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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

موجز السياسات االجتماعية
العدد األول
التحول الديمغرافي في البلدان العربية :التھيؤ للمستقبل

)*( يستند ھذا الموجز إلى ورقة عمل أعدتھا السيدة بتول شكوري ،رئيسة فريق السكان والسياسة االجتماعية في اإلسكوا،
للمنتدى العربي للسكان الذي عقد في بيروت ،في الفترة من  19إلى  21تشرين الثاني/نوفمبر  ،2004مع تحديث البيانات والتحليل
والنتائج.
08-0434

مقدمة
أعد ھذا الموجز فريق السكان والسياسة االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
)اإلسكوا( ،وذلك بمناسبة مرور خمسة عشر عامﹰا على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاھرة في
عام  .1994وقد شكل ھذا المؤتمر منعطفاﹰ نحو نھجﹴ جديد يؤكد على الروابط بين السكان والتنمية ،وتلبية
احتياجات األفراد باعتبارھا حقﹰا من حقوقھم ،واعتبار اإلنسان ھدف ﹰا ووسيلة للتنمية .ومن ھذا المنطلق،
تم تأطير السياسات السكانية في إطار إيديولوجي جديد يكرس مبادئ حقوق اإلنسان ويقر بأن "نوعية
السكان" ،وليس "أعداد السكان" ،ھي األساس في تحديد السياسات السكانية .وانطالقاﹰ من ھذه المبادئ ،اتفق
المشاركون في المؤتمر على برنامج عمل تضمن سياسات ھادفة إلى تحسين نوعية حياة اإلنسان ،وإجراﺀات
لحث الدول على تبني ھذه السياسات وإدراجھا في األطر االجتماعية والثقافية .وشدد برنامج العمل على أن
السياسات السكانية بمفھومھا الحالي ال تنطوي بأي شكل من األشكال على تخفيض أعداد السكان عن طريق
تحقيق أھداف ديمغرافية ،بل تعتبر جزﺀﹰا ال يتجزأ من قضية التنمية بأكملھا؛ وأن ارتفاع معدالت الخصوبة
لم يعد مشكلة كمية بل أصبح له بعد نوعي يرتبط بالوضع االقتصادي واالجتماعي والتعليمي للمرأة والرجل،
كما يرتبط بمستوى تنمية الموارد البشرية وبمستوى الفقر؛ وأن التغيرات الديمغرافية لھا عالقة متبادلة
ووطيدة بالتنمية ،فعملية التحول الديمغرافي ھي عملية كمية ونوعية تحصل خاللھا تغيرات في معدالت
الخصوبة تنجم عن تحوالت نوعية في عملية التنمية ،مما يؤدي إلى حدوث تغيرات متعاقبة تطرأ على
التركيبة العمرية للسكان.
وتبين تقارير اإلسكوا أن التركيبة العمرية للسكان يعاد تشكيلھا من خالل عملية التحول الديمغرافي،
حيث تتدفق أفواج إضافية من السكان الذين ھم في سن العمل بينما تتقلص أفواج سكانية أخرى أھمھا
اليافعون وصغار السن .إن حدوث ھذه العملية في موازاة نمو بطيﺀ لفئة كبار السن يتيح لعدد من الدول أن
تشھد ،في أوقات متفاوتة وإنما لزمن محدد ،ظھور ما يعرف بالنافذة الديمغرافية .إال أن ھذا التحول الكمي،
وما يمليه من إعادة صياغة للھرم السكاني ،له مدلوالته النوعية التي أصبح للتحليل الديمغرافي إمكانية
تفسيرھا من خالل العالقة المتشابكة التي تربطه بدورة حياة اإلنسان .فالتحليل الديمغرافي لم يعد مجرد
عملية قياسية مقتصرة على حساب التغيرات الكمية التي تطرأ على المكونات الرئيسية للنمو السكاني ،مثل
معدالت الخصوبة والوفيات والھجرة ،بل اتسع مفھومه وتعددت منھجياته ليصبح أكثر ارتباطاﹰ بالمراحل
المختلفة لحياة اإلنسان وأكثر التصاقاﹰ بواقع التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية لعملية التنمية.
وتعتبر المرحلة الحالية استكما ﹰ
ال للمرحلة السابقة ،إال أنھا أكثر أھمية وتتطلب جھوداﹰ مكثفة في مجال
التخطيط للتنمية وصياغة السياسات المتكاملة ،كما تتطلب جھودﹰا مضاعفة في مجاالت أخرى أساسية في
عملية التخطيط أھمھا التحليل الديمغرافي .ويستمد الموضوع أھميته من حقيقة أن العالقة بين السكان
والتنمية ھي عالقة سببية تشق طريقھا باتجاھين :من الديمغرافيا إلى التنمية ومن التنمية إلى الديمغرفيا).(1
إن ھذا التفاعل بين السبب والنتيجة ھو عملية ديناميكية ،فكل من المتغيرات يؤثر في اآلخر ويتأثر به ،ولكن
تظھر نتائج ذلك خالل فترات متعاقبة وليست متزامنة ،كما تظھر نتائج ھذه العالقة بعد فترة زمنية تطول
أو تقصر بحسب حجم التدخالت.
فمن القضايا المھمة التي يجب أن تحظى باھتمام المعنيين بشؤون التنمية ،أن األثر االسترجاعي
للعالقة بين السكان والتنمية قد شرع بالظھور خالل العقد الحالي في بعض بلدان المنطقة ،ويتمثل في التحول
)Bloom David and David Canning (2003). “Cumulative Causality, Economic Growth and the Demographic Transition”, (1
in Population Matters: Demographic Change, Economic Growth and Poverty in the Developing World. OXFORD University Press,
New York.

الذي حدث في البنية الديمغرافية ونجم عنه ارتفاع نمو السكان في سن العمل وانخفاض معدالت اإلعالة ،بما
يتيح زيادة االدخار واالستثمار خاصة في تنمية الموارد البشرية وتحسين متوسط دخل الفرد .ويؤدي
االنخفاض المتوقع للخصوبة ،بالتزامن مع عدد أقل من السكان المعالين ،إلى تعزيز إمكانيات نمو متوسط
دخل الفرد لفترة قد تمتد خمسة وعشرين سنة ،خاصة وأن التجارب التاريخية تبين أن حدوث ھذه العملية في
موازاة نمو بطيﺀ لفئة كبار السن تتيح لعدد من الدول أن تشھد ،في أوقات متفاوتة وإنما لزمن محدد ،ظھور
الھبة الديمغرافية.

أوالﹰ  -مؤشرات ظھور النافذة الديمغرافية
ينخفض معدل الوفيات ،وبالذات وفيات األطفال ،عندما تنتشر وسائل التحصين ضد األمراض ويتم
تحيسن مستوى التغذية وتوفير المياه العذبة .ومع انخفاض معدل وفيات األطفال ،يرتفع العمر المتوقع
لإلنسان .تحدث ھذه التغيرات الديمغرافية بأقل كلفة وعند مستويات متواضعة لمتوسط دخل الفرد ،وذلك
نتيجة للضغط على الحكومات بتقديم الخدمات االجتماعية والصحية ونتيجة اللتزام المنظمات الدولية بتقديم
الخدمات الصحية ،ومجاناﹰ في بعض األحيان.
أما معدل الوالدات ،ولكونه يرتبط بمتوسط العمر عند الزواج وبالعادات االجتماعية والثقافية ،فإن
انخفاضه أكثر ارتباطاﹰ بمستوى التنمية البشرية وبتمكين المرأة )عن طريق التعليم وتوفير فرص العمل( ،مما
يؤدي إلى انخفاض حجم األسرة .وعليه ،فإن انخفاض معدل الخصوبة غالبﹰا ما يتأخر مقارنة بمعدل
الوفيات ،مما يؤدي إلى تأخر ظھور النافذة الديمغرافية .وعندما تبدأ معدالت الخصوبة باالنخفاض ،مقرونة
بانخفاض معدالت الوفيات ،تبدأ مرحلة جديدة يتغير بموجبھا الھرم العمري للسكان من ھرم منبسط القاع إلى
شكل آخر أكثر نتوﺀﹰا في الوسط .وھذا التغير ھو بطبيعته تدريجي وتراكمي ،ويعتمد إلى حد كبير على نمط
انخفاض معدالت الخصوبة )سريع ،أو متوسط ،أو بطيﺀ( .وتنطوي عملية انخفاض معدالت الخصوبة على
تغيرات مستمرة في الھيكل العمري للسكان .فعندما تكون معدالت الخصوبة مرتفعة ،تشكل الفئة العمرية
دون الخامسة عشرة )أي صفر  14 -سنة( نسبة كبيرة من السكان مقارنة بنسبة البالغين ممن ھم في عمر
النشاط االقتصادي .وعندما تنخفض معدالت الخصوبة ،ترتفع نسبة السكان في الفئة العمرية  64 - 15سنة.

ين و ي

ي

إن الجديد الذي أضافه التحليل الديمغرافي وارتباطه بالتنمية ھو األثر االسترجاعي للبعد الديمغرافي
وسرعته ،ويتمثل ذلك في أن انخفاض أعداد المعالين يؤدي إلي زيادة االدخار واالستثمار خاصة في الصحة
والتعليم ،مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الخصوبة .فما كان "سبباﹰ" في وقت من األوقات قد يصبح "نتيجة"
بفعل األثر االسترجاعي .وعند ارتفاع معدل نمو السكان في سن العمل وانخفاض معدالت اإلعالة ،يظھر
بوضوح األثر اإليجابي النخفاض معدالت الخصوبة ممثالﹰ بزيادة حصة الفرد من مدخالت اإلنتاج وبالتالي
ارتفاع متوسط دخل الفرد .ففي نقطة زمنية محددة ،يكون األثر إيجابي ﹰا أو سلبياﹰ حسب العالقة بين نمو
السكان في سن العمل ونمو السكان المعالين ،بمعنى أنه في حالة ارتفاع معدالت اإلعالة يظھر بوضوح األثر
السلبي ،إذ ينخفض مستوى االدخار نتيجة ارتفاع أعداد المعالين .في حين أن اتساع الفرق بين نمو السكان
في سن العمل ونمو السكان المعالين يظھر بوضوح األثر اإليجابي النخفاض معدالت الخصوبة ممثال بزيادة
االدخار واالستثمار.

ثاني ﹰا  -النافذة الديمغرافية في البلدان العربية
ألف  -اتجاھات التركيبة العمرية للسكان
إن البلدان العربية ،التي تميزت باتساع قاعدة ھرمھا السكاني ،مقبلة على تغيير كبير في التركيبة
العمرية للسكان ،حيث إن الفئة العمرية من صفر إلى  14سنة والتي كانت مھيمنة على التركيبة العمرية
للسكان ستتجه نحو االنخفاض بينما ستزداد فئة أخرى ھي فئة الشباب والذين ھم في سن العمل .إن تحليل
اتجاھات معدالت الخصوبة واتجاھات الھيكل العمري للسكان يشير إلى أن مالمح ھذه التغيرات بدأت
بالظھور منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ،حيث انخفض المتوسط اإلقليمي لمعدالت الخصوبة من 6.2
في الفترة  1985 - 1980إلى  4.1والدات حية لكل إمرأة في الفترة  ،2005 - 2000مما أدى إلى تغيرات
تدريجية أخذت أبعادھا بالظھور على الھيكل العمري للسكان في العقود التالية .فإذا صنفنا البلدان العربية إلى
فئتين :البلدان التي بدأت تسجل انخفاضاﹰ في معدالت الخصوبة إلى ما دون  5والدات حية لكل إمرأة،
والبلدان التي ال تزال تسجل معدالت خصوبة تتجاوز  5والدات حية لكل إمرأة ،يمكننا تلخيص نتائج
التصنيف على مدى أربعة عقود كما يبينھا الجدول .1
الجدول  - 1اتجاھات التركيبة العمرية للسكان مع أنماط انخفاض الخصوبة في البلدان العربية
)متوسط بدﺀ انخفاض معدل الخصوبة ھو والدات حية لكل إمرأة(
المدى الزمني النخفاض الخصوبة
البلدان
ما قبل بدﺀ انخفاض الخصوبة
ما بعد بدﺀ انخفاض الخصوبة

44.5
41.1

ما قبل بدﺀ انخفاض الخصوبة
ما بعد بدﺀ انخفاض الخصوبة

52.2
55.1

ما قبل بدﺀ انخفاض الخصوبة
ما بعد بدﺀ انخفاض الخصوبة

3.3
3.8

1980

2000
نسبة السكان صفر  14 -سنة
47.2
36.8
نسبة السكان  64 - 15سنة
50.3
59.4
نسبة السكان  +65سنة
2.6
3.8

2020
46.8
29.8
50.9
64.9
2.3
5.3

ويشير الجدول  2إلى أن عدد البلدان العربية التي تجاوزت فيھا معدالت الخصوبة  5والدات حية
لكل إمرأة خالل الفترة  1985 - 1980بلغ  18بلداﹰ ،أما البلدان التي انخفضت فيھا ھذه المعدالت عن

 5والدات حية لكل إمرأة فبلغ عددھا  4بلدان ھي :البحرين ،وتونس ،والكويت ،ولبنان .وخالل الفترة
 ،2005 - 2000بلغ عدد البلدان العربية التي انخفضت فيھا معدالت الخصوبة إلى ما دون  5والدات حية
لكل إمرأة  19بلداﹰ ،تراوحت فيھا معدالت الخصوبة بين  2.04في تونس و 4.89في جزر القمر .أما
البلدان التي حافظت على معدالت خصوبة عالية )أعلى من  5والدات حية لكل إمرأة( فھي الصومال )(6.43
واليمن ) (6.02وفلسطين ) .(5.63وتشير التقديرات للفترة  2020 - 2015إلى أن معدالت الخصوبة
ستنخفض في كافة البلدان العربية )ما عدا الصومال( إلى ما دون  5والدات حية لكل إمرأة .
الجدول  - 2معدل الخصوبة الكلي في البلدان العربية )(2020 - 1980
1985 - 1980
اليمن
سلطنة عمان
الصومال
الجماھيرية العربية
الليبية
الجمھورية العربية
السورية
جزر القمر
المملكة العربية السعودية
فلسطين
األردن
جيبوتي
الجزائر
العراق
السودان
موريتانيا
قطر
المغرب
مصر
اإلمارات العربية
المتحدة
تونس
الكويت
البحرين
لبنان

1995 - 1990
اليمن
الصومال
فلسطين

2005 - 2000
الصومال
اليمن
فلسطين

2015 - 2010
الصومال
اليمن
فلسطين

2020 - 2015
الصومال
اليمن
فلسطين

سلطنة عمان

جزر القمر

موريتانيا

موريتانيا

جيبوتي
السودان
جزر القمر
العراق
موريتانيا
المملكة العربية
السعودية

العراق
موريتانيا
السودان
جيبوتي
المملكة العربية
السعودية

جزر القمر
العراق
السودان
جيبوتي
المملكة العربية
السعودية

جزر القمر
العراق
السودان
جيبوتي
المملكة العربية
السعودية

سلطنة عمان

األردن
الجمھورية العربية
السورية
الجزائر
الجماھيرية العربية
الليبية

األردن
الجمھورية العربية
السورية
مصر
الجماھيرية العربية
الليبية

األردن
الجمھورية العربية
السورية

سلطنة عمان

قطر
مصر
اإلمارات العربية
المتحدة

قطر
المغرب

المغرب
البحرين
الكويت
تونس
لبنان

الجزائر
اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين
لبنان
الكويت
تونس

سلطنة عمان
مصر

األردن
الجمھورية العربية
السورية
مصر

قطر
الجماھيرية العربية
الليبية
الجزائر

قطر
الجماھيرية العربية
الليبية
الجزائر

المغرب
اإلمارات العربية
المتحدة
لبنان
البحرين
الكويت
تونس

المغرب
اإلمارات العربية
المتحدة
لبنان
الكويت
البحرين
تونس

مالحظة :تم تصنيف البلدان بناﺀ على "التوقعات السكانية العالمية :تنقيح عام  "2006الصادر عن األمم المتحدة.

قبل بدﺀ انخفاض معدالت الخصوبة :معدل الخصوبة الكلي أعلى من  5والدات حية لكل إمرأة.
بعد بدﺀ انخفاض معدالت الخصوبة :معدل الخصوبة الكلي أقل من  5والدات حية لكل إمرأة .

ويشير التحليل الديمغرافي إلى أن البلدان العربية ستنقسم في المستقبل القريب إلى مجموعتين:
المجموعة األولى تضم البلدان التي ستحصل على عائد ديمغرافي متأت من زيادة عرض العمل وانخفاض
نسبة المعالين وما ينتجه ذلك من زيادة في المدخرات ،وھي الجزائر ،والمغرب ،وتونس ،ومصر ،ولبنان،
واألردن ،والجمھورية العربية السورية ،والجماھيرية العربية الليبية؛ والمجموعة الثانية تضم البلدان التي
ستحصل على عائد ديمغرافي ولكن في عقود متأخرة نسبياﹰ وال تقع ضمن النطاق الزمني الذي حدده برنامج
عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام  1994وإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية في عام .2000
وكال المجموعتين تواجھان تحديات كبيرة وكالھما بحاجة إلى صياغة السياسات المالئمة .ولعل المجموعة
األولى تواجه تحديات مضاعفة إذ يتوجب عليھا عدم تفويت ھذه الفرصة وبذل الجھود القتناصھا ،خاصة
وأن ھذه الفرصة ستساعدھا على تنفيذ التزاماتھا في القضاﺀ على الفقر وتحسين نوعية حياة اإلنسان.
أما بلدان المجموعة الثانية فتحتاج إلى العمل على تسريع حدوث الھبة الديمغرافية ،وذلك عن طريق تطوير
السياسات السكانية اآليلة إلى تسريع تخفيض الخصوبة وتحسين الموارد البشرية .وقد ال تتمكن ھذه البلدان
من تخفيض نسبة الفقر المادي إلى النصف بحلول عام  2015ولكنھا قد تستطيع تخفيض الفقر البشري،
وذلك من خالل توجيه سياساتھا نحو العناية باإلنسان ،وال سيما في البلدان التي تعاني من الفقر البشري
إضافة إلى فقر الدخل.
ويالحظ أنه مع انخفاض الخصوبة إلى ما دون  5والدات حية لكل إمرأة سيطرأ تغير على الھيكل
العمري للسكان ،حيث سترتفع نسبة السكان في سن العمل من  52في المائة في عام  1980إلى  65في
المائة في عام  .2020أما في الصومال التي لم تتمكن من تخفيض معدالت الخصوبة إلى ما دون  5والدات
حية لكل إمرأة ،فإن األطفال يشكلون نصف السكان ،مما يعني أن الصومال لن تتمكن من الوصول إلى
الفرصة الديمغرافية ،وذلك نتيجة لالرتفاع الھائل في معدالت اإلعالة وما يسببه ذلك من كلفة في حسابات
النمو االقتصادي .وفي بعض البلدان التي ستنخفض فيھا معدالت الخصوبة إلى ما دون  5والدات حية لكل
إمرأة بحلول عام ) 2020كاليمن ،وفلسطين ،وموريتانيا ،وجزر القمر ،والعراق ،والسودان ،وجيبوتي( ،فإن
النافذة الديمغرافية ستفتح في المستقبل المتوسط والبعيد.
وعلى الرغم من زيادة العدد المطلق للسكان الذين ينتمون إلى فئة صغار السن )صفر  14 -سنة( من
 75مليوناﹰ في عام  1980إلى  109ماليين في عام  ،2000وتوقع زيادته إلى نحو  138مليوناﹰ في
عام ،2020فقد انخفضت نسبة ھذه الفئة من مجموع السكان من  43.8في المائة في عام  1985إلى 35.3
في المائة في عام  ،2005ويتوقع وصولھا إلى  32.2في المائة في عام  2015وإلى  22.8في المائة في عام
 .2045أما الفئة العمرية  65سنة وما فوق ،فھي تبدو مستقرة نسبيﹰا لغاية سنة  ،2015ثم تبدأ باالرتفاع
تدريجياﹰ.
ونتيجة لھذا التغير ،يصبح أمام البلدان العربية فرصة جديدة وتاريخية ،مدخلھا التغيرات الديمغرافية،
حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان في سن العمل وينخفض معدل اإلعالة ،وأن يتسع الفرق بين معدالت
نمو السكان في سن العمل والسكان المعالين للفترة  .2020 - 2000وبالفعل ،تشير التقديرات إلى أن نمو
السكان في سن العمل سيصل إلى  2.7في المائة في حين أن نمو السكان المعالين سيبلغ  1.4في المائة،
بمعنى أن الفرق بين االثنين سيتسع ليبلغ  1.3في المائة متيحاﹰ المجال لزيادة االدخار واالستثمار من ناحية،

والنحسار الفجوة بين حصة الفرد من الدخل وحصة العامل من الناتج من ناحية ثانية .وتتزامن ھذه الفرصة
الديمغرافية مع األھداف والغايات اإلنمائية لأللفية في خفض الفقر ومعدالت البطالة بحلول عام .2015
الشكل  -اتجاھات التركيبة العمرية للسكان في البلدان العربية
لشكل  - 1تجا ا لھيكلية لعمرية للسكا في لبلد لعربية )(2045-1985
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باﺀ  -اتجاھات معدالت اإلعالة
انخفض معدل اإلعالة) (2على صعيد المنطقة العربية ككلّ من  90.9في المائة في عام  1980إلى
 71.5في المائة في عام  ،2000ويتوقع استمرار انخفاضه إلى  58.4في المائة بحلول عام  .2020كذلك،
شھد معدل إعالة الصغار انخفاضﹰا ملحوظﹰا على صعيد المنطقة العربية من  84.5في المائة في عام 1980
إلى  65.3في المائة في عام  2000ثم من المتوقع أن يصل إلى  50.6في المائة في عام  .2020وقد طاول
ھذا االتجاه كل البلدان العربية .وفي موازاة انخفاض معدل اإلعالة الكلية ومعدل إعالة الصغار ،يالحظ ثبات
نسبي في معدل إعالة كبار السن خالل الفترة  2000 - 1980على مستوى العالم العربي ككل ،وال بد من
انتظار فترة من الزمن لكي ينعكس انخفاض مستوى الخصوبة ارتفاع ﹰا في نسبة كبار السن وفي معدل
إعالتھم .وعند مراجعة النسب المئوية للسكان في سن العمل ،نالحظ أنھا سوف ترتفع من  51.4في المائة
في عام  1970إلى  63.1في المائة في عام  2020و 64.9في المائة في عام  .2030فالتزايد التدريجي
) (2إن معدل اإلعالة ھو نسبة السكان المعالين )عدد السكان دون  15سنة والسكان بعمر  65سنة وما فوق( إلى السكان في
سن العمل ) 64 - 15سنة( .وينبغي االنتباه إلى أن بعض السكان في سن العمل قد ال يعملون فعلياﹰ.

النسبي للسكان في سن العمل يتزامن مع انخفاض تدريجي في معدل اإلعالة حيث يتقاطع االثنان وتتسع
الفجوة بينھما في منتصف العقد القادم أي بين عامي  2010و.2015
الشكل  -اتجاھات نسبة السكان في سن العمل ومعدل اإلعالة
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وتشھد البلدان العربية تزايداﹰ كبيرﹰا في أعداد سكانھا ،بحيث تشق ھذه األعداد طريقھا نحو الفئات
العمرية المختلفة ،مؤدية إلى انحسار نسبة الفئة العمرية األولى )صفر  14 -سنة( وإلى تضخم نسبة السكان
في الفئة العمرية الثانية ) 64 - 15سنة( وارتفاع طفيف جداﹰ في نسبة فئة السكان المسنين ) 65سنة
وما فوق( .ومع اعتماد سياسات مالئمة ،فإن ھذا التغير في التركيبة العمرية للسكان قد يخلق فرصة سانحة
للنمو االقتصادي في المستقبلين القريب والمتوسط في بعض البلدان العربية .وبما أن السلوك والحاجات
اإلنسانية تختلف باختالف مراحل الحياة ،يترتب على ذلك أن جزﺀاﹰ كبيرﹰا من الدخل يذھب على االنفاق
االستھالكي عندما ترتفع معدالت الخصوبة وتتسع قاعدة الھرم العمري للسكان وترتفع أعداد األطفال بين
صفر و 14سنة .فمع اتساع قاعدة الھرم السكاني ،يرتفع عبﺀ اإلعالة ويزداد االستھالك على حساب
االدخار .ويقدر عبﺀ اإلعالة في البلدان المرتفعة الخصوبة ب ـ  95شخص ﹰا في عمر اإلعالة مقابل كل 100
شخص في سن العمل ،وتنعكس ھذه المعادلة في حالة البلدان التي تتجه معدالت الخصوبة فيھا إلى
ال لكل  100شخص في سن العمل .كذلك ،فإن نمو متوسط
االنخفاض ،إذ يبلغ معدل اإلعالة  65شخص ﹰا معا ﹰ
دخل الفرد يتسم بالبطﺀ عندما يكون الفرق بين نمو السكان في سن العمل ونمو إجمالي السكان ضئيالﹰ،
ويتحسن النمو االقتصادي عندما يتعدى نمو السكان في سن العمل نمو إجمالي السكان بفارق قد يصل إلى
الضعف .ويحدث ھذا التحسن نتيجة مساھمة الھبة الديمغرافية في رفع حصة العامل من الناتج وبالتالي رفع
متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وفي حالة التشغيل الكامل للقوى العاملة قد يتساوى االثنان .أما
على الصعيد االجتماعي ،فإن انخفاض معدالت اإلعالة يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر ،وإلى تحسين نوعية
الموارد البشرية وتمكين المرأة ،إذ يسمح بتوزيع الدخل اإلضافي المتأتي من زيادة المدخرات واالستثمارات
على شريحة أكبر من السكان .فمع انخفاض الخصوبة ،ترتفع نسبة السكان في عمر العمل بينما تنخفض
ال واحداﹰ.
نسبة المعالين على مدى زمني قد يمتد عقوداﹰ قليلة وربما جي ﹰ
إن زيادة السكان في سن العمل والذين ينتمون إلى فئة الناشطين اقتصادياﹰ تحتل أھمية خاصة في
إطار العالقة بين السكان والنمو االقتصادي ،إذ أن تزامن زيادة أعداد ھذه الفئة مع نسبة إعالة متدنية يترتب

عليھا أداﺀ سريعا للنمو االقتصادي على الصعيد الكلي .فقد يؤدي االنخفاض المتوقع للخصوبة بالتزامن مع
عدد أقل من السكان المعالين ،إلى نشوﺀ إمكانيات للنمو االقتصادي قد تمتد لفترة خمسة وعشرين عاماﹰ خاصة
وأن التجارب التاريخية تبين أن حدوث ھذه العملية في موازاة نمو بطيﺀ لفئة كبار السن يتيح لعدد من
البلدان في المنطقة العربية أن تشھد ،في أوقات متفاوتة وإنما لزمن محدد ،ظھور الھبة الديمغرافية) (3التي
يمكن من خاللھا تحقيق زيادة في االدخارات الفردية واالستثمارات .فنسبة السكان في سن العمل ستبلغ 62
في المائة في عام  ،2015وذلك بمعدل نمو يقارب  4.7في المائة وبزيادة مطلقة تقدر ب ـ  105ماليين بين
عامي  2000و .2020وسوف تسمح ھذه الفرصة بانخفاض نسبة اإلعالة ألن أعداد صغار السن المعالين
)صفر 14 -سنة( سوف تنخفض بوتيرة أسرع من ارتفاع نسبة إعالة الكبار .ومن شأن ھذا الوضع المميز أن
يخفف عبﺀ اإلعالة الذي يمثله صغار وكبار السن على السواﺀ ،ما يتيح المجال أمام استثمارات إضافية في
التنمية االقتصادية واالجتماعية .وبشكل عام ،فإن المتوسطات اإلقليمية تشير إلى أن التغيرات الديمغرافية
على صعيد العالم العربي قد تظھر بوضوح بين عامي  2010و.2015
والھبة الديمغرافية نوعان :األول ،الھبة الديمغرافية البسيطة وھي الفرق بين معدل نمو السكان
المعالين ومعدل نمو السكان في سن العمل .فكلما تباين أو اتسع الفرق ،أدى ذلك إلى ارتفاع حصة الھبة
الديمغرافية في إجمالي الناتج المحلي والى نمو حصة الفرد من الناتج اإلجمالي .أما النوع الثاني ،فھو
ما يطلق عليه مصطلح الھبة الديمغرافية المضاعفة ،وھي التي تمثل الفرق بين معدل نمو السكان ومعدل نمو
السكان في سن العمل .وھي تسمى بالھبة الديمغرافية المضاعفة لكونھا تستوعب نمو السكان في سن العمل
مضافاﹰ إليه معدل تخفيض السكان العاطلين عن العمل إلى النصف .ومن المتوقع أن تساھم الھبة الديمغرافية
البسيطة بزيادة نمو متوسط حصة الفرد من إجمالي الناتج في البلدان العربية بمقدار  1.1في المائة سنوياﹰ
خالل الفترة  .2015 - 2000أما في حالة الھبة الديمغرافية المضاعفة ،والتي تأخذ باالعتبار تحقيق معدل
لنمو التشغيل يبلغ  4.0في المائة ويستوعب نصف عدد العاطلين مضافﹰا إليه نمو السكان في سن العمل ،فإن
مساھمتھا في نمو حصة الفرد من الناتج تقدر ب ـ  2.7في المائة سنويﹰا للفترة الزمنية نفسھا .أما البلدان
العربية التي ستظھر فيھا الھبة الديمغرافية بموجب معيار نمو معدل اإلعالة ونمو السكان في سن العمل فھي
الجزائر ،ومصر ،ولبنان ،والمغرب ،وتونس .وتم استبعاد االقتصادات النفطية الختالل ھياكلھا العمرية من
ناحية وتكيف نموھا االقتصادي مع األسعار العالمية للنفط من ناحية أخرى.

ثالثاﹰ  -اإلطار العام لالستفادة من الھبة الديمغرافية
على صعيد السياسات ،ينبغي الوعي بأن "العوائد الديمغرافية" غير حتمية ،بل يجب السعي لتحقيقھا،
وذلك من خالل توفير الشروط التي تساعد على االستفادة من الفرصة الديمغرافية ،وتحسين عملية اتخاذ
القرار وربطھا بمراكز البحوث بما يضمن تبني سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة تعمل على تحويل
المدخرات إلى استثمارات ،واستراتيجيات أخرى مكملة تحدد المستوى التكنولوجي المالئم )كثيف رأس المال
أو كثيف القوى العاملة( ،حيث تتوقف ھذه االستراتيجيات على طبيعة الظروف المحلية والدولية .ومن
الضروري أن يتزامن ذلك مع سياسات تعليمية وصحية موازية تعنى بنوعية حياة السكان ،وعلى وجه
الخصوص تمكين السكان من اكتساب المھارات والمعارف التي تؤھلھم لالنخراط في سوق العمل والحصول
على عمل منتج.
)Merrick, Thomas (2003). “Population and Poverty in Households: A Review of Reviews”, in Population Matters: (3
Demographic Change, Economic Growth and Poverty in the Developing World. OXFORD University Press, New York.

ألف  -إدماج التغيرات الكمية والنوعية للسكان وتوفير االلتزام السياسي
تبرز أھمية تأمين الدعم السياسي باعتبار أن الھبة الديمغرافية مشروع إنمائي يساعد في القضاﺀ على
الفقر ويؤمن عدالة أكبر في توزيع الدخل .ويعكس ھذا المشروع اإلنمائي األھمية القصوى للسكان في
تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية والقضاﺀ على الفقر من خالل تأمين التشغيل الكامل ،ورفع اإلنتاجية،
وتحسين الموارد البشرية .بمعنى آخر ،إن الدعم السياسي لھذه الفرصة الديمغرافية سيتيح للحكومات
والمنظمات الدولية تأمين تحقيق األھداف التي أقرھا المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام  1994وما تبعه
من أھداف التنمية التي نص عليھا إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية ،باعتباره نھجﹰا يعتمد التغيرات
الديمغرافية في تحسين الكفاﺀة االقتصادية مع تأمين المزيد من العدالة االجتماعية .إن عملية صياغة
السياسات اإلنمائية المتكاملة لھا تأثير مباشر وغير مباشر على سرعة وتوقيت وانتھاﺀ التحول الديمغرافي.
فتسريع التحول الديمغرافي يمكنه نشل االقتصاد من الفقر وتوجيھه إلى نمو مستدام.
وانطالقاﹰ من ذلك ،على البلدان العربية أن تعمل ،ضمن إطار اإلدارة الرشيدة ،على زيادة فاعلية
مؤسساتھا في صياغة سياسات ووضع أھداف وإجراﺀات تستھدف تحسين نوعية حياة اإلنسان؛ وإن السياسات
السكانية بمفھومھا الحالي ال تنطوي بأي شكل من األشكال على تخفيض أعداد السكان عن طريق تحقيق
أھداف كمية ديمغرافية ،بل ينبغي أن ينظر إليھا باعتبارھا جزﺀاﹰ ال يتجزأ من قضية التنمية بأكملھا.
وبموجب ھذا التحول في مقاربة قضايا السكان ،أصبحت السياسات التي تعمل على تمكين المرأة وتقليص
الفجوة االجتماعية والتاريخية بينھا وبين الرجل وسياسات القضاﺀ على الفقر ،وسياسات الصحة اإلنجابية،
كلھا أدوات تعمل على تسريع التحول الديمغرافي وذلك من خالل النھوض بإمكانات اإلنسان وجعله قادرﹰا
على تبني الخيارات العقالنية الخاصة بنواحي حياته المختلفة ومن ضمنھا سلوكه اإلنجابي أو تحديد عدد
األطفال الذين يرغب في إنجابھم.
باﺀ  -تحسين بيئة سوق العمل والسوق المالية
يساعد االنفتاح االقتصادي على األسواق العالمية وتحرير التجارة على رفع النمو االقتصادي من
خالل الوصول إلى األسواق العالمية وترويج الصادرات المحلية وزيادة الطلب عليھا عالمياﹰ ،ومن خالل
تعديل االختالالت الھيكلية للقطاعات االقتصادية وتمويل المشاريع الصغيرة محلياﹰ .إنما في ظل انخفاض
الكفاﺀة اإلنتاجية وانخفاض كفاﺀة االستثمارات ،تصبح منافسة منتجات األسواق العالمية أمراﹰ صعبﹰا واالستفادة
من فرص االنفتاح غير ممكنة وينسحب ذلك على مسألة االستفادة من الھبة الديمغرافية .ويتطلب اقتناص
الفرصة الديمغرافية توفر أسواق عمل ذات مرونة عالية الستيعاب نمو السكان في سن العمل .والمرونة
تعني قدرة أصحاب األعمال على التوسع والتعاقد بسرعة ،وانتقال العمالة بين الوظائف المختلفة وتخفيض
األجور استجابة لظروف السوق .فرب العمل يستطيع أن يطور نوعية عمله عبر نقل العاملين من قطاع
عمل إلى آخر ومن مھارة أو مھنة إلى أخرى ،بحيث تتكيف قوة العمل مع التغيرات الحاصلة في بيئة العمل
بسرعة وسالسة وطبقﹰا ألنماط الطلب الجديدة ،دون إحداث أثر سلبي على عملية اإلنتاج ،شرط أن يكون ذلك
مصحوباﹰ بتوفير شبكات األمان للعمال غير المھرة والمتضررين من جراﺀ ذلك.

كذلك ،فإن مرونة سوق العمل تعني التحكم بمستوى األجور بسھولة وبسرعة وبما يعكس مستوى
اإلنتاجية المستھدف .وللربط بالتحليالت السابقة ،فإن بلدﹰا مثل الجزائر يجب أن يرفع من معامل اإلنتاجية
الكلية ) (Total Factor Productivity-TFPمن )  (3.4 -في المائة سنوياﹰ إلى ) (0.2+في المائة في الفترة - 2000
 ،2015مع تخفيض المعدل المتزايد لرأس المال/اإلنتاج ) ،(Incremental Capital Output Ratio-ICORأي من
 12.5إلى  4.3في المائة ليسمح لألجر الفعلي باالرتفاع بمعدل  1.5في المائة سنويﹰا) .(4ولذلك يجب أن يتم
تصميم السياسات المتعلقة بالحد األدنى لألجور بتأن كي تتجنب البلدان العربية األخطاﺀ التي وقعت فيھا بلدان
أخرى .فعندما أقدمت البرازيل على رفع األجر الحقيقي إلى مستوى أعلى من الحد األدنى الذي يمليه
السوق ،أدى ذلك إلى انتقال العمال غير المھرة إلى قطاعات ذات أجر أعلى ،مما دفع بمستوى اإلنتاجية إلى
االنخفاض).(5
ومن ناحية أخرى ،ال بد من تشجيع االستثمارات األجنبية والمحلية ،بحيث تشمل المزايا التي تمنح
للمستثمر األجنبي المستثمر الوطني أيضاﹰ .وفي ھذه الحالة ،فان اإلعفاﺀات الضريبية وحدھا غير كافية
لتشجيع االستثمار .فال بد من توافر بنية أساسية مادية من طرق وموانئ ومواصالت واتصاالت وظروف
معيشية مناسبة .وال بد من وجود نظام قانوني واضح ومبسط يعترف بالحقوق ويوفر الحماية لھا ،ونظام
قضائي فاعل وعادل وسريع االستجابة .كذلك ال بد من توافر معلومات وإحصاﺀات سليمة وحديثة ومفصلة،
ووضع سياسات مالية ونقدية مستقرة بعيدة عن المفاجآت ،علمﹰا بأن االستقرار السياسي واألمن االجتماعي
أمران بغاية األھمية .وإذا كانت ھذه المؤسسات السياسية والقانونية واالقتصادية ضرورية ،فإنه يجب أن
تتوفر باإلضافة إلى ذلك إدارة حكومية معروفة بالنزاھة والكفاﺀة.
أما على صعيد نمو القوة العاملة ،فإن استيعابھا في أعمال منتجة يتعدى مرونة سوق العمل ليشمل
الحاجة إلى زيادة رأس المال أو االستثمار الذي بدوره يأتي من االدخار الحكومي وادخار األفراد
ومؤسسات األعمال أو من االستثمار الخارجي المباشر  .إال أن ادخار األفراد واألسر ھو األھم كما
برھنت الحالة في شرقي آسيا .فھذه االدخارات تعتمد بشكل مباشر على التغيرات الديمغرافية وعلى
العمر المتوقع لإلنسان ،ويشكل تشجيعھا وتحويلھا إلى استثمارات أحد التحديات التي تواجھھا البلدان
العربية  .فھذه البلدان ،التي ال يزال االستثمار في القطاع العام يھيمن على اقتصاداتھا ،تتميز بانخفاض
عوائد االستثمار ،ويطال االنخفاض عوائد االستثمار في القطاع الخاص أيضاﹰ  .فاالستثمار الخاص غير
كفؤ وغير كاف ويعود السبب في ذلك إلى أن االدخارات لم توجه بشكل مالئم عبر القطاع المالي إلى
مشاريع إنتاجية ،وذلك نتيجة لھيمنة الدولة على ھذا القطاع عبر البنوك والمصارف  .فكفاﺀة االستثمار
معبراﹰ عنھا بمعامل اإلنتاجية الكلية ) (TFPكانت في معظم البلدان العربية سالبةﹰ وربما يعود السبب إلى
تردي نوعية الموارد البشرية ،وإلى سوﺀ اإلدارة في المؤسسات التابعة للقطاع العام على وجه الخصوص.
وقد أصبح من الضروري إجراﺀ إصالحات في السياسة االقتصادية الكلية وفي المؤسسات المالية
لتشجيع األفراد على االدخار واالستثمار .فاالقتصادات العربية ،بالرغم مما تشھده من إصالحات ھيكلية،
ال تزال عاجزة عن جذب حجم جيد من االستثمارات الخارجية ،إذ أنھا ال تستحوذ على أكثر من  1في المائة
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من التدفقات االستثمارية األجنبية على الصعيد العالمي ونحو  2في المائة من نصيب البلدان النامية.
أما الرؤيا المستقبلية لالستثمارات ،فتحدد ضمن المعطيات التي ستنجم عن االستمرار في الخصخصة
وتحرير االقتصاد ،وال سيما من تخفيض كلفة رأس المال والطاقة وذلك مقارنةﹰ بالعمل.
وينبغي تطوير القطاعات االقتصادية لتصبح قادرة على استيعاب الطاقات البشرية ،وال سيما منھا تلك
التي تنجم عن التغيرات الديمغرافية )العرض من العمل( وما إليھا من أدوات مساندة ،كتحسين كفاﺀة اإلنتاج
لتجاوز مشكلة انخفاض اإلنتاجية وخاصةﹰ في قطاعي الزراعة والخدمات .أما في قطاع الصناعة ،فعلى
الدولة تشجيع عملية تنمية العمالة بغية استقطاب واستيعاب المزيد من القوى العاملة الماھرة لتكوين رصيد
تنافسي يسمح بالمقارنة والمضاربة على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،ولضمان التوازن الھيكلي القطاعي لھذه
القوى .وھذا ما يعزز مكانة الناتج اإلجمالي في قطاع الصناعة من خالل زيادة الصادرات ،ويجلب بالتالي
االستثمارات المادية والتقنية .وتشير الدراسات إلى أن قطاع اإلسكان ھو القطاع االقتصادي الذي يجب أن
تعول عليه اقتصادات البلدان العربية لالستفادة من الفرصة الديمغرافية وخلق قيمة مضافة تتراوح معدالت
نموھا بين  5في المائة و 6في المائة سنويﹰا وتأمين متوسط لمعدالت نمو التشغيل يبلغ  4.3في المائة سنويﹰا.
وھذا القطاع بطبيعته كثيف العمل ،إذ يعتمد في توليد القيمة المضافة على إحالل األيدي العاملة بدالﹰ من
التكنولوجيا ،كما أن حجم الطلب على المساكن سيزداد نتيجة لزيادة طلب السكان الشباب الذين ھم في سن
الزواج وفي مرحلة تكوين العائلة).(6
جيم  -االھتمام بالموارد البشرية
تساھم الموارد البشرية ،مھما بلغ حجمھا وإذا توفر لھا مستوى تعليمي عال وصحة جيدة وفرص
عمل ،في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداﺀ االقتصادي .إن تحسين الصحة العامة مھم جدﹰا لتسريع التحول
الديمغرافي ورفع النمو االقتصادي .فتحسين البيئة الصحية عبر تعميم برامج التحصين ضد األمراض
المنقولة ووسائل تنظيم اإلنجاب ،من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض وفيات الرضع واألطفال ،وانخفاض
معدالت الخصوبة ،وارتفاع متوسط العمر المتوقع لإلنسان ،والحد من االستبعاد االجتماعي ومن الفقر.
ولكي يكون الوضع الصحي لإلنسان عامالﹰ إيجابياﹰ في اقتناص الفرصة الديمغرافية ،يقتضي أن تولي البلدان
العربية االھتمام الكافي للسياسات الصحية ،وال سيما تلك التي تعنى بتأمين رعاية صحية فعالة للرضع،
لما لھا من دور إيجابي في تعزيز فرص بقاﺀ الطفل على قيد الحياة ،وانخفاض الخصوبة .عندھا ،يمكن
للعائلة التركيز على تأمين التعليم لعدد أقل من األطفال .كذلك فإن االھتمام بصحة األم مھم ألن وصول
المرأة إلى خدمات الصحة اإلنجابية يكفل تحقيق حجم العائلة المرغوب فيه ويكفل حياة أفضل لعائلتھا .إن
االھتمام بصحة األطفال وتحسين وضعھم الصحي والعناية بتغذيتھم يضمن أداﺀ تعليميﹰا جيداﹰ ويقلل من احتمال
تسربھم من التعليم .ولعلّ االھتمام بالوضع الصحي ككل مھم في تخفيف االستبعاد االجتماعي والفقر ،فقد
أكد البنك الدولي أن األسباب الرئيسية في زيادة فقر األسرة ھي المرض أو اإلصابة أو الوفاة.
أما تكوين رأس المال البشري ،فھو يعرف بأنه "عملية اكتساب وزيادة أعداد األفراد الذين يمتلكون
المھارات والعلم والخبرة التي تعتبر أساسية في التنمية االقتصادية والسياسية") ،(7وھو يترافق مع االستثمار
في اإلنسان وتنميته باعتباره ھدفﹰا ووسيلة في آن معﹰا لزيادة اإلنتاج .وتعاني عملية التعليم في البلدان
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العربية ،إضافة إلى خضوعھا للطلب االجتماعي ،من ضعف ارتباطھا باحتياجات سوق العمل ،مما أدى إلى
اتساع الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة وھذا غالبا ما ينجم عن عدم االنسجام بين طبيعة
مخرجات نظم التعليم وطبيعة احتياجات سوق العمل من المھن والمھارات ،علماﹰ بأن ذلك يتطلب االھتمام
بالتعليم من الناحيتين الكمية والنوعية .فمع انخفاض معدالت الخصوبة ومعدالت اإلعالة يزداد حجم الطلب
على مخرجات التعليم العالي .أما على الصعيد النوعي ،فالمناھج التعليمية يجب أن ترتبط بالواقع الحالي
وبالرؤية المستقبلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية .والتعليم يعتبر أداة فعالة في تحسين النمو االقتصادي
وفي القضاﺀ على الفقر على المستويين الوطني واألسري .ففي الوقت الذي يعزز التعليم ،وال سيما تعليم
اإلناث ،مساھمة الفرد في العملية اإلنتاجية على المستوى الكلي ،فإنه يساھم في تقليل وفيات األطفال
واألمھات ويسمح للمرأة بأن تنخرط في سوق العمل.
وقد أصبح من الضروري تطويع النظام التعليمي لدمجه في التخطيط اإلنمائي وفي العملية اإلنمائية
بشقيھا االقتصادي واالجتماعي .ولذلك ،ينبغي العمل على صياغة أھداف ھذا النظام كي تكون منسجمة مع
احتياجات المجتمع .فالتعليم نظام له مدخالت ومخرجات تؤثر في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
وتتأثر بھا ،خاصة تلك المتصلة باحتياجات سوق العمل ،إذ يعتبر نظام التعليم الرافد األساسي للموارد
البشرية .ولعلّ األھم ھو العمل على تعديل وإصالح النظام التعليمي بحيث يكون أداة مرنة لخدمة العملية
اإلنمائية بدالﹰ من خدمة الھدف الذاتي من التعليم .فبدالﹰ من أن يكون النظام التعليمي مرآة تعيد إنتاج ما ھو
سائد في المجتمع ،يمكن تحويله إلى أداة للتطور والتنمية الكلية .وكما ھو معلوم ،فالنظم التعليمية التقليدية
تتميز باالنتقائية والغربلة ،إذ أنھا عبر قنواتھا وأدواتھا المختلفة تشجع األفضل على االستمرار في متابعة
الدراسة ،وتؤدي باآلخرين إلى التسرب عبر المراحل التعليمية بحيث ال يصل إلى المرحلة الجامعية إال القلة
التي تتمتع بفرص حياتية أفضل.
وبالتالي ،تبرز ضرورة االھتمام بالنظم الحديثة للتدريب التي تعمل على تطوير المھارات المتوفرة
واكتساب المھارات الجديدة ،باإلضافة إلى ضرورة تالفي انخفاض العمالة الحالية الناتجة عن جھل التقنيات
عبر وضع سياسات تدريبية تعزز من القدرات التنافسية للقوى العاملة وتؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية
للصادرات.
ومن ھنا ال بد من تصنيف التحديات أمام المجموعتين من البلدان على أنھا تحديات مادية وتحديات
بشرية .وأمام ھذه التحديات ،على البلدان العربية أن تعمل في اتجاھات عدة ،فبلدان المجموعة األولى
)أي بلدان الھبة الديمغرافية( عليھا صياغة السياسات واالستراتيجيات التي تجعل الفرصة الديمغرافية نھجاﹰ
إنمائيﹰا معتمدﹰا في تحقيق معدالت نمو اقتصادية عالية ،وذلك بالتركيز على رأس المال البشري وسوق العمل
وتشجيع االدخار واعتماد استراتيجية دمج التغيرات الكمية والنوعية في السكان وإنشاﺀ السياسات المتكاملة.
بينما تعمل بلدان المجموعة الثانية على تسريع حدوث الفرصة الديمغرافية واالستفادة التدريجية والتراكمية
من انخفاض نسبة المعالين وما يتيحه ھذا االنخفاض من زيادة في الموارد لتحسين االستثمار البشري،
واالعتماد على برامج تنفذ على مستوى األسرة والفرد ،مثل برامج الصحة اإلنجابية والبرامج األخرى ذات
العالقة بتنمية الموارد البشرية ،وال سيما تمكين المرأة ،لما لذلك من تأثير إيجابي في عملية القضاﺀ على
الفقر.

