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1
اأطلق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقرير التنمية الب�رشية يف عام 1990، يف فرتة �شهدت 
الكثري من الظروف والأحداث.  فجدار برلني كان قد اأو�شك على النهيار، والحتاد ال�شوفييتي 
اأ�رشف على النحالل، ونظام الف�شل العن�رشي يف جنوب اأفريقيا قد اأطلق �رشاح نل�شون 
الرئا�شة  �شّدة  عن  تخلى  بينو�شي  واأوغو�شتو  الكويت،  غزو  اأهبة  على  والعراق  منديال، 
يف �شيلي وحّل حمله نظام دميقراطي وال�شاندني�شت�س خ�رشوا النتخابات يف نيكاراغوا، 
الوطنية يف ميامنار،  النتخابات  فاز يف  الدميقراطي  الوطني  اأونغ �شان �شو كيي  وحزب 
والتظاهرات الطالبية عّمت �شوارع بيجني مطالبًة بالإ�شالح ال�شيا�شي، والأ�شواق املالية 
اأعوام يف حكم  اأكرث من ع�رشة  اأم�شت  ثات�رش  ومارغريت  و�شنزان،  ُفتحت يف �شنغهاي 

اململكة املتحدة.  ويف تلك الفرتة وُلدت عبارة "اإجماع وا�شنطن".

عن  الأول  التقرير  �شدر  الأحداث،  هذه  زحمة  ويف 
اإىل  بليغة  اإن�شانية  دعوة  وفيه  الب�رشية،  التنمية 
دعوة  والتنمية.  القت�شاد  يف  جديد  نهج  اعتماد 
لقت �شدى مدوياً يف خمتلف اأنحاء العامل، ل يزال 
يرتدد يف ما اأُجري موؤخراً من درا�شات حول قيا�س رفاه 
ال�شعوب وما اأحرز من تقدم على م�شتوى البيانات 
اإىل  الزمن  اأن هذه الدعوة ترقى يف  واملعرفة)1(. غري 
يقدم  الذي   1.1 الإطار  يبينه  عقود خلت، وهذا ما 
حمبوب احلق، اخلبري القت�شادي الباك�شتاين، �شاحب 
تقرير  اإ�شدار  يف  الرائد  كان  الذي  الثاقبة،  الروؤية 

التنمية الب�رشية.  
اأما اليوم، وبعد م�شي ع�رشين عاماً على �شدور 
التقرير الأول، يواجه العامل حتديات جديدة، اإ�شافة 
الأهداف  اأ�شبح حتقيق  وقد  املزمنة.  التحديات  اإىل 
الإمنائية لالألفية �رشورة ملحة اإزاء املخاطر اجل�شيمة 
امل�شتقبل.   يف  تقدم  اأّي  بتقوي�س  تهدد  التي 
بالأر�س  اأ�رشاراً  تلحق  املتفاقمة  البيئية  فاملخاطر 
تخيم  اليقني  عدم  وحالة  الفقراء،  من  و�شاكنيها 

على ال�شتقرار القت�شادي والأمن العاملي. وبعد اأن 
كان العامل خا�شعاً لهيمنة قوتني عظميني، تتجاذبه 
اليوم قوًى واأقطاب جديدة على ال�شعيد ال�شيا�شي.
وكما يف عام 1990، يبداأ الف�شل الأول من هذا 
واليوم  الب�رشية.   التنمية  مفهوم  بتناول  التقرير 
اإحلاحاً  اأكرث  املفهوم  هذا  يبدو   1990 عام  يف  كما 
اإىل ما  اأي وقت م�شى)2(. وهذا التقرير ي�شتند  من 
ليبحث يف  ال�شنني،  تراكم من خربات ومعارف عرب 
ن�شاأ  التي  وال�شيا�شية  الفكرية  والدوافع  الأ�ش�س 
م�شار  ويتتبع  الب�رشية،  التنمية  مفهوم  عليها 
اأمارتيا �شن)3(.   اأعمال  ال�شوء على  تطوره، وي�شلط 
ويتناول هذا الف�شل التحولت الكبرية التي طراأت 
التاأكيد على  ويعيد  الإمنائية،  ال�شيا�شة  على نهج 
مبادئ  اأ�شا�س  على  الب�رشية،  التنمية  مفهوم 
ذلك  من  والهدف  والتمكني.  وامل�شاواة  ال�شتدامة 
هو فهم اأمناط التنمية الب�رشية والطرق التي توؤدي 
بالأفراد واملجتمعات اإىل عي�س احلياة التي يتطلعون 
اإليها. ولعل هذا هو اأف�شل ت�شور للتقدم الب�رشي.

ت�أكيد جمدد على التنمية الب�شرية
الف�صـل
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واجلدير بالذكر اأن هذا الهدف لي�س بجديد، بل 
التاريخ بدءاً  للعديد من الفال�شفة عرب  كان هدفاً 
من اأر�شطو.  وهذا التقرير طالب بتجديد الهتمام 
من  الثمانينات  عقد  �شهده  ما  ظل  يف  بالإن�شان 
التقدم  يف  البلدان  بني  تفاوت  من  املا�شي  القرن 
الأزمات  عقد  وهو  الب�رشية،  التنمية  حتقيق  نحو 
القت�شادية وحماولت تثبيت ال�شتقرار والتكييف 

الهيكلي.
التنمية  "تعريف  املعنون  اجلزء  بداية  واأ�شبحت 
التنمية  ملفهوم  املعتمدة  ال�شيغة  الب�رشية" 

الب�رشية:

التنمية الب�رشية هي تو�شيع اخليارات املتاحة 
اأمام النا�س، ... فيعي�شوا حياة مديدة ملوؤها 
ويتمتعوا  املعرفة،  ويكت�شبوا  ال�شحة، 
مبعي�شة كرمية، ... اإ�شافة اإىل ممار�شة احلرية 
ال�شيا�شية، و�شمان حقوق الإن�شان، واحرتام 
الذات.  وهذا ما ي�شميه اآدم �شميث بالقدرة 

على عي�س احلياة من غري خجل.

تقوم  التنمية  اأن  على  كذلك  التقرير  و�شدد 
على احلرية، واخليار الإن�شاين )حرية الفر�س( وامل�شار 
اأن  على  اأكد  كما  الت�رشف()4(.  )حرية  الت�شاركي 
ينطبق  وعام  وا�شع  مفهوم  هي  الب�رشية  التنمية 

على جميع البلدان.

ال�شلع اإنتاج  بني   ... الب�رشية  التنمية  جتمع 
الب�رشية  القدرات  وتعزيز  وتوزيعها 
على  اخليارات،  على  تركز  كما  وا�شتثمارها. 
عليه،  ويكون  الإن�شان،  ميلكه  اأن  يجب  ما 
ويفعله من اأجل تاأمني موارد رزقه.  والتنمية 
الحتياجات  تلبية  تعني  ل  الب�رشية 
مبثابة  اأي�شاً  هي  بل  فح�شب،  الأ�شا�شية 
مفهومه  ينطبق  ودينامي،  ت�شاركي  م�شار 
على  ينطبق  مثلما  منواً  البلدان  اأقل  على 

اأكرثها تقدماً.

الذي  الأ�شا�شيني  املبداأين  اأن  �شن  اأمارتيا  ويرى 
 )1(" هما  الب�رشية  التنمية  نهج  عليهما  يقوم 
 )2( اأو�شاعهم؛  حت�شني  على  الب�رش  بقدرة  الإقرار 
فقد  ذلك)5(."  لتحقيق  اجلهود  بذل  ب�رشورة  والإقرار 
ركز نهج التنمية الب�رشية منذ البداية على اأهمية 
تعزيز  اإىل  الهادفة  العملية  وال�شيا�شات  التحاليل 

من ك�رات�شي اإىل ال�شوربون:1.1الإطار
 حمبوب احلق وفكرة التنمية الب�شرية

2009، ويدعو  الرئي�س الفرن�شي نيكول �شاركوزي يف عام  األقاه  لدى �شماع اخلطاب ال�شيق الذي 
فيه اإىل اإجراء اإ�شالحات جذرية يف طريقة قيا�س التقدم وينتقد الرتكيز املفرط على الناجت املحلي 
الإجمايل يف تقييم الرفاه، يكاد امل�شتمع يظن اأن هذا اخلطاب هو اآخر الإجنازات التي تو�شل اإليها 
الفكر الغربي يف التنمية.  وقد اأعلن الرئي�س �شاركوزي من على منرب القاعة الكربى يف جامعة 
اأجنزته  التذكاري لكل من با�شكال وديكارت، عن العمل الذي  واأمام الن�شب  باري�س،  ال�شوربون يف 
جلنة من اخلرباء القت�شاديني البارزين.  فهوؤلء دعوا اإىل اعتماد مقايي�س جديدة  للتقدم، تقي�س عدم 

امل�شاواة، وال�شتدامة البيئية، والإنتاج غري القابل للت�شويق، ونوعية احلياة.  
اإل اأن اأبرز النقاط التي تطرق اإليها الرئي�س �شاركوزي يف خطابه، عمرها اأكرث من اأربعني عاماً، 
وقد اأب�رشت النور على بعد حواىل اأربعة اآلف ميل من مدينة النور.  ففي عام 1968، األقى حمبوب 
يف  خطاباً  اآنذاك،  بالده  يف  التخطيط  جلنة  يراأ�س  كان  الذي  الباك�شتاين  القت�شادي  اخلبري  احلق، 
النمو  من  البالد قد �شهدت عقداً  الوقت، كانت  ذلك  القت�شادية.  ويف  التنمية  كارات�شي حول 
اخلرباء  اأملع  اأحد  من  ي�شمعوا  اأن  احل�شور  وتوقع  املائة.   يف   6 ال�شنوي  معدله  جتاوز  القت�شادي، 
جناح  على  ثناًء  القت�شادي،  النتعا�س  هذا  اأثمرت  التي  اخلم�شية  اخلطة  و�شاحب  باك�شتان  يف 

ال�شيا�شات احلكومية.
اأخذ ينتقد ا�شرتاتيجية التنمية املتبعة يف  اإذ  اأن اخلبري القت�شادي ال�شاب فاجاأ احل�شور،  اإل 
ت�شاعف التفاوت يف املداخيل  باك�شتان.  فخالل الفرتة التي و�شفتها احلكومة بـ "عقد التنمية" 
بني �رشق البالد وغربها، وانخف�شت الأجور يف القطاع ال�شناعي بن�شبة الثلث.  ووحدها النخبة 
هي التي ا�شتفادت من عائدات العمالت الأجنبية، وا�شتاأثرت 22 عائلة باك�شتانية بثلثي الأ�شول 
يف القطاع ال�شناعي وباأربعة اأخما�س الأ�شول يف قطاعي امل�شارف والتاأمني.  وهكذا  كان هذا 

النمو القت�شادي الكبري جمرد �شورة م�شوهة عن حقيقة تلك الفرتة يف حياة املواطنني العاديني.
ويف غ�شون اأعوام قليلة، متكن حمبوب احلق من اإقناع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بن�رش تقرير 
يتوىل اإعداده باحثون م�شتقلون يقرتحون خياراً بديالً عن خيار ح�رش الرتكيز يف الناجت املحلي الإجمايل 
الذي كان متبعاً اآنذاك يف املنظمات الدولية.  وقد اأثارت فكرة تدخل الأمم املتحدة يف تقييم التقدم 
البلدان هّدد مبقاطعة امل�رشوع  اأن بع�س  البلدان جدلً، بلغ من احلدة  القت�شادي والجتماعي يف 
بكامله.  اإل اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التزم، طوال ع�رشين عاماً من عمر هذا التقرير، باحلفاظ 

على ا�شتقاللية هذا العمل ونزاهته الأكادميية.

.Haq and Ponzio 2008; ul Haq 1973; Jolly, Emmerij, and Weiss 2009 :امل�شدر

الفكرة الأ�ش��شية 
تعريفاً   1990 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  قدم 
افتتاحية  يرد يف  الب�رشية،  التنمية  ملفهوم  وا�شحاً 
الب�رشية  التنمية  "تعريف  املعنون  الأول  الف�شل 

بهذه ال�شيغة: وقيا�شها" 

اأمة.   لأي  احلقيقية  الرثوة  هو  الإن�شان 
بيئة  توفري  هو  للتنمية  الأ�شا�شي  والهدف 
ملوؤها  مديدة  حياة  الإن�شان  فيها  يعي�س 
ال�شحة والإبداع.  ومع اأن ذلك قد يبدو اأمراً 
الهتمام  يُغفل يف غمرة  ما  بديهياً، كثرياًً 

املبا�رش برتاكم ال�شلع والأموال.
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عن��شر دليل التنمية الب�شرية1.1ال�شكل

دليل التنمية الب�شرية – ثالثة اأبع�د واأربعة موؤ�شرات






 












مالحظة: املوؤ�رشات الواردة يف هذا ال�شكل تتبع املنهجية اجلديدة املحددة يف الإطار 1.2.
امل�شدر: مكتب تقرير التنمية الب�رشية.

املحلية  العامة  املناق�شات  اأهمية  وعلى  الرفاه، 
على  املتاحة  اخليارات  خمتلف  حتديد  يف  والوطنية 

هذا ال�شعيد.  
ال�شابقة  اأعداده  خمتلف  يف  التقرير  وتناول 
امل�شاواة،  وعدم  احلرمان،  مثل  هامة  موا�شيع 
التفاوت  اإىل  تطرق   1990 عام  فتقرير  والتمكني.  
الكبري داخل البلدان، ت�شتمر يف ظله حالت حرمان 
�شديد تعاين منه اأعداد كبرية من ال�شكان،  و�شلط 
والرجل  واملدينة،  القرية  بني  التفاوت  على  ال�شوء 
واملراأة، والفقري والغني.  و�شدد خ�شو�شاً على احلرية 
وامل�شاءلة  الراأي،  عن  التعبري  وحرية  ال�شيا�شية، 
واملمار�شة الدميقراطية)6(. وهذه هي اأمثلة على بُعد 
الروؤية التي بُني عليها تقرير التنمية الب�رشية منذ 

البداية، ومتيز بها حتى اليوم.

دليل التنمية الب�شرية

يف  ا�شرتاتيجي  عن�رش  هو  الب�رشية  التنمية  دليل 
النهج اجلديد، اإذ  ميثل التحول يف طريقة التفكري، 
يختزنه  ما  عن  للتعبري  كافياً  يكن  مل  ولو  حتى 
مفهوم التنمية الب�رشية من غنى. وهذا الدليل، هو 
يقّيم  والدخل،  والتعليم  لل�شحة  مركب  مقيا�س 
مفهوم  اإىل  بال�شتناد  التقدم،  ودرجات  م�شتويات 
اأو�شع من مفهوم الدخل، وهو كاأي مقيا�س  اإمنائي 

الدولية، ل يغطي  اآخر ي�شتخدم للمقارنة  اإجمايل 
الب�رشية  التنمية  تعنيه  مما  خمت�رش  جزء  �شوى 

)ال�شكل 1.1(.
دليل  يكن  مل  املا�شية،  الع�رشين  الأعوام  ويف 
من  فمنهم  النقد.   عن  مبناأى  الب�رشية  التنمية 
اقرتح  من  ومنهم  وبنائه،  تركيبه  كيفية  انتقد 
كامل�شاواة  اإ�شافية  اأبعاداً  لي�شمل  نطاقه  تو�شيع 
بني اجلن�شني والتنوع البيولوجي.  �شحيح اأن بع�س 
يف  لي�س  الهدف  اأن  غري  �شائب،  النتقادات  هذه 
اإعادة  اأي �شائبة، بل يف  من  للرفاه خالٍ  بناء موؤ�رش 
توجيه الهتمام نحو التنمية التي حمورها الإن�شان، 
واإثراء النقا�س حول كيفية تقييم تقدم املجتمعات.  
ومبناق�شة ما الذي يجب اأن ي�شمله هذا الدليل اأو اأن 
يغفله، ومدى �شحة دمج عنا�رش فئات خمتلفة مع 
ت�شتحقها  التي  الأهمية  ومدى  البع�س،  بع�شها 
كل من هذه العنا�رش، وكيفية احل�شول على املزيد 
النقا�س  اآفاق  تت�شع  البيانات وحت�شني نوعيتها،  من 
الغالب يف  النمو الذي كان هو  ويقل الرتكيز على 

الفكر الإمنائي.
وجنح دليل التنمية الب�رشية يف توفري بديل عن 
الرتكيز على الدخل. ويف هذا ال�شياق، ورد يف جملة 
الإيكونومي�شت يف عام 1990: "كانت املحاولة الأوىل 
ورو�شو  لأفالطون  حماولت  وتبعته  مو�شى،  للنبي 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ياأتي  واليوم  ومارك�س، 
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اإقب�ل كبري على تقرير التنمية الب�شرية1.2ال�شكل
ودليل التنمية الب�شرية

 ن�شبة البحث على موقع غوغل 
تقرير التنمية الب�شرية، ودليل التنمية الب�شرية، وتقرير التنمية يف الع�مل، 2006-2010
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مالحظة: : ميثل املحور على الي�شار عدد عمليات البحث، حم�شوباً بالن�شبة املئوية من الرقم الأعلى الذي بلغته اأي من ال�شل�شالت الثالث.
امل�شدر: عن Google Insights يف 9 اآب/اأغ�شط�س 2010.

ي�شدره،  الذي  اجلديد  التقرير  يف  اجلريئة،  مبحاولته 
ليحدد ماهية التنمية الب�رشية وطريقة قيا�شها)7(."  
ويف عام 1991، ورد يف املجلة نف�شها ما يلي: "اأهم 
والبتكار،  الب�شاطة  دليل يجمع بني  التقرير  ما يف 
البلدان  التي حتققها  الإجنازات  لقيا�س  �شمم  وقد 
قيا�شاً ن�شبياً يختلف عن الت�شنيف ال�شنوي الذي 

ي�شدره البنك الدويل ح�شب دخل الفرد)8(.
يف  اأ�شا�شية  ركيزة  هو  الب�رشية  التنمية  دليل 
رئي�شي من عوامل  وعامل  الب�رشية،  التنمية  تقرير 
التقرير،  هذا  اأطلق  اأن  فمنذ  امل�شتمر.  جناحه 
ومنظمات  واجلمهور،  الإعالم،  اهتمام  ا�شتقطب 
خمتلف  يف  واحلكومات  والباحثني  املدين،  املجتمع 
قارب   ،2009 عام  تقرير  �شدور  ومع  العامل.   اأنحاء 
وجرى  زائر  ماليني  ثالثة  الإلكرتوين  املوقع  زوار  عدد 
التقرير  من  ن�شخة  مليون  ن�شف  حواىل  حتميل 
�شنة  بعد  �شنة  الهتمام  ويتزايد   .)1.2 )ال�شكل 

بدليل التنمية الب�رشية وكذلك بالتقرير.
على  جديدة  تعديالت  العام  هذا  تقرير  واأدخل 
دليل التنمية الب�رشية، مع احلر�س على األ مت�ّس هذه 
ب�شاطة  من  الدليل  هذا  به  يتميز  مبا  التعديالت 

وو�شوح )الإطار 1.2(.

اهتم�م من الإعالم

التنمية  دليل  بها  ميتاز  التي  القوة  نقاط  �شمحت 
والب�شاطة،  ال�شفافية،  �شيما  ول  الب�رشية، 
وال�شتح�شان يف خمتلف اأنحاء العامل،  باإبقائه يف 
طليعة اخليارات البديلة عن الناجت املحلي الإجمايل 
يف قيا�س الرفاه)9(.  ويف دليل التنمية الب�رشية الذي 
بلغ عامه الع�رشين)10( كتبت �شحيفة نيويورك تاميز 
الذي  الوحيد  املقيا�س  اأنه   2010 اأيار/مايو   10 يف 
جنح حتى الآن يف مواجهة نهج الرتكيز على النمو، 
بديالً  منه  جتعل  و�شيا�شية  بالغية  بقوة  يتمتع  اإذ 
على  تركز ح�رشاً  التي  التنمية  عن مقايي�س  قّيماً 

املوؤ�رشات املالية.
هذا  اأهمية  مدى  الإعالمية  التغطية  وتظهر 
عام  ففي  الب�رشية.   التنمية  ومفهوم  الدليل 
تقرير  عن  تاميز  فاينن�شال  �شحيفة  كتبت   ،1990
فيما  �شيا�شياً)11(،  جدلً  يثري  اأن  يحتمل  جريء 
ت�شبح  اأن  الربيطانية  غارديان  �شحيفة  توقعت 
�شعارات  اأحد  التنمية"  حمور  "الإن�شان  عبارة 
1999، و�شفت �شحيفة  الت�شعينات)12(.  ويف عام 
الب�رشية  التنمية  ال�شنغافورية تقرير  تاميز  �شرتيت�س 
التنمية  معايري  لتقييم  املرجعي  املقيا�س  باأنه 
 ،2005 عام  ويف  العاملي)13(.  امل�شتوى  على  الب�رشية 
دليل  يف  اللبنانية  �شتار  الدايلي  �شحيفة  راأت 
التنمية الب�رشية "مقيا�شاً مرجعياً عاملياً")14(. فمنذ 
والن�شطاء  املنا�رشون  يقبل  الأول،  التقرير  �شدور 
على ا�شتخدامه يف مقارنة الأداء بني البلدان للحث 
على اتخاذ التدابري املطلوبة على �شعيد ال�شيا�شة 
ال�شياق، ا�شتخدمت �شحيفة  العامة)15(. ويف هذا 
�شرتيت�س تاميز ت�شنيف �شنغافورة يف مرتبة اأدنى من 
كوريا اجلنوبية ح�شب دليل التنمية الب�رشية من اأجل 
حّث احلكومة على اإيالء اهتمام اأكرب للتعليم العايل 
وتطوير املهارات. ويظهر حتليل التغطية الإعالمية 
اإقبالً متزايداً على ا�شتخدام دليل  منذ عام 2000 
التنمية الب�رشية يف توجيه النقد اإىل اأداء احلكومات 

اأو الثناء عليه.
مفهوم  على  التاأكيد  التقرير  هذا  ويعيد 
التي  املقايي�س  جمموعة  ويعزز  الب�رشية  التنمية 
تثري املناق�شات  حول التنمية الب�رشية.  وفيما يلي 
ن�شتعر�س الطرق املتنوعة التي اأ�شهم من خاللها 
قيادة  يف  البداية،  ومنذ  الب�رشية،  التنمية  تقرير 

الفكر الإمنائي وتوجيهه.
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ال�شحة،  هي  اأبعاد،  ثالثة  يف  للتقدم  مقيا�شاً  الب�رشية  التنمية  دليل  يبقى 
والتعليم، والدخل.  ولكن التغيري الذي اأدخل عليه هذا العام يتعلق باملوؤ�رشات 

امل�شتخدمة لقيا�س التعليم والدخل وبطريقة جتميعها.  
ولقيا�س البعد املتعلق باملعرفة، يحل متو�شط �شنوات الدرا�شة حمل الإملام
اأ�شا�س  على  باملدار�س  لاللتحاق  الإجمايل  املعدل  ويُقا�س  والكتابة،  بالقراءة 
اأن يق�شيها  ال�شنوات املتوقعة يف الدرا�شة، اأي جمموع ال�شنوات التي يتوقع 
طفل يف املدر�شة على اأ�شا�س معدلت اللتحاق احلالية. ويقدر متو�شط �شنوات 
البلدان،  بني  التمييز  على  ي�شاعد  اأن  وميكن  البلدان  من  اأكرب  لعدد  الدرا�شة 
بينما ت�شتخدم ال�شنوات املتوقعة يف الدرا�شة لقيا�س البعد املتعلق باملعرفة 
بال�شنوات. ومقايي�س بهذا البعد تتجاوز جمرد تقدير الكمية اإىل تقييم النوعية، 
كما ح�شل يف العديد من تقارير التنمية الب�رشية الوطنية والإقليمية. فعلى 
�شبيل املثال، ت�شمن تقرير التنمية الب�رشية للدول العربية لعام 2003، مقيا�شاً 
لتقييم كمية التعليم ونوعيته. وهذا املقيا�س يعدل متو�شط �شنوات الدرا�شة 
الإعالم والت�شال،  بو�شائل  تتعلق  مبتو�شط عالمات الختبار، وي�شمل موؤ�رشات 
تتوفر  التعليم ل  اأن مقايي�س نوعية  العلمية. غري  واملدربني يف الخت�شا�شات 
لعدد كاٍف من البلدان، وتقييمات م�شتويات الإملام بالعلوم والريا�شيات والقراءة 
بني ال�شباب على نطاق كل بلد هي تقييمات ذات مدلول هام، ولكنها غري وافية 
من حيث التغطية وغري منتظمة من حيث التواتر. وبحثنا اأي�شاً مقايي�س بديلة 
لقيا�س القدرة على التمتع بحياة �شحية ومل جند مقيا�شاً اأف�شل من متو�شط 

العمر املتوقع عند الولدة. 
القومي  الدخل  من  الفرد  ن�شيب  يُ�شتخدم  املعي�شة،  م�شتوى  ولقيا�س 

تاُلحظ  العوملة،  الإجمايل. ويف عامل جتتاحه  املحلي  الناجت  عن  الإجمايل عو�شاً 
ال�شكان  فبع�س  املحلي.   والناجت  الواحد  البلد  �شكان  دخل  بني  كبرية  فوارق 
يحولون ما يتقا�شونه من دخل اإىل اخلارج، والبع�س يتلقون حتويالت من اخلارج، 
وبع�س البلدان تتلقى مبالغ كبرية من امل�شاعدات.  فعلى �شبيل املثال، يتجاوز 
الناجت  املغرتبني،  العمال  حتويالت  بف�شل  الفلبني،  الإجمايل يف  القومي  الدخل 
املحلي الإجمايل، وبف�شل امل�شاعدات اخلارجية يتجاوز الدخل القومي الإجمايل 

يف تيمور- لي�شتي بكثري الناجت املحلي الإجمايل.  
واأعدنا النظر يف جمموع الأبعاد الثالثة. والتغيري الهام الذي اأدخلناه على هذا

ال�شعيد هو التحول اإىل املتو�شط الهند�شي )الذي يقي�س القيمة النموذجية 
ملجموعة من الأرقام(. وهكذا يكون دليل التنمية الب�رشية لعام 2010 عبارة عن 
متو�شط هند�شي لالأبعاد الثالثة. و�شعف الأداء يف اأي بُعد من الأبعاد ينعك�س 
مبا�رشة على الدليل باأبعاده الثالثة، ومل يعد من اإمكانية للتعوي�س التام بني 
الأبعاد كما كانت احلال يف ال�شابق. وتقي�س هذه الطريقة م�شتوى الأداء يف كل 
بلد يف الأبعاد الثالثة. وكاأ�شا�س ملقارنة الإجنازات، تاأخذ هذه الطريقة يف احل�شبان 
الطريقة  الأبعاد بدلً من جمرد الكتفاء مبتو�شط عام. وتقر هذه  الفوارق بني 
هذه  مقارنة  ولكن  مهمة،  جميعها  والدخل  والتعليم  ال�شحة  باأن  اجلديدة 
الأبعاد هي عملية �شعبة، ول ميكن اأن نرتك اأي تغيري يف اأحدها من غري ح�شاب. 
الب�رشية،  للتنمية  الدخل �رشوري  اإن  اإذ  الدخل  ون�شتمر يف ح�شاب عن�رش 
لكن الدخل املرتفع يقرتن مب�شاهمة منخف�شة يف التنمية الب�رشية.  وقد حولنا 
احلدود الق�شوى يف كل بُعد اإىل حدود ق�شوى م�شجلة فعالً، بدلً من افرتا�س 

حد فا�شل ل يح�شب بعده اأي اإجناز.

مالحظة: ملزيد من التفا�شيل، اأنظر دليل القارئ واملالحظة الفنية 1.   
.Kovacevic 2010b :امل�شدر

1990، عقب  الب�رشية يف عام  التنمية  اأطلق تقرير 
وقد  والديون،  القت�شادية  الأزمات  اأثقلتها  فرتة 
تثبيت  لتدابري  العامة  ال�شيا�شة  فيها  خ�شعت 
بلدان  و�شهدت  الهيكلي.   والتكييف  ال�شتقرار 
الت�شدير،  عائدات  يف  انخفا�شاً  عديدة  نامية 
وانخفا�شاً يف تدفقات راأ�س املال، وارتفاعاً يف اأ�شعار 
الدين اخلارجي.  وا�شطرت تلك  الفائدة، وتزايداً يف 
امل�شاعدة  عن  بحثاً  اخلارج  اإىل  التطلع  اإىل  البلدان 
الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  من  عادة  تاأتي  التي 
مقابل جمموعة من ال�رشوط، قوامها تدابري تثبيت 
الهادفة  الهيكلي،  التكييف  واإ�شالحات  ال�شتقرار 
الدولة،  دور  وتقلي�س  الت�شخم،  معدل  خف�س  اإىل 
والتوجه نحو اخلارج عمالً باأحكام اإجماع وا�شنطن.  
غري اأن هذا الجتاه مل يكن �شامالً، اإذ برزت يف موازاته 

تق�رير التنمية الب�شرية: ُبعد يف الروؤية 
اجتاهات اأخرى، ول �شيما تلك التي حتبذ نهج الدولة 
القوية، وخ�شو�شاً يف ال�شني وفييت نام والهند.  

وا�شنطن  اإجماع  كاد  الت�شعينات،  مطلع  ويف 
واأ�شبح  الإمنائي،  الفكر  الهيمنة على  يبلغ حد  اأن 
تكمن  املكا�شب  اأكرب  اأن  اآنذاك  ال�شائد  العتقاد 
القت�شاد  حترير  اإىل  الداعية  لقواعده  المتثال  يف 
غربية كثرية  بلدان  وقد عمدت  ال�شوابط)16(.  ورفع 
وتخفيف  القت�شاد  يف  الدولة  دور  تقلي�س  اإىل 
ال�شكك  اخل�شخ�شة  عمليات  وطالت  ال�شوابط، 
الطريان،  و�رشكات  الربيد،  وخدمات  احلديدية، 

وامل�شارف، وحتى املرافق العامة. 
وكان تقرير التنمية الب�رشية وا�شحاً منذ البداية 
يف معار�شة النقياد لهذا النهج، وقد اأر�شى تقليداً 
جديداً ميكن تطبيقه على جمموعة من املوا�شيع 
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التنمية الب�شرية والإمك�ن�ت: الأ�ش�س الفكرية وتطوره�1.3الإطار

منذ عام 1990، كرثت الكتابات حول نهج الإمكانات، مع �شدور التقرير العاملي ال�شنوي واأكرث من 
اأدبيات متنوعة تناولت  700 تقرير وطني واإقليمي حول التنمية الب�رشية.  ونتيجة لذلك، ظهرت 

م�شائل دقيقة يف النظرية والقيا�س. فعلى �شبيل املثال، اأو�شحت الأعمال التي تناولت التعليم 
والإمكانات الفارق بني �شيا�شات تهدف اإىل بناء راأ�س املال الب�رشي واأخرى تهدف اإىل النهو�س بالتعليم 
من اأجل التنمية الب�رشية.  وقد ُطبق هذا النهج يف جمالت متعددة منها حقوق الإن�شان، والإعاقة، 

وال�شحة، والنمو، واملمار�شات الدميقراطية، واملجموعات املحرومة.  
 The( ومن اأبرز املوؤلفات احلديثة كتاب اأماريتا �شن ال�شادر يف عام 2009 حول "فكرة العدالة" 
احلالية  الفل�شفة  على  تغلب  التي  للفكرة  لذعاً  نقداً  الكتاب  هذا  ويت�شمن   .)Idea of Justice

مقومات  حول  اتفاق  اإىل  التو�شل  اإمكانية  يف   )Rawl( راول  مقولة  عنها  تعرب  كما  لل�شيا�شة، 
املجتمع العادل، وما يتطلبه من قوانني وموؤ�ش�شات.  ويرى �شن اأن الختالف املنطقي يف التطلعات 
بني الب�رش يجعل التفاق التام حول هذه املقومات غري ممكن، ل بل غري �رشوري.  فيمكننا التفاق 
على اأن بع�س الظروف اأف�شل من الأخرى، واأن هناك حالت من غياب العدالة يجب على ال�شعوب 
واملجتمعات اإزالتها.  وما من �رشورة لالتفاق على الأ�ش�س التي يقوم عليها املجتمع العادل، لأن املبادئ 
العامة متدنا مبا يكفي من املعلومات للعمل على تخفيف حالت الإجحاف.  "فما يوؤجج م�شاعر 
الإن�شانية املتاأملة ل ميكن اأن يكون  من غري وقع  يف �شنع ال�شيا�شات وت�شخي�س غياب العدالة".  
وا�شرت�شد تقرير التنمية الب�رشية لهذا العام، كما يف املا�شي، بوجهة نظر �شن، ول �شيما يف 
الرتكيز على املقارنة بني  خمتلف م�شتويات الأداء يف التنمية الب�رشية، والت�شديد على حالت غياب 
العدالة.  واحلجة القوية التي ي�شتند اإليها التقرير، هي اأن العجز عن بناء عامل مثايل، يجب األ يثنينا 
عن فعل ما بالإمكان لتحقيق التغيري.  ولهذا املفهوم تاأثري هام وعملي على ال�شيا�شة العامة.

 .ul Haq 1995; Sen 1985a, 1999, 2009b; Jolly, Emmerij, and Weiss 2009; Fukuda-Parr 2003; Rawls 1971 :امل�شدر

احلق،  حمبوب  وجمع  الإمنائية.   لل�شيا�شة  الهامة 
نهج  لإطالق  املفكرين  اأملع  من  فريقاً  حينذاك، 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  الب�رشية  التنمية 
وا�شتند يف ذلك اإىل العديد من احلركات املعار�شة 
ل�شيطرة النهج القت�شادي التقليدي على التنمية.  
ومن هذه احلركات جمموعة نافذة تُعنى بالحتياجات 
الأ�شا�شية، وجمموعة اأخرى منا�رشة  حلقوق الطفل، 
وجمموعة من النا�شطني يف مكافحة اجلوع وحتقيق 

العدالة الجتماعية)17(. 
الب�رشية  للتنمية  الفل�شفية  الأ�ش�س  اأما 
فا�شتُمدت من نهج الإمكانات الذي اقرتحه اأمارتيا 
من  نخبة  �شنعته  عريق  تراث  على  مرتكزاً  �شن، 
من  الكثري  الب�رشية   التنمية  وجذبت  املفكرين.  
الرتكيز  يف  الإفراط  انتقدت  اإذ  والتاأييد،  الهتمام 
على الناجت املحلي الإجمايل، واأطلقت توجهاً اأخالقياً 
اأّي نقا�س. وهكذا، كان هذا  ومنفتحاً على  وا�شحاً 
)الإطار  جديد  حيوي  اأكادميي  لنقا�س  بداية  التوجه 
العامة  املناق�شات  على  للحر�س  نتيجة  جاء   )1.3
املراجعة  اأمام  وا�شعاً  املجال  تف�شح  التي  املطلعة 

والتح�شني مع مرور الوقت.

امل�ش�همة يف الفكر الإمن�ئي

تقارير  ب�شفتها  الب�رشية،  التنمية  تقارير  انتقدت 
عاملية م�شتقلة، الفكر ال�شائد يف العمل الإمنائي.  
اأفكاراً جديدة، ات�شمت ببعد  وقدمت هذه التقارير 
الروؤية، وبع�شها اأثار الكثري من اجلدل اآنذاك، لكنها 

ما لبثت اأن حظيت بقبول وا�شع النطاق. 

الأهداف الإمنائية للألفية 

الب�رشية  للتنمية  تكون  اأن  ال�رشوري  من 
بالقراءة  الإملام  ومنها  املحددة،  اأهدافها 
والكتابة والتعليم للجميع، ويجب اأن تكون 
لعملية  الرئي�شي  واملحور  عاماً  هدفاً  هي 

التنمية.  

_تقرير التنمية الب�رشية، 1991

-1994 لالأعوام  الب�رشية  التنمية  تقارير  ت�شمنت 
1990 دعوة اإىل و�شع برامج اإمنائية دولية تركز على 
املتقدمة  البلدان  بني  ميثاق  من  وتنطلق  الفقر، 
عملية  اأهداف  جمموعة  يحدد  النامية،  والبلدان 
تكون "الأهداف العاملية للتنمية الب�رشية". ومن هذه 
الأهداف تخفي�س فقر الدخل اإىل الن�شف، اإ�شافة 
اإىل اأهداف اأخرى مماثلة يف التعليم الأ�شا�شي، والرعاية 
والتغذية)18(.   املاأمونة،  واملياه  الأ�شا�شية،  ال�شحية 
ودعت هذه التقارير اإىل اعتماد ا�شرتاتيجيات اإمنائية 
وطنية قائمة على امل�شاركة، وتخ�شي�س  ميزانيات 
بطرق  فاأ�شهمت  الأهداف،  هذه  لتحقيق  واقعية 
خمتلفة يف التمهيد لإطالق ا�شرتاتيجيات احلد من 
الفقر، واإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية، والأهداف 
الإمنائية لالألفية التي ظهرت بعد عقد من الزمن. 

روؤ�شاء  189 من  اأقر   ،2000 اأيلول/�شبتمرب  ففي 
الدول واحلكومات اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية، 
اأجل  من  الدويل  بالتعاون  التزامات  يت�شمن  وهو 
التنمية  اأجل  من  ال�شالح؛  ونزع  والأمن،  ال�شالم، 
من  البيئة؛  حماية  اأجل  من  الفقر؛  حدة  وتخفيف 
اأجل حقوق الإن�شان، والدميقراطية واحلكم ال�شليم.  
قيم  جمموعة  من  اللتزامات  هذه  انبثقت  وقد 
اأ�شا�شية  كاحلرية، وامل�شاواة، والت�شامن، والت�شامح، 

واحرتام الطبيعة، وامل�شوؤولية امل�شرتكة)19(. 
و�شعياً اإىل حتقيق التنمية وتخفيف حدة الفقر، 
بالأهداف  ُعرفت  اأهداف  جمموعة  الإعالن  حدد 
اإذ  وا�شع،  دويل  بدعم  وحظيت  لالألفية،  الإمنائية 
من  ومنظمات  فاعلة  موؤ�ش�شات  بها   التزمت 
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تقارير عاملية م�ستقلة، 
قدمت اأفكاراً �سباقة 
ات�سمت ببُعد الر�ؤية 
�ما لبثت اأن حظيت 
بقبول �ا�سع النطاق

املجتمع املدين)20(. وهذه الأهداف والغايات واملوؤ�رشات 
التابعة لها كر�شت التزاماً مبكافحة اجلوع والفقر؛ 
بني  امل�شاواة  وحتقيق  الأ�شا�شي؛  التعليم  وتعميم 
اجلن�شني؛ وتخفي�س وفيات الأطفال؛ وحت�شني �شحة 
الأمهات؛ ومكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/
و�شمان  الأمرا�س؛  من  وغريهما  واملالريا  الإيدز 
من  العاملية  ال�رشاكات  وبناء  البيئية؛  ال�شتدامة 

اأجل التنمية)21(. 
وحتدد الأهداف الإمنائية من حيث املفهوم بع�س 
وترتكز  كمية،  مبقايي�س  الب�رشية  التنمية  اأولويات 
على حدود دنيا لالإجناز. وهي تعرب بذلك عن اإمكانات 
التوافق وعوائقه يف املجتمع الدويل يف ذلك الوقت، 
وتغفل اأبعاداً هامة اأخرى مثل عدم امل�شاواة وحرية 
اأو�شع،  اإطار  هي  الب�رشية  فالتنمية  الت�رشف)22(. 
لالألفية، لكنه ل يقت�رش  الإمنائية  الأهداف  ي�شمل 
عليها بل ي�شمل اأي�شاً مبادئ اأ�شا�شية مثل حقوق 
الإن�شان، والدميقراطية وامل�شاركة يف ر�شم م�شارات 
الأهداف  به  الذي حظيت  الوا�شع  والدعم  التغيري. 
الإمنائية لالألفية يرثي النقا�س ويدفع عجلة التقدم 

يف الأولويات الأ�شا�شية للتنمية الب�رشية. 

الأمن الب�رشي

ومر�س  ميت،  مل  طفل  هو  الب�رشي  الأمن 
مل ينت�رش، ووظيفة مل تُلَغ، وتوتر عرقي مل 
ينفجر عنفاً، وثائر مل يخنق �شوته.  فالأمن 
هو  بل  بالأ�شلحة،  ان�شغالً  لي�س  الب�رشي 

ان�شغال بحياة الإن�شان وكرامته. 

_تقرير التنمية الب�رشية، 1994

مفهوم   1994 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  قدم 
الأمن الب�رشي باعتباره "التخل�س من اخلوف والعوز"، 
املزمنة مثل اجلوع  و"العي�س يف ماأمن عن املخاطر 
الطارئة  احلوادث  من  واحلماية  والقمع،  واملر�س 
�شواء  اليومية،  احلياة  اأمناط  تعطل  التي   واملوؤذية 
اأم يف املجتمع". ويف  اأم يف العمل،  اأكان يف املنزل، 
هذا املفهوم لالأمن الب�رشي، حتول جذري يف التفكري 
اإىل  التقرير  ال�رشاعات. ودعا هذا  ودرء  ال�شالم  حول 
امل�شرتكة  املخاطر  ملواجهة  عاملي  �شندوق  اإن�شاء 
فر�س  ودعم  العامل  يف  الب�رشي  الأمن  تهدد  التي 
على معامالت حتويل العملة بهدف  "�رشيبة توبني" 

متويل التنمية.  
مفهوم  مع  الب�رشي  الأمن  مفهوم  ويتما�شى 
التنمية الب�رشية، وكان للتقرير العاملي لعام 1994 

املفهومني)23(.   اأ�ش�س  بني  اجلمع  يف  اأ�شا�شي  دور 
فالتقرير اأ�شار اإىل اأن التنمية الب�رشية والأمن الب�رشي 
مفهومان خمتلفان، اإذ يق�شي الأول بتو�شيع حريات 
الب�رش، بينما يق�شي الثاين بحماية هذه احلريات من 
املخاطر التي تهددها. ومفهوم الأمن الب�رشي يعني 
ول  الب�رشية،  التنمية  تهدد  التي  املخاطر  جميع 
يقت�رش على حالت ال�رشاع وما بعد ال�رشاع وعلى 
الدول ال�شعيفة.  كما يعني هذا املفهوم العي�س 
مباأمن عن املخاطر املزمنة، مثل الفقر واجلوع والقمع، 
تعطل  التي  الطارئة  املوؤذية  احلوادث  من  واحلماية 
حالت  جراء  من  اأكان  �شواء  اليومية،  احلياة  اأمناط 
املالية)24(. الأزمات  اأم  الأر�شية،  الهزات  اأم  العنف، 
الب�رشي  لالأمن  الوا�شع  املفهوم  هذا  ويتعار�س 
مع املفهوم القدمي ال�شيق الذي ين�شغل بالعنا�رش 
الإن�شانية.   امل�شاعدات  يف  والعاملني  الع�شكرية 
ويف النموذج القدمي، ينح�رش مفهوم الأمن الب�رشي 
يف حماية حدود الدولة، من اأي عدوان على اأرا�شيها.  
اأما يف النموذج اجلديد، فتحول الرتكيز من الأرا�شي 
كما  الأرا�شي.  هذه  على  املقيمة  ال�شعوب  اإىل 
التي  املخاطر  ب�شتى  يُعنى  الب�رشي  الأمن  اأ�شبح 
كما  رزقه،  وموارد  وكرامته  الإن�شان  اأمن  تهدد  قد 
يُعنى بجميع املخاطر التي تقو�س التنمية الب�رشية، 
ومنها العنف، ويتناول كيفية ت�شبب الفقر بالعنف 
بالعنف يف  التهديد  اأو  العنف  م�شاهمة  وكيفية 
انت�شار الفقر.  ويتناول هذا املفهوم كذلك التوازن بني 
ال�شتثمار يف الإمكانات الع�شكرية وال�شتثمار يف 
حياة الإن�شان وموارد عي�شه وكرامته. وهذا املفهوم 
لالأمن الب�رشي لي�س بديالً عن التنمية الب�رشية، بل 
الأدنى  احلد  توفري  على  يركز  منها  اأ�شيل  جزء  هو 
الداهمة. املخاطر  من  وحمايتها  الإمكانات  من 
ومع الوقت اأ�شبح هذا املفهوم لالأمن الب�رشي 
العاملية)25(،  املبادرات  من  العديد  يف  اأ�شا�شياً  ركناً 
الإقليمية  املنظمات  واأدرجته  احلكومات)26(،  وتبنته 
و�شيا�شاتها  براجمها  يف  مو�شوعاً  والدولية 
العامة)27(.  ول يزال مفهوم الأمن الب�رشي يزداد تاأثرياً 
يف ال�شياق العاملي. وقد تناوله موؤخراً تقرير الأمني 
العام لعام 2010، وهو مو�شوع نقا�س يف اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة)28(. 

حقوق الإن�سان

ميلكها  التي  احلقوق  هي  الإن�شان  حقوق 
اإن�شانيتهم  بحكم  الأ�شخا�س،  جميع 
وكرامة.   حرية  يف  يعي�شوا  لكي  امل�شرتكة، 
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التنمية الب�رشية 
تعني متكني الأفراد 

�املجموعات �حقوق 
الإن�سان تُعنى 

بال�سمانات الهيكلية

معنوية  حقوقاً  النا�س  جميع  متنح  وهي 
يتعلق  وفيما  الأفراد،  ب�شلوك  يتعلق  فيما 
بت�شميم الرتتيبات الجتماعية، وهي �شاملة 
جتزئتها.   ميكن  ول  فيها  الت�رشف  ميكن  ول 

_تقرير التنمية الب�رشية، 2000

قدم تقرير التنمية الب�رشية لعام 2000 اإطاراً فكرياً 
اللتزام  لتوطيد  الإن�شان  بحقوق  املعنية  لالأ�رشة 
م�شتوى  اأن  التقرير  اأكد  وقد  "التنمية".  مبفهوم 
والرعاية  الكافية،  والتغذية  الالئق،  املعي�شة 
كلها  املخاطر،  من  واحلماية  والتعليم،  ال�شحية، 
من حقوق الإن�شان، ولي�شت اأهدافاً اإمنائية فح�شب.  

فالفقر هو من التحديات التي تواجه التنمية.
وبني حقوق الإن�شان والتنمية الب�رشية الكثري من 
النقاط امل�شرتكة)29(.  فمنذ �شدور الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�شان يف عام 1948، اأ�شبح للدفاع عن هذه 
واأ�شفت  الب�رش.   دور فعال يف حماية حياة  احلقوق 
من  تبعها  وما  الدولية،  والربوتوكولت  التفاقيات 
طابعاً  الوطني،  امل�شتوى  على  للقوانني  مدونات 
قانونياً على املطالب املرتبطة بهذه احلقوق.  وكانت 
حقوق الإن�شان كذلك مو�شع اهتمام على ال�شعيد 
منظمات  من  كبري  عدد  اندفع  كما  ال�شيا�شي، 
و�شونها)30(.  احلقوق  هذه  حلماية  املدين  املجتمع 
التنمية  مفهوم  الإن�شان  حقوق  مبادئ  وتكمل 
والوقائية  ال�شامنة  الإجراءات  توؤمن  اإذ  الب�رشية، 
الالزمة لردع النتهاكات، كتلك التي مت�س الأقليات.
الأفراد  متكني  على  الب�رشية  التنمية  وتركز 
على  الإن�شان  حقوق  تركز  بينما  واجلماعات؛ 
تطبيق  نطاق  ات�شع  وقد  الهيكلية.  ال�شمانات 
حقوق الإن�شان مع مرور الوقت، بف�شل التحركات 
الوطني  امل�شتويني  على  املواطنون  اأطلقها  التي 
اإ�شدار  اإىل  اأدت  والعاملي، كالتحركات العاملية التي 
اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الق�شاء على العنف �شد 
اتفاقيات  بو�شع  املطالبة  احلمالت  وتنظيم  املراأة 

ب�شاأن الألغام الأر�شية)31(. 
القت�شادية  احلقوق  الإن�شان  حقوق  وت�شمل 
احلريات  اإىل  بالإ�شافة  والثقافية  والجتماعية 
�شلب  يف  هي  احلقوق  وهذه  وال�شيا�شية،  املدنية 
حقوق  تعميم  ويعتمد  الب�رشية.  التنمية  برنامج 
الإن�شان على حتديد اأ�ش�س واأهداف تدريجية، وو�شع 
القوانني،  وحتديث  والر�شد،  للتنفيذ  ا�شرتاتيجيات 
الإن�شان  حقوق  تعميم  تكمل  الب�رشية  والتنمية 
من خالل الهتمام بالرتابط بني الأهداف والأولويات 

التنمية  قوة  وتكمن  ال�شرتاتيجية.  والتوازنات 
الب�رشية على هذا ال�شعيد يف قدرتها على ت�شجيع 
وحتديد  املتغرّية  لالأطر  وال�شتجابة  املحلية  احللول 
الفر�س  ور�شد  الب�رشي،  التقدم  تعوق  التي  احلواجز 
الب�رشية  التنمية  يف  املكا�شب  لتحقيق  املتاحة 

وحقوق الإن�شان.

التنمية امل�ستدامة

الب�رشية  التنمية  بني  تعار�س  من  ما 
على  قائم  فكالهما  امل�شتدامة،  والتنمية 

الطابع العاملي ملطالب احلياة. 

_تقرير التنمية الب�رشية، 1994

ت�شمنت تقارير �شابقة من �شل�شلة تقارير التنمية 
الب�رشية ما يوجه الهتمام اإىل خماطر بيئية عاملية، 
اأ�شار  الأول  فالتقرير  املناخ.   وتغرّي  املياه  اأزمة  مثل 
والغذاء  النظيفة  "املياه  الآمنة  البيئة  اأهمية  اإىل 
النظيف والهواء النظيف" يف حرية الإن�شان.  وتقرير 
عام 1994 تناول مو�شوع الأمن البيئي.  وكان تقرير 
يرافق  الذي  الإجحاف  تناول  يف  �شباقاً   1998 عام 
التدهور البيئي، ومن اأبرز مظاهره �شقوط الأمطار 
ويف  املناخ،   وتغرّي  الأوزون،  طبقة  ونفاد  احلم�شية، 

التنبيه اإىل اأن الفقراء هم اأكرث من يعاين منها. 
وتو�شع تقرير عام 2006 يف تناول الإجحاف يف 
ا�شتخدام املياه واآثاره على التنمية الب�رشية، وبني اأن 
ال�شحراء  جنوب  بلدان  يف  الفقرية  الأحياء  �شكان 
الأفريقية الكربى يدفعون ثمناً للح�شول على مياه 
باري�س.   اأو  نيويورك  �شكان  يدفعه  ما  يفوق  ال�رشب 
التنمية  2007/2008 من منظور  تقرير عام  وتناول 
الب�رشية تكاليف تغرّي املناخ، ومنها بوؤر الفقر التي 
وظاهرة  الأجيال،  عرب  املناخية  الكوارث  ت�شببها 
املناخ".   تغرّي  مع  التكيف  يف  العن�رشي  "الف�شل 
تداعيات  بحثت  التي  الإمنائية  التقارير  اأول  وكان 
ذوبان جبال  ومنها  العامل،  احلرارة يف  درجات  ارتفاع 
وارتفاع  الأمطار،  �شقوط  معدلت  وتغرّي  اجلليد، 
من�شوب مياه البحر، والتكيف الق�رشي الذي يُفر�س 

على اأ�شعف الفئات يف العامل.  
واليوم بات النا�س يف خمتلف اأنحاء العامل يرون 
يف الحرتار العاملي خطراً ج�شيماً يهدد رفاههم)32(، 
اأ�شد  من  تواجه خطراً  الأر�س  باأن  يقرون  واأ�شبحوا 
بفعل  املناخ  تغرّي  خطر  وهو  تاريخها،  يف  املخاطر 
تداعيات  من  عنه  ينجم  اأن  يُحتمل  وما  الإن�شان، 
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تقارير التنمية الب�رشية 
عززت الإقرار بق�سية 
البيئة �ال�ستدامة، 
مبا فيها تغيرّ املناخ، 

�اأ�سارت اإىل اأن الإن�ساف 
بني الأجيال ل يقل 

اأهمية عن الإن�ساف 
بني اأفراد اجليل الواحد

عام  يف  بعد  معاملها  ظهرت  قد  تكن  مل  مدمرة، 
1990.  واأ�شهمت تقارير عديدة من �شل�شلة تقارير 
تغيري  اأخرى، يف  تقارير  جانب  اإىل  الب�رشية،  التنمية 
م�شهد ال�شيا�شة العامة، وتو�شيع الإقرار بق�شية 

البيئة وال�شتدامة، مبا فيها تغرّي املناخ.
هما  امل�شتدامة  والتنمية  الب�رشية  فالتنمية 
الذي  العاملية  ومفهوم  متالزمتان)33(.  ق�شيتان 
 )Emanuel Kant( كانت  اإميانويل  زمن  اإىل  يرقى 
ويق�شي  الب�رشية،  التنمية  مفهوم  �شلب  يف  هو 
اأجيال  به  الذي حتظى  الهتمام  الغد  اأجيال  باإيالء 
املجال  اإف�شاح  الب�رشية تعني  والتنمية  احلا�رش)34(.  
فيها  يتمتع  مديدة،  حياة  ليعي�س  الإن�شان  اأمام 
ذاته.   ويحقق  التعليم،  على  ويح�شل  بال�شحة، 
اأما التنمية امل�شتدامة فتعني احلر�س على اإف�شاح 
املجال ذاته اأمام اأجيال الغد.  فالتنمية الب�رشية ل 

تكون تنمية ب�رشية حقاً ما مل تكن م�شتدامة.
امل�شتدامة  للتنمية  �شيوعاً  الأكرث  والتعريف 
هو اأنها التنمية التي تلبي احتياجات اأجيال احلا�رش 
من دون امل�شا�س بقدرة اأجيال امل�شتقبل على تلبية 
ال�شتدامة،  املناق�شات حول  ولكن  احتياجاتها)35(.  
واإما  وال�شتهالك  النمو  على  اإما  تركز  الواقع،  يف 
تغرّي  من  الرغم  على  الطبيعية  الأنواع  بقاء  على 
املناخ، واإما على النظام الإيكولوجي.  واأما اجلوانب 
الأخرى الهامة من التنمية الب�رشية مثل التعليم، 
فكثرياً ما تتناولها املناق�شات على اأنها جمرد و�شيلة 

اأو راأ�س مال لإنتاج مكا�شب جديدة يف امل�شتقبل.
الأبعاد،  تعدد  على  تركز  اإذ  الب�رشية،  والتنمية 
باأن  وتذكرنا  لال�شتدامة،  التقليدية  النُُهج  تكمل 
اأهمية  تقل  ال�شتدامة ل  املناق�شات حول كيفية 
م�شتداماً.   يكون  اأن  يجب  الذي  ما  معرفة  عن 
الإن�شان  حريات  تو�شيع  الب�رشية  التنمية  وتعني 
تلبية حاجاته، وحتقيق  وخياراته، بحيث يتمكن من 
رغباته وطموحاته.  والنا�س الذين مل يولدوا بعد ل 
اأن  علينا  لذلك  اأنف�شهم،  عن  قرار  اتخاذ  ميكنهم 
القرار  اتخاذ  التي متّكنهم من  نوؤمن لهم الظروف 
عن اأنف�شهم  يف امل�شتقبل. ووفقاً ملفهوم التنمية 
اأهمية عن  الأجيال  بني  الإن�شاف  يقل  ل  الب�رشية، 

الإن�شاف بني اأفراد اجليل الواحد)36(.

*                       *                       *                   

تو�شح الأمثلة الواردة يف املناق�شة مدى م�شاهمة 
عليه  الب�رشية  التنمية  تقارير  بُنيت  الذي  النهج 
�شابقة  و�شيا�شات  ومقايي�س  مفاهيم  تكوين  يف 

التقرير  هذا  يف  الأمثلة  من  مزيداً  ونورد  لع�رشها. 
الذي   1995 عام  تقرير  الأمثلة  هذه  ومن  لحقاً. 
امل�شاواة بني  اقرتاحات جديدة ب�شاأن  قدم جمموعة 
غري  العمل  بقيمة  واعرتف  املراأة،  ومتكني  اجلن�شني 
للعمل  املالية  غري  القيمة  مرة  لأول  وقدر  املاأجور، 
الذي يقدمه الرجل واملراأة يف القت�شاد والأ�رشة)37(.  
الأبعاد  املتعدد  الفقر  بني  مّيز   1997 عام  وتقرير 
تقوم  الذي  الدور  اإىل  الهتمام  ووّجه  الدخل،  وفقر 
الفقر،  اجتاهات  حتريك  يف  ال�شيا�شية  ال�شلطة  به 
ومّهد بذلك لتو�شيع اآفاق التفكري يف هذه الق�شايا 
يف �شياق التنمية الدولية، وطرح مو�شوع مكافحة 
عن  ال�شادر  العامل  يف  التنمية  تقرير  يف  الفقر 
تقارير  وتطرقت   .)38(2000-2001 الدويل  البنك 
اإىل  و2002،   1993 تقريرا  ومنها  الب�رشية،  التنمية 
تكتِف  ومل  ال�شيا�شية.   للحرية  املتاأ�شلة  القيمة 
هذه التقارير بالتاأكيد على اأولوية "احلكم ال�شليم" 
احلكم  موقع  على  اأكدت  بل  الأ�شواق،  تنظيم  اأو 
الدميقراطي ال�شامل بني اأولويات ال�شيا�شة العامة.

تغريرّ نهج التنمية

قدمه  الذي  التحليل  جوهر  وا�شحاً  اليوم  يبدو 
الدائم يف  التغرّي  1944 حول  عام  بولين  يف  كارل 
ال�شيا�شة.  فقد لحظ بولين، بعد جولة يف تاريخ 
البلدان التي اأ�شبحت اليوم بلداناً متقدمة، اأن تلك 
البلدان تاأرجحت بني فر�س ال�شوابط على القت�شاد 
اأو  النظام  هذا  يثريه  ملا  نتيجة  ال�شوق،  واقت�شاد 
�شعيد  على  وحتولت  �شيا�شية  فعل  ردود  من  ذاك 
هذا  اأن  حديثة  حتاليل  وتظهر  العامة.   ال�شيا�شة 
الع�رشين  القرن  طوال  البلدان  تلك  رافق  التاأرجح 
ويف مطلع القرن احلادي والع�رشين.  وهذا ال�شتنتاج 
ميكن اأن يكون ذا مدلول وجدوى يف مراجعة عملية 

�شنع ال�شيا�شة العامة يف البلدان النامية)39(.  
الزمن. ففي  مع  الإمنائي كثرياً  الفكر  تغرّي  وقد 
البدء كان الجتاه ال�شائد ي�شاوي بني ال�شتثمار يف 
راأ�س املال والنمو والتنمية، ثم حتول الرتكيز اإىل دور 
ودور  وال�شيا�شات،  الأ�شواق  ودور  الب�رشية،  التنمية 
واملجموعات،  الأفراد  متكني  اإىل  وموؤخراً  املوؤ�ش�شات، 

والتزام البلدان)40(. 
واحدة  �شيا�شة  حول  اإجماع  ل  واليوم 
وقد  يوم.   واجتاهات جديدة تظهر كل  للتنمية)41(. 
راأى الكثريون يف الأزمة املالية التي متثلت يف انهيار 
براذرز،  ليمان  العمالقة،  املالية  الأمريكية  ال�رشكة 
باأي  اللتزام  عدم  ي�شكلها  التي  باملخاطر  تذكرياً 
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تقر الجتاهات اجلديدة 
يف الفكر الإمنائي بعدم 
اإمكانية تطبيق نهج 

�احد على اجلميع، 
�باختلف الفوائد 

املحققة من اإ�سلح 
ال�سيا�سات باختلف 

الظر�ف، �ب�رش�رة 
حتديد ال�سرتاتيجيات 
املنا�سبة �ت�سميمها 
على امل�ستوى املحلي

�شوابط يف حترير القت�شاد. اأما الأثر الذي �شترتكه 
الأزمة على النهج الإمنائي فلم يت�شح بعد، اإل اأن 
الجتاه احلايل ي�شري بو�شوح اإىل تفعيل دور ال�شيا�شة 
للتنمية،  الإن�شاين  بالطابع  والتم�شك  العامة، 
»الفكرة  التقرير.  فبذور  املبنّي يف هذا  النحو  على 
من  مزيداً  تتطلب  وهي  تظهر،  بداأت  الالمعة« 

البحث، وهذا ما �شنتناوله يف الف�شل 6. 

اجتاهات مت�ساربة �متكاملة
التي  التقليدية،  الإمنائية  ال�شيا�شات  رزمة  تزال  ل 
من  العديد  يف  �شارية  وا�شنطن  اإجماع  اإليها  دعا 
من  تت�شمنه  مبا  الرزمة،  هذه  اأن  مع  الأماكن، 
و�شفات موحدة، مل تعد �شاحلة يف نظر الكثريين.  
لي�شت  وهي  الإمنائي،  الفكر  يف  كثرية  والجتاهات 
وبع�شها  مت�شارب،  بع�شها  جديدة،  جميعها 
متكامل، وتاأثري هذه الجتاهات يف الواقع يختلف بني 
الإمنائي.  النهج  والكثري منها يحمل طابع  البلدان، 

ومن هذه الجتاهات:
• العرتاف بدور القطاع العام يف فر�س ال�شوابط 	

ال�شعيفة،  املجموعات  وحماية  القت�شاد،  على 
تقليدية  اأكانت  العامة،  اخلدمات  وتاأمني 
اأم جديدة  )ال�شحة، والتعليم، والبنى التحتية( 

)مواجهة حتديات تغرّي املناخ(.
• يقت�رش 	 ل  حيث  للرفاه  املتعددة  الأبعاد  تفعيل 

املالية  واملقايي�س  املداخيل  متو�شطات  على 
وقد  وال�شدمات،  للمخاطر  التعر�س  بل  للفقر، 
اأ�شبح حتقيق ذلك اأكرث �شهولة مع توفر البيانات 

والتقنيات لتحديد الأبعاد "الناق�شة")42(.
• امل�شاواة 	 وعدم  والنمو  الفقر  ق�شايا  اعتبار 

تقت�رش  ل  بحيث  ومرتابطة،  متالزمة  ق�شايا 
معاجلة ق�شية احلد من الفقر على معدل النمو 
الدخل  توزيع  م�شتويات  ت�شمل  بل  فح�شب، 
والتغرّيات الطارئة عليها)43(. ويجب األ يكون هدف 
تكون  لأنها  �رشيع،  منو  العامة حتقيق  ال�شيا�شة 
بذلك قد اأهملت توزيع الدخل وا�شتدامة النمو.

• عن 	 الناجتة  للمخاطر  الهتمام  من  مزيد  اإيالء 
تقرير  مطولً  عندها  توقف  وقد  املناخ،  تغرّي 
-2008 الب�رشية لعام  التنمية  �شترين)44(، وتقرير 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  دعوة  التقريرين  ويف   .2007
بال�شتناد  الدويل،  امل�شتوى  على  وعاجلة  حازمة 

اإىل اجلهود الوطنية والإقليمية.  

وتقر الجتاهات اجلديدة يف الفكر الإمنائي بعدم 
اإمكانية تطبيق نهج واحد على اجلميع، وباختالف 
باختالف  ال�شيا�شات  اإ�شالح  من  املحققة  الفوائد 

املنا�شبة  ال�شرتاتيجيات  حتديد  وب�رشورة  الظروف، 
التزام  وت�شميمها على امل�شتوى املحلي)45(. ويعترب 
البلدان اأ�شا�شياً يف هذا الإطار، فغياب هذا اللتزام 
اإ�رشاك  وعدم  الإ�شالحات،  ا�شتدامة  تعذر  يعني 
اجلهات الفاعلة املحلية يف و�شع ال�شيا�شات، يعني 
واجلدير  املعتمدة.  ال�شيا�شة  يف  جوهرياً  ق�شوراً 
الإطار  هذا  يف  اخلارجية  امل�شاعدة  دور  اأن  بالذكر 
�شلبية  اآثاراً  يحدث  اأن  ميكن  بل  ل  حمدوداً،  يبقى 
ما مل يجرِ ت�شميم هذه امل�شاعدة وتنفيذها على 

النحو املنا�شب. 
ملحاولت  نتيجة  الجتاهات  هذه  كل  وكانت 
اأبعادها،  وتعدد  التجربة  غنى  فهم  يف  التعمق 
وا�شتيعاب اأهمية الأطر املحلية، مع العلم اأن هذا 
"اأ�شوات  مثل  رائدة  درا�شات  قد طرحته  املو�شوع  
التقارير  من  وعدد   )Voices of Poor( )46("الفقراء
الإقليمية والوطنية واملحلية حول التنمية الب�رشية 

)الإطار 1.4( .

تاأثي الواقع املحلي على املوؤ�س�سات
اأ�شبح التاأكيد على اأهمية دور املوؤ�ش�شات مو�شوعاً 
ل خالف عليه. لكن النقا�س ل يزال قائماً حول حتديد  
امل�شائل الهامة على هذا ال�شعيد. وت�شدد النظرية 
امللكية،  حقوق  على  املوؤ�ش�شات  لقت�شاد  اجلديدة 
جوهريتني  ق�شيتني  اإىل  بالإ�شافة  القانون  و�شيادة 
اأن  به  امل�شّلم  وبات من  وامل�شاءلة.   امل�شاركة  هما 
املوؤ�ش�شات  اأ�شكال  الذي يحدد  املحلي هو  ال�شياق 
ووظائفها، واأي حماولة لتقليد املمار�شات الف�شلى 
دائماً  تاأتي  ل  ال�شياق  هذا  خارج  من  نقلها  اأو 
احلديثة  الأدبيات  اأعادت  وقد  املرجوة)47(.  بالنتائج 
التقليد  عليها  يرتكز  التي  املبادئ  بع�س  اكت�شاف 
يف  تنمو  القت�شادات  جميع  اأن  واأبرزها  املوؤ�ش�شي، 
ظل املوؤ�ش�شات الجتماعية، وما من وجود لل�شوق 

الذاتية ال�شوابط مبعزل عن هذه املوؤ�ش�شات)48(. 
ويف اأوا�شط عام 2000، �شاهمت اأعمال عدة يف 
املاألوف.   عن  اخلارجة  اجلديدة  الأفكار  هذه  تو�شيح 
تولت  الذي  للتنمية  بر�شلونة  اأعمال  جدول  وركز 
و�شعه جمموعة من اخلرباء يف اقت�شاديات التنمية 
يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية، على الدرو�س 
الأ�شا�شية املكت�شبة من العقدين املا�شيني، ف�شدد 
الإن�شاف،  وتعزيز  الفعالة،  املوؤ�ش�شات  بناء  على 
وو�شع ال�شيا�شات املالية احلذرة، وحتقيق التوازن بني 
ت�شجع  بيئة  تهيئة  اإىل  دعا  والدولة.  كما  ال�شوق 
و�شيلة  تكون  بحيث  وتكييفها،  ال�شيا�شات  اختبار 

لتخطي العوائق املختلفة التي يواجهها كل بلد.
وبعد ذلك، ن�رش البنك الدويل تقريره عن النمو 
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التنمية الب�شرية يف التطبيق: على امل�شتوى1.4الإطار
الإقليمي والوطني واملحلي

يف عام 1992، اتخذ فريق من الأكادمييني وممثلني عن منظمات املجتمع املدين والأمم املتحدة خطوة رائدة 
يف اإ�شدار التقرير الوطني الأول للتنمية الب�رشية يف بنغالدي�س.  وهذه اخلطوة ما لبثت اأن تكررت يف 
بلدان اأخرى، حيث �شدرت تقارير مماثلة بدعم من املكاتب املحلية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.  وقد 
وتقارير  العاملية،  التقارير  ا�شتوحيت من  ووطني وحملي،  اإقليمي،  تقرير   700 اليوم حواىل  �شدر حتى 
البلدان الأخرى، ومن اخلطاب الإمنائي على ال�شعيد املحلي والإقليمي.  وت�شارك يف اإعداد هذه التقارير 
وقد  ال�شامتة.   الفئات  ممثلي خمتلف  ومن  الراأي   قادة  من  املعنية،  الأطراف  من  وغريها  احلكومات 
التقارير قوة  روؤًى جديدة وهامة، واكت�شبت  اأثمرت املناق�شات �شمن املجموعات وامل�شوح املخ�ش�شة 

وم�شداقية  اإذ �شاركت فيها �شبكات من الباحثني املحليني.
وتناولت هذه التقارير دور الدولة والرتابط بني الأبعاد الفردية واجلماعية يف التنمية الب�رشية.  فعلى 
�شبيل املثال، ركز تقرير التنمية الب�رشية يف غواتيمال لعام 2005 ويف لبنان لعام 2008 على ق�شايا 
ح�شا�شة كاملواطنية والتنوع يف املجتمعات التي لطاملا �شهدت توترات عميقة.  وتطرق تقرير البو�شنة 
والهر�شك لعام 2009 اإىل هذه الق�شايا على �شوء اإعادة بناء راأ�س املال الجتماعي.  وانطالقاً من تقرير 
املحلية  الإعالم  و�شائل  يف  مو�شعة  مناق�شات  دارت   ،2009-2010 لعام  الربازيل  يف  الب�رشية  التنمية 

بهدف تكوين روؤية م�شرتكة عن املجتمع.   
امل�شاركة  دون  التي حتول  العوائق  والوطنية  الإقليمية  الب�رشية  التنمية  تقارير  تناولت  ما  وكثرياً 
الكاملة يف املجتمع للفئات ال�شعيفة مثل املعوقني، وامل�شابني بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية/الإيدز، 
الغجر  عن  الإقليمية  التقارير  قدمته  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  والأقليات.   ال�شن،  وكبار  وال�شباب، 
الب�رشية/الإيدز. املناعة  2008 عن فريو�س نق�س  لعام  تقرير �شوازيلند  وما قدمه  الجتماعي،  والدمج 

وركزت ال�شل�شة الأخرية من التقارير على ق�شية التغرّي البيئي. فتقرير التنمية الب�رشية يف كرواتيا 
لعام 2009 تناول الأ�رشار التي يحتمل اأن تلحق بقطاعات مثل �شيد الأ�شماك والزراعة وال�شياحة، وتقرير 
التنمية الب�رشية يف ال�شني لعام 2010 �شلط ال�شوء على املبادرات املمكنة لتخفيف اآثار تغرّي املناخ، 
مثل بناء جمتمعات مهياأة  لتخفي�س ثاين اأك�شيد الكربون للماليني الذين ل يزالون يتدافعون اإىل املدن.  
البلد  حدود  مفاعيلها  تتجاوز  التي  الأ�شا�شية  احلكم  م�شائل  اأي�شاً  الإقليمية  التقارير  وتناولت 
الواحد.  فتوقف التقرير العربي للتنمية الإن�شانية لعام 2009 عند املخاطر التي تهدد الأمن الب�رشي 
يف املنطقة.  اأما تقرير التنمية الب�رشية يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ لعام 2008، فاأقر مب�شاعفات 
توؤديه جمموعات  الذي  والدور  واخلا�س  العام  ال�شلوك للقطاعني  وتناول مدونة  الفقراء،  الف�شاد على 

املواطنني يف امل�شاءلة.
وعلى امل�شتوى العملي، تتطلب التقارير دعماً من احلكومات التي متلك حق العرتا�س على امل�شائل 

احل�شا�شة التي تتناولها هذه التقارير، وهذا ما يحدث يف اأحيان كثرية.

 .Pagliani 2010. See also www.hdr.undp.org/en/nhdr/b :امل�شدر

تقييم  فيه  اأعاد  وقد  الت�شعينات،  يف  القت�شادي 
و�شدد  ال�شيا�شات.  اإ�شالح  يف  املختلفة  النُُهج 
بني  النمو  نتائج  يف  الكبري  التفاوت  على  التقرير 
بلدان تتبع اأنظمة مت�شابهة.  وهذا ما يناق�س اإىل 
حد بعيد م�شمون اإجماع وا�شنطن، الذي قال بنهج 
واحد ينطبق على اجلميع)49(. ويف عام 2008، كررت 
املدعومة  والتنمية،  بالنمو  املعنية  �شبن�شي  جلنة 
البلدان  حكومات  من  وعدد  الدويل  البنك  من 
املتقدمة، التاأكيد على ما ورد يف التقرير اإذ اأعلنت 
اأن "ما من و�شفة عامة للنمو امل�شتدام.  فلكل بلد 
اأخذها  ال�رشوري  ظروف خا�شة وجتارب ما�شية من 
مثال  وخري  النمو")50(.  ا�شرتاتيجية  يف  العتبار  يف 
حققته  الذي  القت�شادي  النجاح  الجتاه  هذا  على 

موؤخراً الربازيل وال�شني والهند. 

نحو املزيد من امل�ساءلة
ازداد الرتكيز مع الوقت على ر�شد النتائج مع ظهور 
تيار داعم ملبداأ م�شاءلة الدولة واجلهة املانحة. فقد 
خ�شعت معظم الإ�شالحات يف القطاع العام ملبداأ 
ا�شتخدام  ذلك  يف  مبا  النتائج،  اأ�شا�س  على  الإدارة 
امليزانية.   خم�ش�شات  حتديد  اأجل  من  الأداء  معيار 
وتقدم �رشاكة باري�س 21 التي اأطلقتها الأمم املتحدة 
وغريها من املنظمات الدولية يف عام 1999 الدعم 
ن�رش  ت�شهم يف  البيانات، كما  لال�شتثمار يف جمع 
ال�شيا�شات  �شنع  يف  الوقائع  اإىل  ال�شتناد  ثقافة 
ور�شدها وتقييمها.  اأما ا�شرتاتيجية الحتاد الأوروبي 
للدمج الجتماعي املتفق عليها يف ليكن، بلجيكا، 
موؤ�رشاً   14 من  فتت�شمن جمموعة   ،2001 عام  يف 
اأ�شا�شياً لقيا�س تطبيق اخلطط الوطنية ور�شدها، 
والربامج  والعمل  امل�شاواة  وعدم  الفقر  ت�شمل 

الجتماعية)51(.
ومن اأهم الإجنازات التي حققتها �شبكة الإنرتنت 
واأنظمة البيانات القائمة على هذه ال�شبكة اإتاحة 
القطاع  اأن�شطة  حول  البيانات  من  وفرية  كميات 
العام والأداء يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية.  
وت�شهم وفرة هذه البيانات يف تو�شيح الرابط بني 
الأمثلة  ومن  والآثار.  والنتائج  واملبادرات  الأن�شطة 
الإنفاق  حجم  تو�شح  التي  البيانات  ذلك،  على 
العلمي  والتح�شيل  التالميذ،  التعليم، وعدد  على 
يف  التح�شيل  هذا  واأثر  اخلريجون،  اكت�شبه  الذي 
الفر�س املتاحة لهم ويف املجتمع ككل.  ويف عام 
قيا�س  اإىل  الأوروبية  البلدان  معظم  عمدت   ،1996
على  ملحوظاً  اأثراً  ترك  مما  العام،  القطاع  نواجت 
اإليها  ت�شتند  مادة  و�شكل  جهة،  من  النمو  قيا�س 
املتعلقة  والقرارات  ال�شيا�شات  ب�شاأن  املناق�شات 

الرغم  وعلى  اأخرى.  جهة  من  احلكومية  بالأولويات 
اأن �شعوبات احل�شول  التقرير  من ذلك، يظهر هذا 

على البيانات مل تذلل بعد.
اأ�شا�س  على  تُناق�س  الربامج  فعالية  واأ�شبحت 
ا�شتنتاجات  من  امل�شتخل�شة  الوقائع  من  مزيد 
واختبارات ع�شوائية وموجهة، مع اأن هذه الطريقة 
اإل على عدد قليل  وثابتة  اأجوبة دقيقة،  ل تعطي 
اأثر  ذلك  على  الأمثلة  ومن  املحددة.  الأ�شئلة  من 
التدخل للحد من ن�شبة تغّيب املعلمني يف القرى 
الريفية يف راج�شتان يف الهند)52(. ومن م�شاوئ هذا 
النهج اأنه يهمل امل�شائل الهيكلية الأو�شع نطاقاً 
هذه  اأثر  وكان  النتائج)53(.  اإىل  توؤدي  التي  والآليات 
بفعل  العامة  ال�شيا�شة  على  حمدوداً  التقييمات 

نطاقها ال�شيق.
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ثلثة عنا�رش يف 
التنمية الب�رشية هي: 

الرفاه، �التمكني، 
�العدالة

ال�سعادة �الرفاه الذاتي 
اأخرياً نتناول باإيجاز مفهوم ال�شعادة والرفاه الذاتي، 
وقد اأ�شبح مو�شع اهتمام يف الآونة الأخرية)54(.  وبداأ 
هذا الهتمام بعد اأن ات�شح اأن ال�شعادة ل تقا�س 
اأجريت  التي  الأبحاث  من  تبنّي  اأن  وبعد  بالدخل، 
التنمية  بدليل  تقا�س  اأنها ل  التقرير  اإطار هذا  يف 
الب�رشية)55(.  وللمقايي�س الذاتية يف تقدير ال�شعادة 
جمعها.   ي�شهل  مقايي�س  هي  ورمبا  كبرية،  اأهمية 

وتتزايد الأدلة التي توحي باأن ال�شعادة هي جمموعة 
من م�شاعر الر�شا والإحباط، وميكن قيا�شها ب�شوؤال 
واحد)56(. فللم�شاعر الذاتية  قيمة جوهرية وهامة 
التي  القيمة  عن  وافية  �شورة  تعطي  اأن  وميكن 
يعلقها كل اإن�شان على جوانب معينة من حياته.  
باعتبارها  ياأتي  لل�شعادة  تقييم  اأف�شل  اأن  غري 
ولي�شت  للرفاه،  اأخرى  ملقايي�س  مكمالً  عن�رشاً 
مقيا�شاً قائماً بذاته.  وهذا ما �شنتو�شع فيه لحقاً.

التنمية الب�شرية مفهوم لكل ع�شر 

يخ�شع  ل  مفهوم  هو  الب�رشية  التنمية  مفهوم 
واحليوية  القوة  من  يكفي  مبا  ويتمتع  قيود  لأّي 
يف  املناق�شات  وتبني  اجلديد.   للقرن  منوذجاً  ليكون 
هذا الف�شل والف�شول التالية من هذا التقرير اأن 
ينطبق  ع�رش  لكل  مفهوم  هي  الب�رشية  التنمية 
والطبقات  والثقافات  الأيديولوجيات  جميع  على 
يختلف  التنمية  هذه  م�شار  اأن  غري  الجتماعية.  
باختالف الواقع بني مكان واآخر، وهذا ما يت�شح من 
تقارير التنمية الب�رشية املحلية والوطنية والإقليمية، 
عامة. ومناق�شة  دائم  بحث  مو�شوع  هو  كما 
خيارات  تو�شع  باأنها  الب�رشية  التنمية  وتعريف 
كاف.   غري  اأنه  اإل  اأ�شا�شي،  تعريف  هو  الب�رش، 
الإن�شان،  حقوق  واحرتام  وال�شتدامة،  فالإن�شاف، 
التنمية.   يف  اأهمية  ذات  اأ�شا�شية  مبادئ  كلها 
وتُعنى التنمية الب�رشية با�شتدامة النتائج الإيجابية 
عرب الزمن، وباحلد من املمار�شات التي توؤدي اإىل اإفقار 
الب�رش، ومبكافحة القمع والإجحاف الهيكلي.  ومبا اأن 
املكا�شب املحققة معر�شة لالنتكا�س، من ال�رشوري 
بذل جهود ل�شمان ا�شتمرارية التنمية الب�رشية عرب 

الزمن على م�شتوى الأفراد واجلماعات والأمم.    
وتناولت تقارير التنمية الب�رشية منذ عام 1990 
جوانب خمتلفة من التنمية الب�رشية، �شمن حمور 
من  وا�شتفادت  عام،  كل  التقرير  يتخذه  رئي�شي 
التنمية  تقليد  ميّيز  وما  الإمكانات.   نهج  مرونة 
وتظهر  متغرّياً.   حيوياً  يتبع نهجاً  اأنه  الب�رشية هو 
بالإ�شافة  والإقليمية،  والوطنية  املحلية  التجارب 
اإىل التقارير العاملية، اأن ما يُق�شد بالتنمية الب�رشية 
األ مي�ّس هذا  واملكان، على  الزمان  باختالف  يختلف 
النهج.  هذا  عليها  يرتكز  التي  بالثوابت  الختالف 
الب�رشية، وهو  للتنمية  املقرتح  التعريف  يلي  وفيما 
التقليدي  التعريف  من  م�شتوحى  تعريف خمت�رش 

العملية  املمار�شات  ومبني على  الب�رشية،  للتنمية 
الب�رشية  التنمية  حول  الأكادميية  الأدبيات  وعلى 

ونهج الإمكانات:

التنمية الب�رشية هي تو�شيع حلريات الب�رش، 
ال�شحة  ملوؤها  مديدة  حياة  فيعي�شوا 
التي  الأهداف  اإىل حتقيق  وي�شعوا  والإبداع؛ 
م�شارات  ر�شم  يف  وي�شاركوا  ين�شدونها؛ 
التنمية يف اإطار من الإن�شاف وال�شتدامة 
فالب�رش  اجلميع،  عليه  يعي�س  كوكب  على 
لعملية  املحرك  هم  وجماعات،  اأفراداً 

التنمية الب�رشية، وهم امل�شتفيد منها. 

وانطالقاً من هذه ال�شيغة ميكن القول اإن التنمية 
هي: اأ�شا�شية  مكونات  ثالثة  على  ترتكز  الب�رشية 

• لينموا 	 للب�رش،  احلقيقية  احلريات  تو�شيع  الرفاه: 
ويرتقوا.

• الأفراد 	 متكني  التغيري:  على  والقدرة  التمكني 
واجلماعات من الت�رشف وحتقيق النتائج املن�شودة.

• النتائج 	 وحتقيق  الإن�شاف،  تعزيز  العدالة: 
حقوق  واحرتام  الزمن،  مر  على  امل�شتدامة 

الإن�شان، وحتقيق اأهداف اأخرى للمجتمع.

�شعيد  على  متاحة  دائماً  اخليارات  كانت  لقد 
من  تخلو  ل  خيارات  ولكنها  العامة،  ال�شيا�شة 
و�شون  الفقر،  من  للحد  اٍت  موؤ بع�شها  القيود.  
حقوق الإن�شان، وحتقيق ال�شتدامة، بينما بع�شها 
حرية  ويقيد  للنخبة،  الأف�شلية  يعطي  الآخر 
ترتكز  ولكي  الطبيعية.   املوارد  وي�شتنفد  التجمع، 
املناق�شات العامة وعمليات اتخاذ القرار على اأ�ش�س 
�شليمة، ل بد من اأن تكون مبادئ العدالة وا�شحة، 
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التنمية الب�رشية
تتخذ من ثقافة كل 

بلد �جمتمع �فرد 
لوناً لها، �ت�ستمد 

من القيم �الأ�لويات 
ملمح، تتجلى يف 

خيارات دميقراطية ل 
ً تق�سي اأحدا

ول �شيما يف احلالت التي ت�شتدعي حتقيق نوع من 
التوازن بني هذه املبادئ، مثل الإن�شاف وال�شتدامة.

وعندما تكون التنمية الب�رشية ناجحة، يكت�شب 
الب�رش القدرة على الإبداع، وممار�شة الأن�شطة التي 
يختارونها، وعي�س احلياة التي ين�شدونها.  فالتنمية 
الب�رشية ل تعني احلريات املدونة على الورق.  فاحل�شول 
على الرعاية ال�شحية يف مفهوم التنمية الب�رشية 
وجتهيزها  الالزمة،  الطبية  العيادات  توفري  يعني 
عملهم،  اإىل  باحل�شور  املوظفني  والتزام  باملوظفني، 
وتاأمني امل�شتلزمات الطبية ال�رشورية، وعدم المتناع 
عن معاجلة املر�شى ب�شبب عدم قدرتهم على دفع 
الدين.   اأو  العرق  اأو  اجلن�س  ب�شبب  اأو  اخلدمة،  ثمن 
احلقيقية.   احلريات  هي  الإمكانات  تكون  وهكذا 
فاملوارد واملداخيل واملوؤ�ش�شات كلها و�شائل واأهداف 
هامة على �شعيد ال�شيا�شة العامة، اإل اأن النجاح 
احلقيقي يقا�س بنوعية احلياة التي ي�شتطيع النا�س 

عي�شها والتمتع بها.
واملمار�شة  التمكني  الت�رشف  حرية  وتعني 
الدميقراطية على م�شتويات خمتلفة.  فالفرد لي�س 
امل�شتفيد من عملية التنمية فح�شب، بل هو �رشيك 
فيها، اإذ ما ميلكه من روؤية وحكمة ميكن اأن ي�شهم 
يف رفاهه ال�شخ�شي ورفاه الآخرين.  واإذا كانت حرية 
التعبري مكر�شة يف الد�شتور ومنتهكة  يف الواقع، 
فهذا يعني انتفاء هذه احلرية.  وترى التنمية الب�رشية 
اأكان على  �شواء  التنمية،  لعملية  �شيداً  الفرد  يف 
ال�شعيد ال�شخ�شي يف الأ�رش واملجتمعات اأم على 
ال�شعيد اجلماعي يف املناق�شات العامة والتحركات 

امل�شرتكة واملمار�شة الدميقراطية.
على  القدرة  متكينه  بفعل  الفرد  ويكت�شب 
التغيري، �شواء اأكان يف حياته يف املنزل ويف العمل، 
اأم يف املجتمع ككل.  وحتل قدرة الإن�شان على ر�شم 
التغيري"  "القدرة على  اأي ما ي�شميه �شن  م�شريه، 
باحلرية)57(.  وارتباطه  الإمكانات  نهج  �شلب  يف 
على  قدرتهم  بناء  من  بد  ل  الأفراد  ولتمكني 
لذلك.   الداعمة  املوؤ�ش�شية  الهياكل  وبناء  التغيري 
ويف  العمل،  ويف  املنزل  يف  يكون  الإن�شان  ومتكني 
ال�شيا�شة، ويف اجلماعة ويف املجتمع. والتمكني هو 
لالأفراد واجلماعات، باإف�شاح املجال لهم لالن�شمام 
للنقابات  والنت�شاب  املحلية،  التعاونيات  اإىل 
ال�شيا�شية  احلركات  يف  وامل�شاركة  العمالية، 
من  ال�شغط  جمموعات  يف  وامل�شاهمة  الوطنية، 

اأجل التغيري. 
يف  الإن�شاف  مبو�شوع  الهتمام  ويتجلى 
الوا�شح على م�شاألة  الرتكيز  الب�رشية يف  التنمية 

عدم امل�شاواة. ويتناول هذا التقرير هذه امل�شاألة من 
كافياً  مقيا�شاً  لي�س  الدخل  اأن  ومبا  نواٍح خمتلفة. 
جلميع جوانب مناء الإن�شان،  ل بد من مقايي�س اأخرى 
لقيا�س التوزيع.  ويرتكز التقرير اإىل اأحدث التطورات 
يف التحليل وجمع البيانات، للتعمق يف بحث حالت 
يف  وكذلك  والتعليم،  ال�شحة  يف  امل�شاواة  عدم 

الدخل، ور�شد اأمناطها عرب الزمن. 
مليارات  �شبعة  حواىل  حالياً  الأر�س  وت�شم 
والبع�س  مدقع،  فقر  يف  يعي�س  بع�شهم  ن�شمة، 
الآخر ينعم برتف مفرط.  و�شيكون ل�شتنفاد موارد 
هذا الكوكب اأثر على التنمية الب�رشية يف الأعوام 
الأعوام  يف  �شهدناه  ما  احلدة  يف  يفوق  املقبلة 
الع�رشين التي �شدر خاللها تقرير التنمية الب�رشية.  
يفر�س  املناخ  تغرّي  واقع  اأن  التالية  الف�شول  وتبني 
يف  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  �شلوك  يف  جذرياً  تغيرياً 
خمتلف اأنحاء العامل ويف تطلعاتهم، وهذا حتٍد ل 

بد من مواجهته.
مفهوم  يختزنه  ما   ،1.3 ال�شكل  ويو�شح 
التنمية الب�رشية من غنى، اإذ يبني العنا�رش الثالثة 
لالإمكانات.  وهذه العنا�رش ترتبط بالفر�س وحريات 
التاأثري  على  الأ�شخا�س  قدرة  حتدد  )التي  الت�رشف 
يف حياتهم( ومبادئ العدالة التي توؤثر يف طبيعة 
والزمان.   املكان  يف  الجتماعية  والنتائج  العمليات 
والدائرة اخل�رشاء التي ت�شم هذه العنا�رش ترمز اإىل 
اآفاق  تو�شيع  فيها  يخ�شع  التي  امل�شرتكة  البيئة 
هذه احلريات املتداخلة للقيود التي تفر�شها املوارد 

املحدودة امل�شرتكة على هذه الأر�س.
يف  خا�شة  خيارات  وفرد  وجمتمع  بلد  ولكل 
الأبعاد واملبادئ. والتنمية الب�رشية تتخذ من ثقافة 
كل بلد وجمتمع وفرد لوناً لها، وت�شتمد من القيم 
دميقراطية  خيارات  يف  تتجلى  مالمح،  والأولويات 
هو  الب�رشية  التنمية  ومفهوم  اأحداً.  تق�شي  ل 
ومفكرين  وقادة  نا�شطني  الكثريين، من  ثمرة عمل 
ي�شهمون، كل من موقعه، يف  الذين  وغريهم، من 
اأطر خمتلفة، منها  حتديد مالمح هذا املفهوم يف 
تقارير التنمية الب�رشية املحلية والوطنية. وهذا ما 
يتيح لالإن�شان فر�شاً لتعزيز قدرته على عي�س احلياة 
العدالة  اإحالل  امل�شاهمة يف  وعلى  ين�شدها،  التي 

يف املجتمع، يف احلا�رش ويف امل�شتقبل.  

*                       *                       *                  

التنمية  منظور  قيمة  التالية  الف�شول  وتبني 
هذا  من  ا�شتقاوؤها  ميكن  التي  والأفكار  الب�رشية 
املنظور. ف�شكان العامل حققوا الكثري يف العقدين 
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املا�شيني، وهم اليوم يواجهون حتديات جديدة وطارئة، 
والقت�شادية  الجتماعية  للتحولت  نتيجة  هي 
يف  العامل  �شهدها  التي  املت�شارعة،  وال�شيا�شية 
مواجهة  من  بد  ل  واليوم  الع�رشين.   القرن  اأواخر 
يحدد  ما  مواجهتها   كيفية  ويف  التحديات.  هذه 

م�شار التنمية الب�رشية يف القرن احلادي والع�رشين.




