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لعام  الب�رشية  التنمية  "الإن�سان هو الرثوة احلقيقية لأي اأمة"، بهذه الكلمات بداأ تقرير 
1990، مب�رشاً بنهج جديد يف الفكر الإمنائي.  فقد يبدو من البديهي اليوم اأن الهدف من 
التنمية هو تهيئة بيئة يعي�ص فيها الإن�سان حياة مديدة ملوؤها ال�سحة والإبداع. ولكن 
مل يكن هذا هو احلال دائماً. وكان من الأهداف الرئي�سية لتقرير التنمية الب�رشية على 

مدى الأعوام الع�رشين املا�سية، التاأكيد على اأن الإن�سان هو اأ�سا�ص التنمية وجوهرها.

العام �سحة  لهذا  الب�رشية  التنمية  تقرير  ويكّر�ص 
هذا النهج، الذي اأطلقه منذ 20 عاماً. وهو اليوم 
اأكرث �سلة بالواقع من اأي وقت م�سى، حيث احلاجة 
تغيري،  من  العامل  ي�سهده  ما  مواكبة  اإىل  ملحة 
والواقع  الإن�سان.  رفاه  لتح�سني  ال�سبل  واإيجاد 
ولي�ست  التطور،  دائمة  فكرة  الب�رشية  التنمية  اأن 
ومع  وال�ساكنة.  الثابتة  املفاهيم  من  جمموعة 
التغيري الذي ي�سهده العامل ل بد واأن تتغرّي الأدوات 
التقرير  هذا  يتناول  ولذلك  التحليلية.  واملفاهيم 
كيفية تعديل نهج التنمية الب�رشية بحيث ي�سلح 
ملواجهة التحديات التي ت�سهدها الألفية اجلديدة. 

التنمية  اأحرزت  املا�سية،  الع�رشين  الأعوام  ويف 
فالنا�ص  عديدة.  نواٍح  يف  كبرياً  تقدماً  الب�رشية 
حياة  ويعي�سون  اأف�سل،  ب�سحة  يتمتعون  اليوم 
التعليم،  يف  اأعلى  م�ستويات  لون  ويح�سّ اأطول، 
من  مزيد  على  للح�سول  بالإمكانات  ويحظون 
ال�سلع واخلدمات. وما حتقق من حت�ّسن يف ال�سحة 
ظروفاً  تعي�ص  التي  البلدان  حتى  �سمل  والتعليم 
يقت�رش  تقّدم مل  من  اأحرز  وما  �سعبة،  اقت�سادية 
على م�ستوى ال�سحة والتعليم والدخل، بل �سمل 
قدرة النا�ص على اختيار قادتهم، والتاأثري على القرار 

يف ال�ساأن العام، واكت�ساب املعرفة. 
ومع ذلك، لي�ص كل ما �سهدته الأعوام املا�سية 
�سواء  امل�ساواة،  عدم  مظاهر  ازدادت  فقد  م�رشقاً. 
اأمناط  وانت�رشت  بينها،  فيما  اأم  البلدان  داخل  اأكان 
الإنتاج وال�ستهالك غري امل�ستدامة، وكرثت التباينات 
يف الإجنازات املحققة.  و�سهد �سكان بع�ص املناطق، 
مثل جنوب اأفريقيا والحتاد ال�سوفييتي ال�سابق، فرتات 
من الرتاجع وخ�سو�ساً يف املجال ال�سحي، وظهرت 

خماطر جديدة تتطلب مواجهتها ابتكار �سيا�سات 
الفوارق  وتقلي�ص  الأ�رشار  مبعاجلة  ت�سمح  عامة 
للجميع.   الفائدة  لتحقيق  ال�سوق  قوى  وبتطويع 
جديدة.   اأدوات  الق�سايا  هذه  معاجلة  وتتطلب 
اأدلّة  جمموعة  اإىل  التقرير  هذا  ي�سيف  ولذلك 
دليل  هي  جديدة،  مقايي�ص  ثالثة  الب�رشية  التنمية 
التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�ساواة، ودليل 
الأبعاد.  املتعدد  الفقر  ودليل  اجلن�سني،  بني  الفوارق 
التطّور  من  املبتكرة  املقايي�ص  هذه  ا�ستُمّدت  وقد 
بحيث  القيا�ص  وطريقة  النظرية  �سهدته  الذي 
اأثر عدم امل�ساواة والفقر على عملية  توؤكد اأهمية 
الب�رشية. وكان الق�سد من هذه املقايي�ص  التنمية 
الإ�سافية اإثراء النقا�ص وامل�سي به اإىل ما هو اأبعد 

من الرتكيز على الأرقام الإجمالية التقليدية.
ت�ستلزم  اليوم  عامل  يواجهها  التي  والتحديات 
العامة.   ال�سيا�سة  م�ستوى  على  جديدة  روؤية 
ول  فورية،  بحلول  تتحقق  ل  الب�رشية  فالتنمية 
العامة  لل�سيا�سة  نتيجة  هي  بل  �سحرية،  بع�سا 
ن�ستطيع  ل  اأولً،  فنحن،  ومفعولها.  املّتبعة 
الفرتا�ص باأن التنمية يف امل�ستقبل �ستكون تكراراً 
تفوق  وامل�ستقبل  اليوم  ففر�ص  املا�سي:  لإجنازات 
وثانياً،  املجالت.   الكثري من  املا�سي يف  ما �سهده 
اأن  املختلفة  والظروف  املتنوعة  التجارب  اأثبتت 
�سعيد  على  الو�سفات  تعميم  املمكن  غري  من 
ال�سيا�سة العامة، بل من امل�ستح�سن الرتكيز على 
مبادىء وتوجيهات اأ�سا�سية. وثالثاً، ل بد من معاجلة 

التحديات الطارئة، واأبرزها تغرّي املناخ.
والتحديات املاثلة يف الأفق كثرية، بع�سها يرتبط 
ال�سيا�سات تكون  اأن  يجب  اإذ  العامة،  بال�سيا�سة 
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الإمنائية حملية املن�ساأ، واأن ترتكز على مبادئ �سلبة 
قدرة  تتجاوز  مب�ساكل،  يرتبط  وبع�سها  ورا�سخة؛ 
الدول منفردة، وتتطلب موؤ�س�سات عاملية خا�سعة 
على  اأثر  التحديات  ولهذه  الدميقراطية.  للم�ساءلة 
توجيه اأعمال البحث اأي�ساً، بحيث يتعّمق التحليل 
النمو  بني  العالقة  �سعف  اأ�سباب  تو�سيح  يف 
القت�سادي والتح�ّسن يف ال�سحة والتعليم، وكذلك 
يف اأثر تعدد اأبعاد الأهداف الإمنائية على الفكر الإمنائي.

 
ع�سرون عاماً من �لتنمية �لب�سرية

قبل ع�رشين عاماً، �سهد العامل عقداً مثقالً بالديون 
و�سيا�سات التكّيف والتق�ّسف، بينما كانت جتتاحه 
اجلو  هذا  ويف  ال�سيا�سية.   التحّولت  من  موجة 
برنامج  تقرير  ظهر  املت�سارعة،  بالتطّورات  املفعم 
عن  تعبري  خري  ليكون  الأول  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
الجتاه الإن�ساين، اإذ دعا اإىل اعتماد نهج جديد ي�سع 
الإن�سان يف �سلب القت�ساد والتنمية. وهذا النهج 
الذي ا�ستمد جذوره من روؤية جديدة للتنمية، كان 
ثمرة حما�ص املوؤلّف الرائد للتقارير الأوىل، حمبوب احلق 
وروؤيته املبدعة، وكذلك ثمرة جهود زميله اأمارتيا �سن. 
ويف العدد الع�رشين نعيد التاأكيد على الأهمية 
التي  الروؤية  بُعد  ونبنّي  الب�رشية،  للتنمية  الدائمة 
والطبيعة  الب�رشية،  التنمية  نهج  عليها  يرتكز 
التي  وال�سيا�سات  واملقايي�ص  للمفاهيم  اجلديدة 
هامة حول  اأفكار  من  به  اأ�سهمت  وما  يت�سمنها، 
نحو  الطريق  معامل  ر�سم  وكيفية  التقّدم،  اأمناط 

التنمية التي اأ�سا�سها الإن�سان. 
الب�رشية  التنمية  تقرير  بداأ   ،1990 عام  ففي 
"التي  التنمية  اأنها  الب�رشية على  التنمية  بتعريف 
ال�سحة  وتكّر�ص حقهم يف  الب�رش"،  خيارات  تو�ّسع 
اأن  التقرير  اأكد  كما  املديدة.  احلياة  ويف  والتعليم، 
مفهوم التنمية الب�رشية والرفاه ل يقت�رش على هذه 
الأبعاد، بل يتجاوزها لي�سمل جمموعة من الإمكانات 
والقدرات، منها احلريات ال�سيا�سية، وحقوق الإن�سان. 
على  "القدرة  عن  �سميث  اآدم  قاله  مبا  يذّكر  وهذا 
الذي  وال�ستح�سان  خجل".   غري  من  احلياة  عي�ص 
املجتمع  ومنظمات  احلكومات  من  التقرير  لقاه 
�سوى  يكن  مل  الإعالم  وو�سائط  والباحثني  املدين 
النهج  هذا  اأحدثه  الذي  العميق  الأثر  على  دليل 
وخارجها. بالتنمية  املعنية  الأو�ساط  يف  املبتكر 

تاأكيد جمّدد
على الرغم من احلذر الذي يالحظه القارئ يف التعبري 

عن الروؤية اجلديدة للتنمية الب�رشية يف التقرير الأول، 
"بتو�سيع  الروؤية  هذه  اخت�سار  اأ�سبح  ما  �رشعان 
وهذا  ال�ستخدام.  �سائع  تعريفاً  الب�رش"  خيارات 
الو�سف اأ�سا�سي لكنه غري كاف. فالتنمية الب�رشية 
الزمن،  عرب  وتثبيتها  الإيجابية  النتائج  اإدامة  تعني 
كما تعني مكافحة الأمناط واملمار�سات التي تُفقر 
الهيكلي.  الإجحاف  وتكرّ�ص  القمع،  وتر�ّسخ  الب�رش، 
وهكذا ي�سبح تطبيق مبادئ عاّمة مثل الإن�ساف، 

وال�ستدامة، واحرتام حقوق الإن�سان، �رشورة ملّحة.
وال�سفة املالزمة لتقليد التنمية الب�رشية، هي 
التطّور. ويف هذا  ودائم  الرتكاز على نهج متحرك 
ب�سيغة  ال�سفة  هذه  على  تاأكيد  اإعادة  التقرير 
الواقع،  يف  الإمنائي  العمل  ممار�سات  مع  تتنا�سب 
ومع الأدبيات الأكادميية حول التنمية الب�رشية ونهج 

الإمكانات: 

الب�رش  حلريات  تو�سيع  هي  الب�رشية  التنمية 
فيعي�سوا حياة مديدة ملوؤها ال�سحة والإبداع، 
ين�سدونها،  التي  الأهداف  حتقيق  اإىل  وي�سعوا 
يف  التنمية  م�سارات  ر�سم  يف  وي�ساركوا 
كوكب  على  وال�ستدامة  الإن�ساف  من  اإطار 
وجماعات،  اأفراداً  فالب�رش  اجلميع.  عليه  يعي�ص 
وهم  الب�رشية،  التنمية  لعملية  املحرك  هم 

امل�ستفيد منها. 

جوهر  على  تاأكيد  اإعادة  ال�سيغة  هذه  ويف 
اأ�س�ص  من  عليه  تقوم  ما  على  الب�رشية،  التنمية 
تنطوي  ما  على  والتمكني،  والإن�ساف  ال�ستدامة 
تكون  اأن  ميكن  املكا�سب  اأن  ومبا  مرونة.  من  عليه 
�سعيفة وعر�سة للزوال، والأجيال امل�ستقبلية يجب 
تركيز  ال�رشوري  من  العادلة،  باملعاملة  حتظى  اأن 
اجلهود على �سمان ا�ستمرارية التنمية الب�رشية عرب 
الزمن، وهذا ما يُق�سد بال�ستدامة.  ومبا اأن التنمية 
اأن  يجب  الهيكلية،  الفوارق  اإزالة  تعني  الب�رشية 
تكون من�سفة.  ومبا اأنّها تعني القدرة على ممار�سة 
اخليارات الفردية، وامل�ساركة يف اخليارات التي تتخذ 
على م�ستوى الأ�رشة واملجتمع والوطن، والتاأثري فيها 
وال�ستفادة منها، يجب اأن يكون هدفها التمكني. 

احلوار  اأهمية  الب�رشية  التنمية  تغفل  ول 
بحث  مو�سوع  اأهدافها  تبقى  بحيث  والنقا�ص، 
يف  الأ�سا�ص  هم  وجماعات  اأفراداً  والب�رش  وجدل. 
الب�رشية  للتنمية  اإطار  يف  التنمية،  عملية  حتديد 
غنية،  اأم  كانت  فقرية  البلدان  جميع  على  يُطّبق 
وعلى جميع الب�رش. ومن ال�رشوري و�سع منوذج للقرن 

اجلديد يتمتع مبا يكفي من املرونة والقوة واحليوية.

يف الأع�ام املا�سية 
اأحرزت التنمية 

الب�رشية تقدماً كبرياً 
يف ن�اح كثرية، ولكن 

ملمح ال�س�رة لي�ست 
كلها م�رشقة



3 ملحة عامة

تطّور �لرفاه: م�سار متقّلب

من اأهم م�ساهمات تقرير هذا العام التقييم املنهجي 
الذي يقّدمه لأداء عنا�رش التنمية الب�رشية على مدى 
اأربعني عاماً. وهذا التقييم لفرتة طويلة م�ست، هو 
من اأهم اأهداف التقرير ال�سادر يف الذكرى الع�رشين، 
اإذ هو اأو�سع حتليل يت�سمنه تقرير التنمية الب�رشية 
هامة.  جديدة  باأفكار  ياأتي  اأنّه  كما  �سدوره،  منذ 
فعامل اليوم اأف�سل بكثري من عامل عام 1990، 
الع�رشين  الأعوام  مدى  وعلى   .1970 عام  حتى  اأو 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  كثريون  حقق  املا�سية، 
حت�سناً كبرياً يف نواح هامة من حياتهم. فهم اليوم 
اأكرث من اأي وقت م�سى، يتمتعون ب�سحة اأف�سل، 
من  مبزيد  ويحظون  اأعلى،  علمياً  حت�سيالً  وميلكون 
الرثوة، وميلكون مزيداً من القدرة على اختيار قادتهم 
وم�ساءلتهم.  وال�ساهد على ذلك، هو دليل التنمية 
الب�رشية، الذي ي�سّم معلومات عن متو�سط العمر 
يف  والدخل  الدرا�سة،  �سنوات  ومتو�سط  املتوقع، 
قيا�ص مركب خمت�رش. وقد ارتفع املتو�سط العاملي 
املائة  18 يف  الب�رشية بن�سبة  التنمية  لقيمة دليل 
منذ عام 1990 )و41 يف املائة منذ عام 1970(، مبّيناً 
املتوقع،  العمر  متو�سط  الكبري يف  التح�سن  بذلك 
وم�ستوى اللتحاق باملدار�ص، ومعّدل الإملام بالقراءة 
والكتابة، وم�ستوى الدخل.  غري اأن هذا التح�ّسن مل 

يخُل من التفاوت والتقّلب كما �سرنى لحقاً.
البلدان  جميع  التقّدم  هذا  من  ا�ستفادت  وقد 
تقريباً. فمن اأ�سل 135 بلداً تكّون العّينة مو�سوع 
وت�سّم   ،2010 اإىل   1970 من  الفرتة  خالل  الدرا�سة 
92 يف املائة من �سكان العامل، تراجع دليل التنمية 
جمهورية  هي  فقط،  بلدان  ثالثة  يف  الب�رشية 
كان  عما  وزمبابوي،  وزامبيا،  الدميقراطية،  الكونغو 

عليه يف عام 1970. 
وبوجه عام، متّكنت البلدان الفقرية من اللحاق 
التنمية  دليل  حيث  من  الغنية  البلدان  بركب 
الب�رشية. وهذا التقارب ير�سم �سورة اأكرث اإ�رشاقاً من 
ال�سورة التي تنم عنها اجتاهات الدخل حيث ل يزال 
جميع  يف  يحدث  مل  التقدم  اأن  غري  جلياًً.  التباين 
البلدان بال�رشعة نف�سها، والفوارق ل تزال �سا�سعة. 
والبلدان التي �سهدت اأبطاأ تقّدم هي بلدان جنوب 
فريو�ص  انت�سار  حيث  الكربى،  الأفريقية  ال�سحراء 
ال�سوفييتي  الحتاد  وبلدان  الب�رشية،  املناعة  نق�ص 

ال�سابق، حيث ارتفاع معدلت وفيات الكبار. 
اأما البلدان التي حّلت يف املرتبة الأوىل من حيث 
التح�سن يف دليل التنمية الب�رشية فت�سمل بلداناً 
اإندوني�سيا  مثل  الدخل،  منو  يف  "معجزات"  حققت 

اأخرى  بلداناً  ت�سمل  كما  وال�سني.  اجلنوبية  وكوريا 
مثل تون�ص وُعمان ونيبال حيث كان التقدم ملحوظاً 
يف اأبعاد التنمية الب�رشية غري املرتبطة بالدخل. ومن 
تقت�رش  الأوىل ل  الع�رشة  البلدان  قائمة  اأن  الالفت 
على البلدان التي ُعرفت بتفوق اأدائها.  وحتّل اإثيوبيا 
املرتبة احلادية ع�رشة مع ثالثة من بلدان جنوب  يف 
ال�سحراء الأفريقية الكربى )بوت�سوانا وبنن وبوركينا 

فا�سو( يف املراتب اخلم�ص والع�رشين الأوىل. 
وهكذا يعطي التقييم من منظور اأو�سع �سورة 
جلنة  �سورة  مع  تتطابق  ل  النجاح،  عن  خمتلفة 
وهذا  والتنمية.  بالنمو  املعنية   )Spence( �سبن�سي 
اأن التقّدم يف ال�سحة والتعليم هو  التقييم يبنّي 
الذي يحرك النجاح يف التنمية الب�رشية. والواقع اأن 
الأوىل  الع�رشة  البلدان  قائمة  دخلت  بلدان  �سبعة 
بف�سل جودة اأدائها يف قطاعي التعليم وال�سحة، 
واأحياناً من غري اأن حتقق معّدلً مرتفعاً يف النمو.  

ومل حترز جميع البلدان التقدم بال�رشعة نف�سها، 
الأعوام  مدى  فعلى  �سا�سعة.  تزال  ل  والفوارق 
يف  التح�سن  ن�سبة  تتعّد  مل  املا�سية،  الأربعني 
البلدان،  ربع  املائة يف  20 يف  الب�رشية  التنمية  دليل 
اآخر  ربع  �سهده  الذي  التح�سن  ن�سبة  جتاوزت  بينما 
65 يف املائة. وبع�ص هذه الفوارق تُعزى اإىل اختالف 
النقاط التي بداأ منها هذا التح�سن، فاأقل البلدان 
يف  املتقدمة  البلدان  من  اأكرب  تقدماً  حققت  منواً 
الفوارق  ن�سف  اأن  غري  وال�سحة.  التعليم  قطاعي 
ميكن  ل  فوارق  هي  الب�رشية  التنمية  دليل  اأداء  يف 
تربيرها على اأ�سا�ص دليل التنمية الب�رشية يف نقطة 
نقاط  من  انطلقت  البلدان  من  فالعديد  البتداء. 
كان  حققته  الذي  التقدم  لكن  ن�سبياً،  متقاربة 
متبايناً، مما ي�سري اإىل اأن عوامل اأخرى خا�سة بكل بلد 
اجلغرافية،  والعوامل  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  مثل 

لعبت دوراً هاماً يف حتديد م�سار هذا التقّدم.
�سهد القطاع ال�سحي تقدماً ما لبث اأن تباطاأ. 
وهذا التباطوؤ يف التقدم الإجمايل �سببه انتكا�سات 
كبرية يف 19 بلداً؛ يف ت�سعة منها، �ستة يف منطقة 
جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى وثالثة يف الحتاد 
العمر  متو�سط  انخف�ص  ال�سابق،  ال�سوفييتي 
عام  ما كان عليه يف  اأقل  اإىل  الولدة  املتوقع عند 
1970. و�سبب هذا الرتاجع هو انت�سار فريو�ص نق�ص 
يف  الكبار  وفيات  معّدل  وارتفاع  الب�رشية  املناعة 

البلدان التي متر مبرحلة انتقالية. 
ووا�سع  كبرياً  فكان  التعليم  يف  التقّدم  اأما 
�سنوات  متو�سط  يف  حت�سن  اإىل  وي�سري  النطاق، 
على  احل�سول  يف  امل�ساواة  يف  وكذلك  الدرا�سة، 
فر�ص التعليم بني الإناث والذكور.  كما ي�سري هذا 

من اأهم ما يقدمه 
تقرير هذا العام 

التقييم املنهجي 
لأداء عنا�رش التنمية 
الب�رشية على مدى 

اأربعني عاماً
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اإىل  يوؤدي  ما  كثرياً  الذي  الدولة  تدخل  اإىل  التقّدم 
زيادة عدد امللتحقني باملدار�ص اإن مل يوؤّد بال�رشورة اإىل 

حت�سني نوعية التعليم.  
اأكرب من  قدر  الدخل فهو على  التقّدم يف  اأما 
ل  الإجمايل،  التح�ّسن  من  الرغم  وعلى  التباين. 
وال�سحة.   التعليم  يف  هو  كما  الدخل،  يف  تقارب 
فالبلدان الغنية حققت يف املتو�سط منواً اأ�رشع من 
البلدان الفقرية على مدى الأعوام الأربعني املا�سية. 
النامية ل  والبلدان  املتقّدمة  البلدان  بني  والفجوة 
جمموعة  ترتبع  اإذ  ال�سعيد،  هذا  على  قائمة  تزال 
توزيع  يف  القائمة  راأ�ص  على  البلدان  من  �سغرية 
الدخل، وقليلة هي البلدان التي بداأت فقرية وخرجت 
من حالة الفقر لتن�سم اإىل جمموعة البلدان ذات 

الدخل املرتفع.  
ول �سك يف اأن تقدماً كبرياً قد اأُحرز، لكن التغرّيات 
التي توالت على مدى العقود القليلة املا�سية مل 
�سهدت  البلدان  فبع�ص  اإيجابية.  جميعها  تكن 
بّددت يف  ال�سحة،  ول �سيما يف  انتكا�سات كبرية، 
اأعوام قليلة مكا�سب ا�ستغرق حتقيقها عقوداً من 
�سديد،  تباين  على  القت�سادي  النمو  وكان  الزمن. 
�رشيعاً  منواً  �سهدت  التي  البلدان  يف  اأكان  �سواء 
النمو.  هذا  من  ا�ستفادت  التي  املجموعات  يف  اأم 
اأنحاء  خمتلف  يف  الب�رشية  التنمية  يف  والفجوات 
تراجع. من  �سهدته  ما  رغم  كبرية  تزال  ل  العامل، 

�أمناط �لتنمية �لب�سرية وحمركاتها

بني  كبرية  فوارق  مع  العاملي  التقّدم  ترافق  لقد 
عاملية  واجتاهات  قوى  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  البلدان. 
للتقّدم  فر�ساً  البلدان  جميع  متناول  يف  و�سعت 
على جميع م�ستويات التنمية، لكن مدى ال�ستفادة 

من هذه الفر�ص هو الذي اختلف بني بلد واآخر. 
اإليها  تو�سلت  التي  امل�ستغربة  النتائج  ومن 
ويوؤكد  الأخرية  الأعوام  الب�رشية يف  التنمية  اأبحاث 
النمو  بني  الرتابط  �سعف  التقرير،  هذا  عليها 
القت�سادي والتح�ّسن يف ال�سحة والتعليم. وتظهر 
امل�ستويني  يف  خ�سو�ساً  ال�سعف،  هذا  اأبحاثنا 
الب�رشية.   التنمية  لدليل  واملنخف�ص  املتو�سط 
الو�سع  يف  التح�سن  مدى  هو  ذلك  ومقيا�ص 
والرتابط  تعليمهم.   م�ستوى  ويف  للب�رش  ال�سحي 
غياب  مع  يتناق�ص  والذي  اليوم  امل�ستويات  يف 
الزمن، لي�ص �سوى مظهر  التغرّيات عرب  الرتابط يف 
من مظاهر الأمناط التي كانت �سائدة يف املا�سي، 
الوحيدة  هي  غنية  اأ�سبحت  التي  البلدان  اأن  وهو 
يف  للتقّدم  املرتفعة  التكاليف  حتّمل  على  القادرة 

وتغرّي  التكنولوجيا  تطّور  ولكن  والتعليم.  ال�سحة 
الهياكل الجتماعية اليوم ي�سمح للبلدان الفقرية 

اأي�ساً بتحقيق مكا�سب كبرية.
وكان التدفق غري امل�سبوق لالأفكار عرب البلدان يف 
تكنولوجيات  املوا�سيع من  الأخرية حول كل  الآونة 
واأمناط  ال�سيا�سية  واملثل  ال�سحة  على  احلفاظ 
الإنتاج، م�سدراً لتحّولت كبرية. و�سمحت البتكارات 
للبلدان بتح�سني ال�سحة والتعليم بكلفة متدنية.  
وهذا ما يف�رّش �سعف الرتابط عرب الزمن بني الأبعاد 
بالدخل يف  املرتبطة  والأبعاد غري  بالدخل  املرتبطة 

التنمية الب�رشية. 
اأ�سا�سيني  عن�رشين  والنمو  الدخل  ويبقى 
لي�ص  ذلك  بخالف  تفكري  واأي  التنمية.  عملية  يف 
�سوى اإغفال لأهمية الدخل يف تو�سيع اآفاق الب�رش.  
فالدخل �رشوري لتمكني الإن�سان من امتالك املوارد 
وامللب�ص،  وامل�سكن،  الغذاء،  على  للح�سول  الالزمة 
ولتو�سيع خياراته يف القيام باأن�سطة قّيمة وجمزية، 
يحّب.  من  مع  الوقت  لتم�سية  املجال  ولإف�ساح 
املتاحة  الفر�ص  �سعة  على  دليل  الدخل  منو  ويف 
لي�ست  تلك  اأن  مع  الالئق،  العمل  على  للح�سول 
ما  القت�سادي كثرياً  والنكما�ص  دائماً،  الواقع  حال 
لدى  هواج�ص  تثري  العمل  فر�ص  خ�سائر يف  ي�سبب 
الإن�سان يف خمتلف اأنحاء العامل. والدخل هو اأي�ساً 
حتتاج  التي  العائدات  من  وغريها  لل�رشائب  م�سدر 
م�ساريع  وتنفيذ  اخلدمات  لتقدمي  احلكومات  اإليها 
اإعادة التوزيع. وهكذا يبقى منو الدخل من الأولويات 
اأن  على  العامة  ال�سيا�سة  على �سعيد  حُتّدد  التي 

ي�سمل اجلميع.  
ول تنكر نتائج اأبحاثنا اأهمية ارتفاع الدخل يف 
اخلدمات  على  احل�سول  على  الفقراء  قدرة  تعزيز 
على  الأدلّة  وفرة  توؤكده  ما  وهذا  الجتماعية، 
�سعيد القت�ساد الكلي. فعالقة الرتابط بني املكانة 
القت�سادية والجتماعية والو�سع ال�سحي كثرياً ما 
تنّم عن ميزة يتمتع بها الأثرياء ن�سبة اإىل الفقراء 
يف احل�سول على اخلدمات ال�سحية. غري اأن التحليل 
الوارد يف هذا التقرير يلقي ظاللً من ال�سك حول 
القطاعات  جلميع  ال�سامل  الدخل  منو  كان  اإذا  ما 
يكفي لتعزيز خدمات ال�سحة والتعليم يف البلدان 
حيث دليل التنمية الب�رشية منخف�ص اأو متو�سط. 
ولعّل يف هذا اخلرب ما ي�رشّ لأن النمو املّطرد يبقى يف 

الكثري من الأحيان هدفاً بعيد املنال. 
بيانات  اإىل  بال�ستناد  البحث  نتائج  وتوؤكد 
تقرير  رّكز عليهما  وحتليالت جديدة على حقيقتني 
الب�رشية  التنمية  البداية:  منذ  الب�رشية  التنمية 
تختلف عن النمو القت�سادي، وحتقيق اإجنازات كبرية 

تُظهر اأبحاثنا �سعف 
علقة الرتابط بني 
النم� القت�سادي 

والتح�ّسن يف ال�سحة 
والتعليم يف البلدان 

ذات امل�ست�ى املت��سط 
واملنخف�ص يف التنمية 

الب�رشية
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النمو  تعذر  ولو  حتى  ممكن  الب�رشية  التنمية  يف 
ال�سابقة  التقارير  اأ�سارت  وقد  ال�رشيع.  القت�سادي 
�رشي  مثل  وبلدان  الهند،  يف  كريال  مقاطعة  اإىل 
حتقيق  من  متكنت  اإذ  وكوبا  وكو�ستاريكا،  لنكا، 
بلدان  م�ستوى  فاق  الب�رشية  التنمية  من  م�ستوى 
هذه  حتقيق  اأمكن  وقد  الدخل.  يف  تعادلها  اأخرى 
الأخرى  والأبعاد  الدخل  منو  بني  بالف�سل  الإجنازات 

للتنمية الب�رشية وتقييم التقّدم فيها.

دور �ملوؤ�س�سات
للتقّدم  املوؤاتية  والإ�سالحات  ال�سيا�سات  تختلف 
القيود  على  وتتوقف  املوؤ�س�سات  ظروف  باختالف 
الهيكلية وال�سيا�سية. وكثرياً ما اأخفقت حماولت 
بلدان  على  واملوؤ�س�سية  ال�سيا�سية  احللول  تعميم 
تختلف فيها الظروف وتتنوع، لأن ال�سيا�سات يجب 
اأن تنطلق من الظروف املوؤ�س�سية القائمة كي تاأتي 
الهند  يف  القت�سادي  فالتحرير  املن�سود.   بالتغيري 
مثال، �سعى اإىل تخفيف القيود عن بيئة تغلب فيها 
واإف�ساح  ال�سوابط  برفع  وذلك  العائلية،  امل�ساريع 
املوؤ�س�سات يف  دور  اأهمية  ومع  للمناف�سة.   املجال 
التاأثري على التنمية الب�رشية، تبقى كيفية تفاعلها 
من  مزيداً  ي�ستحق  مو�سوعاً  املحلي  ال�سياق  مع 

البحث. 
تنظيم  كيفية  الأخرى  الهامة  اجلوانب  ومن 
حاولت  فاحلكومات  والدولة.  ال�سوق  بني  العالقة 
احلاجة  بني  التوازن  من  نوع  بطرق خمتلفة، حتقيق 
الن�ساط  وتعزيز  الدخل  توليد  يف  الأ�سواق  اإىل 
اأخفقت  القت�سادي، و�رشورة معاجلة املوا�سع التي 
�رشورية  تكون  قد  فالأ�سواق  الأ�سواق.   هذه  فيها 
لتحريك النمو املّطرد ولكنها ل حتقق التقّدم تلقائياًَ 
يف اأبعاد اأخرى من التنمية الب�رشية. والتنمية التي 
تت�سم بكرثة العتماد على النمو القت�سادي، نادراً 
ما حتقق ال�ستدامة، اأي اأن اقت�ساد ال�سوق �رشوري 

ولكنه لي�ص كافياً.  
 Karl( وهذه الكلمات تذّكر مبا قاله كارل بولين
Polanyi( منذ اأكرث من 60 عاماً، يف طرحه ال�سيق 
لأ�سطورة ال�سوق الذاتية ال�سوابط، اأي فكرة وجود 
ل  والأ�سواق  وموؤ�ّس�سي.  �سيا�سي  فراغ  ال�سوق يف 
تنجح عموماً يف تاأمني اخلدمات العامة، مثل الأمن 
التي  فال�رشكات  والتعليم.  وال�سحة  وال�ستقرار 
الأيدي  بالعتماد على كثافة  رخي�سة  �سلعاً  تنتج 
يهّمها  ل  قد  الطبيعية  املوارد  وت�ستغل  العاملة 
ول  العاملة،  للقوى  العلمي  التح�سيل  م�ستوى 
من  كبرية  اأعداد  توفرت  اإذا  فيها  العاملني  �سحة 

الهيئات  تتخذها  اإجراءات  وبدون  العاملة.  الأيدي 
ال�سوق،  عمل  ل�ستكمال  الدولة  اأو  الجتماعية 
تبقى ال�سوق قا�رشة عن �سمان ال�ستدامة البيئية، 
البيئي،  التدهور  اإىل  املوؤدية  الظروف  يف  ت�سهم  اإذ 
يف  الوحول  في�سانات  عن  الناجمة  الكوارث  مثل 

جافا وان�سكابات النفط يف خليج مك�سيكو. 
والتزاماً  قادرة  دولة  يتطلب  ال�سوابط  وفر�ص 
�سيا�سياً، لكن هذه القدرة غري متوفرة يف معظم 
البلدان  حكومات  بع�ص  حاولت  فقد  الأحيان. 
دولة  يف  ت�سلح  التي  الإجراءات  اقتبا�ص  النامية 
املوارد ول  اأن تكون لديها  حديثة متقدمة من غري 
فعلى  الإجراءات.   تلك  لتنفيذ  الالزمة  القدرات 
اتخذتها  التي  الإجراءات  اأخفقت  املثال،  �سبيل 
من  الكثري  يف  الواردات  عن  لال�ستعا�سة  الدولة 
البلدان  اأمريكا الالتينية، عندما حاولت تلك  بلدان 
اعتماد �سيا�سة �سناعية وطنية.  اأما يف �رشق اآ�سيا 
يف  والقوية  القادرة  الدولة  جناح  يف  العربة  فكانت 
حتريك التنمية ومنو ال�سوق. فما ي�سلح ويكون ممكناً 
اآخر.  ويف  يف �سياق معني قد ل ي�سلح يف �سياق 
ظروف عديدة، اأبدت منظمات املجتمع املدين قدرة 
على كبح جموح الدولة وال�سوق معاً، مع اأن �سعي 
اأن  ميكن  املعار�سة  حركات  �سبط  اإىل  احلكومات 

يقّيد ن�ساط املجتمع املدين.  
واإيجابية  فعالة  الديناميات  تكون  اأن  وميكن 
عندما تتو�ّسل البلدان اإىل موؤ�س�سات �ساملة على 
ال�سوق وموؤ�س�سات �ساملة على م�ستوى  م�ستوى 
ال�سيا�سة العامة.  لكن هذه احلالة نادرة و�سعبة. 
والنظام الراأ�سمايل الذي ت�سيطر عليه القلة قد ل 
يدوم طويالً، اإما لأنه يحا�رش طاقات البتكار يف مرافق 
الإنتاج، كما حدث يف حالة اإخفاق نظام ال�ستعا�سة 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  يف  الواردات  عن 
الكاريبي، اأو لأن التقدم املادي يعّزز تطّلعات الأفراد، 
ويعّر�ص حتكم القلة بالنفوذ للخطر، كما يحدث يف 
اإندوني�سيا والربازيل وكوريا اجلنوبية منذ الت�سعينات.

�خلري ال ياأتي كّله دفعة و�حدة
ل تقت�رش التنمية الب�رشية على ال�سحة والتعليم
والدخل فقط، بل ت�سمل م�ساركة الب�رش يف ر�سم 
مالمح التنمية، والإن�ساف، وال�ستدامة، ومقّومات 
التي  احلياة  لعي�ص  بها  يتمتعون  التي  احلرية 
مو�سع  املفاهيم  هذه  اأن  افرت�سنا  واإذا  ين�سدونها. 
ول  حتقيقها،  يتطلبه  ما  حول  اإجماع  فال  اإجماع، 
حول طريقة قيا�سها. ولكن غياب املقايي�ص الكمية 

ل يربر اإهمال هذه املفاهيم ول اإغفالها.  

كثرياً ما تخفق 
حماولت تعميم احلل�ل 
ال�سيا�سية على بلدان 
تختلف فيها الظروف 
وتتن�ع لأن ال�سيا�سات 

يجب اأن تنطلق من 
الظروف امل�ؤ�س�سية 

املحلية كي تاأتي 
بالتغيري املن�س�د
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التنمية  دليل  يف  تقّدماً  البلدان  حترز  وعندما 
جميع  بال�رشورة  التقدم  هذا  ي�سمل  فال  الب�رشية، 
يحّل  اأن  وميكن  للتنمية.  الأو�سع  باملعنى  الأبعاد 
التنمية  دليل  ح�سب  مرتفعة  مرتبة  يف  بلد  اأي 
الب�رشية، ويبقى دون ا�ستيفاء مقّومات ال�ستدامة 
والدميقراطية وامل�ساواة.  وكذلك ميكن اأن يحّل اأّي بلد 
يف مرتبة منخف�سة ح�سب دليل التنمية الب�رشية، 
وي�ستويف جزءاً من مقّومات ال�ستدامة والدميقراطية 
حيال  كبرية  حتديات  الأمناط  هذه  وتطرح  وامل�ساواة. 
ومقايي�سها،  الب�رشية،  التنمية  التفكري يف  كيفية 
وعملياتها.  نتائجها  اإىل حت�سني  الآيلة  وال�سيا�سات 
وما من منط ثابت يربط دليل التنمية الب�رشية 
اأو  كالتمكني  الب�رشية  للتنمية  الأخرى  بالأبعاد 
من  ا�ستثناء  فهو  امل�ساواة  عدم  اأما  ال�ستدامة. 
هذه القاعدة، اإذ يرتبط ارتباطاً �سلبياً بقيمة دليل 
من  تخلو  ل  العالقة  هذه  لكن  الب�رشية،  التنمية 
التنمية  دليل  بني  الرابط  وغياب  الكبرية.  الفوارق 
من  كبري  عدد  يف  ياُلحظ  الأخرى  والأبعاد  الب�رشية 
ح�سب  مرتفعة  م�ستويات  ت�سجل  التي  البلدان 
دليل التنمية الب�رشية واأداء منخف�ساً على م�ستوى 
مرتبة  يف  يحّل  البلدان  فربع  الأخرى:  املتغرّيات 
مرتبة  ويف  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�سب  مرتفعة 
منخف�سة من حيث ال�ستدامة، كما تالحظ فوارق 
مماثلة ولو اأقل حدة على �سعيد احلريات ال�سيا�سية.
الزيادة  التمكني  اإىل  اأدت  التي  الجتاهات  ومن 
والكتابة  بالقراءة  الإملام  معّدلت  يف  الكبرية 
العامل،  اأنحاء  من  الكثري  يف  العلمي  والتح�سيل 
واعية  قرارات  اتخاذ  على  الب�رش  قدرات  عزز  مما 
التمكني  نطاق  وات�سع  احلكومات.  م�ساءلة  وعلى 
وخمتلف اأ�سكاله بوا�سطة التطورات التكنولوجية 
النّقال،  الهاتف  انت�سار  �سيما  ول  واملوؤ�س�سية، 
وا�ستخدام  ال�سناعية،  الأقمار  عرب  والتلفزيون 
الإنرتنت، الذي اأّدى اإىل توفر املعلومات، وزيادة اإمكانية 

التعبري عن الراأي للكثريين. 
وازدادت ح�سة الأنظمة الدميقراطية يف العامل 
من اأقل من ثلث البلدان يف عام 1970، اإىل ن�سف 
اأكرث من ثالثة  اإىل  الت�سعينات،  اأوا�سط  البلدان يف 
اأخما�ص يف عام 2008. وظهرت اأ�سكال مهجنة من 
التنظيم ال�سيا�سي.  ومع اأن التغرّيات احلقيقية يف 
العمل ال�سيا�سي و�سالمة �سري هذا العمل تتفاوت 
الدميقراطية  الأنظمة  من  والكثري  واآخر،  بلد  بني 
�سنع  عملية  اأن  ياُلحظ  وه�سة،  واهنة  تزال  ل 
وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  تاأخذ  العامة  ال�سيا�سة 
املمار�سات  واأّن  و�سواغلهم،   املواطنني  باآراء  م�سى 
الن�سال  اأّدى  وقد  حت�سن.  يف  املحلية  الدميقراطية 

ال�سيا�سي اإىل تغيري حقيقي يف الكثري من البلدان، 
التي كانت مهم�سة  الفئات  متثيل  و�ّسع نطاق  مما 
يف املا�سي، كالن�ساء، والفقراء، وال�سكان الأ�سليني، 

والالجئني، والأقلّيات اجلن�سية.
املتو�سطات ل تعطي فكرة دقيقة عن  اأن  غري 
الواقع.  فمنذ الثمانينات، يفوق عدد البلدان التي 
التي  تلك  الدخل  يف  التفاوت  من  مزيداً  �سهدت 
بلد  كل  ومقابل  التفاوت.  هذا  يف  تراجعاً  �سجلت 
حقق حت�ّسناً على �سعيد عدم امل�ساواة على مدى 
اأكرث  يف  تراجع  �ُسّجل  املا�سية،  الثالثني  الأعوام 
جزءاً  كانت  التي  البلدان  �سيما يف  ول  بلدين،  من 
غالبية  وت�سجل  ال�سابق.   ال�سوفييتي  الحتاد  من 
بلدان �رشق اآ�سيا واملحيط الهادئ م�ستوى من عدم 
منذ  �سهدته  ما  يفوق  اليوم  الدخل  يف  امل�ساواة 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  اأما  م�ست.  عقود 
املنطقة  طويلة  لفرتة  كانت  اأن  فبعد  الكاريبي، 
الدخل والأ�سول،  توزيع  تباين يف  اأكرب  التي ت�سجل 
�سهدت يف الآونة الأخرية حت�سناً كبرياً اأدى اإىل زيادة 
الإنفاق على املرافق الجتماعية واعتماد �سيا�سات 

اجتماعية حمّددة الأهداف. 
ه�سا�سة  لتك�سف  الأخرية  الأعوام  وجاءت 
اإجنازاتنا، وخري �ساهد على ذلك اأزمة مالية عا�سفة 
 34 لها منذ عقود، جردت  العامل مثيالً  مل ي�سهد 
مليون �سخ�ص من وظائفهم، واأ�سقطت 64 مليون 
اآخرين دون خط الفقر، فدفعت بهم اإىل العي�ص على 
يزال خميماً،  ل  الركود  وخطر  اليوم،  دولر يف   1.25
والتعايف التام من هذه الأزمة قد ي�ستغرق اأعواماً. 

ولعّل التحدي الأكرب يف املحافظة على التقّدم 
يف التنمية الب�رشية هو عدم ا�ستدامة اأمناط الإنتاج 
التنمية  يف  ال�ستدامة  ولتحقيق  وال�ستهالك. 
القت�سادي  النمو  بني  الف�سل  من  بّد  ل  الب�رشية، 
بع�ص  بداأت  فقد  احلراري.  الحتبا�ص  غاز  وانبعاثات 
البلدان املتقدمة التخفيف من الآثار ال�سارة لهذه 
وال�ستثمار يف  التدوير،  اإعادة  النبعاثات عن طريق 
التوجه  هذا  اأن  غري  التحتية.  والبنية  العام  النقل 
ي�سكل عقبة كبرية اأمام غالبية البلدان النامية، نظراً 
اإىل ارتفاع تكاليف الطاقة النظيفة وقلة توفرها.

مقايي�س جديدة لو�قع متغري

كان تطوير عملية القيا�ص دائماً ركيزة اأ�سا�سية يف 
يكن  القيا�ص مل  هذا  لكن  الب�رشية.  التنمية  نهج 
يوماً ملجرد القيا�ص. فدليل التنمية الب�رشية اأف�سح 
التقدم،  حول  التفكري  يف  جديد  نهج  اأمام  املجال 
وذلك باإطالق فكرة ب�سيطة ومقنعة يف اآن، وهي اأن 

عندما حترز البلدان 
تقدماً يف دليل التنمية 
الب�رشية، ل ي�سمل هذا 
التقدم بال�رشورة جميع 
الأبعاد باملعنى الأو�سع 

للتنمية.  وميكن اأن 
يحل اأي بلد يف مرتبة 
مرتفعة ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية، 
ويبقى دون ا�ستيفاء 
مق�مات ال�ستدامة 

والدميقراطية وامل�ساواة
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اأكرث بكثري من الدخل. وعلى  الب�رشية هي  التنمية 
مدى الأعوام املا�سية اعتمد تقرير التنمية الب�رشية 
تخفيف حدة  التقّدم يف  لتقييم  مقايي�ص جديدة 
الفقر ومتكني املراأة، لكن عدم توفر البيانات املوثوقة 

كان عائقاً اأمام تطبيق هذه املقايي�ص. 
جديدة  اأدلة  التقرير  اعتمد  العام،  هذا  ويف 
لقيا�ص نواٍح يف توزيع الرفاه، تتعّلق بعدم امل�ساواة، 
والفوارق بني اجلن�سني، والفقر.  وهذه الأدلة تعرّب عن 
البيانات.  توفر  يف  والتح�ّسن  القيا�ص  طرائق  تطّور 
باأبعاده  الب�رشية،  التنمية  دليل  التقرير  يقّدم  كما 
�سيغة  يف  والدخل،  والتعليم  ال�سحة  اأي  الثالثة، 
منقحة ا�ستفادت من النتقادات البناءة، ووُ�سعت 
با�ستخدام موؤ�رشات اأكرث مالءمة لقيا�ص التقّدم يف 

امل�ستقبل.  

عدم  بعامل  الب�رشية  التنمية  دليل  وتعديل 
من  بُعد  كل  يف  امل�ساواة  عدم  يو�سح  امل�ساواة، 
الأبعاد التي ي�سملها الدليل الأ�سلي ويخدم هدفاً 
وهذا    .1990 عام  يف  مرة  لأول  التقرير  اإليه  اأ�سار 
التقرير يقدم دليل التنمية الب�رشية معّدلً بعامل 
الب�رش  تنمية  مل�ستوى  كمقيا�ص  امل�ساواة،  عدم 
امل�ساواة.  عدم  من  حالت  ت�سهد  جمتمعات  يف 
دليل  قيمة  تت�ساوى  التامة،  امل�ساواة  ت�سود  فحيث 
بعامل  املعدل  الدليل  قيمة  مع  الب�رشية  التنمية 
ل�سخ�ص  الب�رشية  التنمية  ودليل  امل�ساواة.   عدم 
متو�سط يف اأي جمتمع يكون اأقل من جمموع دليل 
الب�رشية عندما يكون هناك عدم م�ساواة  التنمية 
يف توزيع ال�سحة والتعليم والدخل؛ وكلما انخف�ص 
دليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�ساواة 
)وكرب الفارق بينه وبني دليل التنمية الب�رشية(، يكون 
م�ستوى عدم امل�ساواة مرتفعاً. ويُطّبق هذا املقيا�ص 
نتائج  يلي بع�ص  بلداً. وفيما   139 التقرير على  يف 

تطبيق هذا املقيا�ص: 
يبلغ متو�سط الفارق يف دليل التنمية الب�رشية  	•
فدليل  املائة،  يف   22 امل�ساواة  عدم  ب�سبب 
التنمية الب�رشية العاملي البالغ 0.62 يف املائة يف 
عام 2010 يهبط اإىل 0.49 يف املائة اإذا ما ُعّدل 
يعادل  النخفا�ص  وهذا  امل�ساواة،  عدم  بعامل 
هبوطاً من الفئة املرتفعة ح�سب دليل التنمية 
الب�رشية اإىل الفئة املتو�سطة. ويرتاوح الفارق بني 
دليل التنمية الب�رشية والدليل املعّدل بني 6 يف 
املائة يف اجلمهورية الت�سيكية، و45 يف املائة يف 
موزامبيق، حيث يتجاوز معّدل اخل�سارة يف قيمة 
الدليل 10 يف املائة يف اأربعة اأخما�ص البلدان و25 

يف املائة يف ُخم�سيها.

اأكرث  اأو  بُعد  يف  امل�ساواة  عدم  م�ستوى  يرتفع  	•
منخف�ساً  م�ستوى  ت�سجل  التي  البلدان  يف 
يف  اخل�سائر  تكرب  وكذلك  الب�رشية،  التنمية  يف 
على  اخل�سارة  ن�سبة  وتبلغ  الب�رشية.  التنمية 
و42  ناميبيا،  يف  املائة  يف   44 البلدان  م�ستوى 
يف املائة يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى، و41 يف 
املائة يف هايتي ب�سبب عدم امل�ساواة يف اأكرث من 

بُعد من الأبعاد الثالثة. 
الكربى الأفريقية  ال�سحراء  جنوب  بلدان  تعاين  	•
التنمية  دليل  �سعيد  على  الفوارق  اأكرب  من 
الب�رشية ب�سبب تفاقم عدم امل�ساواة يف الأبعاد 
يف  الفوارق  تُعزى  اأخرى  مناطق  ويف  الثالثة. 
مثل  واحد  بُعد  يف  امل�ساواة  عدم  اإىل  الدليل 

ال�سحة يف جنوب اآ�سيا. 

احلرمان  اأوجه  اجلن�سني:  بني  للفوارق  جديد  مقيا�ص 
رئي�سي  والفتاة هي م�سدر  املراأة  التي تعاين منها 
من م�سادر عدم امل�ساواة. وكثرياً ما تعاين املراأة من 
متييز يف ال�سحة والتعليم و�سوق العمل، يحّد من 
لعدم  جديداً  مقيا�ساً  التقرير  هذا  ويقّدم  حريتها. 
التنمية  لدليل  نف�سه  الإطار  اإىل  ي�ستند  امل�ساواة 
الب�رشية ودليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم 
امل�ساواة، والهدف منه هو تو�سيح الفوارق يف توزيع 
والرجل.  ويُظهر  املراأة  الب�رشية بني  التنمية  اإجنازات 

دليل الفوارق بني اجلن�سني ما يلي: 
بني  كبرياً  اختالفاً  اجلن�سني  بني  الفوارق  تختلف  	•
بلد واآخر، ويرتاوح الفارق يف قيمة الدليل بني 17 
و85 يف املائة )اإذ ل يقارن مبا�رشة مبجموع الفوارق 
ا�ستخدام  اإىل  نظراً  امل�ساواة  عدم  عن  الناجمة 
متغريات خمتلفة(. وقد حّلت هولندا، حيث بلغ 
البلدان  قائمة  راأ�ص  على  املائة،  يف   17 الفارق 
الدامنرك  تليها  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  حيث  من 

وال�سويد و�سوي�رشا.  
البلدان التي ت�سهد توزيعاً متفاوتاً يف التنمية  	•
بني  الفوارق  يف  ارتفاعاً  اأي�ساً  ت�سهد  الب�رشية 
يف  ارتفاعاً  ت�سهد  التي  والبلدان  والرجل،  املراأة 
اأي�ساً  ت�سهد  اجلن�سني  بني  الفوارق  م�ستوى 
البلدان  ومن  الب�رشية.  التنمية  توزيع  يف  تفاوتاً 
التي ت�سجل اأداء �سيئاً على امل�ستويني جمهورية 

اأفريقيا الو�سطى وموزامبيق وهايتي. 

ظاهرة  هو  الفقر  الأبعاد:  املتعّدد  الفقر  مقيا�ص 
هذا  لكن  التنمية،  �ساأن  �ساأنه  الأبعاد  متعددة 
باأرقام عامة.   الطابع املتعدد قد ُحجب يف املا�سي 
ويعتمد تقرير هذا العام دليل الفقر املتعدد الأبعاد، 

اعتمد التقرير اأدلة 
جديدة لقيا�ص ن�اح 

يف ت�زيع الرفاه، تتعلق 
بعدم امل�ساواة، والف�ارق 
بني اجلن�سني، والفقر.  
وهذه الأدلة هي نتيجة 
لتط�ر طرائق القيا�ص 

والتح�ّسن يف ت�فر 
البيانات
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مبقايي�ص  املال  على  املرتكزة  املقايي�ص  يكّمل  الذي 
اأخرى تقي�ص خمتلف اأوجه احلرمان وتداخلها. ويحّدد 
هذا الدليل اأوجه احلرمان يف الأبعاد الثالثة نف�سها 
ويظهر عدد  الب�رشية،  التنمية  دليل  ي�سملها  التي 
اأي وجه من  الذين يعانون )من  الفقراء  الأ�سخا�ص 
التي  احلرمان  اأوجه  يُظهر عدد  احلرمان(، كما  اأوجه 
هذا  جتزئة  وميكن  فقرية.   معي�سية  اأ�رشة  تعي�سها 
ح�سب  اأو  الإثنية،  والفئات  املناطق  ح�سب  الدليل 
بحيث  الأبعاد،  ح�سب  وكذلك  الأخرى،  التجّمعات 
يكون اأداة مرنة يف �سنع ال�سيا�سة العامة. ويظهر 

هذا الدليل ما يلي: 
بلدان    104 من  �سخ�ص  مليار   1.75 يعي�ص  	•
ثلث  اأي  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  دليل  يغطيها 
الأبعاد،  متعدد  فقر  يف  البلدان،  هذه  �سكان 
حيث 30 يف املائة من املوؤ�رشات على الأقل يدّل 
اأو  التعليم  اأو  ال�سحة  يف  �سديد  حرمان  على 
اإليه  ت�سري  ما  يتجاوز  وهذا  املعي�سة.   م�ستوى 
تلك  يف  �سخ�ص  مليار   1.44 باأن  التقديرات 
اأو  اليوم  يف  دولر   1.25 على  يعي�سون  البلدان 
على  تعي�ص  التي  الن�سبة  دون  اأنها  )مع  اأقل 
دولرين اأو اأقل(.  وتختلف اأمناط احلرمان عن اأمناط 
من  العديد  ففي  هامة.  اأوجه  يف  الدخل  فقر 
البلدان، منها اإثيوبيا وغواتيمال، ياُلحظ اأن عدد 
ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد 
يفوق عدد اأولئك الذين يعانون من فقر الدخل.  
فقر  من  يعانون  الذين  ال�سكان  ن�سبة  وتتجاوز 
الفقر  يعانون من  الذين  ال�سكان  ن�سبة  الدخل 
تتوفر  التي  البلدان  ربع  نحو  يف  الأبعاد  املتعدد 
عنها تقديرات حول املوؤ�رشين، ومن هذه البلدان 

اأوزبك�ستان وتنزانيا وال�سني.  
ت�سهد بلدان جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى    	•
اأعلى معّدل انت�سار للفقر املتعدد الأبعاد، حيث 
املائة يف جنوب  3 يف  قدره  اأدنى  بني حد  يرتاوح 
اأفريقيا وحد اأق�سى قدره 93 يف املائة يف النيجر.  
ويرتاوح متو�سط معّدل احلرمان بني 45 يف املائة يف
يف  املائة  يف  و69  ولي�سوتو،  والغابون  �سوازيلند 
العامل  �سكان  ن�سف  يعي�ص  ذلك  ومع  النيجر. 
الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد يف جنوب 
يف  الربع  من  واأكرث  ن�سمة(  مليون   844( اآ�سيا 

اأفريقيا )458 مليون ن�سمة(. 

*                       *                       *                   

وتقدم هذه املقايي�ص اجلديدة نتائج واأفكاراً جديدة 
ميكن اأن يُ�سرت�سد بها يف عملية مناق�سة ال�سيا�سة 

العامة وت�سميمها. فعندما تكون الفوارق يف دليل 
امل�ساواة، هذا  نتيجة لعدم  الب�رشية كبرية  التنمية 
اإذ ما ركز  اأن يحقق الكثري  اأن املجتمع ميكن  يعني 
نحو  التقّدم  يف  ت�سهم  اإ�سالحات  على  جهوده 
حتقيق الإن�ساف. وعندما يلتقي ارتفاع دليل الفقر 
املتعدد الأبعاد مع انخفا�ص فقر الدخل، فهذا يعني 
ركز على  اإذا ما  الكثري  اأن يحقق  املجتمع ميكن  اأن 
وهذه  الأ�سا�سية.  العامة  اخلدمات  تقدمي  حت�سني 
ت�سمح  للبحث،  جديدة  جمالت  تفتح  املقايي�ص 
من  اأي  وح�سا�سة:  دقيقة  م�سائل  اإىل  بالتطرق 
البلدان جنحت يف احلد من عدم امل�ساواة يف التنمية 
الب�رشية؟ هل التقّدم املحرز يف حتقيق امل�ساواة بني 
اجلن�سني �سبب لنت�سار التنمية على نطاق وا�سع اأو 
نتيجة له؟ هل ي�سهم احلد من فقر الدخل يف تراجع 

الفقر املتعدد الأبعاد اأو يف تفاقمه؟ 

�لتنمية �لب�سرية يف �مل�ستقبل
على  العامة  ال�سيا�سة  برنامج  ماذا عن م�ستقبل 
احلايل ما  الو�سع  والدويل؟ يف  الوطني  ال�سعيدين 
ي�سجع، وفيه اأي�ساً ما يدعو اإىل احلذر.  التقّدم ممكن 
حتى بدون موارد �سخمة، وحت�سني حياة الإن�سان ل 
البلدان.  املتوفرة ملعظم  الو�سائل  اأكرث من  يتطلب 
التنمية  تعزيز  وم�سار  النجاح غري م�سمون،  اأن  اإلّ 
للظروف  وفقاً  واآخر  بلد  بني  يختلف  الب�رشية 

التاريخية وال�سيا�سية واملوؤ�س�سية. 
فما ُكتب وقيل عن التنمية الب�رشية ركز على 
و�سفات موّحدة ميكن تطبيقها على جمموعة كبرية 
من البلدان. غري اأن الثغرات التي ينطوي عليها هذا 
امل�رشوع الفكري باتت الآن وا�سحة، ل خالف يذكر 
بفرادة  الإقرار  �رشورة  على  دليل  ذلك  ويف  عليها.  
املبادئ  �سمن  وخ�سو�سيتها،  واملجتمعات  البلدان 
الأ�سا�سية التي ميكن اأن ت�سرت�سد بها عملية و�سع 
ظروف  يف  الإمنائية  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 
خمتلفة. ومن تقرير عاملي كهذا التقرير، ي�ستطيع 
املرء اأن ي�ستخل�ص عرباً عامة، واأن مي�سي يف البحث، 
وحتليل برنامج ال�سيا�سة العامة، وتو�سيع املناق�سة، 

لتتفّرع يف جمالت مكّملة للفكرة العامة. 
امل�ساكل"  جلميع  الواحد  "احلل  نهج  كان  واإذا 
نهجاً غري �سالح، كيف ميكننا توجيه عملية �سنع 
يوم  كّل  وتُنّفذ  تُ�سّمم  فال�سيا�سات  ال�سيا�سات؟ 
يلتم�سون  واملعنيون  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
امل�سورة وامل�ساعدة من املوؤ�س�سات املعنية بالتنمية 
الأفكار  بع�ص  يلي  وفيما  املتخ�س�سني.  والباحثني 

الأ�سا�سية: 

تقدم هذه املقايي�ص 
اجلديدة نتائج واأفكاراً 

جديدة ميكن اأن 
يُ�سرت�سد بها يف عملية 

مناق�سة ال�سيا�سة 
العامة وت�سميمها
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كانت  اإذا  عما  ال�سوؤال  اأولً:  املبادئ  يف  التفكري  	•
لي�ص  الب�رشية  للتنمية  ت�سلح  معّينة  �سيا�سة 
لأن �سيا�سات عديدة ت�سلح يف  الأمثل،  النهج 
بع�ص الظروف ول ت�سلح يف ظروف اأخرى.  علينا 
اأن ن�ساأل ما هي املبادئ التي ميكن على اأ�سا�سها 
الأمثلة على  ومن  املختلفة.  ال�سيا�سات  تقييم 
ال�سيا�سة  يف  والفقر  الإن�ساف  مراعاة  ذلك 
ال�رشاعات  معاجلة  يف  املوؤ�س�سات  ودور  العامة، 
وت�سوية النزاعات. وتختلف كيفية تطبيق هذه 
الظروف  باختالف  حمّددة  �سيا�سات  يف  املبادئ 

املوؤ�س�سية والهيكلية وال�سيا�سية. 

الدولة   قدرة  الواقع:  خ�سو�سية  مراعاة  	•
تدّل  التي  الأمثلة  من  هي  املوؤ�س�سية  والقيود 
ومن  الواقع.  خ�سو�سية  مراعاة  اأهمية  على 
الأ�سباب املعروفة لالإخفاق افرتا�ص وجود الدولة 
افرتا�ص  اأو  الفعال،  التنظيمي  اجلهاز  اأو  القوية 
الوطنية  وال�سيا�سات  اإن�سائه.  اأو  زرعه  اإمكانية 
تهمل النطاق الأو�سع لالقت�ساد ال�سيا�سي، مع 
اأن هذا لي�ص من �ساحلها، ول ميكن لأي �سيا�سة 
ينطلق  مل  ما  بالواقع  ال�سلة  وثيقة  تكون  اأن 
ت�سميمها من فهم الوقائع املوؤ�س�سية الفعلية. 

مواجهة  العاملية:  ال�سيا�سات  يف  حتّول  اإحداث  	•
التحديات العديدة، مثل الهجرة الدولية، وو�سع 
والت�سّدي  لال�ستثمار،  وفعالة  من�سفة  قواعد 
املناخ،  تغرّي  مثل  العامل،  تهدد  التي  للمخاطر 
فهذه  منفردة.  الدول  قدرة  تتجاوز  مهمة  هي 
ق�سايا تتطلب قيام نظام عاملي يعزز امل�ساءلة 
البلدان  اأقل  وي�سّم  وال�سفافية،  الدميقراطية 
عاملية  اقت�سادية  بيئة  تهيئة  اإىل  وي�سعى  منواً، 

م�ستقرة وم�ستدامة. 

ويف ال�سدى الذي اأحدثه تقرير التنمية الب�رشية 
دليل على اأن الفكر الذي تقوم عليه ال�سيا�سة العامة 
يتناول  معّمق  ببحث  وي�ستنري  ي�سرت�سد  اأن  ميكن 
عنا�رش  ومن  الب�رشية.   للتنمية  الأ�سا�سية  الأبعاد 
هذا التقليد برنامج من البحث والتحليل املكثف. 
ويظهر هذا التقرير كيفية العمل على امل�سي بهذا 

الربنامج من خالل حت�سني حتليل البيانات والجتاهات.  
ويبقى اأمامنا الكثري من العمل، بدءاً بالرتكيز على 
لتوجيه  البيانات  حتليل  حت�سني  هي:  اأولويات  ثالث 
التقليدية  النُُّهج  عن  بديل  واإيجاد  املناق�سات، 
عدم  ق�سايا  فهم  يف  والتعّمق  التنمية،  لدرا�سة 
امل�ساواة، والتمكني، وال�ستدامة والتعر�ص للمخاطر. 
ول بد من اإعادة نظر جذرية يف اقت�ساد النمو 
النظرية  الأدبيات  هي  وكثرية  بالتنمية.  وعالقته 
والتجريبية التي تكاد ت�ساوي بني النمو القت�سادي 
والتنمية.  وتقوم هذه النماذج على افرتا�ص اأن الب�رش 
ل يهتمون اإل بال�ستهالك، ويكاد تطبيقها العملي 
يف  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  دور  على  ح�رشاً  يركز 
التنمية  نهج  اأ�سا�ص  اأن  غري  القت�سادي.  النمو 
الب�رشية ينطلق من عك�ص ذلك، اإذ يوؤكد اأن الرفاه 
تتيح  التي  بالإمكانات  اإنه  فح�سب:  باملال  لي�ص 
للب�رش اأن يعي�سوا حياتهم بالطريقة التي يختارونها 
جديد،  اقت�ساد  اإىل  دعوتنا  هنا  من  وين�سدونها. 
�سلباً  اأ�سا�ساً  يكون  الب�رشية  للتنمية  اقت�ساد 
ال�سيا�سات  ولتقييم  والنمو،  الب�رشي  الرفاه  لتعزيز 
يف  تقدم  من  حتققه  ملا  وفقاً  بتنفيذها  واللتزام 
والطويل.  الق�سري  الأجلني  يف  الب�رشية  التنمية 
لوثر  مارتني  كلمات  ح�سب  الب�رشي  فالتقّدم 
جهد  ثمرة  هو  بل  حتمياً،  ول  تلقائياً  "لي�ص  كينغ 
العمل  هذا  غري  ومن  ي�ستكني،  ل  و�سعي  يهداأ،  ل 
الركود  لقوى  مالذاً  نف�سه  الوقت  ي�سبح  الدوؤوب 
الب�رشية هي جت�سيد  التنمية  وفكرة  الجتماعي".  
من  ملتزمة  جمموعة  فكرة  وهي  اجلهود،  لهذه 
املفكرين واملمار�سني املقتنعني ب�رشورة تغيري طريقة 

التفكري يف تقّدم املجتمعات.  
اأن حتقيق برنامج التنمية الب�رشية يتطلب  غري 
امل�سي اإىل اأبعد من ذلك.  فالتنمية التي حمورها 
الإن�سان، ل تتحقق بالعمل الفكري فقط، بل تعني 
تعني  و�ساملة،  من�سفة  اأ�س�ص  على  التقّدم  بناء 
متكني النا�ص من امل�ساركة الفعالة يف التغيري، تعني 
بحقوق  امل�سا�ص  غري  من  الإجنازات  حتقيق  �سمان 
اأمراً  لي�ست  التحديات  ومواجهة  الآتية.  الأجيال 
ممكناً فح�سب، بل هي �رشورة، و�رشورة ملّحة اليوم 

اأكرث من اأي وقت م�سى.

التنمية التي حم�رها 
الإن�سان، ل تتحقق 

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

تعني متكني النا�ص من 
امل�ساركة الفعالة يف 
التغيري، تعني �سمان 
حتقيق الإجنازات من 
غري امل�سا�ص بحق�ق 

الأجيال الآتية




