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 إضغط وعلق

، صممت كوستاريكا نظام حماية إجتماعية شامل في منتصف القرن العشرين

وقد سمحت . للجميع مخصص لتعزيز المواطنة والحقوق اإلجتماعية األساسية

والضمان،  مأسسة السياسة اإلجتماعية، ووضع سياسات شاملة للرعاية الصحية،

، وما صاحب ذلك من (المياه والكهرباء)والتعليم، واإلسكان والخدمات األساسية 

نمو إقتصادي كبير، بتحسين مستمر في مجال التنمية البشرية ووتحقيق إنجازات 

ومن بين هذه اإلنجازات إنخفاض معدل وفيات الرضع . هامة ومعترف بها دوليا  

 3111لكل  53.6، إلى 3491في عام مولود  3111لكل  321حيث إنخفض من 

؛ وإرتفع 2133مولود في عام  3111لكل  4.3وثم إلى  3491مولود في عام 

؛ وإنخفضت 2133سنة في عام  94.1إلى  3461سنة  66.5العمر المتوقع من 

في المائة في  21إلى  3461في المائة في عام  61نسبة الفقر بين األسر من 

 .نهاية القرن

 

دولة الرفاه خالل هذه الفترة تعزيز العمليات الديمقراطية،  وتضمن تطور

وتصميم إستراتيجية تنمية إقتصادية تهدف إلى تنويع اإلنتاج، وإعطاء الدولة 

للسكان من اإلجتماعية  يةاعدورا  محوريا  في تعزيز النمو اإلقتصادي وتوفير الر

. جميع األحجامخالل الشراكات مع مجموعات األعمال الوطنية والدولية من 

وباإلضافة إلى هذه العناصر، يمكننا إضافة تشريعات إجتماعية قوية وفعاليات 

الذي )هامة مثل وضع قانون العمل، وإدراج ضمانات إجتماعية في دستور البالد 

، وتأميم البنوك، وإلغاء الجيش، وإنشاء مؤسسات رئيسية بما (3494يعود لعام 

الكوستاريكي  ومؤسسة كوستاريكا  في ذلك صندوق الضمان اإلجتماعي

 .للكهرباء

 

بين السكان من خالل اإلستثمار اإلجتماعي  ةاإلجتماعي يةاعوقد أمكن توزيع الر

وكانت . القوي، والسياسات الرامية إلى زيادة األجور، وإعادة توزيع األراضي

. ماثال  ت الطريق أمام بنية إجتماعية أكثر تحهذه بمثابة آليات إلعادة التوزيع أفس

وقد كان تصميم نظام الحماية اإلجتماعية في كوستاريكا ُمبتكرا  منذ البداية، كما 

يتضح من المؤسسات القطاعية قوية التي أ نشئت لتعزيز السياسات الشاملة 

بالموارد  –للجميع، باإلقتران مع األحكام المحددة التي نص عليها القانون 

 .ات تستهدف السكان األشد فقرا  وضعفا  المكرسة لوضع سياس –الخاصة بالبالد 

 

أزمة  –مثل بقية دول أمريكا الالتينية  –وفي بداية الثمانينات، واجهت كوستاريكا

وأدى ذلك إلى . في أسعار النفط والديون الخارجية إقتصادية كبرى نتيجة للزيادة

تأثير شديد على معدالت الفقر، وتخفيضات في اإلستثمار اإلجتماعي، وضعف 

فصاعدا، وإستجابة لألزمة  3492من عام . داء المؤشرات الرئيسية، مثل التعليمأ

في ذلك الوقت، إعتمدت الدولة سياسات لفتح التجارة بشكل عام ولكي تصبح 

العبا  عالميا  نشطا  في السوق العالمية، مما أدى إلى مشاركة أعمق وأكثر تنوعا  

د من نو  من التنمية يستند إلى وتحولت البال. في النظام اإلقتصادي العالمي

ه نحو )إقتصاد تصدير السلع الزراعية  يرافقه إستراتيجية إحالل للتصنيع ُمَوجَّ
إلى نو  من التنمية يرتكز على تعزيز ( السوق اإلقليمية لدول أمريكا الوسطى

وقد إنبثق . الصادرات غير التقليدية، مما مهد السبيل أمام قطاعات إنتاجية جديدة

قطا  تصدير ديناميكي وغير : ذا النمط الجديد من التنمية إقتصاد مزدوجعن ه

وقطاعات ( اإلقتصاد الجديد)تقليدي يركز على السوق الخارجية والخدمات 

 "(.اإلقتصاد القديم)"كبيرة تتسم بركود نسبي وتركز على السوق المحلية 

 

إن القوة المؤسسية التي تشكلت على مدى عقود، والتي قامت على أساس 

سياسات إجتماعية شاملة للجميع مقترنة بجهد إستثنائي في التسعينات من أجل 

ظ على إنجازات تعافي اإلستثمار اإلجتماعي، مكنت كوستاريكا من الحفا

إجتماعية هامة في أوقات صعبة، مع إرتباطها بتغيرات هيكلية في نموذج اإلنتاج 

ومع ذلك، تميل إلى النفاد المنافع التي ُجنيت من . ومختلف األزمات اإلقتصادية

هذا اإلطار المؤسسي القوي، مما يخلق تحديات جديدة تتعلق بإمكانية واضحة 

 .متع بها حتى اآلن سكان كوستاريكالتدهور دولة الرفاه التي يت

 

الذي تتراكم فيه عائدات أعلى  -والعواقب الرئيسية لنموذج اإلنتاج الجديد 

تزيد من الالمساواة وتقلل  -لقطاعات اإلقتصاد الجديد بدون دفع ضرائب كافية 

اإلمكانيات أمام المواطنين من لتحسين ظروفهم من حيث الوصول إلى السلع 

يتعلق ببعض المؤشرات وهذا يضع البالد في الوراء نسبيا فيما . والخدمات

 . اإلجتماعية، بينما تحقق دول أخرى تقدما  سريعا  

 

ومع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين، يحتاج المجتمع الكوستاريكي إلى 

تجديد إستراتيجية السياسة اإلجتماعية، فضال عن تحديث مؤسساته في هذا 

شئة التي تؤثر على المجال بطريقة تمكنه من اإلستجابة إلحتياجات المخاطر النا

وتحقيقا لهذه الغاية، هناك إتفاقات جديدة يجب أن تتم بين القوى . سكان البالد

اإلجتماعية والسياسية الرئيسية، وتوفير أموال جديدة للدولة والحفاظ على 

مستوى مستدام من اإلستثمار اإلجتماعي القادر على الحفاظ على ومضاعفة 

ة البشرية، فضال عن معالجة إشكالية زيادة إنجازات البالد في مجال التنمي

 .الالمساواة
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