يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

سوق الذهب والفضة

العدد ()805
االربعاء()8

العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

املعدن

ذهب عيار 24
ذهب عيار 21
ذهب عيار 18
ذهب عيار 14
ذهب عيار 12
الفضة

سعر البيع

140.000
130.000
115.000
75.000
54.000
1750

سعر الشراء
135.000
125.000
110.000
70.000
49.000
1500
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وقائع طاولة املدى املستديرة

تــــــــوجـهــــــــات الـــتـــنـــمـــيــــــــة الـــبــــــرشيــــــــة يف الـعــــــــراق
أ.د آمال شالش
رئيسة الدراسات االقتصادية يف بيت احلكمة

التأمت يوم السبت الرابع من تشرين
الثاني جلسة طاولة املدى املستديرة
العاشرة التي ناقشت موضوعة
التنمية البشرية يف العراق واسهم يف
احيائها جمع حاشد من املتخصصني
االكادمييني واملعنيني بالشأن االقتصادي،
وكانت الفقرة االولى من مفردات الطاولة
ورقة العمل التي تقدمت بها الدكتورة آمال
شالش رئيسة قسم الدراسات االقتصادية
يف بيت احلكمة حتت عنوان مفهوم التنمية
البشرية ،وفيما يلي نص ورقة العمل على ان
نستكمل يف االعداد القادمة ورقتي العمل
االخريني فضال عن املناقشات التي
تخللتها اجللسة:

مفهــوم الـتنـميـــة البـشــريــة
يهدف مفهـوم التنمـية البـشريـة املستـدامة
ال ــذي تـبل ــور مــن خالل اجله ــود الـفك ــري ــة
والعــملـي ــة الـتـي ت ـضـمـنــته ــا ودعـت إلــيه ــا
تقـاريـر التـنميـة الـبشـريـة منـذ عـام ، 1990
إلـى دفع خطط التـنمية القطـاعية الجناز
أهـ ــدافهـ ــا يف إطـ ــار سـتـ ــراتــيجـيـ ــة شـ ــاملـ ــة
للتنـمية تستـوعب مفهوم وأهـداف التنمية
البـشـريـة املـستـدامــة :تلبـي خيـارات النـاس
وحق ــوقهـم يف الـصحــة والـتعلـيـم والعـيــش
الـكـ ــرمي واحلـ ــريـ ــة ،وتـ ــسهـم يف احلـ ــد مـن
الفقر ويف النهوض باملرأة.
إن الفــرص املضـاعـة الـتي أدت إلـى تـراجع
احملتـوى النـوعي والكـمي حليـاة العـراقيني
حت ـتــم اس ـت ــنه ـ ـ ــاض اله ـم ــم للـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
أولـويـات الـتنـميــة البـشـريـة املــستـدامـة يف
سـيـ ــاسـ ــات الـتـنـمـيـ ــة وعــملـي ـ ــات اإلصالح
االقتصادي واعادة األعمار.
فقـد أصبح واضحـاً إن أهم مـا مييـز مسـار
ال ـت ـن ـم ـيـ ـ ــة يف العـ ـ ــراق انه لــم يـكــن قـ ـ ــابالً
لالسـتـم ــرار ومبعـن ــى أخ ــر غـي ــر م ـسـت ــدام.
فـكــيف جنـعل مـن مـ ـسـ ــار الـتـنـمـيـ ــة أكـثـ ــر
استدامة؟
 اعتـماد مـؤشرات الـتنميـة البـشريـة كأداةيف صـ ـي ـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــات الـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة
والستراتيجيات التنموية ،مما يتتبع:
وضع قاعدة الـبيانات اإلحـصائية الـوطنية
يف إطار ميكـن من قياس مـؤشرات التـنمية
البشرية
 ملاذا التنمية البشرية ؟تطــور مفهـوم الـتنـميــة علـى مــدى خمـسـة
عقـود منـذ منـتصف القـرن املـاضي فحـدث
التحـول يف التـحليل الـنظـري أو الـتنـظيـر
لـدى الفكـر الـتنمـوي كـذلك يف الـسيـاسـات
الـتـنـمـ ــويـ ــة املـنـبــثقـ ــة عــنه ،مـن الـتـنـمـيـ ــة
االقتـصاديـة ذات البعـد املادي إلـى التنـمية
ذات األبعـاد املتعـددة واملتـداخلـة اقتصـادية
اجـتماعـية ثقـافية سـياسيـة بيئيـة  ....إلى
الـتنـميـة ذات املـنظــور اإلنسـانـي ليـس ذلك
هـو التـحول الـوحيـد ....فقـد أصبح هـناك
حتـ ـ ـ ـ ــول واضـح عـلـ ـ ـ ـ ــى صـع ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد الـف ـكـ ـ ـ ـ ــر
االق ـتـ ـص ـ ــادي االج ـت ـم ـ ــاعــي نح ـ ــو أه ـ ــداف
الـتنـميــة من تـعظـيم تــراكم رأس املـال إلـى
تعظيم رفاهية الفرد.
من الفرد كعـامل إنتاجي البـد من االنفاق
عـلـ ـيـه وحت ـ ـ ـس ــني حـ ـيـ ـ ـ ــاتـه بـهـ ـ ـ ــدف زيـ ـ ـ ــادة
إنـتــاجـيـته إل ــى الفــرد كــإن ـســان هــو غــايــة
عـملـي ــة الـتـنـمـي ــة .يـبق ــى إن ن ــدرك انه يف
كلـت ــا احل ــالـتـني الب ــد مــن تع ــزي ــز ق ــدرات
ومتكني الفـرد كعـامل إنتـاجي أو مـستهلك
نهائي لضمان دوران عملية اإلنتاج.
أمـا املـنظـور اإلنـســاني للـتنـميـة فهـو الـذي
طالب بكل ما يستلزمة الفرد للقيام بهذه
الـوظــائف احليـاتيـة بـاعـتبـارهـا حقـوقـا له
ولـيست خدمة أومنةً تـتفضل بها احلكومة
علــى األفــراد :وهــذه احلقــوق هـي احلق يف
احليـاة ،احلـق يف العيـش الكــرمي ،احلق يف
ال ـعـ ـ ـمــل ،احلــق يف ال ـ ـ ـ ـصــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلــق يف
الـتعليم...احلق يف رعـاية :االسـرة ،الطفل،
املرأة ،األم املسنني ،املعوقني ،العاجزين...،
ليـس من مـنظـور العطـف واإلحسـان ...بل
احل ـم ـ ــاي ـ ــة وال ـت ـمـكــني مــن ال ـتـغل ــب عل ـ ــى
ال ـ ـضـعـف والـفـق ـ ـ ــر واجل ـ ـ ــوع وامل ـ ـ ــرض وكـل
مــايه ــدد حيــاة اإلنـســان( ل ــذلك فــالــدولــة
مـطالـبة بـالتـمكني وتعـزيز قـدرات األفراد)
وصـوالً إلـى تـوفيـر األمـن اإلنســاني....أمن
األف ـ ــراد ول ـيـ ــس امــن ال ـ ــدول ـ ــة (ســنع ـ ــرض
الحق ـ ـاَ االخــتالف بـني امـن اإلفـ ــراد وأمـن
الدولة).

التنمية حق الفرد وليس حق
املواطن على الدولة

الفرد وليس املواطن .ملاذا؟
عندمـا ال تتحقق مـوارد الدولـة من جبـاية
الضرائب يصبح مفهوم املواطنة غير دقيق
ل ــوصف العالقــة بـني الفــرد والــدولــة وهــذا
ماثل بشكل صريح يف الدولة الريعية.
ولقـد ضمنت العهود الـدولية تلك احلقوق
يف الـعـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدولــي لـلـحـق ـ ـ ــوق امل ـ ـ ــدن ـي ـ ـ ــة
وال ـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـي،
وكـذلك احلق يف التنمـية لتجـسد شمـولية
مـن ـظ ـ ــور حقـ ــوق اإلنـ ـسـ ــان يف الـ ــرؤيـ ــة ويف
امل ـمـ ـ ــارسـ ـ ــة علـ ـ ــى الـ ــصع ـيـ ـ ــديــن الـ ـ ــوط ـنــي
والدولي.
مـ ــانـ ــريـ ــد أن ن ــضل إلــيه هـ ــو إن الـتـنـمـيـ ــة
البـشـريــة حق للفـرد علـى الـدولــة ،تضـمنه
كل مــن امل ـ ــواثــيق ال ـ ــدول ـي ـ ــة وال ـ ــدس ـ ــات ـي ـ ــر
الوطنية.
نظريات التنمية التقليدية
* الـت ـ ــركـي ـ ــز عل ـ ــى اجل ـ ــوانـب الـبـ ـش ـ ــري ـ ــة
واالجـتـمــاعـيــة يف حـيــاة الـنــاس ،والـتــدخل
مـن خالل سيـاسـات خـاصـة العـادة التـوزيع
اوحتسني الدخل.
* خـي ــار خـلق ف ــرص عــمل ،والسـيـم ــا مـن
خالل القطاع العام.
* خـي ــار تلـبـي ــة احل ــاج ــات االس ــاسـي ــة مـن
خالل ت ـ ــوفـي ـ ــر ح ـ ــد ادن ـ ــى مـن اخل ـ ــدم ـ ــات
االس ـ ــاس ـي ـ ــة واالح ـت ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـض ـ ــروري ـ ــة
للمواطنني.
ويف حـق ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـك ـ ـيـف الـه ـ ـي ـكـلـ ــي خـالل
الـثمــانـينــات دفع االهـتمــام بــاالنـســان الــى
م ـصـ ــاف ثـ ــانـ ــوي حتـت وهــم حتقــيق منـ ــو
سـريع من خالل تـرشيـد االداء االقتـصادي
والـتكـيف مـع متـطـلبــات االقتـصــاد العــاملي
فـك ـ ــانــت حق ـب ـ ــة مت ـي ـ ــزت ب ـت ـن ـ ــامــي الـفق ـ ــر
والــتهـمـي ــش والــتفـ ــاوت ،وبهـيـمـنـ ــة الفـكـ ــر
ألليبرالي اجلديد.
ثـم ح ــدث االنـتق ــال ال ــى حقـب ــة الـتـنـمـي ــة
البشرية  1990وتبنت النظريات احلديثة :
التنمية البشرية املستدامة
اقـتـ ــران الـنـمـ ــو االقـت ـصـ ــادي بـ ــالـتـنـمـيـ ــةالبشرية
 الـنــاس هـم غــايــة الـتـنـمـيــة ولـي ـســوا أداةلتعظيم النمو فقط.
 تـنـمـيـ ــة قـ ــدرات اجملـتـمـع علـ ــى الــتحـكـممبصيـره ،وإيجـاد بيئـة كليـة مسـاعـدة علـى
التنمية من خالل آليات املشاركة
والتمكني لإلفراد ،واجملتمع.

التنمية البشرية املستدامة

يـتـبـن ــى ب ــرنـ ــامج األمم املـتح ــدة اإلمن ــائـي
مفهـوم الـتنـميــة البـشـريـة املـستـدامـة علـى
النحو التالي:
" الـتنمية البشـرية املستدامـة هي تنمية ال
تكـتفـي بـت ــولـي ــد الـنـم ــو وح ـسـب ،بل ت ــوزع
ع ــائ ــداته ب ـشـكل ع ــادل أيـض ــا .وهـي جت ــدد
البـيئـة بـدل تـدميـرهـا؛ ومتكـن النـاس بـدل
تهـمـي ــشهـم؛ وتـ ــوسع خـيـ ــاراتهـم وفـ ــرصهـم
وتؤهلـهم للمشـاركة يف القـرارات التي تـؤثر
يف حياتـهم .ان التنمية البشـرية املستدامة
هـي تنـميـة يف صــالح الفقـراء ،والـطبـيعـة،
وتـوفير فـرص عمل ،ويف صالح املـرأة .انها
تـشـدد علـى الـنمـو الـذي يـولـد فــرص عمل
جديدة ،ويحـافظ على البيـئة ،تنميـة تزيد
مـن متكـني الـن ــاس وحتـقق الع ــدال ــة فـيـم ــا
بينهم".

ونـن ـظ ـ ــر نحـن الـ ــى الـتـنـمـيـ ــة الـبـ ـشـ ــريـ ــة
املستدامة باعتبارها املسار البديل للتطور
اجملتمعي فهـو يهدف الـى حتريـر اجملتمع
مـن الـتخـلف وفق خـط ــة علـمـي ــة وفعــالــة
تستفيد من دروس التاريخ وخبراتة.

التنمية البشرية املستدامة

املكونات

ميـكــن ال ــتحـ ـ ــدث ع ــن اربعـ ـ ــة مـكـ ـ ــونـ ـ ــات
اس ـ ــاس ـي ـ ــة ملـفه ـ ــوم ال ـت ـن ـم ـي ـ ــة ال ـب ـ ـش ـ ــري ـ ــة
املستدامة هي:

االنصاف ،واالنتاجية،
واالستدامة ،واملشاركة.
هــذه املكــونــات هي ايـضــا مبثــابــة معــاييــر
للـ ـسـيـ ــاسـ ــات ،واه ـ ــداف يجــب حتقـيـقهـ ــا.
وتكـمـن امل ـس ــأل ــة يف ان نعـطـي لـكل مـنه ــا
املـضمــون امللمـوس علـى الـصعيـد الكــوني،
باالضافة الى اعطـائها مضمونها اخلاص
املعّبر عن ظروف كل بلد ومجتمع.

مكونات مفهوم التنمية
البشرية املستدامة
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يـقع مـفه ـ ــوم االنـ ـصـ ـ ــاف يف قلــب مـفه ـ ــوم
التنمية البشرية املـستدامة ،باعتباره احد
مكوناتـه االكثر اهميـة ،التي تصـنع جوهر
متـي ــزه عـن نـظ ــري ــات الـنـم ــو االقـتـص ــادي
ونظـريـات التـنميـة الـتقليـديـة .ويـستخـدم
م ـ ـص ـ ـطـلـح االن ـ ـص ـ ـ ــاف ه ـن ـ ـ ــا ب ـ ـ ــديـال عــن
مصـطلحـي املسـاواة والعـدالـة االقـرب الـى
اخلطاب االجتماعي الذي ساد يف حقبات
سـ ــابق ــة .ويـتـمـي ــز مـفه ــوم االن ـص ــاف عـن
املفه ــومـني ال ـس ــابقــني بك ــونه ي ــرك ــز عل ــى
تكـافـؤ الفـرص ،علـى الـوسـائل واملـدخالت
ال علـى النتـائج واخملرجـات ،ويلتـزم مببدأ
حتـمــيل الف ــرد م ـس ــؤولـي ــة االف ــادة مـنه ــا،
وذلك كـي ال يــأتـي املفهــوم مـتعــارض ــا مع
املـيل ال ـس ــائ ــد نحـ ــو تقلـيـص دور ال ــدول ــة
كـ ـمـ ـ ـس ـ ـ ــؤول شـ ـبـه ح ـ ـص ـ ـ ــري ع ــن ت ـ ـ ــأم ــني
احلاجات االساسية وتأمني العدالة.
اال ان مـفهـ ــوم االن ـصـ ــاف ،مـع محـ ــدوديـ ــة
اعـتبــاره كتكـافـؤ يف الـوصـول الـى الفـرص
بشكل مـتكافـئ ،فانه يـتطلب اعـادة هيـكلة
ج ـ ــذريـ ـ ــة يف عالقـ ـ ــات الق ـ ــوة يف اجمل ـتــمع،
ويشمل ذلك:
؟ تـعـ ـ ـ ــديـل تـ ـ ـ ــوزيـع مـل ـكـ ـيـ ـ ـ ــة االصـ ـ ـ ــول
االن ـتـ ـ ــاج ـيـ ـ ــة ،والس ـي ـم ـ ـ ــا حتق ـيـق اصالح
زراعي؛
؟ ادخـ ــال تعـ ــديالت هـيـكلـي ــة يف تـ ــوزيع
الـعــبء ال ـ ـض ـ ـ ــري ـبــي مــن خـالل اع ـت ـم ـ ـ ــاد
ضرائب تصاعدية تهدف الى
اعـادة توزيع املـداخيل من االغنـياء
الى الفقراء؛
؟ اصالح نظـام التسلـيف بحيث يـتمكن
الفقـراء واصحـاب املـشـاريع الـصغيــرة من
االفادة من هذا النظام.
؟ حتقيق تكافوء الفرص السياسية من
خالل اصالح نظام االنتخاب؛
؟ الـغـ ـ ـ ــاء املـعـ ـيـقـ ـ ـ ــات االجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ـ ــة
والقـانـونيــة التي حتـد من وصـول الـنسـاء
واالقلـيـ ــات الـ ــى بعــض املـ ــواقـع املقـ ــررة يف
الشأن السياسي واالقتصادي.
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الـنـم ــو االقـت ـص ــادي ،والـت ـط ــور امل ـط ــرد يف
انتاج الثـروات ،وحتسني االنتاجية ،هي من
ال ـش ــروط الـض ــروري ــة لــتحقـيق الـتـنـمـي ــة،
لكنهـا ليـست شـروطا كـافيـة .اال ان مفـهوم
التنمـية البـشريـة املستـدامة ال يـوافق على
مقـ ــول ـ ــة تعـ ــارض الـنـمـ ــو االقـت ـص ـ ــادي مع
حتـقـ ـيـق اإلنـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاف ،وض ـ ـ ـ ــرورة اخـ ـتـ ـي ـ ـ ـ ــار
أح ــدهـم ــا" .لق ــد اثـبـتـت الـتج ــرب ــة بــطالن
النـظــرة الـتقـليــديــة الـتي كــانـت تعـتبــر ان
مـراحل االقالع االقتصادي ال بد ان تقترن
حكمـا بتــراجع االنصـاف يف تــوزيع الثـروة.
ان النظـرة اجلديـدة تتمـيز بـاقتنـاعهـا بان
التـوزيع العــادل للمـوارد العـامـة واخلـاصـة
مـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــأنـه ان يـع ـ ـ ـ ـ ــزز ف ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـن ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــو
االقتصادي".
وعـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا االس ـ ـ ــاس ،ن ـ ـ ــرى ان مـفـه ـ ـ ــوم
الـتنـميــة البـشـريـة املـستـدامـة ،يـركـز علـى
زي ـ ــادة ال ـن ـم ـ ــو واإلن ـت ـ ــاج ـي ـ ــة ب ـ ــال ـتـالزم مع
حتقـيق الـتنـمي ــة البـشــريــة .ويــرى املفهــوم
اجلـديد امكـانية تعـزيز االرتبـاط االيجابي
بني الـتنـميـة البـشـريـة والـنمـو االقـتصـادي
اذا مت اتبــاع الــسيــاس ــات الت ــاليــة املــرغــوب
بها:
؟ أوال :الـتــركـي ــز علــى االسـتـثـمــار يف
التعليم والصحة ،وتطوير مهارات الناس.
؟ ثــاني ـاً :التـشـديــد علــى بلـوغ تــوزيع
اكثر عدالة للدخل واالصول اإلنتاجية.
؟ ث ـ ــال ـثـ ـ ـاً :خـلق ف ـ ــرص عــمل اف ــضل
بشكل مستمر.
؟ رابعـ ـاً :اعـتـم ــاد سـي ــاس ــة مـن ــاسـب ــة
لإلنفـاق االجتمـاعي ،تتـضمن قـيام الـدولة
بتـأمني اخلـدمـات االجـتمـاعيـة األسـاسيـة،
وإنـ ـ ـشـ ـ ــاء ش ـبـكـ ـ ــات األمـ ـ ــان االج ـت ـمـ ـ ــاعــي
ال ـضـ ــروريـ ــة ،بـ ــالـتـالزم مع متـكـني الـنـ ــاس
وتقوية قدراتهم.
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ال يقـتصــر مفهــوم االستـدامـة علــى البعـد
ال ـب ـي ـئــي وح ـ ـ ــده ،بل ه ـ ـ ــو يع ـنــي ان تـكـ ـ ــون
"الـتـنـمـي ـ ــة عــملـي ـ ــة ش ـ ــامل ـ ــة لـ ـسـي ـ ــاس ـ ــات
اقـتصـاديـة وجتـاريـة واجـتمــاعيـة… ،جتعل
التنميـة عملية قابلـة لالستمرار من وجهة
نظر اقتصادية ،واجتماعية وبيئية".
ويتطلب ذلك:
؟ عــدم تــوريـث األجيــال القــادمــة ديــونــا
اقـت ـص ـ ــادي ـ ــة ،او اجـتـم ـ ــاعـي ـ ــة ،تـعج ـ ــز عـن
مواجهتها؛
؟ عقلنـة استثـمار املـوارد الطـبيعيـة ،وما
يتـطلـبه ذلك مـن تعــديل يف أمنـاط الـنمـو
ومعدالته،
والتكنولوجيا املستخدمة؛
؟ تع ـ ـ ــديل أمنـ ـ ــاط االس ـتـهالك امل ـبـ ـ ــددة
لـلمــوارد الـطـبيـعيــة والـتي هـي غيــر قــابلــة
لالستمرار؛
؟ حتـق ـ ـيـق الـعـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـ ــة واإلنـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاف يف
العالقــات احل ــالي ــة ،ألن تنـميــة تــؤدي الــى
دميومة الالمساواة احلالية
لـي ـسـت م ـسـت ــدام ــة ،وال ت ـســتحق ان
نعمل على إدامتها.
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ينظـر مفهوم التـنمية البـشرية املـستدامة
الـى النـاس بــاعتبـارهم فـاعلني يف عـمليـة
الــتغـيـيـ ــر االجـتـمـ ــاعـي ،ولـيـ ـسـ ــوا مجـ ــرد
مـستفيـدين يتلقـون النتـائج دون مشـاركة
نـ ـشـي ـط ـ ــة .وبه ـ ــذا املعـن ـ ــى ،ف ـ ــان مـفه ـ ــوم
التمكـني هو ايضـا من املكـونات االسـاسية
للتـنمية ،وهـو يعني ان يتمكـن الناس من
ممارسة اخليـارات التي صاغـوها بارادتهم
احلرة.
يـتطلب متكينهم من القـيام بدورهم هذا،
وذلك من خالل:
؟ وجـود دميـوقــراطيــة سيــاسيــة يتـمكن
ال ـنـ ـ ــاس مــن خـاللهـ ـ ــا مــن ال ـتـ ـ ــأث ـيـ ـ ــر يف
القرارات املتعلقة بحياتهم.
؟ وجـود حـريـة اقـتصـاديـة بحـيث يكـون
النــاس مـتحــرريـن من الـقيــود والقــواعــد
القـ ــانـ ــونـيـ ــة املـب ـ ــالغ فــيهـ ــا والـتــي تعــيق
نشاطهم االقتصادي.
؟ وج ـ ــود سل ـط ـ ــة ال م ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة بح ـيــث
يتـمكـن كل مــواطـن من املـشــاركــة يف إدارة
حـي ــاته الــوطـنـي ــة واحمللـيــة ،انـطالقــا مـن
مكان عمله او سكنه.
؟ مـشـاركـة جـميع املـواطـنني ،وال سـيمـا
املـؤسسـات غيـر احلكومـية يف صـنع القرار
وتنفيذ خطط التنمية.

تقارير التنمية البشرية
الوطنية

تقـدم تقـاريـر التـنميـة الـبشـريـة الــوطنيـة
حتليالً مـستقالً وموضـوعياً واحصـائيات
وبيانات اخرى مناسبة واضعة وجهة نظر
الـتـنـمـيـ ــة الـبـ ـشـ ــري ـ ــة يف مقـ ــدم ـ ــة املهـ ــام
الــوطـنيــة والـتحــدي ــات الن ــاشئــة والــرؤى.
فهـي تعــد وس ــائل قــويــة ملــراقـبــة وضـبـط
الــتقـ ـ ــدم والعـ ـ ــوائق ال ـتــي تع ـت ـ ــرض ه ـ ــذا
الــتق ـ ــدم ك ـمـ ـ ــا أنه ـ ــا ت ـ ـشــكل ج ـ ـس ـ ــراً بــني
مـفاهـيم التـنميـة البـشريـة العـامليـة وواقع
البلدان .وكوسيلـة لتنمية السياسات ،فأن
تقـاريـر الـتنـميـة البـشـريـة الـوطـنيـة تقـوم
بعــرض وط ــرح القـضــايــا كـم ــا أنه ــا تلقـي
الضـوء علـى املـشــاكل النــاشئـة حــديثـاً أو
تلـك التي مت جتـاهلهـا أو أهمـالهـا .وفوق
ذلـك فهـي ت ـس ــاهـم يف حت ــدي ــد وم ــراقـب ــة
أه ــداف الـتـنـمـي ــة الـب ـش ــري ــة ال ــوطـنـي ــة
والـربط بني االختيارات القـابلة للتطبيق
واالستـراتيجـيات لـتحقيق هـذه األهداف،
وتق ـ ــومي فعـ ــالـيـ ــة واســتخـ ــدام الـ ــوس ـ ــائل
اخملتلفة لتحقيقها.
إن التــوجـيه الــرئيــسي لـتقــاريــر الـتنـميــة
البشـرية الـوطنيـة وعمليـاتها يـتجه نحو
وضع الـسيـاسـة الـوطـنيـة واجـتمـاع الـرأي
بـني امل ـس ــاهـمـني ال ــوطـنـيــني .فهــي تعــمل
عل ــى ت ــوضـيـح الق ــدرة يف كــيفـيـ ــة اتخ ــاذ
القـرار يف ادارة املوارد الوطنيـة للقطاعات
العـ ــامـ ــة واخلـ ــاصـ ــة وق ـطـ ــاعـ ــات اجملـتــمع
املـ ــدنـي .وعـنـ ــدمـ ــا يـتـم رب ــطهـ ــا بـ ــالـيـ ــات
التنمية البشرية فهي تعمل على االساس
التـحليلـي لتـشكـيل كل من بـرامج الـدعم

الوطني وبرامج املنح والقروض.
ان تقـارير الـتنمـية الـبشـرية الـوطنيـة هي
يف حـ ــد ذاتهـ ــا وســيلـ ــة فعـ ــالـ ــة لـلحـ ــد مـن
الفقـر والتنمية البشرية وكعمليات طويلة
األمـ ــد حلـ ـشـ ــد اإلجـمـ ــاع يف الـ ــرأي علـ ــى
امل ـسـت ــوى ال ــوطـنـي ،فهـي تق ــدم أرضـي ــة أو
قــاعــدة قــوي ــة لتــرابـط أولــويــات الـتنـميــة
ووسائل نشرها على اساس ثابت وراسخ .
وبهــذا التــرابـط فـهي تـصـبح ادوات فعــالــة
لــوضـع استــراتيـجيــات الـتنـميــة مبــا فـيهــا
اسـت ــراتـيجـي ــات احل ــد مــن الفق ــر وب ــرامج
املساعدات االمنائية.
لق ــد نـقلــت تق ــاري ــر الـتـنـمـي ــة الـب ـش ــري ــة
الــوطـنـيــة وب ـشـكل حـيــوي الــرس ــائل الـتـي
تضمنتهـا تقارير التنمية الـبشرية العاملية
وعـملت علـى تــرجمتهـا الـى محـيط وواقع
أولـ ــويـ ــات الـ ــدول .فقـ ــد وضعـت الـتـحلــيل
الثـابـت من وجهــة نظـر الـتنـميـة املــرتكـزة
علـ ــى الـنـ ــاس يف مقـ ــدمـ ــة مـنـ ــاهـج العــمل
الـوطنيـة والـسيـاسـات والبـرامج كمـا تقـدم
الـ ـتـحـلـ ـيـل لـلـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات واالخـ ـتـ ـي ـ ـ ــارات
والتوصيات.
ان تقـارير الـتنمـية الـبشـرية الـوطنيـة هي
تقـاريـر وطـنيـة ليـس فقـط لكـونهـا مبـنيـة
علـ ــى اسـ ــاس رؤيـ ــة واولـ ــويـ ــات وطـنـيـ ــة بل
ألنها ثمـرة ونتاج استشارات وطنية شاملة
تـساعـد على تكـوين اإلجمـاع يف الرأى بني
املـسـاهـمني الـوطـنيـني :خبـراء واكــادميني،
حكوميني ومجتمعاً مدنياً.

السياسات التنموية من منظور
التنمية البشرية املستدامة
منوذج

برامج احلد من الفقر
ان احلــد مـن الفقــر يـتـطلـب حتقـيق منــو
اقـت ـص ــادي م ـط ــرد مــن ذلك الـن ــوع ال ــذي
يحـقق زيـ ــادة هـ ــامـ ــة يف مـتـ ــوســط دخـ ــول
االس ـ ــر املعـيـ ـشـي ـ ــة ويف مع ـ ــدالت إنف ـ ــاقهـ ــا
وأمن ــاط أسـتـهالكهـ ــا .والميكــن للح ــد مـن
الـفقـ ــر علـ ــى نح ــو م ـسـت ــدام أن يـتـم مـن
خالل حتــويالت الــرعــايــة االجـتم ــاعيــة –
رغم ان هذه البرامج ميكن أن تستخدم يف
أي وقـت من االوقـات بهــدف التحقـيق من
ح ــاالت الفق ــر والع ــوز ال ـش ــدي ــد –بل انه
يـت ــطلـب الـتـنـمـيـ ــة وألســتخ ـ ــدام الف ـ ــاعل
للقدرات االنتاجيـة كما مما الشك فيه ان
أي برنـامج للحد من الفقـر البد أن يكون
له منطلق وطني ستراتيجي أركانه
* سيـاسـة تـشـغيل الـسكــان يف سن الـعمل
نـ ـسـ ــاء ورجـ ــاالً اســتخـ ــدام ـ ـاً أكــمل وأكـثـ ــر
انتاجية.
* سيـاسة اجـور تضمـن حداً أدنـى ملسـتوى
املعيـشــة يضـمن أســاسيــات العيـش الكـرمي
والالئق.
 ويف الوقت ذاته تكفل زيادة االنتاجية* سياسة التدريب والتعليم
* سيـاســة االستـثمـار الـتي حتـسب لآلثـار
احمل ـتــملـ ـ ــة عل ـ ــى ال ـت ـ ــشغــيل واالس ـتـهالك
وقـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ـنـقل ومـ ـ ــدخـالت القـ ـطـ ـ ــاع
الـصـنــاعـي والــزراعـي ب ــذلك فــان مـنـظــور
التنمية الـبشرية املـستدامة للفـقر منظور
انـس ــاني تــصب فـيه غــايــات وجهــود العـمل
السـياسي بـرمته فتـصبح نسـبة الفـقر بني
ال ـ ـسـك ـ ــان م ـ ــؤش ـ ــراً يق ـيــم أداء احلـك ـ ــوم ـ ــة
االقـتـصــادي ودالل ــة علــى مــدى اسـتـيعــاب
برنامجها لتطلعات اجملتمع.

