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في مواجهة ظروف تنموية صعبة ال بل سيئة 

جدًا أحيانًا.

النتيجة 2: ال يزال طريق اإلنجاز طوياًل، 

وتحديدًا في ما يتعلق بجودة التنمية البشرية، 

حتى بالنسبة ألغنى مناطق العالم.

النتيجة 3: تشكل االستدامة البيئية شاغاًل 

أساسّيًا للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على 

حد سواء.
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يستمر قسم كبير من سكان العالم في مواجهة 
ظروف تنموية صعبة ال بل سيئة جدًا أحيانًا.

يقدم التقرير أربع نتائج أساسية:

ال يزال طريق اإلنجاز طوياًل، وال سيما فيما يتعلق 
بجودة التنمية البشرية، حتى بالنسبة ألغنى 

مناطق العالم.

تشكل االستدامة البيئية شاغاًل أساسّيًا للبلدان 
المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء.

يشّكل الحكم الرشيد التحدي األكثر إلحاحًا على 
مستوى التنمية في العالم.

2
3
4

1

الرسائل الرئيسية

1
2
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وتتطلب مواجهة التحديات اآلنفة الذكر اتخاذ 
إجراءات على أربع جبهات ذات صلة بالسياسات:

بناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات 
أنظمة متكاملة في قطاعي التعليم 

وسوق العمل.

تعزيز النظم البيئية والصحية 
لتحسين نتائج الحياة الصحية.

إقامة روابط متينة بين فعالية الحكومة 
والحوكمة الديمقراطية.

4
التركيز على البلدان التي تواجه أعلى مستوى 

من التحديات والسعي إلى ضمان األمن 
البشري في البلدان المنكوبة بالنزاعات.

1
2
3
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ر  طرأ على مشهد التنمية في العالم تغيُّ
جذري خالل العقود الثالثة الماضية. 

ذلك أن بعض تحديات التنمية، بما فيها 
التفاوت والحوكمة، إما بقيت كما هي 

أو استفحلت. وفي المقابل، برزت أو 
عادت إلى الواجهة مجددًا تحديات أخرى، 
مثل االستدامة واألوبئة العالمية. كذلك 

حققت عدة بلدان نامية إنجازات كمية 
تتعلق بمختلف أهداف التنمية، ولكن 

المقاييس التقليدية تجاهلت إلى حد بعيد 
قياس جودة تلك اإلنجازات. 

يقدم َنهج القدرات1 إطارًا مفاهيمّيًا شاماًل لتحليل هذه 
التحديات. ومع ذلك، ال بد من إجراء تغيير في ُنُهج القياس 

التقليدية. وفي هذا السياق، يقترح هذا التقرير اعتماد دليل  
عالمي جديد، هو دليل تحديات التنمية )DCI(. ويهدف هذا 

الدليل إلى قياس أوجه القصور في اإلنجازات ضمن ثالثة 
مجاالت بارزة ومترابطة هي: التنمية البشرية المعدلة حسب 

الجودة، واالستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة.

ومن خالل تطبيق هذا الدليل الجديد، يخلص التقرير إلى أن 
حوالي نصف سكان العالم ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة 

أو مرتفعة جدًا من تحديات التنمية. وُتعدُّ الحوكمة التحدي 
التنموي األكثر إلحاحًا في العالم، والتحدي الوحيد الذي يتفاقم 

على مستوى العالم. ويشير أيضًا إلى عدم تسجيل أي منطقة 
في العالم الحد األدنى من تحديات التنمية البشرية المعدلة 
حسب الجودة، بما فيها أكثر منطقتين تقّدمًا في العالم، أي 

أوروبا وأمريكا الشمالية. كذلك تستمر االستدامة البيئية في 
كونها شاغاًل أساسّيًا للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

ويشدد التقرير على أن تحديات التنمية في العالم بارزة 
ومعقدة ومترابطة، وأنه ال يمكن ألي جهة فاعلة على 

مستوى التنمية أن تحلها بمفردها، سواء كانت حكومة 
وطنية أو منظمة دولية. ولذا ينبغي أن ُتتخذ إجراءات على 

المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل عقد 
تحالفات بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التنمية. 

ويقترح التقرير خطة عمل من أربعة محاور تشمل المكونات 
الثالثة لدليل  تحديات التنمية. وتتضمن هذه الخطة تعزيز 

الُنُظم البيئية والصحية لتحسين نتائج الحياة الصحية، 
وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات ُنُظم متكاملة 
للتعليم وسوق العمل، وإقامة روابط متنية بين فعالية 

الحكومة والحوكمة الديمقراطية، وإعطاء األولوية للبلدان 
التي تواجه أعلى مستوى من التحديات.

لقد خلقت الثورة الصناعية الرابعة تحديات جسيمة، كما 
انطوت على فرص كبرى بالنسبة لمختلف بلدان العالم. وُتعدُّ 

هذه الثورة مسألة شاملة لعدة قطاعات تترتب عليها آثار 
بارزة على مختلف جوانب التنمية، بما في ذلك جودة التنمية 

البشرية واالستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة. ومع ذلك، 
تشكو غالبية البلدان التي تواجه مستوى مرتفعًا ومرتفعًا جدًا 
من التحديات من انعدام القدرة على جني فوائدها، علمًا أنها 
األكثر هشاشة في مواجهة آثارها السلبية. وفي هذا التقرير، 

لم نتمكن من إيالء االهتمام الكافي للتحدي الذي تنطوي 
عليه هذه الثورة، بسبب نقص البيانات. ومع ذلك، ُتناَقش 

المؤشرات الوثيقة الصلة بهذا التحدي، بما فيها المؤشرات 
المتعلقة باالبتكار وإنتاج المعارف والعمالة الالئقة، في قسم 

التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة. ويبين التحليل أن 
عجزًا كبيرًا في المعرفة يعيق قدرة البلدان التي تواجه أعلى 

مستوى من التحديات على معالجة الفجوة الرقمية. ومع 
توفر المزيد من البيانات، ال بّد أن تحظى هذه المسألة باهتمام 

إضافي في التقارير المقبلة.

 التنمية البشرية
 المعدلة حسب الجودة

االستدامة البيئية

الحوكمة الرشيدة
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2. يتطلب مشهد 
التنمية في الق�ن 
الحادي والعش��ن 

إعادة النظر في 
ُنُهج القياس 
الكالسيكية 
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ُأجريت مناقشات كثيرة حول المسائل التي 
يتعين التطرق إليها عند قياس إنجازات 

التنمية. إن هذا التقرير يدعو إلى اعتماد 
إطار واسع النطاق وأكثر تركيزًا على 
الجانب المتعلق بالجودة، كما يسلط 

الضوء على أقل البلدان نمّوًا، وبالتالي 
على البلدان التي تواجه أعلى مستوى من 

تحديات التنمية.

ومن خالل تطبيق َنهج القدرات والسعي إلى االستفادة من 
َمواطن القوة فيه، يهدف التقرير أيضًا إلى معالجة المرتكزات 

األساسية غير المشمولة في المؤشرات الراهنة للتنمية العالمية 
هج، وال سيما دليل التنمية البشرية. ويذكر  التي تعتمد  هذا النَّ

أن مبررات التركيز لفترة طويلة على الجانب الكمي في 
اإلنجازات استندت في الماضي إلى ضعف كمية اإلنجازات. 
ولكن مع قيام البلدان بمعالجة الثغرات ذات الصلة، ازدادت 
أهمية التركيز على جودة التنمية البشرية. وال بد من تجاوز 

مقاييس التنمية البشرية التي تركز على كمية اإلنجازات لتقييم 
جودة التقدم المحرز وطابعه الشمولي. 

وكخطــوة أولــى باتجــاه تحقيق هذا الهدف، يســعى التقرير 
إلــى تكييــف دليــل التنميــة البشــرية العالمي، ليصبح قادرًا 

علــى قيــاس جــودة إنجازات التنمية البشــرية، مــا يعني ضمنًا 
تعديــل إنجــازات دليــل التنمية البشــرية بمقاييس الجودة. 

كذلــك يذهــب التقريــر إلــى أبعد من هــذا التعديل، انطالقًا من 
أن اإلطــار األوســع نطاقــًا لقيــاس التنميــة ينبغي أن ينطوي على 

إدمــاج أبعــاد أخــرى فيــه2. وعليه، يتطــرق التقرير إلى تحديين 
بالغــي األهميــة علــى جميع المســتويات، هما االســتدامة البيئية 

والحوكمة الرشــيدة. 

وثمة أسباب وجيهة تدعو إلى إدماج هذه الجوانب في اإلطار 
المذكور، إذ ُتعدُّ االستدامة البيئية شرطًا هاّمًا لتقدم التنمية 

البشرية. وقد سعى الباحثان سين وأناند إلى معالجة دمج 
االستدامة بالتنمية البشرية عن طريق استخدام َنهج نظري 
ومنهجي3. وذهبا إلى القول إن االستدامة ترتبط على نحو 

جوهري بمسألة اإلنصاف بين األجيال. وفي سياق البيئة، تعني 
االستدامة أنه »ينبغي على الجيل الحالي المحافظة على البيئة 
قدر المستطاع بما يمّكنه من السعي إلى تسليم األجيال المقبلة 

قدرًا مماثاًل من فوائد التنمية البشرية«4.

ويواجه العالم حاليًا تهديدات بيئية مكثفة بأشكال مختلفة، 
بما فيها تزايد األحوال الجوية المتطرفة، وفترات الجفاف 

الممتدة، وحرائق الغابات، والفيضانات. وتشكل هذه العوامل 
الطبيعية معوقات خطيرة أمام الرفاه االجتماعي واالقتصادي، 

إما بصورة مباشرة من خالل التسبب بارتفاع عدد الوفيات 
والتكاليف الناجمة عن األضرار المادية، أو بصورة غير مباشرة 

من خالل مجموعة من اآلثار الضارة ذات الصلة بمستويات 
اإلجهاد المائي، والتوازن اإليكولوجي البحري والبري، والنمو 

االقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وغيرها. وتتكبد جميع 
القطاعات االقتصادية تقريبًا خسائر فادحة من جراء الكوارث 

الطبيعية، ولكن الزراعة ُتعدُّ األكثر تأثرًا من بينها، بسبب 
القضاء على المحاصيل أو تقييد القدرة على زراعة األراضي 
بما يؤثر على نوعية المحاصيل، فضاًل عن التداعيات السلبية 

المحتملة على األمن الغذائي والفقر. 

©iStock-RadekProcyk
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3. تقديم 
دليل 

تحديات 
التنمية

كذلك تشّكل الحوكمة الرشيدة التحدي التنموي األكثر إلحاحًا 
على مستوى العالم. ونظرًا إلى اإلنجازات المتزايدة التي 

تحققــت فــي مجــال الرفــاه من خالل تطور القدرات البشــرية، 
بــات التأكيــد علــى الواليــة على الحياة يكتســي أهمية متزايدة. 

وال شــك أن هذه الحرية ُتعدُّ ذات قيمة مســتقلة وجوهرية بحد 
ذاتهــا، كمــا أنهــا قيمة أساســية لتعزيز الرفاه. وتتطلب ممارســة 
الواليــة علــى الحيــاة ضمان حكم القانون، ومشــاركة المدنيين 

في الحياة السياســية، وإنشــاء مؤسســات فعالة وخاضعة 
للمســاءلة. وبــدون هــذه العناصر، ال يمكــن تحقيق إنجازات 
مؤكــدة فــي مجــاالت الصحة والتعليم واالســتدامة البيئية.

إن َنهــج القــدرات ال ينظــر إلى األفــراد بوصفهم مجرد 
مســتفيدين مــن ثمــار التنمية، بل كمهندســين لحياتهم 

ومســتقبلهم5. وبالتالــي، عندمــا يتــم إجبــار األفراد على القيام 
بعمل ما، من خالل اإلكراه أو االســتمالة أو حتى إشــاعة 

األجواء الســلبية، ال يمكن القول إن هؤالء يمارســون الوالية 
علــى حياتهــم، وهــي مفهــوم مرتبط بالرفاه ولكنــه متمايز عنه. 

ويعــرّف مــن يمــارس الواليــة على حياته بأنه ذلك الشــخص 
القــادر علــى القيــام بالعمــل وإحــداث التغيير. وقد تؤدي الوالية 
علــى الحيــاة إلــى تعزيــز رفــاه المــرء وأيضًا رفاه اآلخرين، ما قد 

يضطر األفراد إلى وضع أنفســهم في مواقف قاســية وصعبة، 
على حســاب صحتهم أو أمنهم. ولكن ذلك يؤكد أنهم يمارســون 

واليتهم.

وترتبــط الواليــة علــى الحياة ارتباطاً وثيقــاً بالديمقراطية 
العمليــة والتشــاركية الفعليــة. ويتجاوز ذلــك عملية االنتخاب 

بحــد ذاتهــا، ويــؤدي إلــى حلقة حميدة. إن الحريات السياســية 
تهدف إلى تمكين األفراد من المطالبة بسياســات توســع نطاق 

قدرتهم على مســاءلة الحكومات. وقد يســاعد الحوار والنقاش 
المجتمعــات المحليــة علــى صياغة شــكل أولوياتها.

"الصحافة الحّرة، والمجتمع المدني 
الفّعال، واحترام الحريات السياسية 

التي يكفلها الدستور، دعامٌة شاملة 
لتطوير المؤسسات والتنمية البشرية." 

©iStock-SDI Productions
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3. تقديم 
دليل 

تحديات 
التنمية
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يهدف دليل تحديات التنمية البشرية 
المقترح إلى قياس أوجه القصور في 

ثالثة إنجازات تنموية، وهي: حريات الرفاه 
األساسية كما ُتقاس باألبعاد الثالثة 

المعدلة من حيث الجودة لدليل التنمية 
البشرية التقليدي، واالستدامة البيئية، 

والحوكمة الرشيدة6. وتماشيًا مع اإلطار 
المفاهيمي للتقرير، تم منح كل تحد وكل 
بعد من أبعاد هذه التحديات وزنًا متساويًا. 

وبهدف تبسيط هذه العملية، استخدم 
كاتبو التقرير متوسطًا حسابّيًا بداًل من 

المتوسط الهندسي، نظرًا الشتمال القياس 
على العديد من المؤشرات الفرعية. وهذا 

يؤدي إلى الحصول على دليل يسهل 
حسابه وتفسيره. 

©iStock-petesphotography
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المؤشر الفرعيالبعد الفرعيالبعددليل التحدي

دليل تحدي
 التنمية البشرية المعدل 

حسب الجودة

العمر الصحي المتوقع عند الوالدة ، بالسنواتدليل تحدي الصحة

دليل تحدي التعليم

سنوات الدراسة المتوقعة

متوسط سنوات الدراسة

نتائج االختبارات  المنسقة )عامل الخصم(

دليل التحدي الدخل
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

دليل التنمية البشرية للتفاوت في الدخل )عامل 
الخصم(

دليل تحدي االستدامة 
البيئية

ر  دليل تحدي تغيُّ
المناخ وكفاءة 

استخدام الطاقة

ر المناخ تغيُّ
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

نصيب الفرد من البصمة المادية

الكفاءة في استخدام 
كثافة الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجماليالطاقة

دليل تحدي الصحة 
البيئية

جودة الهواء

التعرض للجسيمات العالقة التي ال يتجاوز قطرها 
2.5 ميكرومتر

استخدام الوقود الصلب داخل المنازل

ض لألوزون التعرُّ

مرافق الصرف 
الصحي ومياه الشرب

الصرف الصحي غير اآلمن

مياه الشرب غير اآلمنة

ض للرصاصالمعادن الثقيلة التعرُّ

التحكم في النفايات الصلبةإدارة النفايات

دليل تحدي الحوكمة

دليل تحدي 
الحوكمة 

الديمقراطية

حكم القانون 
والوصول إلى العدالة

شفافية القوانين والتنبؤ بمدى القدرة على إنفاذها

الوصول إلى العدالة

المساءلة المؤسسية

الرقابة التنفيذية

المساءلة القضائية

إدارة عامة تتسم بالنزاهة والحياد

المشاَركة
التشاور مع منظمات المجتمع المدني 

البيئة التشاركية للمجتمع المدني

دليل تحدي فعالية 
الحكومة

فعالية الحكومة )نوعية الهياكل األساسية وتقديم 
الخدمات العامة(

إطار عمل المجموعات الثالث من تحديات التنمية التابعة لدليل تحديات التنمية

     المصدر: اإلسكوا.
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النتيجة 1:
يستمر قسم كبير من سكان العالم في مواجهة ظروف تنموية صعبة ال بل سيئة 

جدًا أحيانًا

سّجلت 11 دولة
زيادة في درجاتها حسب دليل تحديات التنمية وهي: بربادوس، 

والبرازيل، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومصر، وهايتي،  وليبيا، 
ومدغشقر، ونيكاراغوا، والجمهورية العربية السورية، وفنزويال، واليمن.

يهــدف دليــل تحديــات التنميــة إلــى تركيــز االهتمام على 
تحديــات التنميــة بــداًل مــن إنجــازات التنميــة. ويؤدي ذلك 
إلــى إعطــاء األولويــة للبلــدان التــي تواجه أعلى مســتوى 

مــن التحديــات، مــا يســاعد علــى لفت االنتبــاه إليها في 
النقــاش العالمــي بشــأن التنميــة البشــرية وأهــداف التنمية 

المســتدامة. وُتــوّزع الدرجــات حســب دليــل تحديــات التنمية 
ومكوناتــه بيــن خمــس فئــات، وهــي: المســتوى المنخفض جدًا، 

والمســتوى المنخفض، والمســتوى المتوســط، والمســتوى 

المرتفــع، والمســتوى المرتفــع جــّدًا مــن التحديات. وتشــير 
درجــة 0.2 كحــد أقصــى التــي يســجلها بلــد مــا، إلى أنــه ينتمي 
إلــى فئــة المســتوى المنخفــض جــدًا مــن التحديــات، بينما تدل 
الدرجــات مــن 0.2 إلــى 0.3 علــى فئــة التحديــات المنخفضة. 

وتــدل الدرجــات مــن 0.3 إلــى 0.45 علــى مجموعــة التحديات 
المتوســطة، بينمــا تــدل الدرجــات مــن   0.45 إلــى 0.55 علــى 

المســتوى المرتفــع مــن التحديــات. وتشــير الدرجــات التي 
تتجــاوز 0.55 إلــى مجموعــة التحديــات المرتفعــة جدًا.

من 163 بلدًا شملها دليل تحديات التنمية، يواجه 49 بلدًا 
مستوى مرتفع و25 بلدًا مستوى مرتفع جدًا من تحديات 

التنمية. ويقيم في هذه البلدان حوالي 3.5 مليار فرد، أي 45 
في المائة من سكان العالم. وال يواجه سوى 15 بلدًا يقيم فيها 

حوالي 5 في المائة فقط من سكان العالم، مستوى منخفض 
جّدًا من التحديات. وفي سياق يتسق مع النتائج التي توصلت 

إليها أدلة أخرى، تقع معظم البلدان التي تواجه أعلى مستوى 
من التحديات حسب دليل تحديات التنمية في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. وفي المقابل، تقع معظم البلدان التي تواجه 

أدنى مستوى من التحديات في أوروبا.

وخالل الفترة 2000-2020، سّجلت 11 دولة زيادة في درجاتها 
حسب دليل تحديات التنمية وهي: بربادوس، والبرازيل، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومصر، وليبيا، ومدغشقر، 
ونيكاراغوا، والجمهورية العربية السورية، وفنزويال، واليمن، 

كما انتقلت فنزويال من فئة التحديات المرتفعة إلى فئة 
التحديات المرتفعة جّدًا. 

ومن بين البلدان التي ُصّنفت ضمن فئة التحديات المرتفعة خالل 
عام 2000، انتقل 31 بلدًا إلى مجموعة البلدان ذات المستوى 

المتوسط من التحديات بحلول عام 2020. كذلك انتقلت تسعة 
بلدان من فئة التحديات المتوسطة إلى فئة التحديات المنخفضة 

وهي: شيلي وكوستاريكا وتشيكيا وإستونيا واليونان وجمهورية 
كوريا )كوريا الجنوبية( والتفيا وليتوانيا وسلوفينيا. وانتقلت 
ثمانية بلدان من فئة التحديات المنخفضة إلى فئة التحديات 

المنخفضة جّدًا، وهي: النمسا وبلجيكا وفرنسا وأيرلندا واليابان 
ولكسمبرغ ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.

ونجم عن انتقال منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 
مجموعة التحديات المرتفعة إلى مجموعة التحديات المتوسطة 

انخفاض ملحوظ في نسبة سكان العالم في الفئة األولى، من 
60 في المائة خالل عام 2000 إلى 36 في المائة خالل عام 

2020 )الشكل 1(. وإذا ُوضعت جانبًا المكاسب التي حققتها هذه 
المنطقة، وتحديدًا الصين، يبدو مشهد دليل تحديات التنمية في 
العالم خالل عام 2020 متماثاًل تقريبًا مع مشهد عام 2000، نظرًا 
لمحدودية حركة االنتقال من مجموعة التحديات المرتفعة جدًا 

إلى مجموعة التحديات المرتفعة. كذلك ظّل أعضاء مجموعة 
البلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات في عام 2000 

هم أنفسهم تقريبًا خالل عام 2020.

وسجلت نسبة سكان العالم في فئة البلدان ذات التحديات 
المنخفضة جّدًا زيادة هامشية من 2 إلى 5 في المائة بين عامي 
2000 و2020؛ علمًا أن معظم األفراد ضمن هذه الفئة يعيشون 

في منطقتي شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وينتمي 

©iStock-Noctiluxx



15
تقرير تحديات التنمية في العالم

ملخص

الشكل 1. عدد السكان في كل فئة من فئات دليل تحديات التنمية حسب المنطقة لألعوام 2000 و2010 و2020 

غالبية األفراد في مجموعة التحديات المنخفضة إلى كندا 
والواليات المتحدة. 

وعلى المستوى الُقطري، سجلت هايتي أعلى الدرجات )0.658( 
حسب دليل تحديات التنمية في جميع أنحاء العالم، بينما 

سجلت سويسرا أدنى الدرجات )0.124( حسب الدليل. ويبين 
ذلك أنه ينبغي حتى على البلدان التي تواجه أدنى مستوى من 

التحديات إجراء تحسينات. 

سجل أكبر تدهور في الدرجات حسب دليل تحديات التنمية 
من عام 2000 إلى عام 2020 في بلدان المنطقة العربية 

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويذكر أن العديد من 
هذه البلدان تشكو من نزاعات داخلية أو إقليمية، كما هو الحال 

بالنسبة إلى لبنان. وفي المقابل، تعافت البلدان التي شهدت 
أكبر قدر من التحسينات حسب دليل تحديات التنمية، بما 

فيها  رواندا، من الحرمان الشديد الذي كانت تشكو منه في عام 

2000، كما استطاعت بلدان االتحاد السوفياتي سابقًا، بما فيها 
أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان، إجراء تحسينات جوهرية 

على مدى العقدين الماضيين. 

وحدثت انخفاضات حسب متوسط دليل تحديات التنمية على 
الصعيد العالمي، من 0.485 إلى 0.437، وبالنسبة لمعظم مناطق 

العالم. وحققت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر انخفاض 
في هذا المجال )الشكل 2(. وُتعدُّ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

المنطقة التي تواجه أعلى مستوى من التحديات، حيث سجل 
متوسط درجاتها 0.553 في عام 2020. وفي المقابل، سجلت 

أمريكا الشمالية 0.249 درجة، ما يجعلها المنطقة التي تواجه أدنى 
مستوى من التحديات. وتواجه المنطقة العربية ومنطقة جنوب 

آسيا مستوى مرتفعًا من التحديات، حيث تسّجالن درجات تفوق 
بوضوح المتوسط العالمي. وتشكو المنطقتان من فجوات ملحوظة 

في مستويات دليل تحديات التنمية مقارنة بأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

مستوى منخفض جدًا
 من التحديات

0
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المصدر: حسابات اإلسكوا.
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المصدر: حسابات اإلسكوا. 

عنــد النظــر فــي تأثيــر كل مــن التحديــات الثالثــة على درجات 
دليــل تحديــات التنميــة، يبــرز نمــط متميــز على مســتوى 

المناطــق، إذ يالحــظ أن لالســتدامة البيئيّــة والحوكمــة التأثيــر 
األكبــر فــي معظــم المناطــق باســتثناء أفريقيــا جنــوب الصحراء 
الكبــرى، حيــث لتحــدي التنميــة البشــرية المعــدل حســب الجودة 

التأثيــر األكبــر. وبالنظــر إلــى االرتفــاع الملحوظ فــي تحديات 
الحوكمــة فــي العالــم علــى مــدى العقديــن الماضيين، شــّكل ُبعد 

الحوكمــة 35 فــي المائــة مــن درجــات دليل تحديــات التنمية 
العالمــي بحلــول عام 2020.

الشكل 2.  دليل تحديات التنمية: درجات المناطق وإسهامات التحديات الثالثة  لعامي 2000 و2020 

©iStock-PeopleImages
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تشكو جودة التنمية البشرية من تفاوتات خطيرة على 
المستوى العالمي. وال تسّجل أي منطقة، بما في ذلك المنطقتان 

األكثر تقّدمًا في العالم، أي أوروبا وأمريكا الشمالية، تحديات 
منخفضة جدًا حسب دليل تحدي التنمية البشرية المعدل 

حسب الجودة )الشكل 3(. وتشكو أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، بوصفها المنطقة التي تواجه أعلى مستوى من 

التحديات على مدى العقدين الماضيين، من الحرمان الناجم 
عن عدة عوامل، بما في ذلك ضعف أداء الحوكمة، والحروب 

األهلية، والصدمات مثل جائحة اإليدز7. وُتعدُّ جنوب آسيا 
منطقة أخرى تواجه مستوى مرتفعًا من تحديات التنمية 

البشرية المعدلة حسب الجودة، رغم أنها شهدت أيضًا أكبر 
انخفاض في هذه التحديات في الفترة 2020-2000.

النتيجة 2:
ال يزال طريق اإلنجاز طوياًل، وتحديدًا في ما يتعلق بجودة التنمية البشرية، حتى 

بالنسبة ألغنى مناطق العالم

الشكل 3. دليل تحدي التنمية البشرية المعدل حسب الجودة: نتائج المناطق وحصص األبعاد  لألعوام 2000 
و2020 

المصدر: حسابات اإلسكوا. 
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تواجه معظم مناطق العالم حسب دليل 
االستدامة البيئية، مستوى أعلى من تحّدي 

ر المناخ  الصحة البيئية مقارنة بتحدي تغيُّ
وكفاءة استخدام الطاقة )الشكل 4(. ويمثل 

تحدي الصحة البيئية حوالي 80 في المائة 
من تحديات االستدامة البيئية في جنوب 

آسيا. وُتعدُّ أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا 
الشمالية المنطقتين الوحيدتين اللتين 

ر  تسجالن درجات أعلى بالنسبة لتحدي تغيُّ
المناخ وكفاءة استخدام الطاقة. وتعزى 

ثالثة أرباع الدرجات التي سجلتها آسيا 
الوسطى وأمريكا الشمالية، إلى هذا الُبعد. 

وباستثناء أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا 
الشمالية، يسهم التعليم بأكبر حصة على دليل تحدي التنمية 

البشرية المعدل حسب الجودة. ويبدو أن المنطقة العربية 
تواجه مستوى مرتفعًا جدًا من تحدي التعليم، حيث بلغت 

حصصها 48 في المائة في عام 2020 و49 في المائة في عام 
2000، حسب إجمالي دليل التنمية البشرية المعدل حسب 

الجودة. وال غرابة في ذلك نظرًا إلى معدالت التفاوت المرتفعة 
جّدًا في قطاع التعليم بين البلدان العربية وداخل كل منها8.

وفي عام 2020، تضمنت فئة التحديات المتوسطة على دليل 
التنمية البشرية المعدل حسب الجودة أعلى نسبة من سكان 
العالم. وُيعدُّ ذلك تحّسنًا هاّمًا ألن أكبر نسبة من سكان العالم 

كانت تصنف ضمن فئة التحديات المرتفعة جّدًا في عام 2000. 
ويعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى التحسينات التي أجرتها 

بعض البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة في جنوب آسيا، 
مثل بنغالديش والهند، التي انتقلت من فئة التحديات المرتفعة 

جدًا إلى فئة التحديات المرتفعة بين عامي 2000 و2010. 
وينتمي معظم سكان البلدان التي تواجه مستوى مرتفعًا جّدًا 

من التحديات إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

وخالل الفترة 2000-2020، ارتفعت درجات عدة بلدان على 
دليل التنمية البشرية المعدل بحسب الجودة. وشكلت النزاعات 

أحد أبرز أسباب هذا التدهور الكبير. ويشار إلى أن ثالثة 
من أصل 10 بلدان سجلت أعلى خسائر في الترتيب على 

المؤشر هي من البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات، وهي ليبيا 
واليمن والجمهورية العربية السورية، على التوالي. وتصّنف 
مصر ولبنان، اللذان يشكوان من أزمات سياسية وصعوبات 

اقتصادية جمة، ضمن المجموعة عينها. 

النتيجة 3:
تشكل االستدامة البيئية شاغاًل أساسّيًا للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد 

سواء

©iStock-South_agency
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يتبين من دراسة كل تحد من تحديات االستدامة البيئية حسب 
المنطقة أن 7.5 في المائة فقط من سكان العالم يعيشون في 

بلدان ذات مستوى منخفض ومنخفض جّدًا  من التحديات 
البيئية، ومعظمهم من أوروبا. كذلك يعيش 62 في المائة من 

سكان العالم في بلدان تواجه مستوى مرتفعًا ومرتفعًا جدًا 
من هذه التحديات. وال شّك أن بعض التحسن طرأ على توزيع 

السكان بين الفئتين المذكورتين على دليل تحديات التنمية، 
حيث انتقلت عدة بلدان في جنوب وشرق آسيا من مجموعة 

التحديات المرتفعة جّدًا إلى مجموعة التحديات المرتفعة. 
وينبغي التوقف عند اإلنجاز الذي حققته الصين والهند على 

حد سواء في هذا المجال نظرًا للثقل الديمغرافي البارز الذي 
يتمتعان به. ومع ذلك، يظل التقدم اإلجمالي غير كاف في هذا 
المجال، ال سيما وأن نسبة كبيرة من سكان العالم تظل بعيدة 

عن مسار التنمية المستدامة.

وعلى الصعيد العالمي، أصبحت البلدان أكثر إدراكًا ألهمية 
الحفاظ على البيئة. ومع ذلك، تبرز تفاوتات هامة بين مختلف 

المناطق في التقدم نحو تحقيق األهداف ذات الصلة. ويبدو 

الشكل 4. دليل تحدي االستدامة البيئية: نتائج المناطق وحصص األبعاد  لعامي 2000 و2020 
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المصدر: حسابات اإلسكوا. 
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أن بعض البلدان قد ُأغفلت وأن درجاتها ارتفعت حسب دليل 
تحدي االستدامة البيئية. وُتعدُّ الواليات المتحدة من بين 
أفضل 10 بلدان على مستوى العالم استطاعت أن تحسن 

تصنيفها، بفضل التقدم المحرز في ُبعدي االستدامة البيئية 
على حد سواء، وتحديدًا الصحة البيئية. وفي المنطقة العربية، 

حققت الجمهورية العربية السورية أحد أبرز التحسينات، 
ولكن يعزى ذلك لألسف إلى انخفاض استهالك الطاقة الناجم 
عن الدمار االقتصادي الذي تسبب به النزاع. ويتصدر البلدان 
العشرة المذكورة عدد من دول االتحاد السوفيتي السابق، بما 
في ذلك أذربيجان وبيالروس وطاجيكستان. ويذكر أن هذه 

البلدان واجهت مستوى مرتفع جّدًا من تحديات الصحة البيئية 
في عام 2000، كما أجرت تحسينات بارزة في هذا المجال 

خالل العقدين الماضيين، وال سيما في ما يتعلق بالوصول إلى 
المياه وتوفير مرافق الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة.

ويذكــر أن نصــف البلــدان العشــرة التي تراجــع ترتيبها أكثر من 
ســواها حســب المؤشــر هي من البلدان ذات الدخل المنخفض 

وأقــل البلــدان نمــّوًا في أفريقيا جنــوب الصحراء الكبرى. 
وارتبطــت أنمــاط النمــو فــي تلك البلــدان بارتفاع ملحوظ في 

بصمتها المادية، وهذا ليس مســتغربًا نظرًا ألن خطوط األســاس 
لديها منخفضة نســبّيًا. وفي اإلجمال، تشــير النتائج إلى أن 

بعــض البلــدان التــي تواجه أعلى مســتوى مــن التحديات البيئية 
تعتمد سياســات صديقة للبيئة، التي تهدف بشــكل أساســي 
إلــى الحــد مــن االعتمــاد على الطاقة المســتخرجة من الوقود 

ر المناخ. وفي  األحفــوري وتخفيــض الضغــوط الناجمة عــن تغيُّ
المقابــل، تتحــرك أفقــر البلدان في االتجــاه المعاكس نظرًا 

النخراطهــا فــي عمليــة التحول االقتصادي. 

©iStock-Mordolff
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سّجل متوسط تحديات الحوكمة على مستوى العالم ومختلف 
المناطق ارتفاعًا خالل الفترة 2000-2020، وذلك باستثناء 

شرق آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة العربية. ورغم أن مستوى 
تحديات الحوكمة في المنطقة العربية تراجع مقارنة بمثيله في 

عام 2000، إال أنه يظل أعلى مما كان عليه قبل انتفاضات عام 
2011. وبالنسبة للعديد من المناطق وعلى المستوى العالمي، 

انخفض مكّون فعالية الحكومة حسب دليل تحديات الحوكمة 
منذ عام 2000. وبالتالي، تعزى الزيادة اإلجمالية في المؤشر إلى 
حد بعيد وعبر معظم المناطق، إلى االرتفاع في مكّون الحوكمة 

الديمقراطية. وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة 
العربية تحّسنًا طفيفًا في هذا الُبعد، حيث ظلت األولى في فئة 
التحديات المتوسطة والثانية في فئة التحديات المرتفعة جّدًا.

وبينما تواجه المنطقة العربية أعلى مستوى من تحديات الحوكمة 
وتتبّوأ المرتبة األعلى في مكون الحوكمة الديمقراطية، تواجه 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى مستوى حسب تحدي 
فعالية الحكومة. ويعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية وظروف 

الخدمة العامة ونقص اإلنفاق العام. وعلى سبيل المثال، تشكو 
معظم الطرقات في تلك المنطقة من سوء الصيانة، كما أنها غير 

معبدة في الغالب، وال ُتعدُّ الموانئ فعالة بحسب المعايير العالمية، 
كما تصّنف البنية التحتية لقطاع الكهرباء بأنها األسوأ في العالم 
في ما يتعلق بمعايير النمو والموثوقية وإمكانية الوصول إليها9.

وتعيش أكبر شريحة من سكان العالم في بلدان تصنف في فئة 
التحديات المرتفعة حسب دليل تحديات الحوكمة لعام 2000 

)الشكل 5(. وفي عام 2010، اشتملت فئة التحديات المتوسطة 
على أكبر شريحة من سكان العالم، قبل أن يتدهور الترتيب 
بشكل ملحوظ خالل عام 2020. ويعزى هذا االتجاه بشكل 

أساسي إلى زيادة تحديات الحوكمة في بعض بلدان أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى. وأدى 
انتقال بعض البلدان، مثل إيران وسريالنكا، من المستوى المرتفع 
إلى المستوى المرتفع جّدًا من تحديات الحوكمة بين عامي 2000 

و2010، إلى زيادة عدد األفراد الذين يعيشون في بلدان تواجه 
مستوى مرتفعًا جدًا من تحديات الحوكمة.

النتيجة 4:
تشّكل الحوكمة الرشيدة  التحدي األكثر إلحاحًا على مستوى التنمية في العالم

الشكل 5. عدد األفراد في كل فئة من الفئات الخمس لدليل تحدي الحوكمة حسب المنطقة، لألعوام 2000 
و2010 و2020 

المصدر: حسابات اإلسكوا. 
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01

ال يؤدي النظام الديمقراطي وظيفته بشكل صحيح إذا لم يتم 
ضمان الحقوق والحريات األساسية. وبالتالي، تبرز الحاجة 

إلى سن قوانين وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق اإلنسان 
وحرياته. ومن هذا المنطلق، ترتبط حقوق اإلنسان بالمؤسسات 

الفعالة بشكل وثيق. وال غرابة في أن هناك ترابطًا قوّيًا بين 
دليل تحديات الحوكمة والمؤشرات الفرعية لحقوق اإلنسان 

والحريات، بما فيها المتوسط الحسابي لمؤشري مضايقة 
الصحفيين ورقابة الحكومة على وسائل اإلعالم، والمتوسط 

الحسابي لمؤشري عدم التعرض لالغتيال السياسي والتعذيب. 

وال بد من توفير الخدمات العامة األساسية لألفراد، ال سيما 
وأن ذلك يلبي احتياجاتهم وينسجم مع احترام الحقوق 

والحريات التي يتمتعون بها. وبدون هذه الخدمات واحترام 
حقوق اإلنسان وحرياته، يصبح اندالع العنف واحتدام النزاع 

إحدى النتائج المحتملة. وهذا ما يفسر متانة العالقة بين 
دليل تحدي الحوكمة دليل السالم العالمي الذي يصدره معهد 
االقتصاد والسالم10. ويذكر أن العديد من البلدان التي تواجه 

قدرًا كبيرًا من تحديات الحوكمة ومستويات مرتفعة من 
العنف مقارنة بدرجاتها حسب دليل تحدي الحوكمة، متأثرة 

بالنزاعات، وتحديدًا البلدان العربية.

الرسالة 1 في مجال 
السياسات 

تعزيز الُنُظم البيئية والصحية لتحسين 
نتائج الحياة الصحية

فرضت جائحة كورونا ضغوطًا جمة على مختلف البلدان، ما 
دفعها للعمل بشكل حثيث رغم الصعوبات المتزايدة، كما خلقت 

تحديات جديدة على مستوى المؤسسات. وأدى ذلك إلى 
تفاقم َمواطن الضعف في ُنُظم الرعاية الصحية في القطاعين 
العام والخاص لدى مختلف البلدان، كما أثر بشكل خاص على 

أشد الفئات ضعفًا، وال سيما األطفال والنساء وكبار السن. وقد 
رات ديمغرافية بارزة، إذ أثرت الجائحة  شهدت عدة بلدان تغيُّ

بشكل واضح على متوسط سنوات العمر المتوقعة. 

وتجلت أهمية الرعاية الصحية ودورها في التأثير على 
المؤشرات االقتصادية وتوزيع الثروة طوال فترة الجائحة. 

ويقدر البنك الدولي أن  جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع معدالت 
الفقر في العالم بشكل دراماتيكي خالل عام 2021 )استنادًا إلى 

خط الفقر المدقع الذي حدده بما يعادل 1.90 دوالر في اليوم( 
من 7.8 في المائة إلى 9.1 في المائة. وكنتيجة لذلك، ارتفع 

"ارتفع عدد األفراد الذين 
يعيشون بأقل من 1,90 
دوالر في اليوم حالّيًا 

بنحو 97 مليون فرد"
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عدد األفراد الذين يعيشون بأقل من 1.90 دوالر في اليوم حالّيًا 
بنحو 97 مليون فرد11. وتشير توقعات اإلسكوا أيضًا إلى أن 

العالم لن يتمكن بحلول عام 2030 من تلبية غاية الهدف 1 من 
أهداف التنمية المستدامة في ما يتعلق بإزالة الفقر المدقع12. 

كذلك تكشف تقديرات اإلسكوا عن أن التفاوت في توزيع 
الثروة في المنطقة العربية تفاقم بعد الجائحة. وعلى سبيل 

المثال، ارتفعت حصة الثروة على طيف الثراء لشريحة الواحد 
في المائة األعلى دخاًل من السكان من 37 في المائة إلى 45 

في المائة، كما ارتفعت حصة شريحة العشرة في المائة األعلى 
دخاًل من السكان من 75 في المائة إلى 81 في المائة13.

رات السريعة  وعلى مستوى يتجاوز نطاق الجائحة، أدت التغيُّ
في نمط الحياة والزيادة في معدالت األمراض غير السارية، 

إلى توسيع الفجوة بين متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 
ومتوسط العمر الصحي المتوقع عند الوالدة. وتشكو البلدان 

النامية من الشيخوخة المبكرة للسكان وارتفاع معدالت 
األمراض المزمنة، ما يعزز الطلب على الرعاية الصحية. وباتت 
هذه األنماط والتحديات التنموية الناجمة عنها تتطلب بشكل 

متزايد تحسين نوعية الخدمات وغيرها من التدخالت.

كذلك يتطلب منع الصدمات غير المتوقعة في قطاع الصحة 
والتخفيف من حدتها اتخاذ إجراءات منسقة على مستوى 

العالم. وبالتالي، ينبغي على الحكومات أن تتعاون في ما بينها 
لضمان توزيع اللقاحات بطريقة أكثر إنصافًا، وتمويل ُنُظم 

فعالة للرعاية الصحية، وال سيما في أفقر البلدان وفي تلك 
التي تواجه أعلى مستوى من التحديات. وقد تؤدي التغطية 

الصحية التي تتسم بأنها شاملة ومعقولة التكلفة إلى تعزيز 
الوقاية من الجوائح الحالية والمقبلة، واالستجابة لها والتعافي 

منها والتأهب لمواجهتها. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يمكن 
عقد مؤتمر قمة عالمي بشأن قضايا الصحة للتفاهم حول 

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال.

ولكن االكتفاء بتعزيز قدرات النظام الصحي دون معالجة 
الدوافع البيئية لالعتالل والوفيات قد يؤدي إلى ضياع فرص 

زيادة متوسط العمر الصحي المتوقع عند الوالدة. وعلى سبيل 
المثال، ُيعدُّ الوصول إلى مياه الشرب النظيفة عاماًل هاّمًا جدًا 

لصحة اإلنسان، الذي يتطلب تحسين نظام إدارة الموارد المائية 
لضمان إقامة توازن فعال ومنصف بين االستخدامات الحالية 

واالحتياجات المتزايدة للمياه، وإدامة األمن المائي في ظل 

©iStock-Pornpak Khunatorn
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ر المناخ. وتشتمل السياسات األخرى الرامية إلى تحسين  تغيُّ
الصحة البيئية واإلنسان على توسيع نطاق الوصول إلى مرافق 

الصرف الصحي واالستثمار فيها وزيادة الوعي بالممارسات 
المتعلقة بالحفاظ على النظافة الصحية.

وعلى المستوى العالمي، يشكل تزايد الضغوط على الكوكب 
وعدم الكفاءة في استخدام الطاقة، اللذان ينطويان على آثار 
مباشرة وغير مباشرة على الصحة العامة، مصدرًا للقلق. وقد 

يؤدي ذلك إلى إخراج التنمية المستدامة عن مسارها، ما لم تتخذ 
إجراءات عاجلة لتصحيح السياسات. وينبغي استخدام جميع 
اآلليات الالزمة لتوسيع نطاق الحريات اإلنسانية، وفي الموازاة 

السعي إلى التخفيف من الضغوط على الكوكب، بما في ذلك من 
خالل المعايير والقيم االجتماعية، والحوافز واألنظمة، والتنمية 

البشرية القائمة على الطبيعة14. وتؤدي الحكومات دورًا هاّمًا 
في هذا المجال ألنها تتمتع بالنفوذ والسلطة الرسميين لحشد 

التحرّك الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة، سواء في ما 
يتعلق بإقرار تسعيرة للكربون وإنفاذها، أو إلغاء القوانين التي 

تهمش فئات بعينها أو تحرمها، أو وضع أطر سياسية ومؤسسية 
ذات صلة. وتبرز ثالثة حوافز فعالة جّدًا في هذا المجال. 

ويتمحور الحافز األول حول التمويل الذي يشمل تقديم الحوافز 
للمؤسسات المالية وكذلك للسلطات التنظيمية التي تشرف 

عليها. ويتعلق الثاني بوضع تسعيرة النبعاثات الكربون، ما قد 
يعيد توجيه مسار االستثمار واالستهالك لدعم التكنولوجيات 

التي تحد من انبعاثات الكربون. ويستند الحافز الثالث إلى 
التحّرك الجماعي، بما في ذلك على المستوى الدولي. 

وينبغي حشد التحركات باتجاه خفض كثافة الطاقة وتعزيز 
المصادر الحديثة للطاقة المتجددة. ويمكن للسياسات 

االستباقية ذات الصلة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة أن 
تشكل حافزًا على التغيير في هذا المجال. وفي هذا السياق، 

ينبغي على مختلف البلدان أن تسعى إلى تحقيق أقصى فائدة 
ممكنة من التقدم التكنولوجي والتكنولوجيا الخضراء التي 
أضحت متاحة على نطاق واسع. كذلك ينبغي عليها اتخاذ 
خطوات أكثر جرأة لدفع عملية انتقال الطاقة العالمية نحو 

المصادر الحديثة للطاقة المتجددة. ولتشجيع هذا التحول، 
ينبغي تعديل أسعار الطاقة، من خالل اإللغاء التدريجي للدعم 

المالي الذي تقدمه الحكومات للمصادر التقليدية للطاقة. 
إن تمويل مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أقل وتقديم 

قروض ميّسرة ذات صلة  قد يؤديان إلى تعزيز االستثمارات 
المستدامة والطويلة األجل في هذا المجال15، وذلك بموازاة 
إقامة هياكل أساسية جديدة للطاقة النظيفة، التي تتطلب 

إنفاقًا استثمارّيًا في مجال الطاقة يتراوح في مجمله بين 2 و3 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنوّيًا16.

إّن التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المشاركة 
في تحمل المخاطر من خالل االستفادة من نضوج الحلول القائمة 

على إنتاج الطاقة باستخدام كميات منخفضة من الكربون، ُيعدُّ 
عنصرًا هاّمًا الجتذاب المصادر المتنوعة والمرنة لرأس المال التي 

أصبحت الحاجة ماّسة إليها لضّخ االستثمارات الطويلة األجل في 
أنظمة الطاقة17. وتؤدي استثمارات القطاعين الخاص والعام في 
البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل 

في حماية المناخ وخلق الوظائف على نطاق واسع.

وباختصار، يعتمد تحسين نتائج الحياة الصحية على حماية 
صحة الُنُظم البيئية، ما يوجب اّتباع تقنيات جديدة وتغيير 

األنماط السائدة لالستهالك. وقد كشفت جائحة كورونا عن عملية 
مقايضة عديمة الرحمة لالحتياجات البشرية غير المحدودة 

بمحدودية القدرة البيئية لكوكب األرض. وينبغي على مختلف 
البلدان أن تتبع نماذج أكثر استدامة للنمو االقتصادي، التي ُتعدُّ 

مناسبة لألفراد والكوكب على حد سواء.

الرسالة 2 في مجال 
السياسات

بناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات 
ُنُظم متكاملة للتعليم وسوق العمل بغية 
االستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة 
الصناعية الرابعة والحد من اآلثار السلبية 

لهذه الثورة

©iStock-Deepak Sethi ©iStock-VV Shots
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يؤدي التعليم الجيد دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الشامل 
والتنمية االقتصادية بشكل عام، إذ يحّد من التفاوتات 

االجتماعية، وال سيما الالمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، 
يؤدي نقص الوظائف الالئقة إلى قطع العالقة بين التعليم عالي 

الجودة والعمالة الالئقة من جهة والحد من الفقر والالمساواة 
من جهة أخرى. ويذكر أن عدة بلدان حول العالم شهدت نمّوًا 

في الدخل بشكل عام، ولكن عدم المساواة في توزيع هذا 
الدخل تفاقمت جدًا، ألن زيادة التحصيل العلمي لم تؤِد إلى 
ارتفاع في الدخل الفردي من الوظائف التي تتطلب مهارات 

أكثر تطّورًا. ويعيش 71 في المائة من سكان العالم حالّيًا في 
بلدان تشكو من تفاقم الالمساواة في الدخل18.

وتشّكل هذه النتائج مصدر قلق، ال سيما أن البلدان التي تشكو من 
تفاوت ملحوظ في الدخل وتوزيع الثروة تسجل نتائج اجتماعية 

أقل إنصافاً، كما أنها أكثر عرضة لالستقطاب االجتماعي والنزاعات 
المحلية19. وينبغي التدقيق بعناية في سياسات االقتصاد الكلي 
للتشجيع على خلق وظائف الئقة تعزز النمو الشامل واإلنتاجية. 

وال يشمل ذلك تصميم سياسات وأدوات مالية ونقدية فعالة 
فحسب، بل أيضًا صياغة سياسات قطاعية وصناعية داعمة 

للعمالة من أجل تحسين التنويع، وإعادة التأكيد على دور السياسة 
النقدية في دعم تنمية القطاع الخاص، وال سيما من خالل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة20.

وينبغي إعداد األجيال المقبلة بشكل كاف للعيش في ظل 
اقتصادات أكثر اعتمادًا على المعرفة. وعليه، يحتاج الشباب 

إلى اكتساب المزيد من مهارات التفكير اإلبداعي والنقدي، 
واكتساب الكفاءة الالزمة، وال سيما في المواضيع المتعلقة 

بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد يضمن ذلك 
استفادتهم من التحوالت الرقمية التي شهدتها الثورة الصناعية 

الثالثة، كما يمكنهم من النجاح في ظل التقنيات التي باتت 
تحل مكان العمالة، بما فيها أنظمة الروبوت والذكاء اآللي 

المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

ويستند أحد المقاييس الهامة للتقدم التكنولوجي على قياس 
مدى قدرة أحد البلدان على توليد المعرفة واالستفادة منها 
لتحقيق مكاسب في التنمية البشرية. ويمثل دليل التعقيد 

االقتصادي أحد المؤشرات التي تهدف إلى قياس هذا الُبعد. 
ويتالءم هذا المؤشر بشكل طبيعي مع الدليلين الفرعيين 

لتحّدَيي التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة للدخل 
والتعليم، كما يرتبط بمؤشر تحدي الدخل المعدل حسب 
التفاوت )الشكل 6(. ويتفق ذلك مع النتائج التي تبين أن 

مستوى التنويع االقتصادي والمحتوى المعرفي لعملية اإلنتاج 
ُيعدُّ بمثابة مؤشر لمستويات الدخل الراهنة والمستقبلية وربما 

حتى لتوزيع الدخل. 

الشكل 6. دليل تحدي الدخل المعدل حسب التفاوت ومؤشر التعقيد االقتصادي 
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وبما أن التعليم الجيد يؤدي إلى مداخيل أعلى تتسم 
بأنها موّزعة بشكل أفضل عن طريق العمالة، التي تحد من 

الالمساواة والفقر، تبرز الحاجة إلى بذل جهود منسقة على كال 
الجبهتين. وال بد من تحسين قدرات قطاعي الصحة والتعليم 
ة المستشفيات  من خالل زيادة أعداد األطباء والمعلمين وأسرَّ

لتقليص التحديات الصحية والتعليمية المعدلة حسب الجودة. 
وفي الموازاة، ينبغي تعزيز االستثمار في القطاعات التي تقوم 

على استخدام المعرفة بشكل مكثف وفي تلك التي تشكل 
قيمة مضافة بحد ذاتها، ال سيما وأن ذلك يؤدي إلى خلق 

وظائف الئقة على نطاق واسع وتحسين التعقيد االقتصادي، 
ما ُيعدُّ عنصرًا ضرورّيًا لمواجهة التحديات التي تفرضها الثورة 

الصناعية الرابعة.

وال تزال العمالة بصفة عامة، وعمالة الشباب تحديدًا، تمثل 
تحديات ملحة في معظم البلدان، وال سيما في تلك التي 
تصّنف ضمن مجموعة الدخل المنخفض. وعلى المستوى 
العالمي، بلغ إجمالي معدل البطالة لمن يبلغون 15 عامًا أو 

أكثر 6.6 في المائة في عام 2019. وبلغ إجمالي معدل البطالة 
بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، 15.2 
في المائة، أي أكثر من ضعف المعدل العام. وبلغ إجمالي معدل 

البطالة ومعدل البطالة بين الشباب 5.6 في المائة و9.1 في 
المائة، على التوالي، في البلدان ذات الدخل المنخفض.

ورغم أن معدل البطالة ُيعدُّ مؤشرًا هاّمًا لقياس أداء سوق 
العمل، ال يمكن اعتبار أنه يقّدم صورة متكاملة لهذا األداء. وفي 

الواقع، يمكن عزو انخفاض معدالت البطالة في البلدان ذات 

الدخل المنخفض مقارنة بالمتوسط العالمي إلى عدة أسباب، 
بما فيها عجز الكثيرين عن االستمرار في العيش بدون عمل، ما 
يضطرهم إلى القبول بأي وظيفة ُتْعَرض عليهم. وتشكو البلدان 

ذات الدخل المنخفض كما تلك التي تواجه مستوى أعلى من 
التحديات من ارتفاع معدالت العمل غير النظامي والعمل 

في ظروف هشة. وعلى سبيل المثال، تبلغ حصة العمل غير 
النظامي من إجمالي معدالت العمالة في جميع أنحاء العالم 62 
في المائة، مقارنة بنسبة أعلى بشكل ملحوظ في البلدان ذات  

الدخل المنخفض، التي تبلغ 88 في المائة21. وتبلغ حصة العمالة 
الهشة من إجمالي العمالة 44 في المائة على الصعيد العالمي 

مقارنة بنسبة 79 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض22.

وال ُيعدُّ جانب كمية الوظائف كافيًا بحد ذاته. ذلك أن الوظائف 
ينبغي أن تتسم أيضًا بأنها الئقة وذات إنتاجية عالية، وأن 

توفر ظروف عمل مناسبة ودخل الئق. وقد يدعم خلق مثل 
هذه الوظائف عملية االنتقال إلى االقتصاد القائم على المعرفة، 

الذي يعتمد بشكل أساسي على زيادة قوة العمل الماهرة عبر 
القطاعات. وال غرابة في أن الروابط القائمة بين معدل البطالة 
من جهة ودليل تحدي الدخل المعدل حسب التفاوت والمؤشر 

الفرعي للعمالة الهشة من جهة أخرى تتسم بالضعف. وفي 
المقابل، تبرز متانة العالقة بين دليل العمالة الهشة ودليل 

تحدي الدخل المعدل حسب التفاوت.

وبما أن الوظائف الالئقة تؤدي إلى اقتصادات أكثر تعقيدًا 
وبالتالي إلى مداخيل أعلى وأفضل توزيعًا، ينبغي مراعاة 
العمالة الالئقة ضمن مؤشرات التنمية. وبينما يمكن أن 
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تشّكل العمالة الهشة بدياًل مناسبًا للعمالة الالئقة، كما يتبين 
من الروابط المتبادلة آنفة الذكر بينهما، إال أن المفهومين ليسا 

متماثلين. وعلى سبيل المثال، تنطوي العمالة الالئقة على منح 
ساعات عمل مناسبة والحصول على إجازة مدفوعة األجر 

وتوفير فرص للتقدم الوظيفي، التي ُيعدُّ قياسها مهمة شاقة23.  
وبالتالي، ال تمثل العمالة الهشة سوى جانب هاّم واحد من 

مفهوم أوسع نطاقًا.

وبالنظر إلى مجمل إنجازات التنمية البشرية المعدلة 
حسب الجودة ، ال تزال التفاوتات بين الجنسين تشكل أبرز 

المعوقات أمام التقدم في هذا المجال، وذلك رغم بعض 
التحسينات التي حدثت خالل العقود الماضية. ويشّكل التعليم 

أحد أبرز جوانب عدم المساواة بين الجنسين. ورغم أنها شهدت 
تحّسنًا على المستوى العالمي خالل السنوات القليلة الماضية، 

تتسم الفجوة بين الجنسين في التعليم بأنها كبيرة باستمرار، ال 
سيما بالنسبة للبلدان األكثر فقرًا وتلك التي تواجه مستوى أعلى 

من التحديات. وال شك أن جودة التعليم تؤثر بطريقة إيجابية 
على التفاوتات بين الجنسين، ألن التعليم عالي الجودة يؤدي 

إلى إحداث تحسينات في دخل الفتيات مدى الحياة، كما يحد 
من معدالت زواج األطفال ووفيات األطفال واألمهات24.

وال تزال التفاوتات بين الجنسين في الدخل منتشرة على نطاق 
واسع. وعلى المستوى العالمي، يقّل نصيب المرأة من الناتج 

القومي اإلجمالي في المتوسط بمقدار 10,000 دوالر عن مثيله 
للرجل )24,458 دوالرًا للرجال مقابل 14,441 دوالرًا للنساء(25. 

وفي ما يتعلق بمتوسط األجر الشهري، تبلغ أجور النساء العامالت 
في القطاع غير النظامي 47 في المائة فقط من أجور الرجال 

الذين يعملون في وظائف نظامية26. وال تكسب النساء في 

القطاع النظامي سوى 79 في المائة مقارنة بما يكسبه الرجال في 
هذا القطاع27. وتتسم هذه الفجوة في الدخل بين الجنسين بأنها 

األعمق بالنسبة للبلدان العربية وبلدان جنوب آسيا.

وينبغي معالجة أوجه التفاوت في إنجازات التنمية البشرية، 
وال سيما في مجال التعليم. وينبغي على الحكومات أن تركز 

على تطوير ُنُظم تعليمية متنوعة ومتكاملة يمكنها الوصول إلى 
الفتيان والفتيات في مختلف المناطق داخل بلدانها، بمن فيهم 

الفئات األكثر ضعفًا في المناطق الريفية. ويمكن لبرامج اإلعانات 
والمنح الدراسية أن تسمح لعدد أكبر من الطالب بإكمال تعليمهم 

والتزّود بالمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل.

يبيــن دليــل تحديــات التنميــة أن الوالية علــى الحياة ال تحظى 
بالتقديــر الــالزم فــي معظــم أنحاء العالم، وال ســيما في البلدان 

التــي تواجــه مســتوى مرتفعــًا ومرتفعًا جــدًا من التحديات. وفي 
المنطقــة العربيــة، تتســم أوجــه القصور ذات الصلــة بأنها بالغة 

الشــدة. ويميل العديد من البلدان ذات األنظمة الســلطوية 
إلى تحقيــق نتائــج أفضــل فــي ما يتعلــق بفعالية الحكومة 

وحســب دليل تحدي التنمية البشــرية المعدل حســب الجودة، 
مقارنــة بركيــزة الحوكمــة الديمقراطيــة. ومع ذلــك، ال ُتعدُّ فعالية 

الحكومة بمثابة ُبعد مباشــر للتنمية البشــرية؛ بل وســيلة هاّمة 
لتعزيــز التنمية البشــرية.

الرسالة 3 في مجال 
السياسات

إقامة روابط متينة بين فعالية الحكومة 
والحوكمة الديمقراطية
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وعند إعادة النظر في قياس التنمية البشرية، ال بد من اإلقرار 
باستحالة ضمان الرفاه أو إدامته من دون مؤسسات فعالة. وفي 
الوقت نفسه، ال يشكّل الرفاه بديالً عن الوالية على الحياة. ذلك 

أن الوالية على الحياة والرفاه يعّدان ركيزتين أساسيتين للتنمية 
البشرية. وينبغي على المؤسسات القوية أن تضمن قيام عالقة 

مثمرة بين فعالية الحكومة والمبادئ الديمقراطية28. وبالمثل، ال 
تشّكل الحوكمة الديمقراطية حاّلً إذا لم يتم تقديم خدمات عامة 

عالية الجودة. ويذكر أن بعض البلدان تركز على الديمقراطية 
أكثر من تركيزها على فعالية الحكومة، مثل ألبانيا، التي تشكو 

من إحدى أكبر فجوات البنية التحتية في منطقة غرب البلقان29. 
وال يوجد سبب أساسي يحول دون وجود عالقة تكامل بين 

الرفاه والوالية على الحياة؛ وينبغي على الحكومات أن تسعى 
إلى تعزيز فعالية الحكومة والديمقراطية على حد سواء.

وكمثال ملموس على عالقة التكامل التي يمكن أن تنشأ بين 
فعالية الحكومة والحوكمة الديمقراطية، يؤدي تحسين البنية 

التحتية وتقديم خدمات عامة أفضل إلى خفض تكاليف 
خدمات الصحة والتعليم وتحسين جودتها، ما يؤدي بدوره 
إلى خفض تكاليف إنتاج السلع والخدمات، وتوسيع السوق، 
وتعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة السياسية. وينجم عن 

ذلك تحسين النتائج االجتماعية، ما يساعد األفراد على توسيع 
نطاق قدراتهم. وبالمثل، يؤدي التعليم األعلى جودة إلى إجراء 

تقييمات أكثر استنارة للفجوات والمطالبة بتعزيز فعالية 
مساءلة موظفي القطاع العام. وال يتقدم المواطنون األكثر 

تعّلمًا بعدد أكبر من الشكاوى فحسب، بل تؤدي شكاويهم أيضًا 
إلى سلوك أفضل من جانب المسؤولين الذين يخشون التعرض 

للعقاب كنتيجة للشكوى، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز المساءلة 
وفعالية الحكومة30.

إن التنمية البشرية والنزاع مترابطان بشكل وثيق، كما تربطهما 
عالقة مباشرة بالرفاه والوالية على الحياة31. وتزداد احتماالت 
انخفاض مخاطر النزاع عندما تضع السياسات خططًا لإلصالح 

داخل المؤسسات وفي نظام الحكم، وتسعى إلى سد الفجوات بين 
اإلعالنات الرسمية عن الحقوق والممارسة الفعلية لها، وتعزز قدرات 

المجتمع المدني على إجراء حوار مع السلطات، وتضع ضوابط 
سياسية قوية لحماية المساءلة، وتنشر الوعي بأهمية المساءلة في 
نيل ثقة الجمهور. إن البلدان التي تواجه أعلى مستوى من تحديات 

الوالية على الحياة ُتعدُّ األكثر تضررًا كذلك من النزاعات المحلية 
والعابرة للحدود التي يطول أمدها. وبما أن النزاع يرتبط على نحو 
وثيق بُنُظم الحوكمة وحقوق اإلنسان، تتعرض البلدان ذات الُنُظم 

الضعيفة في مجال الحوكمة لخطر النزاع بشكل متزايد. وُتعدُّ 
الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

عنصرين أساسيين للقضاء على النزاعات32. 

تتطلب معالجة تحديات التنمية في العالم وضع البلدان التي 
تواجه أعلى مستوى من التحديات على رأس قائمة األولويات. 

الرسالة 4 في مجال 
السياسات

إعطاء األولوية للبلدان التي تواجه 
أعلى مستوى من التحديات والسعي 
إلى ضمان األمن البشري في البلدان 

المنكوبة بالنزاعات
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وتواجه البلدان المذكورة تحديات متعددة الجوانب، إذ تسجل 
معدالت متدنية بالنسبة لجميع أبعاد التنمية البشرية عالية الجودة 

واالستدامة البيئية والحوكمة. وتبرز جوانب الهشاشة لديها 
بوضوح من خالل االرتفاع الشديد لمعدالت الفقر المدقع، التي 

يمكن أن تتجاوز 45 في المائة33.

وُيخّصص قدر كبير من الدعم الدولي للبلدان التي تواجه 
أعلى مستوى من التحديات الجسيمة، بما في ذلك من خالل 
مساعدات التنمية الرسمية )ODA(، وذلك في سبيل تحسين 

التنمية االقتصادية والرفاه. ومع ذلك، انخفض نصيب الفرد من 
مساعدات التنمية الرسمية التي تتلقاها البلدان ذات المستوى 

المرتفع من التحديات منذ عام 2007 34. كذلك ال يتم صرف 
المساعدات على نحو يتناسب مع االحتياجات. وتبين دراسة 

درجات دليل تحديات التنمية لمختلف البلدان وصافي نصيب 
الفرد من مساعدات التنمية الرسمية التي تتلقاها تلك البلدان 

أن الترابط غير قائم بين الجانبين35. ويتمثّل أحد أوجه القصور 
في نظام المعونة في أن بعض البلدان تحصل على قدر أعلى 

من الدعم المالي بسبب األهداف السياسية للبلدان المانحة. 
وفي عدة حاالت، ترّكز الدعم على توسيع نطاق األسواق والنمو 

االقتصادي بداًل من نتائج التنمية البشرية.

ومن أجل توفير دعم إضافي للبلدان التي تواجه مستوى مرتفعًا 
من التحديات، ينبغي على المجتمع العالمي أن ينفذ تدابير مماثلة 
لتلك التي تقّدم إلى أقل البلدان نمّوًا. وتشمل هذه التدابير تعزيز 

التعاون الضريبي الدولي للحد من تهرب الشركات المتعددة 

الجنسيات من الضريبة، وتحديد معايير واضحة لألجور لتجنب 
التفاوتات. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير أيضًا إدماج المساعدة 

في مجال تنمية القدرات من أجل تعبئة اإليرادات الضريبية 
المحلية، وخلق حوافز ضريبية عالمية لتشجيع اإلنتاج المحلي، 

وتوفير الدعم في مجال صنع السياسات، وإنشاء صندوق للهياكل 
األساسية المستدامة، ووضع برامج للتحويالت النقدية.

وفي عالمنا الراهن الذي يرزح تحت وطأة النزاعات الممتدة 
وأحداث العنف، اكتسى األمن البشري أهمية جديدة، إذ يتعين 
على ماليين األفراد حول العالم، وال سيما في البلدان الواقعة 

ضمن فئات التحديات المرتفعة والمرتفعة جدًا على دليل تحديات 
ر المناخ، والكوارث الطبيعية، واألزمات  التنمية، أن يواجهوا تغيُّ

االقتصادية والصحية، والتعصب، والعنف. وفي سبيل عدم 
إغفال أي أحد، ينبغي أن ينصب التركيز على اكتساب فهم عميق 
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غالبًا ما ُتَعّد األزمات فرصًا عند النظر 
إلى العالم من حيث التهديدات أو 
التفكير باألمن البشري. ومع ذلك، 
تمثل العودة إلى ممارسة األعمال 

كالمعتاد بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، 
استجابة شائعة بالقدر عينه. وفي 

حلقة إدارة األزمات، ُتعدُّ الوقاية 
المرحلة التي تحظى بأقل قدر من 
االهتمام، مع أن هناك اتفاقًا واسع 

النطاق بأنها ينبغي أن تكون األكثر 
أهمية. وفي سبيل االنتقال من الردود 

المحصورة باألزمات إلى الردود  
المبنية على االحتياجات، ينبغي 

مالءمة استراتيجيات التغيير مع 
أوقات السلم والتنمية البشرية وليس 

مع حاالت الطوارئ فحسب. ويشدد 
األمن البشري على األهمية الجوهرية 

لألفراد في الحسابات التي تعطي 
قيمة أكبر لبعض التهديدات على 

حساب غيرها، كما يسلط الضوء على 
الحلقة الكاملة التي تشمل اإلغاثة 

والتعافي والوقاية.

الترويج لثقافة 
الوقاية

علــى المــدى القصيــر تهديدات أمنية ال 
مفر منها تســتلزم اســتجابات طارئة 
مــن حيــث واليــة الفرد على حياته. 

وإذا مــا حصرنــا نظرتنــا إلى العالم بما 
فيــه مــن تهديــدات بّدينا الطارئ على 

المهــم. فبالتركيــز حصــرًا على الطوارئ 
نعجــز عــن متابعــة كيف تتكاثر أوجه 

الضعــف وتتعّقــد مــن صدمة إلى أخرى. 
لذلــك ال بــد في أطر التنمية البشــرية 

واألمن البشــري، وإن ركزت على 
التهديــدات األمنيــة القصيرة المدى، 
مــن توثيق الجهــود للتصدي للردود 

المحصــورة باألزمــات. يتعرض األفراد 
لإلهمــال متــى طالت التهديدات 

واســتدعت التزامــًا على المدى الطويل 
بإدارة األزمات.

مواجهة الردود المحصورة 
باألزمات على صعيد 

التهديدات العالمية

للتهديدات والمخاطر واألزمات، التي ينبغي مواجهتها من خالل 
اتخاذ إجراءات مناسبة في مجال التنمية البشرية واألمن البشري 

على حد سواء36. وفي هذا السياق، تستحق الفكرتان التاليتان أن 
توليا االهتمام الواجب37:
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يتســم المشــهد الحالــي للتنميــة بأنــه مختلــف تمامــًا عمــا كان عليــه قبــل ثالثــة عقــود. ذلــك أن بعــض 
التحديــات، بمــا فيهــا التفــاوت والحوكمــة، إمــا بقيــت كمــا هــي أو اســتفحلت. وفــي المقابــل، بــرزت أو 
عــادت إلــى الواجهــة مجــددًا تحديــات أخــرى، مثــل االســتدامة واألوبئــة العالميــة. كذلــك حققــت عــدة 
بلــدان ناميــة علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة إنجــازات كميــة تتعلــق بمختلــف أهــداف التنميــة 

األساســية، لكــن جــودة تلــك اإلنجــازات مــا زالــت موضــع تســاؤل.

وعليــه، يقتــرح هــذا التقريــر اعتمــاد دليــل عالمــي جديــد هــو دليــل تحديــات التنميــة، الــذي يهــدف 
إلــى قيــاس مثالــب اإلنجــازات فــي ثالثــة مجــاالت بــارزة ومترابطــة، وهــي: التنميــة البشــرية المعدلــة 
حســب الجــودة، واالســتدامة البيئيــة، والحوكمــة الرشــيدة. ويقتــرح التقريــر خطــة عمــل مــن أربعــة 
الُنُظــم  محــاور تشــمل المكونــات الثالثــة لدليــل تحديــات التنميــة. وتشــمل هــذه الخطــة تعزيــز 
البيئيــة والصحيــة لتحســين نتائــج الحيــاة الصحيــة، وبنــاء اقتصــادات قائمــة علــى المعرفــة ذات 
أنظمــة متكاملــة فــي قطاعــي التعليــم وســوق العمــل، وإقامــة روابــط متينــة بيــن فعاليــة الحكومــة 

والحوكمــة الديمقراطيــة، وإعطــاء األولويــة للبلــدان التــي تواجــه أعلــى مســتوى مــن التحديــات.

"وبمــا أن هدفــه النهائــي يتمّثــل فــي الســعي إلــى إثــارة النقــاش بشــأن السياســات ذات الصلــة، نأمــل 
فــي أن يشــّكل هــذا التقريــر حافــزًا علــى إطــالق حــوارات لمتابعــة معالجــة التحديــات األساســية علــى 

المســتويات العالميــة واإلقليميــة، واألهــم مــن ذلــك، علــى المســتويات الوطنيــة" 

روال دشتي

األمينة التنفيذية لإلسكوا
وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
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