باختصار
التواصل واستخدام الجهاز المصرفي

فــي غضــون الســنوات الخمســة الماضيــة ،أصبــح  700مليــون نســمة
مــن أصحــاب الحســابات فــي البنــوك أو المؤسســات الماليــة األخــرى أو
جهــات تقديــم خدمــات النقــود عبــر الهاتــف احملمــول ،وانخفــض عــدد
األشــخاص غيــر المرتبطيــن باألجهــزة
المصرفيــة بنســبة  %20إلــى  2مليــار
نســمة مــن البالغيــن ،حســب تقريــر عــام
 2014الصــادر عــن قاعــدة بيانــات
« »Global Findexالتابعــة للبنــك
الدولــي.
وخــال الفتــرة بيــن عامــي 2011
و ،2014زادت نســبة البالغيــن مــن
أصحــاب الحســابات مــن  %51إلــى
 .%62وعلــى وجــه التحديــد ،فــإن
حســابات خدمــات النقــود عبــر الهاتــف
احملمــول فــي منطقــة إفريقيــا جنــوب
الصحــراء تســاهم فــي ســرعة التوســع
وازديــاد فــرص الحصــول علــى
الخدمــات الماليــة.
حتويالت النقود عبر الهاتف
وخلــص التقريــر إلــى أنــه ال يــزال
احملمول ،نيروبي ،كينيا.
هنــاك المزيــد ممــا ينبغــي عملــه لتوســيع
نطــاق اإلشــراك المالــي ليشــمل النســاء وأفقــر األســر فــي االقتصــادات
الناميــة .فــا تــزال الفجــوة بيــن الجنســين فــي امتــاك حســابات مصرفيــة
ال تتقلــص :فبحلــول عــام  2014لــم تتجــاوز نســبة النســاء ممــن لديهــن
حســابات مصرفيــة  %58مقارنــة بنســبة قدرهــا  %65بيــن الرجــال.
وعلــى المســتوى اإلقليمــي ،نجــد أن هــذه الفجــوة بيــن الجنســين تبلــغ
أقصــى اتســاعها فــي جنــوب آســيا ،بواقــع  18نقطــة مئويــة.
وقــد ســاهم التقــدم التكنولوجــي يف حتفيــز اســتخدام احلســابات
املصرفيــة وحت ـوُّل أســاليب أداء املدفوعــات احملليــة .فقــد أفــاد قرابــة
 355مليــون نســمة مــن البالغيــن أصحــاب احلســابات يف االقتصــادات
الناميــة بأنهــم يرســلون ويســتلمون حتويــات حمليــة نقــدا أو خــارج
النظــام املصــريف ،بمــا يف ذلــك  35مليــون نســمة يف إفريقيــا جنــوب
الصحــراء .وباإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك  1.3مليــار نســمة مــن البالغيــن
أصحــاب احلســابات يف االقتصــادات الناميــة يدفعــون فواتيــر خدمــات
جمــع القمامــة ،واســتهالك امليــاه ،والكهربــاء نقــدا ،كمــا أن هنــاك أكثــر
مــن نصــف مليــون نســمة مــن البالغيــن أصحــاب احلســابات يدفعــون
الرســوم املدرســية نقــدا .ومــن شــأن توافــر فــرص الدفــع بالتكنولوجيــا
الرقميــة ،عبــر الهاتــف احملمــول أو مراكــز نقــاط البيــع ،أن يتيــح خيــارات
دفــع أكثــر مالءمــة وبتكلفــة معقولــة.

برامج معاشات التقاعد

بــدون إصالحــات نظــام معاشــات التقاعــد قــد تصبــح الطبقــة المتوســطة
المتناميــة فــي أمريــكا الالتينيــة معرضــة لخطــر الفقــر عنــد التقــدم فــي
العمــر ،وفقــا لمــا جــاء فــي دراســة نُشــرت مؤخــرا بالتعــاون بيــن «بنــك
التنميــة للبلــدان األمريكيــة» و»منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي» و»البنــك الدولــي» .وقــد بحثــت الدراســة فــي نمــاذج
معاشــات التقاعــد فــي  26بلــدا بالمنطقــة.
ســتؤدي شــيخوخة الســكان فــي منطقــة أمريــكا الجنوبيــة والكاريبــي
إلــى ارتفــاع اإلنفــاق الحكومــي علــى معاشــات التقاعــد؛ وفــي الوقــت
نفســه ،فــإن األعــداد الكبيــرة مــن العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي
— الذيــن ال يدفعــون اشــتراكات التقاعــد — تهــدد بعــدم كفايــة مزايــا
التقاعــد المتاحــة .فهنــاك فــي الوقــت الراهــن  45عامــا فقــط مــن كل
 100عامــل مشــاركون فــي برامــج معاشــات التقاعــد ،وهــي نســبة لــم
يطــرأ عليهــا تغيــر يذكــر خــال العقــود األخيــرة .وبحلــول عــام ،2050
ســيتعرض مــا بيــن  63و 83مليــون نســمة فــي المنطقــة لخطــر عــدم
كفايــة معاشــات التقاعــد التــي يحصلــون عليهــا ،إال إذا تــم إصــاح نظــم
التقاعــد وبذلــت الجهــود لزيــادة توظيــف العمالــة فــي القطــاع الرســمي
وإتاحــة فــرص الحصــول علــى التعليــم عالــي الجــودة.
والممارســة األكثــر شــيوعا لســد الفجــوة فــي نطــاق تغطيــة معاشــات
التقاعــد هــي توســيع نطــاق معاشــات التقاعــد المعروفــة بمعاشــات
التقاعــد غيــر القائمــة علــى االشــتراكات .ويســاهم هــذا الدعــم الحكومــي
فــي الحــد مــن انعــدام المســاواة والفقــر ،ولكنــه سيشــكل تحديــات علــى
الماليــة العامــة مــع شــيخوخة الســكان وازديــاد عــدد المنتفعيــن .فاليــوم
هنــاك ثمانيــة أشــخاص فــي ســن العمــل بالمنطقــة مقابــل كل شــخص
متقاعــد ،ولكــن بحلــول عــام  2050ســتنخفض هــذه النســبة إلــى ،2.5
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يعمــل بنــك التنميــة اآلســيوي بالتعــاون مــع اليابــان علــى مســاعدة
بلــدان فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ علــى االســتفادة مــن
أحــدث اإلنجــازات التكنولوجيــة ،بمــا فــي ذلــك خرائــط األقمــار
الصناعيــة ،لالســتعداد — والتحــرك الســريع وبفعاليــة أكبــر-
لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة.
وســوف يســتخدم بنــك التنميــة اآلســيوي منحــة المســاعدة
الفنيــة المقدمــة مــن اليابــان بمبلــغ  2مليــون دوالر أمريكــي
لتدريــب المســؤولين فــي الحكومــة والمجتمــع والمتطوعيــن
المحلييــن فــي كل مــن أرمينيــا وبنغالديــش وفيجــي والفلبيــن
الســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا الرصــد القائــم علــى
الفضــاء وغيرهــا مــن األدوات ذات الجــودة الفنيــة العاليــة فــي
التخطيــط لمواجهــة الكــوارث .وســوف تكــون هــذه البلــدان األربعــة
بمثابــة نمــاذج تجريبيــة الحتمــاالت اعتمــاد هــذه اإلنجــازات
التكنولوجيــة علــى نطــاق أوســع فــي مختلــف مناطــق العالــم.
وعلــى مــدار الســنوات األخيــرة اســتمر اســتخدام تكنولوجيــا
الرصــد القائــم علــى الفضــاء ،بمــا فــي ذلــك النظــم القائمــة علــى
األقمــار الصناعيــة مثــل «نظــام تحديــد المواقــع العالمــي»
( ،)GPSبغيــة التخطيــط للكــوارث ومواجهتهــا .ولكــن هنــاك العديــد
مــن االقتصــادات الناميــة يفتقــر لألمــوال والخبــرات العتمــاد
التكنولوجيــا الحديثــة التــي يمكــن أن تكــون عنصــرا مكمــا للنظــم
الموجــودة لديهــا لإلنــذار المبكــر ومراقبــة الكــوارث.
وســوف يتولــى مشــروع المســاعدة الفنيــة تدريــب الجهــات
الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة فــي البلــدان المســتهدفة علــى
اســتخدام نظــام «خريطــة الشــارع المفتــوح» (،)OpenStreetMap
وهــو نظــام مجانــي للخرائــط الرقميــة لجميــع أنحــاء العالــم،
وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة بهــدف الســماح لــكل بلــد بجمــع
المعلومــات علــى مســتوى المجتمعــات للتخطيــط لمواجهــة
المخا طــر.

بمــا يقــارب المتوســط المتوقــع فــي بلــدان «منظمــة التعــاون والتنميــة فــي
الميــدان االقتصــادي» وقــدره .1.9
وال يــزال العديــد مــن البلــدان يف املنطقــة يفتقــر إىل النظــم والقــدرات
املؤسســية التــي تتيــح اإلدارة الســليمة لنظــم معاشــات التقاعــد ،ســواء
القائمــة علــى االشــتراكات أو بــدون اشــتراكات .ومعنــى ذلــك أن زيــادة
االســتثمارات يف النظــم وإجــراء اإلصالحــات يف األطــر املؤسســية همــا
خطوتــان ضروريتــان لتوســيع نطــاق تغطيــة معاشــات التقاعــد وقدرتهــا
علــى االســتمرار.

رجال يلعبون الدومينو يف مدينة سانتو أمارو ،البرازيل

سن اإلبرة

خلصــت دراســة أجرتهــا «منظمــة الصحــة العالميــة» فــي عــام  2014إلــى
أن اســتخدام نفــس المحقــن أو اإلبــرة لحقــن أكثــر مــن شــخص واحــد يؤدي
إلــى نشــر عــدد مــن األمــراض المعديــة المميتــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
وخلصــت الدراســة إلــى أن عــام  2010شــهد إصابــة حوالــي 1.7
مليــون نســمة بعــدوى التهــاب الكبــد الوبائــي «بــي» ( ،)Bوحوالــي 315
ألــف نســمة بعــدوى التهــاب الكبــد الوبائــي «ســي» ( ،)Cوقرابــة 33.800
نســمة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية (اإليــدز) مــن جــراء الحقــن غيــر
اآلمــن.
وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة باســتخدام المحاقــن «الذكيــة»
الجديــدة التــي تتمتــع بمواصفــات تحــول دون إعــادة اســتخدامها.
وينطــوي أحــد النمــاذج علــى نقطــة ضعــف فــي المكبــس تتســبب في كســره
إذا حــاول المســتخدم ســحبه للخــارج بعــد الحقــن .وهنــاك نمــوذج آخــر
يحتــوي علــى مشــبك معدنــي يعتــرض ســبيل المكبــس بحيــث ال يتحــرك
للخلــف ،وفــي نمــوذج ثالــث تنحســر اإلبــرة داخــل أنبــوب المحقــن بمجــرد
انتهــاء الحقــن .ويجــري حاليــا أيضــا تصميــم محقــن بغــاف أو غطــاء
ينســحب علــى اإلبــرة بعــد اســتكمال عمليــة الحقــن وهــو مــزود بمواصفــات
توفــر الحمايــة للعامليــن فــي مجــال الصحــة مــن وخــز األبــرة ومــا يترتــب
عليــه مــن عــدوى.
وحتــث منظمــة الصحــة العامليــة بلــدان العــامل علــى التحــول إىل
اســتخدام احملاقــن الذكيــة بصفــة حصريــة يف موعــد أقصــاه عــام ،2020

احملقن «الذكي» يحول دون إعادة استخدامه ويمنع العدوى.

باســتثناء ،علــى ســبيل املثــال ،عندمــا يقتضــي األمــر تكــرار اســتخدام
احملقــن العــادي يف مضخــات التســرب الوريــدي .وتتــراوح تكلفــة احملاقن
التــي ال تنطــوي علــى خصائــص األمــان بيــن  0.3و 0.4دوالر (أمريكــي)
عندمــا تشــتريها وكاالت األمم املتحــدة الســتخدامها يف االقتصــادات
الناميــة .وســوف تصــل تكلفــة احملقــن الذكــي إىل ضعــف هــذا املبلــغ،
لكــن منظمــة الصحــة العامليــة تتوقــع تراجــع األســعار بمــرور الوقــت مــع
ازديــاد الطلــب عليهــا ،وتدعــو املانحيــن لدعــم التحــول إىل هــذه األدوات.
وفــي هــذا الســياق ،صــرح الســيد «أكيــم ســتاينر» ،نائــب األميــن
العــام لمنظمــة األمــم المتحــدة والمديــر التنفيــذي لبرنامــج األمــم
المتحــدة للبيئــة قائــا «إن هنــاك قــدرا هائــا مــن القمامــة يصــب ســنويا
فــي المحيطــات حــول العالــم ،ومعظــم هــذه القمامــة تصــل إلــى المحيطات
علــى نحــو مســتمر وتتســبب فــي التلــوث البحــري الــذي يتســم بطابــع
عالمــي ويمتــد أثــره بيــن األجيــال» .وقــال «إن التعــاون بيــن الحكومــات
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والدوائــر األكاديميــة هــو العامــل
الرئيســي فــي القضــاء علــى تدفــق النفايــات إلــى هــذه البيئــة الهشــة».
وتســعى مؤسســة «ســباق مــن أجــل البحــار» ()Race for Water
التخــاذ إجــراءات ملموســة وقابلــة لالســتمرار حلمايــة احمليطــات ومــوارد
امليــاه العذبــة وتتعــاون يف هــذا الصــدد مــع منظمــات مثــل منظمــة األمم
املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) ،ومنظمــة األمم املتحــدة
للبيئــة ،واملؤسســة العامليــة للحيــاة البريــة (.)WWF

مناسبات في عام ٢٠١٥

سباق مع البالستيك

مــن المقــرر أن تقــوم البعثــة االستكشــافية البحريــة «ســباق مــن أجــل
البحــار» () ،)Race for Water Odyssey (R4WOوهــي بعثــة استكشــافية
سويســرية يدعمهــا «برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة» ،بقطــع مســافة
تزيــد علــى  40ألــف ميــل بحــري فــي عــام  2015إلجــراء أول تقييــم
عالمــي لحجــم التلــوث البالســتيكي فــي المحيطــات .وســوف يتوقــف
فريــق البحــث ،خــال فتــرة أقــل مــن  300يــوم ،فــي  11محطــة إلجــراء
البحــوث العلميــة وفــي  9محطــات للتواصــل المجتمعــي فــي  13بلــدا،
يــزور خاللهــا شــواطئ الجــزر الواقعــة علــى مشــارف خمــس «دوامــات
بحريــة للنفايــات» .وقــد نشــأت هــذه التركــزات الهائلــة مــن النفايــات
البالســتيكية الطافيــة علــى ســطح المحيطــات بفعــل الريــاح والتيــارات
البحر يــة.
وقــد غــادرت البعثــة االستكشــافية مدينــة بــوردو الفرنســية فــي 15
مــارس الماضــي .وبعــد أن عبــرت المحيــط األطلنطــي ودخلــت المحيــط
الهــادئ عبــر قنــاة بنمــا ،تواصــل البعثــة االستكشــافية رحلتهــا إلــى
أمريــكا الجنوبيــة لتبــدأ بعــد ذلــك تحليــل النفايــات علــى شــواطئ الجــزر
فــي جنــوب المحيــط الهــادئ.

 13-1يونيو ،جنيف ،سويسرا
مؤتمر منظمة العمل الدولية
 5-4يونيو ،شلوس املاو ،أملانيا
قمة جمموعة السبعة
 13-6يونيو ،روما ،إيطاليا
مؤتمر منظمة األغذية والزراعة
 15-13يوليو ،أديس أبابا ،إثيوبيا
مؤتمر األمم املتحدة للتمويل من أجل التنمية
 27-25سبتمبر ،نيويورك ،الواليات املتحدة
قمة األمم املتحدة العتماد جدول أعمال التنمية ملا بعد عام
2015
 11-9أكتوبر ،ليما ،بيرو
االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
 30نوفمبر 11-ديسمبر ،باريس ،فرنسا
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
التمويل والتنمية
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