.
وفــي إطــار الســعي إلــى إدامــة التقــدم فــي التنميــة
البشــرية ،ال بــ ّد مــن إيــاء المزيــد مــن االهتمــام
لتأثيــر األنشــطة البشــرية علــى البيئــة .والهــدف
هــو االرتقــاء بمســتويات التنميــة البشــرية ،وكذلــك
تخفيــض معــدالت البصمــة اإليكولوجيــة للفــرد
(الجــزء األيمــن فــي أســفل الشــكل  .)1.7وقليلــة هــي
البلــدان التــي اقتربــت مــن تحقيــق مســتوى مرتفــع
يمكــن االقتــداء بــه فــي التنميــة البشــرية مــن دون
ضغــوط هائلــة علــى المــوارد اإليكولوجيــة للكوكــب.
ومواجهــة هــذا التحــدي علــى المســتوى العالمــي تح ّتم
علــى جميــع البلــدان تصحيــح مســاراتها اإلنمائيــة،
فتســعى البلــدان المتقدمــة إلــى تخفيــض بصمتهــا
اإليكولوجيــة ،بينمــا تعمــل البلــدان الناميــة إلــى رفــع
قيمــة دليــل التنميــة البشــرية مــن غيــر أي زيــادة
فــي البصمــة اإليكولوجيــة .وســيكون للتكنولوجيــات
النظيفــة الحديثــة دور أساســي علــى هــذا الصعيــد.
وإذا كانــت المخاطــر البيئيــة مثــل تغيّــر المنــاخ،
وإزالــة الغابــات ،وتلــوث الميــاه والهــواء ،والكــوارث
الطبيعيــة تحــدق بالجميــع ،فأشــد أضرارهــا تصيــب
البلــدان والمجتمعــات الفقيــرة .فقــد أدى تغيّــر
المنــاخ إلــى تفاقــم المخاطــر البيئيــة المزمنــة ،وباتــت
الخســائر اإليكولوجيــة تحـ ّد مــن فــرص ســبل العيش،
والســيما للفقــراء .فالبيئــة النظيفــة واآلمنــة هــي
حــق مكتســب ال امتيــاز .وقــد ســلط تقريــر التنميــة
البشــرية لعــام  2011الضــوء علــى الترابــط الحتمــي

بيــن المســاواة واالســتدامة .والمجتمعــات المســتدامة
تحتــاج إلــى سياســات وتغيــرات هيكليــة تجمــع بيــن
أهــداف التنميــة البشــرية وتغيّــر المنــاخ ،إذ تنــص
علــى خفــض االنبعاثــات ،ووضــع اســتراتيجيات
التك ّيــف مــع تغ ّيــر المنــاخ ،وابتــكار آليــات للتمويــل
المشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص(.)30
وتتح ّمــل أشــد الفئــات حرمانـا ً النصيــب األكبــر مــن
تدهــور بيئــي لــم يكــن لهــا يــد فــي التســبب بــه(.)31
فمــع أن البلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة لــم
يكــن لهــا دور يذكــر فــي تغ ّيــر المنــاخ العالمــي ،مــن
المرجــح أن تتكبــد أكبــر الخســائر مــن جــراء تناقــص
كميــات األمطــار المتســاقطة ســنويا ً وتقلّبهــا ،وما لذلك
مــن آثــار تدميريــة علــى اإلنتــاج الزراعــي ومــوارد
الــرزق .وحجــم هــذه الخســائر ليــس ســوى دليــل على
ضــرورة اإلســراع فــي اتخــاذ تدابيــر لتمكيــن الســكان
مــن التك ّيــف مــع تغ ّيــر المنــاخ العالمــي(.)32
وتتســبب الكــوارث الطبيعيــة التــي تــزداد حــدة
وتواتــراً بأضــرار اقتصاديــة فادحــة وخســائر فــي
اإلمكانــات المتاحــة للبشــر .ففــي عــام  ،2011أوقعت
الكــوارث الطبيعيــة مــن جــراء الهــزات األرضيــة
(التســونامي ،وانزالقــات األراضــي وهبــوط التربــة)
أكثــر مــن  20,000قتيــل وخلّفــت خســائر بقيمــة
 365مليــار دوالر أمريكــي ،إذ فقــد حوالــى مليــون
شــخص منازلهــم( .)33وقــد كانــت آثــار هــذه الكــوارث
مدمّــرة علــى الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة،
فتكبــد بعضهــا خســائر عادلــت قيمتهــا  1فــي المائــة
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فيمــا وصلــت الخســائر
فــي بعضهــا اآلخــر إلــى حــدود  8فــي المائــة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو أكثــر .ففي عــام ،1988
تكبــدت ســانت لوســيا خســائر ناهــزت قيمتهــا أربعــة
أضعــاف الناتــج المحلــي اإلجمالــي جــراء إعصــار
جيلبــرت ،فيمــا تكبــدت غرينــادا خســائر بلغــت قيمتهــا
ضعفــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي علــى إثــر إعصــار
إيفــان فــي عــام .)34(2004
وتنــاول تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2011
ســيناريوهات بيئيــة عــدة ،منهــا ســيناريو “التحديــات
البيئيــة” الــذي يقيــس اآلثــار الســلبية المتوقعــة
لالحتــرار العالمــي علــى التلــوث ،واإلنتــاج
الزراعــي ،والحصــول علــى الميــاه النظيفــة
وخدمــات الصــرف الصحــي المحســن .ويفيــد هــذا
الســيناريو بــأن متوســط قيمــة دليــل التنميــة البشــرية
فــي العالــم لعــام  2050سيخســر  8فــي المائــة مــن
الرقــم الــذي يتوقــع أن يبلغــه حســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” الــذي يفتــرض بقــاء االتجاهــات البيئيــة
الراهنــة علــى حالهــا مــن غيــر حصــول أي تدهــور

تدعو شعوب العالم حاليا ً حكوماتها
إلى التحلي بحس المسؤولية أمام
المواطنين ،ومنحهم المزيد من
الفرص للتأثير في عملية صنع
السياسات

الف�صل

4
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الشكل 4.4
السيناريوهات البيئية المختلفة :آثار مختلفة على الفقر المدقع
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ

ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﻴﺎ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ )ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ(

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ )ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ(
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انظــر الملحــق الفنــي.
المصدر :حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى (.Pardee Center for International Futures (2013

الجدول 4.3
عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع وفق سيناريو الكوارث البيئية حسب المناطق( 2010–2050 ،بالمليون)
الفارق
سيناريو التقدم
السريع2050 ،

المنطقة

2010

2020

2030

2040

2050

الزيادة،
2050–2010

سيناريو الحالة
المرجعية2050 ،

الدول العربية

25

25

39

73

145

120

128

144

شرق آسيا والمحيط الهادئ

211

142

211

363

530

319

501

522

أوروبا وآسيا الوسطى

14

6

17

32

45

30

41

44

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

34

50

90

138

167

134

135

155

جنوب آسيا

557

530

738

978

1,207

650

1,126

1,194

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

371

377

496

709

1,055

685

788

995

العالم

1,212

1,129

1,592

2,293

3,150

1,938

2,720

3,054

مالحظــة :يعــرف الفقــر المدقــع بحالــة العيــش علــى  1.25دوالراً فــي اليــوم بمعــادل القــوة الشــرائية .لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار الســريع،
انظــر الملحــق الفنــي.
المصدر :حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى (.Pardee Center for International Futures (2013

إضافــي .واألســوأ هــو أن دليــل التنميــة البشــرية
علــى المســتوى اإلقليمــي سيخســر  12فــي المائــة
فــي جنــوب آســيا وجنــوب الصحــراء األفريقيــة
الكبــرى وفــق ســيناريو “التحديــات البيئيــة” مــن
متوســط القيمــة المتوقعــة حســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” .أمــا حســب ســيناريو “الكــوارث البيئيــة”،
فسيســجل دليــل التنميــة البشــرية فــي العالــم بحلــول عام
 2050تراجعــا ً بنســبة  15فــي المائــة مقارنــة بمــا
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ســيبلغه فــي ظــل األوضــاع الطبيعيــة ،وبنســبة  22في
المائــة فــي جنــوب آســيا ،و 24فــي المائــة فــي جنــوب
الصحــراء األفريقيــة الكبــرى .وهــذا التراجــع ســيجمّد
مكاســب فــي التنميــة البشــرية اســتغرق تحقيقهــا عقــوداً
فــي المنطقتيــن ،إن لــم يــؤ ِد إلــى تبديدهــا.
ويتوقــف هــذا التقريــر بالتحديــد عنــد األضــرار
التــي ســتلحق بالذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع
بســب انخفــاض الدخــل وفق ـا ً للســيناريوهات البيئيــة

المختلفة (الشــكل  .)4.4وحســب ســيناريو “الكوارث
البيئيــة” ،ســينضم إلــى مجمــوع الذيــن يعيشــون فــي
فقــر مدقــع بســبب انخفــاض الدخــل ،حوالــى 3.1
مليــار شــخص بحلــول عــام ( 2050الجــدول .)4.3
وحســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” ،وبحلــول عــام
 2050يُتوقــع أن ينخفــض عــدد الذيــن يعيشــون فــي
فقــر مدقــع بســبب انخفــاض الدخــل فــي مختلــف
أنحــاء العالــم.
والســبب فــي ازديــاد عــدد الفقــراء فــي العالــم
حســب ســيناريو “الكــوارث البيئيــة” حوالــى  2.7مليار
شــخص ،فــوق العــدد المتوقــع حســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” يُعــزى إلــى عامليــن مترابطيــن .العامــل
األول هــو التدهــور البيئــي ،إذ يظهــر النمــوذج أن هــذا
العامــل سيتسـبّب فــي زيــادة عــدد الذيــن يعيشــون فــي
فقــر مدقــع بســبب انخفــاض الدخــل حوالــى  1.9مليــار
شــخص .والعامــل الثانــي هــو الكــوارث البيئيــة التــي
ســتحول دون تمكــن  800مليون شــخص مــن الخروج
مــن حالــة الفقــر المدقــع بســبب انخفــاض الدخــل ،وهــذا
مــا كانــوا ســينجحون فــي تحقيقــه حســب ســيناريو
“الحالــة المرجعيــة” (الملحــق الفنــي).
والمغــزى مــن هــذه النتائــج هــو أن المخاطــر
البيئيــة هــي مــن أكبــر العوائــق التــي تقــوّ ض
النهــوض بالتنميــة البشــرية ،وتحــول دون التخلــص
مــن الفقــر .وكلمــا تأخــر التص ـدّي لهــذه المخاطــر
تفاقمــت الخســائر واألعبــاء.

معالجة التغيرات الديمغرافية
فــي الفتــرة مــن  1970إلــى  ،2011ارتفــع عــدد
ســكان العالــم مــن  3.6مليــار إلــى ســبعة مليــارات
نســمة .ومــن المعــروف أن توقعــات التنميــة تتأثــر
بعــدد الســكان وبالتركيبــة العمريــة( .)35فالتراجــع في
معــدالت الخصوبــة والتغيــر فــي التركيبــة العمريــة
همــا مصــدر آثــار بالغــة علــى النمــو االقتصــادي(.)36
وفــي الفتــرة مــن  1970إلــى  ،2010تراجعــت
نســبة اإلعالــة (أي نســبة المعاليــن مــن الســكان مــن
الصغــار وكبــار الســن إلــى مجمــوع الســكان فــي
ســن العمــل 15-64 ،ســنة) فــي معظــم المناطــق،
والســيما فــي منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ
حيــث بلــغ مع ـدّل التراجــع  39.5فــي المائــة ،تليهــا
أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي والــدول العربيــة
حيــث بلــغ هــذا المع ـدّل  34فــي المائــة.
ومــن المرجــح أن تشــهد الفتــرة مــن  2010إلــى
 2050ارتفاعـا ً فــي نســب اإلعالــة فــي البلــدان ذات
التنميــة البشــرية المتوســطة ،والمرتفعــة والمرتفعــة

جــداً ،الســيما فــي البلــدان المتقدمــة ومنطقــة شــرق
آســيا والمحيــط الهــادئ .أمــا فــي أشــد المناطــق فقــراً
مثــل جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى وجنــوب
آســيا ،فســتواصل نســب اإلعالــة انخفاضهــا ،ولــو
بوتيــرة متباطئــة.
وســيكون للتغيــرات الديمغرافيــة آثــار بالغــة،
ولكــن مختلفــة ،علــى معظــم بلــدان الجنــوب فــي
العقــود المقبلــة .فبعــض البلــدان الفقيــرة ستســتفيد
مــن العائــد الديمغرافــي مــع ازديــاد نســبة الســكان
الذيــن هــم فــي القــوى العاملــة( .)37أمــا البلــدان
الغنيــة فســتواجه تحديــات علــى أثــر ارتفــاع
نســب اإلعالــة ،مــع تقــدم الســكان بالســن وتعميــم
االلتحــاق بالمــدارس ،ممــا ينعكــس تراجعـا ً فــي عــدد
األشــخاص الذيــن يجنــون الدخــل.
ويمكــن مواجهــة المشــاكل الناجمــة عــن التغ ّيــرات
الديمغرافيــة برفــع مســتوى التحصيــل العلمــي.
فالتعليــم يســاهم فــي اإلســراع فــي تخفيــض معــدالت
الخصوبــة ،وفــي زيــادة إنتاجيــة اليــد العاملــة فــي
البلــدان الغنيــة حيــث يقـ ّل عــدد القــوى العاملــة .وفــي
الوقــت نفســه ،يتوجــب علــى الحكومــات بــذل المزيــد
مــن الجهــود الســتحداث فــرص عمــل إضافيــة
إلفســاح المجــال أمــام تشــغيل العمــال الشــباب
والكبــار علــى حــد ســواء.
وفــي حــال لــم تتمكــن البلــدان مــن مواكبــة هــذه
التغيــرات الديمغرافيــة بزيــادة الفــرص االقتصاديــة
وتحســين اإلنتاجيــة ،فلــن تســتطيع االســتفادة مــن
العائــد الديمغرافــي ،وســتتعرض الضطرابــات
اجتماعيــة ،علــى غــرار مــا حــدث فــي العديــد مــن
البلــدان فــي األعــوام األخيــرة.

حسب سيناريو “الكوارث البيئية”،
سينضم إلى مجموع الذين يعيشون
في فقر مدقع بسبب انخفاض
الدخل ،حوالى  3.1مليار شخص
بحلول عام 2050

وضع النماذج لالتجاهات الديمغرافية
والتعليمية
االتجاهــات الديمغرافيــة ليســت صنيعــة القــدر.
فهــي اتجاهــات يمكــن تعديلهــا ،ولــو بطــرق غيــر
مباشــرة ،بواســطة سياســات التعليــم ،وأحيانــا ً
بواســطة سياســات الهجــرة( .)38ويمكــن تحديــد
خيــارات السياســات الفعالــة بوضــع نمــاذج
لالتجاهــات الديمغرافيــة والتعليميــة( .)39وفيمــا
يلــي ،ســيناريوهان للفتــرة مــن  2010إلــى
 2050يوضحــان أثــر اإلجــراءات المتخــذة ضمــن
السياســات المختلفــة ،وهمــا ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” ،حيــث يفتــرض بقــاء معــدالت االلتحــاق
بالمــدارس ثابتــة فــي كل مــن مســتويات التعليــم؛

االتجاهات الديمغرافية ليست
صنيعة القدر .فهي اتجاهات يمكن
تعديلها بواسطة سياسات التعليم،
وأحيانا ً بواسطة سياسات الهجرة

الف�صل
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الشكل 4.5
تغ ّير نسب اإلعالة مع سياسات التعليم
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ

0.95

0.95

0.85

0.85

0.75

0.75

0.65
ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

0.55

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

0.65

ﺍﳌﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

0.55

0.45
2050

2030

2010

1990

0.45
2050

1970

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ

2030

2010

1990

1970

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻋﺎﻟﺔ

0.95

0.95

0.85

0.85

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

0.75
0.65
0.55

0.75
0.65

ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ

0.55

0.45
2050

2030

2010

1990

0.45
2050

1970

2030

2010

1990

1970

مالحظة :لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع ،انظر الملحق الفني.
المصدر :حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية باالستناد إلى بيانات (.Lutz and KC (2013

وســيناريو “المســار الســريع” ،حيــث يُفتــرض أن
تتخــذ البلــدان ذات المســتويات المتدنيــة أهدافــا ً
طموحــة للنهــوض بمســتوى التعليــم(.)40
ومــن الشــواغل الهامــة للبلــدان نســبة اإلعالــة،
وارتفــاع نســبة اإلعالــة يمكــن أن يــؤدي بــأيّ بلــد
إلــى مزيــد مــن الفقــر أو يفقــده المكاســب المحققــة
فــي التنميــة البشــرية .وحســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” ،مــن المتوقــع أن تتراجــع نســب اإلعالــة
حوالــى  9.7نقــاط مئويــة فــي الفتــرة مــن 2010
إلــى  2050فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية
المنخفضــة ،وأن ترتفــع تســع نقــاط مئويــة فــي
البلــدان ذات التنميــة البشــرية المتوســطة ،و15.2
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نقطــة مئويــة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية
المرتفعــة ،و 28.7نقطــة مئويــة فــي البلــدان ذات
التنميــة البشــرية المرتفعــة جــداً (الشــكل .)4.5
أمــا حســب ســيناريو المســار الســريع ،فيُتوقــع
أن تتراجــع نســب اإلعالــة  21.1نقطــة مئويــة
فــي الفتــرة مــن  2010إلــى  2050فــي البلــدان
ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة ،أي أكثــر مــن
ضعفــي النســبة المتوقعــة حســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” .وســترتفع نســب اإلعالــة حســب
ســيناريو “المســار الســريع” بمعــدّالت أقــل مــن
المتوقــع حســب “ســيناريو الحالــة المرجعيــة” فــي
البلــدان ذات التنميــة البشــرية المتوســطة ( 6.1نقــاط

الجدول 4.4
نسبة اإلعالة في مجموعة من البلدان1970-2050 ،
البلد

1970

1980

1990

2000

2010

إندونيسيا

0.868

0.807

0.673

0.547

0.483

بنغالديش

0.929

0.946

0.859

0.704

0.560

البرازيل

0.846

0.724

0.656

0.540

0.480

تايلند

0.904

0.756

0.532

0.447

0.417

تركيا

0.850

0.787

0.671

0.560

0.478

شيلي

0.811

0.629

0.564

0.540

0.457

الصين

0.773

0.685

0.514

0.481

0.382

غانا

0.934

0.946

0.887

0.799

0.736

الهند

0.796

0.759

0.717

0.638

0.551

سيناريو

2020

2030

2040

2050

الحالة المرجعية

0.452

0.457

0.504

0.571

المسار السريع

0.451

0.454

0.501

0.567

الحالة المرجعية

0.462

0.434

0.433

0.481

المسار السريع

0.457

0.422

0.418

0.465

الحالة المرجعية

0.443

0.484

0.540

0.637

المسار السريع

0.437

0.460

0.499

0.589

الحالة المرجعية

0.426

0.488

0.576

0.656

المسار السريع

0.425

0.484

0.570

0.650

الحالة المرجعية

0.458

0.467

0.504

0.585

المسار السريع

0.450

0.443

0.473

0.547

الحالة المرجعية

0.471

0.549

0.609

0.659

المسار السريع

0.467

0.531

0.582

0.630

الحالة المرجعية

0.408

0.450

0.587

0.655

المسار السريع

0.404

0.434

0.562

0.628

الحالة المرجعية

0.704

0.656

0.643

0.645

المسار السريع

0.686

0.595

0.548

0.532

الحالة المرجعية

0.518

0.496

0.491

0.511

المسار السريع

0.510

0.474

0.463

0.480

المصدر :حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية باالستناد إلى بيانات ( .Lutz and KC (2013لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع ،انظر الملحق الفني.

مئويــة) والبلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة
( 4.9نقــاط مئويــة).
وحســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” ،ستشــهد
مجموعــات دليــل التنميــة البشــرية كافــة زيــادة فــي
نســبة المســنين مــن مجمــوع الســكان ،تبلــغ 3,9
نقــاط مئويــة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية
المنخفضــة ،و 17.7نقطــة مئويــة فــي البلــدان ذات
التنميــة البشــرية المتوســطة ،و 20.2نقطــة مئويــة
فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة و22.3
نقطــة مئويــة فــي البلــدان ذات التنميــة البشــرية
المرتفعــة جــداً( .)41ومــن المتوقــع أن تنخفــض نســبة
الشــباب فــي مجموعــات دليــل التنميــة البشــرية كافــة
فــي الفتــرة مــن  2010إلــى  .2050والجديــر
بالذكــر أن نســبة اإلعالــة ســتتراجع فــي البلــدان ذات
التنميــة البشــرية المنخفضــة ألن التراجــع فــي أعــداد
الشــباب ســيتجاوز االرتفــاع فــي أعــداد المســنين.
وفــي الــدول العربيــة ،وجنــوب آســيا وجنــوب
الصحــراء األفريقيــة الكبــرى ،مــن المتوقــع أن
تتراجــع نســبة اإلعالــة حســب ســيناريو “الحالــة

المرجعيــة” ،وأن تتراجــع بوتيــرة أســرع حســب
ســيناريو “المســار الســريع” .فنســبة اإلعالــة فــي
جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى ،مثـاً ،ستســجل
تراجعـا ً بمعـدّل  11.8نقطــة مئويــة حســب ســيناريو
“الحالــة المرجعيــة” ،وبمعــدل  25.7نقطــة مئويــة
حســب ســيناريو “المســار الســريع”.
أمــا فــي مناطــق شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ،
وأوروبــا وآســيا الوســطى ،وأمريــكا الالتينيــة
والبحــر الكاريبــي ،فمــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة
اإلعالــة .ويتوقــع أن تشــهد منطقــة شــرق آســيا
والمحيــط الهــادئ ارتفاعـا ً كبيــراً فــي نســبة المســنين،
قــد يصــل إلــى  25.8نقطــة مئويــة ،وهــو ارتفــاع
يفــوق االرتفــاع الــذي ستســجله البلــدان ذات التنميــة
البشــرية المرتفعــة جــداً.
وفــي البرازيــل وشــيلي ،يحتمــل اتبــاع سياســات
طموحــة فــي التعليــم مــن شــأنها أن تغيّــر نســب
اإلعالــة .فمــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة اإلعالــة
فــي البرازيــل بمعــدل  15.6نقطــة مئويــة حســب
ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” ،وبمعــدل ال يتجــاوز
الف�صل
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اإلطار 4.2
الصين وغانا :من المستفيد من العائد الديمغرافي؟
يشــهد العالــم تباطــؤاً فــي النمــو الســكاني وتزايــداً فــي عــدد المســنين ،فــي اتجــاه تحـدّد
الصيــن معظــم معالمــه ،إذ تض ـ ّم أكبــر عــدد مــن ســكان العالــم وتمــر بمرحلــة تحــوّ ل
ديمغرافــي .وإذا اعتمــدت فــي جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى سياســة لإلســراع
فــي التق ـدّم فــي التعليــم وتحقيــق زيــادة تدريجيــة فــي مع ـدّالت االلتحــاق بالمــدارس،
فيمكــن اإلســراع فــي التحــول الديمغرافــي وتحقيــق عائــد ديمغرافــي للمنطقــة .وحالــة
كل مــن الصيــن وغانــا تب ّيــن مــا يمكــن أن يحــدث.
الصين
فــي عــام  ،1970كان الشــباب يشــكلون أكبــر شــريحة ســكانية فــي الصيــن ،حيــث
ارتفعــت نســبة اإلعالــة إلــى  ،0.77وبلغــت نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث 1.08
صبــي لــكل فتــاة مــن الرضــع مــن الفئــة العمريــة صفــر إلــى  4ســنوات (الشــكل
 .)1وبحلــول عــام  ،2010اختلــف الهــرم الســكاني فــي الصيــن اختالفــا ً كليــاً.
فمــع تراجــع معــدالت الخصوبــة ،ارتفعــت نســبة الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل
بســرعة أكبــر مــن ارتفــاع نســبة الشــباب ،فانخفضــت نســبة اإلعالــة إلــى .0.382
واتســع الفــارق بيــن الجنســين فــي فئــة الرضــع ،إذ بلغــت نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث
 1.18صبــي لــكل فتــاة .وفــي غضــون  15إلــى  25عامـاً ،ســيبلغ الســكان الذيــن هــم
فــي ســن اإلنتــاج ســن التقاعــد ،وهــؤالء الذيــن هــم فــي الفئــة العمريــة  35إلــى 50
ســنة ،يشــكلون حالي ـا ً أكبــر شــريحة ســكانية .وبحلــول عــام  ،2030ســتكون الصيــن
أمــام ارتفــاع كبيــر فــي نســبة ســكانها مــن المســنين ،مــا يشــكل مزيــداً مــن الضغــوط
علــى القطــاع االجتماعــي ويــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة اإلعالــة .وهــؤالء ســيبلغون
ســن التقاعــد بتحصيــل علمــي يفــوق مــا حصــل عليــه مــن ســبقوهم منــذ  40عامــاً.
حســب ســيناريو المســار الســريع وفــي ظــل اعتمــاد سياســات طموحــة فــي التعليــم،
يتوقــع أن تتغ ّيــر التركيبــة العمريــة للســكان فــي الصيــن بحلــول عــام  ،2050فتصبــح
الفئــة العمريــة  60إلــى  64ســنة أكبــر شــريحة مــن مجمــوع الســكان .وســيرتفع
مســتوى التحصيــل العلمــي للســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل ،فيســهم فــي تكويــن
قــوى عاملــة أكثــر إنتاجيــة .وبتوفــر قــوى عاملــة ذات إنتاجيــة ومهــارة مرتفعــة
يمكــن التعويــض عــن اآلثــار الســلبية الرتفــاع نســبة اإلعالــة وارتفــاع نســبة المســنين
مــن مجمــوع الســكان .وحســب ســيناريو المســار الســريع أيضــاً ،ســتنخفض نســبة
الذكــور إلــى اإلنــاث إلــى  ،1.06وهــو رقــم قريــب مــن المتوســط العالمــي.
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غانا
فــي عــام  ،1970كان عــدد ســكان غانــا  8.7مليــون نســمة ،معظمهــم مــن الشــباب.
ونتيجــة لهــذا االرتفــاع فــي نســبة الشــباب ،ارتفعــت نســبة اإلعالــة فبلغــت .0.934
وكان عــدد الســكان غيــر الحاصليــن علــى أي تعليــم نظامــي مرتفعــاً ،الســيما بيــن
النســاء .وبحلــول عــام  ،2010ازداد عــدد الســكان فــي غانــا بمع ـدّل ثــاث مــرات
تقريبــاً ،ليبلــغ  24.4مليــون نســمة .وســجّ لت التركيبــة العمريــة للســكان تغيــراً
طفيف ـاً ،مــع أن التح ّســن فــي متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة ســاهم فــي توســيع
وســط الهــرم الســكاني .وبقيــت نســبة الشــباب مرتفعــة ،ولــو أقــل ممــا كانــت عليــه
فــي عــام  ،1970وكذلــك نســبة اإلعالــة التــي بلغــت  .0.736إال أن مســتويات
التعليــم تحسّــنت ،وازداد عــدد الحاصليــن علــى التعليــم االبتدائــي والثانــوي.
يبــدو التبايــن جليــا ً فــي التوقعــات الخاصــة بغانــا حتــى عــام  2050حســب
الســيناريو المتبــع فــي سياســات التعليــم .ففــي ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” الــذي
يفتــرض بقــاء معــدالت االلتحــاق علــى حالهــا فــي الفتــرة مــن  2010إلــى ،2050
ســيظ ّل الهــرم الســكاني فــي غانــا مثلــث الشــكل ،مــع ارتفــاع عــدد الشــباب ونســبة
اإلعالــة ،بحيــث تبلــغ ( 0.645الشــكل  .)2ومــن المتوقــع أن يبلــغ عــدد الســكان
 65.6مليــون نســمة حســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” ،مقابــل  48.2مليــون فقــط
حســب ســيناريو “المســار الســريع”.
وحســب ســيناريو “المســار الســريع” سيشــهد الوضــع الديمغرافــي تغيــراً جذريــا ً
جــراء تراجــع نســبة اإلعالــة إلــى  0.532فــي ظــل انخفــاض معــدالت الخصوبــة،
وذلــك بســبب تراجــع نســبة الشــباب مــن مجمــوع الســكان فــي غانــا .ومــن المتوقــع أن
تنخفــض أعــداد الســكان غيــر المتعلميــن الــذي هــم فــي ســن العمــل ،ممــا ســيؤدي إلــى
ارتفــاع فــي اإلنتاجيــة وتحســن فــي اإلمكانــات يتيــح االســتفادة مــن العائــد الديمغرافــي،
شــرط أن يواكــب توليــد فــرص العمــل المعــروض مــن قــوى اليــد العاملــة فــي ظــل
التركيبــة العمريــة الجديــدة.
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المصــدر .Lutz and KC (2013( :لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار
الســريع ،انظــر الملحــق الفنــي.
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المصــدر .Lutz and KC (2013( :لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار
الســريع ،انظــر الملحــق الفنــي.

 10.8نقــاط مئويــة حســب ســيناريو “المســار
الســريع” (الجــدول  .)4.4وستشــهد شــيلي ارتفاعـا ً
مماثــاً بمعــدّل  20.2نقطــة مئويــة و 17.3نقطــة
مئويــة علــى الترتيــب.
وتختلــف التحديــات اختالف ـا ً كبيــراً بيــن بلــد وآخــر
فــي ظــل الســيناريوهين .فحســب ســيناريو “الحالــة
2013
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المرجعيــة” ،ستشــهد الصيــن ارتفاعــا ً ســريعا ً فــي
نســبة اإلعالــة تصــل إلــى  27.3نقطــة مئويــة ،مقابــل
 23.9نقطــة مئويــة فــي تايلنــد ،و 8.7نقــاط مئويــة في
إندونيســيا .لكــن اعتمــاد سياســات أكثــر طموح ـا ً فــي
التعليــم لــن يكــون لــه أثــر كبيــر علــى نســب اإلعالة في
هــذه البلــدان ألن مســتويات التعليــم فيها مرتفعــة أصالً.

وتختلــف مواقــف البلــدان وطرقهــا فــي معالجــة
التراجــع فــي القــوى العاملــة .فمنهــا مثــاً مــن
يســتفيد مــن هــذا التراجــع للحــد مــن البطالــة ،أو
زيــادة إنتاجيــة اليــد العاملــة ،أو تعزيــز مشــاركة
بعــض الفئــات فــي القــوى العاملــة ،والســيما فــي
صفــوف النســاء والمســنين .وقــد تلجــأ بعــض البلــدان
إلــى االســتعانة بمصــادر خارجيــة أجنبيــة فــي بعــض
األعمــال اســتقطاب القــوى العاملــة المهاجــرة(.)42
وفــي األجــل القصيــر ،يمكــن أن يكــون للتغ ّيــرات
الديمغرافيــة أثــر يســهم فــي عــدم المســاواة مــا
يجــر التحســب لــه بتدابيــر فاعلــة فــي إطــار
لــم
ِ
السياســات العامــة .فســرعة التحــول الديمغرافــي
تتفــاوت بيــن األســر ،فتصــل فوائــد هــذا التحــوّ ل إلــى
األســر الميســورة قبــل األســر الفقيــرة .وقــد تكــون
لالنخفــاض فــي معــدالت الخصوبــة والتغيــر فــي
التركيبــة العمريــة آثــار علــى النمــو االقتصــادي(.)43
وفــي خالصــة تدعــم التحليــل المقــارن بيــن
البلــدان الــذي أجــري ألغــراض هــذا التقريــر،
أظهــرت دراســة أجريــت حديث ـا ً أن نســب الشــباب
المعاليــن تتجــه إلــى االرتفــاع فــي األســر الفقيــرة
فيمــا تنخفــض فــي األســر الميســورة ،الســيما فــي
أمريــكا الالتينيــة وجنــوب الصحــراء األفريقيــة
الكبــرى ،وأن التفــاوت فــي نســب اإلعالــة لــدى
الشــباب بيــن األغنيــاء والفقــراء يتضــاءل مــع
الوقــت( .)44فخــال مراحــل التحــول الديمغرافــي،
تنخفــض معــدالت الخصوبــة فــي األســر الميســورة
أوالً ،فيــؤدي إلــى تفاقــم مشــكلة عــدم المســاواة
فــي الدخــل علــى المــدى القصيــر ألن هــذه األســر
هــي أول مــن يســتفيد مــن منافــع التغيــرات
الديمغرافيــة ،ثــم تليهــا الطبقــة الوســطى فــي ظــل
توفيــر التعليــم للفتيــات وتنظيــم األســرة ،وأخيــراً
األســر الفقيــرة .وفــي النهايــة ،تكــون معــدالت
الخصوبــة قــد انخفضــت لــدى فئــات الدخــل
كافــة ،فيصبــح توزيــع المنافــع االقتصاديــة للعائــد
الديمغرافــي أكثــر توازنـا ً( .)45وهــذا التحليــل يلتقــي
مــع دراســات ســابقة أجريــت لمنطقتــي أمريــكا
الالتينيــة وأفريقيــا(.)46
إال أن تفاقــم مشــكلة عــدم المســاواة فــي الدخــل
فــي األجــل القصيــر ليــس بحتمــي ،بــل يمكــن تجنبــه
بسياســات فاعلــة ،الســيما سياســات التعليــم والصحــة
اإلنجابيــة ،التــي تتيــح توزيــع منافــع التحــول
الديمغرافــي علــى فئــات الدخــل كافــة فــي آن .فنســب
إعالــة األطفــال ســجلت أعلــى تراجــع فــي ثالثــة بلدان
فــي نســب إعالــة األطفــال أي ســاحل العــاج (حيــث
بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي

الشكل 4.6
نســبة المســنين مــن مجمــوع الســكان تــزداد بســرعة فــي
البلــدان الناميــة
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المصــدر :حســابات مكتب تقريرالتنمية البشــرية باالســتناد إلــى (.Lutz and KC (2013
لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســيناريو الحالــة المرجعيــة وســيناريو المســار الســريع ،انظــر
الملحــق الفنــي.

الشكل 4.7
توقعــات التنميــة البشــرية لعــام  2050تبــدو أفضــل حســب
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البشــرية المنخفضــة
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مالحظة :لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار السريع،
انظر الملحق الفني.
المصــدر :حســابات مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية باالســتناد إلــى Pardee Center
).for International Futures (2013
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 1,800دوالر لعــام  ،)2011وناميبيــا (6,800
دوالر) وبيــرو ( 10,300دوالر) .غيــر أن هــذا
التراجــع اختلفــت طبيعتــه بيــن البلــدان الثالثــة ،إذ
تراجعــت نســب اإلعالــة فــي ســاحل العــاج بيــن
الميســورين بمعـدّل يفــوق بكثيــر تراجــع هــذه النســب
بيــن الفقــراء ،أمــا فــي ناميبيــا فســجلت الطبقــة
الوســطى أعلــى معــدّل للتراجــع ،وفــي بيــرو جــاء
التراجــع فــي نســب اإلعالــة متســاويا ً بيــن مختلــف
الفئــات(( )47اإلطــار .)4.2
والجديــر بالذكــر أن مشــاركة المــرأة فــي القــوى
العاملــة ازدادت بمعــدّل تجــاوز الزيــادة اإلجماليــة
فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي الفتــرة
 2000-2004إلــى  ،2005-2010فــي 13
بلــداً مــن أصــل  18بلــداً ســجلت تراجع ـا ً فــي نســب
اإلعالــة وارتفاع ـا ً فــي مســتويات تعليــم المــرأة فــي
الفتــرة مــن  1970إلــى  ،2010وزيــادة فــي إنتاجيــة
اليــد العاملــة فــي الفتــرة مــن  1980إلــى ،2008
وتراجعــا ً فــي معــدالت البطالــة فــي الفتــرة مــن
 2005إلــى  ،2010ممــا حقــق مزيــداً مــن التــوازن
بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل .إال أن ارتفــاع
مســتويات التعليــم ال يعنــي بالضــرورة تحســنا ً
الشكل 4.8
تبدو نتائج التنمية البشرية بحلول عام  2050أفضل حسب سيناريو «التقدم السريع»
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ

1.00

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ

0.95
0.90
0.85

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

مالحظة :لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو التقدم السريع ،انظر الملحق الفني.
المصدر :حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية باالستناد إلى بيانات (.Pardee Center for International Futures (2013
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أثر ارتفاع معدّ ل السكان المسنين
ترتفــع نســبة المســنين فــي العالــم اليــوم ،حيــث
تراجــع معــدل الخصوبــة وتحسّــن متوســط العمــر
المتوقــع عنــد الــوالدة ،بســرعة لــم يشــهدها العالــم في
الماضــي( .)48فارتفــاع نســبة المســنين مــن  7إلــى
 14فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان اســتغرق أكثــر
مــن قــرن (مــن  1865إلــى  )1980فــي فرنســا،
و 85عامــا ً فــي الســويد ،و 83عامــا ً فــي أســتراليا
و 69عام ـا ً فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .أمــا
فــي البلــدان الناميــة ،فيبــدو أن ارتفــاع نســبة المســنين
يســير بســرعة أكبــر .ففــي عينــة مــن تســعة بلــدان
ناميــة ،تبيــن أن نســبة المســنين فــي ثمانيــة بلــدان
ســتبلغ  14فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان فــي
فتــرة أقصاهــا ثالثيــن عامـا ً (الشــكل  ،)4.6باســتثناء
غانــا حيــث مــن المتوقــع أن يســتغرق هــذا االرتفــاع
 50عامــا ً أو أكثــر.
ولنســبة الســكان المســنين داللــة هامــة .فــإذا
كانــت البلــدان الناميــة فــي حالــة فقــر بعــد التحــول
الديمغرافــي ،لــن يكــون مــن الســهل عليهــا تلبيــة
حاجــات ســكانها مــن المســنين .وكثيــرة هــي البلــدان
الناميــة التــي ال تملــك ســوى فتــرة وجيــزة لالســتفادة
مــن فرصــة العائــد الديمغرافــي التــي يتيحهــا ارتفــاع
عــدد الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل(.)49
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2050

تلقائي ـا ً فــي إمكانــات الحصــول علــى فرصــة عمــل.
فالواقــع أن ســوق العمــل فــي بعــض البلــدان تضيــق
أمــام القــوى العاملــة المتعلمــة مــن اإلنــاث .لذلــك
مــن الضــروري اتخــاذ تدابيــر إضافيــة فــي إطــار
السياســات العامــة مــن أجــل تحســين ظــروف ســوق
العمــل ،بحيــث تتيــح فــرص العمــل المنتــج لقــوى
عاملــة باتــت أكثــر عــدداً وأفضــل مهــارة .

2013

الحاجة إلى سياسات طموحة
فــي إطــار الســعي إلــى اإلســراع فــي التقــدم اإلنمائــي
وإدامتــه ،مــن الضــروري أن تضــع البلــدان سياســات
طموحــة مــن أجــل تعزيــز تعليــم المــرأة وأن تطبــق
تدابيــر أخــرى تأتــي بمنافــع علــى جميــع قطاعــات
التنميــة البشــرية .وللتحــرك العاجــل أهميــة بالغــة.
فالبلــدان التــي تســرع فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
لالســتفادة مــن العائــد الديمغرافــي وتجنــب المزيــد
مــن األضــرار البيئيــة ،يمكنهــا تحقيــق مكاســب

كبيــرة ،والبلــدان التــي تتأخــر ســتتكبد خســائر
جســيمة ،ســيكون مــرور الوقــت كفيــاً بتفاقمهــا.
ويمكــن تبيــان أهميــة اتخــاذ إجــراءات جريئــة
وســريعة علــى مســتوى السياســات مــن خــال
ســيناريوهين اثنيــن يظهــران أثــر التدابيــر المختلفــة
المتخــذة ضمــن السياســات علــى اتجاهــات دليــل
التنميــة البشــرية وعناصــره بحلــول عــام .2050
ففــي إطــار ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” ،يُفتــرض
اســتمرار االتجاهــات والسياســات التــي طبعــت
العقــود األخيــرة علــى حالهــا .أمــا فــي إطار ســيناريو
“التقــدم الســريع” فتحــدد بعــض الخيــارات واألهــداف
علــى مســتوى  12بُعــداً مــن أبعــاد السياســات التخــاذ
إجــراءات جريئــة ،لكــن معقولــة ،للحــد مــن الفقــر،
وتطويــر البنيــة التحتيــة ،وتحســين أنظمــة الحكــم.
ومــن األمثلــة علــى األهــداف الطموحــة مضاعفــة
اإلقــراض مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة خــال
عشــرة أعــوام ،وازديــاد الهجــرة بنســبة  50فــي
المائــة خــال  20عامــا ً( ،)50وزيــادة اإلنفــاق علــى
الصحــة بنســبة  20فــي المائــة خــال عشــرة أعــوام،
وتوســيع البنيــة التحتيــة بنســبة  20فــي المائــة خــال
 30عام ـاً ،وتحســين أنظمــة الحكــم بنســبة  20فــي
المائــة خــال عشــرة أعــوام.
وتتســم توقعــات ســيناريو “الحالــة المرجعيــة”
بشــيء مــن التفــاؤل ،إذ تفتــرض أن التقــدم سيســتمر
بالزخــم الــذي شــهدته العقــود األخيــرة ،وسيشــمل
تحســنا ً كبيــراً فــي التنميــة البشــرية .وتســجل البلــدان
حســب ســيناريو “التقــدم الســريع” أداء أفضــل إلــى
حــد بعيــد ،ويبلــغ التق ـدّم ذروة الســرعة فــي البلــدان

الشكل 4.9
ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  2050حسب سيناريو «التقدم
السريع»
ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﻟﺪﻭﻻﺭ  ,2000ﲟﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻟﻒ(

60

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ

50

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟ ﹰﺪﺍ

40

30

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

20

ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ :ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻭﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
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مالحظة :لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو التقدم السريع ،انظر الملحق الفني.
المصدر :حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية باالستناد إلى بيانات (.Pardee Center for International Futures (2013

الجدول 4.5
عدد الذين يعانون من الفقر المدقع في المناطق أو بعض البلدان ،سيناريو “الحالة المرجعية” و“التقدم السريع”،
( 2010-2050بالمليون)
2010

2020

2030

2040

الحالة المرجعية،
2050

الدول العربية

25

19

17

16

17

1

شرق آسيا والمحيط الهادئ

211

74

42

29

29

9

الهند

416

270

134

53

21

2

أوروبا وآسيا الوسطى

14

2

3

3

4

1

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

34

29

26

27

32

13

جنوب آسيا

557

382

243

135

81

13

الصين

94

13

5

1

1

0

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

371

333

297

275

267

60

العالم

1,212

841

627

485

430

96

البلد أو المنطقة

التقدم السريع،
2050

مالحظة :يُعرّ ف الفقر المدقع بحالة العيش على  1.25دوالراً في اليوم بمعادل القوة الشرائية .لمزيد من المعلومات عن سيناريو الحالة المرجعية وسيناريو المسار
السريع،انظر الملحق الفني.
المصدر :حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية باالستناد إلى بيانات (.Pardee Center for International Futures (2013
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ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة (الشــكل .)4.7
وسيســجل دليــل التنميــة البشــرية الكلــي ارتفاعــا ً
بنســبة  52فــي المائــة فــي جنــوب الصحــراء
األفريقيــة الكبــرى (مــن  0.402إلــى )0.612
وبنســبة  36فــي المائــة فــي شــرق آســيا (مــن
 0.527إلــى  .)0.714وهكــذا ،ســتبلغ البلــدان ذات
التنميــة البشــرية المنخفضــة مســتويات فــي التنميــة
البشــرية قريبــة مــن المســتويات التــي حققتهــا البلــدان
ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة والمرتفعــة جــداً.
ويمكــن للسياســات الطموحــة والمتكاملــة أن
تعطــي دفعـا ً كبيــراً لتعزيــز التنميــة البشــرية (الشــكل
 ،)4.8تظهــر أفضــل نتائجــه فــي جنــوب الصحــراء
األفريقيــة الكبــرى وجنــوب آســيا ،تليهمــا الــدول
العربيــة وأمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي .أمــا
فــي أوروبــا وآســيا الوســطى ،وفــي شــرق آســيا
والمحيــط الهــادئ فــا يتوقــع تحقيــق الكثيــر.
والجديــر بالذكــر أن إجــراءات السياســات فــي
مجالــي الصحــة والتعليــم لهــا بالــغ التأثيــر فــي
المناطــق كافــة .فاعتمــاد سياســات طموحــة فــي
جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى ،مثـاً ،ســيؤدي
إلــى رفــع قيمــة دليــل التنميــة البشــرية مــن 0.612
حســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” إلــى 0.651
فــي عــام  .2050وفــي غالبيــة المناطــق ،يأتــي
تحســين أنظمــة الحكــم فــي الدرجــة الثانيــة بعــد
الصحــة والتعليــم ،مــن حيــث تأثيــره علــى التقــدم فــي
الحــد مــن الفســاد ،وتعزيــز المؤسســات الديمقراطيــة
وتمكيــن المــرأة .إال أن االســتثمار فــي البنــى التحتيــة
يكتســب أهميــة كبــرى فــي جنــوب آســيا وجنــوب
الصحــراء األفريقيــة الكبــرى.
وفــي إطــار الســيناريوهين ،ال بــ ّد مــن التوقــف
عنــد الفــوارق الكبيــرة علــى مســتوى كل مــن أبعــاد
دليــل التنميــة البشــرية .ففــي جنــوب الصحــراء
األفريقيــة الكبــرى مثــاً ،ســيرتفع متوســط العمــر
المتوقــع عنــد الــوالدة مــن  53.7ســنة فــي عــام
 2010إلــى  69.4ســنة فــي عــام  2050حســب
ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” .ومــن أســباب هــذا
ّ
المطــرد الــذي أحــرز فــي مكافحــة
التحسّــن التقــدم
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية /اإليــدز وغيــره مــن
األمــراض المعديــة .وهــذا المتوســط ســيبلغ حســب
ســيناريو “التقــدّم الســريع”  72.9ســنة .وتفيــد
التوقعــات بــأن متوســط ســنوات التعليــم النظامــي فــي
جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى ســيرتفع فــي
الفتــرة نفســها مــن  4.3إلــى  6.7حســب ســيناريو
“الحالــة المرجعيــة” ،مقابــل  8.1حســب ســيناريو
التقــدم “الســريع”.
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ويُتوقــع تحقيــق المزيــد مــن المكاســب حســب
ســيناريو “التقــدم الســريع” فــي نصيــب الفــرد مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي (الشــكل  ،)4.9تشــمل
مجموعــات دليــل التنميــة البشــرية كافــة ،حيــث
تبــدو الفــوارق بيــن الســيناريوهين جليــة .فعلــى
المســتوى العالمــي ،يرجــح أن يرتفــع نصيــب الفــرد
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  8,770دوالراً
فــي عــام  2010إلــى  17,873دوالراً فــي عــام
 2050حســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” ،وإلــى
 27,995دوالراً حســب ســيناريو “التقــدم الســريع”.
أمــا أكبــر الفــوارق فــي المكاســب فســتكون فــي
جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى وجنــوب آســيا.
ففــي جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى ،يرجح أن
يرتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
مــن  1,769دوالراً فــي عــام  2010إلــى 5,730
دوالراً فــي عــام  2050حســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” ،مقابــل  13,210دوالر حســب ســيناريو
“التقــدم الســريع” ،أي أكثــر مــن ضعــف المســتوى
المتوقــع حســب ســيناريو “الحالــة المرجعيــة” .أمــا
منطقــة جنــوب آســيا فستشــهد ارتفاعــا ً مذهــاً مــن
 2,871دوالراً إلــى  23,661دوالراً.
وســيكون للفــوارق فــي ارتفــاع الدخــل أثــر مباشــر
علــى الحــد مــن الفقــر .فحســب ســيناريو “الحالــة
المرجعيــة” ،ســيصبح الفقــر الناجــم عــن انخفــاض
الدخــل شــبه منعــدم فــي الصيــن ،إال أنــه سيشــهد
تراجعــا ً طفيفــا ً فــي جنــوب الصحــراء األفريقيــة
الكبــرى مــع اســتمرار النمــو الســكاني ،وســيبقى
مرتفعــا ً فــي الهنــد ،حيــث ســيتجاوز عــدد الفقــراء
 130مليــون شــخص فــي عــام  .2030أمــا حســب
ســيناريو التقــدم الســريع ،فيتراجــع عــدد الفقــراء
بســرعة كبيــرة حتــى يــكاد ينعــدم فــي بعــض البلــدان
والمناطــق (الجــدول .)4.5
بإيجــاز ،يتوقــف الحــد مــن الفقــر بحلــول عــام
 2050علــى اتخــاذ إجــراءات طموحــة على مســتوى
السياســات .وأي تأخــر فــي اتخاذ اإلجــراءات الجريئة
الالزمــة لتفــادي ســيناريو “الكــوارث البيئيــة” مثــاً
ســيحول دون تحقيــق تق ـدّم فــي الحــد مــن الفقــر.

الفرصة السانحة
المضــي فــي التقــدم فــي التنميــة البشــرية ممكــن
وضــروري أيضــاً .لكــن اإلســراع فــي التقــدم
يســتلزم اتخــاذ تدابيــر منســقة ضمــن السياســات
تشــمل مختلــف أبعــاد التنميــة .ولعــل اإلنصــاف

هــو أهــم هــذه األبعــاد .فالمجتمعــات التــي تحقــق
اإلنصــاف تنعــم باالســتدامة وتنهــض بمعظــم عناصر
الرفــاه .أمــا البُعــد المهــم اآلخــر فهــو تخفيــض وفيات
األطفــال ،وإمكانيــة التقــدّم الســريع فــي هــذا البُعــد
متاحــة لجميــع البلــدان مــن خــال التعليــم ،والســيما
تعليــم المــرأة.
ومــن الضــروري أن تركــز السياســات علــى
عوامــل أخــرى تؤثــر علــى التنميــة .ومــن هــذه
العوامــل إفســاح المجــال لألفــراد للمشــاركة الفعالــة
فــي المــداوالت والقــرارات التــي تعنــي حياتهــم.
فاألفــراد يصــرّ ون علــى مطلــب المشــاركة أكثــر
فأكثــر مــع ارتقائهــم فــي مســتويات التعليــم ووفــرة
وســائل االتصــال فيمــا بينهــم .ومن القضايــا األخرى

الهامــة أيضـا ً تغ ّيــر المنــاخ والتغيــرات الديمغرافيــة؛
فمــن الضــروري أن تســتفيد البلــدان مــن الفرصــة
العابــرة المتاحــة لهــا التخــاذ اإلجــراءات التــي تجنبها
الخســائر الكبيــرة فــي التنميــة البشــرية.
والحكومــات الوطنيــة هــي المســؤولة األولــى
عــن مواصلــة التنميــة البشــرية بالزخــم نفســه ،ال
بــل عــن اإلســراع فيهــا .غيــر أن الحكومــات ال
تســتطيع العمــل منفــردة فــي خضــم تســارع العولمــة.
وفــي هــذا الســياق ،يتنــاول الفصــل األخيــر الشــبكة
المتشــعبة مــن الترتيبــات الدوليــة التــي يجــب علــى
الحكومــات أن تكــون جــزءاً منهــا ،كمــا يتطــرق إلــى
كيفيــة تفعيــل عمــل المؤسســات اإلقليميــة والعالميــة
نحــو تحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة.
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