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 حيث يحقق كّل دوالر أفضل مكسب

 
 *بيترسون. جوردان ب الدكتور بيورن لومبورغ والدكتور

 هدفًا يتعّين تحقيقها بحلول 061، وهي مجموعة من SDG التنمية المستدامة# تواجه البشرية بوضع أهداف معالجة المشاكل األساسية التي 5102حاول زعماء العالم عام  
 .والمرض، ووقف الحرب والتغّير المناخي، إلى حملة التنّوع البيولوجي وتحسين التعليم الفقر# من اجتثاث: وقد شملت الالئحة كل مسعى رائع يمكن تخّيله. 5101

 
وفي ظل . ، لكننا سنكون بعيدين من منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافنا المفترضة5101و 5106في منتصف الطريق، نظرًا الى األفق الزمني بين  نحن هذه السنة

 .ما السبب األساسي إلخفاقنا؟ قدرتنا على تحديد األولويات. االتجاهات الراهنة، سنحققها بتأخير نصف قرن عن الموعد المحّدد
 

لقد وضعنا أهدافًا أساسية مثل القضاء على وفيات حديثي الوالدة وتوفير التعليم األساسي على قدم المساواة مع . هدفًا وعدم تحديد أي هدف 061بين وضع  ال فرق كبيراً 
 .أهداف حسنة النية ولكن هامشية، مثل دعم إعادة التدوير وتشجيع أنماط الحياة المنسجمة مع الطبيعة

 
 .كل شيء دفعة واحدة نجازف بعدم القيام بشيء تقريبًا، كما حصل في السنوات السبع األخيرةعندما نحاول القيام ب

 
، مع العديد من الحائزين جائزة نوبل وأكثر من مئة من Copenhagen Consensusلقد قام مركز الرأي . تأخر كثيرًا الوقت لتحديد أهدافنا األساسية وترتيبها وفقًا لألولويات

 .يين، بفعل ذلك بالضبط، إذ حّددوا المكان الذي يمكن أن يحقق فيه كل دوالر المكسب األفضلكبار االقتصاد
 

وال شك في أن بحثًا اقتصاديًا . مليون شخص بال طعام كاف   011فعلى رغم التقّدم الكبير في العقود األخيرة، ال يزال أكثر من . لقد تمّكنا مثاًل من تسريع اجتثاث الجوع حقاً 
 .ساعد في تحديد الحلول المبتكرة والفعالةدقيقًا ي

 
األوالد الذين يواجهون نقصًا في العناصر الغذائية الرئيسية . يلحق الجوع الضرر األكبر في األيام األلف األولى من حياة طفل، بدءًا من الحمل حتى السنتين التاليتين

 .ن إلى المدرسة بشكل أقل، ويحصلون على درجات أقل، ويكونون أفقر وأقل إنتاجية عندما يبلغون سن الرشدهؤالء يذهبو . والفيتامينات ينمون بشكل أبطأ، جسديًا كما فكرياً 
 

وهذا يساعد . المعادن ما يزيد قلياًل عن دوالرين لكل حمل/ يكلف مكمل غذائي يومي متعّدد الفيتامينات. يمكننا توفير العناصر الغذائية األساسية بفعالية لألمهات الحوامل
 00وسيحقق كل دوالر أنفق مكاسب اجتماعية تقدر قيمتها بنحو . أدمغة األطفال على النمّو على نحو أفضل، األمر الذي يجعلهم أكثر إنتاجية مع أجر أفضل في حياتهم

 .شكل أساسي الحلول األكثر فعالية لماذا ال نسلك هذا الطريق أواًل؟ ألننا في محاولة إلرضاء الجميع، ننفق قلياًل على كل شيء، متجاهلين في. دوالراً 
 

لسوء الحظ، غالبًا ما تكون المدارس ذات جودة منخفضة، وال . تمكن العالم أخيرًا من إلحاق معظم األطفال بالمدارس. فّكر أيضًا بما كان ممكنًا تحقيقه على صعيد التعليم
 .بحلول سن العاشرة يستطيع أكثر من نصف األطفال في البلدان الفقيرة قراءة نص بسيط وفهمه

 
 .عامًا في الفصل الدراسي نفسه، رغم أن لديهم مستويات مختلفة جدًا من المعرفة 05عادًة ما يكون جميع األوالد الذين تبلغ أعمارهم 

 
ليمِض كل ولد ساعة : بالبحوث حول العالمالحل الذي تم اختباره . ولكن مهما كان مستوى التعليم التي تنتهجه المدرسة، فإن كثيرين سيضيعون وآخرين سيشعرون بالضجر

وحتى إن لم تتغير بقية الساعات الدراسية، فسوف ينتج عن ذلك خالل سنة تعلمًا يعادل ثالث سنوات من . يوميًا مع جهاز لوحي يكّيف التدريس تمامًا مع مستوى ذلك الطفل
ولكن مضاعفة معّدل . دوالرًا لكل طالب سنوياً  56مشترك والشحن والتعليمات اإلضافية للمدّرس حوالي ماذا يكلف ذلك؟ تبلغ تكاليف الكمبيوتر اللوحي ال. التعليم النموذجي

 62كل دوالر ُيستثمر سيحقق . دوالر إضافي بقيمة اليوم 0011التعلم ثالث مرات لمدة عام واحد فقط تجعل كل طالب أكثر إنتاجية في مرحلة البلوغ، مما يمّكنه من إنتاج 

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1


 .ن الفوائد الطويلة األجلدوالرًا م
 

 .عندما نشّتت انتباهنا ونحاول إرضاء الجميع، ينتهي بنا األمر إلى تنفيذ سياسات جذابة ظاهريًا ولكنها غير فعالة بشكل رهيب
 

الواجب األخالقي . نا تحقيقها ويتعين علينا ذلكهذه أهداف يمكن. سياسة أخرى فعالة جدًا مثل الحد الكبير من مرض السل والفساد 05إلى جانب الجوع والتعليم، هناك حوالي 
 .يجب أن نفعل أفضل األشياء أوالً : واضح
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