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BCI دليل القدرات الأ�سا�سية GEI دليل امل�ساواة اجلنو�سية

التمكني

النشاط االقتصاديالتعليم
البقاء عىل قيد الحياة يف 

سن الخامسة
عدد الوالدات التي قام بها 
كادر صحي مدرَّب،

األطفال الذين
 بلغوا الصف الخامس

مجموعة مؤلِّفني1

»وول  احتالل  حركة  إىل  العريب  الربيع  من 
العامل  يف  املواطنني  ماليني  ينتفض  سرتيت«، 
اإلنسان  بحقوق  مطالبني  أصواتهم  ويرفعون 
وبنظام  وبالكرامة  الفعلية  وبالدميقراطية 
السبل  يجدون  تراهم  ومًعا،  عادل.  اقتصادي 
م  والتقدُّ للتواصل  والعوملة  التقانة  الستخدام 
من أجل مطالب األعداد املتنامية من املواطنني 
–وال  يضع  ال  اقتصادي  شهم منوذج  الذين همَّ

ميكنه أن يضع- يف أولوياته مصالحهم.

الناجمة  واملجتمعية  اإلنسانية  اآلثار  وتتكثَّف 
االقتصادية  وسياساتها   2008 عام  أزمة  عن 
الضمنية، بحيث مل يعد الوصول إىل الرضورات 
األساسية يف متناول األمريكيني، وعىل نحٍو يسوء 
املتحدة  الواليات  يف  ويرتفع  هذا،  فأكرث.  أكرث 
؛   )deep poverty( العميق  الفقر  مستوى 
خول التي تقلُّ عن  أي نسبة السكان ذوي الدُّ
نصف خط الفقر؛ إذ بلغت نسبة الفقراء ضمن 
هذه الفئة إىل %20,4 يف عام 2010، علاًم أنها 
كانت %25 يف عام 2007، أو ما يعادل 4 ماليني 

مواطن2.

الضائع”  “العقد  عليه  يُطلق  بات  ما  وخالل 
)The Lost Decade( يف أمريكا، يرسم اإلحصاء 
التي  املتدهورة  للمصائر  فاترة  صورة  الرسمي 
والنساء  والشباب  واألطفال  العائالت  عاشتها 
واألقليات يف إبَّان السنوات العرش األخرية. ففي 

1  Global-Local Links Project, Tanya 
Dawkins; Center of Concern, Aldo 
Caliari & Julia Wartenberg; Institute 
for Agriculture and Trade Policy, Karen 
Hansen-Kuhn & Alexandra Spieldoch
2  <www.offthechartsblog.org/deep-
poverty-on-the-rise>

األطفال  ثلث  من  أكرث  الفقر  عاش  عام 2009 
الالتني  األطفال  ثلث  ونحو   )35,7%( السود 
التي  األطفال(  )ذات  العائالت  ا  أمَّ  .)33,1%(
بلغت %38,5 يف  فقد  عازبات  أمهات  ترعاها 
عام 2009. ومن العائالت الفقرية البالغ عددها 
6,6 مليون، مثَّة منها 3,8 مليون عائلة ترعاها 
نفسها، هبطت  الفرتة  عازبات. وخالل  أمهات 
بنسبة  أفريقي  أصل  من  األمريكيني  ُدخول 
%4,4، فسقط منهم 3,7 مليون مواطن تحت 
ل الفقر من 13,2%  خط الفقر، مع تزايُد معدَّ

ل منذ عام 19943. إىل %14,3 وهو أعىل معدَّ

الوصول إىل الغذاء الصحي يف البيت وخارجه 
يف بؤرة الرتكيز

ي( بوصفه  برز الوصول إىل الغذاء املالئم )املغذنِّ
املتحدة.  الواليات  يف  متنامية وخطرية  مشكلة 
ما  الغذائيَّة  والسياسات  الزراعة  خلقت  فقد 
 obesogenic““( ”بيئًة “ُمسِمنة ه األطباء  سامَّ
أغذيتها  من  كثري  يف  ترتفع   )environment
والسعرات  الدهون  نَِسب  للمستهلك  املتاحة 
قيمة  ذات  فهي  نفسه  الوقت  ويف  الحرارية، 
واللحم  األغذية  أصبحت  وقد  متدننِّية.  غذائية 
الفواكه  من  نسبيًّا  أرخص  املُعالَجة  واأللبان 

3  Elise Gould and Heidi Shierholz, 
(Economic Policy Institute Economic 
Indicators Report, September 16, 2010).

ارتفاع  يف  أسهم  مامَّ  تغذيًة،  األكرث  والخضار 
الصحة يف  )البدانة( وتدهور  السمنة  معدالت 
املتحدة  فالواليات  والبالغني.  األطفال  أوساط 
يف  بدانة  أو  سمنة  ل  معدَّ بأعىل  راهًنا  تتَّسم 
النسبة %33، لتعقبها وتقاربها  العامل، إذ تبلغ 
الحرة  التجارة  “اتفاقية  يف  رشيكتها  املكسيك، 

.)NAFTA( ”مبنطقة أمريكا الشاملية

ع غالبية املساعدات املبذولة للمزارع عىل  تشجنِّ
املُعالَجة  الحبوب بغرض تصنيع األغذية  إنتاج 
واللحوم والوقود الحيوي، مبا يحدُّ من خيارات 
وقد  فمتقلنِّبة،  املزارعني  أسعار  أما  املستهلك. 
الحيوية  –ولكن  الصغرية  املزارع  عدد  هبط 
نصف  من   ،40% بنسبة  تجاريًّا-  والناشطة 
من  أقل  إىل   1982 عام  يف  املزارع  إجاميل 
النفقات  ارتفعت  وقد   .2007 عام  يف  الثلث 
املبيعات،  عائدات  من  أعىل  مستوى  لِتَُواِزن 
فيام هبطت املستحقات الحكومية ألنَّ البعض 
الركود  ومع  تدننِّيًا.  األكرث  األسعار  زتهم  حفَّ
دراماتيكيَّة،  بصورة  املزارع  ُدخول  هبطت 
أشد سوًءا  العائلية يف وضع  املزارع  أرَُس  تاركًة 
أسعار  اتَّسمت  حني  سابًقا  عليه  كانت  مامَّ 

. املحاصيل بالتديننِّ

يف  الغذائيني  للناشطني  متنامية  حركة  وهناك 
الواليات املتحدة تلتزم اإلنتاج املحيل املستدام 
وقد  الصحية.  الناحية  من  األفضل  واألغذية 

الواليات املتحدة األميكية

املطلوب: اقتصاد وعقد اجتامعي جديدان

النمو  أولوية  يف  والعامل جذورها  األميكية  املتحدة  الواليات  تواجهها  التي  دة  املتعدِّ األزمات  جذور  ترضب 
غي  االستهالك  وأنساق  الراهنة  االقتصاديَّة  األولويَّات  أنَّ  عىل  واإلجامع  اإلنسان.  رفاهية  عىل  االقتصادي 
املستدامة هي اآلفة، فضالً تصاعد حدة انتهاكات حقوق اإلنسان واألجيال القادمة يف الواليات املتحدة ويف 
ت حركة ]احتلرُّوا »وول سرتيت«[ بالصوت العايل عن تنامي أعداد األميكيني الذين يطالبون  العامل. وقد عربَّ

بعقد اجتامعي جديد ومقاربة مختلفة كليًّا حيال االقتصاد.
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ع “قانون املزارع” لعام 2008 نطاق الربامج  وسَّ
اآليلة إىل تشجيع رشاء الفواكه والخضار املُنتَجة 
املدريس.  الغداء  برامج  يف  مستدامة  بطريقة 
األوىل  األمريكية  السيدة  مساهمة  وكانت 
جذب  عىل  تركيزها  يف  كبرية  أوباما”  “ميتشل 
الحاجة إىل أغذية وأساليب عيش  الوعي نحو 

صحية.

إدارة  واصلت  فقد  الدويل،  املستوى  عىل  ا  أمَّ
إنتاج  مساندة  بهدف  الربامج  دعمها  أوباما 
وصغار  النساء  عىل  خاص  توكيد  مع  الغذاء، 
للمستقبل،  الغذاء  مبادرة  فتمويل  املزارعني. 
والزراعي  الغذايئ  األمن  “برنامج  عن  فضالً 
“البنك  يُديره  ائتامين  صندوق  )وهو  العاملي” 
قيود  بالرغم من  تدفقه حتَّى  الدويل”( واصل 
عىل  املحافظة  ميكن  وال  الراهنة.  املوازنة 
مكاسب صغار املزارعني املتوقَّعة وإنتاج الغذاء 
إذا  إال  العامل  ويف  املتحدة  الواليات  يف  الصحي 
الواليات  صادرات  مبُضاعفة  اإلدارة  دفعت 
املتحدة مبا يقطع مع سياسات املايض التجارية.

يْن تجاهل املسائل الحقيقيَّة انهيار سقف الدَّ

ين شأنًا سياسيًّا  حتى اآلن، كان رفع سقف الدَّ
أنَّ  بيد  بعيد.  حدٍّ  إىل  اإلدارة  اختصاص  من 
يف  الجمهوريني،  الكونغرس  شيوخ  تهديدات 
طويل  سجال  نحو  البالد  بدفع  السنة،  هذه 
الدور  دة  مجمَّ أمريكا  أبقت  للوقت،  ومضينِّع 

ألشهر عىل املرسح العاملي.

مستويات  مع  أنَّه  ُمفاجئًا  يكون  أال  ويجب 
تاريخية للفقر والمساواة الدخل وسجال متعلق 
بالدين يتمحور إىل حدٍّ كبري حول اإلبقاء عىل 
وتخفيض  الرضيبية  “بوش”  عهد  تخفيضات 
اإلنفاق االجتامعي الدراماتييك، استنكرت نسبة 
غري مسبوقة من الشعب األمرييك بلغت 84% 

تويلنِّ الكونغرس شؤون االقتصاد.

ومثَّة شكٌّ ضئيل يف أنه من دون “قانون اإلنعاش 
كان  فقد   )2009( األمرييك”  االستثامر  وإعادة 
كان  مامَّ  أسوأ  حتَّى  الركود  يكون  أن  يُحتمل 
عليه. ويف الوقت الراهن، ومع نكوص الواليات 
الجولة  عن   )communities( واملُنجمعات 
الحيوية،  الربامج  تويل  تخفيض  من  األخرية 

الكونغرس  “لجنة  اسم  عليها  أُطلق  ما  تعمل 
بإجراء  سيويص  ترشيع  وضع  عىل  السامية” 
تخفيضات إضافية عىل تويل مستقل وإنفاق 
مبارش قدره 1,5 ترليون دوالر حتَّى عام 2021.

االجتامعية  الحامية  يعني  ما  يف  الحقيقي 
والعقد االجتامعي

رًا أنَّ 65,7 مليون أمرييك  أفاد تقرير صدر مؤخَّ
العائلة؛  يف  لعضو  مدفوعة  غري  رعاية  يوفرون 
هم  الرعايئ  العمل  بهذا  القامئني  أغلبية  وأنَّ 
من النساء )%66,6(. أضف إىل ذلك أنَّ ثالثة 
باإلضافة  يعملون  هؤالء  الرعاية  مانحي  أرباع 
تلك.  املدفوعة  غري  الرعائية  مسؤولياتهم  إىل 
بليون   375 بـ  الخدمات  هذه  قيمة  ر  وتُقدَّ
دوالر يف السنة. وبالرغم من هذه األرقام، فقد 
مي الرعاية أنه كان عليهم  أفاد %47 من مقدنِّ
الرعاية  تكاليف  لتغطية  خراتهم  مدَّ استخدام 

املرتفعة.

هذا، وميكن للواليات املتحدة، بل ينبغي عليها، 
الراهن يف ما  التبرصُّ  السجال قليل  أن تتجاوز 
الستيعاب  املخوَّل  اإلنفاق  ى  يُسمَّ مبا  يتعلَّق 
واملُنجمعات  األطفال  يف  االستثامر  أنَّ  واقع 
ورعاية كبار السن والرعاية الصحية عبارة عن 
سمة أساسيَّة يف الدميقراطية الحديثة واالقتصاد 

عن  صادر  تقرير  الحظ  كام  املرن.  املتني 
الحاميات  تعزيز  أنَّ  الدولية”  العمل  “منظمة 
االجتامعية األساسية ميكن أن يكون أداة قوية 
والتخفيف من  الفقر  ومعالجة  املستدام  لنمو 
إىل  التقرير  ويذهب  االقتصادية.  األزمة  أثر 
ا وحاجًة  تأطري الحامية االجتامعية بوصفها حقًّ
ح أن تجد هذه املقاربات  إنسانيَّني. ومن املرجَّ
االقتصادية  التنمية  الحقوق حيال  القامئة عىل 

صدى يف البيئة الحالية.

االهتامم الجدي باالستدامة

يجب أن يكون الهدف األول يف سياسة التنمية 
واالقتصاد عىل الصعيدين املحيل والدويل تعزيز 
واملجتمع.  باإلنسان  املتعلقة  الواجبة  املكانة 
من  االقتصادي  النموذج  تصميم  فإعادة 
العاملية  األبعاد  إيالء  العدسة هي  هذه  خالل 
فإعادة  الالزم.  االهتامم  واملحلية  والوطنية 
املثال،  سبيل  عىل  تتطلَّب،  املذكورة  التصميم 
إعادة التفكري يف املرونة الزائدة لدى الرشكات 
سالسل  حيال  املتحدة  الواليات  يف  املستقرة 
الربح  تعترب  التي  العاملية  واملخزونات  العرض 

األقىص هدفها الوحيد.

إىل  اإلساءة  يف  املوروثان  والُكُمون  فاملجازفة 
حقوق اإلنسان والنظم اإليكولوجية العاملية يف 

الشكل 1.
ي بعد أداء رضيبة الدخل )after-tax income( من قبل مجموعات الدخل، 1979-2007 الزيادة يف املتبقِّ

)بدوالر عام 2007(

.Congressional Budget Office, Average After-Tax Household Income, June, 2010 as compiled by www.inequality.org :املصدر
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سالسل اإلنتاج العاملية سادا يف إعادة التَمْوُضع 
املستدامة  األعامل  مامرسات  من  مزيد  ويف 
وارتفاع  اليابان  يف  األخرية  فاملأساة  األخرى. 
زا عىل إجراء  أسعار النفط خالل 08-2007 حفَّ
مجتمع  يف  االتجاهات  هذه  يف  نظر  إعادة 
طُِرَح  أن  منذ  طويل  زمن  مرَّ  ولقد  األعامل. 
تساؤل عامَّ إذا كانت الواليات املتحدة والعامل 
تحقيق  مقاربات  استمرار  ال  يتحمَّ أن  ميكنهام 

األرباح القصوى باعتبارها الهدف األول.

وهكذا، فإنَّ املصلحة تتزايد يف اقتصاد التضامن 
وحركات األعامل املسؤولة والرشكات اململوكة 
تجلب  كلها  وهذه  والتعاونيات،  ل  العامَّ من 
مستدامة  مأجورة  عمل  فرص  ملجتمعاتها 
فمدن  واقتصاديًّا.  إيكولوجيًّا  الجودة  وعالية 
رضبتهام  اللتني  و”ديرتويت”  “كليفلند”  مثل 
النظر،  تجارية قصري  ركوٌد وسياسة  السابق  يف 
هدف  عىل  بالرتكيز  اقتصادهام  حاليًّا  تُبِدعان 
الالئق  العمل  وفرص  الرثوة  لبناء  عاجل 
يزال  ال  فيام  املجتمع؛  يف  الرأسامل  وترسيخ 
أمن  مبادرات  مكاسب  يكتشفون  آخرون 
املجتمع الغذايئ والبنوك اململوكة من املجتمع 

السياسة  إجراءات  إنَّ  التشاُركيَّة.  واملوازنات 
االتجاهات  هذه  ع  تشجَّ التي  والنقدية  املالية 
هي إجراءات رضورية يك يُصار إىل تحقُّق هذه 

الجهود يف الواقع.

وإنَّ تغيري أنساق االستهالك األمريكية هو مفتاح 
اآلثار  ومعالجة  املستدامة  التنمية  تحقيق 
محليًّا  املناخي  التغريُّ  عن  الناجمة  الكارثيَّة 
وعامليًّا. فالواليات املتحدة هي وطن لـ %5 من 
سكان العامل، إال أنها تستهلك %25 من طاقته، 
وهي مسؤولة عن %22 من انبعاثات غاز ثاين 
العاملية،  الصناعة  عن  الصادر  الكربون  أكسيد 
ظاهرة  يف  طليعيًّا  سببًا  يشِكل  الذي  األمر 
االحرتار العاملي. فاستهالك 19,150,000 برميل 
أوروبا  كل  تستهلكه  ما  يفوق  اليوم  يف  نفط 

وضعف ما تستهلكه الصني.

مسؤولية  تقع  املتحدة  الواليات  عاتق  عىل 
الحازمة  الجهود  لجعل  فريدتان  وفرصة 
ودولية  محلية  سياسات  إىل  تؤول  والحاسمة 
وبقية  األمريكيني  رفاهية  تحقيق  إىل  تُفيض 

العنرص البرشي.

عىل املواطنني أن يحتلرُّوا مركز الصدارة

يتنامى إجامع الرأي عىل أنَّ النامذج االقتصادية 
الراهنة تتصدَّع وتعتورها العيوب وتعمل عىل 
وبسبب  وتولنِّدها.  املؤذية  الالمساواة  تعميق 
وحركات  سرتيت”  “وول  احتالل  حركة  رفع 
املحلية  املواطنني  وحركات  اإلنسان  حقوق 
املطالبني  األمريكيني  عدد  تنامى  عاليًا،  الصوت 
وبعقد  االقتصاد  حيال  كليًّا  مختلفة  مبقاربة 

اجتامعي جديد.

تصوُّره  وإعادة  جديد  اقتصاد  بناء  مهمة  وإنَّ 
القيام  مبجرَّد  تتحقَّق  ولن  ة،  ُملِحَّ مهمة  هي 
بأعامل عىل غري طائل، تتناول جوانب النموذج 
وطاملا  الراهنة.  األزمة  خلقته  الذي  الفاشل 
ويأخذون  مطالبتهم  يواصلون  املواطنني  أنَّ 
العمليات  يف  والصحيحة  ة  املُحقَّ مكانتهم 
الدميقراطية والسياسية، ميكن أن تكون أفضل 

سنوات أمريكا يف القادم من الزمن.




