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أهداف التنمية املستدامة :ما الذي يستلزمه ذلك؟

بنــاء الثقــة يف احلك ومــات يف إطــار الســعي إحت يقيـ أهــداف التنميــة املســتدامة:
حالة نيكاراغوا
مذكرة من األمانة العامة
قام بإعداد الورقة املعنونة ”بناء الثقة يف احلكومات يف إطار السعي إحت يقي أهـداف
التنمية املستدامة :حالة نيكاراغوا“ ،كي تنظر فيها جلنة خرباء اإلدارة العامة يف دورهتا الرابعـة
عشرة ،بول أوكويست ،وهو أحد أعضاء اللجنة .وحمتوى الورقـة وارراء الـواردة فيهـا ـ
مؤلفها وال تعرب بأي حال عن رأي األمم املتحدة.
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بنــاء الثقــة يف احلكومــات يف إطــار الســعي إحت يقيـ أهــداف التنميــة املســتدامة:
حالة نيكاراغوا
موجز
تبحــه هــذو الورق ـة مســألة الثقــة يف احلكومــات يف إطــار الســعي إحت يقي ـ أهــداف
التنمية املستدامة ،من منظور نيكاراغوا .ويف الورقة تأكيد على أن الثقة عامل أساسـي يف بنـاء
شــرعية الــنظم السياســية واســتدامتها ،وهــي تعــا أايــة الثقــة يف الســعي ــو يقي ـ أهــداف
التنمية املستدامة يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وتستكشف الطابع املتعـدد األوجـه
للثقــة ،وتصــفها بأؤــا مؤلفــة مــن و ــة أبعــاد و يقــة التــرابس ،هــي :الثقــة السياســية ،والثقــة
االجتماعيــة ،والثقــة االقتصــادية .ويشــكل رأال املــال االجتمــاعي أحــد العنا ــر التمكينيــة
الرئيسية يف إجياد تلك الثقة.
وتتخــذ الورقــة مــن حالــة نيكــاراغوا مثــاال علــى الكيفيــة الــت يق ـ ــا السياســات
واإل ــوحات مســتوى عــال مــن الثقــة مــن خــول احلــد مــن معــدالت الفقــر وعــدم املســاواة
واجلرميــة ،والو ــول يف الوقــت نفســه باملعــدل الســنوي لنمــو النــات ا لــي اإل ــا إحت  5يف
املائة .وتؤكد الورقة أاية وجود آليات احتوائية وتوافقية للمشاركة السياسية واملدنية يف بنـاء
رأال املال االجتماعي القوي ويف السعي إحت يقي املسـاواة .وهـي تصـف أيضـا االسـتراتيجية
الت تتبعها حكومة نيكاراغوا على الصعيدين اجلزئي والكلي بأؤا واحدة من ممارسات احلكـم
الرشــيد ،وهــي اســتراتيجية مــع ب ـ سياســات االقتصــاد الكلــي فيمــا يتعل ـ بالبنيــة التحتيــة
واالتصــاالت الســلكية والوســلكية ،وأنشــطة االقتصــاد اجلزئــي الراميــة إحت تعزيــز اإلنتاجيــة
والوضع االقتصادي لألسر ،وال سيما يف املناط الريفية.
ويف اخلتام ،يناقش الكاتب الكيفية الت ميكـن ـا يقيـ أهـداف التنميـة املسـتدامة يف
سياق ما بعد عام  ،2015معتمدا يف ذلـك علـى املثـال الـذي تـوفرو حالـة نيكـاراغوا .ووفقـا
ملــا يــراو الكاتــب ،يــؤدي وجــود الــدائرة اإلجيابيــة الــت تتشــكل مــن خــول بنــاء رأال املــال
االجتمــاعي عــن طري ـ تعلــيم املــواطن ومشــاركتهم ،وإجيــاد اخلــربة التكنولوجيــة وإرســاء
املسؤولية املشتركة ،وإقامة التحالفات فيما ب قطاعات اجملتمع املختلفة ،إحت خلـ الثقـة علـى
الصعد االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،ومن مث بناء الثقة يف املستقبل.
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 بنـــاء الثقـــة يف احلكومـــات يف إطـــار الســـعي إحت يقيــ أهـــداف التنميـــة- أوال
 حالة نيكاراغوا:املستدامة
 فهـي.  وهـي أيضـا أكثـر مـن ذلـك بكـث. )1( الثقة هي مفهوم تفاعلي وتنظيمي معقـد- 1
 ويـرب تـأ الثقـة.)2(الدعامة الت تقوم عليها يع ور التوا ل البشري والتفاعـل املؤسسـي
 كأحـد أهـم العنا ـر الـت، يف هـذا الصـدد، ذلك أؤا تظهـر. )3(كلما أُعلن عن سياسة جديدة
.)4(تقوم عليها شرعية النظم السياسية واستدامتها
 فالثقـة مـن منظـور سياسـي تسـمى بالثقـة. وهناك بصفة عامة ورتان رئيسيتان للثقة- 2
، وتنشأ تلك الصورة من الثقة عندما تتصف يف رأي املواطن احلكومـة ومؤسسـاهتا.السياسية
 با افظـة علـى الوعـود، أو فرادى القادة السياسـي/ و،أو عمليات وضع السياسات عموما/و
 هـي ” حكـم املـواطن، بعبـارة أخـرى، أي أن الثقة السياسية.وبالكفاءة واإلنصاف والزناهة
علــى النظــام وعلــى أ ــحا املنا ــب السياســية بســرعة االســتجابة و ــو العمــل ح ـ يف
 فــإن ”الثقــة السياســية هــي مؤشــر أساســي علــى شــعور، ومــن مث.)5(“غيــا التــدقي املســتمر
.)6(‘‘اجلمهور إ اء نظامه احلاكم
 الـــت تشـ ـ إحت قـــة املـــواطن يف بعضـــهم الـــبع، وال تنفصـــل الثقـــة االجتماعيـــة- 3
 ووفقــا لنظريــة باتنــام. عــن مفهــوم الثقــة السياســية،باعتبــارهم أعضــاء يف ةموعــة اجتماعيــة
Steve Duck, ed., Handbook of Personal Relationships: Theory, Research and

__________
Interventions, 2nd ed. )1(

(New York, Wiley, 1997); Roderick M. Kramer and Tom R. Tyler, eds., Trust in Organizations:

.Frontiers of Theory and Research (Thousand Oaks, California, Sage Publications, 1996).
Fran Tonkiss and others, eds., Trust and Civil Society (Basingstoke, United Kingdom of Great Britain

)2(

and Northern Ireland, Macmillan, 2000); Barbara A. Misztal, Trust in Modern Societies: The Search for

José Antonio Ocampo, “Congratulatory

.the Bases of Social Order (Cambridge, Polity Press, 1996).
message”, statement to the Regional Forum on ) انظــر3(

.Reinventing Government in Asia Seoul, 6-8 September 2006
Peri K. Blind, "Building trust in Government in the twenty-first century: review of literature and

)4(

emerging issues", paper prepared for the 7th Global Forum on Reinventing Government: Building Trust

.in Government, Vienna, 26-29 June 2007
Arthur H. Miller and Ola Listhaug, “Political parties and confidence in Government: a comparison of ) انظـر5(
.Norway, Sweden and the United States”, British Journal of Political Science, vol. 20, No. 3 (July 1990)
Kenneth Newton and Pippa Norris, “Confidence in public institutions: faith, culture, or ) انظــر6(
performance?”, in Disaffected Democracies: What´s Troubling the Trilateral Countries?, Susan J. Pharr

.and Robert D. Putnam, eds. (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2000)
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( ،)Putnamفإن املشاركة املدنية يف اجملتمع والثقة الشخصية املتبادلـة فيمـا بـ أفـرادو تسـااان
يف ا دياد الثقة االجتماعية عموما يف أي ةتمع معـ  .واالتصـال الشخصـي املباشـر مـع أفـراد
اجملتمع ا لي يف الرابطات اجملتمعية ال يقتصر على إتاحـة الفر ـة لألشـخال للتعـرف بصـورة
أفضل على بعضـهم الـبع علـى ـعيد شخصـي ،بـل إنـه يسـمد أيضـا ـد الشـعور اإلجيـا
املكتسب من هذو التجربة املدنية إحت األغـرا يف اجملتمـع ويف احلكومـة .فمـن املعـروف جيـدا
أن املواطن الذين ال يشاركون يف األنشطة املدنية مييلون إحت النظـر إحت احلكومـة واملؤسسـات
بشكل أكثر سلبية .ولرأال املال االجتماعي تأ كب وقـوي علـى مسـألة الثقـة يف احلكومـة،
وهو تأ منفصل يضاف إحت التأ الذي حيد ه األداء احلكومي(.)7
 - 4وتشكل يادة الثقة االجتماعية والسياسية من خول تنفيذ سياسات اقتصـادية سـليمة
أمــرا بــالمه األايــة أيضــا بالنســبة للحكــم الرشــيد والفعــال” .فالدولــة املقتــدرة يلزمهــا أن هتيـ
اجملــال أمــام األســواق التنافســية الــت تتســم باالنفتــا والكفــاءة‘‘( .)8وعلــى الــدول أن تــوفر
القتصادات السوق اهليكل املؤسسي الو م واملصداقية املطلوبـة كـي تعمـل بفعاليـة .وال ميكـن
لزيــادة الثقــة مــن خــول تــوخي الفعاليــة يف وضــع السياســات االقتصــادية أن تــؤدي إحت إرســاء
احلكم الرشيد إال إذا روعي العنصر االجتماعي يف احللقة املتعلقة باالقتصاد والكفاءة .وبعبـارة
أخــرى ،علــى احلكومــات ،يف تطبيــ السياســات الــت تزيــد القــدرة التنافســية ،أن تأخــذ يف
االعتبار مشاكل التفاوت االجتماعي والتهميش املرتبطة بالعوملة .وال ميكن للدولة املقتـدرة أن
تزيد الثقة السياسية واالجتماعية ،إحت جانـب الكفـاءة االقتصـادية ،إال بتنفيـذ بـرام لشـبكات
األمان وبرام اجتماعية تستهدف أشد الناال فقرا والعمال غ املهرة( .)4ويؤدي هـذا بـدورو
إحت نوع اله من أنواع الثقة ،أال وهو الثقة االقتصادية.
 - 5ويــب الشــكل األول العوقــة بـ العنا ــر السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية ،الــت
تسمى ”احللقات“ ،يف بناء الثقة يف احلكم الرشيد(.)4

__________
( )7انظـر Luke Keele, “The authorities really do matter: party control and trust in Government”, The Journal
.of Politics, vol. 67, No. 3 (August 2005), pp. 873-886

( )8انظـر

Dennis A. Rondinelli, “Promoting national competitiveness in a globalizing economy: the State’s

changing roles”, in Reinventing Government for the Twenty-First Century: State Capacity in a
Globalizing Society, Dennis A. Rondinelli and G. Shabbir Cheema, eds. (Bloomfield, Connecticut,

.Kumarian Press, 2003), pp. 33-61
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الشكل 1
العوقــة بـ العنا ــر االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية يف إطــار بنــاء الثقــة يف احلكــم
الرشيد

الثقــة
احللقة االقتصادية  -املتعلقة بالكفاءة

احللقة السياس ية  -الشرعية

احللقة االجتماعية  -املدنية

احلكم الرشيد
 - 6وقد بزغ يف عدد مـن بلـدان أمريكـا الوتينيـة فجـر عهـد جديـد تتشـكل فيـه وتتحفـز
باستمرار العوقة ب احلكام وا كوم من خول السياسات العامة الرئيسـية الراميـة إحت احلـد
من الفقر وعدم املساواة؛ وهذا بدورو يعز الثقة يف احلكومة ويقويها.

انيا  -الثقة السياسية يف نيكاراغوا
تلف احلالة يف نيكاراغوا اختوفا تاما عن حالة الـنظم السياسـية األخـرى يف البلـدان
-7
الصناعية والبلدان النامية ،الت تكون فيهـا أعـرام مـا يسـمى بـاالعتول الـدميقراطي( )9متمثلـة
يف تنــاق اإلقبــال مــن جانــب النــاخب ( ،)10وعــدم اهتمــام الشــبا بالسياســة( ،)11وتراجــع
__________
( )9انظـر Brian A. Tanguay, “Canada's party system in the 1990s: breakdown or renewal?”, in Canadian Politics,
).3rd ed., James Bickerton and Alain-G. Gagnon, eds. (Peterborough, Ontario, Broadview Press, 1999

()10

Gray, M. and M. Caul. “Declining Voter Turnout in Advanced Industrial Democracies: 1950 to 1997:
The Effects of Declining Group Mobilization” Comparative Political Studies 33 (2000); R. Kenneth
Carty and Munroe Eagles, “Do local campaigns matter? Campaign spending, the local canvass and
party support in Canada”, Electoral Studies, vol. 18, No. 1 (1999), pp. 69-87

( )11انظــر

Margaret Adsett, “Change in political era and demographic weight as explanations of youth

‘disenfranchisement’ in federal elections in Canada, 1965-2000”, Journal of Youth Studies, vol. 6, No. 3

).(2003
15-00347
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معدالت املشاركة االجتماعية( .)12إذ تب الدراسات االستقصائية الت أجرهتـا يف عـام 2014
شركات خا ة وطنية وأجنبية أن مواطين نيكاراغوا يثقـون إحت حـد كـب يف حكومتـهم ،ويف
القيادة السياسية ويف مؤسساهتم ،وأؤم متفائلون بشأن النموذج املتبع واألهداف املنشودة.
 - 8وتتضمن الفقرة التالية نتائ دراسة استقصائية نشـرهتا يف كـانون الثاي/ينـاير ،2015
شركة  ،M&Rوهي الشركة الت تستع ا حف وأحزا املعارضة(.)13
 - 9يُعــــرِّف مــــا ةموعــــه  58.6يف املائــــة مــــن النــــاخب أنفســــهم علــــى أؤــــم أتبــــاع
اجلبهة الساندينية للتحريـر الـوطين ،وهـي أعلـى نسـبة علـى مـر التـاريت ،يف حـ تنحـا نسـبة
 4.6يف املائـــة إحت احلـــز الدســـتوري الليـــربا  ،ونســـبة  2.7يف املائـــة إحت احلـــز الليـــربا
املستقل ،ونسبة  0.3يف املائة إحت احلركة الساندينية اجملـددة ،ونسـبة  0.1يف املائـة إحت احلـز
ا ـــافو ،ونســـبة  0.2يف املائـــة إحت أحـــزا أخـــرى ،ليصـــل ةمـــوع املنحـــا ين إحت أحـــزا
املعارضة إحت  7.9يف املائة .وتشمل النتائ األخرى الت خلصت إليها الدراسة ما يلي:
اي أكرب ةموعـة مـن النـاخب هـي ةموعـة مسـتقلة أو غـ منتسـبة إحت أي
(أ)
حز ( 33.4يف املائة)؛
( ) يبلمه معدل الرضا عن اإلدارة احلكومية  65.8يف املائة؛
(ج)

يواف ما ةموعه  72.9يف املائة من السكان على اإلدارة االقتصادية للبلد؛

(د) يرى ما ةموعه  79يف املائة أن حكومة نيكاراغوا تسـعى إحت تعزيـز الوحـدة
واملصاحلة ب مواطين نيكاراغوا؛
(هـ)

يرى ما ةموعه  77.3يف املائة أن احلكومة تبعه على األمل؛

(و) يوافــ مــا ةموعــه  81.9يف املائــة علــى مشــروع احلكومــة ،املســمى قنــاة
نيكارغوا الكربى الت تربس ب ا يط  ،وقد أعربت نسبة  61.6يف املائة عن املوافقـة التامـة
على املشروع ،ونسبة  20.3يف املائة عن موافقة جزئيـة ،مقابـل نسـبة قـدرها  17.1يف املائـة
ال تواف عليه إطوقا؛
__________
((Concord, Ontario, Anansi Press, 1995); Robert D. )12

John Ralston Saul, The Unconscious Civilization

Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York, Simon and

()13
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).Schuster, 2000
M&R Consultores. “Encuesta sobre simpatía política partidaria”. Sistema de monitoreo de la opinión

 .pública, XLIII edition (Managua, 2014).الدراســـة متاحـــة باللبــــة اإلســـبانية علــــى املوقـــع التــــا
.www.myrconsultores.com/page/estudios_resultados.html
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( ) يرى ما ةموعـه  90.2يف املائـة أن احلـوار هـو السـبيل إحت تسـوية اخلوفـات
وأشكال اخلصومة واملشاكل مع احلكومة.
 - 10وقد ساعد هذا السياق نيكاراغوا يف يقي أكرب قـدر مـن األمـن للمـواطن يف أمريكـا
الوســطى .فقــد اعفـ عــدد الوفيــات نتيجــة ألعمــال العنــف بنســبة  22يف املائــة علــى مــدى
األعــوام األربعــة املاضــية .ونســبة جــرائم القتــل يف نيكــاراغوا هــي ــاي أدىن نســبة يف منطقــة
أمريكــا الوســطى ،إذ يبلــمه عــدد تلــك اجلــرائم  9.8لكــل  100 000مــن الســكان ،وذلــك
مقارنـــة ـــا عـــددو  84جرميـــة يف هنـــدوراال ،و  34جرميـــة يف غواتيمـــاال ،و  30جرميـــة يف
الســلفادور ،و  18جرميــة يف بنمــا ،و  8.9جــرائم يف كوســتاريكا .وقــد أخــذ هــذا املعــدل يف
نيكاراغوا يف االعفام سنويًا علـى مـدى األعـوام األربعـة األخـ ة .وعـووة علـى ذلـك ،فـإن
عدد املركبات الت تتعرم للسرقة يف نيكاراغوا هو األدىن يف أمريكا الوسطى  -إذ بلـمه ذلـك
العدد  172مركبة يف عام  ،2013مقارنة باألعداد ارخـذة يف التزايـد يف األمـاكن األخـرى:
فقـــد شـــهدت غواتيمـــاال  7 330حاد ـ ـاً مـــن هـــذا النـــوع ،وهنـــدوراال  5 475حاد ـ ـاً،
وكوستاريكا  3 800حادث ،والسلفادور  2 811حاد اً ،وبنمـا  720حاد ـاً .وأخـذ أيضـًا
عدد املركبات يف االعفام سنويًا على مدى األعوام األربعة املاضية ،وبلبت نسـبة االعفـام
اإل الية  55.5يف املائة.
 - 11ويؤكد برنام األمـم املتحـدة اإلئـائي ،يف تقريـرو عـن التنميـة البشـرية اإلقليميـة لعـام
 ، 2013أن جهـا الشـرطة الوطنيـة يف نيكــاراغوا هـو مؤسسـة رائــدة يناـوو ـا يف املنطقــة ويف
مناط أخرى من العامل بسبب النموذج الوقائي االستباقي الذي تتبعه الذي يقـوم علـى أسـاال
ةتمعي(.)14

الثاً  -الثقة االجتماعية يف نيكاراغوا
 - 12انطوقًا من نفـس الـرو االحتوائيـة الـت علـى أساسـها انضـم أفـراد املقاومـة املسـلحة
الت شهدهتا فترة الثمانينات إحت فوف حكومـة املصـاحلة والوحـدة الوطنيـة ،أنشـ التحـالف
الكب الذي ع ما ب املزارع والعمال واملنتج الصبار واملتوسـط والكبـار وحكومـات
األقــاليم املســتقلة ذاتيـاً ،واحلكومــات ا ليــة ،واحلكومــة الوطنيــة .وهــذا التحــالف لــيس فكــرة
نظرية .فقد جرى سنوياً على مدى األعوام األربعة املاضية التفاوم على احلـد األدىن لألجـور
على أساال من تواف ارراء .وباإلضافة إحت ذلك ،يقـرار احلـد األدىن لألجـور يف املنطقـة احلـرة

__________
(2013-2014: Citizen )14

United Nations Development Programme, Regional Human Development Report

).Security with a Human Face — Evidence and proposals for Latin America (New York, 2013
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قبــل الوقــت املعــين بــثوث ســنوات .وبالتــا  ،فســوف يعلــن يف عــام  2015عــن احلــد األدىن
لألجور لعام  .2018وجيري االتفاق على هذا كله بتواف ارراء ،وهـو مـا ينطبـ أيضـًا علـى
إجراءي اإل و املا اللذين مت تنفيـذاا ،واإلجـراء اإل ـوحي املتخـذ علـى ـعيد القطـاع
االجتماعي .وقد أفسد هذا اجملال أمام نيكاراغوا للتمتع باألمن االجتمـاعي واألمـن الـوييفي.
فو تكاد اليوم توجد أي إضرابات تذكر.
 - 13وجيري مناقشـة مشـاريع التشـريعات ،واملسـائل املتصـلة بتنفيـذ السياسـات والقـوان ،
واحلاالت الوطنية وا لية الت تتطلـب العمـل ،يف إطـار اعـات مـن املـواطن مت تشـكيلها يف
يع أ اء البلد لتعىن باإلنتاج وحبياة األسـرة واجملتمـع ا لـي .وقـد اد هـذا مـن تعزيـز القـدرة
التنظيمية وتعبئة شعب نيكاراغوا فيما يتعل بالقضايا االجتماعية .ويتطوع سنويًا  1.1مليـون
من مواطين نيكاراغوا ،وال سيما الشبا والنساء ،ألداء أنشطة خ ية و قافية وبيئية ورياضـية
وترفيهية تتصل باألطفال والنساء والشبا وكبار السن وبالصحة والسـومة العامـة والبقـاء يف
مقاعد الدراسة وحمو األمية والتنوع اجلنسي والتوا ل .ويشترك هؤالء أيضًا يف أعمـال خدمـة
اجملتمع وتوعيته فيما يتصل باملشاك ل اليومية الت تواجه األسر واجملتمعات ا لية ،من قبيل منـع
الشــبا مــن االعــراع يف العصــابات ،وإعــادة إدمــاج أعضــاء تلــك العصــابات يف اجملتمــع،
ومســاعدة وحــدات الشــرطة املتخصصــة يف شــؤون املــرأة والطفــل يف الوقــوف علــى حــاالت
العنف األسري والتعامل معها.
 - 14وقــد أتــا رأال امل ـال االجتمــاعي اهلائــل هــذا لنيكــاراغوا أن تنش ـ بــرام اجتماعيــة
تتجاو بكث ما ميكن انتظارو منها ،يف يل مستوى التنمية االقتصادية لديها.
التكافؤ ب اجلنس
 - 15حق النهوم باملرأة تقدماً كب اً منذ عام  .2007فوفقاً إلحصاءات االيـاد الربملـاي
الدو  ،يتل نيكاراغوا املرتبة األوحت على مستوى العامل من حيه نسبة النسـاء الـوي يشـبلن
منا ب و ارية ( 57يف املائة) ،واملرتبـة التاسـعة مـن حيـه نسـبتهن يف الربملـان ،إذ تبلـمه هـذو
النســبة  42يف املائــة ،مقارنــة بعــام  2006الــذي كانــت نســبتهن فيــه  18يف املائــة .ويف عــام
 ،2016ستشبل املرأة نصف مقاعد الربملـان نتيجـة لقـانون بـدأ تنفيـذو يف االنتخابـات البلديـة
لعام  ،2012ويلزم يع األحزا السياسية بأن يكون عـدد املرشـح املـدرج يف قوائمهـا
من اجلنس متساوياً .وبالتا  ،إذا مل تطرأ أي تبي ات ،سـتحتل نيكـاراغوا املرتبـة األوحت مـن
حيه عدد النساء يف امل نا ب الو ارية واملرتبة الثانية من حيه عددهن يف الربملان.
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 - 16وانتقلت نيكاراغوا من املرتبة التاسـعة عشـرة علـى مؤشـر املنتـدى االقتصـادي العـاملي
اخلــال بــالفجوة ب ـ اجلنس ـ لعــام  2007إحت املرتبــة العاشــرة يف عــام  .)15(2013وتظهــر
إحصاءات عام  2014أن نيكاراغوا يتل املرتبة السادسـة علـى مسـتوى العـامل .ويتـل بلـدان
الشمال األورو املراتب اخلمـس األوحت ،لتكـون نيكـاراغوا بـذلك األوحت علـى مسـتوى بقيـة
أجزاء العامل ،وهو إجنا يق يف سبع سنوات فقس.

رابعا  -الثقة االقتصادية يف نيكاراغوا
 - 17تدعم السياسات االقتصادية االحتوائية الت تأخذ ا نيكاراغوا والت تقوم على إعـادة
التو يــع اهلــدف املتمثــل يف يقيـ النمــو االقتصــادي املقتــرن باالســتقرار علــى ــعيد االقتصــاد
الكلي ،وإجياد فرل العمل من أجل احلد من الفقر وعدم املساواة.
النمو االقتصادي املقترن باالستقرار علـى ـعيد االقتصـاد الكلـي ،وإجيـاد فـ رل العمـل
من أجل احلد من الفقر وعدم املساواة
 - 18هتــدف سياســات نيكــاراغوا االقتصــادية إحت احلفــا علــى إطــار مســتقر علــى ــعيد
االقتصــاد الكلــي ،حيفــز االســتثمار الــداخلي اخلــال ،واالســتثمار األجــنا ،واالســتثمار العــام،
وريــادة األعمــال ،واإلنتــاج واإلنتاجيــة ،مــن أجــل يــادة النمــو االقتصــادي واالســتحقاقات
االجتماعية ألشد الناال فقـراً ،وبالتـا احلـد مـن عـدم املسـاواة .وال تقتصـر فائـدة ذلـك علـى
يفيز التقدم االقتصادي واالجتماعي ،وإئا متتد أيضاً إحت التعامل مـع أوجـه انعـدام الـيق الـت
ميكن أن تنشأ يف السياق الدو .
 - 19وبلبت نسبة ئو النات ا لي اإل ا  5.3يف املائة يف عـام  ،2007و  2.9يف املائـة
يف عام 2008؛ وإن اعفضت بنسبة  2.8يف املائة يف عام  ،2009نتيجـة لوقـوع أسـوأ أ مـة
اقتصــادية وماليــة شــهدها العــامل علــى مــدى الثمــان عام ـًا املاضــية .ومنــذ ذلــك احل ـ  ،أخــذ
اقتصــاد نيكــاراغوا يف التعــايف الســريع ،إذ حقــ ئــواً نســبته  3.3يف املائــة يف عــام ،2010
و  5.7يف املائــة يف عــام  ،2011و  5يف املائــة يف عــام 2012؛ واســتمر هــذا الــزخم يف عــام
 ،2013الذي بلبت فيه نسـبة النمـو  4.6يف املائـة ،وبلـمه متوسـس النمـو علـى مـدى األعـوام
الثو ة املاضية  5يف املائة.
 - 20وقد نـت ذلـك بصـفة أساسـية عـن األداء القـوي لقطاعـات الزراعـة واحلراجـة و ـيد
األمساك والتعدين والتشييد؛ وعـن ئـو إيـرادات الصـادرات قـدار الضـعف ،مـن بليـوي دوالر

__________
(.World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013 (Geneva, 2013) )15
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مــن دوالرات الواليــات املتحــدة إحت  4.5بويـ دوالر ،وعــن االســتثمار األجــنا ،الــذي اد
قــدار ةســة أضــعاف ،مــن  286.7مليــون دوالر يف عــام  2006إحت  1.5بليــون دوالر يف
عام .2013
 - 21وأدت إعادة إرساء احل يف الصحة واحل يف التعليم اجملاي للجميع املنصـول عليهمـا
يف الدستور إحت يقي وفورات قدرها  845دوالرا يف السنة لألسرة املؤلفـة مـن ةسـة أفـراد،
باملقارنة حبجم التكاليف الت كان جيري اسـتردادها يف عهـود احلكومـات السـابقة .وباإلضـافة
إحت اإلعانات املقدمة للفقراء (فيمـا يتعلـ بالنقـل العـام ،واملـاء ،واملرافـ الصـحية ،والكهربـاء،
واملواد البذائية األساسية ،والقسـائم اخلا ـة ـويفي الدولـة املنخفضـي الـدخل) ،أدى الـدعم
املوجه لألسر الفق ة من خول برام مثل برنام القضاء علـى اجلـوع الـذي يسـتهدف املـرأة
يف املنــاط الريفيــة وبرنــام القضــاء علــى الربــا املوجــه للمــرأة يف احلضــر ،إحت احلــد بصــورة
ملموسة من الفقر وعدم املساواة.
 - 22وحــدث يســن يف مؤشــرات االحتياجــات األساســية غـ امللبــاة .ففــي الفتــرة مــا بـ
عامي  2005و  ،2009اعف املؤشران املتعلقان باإلسكان وباعفام معدل إمتـام الدراسـة
قدار  10.9و  10.4نقطة مئوية ،على التوا  .ويف حـ أحـر تقـدم فيمـا يتعلـ بالسـكن
غ الوئ الذي اعف قـدار  0.6نقطـة مئويـة ،فإنـه ال يـزال يشـكل أحـد أهـم التحـديات
االجتماعيـة يف البلــد .وباملثــل ،و عــت يف إطــار برنــام  echo Tألــوا ومســام الزنــك علــى
أكثر من  75 000أسرة لكفالة جودة أسطد منا ل األسر املعيشية األشد فقرا.
 - 23وطــرأ اعفــام قــدار  1.0و  1.3نقطــة مئويــة يف مؤشــري عــدم كفايــة اخلــدمات
والتبعية االقتصادية ،على التوا .
 - 24وكانت نيكاراغوا أكثر من قام يف أمريكا الوتينية ومنطقـة البحـر الكـاريا بتخفـي
معــد ســوء التبذيــة واجلــوع ،مــن حيــه النســبة املئويــة ،يف الفتــرة مــا ب ـ عــامي 1990
و  ،2012إذ اعف عدد من يعانون من نق التبذية بنسبة  49.2يف املائة .ووفقا ملـا جـاء
()16
يف تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة عــن حالــة األمــن البــذائي يف العــامل
لعام  ،2012اعفضت نسبة من يعانون من نقـ التبذيـة يف ةمـوع السـكان مـن  55.1يف
املائة خول الفترة  1992-1990إحت  20.1يف املائة خول الفترة .2012-2010
__________
( )16منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنام األغذية العـاملي ،والصـندوق الـدو للتنميـة الزراعيـة ،حالـة
انعدام األمن البذائي يف العامل :النمو االقتصادي ضروري ولكنه غـ كـاف لتسـريع احلـد مـن اجلـوع وسـوء
التبذية (روما ،منظمة األغذية والزراعة).
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 - 25ومــع ا ــاذ هــذو اخلطــوة الكــب ة علــى طري ـ مكافحــة اجلــوع ،أ ــبحت نيكــاراغوا
واحدة من البلدان القليلة يف أمريكا الوتينية ومنطقة البحر الكاريا الت حققت اهلـدف الـذي
أرساو مؤمتر القمة العاملي لألغذية ،املتمثل يف خف عدد الذين يعانون مـن نقـ التبذيـة إحت
النصــف فيمــا ب ـ الفتــرة  1992-1990وعــام  ،2015والبايــة املنصــول عليهــا يف إطــار
اهلدف األول من األهداف اإلئائية لأللفية ،املتمثلة يف خف نسبة السكان الذين يعـانون مـن
اجلوع إحت النصف يف الفترة ما ب عامي  1990و .2015
احلد من الفقر وعدم املساواة
 - 26وفقـــا للنتـــائ الـــت خلصـــت إليهـــا أحـــدث دراســـة استقصـــائية ملســـتويات املعيشــة،
وهي الدراسة الت أجراها يف عام  2009املعهد الوطين للمعلومات اإلئائية ،قامـت نيكـاراغوا
بعكس ا او الفقر املتصاعد :فاعف الفقر اإل ـا قـدار  5.8نقـاع مئويـة ،مـن  48.3يف
املائـــة يف عـــام  2005إحت  42.5يف املائـــة يف عـــام  ،2009واعفـ ـ الفقـــر املـــدقع قـــدار
 2.6نقطــة مئويــة ،مــن  17.2يف املائــة يف عــام  2005إحت  14.6يف املائــة يف عــام .2009
ويف املقابل ،ا داد الفقر العام والفقر املـدقع يف الفتـرة مـا بـ عـامي  2001و  2005قـدار
 2.5و  2.1نقطة مئوية ،على التوا .
 - 27ومن منظور خس الفقر الدو  ،اعف معدل الفقر املـدقع (أقـل مـن  1.25دوالر يف
اليــوم) ــا يزيــد علـى النصــف ،مــن  11.2يف املائــة يف عــام  2005إحت  5.5يف املائــة يف عــام
 . 2009واعف أيضـا معـدل الفقـر العـام (أقـل مـن دوالريـن يف اليـوم) خـول تلـك الفتـرة،
إذ هبس قدار  10.6نقاع مئوية من  31.6يف املائة إحت  21يف املائة.
 - 28ووفقا للبنك الدو  ،كانت نيكاراغوا هـي أكثـر بلـد يف أمريكـا الوتينيـة قـام فـ
معــدالت عــدم املســاواة يف الفتــرة مــا ب ـ عــامي  2000و  ،2011إذ بلبــت النســبة املئويــة
السنوية للتب  2.64-حسب معامل جيين؛ وتلتها بوليفيـا ،وإكـوادور ،واألرجنـت  .وتـزداد
أاية هذا الرقم إذا ما وضـع يف االعتبـار أن متوسـس االعفـام يف أمريكـا الوسـطى كـان أقـل
من  1يف املائة (ومشل ذلك يادة قدرها  0.61يف املائة يف هندوراال).
 - 29ومــن منظــور اإلنفــاق ،يظهــر تو يــع االســتهوك يف الفتــرة مــا بــ عــامي 2005
و  2009أن متوسـس االسـتهوك السـنوي للفـرد ارتفــع يف يـع الشـرائد اخلمسـية ،باســتثناء
الشرحية اخلمسية األ على من حيه االستهوك؛ وكانـت أكـرب يـادة هـي الزيـادة الـت شـهدهتا
الشــرحية اخلمســية األوحت ،املؤلفــة مــن أشــد األســر املعيشــية فقــرا ،الــت ارتفعــت حصــتها إحت
 6.8يف املائـــة مـــن ةمـــوع اســـتهوك الفـــرد يف عـــام  ،2009مقابـــل  6.2يف املائـــة يف عـــام
 ،2005مما ميثل يادة نسبتها  9.7يف املائة.
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 - 30ويف الوقت نفسه ،اعفـ متوسـس االسـتهوك السـنوي للفـرد مـن الشـرحية اخلمسـية
األخــ ة ،وهـــي الشـــرحية األغـــىن ،بنســـبة  5.7يف املائـــة ،مـــن  47.2يف املائـــة مـــن ةمـــوع
االستهوك يف عام  2005إحت  44.5يف املائة يف عام .2009
 - 31وال يزال التحدي الرئيسي الذي تواجهه نيكـاراغوا هـو احلـد مـن الفقـر العـام والفقـر
املدقع يف املناط الريفية ،الـت ـا أكثـر ـور الفقـر وضـوحا .فمعـدل الفقـر املـدقع يف الريـف
يزيد عن نظ و يف احلضر بنحو ةسة أضعاف ،بينما يبلمه معدل الفقر العام يف املنـاط الريفيـة
ضعف ن ظ و يف املناط احلضرية .وقد أحر تقدم كب يف هذا الصدد نتيجة لتنفيـذ سياسـات
وبرام تستهدف الريف.

خامسا  -الثقة يف املستقبل
 - 32توجــد تفاوتــات بالبــة يف نيكــاراغوا ،الــت ال تــزال ــاي أفقــر بلــد يف أمريكــا الوتينيــة
ومنطقة البحر الكاريا .ومع ذلك ،فإن شعبها يعرف أن البلد قد شـهد أسـوأ مـا ميكـن لـه أن
يشهدو ،وأنه يف كل عام خيرج قليو مـن دائـرة الفقـر وعـدم املسـاواة ،بفضـل السياسـات الـت
تنتهجها احلكومة.
 - 33ومنذ عام  ،2007وقعت و ة أحداث هامـة للبايـة يف نيكـاراغوا ،يتمثـل أول ا ـن
منها يف الدخول يف التحالف البوليفاري لشعو أمريكتنا واتفـاق يـالف بتروكـاريا للـنفس،
وتنفيــذ االســتراتيجية ”الكليــة واجلزئيــة“ ،الــت تفســد اجملــال أمــام حــدوث يــول يف اقتصــاد
األســر املعيشــية واإلنتــاج الصــب واملتوســس ،وأمــام يــادة إنتاجيــة األســر وةتمعاهتــا ا ليــة
وقيمتها املضافة ورفاهها .أما احلدث الرئيسي الثاله فهو إنفاذ العديد من املشـاريع العموقـة،
ا يف ذلك ةمع بوبـوكي وتومـارين الصـناعي ،بتكلفـة  1.3بليـون دوالر؛ واملصـفاة املسـماة
ســـوبرر درر أوف بوليفـــار ،بتكلفـــة  6.7بويــ دوالر؛ والقنـــاة الكـــربى الـــت تـــربس بــ
ا يط  ،بتكلفة تتراو ب  40و  50بليون دوالر .وتربهن تلـك املشـاريع علـى أنـه ميكـن،
من خول الرؤية الصائبة والشجاعة ،احلصول على التمويل الـو م لتحقيـ األهـداف اإلئائيـة
ا ـددة يف إطـار النمـوذج الـذي متثلـه نيكـاراغوا ،والــذي يكفـل عـدم إغفـال أحـد عـن طريـ
تطبي استراتيجيات ”جزئية“ و ”كلية“ ،على حد سواء.
 - 34وباإل ضافة إحت التمويل احلكومي ،واملعونة األجنبية والتحويوت الت تشكل جزءا مـن
اقتصــادات يــع البلــدان تقريبــا ،تســتفيد التنميــة االجتماعيــة ،وارن التنميــة االقتصــادية ،مــن
املوارد املستمدة من اتفاق يـالف بتروكـاريا للـنفس ،الـت تسـهم بلـمه  2.7بليـون دوالر يف
الــربام اال جتماعيــة .كــذلك كانــت هنــاك اســتثمارات أجنبيــة كــب ة ،تصــل قيمــة حافظــة
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األعمــال املتعاقــد عليهــا يف إطارهــا إحت  10.9بوي ـ دوالر خــول الســنوات العــدة املقبلــة،
كما مت إطوق مشاريع عموقة من قبيل القناة الكربى الت تربس بـ ا ـيط والـت سـتتراو
قيمة االسـتثمار فيهـا حبلـول ؤايـة العقـد بـ  40و  50بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات
املتحدة ،وذلك يف بلد بلبـت قيمـة اقتصـادو يف العـام املاضـي  11.2بليـون دوالر .وممـا يعـز
الثقة يف املستقبل اتباع االستراتيجية الكليـة واجلزئيـة ،الـت هتـدف يف اجلانـب اجلزئـي منـها إحت
كفالة عدم إغفال أحد يف عملية التنمية.
 - 35وعلى مستوى االقتصاد اجلزئي ،أنشئت و ارة االقتصاد األسري واجملتمعـي والتعـاوي
واملؤسسي لتحويل اقتصاد البلد احلا القائم على الزراعـة واإلنتـاج الصـب واملتوسـس ،الـذي
يضم اقتصاد األسر املعيشية ( 49يف املائة) واإلنتاج املتوسس ( 21يف املائـة) ،وهـو مـا يشـكل
يف ةموعه  70يف املائة من القوة العاملة .واهلدف هنا هو يادة العائـدات واإلنتاجيـة والقيمـة
املضــافة واإليــرادات املتأتيــة مــن هــذا اإلنتــاج ،ــا يعــود بــالنفع علــى األســر وةتمعاهتــا ا ليــة.
وينببـي أن خيفــف ذلــك أيضــا ممــا يسـميه خــرباء االقتصــاد ’’الــداء اهلولنــدي“ يف االقتصــادات
السريعة النمو.
 - 36وعلى عيد االقتصاد الكلي ،قامـت احلكومـة ،علـى مـدى السـنوات السـبع املاضـية،
بتهيئة بيئة اجتماعية  -اقتصادية مواتيـة لتكـوين االسـتثمارات التحويليـة الكـب ة الـت حيتاجهـا
البلد .ومن أهم االستثمارات يف هذا الصدد االستثمارات الت وجهت جملـاالت البنيـة التحتيـة،
واالتصـــاالت الســـلكية والوســـلكية ،والســــواتل (إذ أطلـــ ســـاتون لنيكـــاراغوا ،أحــــداا
لوتصـــاالت الســـلكية والوســـلكية ،يف عـــام  ،2015وارخـــر للمراقبـــة ،يف عـــام ،)2017
والتوسع والتحول يف مزي الطاقة ،إذ ارتفعت نسبة الطاقة املتجـددة مـن  25يف املائـة يف عـام
 2007إحت  51يف املائة يف عام  ،2013ويتوقع ،على أسـاال حافظـة األعمـال املتعاقـد عليهـا
يف ةال االستثمار يف الطاقة ،أن ترتفع النسبة إحت  90يف املائة حبلول عام .2020
 - 37غ أن يع هذو االستثمارات غ كافية .فنيكـاراغوا ،رغـم ئوهـا عـدالت تتـراو
ب  4.5يف املائة و  5يف املائة يف السنوات األخـ ة ،يتـاج إحت ئـو نسـبته  8يف املائـة لتبطيـة
االحتياجات األكثر إحلاحا للسكان ،و  10يف املائـة أو أكثـر ،لتحقيـ هـدفنا النـهائي املتمثـل
يف القضــاء علــى الفقــر املــدقع ،وإعــادة تشــج البلــد ،و يــادة قــدرة الــنظم اإليكولوجيــة علــى
الصمود أمام تأ ات تب املناخ ،وهو أفضل أشكال التكيف.
 - 38ولــدى العمــل علــى بنــاء االقتصــاد املــرتبس بالقنــاة الكــربى وتــوف مــا ســيلزمها مــن
إمكانيات النقل ،والتجارة واخلدمات ،إحت جانب مركز اللوجستيات العامليـة واإلقليميـة الـذي
ستحتاجه ،نريد أن نتفادى ضياع اقتصادنا الزراعي القائم ،بل إننا على العكس من ذلك نـود
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أن نعز و .وتبعه يع هذو اإلجنا ات على األمل ،الذي تشـعر بـه نسـبة  80.9يف املائـة مـن
املواطن (.)13

سادسا  -السعي إحت يقي أهداف التنمية املستدامة
 - 39تبحــه هــذو الورقــة الكيفيــة الــت ميكــن أن تســهم ــا الثقــة السياســية واالجتماعيــة
واالقتصــادية الــت نشــأت يف نيكــاراغوا واألمــل الــذي غــرال فيهــا يف يقي ـ أهــداف التنميــة
املستدامة .ويرد أدنـاو ئـوذج ميكـن لألمـم املتحـدة أن تطبقـه مـن أجـل يقيـ تلـك األهـداف
(انظر الشكل الثاي).
الشكل الثاي
ئــوذج كلــي مــن أجــل ”يقيـ املســتقبل الــذي نصــبو إليـ ه للجميــع“ ،عمــو طــة األمــم
املتحدة للتنمية ملا بعد عام 2015

العنا ر التمكينية
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية (املناخ ،وا يطات،
والبابات ،والتنوع البيولوجي) وإدارة النفايات
إدارة خماطر الكوارث ويس إجراءات التصدي
للكوارث

السوم واألمن
التحرر من العنف والزناع واالنتهاكات
إمكانية احلصول على املوارد الطبيعية
دون نزاعات

العنا ر التمكينية
آليات شاملة للحكم تتسم بالدميقراطية واالتساق
ممارسات للحكم الرشيد تستند إحت سيادة القانون
منع نشو الزناعات ،والوساطة
محاية حقوق اإلنسان
متك املرأة
14/18

االستدامة البيئية
محاية التنوع البيولوجي
مناخ مستقر
القدرة على الصمود أمام األخطار
البيئية

حقوق اإلنسان
املساواة
االستدامة

التنمية االجتماعية االحتوائية
التبذية الكافية للجميع
التعليم اجليد للجميع
خف معدل الوفيات واالعتول
املساواة ب اجلنس
إمكانية حصول اجلميع على املياو النقية
وخدمات الصرف الصحي

العنا ر التمكينية
نظام منصف ومستقر للتجارة
متويل ابت وكاف للتنمية
سبل ميسورة التكلفة الستخدام التكنولوجيا
واالطوع على املعارف
توف الطاقة للمستدامة للجميع
سياسات متسقة على عيد االقتصاد الكلي
والتنمية تدعم االحتواء والنمو األخضر

التنمية االقتصادية االحتوائية
القضاء على الفقر واجلوع
احلد من أشكال عدم املساواة
كفالة فرل العمل الكرر والعمالة
املنتجة

العنا ر التمكينية
األمن املستدام للبذاء والتبذية
إمكانية حصول اجلميع على الرعاية
الصحية اجليدة
إمكانية حصول اجلميع على التعليم اجليد
الديناميات الدميبرافية
قواعد منصفة إلدارة اهلجرة
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 - 40يب الشكل الثاي ئوذجا كليـا لتحقيـ أهـداف التنميـة املسـتدامة ،يسـتند إحت ئـوذج
التنمية الذي تتبعه نيكاراغوا.
 - 41ويـرد أدنـاو و ــف للكيفيـة الـت ركــزت ـا نيكـاراغوا علــى بنـاء الثقـة يف احلكومــة،
فيما يتعل تطلبات يقي أهداف التنمية املستدامة.
الشكل الثاله
حالة نيكاراغوا
ئوذج يقوم على القيم املسيحية واملثل االشتراكية واملمارسات الداعمة
بناء القدرات
إجياد الدوائر

استعادة احلقوق

استعادة القيم

املعارف واملهارات الو مة للتنمية

اإلجيابية واالحتواء
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
احلد من الفقر وانعدام املساواة
الربام االجتماعية
لتكوين رأال املال ،واملعونة

القضاء على الدوائر
املفرغة واالستبعاد

التدريب على املهارات الفنية
والتكنولوجية واللبوية
وبناء تلك املهارات
متك املواطن
واملشاركة العامة

االستقرار على عيد االقتصاد الكلي
والنمو االقتصادي
تواف ارر اء على احلد األدىن
لألجور ،معدل للتضخم يقل عن
 10يف املائة ،ارتفاع االحتياطيات،
التجارة احلرة ،خف الديون

التوحم االج تماعي واملناخ االستثماري

التحدي:
االقتصاد العاملي

التحالف الكب ب العمال
واملنتج ورواد األعمال
واحلكومة

التحدي:

الدينامي اإلجيا

االستثمار يف االنتاج
االستثمار يف الطاقة
اهلياكل األساسية

إجياد فرل العمل

تب املناخ

خف تكلفة املعيشة
توف األمن للمواطن
محاية أمنا األرم والتكيف مع تب املناخ
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 - 42ويب الشكل الثاله ئوذج التنمية اخلال برفاو األسر يف نيكاراغوا.
ال نموذج املسيحي االشتراكي الداعم الذي تتبعه نيكاراغوا
 - 43إن يوم  10كانون الثاي/يناير  2007يف نيكاراغوا ليس ةرد اليوم الذي تبـ ت فيـه
احلكومة ،وإئا هـو أيضـا بدايـة للتحـول يف القـيم ،واملواقـف ،واألولويـات ،وأسـلو احلكـم،
وعوقات القوة ،والسياسـات .وتواجـه السياسـات بشـكل كلـي ـو تنميـة األفـراد واألسـر يف
نيكــاراغوا ،مــع احتــرام يــروفهم التارخييــة والثقافيــة واالجتماعيــة وأحــواهلم السياســية الوطنيــة
واإلقليمية يف القرن احلادي والعشرين.
 - 44ويف حالة نيكاراغوا ،تبدأ ةموعة احلوافز الت ساعدت على يويـل الثقـة يف احلكومـة
إحت يقي ـ أهــداف التنميــة املســتدامة ،علــى النحــو املــب يف الشــكل الثالــه ،بالقضــاء علــى
االستبعاد واحللقات املفرغة الت تقع يف برا نها األسر الفق ة والبلـدان املتخلفـة النمـو .وجيـري
التبلب على هذو األمور ،الواحد تلو ارخر ،واالستعاضة عنها بالشمول والدوائر اإلجيابية.
 - 45وينطوي املستوى األول للدوائر اإلجيابية علـى إعـادة إرسـاء القـيم ،واسـتعادة حقـوق
الشعب ،وبناء القـدرات األساسـية (بسـبل منـها حمـو األميـة والتعلـيم املسـتمر للكبـار) .وعلـى
مستوى انٍ ،تتألف تلك الدوائر من املعارف واملهارات الو مـة للتنميـة الـت تسـتند إحت أمـور
منها التعليم الفين والتكنولوجي وتعليم اللبات والتدريب يف هـذو اجملـاالت ،إحت جانـب يقيـ
التقدم على الصعيدين الوطين وا لي يف ةاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
 - 46وينطوي املستوى الثاله علـى احلـد مـن الفقـر وعـدم املسـاواة انطوقـًا مـن املسـتوي
األول والثاي ،ومتكـ املـ واطن ومشـاركتهم وإقامـة الـربام االجتماعيـة ،ـا يف ذلـك تقـدر
اإلعانــات وأشــكال الــدعم الــت تســتهدف األســر الفق ـ ة .أمــا علــى املســتوى الرابــع ،فهنــاك
االستقرار على عيد االقتصاد الكلي والنمو االقتصـادي ،واـا أمـران يتأتيـان مـن املسـتويات
الثو ــة األوحت للــدوائر اإلجيابيــة ،إحت جانــب التحــالف الكــب بــ العمــال واملنــتج ورواد
األعمال واحلكومة .وينضم املزارعون والعمال إحت التحالف الكب نتيجـة للمسـتويات األربعـة
األوحت ،بينما يشترك فيه رجال األعمال والنساء بسبب مشـاركتهم يف عمليـات ـنع القـرار،
واســتعداد احلكومــة لتنفيــذ االتفاقــات وقه ـر التحــديات و طــي العوائ ـ الــت تعرقــل اإلنتــاج
واالقتصاد .وقد أدى هذا إحت تواف ارراء بشأن األجور ،وإحت ا ـاذ إجـراءين لال ـو املـا
وإجراء إ و للضمان االجتماعي بتواف ارراء .وقد أفسـد هـذا بـدورو اجملـال أمـام تقلـي
التضخم حبيه يظل معدلـه أقـل مـن  10يف املائـة ،والو ـول بإ ـا االحتياطيـات مـن النقـد
األجــنا إحت أعلــى معــدل هلــا يف تــاريت البلــد ،دون فــرم ضــوابس علــى رأال املــال ،وحصــر
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العجز املا يف نسبة تقل عن  1يف املائة من إ ا النات ا لي ،و في الدين اخلارجي مـن
 10يف املائة من إ ا النات ا لي يف عام  2005إحت  38يف املائة يف عام .2015
 - 47وقد ساات املستويات األربعة األوحت للدوائر اإلجيابية يف رفـع معـدل العمالـة وفـرل
العمل يف القطاع النظـامي ،ويف تقلـي تكـاليف املعيشـة إحت أدىن حـد هلـا يف أمريكـا الوتينيـة
ومنطقة البحر الكـاريا ،وإحت مسـتوى مـن أدىن املسـتويات يف العـامل ،إحت جانـب تـوف أعلـى
مستوى يف املنطقة من أمن املواطن  .وقد أدت املسـتويات األربعـة األوحت ،باإلضـافة إحت هـذو
العوامل الثو ة إحت إجياد توحم اجتماعي ومنـاخ دينـامي وإجيـا لوسـتثمار أفضـى إحت توجيـه
االستثمارات إحت اإلنتاج والطاقة واهلياكل األساسية .واألمل معقـود علـى أن يقـ نيكـاراغوا
كل ما تقدم ،مـع القيـام يف الوقـت نفسـه حبمايـة أمنـا األرم ،واحلفـا علـى توا نـات الـنظم
اإليكولوجية وأوجه تعاضدها ،والتكيف مع تب املناخ.
 - 48ويواجــه هــذا النمــوذج يــدي  ،أوهلمــا هــو ســرعة تقلــب االقتصــاد العــاملي واحتمــال
يهور فترة انية من الكسا د الشديد .واملعتقـد هـو أن توجيـه اسـتثمارات يف هـذا العقـد تصـل
إحت  60بليــون دوالر إحت اقتصــاد كــان حجمــه  11.2بليــون دوالر يف عــام  ،2013ســوف
ميكــن نيكــاراغوا مــن نــب ار ــار األشــد وطــأة الــت ميكــن أن تترتــب يف حــال حــدوث فتــرة
كساد جديدة .أما التحدي الثاي ،وهو تب املناخ ،فـو سـبيل إحت نبـه ،بـل إن تأ اتـه تضـر
فعلياً بالبلد يف الوقت احلا  .وقد خلصت اللجنة االقتصادية ألمريكـا الوتينيـة ومنطقـة البحـر
الكاريا ،يف تقييمها للدمار الذي أحد ـه املـنخف املـداري  12هـاء ( )12Eيف عـام ،2010
إحت أن نيكاراغوا يتاج إحت  1.9بليون دوالر إلعادة التأهيـل والتكيـف مـع تبـ املنـاخ .ومـن
اجلدير باملوحظة أن احلصيلة اإل الية للضـرائب يف البلـد بلبـت يديـدا  1.9بليـون دوالر يف
عــام  .2013ولــدى ــندوق املنــاخ األخضــر املنشــأ يف إطــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة
بشأن تب املناخ رأال مال قدرو  10بوي دوالر جلميع البلدان النامية ح ؤاية هـذا العقـد،
وذلــك لتبطيــة يــع جوانــب تلــك االتفاقيــة .ومــن البــديهي أنــه ال ميكــن صــي مبلــمه
 1.9بليون دوالر ألنشطة التخفيف والتكيـف يف نيكـاراغوا وحـدها .وبالتـا  ،فـإن مشـروع
القناة الكـربى الـت تـربس بـ ا ـيط لـه أايـة حيويـة يف إجيـاد املـوارد الو مـة لـدحر الفقـر،
وإعادة التشـج علـى نطـاق واسـع ،وتعزيـز الـنظم اإليكولوجيـة ،مـن أجـل بنـاء قـدرتنا علـى
التكيف مع تب املناخ.
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سابعاً  -االستنتاجات
 - 49يســاعد ئــوذج التنميــة الــذي تأخــذ بــه نيكــاراغوا يف بنــاء الثقــة بصــورها الــثوث
(السياسية واالجتماعية واالقتصادية) الت جرت مناقشتها والت يظى بقبول معظم العلمـاء يف
هذا امليدان ،ولتلك الثقة عنصر رابع (هو الثقة يف املستقبل).
 - 50ويشكل تنفيذ نيكاراغوا هلذا النموذج أساساً للدميقراطية املباشرة ،حسـب مـا يتجلـى
مــن ا ــطفاف املــواطن ومشــاركتهم يف تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات الرئيســية املتعلقــة
باحلــد مــن الفقــر وعــدم املســاواة .ويضــاعف هــذا املشــاعر اإلجيابيــة الــت يوجــدها النمــوذج
االقتصــادي واالجتمــاعي والسياســي والثقــايف ،وال تقتصــر نتــائ ذلــك علــى بعــه الثقــة يف
اإلدارة العامة ،وإئا تشمل أيضا إجياد التوحم االجتمـاعي وإرسـاء السـوم واالسـتقرار ،األمـر
الذي يعز بدورو الثقة يف احلكومة من خول إحدى الدوائر اإلجيابية.
 - 51وتنــبين الثقــة يف اإلدارة العامــة علــى إدراك املــواطن لوجــو اســتناد ئــوذج التنميــة
املستدامة إحت االحتواء واملسؤولية املشتركة ،ـا يعـز القـيم واملبـادمل واملمارسـات الـت تكفـل
قيام املكاسب االقتصادية واالجتماعية على أسس من السوم واألمن واالستقرار.
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