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كثريون يف خمتلف اأنحاء العامل اأ�شبحوا، اليوم اأكرث من اأي وقت م�شى، ينعمون ب�شحة 
اأُحرز  اأن التقدم الذي  التعليم. غري  اأعلى من  اأوفر، ويبلغون درجات  اأف�شل وميلكون ثروة 
طوال الأعوام الأربعني املا�شية مل يكن متكافئاً بني جميع بلدان العامل، اإذ كان التقدم 

بطيئاً يف بع�س البلدان واملناطق، وبلغ الو�شع حّد الرتاجع يف مناطق اأخرى. 

وحتقق هذا التقدم مع انت�شار الأنظمة الدميقراطية، 
ولكن  يف ظل تفاقم عدم امل�شاواة يف بع�س اأبعاد 
التنمية الب�رشية، �شواء اأكان بني البلدان اأم داخلها.  
يزالون حمرومني  ل  الذين  الأ�شخا�س  هم  فكثريون 
ت�شود  بينما  ال�شيا�شية،  حقوقهم  ممار�شة  من 
لال�شتدامة.   القابلة  وال�شتهالك غري  الإنتاج  اأمناط 
هذه املالحظات، التي يتناولها الف�شل 4 مبزيد من 
نتائج  ي�شتخل�س من  توؤثر على كل ما  التف�شيل، 

ب�شاأن التقدم العاملي. 
املُحرز  التقدم  �شمح  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
حريات  بتو�شيع  والدخل  والتعليم  ال�شحة  يف 
املليارات من الب�رش، لينعموا باحلياة التي ين�شدونها.  
فهم  يف  للتعمق  حماولة  الف�شل  هذا  ويت�شمن 

اأ�شباب هذا التقدم. 
ات�شم  بارزتني  �شفتني  على   2 الف�شل  وركز 
بهما تطور التنمية الب�رشية طوال الأعوام الأربعني 
فدليل  �شامل،  �شبه  التقدم  كان  اأولً،  املا�شية.  
التنمية الب�رشية بلغ م�شتويات اأعلى من تلك التي 
 135 اأ�شل  من  ثالثة  يف  اإل   ،1970 عام  يف  بلغها 
كانت  ثانياً،  الدرا�شة.  قيد  العينة  ت�شمها  بلداً 
بني  التفاوت  من  كبري  قدر  على  املحققة  النتائج 
كبرية  مكا�شب  حققت  البلدان  فبع�س  البلدان، 
هذين  التقاء  ويف  اأخرى.  بلدان  حتققها  ب�رشعة مل 
الجتاهني ما يحمل على ا�شتبعاد بع�س التف�شريات.  
فلو تقدمت البلدان التي بداأت من نقاط متقاربة 
لقوى  نتيجة  التقدم  هذا  لكان  نف�شها،  بال�رشعة 
حت�شناً  البلدان  بع�س  اأحرزت  ولو  م�شرتكة.  عاملية 
بينما �شهدت اأخرى تراجعاً وبقي متو�شط الإجنازات 
مثل  الوطنية،  القوى  لعتربت  حاله،  على  العاملية 
املوؤ�ش�شية،  والإ�شالحات  املختلفة  ال�شيا�شات 

وحدها القوة املحركة لهذا التغيري.

اأن قوى واجتاهات عاملية  وهكذا تُظهر التجارب 
على  للتقدم  فر�شاً  البلدان  متناول  يف  و�شعت 
ال�شتفادة  مدى  لكن  التنمية،  م�شتويات  خمتلف 
واآخر.   بلد  بني  يختلف  الذي  هو  الفر�س  هذه  من 
وال�شوؤال البديهي يف هذا ال�شياق: ملاذا ينجح بع�س 
البلدان يف ال�شتفادة من الفر�س العاملية يف حني 
الف�شل  هذا  يقّدم  ذلك؟  يف  اأخرى  بلدان  تخفق 

بع�س الأجوبة عن هذا ال�شوؤال اجلوهري. 
اإىل تو�شيح نتيجة  ويهدف هذا الف�شل اأي�شاً 
تكاد تكون من اأكرث النتائج غرابة، �شغلت الأبحاث 
الأعوام  يف  الب�رشية  التنمية  حول  اأُجريت  التي 
بني  ثابت  رابط  وجود  عدم  وهي:  املا�شية،  القليلة 
النمو القت�شادي والتح�شن يف ال�شحة والتعليم.  
اإطار  يف  النتيجة  هذه  حتليل  مبكان  الأهمية  فمن 

ال�شيا�شة الإمنائية. 
امل�شبوق  غري  التدفق  على   يركز  وتف�شرينا 
على  احلفاظ  تكنولوجيا  حول  البلدان،  بني  لالأفكار 
وتقنيات  الدميقراطية،  ال�شيا�شية  واملثل  ال�شحة 
اأن  اإىل  اأمناط الإنتاج. ون�شري هنا  حتقيق الكفاءة يف 
ابتكارات كثرية مكنت البلدان من حتقيق مكا�شب 
يف�رش  مما  حمدودة،  بكلفة  والتعليم  ال�شحة  يف 
املرتبطة  غري  والأبعاد  النمو  بني  الرتباط  �شعف 
بالدخل للتنمية الب�رشية. ومع الوقت اأ�شبح التقدم 
املُحرز اأكرث اعتماداً على مدى ا�شتفادة البلدان من 
والعقد  املوؤ�ش�شات  لطبيعة  ويبقى  الأفكار،  هذه 
بني  التقدم  يف  الفوارق  تف�شري  يف  دور  الجتماعي 

بلد واآخر.
ولي�س يف ما قدمناه من تف�شري اأي اإنكار لأهمية 
بدور  يقر  الب�رشية  التنمية  نهج  اأن  فالواقع  النمو. 
الدخل يف متكني  الب�رش من ا�شتغالل املوارد الالزمة 
بفر�س  تزويدهم  خالل  من  اإمكاناتهم،  لتو�شيع 
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 ارتقت البلدان يف قيمة 
دليل التنمية الب�رشية 
عن طريقني رئي�سيني، 

لكن كثياً ما كان 
التقدم يف ال�سحة 

�التعليم اأ�رشع من  
التقدم عن طريق النمو

لغز النمو القت�ش�دي والتنمية الب�شرية

احل�شول على املاأكل وامل�شكن، وغريها من الفر�س.  
وتاأكيداً على اأهمية الدخل اعتُمد بُعداً من الأبعاد 
اإىل  الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  الثالثة  الأ�شا�شية 

جانب ال�شحة والتعليم. 
ويتناول هذا الف�شل العوامل املوؤثرة يف التقدم 
يف هذه الأبعاد الثالثة. ويتطرق اإىل ال�شيا�شة، وعدم 
امل�شاواة، وطبيعة املوؤ�ش�شات، وغريها من العوامل، 
بقدر ما ت�شاعد يف تف�شري التقدم على م�شتويات 
ال�شحة والتعليم والدخل. غري اأنه مل يبحث اأ�شباب 
يف  امل�شتدامة  غري  والأمناط  الدميقراطية،  انت�شار 
التي ت�شتحق  امل�شائل اجلوهرية  الإنتاج، لأنها  من 

بحثاً معمقاً �شيكون مو�شوع تقارير مقبلة. 
نواحي  اأبرز  بع�س  على  ال�شوء  بت�شليط  ونبداأ 
التنمية الب�رشية يف الأعوام الأربعني املا�شية، ونركز 
على التقدم العاملي الذي رافقه تباين على ال�شعيد 
املحلي، وعلى غياب الرابط بني حت�شن الدخل وحت�شن 
الب�رشية.   التنمية  يف  بالدخل  املرتبطة  غري  الأبعاد 
وبعد ذلك، نتناول القوى املحركة لالجتاهات العاملية 
الثالثة،  الب�رشية  التنمية  عنا�رش  من  كل  يف 
كل  يف  الأداء  يف  املوؤثرة  العوامل  اإىل  بالإ�شافة 
بلد.  وننتهي اإىل حتليل هذه ال�شتنتاجات يف �شياق 

التفاعل بني الأ�شواق والدول.

على  والتباين  العاملي  التقدم  نتائج  اإىل  اإ�شافة 
ارتباط  مدى   2 الف�شل  اأو�شح  املحلي،  ال�شعيد 
الإجنازات املحققة يف منو الدخل بالتقدم املُحرز يف 
اأن متو�شط  ويالحظ  الب�رشية.  للتنمية  اأخرى  اأبعاد 
منو الدخل كان مرتفعاً، ولكن متفاوتاً بني البلدان، 
بينما كان التقدم اأكرث تقارباً يف ال�شحة والتعليم.  
وقد بلغت بلدان نامية عديدة م�شتويات متقاربة مع 
البلدان املتقدمة يف ال�شحة والتعليم ، ولكن �شد 
والبلدان  الفقرية  البلدان  التي تف�شل بني  الفجوة 
الغنية من حيث الدخل مهمة اأ�شعب بكثري.  وهكذا 
متيزت البلدان يف اأدائها على م�شتوى دليل التنمية 
اإما النمو ال�رشيع يف  الب�رشية عرب طريق من اثنني: 
والتعليم.  ال�شحة  يف  الكبري  التقدم  اأو  الدخل 
املحركة  القوى  اأن  اإىل  النتائج  هذه  وت�شري 
للتح�شن يف ال�شحة والتعليم كانت خمتلفة عن 
الأربعني  الأعوام  القوى املحركة لنمو الدخل خالل 
للقوى  نتيجة  والنمو  التح�شن  كان  ولو  املا�شية.  
وهذا  يتزامنا  مل  لكنهما  متزامنني.  لكانا  نف�شها 
النمو  بني  الرابط  درا�شة  �شياق  يف  �شنو�شحه  ما 

والتنمية الب�رشية.

النمو القت�ش�دي والتنمية الب�شرية
ً ل يتزامن�ن دائم�

ما الذي ن�شتنتجه من الأعوام الأربعني املا�شية عن 
العالقة بني النمو والتغرّيات يف التنمية الب�رشية؟ 

يُقدم ال�شكل 3.1 احل�شيلة الأ�شا�شية. ويُظهر 
النمو  بني  اإيجابي  ترابط  الي�شار عالقة  اإىل  الر�شم 
والتح�شن يف التنمية الب�رشية، على الرغم من وجود 

تباين كبري)1(. 

غري اأن الدخل هو جزء من دليل التنمية الب�رشية. 
وبحكم ت�شميم الدليل، ي�شكل النمو القت�شادي 
ثلث التغرّيات يف دليل التنمية الب�رشية املكون من 
ثالثة اأبعاد، مما ي�شمن وجود ارتباط اإيجابي بني النمو 
ال�شعيد  هذا  على  املفيد  ومن  الب�رشية.  والتنمية 
مقارنة منو الدخل مع التغرّي يف الأبعاد غري املرتبطة 
مماثل  دليل  با�شتخدام  الب�رشية  للتنمية  بالدخل 
ال�شحة  مبوؤ�رشي  يُح�شب  الب�رشية،  التنمية  لدليل 
ملقارنة  الدخل،  موؤ�رش  ي�شمل  ول  فقط  والتعليم 
القت�شادي.   النمو  مع  الدليل  قيمة  يف  التغرّي 
 3.1 ال�شكل  يف  اليُمنى  اجلهة  اإىل  الر�شم  ويُظهر 
دليل التنمية الب�رشية غري املرتبط بالدخل. وياُلحظ 

اأن الرتباط �شعيف ول يحمل قيمة اإح�شائية)2(.
وتو�شلت درا�شات �شابقة اإىل النتيجة نف�شها.  
ومن اأوائل العلماء الذين حللوا هذا الرابط بطريقة 
الأمريكي  ال�شكان،  علم  يف  املتخ�ش�س  منهجية 
وقد �شكل   .)Samuel Preston( بر�شتون  �شاموئيل 
اإذ  حتول،  نقطة   1975 عام  يف  كتبه  الذي  املقال 
الدخل  التغرّي يف  بني  الرتابط  اأن عالقة  فيه  اأظهر 
عاماً   30 خالل  املتوقع  العمر  متو�شط  يف  والتغرّي 

ويف 30 بلداً مل تكن ذات قيمة اإح�شائية)3(. 
ومع توفر املزيد من البيانات، تو�شل باحثون اآخرون 
اإىل النتيجة نف�شها.  ويف مقالة  �شدرت يف عام 
1999 بعنوان  "Life during Growth" )احلياة يف ظل 
النمو(، لحظ وليام اإ�شرتيل )William Easterly( اأن 
العالقة �شعيفة بني النمو وموؤ�رشات نوعية احلياة 
وال�رشاع،  ال�شيا�شية،  واحلرية  والتعليم،  كال�شحة، 
 François( اأما فرن�شوا بورغينيون .)وعدم امل�شاواة)4
للعلوم  باري�س  مدر�شة  مدير   ،)Bourguignon
 ،)Paris School of Economics( القت�شادية 
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ات يف ال�شحة والتعليم3.1ال�شكل �شعف عالقة الرتابط بني النمو القت�ش�دي والتغريرّ
 اإط�ر العالقة بني النمو القت�ش�دي ودليل التنمية الب�شرية وعن��شره غري املرتبطة ب�لدخل، 1970-2010
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)انظر الإطار 2.1 يف الف�شل 2  واملالحظة الفنية 1(.  الدخل هو ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.  وت�شري �شماكة  مالحظة: ا�شتناداً اإىل حتليل "النحراف عن امل�شار" 
خط النحدار اإىل اأن الرابط ذو قيمة اح�شائية.

امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

والعديد من زمالئه الأفريقيني والأوروبيني، فخل�شوا 
اإىل اأن عالقة الرتابط بني منو ن�شيب الفرد من الناجت 
بالدخل  املرتبطة  غري  والعوامل  الإجمايل  املحلي 
كما  منعدمة)5(.  �شبه  لالألفية(  الإمنائية  )الأهداف 
قام موؤخراً خبري اقت�شادي يف البنك الدويل، �شارلز 
عالقة  غياب  بتاأكيد   ،)Charles Kenny( كيني 
الرتابط بني التح�شن يف متو�شط العمر املتوقع عند 
البلدان  الولدة والنمو، ُم�شتخدماً عينة كبرية من 
ملدة 25 عاماً وعينة اأ�شغر ملدة زمنية اأطول بكثري)6(. 
كثرية.   نف�شها  النتيجة  توؤكد  التي  واحلالت 
واأبرزها  مقارنة بني ال�شني، وهي اأ�رشع القت�شادات 
منواً يف العامل يف الأعوام الثالثني املا�شية، وتون�س.  
املتوقع  العمر  متو�شط  كان   ،1970 عام  ففي 
لطفلة تولد يف تون�س 55 �شنة، ولطفلة تولد يف 
ن�شيب  ارتفع  احلني،  ذلك  ومنذ  �شنة.    63 ال�شني 
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شني ب�رشعة 
املائة �شنوياً، يف حني منت  8 يف  هائلة، ومبعدل بلغ 
تون�س  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�شة 
املتوقع  العمر  متو�شط  اأن  غري  املائة.  يف   3 مبعدل 
عند الطفلة يف تون�س هو اليوم 76 �شنة، اأي اأكرث 
لطفلة  املتوقع  العمر  متو�شط  من  واحدة  ب�شنة 
فقط  املائة  يف   52 كان  وبينما  ال�شني.  يف  تولد 
من الأطفال التون�شيني يلتحقون باملدار�س يف عام 
1970، يبلغ املعدل الإجمايل لاللتحاق باملدار�س حالياً 
78 يف املائة، وهو اأعلى بكثري من املعدل امل�شجل يف 

ال�شني والبالغ 68 يف املائة. 
�شهدت  بلدان  عن  اأخرى  هامة  اأمثلة  وهناك 

املا�شية.   اقت�شاداتها انكما�شاً خالل الأربعني عاماً 
عنه  غنى  ل  عن�رشاً  القت�شادي  النمو  كان  واإذا 
للتقدم يف ال�شحة والتعليم، مل تكن البلدان التي 
�شهدت تراجعاً يف الناجت املحلي الإجمايل لت�شجل اأي 
تقدم يف ال�شحة والتعليم. ولكن الواقع خمتلف، 
فاإيران وتوغو وفنزويال �شهدت انخفا�شاً يف الدخل 
متو�شط  يف  زيادة   ،1970 عام  منذ  �شجلت  بينما 
العمر املتوقع بلغ معدلها 14 �شنة  وزيادة يف معدل 

اللتحاق باملدار�س بلغت 31 نقطة مئوية)7(. 
بني  عالقة  وجود  بعدم  النتيجة  هذه  وتفيد 
الأبعاد  يف  والتغرّيات  )النمو(  الدخل  يف  التغرّيات 
الب�رشية. غري  الأخرى غري املرتبطة بالدخل للتنمية 
الإيجابي  الرتابط  وهو  اأ�شا�شياً،  واقعاً  تنكر  ل  اأنها 
بني م�شتويات الدخل وم�شتويات ال�شحة والتعليم.  
وننتقل الآن اإىل مناق�شة �شبل التوفيق بني هذين 

الواقعني.

تف�شري اللغز

الرتابط  عالقة  تبدو  فبينما   لغزاً.  اللغز  يبقى 
ال�شحة  يف  والتغرّيات  الدخل  منو  بني  �شعيفة 
الدخل  م�شتويات  بني  قوية  عالقة  تربز  والتعليم، 
الوطنية.   والتعليم  ال�شحة  وم�شتويات  الوطنية 
وي�شح ذلك على م�شتوى الأفراد والأ�رش، وقد اأثبتته 
وبني   ذلك  بني  نوفق  كيف  كثرية.   درا�شات  نتائج 
ا�شتنتاج عدم وجود عالقة ترابط بني التغرّيات مع 

مرور الوقت؟
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الغريب اأن الرتابط يبد� 
�سعيفاً بني منو الدخل 
ات يف ال�سحة  �التغيرّ

�التعليم مع مر�ر 
الوقت

فر�س التح�شن يف ال�شحة والتعليم مت�حة اليوم جلميع البلدان3.2ال�شكل
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مالحظة: كل البيانات باللوغاريتم الطبيعي.
امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

اأولً، عالقة الرتابط تعني وجود عالقة �شببية يف 
اجتاه معني)8(. وحتى ولو وُجدت عالقة �شببية، يبقى 
الجتاه غري معروف: املداخيل املرتفعة ميكن اأن حت�شن 
نوعية احلياة، والتح�شن يف ال�شحة والتعليم ميكن 

اأن يزيد من اإنتاجية املجتمعات.
التغرّيات  بني  ترابط  عالقة  وجود  عدم  ثانياً، 
اإذا كانت �شورة خاطفة عن  حول ما  يثري �شكوكاً 
للتعبري  كافياً  معينة  فرتة  يف  العامل  يف  الو�شع 
بدقة عن طبيعة العالقة بني املتغرّيات.  ولتو�شيح 
يف  العالقة  تطور  عند  التوقف  مُيكننا  اللغز،  هذا 
اجتاه ت�شاعدي بني الدخل والأبعاد الأخرى للتنمية 
ف�شكان   .)3.2 )ال�شكل  الوقت  مرور  مع  الب�رشية 
�شحية  مب�شتويات  يتمتعون  الغنية  البلدان 
البلدان  اأما �شكان  املتو�شط،  اأف�شل يف  وتعليمية 
م�شتويات  لتح�شن  نتيجة  تقدماً  فحققوا  الأخرى 
ال�شحة والتعليم.  وياُلحظ اأن هذه العالقة، التي 
اأ�شبحت اأقوى مع الوقت، اأ�شبحت اأفقية اأي�شاً، ما 
يعني اأن البلدان  الفقرية جتاوزت البلدان الغنية من 

حيث �رشعة التح�شن يف ال�شحة والتعليم.
اأن  اللغز   لهذا  املحتملة  التف�شريات  ومن 
ومتفاوتة  طويلة  فرتات  ت�شتغرق  الرثوة  يف  الزيادة 
حتى حتقق حت�شناً يف ال�شحة والتعليم)9(. هذا ما 
ينق�ِس ما  اإذا مل  الرتابط،  يعلل �شعف عالقة  قد 
الدخل  يف  التغرّيات  توؤدي  حتى  الوقت  من  يكفي 
الب�رشية  التنمية  اأبعاد  اإىل حت�شينات على م�شتوى 
اأن هذا التف�شري ل ينطبق على فرتات  الأخرى. غري 
طويلة.  فال�شكل 3.1 يبني �شعف الرتابط يف عينة 

كبرية موؤلفة من 135 بلداً وطوال اأربعني عاماً، وهي 
اإىل  الدخل  منو  يتحول  حتى  بالتاأكيد  كافية  فرتة 
وينعك�س  والتعليم،  ال�شحة  م�شتوى  على  حت�شن 

تراجع الدخل تراجعاً يف ال�شحة والتعليم.  
ومن التف�شريات اأي�شاً اأن الو�شائل التي اأ�شبح 
�شحة  اأف�شل  اليوم  الغنية  البلدان  �شكان  بها 
ل�شكان  املتاحة  الو�شائل  عن  تختلف  وتعليماً 
التغرّي يف عملية  اليوم. ففر�شية  النامية  البلدان 
التنمية ت�شري اإىل اأن عالقة الرتابط بني امل�شتويات 
البلدان  املا�شي حني كانت  هي �شورة موروثة من 
التي حققت ثروات، هي الوحيدة القادرة على حتمل 
لكن  والتعليم.  ال�شحة  يف  التح�شن  تكاليف 
الهياكل  يف  والتغرّيات  التكنولوجية  التح�شينات 
يلي،  فيما  مناق�شتها  �شتجري  التي  املجتمعية، 
حتقيق  الفقرية  البلدان  على  حتى  ت�شهل  باتت 

مكا�شب كبرية.
املحتملة  التف�شريات  من  العديد  اختربنا  لقد 
عاماً  الأربعني  خالل  والدخل  ال�شحة  يف  للتغرّيات 
املا�شية )الإطار 3.1(. وت�شري النتائج اإىل اأن البلدان 
التنمية  يف  املتو�شط  اأو  املنخف�س  امل�شتوى  ذات 
الب�رشية ميكن اأن حتقق م�شتويات �شحية مرتفعة 
وعندما  الكلفة.  باهظة  غري  اإجراءات  طريق  عن 
تبلغ البلدان م�شتويات اأعلى من التنمية، تتطلب 
وعندئذ  كلفة.  اأعلى  تكنولوجيات  التح�شينات 
النتائج  وهذه  جديد.   من  الدخل  اأهمية  تظهر 
عمليات  باأن  تفيد  التي  الفر�شيات  مع  تن�شجم 

التنمية وفر�شها هي يف تغرّي م�شتمر.
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هل حت�شن ال�شحة يف تزايد الرثوة ؟3.1الإطار

الولدة.  لكن  املتوقع عند  للعمر  مرتفعاً  اأي�شاً متو�شطاً  املرتفع ت�شجل  الفردي  البلدان ذات الدخل 
عالقة الرتابط الإيجابي بني الدخل ومتو�شط العمر املتوقع عند الولدة ل تنطبق على التغرّيات التي 

�شهدناها طوال الأعوام الأربعني املا�شية.  ماذا يخفي هذا التناق�س الظاهر؟ 
واقرُتحت لهذه الظاهرة تف�شريات عديدة.  اإذا كانت ال�شحة تتفاعل ببطء مع التغرّي يف الدخل، 
فيُمكن اأن تتاأثر التغرّيات التي حتدث مع مرور الوقت بعوامل ق�شرية املدى. اإل اأن هذا الرتابط مل يكن 
ملحوظاً طوال اأربعني عاماً، وهي فرتة  كافية للتما�س اأثر ارتفاع الدخل على ال�شحة.  ومن التف�شريات 
اأي�شاً اأن عالقة الرتابط الإيجابي بني الدخل والعمر املتوقع قد ُفقدت، بحيث اأ�شبح الآن حت�شن العمر 
التقرير  اإعداد هذا  اأجريت يف  التي  الأبحاث  وتناولت  الدخل.  عن حت�شن  الولدة منف�شالً  املتوقع عند 

تف�شريات خمتلفة. 
وقد اأجرينا اختبارين  يف املحاكاة ملعرفة اأي نوع من النماذج قد يعيد تكرار اخل�شائ�س الرئي�شية 
النتائج  وجاءت  وجودها.   عدم  يفرت�س  والآخر  تقليدية  عالقة  وجود  يفرت�س  الأول  الختبار  للبيانات: 
متباينة: فر�شية العالقة بني "تزايد الرثوة وحت�شن ال�شحة" تنطبق على امل�شتويات املحققة عند نقاط 
زمنية معينة، ولكن لي�س على التغرّيات.  اأما فر�شية غياب العالقة فتنطبق على التغرّيات ولكن لي�س 

على امل�شتويات املحققة.
تنطبق  وفيما بعد، نظرنا يف فر�شية خمتلفة: ماذا لو اأن فر�شية "تزايد الرثوة  وحت�شن ال�شحة" 
فقط يف البلدان التي حتقق م�شتوى مرتفعاً يف التنمية، يف حني تنطبق فر�شية غياب العالقة يف 
البلدان الأقل منواً؟ وهذه الفر�شية املزدوجة، التي متيز بني البلدان حيث قيمة دليل التنمية الب�رشية اأقل 
من 0.5  والبلدان حيث قيمة الدليل اأكرث من 0.5 تقريباً، ف�رشت يف الوقت عينه وجود العالقة يف جميع 

امل�شتويات وغياب العالقة يف التغرّيات مع مرور الوقت. 

.Georgiadis، Pineda، and Rodríguez 2010; Pritchett and Summers 1996; Pritchett and Viarengo 2010 :امل�شدر

م�ذا تعني هذه النت�ئج؟
ل تعني هذه النتائج اإنكار اأهمية النمو.  فالدخل 
على  احل�شول  مدى  يقي�س  خمت�رش  موؤ�رش  هو 
وتو�شيع  الإن�شان  اإمكانات  لتطوير  الهامة  املوارد 
حرياته، ويجب اعتباره دوماً هدفاً هاماً على �شعيد 
الإن�شان  يزيد من قدرة  فالدخل  العامة.  ال�شيا�شة 
الغذاء  على  للح�شول  الالزمة  املوارد  امتالك  على 
وامل�شكن وامللب�س ولتو�شيع خياراته يف القيام بعمل  
ٍ يف احلياة، ولإف�شاح املجال له لتم�شية  قّيم وجمز
مقيداً  يكون  اأن  دون  من  يحب)10(،  من  مع  الوقت 
بال�رشورات املادية. وقد يكون يف ارتفاع الدخل دليل 
العمل  على  للح�شول  املتاحة  الفر�س  �شعة  على 

الالئق، مع اأن هذا لي�س حال الواقع دائماً.
الدخل  ارتفاع  اأهمية  اأبحاثنا  نتائج  تنكر  ول 
يف تعزيز قدرة الفقراء على احل�شول على خدمات 
الأدلة يف  وفرة  توؤكده  ما  وهذا  والتعليم،  ال�شحة 
اأدبيات القت�شاد اجلزئي.  فعالقة الرتابط بني املكانة 
يف  ال�شحي  والو�شع  القت�شادية  الجتماعية 
جمتمع معني كثرياً ما تدل على ميزة ن�شبية يتمتع 
بها املي�شورون يف احل�شول على اخلدمات ال�شحية.  
الدخل  الزيادة يف  مع  بالتزامن  الفوارق  تت�شع  وقد 
الكلي.  وهذا ما تظهره جتربة ال�شني موؤخراً )انظر 

الإطار 6.1 يف الف�شل 6(. 
ما  حول  ال�شك  من  تلقي ظاللً  الأدلة  اأن  غري 
القطاعات  جلميع  ال�شامل  الدخل  منو  كان  اإذا 
ال�شحة  خدمات  لتعزيز  �رشورياً  القت�شادية 
الب�رشية  التنمية  دليل  حيث  البلدان  يف  والتعليم 
يلي،  فيما  �شنو�شح  وكما  ومتو�شط.   منخف�س 
ميكن اأن يتزامن ارتفاع معدلت النمو مع حالت من 
التدهور البيئي و�شوء توزيع املداخيل، تبقى م�شدراً 

للكثري من القلق. 
وتوؤكد نتائج البحث با�شتخدام بيانات وحتليالت 
تقرير  عليها  ركز  اأ�شا�شية  حقيقة  على  جديدة، 
الب�رشية  التنمية  البداية:  منذ  الب�رشية  التنمية 
تختلف عن النمو القت�شادي، وحتقيق اإجنازات كبرية 
يف التنمية الب�رشية اأمرٌ ممكن حتى ولو تعذر النمو 
القت�شادي ال�رشيع.  وقد اأ�شار التقرير الأول اإىل بلدان 
مثل �رشي لنكا، وكوبا، وكو�شتاريكا، اإذ متكنت من 
فاق م�شتوى  الب�رشية  التنمية  حتقيق م�شتوى من 
حتقيق  اأمكن  وقد  الدخل.  يف  تعادلها  اأخرى  بلدان 
التي  والإجراءات  النمو  بني  بالف�شل  الإجنازات  هذه 

حتدد التقدم يف الأبعاد الأخرى للتنمية الب�رشية. 
ويف هذه النتائج رّد على بع�س النتقادات التي 
فمنذ  الب�رشية.  التنمية  دليل  اإىل  تُوجه  ما  كثرياً 

البداية، نظر بع�س خرباء القت�شاد اإىل العنا�رش غري 
اأنها غري لزمة، لأن ال�شورة  بالدخل على  املرتبطة 
لي�شت  التنمية  عن  الدليل  هذا  يعطيها  التي 
تاأتي  التي  الناحية املنهجية عن تلك  خمتلفة من 
نتيجة للمقارنة بني م�شتويات الدخل)11(. لكن دليل 
التنمية الب�رشية يُعطي �شورة خمتلفة جداً عن تلك 
التي يعطيها الناجت املحلي الإجمايل، عندما ننظر 
اإىل التغرّيات التي ح�شلت مع الوقت، والتي هي يف 
الإمنائية. ال�شيا�شة  اإليه  ت�شعى  ما  جوهر  النهاية 
على  عميقة  تكون  اأن  ميكن  النتائج  هذه  واآثار 
ال�شيا�شة الإمنائية. ففي �شنع ال�شيا�شة الإمنائية، 
اأن النمو القت�شادي هو عن�رش ل  يفرت�س، عموماً، 
غنى عنه يف حتقيق اإجنازات على م�شتوى ال�شحة 
والتعليم. غري اأن النتائج التي تو�شلنا اإليها ت�شري اإىل 
خالف ذلك. وهذا ل يعني اأن البلدان ميكن اأن تغفل 
اإمكانات  يولد  النمو  اأن  على  �شّددنا  فقد  النمو، 
هامة. واملق�شود يف الواقع هو اأن البلدان ل حتتاج اإىل 
اأن تنتظر تذليل ال�شعوبات على �شعيد النمو حتى 
تتمكن من حل الكثري من امل�شاكل على �شعيدي 
�شار. خرب  من  ذلك  يف  ولعل  والتعليم.  ال�شحة 
املتاحة  والإمكانيات  التنمية  اإجراءات  اأن  ومبا 
التي  اليوم تختلف كثرياً عن تلك  للبلدان الفقرية 
اأ�شبحت  التي  للبلدان  املا�شي  يف  متاحة  كانت 
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�سنع ال�سيا�سات 
يفرت�ص عموماً اأن النمو 
القت�سادي هو عن�رش 
ل غنى عنه يف حتقيق 
اإجنازات على م�ستوى 
ال�سحة �التعليم، 
غي اأن النتائج التي 

تو�سلنا اإليها ت�سي اإىل 
خلف ذلك

البلدان  جتارب  تكرار  التنمية  تعني  ل  متقدمة، 
للتقدم  جديدة  م�شارات  عن  البحث  بل  املتقدمة 

يف عامل اليوم. 
يف  التقدم  م�شدر  هو  النمو  يكن  مل  واإن 

ال�شحة والتعليم، فما هو م�شدر هذا التقدم اإذن ؟
يتناول الق�شمان التاليان هذا ال�شوؤال، التعمق اأولً 
يف فهم التقدم على �شعيد العامل ومن ثم تف�شري 

التباين بني البلدان.

التقدم الع�ملي: دور الأفك�ر والبتك�رات

يف  املوؤثرة  العوامل  حول  مو�شعة  درا�شة  اأُجريت 
التقدم يف ال�شحة والتعليم، من منظور التنمية 
الب�رشية ومن وجهات نظر اأخرى)12(. ونقدم فيما يلي 
ا�شتعرا�شاً موجزاً نركز فيه على العوامل التي اأدت 

اإىل تطورات عاملية وا�شعة النطاق.

اللح�ق ب�لركب يف جم�ل ال�شحة

يف عام 1651، و�شف الفيل�شوف الإنكليزي توما�س 
"باأنها  الفطرة  احلياة يف   )Thomas Hobbes( هوبز 
من  وق�شد  وق�شرية")13(.  وموح�شة  وكريهة،  فقرية 
عليه  �شيكون  عما  �شورة  اإعطاء  الو�شف  هذا 
غري  عن  ورمبا  لكنه  احلكومات،  غابت  لو  العامل  
ق�شد، كان ي�شف احلياة يف زمنه اأي�شاً. وحينذاك 
�شنة   40 الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط  كان 
من  العديد  يف  �شنة   20 يتعدى  ول  اإنكلرتا  يف 
البلدان الأخرى)14(. اإل اأن هذا كان على تغرّي، اإذ متكن 
من  تلت،  التي  القرون  يف  الغربية،  البلدان  �شكان 
تعليمهم.   وم�شتوى  �شحتهم  يف  حت�شن  حتقيق 
وانخف�شت معدلت الوفيات بعد اأن متت ال�شيطرة 
اجلدري  مثل  ال�شباب  بني  املعدية  الأمرا�س  على 
اأمرا�س  الديكي. كما انح�رشت  وال�شعال  والدفترييا 
ال�شل  مثل  اأي�شاً  ال�شباب  بني  التنف�شي  اجلهاز 
والإنفلونزا)15(. واأدت النظافة وغريها من املمار�شات 
ال�شحية العامة والتغذية ال�شليمة دوراً يف ذلك)16(. 
وانت�شار  الوفيات  معدلت  يف  الرتاجع  وهذا 
ولكن  النامية،  البلدان  يف  حدوثه  تاأخر  الأمرا�س 
التقدم كان �رشيعاً.  ففي عام 1950، كان متو�شط 
والبلدان  اأفريقيا،  يف  الولدة  عند  املتوقع  العمر 
الذي  املتو�شط نف�شه  اأي  39 �شنة،  واآ�شيا  العربية، 
�شجلته اإنكلرتا يف زمن هوبز، واأقل بع�رشين �شنة من 
متو�شط العمر املتوقع يف البلدان املتقدمة يف ذلك 
متو�شط  ارتفع  قرن،  ن�شف  غ�شون  ويف  العام)17(. 
العمر املتوقع عند الولدة يف البلدان النامية بن�شبة 
تطلب حتقيقها 300 عام يف البلدان التي اأ�شبحت 
اليوم متقدمة. وكانت الإجراءات مت�شابهة اإىل حد 
بعيد اإذ �شهدت بلدان عديدة حتولً يف انت�شار الأنواع 

املختلفة من الأمرا�س الوبائية خالل م�شريتها الإمنائية. 
جداً.   خمتلفة  النامية  البلدان  جتربة  وكانت 
فالبتكارات يف جمال الطب والإجراءات التي اتخذت 
اإىل  ب�رشعة  تدفقت  العامة  ال�شحة  �شعيد  على 
العديد من البلدان النامية، فا�شتفاد منها املاليني من 
ال�شكان.  وقد ا�شتغرق حت�شني اإمدادات املياه وال�رشف 
ال�شحي والتح�شني اأعواماً طويلة يف الغرب، وترتبت 
كان  ما  وكثرياً  البداية.   يف  باهظة  تكاليف  عليه 
ياأتي اكت�شاف الو�شائل الفعالة للوقاية من الأمرا�س 
يُ�شتخدم  مل  املثال،  �شبيل  فعلى  متاأخر.  وقت  يف 
لقاح ال�شل قط ب�شورة روتينية يف الوليات املتحدة 
الأمريكية لأنه اكتُ�شف  يف عام 1927، اأي بعد اأن 
كان قد ا�شتوؤ�شل هذا املر�س تقريباً)18(. وا�شتفادت 
لالبتكارات  ال�رشيع  النت�شار  من  الفقرية  البلدان 
اأن كانت  العامة بعد  واإجراءات ال�شحة  الأدوية  يف 
كلفتها قد انخف�شت.  وتو�شلت اإحدى الدرا�شات 
اإىل اأن التقدم العاملي قد اأ�شهم بن�شبة 85 يف املائة 
�شجل  الذي  الوفيات  معدل  انخفا�س  من جمموع 

منذ عام 1950 يف عينة من 68 بلداً)19(.
يف  هام  دور  امل�شرتكة  الدولية  للجهود  وكان 
للتح�شني  املتحدة  الأمم  فربنامج  التح�شن.  هذا 
التح�شني،  برامج  من  للعديد  الدعم  قدم  املو�شع 
التابع  اللقاحات  ل�شراء  الدوار  ال�شندوق  وكذلك 
وارتفعت  الأمريكية)20(.  للبلدان  ال�شحة  ملنظمة 
معدلت التح�شني يف البلدان التي �شملتها هذه 
الربامج، مما �شمح بالق�شاء تقريباً على ال�شلل يف 
الأمريكيتني يف عام 1994، ورفع معدلت التح�شني 
�شد الأمرا�س ال�شتة امل�شتهدفة )ال�شل، والدفترييا، 
والكزاز الوليدي، وال�شعال الديكي، و�شلل الأطفال، 
يف  الولدة  حديثي  من  املائة  يف   5 من  واحل�شبة( 
اأكرث من 80 يف املائة)21(.   اإىل  اأنحاء العامل  خمتلف 
وبلغت كلفة الق�شاء على اجلدري، وهو مر�س اأدى 
اإىل وفاة حواىل مليوين �شخ�س �شنوياً يف ال�شتينات، 
300 مليون دولر فقط، وهو مبلغ يعادل �شعر ثالث 

طائرات مقاتلة يف ذلك الوقت)22(.  
لكن التعاون والتكنولوجيا ل ي�شكالن التف�شري 
الوحيد.  فالتعليم والتوعية من العوامل التي اأدت 
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ا�ستفادت البلدان 
الفقية من النت�سار 

ال�رشيع للبتكارات يف 
جمال الطب �الجراءات 

ُّخذت على  التي ات
�سعيد ال�سحة العامة 
بعد انخفا�ص كلفتها

ال�شحية. كما  التح�شينات  على  الطلب  زيادة  اإىل 
وغ�شل  الطبيعية،  الر�شاعة  حول  املعلومات  اأن 
اليدين، وا�شتخدام حماليل ال�شكر وامللح لالإماهة، 
وت�شري  متقدم.  �شحي  نظام  اإىل  ن�رشها  يحتاج  ل 
45 بلداً  278,000 طفل يف  �شملت  حديثة  درا�شة 
تقدمي  مثل  الأهل،  يتخذها  التي  التدابري  اأن  نامياً 
ال�شوائل لأطفالهم يف حالة اإ�شابتهم بالإ�شهال، 
هي العامل الأ�شا�شي يف احلد من انت�شار الأمرا�س 

ال�شائعة التي توؤدي اإىل وفاة الأطفال)23(.
اإىل  البلدان  بني  الفوارق  بع�س  تُعزى  اأن  ومُيكن 
نق�س  فريو�س  انت�شار  �شببها  التي  النتكا�شات 
املناعة الب�رشية وارتفاع معدلت الوفيات يف الحتاد 
اإن  القول  مُيكن  عام  وبوجه  ال�شابق.  ال�شوفييتي 
اأ�شا�شياً.   دوراً  اأدت  الوطنية  ال�شحية  ال�شيا�شات 
الإماهة  مثل  والطفل،  الأم  رعاية  خدمات  فتوفري 
عن طريق الفم، والتح�شني، والر�شاعة الطبيعية، 
اإىل  اأدت  التي  العوامل  من  التكميلية،  والتغذية 
وقد  والأطفال)24(.  الر�شع  وفيات  معدل  انخفا�س 
كريال  وولية  الربازيلية  �شيارا  ولية  من  كل  اأثبتت 
الهندية اأن من املمكن حتقيق مكا�شب �رشيعة عرب 
توفري خدمات كهذه اإىل ال�شكان. ووجود ال�شحافة 
املناف�شة،  على  القائمة  ال�شيا�شية  واحلياة  احلرة، 
املحافل  الجتماعية يف  امل�شاكل  مناق�شة  وثقافة 
العامة، ي�شاعد يف امل�شي يف الإ�شالحات اجلذرية)25(.
النامية  البلدان  يف  اتُخذت  التي  واملبادرات 
لتخفي�س معدل الوفيات وحت�شني ال�شحة، هي يف 
معظمها مبادرات غري باهظة الكلفة. فاحلزمة التي 
ت�شم �شتة لقاحات التي جمعتها منظمة ال�شحة 
باأقل من دولر واحد،  العاملية ميكن احل�شول عليها 
اأن كلفة معاجلة الديدان )مما يزيد من معدل  كما 
اللتحاق باملدار�س( ل تتجاوز 50 �شنتاً يف ال�شنة)26(.  
وكون املبادرات ال�شحية الأكرث فعالية هي مبادرات 
غري مرتفعة الكلفة، ي�شاعد يف تف�شري عدم وجود 
رابط بني تقدمي مثل هذه املبادرات والإنفاق الإجمايل 
�شعف  تف�شري  يف  ي�شاعد  كما  ال�شحة)27(.  على 
والنمو  ال�شحة  يف  التح�شن  بني  الرتابط  عالقة 
القت�شادي، ل �شيما يف البلدان التي حتل يف مرتبة 
منخف�شة من حيث دليل التنمية الب�رشية: فقلة 
هذه  تاأمني  اأمام  الأهم  العائق  دائماً  لي�شت  املوارد 

اخلدمات.  )انظر الإطار 3.1()28(. 
ول تتعار�س هذه النتائج العامة مع الدرا�شات 
 Angus( حول الأفراد والأ�رش التي اأجراها اأنغو�س دايتون
Deaton(  واآخرون، وهي درا�شات تظهر اأن الأ�شخا�س 
الذين يتمتعون بو�شع اجتماعي واقت�شادي اأف�شل 
يف  وال�شبب  اأف�شل)29(.  ب�شحة  عادةً  ينعمون 

التح�شينات  حترك  التي  العوامل  اختالف  هو  ذلك 
وهذا  والفردي،  الوطني  ال�شعيدين  على  ال�شحية 
ال�شعيد  فعلى  الأحيان.  معظم  يف  يح�شل  ما 
بالفائدة  اأن يعود لقاح جديد، مثالً،  الوطني، ميكن 
على جميع اأفراد املجتمع مبعزل عن تاأثري الدخل على 
الو�شع ال�شحي يف هذا املجتمع. اأما على ال�شعيد 
الفردي، فيُحتمل اأن ي�شتفيد الأثرياء، يف بلد ما، من 
احل�شول على  الفقراء يف  اإمكانات  تفوق  اإمكانات 
الرعاية ال�شحية، وبالتايل يحتمل اأن يكون متو�شط 
الفقراء، من غري  اأطول من متو�شط عمر  عمرهم 
اأن يوؤدي التغرّي يف متو�شط الرثوة يف هذا البلد اإىل 
حت�شن عام يف متو�شط العمر املتوقع عند الولدة)30(. 
ملاذا ل تلجاأ جميع احلكومات اإىل اتخاذ مبادرات 
هي  ال�شيا�شة  ال�شحة؟  لتح�شني  الكلفة  قليلة 
الأدلة  ال�شوؤال. فكثرية هي  الرد على هذا  جزء من 
يف  تتح�شن  ال�شحية  اخلدمات  اأن  اإىل  ت�شري  التي 
درا�شات  اأ�شارت  وقد  الدميقراطية.  احلكومات  ظل 
اأجريت موؤخراً اإىل اأن تطبيق الدميقراطية ي�شهم يف 
خف�س معدل وفيات الر�شع بن�شبة 5 وفيات لكل 
1,000 ر�شيع)31(، كما ي�شهم يف تخفي�س احتمال 
متو�شط  زيادة  ويف  الولدة  اأثناء  الأمهات  وفاة 
يتطلب  حني  ويف  الولدة)32(.  عند  املتوقع  العمر 
مزيداً  ال�شعيد  هذا  على  الفعالة  الآليات  حتديد 
من البحث، ت�شري الأدلة اإىل اأن امل�شاءلة هي عامل 
ال�شعبية،  وامل�شاركة  املعلومات،  واأن توفر  اأ�شا�شي، 
هذا  يف  ت�شاهم  كلها  ال�شيا�شيني  وم�شداقية 
النتخابات  غياب  يف  وحتى  الإيجابي)33(.  الجتاه 
توجد  اأن  ميكن  املناف�شة،  على  القائمة  الوطنية 
اآليات حملية فعالة يف تاأمني ال�شلع العامة  وزيادة 
عدد امل�شتفيدين منها. وهذا ما يبينه ارتفاع عدد 
املا�شي.   العقد  يف  اإثيوبيا  يف  واملدار�س  العيادات 
اأن بع�س الأنظمة الدميقراطية، كالوليات  والواقع 
تقدمي  يف  فعالية  تظهر  مل  الأمريكية،  املتحدة 
خدمات ال�شحة العامة، ما ي�شري اإىل اأن املوؤ�ش�شات 
الأحوال،  اأح�شن  يف  هي،  الر�شمية  الدميقراطية 

�رشورية، ولكنها غري كافية.

التعليم: الأهل اأو الدولة اأو الثن�ن مع�ً؟

واحلال يف ال�شحة هو نف�شه يف التعليم، تقدم �رشيع 
وتقارب بني البلدان الفقرية والبلدان الغنية.  فمنذ 
اإىل  550 مليون  الطالب من  ارتفع عدد   ،1970 عام 
اأكرث من مليار طالب، كما ارتفع عدد املعلمني بوترية 
اأ�رشع)34(. لكن هناك اختالف بارز بني التعليم وال�شحة، 
اإذ ما من تطورات تكنولوجية هامة تدخل يف تف�شري 
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للدميقراطية التاأثي 
الأقوى على التعليم 

البتدائي؛ �اللمركزية 
توؤثر على م�ستويات 

التعليم الأعلى

الأ�شا�شية  فالتقنيات  التعليم.  يف  التقدم  اأمناط 
منذ  عليه  كانت  عما  اليوم  تختلف  ل  للتعليم 
اأربعني عاماً، واأهمها اأبنية، واألواح وكتب، ومعلمون 
الطالب. اإىل  املعرفة  نقل  لقاء  اأجراً  يتقا�شون 
ملاذا ارتفعت م�شتويات التعليم اإذن؟ يركز اأحد 
الردود على عوامل اقت�شادية، كالتحول من الزراعة 
اإىل  توؤدي  اخلدمات،  واإنتاج  ال�شناعي  الإنتاج  اإىل 
تعزز  وبالتايل  التعليم،  يف  ال�شتثمار  عائدات  زيادة 
اأن  الطلب عليه. وت�شري املعلومات التف�شيلية اإىل 
دخل الأ�رشة وم�شتوى تعلم الأهل يوؤثران يف معظم 

الأحيان على القرارات ب�شاأن التعليم)35(. 
اإل اأن عالقة الرتابط �شعيفة بني زيادة اللتحاق 
اإىل   1970 من  الفرتة  ففي  الدخل.  ومنو  باملدار�س 
باملدار�س  اللتحاق  يف  الزيادة  متو�شط  كان   ،2010
منواً  �شهدت  التي  البلدان  يف  تقريباً  نف�شه  هو 
اقت�شادياً  منواً  التي �شجلت  وتلك  �شالباً  اقت�شادياً 
بني  حمدودة  العالقة  اأن  اأي�شاً  ويالحظ  اإيجابياً)36(. 
باملدار�س،  اللتحاق  وارتفاع معدل  التعليم  عائدات 
وهي تدح�س التف�شريات التي تربط ارتفاع عائدات 

التعليم وتزايد الطلب عليه)37(. 
وجود  اإىل  ومعا�رشة  تاريخية  معلومات  وت�شري 
ال�شغط  مثالً  منها  الدوافع،  من  جمموعة 
تو�شيع  على  وال�شيا�شيني  الدول  حتث  ال�شعبي، 
نطاق التعليم. وقد �شعت الدول اإىل ن�رش التعليم، 
ال�شيا�شية،  ال�شلطة  توطيد  اإىل  �شعيها  اإطار  يف 
واحلد من تاأثري املوؤ�ش�شات املناف�شة، وتكوين الهوية 
لتعزيز  مبادرات  على  كثرية  والأمثلة  الوطنية. 
نظام  مبادرة  ومنها  �شيا�شية،  بدوافع  التعليم 
التعليم الوطني يف برو�شيا يف عهد امللك فريدريك 
الثاين، ومبادرة تطبيق العلمنة يف التعليم يف تركيا 
املبادرات  هذه  من  الهدف  ولعل  الع�رشينات)38(.  يف 
هو ن�رش اإيديولوجية وطنية من خالل املدار�س التي 
تديرها الدولة، وهذا ما قد يف�رش جلوء احلكومات اإىل 
املبا�رش  والإ�رشاف  الإلزامي  التعليم  قوانني  تطبيق 
على التعليم، عو�شاً عن دعم الأ�رش لإر�شال اأولدها 

اإىل املدار�س اخلا�شة.
العوامل  حتديد  دائماً  ال�شهل  من  لي�س  ولكن 
اُعترب  فقد  التعليم.  يف  الفاعلة  ال�شيا�شية 
ال�شتقالل من هذه العوامل، ول �شيما يف اأفريقيا 
فمعظم  وافٍ:  غري  تف�شرياً  يبقى  ولكنه  واآ�شيا.  
ا�شتقاللها  على  ح�شلت  الالتينية  اأمريكا  بلدان 
يف مطلع القرن التا�شع ع�رش، لكن انت�شار التعليم 
فيها تاأخر حتى القرن الع�رشين. وقد يكون لل�شغط 
الدويل دور اأي�شاً، ل �شيما بعد الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�شان ال�شادر يف عام 1948، ومن املرجح اأن يكون 

الإجماع العاملي حول تعميم التعليم قد جاء تعبرياً 
على  العامة  ال�شيا�شة  �شهدته  الذي  التحول  عن 

ال�شعيد املحلي)39(.
ال�شيا�شي  القت�شاد  لعوامل  اأن  الوا�شح  ومن 
اأهمية بالغة.  فاحلكومات تتخذ اإجراءاتها انطالقاً 
 Sekolah برنامج  ال�شكان. وقد �شمح  من تطلعات 
Dasar INPRES يف اإندوني�شيا بتو�شيع نطاق التعليم 

التي  الإجراءات  اإطار  يف  جاء  وقد  ال�شبعينات،  يف 
اتخذها نظام �شوهارتو لتثبيت �رشعيته بعد انتزاع 
ال�شلطة من حكومة مدعومة من ال�شيوعيني)40(. 
وترافقت عملية ن�رش التعليم يف معظم الأحيان 
ال�رشائب  وفر�س  الت�شويت  يف  احلق  ممار�شة  مع 
الدخل.   توزيع  اإعادة  يف  ت�شاعد  التي  والتحويالت 
يحرك  الدميقراطية  املمار�شة  تر�شيخ  اأن  ويبدو 
العلمي  التح�شيل  التعليم:  موؤ�رشات  من  العديد 
والإملام  باملدار�س،  واللتحاق  ببطء،  ولو  الكبار،  لدى 
التعليم،  على  العام  والإنفاق  والكتابة،  بالقراءة 
املوؤ�ش�شات)41(.   بتغرّي  مبا�رشة   تتاأثر  العوامل  وهذه 
التاأثري  الدميقراطية  لن�رش  يكون  اأن  املمكن  ومن 
الالمركزية  اأن  اإل  البتدائي،  التعليم  على  الأقوى 
الإطار  )انظر  الأعلى  التعليم  م�شتويات  على  توؤثر 
3.2 حول الالمركزية والتنمية الب�رشية()42(. وباإمكان 
الدول غري الدميقراطية التقدم يف التعليم، كالحتاد 
فيال�شكو  بقيادة  وبريو  الع�رشينات  يف  ال�شوفييتي 
هذا  ولكن  الأخرى.  الأمثلة  من  والعديد  األفارادو 
التقدم كثرياً ما يحدث يف اإطار ا�شرتاتيجيات اإعادة 
الدميقراطية  غري  الدول  كل  ولي�شت  التوزيع)43(. 
ي�شتويل  فبع�شها  اإن�شائها:  دوافع  يف  مت�شاوية 
على ال�شلطة لتجنب نزع ملكية النخبة وبع�شها 

ي�شتويل على ال�شلطة لالإطاحة بالنخبة.

اأوجه الختالف وال�شبه يف التقدم
يف ال�شحة والتعليم

حت�شني  يف  فاعل  دور  والتكنولوجيا  لالبتكار  كان 
اأن  غري  التعليم.  فعالية يف حت�شني  واأقل  ال�شحة، 
اأمناط التقدم يف القطاعني كانت مت�شابهة، حيث 
�شاعد نقل الأفكار بني البلدان يف حتقيق التح�شن.  
الإنتاج،  واأ�شاليب  التكنولوجيات  الأفكار  هذه  ومن 
املجتمعات.   لتنظيم  ال�شيا�شية  واملبادئ  واملُثل 
لالبتكارات  القوي   التاأثري  ال�شحة، كان  ويف جمال 
ال�شحة  وممار�شات  اللقاحات  مثل  التكنولوجية 
العامة، ويف جمال التعليم، كان التاأثري القوي للمثل 
واحلكومات،  املجتمعات  م�شوؤوليات  تنظم  التي 

وحتدد تطلعات الأهل ب�شاأن اأولدهم. 
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من  املزيد  حتويل  هي   احلكومية  اخلدمات  تقدمي  عن  امل�شوؤولية  يف  الالمركزية 
امل�شوؤولية اإىل الإدارات املحلية.  ومن اأبرز الأمثلة على ذلك مبادرات و�شع امليزانية 
اإىل  بالإ�شافة  الربازيل،  األيغري يف  بورتو  الأوىل يف  للمرة  التي ظهرت  بامل�شاركة 
العديد من مبادرات الر�شد كالتدقيق الجتماعي وبطاقات اأداء املجتمع املحلي.  
وتُعنى اإحدى هذه املبادرات بجمع البيانات حول حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية 
على امل�شتوى املحلي يف 16 بلداً يف �رشق اآ�شيا، وجنوب اآ�شيا، وجنوب ال�شحراء 
الأفريقية الكربى، وا�شتخدام هذه البيانات لل�شغط على الإدارات املحلية لتلبية 
الراأي  بتزويد  اهتماماً  احلكومية  غري  املنظمات  اأبدت  وقد  ال�شكان.   حاجات 
تواويزا  احلكومية  غري  املنظمة  وتوفر  اخلدمات.   حت�شني  بهدف  باملعلومات  العام 
النقالة،  والهواتف  الإعالم،  و�شائل  خالل  من  املعلومات  تنزانيا  يف   )Twaweza(
اأفريقيا لتمكني ال�شكان من  واجلماعات الدينية، وال�شلع ال�شتهالكية يف �رشق 

حما�شبة احلكومات وحتقيق التغيري املن�شود يف املجتمع. 
ول تت�شم جميع اأنواع الالمركزية بالفعالية املطلوبة لتحقيق التغيري.  وتاأثري 
الالمركزية على التنمية الب�رشية يختلف باختالف خ�شو�شيات كل بلد وظروفه 
الجتماعية وال�شيا�شية، ل �شيما املوؤ�ش�شات والقدرات الإدارية، وكذلك باختالف 
ما ي�شهده من اأ�شباب واأمناط لعدم امل�شاواة والفقر.  ويف بع�س احلالت ما يدل 
على تاأثري اإيجابي وا�شح لالمركزية على التنمية الب�رشية: فعقب الإ�شالحات التي 

اأُجريت يف بوليفيا يف عام 1994، كان لالمركزية دور يف اإحداث حتول يف ال�شتثمار 
املجتمعات  حاجات  ولتلبية  ال�شحي،  وال�رشف  واملياه،  التعليم،  ل�شالح  العام 
املحلية. غري اأن نقل حق الت�رشف بالأموال اإىل املجتمعات املحلية يف بلدان جنوب 

ال�شحراء الأفريقية الكربى كان يف اأحيان كثرية �شبباً لتفاقم عدم امل�شاواة.  
وقد ك�شفت  درا�شة اأجريت موؤخراً عن �شبعة بلدان نامية عن حت�شن وا�شح 
وبع�س  امل�شاواة.   عدم  يف  تزايداً  اأي�شاً  ر�شدت  ولكنها  والتعليم،  ال�شحة  يف 
من  تن�شاأ  التي  الإمنائية  للمخططات  م�شبق  �رشط  عام،  بوجه  هو،  التمكني 
عاجزة  وتبقى  القدرة على حتديد حاجاتها  اإىل  تفتقر  التي  واملجتمعات  القاعدة 
عن العمل على تلبيتها، مما يرجح ا�شتمرار احللقة املفرغة.  ويبدو اأن الالمركزية 
املالية  الالمركزية  نتائج  تبقى  بينما  عام،  بوجه  للفقراء  مفيدة   ال�شيا�شية 
مبهمة.  ويف الواقع، تتطلب الالمركزية املالية اآليات منا�شبة ل�شمان ال�شفافية 
نقل  اأي�شاً  الفعالة  الالمركزية  وت�شتوجب  املوارد.  اإىل  حتتاج  كما  وامل�شاءلة، 
عليا.   م�شتويات  تُفر�س من  �شيا�شة  تطبيق  ولي�س جمرد  وامل�شوؤولية   ال�شلطة 
ففي اأرمينيا، نقلت احلكومة املركزية اإدارة املدار�س اإىل املجال�س املحلية يف بداية 
ياأخذ العديد من ال�شكان  الثالثة، لكن الإدارة بقيت �شبه مركزية، ومل  الألفية 
علماً بهذا الإ�شالح.  وقد اأدت الثغرات املالية اإىل تفاقم هذا الو�شع، اإذ مل يرتافق 

حتويل املال اإىل املجال�س مع و�شع اآليات فعالة للمراقبة اأو امل�شاءلة. 

.Abraham and Platteau )2004(، cited in Walton )2010(: 29; Andrews 2008: 395; UNDP Armenia 2007; Faguet 2002; Mansuri and Rao 2010; Thede 2009; Twaweza 2010; Von Braun and Grote 2000: 25 :امل�شدر

والتعليم   ال�شحة  يف  التقدم  اأ�شبح  وقد 
النامية.   البلدان  حتى  البلدان،  جميع  متناول  يف 
التي  البتكارات  اأ�شبحت  ال�شحة،  جمال  ففي 
بكلفة  متاحة  املا�شي  يف  الكلفة  باهظة  كانت 
فباإمكان  التعليم،  اأما يف جمال  اليوم.  منخف�شة 
العنا�رش  تطوير  كلفة  تتحمل  اأن  الفقرية  البلدان 
حاجة  ل  اإذ  واملباين،  املعلمني  وتاأمني  الرئي�شية، 
اخلارج.   من  العنا�رش  هذه  من  اأي  ا�شترياد  اإىل  بها 
اإذ  مثالً،  م�شنع  اإن�شاء  حالة  يف  الو�شع  ويختلف 
يتطلب ا�شترياد الآلت ال�رشورية للم�رشوع من هذا 
القبيل احل�شول على العمالت الأجنبية، التي هي 

مورد حمدود يف العديد من البلدان الفقرية.
ول ينتق�س هذا من اأهمية القدرات املحلية اأو 
يلي،  فيما  مذكور  هو  وكما  الأجنبية.  امل�شاعدات 

مُيكن اأن تُعزى الفوارق الكبرية يف معدلت التقدم 
بني البلدان اإىل عوامل عديدة منها، تنظيم الدولة، 
امل�شاعدة  وحجم  العامة،  اخلدمات  تقدمي  ونوعية 
طريق  عن  املالية  القيود  فتخفيف  الإمنائية. 
امل�شاعدات، ي�شاعد يف تاأمني املوارد الالزمة لالإنفاق 
يف املجال الجتماعي، الذي ل يزال منخف�شاً للغاية 

يف معظم البلدان النامية. 
احلكومة هي  من  وتوقعاته  ال�شعب  وتطلعات 
اخلدمات  على  الطلب  فارتفاع  التغيري.  م�شدر 
والتعليم،  ال�شحة  يف  اأثر  له  كان  اجلودة  العالية 
دميقراطياً.   حتولً  ت�شهد  التي  البلدان  يف  �شيما  ل 
لكن ارتفاع الطلب هو يف الكثري من الأحيان نتيجة 
بانت�شار  تتاأثر  نطاقاً  اأو�شع  اجتماعية  لتحولت 

الأفكار، كتغرّي ال�شلوك يف النظافة ال�شخ�شية.

دور املوؤ�ش�ش�ت وال�شي��ش�ت والإن�ش�ف
اخلدمات  تقدمي  تكاليف  وانخفا�س  الأفكار  انت�شار 
التقدم  تف�رش  التي  العوامل  من  هما  الأ�شا�شية 
�شبب  اإذن  هو  ما  والتعليم.   ال�شحة  يف  الكبري 
الختالفات التي ل تزال �شا�شعة بني البلدان؟ وملاذا 
متقاربة  نقاط  من  بداأت  التي  البلدان  من  الكثري 
الأ�شئلة  جداً؟  خمتلفة  اإمنائية  م�شارات  اتخذت 
كثرية، والأجوبة عليها تختلف تبعاً حلالة كل بلد.  

ون�شتعر�س لحقاً يف هذا الف�شل احلالت الناجحة 
وغري الناجحة يف الإطارين 3.3 و3.6.  كما ن�شتعر�س 

فيما يلي بع�س الأمناط  العامة.   
ت�شهد  التي  البلدان  تق�شيم  مُيكن  عام،  بوجه 
تقدما �رشيعاً اإىل فئتني: تلك التي اأبلت ح�شناً على 
م�شتوى النمو القت�شادي، وتلك التي اأبلت ح�شناً 
على م�شتوى التنمية الب�رشية. وقليلة هي البلدان 
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جنح بع�س البلدان يف حتقيق تنمية ب�رشية مرتفعة باعتماد م�شارات خمتلفة.
نيبال – حافز يف ال�شيا�شة العامة.  من امل�شتغرب اأن تكون نيبال من اأ�رشع البلدان 
تقدماً على �شعيد دليل التنمية الب�رشية منذ عام 1970، يف ظل الظروف ال�شعبة 
التي يعاين منها هذا البلد وما�شيه احلافل بال�رشاعات.  غري اأن التقدم الذي اأحرزته 
نيبال يف ال�شحة والتعليم هو نتيجة جلهود بُذلت على �شعيد ال�شيا�شة العامة.  
ففي عام 1971، اأقر قانون جمانية التعليم البتدائي ومن ثم التعليم الثانوي يف عام 
2007.  وارتفعت املعدلت الإجمالية لاللتحاق باملدار�س، ثم ارتفعت معدلت الإملام 

بالقراءة والكتابة.  بالإ�شافة اإىل ذلك، كان النخفا�س يف وفيات الر�شع دليالً على 
اإجنازات عامة يف القطاع ال�شحي عقب تو�شيع نطاق الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية 
عن طريق م�شاركة املجتمع املحلي، والتعبئة املحلية للموارد، والالمركزية. و�شاقت 
الفجوة بني متو�شط العمر املتوقع يف نيبال واملتو�شط العاملي بن�شبة 87 يف املائة  
وقد  متوا�شعاً،  القت�شادي  النمو  كان  املقابل  ويف  املا�شية.   الأربعني  الأعوام  يف 
دفعت قلة فر�س العمل العديد من النيباليني اإىل البحث عن فر�س للعمل يف اخلارج.
لتح�شني  وا�شع  اأمامها جمال  ولكن  الفقرية،  البلدان  عداد  نيبال يف  تزال  ول 
التنمية الب�رشية.  وحتل نيبال يف املرتبة 138 من حيث قيمة دليل التنمية الب�رشية 
يف جمموعة من 169 بلداً.  غري اأن هذا البلد، ل يزال ي�شهد فوارق كبرية يف اللتحاق 
باملدار�س ونوعية التعليم، ل �شيما بني املناطق احل�رشية والريفية وبني املجموعات 
الإثنية؛ ويواجه حتديات كبرية على م�شتوى ال�شحة، من جراء الأمرا�س املعدية و�شوء 
التغذية. وبالإ�شافة اإىل ذلك، هناك فوارق �شا�شعة تف�شل بني املناطق واملجموعات، 
يف ظل نظام �شبه اإقطاعي حلكم القلة والتمييز القائم على اأ�شا�س طبقي الذي  
ي�شتمر يف تهمي�س بع�س املجموعات.  وب�شبب انت�شار عدم امل�شاواة يف البلد، يخ�رش 
الدليل  قيمة  ح�شاب  بعد  قيمته  ثلث  نيبال  يف  الأ�شلي  الب�رشية  التنمية  دليل 

اجلديد املعدل بعامل عدم امل�شاواة )انظر الف�شل 5(.
اأ�رشع  ُعمان  �شجلت  والتعليم.   ال�شحة  يف  النفط  من  ال�شتفادة   – ُعمان 
تقدم يف دليل التنمية الب�رشية.  ففي اأواخر ال�شتينات، اكتُ�شفت كميات وافرة من 
اإخراج البلد من حالة الفقر اإىل حالة الغنى.  وتظهر  اأ�شهمت يف  النفط والغاز، 
البيانات اأن ُعمان �شجلت زيادة قدرها اأربعة اأ�شعاف يف معدل اللتحاق الإجمايل 
باملدار�س، ويف معدلت الإملام بالقراءة والكتابة، وزيادة قدرها 27 �شنة يف متو�شط 

العمر املتوقع عند الولدة.

ولكن النمو القت�شادي مل يكن احلافز الوحيد لهذا التقدم يف ُعمان.  فهذا 
يحل يف  الب�رشية،  التنمية  دليل  قيمة  التقدم من حيث  الأول يف  هو  الذي  البلد 
املرتبة 26 من حيث النمو القت�شادي منذ عام 1970، حني كانت فيه ثالث مدار�س 
ابتدائية ومعهد مهني واحد. ومن املبادرات التي اتخذها هذا البلد لت�شخري الرثوة 
بني  للتوفيق  �شيا�شات  واعتماد  التعليم  تو�شيع نطاق خدمات  للتعليم  النفطية 
ال�شحية كذلك:  اخلدمات  وحت�شنت  العمل.   �شوق  واحتياجات  املكت�شبة  املهارات 
مرات  �شت  ال�شحة  على  احلكومة  اإنفاق  ارتفع   ،2000 اإىل   1970 من  الفرتة  ففي 

تقريباً، اأي بوترية اأ�رشع بكثري من الناجت املحلي الإجمايل. 
تون�س جناحاً يف  اأحرزت  العامة.   ال�شيا�شة  التعليم يف  الرتكيز على   – تون�س 
اأبعاد دليل التنمية الب�رشية الثالثة، وركزت ال�شيا�شة العامة على التعليم. وارتفع 
معدل اللتحاق باملدار�س، ل �شيما بعد اإقرار قانون التعليم الإلزامي ملدة 10 �شنوات 
يف عام 1991.  كما اأحرزت تون�س بع�س التقدم على م�شتوى امل�شاواة بني اجلن�شني، 
بحيث اأ�شبحت ح�شة الن�شاء 6 من اأ�شل 10 طالب جامعيني.  لكن الفوارق بني 
تون�س من  التي حتتلها  املتوا�شعة  املرتبة  تظهره  ما  وهذا  تزال كثرية،  ل  اجلن�شني 
)اإذ حتل يف املرتبة 56 يف العينة املوؤلفة من 138  حيث دليل الفوارق بني اجلن�شني 
احل�شبة  �شد  التح�شني  معدل  وارتفاع  اخل�شوبة  يف  ال�رشيع  والنخفا�س  بلداً(. 
الأطفال،  �شلل  على  والق�شاء  ال�شحة،  تقدم يف  اإحراز  اإىل  الطريق  وال�شل مهد 
والكولريا، والدفترييا، واملالريا.  وبلغ املعدل ال�شنوي لنمو دخل الفرد 3 يف املائة تقريباً 
خالل الأعوام الأربعني املا�شية، وذلك نتيجة  لل�شيا�شة املالية والنقدية احلكيمة 

وال�شتثمار يف البنى التحتية للنقل والت�شالت. 
نق�س يف احلرية ال�شيا�شية. بقي التقدم متاأخراً يف هذه البلدان يف بُعد هام 
التي  الفرتة  معظم  فخالل  ال�شيا�شية.   احلرية  وهو  الب�رشية،  التنمية  اأبعاد  من 
يغطيها هذا التقرير، كانت نيبال خا�شعة لنظام احلكم امللكي.  وبعد عقد من 
احلرب الأهلية والتحولت ال�شيا�شية الكبرية، تو�شل البلد اإىل اتفاق �شالم ود�شتور 
موؤقت.  واأطيح باحلكم امللكي يف عام 2008، وحل مكانه نظام فدرايل دميقراطي، 
واأجريت النتخابات، مما فتح املجال اأمام فر�س جديدة للم�شاركة.  اأما ُعمان فهي 
راأ�شها �شلطة تنفيذية غري منتخبة، و�شلطة ت�رشيعية غري حزبية،  �شلطنة، على 
احلزبية  التعددية  نظام  فتقر  تون�س   واأما  ال�شيا�شية.   الأحزاب  لكل  وفيها حظر 

الر�شمي، ويبقى اأن ت�شهد انتقالً �شلمياً لل�شلطة.

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيبال 2002، و2004، و2009؛ وزارة القت�شاد الوطني يف ُعمان 2003؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تون�س 2001.

)ومن  ال�شعيدين معاً  على  اأداوؤها جيداً  التي كان 
بني البلدان التي حلت يف املراتب الع�رش الأوىل، كانت 
اإندوني�شيا وكوريا اجلنوبية البلدين الوحيدين اللذين 
جنحا يف تبووؤ مرتبة بني البلدان الع�رشة الأوىل من 
حيث الأبعاد املرتبطة بالدخل والأبعاد غري املرتبطة 
بالدخل يف دليل التنمية الب�رشية، انظر اجلدول 2.2 
التنمية  م�شارات  تتعدد  وهكذا،   .)2 الف�شل  يف 
وتتنوع، بع�شها يركز على امل�شتوى املعي�شي املادي 

بينما يركز البع�س الآخر على ال�شحة والتعليم.

م�ش�رات خمتلفة يف التنمية

ركزت بع�س ال�شرتاتيجيات الإمنائية على زيادة الرثوات 
باعتبار اأن النواحي الأخرى من التنمية الب�رشية قد 

توؤدي اإىل عواقب منها التكاليف الجتماعية. لكن 
ال�شرتاتيجيات الإمنائية  ال�شاملة  �شعت اإىل حت�شني 
الأخرى. الأبعاد  تهمل  اأن  دون  من  املادية  الظروف 
وتتوزع م�شارات البلدان من حيث مدى النجاح 
يف  الب�رشية  التنمية  م�شتوى  على  الإخفاق  اأو 
مرتفعاً  منواً  حققت  التي  البلدان  جمموعات:  اأربع 
"فعالة"(،  اإمنائية  )عملية  مرتفعة  ب�رشية  وتنمية 
البلدان التي مل حتقق منواً مرتفعاً ول تنمية ب�رشية 
مرتفعة )عملية "غري فعالة"(، والبلدان التي متكنت 
هذا  معاً.  الإثنني  ولي�س  واحد  هدف  حتقيق  من 
الت�شنيف هو تكرار ملا تقدم به اأمارتيا �شن وجون 
التمييز   Amartya Sen(  يف  و    Jean Drèze( دريز 
توفري  مع  )النمو  النمو"  على  املبني  "الأمن  بني 
و"الأمن  وا�شع(،  نطاق  على  الجتماعية  اخلدمات 
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املبني على الدعم" )حيث العمل الجتماعي املبا�رش 
له الأ�شبقية على النمو(، والرثاء غري املوجه  )حيث 

النمو هو الأولوية()44(.
وتُعنى غالبية العمليات الإمنائية الفعالة  باإدارة 
وتعزيز  القادرة،  الدولة  وبناء  التوزيع؛  على  ال�رشاع 
بال�شلطة  الدولة  تتمتع  بحيث  الأعمال،  قطاع 
القوية عن  الراأ�شمالية  املجموعات  لتثني  الكافية 
ال�رشاعات  ولتحل  ال�شوق؛  قوى  ا�شتخدام  اإ�شاءة 
اخلدمات  نطاق  بتو�شيع  ال�شيا�شية  الجتماعية 
امل�شار  هذا  اتبعت  التي  البلدان  ومن  العامة)45(. 
اأمريكا  وبلدان  اآ�شيا التي حققت جناحاً  بلدان �رشق 
الالتينية الأكرث ا�شتقراراً مثل الربازيل.  اأما جمموعة 
بلدان جنوب  الفعالة فت�شم بع�س  العمليات غري 
ديفوار،  كوت  مثل  الكربى  الأفريقية  ال�شحراء 
ب�رشية  تنمية  ت�شهد  كانت  التي  البلدان  وبع�س 

مرتفعة مثل الحتاد الرو�شي. 
والبلدان التي جنحت يف تعزيز ال�شحة والتعليم 
ومل تنجح يف توليد النمو اأبدت خ�شائ�س معينة.  
هذه  بع�س  يف  التوزيع  على  ال�رشاعات  اأدت  فقد 
البلدان، اإىل حتول نحو الدميقراطية، رافقته املطالبة 
بتاأمني اخلدمات الجتماعية. وت�شم هذه املجموعة 
مثل  فقراً  الأ�شد  الالتينية  اأمريكا  اقت�شادات 
غري  الدول  بع�س  متكنت  كما  وال�شلفادور.  بوليفيا 
الدميقراطية، مثل اإيران واجلماهريية العربية الليبية، 
من تاأمني اخلدمات للفئات الجتماعية والقت�شادية 

املتو�شطة والدنيا.

اأ�شب�ب النج�ح ومتطلب�ته

على  التقدم  يف  اأخفقت  واأيها  جنحت  البلدان  اأي 
الذي  البحث  اأظهر  لقد  الب�رشية؟  التنمية  �شعيد 
اأجري لأغرا�س هذا التقرير حول مدى �شعف الأداء  
يف خمتلف اأبعاد دليل التنمية الب�رشية )يف البلدان 
التي كان التقدم فيها على �شعيد دليل التنمية 
الب�رشية اأدنى بكثري من املتوقع وفقاً مل�شتوى التنمية 
على  الهامة  الأمناط  بع�س  منه(  انطلقت  الذي 
واآ�شيا  اأوروبا  بلدان  اأن  تبني  وقد  املناطق.   م�شتوى 
يف  م�شتوى  اأ�شعف  �شجلت  التي  هي  الو�شطى 
الأداء، يف ظل الرتاجع الذي �شهدته على م�شتويات 
عدة يف العقد الأول من املرحلة النتقالية. وبحلول 
عام 2000، كان اأداء اأكرث من ثلثي البلدان اأ�شواأ من 
املتوقع وفقاً للنقطة التي بداأت منها.  ففي الفرتة 
من  2006 اإىل 2010 كان اأداء اأكرث من ن�شف بلدان 
اأوروبا واآ�شيا الو�شطى �شعيفاً، بالإ�شافة  منطقة 
اإىل اأربعة بلدان من اأ�شل ع�رشة يف منطقة جنوب 

ال�شحراء الأفريقية الكربى، وبلد من اأ�شل ثالثة يف 
منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ، وبلد من اأ�شل 
اأربعة يف املنطقة العربية، وبلد من اأ�شل �شبعة يف 
اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. واجلدير بالذكر اأنه 
مل يتم ر�شد اأي بلد �شعيف الأداء يف هذا ال�شياق 

يف جنوب اآ�شيا يف عام 2010.
ويُ�شار اإىل اأن البلدان التي �شجلت اأداء �شعيفاً 
التنمية  يف  م�شتويات  من  انطلقت  قد  كانت 
ح�شناً،   اأداًء  �شجلت  التي  للبلدان  مقاربة  الب�رشية 
لكنها مل تتمكن من احلفاظ على الأداء اجليد نظراً 
من  الكثري  ويف   .)3.1 )اجلدول  فيها  التغيري  لبطء 
البلدان نتيجة  الأداء يف هذه  ياأتي �شعف  احلالت، 
ال�شحة  على  الإنفاق  وقلة  الدميقراطية،  ل�شعف 
فريو�س  انت�شار  معدل  ارتفاع   وكذلك  والتعليم، 
الأفريقي  اجلنوب  يف  كما  الب�رشية،   املناعة  نق�س 
)انظر الف�شل 2(. وخالفاً للتوقعات، كثرياً ما تكون 
البلدان ذات الأداء ال�شعيف من البلدان غري الغنية 
املوارد  "لعنة  اأن  اإىل  ي�شري  مما  الطبيعية،  باملوارد 
الب�رشية،  التنمية  على  تنطبق  ل  قد  الطبيعية" 
اأخرى)46(.   منهجية  اأبحاث  اأكدتها  خال�شة  وهي 
والبلدان ذات الأداء ال�شعيف هي اأي�شاً من البلدان 
التي تعاين من النزاعات الأهلية، حتى ولو مل تظهر 
ب�شبب  الأرجح  على  بو�شوح،  ذلك  الإح�شاءات 

الختالف يف جتارب احلرب الأهلية )الإطار 3.4()47(. 
الأداء  ال�شعيفة  البلدان  اأن  اأي�شاً  وياُلحظ 
ما  تفوق  م�شاعدات  كمية  املتو�شط،  يف  تتلقى، 
تتلقاه البلدان الأخرى، وهي نتيجة م�شتغربة لكنها 
البلدان  اإىل  توجه  ما  كثرياً  امل�شاعدات  اأن  تظهر 
البطيئة التقدم. وهذه النتائج وغريها من النتائج 
املوا�شفات  عن  تعبري  هي   3.1 اجلدول  يف  املبينة 
العامة للبلدان، من غري افرتا�س وجود عالقة �شببية، 

لأن من ال�شعب حتديدها)48(.
اأو الإخفاق، الذي تبينه  الباهر  وي�شاعد النجاح 
تنوع  تو�شيح  يف  امل�شجلة،  ال�شتثنائية  القيم 
امل�شارات واختالفها. وقد تناولت الأبحاث التي اأجريت 
الرئي�شية  املوا�شفات  التقرير  هذا  اإعداد  لأغرا�س 
م�شتويات  اأعلى  حيث  البلدان  بها  تت�شم  التي 
اإىل  الأبحاث  هذه  تتو�شل  ومل  اأدناها)49(.  اأو  الأداء 
امل�شتوى  على  تنطبق  التي  النتائج  من  الكثري 
تظهر  هامة  اأمناط  حتديد  اإىل  خل�شت  بل  العاملي، 
الدخل  امل�شاواة يف  بني عدم  ترابط معقدة  عالقة 
منه  انطلقت  الذي  وامل�شتوى  الجتماعي  والإنفاق 
عملية التنمية. فعلى �شبيل املثال، حققت البلدان 
التي يرتفع فيها متو�شط الدخل جناحاً على الرغم 
كان  عندما  الدخل،  لهذا  العادل  غري  التوزيع  من 
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جلدول
عوامل كثرية ترتبط ب�شعف الأداء3.1ا

�شعف الأداء، والظروف الع�مة ، 1970-2010
جمموعات البلدان

املوا�شفات
البلدان ذات الأداء 

aالفارقبلدان اأخرىال�شعيف
0.540.530.01قيمة دليل التنمية الب�رشية، 1970

*0.6–3.03.6معدل الإنفاق على ال�صحة )من الناجت املحلي الإجمايل(

*2.6–9.712.3معدل الإنفاق على التعليم )من امليزانية العامة(
b0.1–0.40.5الدميقراطيات التي �صهدت تعاقبًا*

*2.91.31.6معدل الإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية

*0.9–0.91.8قيمة �صادرات املوارد الطبيعية )بالدولر الأمريكي للعامل الواحد(

281810احلروب الأهلية )ن�صبة مئوية من البلدان(

*7.35.02.3ن�صبة امل�صاعدة الواردة )من الدخل القومي الإجمايل(

1.8–23.325.1جمموع الإنفاق )من الناجت املحلي الإجمايل(

4689عدد البلدان

*يعترب الفارق مهماً عندما يبلغ ن�شبة 5 يف املائة.

a.  البلدان التي تكون قيمة دليل التنمية الب�رشية اأدنى بكثري من القيمة املتوقعة على اأ�شا�س اجتاهات هذا الدليل يف املا�شي يف البلدان التي 
.)2010( Gidwitz and others بداأت من نقاط متقاربة.  للمزيد من التفا�شيل انظر

b.  وهي دميقراطيات ر�شمية �شهدت تعاقباً بني ال�شلطات نتيجة لالنتخابات )انظر الف�شل 4(.

امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب، والبنك الدويل )2010g(، و�شعبة الإح�شاءات يف الأمم املتحدة 
Cheibub، Gandhi and Vreeland2010(، وقاعدة بيانات ال�رشاعات لربنامج جامعة اأوب�شال / واملعهد الدويل لبحوث ال�شالم يف اأو�شلو )2009( و(

.)2009(

ال�شراع�ت والتنمية الب�شرية3.4الإطار

تختلف طبيعة ال�رشاعات وتاأثريها بني بلد واآخر. فبع�س البلدان مثل كولومبيا، عا�س فرتة طويلة 
التقدم كان �شيبلغ  اأن هذا  الب�رشية مع  التنمية  من ال�رشاعات، لكنه ظل يحرز تقدماً جيداً يف 

م�شتويات اأعلى لول النزاعات القائمة.
ويختلف الأثر الذي يخلفه ال�رشاع باختالف طبيعة هذا ال�رشاع وحدته ومدته.  فالعديد من 
البلدان التي كان اأداوؤها �شعيفاً مقارنة بالنقطة التي انطلقت منها، قد عانت من ال�رشاعات ، 
مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار. وغالباً ما يكون لهذه ال�رشاعات اآثار على الأفراد 
والأ�رش واملجتمعات والبلدان. ومن هذه الآثار ارتفاع معدل الوفيات، وخ�شارة املوارد املنتجة، وتدمري 

البنية التحتية القت�شادية، وراأ�س املال الجتماعي، وانعدام الأمن، وفقدان الثقة.
ويف بع�س البلدان تبدو العالقة وا�شحة بني الرتاجع القت�شادي وال�رشاع امل�شلح، على الرغم 
من �شعوبة اإقامة عالقة �شببية ثابتة بني الإثنني. فحدة النزاعات تتفاوت بني بلد واآخر، كمنطقة 
 )Paul Collier( البا�شك يف اأ�شبانيا، وبوروندي، و�شرياليون، وليربيا. ويف هذا الإطار اأ�شار بول كولييه
واأنكة هوفلر )Anke Hoeffler( اإىل اأن النهو�س بالناجت املحلي الإجمايل اإىل الرقم الذي كان من املمكن 
حتقيقه بعيداً عن ال�رشاعات  يتطلب 21 عاماً.  فقد عانى �شكان �شرياليون من انخفا�س املداخيل 
اإىل الن�شف خالل �شنوات ال�رشاع الإحدى ع�رشة، وبلغ معدل الرتاجع يف ليربيا 80 يف املائة ح�شب 
التقديرات. ومن اأ�شباب هذا الرتاجع ارتفاع معدل الت�شخم، وهروب روؤو�س الأموال، وفقدان الثقة يف 

املوؤ�ش�شات والرتاجع يف التجارة الدولية.
والتباطوؤ  اخللل  فحالت  العدوانية.  الأعمال  وقف  بعد  حتى  ت�شتمر  اأن  الآثار  لهذه  وميكن 
القت�شادي توؤدي اإىل فقدان موارد الرزق، وزيادة يف معدلت البطالة املرتفعة اأ�شالً.  ففي البو�شنة 
والهر�شك، ظل معدل البطالة يرتاوح بني 65 و75 يف املائة بعد مرور 18 �شهراً على توقيع اتفاق 

دايتون لل�شالم.

Collier and Hoeffler 2007; Davies 2007; Fallon and others 2004; Imai and Weinstein 2000; McLeod and Dávalos 2008; :امل�شدر
Oxfam International 2007; Staines 2004; UNDP 2008; UNHCR 1997.

اأو معتدلً.  م�شتوى الإنفاق الجتماعي فيها جيداً 
ومن الأمثلة على ذلك بنما و�شيلي واملك�شيك)50(. 
لكن بع�س البلدان ذات الدخل املنخف�س جنح على 
ما يبدو يف تخطي الظروف ال�شلبية بف�شل النمو 
الجتماعي  الإنفاق  يكن  ولو مل  حتى  القت�شادي، 
لو  وجمهورية  بنغالدي�س  يف  كما  مرتفعاً،  فيها 
بالبلدان  يتعلق  فيما  اأما  ال�شعبية.  الدميقراطية 
هذين  من  اأي  ي�شتبعد  فال  املتو�شط،  الدخل  ذات 
دليل  قيمة  حت�شني  يف  تون�س  جنحت  اإذ  النمطني، 
متوا�شع،  اقت�شادي  منو  ظل  يف  الب�رشية  التنمية 
من  اأكرث  النمو  على  اإندوني�شيا  اعتمدت  بينما 

اعتمادها على الإنفاق الجتماعي. 
النجاح  ترافق  التي  العوامل  حتديد  ويعترب 
والإخفاق يف جتارب التنمية اأ�شهل من حتديد عالقة 
تطرح  ما  وكثرياً  املختلفة.  العنا�رش  بني  �شببية 
التجريبي  التحليل  م�شتوى  على  امل�شكلة  هذه 
للنمو القت�شادي يف مقارنة للرتاجع الذي �شهدته 
لذعة  انتقادات  اأن  بالذكر  واجلدير  خمتلفة.  بلدان 
وُجهت لهذه الأدبيات، لعدة اأ�شباب، منها التو�شل 
وتوؤكد  اخلال�شات)51(.  من  وا�شعة  جمموعة  اإىل 
تقليد قدمي، هو  اإحياء  اأعادت  التي  الأخرية  الأعمال 
م�شرية  النمو،  جتارب  تعددية  احلالت،  درا�شة  نهج 
بني  يختلف  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  اأثر  اأن  اإىل 
وال�شيا�شية  التاريخية  الظروف  باختالف  واآخر  بلد 
التقدم  الأعمال من  وت�شتفيد هذه  والهيكلية)52(. 
من  واجلزئي  الكلي  القت�شادي  التحليل  يف  املحرز 
اأجل التعمق يف فهم النمو الذي ي�شهده اقت�شاد 
التحليل  يف  القوة  مواطن  بني  جتمع  وهي  معني، 
نهج  يوفرها  التي  الدقيقة  والتف�شريات  الكمي 

درا�شة احلالت )الإطار 3.5()53(.  
وقد يكون يف التو�شع يف التحاليل الإح�شائية 
ل  ذلك  ولكن  املبالغة.   بع�س  البلدان  بني  املقارنة 
على  قادرة  التحاليل  هذه  لأن  الفائدة،  من  يخلو 
الأبحاث  فخالل  الواقع.   عن  وافية  �شورة  اإعطاء  
بتحليل  قمنا  التقرير  هذا  لإعداد  اأجريناها  التي 
با�شتخدام  الب�رشية  التنمية  يف  املوؤثرة  العوامل 
وقد  عاماً)54(.  اأربعني  لفرتة  بلداً    111 من  عينة 
التحليل  يطرحها  التي  التجريبية  امل�شاكل  تناولنا 
الكمي عرب البلدان من خالل الف�شل ما بني الآثار 
الطويلة الأجل والآثار الق�شرية الأجل، والتوقف عند 
ديناميات التنمية الب�رشية اخلا�شة بكل بلد ومدى 
تاأثرها بالظروف ال�شائدة، ومنها التطور املوؤ�ش�شي، 
بني  امل�شاواة  وعدم  ال�شيا�شي،  والتطور  والدين، 
اإطار  ويحرر  الدخل.  يف  امل�شاواة  وعدم  اجلن�شني 
العمل هذا عملية التحليل من قيود مبداأ تطبيق 
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معلوم�ت م�شتق�ة من الدرا�ش�ت التحليلية حول النمو3.5الإطار

يرتكز النهج اجلديد لدرا�شة النمو القت�شادي على الوقائع اخلا�شة بكل بلد، وهو 
ال�شل�شالت  وحتليل  اجلزئي،  بالقت�شاد  اخلا�شة  البيانات  ا�شتخدام  بني  يجمع  نهج 
هذه  وبداأت  ال�شيا�شي.   القت�شاد  ديناميات  ودرا�شة  الكلي،  لالقت�شاد  الزمنية 

الدرا�شات عن النمو تقدم معلومات مفيدة، وفيما يلي ثالثة اأمثلة على ذلك. 
حلت  املا�شية،  الثالثني  الأعوام  يف  �رشيع:  ومنو  قوية  موؤ�ش�شات   – بوت�شوانا 
بوت�شوانا يف املرتبة الثالثة بعد ال�شني وكوريا اجلنوبية من حيث معدل منو ن�شيب 
الفرد من الدخل القومي الإجمايل.  وقد �شاهمت املوارد الوفرية من املا�س يف متويل 
ال�شتثمار يف البنى التحتية وال�شحة والتعليم.  اإل اأن العديد من البلدان الغنية 
باملوارد الطبيعية مل ت�شهد اأداء على هذا امل�شتوى من اجلودة.  ويبدو اأن النجاح الذي 
 40 البالغة  اأن ح�شة احلكومة  اإىل قوة موؤ�ش�شاتها.  ومع  حققته بوت�شوانا يعود 
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل، هي ح�شة مرتفعة حتى بالن�شبة اإىل القارة 
الأفريقية، تبقى املح�شوبية وا�شتخدام ال�شلطة لتحقيق املكا�شب يف م�شتويات 
متدنية، فيما بلغ الإنفاق على التعليم وال�شحة م�شتويات مرتفعة منذ ال�شتقالل.  
على  املفرو�شة  والقيود  العامة  امل�شاركة  من  املرتفعة  امل�شتويات  �شاهمت  وقد 
القادة ال�شيا�شيني يف دعم ال�شيا�شات املجدية، وم�شدرها املوؤ�ش�شات القبلية التي 
ظلت �شامدة يف فرتة النتداب الربيطاين وا�شتمرت بعد ال�شتقالل.  ومن الأمثلة 
الف�شاد،  اأثر حوادث  الت�شعينات، على  اأوائل  اأجريت يف  التي  الإ�شالحات  على ذلك 

ومنها اإن�شاء مكتب م�شتقل لأمني املظامل. 
اأ�شا�شياً يف النجاح الذي  جناح يف الت�شدير: لعبت التجارة دوراً  موري�شيو�س – 
اتبعتها  التي  فال�شيا�شات  التقليدية.   بالطريقة  لي�س  لكن  حققته موري�شيو�س، 
البلد يف فئة  الدويل هذا  النقد  موري�شيو�س كانت حمائية.  وقد �شنف �شندوق 

البلدان ذات ال�شيا�شات التجارية الأكرث تقييداً يف الت�شعينات.  اإل اأن موري�شيو�س 
جنحت يف حتقيق منو مرتفع يف ال�شادرات معتمدة على مناطق جتهيز ال�شادرات، 
حيث الإعفاء من الر�شوم اجلمركية على املواد امل�شتوردة، وتطبيق احلوافز ال�رشيبية 
العمل.   �شوق  يف  القت�شاد  �شائر  عن  ال�شادرات  وف�شل  ال�شادرات،  تدعم  التي 
وخالفاً للعديد من احلكومات، مل تفر�س موري�شيو�س �رشائب مرتفعة على الزراعة، 
العائدات  تاأمني  يف  �شاهمت  ال�شكر  حقول  مالكي  مع  ت�شوية  اإىل  تو�شلت  بل 
الكافية لتمويل اخلدمة املدنية وتاأهيلها ودعم نظام احلماية الجتماعية.  واجلدير 
بالذكر اأن التوافق الجتماعي قد �شاعد احلكومة على التكيف مع الظروف املتغرّية.
القت�شاد  �شهد  ال�شبعينات  نهاية  يف  القت�شادي:  التنوع  غياب   – فنزويال 
الفنزويلي انتكا�شة مفاجئة، على اأثر انخفا�س ح�شة العامل الواحد من املنتجات 
غري النفطية بن�شبة 36 يف املائة.  وقد عزا اجلميع ذلك اإىل �شعف املوؤ�ش�شات، وعدم 
لكيفية  تف�شرياً  يعطِ  اأحداً مل  لكن  الطبيعية".   املوارد  و"لعنة  احلكومة  فعالية 
متكن فنزويال من حتقيق النمو القت�شادي الأ�رشع يف اأمريكا الالتينية قبل عام 1970 
باملوؤ�ش�شات وال�شيا�شات نف�شها.  والتف�شري الوحيد لذلك هو اأن منط التخ�ش�س 
يف فنزويال كان �شديد التاأثر بال�شدمات ال�شلبية مثل تدين اأ�شعار النفط يف اأوائل 
الثمانينات لأن املهارات الالزمة لإنتاج النفط ل ميكن حتويلها ب�شهولة اإىل �شناعات 
اأخرى.  والبلدان التي تت�شم �شادراتها مبرونة متدنية، اأي ل متلك  قدرة كافية على 
النتقال اإىل اأن�شطة اأخرى عندما يرتاجع الطلب على نوع من ال�شادرات، قد ت�شجل 
الأداء يبقى عر�شة للرتاجع  اأن هذا  اإل  النفط،  اأ�شعار  ا�شتقرار  اأداءاً جيداً يف ظل 
الإ�شالحات  تكون  ما  وغالباً  املالية،  والعائدات  ال�شادرات  تتدهور  عندما  الكبري 

التقليدية غري فعالة لتاأمني م�شادر بديلة للنمو.

.Hausmann and Rodríguez forthcoming; Subramanian and Devesh 2003; Frankel 2010; Leith 2005; Acemoglu، Johnson، and Robinson 2003; Adamolekun، Lusignan، and Atomate 1997 :امل�شدر

النهج الواحد على اجلميع الذي اعتمدته الدرا�شات 
اآثار  تغرّي  باإمكانية  اإقراره  وذلك من خالل  ال�شابقة، 

ال�شيا�شات وفقاً للظروف ال�شائدة يف كل بلد.
واأدى هذا التحليل اإىل ثالث نتائج اأ�شا�شية. اأولً، 
لي�شت العوامل التي توؤثر يف النمو القت�شادي هي 
فطبيعة  الب�رشية،  التنمية  يف  توؤثر  التي  نف�شها 
الآثار التي حتدثها متغرّيات مثل التجارة، وال�شتثمار 
الأجنبي، واملوؤ�ش�شات، تختلف بني النمو القت�شادي 
اأثر هذه العوامل  ثانياً، يختلف  والتنمية الب�رشية.  
واملوؤ�ش�شية  الهيكلية  الظروف  ح�شب  كثرياً 
دليل  عنا�رش  ترتبط  ثالثاً،  بلد.  كل  يف  ال�شائدة 
اإىل حد يوؤثر  التنمية الب�رشية وتتداخل فيما بينها 

على فعالية ال�شيا�شات.
وكان التح�رش من العوامل الرئي�شية التي توؤثر 
اإيجابياً على التعليم والدخل.  وهذا ما اأكد نتيجة 
الأفكار  نقل  يف  للمدن  احليوي  الدور  حول  ثابتة 
وح�شد التحركات ال�شيا�شية. ومل يكن للتجارة اأثر 
ببع�س  اإيجابياً  ارتبطت  اأنها  اإل  يذكر على الدخل، 
الفر�شية  يدعم  مما  والتعليم،  ال�شحة  موؤ�رشات 
الأبعاد  يوؤثر على  والأفكار  املعرفة  باأن نقل  القائلة 

اأما  الب�رشية.   التنمية  يف  بالدخل  املرتبطة  غري 
على  املفرو�شة  القيود  مثل  املوؤ�ش�شية،  املتغرّيات 
ال�شلطة التنفيذية، فقد كان لها اأثر اإيجابي على 

التعليم والدخل، لكن لي�س على ال�شحة)55(.  
تعزيز  اإىل  الهادفة  لل�شيا�شات  كذلك  وميكن 
التنمية  على  اأثراً  ترتك  اأن  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 
�شواء  املراأة  من  اأف�شل حالً  الرجل  اأن  مبا  الب�رشية، 
اأكان يف الو�شع ال�شحي اأم يف التح�شيل العلمي.  
ويف هذا الإطار، اأظهرت اإحدى الدرا�شات التي اأجريت 
من اأجل اإعداد هذا التقرير اأن اإدخال نظام احل�ش�س 
يف  املقاطعات  م�شتوى  على  النيابي  املجل�س  يف 
الأرجنتني خالل الت�شعينات �شاهم يف خف�س معدل 
وفيات الر�شع يف تلك املقاطعات)56(.  وتربط درا�شات 
القت�شادي،  والنمو  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بني  عدة 
كما تربط بني �شد الفجوة بني اجلن�شني يف جمال 

الدرا�شة وارتفاع النمو القت�شادي)57(.      
من  اأكرث  هن  الن�شاء  اأن  اإىل  ي�شري  ما  وهناك 
الرجال اهتماماً يف ال�شتثمار يف الأطفال. ولذلك 
توؤدي ال�شيا�شات الهادفة اإىل متكني املراأة اإىل حتقيق 
وتعليمهم.  الأطفال  �شحة  يف  التقدم  من  مزيد 
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تقدم غري ث�بت3.6الإطار

تتخلله  التكنولوجية متقطع،  البتكارات  ول م�شتقراً. فالتقدم بفعل  ثابتاً  التنمية  لي�س م�شار 
فرتات ت�شارع تارة وفرتات تباطوؤ تارة اأخرى. وميكن تف�شري التقدم املحرز على م�شتوى النمو القت�شادي 
هذا  هو مبني يف  البلدان، كما  عرب  والتكنولوجيات  الأفكار  انت�شار  والتعليم من خالل  وال�شحة 
الف�شل. وقد اأ�شار عدد من املفكرين اأمثال �شموئيل هنتغتون )Samuel Huntington( اإىل اأن ن�رش 
الدميقراطية يكون على مراحل، ت�شهد فيها بلدان كثرية تغرّيات مت�شابهة يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية.

وتقلبات الأ�شواق هي �شبب يف خ�شائر كبرية، ول �شيما يف حالت الرتاجع.  وكثرياً ما توؤدي اإىل 
تدهور يف النمو القت�شادي، ل �شيما يف البلدان النامية.  وقد اأظهرت اإحدى الدرا�شات احلديثة اأن 
اأكرث من ربع حالت الركود التي �شهدتها البلدان النامية اأدت اإىل خ�شائر يف دخل الفرد جتاوزت 15 يف 
املائة، علماً باأن بع�س هذه احلالت ا�شتمر لأكرث من ع�رشة اأعوام.  وهذا التدهور ل يحدث يف ال�شحة 
والتعليم بقدر ما يحدث يف النمو القت�شادي، ولكنه غري م�شتبعد.  ففي الأعوام الأربعني املا�شية،  
�شهد 27 بلداً تراجعاً  جتاوز 15 يف املائة يف املعدل الإجمايل لاللتحاق باملدار�س، بينما �شهدت �شبعة 

بلدان تراجعاً مماثالً يف متو�شط العمر املتوقع عند الولدة.
واجلدير بالذكر اأن املاليني من اأفراد املجتمعات التي ل ت�شهد تراجعاً يعانون من انعدام الأمن 
على امل�شتويني القت�شادي اأو ال�شخ�شي، وهذا ما يبينه الإطار 3.4 حول ال�رشاعات.  اإل اأن تعر�س 
النا�س لنعدام الأمن يعود اإىل ال�شيا�شات املتبعة واملوؤ�ش�شات القائمة يف كل بلد.  فعلى �شبيل 
املثال، ت�شتطيع ال�شيا�شات الهادفة اإىل حت�شني فر�س العمل لل�شباب احلد من التوتر الجتماعي 

واحتمال اندلع ال�رشاعات.
وقد عانت البلدان الأ�شعف اأداًء من �شدمات مل تكن مهيئة ملواجهتها، فيما ركزت البلدان 
الأف�شل اأداء على ال�شتثمار يف الأفراد.  فبينما ي�شهم النجاح يف تعزيز الدميقراطية كما يف نيبال، 
مل يكن هذا اجتاهاً عاماً.  وحتى القت�شادات التي ل تعاين من �شوء الإدارة مثل زامبيا قد تواجه 

�شدمات كبرية على جبهات عدة.  

.Helpman 1998; Huntington 1991; Hausmann، Rodríguez، and Wagner 2008; UNDESA 2004 :امل�شدر

اإىل  بال�شتناد  احلديثة،  الدرا�شات  اإحدى  وتظهر 
غواتيمال  يف  عاماً   35 طيلة  ُجمعت  وفرية  بيانات 
مدى تاأثري معدل التح�شيل العلمي لالأم، ومهاراتها 
الإدراكية، وو�شعها الغذائي على راأ�س املال الب�رشي 
لالأطفال وو�شعهم الغذائي)58(. ويف جنوب اأفريقيا، 
توؤمن  تقاعدياً  معا�شاً  تتلقى  التي  اجلدة  كانت 
غذاء اأف�شل حلفيداتها، يف حني مل توؤثر املعا�شات 
التقاعدية التي يتلقاها اجلد على الو�شع الغذائي 
التحاق  اأ�شهم  ال�شني،  يف  وكذلك  لالأحفاد)59(. 
الأمهات باملدار�س يف حت�شني �شحة الأطفال اأكانوا 

بالإجناب اأم بالتبني)60(.
واأظهر البحث الذي اأجريناه اأن الظروف ال�شائدة 
اأثرت على نوع ال�شيا�شات الفاعلة يف  يف كل بلد 
القوية،  املوؤ�ش�شات  نظام  ففي  الب�رشية.  التنمية 
دليل  با�شتعمال  القوة  هذه  قيا�س  مت  )وقد  مثالً، 
القانون  و�شيادة  الف�شاد  ق�شايا  ي�شمل  مركب 
ال�شتثمار  وموا�شفات  البريوقراطية  ونوعية 
احلكومي  الإنفاق  لزيادة  كان  الداخلية(،  والنزاعات 
على الرواتب وال�شلع واخلدمات دور اأ�شا�شي يف اإحراز 
الب�رشية.   التنمية  دليل  م�شتوى  على  اأ�رشع  تقدم 
اإل اأن هذا ل ينطبق على البلدان التي تتدنى فيها 

زيادة   ِّ توؤد مل  حيث  املوؤ�ش�شي،  التطور  م�شتويات 
ال�شتثمار اإىل تقدم كبري على �شعيد دليل التنمية 

الب�رشية)61(.   
بني  الروابط  بع�س  وجود  التحاليل  اأثبتت  وقد 
اأبعاد خمتلفة للتنمية الب�رشية.  فعلى �شبيل املثال 
اإىل  والكتابة  بالقراءة  الإملام  املحرز يف  التقدم  اأدى 
العمر  ومتو�شط  الدخل  يف  املحرز  التقدم  تعزيز 
يف  املحرز  التقدم  يوؤدي  بينما  الولدة،  عند  املتوقع 
لاللتحاق  الإجمايل  املعدل  يف  تقدم  اإىل  ال�شحة 
نتائج  اأن  بالذكر  واجلدير  امل�شتقبل.  يف  باملدار�س 
النمو  بني  اإيجابي  رابط  اأي  اإىل  ت�رش  مل  التحاليل 
القت�شادي والتقدم يف الأبعاد غري املرتبطة بالدخل 
هذه  وتوؤكد  امل�شتقبل)62(.  يف  الب�رشية  للتنمية 
التغرّيات  بني  الرتابط  غياب عالقة  اأن  النتائج على 
يف الأبعاد املرتبطة بالدخل والأبعاد غري املرتبطة به 
يف التنمية الب�رشية، ل ي�شمح بو�شع اإطار منوذجي 
لر�شد العالقة ال�شببية وغريها من العوامل.  ومن 
نذكر  التحليل  من  املزيد  تتطلب  التي  املوا�شيع 
على  وال�شدمات  ال�شتقرار  عدم  يرتكه  الذي  الأثر 

التنمية الب�رشية )الإطار 3.6(.

التقدم عرب الإن�ش�ف
الب�رشية عالقة �شلبية  والتنمية  امل�شاواة  بني عدم 
قوية. فغياب امل�شاواة يف جمالت ال�شحة والتعليم 
الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  �شلباً  يوؤثر  والدخل 
باأن العالقة الأقوى هي بني التعليم والدخل  علماً 
اإىل  امل�شاواة  عدم  من  احلد  ويوؤدي   .)3.3 )ال�شكل 

حت�شن يف التنمية الب�رشية.
القوية  العالقة  ال�شعب فهم هذه  ولي�س من 
بني هذه العنا�رش.  فالتقدم يف ال�شحة والتعليم 
ح�شول  اإمكانية  لتح�شني  نتيجة  يكون  ما  كثرياً 
معظم  ويف  اخلدمات.   على  املحرومة  الفئات 
املجتمعات، يحظى الأطفال من الطبقات الغنية 
بفر�شة لإمتام ال�شنوات الدرا�شية وللح�شول على 
بالنمو  لهم  ي�شمح  مما  ال�شحية،  الرعاية  خدمات 
ب�شحة �شليمة.  اإل اأن الفقراء ل يحظون بالفر�س 
نف�شها، وكلما اأتيح احل�شول على خدمات ال�شحة 
التنمية  تعززت  كلما  هوؤلء،  لت�شمل  والتعليم 

الب�رشية وقلّ التفاوت وعدم امل�شاواة.
ماذا عن ال�شيا�شات التي حتد من عدم امل�شاواة؟ 
ميكن اأن تُ�شتخدم ال�شيا�شات املالية كو�شيلة هامة 
لتحقيق امل�شاواة، عندما يطغى عن�رش الإنفاق على 
العام  الإنفاق  �شاأن  ومن  ال�رشائب.  فر�س  عن�رش 
ي�شاهم يف  اأن  الجتماعية  واحلماية  اخلدمات  على 
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يف احلد من عدم امل�ش�واة مزيد من التنمية الب�شرية3.3ال�شكل
العالقة بني عدم امل�ش�واة يف ال�شحة والتعليم والدخل وم�شتوى دليل التنمية الب�شرية، 2010
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مالحظة: موؤ�رشات عدم امل�شاواة هي اخل�شارة املئوية املرتبطة بعدم امل�شاواة عل م�شتوى كل من الأبعاد؛ انظر الف�شل 5 للمزيد من التفا�شيل.  انظر املالحظة الفنية 2 للتفا�شيل حول مقيا�س عدم امل�شاواة املتعدد الأبعاد.

امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

حت�شني توزيع الدخل، ومن اأهم هذه اخلدمات الرعاية 
ال�شحية والتعليم البتدائي والثانوي.

التنمية  تقارير  يف  تكررت  التي  املوا�شيع  ومن 
الب�رشية منذ عام 1990 �رشورة توفري املوارد العامة 
التنمية  لدعم  والدويل  املحلي  امل�شتويني  على 
نف�شها  جتد  ما  كثرياً  احلكومات  اأن  اإل  الب�رشية. 
املوؤثرة،  واملجموعات  ال�شيا�شية،  بال�رشوط  مقيدة 
الإنفاق وفر�س �رشائب  الدولة املحدودة على  وقدرة 

على الدخل والرثوات.
النمو،  وحتفيز  الدخل  توليد  اإىل  البلدان  وحتتاج 
حتى  الإيرادات  جمع  اإىل  احلكومات  حتتاج  بينما 
تتمتع  الإطار،  هذا  ويف  الإنفاق.  على  القدرة  متلك 
اإمكاناتها  لتعزيز  وا�شعة  بخيارات  النامية  البلدان 
ال�رشيبية  القاعدة  من  الرغم  على  ال�رشيبية، 
الت�شاعدية  الدخل  �رشيبة  ت�شكل   ول  املحدودة. 
وعلى  احلكومية.   الإيرادات  من  �شغري  جزء  �شوى 
بلدان  �شملت  درا�شة حديثة  اأظهرت  املثال،  �شبيل 
اأمريكا الو�شطى اأن ال�رشائب املفرو�شة على الدخل 
اأنها ل  اإل  الأحيان،  اأكرث  هي �رشائب ت�شاعدية يف 
ال�رشائب  اأما  ال�رشائب؛  جمموع  ربع  �شوى  ت�شكل 
ور�شوم  املبيعات،  على  ال�رشيبة  مثل   التنازلية، 
فت�شكل  امل�شافة،  القيمة  على  وال�رشيبة  الإنتاج، 
ويفر�س  ال�رشائب.  جمموع  من  الكربى  احل�شة 
وتطبيق  حتديد  على  قيوداً  ال�شيا�شي  القت�شاد 
معدلت ال�رشائب املفرو�شة على املداخيل الفردية 
ل  ونطاقها،  ال�رشكات  على  املفرو�شة  وال�رشائب 

�شيما حيث ت�شيطر النخبة القت�شادية على �شنع 
ال�شيا�شات. اإل اأن اإمكانية الإ�شالح قائمة، وهذا ما 
تظهره الإ�شالحات ال�رشيبية الأخرية التي نفذتها 

الكامريون ونيكاراغوا.  
ماذا عن اأمناط الإنفاق؟ منذ عام 1990، تقل�س 
حجم الإنفاق العام يف خمتلف اأنحاء العامل: فقد 
تراجع متو�شط ح�شة الإنفاق العام من الناجت املحلي 
الإجمايل من  29 اإىل 26 يف املائة يف 92 بلداً، وفقاً 
  .2008 اإىل   1990 من  للفرتة  البيانات  اإليه  ت�شري  ملا 
باختالف  النامية  البلدان  يف  امل�شتويات  وتختلف 
النخفا�س  اإىل  هو  العام   الجتاه  اأن  اإل  املناطق، 
ال�شحراء  جنوب  بلدان  �شهدت  وقد  بالإجمال. 
انخف�شت  حيث  الأكرب  الرتاجع  الكربى  الأفريقية 
ح�شة الإنفاق العام من الناجت املحلي الإجمايل  من 
26 اإىل 21 يف املائة، فيما بقي متو�شط الإنفاق عند 
19 يف املائة يف منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ.  
اأن الرتاجع الكبري يف ح�شة الإنفاق  واجلدير بالذكر 
الع�شكري من الناجت املحلي الإجمايل كان ملحوظاً 
يف جميع املناطق، اإذ انخف�س حجم هذا الإنفاق يف 
بلدان جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى مثالً مبقدار 
الثلث، وتراجعت ن�شبته من 2.8 اإىل 1.8 يف املائة من 

الناجت املحلي الإجمايل.
ال�شحة  على  النامية  البلدان  اإنفاق  وازداد 
والتعليم اإذ ارتفعت ن�شبته من 16 اإىل 19 يف املائة 
من جمموع الناجت املحلي خالل الفرتة من 1990 اإىل 
2006. وقد �شهدت بلدان جنوب اآ�شيا وبلدان جنوب 
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التحويالت النقدية واحلم�ية الجتم�عية3.7الإطار

يعتمد العديد من البلدان املتقدمة على التحويالت النقدية ل�شالح الأ�رش الفقرية 
من اأجل احلفاظ على م�شتوى معني من الدخل يف حال حدوث �شدمات �شلبية، مثل 
البطالة، والإعاقة اأو املر�س، اأو بهدف اإعادة توزيع الدخل.  ويختلف حجم التحويالت 
النقدية بني البلدان الأع�شاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي.  
من  املائة  13 يف  النقدية  التحويالت  ن�شبة  بلغت  مثالً،   ،2000 عام  اأوا�شط  ففي 
جمموع الدخل ال�شايف لالأ�رش يف نيوزيلندا، وجتاوزت 32 يف املائة يف ال�شويد.  ويف 
ا�شتعرا�س اأجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي موؤخراً، ات�شح اأثر 

جهود اإعادة التوزيع يف احلد من عدم امل�شاواة يف الدخل.
وقد اكت�شبت التحويالت النقدية امل�رشوطة �شعبية متزايدة منذ اأن بداأت يف 
الأموال  بتحويل  تق�شي  الربامج  وهذه  الت�شعينات.   اأواخر  يف  واملك�شيك  الربازيل 
لالأ�رش الفقرية التي ت�شتويف بع�س ال�رشوط كاإنفاق هذه الأموال يف تعليم الأطفال 
وتاأمني الظروف ال�شحية املنا�شبة لهم.  واجلدير بالذكر اأن برامج التحويالت النقدية 
امل�رشوطة تعتمد حالياً يف اأكرث من 30 بلداً، ويُنفذ الكثري منها على النطاق الوطني. 
اإل اأن هذه الربامج غري كافية بحد ذاتها، اإذ اإن املنافع التي حتققها تعتمد على 
مدى توفر اخلدمات ونوعيتها.  فتو�شيع نطاق اخلدمات ل يكفي وحده لتحقيق النتائج 
الرتفاع يف معدل  يرتافق  واملك�شيك حيث مل  احلال يف كمبوديا  املرجوة، كما هو 
اللتحاق باملدار�س مع حت�شن يف الأداء يف الختبارات.  كما اإن لهذه الربامج متطلبات 

اإدارية، فتحديد الأ�رش التي ت�شتويف ال�رشوط، ور�شد امتثالها للمتطلبات، ي�شتلزمان 
توفر الكثري من البيانات والتن�شيق املكثف بني الوكالت املعنية والهيئات احلكومية. 
معروفاً  اليوم  بات  )الذي  املك�شيك  يف   )Progresa( "تقدم"  برنامج  ويعتمد 
امل�شتفيدين  حتديد  يف  املركزية  القدرات  على   )Oportunidades "الفر�س"  با�شم 
هذا  ل�رشوط  المتثال  بر�شد  والتعليم  ال�شحة  وزارتا  تهتم  بينما  الأموال،  واإدارة 
�شيا�شية  بجهة  الربنامج  ربط  جتنب  يف  امل�شتقل  التقييم  �شاعد  وقد  الربنامج. 
معينة. فعندما خ�رش احلزب  احلاكم النتخابات يف عام 2000 بعد اأن كان قد اأم�شى 
ا�شماً  واأعطته  بالربنامج  العمل  اجلديدة  احلكومة  وا�شلت  ال�شلطة،  يف  عاماً   70

جديداً وو�شعت نطاقه.
وتقر احلكومات واملجتمعات الدولية باأهمية التحويالت النقدية غري امل�رشوطة 
يف تاأمني احل�شول على الطعام وتلبية احلاجات الأ�شا�شية.  فقد تبني اأن التحويالت 
الأ�شا�شية وقلة  النق�س يف اخلدمات  اأفريقيا حيث  اأكرث فعالية يف  امل�رشوطة  غري 
القدرة على تطبيق ال�رشوط املفرو�شة على التحويالت واإنفاذها.  وحقق امل�شرتكون 
اإطار  يُنفذ يف  الذي  الجتماعية،  النقدية  للتحويالت  الرائد  م�شينجي  برنامج  يف 
ا�شرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية لعام 2006، ارتفاعاً يف معدل اللتحاق باملدار�س، 
وحت�شناً يف احلماية من ال�شدمات القت�شادية والدميغرافية واملو�شمية، وحت�شناً يف 

توفري املواد الغذائية الأ�شا�شية، وزيادة يف الإنفاق على الحتياجات ال�شا�شية. 

.Miller 2008; OECD 2008b; Fiszbein and others 2009; World Bank 2009b، 2010g; López-Calva and Lustig 2010 :امل�شدر

ن�شبة  يف  ارتفاع  اأكرب  الكربى  الأفريقية  ال�شحراء 
الإنفاق على ال�شحة، مع مبادرات تخفي�س الديون 
التي ا�شتفادت منها بلدان عديدة)63(. اإل اأن 57 بلداً 
ح�شة  يف  انخفا�شاً  �شهد   104 اأ�شل  من  نامياً 
الإنفاق على ال�شحة والتعليم من الدخل القومي 

بني عامي 1990 و2005.    
تتبعها  التي  الطرق  يف  كبري  اختالف  وياُلحظ 
لتحقيق  الالزمة  العامة  املوارد  تعبئة  يف  البلدان 
التنمية الب�رشية وا�شتخدامها.  فقد اعتمدت تايلند 
طريقة ال�شمان ال�شحي للفقراء على الرغم من 
اإ�شالحات  ال�شنغال  واأجرت  فيها،  العائدات  تدين 
اأما  العائدات)64(.  زيادة  اأجل  من  �شاملة  �رشيبية 
يف فنزويال ف�شاهم الرتفاع يف الإيرادات النفطية 
يف تخفي�س معدل ال�رشائب املحلية وا�شتقرار يف 
الإنفاق على اأولويات التنمية الب�رشية)65(. ويف الكثري 
النقدية  التحويالت  ت�شاهم  املتقدمة،  البلدان  من 
وتعوي�شات  التقاعدية،  املعا�شات  عرب  العامة 
الإ�شكان وامل�شتحقات املخ�ش�شة لالأ�رش، بالإ�شافة 
الحتياجات  ذوي  لالأ�شخا�س  املخ�ش�شة  تلك  اإىل 
مداخيل  زيادة  يف  العمل،  عن  والعاطلني  اخلا�شة 
اأن امل�شتحقات النقدية التي  الأ�رش. واجلدير بالذكر 
التحويالت  من  اأكرب  املتقاعدون  منها  ي�شتفيد 
ل�شالح الأ�رش التي يراأ�شها اأفراد يف �شن العمل)66(.

الأ�شا�شية  الجتماعية  اخلدمات  على  ولالإنفاق 
ال�شلفادور  وتخ�ش�س  التقدم.  على  وا�شحة  اآثار 
وكو�شتاريكا اأكرث من 25 يف املائة من الإنفاق العام 
على ال�شحة للُخم�س الأفقر من ال�شكان، واأكرث من 
70 يف املائة للثالثة اأخما�س الثالثة الأ�شد فقراً)67(.  
وقد اأ�شهم الإنفاق الجتماعي وفر�س ال�رشائب يف 
جنوب اأفريقيا يف احلد من عدم امل�شاواة، اإذ �شهدت 
اأوائل الت�شعينات انخفا�شاً تراوح بني 10 و20 نقطة 
ويف  الدخل)68(.  يف  امل�شاواة  لعدم  جيني  دليل  يف 
الحتاد الأوروبي، كان لالإنفاق الجتماعي الهادف اأثر 

على توزيع الدخل جتاوز اأثر ال�رشائب)69(.
النقدية  والتحويالت  ال�رشائب  فر�س  اأن  اإل 
الوحيدة  الطريقة  لي�شت  التوزيع  اإعادة  لأغرا�س 
بلدان  فبع�س  الدخل.   وفقر  امل�شاواة  ملعاجلة عدم 
اأمريكا الالتينية، وغريها من مناطق خمتلفة مثل 
باك�شتان وتركيا ونيجرييا جلاأت اإىل مبادرات م�شغرة 
وموجهة اإىل فئات معينة مثل التحويالت النقدية 
الربامج  اكت�شبت  وقد   .)70()3.7 )الإطار  امل�رشوطة 
�شعبية  الجتماعية  للم�شاعدة  امل�رشوطة  غري 
اإجراء  من  بد  ل  الربامج،  هذه  جدوى  ومع  كبرية.  
مزيد من الإ�شالحات الهيكلية، ل �شيما يف حالت 
تعر�س جمتمعات وجمموعات معينة لالإق�شاء عن 

ال�شلطة وعملية �شنع القرار.
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التقدم الب�رشي لي�ص 
مهمة منوذج �احد بل 

نتيجة لعمل جمموعة 
�ا�سعة من املوؤ�س�سات

دوراً  والر�شد  امليزانية  تخ�شي�س  عملية  وتوؤدي 
رئي�شياً على هذا ال�شعيد. وقد �شجل حت�شن كبري 
بالطالع  للنا�س  �شمح  مما  املالية،  ال�شفافية  يف 
على املبالغ التي جتنيها احلكومة وطريقة اإنفاقها، 
ومنحهم يف العديد من البلدان فر�شة امل�شاركة يف 
هذه الإجراءات. وقد بذلت كذلك جهود ملعاجلة الفوارق 
واجلن�س)71(. املناطق  ح�شب  املخ�ش�شات  بر�شد 
الهادفة  ال�شيا�شات  بني  الإيجابي  الرتابط  ويف 
يبعث  ما  الب�رشية،  والتنمية  الإن�شاف  تعزيز  اإىل 
على الرتياح)72(. فنحن على علم باأنواع ال�شيا�شات 

الالزمة لتعزيز الإن�شاف، اأي �شيا�شات اإعادة توجيه 
الأغنياء  وحتميل  احلواجز،  واإزالة  الإنفاق،  اأولويات 
الأعباء املتوجبة عليهم من ال�رشائب. لكن الطرق 
املتبعة لتنفيذ ذلك تختلف  بني بلد واآخر.  فزيادة 
معدلت ال�رشائب قد ل تاأتي  بالنتائج املن�شودة يف 
النظامي.  التي تعتمد على القت�شاد غري  البلدان 
ال�شيا�شات  باأن  القائل  الأ�شا�شي  املبداأ  ويبقى 
الهادفة اإىل احلد من عدم امل�شاواة ت�شهم اأي�شاً يف 
تعزيز التنمية الب�رشية،  كافياً  لتوجيه عملية �شنع 

ال�شيا�شات يف خمتلف الظروف. 

ق�شة طويلة: ال�شوق والدولة والعقد الجتم�عي

واحد  نظام  من  فما  كبري.  بتنوع  الأ�شواق  تت�شم 
لل�شوق ول للدولة. وميكن تنظيم العالقات بني الأفراد 
خمتلفة.   اأطر  يف  الدولة  وموؤ�ش�شات  وال�رشكات 
واملفاهيم الأ�شا�شية التي تقوم عليها هذه الأطر، 
والتوقعات  واملعايري  والإنفاذ،  امل�شاءلة  اآليات  اأي 
الجتماعي.   العقد  اأ�شا�س  ت�شكل  عليها،  املرتتبة 
واخلدمات  ال�شلع  بع�س  الدولة  موؤ�ش�شات  وتوؤمن 
وحتدد اإطاراً لعمل الأ�شواق وفقاً ملا ين�س عليه العقد 
منه)73(. املنبثقة  واملمار�شات  والقواعد  الجتماعي 
الناجحة  التنمية  جتارب  اأن  بالذكر  واجلدير 
املتحدة  والوليات  وفرن�شا  فاأملانيا  بتنوعها.  تتميز 
ال�شلع  توؤمن  بلدان  كلها  واليابان  الأمريكية 
رخاء  الذين يعي�شون يف  بوفرة ل�شكانها  واخلدمات 
التعليم  يف  امل�شتويات  اأعلى  ت�شجل  وهي  مادي، 
وال�شحة واحلريات ال�شيا�شية يف الزمن احلايل. لكن 
هذه البلدان تختلف يف الطريقة التي تتفاعل بها 
الدولة مع القطاع اخلا�س. ففي القطاع املايل، مثالً، 
اأملانيا.   يف  ت�شغيلها  وتتوىل  �رشكات  امل�شارف  متلك 
التي متلك م�شارف،  فال�رشكات هي  اليابان  اأما يف 
ال�رشكات  كانت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف 
ممنوعة من الحتاد مع امل�شارف حتى عام 1999)74(. 
اأما قطاع التعليم، فتعود اإدارته اإىل احلكومة املركزية 
واإىل  اأملانيا،  يف  الوليات  حكومات  واإىل  فرن�شا،  يف 
الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف  املحلية  احلكومات 
املوؤ�ش�شية  الهياكل  يف  وا�شحة  الفوارق  وتربز 
الأ�شواق. ففي �شيلي حتدد النتخابات  التي تنظم 
التناف�شية نقل ال�شلطة، ول تتدخل الدولة كثرياً 
يف اإنتاج ال�شلع )با�شتثناء النحا�س(، وحتدد الأ�شواق 
وخم�ش�شات  التقاعد  معا�شات  ا�شتثمار  وجهة 
التعليم.  اأما يف ال�شني التي يحكمها حزب واحد، 

فت�شيطر الدولة على قطاعات كبرية من القت�شاد 
مبا فيها القطاع امل�رشيف، وحتد من اإمكانية ح�شول 
املهاجرين على اخلدمات الأ�شا�شية، وحتظر تاأ�شي�س 
تايلند تعاين من عدم  تزال  امل�شتقلة. ول  النقابات 
اإىل  حني  من  اجلي�س  ويتدخل  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 
نخبة  ت�شيطر  فيما  ال�شيا�شية،  ال�شوؤون  يف  اآخر 
�شغرية من رجال الأعمال على ال�شلطة القت�شادية 

واملالية وال�شيا�شية)75(.
بع�س  بني  كبرية  املوؤ�ش�شات  يف  الفوارق  وتبدو 
البلدان التي حققت جناحاً بارزاً يف حت�شني ال�شحة 
م�شتوى  على  تغرّياً  ت�شهد  مل  فتون�س  والتعليم. 
فاألغت  نيبال  اأما  عاماً.   23 منذ  اجلمهورية  رئا�شة 
طويل.   �شيا�شي  نزاع  بعد  موؤخراً  امللكي  النظام 
يف  التقدم  معظم  وُعمان  اإندوني�شيا  اأحرزت  وقد 
ال�شحة والتعليم يف ظل نظام ال�شلطة الأحادية 
ويف بنغالدي�س التي عانت من انتكا�شات متكررة يف 
احلكم منذ ال�شتقالل يف اأوائل ال�شبعينات، عملت 
للحكومة  التابعة  غري  القوى  من  كبرية  جمموعة 
على  غرامني(  وم�رشف  براك  منظمة  �شيما  )ل 
تاأمني القرو�س ملاليني الفقراء ودعم تاأمني اخلدمات 
على  ب�شيط  مثل  �شوى  ذلك  ولي�س  الأ�شا�شية)76(. 
املمار�شات املبتكرة التي ميكنها اإعادة حتديد العالقة 
التنمية  عملية  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

)الإطار 3.8(.
من  ومتنوعة  وا�شعة  جمموعة  اأن  الوا�شح 
اأن  ويبقى  الب�رشي.  التقدم  اإىل  توؤدي  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات   هذه  تنظيم  كيفية  فهم  نحاول 
هي  التي  وال�شوق  والدولة.   ال�شوق  بني  للعالقات 
�شكل من اأ�شكال تنظيم عملية الإنتاج حيث حتتل 
اأ�شا�شياً  ركناً  تعترب  كبرية،  ح�شة  اخلا�شة  امللكية 
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دور القط�ع اخل��س يف التنمية الب�شرية3.8الإطار

اإطار  موؤخراً  وقد ظهر  الب�رشية.   التنمية  اأ�شا�شي يف  اخلا�س هو عن�رش  القطاع 
مفهومي جديد يتناول دور القطاع اخلا�س يف التنمية، يف املوؤ�ش�شات الإمنائية التي 
واأ�رشاً، ب�شفتهم  اأفراداً  اإتاحة الفر�س واخليارات اأمام الفقراء،  تقر بدور ال�شوق يف 
الإطار،  لهذا  اأعطيت  التي  الأو�شاف  كرثت  وقد  وعمالً.   وم�شتهلكني  منتجني 
اخلا�س  للقطاع  تنمية  واآخرون  ال�شوق،  عرب  �شاملة  تنمية  فيه  راأى  من  فمنهم 
يبقى  ال�شمول  اأن  اإل  الفقراء،  م�شالح  تخدم  اأ�شواق  واإن�شاء  الفقراء،  ل�شالح 

الطابع الغالب عليه.
وبينما يتدنى دخل الفرد من الفقراء، كثرياً ما يرتفع جمموع قدرتهم ال�رشائية.  
اأمريكي يف  200 دولر  فمتو�شط دخل الفرد من القرويني يف بنغالدي�س ل يتجاوز 
ال�شنة، اإل اأن �شكان القرى كمجموعة هم من اأكرب امل�شتهلكني خلدمات الت�شالت. 
فقد اأ�شبح يف متناول الفقراء احل�شول على خدمات الهاتف النقال يف خمتلف 
اأنحاء العامل، ول �شيما يف بنغالدي�س والفلبني وكينيا والهند، بعد اأن انخف�شت 
كلفتها نتيجة للمناف�شة والتقدم التكنولوجي.  وي�شهم احل�شول على خدمات 
بالتوا�شل عرب م�شافات طويلة  ي�شمح لهم  اإذ  الفقراء  الهاتف يف حت�شني حياة 
الفقراء  من  العديد  على  النقال  الهاتف  �شهل  وقد  اأعمالهم.   وي�شاعدهم يف 
احل�شول على اخلدمات املالية الأ�شا�شية.  ففي حالة �شكان كينيا مثالً، ت�شكل 
 ، Safaricom وهي خدمة على الهاتف النقال تقدمها �رشكة ، M-PESA خدمة
و�شيلة �رشيعة واآمنة ومنخف�شة الكلفة لإيداع الأموال وحتويلها اإىل جميع اأنحاء 

البالد، وي�شتفيد من هذه اخلدمة حالياً حواىل 25 يف املائة من ال�شكان.
للفقراء يف جمالت  اخلدمات  اخلا�س  القطاع  يوؤمن  الأحيان  من  الكثري  ويف 
اأ�رش  ل ت�شتطيع احلكومة تاأمينها لهم، مثل خدمات املياه والت�شالت.  وتر�شل 
عديدة، وحتى الأ�رش الفقرية، اأولدها اإىل املدار�س اخلا�شة يف مناطق كثرية حيث ل 
ت�شتويف املدار�س الر�شمية امل�شتوى املطلوب. ففي مدينة لهور الباك�شتانية، مثالً، 
اخلا�شة.   املدار�س  الدخل  املنخف�شة  الفئات  من  الأولد  من  املائة  يف   37 يق�شد 
والقرو�س هي مثال اآخر على فعالية القطاع اخلا�س.  وقد اعتمدت م�شارف عديدة 
يف خمتلف اأنحاء العامل منوذج القرو�س ال�شغرية الذي اأطلقه م�رشف غرامني يف 

بنغالدي�س.
مع  احلال  هو  كما  اأي�شاً،  تزايد  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  وال�رشاكات 
التحالف العاملي للقاحات والتح�شني، وهو عبارة عن �رشاكة بني القطاعني العام 
نامياً. وي�شكل ال�شمان  واخلا�س جنحت يف تاأمني اللقاحات ملجموعة من 72 بلداً 
ت�شاهم  التي  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  على  اآخر  مثالً  الجتماعي 
يف �شد النق�س  يف اخلدمات التي يوؤمنها القطاع العام.  ففي كولومبيا، يوؤمن 
�شندوق التعوي�س اخلا�س بالأ�رش لأنتيوكيا )COMFAMA(، وهو عبارة عن موؤ�ش�شة 
اجتماعية ل تتوخى الربح، خدمات ال�شحة والتعليم والإ�شكان والإقرا�س والتدريب 
والدنيا  الو�شطى  الطبقتني  من  املحتاجة  لالأ�رش  الجتماعية  واخلدمات  العملي 

بالتعاون مع عدد من املنظمات الدولية.

.Alderman، Orazem، and Paterno 2001; Prahalad 2004; Nelson and Prescott 2008 :امل�شدر

يف اأي نظام اقت�شادي قادر على توليد الزخم الالزم 
لإحداث تغيري يف معظم اأبعاد التنمية الب�رشية.  اإل 
اأن ال�شوق ل ت�شاهم يف اإحراز تقدم يف اأبعاد اأخرى 
من التنمية الب�رشية. وهناك ما ي�شري اإىل اأن ال�شوق 

هي عن�رش �رشوري لكنه غري كاف.
وهذه الكلمات تذكر مبا قاله كارل بولين منذ 
لأ�شطورة  ال�شيق  طرحه  يف  عاماً،   60 من  اأكرث 
ال�شوق الذاتية ال�شوابط، اأي فكرة وجود ال�شوق يف 
فراغ �شيا�شي وموؤ�ش�شي. والأ�شواق ل تنجح عموماً 
وال�شتقرار  الأمن  مثل  العامة،  اخلدمات  تاأمني  يف 
�شلعاً  تنتج  التي  فال�رشكات  والتعليم.  وال�شحة 
العاملة  الأيدي  كثافة  على  بالعتماد  رخي�شة 
م�شتوى  يهمها  ل  قد  الطبيعية  املوارد  وت�شتغل 
�شحة  ول  العاملة،  للقوى  العلمي  التح�شيل 
الأيدي  من  كبرية  اأعداد  توفرت  اإذا  فيها  العاملني 
الرتاخي يف معايري  اليوم يف  ذلك  ونلم�س  العاملة. 
النامية.   البلدان  يعتمدها عدد من  التي  ال�شالمة 
موؤ�ش�شات  من  النتقال  اإن  القول  ميكن  وهكذا، 
املجتمعات  يف  قائمة  تزال  ل  التي  التعا�شد 
التقليدية، اإىل عالقات ال�شوق قد ي�شعف الروابط 

الإن�شانية والجتماعية يف املجتمعات)77(.
الجتماعية  الهيئات  تتخذها  اإجراءات  وبدون 
ال�شوق  تبقى  ال�شوق،  عمل  ل�شتكمال  الدولة  اأو 

ال�شعيفة  فال�شوق  البيئة.  حماية  عن  قا�رشة 
يف  بل  ل  الظروف،  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  ال�شوابط 
الكوارث، املوؤدية اإىل التدهور البيئي. ومن اآخر الأمثلة 
على ذلك ان�شكابات النفط يف خليج املك�شيك يف 
مماثلة يف  ان�شكابات  وقعت  ما  وكثرياً    .2010 عام 
العقود الأخرية، بحيث �شهد العامل ثالثة اإىل اأربعة 
اأكرث من  حوادث نفطية �شنوياً، مما �شاهم يف هدر 
اأن  بالذكر  واجلدير  1.5 مليون برميل من النفط)78(. 
الن�شكابات املر�شودة ل ت�شكل �شوى ُع�رش كمية 
�شنوياً)79(.   املحيطات  يف  تن�شكب  التي  النفط 
الن�شكابات  اأدت  املا�شية،  اخلم�شني  الأعوام  ويف 
النفايات،  وطمر  النيجر،  دلتا  يف  املزمنة  النفطية 
احل�شا�شة  الرطبة  الأرا�شي  تدمري  اإىل  الغاز  واإحراق 
احلياة  على  والق�شاء   الأنهر،  جماري  و�شد  بيئياً، 
اأثر  مما  الهواء،  ونوعية  بالرتبة  ال�رشر  واإحلاق  الربية، 

على حياة ال�شكان يف املنطقة)80(. 
يف  ح�شل  ما  ذلك،  على  الأخرى  الأمثلة  ومن 
اإندوني�شيا يف عام 2006 حيث تدفق الطني بغزارة 
اإثر النفجار الذي ح�شل يف موقع ل�شتخراج الغاز 
الأرا�شي  من  الهكتارات  اآلف  مغطياً  الطبيعي، 
التحقيقات  القرى. وقد خل�شت  يف عدد كبري من 
عن  جنم  احلادث  هذا  اأن  اإىل  اأجريت  التي  امل�شتقلة 
احلفريات، اإل اأن ال�رشكة رف�شت الإقرار مب�شوؤوليتها 
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للمال د�ر اأ�سا�سي، اإل 
اأن �فرة من الأدلة تظهر 

بو�سوح اأن التقدم 
يف نواح اأخرى من 

التنمية الب�رشية ممكن 
د�ن الن�سغال بالنمو 

القت�سادي

عن احلادث وامتنعت عن التعوي�س على املت�رشرين)81(. 
ومن املتوقع اأن ي�شتمر تدفق الطني طوال 30 عاماً.    
قواعد  جمتمع  كل  يحدد  اأن  ال�رشوري  ومن 
والعمال  ال�رشكات  بني  العالقات  ترعى  اأ�شا�شية 
احلقوق  ت�شمن  اأن  على  والدولة،  واملجتمعات 
الأ�شا�شية للملكية، وت�شون �شيادة القانون، وحتدد 
امللكيات اخلا�شعة للحماية والقوانني التي حتميها.  
اإدارة  على  قادرة  موؤ�ش�شات  اإىل  املجتمعات  وحتتاج 
النزاعات  وف�س  والأفراد  املجموعات  بني  ال�رشاعات 
التي  املوؤ�ش�شات  اأنواع  القانون. وتتعدد  وفقاً حلكم 
ميكن اأن تدعم التنمية الب�رشية العادلة وامل�شتدامة، 

بينما تخفق اأنواع اأخرى يف حتقيق ذلك.
وهياكل ال�شوق هي الدليل على مدى �شموليتها.  
فهي اإما تكون خا�شعة لإحدى النخب ال�شيا�شية 
اأو تت�شم بالنفتاح وامل�شاركة. وكثرياً  والقت�شادية 
القلة  عليها  ت�شيطر  التي  الأ�شواق  حتدث  ما 
على  �شلبياً  اأثراً  الدولة،  موؤ�ش�شات  يف  املتجذرة 
توؤمن  كانت  ولو  حتى  الطويل،  املدى  على  النمو 
واجلدير  الق�شري.  املدى  على  النفوذ  لذوي  عائدات 
الجتماعية  والعقود  ال�شاملة  الأ�شواق  اأن  بالذكر 
اأكرث  الب�رشية  التنمية  اأولوياتها  �شمن  ت�شع  التي 

دينامية وثباتاً، واأكرث اإن�شافاً واأمناً.
ال�شيا�شية  ال�شلطة  النماذج بني  وجتمع بع�س 
املركزة واملناف�شة القت�شادية القوية، مثلما و�شف 
الكثريون التجربة ال�شينية)82(. وكثرياً ما توؤدي بع�س 
امل�شاواة. فعندما ل  اإىل تعميق عدم  النماذج  هذه 
املوؤ�ش�شات  على  ي�شعب  �شاملة،  الدولة  تكون 
املعنية بامل�شاءلة اأن حتد من الأثر ال�شلبي لالأ�شواق 
غري اخلا�شعة لل�شوابط على اأبعاد اأخرى من الرفاه.  
اإحدى الدرا�شات احلديثة يف ال�شني وجود  واأظهرت 
والنمو  العمال  وفيات  معدل  بني  اإيجابية  عالقة 
القت�شادي، م�شرية اإىل اأن تباطوؤ النمو يف ال�شني 

ميكن اأن ينقذ حياة العديد من الأ�شخا�س)83(.
لكن  قادرة،  دولة  يتطلب  ال�شوابط  وفر�س 
فقد  الأحيان.  معظم  متوفرة يف  غري  القدرة  هذه 
اقتبا�س  النامية  البلدان  حكومات  بع�س  حاولت 
متقدمة  حديثة  دولة  يف  ت�شلح  التي  الإجراءات 
الالزمة  القدرات  ول  املوارد  لديها  تكون  اأن  من غري 
لتنفيذ تلك الإجراءات. فعلى �شبيل املثال، اأخفقت 
اأمريكا  بلدان  يف  الدولة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
الالتينية عندما حاولت تلك البلدان اعتماد �شيا�شة 
�شناعية وطنية تهدف اإىل ت�شجيع الإنتاج املحلي 
وال�شتعا�شة به عن الواردات)84(. اأما يف �رشق اآ�شيا 
يف  والقوية  القادرة  الدولة  جناح  يف  العربة  فكانت 

حتريك التنمية ومنو ال�شوق. 

املدين  املجتمع  منظمات  تكون  اأن  وميكن 
وال�شوق معاً. ففي  الدولة  قادرة على كبح جموح 
احلكومية،  غري  املنظمات  مار�شت  اإندوني�شيا، 
الدولة  على  �شغوطاً  العمال  ونقابات  وال�شحافة 
برامج  وتوفري  ال�شيا�شية  احلريات  تعزيز  اأجل  من 
احلد من الفقر بعد الأزمة املالية لعام 1997. اإل اأن 
احلكومات التي ت�شعى اإىل قمع املعار�شة قادرة على 
تقييد ن�شاط املجتمع املدين.  ففي عام 2009 مثالً 
اأ�شدرت احلكومة الإثيوبية قانوناً مينع املنظمات غري 
احلكومية التي تتعدى فيها ن�شبة التمويل الأجنبي 
اأي ن�شاط مرتبط بق�شايا  تنفيذ  املائة من  10 يف 

الدميقراطية اأو العدل اأو حقوق الإن�شان.
ال�شدمات  مثل  اخلارجية  للعوامل  وميكن 
اأن توؤدي اإىل حتولت  اأو التهديد بالجتياح،  التجارية 
املدى  على  اإيجابي  اأثر  لها  يكون  ال�شيا�شة  يف 
�شيلي  جتربة  الناجحة  النمو  جتارب  ومن  البعيد. 
حيث  ال�شينية،  تايوان  ومقاطعة  اجلنوبية  وكوريا 
بعد  النكفاء  خطر  القت�شادية  النخب  واجهت 
ي�شارية متطرفة.   اأنظمة  احلكم  اأن �شيطرت على 
ول�شمان النجاح القت�شادي، اأعطى القادة يف جمال 
الأعمال ل�شانعي ال�شيا�شات ال�شتقاللية الكافية 
ل�شتمرارية  اأ�شا�شي  �رشط  هذا  وكان  للتحرك. 

الطبقة احلاكمة)85(. 
اإىل  توؤدي  اأن  كذلك  الداخلية  للعوامل  وميكن 
على  اأمثلة  ثالثة  يلي  وفيما  ال�شيا�شات.  تغيري يف 
يف  روزفلت  تيودور  الأمريكي  الرئي�س  جناح  ذلك: 
الق�شاء على ما كان يعرف  "بالبارونات الل�شو�س"، 
حترير  اأجل  من  املك�شيك  اتخذتها  التي  واخلطوات 
احلرة  التجارة  اتفاق  اإىل  والن�شمام  اقت�شادها 
اأ�شبانيا  وتوجه  الديون،  اأزمة  اإثر  ال�شمالية  لأمريكا 
فرانكو)86(.   موت  بعد  الدميقراطية  الدينامية  نحو 
اإل ان التوازن ل يكون مثالياً عندما ت�شتمر القلة يف 
ال�شتفادة من �شعف الدولة على امل�شتوى القانوين 
خ�شخ�شة  فتحت  املك�شيك،  ويف  والتنظيمي. 
الذين  الفرقاء  اأمام  املجال  الطبيعية  الحتكارات 
يتمتعون بعالقات �شيا�شية وا�شعة لتحقيق مزيد 

من الأرباح، مما �شمح لهوؤلء بجمع ثروات طائلة.
واإيجابية  فعالة  الديناميات  تكون  اأن  وميكن 
�شاملة  موؤ�ش�شات  اإىل  البلدان  تتو�شل  عندما 
تناف�شية  وموؤ�ش�شات  ال�شوق  م�شتوى  على 
نادرة  احلالة  هذه  لكن  ال�شيا�شة.  م�شتوى  على 
انتهاء  بعد  اأفريقيا  جنوب  جتربة  وت�شري  و�شعبة. 
حتى  احلكومات،  اأن  اإىل  العن�رشي،  الف�شل  نظام 
يف املجتمعات التي تعاين من عدم امل�شاواة، ميكن 
الت�شحية  دون  من  الوا�شعة  امل�شاركة  ت�شجع  اأن 
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بالإ�شالحات الالزمة على الرغم من التحديات التي 
يزالون  ل  والذين  الفقراء  دمج  يف   قائمة  تزال  ل 
خارج القطاع النظامي)87(. ويُ�شتخل�س من هذا اأن 
غري  القلة  عليه  ت�شيطر  الذي  الراأ�شمايل  النظام 
البتكار  طاقات  يحا�رش  لأنه  اإما  لال�شتمرار،  قابل 
يف مرافق الإنتاج، كما حدث يف حالة اإخفاق نظام 
ال�شتعا�شة عن الواردات يف بلدان اأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، اأو لأن التقدم املادي يو�شع تطلعات 

الأفراد، ويزعزع حتكم القلة بالنفوذ.  

*                       *                       *                  

التقدم  نو�شح  اأن  الف�شل  هذا  يف  حاولنا  لقد 
البلدان،  بني  الفوارق  نبني  واأن  العامل،  يف  املحرز 
القت�شادي  النمو  بني  الثابتة  العالقة  وغياب 
اأخرى من التنمية الب�رشية، ودور  اأبعاد  والتقدم يف 
التقدم.  يف  احلديثة  والتكنولوجيا  الأفكار  نقل 
من  وفرة  اأن  اإل  اأ�شا�شياً،  دوراً  للمال  اأن  و�شحيح 
الأدلة تظهر بو�شوح اأن التقدم يف نواح اأخرى من 
بالنمو  الن�شغال  غري  من  ممكن،  الب�رشية  التنمية 
القت�شادي.  ولعل تنوع امل�شارات املعتمدة والنتائج 
املحققة هو ح�شيلة الختالف يف هياكل الأ�شواق 
اإىل  الإ�شارة  مع  الدولة،  موؤ�ش�شات  مع  وتفاعلها 
يف  رئي�شي  دور  له  ال�شامل  ال�شيا�شي  النظام  اأن 

هذا الإطار.
النتائج  هذه  من  ا�شتخال�شه  ميكن  الذي  ما 
فيما يتعلق بربنامج ال�شيا�شة العامة للم�شتقبل 

على امل�شتويني الوطني والدويل؟ لقد حددنا بع�س 
العوامل املوؤثرة يف التقدم الذي حتقق اأو مل يتحقق، 
وتو�شلنا اإىل خال�شة اأولية حول اأهم هذه العوامل.  
لكن معظم احلالت، تظهر اأن جمموعات خمتلفة 
خمتلفة  نتائج  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  ال�شيا�شات  من 

ح�شب الظروف املوؤ�ش�شية والقيود الهيكلية.
وفيها  ي�شجع  ما  ال�شورة  يف  اإن  القول  وميكن 
ما يدعو اإىل احلذر. فامل�شجع اأن اإحراز التقدم ممكن 
البلدان  ومعظم  �شخمة:  موارد  دون  من  حتى 
الإن�شان  حياة  لتح�شني  الالزمة  الو�شائل  لديها 
اإىل احلذر فهو غياب �شمانات  اأما ما يدعو  فيها.  
النجاح، لأن الطرق اإىل هذا النجاح تختلف بني بلد 
وال�شيا�شية  املوؤ�ش�شية  للظروف  وتخ�شع  واآخر، 

والتاريخية لكل بلد.
وعو�شاً عن اإعطاء و�شفات موحدة لل�شيا�شة 
الأ�شا�شية  املبادئ  ببع�س  الأخذ  ميكن  الإمنائية، 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  يف  بها  وال�شرت�شاد 
الإمنائية. وهذا ما نو�شحه يف بحث �شيا�شات اإعادة 
الإن�شاف  تعزيز  اإىل  الهادفة  فال�شيا�شات  التوزيع، 
قادرة على تعزيز التنمية الب�رشية، واإن اختلفت هذه 
ال�شيا�شات بني بلد واآخر. ويت�شمن الف�شل 6 مبادئ 

لتوجيه ال�شيا�شة العامة.
على  املرتكزة  العامة  ال�شيا�شة  نهج  ويلتقي 
املبادئ الأ�شا�شية بدلً من التو�شيات ال�شاملة مع 
نهج العدالة الذي تناوله الف�شل 1، من حيث وجود 
فر�س لتح�شني حياة الإن�شان من دون التفاق التام 

على ما يجب اأن يكون عليه املجتمع املثايل. 




