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ا�شتُهل هذا التقرير بتاأكيد جمدد على ا�شتمرار التنمية الب�رشية نهجاً فعالً للقرن احلادي 
والع�رشين. وقد اأوردنا فيه من التحليالت والأفكار ما ي�شهم يف ر�شم طريق هذا النهج 
متاحة  بو�شائل  الب�رش  حياة  حت�شني  اإمكانية  اأكدت  اإذ  التحليالت،  وهذه  امل�شتقبل.  يف 
ملعظم البلدان، اأو�شحت اأن التقدم لي�س دائماً م�شموناً، واأّن م�شارات التقدم يف التنمية 
الب�رشية تختلف وتتنوع وتخ�شع للظروف التاريخية وال�شيا�شية واملوؤ�ش�شية يف كل بلد.

حول  عديدة  ا�شتنتاجات  اإىل  التقرير  هذا  وخلُ�س 
يف  للقيا�س  القابلة  الأ�شا�شية  الأبعاد  اجتاهات 

التنمية الب�رشية وتطورات هذه الأبعاد.  ومنها:

• حقق �شكان معظم بلدان العامل، واإن مل يكن 	
جميعها، تقّدماً مطرداً طويل الأجل يف ال�شحة 

والتعليم يف العقود الأخرية.
• الهادئ 	 واملحيط  اآ�شيا  �رشق  منطقة  �شهدت 

مل  لكنها  املرتفع،  النمو  من  موجات  والهند 
بني  الدخل  يف  عام  تقارب  حتقيق  يف  ت�شهم 

البلدان.
• الدخل 	 يف  التغرّيات  بني  الرتابط  عالقة  بقيت 

من جهة ويف ال�شحة والتعليم من جهة اأخرى 
املا�شية.   الأربعني  الأعوام  مر  على  �شعيفة 
والأ�شاليب  الفر�س  اأن  هو  املنطقي  والتف�شري 
لها  �شمحت  اليوم  النامية  للبلدان  املتاحة 
ن مل ت�شتطع حتقيقه يف املا�شي. بتحقيق حت�شّّ

• ل يُق�شد مما �شبق اإنكار اأهمية النمو.  فامتالك 	
املوارد �رشوري لتطوير العديد من الإمكانات، لكن 
التقدم يف ال�شحة والتعليم ممكن حتى عندما 

يبدو النمو بعيد املنال.
• العامل يف م�شتوى 	 ي�شهده  الذي  التقدم  يتيح 

جديدة  فر�شاً  التكنولوجيا  جمال  ويف  املعرفة 
حتقيق  كلفة  تخّف�س  حديثة،  واأ�شاليب 
اعتماد  اأهمية  يوؤكد  وهذا  الأ�شا�شية.  الإجنازات 
ال�شيا�شات التي حتقق الفائدة من املزايا والفر�س 

ال�شرتاتيجية.
• تختلف م�شارات النجاح وتتنوع، ويبقى التفاوت 	

التي  البلدان  خمتلف  بني  النتائج   يف  كبرياً 
انطلقت من نقاط متقاربة.  فقد حققت بلدان 

متعددة اأداًء جيداً على املدى الطويل عرب الرتكيز 
على ال�شحة والتعليم، بينما �شعت بلدان اأخرى 
اإىل حتقيق النمو القت�شادي ال�رشيع، واإن بكلفة 
مرتفعة اأحياناً على �شعيد ال�شتدامة البيئية.

• واإ�شالحات 	 �شيا�شات  عرب  التقدم  حتقيق  ميكن 
متنوعة وفقاً ملختلف الأطر املوؤ�ش�شية، والقيود 
احللول  نقل  وحماولت  وال�شيا�شية.  الهيكلية 
وتعميمها  اجلاهزة  واملوؤ�ش�شية  ال�شيا�شية 
تبوء  ما  كثرياً  خمتلفة  ظروفاً  تعي�س  بلدان  يف 

بالف�شل.

الب�رشية  التنمية  اأبعاد  اجتاهات  وا�شتعر�شنا 
تقل  ل  ولكنها  عادة،  القيا�س  ي�شملها  ل  التي 
التنمية  دليل  ي�شملها   التي  الأبعاد  عن  اأهمية 

الب�رشية.  وات�شح من هذا ال�شتعرا�س ما يلي:
• انت�رشت الإجراءات الر�شمية لإحالل الدميقراطية 	

على ال�شعيد الوطني، اإذ باتت اأكرثية ال�شعوب 
تعي�س اليوم يف جمتمعات دميقراطية ومتار�س احلق 
يف القرتاع وامل�شاركة يف النتخابات املحلية، غري 

اأن الدميقراطية ل ت�شمن دائماً امل�شاءلة.
• البلدان 	 بني  امل�شاواة  عدم  حالت  تزال  ل 

اأبعاد  خمتلف  يف  كثرية  والأفراد  واملجموعات 
الرفاه كما اأن التفاوت يف الدخل يف تزايد. 

• احلالية 	 وال�شتهالك  الإنتاج  اأمناط  ت�شتويف  ل 
�رشوط ال�شتدامة البيئية.

طريقة  يف  ابتكارات  التقرير  هذا  وت�شّمن 
القيا�س، هي نتيجة لتطوير دليل التنمية الب�رشية 
لعدم  جديدة  مبقايي�س  وا�شتكماله  التقليدي، 
املتعدد  والفقر  اجلن�شني،  بني  والفوارق  امل�شاواة، 
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الأبعاد. وقد ا�شتندنا يف هذه البتكارات اإىل ما توفر 
حديثاً من بيانات وما ا�شتجد من تطور تقني. لكن 
املقايي�س اجلديدة تبقى قيد الختبار، و�شتخ�شع ملزيد 
من املراجعة على �شوء ما يتناولها من مناق�شات 
بيانات.   من  امل�شتقبل  يف  يتوفر  وما  وتعليقات، 
ولهذه ال�شتنتاجات كلها مدلول هام  يف توجيه 
فالتنمية  امل�شتقبل.   الب�رشية يف  التنمية  برنامج 
الب�رشية ل تتحقق بحلول فورية، ول بع�شا �شحرية، 
بل هي نتيجة لل�شيا�شة العامة املّتبعة ومفاعيلها.  

ن�شتطيع  ل  اأولً،  فنحن،  نقاط.   ثالث  واأهمها 
الفرتا�س باأن التنمية يف امل�شتقبل �شتكون تكراراً 
لإجنازات املا�شي: ففر�س اليوم وامل�شتقبل تفوق ما 
�شهده املا�شي يف الكثري من املجالت. وثانياً، اأثبتت 
اإمكان  عدم  املختلفة  والظروف  املتنوعة  التجارب 
العامة،  ال�شيا�شة  على �شعيد  الو�شفات  تعميم 
بل من امل�شتح�شن الرتكيز على مبادىء وتوجيهات 
اأ�شا�شية.  وثالثاً، ل بد من معاجلة التحديات اجلديدة، 

واأبرزها تغرّي املناخ. 

ونتائجها  املتنوعة  املا�شي  جتارب  من  يُ�شتخل�س 
للم�شتقبل �شتكون على  توقعات  اأي  اأن  املتفاوتة، 
التي  الأبحاث  ففي  اليقني.  عدم  من  كبري  قدر 
�شبقت اإعداد هذا التقرير، جرى حتديد امل�شار املتوقع 
امل�شار  اأ�شا�س  على  امل�شتقبل  يف  البلدان  لبع�س 
الذي اتبعته بلدان متقدمة انطلقت من م�شتويات 
لهذه  ووفقاً  الب�رشية)1(.  التنمية  دليل  يف  مماثلة 
العقود  يف  ملحوظاً  التقدم  �شيكون  التوقعات، 
املقبلة حيث م�شتويات التنمية الب�رشية منخف�شة 
حالياً.  وقيا�شاً اإىل منط التقدم يف املا�شي، ي�شتغرق 
تقدم بلد من م�شتوى دليل التنمية الب�رشية الذي 
ت�شجله الفلبني اإىل م�شتوى الدليل يف اأ�شبانيا مثالً 
70 عاماً، اأما النتقال من م�شتوى الدليل يف النيجر 
م�شتوى  من  اأو  مدغ�شقر  يف  الدليل  م�شتوى  اإىل 
الكامريون اإىل م�شتوى بوت�شوانا في�شتغرق 25 عاماً، 
اأي ما يقارب جيالً واحداً)2(. وت�شري درا�شات اأخرى عن 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  باحثون  اأعدها  الدخل 
والهند،  ال�شني  �شيما  ول  اآ�شيوية،  بلداناً  اأن  اإىل 
املتقدمة،  البلدان  �شتوا�شل م�شريتها على خطى 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا  �شتبقى  بينما 

وجنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى يف تاأخر)3(. 
غري  اأو  موؤاتية  اأحداثاً  تتوقع  ل  النماذج  وهذه 
الأعوام  �شهدتها  التي  تلك  غرار  على  موؤاتية، 
املا�شية. غري اأن ال�شدمات غري املتوقعة، مثل احلروب 
حجر  تكون  اأن  ميكن  البيئية،  والكوارث  والأوبئة 
اأن  كما  امل�شتقبل.  الب�رشية يف  التنمية  اأمام  عرثة 
تطورات اإيجابية، مثل عالج املالريا اأو فريو�س نق�س 
اأن  ميكن  ال�رشاعات،  واإنهاء  الب�رشية/الإيدز  املناعة 

تعزز م�شرية التقدم.
 9 العامل  �شكان  عدد  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
مليارات ن�شمة بحلول عام 2050، واأن يرتكز معظم 
النمو ال�شكاين يف البلدان النامية.  واإذا ا�شتثنينا 

التقدم وخطر تغريرّ املن�خ
عامل الهجرة، �شيبلغ عدد �شكان البلدان املتقدمة 
الذروة يف عام 2020 ثم يرتاجع اإىل حد ما يف العقود 
اإىل  الدميغرافية،  التغرّيات  ولهذه  التالية.  الثالثة 
جانب ارتفاع م�شتوى الدخل، اآثار بالغة على املوارد 
العامل  املناخ  تغرّي  يكون  وقد  والبيئة.  الطبيعية 
للم�شتقبل،  خمتلفة  �شورة  ير�شم  الذي  الوحيد 
التنمية  تقدم  توقعات  حتقيق  دون  يحول  والذي 
اتفاقات  اإىل  التو�شل  �شعوبة  ظل  ويف  الب�رشية. 
ال�شيا�شة  �شعيد  على  ال�شتجابة  وبطء  دولية 
العامة، تبقى ال�شورة العامة وا�شحة: تغرّي املناخ 
هو واقع حتمي، ميكن اأن يعوق التنمية الب�رشية.  ومن 
املتوقع اأن تطال اآثاره م�شتوى البحر واأحوال الطق�س، 
الزراعي. والإنتاج  الب�رشي،  ال�شتيطان  اأمناط  ورمبا 
يُلحقها  التي  الأ�رشار  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري 
حاد  ارتفاع  اإىل  �شتوؤدي  احلبوب  باإنتاج  املناخ  تغرّي 
لها  و�شيكون  القرن،  بحلول منت�شف  الأ�شعار  يف 
عواقب وخيمة، كت�شاعف اأ�شعار القمح. وقد يوؤدي 
ذلك اإىل تراجع ن�شيب الفرد من ا�شتهالك احلبوب 
مبقدار اخلُم�س بحلول عام 2050، وارتفاع  قدره 25 
�شوء  من  يعانون  الذين  الأطفال  عدد  يف  مليون 
�شتكون  اآ�شيا  جنوب  منطقة  باأن  علماً  التغذية، 
على  الأمد  الطويلة  الآثار  اأما  ت�رشراً)4(.  الأكرث 
واأخرى،  منطقة  بني  فتختلف  الزراعية  الإنتاجية 
القاحلة  املناطق  يف  عموماً  �شارة  تكون  بحيث 
واملدارية، حيث معظم البلدان النامية، واإيجابية يف 
بع�س املناطق الباردة من العامل مبا يف ذلك الحتاد 

الرو�شي وكندا)5(.
ومع تزايد الوعي مبخاطر تغرّي املناخ الذي يهدد 
تطور  كاملة،  جزرية  بلدان  بقاء  الأحيان  بع�س  يف 
وبات  فائقة،  ب�رشعة  املناخ  تغرّي  يف  التفكري  نهج 
املجتمع الدويل اأمام اختبار �شعب. فتغرّي املناخ هو 
ق�شية بحجم العامل، اآثاره �شبه حتمية، وخماطره 
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ال�سيا�سات التي تعزز 
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�ل بد من اإيلء املزيد 
من الهتمام ملوا�سع 
التداخل �التكامل 

فيها

برن�مج ال�شي��شة الع�مة

ج�شيمة. هو ق�شية عدالة يف توزيع املوارد واملكا�شب 
تطال  املدى  بعيدة  واآثاره  الأجيال،  وعرب  البلدان  بني 
مليارات الب�رش الذين �شيعي�شون ملا تبقى من هذا 

القرن وما بعده.
املناخ  تغرّي  يفر�شه  الذي  التحدي  ومواجهة 
تتطلب الأخذ بال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات املوؤاتية 

الب�رشية  التنمية  حمركات  حتديد  ال�شعب  من 
ت�شّعب  اإىل  نظراً  العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على 
الأ�شاليب.   وحمدودية  البيانات،  وندرة  املوا�شيع، 
من  تنال  التي  النتقادات  يف  امل�شاكل  وتتجلى 
املقارنات الإح�شائية بني البلدان )ما يعرف بالفوارق 
بني البلدان(. وتكرث النتقادات بحيث تكاد ل ت�شلم 
منها اأي نتيجة ب�شاأن العالقة بني ال�شيا�شة العامة 

والنمو)6(.
الق�شور.   اأوجه  من  اأخرى  اأ�شاليب  تخلو  ول 
فعمليات التقييم التي تت�شم باحلذر واحلر�س ميكن 
اإل  اأ�شئلة معينة،  اإجابات دقيقة على  اأن توؤدي اإىل 
ع�شوائياً  الربامج  اختبار  من  امل�شتمدة  النتائج  اأن 
وكذلك  الختبار)7(.  حالة  �شمن  حمدودة  تبقى 
درا�شات احلالة القطرية املعمقة، على ما توفره من 
معلومات قيمة عن مدى التنوع والغنى يف الظروف 
ل  والأنرثوبولوجية،  والثقافية  ال�شيا�شية  املحلية 
تنطبق بال�رشورة على بلدان خمتلفة اأو حتى على 

البلد نف�شه يف فرتات زمنية متباعدة.
جميع  يف  يوم  كل  وتنفذ  تو�شع  فال�شيا�شات 
املعنية  املوؤ�ش�شات  ا�شت�شارة  بعد  العامل  اأنحاء 
الإمنائي  والفكر  ني.  املخت�شّ والباحثني  بالتنمية 
يف�شح املجال وا�شعاً ملناق�شة الأفكار والتف�شريات 
واملفاهيم املختلفة التي تتناف�س على توجيه عملية 
التنمية. وقد ف�رشنا الجتاهات والأمناط على اأ�شا�س 
للمثل  وكذلك  املا�شية،  للتجارب  معّمق  حتليل 
املعيارية الأ�شا�شية التي يرتكز عليها نهج التنمية 
روؤية للم�شتقبل  الب�رشية.  وهذا �شاعدنا يف ر�شم 

وو�شع برنامج للتغيري.
يوؤدِّ  مل  مطرداً،  كان  واإن  ال�رشيع،  النمو  ولأن 
اأخرى  اأبعاد  يف  كبرية  مكا�شب  حتقيق  اإىل  تلقائياً 
�شيا�شات  و�شع  من  بد  ل  الب�رشية،  التنمية  من 
اأن  وميكن  اأي�شاً،  الأخرى  والأهداف  الدخل  تعزز 
من  بالعديد  اليوم  ال�شيا�شات  وا�شعو  ي�شرت�شد 
النمو  باأن  الفرتا�س  ميكن  ل  حني  ففي  املتغرّيات.  
واحلد  الب�رشية  التنمية  اإىل  حتماً  يوؤدي  القت�شادي 

تتخطى  بحيث  الزمن،  مر  على  الب�رشية  للتنمية 
الإجنازات ما حتقق يف املا�شي، وت�شمن حق الفئات 
املحرومة يف تو�شيع احلريات يف امل�شتقبل.  ويف هذا 
الإطار، ل بد من العمل على حتقيق التنمية الب�رشية 
مبناأى عن النمو الذي يخلف كميات كبرية من ثاين 
اأك�شيد الكربون، حتى تكون تنمية م�شتدامة حقاً.

من  متكنت  عديدة  بلداناً  اأن  ياُلحظ  الفقر،  من 
حتقيق اإجنازات على امل�شارين. وال�شيا�شات التي تعزز 
النمو القت�شادي تختلف عن تلك التي تخدم اأوجه 
التنمية الب�رشية التي ل ترتبط بالدخل، غري اأن هذه 
ال�شيا�شات تتداخل اأي�شاً، ول بد من اإيالء املزيد من 

الهتمام ملوا�شع التداخل والتكامل فيها.
وتناول الف�شل 3 دور كل من ال�شوق والدولة يف 
الب�رشية.  التنمية  النجاح والإخفاق يف  اأوجه  حتديد 
ويخ�شع هذا الدور لطبيعة العقد الجتماعي، اأي 
القواعد والتوقعات ب�شاأن دور الدولة وم�شوؤولياتها 
امل�شارات  وتختلف  والإنفاذ.  امل�شاءلة  واآليات 
ال�شيا�شية  النخب  بني  الجتماعي  للعقد  وفقاً 
الختالف  وهذا  الجتماعية،  والفئات  والقت�شادية 
يوؤثر يف كيفية عمل الدولة على �شياغة ال�شيا�شات 
تو�شيع  بهدف  العامة  وال�شلع  اخلدمات  وتقدمي 
اأهمية  على  يوؤكد  وهذا  للجميع.  واحلريات  الفر�س 
ال�شيا�شات  اختيار  يف  املحلي  الطابع  على  احلر�س 
الإ�رشاع يف  اإىل  توؤدي  اأن  �شاأنها  من  التي  والربامج 
التنمية الب�رشية، وهذه نقطة هامة جداً ينبغي اأن 
ياأخذها ال�رشكاء يف التنمية يف العتبار عند تقدمي 

الدعم .
املوؤ�ش�شات  اإن  القول  نق�شد  ل  ونحن 
املحلي  الواقع  من  موروثة  جميعها  وال�شيا�شات  
واأ�شرية اأحداث م�شى عليها قرون. فلو كان الو�شع 
كذلك، لكانت اخليارات ال�شيا�شية متخذة م�شبقاً 
الإ�شالحات  نطاق  �شيما  ول  التغيري،  نطاق  ولبقي 
احلظ  حل�شن  والتجارب  للغاية.  حمدوداً  التقدمية، 
والتجارب  احلالة،  فدرا�شات  الت�شاوؤم.  هذا  توؤيد  ل 
املا�شية، والدرا�شات التجريبية املقارنة بني البلدان، 
يف  عنا�رش  كلها  التجارب  من  امل�شتقاة  والبيانات 
تف�شري اللغز، ت�شمح لنا، يف بع�س الأحيان، بتحديد 
ال�شيا�شات التي يتوقع اأن تعزز التنمية الب�رشية، واإن 
كان يف هذه العملية قدر ل باأ�س به من التعميم.  
العنا�رش وحتليله  النظر يف مدلول هذه  بّد من  ول 

وتكييفه على امل�شتويني الوطني واملحلي.
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من امل�سلرّم به اأن 
ال�سيا�سة الواحدة 

ميكن اأن تاأتي بنتائج 
خمتلفة يف ظر�ف 

خمتلفة.  فما يحقق 
جناحاً يف بلد معني قد 

يخفق يف بلد اآخر

طبيعة  على  الدولة  يف  الفاعلة  اجلهات  وتوؤثر 
الأهداف   تنفيذ  كيفية  وعلى  حتقيقه  ميكن  ما 
امل�شار  عن  انحرافها  واحتمال  �شيا�شياً  املدعومة 
الأ�شلي، ل �شيما يف البلدان حيث التنمية الب�رشية 
بكيفية  واجلماعات  الأفراد  قدرة  وتتاأثر  منخف�شة. 
توزيع القوى يف املجتمع وموؤ�ش�شاته. وطبيعة هذا 
التوزيع هي جزء من املظاهر املوروثة من عدم امل�شاواة.
وهذا يعود بنا اإىل ما �شبق، ما من ا�شرتاتيجية 
املحلي  وللواقع  احلالت،  جميع  يف  تنجح  واحدة 
ال�شيا�شة  اأن  به  امل�شّلم  من  بات  وقد  اأهميته. 
ظروف  يف  خمتلفة  بنتائج  تاأتي  اأن  ميكن  الواحدة 
خمتلفة)8(. فما يحقق جناحاً يف بلد معني قد يخفق 
الأمثلة على ذلك جتربة منطقة  اآخر، ومن  بلد  يف 
جتهيز ال�شادرات التي حققت جناحاً يف موري�شيو�س 
ومل توؤتِ النتائج املرجوة يف هايتي، وكال القت�شادين 

هما من القت�شادات اجلزرية.
ويف ا�شتعرا�س و�شع التنمية الب�رشية على مدى 
اأربعني عاماً ما يدل على عدم جدوى تقدمي و�شفات 
هو  والأجدى  النوع.  هذا  عاملي من  تقرير  عامة يف 
تقدمي ما ي�شهم يف توجيه برامج ال�شيا�شة العامة 
تتناول خمتلف عنا�رش  واملناق�شات، بحيث  والبحث 
التنمية الب�رشية يف اأطر متكاملة.  فما الذي يعنيه 
تندرج  العامة؟  ال�شيا�شة  النهج على �شعيد  هذا 
الرئي�شية،  املبادئ  هي:  عناوين  ثالثة  حتت  الإجابة 
واخل�شو�شية املحلية، والتحول يف ال�شيا�شة العاملية.

املب�دئ الرئي�شية ل�شي�غة ال�شي��شة الع�مة
يعمل الأفراد واملجموعات والقادة املعنيون بالتنمية 
الب�رشية يف ظل قيود موؤ�ش�شية وهيكلية و�شيا�شية 
�شارمة توؤثر على خيارات ال�شيا�شة العامة.  غري اأن 
التجربة حافلة باملبادئ العامة التي ميكن اأن ت�شاعد 

يف و�شع برنامج مالئم للتنمية الب�رشية.
ومن اأهم ال�شتنتاجات التي ميكن ا�شتخال�شها 
اأن  عقود،  مدى  على  الب�رشية  التنمية  جتربة  من 
النمو القت�شادي هو مو�شوع  على  الرتكيز ح�رشاً 
جدل.  ففي حني نعلم جيداً كيفية حتقيق التقدم 
اأقل  النمو  اأ�شباب  تبقى  والتعليم،  ال�شحة  يف 
الأحيان بعيد  الكثري من  النمو يف  و�شوحاً، ويبقى 
املنال)9(. وكثرياً ما يوؤدي الرتكيز غري املتوازن على النمو 
اإىل نتائج �شلبية على البيئة واأمناط غري من�شفة يف 
التوزيع.  وجتربة ال�شني، مع ما حققته من جناح على 
�شعيد النمو، جت�شد هذه املخاوف ال�شاملة )الإطار 
الذي يركز  املتوازن  النهج  اأهمية  وتوؤكد على   ،)6.1

على ال�شتثمار يف الأبعاد غري املرتبطة بالدخل يف 
التنمية الب�رشية، وذلك لأ�شباب جوهرية واأ�شا�شية.

واإذا كان النمو و�شيلة لتحقيق اأهداف متعددة، 
يف  وهذا هو املتعارف عليه اليوم، فتقييم "النجاح" 
الب�رشية  التنمية  اأهداف  اأ�شا�س  على  يكون  النمو 
ال�شاملة. ولذلك ل بد من اأن ي�شمل التقييم جميع 

املتغرّيات يف اآن معاً.
اأن تُناق�س وحُتدد يف جو  فاأهداف التنمية يجب 
عامة،  منتديات  يف  وامل�شاركة  الأفكار  تبادل  من 
بحيث تاأتي و�شائل التنمية متوافقة مع اأهدافها.  
 )Elinor Ostrom( اأو�شرتوم  اإلينور  تقوله  ملا  ووفقاً 
التي  اخلدمات  اإنتاج  يف  �رشيك  هو  "الفرد"  واآخرون، 
التعليم  "يتلقون"  ل  مثالً  فالأولد  الإمكانات،  تعزز 
التحتية  البنية  عنا�رش  ي�شتخدمون  بل  فح�شب، 
معرفتهم.   تكوين  بهدف  الدولة  توؤمنها  التي 
�شنع  يف  الفرد  ي�شارك  اأن  ال�رشوري  من  وباملثل، 
اإذ  رفاهه ال�شحي)10(. وهذا ما يوؤكده �شن واآخرون، 
يقول اإن الفرد لي�س م�شتفيداً من التنمية فح�شب، 
يُعترب �رشيكاً فعالً يف تنفيذ امل�شاريع  اأن  بل يجب 

الإمنائية)11(.
لإثراء  نقاط  اإىل ما �شبق، نقرتح عدة  وا�شتناداً 
العامة  ال�شيا�شة  اأولويات  حول  العام  النقا�س 

وخياراتها:
• يف 	 الفقر  من  واحلد  الإن�شاف  يكون  اأن  يجب 

ولي�س  العامة،  ال�شيا�شة  �شنع  عملية  �شلب 
جمرد عن�رش ثانوي يلحق بها.  فيجدر ب�شانعي 
ال�شيا�شات، مثالً، اأن ي�شعوا يف اعتبارهم الفئات 
املتخذة  التدابري  من  ت�شتفيد  اأن  يُحتمل  التي 
اخلدمات  وتاأمني  والنمو،  العمل،  فر�س  لتاأمني 
�شيا�شات  على  احلديثة  الأمثلة  ومن  العامة. 
تاأمني فر�س العمل للفقراء، قانون �شمان فر�س 
 100 ي�شمن  الذي  الهند،  الريف يف  يف  العمل 
يوم عمل يف ال�شنة لقاء اأجر لكل فرد من الكبار 
م�شوؤول عن اأ�رشة معي�شية يف الريف )الإطار 6.2(. 

• لإدارة 	 موؤ�ش�شات  اإىل  كلها  املجتمعات  حتتاج 
اخلالفات  وت�شوية  النزاعات،  وحل  ال�رشاعات، 
هذه  مثل  ودعم  والطبقية.  والعرقية  الإثنية 
ي�شم  اجتماعياً  عقداً  يتطلب  املوؤ�ش�شات 
ال�شيا�شة  حتتوي  اأن  وميكن  املجموعات.  معظم 
العامة بنوداً ت�شمن اإعادة توزيع الدخل، ومعاجلة 
الأو�شاع ال�شعبة للعمال والأ�رش، وحتقيق بع�س 
التوازن بني تعزيز املناف�شة واإتاحة الفر�س املوؤاتية 
للربح املحفز لال�شتثمار. فبع�س الإيرادات �رشوري 
لت�شجيع ال�شتثمار والبتكار، كما هي احلال يف 
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التنمية حرية ويف ال�شني تغريرّ يف الروؤية اإزاء التنمية6.1الإطار

الرا�شخة"،  احلقيقة  هي  "التنمية  اأن  الثمانينات،  يف  �شياوبينع،  دنغ  اأعلن  عندما 
كان يف حديثه معار�شة لأيديولوجيا عهد ماو ت�شيتونغ التي �شددت على امل�شاواة 
اأ�شد البلدان فقراً يف  على ح�شاب النمو القت�شادي. وال�شني كانت حينذاك من 
وتعزيز  الفقر  البلد من  لنت�شال  الفعالة  الو�شيلة  ال�رشيع  النمو  بدا  وقد  العامل، 
اقت�شاده وموقعه يف ال�شيا�شة العاملية. وبعد مرور ثالثني عاماً، حققت ال�شني هذه 

الطموحات، بكلفة  بداأت اليوم ت�شعر بعبئها وب�رشورة معاجلتها.
معتمدة  ال�شبعينات،  اأواخر  القت�شادية يف  اإ�شالحاتها  ال�شني  اأطلقت  وقد 
القت�شادي.   النمو  حتقيق  اإىل  املبا�رش  ال�شعي  عليها  غلب  اإمنائية  ا�شرتاتيجية 
م�شتويات  خمتلف  اأداء  ولتقييم  النمو.  حمرك  هي  احلكومية  الآلية  واأ�شبحت 
القت�شادي يف  النمو  واحد، هو معدل  ا�شتُخدم معيار  امل�شوؤولني،  وكبار  احلكومة 

كل منطقة.
اإدارة  كيفية  حول  التقليدية  النظرية  قواعد  من  الكثري  ال�شني  وجتاهلت 
عملية النتقال اإىل اقت�شاد ال�شوق. واأعطت الأولوية لالإ�شالحات القت�شادية على 
الإ�شالحات ال�شيا�شية، و�رشعت يف الإ�شالحات من دون رفع ال�شوابط اأو اخل�شخ�شة 
الكاملة. وخالفاً للراأي ال�شائد، مل يكن ال�شتثمار الأجنبي املبا�رش ومنو ال�شادرات من 
املحركات الرئي�شية للنمو. بل كان العامل الرئي�شي للنمو اإن�شاء امل�شاريع وال�رشكات 

التي متلكها احلكومات املحلية وت�شغلها على نطاق املدن والقرى.
وحقق القت�شاد منواً مرتفعاً بلغ معدله ال�شنوي 8 يف املائة على مدى ثالثة 
الفرتة  املائة يف  80 يف  جتاوزت  بن�شبة  املالية  املقايي�س  الفقر يف  وانخف�س  عقود، 
من 1981 اإىل 2005. غري اأن هذا النجاح مل يرافقه اأداء جيد يف الأبعاد الأخرى من 
النمو القت�شادي منذ  املرتبة الأوىل من حيث  الب�رشية.  وحتل ال�شني يف  التنمية 
م�شتوى  حت�شني  حيث  من  بلداً   135 بني  من   79 املرتبة  يف  حتل  بينما   ،1970 عام 
التي  العينة  من  الع�رشة  البلدان  من  هي  ال�شني  اأن  والواقع  وال�شحة.  التعليم 
كان  مما  اأقل  هو  اليوم  باملدار�س  الإجمايل  اللتحاق  معدل  حيث  بلداً،   135 ت�شم 
عليه يف ال�شبعينات. وتزامن هذا البطء يف التقدم مع اعتماد الالمركزية يف متويل 

اخلدمات الأ�شا�شية من دون توفري الدعم الالزم على امل�شتوى الوطني اأو زيادة الر�شوم 
املفرو�شة على الأ�رش. ولذلك بلغ الرتاجع يف اخلدمات الجتماعية العامة حد النهيار 

يف بع�س الأماكن.
اأبعاد  وا�شحة يف  القت�شادي  النمو  اإىل حتقيق  ال�شعي  كما ظهرت تكاليف 
عليها  يعتمد  موارد  وهي  والهواء  واملياه  الرتبة  البيئي  التلوث  تزايد  فهدد  اأخرى، 
ال�شكان يف ك�شب رزقهم، وامتدت بع�س الآثار اإىل البلدان املجاورة. وتفاقم التفاوت 
يف الدخل، وبحلول عام 2008، كان ن�شيب الفرد من ا�شتهالك الأ�رشة يف مقاطعة 

قوانغدونغ ال�شاحلية يتجاوز باأربع مرات ن�شيب الفرد يف  مقاطعة التيبت. 
وتزامن تركيز ال�شني على النمو القت�شادي مع اإطالق دعوة اأمارتيا �شن، وبعده 
اإعادة النظر يف هذا النمط من التفكري.  وعند حتليل  اإىل  تقرير التنمية الب�رشية، 
امل�شاكل التي تواجهها ال�شني من منظور نهج الإمكانات، يك�شف التحليل عن 

ت�شاوؤلت عديدة  حول مغزى التنمية التي اأ�شا�شها الدخل.
 Development as( حرية"  "التنمية  �شن  موؤلفات  اأحد  تُرجم   ،2002 عام  ويف 
Freedom( اإىل اللغة ال�شينية، ون�رشته مطبعة جامعة ال�شعب يف ال�شني، واأعيد 

طبعه عدة مرات. وت�شري اإحدى النظريات اإىل اأن هذا املوؤلف كان له اأثر بالغ يف بع�س 
الأو�شاط. ففي ذروة اإ�شالح نظام الرعاية ال�شحية يف ال�شني يف عام 2005، عقدت 

وزارة ال�شحة اجتماع خرباء، وزعت خالله ن�شخاً من هذا الكتاب على امل�شاركني.
واليوم، اأ�شبح احلد من الختاللت الجتماعية من اأولويات اخلطة اخلم�شية.  كما 
اأطلقت ال�شني موؤخراً مبادرات �شيا�شية جديدة تهدف اإىل تطوير اقت�شاد قائم على 
تخفي�س انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، وتو�شيع نطاق اعتماد التكنولوجيات املوؤاتية 
للبيئة. ويف عام 2009، �شّنت ت�رشيعات تن�س على زيادة ا�شتخدام م�شادر الطاقة 
املتجددة لت�شكل 15 يف املائة من الطاقة امل�شتخدمة، والتزمت بخف�س انبعاثات 
ثاين اأك�شيد الكربون بن�شبة 40 اإىل 45 يف املائة بحلول عام 2020 عن م�شتويات 
عام 2005. ومفاعيل هذه املبادرات يف اأكرب بلد يف العامل من حيث عدد ال�شكان، ل 
اأنحاء العامل. اإيجابية على التنمية الب�رشية يف جميع  اآثار  ميكن اأن تكون من دون 

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�شني ومعهد ال�شني لالإ�شالح والتنمية 2008؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�شني وجامعة رمنني ال�شينية 2010؛ Chen and Ravallion 2008؛ Liu  2010؛ Qian  2003؛ اللجنة الوطنية 
للتطوير والإ�شالح ال�شينية 2006.

حماية براءات الخرتاع، والقطاع اخلا�س ميكن اأن 
كما  التنمية  عجلة  دفع  يف  قوياً  �رشيكاً  يكون   

راأينا يف الف�شل 3.
• يوؤدي ال�شتثمار املحلي اخلا�س والعام دوراً ل غنى 	

تقدماً  اأحرزت  التي  البلدان  هي  فقليلة  عنه. 
وامل�شاعدة  الأجنبي  ال�شتثمار  على  بالعتماد 
ال�شتثمارات  تعبئة  وتتطلب  فقط.  الإمنائية 
املحلية وحتفيز روح املبادرة تهيئة الظروف والأجواء 
امللكية.  حقوق  حلماية  اأطر  وو�شع  امل�شجعة، 
وهنا اأي�شاً، تك�شف درا�شات احلالة عن تنوع يف 
النُُهج الناجحة. فقد اعتمدت بع�س الدول على 
ال�شفقات ال�شرتاتيجية بني نخبة رجال الأعمال 
الإ�شالحات  على  اعتمادها  اأكرث من  واحلكومات 
املوؤ�ش�شية اأو القانونية العامة.  ومتويل ال�شتثمار 
جتمع  كافية،  اإيرادات  يتطلب  املحلي  العام 

وال�شفافية. العدالة  مقومات  ت�شتويف  بطرق 
• يحفز الندماج يف الأ�شواق العاملية النمو ويتيح 	

فر�شاً لزيادة الدخل. وميكن للبلدان اأن تتحكم مبدى 
الندماج يف القت�شاد العاملي بطرق خمتلفة ل 
املجال  يبقي  مما  للتجارة،  كامالً  حتريراً  تتطلب 
مفتوحاً اأمام تعزيز ال�شيا�شات ال�شناعية املحلية.

• عن�رشاً 	 البيئية  املخاطر  معاجلة  تكون  اأن  يجب 
العامة  ال�شيا�شة  خيارات  حتديد  يف  اأ�شا�شياً 
وو�شع ال�شوابط التنظيمية.  فال�شيا�شات التي 
تُعنى بالتكيف مع تغرّي املناخ وخف�س انبعاثات 
الرتويج  ت�شمل  اأن  ينبغي  الكربون،  اأك�شيد  ثاين 
لأ�شناف متنوعة من املحا�شيل والرثوة احليوانية 
املبادرات  متويل  وكذلك  املناخ،  تغرّي  مع  تتكيف 
الإمنائية التي تهدف اإىل تخفي�س انبعاثات ثاين 

اأك�شيد  الكربون)12(.
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ق�نون �شم�ن العمل يف الريف يف الهند6.2الإطار

لالأ�شغال  برنامج  اأكرب  هو  الهند  الريف يف  العمل يف  ل�شمان   2005 عام  قانون 
العامة يف العامل. وهذا الربنامج يوؤمن حداً اأدنى من ال�شمان الجتماعي للعمال 
اأ�رشة  يوم عمل لكل   100 قانونياً، ي�شمن  ونافذاً  عاماً  الأرياف، ومينحهم حقاً  يف 
معي�شية يف الأ�شغال العامة املحلية مقابل احلد الأدنى من الأجر.  والعمال الذين 
ل يح�شلون على عمل يف غ�شون 15 يوماً من تقدمي الطلب، يحق لهم املطالبة 

بتعوي�شات البطالة.
ولهذا القانون مزايا اأخرى منها:

• ت�شجيع املراأة، اإذ تُخ�ش�س للمراأة ثلث فر�س العمل، يف مواقع ل تبعد اأكرث من 	
خم�شة كيلومرتات عن قريتها، كما توؤمن لها مرافق رعاية الأطفال يف موقع 

العمل  عند احلاجة.
• اعتماد الالمركزية يف التخطيط والتنفيذ، اإذ ت�رشف املجال�س املحلية املنتخبة 	

على اإنفاق ما ل يقل عن ن�شف املبالغ املالية املخ�ش�شة يف اإطار هذا الربنامج، 
وتتوىل املجال�س القروية اختيار امل�شاريع وحتديد الأولويات.

• اإذ توؤمن فر�س العمل يف تنفيذ م�شاريع للقطاع 	 تنفيذ امل�شاريع يف الأرياف، 
على  امل�شاريع  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  ال�شدود(،  واإن�شاء  الطرق  �شق  )مثل  العام 

املمتلكات اخلا�شة )مثل ا�شت�شالح الأرا�شي وحفر الآبار(.
• فر�س قواعد �شارمة ل�شمان ال�شفافية وامل�شاءلة، اإذ تتاح جميع الوثائق لعامة 	

مواظبة  �شجالت  )مثل  الأ�شا�شية  الوثائق  على  الك�شف  ميكن  كما  النا�س، 
العمال(، ويتوىل ممثلون من القرية مراجعة احل�شابات دورياً.

دولر  مليارات   10 يقارب  ما  الهند  اأنفقت   ،2009-2010 املالية  ال�شنة  ويف 
اأمريكي )اأي ما يقارب 1 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل( على هذا الربنامج، 
لالأ�رشة  يوماً   54 قدره  مبتو�شط  اأ�رشة معي�شية عملت  53 مليون  وا�شتفادت منه 
الواحدة.  و�شمل الربنامج اأعداداً كبرية من الفئات املحرومة؛ فغالبية العاملني يف 
الربنامج كانوا من طبقات اجتماعية اأو قبائل م�شّنفة، وكان اأكرث من ن�شفهم 

من الن�شاء.
هذا  مواقع  يف  العمل  ظروف  وحت�شني  لالأجور  الأدنى  احلد  اعتماد  واأ�شهم 

الربنامج  يف دفع �شوق العمل اخلا�شة اإىل حتقيق حت�شن مماثل، عاد بالفائدة على 
من  للنزوح  مبا�رشاً  �شبباً  احلرمان  يعد  ومل  الريفية.  املناطق  يف  العاملني  جميع 
املناطق الريفية اإىل املناطق احل�رشية، واأ�شهمت عائدات الربنامج يف تاأمني الكتفاء 
القت�شادي للعديد من ن�شاء الريف. وعندما �شئلت ها�شكي )Haski(، وهي امراأة 
من قبيلة يف منطقة راجا�شتان، من هو الذي يتخذ القرار يف كيفية الت�رشف مبا 

تتقا�شينه من الربنامج، اأجابت: "اأنا ربة الأ�رشة".
ومل تخُل عملية تنفيذ الربنامج من ال�شعوبات، وبلغت ن�شبة التعريف به ما 
مل يبلغه اأي ت�رشيع اآخر. واأ�شبح الربنامج �شائعاً بني عامة النا�س، حتى اأن تالمذة 
اإدراك  املدار�س ي�شتطيعون اأن يجيبوا على اأ�شئلة تتعلق بحقوق العمال.  غري اأن 
الوقت،  بع�س  يتطلب  كحق م�رشوع  به"  املطالبة  عند  "العمل  احلق يف  مفهوم 
والتوعية بهذا احلق �رشورية ليتحول الربنامج اإىل خطوة ثابتة نحو تر�شيخ احلق يف 

العمل اأو لي�شبح نظاماً فعالً لل�شمان الجتماعي.
امل�شاءلة،  الف�شاد، و�شمان  منع  اأي�شاً  الربنامج  التي تواجه  ومن ال�شعوبات 
وتعزيز م�شاركة ال�شكان يف التخطيط. والعديد من هذه ال�شعوبات هو نتيجة 
للت�شارب يف امل�شالح الذي ين�شاأ عندما تتوىل تنفيذ الت�رشيعات ل�شالح الفقراء 
اأجهزة تفتقر اإىل الكفاءة يف الدولة، ول تتعاطف مع الفقراء. فعندما بداأ الربنامج 
احلكوميني  امل�شوؤولني  طريق  عن  ولي�س  امل�شارف،  طريق  عن  العمال  اأجور  بدفع 
املوظفني  من  العديد  اهتمام  تراجع  الختال�س،  منع  على  حر�شاً  الو�شطاء،  اأو 
احلكوميني بالربنامج بعد اأن فقدوا م�شدراً للمكا�شب ال�شخ�شية.  واأدى ذلك اإىل 

تاأخري دفع الأجور وت�شبب يف معاناة �شديدة للفقراء.
وتت�شح اأهمية الربنامج بالن�شبة اإىل العاملني يف الأرياف من املحادثات التي 
اأجريت مع اأفراد من قبائل ولية �شورغوجا.  فقد ا�شتثمر البع�س اأجورهم )يف �رشاء 
ثور اأو دراجة(، و�شدد اآخرون ديونهم اأو تكاليف تعليم اأولدهم، اأو وفوا بالتزاماتهم 
الجتماعية )مثل نفقات الزواج(. وقد رحب املزارعون با�شت�شالح الأرا�شي من خالل 
الربنامج، اإذ بات مبقدورهم اأن ي�شاعفوا غلة حما�شيلهم.  هذه اأمثلة على الأجوبة 

الكثرية واملتنوعة التي توؤكد على اأهمية ال�شعي اإىل تاأمني �شمانات العمل.

.Written by Jean Drèze and Reetika Khera drawing on Drèze and Khera )2010( :امل�شدر

يف  ي�شلح  ما  املعتمدة  ال�شرتاتيجيات  ومن 
ظروف معينة ول ي�شلح يف ظروف اأخرى، مما يجعل 
املرونة �رشطاً اأ�شا�شياً يف ت�شميم ال�شيا�شات وبناء 
يف  حت�شناً  حققت  التي  فاحلكومات  املوؤ�ش�شات. 
الأجل الق�شري يف التنمية الب�رشية، مل تتمكن دائماً 
الطويل،  الأجل  التح�شن يف  احلفاظ على هذا  من 
ول �شيما حيث مل يندرج هذا التح�شن يف اأنظمة 
�شاملة على �شعيد ال�شيا�شة وال�شوق، تهدف اإىل 
معاجلة ق�شايا اأ�شا�شية يف اإطار العقد الجتماعي، 

واإىل ت�شوية ال�رشاعات على التوزيع.
املختلفة  احلكم  اأنظمة  اأن  الوا�شح  ومن 
لتحقيق  فعالة  ا�شرتاتيجيات  اعتماد  من  متكنت 
التنمية الب�رشية. ففي الكثري من البلدان ت�شتطيع 
وامل�شالح  الأعمال  م�شالح  بني  التحالفات 
التنمية  هدف  حتقيق  يف  ت�شاهم  اأن  ال�شيا�شية 

جمايل  يف  العاملي  التقدم  ويتيح  الب�رشية)13(. 
اأي�شاً  ولكنه  هامة،  فر�شاً  واملعرفة  التكنولوجيا 
يطرح حتديات كبرية لدور الدولة يف حتقيق التنمية.  
حتديد  عملية  يالزم  الذي  اليقني  عدم  اإىل  ونظراً 
تنجح يف  اأن  املرجح  التي من  واملناهج  ال�شيا�شات 
حتقيق التنمية الب�رشية، وك�شف املخاطر املرتبطة 
بها، من املفيد الرتكيز على مرحلة الختبار والتعلم 
من التجربة، واحلر�س على الر�شد واملتابعة، والأخذ 
والقدرات  النتائج)14(.  على  تعليقات  من  يرد  مبا 
على  املركزية  القدرات  عن  اأهمية  تقل  ل  املحلية 
هذا ال�شعيد، فالنخبة الإدارية قد ل يكون لها تاأثري 

كبري يف تاأمني اخلدمات الأ�شا�شية للم�شتفيدين.
يف  الفاعلة  اجلهات  جمموعة  ت�شتمر  وفيما 
الأف�شليات  حول  املعلومات  جمع  يجدر  الت�شاع، 
وغري  متنوعة  جمموعات  من  التنفيذ  واإمكانات 
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بع�س الدرو�س امل�شتق�ة من الإخف�ق يف تنفيذ امل�ش�ريع6.3الإطار

ك�شف تقييم املئات ل بل الآلف من امل�شاريع عن م�شاكل يف التنفيذ.  وقد �ُشممت هذه امل�شاريع يف 
الكثري من الأحيان باتباع منط عاملي، وبال�شتناد اإىل نُُهج جنح تطبيقها يف مكان اآخر، وا�شتثمر فيها 
الكثري من الوقت واملال. غري اأن نتائج هذه امل�شاريع مل تكن بامل�شتوى املن�شود، وفيما يلي مثالن على ذلك.

حققت موزامبيق، منذ خرجت من ال�رشاع  قبل نحو عقدين، تغيرياً هاماً يف اأنظمة احلكم، جتلت 
نتائجه يف النتخابات ال�شلمية وت�شجيل زيادة قدرها 54 يف املائة يف قيمة دليل التنمية الب�رشية منذ 
عام 1990.  واأ�شهمت اإ�شالحات الإدارة املالية العامة يف حت�شني عملية و�شع امليزانية واإعداد وثائقها، 
غري اأن تنفيذ هذه الإ�شالحات ل يزال متعرثاً.  وعندما �شئل املعنيون عن ذلك، راأوا يف القوانني والنظم 
اأنه قد ل  اجلديدة جزءاً من امل�شكلة. فنقل املمار�شات الف�شلى قد يبدو حالً مثالياً يف الظاهر، غري 
يلبي احلاجات املحلية، ول يتنا�شب مع القدرات الإدارية، ول يعرب عن الواقع ال�شيا�شي والتنظيمي. واأ�شار 

امل�شوؤولون اإىل اأنهم مل يُ�شاألوا يوماً عن نوع النظام الذي يرونه منا�شباً.
وتلقت بريو يف اأوائل عام 2000 دعماً من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لإ�شالح نظامها الق�شائي. 
واأّدت هذه املبادرة اإىل اإن�شاء موؤ�ش�شات جديدة و اإىل تعزيز املوؤ�ش�شات القائمة. غري اأن �شعوبة اإ�شالح 
دون  حالت  التي  العوامل  من  كانت  املحلية،  واملمانعة  الهيكلي،  واجلمود  بكامله،  الق�شائي  النظام 

حتقيق تغرّي فعلي.
وي�شمل العديد من امل�شاريع الإمنائية، على غرار احلالتني املذكورتني، مهام تعترب من امل�شوؤوليات 
احلكومية الأ�شا�شية. وحتقيق الأهداف ل يكون باعتماد "�شيا�شة جيدة" فح�شب، بل اأي�شاً بتنفيذ ال�شيا�شة 
بعد تكييفها وفقاً ملا تتطلبه اخل�شو�شيات املحلية. وي�شتلزم ذلك العمل بالنُُهج التي تلبي احلاجات 
املحلية، واإ�رشاك اأ�شحاب امل�شلحة املحليني، والتعمق يف درا�شة القيود الهيكلية وال�شعوبات املحلية.

امل�شدر: Andrews  واآخرون 2010؛ مكتب التقييم يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 2009.

املجتمع  من  وا�شعة  �رشيحة  لتغطي  نظامية، 
املدين)15(. وينبغي اأن ت�شكل املوؤ�ش�شات الدميقراطية 
القائمة على التعاقب على ال�شلطة التي �شهدت 
انت�شاراً يف خمتلف اأنحاء العامل، الطريق الرئي�شي 
البلدان  من  العديد  اأن  مع  امل�شاركة،  ل�شمان 
�شهدت تراجعاً يف الثقة يف املوؤ�ش�شات احلكومية 

ونفوراً من الدولة.

مراع�ة اخل�شو�شي�ت املحلية
الهامة  املوا�شيع  من  هي  املحلية  اخل�شو�شيات 
التي ينبغي اأن يركز عليها الفكر الإمنائي، فما الذي 
يجعل بع�س ال�شيا�شات �شاحلة يف ظروف معينة 
وغري �شاحلة يف ظروف اأخرى. ويف هذا ال�شياق، نتناول 
هذا املو�شوع من جانبني خمتلفني، ولكن مرتابطان، 

هما قدرات الدولة، والفر�س والقيود ال�شيا�شية.

القدرات �التقدم
دولة  وجود  والربامج  ال�شيا�شات  جميع  تتطلب 
القدرة،  مفهوم  ا�شتعر�شنا  ما  واإذا  وقوية.   قادرة 
الدولة وحتركها ل  التي حتدد قدرة  العوامل  اأن  جند 
تزال مبهمة. ويواجه العديد من امل�شوؤولني خيارات 
�شعبة كل يوم، اإذ يعملون يف ظروف �شعبة، فيها 
ويتحملون  املوارد،  وندرة  اليقني  عدم  من  الكثري 
م�شوؤولية النتائج املثرية للجدل. وينطبق ذلك على 
العاملني  يف تقدمي اخلدمات الأ�شا�شية، كاملمر�شني 
ب�شنع  املعنيني  على  ينطبق  ما  بقدر  واملعلمني، 

ال�شيا�شة العامة.
ت�شمل  التحتية،  والبنى  املهارات  على  وعالوة 
باأنواع  تتاأثر  فهي  ملمو�شة،  غري  عوامل  القدرة 
القدرات  على  وتعتمد  وم�شتوياتها،  ال�شلطة 
تقبل  مبدى  وتتاأثر  واملوؤ�ش�شات.  لالأفراد  التنظيمية 
ومدى  له،  معار�شتهم  اأو  الراهن  للو�شع  النا�س 
دعم املوؤ�ش�شات للرغبة يف التغيري اأو كبحها، ومدى 
انت�شار املعلومات والنفتاح على املناق�شات الناقدة.
لنهجني  وُّجهت  التي  بالنتقادات  يذكرنا  وهذا 
الذي  التكنوقراطي  الإ�شالح  هو  الأول  �شائعني. 
يفرت�س وجود دولة تعمل ب�شكل جيد ونظام �شوابط 
ناجح؛ والثاين هو احلل القائم على نقل املوؤ�ش�شات، 
الذي يفرت�س اإمكانية نقل املوؤ�ش�شات الناجحة يف 
النامية.   البلدان  يف  وتعميمها  املتقدمة  البلدان 
ويف احلالتني، من املرجح اأن تخ�شع املوؤ�ش�شات لتاأثري 
القوى الجتماعية وال�شيا�شية ال�شائدة، واأن يكون 
جتربة  من  ويت�شح  الإخفاق)16(.  النهجني  م�شري 
امل�شاريع الإمنائية التي اتبعت هذا امل�شار اأو ذاك، اأن 

احتمالت الإخفاق يف امل�شارين كبرية )الإطار 6.3(.
طرق  تتعدد   ،3 الف�شل  يف  مبني  هو  وكما 
وما  املوؤ�ش�شات،  بها  تنجح  التي  العمل  واأ�شاليب 
حتويل  اإىل  مبفرده  يوؤدي  اأن  ميكن  واحد  اإجراء  من 
نظام بكامله. فهناك حدود ل�رشعة تطوير القدرات 
تكوين  قبل  التغيري  لتحقيق  حماولة  واأي  وزيادتها، 
ت�شطدم  قد  التغيري  هذا  لدعم  الالزم  الإجماع 
مبقاومة اجتماعية و�شيا�شية. وكثرياً ما يحدث ذلك 
القوى  موازين  اختالل  ت�شحيح  اإىل  ال�شعي  عند 

ل�شالح الأفراد واملجموعات ال�شعيفة.
واملوؤ�ش�شات  املنظمات  تطور  �رشعة  وتختلف 
حتدد  التي  والأمناط  بها  متر  التي  املراحل  باختالف 
الزمني  اجلدول  مع  ذلك  يتعار�س  وقد  قدراتها. 
النتائج.   الذي يفر�شه املانحون وال�شغط لتحقيق 
اأهداف طموحة من  وقد تُعتمد يف بع�س الأحيان 
لتحقيقها  الالزمة  القدرات  توفر  من  التاأكد  دون 
توفرها  اإمكانية  بافرتا�س  اأو  وجودها  بافرتا�س  )اأي 
ب�رشعة(.  وقد تبا�رش البلدان يف تنفيذ مهام �شعبة 
قبل اأن متتلك القدرة الالزمة لذلك، مما يت�شبب يف 
من  النوع  هذا  ولتجنب  القدرات)17(.  تطوير  تاأخري 
املحلية،  اخل�شو�شيات  تفهم  من  بد  ل  الأخطاء، 
املنا�شبة،  الت�شاميم  وو�شع  ال�شلطة،  وهياكل 

وحتديد اجلداول الزمنية املالئمة.  
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تتعدد طرق القيام 
بوظائف املوؤ�س�سات، 
�ما من اإجراء �احد 

ي�ستطيع مبفرده حتويل 
نظام باأكمله

�القت�ساد  العامة  ال�سيا�سة  بني  التوفيق 
ال�سيا�سي

ت�شهد املجتمعات حتولت كبرية نتيجة لل�شدمات 
الجتماعية  الداخلية  للتغرّيات  اأو  اخلارجية 
التحولت  هذه  على  الأمثلة  ومن  وال�شيا�شية. 
ومنذ �شدور  النزاعات.  وت�شوية  الدميقراطية  اإحالل 
العامل تغرّيات  الأول، �شهد  الب�رشية  التنمية  تقرير 
اأفريقيا  هامة من هذا القبيل، ل �شيما يف جنوب 
مع انتهاء نظام الف�شل العن�رشي، ويف اإندوني�شيا 
بعد  نيبال  ويف  الدميقراطية،  اإحالل  مع  واملك�شيك 
بالنظام  والإطاحة  ماوت�شيتونغ  نظام  مع  التفاق 
امللكي، ويف غواتيمال بعد توقيع اتفاقات ال�شالم.  
وميكن اأن حتدث التحولت اأي�شاً عن طريق النتخابات 
 )Evo Morales( العادية، مثل انتخاب اإيفو مورالي�س
يف بوليفيا الذي يوؤيد م�شالح ال�شكان الأ�شليني، 
يدعم  الذي  الهند  املوؤمتر يف  حزب  ائتالف  وانتخاب 

تقدمي املزيد من اخلدمات الجتماعية.
والتغرّيات الكبرية تتيح فر�شاً كثرية، لكن عملية 
�شعبة.   عملية  تبقى  اأثناءها  ال�شيا�شات  �شنع 
وتنتقل  جديد،  من  اخلا�شة  امل�شالح  جتتمع  فقد 
جهات فاعلة جديدة اإىل مواقع النفوذ، وتكون ردود 
املثال،  �شبيل  فعلى  متوقعة.  املوؤ�ش�شات غري  فعل 
ما بعد عام 1990  اأدت اإ�شالحات "النفجار الكبري" 
نتائج  اإىل  ال�شابقة  ال�شوفييتية  الكتلة  بلدان  يف 
التحولت  خماطر  خاللها  من  تت�شح  متباينة، 

اجلذرية على املوؤ�ش�شات.
وتتيح املراحل النتقالية احلا�شمة فر�شاً لإعادة 
�شياغة العقد الجتماعي،  غري اأن الفرتات العادية 
التي  ال�شيا�شية  لالإ�شالحات  تف�شح جمالً  كذلك 
تكون  ولكي  الب�رشية.  التنمية  ديناميات  يف  توؤثر 
مقرتحات ال�شيا�شة العامة قابلة للتنفيذ، ينبغي اأن 
تتنا�شب مع القدرات املحلية، واأن تتوافق مع اأ�ش�س 
العقد الجتماعي املحلي. والتغيريات التدريجية قد 
الزمن. وكثرية هي  متهد لإ�شالحات هامة على مر 
الأمثلة التي تبني كيف ميكن لتغيريات كبرية اأن توؤثر 

على م�شار التنمية، اأو تخفق يف اإحداث اأي تغيري.
• رفع ال�شوابط يف الهند منذ اأوائل الت�شعينات: 	

باعتماده   الهند   يف  التجاري  النظام  يتميز 
وعائالت  را�شخة  �شبكات  على  القدم   منذ 
تلك  العديد من  واأيّد  الأعمال.  عريقة يف عامل 
حلكومات  وانحاز  ال�شتقالل  حركة  العائالت 
ال�شيا�شي.  ال�شعيد  على  ال�شتقالل  بعد  ما 
الأوىل  العقود  خالل  امل�شددة  الأنظمة  وقيدت 
التي تلت ال�شتقالل اأن�شطة ال�رشكات الكربى، 
املحلية.   التجارية  امل�شالح  تهدد  مل  اأنها  غري 

ال�شوابط  رفع  عملية  اأدت  الت�شعينات  ويف 
اأن�شطة  على  املفرو�شة  القيود  تخفيف  اإىل 
الأجنبية،  ال�رشكات، وفتح القت�شاد للمناف�شة 
تعزيز  بهدف  التنظيمية  الأعباء  وتقلي�س 
الكفاءة. ويف هذه التطورات ما ي�شري اإىل دينامية 
جديدة اأّدت اإىل منو الأعمال يف قطاعات جديدة، 
اجتماعية  فئات  من  م�شاريع  اأ�شحاب  وظهور 
مع  ترافق  ذلك  اأن  غري  خمتلفة)18(.  واقت�شادية 
امل�شاواة،  عدم  تفاقم  حول  حادة  مناق�شات 
واحلاجة اإىل  اعتماد برامج اجتماعية متكاملة، 
ال�رشكات،  باإدارة  املت�شلة  امل�شاكل  ومعاجلة 

وتنظيم العالقة بني الدولة وقطاع الأعمال.
• اإجنازات يف اإثيوبيا يف اأبعاد رئي�شية من التنمية 	

يف  باملدار�س  اللتحاق  معدل  ارتفع  الب�رشية: 
املرحلة البتدائية من 33 يف املائة يف عام 1991 
اإىل 95 يف املائة يف عام 2007، وهو ارتفاع كبري يف 
بلد ل يتجاوز فيه دخل الفرد 1,000 دولر اأمريكي.  
ومنذ عام 1990، حلت اإثيوبيا يف املرتبة 14 من 
ال�شحة  حت�شني  يف  تقدم  معدل  اأعلى  حيث 
تقدم  اأ�رشع  حيث  من   11 املرتبة  ويف  والتعليم 
يف الإجمال. فكيف متكنت من حتقيق ذلك؟ يف 
الثورية  ال�شعبية  اجلبهة  اأطاحت   ،1991 عام 
الديكتاتوري،  بالنظام  الإثيوبية  الدميقراطية 
وهي حركة مارك�شية موالية للفالحني، وركزت 
الإثنية،  الفيدرالية  على  اجلديدة  احلكومة 
لتو�شيع  والجتماعية  القت�شادية  والتنمية 
التعليم  واأ�شبح  البلد)19(.  يف  موؤيديها  قاعدة 
ن�شبة  لزيادة  حماولة  اإطار  يف  وطنية  اأولوية 
اأن كانت يف حالة ركود  باملدار�س، بعد  اللتحاق 
احلكومات  وت�شرتك  الزمن.  من  لعقود  تراجع  اأو 
الحتادية والإقليمية واملحلية يف حتّمل م�شوؤولية 
تنفيذ الإ�شالحات، وقد ا�شتفادت من قدر كبري 
من التمويل املحلي والدعم اخلارجي)20(. ويف حني 
اإجهاد  اإىل  باملدار�س  اللتحاق  ن�شب  زيادة  اأدت 
الت�رشب  معدلت  تبني  كما  التعليمي،  النظام 
ن�شب  وارتفاع  ال�شفوف،  واكتظاظ  املرتفعة، 
التالميذ اإىل املعلمني، تبقى الإجنازات العامة  يف 

تاأمني اخلدمات الأ�شا�شية جديرة بالتقدير.
• الوليات 	 يف  ال�شحية  الرعاية  نظام  اإ�شالح 

اأقّرت    :2010 عام  يف  الأمريكية  املتحدة 
الإ�شالحات التقدمية الهادفة اإىل تعزيز امل�شاواة 
من  الرغم  على  اخلدمات،  على  احل�شول  يف 
احلزب  ومعار�شة  الكونغر�س  يف  احلاد  النق�شام 
بالإجماع.   الإ�شالحات  لهذه  املحافظ  اجلمهوري 
مواجهة  اإىل  الإ�شالحات  موؤيدو  �شعى  وقد 
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يجب اأن يكون العقد 
الجتماعي الأ�سا�ص 

يف فهم  طريقة عمل 
ال�سوق �الد�لة، �هما 
اأهم حمركني للتغيي. 
فالعقد الجتماعي 

يتطور با�ستمرار حتت 
تاأثي �سغوط اجلماعات 

املحلية. �جتاهل 
هذا التطور يف �سنع 
ال�سيا�سات قد يجررّد 

ال�سيا�سة من اأي جد�ى

ت�شاعد تكاليف الرعاية ال�شحية وتراجع نطاق 
وواجهوا  م�شحون،  �شيا�شي  جو  يف  تغطيتها 
اخلا�شة،  امل�شالح  اأ�شحاب  من  قوية  معار�شة 
املناه�شة  واملجموعات  التاأمني،  ومنهم �رشكات 
لالإجها�س، وحتالف اأ�شحاب امل�شالح الطبية)21(. 
التغيري،  بدافع  انتُخب  اأوباما  الرئي�س  اأن  ومع 
تتال�شى ب�رشعة،  الإ�شالح  اإىل  التطلعات  اأخذت 
نقل  يف  جنحت  ال�شرتاتيجية  التنازلت  اأن  غري 
م�رشوع القانون اإىل حيز الواقع)22(. واأعرب بع�س 
القانون ل يوفر  الإحباط لأن م�رشوع  النا�س عن 
اإىل  اخلدمات  و�شول  ي�شمن  ول  �شامالً  دعماً 
اجلميع، بينما اأعرب اآخرون عن القلق من ارتفاع 
القانون  هذا  اأن  الأمر  يف  ما  واأهم  التكاليف. 
يُتوقع اأن يو�شع  نطاق التاأمني ال�شحي لي�شمل 

32 مليون �شخ�س اإ�شايف.
• يف 	 ال�شحي  القطاع  يف  الف�شاد  مكافحة 

القت�شادية  القيود  توؤثر  اأن  ميكن  الأرجنتني: 
ال�شيا�شات فعالية.   اأكرث  ال�شيا�شية، حتى على 
ففي عام 1997، فر�شت حكومة مدينة بوين�س 
اأير�س على مديري 33 م�شت�شفى حكومياً تقدمي 
املت�شابهة.   املواد  اأو  املدخالت  باأ�شعار  تقرير 
اإليها  الواردة  املعلومات  احلكومة  وجمعت 
واأر�شلتها اإىل امل�شت�شفيات امل�شاركة، مع اأ�شماء 
اأثر  اأعلى الأ�شعار. وعلى  املديرين الذين يدفعون 
بن�شبة  الأ�شعار  انخف�س متو�شط  الإجراء،  هذا 
احلكومة  ولكن  املائة،  يف  و15   10 بني  ترتاوح 
من  لقاه  ملا  الإجراء  هذا  عن  تخلت  ما  �رشعان 
معار�شة �شديدة من املجموعات املنظمة.  اأما 
الرعاية  خدمات  من  ي�شتفيدون  الذين  الفقراء 
ال�شحية فلم يعرت�شوا على وقف العمل بهذا 

الإجراء، رمبا ل�شعف قدراتهم)23(.

هذه  رافقت  التي  العامة  ال�شيا�شة  وظروف 
انبثقت  الذي  ال�شيا�شي  الواقع  وكذلك  احلالت، 
ميكن  ل  ما  والت�شّعب  التفّرع  من  تبلغ  منه، 
البلدان  من  كل  ويف  الأمثلة.  هذه  يف  اخت�شاره 
الإ�شالحات  مقاومة  عن  اأخرى  اأمثلة  املذكورة 
اأن  هي  ذلك  من  والعربة   تاأييدها.  اأو  التقدمية 
بع�س التغيريات يف ال�شيا�شة العامة، حتى ولو مل 
تكن مدفوعة بتحولت كبرية، قد توؤدي اإىل تغرّي يف 
وم�شتوياتها،  الرثوات  توزيع  الجتماعي، ويف  العقد 
فالتطورات  الب�رشية.  للتنمية  املتاحة  الفر�س  ويف 
على �شعيد ال�شيا�شة العامة يف الهند اأّدت على 
راأ�شمايل  نظام  نحو  التحّول  اإىل  الطويل  املدى 
القلة يف  اأن حكم  ومع  واحليوية.  بالنفتاح  يت�شم 

الأنظمة الراأ�شمالية يبقى من العوامل التي ميكن 
اأن حتد من التطورات الدينامية، فقد اأّدت التحولت 
العالقة  تغيري  اإىل  العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على 

بني الدولة وقطاع الأعمال)24(.
وت�شهم التدابري املتخذة لتعزيز املناف�شة وفر�س 
وميكن  والدولة.  ال�شوق  اأداء  توجيه  يف  ال�شوابط، 
الطعن باملحاولت التنظيمية التي تطلقها اجلهات 
املق�شود تنظيمها بهذه ال�شوابط، كمحاولة اإعادة 
املتحدة  والوليات  اأوروبا  يف  املايل  القطاع  تنظيم 
الأمريكية يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية الأخرية.  
ويعتمد النجاح اأو الإخفاق يف هذه املحاولت على 
التوازن ال�شيا�شي وعلى طبيعة ال�شيا�شات نف�شها.  
تعميم  اإجراءات  النفتاح  اجليدة على  الأمثلة  ومن 
احل�شول  يف  احلق  قوانني  تكر�شها  التي  املعلومات 
يف  القوانني   هذه  انت�رشت  وقد  املعلومات.  على 
خمتلف اأنحاء العامل، يف البلدان املتقدمة والنامية 

على حد �شواء )مبا يف ذلك املك�شيك الهند(.
الجتماعي  العقد  يكون  اأن  يجب  ولذلك، 
والدولة،  ال�شوق  عمل  طريقة  فهم   يف  الأ�شا�س 
الجتماعي  فالعقد  للتغيري.  حمركني  اأهم  وهما 
اجلماعات  �شغوط  تاأثري  حتت  با�شتمرار  يتطور 
ال�شيا�شات  �شنع  يف  التطور  هذا  وجتاهل  املحلية. 

قد يجّرد ال�شيا�شة من اأي جدوى.

حتول يف ال�شي��شة الع�ملية
كما  الب�رشية  للتنمية  فر�شاً  العاملية  القوى  تتيح 
بُعدين  نتناول  ال�شياق،  هذا  ويف  لها.  قيوداً  ت�شع 
رئي�شيني، هما �رشورة وجود نظام عاملي قوي يقوم 
على مبادئ ثابتة، و�رشورة بناء ال�رشاكات بني البلدان 

وتقدمي امل�شاعدات على اأ�شا�س هذه املبادئ.

نظام احلكم العاملي
ومنها  منفردة،  الدول  قدرة  امل�شاكل  بع�س  تتجاوز 
الهجرة الدولية والتجارة العادلة، وقوانني ال�شتثمار، 
واملخاطر الدولية، واأبرزها تغرّي املناخ. وهذه امل�شاكل 

تتطلب نظام حكم عاملي.
الأ�شا�شية  العاملي  احلكم  نظام  عنا�رش  ومن 
واختبار  الدميقراطية  امل�شاءلة  الب�رشية:  للتنمية 
املوؤ�ش�شات)25(. فامل�شاءلة الدميقراطية تتطلب وجود 
والبلدان  ال�شعوب  موؤ�ش�شات عاملية متثل تطلعات 
تعميق  يف  ت�شهم  ول  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
القت�شادية  القوى  توزيع  يف  امل�شاواة  عدم  اأوجه 
البلدان  متثيل  تتطلب  وامل�شاءلة  وال�شيا�شية. 
رمبا  الدولية،  املالية  املوؤ�ش�شات  اإدارة  يف  النامية 
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لتحقيق ال�ستدامة 
يف التنمية الب�رشية، 

يجب قطع ال�سلة بني 
الوقود الأحفوري �النمو 

القت�سادي

ي�شتلزم  )الذي  املزدوجة  الأغلبية  نظام  خالل  من 
التي لها احلق  والأ�شهم  الأ�شوات  اأغلبية  موافقة 
فيعني  املوؤ�ش�شات  اختبار  اأما  الت�شويت()26(.  يف 
كي  املوؤ�ش�شات،  ويف  ال�شيا�شات  يف  النفتاح 
يتمكن الأفراد واملجتمعات من امل�شاركة يف و�شع 
ال�شرتاتيجيات الإمنائية وتكييفها وتعديلها، ويعني 
كذلك اإعادة النظر يف احللول امل�رشوطة غري الفعالة 
الواحد على  النهج  التي تنطلق من مبداأ تطبيق 

اجلميع يف �شنع ال�شيا�شة العامة. 
فاحللول يجب تكييفها وفقاً للموؤ�ش�شات التي 
حتتاج اإىل الإ�شالح وامل�شاكل التي حتتاج اإىل املعاجلة. 
اأما املبادئ الأ�شا�شية فيمكن تطبيقها على نطاق 
عاملي  حكم  نظام  اإر�شاء  املبادئ  هذه  ومن  وا�شع. 
وال�شفافية  الدميقراطية  امل�شاءلة  على  يرتكز 
اقت�شادي  وتهيئة  مناخ  البلدان منواً،  اأقل  وي�شمل 
وال�شتقرار،  ال�شتدامة  مقومات  ي�شتويف  عاملي 

وحتقيق ال�شتقرار املايل.
تغرّي  ظاهرة  �شياق  يف  املبادئ  هذه  و�شنتناول 
املناخ، التي هي ق�شية هامة تقع يف �شلب نظام 
لأن  مناق�شات،  من  حوله  يدور  وما  العاملي  احلكم 
اآثار  اأي بلد له  )اأو تقاع�س عنه( يف  اإجراء  اأي  اتخاذ 
يف  ال�شتدامة  ولتحقيق  البلدان.  حدود  تتجاوز 
الوقود  بني  ال�شلة  قطع  يجب  الب�رشية،  التنمية 
الأحفوري والنمو القت�شادي، بدءاً بالبلدان املتقدمة 
ال�شارة.   النبعاثات  من  كبري  قدر  عن  امل�شوؤولة 
اأمناطاً  الإمنائية  ال�شرتاتيجيات  تت�شمن  اأن  وينبغي 
تخفي�س  يف  ت�شهم  القت�شادية  الأن�شطة  من 
اأك�شيد الكربون، ويف حت�شني املناعة  انبعاثات ثاين 
فاملبادرات  املناخ.  تغرّي  عن  الناجمة  ال�شدمات  اإزاء 
املناخ.   تغرّي  من  للحد  تكفي  ل  وحدها  الفردية 
غاز  انبعاثات  يف  اخلطري  الرتفاع  من  وللتخفيف 
تعدل  اأن  احلكومات  على  يتعنّي  احلراري،  الحتبا�س 
دمج  يتطلب  وهذا  للطاقة،  ا�شتخدامها  منط 
الوقود  ا�شتخدام  على  املرتتبة  البيئية  التكاليف 
الأحفوري يف ح�شاب اأ�شعار الطاقة. ولي�س الهدف 
التكاليف  هذه  مثل  تغطية  الأ�شعار  تعديل  من 
فح�شب، بل هو تغيري �شلوك امل�شتهلكني، اإذ يدركون 
العواقب الوخيمة لهدر الطاقة )با�شتخدام اأجهزة 
ل ت�شتويف الكفاءة يف ا�شتهالك الطاقة اأو �شيارات 
اأجيال  على  الوقود(  من  كبرية  كميات  ت�شتهلك 

احلا�رش وامل�شتقبل.
وقد اأ�شبح يف متناول البلدان النامية م�شادر 
جديدة هامة لتمويل ال�شيا�شات البيئية عن طريق 
البنك  تقديرات  واأ�شارت   النا�شئة.  الكربون  اأ�شواق 

من  متكنت  الكربون  اأ�شواق  اأن  اإىل  موؤخراً  الدويل 
جذب 144 مليار دولر اأمريكي يف عام 2009 واأن اأكرث 
من 60 بلداً ي�شارك اليوم يف اآلية التنمية النظيفة 
زيادة  ال�رشوري  ومن  كيوتو)27(.  لربوتوكول  التابعة 
اأعمال البحث والتطوير، واإن�شاء اآلية دولية م�شرتكة 
ون�رش  ونقلها،  النظيفة  التكنولوجيا  لتطوير 
الرتفاع  تلبية  بهدف  الفعالة  الزراعية  املمار�شات 

املتوقع يف الطلب على احلبوب واملياه.
املناخ،  لتغرّي  الت�شدي  مبادرات  ومعظم 
ووطنية  حملية  مبادرات  هي  الراهن،  الوقت  يف 
واإقليمية ودولية غري من�شقة.  ومن املبادرات املحلية 
تنظيم املدن "اخل�رشاء" وا�شتخدام الوقود املنخف�س 
الكربون يف و�شائل النقل العام )كما يف نيودلهي(.  
باحلد  الطوعية  اللتزامات  الوطنية  املبادرات  ومن 
بع�س  تاأمني  الدولية  املبادرات  ومن  النبعاثات.  من 
التمويل خلف�س انبعاثات غاز الحتبا�س احلراري، مثل 
اآلية التنمية النظيفة. وهذه املبادرات املحدودة وغري 
املناخ  تغرّي  لظاهرة  للت�شدي  تكفي  لن  املن�شقة 

العاملية و ملعاجلة اآثارها.
العاملي على  يوؤديه نظام احلكم  دور  ول بد من 
تتفق  الوطنية مل  احلكومات  ال�شعيد.  لكن  هذا 
بعد على تفعيل هذا الدور. فموؤمتر الأمم املتحدة حول 
تغرّي املناخ الذي ُعقد يف كوبنهاغن يف عام 2009 
مل يتخذ من الإجراءات الفاعلة ما ي�شتحق الذكر. 
ويُعزى هذا الإخفاق اإىل غياب امل�شاءلة الدميقراطية 
وانعدام احلوار، اإذ يّت�شم التمثيل يف املحافل العاملية 
التقدم  يعوق  املتقدمة  البلدان  ل�شالح  بتفاوت 
يف احلد من انبعاثات غاز الحتبا�س احلراري. وتفتقر 
امل�شاركة  على  القدرة  اإىل  كذلك  النامية  البلدان 
ولذلك  املناخ.  تغرّي  حول  املفاو�شات  يف  الفعالة 
ال�رشوط  توفري  املناخ  تغرّي  حتديات  مواجهة  تتطلب 
الالزمة للم�شاءلة الدميقراطية واختبار املوؤ�ش�شات.

ومن غري اإ�شالحات جذرية ومبادرات فاعلة تبقى 
احتمالت التح�شني �شئيلة، اإذ ترتفع انبعاثات غاز 
ل  بينما  العاملي،  ال�شعيد  على  احلراري  الحتبا�س 
يزال 1.6 مليار �شخ�س يفتقرون اإىل خدمات الطاقة 
يف  للتعاون  املتحدة  الأمم  برنامج  وي�شكل  احلديثة. 
جمال خف�س النبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات 
وتدهورها يف البلدان النامية املوؤ�رش امل�شجع الوحيد، 
النامية  البلدان  2008 مل�شاعدة  اأطلق يف عام  وقد 
الغاية.   لهذه  وتنفيذها  ال�شرتاتيجيات  اإعداد  على 
وي�شتفيد هذا الربنامج من ال�شالحيات التي تتمتع 
بها وكالت عديدة تابعة لالأمم املتحدة واخلربات التي 
متلكها يف احل�شول على دعم البلدان. وقد تعهدت 
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توؤكد الأبحاث احلديثة 
على الآثار الإيجابية 
للم�ساعدة املوجهة 
اإىل قطاعي ال�سحة 

�التعليم

12 دولة متقدمة حتى الآن بتقدمي 4 مليارات دولر 
للحد من اإزالة الغابات يف البلدان النامية ووقفها 
والتعوي�س عن اخل�شائر، وذلك يف خطوة هامة  تلبي 
اأي�شاً حاجات ال�شكان الذين يعتمدون على الغابات 

يف ك�شب رزقهم)28(.

امل�ساعدات �ال�رشاكات
املحلية  وللظروف  اأهميتها،  العامة  لل�شيا�شة 
املحلي  ال�شعيد  على  بال�شيا�شة  اللتزام  وتوطيد 
تطبيقه  واحد ميكن  نهج  وما من  اأي�شاً.  اأهميتها 
ميكن  ف�شلى  ممار�شة  من  وما  احلالت،  جميع  يف 
تعميمها يف جميع الأو�شاع.  فما الذي يُ�شتخل�س 

من ذلك  على �شعيد امل�شاعدات وال�رشاكات؟
اأعداد  خمتلف  يف  تكررت  التي  املوا�شيع  ومن 
تقرير التنمية الب�رشية منذ عام 1990، اأهمية دعم 
املحلية  امل�شادر  من  عامة  مبوارد  الب�رشية  التنمية 
والدولية. ونحن اليوم ننظر اإىل مو�شوع امل�شاعدات، 
توجيه  �رشورة  على  ون�شدد  نف�شه،  املنظور  من 
ن�شدد  كما  والنمو،  والتعليم  ال�شحة  اإىل  الدعم 

على اأهمية تبادل الأفكار.
يف  حتل  التي  البلدان  تلقت   ،2007 عام  ويف 
مرتبة منخف�شة من حيث دليل التنمية الب�رشية 
دخلها  من  املائة  15 يف  قيمتها  بلغت  م�شاعدات 
ال�شحراء  جنوب  منطقة  ويف  الإجمايل.  القومي 
يف   44 امل�شاعدة  متو�شط  بلغ  الكربى،  الأفريقية 
هذه  ن�شبة  وبلغت  العامة.  امليزانيات  من  املائة 
امل�شاعدة 89 يف املائة يف جمهورية لو الدميقراطية 
بني  من  وهما  اإثيوبيا،  يف  املائة  يف  و81  ال�شعبية 
التنمية  دليل  يف  الأ�رشع  التقدم  اأحرزت  بلداً   11
يف  ت�شهم  اأن  للم�شاعدات  وميكن  الب�رشية)29(. 
جتنب التدهور يف التنمية الب�رشية، كما يف اجلهود 
للم�شابني بفريو�س  العالج  لتوفري  املبذولة  املكثفة 
نق�س املناعة الب�رشية اأو مبر�س الإيدز. وقد اأ�شهمت 
هذه اجلهود يف زيادة عدد امل�شتفيدين من العالج من 
300,000 �شخ�س يف عام 2002 اإىل 3.7 مليون يف عام 
2009. وبذلك اأّدت هذه اجلهود اإىل دحر ما كان ميكن اأن 
يتحول �شبباً خطرياً لرتاجع متو�شط العمر املتوقع 

عند الولدة )انظر الف�شل 2()30(.
الإيجابية  الآثار  على  احلديثة  الأبحاث  وتوؤكد 
ال�شحة  قطاعي  اإىل  املوجهة  للم�شاعدة 
برنامج  جناح   3 الف�شل  تناول  وقد  والتعليم)31(. 
الدوار  وال�شندوق  املتحدة  لالأمم  املو�شع  التح�شني 
للبلدان  ال�شحة  ملنظمة  التابع  اللقاحات  ل�رشاء 
الأمريكية يف تو�شيع نطاق برامج التح�شني. ومن 

الإجنازات التي حتققت بف�شل امل�شاعدة الإمنائية)32( 
الالتينية،  اأمريكا  يف  الأطفال  �شلل  على  الق�شاء 
من  واحلد  تايلند،  يف  الإيدز  وباء  على  وال�شيطرة 
وحت�شني  اأفريقيا،  غرب  يف  النهري  العمى  مر�س 
القدرة على حماية الأمهات من الوفاة اأثناء الولدة 
يف �رشي لنكا. ويف هذه الأمثلة ما يدل على اأهمية 
ا�شتخدامها،  كيفية  هو  الأهم  لكن  املوارد،  تاأمني 
وطرق ا�شتكمالها بامل�شاعدة التقنية، ومدى دعمها 

لأولويات التنمية الب�رشية.
يُ�شجل  نادرة.  فلم   ولكنها  �رشورية،  اإذاً  املوارد 
الإمنائية  الأهداف  اأحد  حتقيق  نحو  يُذكر  تقدم 
لالألفية املعني بزيادة امل�شاعدة بحيث تبلغ 0.7 يف 
املانحة:  للدول  الإجمايل  القومي  الدخل  من  املائة 
اأي  وت�شتقر هذه  امل�شاعدة عند 0.31 يف املائة)33(، 
 1990 عام  يف  عليه  كانت  مما  اأقل  م�شتوى   عند 

)0.34 يف املائة(.
مو�شوع  تتناول  التي  املناق�شات  واأ�شبحت 
فعالية امل�شاعدة على �شعيد ال�شيا�شة العامة ويف 
الأو�شاط الأكادميية تدور بني موؤيدين لهذه امل�شاعدة 
الفعالة  امل�شاعدة  يرون  فاملوؤيدون  لها.  ومعار�شني 
من  التخل�س  على  البلدان  لإعانة  �رشورية  و�شيلة 
اإيجابياً على  النمو  براثن الفقر، وعامالً يحدث اأثراً 
اأهمية   على  يوؤكدون  ولكنهم  الطويل،  الأجل  يف 
املعار�شون  اأما  الالزمة)34(.  امل�شاعدة  نوع  اختيار 
و�رشعان  تُثمر،  ما  نادراً  و�شيلة  امل�شاعدة  يف  فريون 
ما تتال�شى فوائدها مع الوقت، وميكن ال�شتعا�شة 
بتحقيق  الكفيلة  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  بتعزيز 
التقّدم. كما ي�شددون على خماطر ال�شتعمار اجلديد 
الذي ياأتي حتت غطاء امل�شاعدات الثنائية)35(. وهذه 
املناق�شات ت�شلط ال�شوء على نقاط ال�شعف يف 
اإذ ل ت�شهم  التقليدية، لكنها غري جمدية،  النُهج 

يف تعزيز ال�رشاكات وتوطيدها.
الذي  باري�س  اإعالن  2008، حتقق هدف  عام  ويف 
ين�س على تن�شيق م�شاريع امل�شاعدة الفنية، بحيث 
يتوافق ن�شفها على الأقل مع برامج البلدان.  وقد 
من  الكثري  يف  العامة  الأموال  اإدارة  نظم  حت�شنت 
البلدان النامية)36(. واأ�شبح م�شار تدفق امل�شاعدات 
املبادرات  وت�شاهم  قبل)37(.  ذي  من  و�شوحاً  اأكرث 
واأ�شحاب  احلكومات  من  جمموعة  تدعمها  التي 
امل�شاعدات من خالل  فعالية  امل�شلحة يف حت�شني 
ت�شهم  ولكي  وامل�شاءلة)38(.  ال�شفافية  تعزيز 
امل�شاعدات الإمنائية يف تو�شيع احلريات يف امل�شتقبل، 
ل بد من دعمها بال�رشاكات الطويلة الأجل وباملزيد 

من املرونة.
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مقي��س جديد للفقر املتعدد الأبع�د يف املك�شيك6.4الإطار

خمتلف  يبني  الذي  الأبعاد  املتعدد  الفقر  مقيا�س  يعتمد  بلد  اأول  املك�شيك  كانت   ،2009 عام  يف 
اأوجه احلرمان التي تعاين منها الأ�رش. وهذا املقيا�س الذي اعتمده املجل�س الوطني لتقييم ال�شيا�شة 
الجتماعية )CONEVAL(، ي�شبه دليل الفقر املتعدد الأبعاد الذي نطبقه على اأكرث من 100 بلد يف 

هذا التقرير.
وانطلق املجل�س من الأ�ش�س املن�شو�س عليها يف الد�شتور والقانون العام للتنمية الجتماعية 
لعام 2004. ووفقاً لهذا القانون، يعترب الفرد يف حالة فقر متعدد الأبعاد عندما يتقا�شى دخالً منخف�شاً، 
ل يكفيه ل�رشاء ال�شلع واخلدمات التي يحتاج اإليها، وعندما يعاين من احلرمان يف بُعد واحد على الأقل 
من الأبعاد ال�شتة التالية: التعليم، والرعاية ال�شحية، وال�شمان الجتماعي، وال�شكن الالئق، واملرافق 
الأ�شا�شية لالأ�رش املعي�شية، والغذاء. ويجري املجل�س م�شحاً كل �شنتني منذ عام 1984 لر�شد اجتاهات 
الأوجه  هذه  من  كل  وم�شاهمة  الأ�رش،  منها  تعاين  التي  احلرمان  اأوجه  وحتديد  الأبعاد  املتعدد  الفقر 
الجتماعية،  امل�شاعدة  لتقدمي  الوطني  الربنامج  فعالية  ر�شد  يتوىل  املجل�س  اأن  ومبا  الفقر.  �شدة  يف 

با�شتطاعته اأن يقّيم رفاه ال�شكان  يف اأوجه متعددة من اأوجه احلرمان الجتماعي.

.Alkire and Santos 2010 :امل�شدر

 1990 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  مع  انطلق 
والتحليل  للبحث  غني  برنامج  الالحقة،  والأعداد 
الربنامج  هذا  نطاق  وتو�ّشع  الب�رشية.  التنمية  يف 
تناولت  التي  الوطنية  الب�رشية  التنمية  تقارير  مع 
التمكني  �شملت  املوا�شيع،  من  متنوعة  جمموعة 
اجلن�شني  بني  امل�شاواة  اإىل  وتطرقت  والالمركزية، 
وتغرّي املناخ، وحللت مفاعيل كل هذه املوا�شيع على 
ال�شيا�شة العامة. وتقدم اجلامعات يف جميع اأنحاء 
العامل درو�شاً يف التنمية الب�رشية.  واأ�شبح باإمكان 
والنا�شطني  العامة   ال�شيا�شة  بو�شع  املعنيني 
الأبحاث  من  وغنية  وا�شعة  مبجموعة  ال�شرت�شاد 
ال�شياق  هذا  يف  ون�شري  العاملي)39(.  ال�شعيد  على 
حت�شني  ميكننا  كيف  رئي�شية:  اأولويات  ثالث  اإىل 
نعيد  املناق�شات؟ كيف  لإثراء  والتحليالت  البيانات 
النظر يف النُهج التقليدية لدرا�شة التنمية بهدف 
التو�شل اإىل روؤية حمورها الإن�شان؟ كيف ميكن لروؤية 
مفهوم  تو�شيح  يف  امل�شاهمة  الب�رشية  التنمية 
والتعر�س  وال�شتدامة  والإن�شاف،  التمكني،  اأبعاد 
للمخاطر، والدور احليوي لكل بُعد يف تو�شيع احلريات؟

حت�شني البي�ن�ت والتحليالت لإثراء 
املن�ق�ش�ت

  . الواقع  تقييم  يف  فعلي  دور  واملقايي�س  للبيانات 
فلناأخذ ق�شية الفقر.  نحن نعلم اأن الفقر يختلف 
اأ�رشة  وبني  واأخرى،  اأو جمموعة  واأخرى،  بني منطقة 
يختلف  املك�شيك،  ففي  واآخر.  فرد  بني  اأو  واأخرى، 
منطقة  يف  �شغري  �شبي  منه  يعاين  الذي  الفقر 

برن�مج لالأبح�ث

خواريز عن الفقر الذي يعاين منه عامل ن�شيج من 
�شكان اأمريكا الو�شطى يف منطقة �شيريا مادري دي 
اأواك�شاكا. غري اأن ر�شد هذه الوقائع يتطلب بيانات 
موؤ�ش�شياً  التزاماً  يتطلب  كما  وافية،  ومقايي�س 
تدابري  املك�شيكية  اتخذت احلكومة  و�شيا�شياً. وقد 
فيها ما يكفي من املرونة وال�رشامة يف اآن لالإحاطة 
باأبعاد الفقر املتعددة، فتمكنت من توفري املعلومات 
يف  اأ�شهم  مما  و�شدته،  احلرمان  انت�شار  مدى  حول 
العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على  الأولويات  ت�شويب 

)الإطار 6.4(.
وقد اأ�شبح �شنع ال�شيا�شات مبنياً على الوقائع 
اأكرث من ذي قبل. فالبيانات اليوم اأف�شل مما كانت 
ور�شدها  حتليلها  واأ�شبح   ،1990 عام  يف  عليه 
بها.   املعرتف  الرا�شخة  املمار�شات  من  وتقييمها 
ومبوجب التفاقيات الدولية، تلتزم معظم احلكومات 
والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  بر�شد 
وذوي  املراأة  حقوق  فيها  مبا  وال�شيا�شية،  واملدنية 
الحتياجات اخلا�شة وال�شكان الأ�شليني والأطفال، 
وذلك با�شتخدام و�شائل ت�شهم يف تقييم الإن�شاف 
يف التقدم. وقد دعمت الوكالت واملبادرات الدولية 
�شيما  ل  البيانات،  معايري جلمع  و�شع  على  العمل 
�شعبة الإح�شاءات يف الأمم املتحدة، ومنظمة الأمم 
الدويل.   والبنك  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة 
منها  جتمع  التي  الر�شمية  امل�شادر  اإىل  وبالإ�شافة 
الهيئات غري احلكومية،  العديد من  يقوم  البيانات، 
مثل اجلامعات، ومنظمات املجتمع املدين، وال�رشكات 
تقييم  يف  ت�شهم  التي  البيانات  بجمع  التجارية، 

التنمية الب�رشية.
ومالءمتها  وتوقيتها  البيانات  نوعية  اأن  غري 
تعوق  التي  العقبات  من  تزال  ل  عليها  واحل�شول 
امل�شاعدة  وتقدمي  البحوث  واإجراء  ال�شيا�شات  �شنع 
البيانات  توفر  من  حتّد  العقبات  وهذه  الدولية. 
الإدارية )اللتحاق باملدار�س، واأ�شباب الوفاة(، وكذلك 
من احل�شول على معلومات من امل�شوح عن الأ�رش 
يف  امل�شتغرب  فمن  وال�رشكات.  والأفراد  املعي�شية 
للمقارنة  قابلة  بيانات  توفر  عدم  مثالً،   ،2010 عام 
الأمهات  وفيات  معدل  تطور  حول  البلدان  بني 
خالل فرتة زمنية حمددة.  وقد اأ�شبح من ال�رشوري 
تو�شيع نطاق جمع البيانات، وكذلك حت�شني نوعية 
احل�شول  ت�شهيل  اأما  وتوقيتها.   املتوفرة  البيانات 
جتارية فم�شاألة  توفرها م�شادر  التي  البيانات  على 

اأخرى ل بد من معاجلتها.
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العرتاف ب�لعمل غري امل�أجور6.5الإطار

العمل غري املاأجور، كالعمل املنزيل ورعاية الأطفال وامل�شنني يف املنازل واملجتمعات املحلية، ي�شهم يف الرفاه والنمو القت�شادي، 
ويعتمد على جهد قوى عاملة متلك  املعرفة والقدرة على الإنتاج والعطاء. غري اأن الإح�شاءات الوطنية، مبا يف ذلك الناجت املحلي 
الإجمايل والدخل القومي الإجمايل، تهمل العمل املنزيل، الذي تتحمل املراأة العبء الأكرب منه يف جميع القت�شادات والثقافات 
)انظر ال�شكل(. ورغم اأهمية الرعاية التي تقدم بدون اأجر ودورها يف حتقيق العديد من الأهداف الإمنائية لالألفية، ل ياأتي اأي من 

الأهداف على ذكرها.

الن�جت املحلي الإجم�يل يهمل قدراً كبرياً من عمل املراأة
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.Budlender 2008; Stiglitz، Sen، and Fitoussi  2009 :امل�شدر

واإ�شقاط الرعاية التي تقّدم بدون اأجر من احل�شابات الوطنية، هو من الثغرات الكبرية يف ح�شابات جميع البلدان.  وعند تطبيق 
متو�شط اأجر العامل املنزيل على عدد ال�شاعات التي ي�شتغرقها اأي �شخ�س يف العمل املنزيل بدون اأجر، ت�شري تقديرات معهد 
الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية اإىل اأن العمل املنزيل غري املح�شوب ي�شكل ن�شبة ترتاوح بني 10 و39 يف املائة من الناجت 
املحلي الإجمايل. وبدمج العمل غري املاأجور يف احل�شابات الوطنية، ميكن تو�شيح كيفية ا�شتخدام الوقت، ول �شيما وقت املراأة.

امل�شدر: Stiglitz، Sen، and Fitoussi  2009؛ معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية 2010.

الأ�رش  وبيانات  اجلزئية  البيانات  حت�شنت  وقد 
املعي�شية اإىل حد كبري منذ عام 1990، مما �شمح لنا 
با�شتخدام مقايي�س جديدة يف تقديرات عدم امل�شاواة 
البيانات غري  اأن هذه  الأبعاد)40(. غري  املتعدد  والفقر 
البلدان ول على  متوفرة على نطاق ي�شمل جميع 
فرتات زمنية متقاربة. وميكن مل�شوح الأ�رش املعي�شية 
املو�شعة اأن تك�شف عن الرتابط بني املوؤ�رشات، لكن 
كما  طويالً.  وقتاً  وت�شتغرق  مكلفة  امل�شوح  هذه 
معلومات  تقدم  اأن  تو�شعاً  الأقل  للم�شوح  ميكن 
على  للمقارنة  القابلة  اجليدة  والبيانات  قّيمة. 
امل�شتوى الدويل غري متوفرة يف جمالت هامة مثل 
العمل يف القطاع غري النظامي، والتمكني، واحلماية 
واملجتمعية)41(.  الجتماعية  والعالقات  العنف،  من 
املجاميع  ح�شاب  على  العمل  ال�رشوري  ومن 
خمتلفة  م�شادر  من  تُ�شتمد  التي  القت�شادية، 
الإجمايل  القومي  الدخل  مثل  احلا�رش،  الوقت  يف 

واجلدير  موحدة.  مقايي�س  اإىل  بال�شتناد  وتوزيعه، 
حول  اجلن�س،  ح�شب  امل�شنفة  البيانات  اأن  بالذكر 
القت�شادية،  بالأ�شول  والت�رشف  الوقت،  ا�شتخدام 
يُهمل  فيما  كافية،  غري  والعنف،  القرار،  و�شنع 
مو�شوع رئي�شي هو العمل غري املاأجور )الإطار 6.5(.

الرفاه  لقيا�س  الالزمة  املوؤ�رشات  ويتطلب حتديد 
وفقاً للمعايري اجلديدة اتفاقاً على نطاق وا�شع.  ومن 
املبادرات التي ت�شجع  مناق�شة هذه امل�شائل امل�رشوع 
اأطلقته  الذي  املجتمعات  تقدم  لقيا�س  العاملي 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي)42(.

نحو علم اقت�ش�د جديد للتنمية الب�شرية
معمقاً  بحثاً  ت�شتحق  التي  ال�شتنتاجات  من 
منو  بني  الطويل  الأجل  يف  الرتابط  عالقة  �شعف 
وال�شحة)43(.   التعليم  جمايل  يف  والتغرّي  الدخل 
العالقة  هذه  ديناميات  فهم  التعّمق يف  ويتطلب 
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لأننا نهتم ملختلف 
اأ�جه احلياة،  نحتاج 
اإىل علم يف القت�ساد 

الإمنائي  يعرتف �رشاحة 
بتعدد الأبعاد الإمنائية

مزيداً من الدرا�شات القت�شادية والجتماعية، التي 
القت�شادي  النمو  حول  الوا�شعة  الأدبيات  تكمل 
دفع  يف  ت�شهم  التي  املعلومات  من  مزيداً  وتتيح 

عجلة التنمية الب�رشية يف موازاة النمو.
وتتطلب العالقة بني اقت�شادات النمو ودرا�شات 
التنمية حتّولً جذرياً يف الفكر القت�شادي.  فكثرية 
هي الأدبيات النظرية والتجريبية التي ل تفرق بني 
النمو القت�شادي والتنمية القت�شادية.  والنماذج 
هو  ال�شتهالك  اأن  تفرت�س  الأدبيات  لهذه  النظرية 
الذي  املنطق  هو  وهذا  لالإن�شان،  الوحيد  ال�شاغل 
وهذا  واختيارها)44(.  ال�شيا�شات  حتليل  عليه  يرتكز 
يوؤخذ  حيث  القيا�شي،  القت�شاد  يطبع  النهج 
على  اأثر  من  حتدثه  ملا  وفقاً  العامة  بال�شيا�شة 
ل�شانعي  املبا�رش  الهدف  اأن  املفرت�س  اإذ من  النمو، 

ال�شيا�شات هو حتقيق احلد الأق�شى من النمو. 
اأن  على  فيقوم  الب�رشية،  التنمية  نهج  اأما 
الرفاه ل يقت�رش على املال. ومن ال�رشوري اأن يحظى 
الإن�شان بالإمكانات لتحقيق الأهداف التي ين�شدها 
يف احلياة، وللدخل اأهميته على هذا ال�شعيد، لكن 
حياة  عي�س  على  والقدرة  التعليم،  على  احل�شول 
املجتمع،  قرارات  على  والتاأثري  و�شحية،  مديدة 
هي  ويقّدرهم،  اجلميع  يحرتم  جمتمع  يف  والعي�س 
اأهمية عن الدخل.  ويف الواقع ما  م�شائل ل تقل 
يتوقف  الإن�شان ل  اهتمام  اأن  للدللة على  يكفي 
والنماذج  ال�شتهالك)45(.  اأو  الدخل  حدود  عند 
ال�شتهالك  اأن  تفرت�س  التي  والتجريبية  النظرية 
تفي  ل  مناذج  هي  لالإن�شان  الوحيد  ال�شاغل  هو 
باأغرا�س درا�شة التنمية الب�رشية. وقد تناول الف�شل 
تفرت�س  مناذج  اإىل  بال�شتناد  ال�شتدامة  موؤ�رشات   4
احلا�رش  بال�شتهالك يف  �شوى  يهتم  الإن�شان ل  اأن 
ويف امل�شتقبل؛ غري اأن الدرا�شة مل تتطرق بعد اإىل 
من  وال�شحة  التعليم  اعتبار  على  املرتتبة  النتائج 

الهتمامات اأي�شاً)46(.
ونحن اإذ نهتم مبختلف نواحي احلياة، نحتاج اإىل 
الأبعاد  بتعدد  يعرتف  الإمنائي   القت�شاد  يف  علم 
الإمنائية. وهذا ي�شمل التقييم املعياري لل�شيا�شات 
كما ي�شمل النماذج امل�شتخدمة يف حتليل التقدم 
يف عملية التنمية. فاإملامنا بالعالقة املت�شعبة بني 
النمو واأبعاد التنمية الب�رشية غري املرتبطة بالدخل 
التنمية  اأهداف  دمج  من  بد  ول  حمدوداً.  يزال  ل 
اإطار متكامل يدعم النمو يف جو من  الب�رشية يف 
م�شتوى  على  منا�شبة  �شيا�شات  ويف  الإن�شاف، 
التقليدي   اخلطاب  ال�رشوري جتنب  ومن  القطاعات. 
و"معار�شيه".   النمو  "موؤيدي"  بني  يف�شل  الذي  
احلقيقية،  احلريات  تو�شيع  هو  ذلك  من  فالأهم 

يف�شح  اإذ  احلريات،  تو�شيع  يف  دور  الدخل  ولرتفاع 
املجال اأمام النا�س للح�شول على ال�شلع واخلدمات 
بني  واملفا�شلة  الختيار  ميكن  ولكن  بها.  والت�رشف 
ي�شمح  دقيقاً  تقييماً  يتطلب  مما  متعددة،  اأهداف 

بتحديد موا�شع التكامل الإيجابية وا�شتثمارها.
على  مثال  اأف�شل  البيئي  التدهور  يف  ولعل 
خمتلف  على  النمو  لتقدمي  املحتملة   الت�شوهات 
مدى  فعلى  الب�رشية.  التنمية  يف  الأخرى  الأبعاد 
ع�رشين عاماً م�شت، ومنذ انعقاد قمة الأر�س الأوىل 
اأ�شبح مو�شوع املوارد الطبيعية  يف ريو دي جنريو، 
بالغ الأهمية يف التنمية. وعاملنا  والبيئة مو�شوعاً 
من  الحتياطي  �شعيد  على  كبرية  حتديات  يواجه 
املياه، وتدهور الأرا�شي، وتغرّي املناخ، وفقدان التنوع 
التحديات  وهذه  البيئية،  واخلدمات  البيولوجي، 
تفر�س عقبات جديدة على تعزيز النمو وامل�شي يف 
عبء  يقع  ما  وكثرياً  الب�رشية.  التنمية  يف  التقدم 
والبيئية على كاهل  الطبيعية  املوارد  اإدارة  �شعف 
لك�شب  املوارد  هذه  على  يعتمدون  الذين  الفقراء 
رزقهم، ويفتقرون اإىل الأ�شول ال�رشورية للتكيف مع 
هذه التغرّيات اأو لتحمل التكاليف الإ�شافية املرتتبة 
الب�رشية املنخف�شة هما  عليها.  والفقر والتنمية 
البيئة، وكثرياً  التي ت�شهم يف تدهور  من العوامل 
ما يكون عدم  �شمان احليازة الآمنة لالأرا�شي مثالً، 

من اأ�شباب الإفراط يف الزراعة وتدهور الرتبة)47(.
اآثار  على  الوحيد  املثال  لي�س  البيئي  والتدهور 
الرتكيز على النمو، فقد راأينا يف الف�شلني 3 و4 اأن 
ارتفاع منو الناجت املحلي الإجمايل ل يعني بال�رشورة 
اآخر  بُعد  اأي  اأو يف  التعليم  اأو  ال�شحة  التقدم يف 
وال�شيا�شات  والعوامل  الب�رشية.  التنمية  اأبعاد  من 
لي�شت  القت�شادي  النمو  تعزيز  يف  تنجح  التي 
التنمية  تقدم يف  اإىل حتقيق  توؤدي  التي  ذاتها  هي 
الذي  البلدان  بني  املقارنة  من  ويُ�شتنتج  الب�رشية. 
التح�رش،  مثل  متغرّيات،  اأن   3 الف�شل  ت�شّمنها 
بطرق  توؤثر  واملوؤ�ش�شات،  والدميقراطية،  والتجارة، 
التنمية  دليل  موؤ�رشات  وعلى  النمو  على  خمتلفة 
الب�رشية غري املرتبطة بالدخل.  وات�شح من البحث 
حول التح�ّشن يف ال�شحة والتعليم اأن نقل الأفكار 
اأ�شا�شي يف  عامل  هو  البلدان  عرب  والتكنولوجيات 
هذا التح�ّشن، اأما منو الدخل في�شجل نتائج متباينة 
احلالة  درا�شات  وت�شري  البلدان)48(.  بني  ومتباعدة 
كان  النجاح  اأن  اإىل  الناجحة  الأمثلة  تناولت  التي 
نتيجة ملبادرات عامة و�شاملة يف ال�شحة والتعليم، 
خالفاً ملا تت�شمنه الأدبيات عن النمو)49(. ول تعني 
التنمية  والتقدم يف  النمو  اأن حتقيق  النتائج  هذه 
الب�رشية ل يتحققان معاً، بل تعني اأن احلكم على 
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اآراء من املجتمع املدين يف التنمية الب�شرية والتمكني6.6الإطار

يف اإطار الأبحاث التي اأجريت لأغرا�س اإعداد هذا التقرير، اأجرينا م�شحاً عاملياً على �شبكة الإنرتنت 
بني  حجمها  يرتاوح  منظمات  العينة  �شملت  وقد  اآرائها.  ل�شتق�شاء  املدين  املجتمع  ملنظمات 
موظف واحد و12,000 موظف ومتطوع، وتعمل يف جمموعة كبرية ومتنوعة من البلدان.  واأعرب 
)94 يف املائة( عن راأيهم باأن فر�شة امل�شاركة يف �شنع القرارات يف املجتمع �رشط  اجلميع تقريباً 
اأن التمكني  على  اأ�شا�شي من �رشوط التنمية، وراأى 76 يف املائة من املجيبني عن "موافقة تامة" 
ل ينف�شل عن التنمية الب�رشية. واأ�شاروا اإىل اأن اأهم اأبعاد التمكني هي الإملام بالقراءة والكتابة، 

والتعليم، واحلق يف الت�شويت وحرية التعبري )اأنظر اجلدول(.

اآراء من املجتمع املدين يف اأهم اأبع�د التمكني
الأكرث اأهمية )الن�شبة املئوية(الُبعد

29�صنع القرار يف املنزل

27�صم ال�صوت اإىل اأ�صوات الآخرين
19الحتجاج

18الرت�ّصح لالنتخابات
12هوية املجموعة

الأكرث اأهمية )الن�شبة املئوية(الُبعد
66 الإملام بالقراءة والكتابة والتعليم

54 احلق يف الت�صويت
52 حرية التعبري

35 اختيار املرء م�صريه
33 اتخاذ اخليارات ال�صخ�صية

امل�شدر: م�شح ملنظمات املجتمع املدين اأجراه مكتب تقرير التنمية الب�رشية.

اأن  يجوز  ل  املوؤ�ش�شية  والإ�شالحات  ال�شيا�شات 
الدخل،  على  تاأثري  من  حتدثه  ما  اإىل  فقط  ي�شتند 
كما هو الأمر حالياً يف الكثري من الأدبيات عن النمو.
للتنمية  جديد  اقت�شاد  لعلم  دعوتنا  هنا  من 
الإطار  هذا  من  الهدف  يكون  اأن  على  الب�رشية، 
النمو  تقييم  يجري  واأن  الرفاه،  حتقيق  هو  اجلديد 
واختيار ال�شيا�شات واللتزام بها على اأ�شا�س ما حترزه 
من تقدم يف التنمية الب�رشية يف الأجلني الق�شري 
والطويل، واأن يعتمد منوذجاً يف التحليل ينطبق على 
النامية على حد �شواء.   البلدان املتقدمة والبلدان 
وا�شتحداث مثل هذا الإطار عملية �شاقة ومعقدة، 
ل �شيما اإذا كان املق�شود منه الأخذ مبدى تاأثر املناخ 
باأمناط الأن�شطة الب�رشية.  ويُفرت�س بربنامج من هذا 
القبيل اأن ي�شتند اإىل الأبحاث القيمة املتوفرة حول 
اإىل  وكذلك  الب�رشية،  والتنمية  النمو  بني  العالقة 
التحليالت الكمية والنوعية املتعددة التخ�ش�شات.

اجت�ه�ت البحث
واإذا كانت التنمية الب�رشية ل تقت�رش على الدخل، 
الثالثة  العنا�رش  على  تقت�رش  ل  كذلك  فهي 
ال�شحة  اأي  الب�رشية،  التنمية  دليل  ي�شملها  التي 
على  املجّدد  تاأكيدنا  ففي  والدخل.  والتعليم 
مفهوم التنمية الب�رشية، ركزنا على �رشورة التوقف 
عند كيفية توزيع الفر�س، ومدى قدرة النا�س على 
على  اليوم  خيارات  تاأثري  ومدى  م�شتقبلهم،  ر�شم 
باأعداده  الب�رشية  التنمية  تقرير  و�شاهم  امل�شتقبل. 
ال�شابقة يف تطوير مفهوم اأبعاد مثل الدميقراطية 
يزال  ل  ذلك  ومع  املناخ.  وتغرّي  الثقافية  واحلريات 
التنمية  بني  العالقة  فهم  يف  التعّمق  مبقدورنا  

الب�رشية وهذه الأبعاد كما هو مبني فيما يلي.

التمكني
قدرة الأفراد واملجموعات على امل�شاركة يف العملية 
والتاأثري  الإمنائية،  العمليات  من  وغريها  ال�شيا�شية 
اأو  املجتمعات  اأو  الأ�رش  منها، يف  وال�شتفادة  فيها 
البلدان، هي عن�رش جوهري يف حرية الإن�شان. وكما 
اإىل  التمكني  يوؤدي   ،3 الف�شل  يف  واأو�شحنا  �شبق 
من  وغريهما  والتعليم  ال�شحة  يف  اإيجابية  نتائج 
النتائج التي ميكن  الب�رشية. وتعتمد  التنمية  اأبعاد 
القوى  توزيع  على  واملجموعات  الأفراد  يحققها  اأن 
يف املجتمع، �شواء اأكان يف املجال العام )املوؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية وال�شوق( اأم يف املجال اخلا�س )العالقات 

بني اجلن�شني داخل الأ�رش()50(.
بامل�شاركة:  وثيقاً  ارتباطاً  التمكني  ويرتبط 

الفقراء  ومنهم  النا�س،  اأمام  املجال  اإف�شاح  اأي 
واملهم�شون، للتعبري عن راأيهم وللم�شاركة الفعالة 
هذا  ويالقي  حياتهم.  يف  توؤثر  التي  القرارات  يف 
ففي  املدين.  املجتمع  من  وا�شعاً  تاأييداً  املفهوم 
اأجري لأغرا�س هذا  م�شح ملنظمات املجتمع املدين 
موافقة  "عن  املجيبني  اأرباع  ثالثة  اأعرب  التقرير)51(، 
التنمية  عن  ينف�شل  ل  التمكني  اأن  على  تامة" 

الب�رشية )الإطار 6.6(.
اأُطلق  الذي  ال�شيا�شية  اأحدث دليل احلرية  لقد 
يف عام 1991 �شجة عارمة )اأدت اإىل �شحب الدليل(.  
وبعد ذلك، عادت ق�شية احلرية ال�شيا�شية لتظهر 
مراراً يف تقارير التنمية الب�رشية العاملية والوطنية.  
ويف الأبحاث التي اأجريت لأغرا�س اإعداد تقرير هذا 
العام، بدا وا�شحاً اأن هذه الق�شية ل تزال مو�شع 
حلقوق  العاملي  الإعالن  من   21 املادة  وتن�س  جدل. 
دورية جتري  نزيهة  "انتخابات  احلق يف  الإن�شان على 
امل�شاواة  قدم  وعلى  ال�رشي  القرتاع  اأ�شا�س  على 
حرية  ي�شمن  مماثل  اإجراء  اأي  ح�شب  اأو  اجلميع  بني 
الت�شويت".  ولكن املوؤ�ش�شات احلكومية ال�شيا�شية 

تختلف اختالفاً كبرياً يف الواقع واملمار�شة .
املوؤ�رشات  من  العديد   4 الف�شل  وتناول 
للتو�شع  اإطاراً  وحدد  التمكني  لقيا�س  امل�شتخدمة 
يف البحث واملناق�شة، انطالقاً من الأبحاث الوطنية 
الوطنية  الب�رشية  التنمية  تقارير  مثل  واملحلية، 
الأخرية. ومبا اأن املقايي�س امل�شتخدمة ل تزال مو�شع 
خالف يف الكثري من الأحيان، نعمل على ا�شتك�شاف 
�شبل جديدة لتطوير مقيا�س ي�شمل املجالت التي 
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ت�سمل اأ�لويات 
التحليل اأ�جه عدم 

امل�سا�اة املتداخلة التي 
تعاين منها جمموعات 

معينة، �كيفية 
التغلرّب على اأ�جه 

احلرمان

جُتمع عليها الآراء.  فيمكن اأن ن�شتخدم، مثالً، نظرية 
املقايي�س اجلزئية لبناء مقارنات بني البلدان ل تتاأثر 
بالأوزان املختلفة التي تُعطى لكل عن�رش، وبالتايل 

ل تتاأثر باختالف الآراء حول اأهمية كل منها.
حتديد  يف  اأ�شا�شياً   عن�رشاً  امل�شاركة  وتبقى 
من  وذلك   القرارات،  على  والتاأثري  التنمية  اأهداف 
اأن  غري  اللتزام.  وتوطيد  احلوار  ت�شجيع  خالل 
فمن  �شهلة.  عملية  لي�شت  احلقيقية  امل�شاركة 
اإىل �شياغة  اأدى  الذي  اأن احلوار الوطني  املعرتف به 
قد  بوليفيا  يف  الفقر  من  احلد  ا�شرتاتيجية  ورقة 
رجح كفة الفئات املحرومة يف ميزان القوى)52(. ويف 
الوقت نف�شه كانت اآليات اأخرى من اآليات امل�شاركة 
اإذ اقت�رشت على موا�شيع حمددة  عر�شة لالنتقاد، 
م�شبقاً، مثل امل�شاورات التي تقودها احلكومة ب�شاأن 
التحكيم الديني يف كندا والعلمنة يف فرن�شا)53(.  
اآثار  الرتكيز عليها  التي يجدر  البحث  ومن جمالت 
الهياكل الدميقراطية الوطنية واملحلية على اأنواع 
امل�شاركة ال�شعبية؛ وال�شيا�شات الوطنية والدولية 
لر�شد  املحلية  واملبادرات  املدنية؛  احلريات  حلماية 

اأن�شطة احلكومات وحما�شبتها.
وحتى ل تكون امل�شاركة جمرد اإجراء �شكلي، من 
ال�رشوري تزويد النا�س بالإمكانات واملعلومات، وتاأمني 
الهياكل املوؤ�ش�شية التي تتيح لهم التعبري الفعلي 
عن اآرائهم وتطلعاتهم )انظر الف�شل 4(. فالهياكل 
الدميقراطية توفر ال�رشوط الالزمة للتنمية الب�رشية، 
امل�شوؤولية  تتحمل  اأن  احلكومات  على  يتعني  ولكن 
ويف  ال�شعوب.  اأمام  احلريات  تو�شيع  عن  الكاملة 
نهج التنمية الب�رشية، يجدر الأخذ بهذه املعطيات، 
املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  الهياكل  اأنواع  يف  والنظر 
والآليات  احلريات  تو�شيع  على  العمل  ت�شّهل  التي 

التي تدعم متكني الأفراد اأو املجموعات اأو تقّيده.

عدم امل�سا�اة
من العقبات التي تعوق التقدم، عدم امل�شاواة بني 
الن�شاء والرجال والفقراء والأثرياء، وبني فئات اأخرى 
الب�رشية.  التنمية  اأبعاد  خمتلف  ويف  املجتمع،  يف 
وقد تناول هذا التقرير اخل�شائر التي تلحق بالتنمية 
الأبعاد،  امل�شاواة يف خمتلف  لعدم  نتيجة  الب�رشية 
تقارير  اإىل  واإ�شافة  اجلن�شني.  بني  للفوارق  ونتيجة 
التنمية الب�رشية العاملية، تطرق العديد من تقارير 
اإىل  واملحلية  والوطنية  الإقليمية  الب�رشية  التنمية 
عدم امل�شاواة يف الدخل ويف نواٍح اأخرى من التنمية 
هيكلية  وهي  امل�شاواة،  عدم  فاأوجه  الب�رشية. 
املتاحة  الفر�س  على  توؤثر  الأحيان،  من  الكثري  يف 
للنا�س)54(. وقد ا�شتحوذ عدم امل�شاواة بني اجلن�شني 

واأثره على التنمية الب�رشية على حيز هام من هذا 
البحث)55(.

عن  املعلومات  من  الكثري  اليوم  متناولنا  ويف 
اأن معرفتنا بكيفية تطور  امل�شاواة، غري  اأبعاد عدم 
الفوارق يف خمتلف الأبعاد والعوامل التي توؤثر فيها 
كيفية  معرفة  ال�رشوري  فمن  حمدودة)56(.  تزال  ل 
تفاعل عدم امل�شاواة مع القوى الهيكلية، ول �شيما 
فكثرية  والتمكني)57(.  ال�شيا�شي  القت�شاد  عوامل 
التي  والقت�شادية  الجتماعية  ال�شيا�شات  هي 
عاجلت اأوجه عدم امل�شاواة، فيما اأ�شهمت �شيا�شات 
م�شممة  تكن  مل  واإن  الإن�شاف،  تعزيز  يف  اأخرى 
حتديداً لذلك. ول بد لنا من فهم الظروف وال�شبل 
يف  التقدمية  ال�شيا�شات  خاللها  من  اأثّرت  التي 

معاجلة عدم امل�شاواة يف الواقع.
وميكن اأن ي�شمل البحث يف جمال عدم امل�شاواة 
املوؤثرة  والعوامل  امل�شاواة  لعدم  املتعددة  املظاهر 
فيها. وقد ت�شمن الف�شل 5 ملحة عن هذه املظاهر، 
وتو�ّشع يف �رشح اأنواع عدم امل�شاواة. وت�شمل اأولويات 
تعاين  التي  املتداخلة  امل�شاواة  عدم  اأوجه  التحليل 
والفتيات،  الن�شاء  مثل  معينة،  جمموعات  منها 
الأ�شليني،  وال�شكان  الإثنية،  الفئات  وبع�س 
وكيفية تداخل اأوجه احلرمان وترابطها.  ول بد من 
القانونية،  وال�شمانات  القت�شادية،  الفر�س  درا�شة 
وامل�شاركة ال�شيا�شية، وعدم امل�شاواة يف الفر�س  يف 
اإطار متكامل. وقد اأ�شبح بالإمكان ال�شتفادة  من 
توزيع  لعر�س  اخلرائط،  ر�شم  تقنيات  يف  البتكارات 
امل�شتويني  على  املرئية  بالو�شائل  الب�رشية  التنمية 
الوطني والإقليمي، كما ميكن ال�شتفادة من درا�شة 
املبادرات الناجحة يف معاجلة عدم امل�شاواة لقرتاح 

جمالت ميكن النطالق منها للتغيري.
من  للحد  العامة  ال�شيا�شة  تو�شيات  وتركز 
عدم امل�شاواة على اإعادة توزيع الدخل، وتو�شيع نطاق 
ال�رشائب  فر�س  على  ثم  اخلدمات،  على  احل�شول 
الت�شاعدية.  وينطلق برنامج البحث لتقرير التنمية 
الب�رشية من هذه النقاط ل�شتك�شاف الإ�شالحات 
التي توؤدي اإىل معاجلة اأوجه عدم امل�شاواة الهيكلية، 
وما يتطلبه ذلك على �شعيد التمكني ال�شيا�شي 
دور  ويبقى  املوؤ�ش�شي.  والتغيري  املحرومة  للفئات 
التي  العقبات  على  الق�شاء  يف  اأ�شا�شياً  الدولة 

حتول دون متكني هذه الفئات ودجمها يف املجتمع.

ال�ستدامة �التعر�ص للمخاطر
التنمية الب�رشية ل تقت�رش على حتقيق الإجنازات، بل 
الإجنازات املحققة من خماطر  تعني كذلك حماية 
التنمية  تقارير  تطرقت  وقد  وامل�شتقبل.  احلا�رش 
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اخلي ل ياأتي كله 
دفعة �احدة

حول   1994 عام  تقرير  ومنها   ال�شابقة،  الب�رشية 
تغرّي  حول   2007/2008 عام  وتقرير  الب�رشي  الأمن 
املناخ، اإىل الأمن والتعر�س للمخاطر على م�شتويات 

خمتلفة، اأي على م�شتوى الفرد والوطن والعامل.
وتتطلب العالقة بني التقدم يف جمال التنمية 
الب�رشية واملخاطر مزيداً من التعمق يف البحث.  وقد 
اأكد هذا التقرير اأن اخلري ل ياأتي كله دفعة واحدة، 
فالتقدم يف بع�س اأوجه الرفاه قد ل يكون ممكناً، دون 
تعر�س الأفراد واجلماعات للمخاطر. ويت�شح ذلك يف 
حيث  ال�شابقة،  ال�شوفييتية  الكتلة  بلدان  حالة 
اأدى التخطيط املركزي اإىل نتائج م�شتقرة ل�شالح 
على  قادراً  يكن  مل  اأنه  غري  املواطنني،  من  العديد 
حتقيق تقدم اقت�شادي قوي وم�شتدام)58(. والبتكار 
والكفاءة يتطلبان قدراً من املناف�شة، التي قد تكون 

م�شدراً لبع�س املخاطر وحالت عدم اليقني)59(.
كيف ي�شاعدنا نهج التنمية الب�رشية يف املوازنة 
بني املخاطر والتقدم؟ اجلواب بديهي: علينا اأن نبحث 
بالتقدم يف  مت�ّس  ل   املخاطر  من  للحد  حلول  عن 
الرفاه يف نواحٍ كثرية. غري اأن حتقيق هذا الهدف لي�س 
الأحيان  بع�س  ويف  عليها،  يبدو  التي  بال�شهولة 
تواجه املجتمعات خيارات �شعبة.  ويبدو اأن الجتاه 
ال�شائد متادى يف جتاهل املخاطر وانعدام الأمن. ورمبا 
لهذا ال�شبب، وعلى الرغم من التقدم الذي تناوله 
الف�شل 2، تظهر م�شوح الراأي العام ا�شتياء وا�شع 
النطاق من نواحٍ رئي�شية يف احلياة، ومنها النواحي 
املرتبطة بالأمن)60(. ولذلك ل بد من اإعادة التقييم.

لنُعد اإىل خماطر كارثة تغرّي املناخ، والآثار املرتتبة 
على الرتكيز احل�رشي على النمو القت�شادي، وجتاهل 
الكوكب.   هذا  تطال  باأ�رشار  تنذر  التي  املوؤ�رشات 
اأخرى،  عديدة  اأمثلة  هناك  املناخ،  تغرّي  على  وعالوة 
الدخل،   يف  زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي  التجارة  كتحرير 
رفع  اأو  العمل،  ال�شتقرار يف  على  يقابلها خماطر 
النمو،  يف  ارتفاعاً  يحقق  الذي  املالية  ال�شوابط 

يقابله خماطر وقوع املزيد من الأزمات)61(.
التعر�س  ومدى  املخاطر  قيا�س  ال�شعب  ومن 
لها)62(. ففي متناول وا�شعي ال�شيا�شات جمموعة 
من البيانات لقيا�س املعدلت الإجمالية يف جمالت 
مثل ال�شحة والتعليم والدخل اأو غريها من موؤ�رشات 
قيا�س التقدم، غري اأنهم ل ميلكون �شوى قدر حمدود 
من املعلومات لقيا�س خماطر فقدان الوظيفة مثالً، 
اأو الركود، اأو وقوع كارثة طبيعية.  وال�شبب يف ذلك 
هو حالة عدم اليقني التي حتيط باملخاطر، وكذلك 
تقييم  يف  ت�شاعد  دقيقة  مقايي�س  اإىل  الفتقار 

املخاطر التي واجهها العامل يف املا�شي.
امل�شتقبل.  على  املخاوف  م�شدر  هي  واملخاطر 

ومبا اأننا ل نعرف ما يخبئه امل�شتقبل، تتوقع خمتلف 
اخلطط قدراً من املخاطر، وحت�شب لإمكانية التعر�س 
الغد،  التفكري يف  اخليارات تختلف عند  لها.  لكن 
وتقييم اأثر ما نتخذه من قرارات اليوم على الأجيال 
املقبلة. وقد ل يعطي خرباء القت�شاد الكال�شيكي 
الأجيال  رفاه  ل�شالح  اخليارات  يف  كبرياً  وزناً  اجلديد 
املقبلة، غري اأن حتديد اأهمية خمتلف الأجيال م�شاألة 
املقبلة  الأجيال  برفاه  فالت�شحية  اأخالقية خطرية، 
ل  بينما  مربرة،  غري  تبدو  بعد  تولد  مل  اأنها  ملجرد 
ميكن حتقيق التنمية الب�رشية امل�شتدامة مبعزل عن 
احلا�رش)63(.  اجليل  يف  امل�شاواة  وعدم  الفقر  معاجلة 
املفاهيم   بحث  يف  التعمق  من  بد  ل  ولذلك 

للتو�شل اإىل مبادئ بديلة.
مزيداً  يتطلب  كذلك  ال�شتدامة  وقيا�س 
الهتمام، فالعديد من املقايي�س احلالية تقوم على 
متباينة.   نتائج  وتعطي  خمتلفة  نظرية  اأ�ش�س 
امل�شتدامة  الب�رشية  للتنمية  ال�شليم  والقيا�س 
يجب اأن ي�شمل، مثالً، كيفية ا�شتخدام املجتمعات 
املوارد  وحتديد  الزمن،  مر  على  املختلفة  للم�شادر 
موارد  تكّمل  اأن  اأو  عنها  يُ�شتعا�س  اأن  ميكن  التي 
احلالية  املقايي�س  عن  يختلف  املقيا�س  وهذا  اأخرى. 
اإذ اأنه ل يتناول ا�شتدامة اأمناط ال�شتهالك والإنتاج 
التنمية  ا�شتدامة  كذلك  يتناول  بل  فح�شب، 
ال�شحة  ي�شمل  الذي  الوا�شع  الب�رشية يف معناها 

والتعليم وامل�شاواة والتمكني.
املتعلقة  الق�شايا  هذه  مثل  ومعاجلة 
بال�شتدامة تثري مو�شوع الإن�شاف بني الأجيال وبني 
تعود  ل  املعتمدة  فال�شيا�شات  الواحد.  اجليل  اأفراد 
بالفائدة نف�شها على فقراء اليوم كما على فقراء 
الأجيال املقبلة.  ومن املوا�شيع الرئي�شية املطروحة 
املتجددة،  الطاقة  ا�شتخدام  ال�شعيد،  هذا  على 
والنمو  الأخ�رش،  بالقت�شاد  الب�رشية  التنمية  وربط 
ال�رشائب  مثل  ال�شوق،  اآليات  من  وغريها  الأخ�رش، 
اخل�رشاء، وخطط حتديد حد اأق�شى وعدم تخطيه، 
والتجارة البيئية، والأطر التنظيمية ملنع ال�شتخدام 
امللكية  حقوق  ذلك  يف  مبا  للموارد،  امل�شتدام  غري 

والرقابة املالية.
اتخاذ  املناخ  تغرّي  من  املتاأتية  املخاطر  وتتطلب 
�شريكز  ذلك،  على  وتاأكيداً  حا�شمة.  اإجراءات 
مو�شوع  على   2011 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير 
التقرير  وهذا  للمخاطر.  والتعر�س  ال�شتدامة 
النقا�س  اإثراء  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  اجلديد  العاملي 
حول املق�شود بال�شتدامة، وما الذي يجب اأن يكون 
م�شتداماً، وما الذي يجب اتخاذه من اإجراءات حلماية 
وتخ�شي�س  العامل.  �شكان  من  ال�شعيفة  الفئات 
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التنمية التي حمورها 
الإن�سان، ل تتحقق 

بالعمل الفكري 
فقط، بل تعني بناء 
التقدم على اأ�س�ص 
من�سفة ��ساملة، 

تعني متكني النا�ص من 
امل�ساركة الفعالة يف 
التغيي، تعني �سمان 
حتقيق الإجنازات من 
غي امل�سا�ص بحقوق 

الأجيال الآتية

قبل  ال�شتدامة  ملو�شوع  الب�رشية  التنمية  تقرير 
قمة الأر�س القادمة يف ريو دي جنريو يف عام 2012، 
عام  تقرير  �شاأن  احلوار،  توجيه  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن 
1992 الذي �شدر قبل انعقاد قمة الأر�س الأوىل)64(.  
واأوجه  الروابط  حول  وال�رشيح  املفتوح  والنقا�س 
مفهوم  تو�شيح  اإىل   �شيوؤدي  والتكامل  الت�شارب 

التنمية الب�رشية امل�شتدامة.

*                       *                       *              

اأكد هذا التقرير على اأهمية نهج التنمية الب�رشية 
احلادي  القرن  حتديات  حتليل  يف  الرا�شخة  ومكانته 

والع�رشين ومواجهتها.
للتجارب  �شامالً  ا�شتعرا�شاً  ت�شمن  وقد 
جديدة  نتائج  على  ال�شوء  ف�شلط  املا�شي،  يف 
فالنا�س يف خمتلف  الهتمام.   من  املزيد  ت�شتحق 
اأنحاء العامل حققوا حت�شناً كبرياً يف نواح رئي�شية 
اأف�شل،  يتمتعون ب�شحة  اليوم  من حياتهم. وهم 
وينعمون  التعليم،  يف  اأعلى  م�شتويات  لون  ويح�شّ
على  القدرة  من  مزيداً  وميلكون  الرثوة،  من  مبزيد 
اختيار قادتهم، اليوم اأكرث من اأي وقت م�شى. وهم 

بذلك يحظون باإمكانات لعي�س حياة اأف�شل.
اأن وترية التقدم تتفاوت كثرياً  لكننا راأينا اأي�شاً 
بني بلد واآخر ومنطقة واأخرى، واأن حظ بع�س البلدان 
واملناطق مل يكن وافراً. ففي الكثري من الأماكن، ل 
وا�شحة،  ال�شعف  ومواطن  �شا�شعة  الفوارق  تزال 
ل بل اآخذة يف التزايد. وهذا اأدى اإىل اختالل حاد يف 
توازن القوى اأو اإىل الك�شف عن مثل هذا الختالل، 
واإىل اإثارة ت�شاوؤلت جدية حول مدى ا�شتدامة اأمناط 

الإنتاج وال�شتهالك احلالية.
واألقينا ال�شوء من جديد على بع�س التحديات 
املاثلة، ومنها الأبعاد املتعددة للفقر وعدم امل�شاواة.  
واملتزايدة  الهيكلية،  امل�شاواة  عدم  اأوجه  وحددنا 
وبني  الأبعاد  من  �شل�شلة  يف  املجالت،  بع�س  يف 
خمتلف املجموعات، باعتبارها حتديات تعوق التقدم 
يف جمال التنمية الب�رشية. كما ك�شفت الدرا�شات 

قد  البلدان  بع�س  اأن  اجلن�شني  بني  الفوارق  حول 
حققت نتائج جيدة يف جمالت هامة لكن الفجوة 
للفقر  واأظهر مقيا�س جديد  تزال غري مقبولة.   ل 
املتعدد الأبعاد �شدة احلرمان ومدى انت�شاره يف اأكرث 

من 100 بلد.
نطاق  لتو�شيع  برناجماً  الأخري  الف�شل  واقرتح 
الغني  الرتاث  من  ا�شتفدنا  وقد  الب�رشية.  التنمية 
يف الفكر الإمنائي والتقاليد الرا�شخة، للرتكيز على 
ال�شيا�شات،  �شعيد  فعلى  والأبحاث.  ال�شيا�شات 
املبادئ  على  يرتكز  نهج  اعتماد  �رشورة  على  اأكدنا 
الرئي�شية لتوجيه ال�شيا�شة العامة، واأهمية مراعاة 
والعقد  الدولة  قدرة  �شيما  ول  املحلية،  الظروف 
الجتماعي فيها، واأهمية القوى العاملية، ول �شيما 
نظام احلكم العاملي وامل�شاعدات وال�رشاكات. وعلى 
جمع  حت�شني  اأهمية  على  اأكدنا  الأبحاث،  �شعيد 
اأبعاد التنمية الب�رشية، واإعادة النظر  البيانات حول 
يف الأ�شا�س املفاهيمي لدرا�شة التنمية والبحث يف 
التعمق  الب�رشية يف  التنمية  روؤية  م�شاهمة  مدى 
يف الأبعاد التي هي جوهر مفهوم التنمية الب�رشية.
لوثر  مارتني  كلمات  ح�شب  الب�رشي  فالتقدم 
جهد  ثمرة  هو  بل  حتمياً،  ول  تلقائياً  "لي�س  كينغ 
العمل  هذا  غري  ومن  ي�شتكني،  ل  و�شعي  يهداأ،  ل 
الركود  لقوى  مالذاً  نف�شه  الوقت  ي�شبح  الدوؤوب 
الجتماعي")65(. وفكرة التنمية الب�رشية هي جت�شيد 
من  ملتزمة  جمموعة  فكرة  وهي  اجلهود،  لهذه 
طريقة  تغيري  ب�رشورة  املقتنعني  واخلرباء  املفكرين 

التفكري يف تقدم املجتمعات.  
اأن حتقيق برنامج التنمية الب�رشية يتطلب  غري 
امل�شي اإىل اأبعد من ذلك.  فالتنمية التي حمورها 
الإن�شان، ل تتحقق بالعمل الفكري فقط، بل تعني 
تعني  و�شاملة،  من�شفة  اأ�ش�س  على  التقدم  بناء 
متكني النا�س من امل�شاركة الفعالة يف التغيري، تعني 
بحقوق  امل�شا�س  غري  من  الإجنازات  حتقيق  �شمان 
اأمراً  لي�شت  التحديات  ومواجهة  الآتية.  الأجيال 
ممكناً فح�شب، بل هي �رشورة، و�رشورة ملحة اليوم 

اأكرث من اأي وقت م�شى.




