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لتكوين فكرة وا�شحة عن امل�شتقبل ل بد من وقفة نقدية مع املا�شي. ويف هذا الف�شل 
دليل  ي�شملها  التي  الثالثة  الأبعاد  يف  التطور  تقييم  على  نركز  يليه،  الذي  والف�شل 
التنمية الب�رشية )وهي ال�شحة والتعليم والدخل( ونبني موا�شع التقدم والتعرث يف كل 
منها. ونالحظ تقدماً كبرياً يف هذه الأبعاد، ت�شوبه فوارق �شا�شعة بني البلدان والفرتات 
الزمنية. فهذا التقدم كان ملحوظاً يف التعليم، واأقل اأهمية يف ال�شحة، ومتبايناً يف 
الدخل. والفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ل تزال �شخمة، وما من موؤ�رش 

يدل على تراجعها يف بع�س املجالت الرئي�شية.  

وقد اأ�شري يف الف�شل 1 اإىل اأن التنمية الب�رشية ل 
تقت�رش على ال�شحة والتعليم والدخل، بل تتجاوزها 
اإىل الكثري من العنا�رش الأخرى. ففر�شة عي�س حياة 
كرمية تتوقف على الظروف التي يواجهها الإن�شان 
القرار،  �شنع  يف  امل�شاركة  واإمكانية  املجتمع،  يف 
ومدى تاأثري اخليارات التي تُتخذ يف احلا�رش على رفاه 
الأجيال الآتية يف امل�شتقبل.  وهذه الأبعاد ت�شتحق 
بحثاً م�شتفي�شاً و�شنتطرق اإليها يف الف�شل 4.  

ويالحظ اأن التطورات التي حدثت عقب اإ�شدار 

ح�شيلة  هي  الب�رشية،  التنمية  عن  الأول  التقرير 
يغطي  لذلك  طويلة،  زمنية  فرتات  على  تراكمات 
زمنية  فرتة  الف�شل  هذا  يف  جنريه  الذي  التقييم 
اأعدت  البيانات  من  جمموعة  ويتناول  طويلة، 
لهذا الغر�س، وهي تقي�س اجتاهات دليل  خ�شي�شاً 
التنمية الب�رشية يف 135 بلداً منذ عام 1970. ويبداأ 
ثم  العامة،  الأمناط  عن  موجزة  بلمحة  الف�شل 
يتو�شع يف �رشح التقدم املحرز يف كل بعد من الأبعاد 

الثالثة التي يتكون منها دليل التنمية الب�رشية.  

اآخر الجت�ه�ت يف التنمية الب�شرية: من منظور
دليل التنمية الب�شرية

يُعترب دليل التنمية الب�رشية عن�رشاً هاماً يف تقرير 
الدليل ليكون  الب�رشية.  فقد �ُشمم هذا  التنمية 
عن  وبديالً  الب�رشية،  للتنمية  ب�شيطاً  مقيا�شاً 
ثالثة  يف  التقدم  يقي�س  الإجمايل،  املحلي  الناجت 
ال�شحة، وحت�شيل  اأبعاد: عي�س حياة مديدة ملوؤها 
لئق.   معي�شي  مب�شتوى  والتمتع  واملعرفة،  التعليم 
لتقرير  املوؤ�ش�س  لتعبري  وفقاً  الدليل،  هذا  اأن  غري 
الناجت  ي�شبه  يكاد  احلق،  حمبوب  الب�رشية،  التنمية 
اأدق  نواق�س، لكنه  ي�شوبه من  مبا  الإجمايل  املحلي 

تعبرياً عن نوعية حياة الب�رش)1(.  
وي�شاعد دليل التنمية الب�رشية يف الإجابة عن 
بع�س الأ�شئلة الأ�شا�شية حول التقدم الذي حتققه 
البلدان حققت  اأي  الأ�شئلة  ومن هذه  املجتمعات، 
التقدم الأ�رشع، واإىل اأي مدى تلحق البلدان الفقرية 

بركب البلدان الغنية. وكثرياً ما ت�شتند الإجابة عن 
هذه الأ�شئلة اإىل الدخل. غري اأن تكوين �شورة اأو�شح 
عن التنمية يتطلب ا�شتخدام اأدلة تقي�س التقدم 

على نطاق اأو�شع.  
اإطالقه  منذ  الب�رشية  التنمية  دليل  وخ�شع 
من  ناله  ما  على  بناًء  عديدة،  مرات  للتنقيح 
على  عاماً  ع�رشون  مر  وقد  واليوم،  انتقادات)2(. 
اإطالق تقرير التنمية الب�رشية، ننتهز هذه املنا�شبة 
�شلته  وتوثيق  الدليل،  هذا  م�شداقية  لرت�شيخ 
بالواقع، م�شتفيدين من نقاط القوة الرئي�شية ومن 
ُّخذت موؤخراً، وتن�شجم مع  املبادرات الهامة التي ات
تت�شارك  التي  املبادرات  هذه  ومن  الدليل.  هذا  روح 
امل�رشوع  نف�شها،  الرئي�شية  والغايات  نف�شه  الفكر 
ملنظمة  التابع  املجتمعات  تقدم  لقيا�س  العاملي 
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م�شطلح�ت رئي�شية يف تقرير التنمية الب�شرية2.1الإطار

التقارب: تقل�س الفجوة مع الوقت بني البلدان يف موؤ�رش معني. 
البلد: م�شطلح خمت�رش لالإ�شارة اإىل البلدان والأرا�شي واملناطق واملقاطعات 

الإدارية اخلا�شة التي تر�شل البيانات اإىل الوكالت الإح�شائية الدولية. 
متقدم/ناٍم: ت�شنيف للبلدان ح�شب ترتيبها وفق دليل التنمية الب�رشية )انظر 
ما يلي(. وي�شار اإىل البلدان التي حتل يف فئة التنمية الب�رشية املرتفعة جداً بالبلدان 
املتقدمة، ويُ�شار اإىل البلدان التي ل حتل يف هذه الفئة بالبلدان النامية.  وهذان 
بلغت  التي  البلدان  ولتمييز  الت�شنيف فقط،  لت�شهيل  يُ�شتخدمان  امل�شطلحان 

درجات مرتفعة جداً من حيث دليل التنمية الب�رشية. 
املوؤ�رشات  التي �شجلتها  التغرّيات  يقي�س  للتقدم  امل�صار: مقيا�س  االنحراف عن 
يف بلدان معينة ن�شبة اإىل متو�شط التغرّي يف بلدان اأخرى انطلقت من النقطة 

نف�شها. 
بني  الفوارق  عن  الناجم  الإجنازات  يف  الفارق  يقي�س  اجلن�صني:  بني  الفوارق  دليل 
القوى  يف  وامل�شاركة  والتمكني،  الإجنابية،  بال�شحة  املتعلقة  الأبعاد  يف  اجلن�شني 
و1 )يف حالة  التامة(  امل�شاواة  الدليل بني �شفر )يف حالة  وترتاوح قيمة  العاملة. 

عدم امل�شاواة(. 
اأبعاد  ثالثة  يف  الإجنازات  متو�شط  يقي�س  مركب  دليل  الب�رشية:  التنمية  دليل 
اأ�شا�شية للتنمية الب�رشية هي: احلياة املديدة وال�شحية، واملعرفة، وامل�شتوى املعي�شي 
الالئق. ولت�شهيل املقارنة، يجمع متو�شط قيمة الإجنازات املحققة يف الأبعاد الثالثة 
�شمن مقيا�س يرتاوح بني �شفر و1، حيث القيمة العليا تعني الأداء الأف�شل. وجتمع 
.)1 الف�شل  يف   1.2 الإطار  )انظر  الهند�شي  املتو�شط  با�شتخدام  املوؤ�رشات  هذه 

دليل التنمية الب�رشية الهجني: دليل يُح�شب با�شتخدام ال�شيغة اجلديدة املبينة 

يف الف�شل 1، وبا�شتخدام الأدلة الواردة يف تقرير التنمية الب�رشية لعام 2009 وهي: 
باملدار�س،  الإجمايل  واللتحاق  والكتابة  بالقراءة  والإملام  الولدة،  املتوقع عند  العمر 
يعترب  البيانات،  بتوفر  تتعلق  ولأ�شباب  الإجمايل.   املحلي  الناجت  الفرد من  ون�شيب 
هذا الدليل مالئماً لتحليل الجتاهات الطويلة الأجل املعرو�شة يف الف�شلني 2 و3.

م�شتوى  متو�شط  يقي�س  امل�صاواة:  عدم  بعامل  معدالً  الب�رشية  التنمية  دليل 
الأبعاد  يف  امل�شاواة  عدم  عامل  ح�شاب  بعد  معني  جمتمع  يف  الب�رشية  التنمية 
دليل  اأقل من جمموع قيمة  الدليل  وتكون قيمة هذا  الب�رشية.   للتنمية  الثالثة 
التنمية الب�رشية ل�شخ�س عادي يف جمتمع معني، يف حال وجود عدم م�شاواة يف 
ال�شحة والتعليم والدخل.  ويف حال امل�شاواة التامة، تت�شاوى قيمة دليل التنمية 
الب�رشية وقيمة الدليل املعدل بعامل عدم امل�شاواة، وارتفاع الفارق بني القيمتني، 

يعني ارتفاعاً يف عدم امل�شاواة. 
دليل الفقر املتعدد االأبعاد: يقي�س احلرمان يف اأبعاد ال�شحة، والتعليم، وامل�شتوى 

املعي�شي الالئق، وهو مقيا�س ي�شمل عدد املحرومني و�شدة احلرمان. 
اأعلى/اأدنى تقدم: البلدان التي اأحرزت اأكرب تقدم اأو اأقل تقدم يف حت�شني دليل 

التنمية الب�رشية، حم�شوباً مبدى البتعاد عن املعدل املعتمد للقيا�س. 
ت�شنيف  واملنخف�صة:  واملتو�صطة  واملرتفعة  جداً  املرتفعة  الب�رشية  التنمية  فئة 
الفئة  اأي بلد يف  الب�رشية.  وي�شنف  التنمية  لدليل  ترتيبها وفقاً  البلدان ح�شب 
املرتفعة جداً اإذا كانت قيمة الدليل 0.75 وما فوق، ويف الفئة املرتفعة اإذا كانت بني 
0.51 و0.75، ويف الفئة املتو�شطة بني 0.26 و0.50، ويف الفئة املنخف�شة اإذ كانت 
قيمة الدليل اأقل من 0.26.  وقد ا�شتخدمت يف تقارير �شابقة اأرقام مطلقة بدلً 

من الأرقام الن�شبية.  

مالحظة: ملزيد من التفا�شيل حول الأدلة اجلديدة انظر الف�شل 5 واملالحظات الفنية 1 اإىل 4.

التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي وعمل جلنة 
اأدخلت  �شتيغليتز �شني فيتو�شي. ويف هذا التقرير، 
تعديالت عديدة على �شعيد املوؤ�رشات ويف طريقة 
بناء دليل التنمية الب�رشية. )ملزيد من التفا�شيل انظر 
)3(.)1 الفنية  واملالحظة   ،1 الف�شل  1.2 يف  الإطار 
وكما اأ�شري يف الف�شل 1، اأدخلت موؤ�رشات جديدة 
اإىل دليل التنمية الب�رشية لال�شتفادة من توفر املزيد 
ول  امل�شتخدمة،  البيانات  بع�س  لأن  البيانات،  من 
يعد  والكتابة، مل  بالقراءة  الإملام  قيا�س  يف  �شيما 
الف�شل  هذا  اأن  غري  املحرز.  التقدم  دقيقاً يف ظل 
والف�شل التايل ل يكتفيان بقيا�س احلا�رش فح�شب، 
بل يتناولن قيا�س املا�شي.  ولأغرا�س تقييم املا�شي، 
املوؤ�رشات  عن  املتاحة  البيانات  وفرة  من  ن�شتفيد 
الولدة،  عند  املتوقع  العمر  )كمتو�شط  الأ�شلية 
الإجمايل  واللتحاق  والكتابة،  بالقراءة  والإملام 
باملدار�س، ون�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل( 
هذا  ي�شتخدم  ولذلك،  مدلول.  من  حتمله  وما 
الف�شل والف�شل التايل املوؤ�رشات الأ�شلية واجلديدة 
الوظيفي  ال�شكل  يف  الب�رشية،  التنمية  لدليل 
اجلديد ملا ن�شميه دليل التنمية الب�رشية الهجني)4(. 
الب�رشية  التنمية  دليل  تعريف   2.1 الإطار  )ويرد يف 
ودليل التنمية الب�رشية الهجني اإ�شافة اإىل تعريف 

التقرير(.  هذا  يف  م�شتخدمة  اأخرى  م�شطلحات 
التنمية  بدليل  الدليل  هذا  اإىل  ن�شري  ولالخت�شار 

الب�رشية يف هذين الف�شلني. 

مالمح ع�مة

التنمية  تقرير  يقدم   ،1990 عام  منذ  مرة  لأول 
الب�رشية ا�شتعرا�شاً �شامالً لأمناط واجتاهات التنمية 
الغاية  لهذه  �شابقاً  بذلت  التي  فاجلهود  الب�رشية، 
التحليل  هذا  ويرتكز  البيانات)5(.  بندرة  ا�شطدمت 
اجتاهات  حول  البيانات  من  جديدة  جمموعة  على 
التنمية الب�رشية منذ عام 1970، تغطي 135 بلداً، 

ت�شم 92 يف املائة من جمموع �شكان العامل)6(. 
العامل  اأنحاء  تقدم كبري يف خمتلف  اأحرز  وقد 
  .)2.1 )ال�شكل  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�شب 
فمتو�شط الدليل ارتفع من 0.57 يف عام 1990 اإىل 
0.68 يف عام 2010، بعد اأن كان عند حدود 0.48 يف 
عام 1970 )اجلدول 2.1()7(. وي�شري هذا الرتفاع اإىل زيادة 
ي�شل جمموعها اإىل حواىل الربع يف موؤ�رشات ال�شحة 
والتعليم، وزيادة مبعدل ال�شعف يف موؤ�رش الدخل)8(.
وتتاأثر املقايي�س العاملية الكلية مبعدلت البلدان 
التي ت�شم اأكرب عدد من ال�شكان مثل ال�شني والهند. 
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تقدم ع�م وتب�ين كبري 2.1ال�شكل
اجت�ه�ت دليل التنمية الب�شرية يف خمتلف اأنح�ء الع�مل، 1970-2010
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دليل التنمية البشرية

مالحظة: النتائج لعينة من 135 بلداً وهي ت�شتند على دليل التنمية الب�رشية الهجني الوارد �رشحه يف الإطار 2.1. البلدان الأ�رشع تقدماً هي 
ُعمان، وال�شني، ونيبال، واإندوني�شيا، واململكة العربية ال�شعودية والبلدان الأقل تقدماً هي جمهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا وزمبابوي.

امل�شدر: Hidalgo 2010 عن ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

ولكن حتى عندما يُح�شب متو�شط اأداء البلد، من 
غري ح�شاب الوزن ال�شكاين ، يبدو التقدم مت�شابهاً)9(. 
و�شمل التقدم يف دليل التنمية الب�رشية جميع 
  .)2.1 )اجلدول  تقريباً  البلدان  جميع  وحتى  املناطق 
و�شهدت منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ اأ�رشع 
تقدم، تليها منطقة جنوب اآ�شيا ثم البلدان العربية.  
وكان التح�شن يف م�شتوى التنمية الب�رشية �شامالً 
جلميع البلدان، با�شتثناء ثالثة بلدان من اأ�شل 135 
بلداً، مل حترز حت�شناً عما كانت عليه يف عام 1970، 
وهذه البلدان هي جمهورية الكونغو الدميقراطية، 

وزامبيا وزمبابوي.
يف  النجاح  من  الأكرب  القدر  اأحرزت  البلدان  اأّي 
يبني  ل�شعوبها؟  الب�رشية  التنمية  من  مزيد  حتقيق 
اجلدول 2.2 البلدان الع�رشة الأوىل التي حققت اأ�رشع 
زيادة يف دليل التنمية الب�رشية يف العينة املعتمدة 
يف هذا التقرير. وهذه النتائج اجلديدة حتمل مدلولً 

هاماً، وتك�شف عن تناق�شات غري متوقعة.
ميكن قيا�س تقدم البلدان يف التنمية الب�رشية 
يف  البلدان  ت�شنيف  ويرتكز  خمتلفة،  بطرق 
املعيار  على  تقدم  اأكرب  اأحرزت  التي  البلدان  فئة 
هذا  وي�شتخدم  التغيري)10(.  تقييم  يف  امل�شتخدم 
التقرير مقيا�س النحراف عن امل�شار املتوقع لقيا�س 
التقدم الذي يحرزه اأي بلد عرب الزمن، اأي مدى ابتعاد 
اأ�شا�س  على  له  املتوقع  التح�شن  معدل  عن  البلد 
يف  �شجلها  التي  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة 
اأخرى  اأحرزته بلدان  ال�شابق، ومقدار التح�شن الذي 
بداأت من النقطة نف�شها)11(. ويو�شح ال�شكل 2.2 
ماهية العمل بهذه الطريقة، اإذ يبداأ باختيار البلدان 
التي اأحرزت حت�شناً يفوق اأو يقل بكثري عن التح�شن 
املتوقع منها على اأ�شا�س م�شتوى التنمية الب�رشية 
التي كانت عليه. ويرتكز هذا التقييم على اأبحاث 
 )Gustave Ranis( راني�س  غو�شتاف  اأجراها  �شابقة 
حيث   ،)Frances Stewart( �شتيوارت  وفران�شي�س 
جرى تقييم التقدم الذي اأحرزه كل بلد على اأ�شا�س 

فئته يف دليل التنمية الب�رشية)12(.
تقدم  اأ�رشع  اأحرزت  التي  املجموعة  وت�شمل 
والبلدان  اآ�شيا  وجنوب  �رشق  من  عديدة  بلداناً 
البلدان  ومن  اأفريقيا  �شمال  بلدان  )من  العربية 
من  ا�شتفادت  التي  ُعمان  وحتل  بالنفط(.   الغنية 
راأ�س  على  الفرتة  تلك  مطلع  يف  النفط  اكت�شاف 
اأن  ومبا  واإندوني�شيا.   ونيبال  ال�شني  تليها  القائمة، 
تقارن  التقدم  لتقييم  امل�شتخدمة  الطريقة  هذه 
بني البلدان التي تنطلق من م�شتويات متقاربة من 
حيث قيمة دليل التنمية الب�رشية، ياُلحظ اأن بع�س 
البلدان قد حققت تقدماً �رشيعاً مع اأنها انطلقت 
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جلدول
ن وا�شع النط�ق يف دليل التنمية الب�شرية منذ ع�م 2.11970ا حت�شرّ

اجت�ه�ت دليل التنمية الب�شرية الهجني وعن��شره ح�شب املن�طق وجمموع�ت البلدان، 135 بلداً، 1970-2010 
الدخلاللتحاق الإجمايل باملدار�سالإملام بالقراءة والكتابة العمر املتوقع عند الولدةدليل التنمية الب�رشية الهجني

ن�شبة التغيالقيمةن�شبة التغيالقيمةن�شبة التغيالقيمةن�شبة التغيالقيمةن�شبة التغيالقيمة
20101970 – 20101990– 201020101970 – 20101990– 201020101970 – 20101990– 201020101970 – 20101990– 201020101970 – 20101990– 2010

املجموعات الإقليمية
5,87318489 0.64572368218816121662824البلدان النامية

8,6036644 0.6665207037107414941648922البلدان العربية

6,5041,183352 0.7196357323994761869731�رشق اآ�صيا واملحيط الهادىء

11,86612020 0.751346932977282177اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

11,0928842 0.77321274249922710835916اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

3,398162119 0.5772316533126611346596429جنوب اآ�صيا

1,4662028 0.4353215219765183435410942جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى

37,18512638 0.89187801369921923314البلدان املتقدمة

 البلدان الأع�صاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان القت�صادي

0.89187801369921933314 37,10512538

البلدان غري الأع�صاء يف منظمة  التعاون 
والتنمية يف امليدان القت�صادي

0.862498014796136792910 40,04326358

جمموعات دليل التنمية الب�رشية 
1,4343344 0.4461275527116318048529843منخف�صة

5,010606237 0.65833169259827924652128متو�صطة

12,6109435 0.772497315793208823813مرتفعة

37,18512638 0.89187801369921923314مرتفعة جدًا

الوحدات الرباعية من دليل التنمية الب�رشية الهجني 1970
4,323560250 10.60823266228769629612333 )الأكرث انخفا�صًا(

20.695116713411885315745516 7,33411053

30.792497515696114853616 14,48615254

34,58512236 40.88166791159910912911 )الأكرث ارتفاعًا(

10,64510747 0.68411870187833915702620معدل العامل

مالحظة: جميع القيم هي متو�شط العمر املتوقع عند الولدة بال�شنوات ومعدل الإملام بالقراءة والكتابة ومعدل اللتحاق الإجمايل باملدار�س بالن�شب املئوية والدخل مبعادل القوة ال�رشائية بالدولر لعام 2008.  ملزيد من التفا�شيل انظر 
تعاريف امل�شطلحات الإح�شائية.  وت�شم العينة 135 بلداً لذلك ميكن اأن تختلف املجاميع عن تلك الواردة يف اجلداول الإح�شائية 1 اإىل 17.  ودليل التنمية الب�رشية الهجني لي�س نف�شه دليل التنمية الب�رشية لعام 2010 التي ترد قيمته يف 
اجلدولني 1 و2.  فلهذا الدليل ال�شكل الوظيفي نف�شه لكنه ي�شتند اإىل جمموعة موؤ�رشات خمتلفة متوفرة لفرتة اأطول من الزمن.  انظر الإطار 2.1 وقد جرى ت�شنيف جمموعات دليل التنمية الب�رشية وفقاً لقيمة الدليل يف عام 2010.

امل�شدر: مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

لو  وجمهورية  نيبال  مثل  متدنية،  م�شتويات  من 
الدميقراطية ال�شعبية، ودخلت قائمة البلدان التي 
اأحرزت اأ�رشع تقدم. ويت�شمن الإطار 2.2 والإطار 3.3 
احلالت  هذه  لبع�س  مف�شالً  بحثاً   3 الف�شل  يف 

وغريها من احلالت التي مل ت�شجل تقدماً مماثالً.
من  العديد  تت�شمن  القائمة  اأن  وامل�شتغرب 
ال�شابق.   يف  كبرية  اإجنازات  حتقق  مل  التي  البلدان 
الأوىل  الع�رشة  البلدان  قائمة  دخلت  البلدان  فهذه 
ال�شحة  يف  كبرية  اإجنازات  من  حققته  ما  بف�شل 
اأداء  اأن حتقق  والتعليم، ويف بع�س الأحيان من غري 
ا�شتثنائياً يف النمو.  وبذلك تختلف القائمة التي 
قائمة  مثل  اأخرى  قوائم  عن  التقرير  هذا  يقدمها 
جلنة �شبن�شي )Spence( املعنية بالنمو والتنمية)13(. 

والالفت اأي�شاً عدم وجود ترابط بني جودة الأداء 
والتعليم.   ال�شحة  يف  املحقق  والتقدم  النمو  يف 
الوحيدان  البلدان  اجلنوبية هما  وكوريا  فاإندوني�شيا 
يف قائمة البلدان الع�رشة الأوىل اللذان حققا تقدماً 
املرتبطة  غري  والأبعاد  بالدخل  املرتبطة  الأبعاد  يف 
الثمانية  البلدان  اأما  �شواء.  حد  على  بالدخل 
املتبقية، فخم�شة منها دخلت القائمة عرب حتقيق 
م�شتويات اأف�شل يف ال�شحة والتعليم، وبلد واحد 
اأدائه  اأ�شا�س  فقط هو ال�شني دخل  القائمة على 
على �شعيد النمو. ومبا اأن ال�شكل الوظيفي اجلديد 
املتوازنة،  بالتنمية  يقر  الب�رشية  التنمية  لدليل 
ملحوظاً  تقدماً  حققت  التي  للبلدان  ذلك  �شمح 
املرتبطة  غري  والأبعاد  بالدخل  املرتبطة  الأبعاد  يف 
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جلدول
التقدم ال�شريع يف التنمية 2.2ا

الب�شرية ي�أتي عرب طرق خمتلفة
البلدان الأ�شرع تقدم�ً من حيث الأبع�د غري املرتبطة ب�لدخل يف دليل 

التنمية الب�شرية ومن حيث الن�جت املحلي الإجم�يل، 1970-2010 
التح�شن يف

الرتتيب
دليل التنمية 

الب�رشية
العنا�رش غي 

الدخلاملرتبطة بالدخل
ال�صنيُعمانُعمان1

بوت�صوانانيبالال�شني2

 اململكة العربيةنيبال3
ال�صعودية

كوريا اجلنوبية

 اجلماهريية العربيةاإندوني�شيا4
الليبية

 هونغ كونغ ال�صني
)منطقة اإدارية خا�صة(

 اململكة العربية5
ال�شعودية

ماليزيااجلزائر

جمهورية لو 6
الدميقراطية ال�شعبية

اإندوني�صياتون�س

 اإيران )جمهورية –تون�س7
الإ�صالمية(

مالطة

فييت ناماإثيوبياكوريا اجلنوبية8

موري�صيو�سكوريا اجلنوبيةاجلزائر9

الهنداإندوني�صيااملغرب10

بالدخل  املرتبطة  غري  والأبعاد  الب�رشية  التنمية  دليل  يف  التح�ّشن  يُقا�س  مالحظة: 
بالنحراف عن امل�شار اأي قيا�س البلدان ن�شبة اإىل بلدان اأخرى بداأت من النقطة نف�شها 
)الإطار 2.1(.  ويُقا�س التح�ّشن يف الدخل مبعدل النمو ال�شنوي لن�شيب الفرد من الناجت 

املحلي الإجمايل بالن�شبة املئوية.

امل�شدر:  مكتب ح�شابات تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

البلدان الأ�شرع تقدم�ً تتوزع بني املن�طق والبلدان الأقل 2.2ال�شكل
تقدم�ً ترتكز يف اأفريقي� 

التقدم الأ�شرع والأبط�أ مقي�ش�ً ب�لنحراف عن امل�ش�ر 1970-2010
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مالحظة: قيمة دليل التنمية الب�رشية لعام 1970 باللوغاريتم الطبيعي.
امل�شدر:  مكتب ح�شابات تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

ال�شعبية  الدميقراطية  بالدخل )مثل جمهورية لو 
واملغرب( اأن تن�شم اإىل قائمة البلدان الع�رشة الأوىل. 
ومع اأن قائمة البلدان الع�رشة الأوىل ل تت�شمن 
حتل  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  من  بلداناً 
كثرية  اأفريقية  بلدان  وحتل   ،11 املرتبة  يف  اإثيوبيا 
الإطار  )انظر  الأوىل  والع�رشين  اخلم�س  املراتب  يف 
2.2(.  ولعل املالحظة الأبرز هي غياب بلدان اأمريكا 
قدر  اأكرب  اأحرزت  التي  البلدان  قائمة  عن  الالتينية 
  .22 املرتبة  يف  مثالً  غواتيمال  حتل  اإذ  التقدم،  من 
ومع ذلك، تبدو قائمة البلدان التي جنحت يف التقدم 
متنوعة، لي�س فقط على م�شتوى املناطق التي تقع 

فيها، بل يف كيفية حتقيق هذا النجاح.

تق�رب كبري
ي�شاعد دليل التنمية الب�رشية يف قيا�س مدى متكن 
وبني  بينها  الفجوة  ت�شييق  من  الفقرية  البلدان 
البلدان الغنية. والإجابة عن هذا ال�شوؤال تاأتي من 
قيا�س الفارق بني البلدان الفقرية والبلدان الغنية يف 
موؤ�رش معني اأو من تقييم �رشعة تقدم البلدان الأقل 
منواً ن�شبة اإىل البلدان الأكرث منواً. وقد در�س العديد 
من الباحثني هذه امل�شاألة با�شتخدام الناجت املحلي 
الإجمايل مقيا�شاً للتنمية، وا�شتخل�شوا اأن الفجوة 

تت�شع)14(. 

�رشعة التقدم
يف دليل التنمية الب�رشية ما يدعو ملزيد من التفاوؤل، 
وهو اأن البلدان الفقرية تلحق بركب البلدان الغنية 
)اجلدول 2.1(. فالفجوة بني البلدان النامية والبلدان 
اخلُم�س  مبعدل  تراجعت  الدليل  قيمة  املتقدمة يف 
تقريباً بني عامي 1990 و2010 )ومبعدل الربع تقريباً 
اأكرث  الدليل  هذا  قيمة  وازدادت   .)1970 عام  منذ 
من ال�شعف يف مايل )حيث ارتفعت من 0.17 اإىل 
0.37(، ويف نيبال )حيث ارتفعت من 0.22 اإىل 0.50(، 
ويف ُعمان )حيث ارتفعت من 0.36 اإىل 0.79(.  واخلرب 
ال�شار يف ذلك هو اأن هذا التح�شن حتقق على الرغم 

من ا�شتمرار الفارق الكبري يف الدخل)15(.
التقارب  اأن يكون يف هذا  البع�س  وقد يخ�شى 
القيمة  كون  من  ناجتة  دقيقة  غري  ح�شيلة 
بواحد،  حمددة  الب�رشية  التنمية  لدليل  الق�شوى 
اأو اأن بع�س موؤ�رشات الدليل، كموؤ�رش الإملام بالقراء 
اأن هذه  ومع  اأق�شى طبيعي)16(.  لها حد  والكتابة 
املربر  لي�شت  فهي  التقارب،  يف  ت�شهم  العوامل 
يف  كبرياً  تراجعاً  الفوارق  �شجلت  فقد  له.  الوحيد 
يف  تدخل  التي  والتعليم  ال�شحة  متغرّيات  جميع 
املتغرّيات  فيها  مبا  الب�رشية،  التنمية  دليل  ح�شاب 
التي يبقى وجود حد اأق�شى طبيعي لها مو�شوع 
الدخل.  الفوارق يف  ات�شعت  املقابل  ويف  جدل)17(.  
الق�شوى  احلدود  اأن  الإح�شائية  الختبارات  وتوؤكد 
التقارب)18(.  هذا  مبفردها  حتقق  ل  املتغرّيات  لهذه 
وحتى لو اأ�شهمت احلدود الق�شوى يف هذا التقارب، 
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ق�ش�س متن�ق�شة من اأفريقي�2.2الإطار

اأكرب  تواجه  التي  املنطقة  الكربى  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  منطقة  تعترب 
اأدنى  التحديات يف التنمية الب�رشية. فبني جميع املناطق، �شجلت هذه املنطقة 
قيمة ملوؤ�رشات دليل التنمية الب�رشية يف جميع الأبعاد. غري اأن بلداناً اأفريقية عديدة 
اأحرزت تقدماً كبرياً يف م�شتوى التنمية الب�رشية.  فاإثيوبيا حتل يف املرتبة احلادية 
ع�رشة، بوت�شوانا وبنن وبوركينا فا�شو حتل بني البلدان اخلم�شة والع�رشين الأوىل من 

حيث �رشعة التقدم يف م�شتوى التنمية الب�رشية. 
اأ�رشع  حققت  التي  البلدان  من  فا�شو  بوركينا  اأن  امل�شتغرب  من  يبدو  وقد 
تقدم، اإذ حتل يف املرتبة 126 من حيث دليل التنمية الب�رشية للعينة املوؤلفة من 
135 بلداً.  غري اأنها حققت تقدماً كبرياً يف دليل التنمية الب�رشية منذ عام 1970، 

حيث كانت يف املرتبة 134.  
العامة قد �شاعدت.  فبوركينا فا�شو حلت يف  ال�شيا�شات  اأن  ول �شك يف 
املرتبة ال�شاد�شة بني جمموعة البلدان التي حققت اأ�رشع منو يف تعزيز اإمكانات 
ات�شعت  1970.  كما  عام  ال�رشب من م�شادر حم�شنة منذ  مياه  احل�شول على 
اإمكانات احل�شول على اخلدمات الأ�شا�شية، فارتفع معدل اللتحاق باملدار�س يف 
مرحلة التعليم البتدائي من 44 يف املائة يف عام 1999 اإىل 67 يف املائة يف عام 
2007.  وعلى الرغم من التغرّي الدميغرايف ال�رشيع، تراجع معدل فقر الدخل )الذي 
يقا�س بن�شبة ال�شكان الذين يعي�شون على اأقل من 1.25 دولر يف اليوم( حواىل 14 

نقطة مئوية وبلغ 57 يف املائة بني عامي 1994 و2003. 
كيفية  تقدم  اأ�رشع  اأحرزت  التي  البلدان  بني  فا�شو  بوركينا  حلول  ويبني 
العمل بطريقة التقييم هذه، التي تقارن البلدان ببلدان اأخرى بداأت من النقطة 
نف�شها تقريباً.  والواقع اأن بوركينا فا�شو متكنت من رفع قيمة الدليل اأكرث من 
ال�شعف  بينما �شهدت بلدان اأخرى بداأت من النقطة نف�شها تراجعاً اقت�شادياً 
واجتماعياً.  كما ت�شلط نتائج التقييم ال�شوء على التناق�س الذي تنم عنه حالة 
بوركينا فا�شو، اإذ جمعت بني تدين الأداء يف التنمية الب�رشية وال�شتقرار يف النمو 
والقت�شاد الكلي.  غري اأن هذا التناق�س ل يلبث اأن يزول عند تقييم التقدم على 
اأ�شا�س التغرّيات امل�شجلة عرب الزمن، ومقارنته بالتقدم الذي �شهدته بلدان اأخرى 

بداأت من النقطة نف�شها. 

التنمية  يف  كبرية  بعرثات  اأخرى  اأفريقية  بلدان  ا�شطدمت  املقابل،  ويف 
الب�رشية.  فاملنطقة ت�شم البلدان الثالثة الوحيدة التي �شجلت تراجعاً يف قيمة 
الكونغو  وهي جمهورية   ،1970 عام  عليه يف  كانت  الب�رشية عما  التنمية  دليل 

الدميقراطية، وزامبيا، وزمبابوي. 
وقد �شهدت زامبيا تراجعاً يف متو�شط العمر املتوقع عند الولدة، واللتحاق 
عام  يف  النحا�س  �شعر  فانخفا�س  عديدة.   لأ�شباب  والدخل  باملدار�س،  الإجمايل 
مبعدل  القت�شادي  الن�شاط  حجم  فقل�س  اأمده،  طال  ركود  �رشارة  اأطلق   ،1980
كما  ال�شابق،  يف  عليه  كانت  ما  اإىل  بعد  الدخل  م�شتويات  تعد  ومل  الثلث.  
ا�شتقبل البلد موجات من الالجئني من اأنغول وموزامبيق هرباً من احلرب الأهلية، 
وعانى من فريو�س نق�س املناعة الب�رشية، اإذ حل بني البلدان اخلم�شة التي �شجلت 
اأعلى املعدلت يف انت�شار هذا املر�س.  و�شكل نق�س املوارد وانت�شار فريو�س نق�س 
املناعة الب�رشية عبئاً يف تقدمي اخلدمات العامة.  ويبني الف�شل 4 اأن 63 يف املائة 
من �شكان هذا البلد يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد، واأن ن�شبة مماثلة تعي�س على 

اأقل من 1.25 دولر يف اليوم.  
اأما زمبابوي،  فاعتمدت �شيا�شات اجتماعية هادفة ا�شتحقت عليها الكثري 
من الثناء عقب الإطاحة بحكم الأقلية البي�شاء.  ويف الثمانينات، �شجل الإنفاق 
املراكز  على  وخ�شو�شاً  والتعليم،  ال�شحة  قطاعي  يف  �رشيعاً  ارتفاعاً  العام 
ال�شحية واملدار�س يف الأرياف، و�شبكات املياه وال�رشف ال�شحي.  وبني عامي 1980 
و1993، انخف�س معدل وفيات الأطفال اإىل الن�شف، كما ارتفعت ن�شبة حت�شني 
الأطفال من 25 اإىل 60 يف املائة.  ولكن احلكومة واجهت �شعوبات يف امل�شي يف 
هذا التح�شن، ول �شيما عندما انهار القت�شاد ب�شبب �شوء الإدارة القت�شادية.  
وانخف�س دليل التنمية الب�رشية من 0.34 يف عام 1990 اإىل 0.26 يف عام 2000، 
ب�شبب تراجع يف ثالثة من اأ�شل اأربعة موؤ�رشات ت�شتخدم يف ح�شاب هذا الدليل، مل 
يطل موؤ�رش الإملام بالقراءة والكتابة.  ومع ازدياد فقر الدخل، حاول ال�شكان مواجهة 
هذا الو�شع بالنزوح اإىل املدن اأو مبغادرة البلد اإىل البلدان املجاورة.  وعر�س فريو�س 
نق�س املناعة الب�رشية البلد ل�شدمة اإ�شافية، اإذ �شدد اخلناق على اخلدمات العامة.  
ويقارب معدل فقر الدخل حالياً 62 يف املائة بعد اأن كان 42 يف املائة يف عام 1995. 

.World Bank 2009a، 2010g; Grimm and Günther 2004; UNDP Zambia 1997; UNDP 1998; WHO 2010b; Mwabu and Fosu 2010 :امل�شدر 

اأن املكا�شب  النهائية �شائبة، وهي  النتيجة  تبقى 
فاأكرث  اأكرث  تتقارب  والتعليم  ال�شحة  املحققة يف 

بني البلدان الفقرية والبلدان الغنية)19(.
ففي حالة متو�شط العمر املتوقع عند الولدة، 
كان من املتوقع لأي طفل يولد يف غامبيا يف عام 
1970 اأن يعي�س 41 �شنة، اأي اأقل من الطفل الذي 
يولد يف الرنويج بحواىل 33 �شنة.  ويف عام 2010، 
ارتفع متو�شط العمر املتوقع عند الولدة يف غامبيا 
حواىل 16 �شنة )واأ�شبح 57 �شنة(، ومل يرتفع هذا 
املتو�شط يف الرنويج �شوى 7 �شنوات.  وهكذا يكون 
الولدة يف  املتوقع عند  العمر  الفارق بني متو�شط 
الرنويج وهذا املتو�شط يف غامبيا قد تراجع اأكرث من 

الربع، مع اأن الفارق ل يزال �شا�شعاً )24 �شنة(.
يف  املتو�شط  يف  املعي�شة  م�شتوى  اأ�شبح 
املعي�شة  م�شتوى  اإىل  اأقرب  اليوم  ناٍم  بلد  اأي 
اأو  عاماً   40 قبل  عليه  كان  مما  متقدم  بلد  اأي  يف 
حيث  من  الأقل  على  م�شت،  عاماً   20 قبل  حتى 

اأن  غري  والتعليم.  لل�شحة  الأ�شا�شية  املوؤ�رشات 
النامية.  فقد  البلدان  ينطبق على جميع  ذلك ل 
يف  الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط  انخف�س 
اأفريقيا اجلنوبية  البلدان، ول �شيما يف  العديد من 
والحتاد ال�شوفييتي ال�شابق.  كما �شجلت قلة من 
م�شتغرباً يف جمموع  انخفا�شاً  البلدان، كال�شني، 
باملدار�س)20(. وحققت بلدان عديدة حت�شناً  اللتحاق 
مطلقاً، كما يف اأرمينيا وترينيداد وتوباغو، مل يكن 
كافياً لتقلي�س الفجوة التي تف�شلها عن البلدان 
البلدان  معظم  اأن  ياُلحظ  ذلك  ومع  املتقدمة. 
ال�شحة  يف  وهاماً  �رشيعاً  تقدماً  حققت  النامية 

والتعليم. 
لعدم  فيها  البت  ي�شعب  التي  امل�شائل  ومن 
توفر البيانات، اإمكانية وجود تباين يف نوعية الرعاية 
والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  والتعليم  ال�شحية 
القيا�س  برنامج  اأهمية  يوؤكد  ما  وهذا  النامية)21(. 

الذي يتناوله الف�شل 6. 
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تنوع امل�ش�رات2.3ال�شكل
تطور دليل التنمية الب�شرية يف البلدان التي بداأت من نق�ط متق�ربة يف ع�م 1970
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امل�شدر: مكتب ح�شابات تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب. 

التباين املحلي
بل  البلدان،  جميع  ال�رشيع  التقدم  ي�شمل  مل 
الأربعة  العقود  مدى  فعلى  �شا�شعاً.  التباين  كان 
دليل  زيادة يف  النامية  البلدان  ربع  �شجل  املا�شية، 
التنمية الب�رشية مل تتجاوز 20 يف املائة، و�شجل ربع 
اآخر زيادة جتاوزت 65 يف املائة، ومل ت�شهد 10 بلدان 
حت�شناً يف دليل التنمية الب�رشية منذ عام 1990)22(. 
والأزمة القت�شادية التي �شهدها العامل يف الآونة 
اآ�شيا  �رشق  �شهدتها منطقة  التي  والأزمة  الأخرية 
يتبع  ل  التقدم  باأن  تذكري  هما   ،1997-1998 يف 
فالأزمات  جيداً.  اأداء  ت�شجل  التي  البلدان  حتى يف 
تقدم  اأمام  تعرث  عامل  تكون  اأن  ميكن  القت�شادية 
البلدان، وكذلك ال�شدمات التي توؤثر مبا�رشة على 
ال�شحة والتعليم، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية.  
وميكن اأن تكون هذه الفوارق يف معدلت التقدم 
احلالة،  هذه  ويف  نقاط خمتلفة.  من  للبدء  نتيجة 
يعني التقارب اأن البلدان الأقل منواً هي يف و�شع قابل
لتح�شن يفوق ب�رشعته التح�شن  يف البلدان الأكرث

منواً. غري اأن ن�شف الفارق يف التقدم على م�شتوى 
دليل التنمية الب�رشية ل يرتبط بنقطة النطالق، اإذ 
التي  التقدم  اأن فوارق كبرية تالحظ يف م�شتويات 
اأحرزتها بلدان بداأت من نقاط متقاربة )ال�شكل 2.3(.
ويف الواقع ما يدل على اأن عوامل اأخرى خا�شة بكل بلد، 
مثل املوؤ�ش�شات واخل�شائ�س اجلغرافية وال�شيا�شات، 
الطالع )ح�شن  باحلظ  ترتبط  عوامل  حتى  اأو 

اأو �شوئه( توؤدي دوراً هاماً يف حتديد درجة التقدم.  
ي�شجالن  مثالً،  ديفوار،  وكوت  املغرب  كان  لقد 
 ،1970 عام  يف  الإمنائي  امل�شتوى  حيث  من  تقارباً 
دليل  التي تدخل يف ح�شاب  املتغرّيات  اأ�شا�س  على 
اأن  املتوقع  من  كان  وبالتايل  الب�رشية،  التنمية 
يتبعا امل�شار الإمنائي نف�شه.  غري اأن م�شار التنمية 
الأربعني  ففي  البلدين.   بني  كثرياً  اختلف  الب�رشية 
عند  املتوقع  العمر  متو�شط  ارتفع  املا�شية،  عاماً 
الولدة 20 �شنة يف املغرب و11 �شنة فقط يف كوت 
املائة  61 يف  باملدار�س  اللتحاق  وبلغ معدل  ديفوار، 
بكثري  جتاوز  اأي  املغرب،  يف  الأطفال  جمموع  من 
38 يف  بلغ   الذي  ديفوار  امل�شجل يف كوت  املعدل 
دخل  اأمثال   2.7 املغرب  يف  الفرد  دخل  وبلغ  املائة، 

الفرد يف كوت ديفوار. 
ا�شتقرار  عدم  حالة  الفوارق  هذه  اأ�شباب  ومن 
كوت  يف  التعرث  �شببت  اأمدها  طال  اأهلية  وحرب 
فعالة  اجتماعية  �شيا�شات  اعتماد  قابلها  ديفوار، 
اأ�شهمت يف دفع عجلة التقدم يف املغرب.  وفهم 
مدلول  ذات  م�شاألة  هي  الفوارق  هذه  اأ�شباب 
و�شنتناولها  العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على  هام 

بالتف�شيل يف الف�شل التايل.  
ويقدم دليل التنمية الب�رشية، بحكم طبيعته، 
تقييماً خمت�رشاً للتقدم.  ولذلك ل بد من ا�شتكمال 
حدة.   على  بعد  كل  يتناول  بتقييم  التقييم  هذا 

وهذا ما �شنفعله يف الأجزاء التالية.
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عمر اأطول و�شحة اأف�شل

حققت بلدان كثرية تقدماً كبرياً يف متو�شط العمر 
يولد  لكل طفل  املتوقع  الولدة. فمن  عند  املتوقع 
اأطول مما  اأن يعي�س عمراً  اأي بلد تقريباً،  اليوم، ويف 
اأي حقبة يف املا�شي.  وقد  كان يعي�شه طفل يف 
متو�شط  يف  زيادة  اأكرب  العربية  البلدان  حققت 
العمر املتوقع عند الولدة منذ عام 1970، جتاوزت 18 
�شنة )اأي ازداد باأكرث من الثلث(.  وحتى يف منطقة 
متو�شط  ازداد  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب 
8 �شنوات عما  اأكرث من  الولدة  املتوقع عند  العمر 
كان عليه يف عام 1970.  وهذه الزيادة يف متو�شط 
العمر املتوقع كانت يف الربع الذي حل يف اآخر قائمة 
اأ�رشع   1970 عام  يف  الب�رشية  التنمية  دليل  ترتيب 
مبرتني منها يف الربع الذي حل يف راأ�س القائمة.  ويف 
العديد من البلدان النامية، ومنها �شيلي وماليزيا، 
كان  مما  املائة  يف   60 اإىل  الوفيات  معدل  انخف�س 

عليه قبل 30 عاماً.  
ويو�شح ال�شكل 2.4 طبيعة هذا التقدم ومداه 
املتوقع  العمر  متو�شط  قيمة  جانب  واإىل  ونطاقه. 
من  الي�رشى  اجلهة  اإىل  واملبينة  بلد  لكل  العائدة 
اليمنى  اجلهة  اإىل  حرارياً  ر�شماً  نعتمد  ال�شكل، 
توزيع  حيث  من  البلدان  جتمع  حتديد  يف  ي�شاعد 
امللونة  ال�شاخنة،  فاملناطق  ال�شحية.  الإجنازات 
ت�شنف يف  كثرية  بلداناً  اأن  تبني  والأ�شفر  بالأحمر 
املتوقع  العمر  متو�شط  حيث  من  املرتفع  امل�شتوى 
عند الولدة، بينما ل يزال عدد قليل جداً يف م�شتوى 
وهذا  والأزرق(.  بالأخ�رش  امللونة  )املناطق  منخف�س 
ال�شحة  يف  لفت  الأعلى  امل�شتوى  يف  التجمع 
 2.7 )ال�شكل  الدخل  يف  لي�س  ولكن  والتعليم، 
ارتفع  وبينما  الف�شل()23(.  هذا  يف   2.10 وال�شكل 
البلدان، �شجل  املتوقع يف معظم  العمر  متو�شط 
يو�شحه  ما  وهذا  اأخرى.  بلدان  يف  حاداً  انخفا�شاً 
ال�شاخنة  املناطق  بع�س  يبني  اإذ  احلراري،  الر�شم 

)امللونة بالأ�شفر( يف اأ�شفل اجلهة اليمنى. 
انخفا�س  كان  التقدم؟  هذا  �شبب  هو  ما 
معدلت وفيات الر�شع والأطفال اأ�رشع من انخفا�س 
يزالون  ل  الأطفال  كان  ولو  الكبار.  وفيات  معدل 
اأواخر  يف  �ُشجلت  التي  املرتفعة  باملعدلت  ميوتون 
ال�شبعينات، لبلغ جمموع الوفيات من الأطفال 6.7 
مليون طفل يف ال�شنة)24(. و�شجلت البلدان النامية 
اإىل   1970 من  الفرتة  يف  املطلق  يف  تقدم  اأ�رشع 
وفيات  معدل  انخف�س  حيث   ،)2.5 )ال�شكل   2000
الر�شع بن�شبة 59 حالة وفاة لكل 1,000 من املواليد 

اأحياء، اأي جتاوز باأربعة اأ�شعاف الرتاجع الذي �شهدته 
وفاة  حالة   16 يتجاوز  مل  والذي  املتقدمة،  البلدان 
لكل 1,000 من املواليد اأحياء.  غري اأن الن�شبة املئوية 
لالنخفا�س ل تزال يف البلدان املتقدمة )77 يف املائة( 
اأعلى من البلدان النامية )59 يف املائة()25(. ول تزال 
الفجوة ال�شحية كبرية، حيث معدل وفيات الر�شع 
النامية  البلدان  اأحياء يف  املواليد  من   1,000 لكل 
املتقدمة،  البلدان  املعدل يف  مرات هذا  ت�شع  يبلغ 
ومعدل وفيات الأطفال ل يتجاوز حالة واحدة لكل 
املتقدمة)26(.    البلدان  يف  اأحياء  املواليد  من   1,000
وانخف�شت معدلت وفيات الأمهات، ولو تفاوتت 
التقديرات حول هذا النخفا�س. وتبني تقديرات الأمم 
املتحدة  اأن معدل وفيات الأمهات انخف�س بن�شبة 
اإىل   430 اأي من   ،1990 املائة فقط منذ عام  5 يف 
400 وفاة لكل 100,000 ولدة حية)27(. وت�شري درا�شة 
اأجريت موؤخراً بال�شتناد اإىل بيانات �شجالت الوفيات 
الت�رشيح  عمليات  ودرا�شات  وامل�شوح  والتعدادات 
اأن معدلت وفيات الأمهات انخف�شت بن�شبة  اإىل 
251 حالة وفاة لكل  اإىل   320 )اأي من  املائة  22 يف 
وت�شري  نف�شها)28(.  الفرتة  يف  حية(  ولدة   100,000
التي حتل يف  البلدان اخلم�شة  اأن  اإىل  البيانات  هذه 
واأنغول،  واإريرتيا،  موريتانيا،  وهي  القائمة،  اأ�شفل 
يف  انخفا�شاً  حققت  وغينيا-بي�شاو،  و�شرياليون، 
حالة   711 اإىل   1,159 )من  الأمهات  وفيات  معدل 
التقديرات  وتفيد  حية(.  ولدة   100,000 لكل  وفاة 
على اختالفها بخال�شة جوهرية واحدة، وهي اأن هذا 
اإحدى  لتحقيق  الالزم  امل�شتوى  دون  يزال  ل  التقدم 
تخفي�س  وهي  لالألفية،  الإمنائية  الأهداف  غايات 
اأرباع يف الفرتة  معدل وفيات الأمهات مبقدار ثالثة 

من 1990 اإىل 2015)29(.

تب�طوؤ يف التقدم

  .1990 عام  ال�شحي منذ  املجال  التقدم يف  تباطاأ 
حواىل  ارتفع  الولدة  عند  املتوقع  العمر  فمتو�شط 
واأربع  والت�شعينات،  ال�شبعينات  بني  �شنوات  �شت 
وانخف�س  التاليني)30(.  العقدين  يف  فقط  �شنوات 
معدل وفيات الكبار منذ الت�شعينات بن�شبة 23 يف 
املائة للن�شاء و6 يف املائة للرجال، بعد اأن كان معدل 
هذا النخفاق قد بلغ 27 يف املائة للن�شاء و26 يف 
املائة للرجال يف العقدين ال�شابقني.  وكان انخفا�س 

معدل وفيات الر�شع بطيئاً كذلك. 

لو كان الأطفال ل 
يزالون ميوتون باملعدلت 
املرتفعة التي �ُسجلت 
يف اأ�اخر ال�سبعينات، 
لبلغ جمموع الوفيات 
من الأطفال 6.7 مليون 

طفل يف ال�سنة
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ن يف ال�شحة2.4ال�شكل التح�شرّ

اجت�ه متو�شط العمر املتوقع عند الولدة يف الع�مل 1970-2010
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مالحظة: ت�شمل النتائج عّينة من 135 بلداً.  وقد اأجريت احل�شابات على اأ�شا�س دليل التنمية الب�رشية الهجني الوارد �رشحه يف الإطار 2.1.  ويُح�شب دليل ال�شحة باملنهجية املبينة يف املالحظة الفنية 1 على معدل متو�شط العمر 
املتوقع عند الولدة، وتكّون احل�شيلة م�شاهمة بعد ال�شحة يف دليل التنمية الب�رشية الهجني.  ويظهر الر�شم البياين اإىل الي�شار ال�شل�شلة الزمنية لكل بلد، ويظهر الر�شم اإىل اليمني توزيع هذا البعد بني البلدان، حيث ترمز الألوان 

القريبة اإىل الأحمر اإىل البلدان التي ت�شجل ح�شة كبرية  يف العنا�رش املختلفة.  

امل�شدر: Hidalgo 2010 ، عن ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل بيانات من قاعدة بيانات املكتب.
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تقدم يف املوؤ�شرات الرئي�شية لل�شحة2.5ال�شكل
ولكنه بطيء يف البلدان الن�مية

جمموعة من املوؤ�شرات ال�شحية، ال�شبعين�ت-مطلع الألفية الث�لثة
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مالحظة: معدل وفيات الر�شع هو عدد الوفيات لكل 1،000 ولدة حية.  ومعدل وفيات الكبار هو عدد الوفيات لكل 1,000 �شخ�س من الكبار.  
 .)2010g( امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل بيانات من البنك الدويل

تراجع متو�شط العمر املتوقع عند الولدة يف بلدان الحت�د 2.6ال�شكل
ال�شوفييتي ال�ش�بق والبلدان امل�ش�بة بفريو�س نق�س املن�عة الب�شرية

اجت�ه�ت متو�شط العمر املتوقع يف خمتلف اأنح�ء الع�مل، 1970-2010
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مالحظة: يعترب البلد من البلدان امل�شابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية اإذا جتاوز فيه معدل انت�شار الفريو�س 15 يف املائة.  وهذه حال �شبعة 
بلدان من العينة قيد الدرا�شة هي: بوت�شوانا، وجنوب اأفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، ولي�شوتو، و�شوازيلند، وناميبيا. 

امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل بيانات من قاعدة بيانات املكتب.

ويُعزى هذا التباطوؤ يف التقدم العام اإىل تراجع 
�شكان  من  املائة  يف   6 )ت�شم  بلداً   19 يف  حاد  
املتوقع  العمر  متو�شط  انخف�س  حيث  العامل(، 
ت�شعة  ففي  املا�شيني.  العقدين  يف  الولدة  عند 
بلدان انخف�س هذا املتو�شط اإىل دون امل�شتوى الذي 
اأفريقيا  منها يف  �شتة  ال�شبعينات،  عليه يف  كان 

اأفريقيا  وجنوب  الدميقراطية  الكونغو  )جمهورية 
وثالثة  ولي�شوتو(،  و�شوازيلند  وزمبابوي  وزامبيا 
الرو�شي  )الحتاد  ال�شابق  ال�شوفييتي  الحتاد  يف 
النخفا�س  هذا  اأ�شباب  ومن  وبيالرو�شيا(.  واأوكرانيا 
انت�شار فريو�س نق�س املناعة الب�رشية وارتفاع معدل 
انتقالية.   مبرحلة  متر  التي  القت�شادات  الوفيات يف 
الإجنازات  يف  التقارب  تبدد  الظاهرة  هذه  وكادت 
ال�شحية بعد عام 1990، مع اأن تقارباً، ولو بطيئاً، 
والبلدان  النامية  البلدان  �شائر  بني  ملحوظاً  بقي 

املتقدمة على هذا ال�شعيد )ال�شكل 2.6()31(.
جنوب  بلدان  �شهدته  الذي  النخفا�س  ويبدو 
ال�شحراء الأفريقية الكربى نتيجة وا�شحة لنت�شار 
الثمانينات،  فمنذ  الب�رشية.   املناعة  نق�س  فريو�س 
متو�شط  بتق�شري  الإيدز  مر�س  انت�شار  يت�شبب 
اجلنوبية،  اأفريقيا  يف  الولدة  عند  املتوقع  العمر 
املناعة  نق�س  فريو�س  انت�شار  معدل  يزال  ل  حيث 
الب�رشية بني الكبار يتجاوز 15 يف املائة)32(. ول يتجاوز 
البلدان  يف  الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط 
املتاأثرة بهذا الفريو�س 51 �شنة، بل ينخف�س اإىل 46 
�شنة يف لي�شوتو، وهو املتو�شط الذي كانت ت�شجله 
اإنكلرتا قبل الثورة ال�شناعية. وتبدو معدلت انت�شار 
عام  منذ  م�شتقرة  الب�رشية  املناعة  نق�س  فريو�س 
مرتفعة  معدلت  عند  ذلك  كان  ولو  )حتى   2000
يف بع�س البلدان(، مما �شاعد معظم بلدان اأفريقيا 
متو�شط  التح�شن يف  بع�س  حتقيق  على  اجلنوبية 
العمر املتوقع عند الولدة.  لكن هذا التح�شن مل 
التي  ولي�شوتو،  و�شوازيلند  اأفريقيا  جنوب  ي�شمل 
العمر  متو�شط  يف  النخفا�س  من  مزيداً  �شجلت 
املتوقع )حواىل اأربع �شنوات( خالل العقد املا�شي.  

بلدان  املتوقع يف  العمر  انخفا�س متو�شط  اأما 
يف  معظمه  فكان  ال�شابق  ال�شوفييتي  الحتاد 
انخف�س  الرو�شي،  الحتاد  ففي  الرجال.  اأو�شاط 
�شبع  حواىل  للرجال  املتوقع  العمر  متو�شط 
اأ�شباب  تزال  ول  و1994.   1989 عامي  بني  �شنوات 
ا�شتهالك  ويبدو  جدل)33(.  مو�شع  النخفا�س  هذا 
الكحول، بعد عام 1990، والإجهاد الذي رافق الفرتة 
معدلت  وارتفاع  ال�شوق،  اقت�شاد  اإىل  النتقالية 
من  ال�شتقرار،  وعدم  البطالة،  وانت�شار  الت�شخم، 
اأن  مع  النخفا�س،  هذا  تربر  التي  الهامة  الأ�شباب 
الف�شل يف اأثر كل من هذه الأ�شباب لي�س �شهالً)34(.  
من  كميات  اأن  الدرا�شات  اإحدى  وا�شتخل�شت 
الإيثانول املميت وُجدت يف دم 21 يف املائة من اأ�شل 
للت�رشيح بني عامي  25,000 رجل خ�شعت جثثهم 
1990 و2004 يف �شيبرييا، بعد اأن كان �شبب وفاتهم 

قد اأ�شند اإىل اأمرا�س الدورة الدموية)35(.  
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اإىل  النتقال  اأن  ال�شتنتاج  ميكن  ل  ذلك  ومع 
اقت�شاد ال�شوق هو ال�شبب الرئي�شي لرتفاع معدل 
الوفيات. فبع�س القت�شادات التي �شهدت تدهوراً 
مماثالً يف املرحلة النتقالية، مثل قريغيز�شتان واجلبل 
من  اعتباراً  �رشيعاً  حت�شناً  و�شجلت  عادت  الأ�شود، 
مطلع الألفية اجلديدة. اإ�شافة اإىل ذلك، بداأ انخفا�س 
ال�شوفييتي  الحتاد  يف  املتوقع  العمر  متو�شط 
ال�شابق قبل املرحلة النتقالية، فقد انخف�س هذا 
كان  بينما  ال�شبعينات  يف  واحدة  �شنة  املتو�شط 

العامل ي�شجل ارتفاعاً قدره 3.5 �شنوات)36(. 
بل  باملر�س فح�شب،  الوفيات  تتاأثر معدلت  ول 
العام،  القطاع  ولدور  الأخرى.  العوامل  من  بالكثري 
على اختالفه بني البلدان والفرتات الزمنية، اأهمية 
على  الر�شوم  ُفر�شت  فقد  ال�شعيد.   هذا  على 
اأواخر الثمانينات  اأفريقيا يف  اخلدمات ال�شحية يف 
قلة  منها  كثرية  لأ�شباب  اعرتا�شات  لقت  ثم 
العائدات املحققة منها)37(. ويف الآونة الأخرية، األغت 
الر�شوم على  اأفريقيا  و�رشق  بلدان كثرية يف جنوب 
اخلدمات ال�شحية الوقائية للن�شاء احلوامل والر�شع 
اإيجابية  نتائج  ذلك  فاأحدث  ال�شغار،  والأطفال 
امل�شتفيدين  الأطفال  ن�شبة  ارتفعت  اإذ  ملمو�شة، 
من الرعاية ال�شحية. وبعد اأن األغت اأوغندا الر�شوم 
ارتفع   ،2001 عام  يف  ال�شحية  اخلدمات  على 
جمموع احلالت اجلديدة املعاجلة من الأطفال الذين 
املائة،  19 يف  بن�شبة  �شنوات  اخلم�س  دون �شن  هم 
من  ال�شتفادة  معدل  ارتفع  التاليني  العامني  ويف 
الوحدات ال�شحية احلكومية يف الأرياف بن�شبة 77 

يف املائة)38(. 
ل  التي  بال�رشاعات،  كذلك  ال�شحة  وتتاأثر 
تقت�رش نتائجها على الوفيات والإ�شابات فح�شب، 
بل ت�شعف الأنظمة ال�شحية العامة، وتدمر البنية 
التحتية الالزمة لتاأمني الأدوية واللقاحات، وتعر�س 
ذلك)39(. فحالت  وغري  بالأمرا�س،  لالإ�شابة  ال�شكان 
-1989( اأفغان�شتان  �شهدتها  التي  ال�رشاع، كتلك 
1979، و2001 حتى اليوم(؛ وكمبوديا )1967-1999(، 
ج�شيمة  اأ�رشاراً  تلحق   ،)1975-1992( وموزامبيق 

ب�شحة ال�شكان)40(. 
اأن الأو�شاع تختلف بني بلد واآخر، باختالف  غري 
طبيعة ال�رشاع و�شدته، والعمليات الإن�شانية التي 
تتخلله.  فال�رشاعات يف مناطق حم�شورة ل تلحق 
�شعيد  على  املحققة  بالنتائج  ج�شيمة  اأ�رشاراً 
اأوغندا(، حتى اإن بع�س  البلد )كال�رشاع يف �شمال 
على  ال�شحي  املجال  يف  تقدماً  حققت  البلدان 
الرغم من حالة ال�رشاع، بف�شل اجلهود الإن�شانية 
التي بذلت لتاأمني اخلدمات الأ�شا�شية.  وتلك كانت 

حالة اأفغان�شتان التي �شجلت انخفا�شاً يف معدل 
مبقدار  اخلام�شة  �شن  دون  والأطفال  الر�شع  وفيات 
الربع بني عامي 2002 و2004، وذلك بف�شل اجلهود 
التي بُذلت لبناء املراكز ال�شحية وامل�شت�شفيات يف 
يف  ال�شحي  املجال  يف  العاملني  وتدريب  املناطق، 
املجتمعات املحلية، وتطبيق تقنيات ب�شيطة مثل 

توزيع الأدوية)41(.

اجلوع: وح�س بروؤو�س متعددة

تقي�س البيانات عن الوفيات عن�رشاً واحداً، واإن يكن 
اأ�شا�شياً، من عنا�رش الرفاه.  لكن البقاء على قيد 
احلياة  ل يعني وحده عي�س حياة مديدة و�شحية.  
والعن�رش الالزم الآخر هو التغذية اجليدة. فالذين هم 
على قيد احلياة يحتاجون اإىل ما يكفي من الغذاء 
لعي�س حياة كرمية ولتحقيق ذاتهم.  وما من حرمان 
اأ�شد من الذي يعي�شه اإن�شان ياأوي اإىل النوم جائعاً اأو 
ي�شت�شلم  للنوم نتيجة للنق�س يف الطاقة الغذائية.  
يوؤدي  التي  ال�شحة  عنا�رش  من  هي  والتغذية 
فيها الدخل دوراً هاماً.  فاجلياع عندما يتوفر لديهم 
املال ينفقونه على الغذاء. وقد اأو�شح اأمارتيا �شن 
لي�س  اجلوع  اأن  املجاعة  حول  الطليعي  عمله  يف 
نتيجة لندرة الغذاء بل نتيجة لندرة و�شائل احل�شول 
التغذية  ي�شمن  ل  الدخل  توفر  اأن  غري  عليه)42(. 
بال�رشورة  يعني  ل  الفقر  من  والتخل�س  ال�شليمة، 

التخل�س من اجلوع. 
على  تقدر  التي  الفقراء  اأعداد  اأن  والواقع 
اأ�شا�س العي�س على دولر واحد يف اليوم ل تطابق 
لالختالف  نتيجة  هو  التباين  وهذا  اجلياع.   اأعداد 
يف  للنق�س  وكذلك  الفئتني  قيا�س  طريقة  يف 
البيانات)43(. كما اإن هذا التباين ياأتي نتيجة لتاأثري 
عوامل اأخرى غري الدخل يف العادات الغذائية لأفراد 
والتغذية  وتعليمهن،  الأمهات  مثل �شحة  الأ�رشة 
والنظافة ال�شحية.  واأو�شح باحثون يف الهند اأن 
�شحة املراأة والعادات الغذائية وحمدودية احل�شول 
العوامل  من  هي  العامة  ال�شحية  اخلدمات  على 
الرئي�شية املوؤثرة على التغذية)44(. وخل�شت درا�شة 
اإىل  اأفريقيا  �رشق  يف  التقرير  هذا  لأغرا�س  اأجريت 
اأن التلقيح والرعاية ال�شحية اأثناء الولدة وكذلك 
�شوء  من  حتد  التي  العوامل  من  هي  املراأة  تعليم 

تغذية الأطفال)45(.  
تغذية  �شوء  �شيما  ول  التغذية،  قلة  وتوؤثر 
املعرفة  على  ح�شولهم  اإمكانية  على  الأطفال، 
التغذية  فقلة  املجتمع.  يف  م�شاركتهم  واإمكانية 
ت�شعف القدرة على العمل والإنتاج، وحتد من القدرة 

ما من حرمان اأ�سد من 
الذي يعي�سه اإن�سان 
ياأ�ي اإىل النوم جائعاً 
اأ� ي�ست�سلم  للنوم 
نتيجة للنق�ص يف 

الطاقة الغذائية
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على جني الدخل الالزم لعي�س حياة كرمية.  وتخلف 
قلة التغذية اأ�رشاراً �شحية ل ميكن ال�شفاء منها، 
)اأ(  الفيتامني  النق�س يف  الب�رش ب�شبب  مثل كف 
وقلة النمو اجل�شدي ب�شبب النق�س يف الربوتني، مما 
يوؤكد مرة اأخرى �رشورة العمل على مكافحة اجلوع)46(. 
اأن  �شن  واأمارتيا   )Jean Drèze( دريز  جون  كتب 
"اجلوع هو وح�س بروؤو�س متعددة". والق�شد من ذلك 
خاللها  من  يوؤثر  التي  الطرق  تعدد  على  التاأكيد 
اآفة،  فاجلوع  الب�رش)47(.  حريات  على  التغذية  نق�س 
بل اآفة �رش�شة. ول يزال اجلوع جزء من واقعنا على 
اإنتاج  يف  حتققت  التي  الكبرية  الزيادة  من  الرغم 
الغذاء على اأثر الثورة اخل�رشاء التي �شهدها العامل 
وبحلول  الثمانينات.  واأوائل  ال�شتينات  اأوائل  بني 
اإنتاج  يف  الإ�شافية  الزيادة  اأ�شهمت   ،2000 عام 
اأ�شعار معظم املواد الغذائية.   الغذاء يف تخفي�س 
الذين يعانون من قلة  ال�شكان  فانخف�شت ن�شبة 
التغذية يف البلدان النامية من 25 يف املائة يف عام 

1980 اإىل 16 يف املائة يف عام 2005.  
ر�شد  يف  امل�شتخدمة  البيانات  لأحدث  ووفقاً 
مبكافحة  املعني  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  اأحد 
اجلوع، حتقق تقدم ملمو�س يف تخفي�س معدل �شوء 
من  يعانون  للذين  املطلق  العدد  اأن  غري  التغذية. 
اأدنى من  اأي الذين ي�شتهلكون حداً  �شوء التغذية، 

عن  يذكر  انخفا�شاً  ي�شجل  مل  الغذائية،  الطاقة 
850 مليون �شخ�س منذ عام 1980، بل ارتفع موؤخراً 
املائة  يف   63 ن�شبة  وتعي�س  �شخ�س.  املليار  ليناهز 
الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  العدد يف منطقة  من هذا 
و26 يف املائة يف منطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية 

الكربى، و1 يف املائة يف البلدان املتقدمة)48(.
ويعي�س ماليني الب�رش على اأقل مما ي�شد قوتهم 
اآخرين  ماليني  ب�شعة  ي�شتاأثر  بينما  الغذاء،  من 
على اأكرث من حاجتهم بكثري.  ويهدد ارتفاع ن�شبة 
اأحرز من تقدم  البدانة، ول �شيما بني الأطفال، ما 
وال�شكتة  وال�رشايني،  القلب  اأمرا�س  معاجلة  يف 
الدماغية، وال�شكري. فالبدانة ميكن اأن تق�رش عمر 
الإن�شان مبعدل يرتاوح بني 5 و20 �شنة، وهذا ما حمل 
بع�س الخت�شا�شيني على ال�شتنتاج باأن متو�شط 
املتحدة  الوليات  يف  الولدة  عند  املتوقع  العمر 
رمبا  اأو  احلايل،  امل�شتوى  عند  يتوقف  قد  الأمريكية 
ينخف�س بحلول عام 2050)49(. وهذه املخاطر لي�شت 
نتيجة  هي  بل  فح�شب،  الدخل  لرتفاع  نتيجة 
ففي  احلدود.  عرب  تنتقل  اأن  ميكن  ثقافية  ملوؤثرات 
املك�شيك حيث متو�شط دخل الفرد ل يتجاوز ُخم�س 
متو�شط دخل الفرد يف الوليات املتحدة الأمريكية، 
تبلغ ن�شبة البدانة والزيادة يف الوزن معدلً م�شاوياً 

ملا ت�شجله الوليات املتحدة الأمريكية)50(.

ع الإمك�ن�ت املعرفة تو�شرّ

املعرفة تو�شع اإمكانات الب�رش، وتغذي فيهم اخليال 
وتنمي عندهم ح�س الإبداع )51(. واإ�شافة اإىل القيمة 
توؤدي  التي تختزنها املعرفة بحد ذاتها، فهي اأي�شاً 
دوراً هاماً ومو�شوعياً يف تو�شيع اآفاق احلريات الأخرى. 
حماية  من  الإن�شان  يتمكن  العلمي،  فبالتح�شيل 
وبالتح�شيل  ال�شتغالل)52(.  ومقاومة  م�شاحله 
جتنب  بكيفية  وعياً  اأكرث  الإن�شان  ي�شبح  العلمي، 
اأطول  حياة  العي�س  وي�شتطيع  ال�شحية،  املخاطر 
ي�شتطيع  العلمي،  وبالتح�شيل  وراحة)53(.  رفاه  يف 
الإن�شان احل�شول على فر�شة عمل اأف�شل وك�شب 
التعلم،  من  يتمكنوا  مل  الذين  والأهل  اأعلى.  اأجر 
يقدرون قيمة الدرا�شة، لأنها ت�شع اأبناءهم وبناتهم 

يف ماأمن عن امل�شقات التي واجهتها اأ�رشهم. 
وقد اأحرز تقدم كبري يف التعليم، من حيث مدة 
الدرا�شة ويف ت�شاوي الفر�س بني البنني والبنات يف 
احل�شول على التعليم.  ويف طبيعة هذا التح�شن 
البلدان  اأن معظم  الدولة، مع  ما يدل على تدخل 

الأطفال  التحاق  تاأمني  على  قدرة  اأثبتت  النامية 
باملدار�س، فاقت قدرتها على �شمان جودة التعليم.

م�شتوي�ت التعليم اليوم اأعلى
من اأي وقت م�شى

العامل  اأنحاء  العلمي يف خمتلف  التح�شيل  يبلغ 
اليوم م�شتوى من الرتفاع مل يبلغه يف اأي وقت يف 
التعليم.   املا�شي، وهذا ما تثبته خمتلف مقايي�س 
ففي عام 1960، كان متو�شط �شنوات الدرا�شة التي 
مي�شيها �شخ�س من الفئة العمرية 15 �شنة اأو اأكرث 
اأقل من اأربع �شنوات، ويف عام 2010، ت�شاعف هذا 
مرات  ثالث  وازداد  العاملي  ال�شعيد  على  املتو�شط 
يف البلدان النامية )من 1.9 اإىل 6.4 �شنوات(. ومنذ 
اإ�شدار اأول تقرير عن التنمية الب�رشية يف عام 1990، 
�شنتني  مبعدل  الدرا�شة  �شنوات  متو�شط  ارتفع 
باملدار�س  الإجمايل  اللتحاق  معدل  وارتفع  تقريباً، 

مل ي�سهد اأي بلد 
تراجعاً يف الإملام 

بالقراءة �الكتابة اأ� 
يف متو�سط �سنوات 

الدرا�سة منذ عام 1970
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تقدم يف التعليم2.7ال�شكل
اجت�ه�ت م�شتوي�ت التعليم يف خمتلف اأنح�ء الع�مل، 1970-2010
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مالحظة: ت�شمل النتائج عّينة من 135 بلداً.  وقد اأجريت احل�شابات على اأ�شا�س دليل التنمية الب�رشية الهجني الوارد �رشحه يف الإطار 2.1.  ويُح�شب دليل التعليم باملنهجية املبينة يف املالحظة الفنية 1 على معدل اإملام الكبار بالقراءة 
والكتابة ومعدل اللتحاق الإجمايل بالتعليم البتدائي والثانوي والعايل، وتكّون احل�شيلة م�شاهمة بعد التعليم يف دليل التنمية الب�رشية الهجني.  ويظهر الر�شم البياين اإىل الي�شار ال�شل�شلة الزمنية لكل بلد، ويظهر الر�شم اإىل اليمني 

توزيع هذا البعد بني البلدان، حيث ترمز الألوان القريبة اإىل الأحمر اإىل البلدان التي ت�شجل ح�شة كبرية  يف العنا�رش املختلفة.  

امل�شدر: Hidalgo 2010 ، عن ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل بيانات من قاعدة بيانات املكتب.
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مزيد من الأولد يف املدار�س وجم�ل التح�شني ل يزال وا�شع�ً يف 2.8ال�شكل
التعليم الث�نوي والع�يل

املعدل الإجم�يل لاللتح�ق ب�ملدار�س ح�شب مراحل التعليم، 1970-2010
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.)2010g( امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل بيانات من البنك الدويل

12 نقطة مئوية، بينما ارتفع معدل الإملام بالقراءة 
والكتابة من 73 اإىل 84 يف املائة. 

وكان التقدم �شامالً، اإذ مل ي�شهد اأي بلد تراجعاً 
يف الإملام بالقراءة والكتابة اأو يف متو�شط �شنوات 
الدرا�شة منذ عام 1970. وات�شع نطاق التعليم، منذ 
عام 1960، لي�شمل املزيد من الأ�شخا�س، اإذ ارتفعت 
ن�شبة الأ�شخا�س امللتحقني باملدار�س من 57 اإىل 85 
يف املائة.  وهذا يعني اأن بلداناً عديدة حققت جناحاً 
الذي  التقليدي  التعليم  مبوؤ�رش  قيا�شاً  التعليم،  يف 
يت�شّمنه دليل التنمية الب�رشية. وهذا من دوافعنا 
الرئي�شية اإىل امل�شي يف حت�شني هذا املوؤ�رش وفقاً ملا 

هو وارد يف الإطار 1.2 من الف�شل 1. 
دليل  يف  التعليم  موؤ�رش  متو�شط  ويقي�س 
عن  معلومات  يقدم  الذي  الب�رشية،  التنمية 
والكتابة،  بالقراءة  الإملام  وعن  باملدار�س  اللتحاق 
الو�شع العام للتقدم ال�شامل )ال�شكل 2.7(، كما 
اإن الر�شم احلراري اإىل اجلهة اليمنى ي�شري اإىل جتمع 

وا�شح للتقدم يف اأعلى القائمة.
وحتى هذه الزيادة يف املتو�شطات قد ل تعطي 
بالقراءة  فالإملام  املحرز.  التقدم  عن  وافية  �شورة 
ي�شريان  متغرّيان  هما  الدرا�شة  و�شنوات  والكتابة 
اأو  املا�شي  التعليم يف  على  احل�شول  اإمكانية  اإىل 
عدم احل�شول عليه لأ�شخا�س اأ�شبحوا اليوم كباراً، 
ح�شيلة  ياأتي  الذي  التقدم  يعك�س  ل  قد  وبذلك 
هذا القيا�س التطورات احلا�شلة يف تعليم ال�شكان 
الذين هم حالياً يف �شن الدرا�شة. اأما ال�شكان الذين 

اإن 36 يف  اإذ  مل يلتحقوا باملدر�شة فهم اأكرب �شناً، 
املائة من �شكان البلدان النامية من الفئة العمرية 
 7 مقابل  باملدر�شة قط،  يلتحقوا  �شنة مل   65-74
�شنة.    15-24 العمرية  الفئة  من  فقط  املائة  يف 
وتتجاوز ن�شبة الإملام بالقراءة والكتابة حالياً 95 يف 
اأ�شل 104 بلدان تتوفر عنها  املائة يف 63 بلداً من 
بيانات، و99 يف املائة يف 35 بلداً )منها البلدان التي 
التنمية  دليل  حيث  من  املتو�شطة  الفئة  يف  حتل 
وهذا  و�شاموا(.  مولدوفا  جمهورية  مثل  الب�رشية 
الأ�شا�شية  الكتابية  املهارات  يف  النق�س  اأن  يعني 

مل يعد العائق الرئي�شي اأمام اكت�شاب املعرفة.
ال�شنوات  ومتو�شط  اللتحاق  معدل  ويعطي 
يتوقع  التي  ال�شنوات  اأي عدد  الدرا�شة،  املتوقع يف 
اإىل  بال�شتناد  املدر�شة،  يف  طفل  مي�شيها  اأن 
الو�شع  عن  اأو�شح  �شورة  احلايل،  اللتحاق  معدل 
التعليم.  على  الأطفال  ح�شول  حيث  من  الراهن 
 100 العاملي حالياً  اللتحاق  ويبلغ متو�شط معدل 
�شواء  البتدائي  التعليم  يف  اأعلى  رمبا  اأو  املائة  يف 
النامية.   البلدان  يف  اأم  املتقدمة  البلدان  يف  اأكان 
التعليم  يف  كبرياً  تقدماً  املجموعتان  وحققت 
املتقدمة  البلدان  الفجوة بني  اأن  اأي�شاً، مع  العايل 
والبلدان النامية ل تزال قائمة )ال�شكل 2.8()54(. ويف 
اإطار التح�شن احلا�شل، مل يزدد فقط عدد الأطفال 
الأطفال  عدد  ازداد  بل  باملدار�س،  يلتحقون  الذين 
الذين يتّمون الدرا�شة، اإذ ارتفع معدل اإمتام املرحلة 
البتدائية من 84 اإىل 94 يف املائة منذ عام 1991.  
اللتحاق من خالل متو�شط  ارتفاع معدل  ويظهر 
�شنوات الدرا�شة املتوقعة الذي ارتفع من 9 �شنوات 
يف عام 1980 اإىل 11 �شنة يف الوقت احلا�رش، ومن 5 
�شنوات اإىل 8 �شنوات يف البلدان التي حتل يف الفئة 

املنخف�شة من حيث دليل التنمية الب�رشية. 

ت�شييق الفجوة بني اجلن�شني

ب�رشعة  الإناث  �شفوف  يف  اللتحاق  معدل  ارتفع 
خالل  الذكور  �شفوف  يف  الرتفاع  �رشعة  فاقت 
 ،2007 اإىل   1991 من  الفرتة  ويف  املا�شية.  العقود 
التعليم  يف  الذكور  اإىل  الإناث  ن�شبة  ارتفعت 
البتدائي يف جميع املناطق.  كما حت�شنت معدلت 
اإمتام الدرا�شة ب�رشعة يف �شفوف الإناث يف مرحلتي 

التعليم البتدائي والثانوي. 
معدلت  ارتفعت   ،2007 اإىل   1991 من  والفرتة 
29 نقطة مئوية  الإناث  الدرا�شة يف �شفوف  اإمتام 
لت�شل اإىل 87 يف املائة، كما ارتفعت هذه املعدلت 
 90 لتتجاوز  مئوية  نقطة   17 الذكور  �شفوف  يف 



39 الف�صل 2 تقدم الب�شر

ن يف امل�ش�واة بني اجلن�شني يف التعليم2.9ال�شكل حت�شرّ
لكن الفوارق ل تزال ق�ئمة

ن�شبة �شنوات الدرا�شة للذكور اإىل الإن�ث ح�شب املن�طق، 1970-2010
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امل�شدر: بارو اأند يل )2010(.

الإناث  معدلت  يف  التح�شن  ويظهر  املائة)55(.  يف 
يف التقدم املحرز على م�شتوى اللتحاق بالدرا�شة 
يف مرحلة التعليم الثانوي. ففي 79 من اأ�شل 134 
بلداً تتوفر عنها بيانات، ومنها بنغالدي�س ولي�شوتو، 
جتاوزت ن�شبة التحاق الفتيات اإىل الفتيان يف مرحلة 
التعليم الثانوي 98 يف املائة. ويف 17 بلداً اآخر جتاوزت 

ن�شبة التحاق الإناث اإىل الذكور 95 يف املائة.  
وا�شعة،  تزال  ل  التح�شني  اإمكانات  اأن  غري 
ا�شتطاع  بيانات،  تتوفر عنها  بلداً   156 اأ�شل  فمن 
لالإناث يف  التحاق  ن�شبة  ي�شّجل  اأن  فقط  بلداً   87
اأو  الذكور  التحاق  ن�شبة  ت�شاوي  البتدائية  املرحلة 
�شغرية  اجلن�شني  بني  الفجوة  اأن  ومع  تتجاوزها)56(. 
بني  ال�شغار  الأطفال  م�شتوى  على  املتو�شط  يف 
مراحل  يف  التقدم  مع  تت�شع  النامية،  البلدان 
تبلغ  بوليفيا  ففي  الريفية.  املناطق  يف  الدرا�شة 
الفتيات  املائة من  35 يف  باملدار�س  اللتحاق  ن�شبة 
يف  الفتيان  من  املائة  يف  و71  الريفية  املناطق  يف 
يف  اللتحاق  معدل  يبلغ  بينما  احل�رشية،  املناطق 

غينيا 37 و84 يف املائة على الرتتيب. 
اإل اأن معدل التحاق الفتيات يف التعليم العايل، 
التحاق  معدل  يتجاوز  اأي�شاً،  تزايد  يف  هو  الذي 
الفتيان يف هذه املرحلة يف اأنحاء كثرية من العامل.  
معدل  ارتفع  حيث  مثالً،  العربية،  البلدان  ففي 
مئوية،  نقطة   45 العايل  التعليم  يف  اللتحاق 
اأ�شبح  املتو�شط احلايل 132 من الإناث لكل 100 من 
الذكور.  وتبقى بلدان جنوب اآ�شيا وجنوب ال�شحراء 
الأفريقية الكربى متاأخرة على هذا ال�شعيد، حيث 
تبلغ ن�شبة الإناث اإىل الذكور يف التعليم العايل 75 
و51 يف املائة على الرتتيب. واأكرث البلدان تاأخراً على 
هذا ال�شعيد غينيا والنيجر حيث تبلغ ن�شبة الإناث 
اإىل الذكور يف التعليم العايل فتاة واحدة لكل ثالثة 

فتيان.    
وتظهر املقايي�س املخت�رشة للتح�شيل العلمي 
الذين  ال�شكان  وعدد  الدرا�شة  �شنوات  )كمتو�شط 
ملحوظة  زيادة  الأقل(  على  الثانوية  املرحلة  اأمتوا 
ل  اجلن�شني  بني  الفجوة  اأن  مع  والفتيان،  للفتيات 
)انظر  النامية  البلدان  من  العديد  يف  كبرية  تزال 
اجلدول الإح�شائي 4(. ففي البلدان العربية وبلدان 
يف  اجلن�شني  بني  الفجوة  تقل�شت  اآ�شيا،  جنوب 
نقطة  و40   33 بني  يرتاوح  مبعدل  الدرا�شة  �شنوات 
بلدان جنوب ال�شحراء  1970، ويف  مئوية منذ عام 
الأفريقية الكربى تقل�شت هذه الفجوة مبعدل 26 
اأخرى  بلدان  ثمانية  يف  اأما   .)2.9 )ال�شكل  نقطة 
اأفريقيا  وجمهورية  وتوغو،  وبنن،  اأفغان�شتان،  هي 
وهايتي،  والنيجر،  وموزامبيق،  وليربيا،  الو�شطى، 

ال�شنوات  عدد  ن�شف  من  اأقل  الفتيات  فتم�شي 
التي مي�شيها الفتيان يف املدر�شة.

دور القط�ع الع�م
بازدياد  باملدار�س  اللتحاق  معدلت  ارتفاع  يرتبط 
اأنحاء  خمتلف  يف  التعليم  على  العام  الإنفاق 
العامل. فاأكرث التالميذ يلتحقون باملدار�س الر�شمية، 
املائة(  يف   92( البتدائية  املرحلة  يف  وخ�شو�شاً 
متو�شط  وبلغ  املائة()57(.  يف   85( الثانوية  واملرحلة 
الإنفاق على التعليم 5.1 يف املائة من الناجت املحلي 
3.9 يف املائة  كان  اأن  بعد   2006 عام  الإجمايل يف 
فقط يف عام 1970)58(. وي�شري الف�شل 3 اإىل اأن هذه 
اإذ مل يكن الإنفاق  الزيادة ت�شتمر منذ زمن طويل، 
الناجت  من  املائة  يف   1 يتجاوز  التعليم  على  العام 

املحلي الإجمايل قبل قرن من اليوم)59(.
تلميذ،  كل  لتعليم  املخ�ش�شة  املوارد  وازدادت 
  .1990 عام  منذ  املائة  يف   43 بن�شبة  ارتفعت  اإذ 
التالميذ)60(.  اإىل  املعلمني  ن�شبة  وانخف�شت 
يبلغ  اإذ  كبرية،  تزال  ل  الإنفاق  يف  الفوارق  ولكن 
للتلميذ  دولراً   4,611 العاملي  ال�شنوي  املتو�شط 
بلدان  يف  دولراً   184 يتجاوز  ل  بينما  الواحد)61(، 
الزيادة  مع  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب 
 ،1990 عام  منذ  املائة  يف   15 ن�شبتها  بلغت  التي 
تلميذ  لكل  �س  املخ�شّ املبلغ  ثُمن  يعادل  ما  اأي 
على  واحد  من  اأقل  ومبلغاً  الالتينية،  اأمريكا  يف 
يف  الواحد  للتلميذ  املخ�ش�س  املبلغ  من  اأربعني 
البلدان املتقدمة.  وهذه الفجوة اآخذة يف الت�شاع.   
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لإدخال  كبرية  جهوداً  عديدة  بلدان  بذلت  وقد 
الأطفال اإىل املدار�س. لكن هذه اجلهود مل تكن مبناأى 
�شجع  ال�شحة،  قطاع  يف  وكما  النتكا�شات.  عن 
البنك الدويل وغريه من اجلهات يف الثمانينات واأوائل 
كو�شيلة  التعليم،  على  ر�شوم  فر�س  الت�شعينات 
لتمكني احلكومة من ا�شرتداد كلفة هذه اخلدمات.  
اأظهرت عواقب هذا الإجراء  اأن درا�شات عديدة  غري 
اأواخر  ويف  اخلدمات.   على  احل�شول  اإمكانية  على 
الكلفة  ا�شرتداد  اأن  الوا�شح  من  كان  الثمانينات، 
مل يخدم اأهداف التعليم.  ففي اإحدى مقاطعات 
نيجرييا اجلنوبية انخف�س معدل اللتحاق يف مرحلة 
التعليم البتدائي من 90 يف املائة اإىل 60 يف املائة، يف 
غ�شون 18 �شهراً تلت فر�س الر�شوم على التعليم)62(.  
وبعد ذلك، عمدت بلدان عديدة اإىل اإلغاء الر�شوم 
اإثيوبيا  البلدان  هذه  ومن  البتدائية.  املرحلة  يف 
وكمبوديا  وتنزانيا  الت�شعينات،  يف  ومالوي  واأوغندا 
معدل  ارتفاع  ومع   .2000 عام  اأوائل  يف  وكينيا 
املقاعد  توفري  �شعوبة  ظهرت  باملدار�س،  اللتحاق 
ففي  التعليم.  نوعية  و�شمان  الكافية  الدرا�شية 
مالوي، التي كانت من اأوائل البلدان التي بادرت اإىل 
اإلغاء الر�شوم يف عام 1994، ارتفع معدل اللتحاق 
يف التعليم البتدائي بن�شبة 97 يف املائة بني عامي 
1990 و1995؛ ويف اأوغندا ارتفع هذا املعدل بن�شبة 
72 يف املائة يف الفرتة من 1995 اإىل 2000. ويف اأمريكا 
الالتينية، اعتُمدت برامج للتمويل النقدي امل�رشوط 
باملدار�س  اللتحاق  معدل  زيادة  منها  الهدف  كان 
فاميليا  وبول�شا  اإ�شكول  بول�شا  برناجمي  يف  كما 
الربازيل  يف   )Bolsa Escola and Bolsa Familia(
املك�شيك  يف   )Oportunidades( "فر�س"  وبرنامج 
يف   )Chili Solidario( �شوليداريو  �شيلي  وبرنامج 

�شيلي )الإطار 3.7 يف الف�شل 3()63(.

كثريون ل يتعلمون

زيادة الإنفاق واللتحاق باملدار�س ل تعني بال�رشورة 
نوعية  يف  والختالفات  التعليم.  نوعية  حت�شن 
ت�شمح  ل  املتوفرة  البيانات  اأن  مع  كبرية،  التعليم 
اإليه  اآلت  الذي  التدهور  اأو  التح�شن  مدى  بتحديد 
البلدان  يف  فالأطفال  الوقت.  مع  التعليم  نوعية 
له اأطفال  لون التعليم الذي يح�شّ النامية ل يح�شّ
�شنوات  من  نف�شه  بالعدد  املتقدمة  البلدان  يف 
امل�شتوى  من  اأطفال  يخ�شع  وعندما  الدرا�شة)64(. 
يح�شل  موّحدة،  لمتحانات  نف�شه  التعليمي 
بن�شبة  اأقل  معدل  على  النامية  البلدان  اأطفال 

الذي  املعدل  من  عالمات،  بثالث  اأي  املائة،  يف   20
املتقدمة)65(.  البلدان  يف  الأطفال  عليه  يح�شل 
فمعدل الريا�شيات يف كوريا اجلنوبية وماليزيا كان 
م�شاوياً للمعدل الذي ي�شجله الطالب يف البلدان 
املتقدمة، ولكن معدل الريا�شيات يف جنوب اأفريقيا 
ويف  املتقدمة.  البلدان  من معدل  بكثري  اأدنى  كان 
بع�س احلالت تكون الفوارق نتيجة لعدم الكفاءة 
ال�شف  فطالب  الإنفاق.  لنخفا�س  فقط  ولي�س 
عن  يقل  ل  معدلً  �شجلوا  اإندوني�شيا  يف  الثامن 
الالتينية،  اأمريكا  يف  الطالب  �شجله  الذي  املعدل 
مع اأن ح�شة الطالب الواحد من الإنفاق ل تتجاوز 
يف  الطالب  على  يُنفق  ما  ثمانية  على  الواحد 

اأمريكا الالتينية)66(. 
التعليم البتدائي يف  الرغم من تعميم  وعلى 
وك�شف  ال�شعوبات.  بع�س  وجود  يالحظ  فيجي، 
العقاب  اأن  الطالب  من  جمموعات  ا�شتطالع 
اجل�شدي، و�شوء �شلوك املعلمني، والتحر�س اجلن�شي 
ارتفاع  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  من  هي  بالفتيات، 
الثانوية  املرحلة  يف  املدار�س  من  الت�رشب  معدلت 
وقالت  التعليم.  على  ال�شلبية  النتائج  من  وغريها 
لل�رشب  الطالب  "يتعر�س  �شنة   17 عمرها  طالبة 
اأن  غري  من  حتى   اأو  �شبب،  غري  من  املعلمني  من 
وك�شفت  لذلك".  حد  و�شع  من  بد  ول  يتكلموا. 
الطالب  اأن  اإندوني�شيا  يف  اأُجريت  مماثلة  درا�شة 
من  متكنهم  لعدم  لال�شتهزاء  يتعر�شون  الفقراء 
ذلك  بهم  يوؤدي  ما  وكثرياً  املدر�شي،  الزّي  ثمن  دفع 
عمره  طالب  �ُشئل  وعندما  والعزلة.  الإق�شاء  اإىل 
11 �شنة ملاذا ترك املدر�شة اأجاب: "كثرياً ما �شعرت 
باحلرج.  فعندما كنت اآتي اإىل املدر�شة من غري حذاء، 
كان املعلم ي�شري اإىل قدمي قائالً: "ل يجوز اأن تاأتي 

هكذا اإىل املدر�شة")67(. 
يف  اأ�شواأ  و�شع  عن  اأخرى  درا�شات  وتك�شف 
ح�شل  فقد  الفقرية.  النامية  البلدان  من  العديد 
معدل  على  غانا  يف  ال�شاد�س  ال�شف  طالب 
متو�شطه 25 يف املائة على اختبار يت�شمن خيارات 
متعددة، وهو املعدل نف�شه الذي كانوا �شيح�شلون 
عليه لو اأجابوا ع�شوائياً.  واأكرث من ن�شف الأطفال 
الذين عمرهم 11 �شنة يف بنغالدي�س مل ي�شتطيعوا 
املائة  يف   70 من  واأكرث  والأرقام)68(،  الأحرف  كتابة 
اأنهوا ال�شف الأول يف تيمور -  من الطالب الذين 
لي�شتي مل ي�شتطيعوا قراءة كلمة واحدة من ن�س 

�شهل ُعر�س عليهم)69(. 
التعليم  نوعية  حت�شني  يف  ال�شعوبات  وتظهر 
مبعناه  الدولة  تدّخل  فعالية  يف  التباين  مدى 

مع اأن التقدم الذي 
حتقق يف العقود 

املا�سية كان كبياً، ل 
يزال الطريق طويلً اأمام 

امل�سا�اة يف احل�سول 
على املعرفة



41 الف�صل 2 تقدم الب�شر

من  عادة  ياأتي  املدار�س  تو�شيع  فقرار  التقليدي. 
واملتعاقدين  املعلمني  نقابات  من  مدعوماً  الأعلى، 
اإىل خط �شيا�شي معني. ويبقى من  الذين ينتمون 
واملهارات  الدوافع  ميلكون  معلمني  تاأمني  ال�شعب 
الدوافع،  م�شكلة  حل  وي�شعب  للتعليم.  الالزمة 
يف  العمل  اآلية  اأ�شا�س  يكون  عندما  �شيما  ول 
بال�شلع  وتزويدهم  موؤديها،  م�شالح  خدمة  الدولة 
جديدة)70(.   تاأييد  جمموعات  وبتكوين  واخلدمات، 
وبعد م�شي عقد من الزمن على �شدور تقرير دريز 
اأظهر  وقد  الهند،  يف  العام  التعليم  عن   )Drèze(
املائة،  يف   48 اإىل  ي�شل  املعلمني  تغيب  معدل  اأن 
الرغم  على  مرتفعة،  التغيب  معدلت  تزال  ل 
�شعيد  على  اأجريت  التي  اجلذرية  الإ�شالحات  من 
على  حتققت  التي  والتح�شينات  والإدارة  امليزانية 

م�شتوى البنية التحتية يف هذه الأثناء)71(. 
ل  النامية  البلدان  يف  التعليم  نوعية  وتدين 
يعني  اأن هذا القطاع قد �شهد تدهوراً. فالبيانات 
غري كافية لتكوين ا�شتنتاجات وافية حول اجتاهات 
نوعية التعليم يف الأجل الطويل وحتى املتو�شط.  

على  المتحانات  يف  الطالب  معدلت  وتتوقف 
القت�شادية  اخللفية  �شيما  ول  عديدة،  عوامل 
فالأطفال  الطالب.  منها  ياأتي  التي  والجتماعية 
من  حظاً  اأوفر  هم  مي�شورة،  اأ�رش  من  ياأتون  الذين 
الفقراء يف احل�شول على الغذاء الكايف، وال�شحة، 
وم�شاعدة  ال�رشورية،  امل�شتلزمات  على  واحل�شول 
املحرومني  الطالب  من  املزيد  دخول  ومع  الأهل)72(. 
اإىل املدار�س، على اأثر تو�شيع نطاق التعليم، تتعر�س 
مل  لو  حتى  للرتاجع،  لالمتحانات  العامة  املعدلت 

تتغرّي نوعية التعليم)73(. 
واخلال�شة هي اأن البلدان النامية التي تو�شلت 
جمموع  يف  املطلوب  امل�شتوى  حتقيق  اإىل  ب�رشعة 
مل  اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  العلمي  التح�شيل 
املطلوبة  النوعية  ا�شتيفاء  من  بال�رشورة  تتمكن 
يف التعليم. وتالحظ اأي�شاً فوارق بني خمتلف فئات 
املجتمع يف البلد الواحد يبينها الف�شل 4. ومع اأن 
التقدم الذي حتقق يف العقود املا�شية كان كبرياً، ل 
اأمام امل�شاواة يف احل�شول على  يزال الطريق طويالً 

املعرفة.

ن م�شتوي�ت املعي�شة حت�شرّ

جوهر  هو  هذا  التنمية.  لقيا�س  يكفي  ل  الدخل 
الب�رشية  التنمية  تقرير  ت�شمنها  التي  الر�شالة 
املقيا�س  على مدى ع�رشين عاماً.  ومن عيوب هذا 
اإغفال عدم امل�شاواة يف التوزيع وعدم ال�شتدامة يف 
اأمناط الإنتاج احلالية. غري اأن املال هو و�شيلة �رشورية 
لتو�شيع اخليارات، ل �شيما خيارات الفقراء، ومتو�شط 
الدخل هو دليل على كيفية ت�رشف املجتمع باملوارد.  

لذلك يحمل تطور هذا الدخل مدلولً هاماً. 
وم�شاألة الدخل لي�شت م�شاألة زيادة يف املعدلت 
العامة وح�شب، بل هي م�شاألة فارق متزايد وفجوة 
م�شتمرة بني البلدان املتقدمة و�شائر بلدان العامل.  
يف   95 ت�شم  بلداً،   155 ي�شجل   ،1970 عام  فمنذ 
املائة من �شكان العامل، ارتفاعاً يف الدخل احلقيقي 
ال�شنوي  الدخل  ومتو�شط   .)2.10 )ال�شكل  للفرد 
اليوم هو 10,760 دولراً، وهو مبلغ اأكرب مبرة ون�شف 
من متو�شط الدخل قبل ع�رشين عاماً، ومبرتني من 
املتو�شط امل�شجل قبل اأربعني عاماً. وا�شتفاد �شكان 
اأن  الدخل، مع  ارتفاع متو�شط  املناطق من  جميع 
اأمناط هذا الرتفاع مل تخُل من التباين)74(. كما اإن 
ال�شلع واخلدمات متوفرة للنا�س اليوم على نحو مل 
اأم  التنوع  حيث  من  اأكان  �شواء  مثيل،  له  ي�شبق 

الكمية اأم اجلودة.  
ويظهر الر�شم البياين احلراري اإىل اجلهة اليمنى 
من ال�شكل 2.10 اأن توزيع الدخل يف العامل ل يزال 
اأكرث تفاوتاً بكثري من توزيع خدمات ال�شحة والتعليم.  
)ال�شكل  بال�شحة  اخلا�س  ال�شكل  اأظهر  وقد 
)2.7 )ال�شكل  بالتعليم  اخلا�س  وال�شكل   )2.4
ال�شكل  اأعلى  يف  بالأحمر  ملونة  �شاخنة  موا�شع 
حيث تتجمع بلدان كثرية. لكن ذلك ل ينطبق على 
اأكرث  العامل  يف  الدخل  توزيع  اأن  يوؤكد  ما  الدخل، 

تبايناً من توزيع خدمات ال�شحة والتعليم. 
 

تقدم متب�ين

خالفاً  البلدان،  بني  كبرياً  الدخل  يف  التباين  كان 
الفرتة من  والتعليم. ويف  ال�شحة  ملا هو عليه يف 
مبعدل  الفرد  دخل  متو�شط  ازداد   ،2010 اإىل   1970
2.3 يف املائة كل �شنة يف البلدان املتقدمة، مقابل 
1.5 يف املائة يف البلدان النامية)75(. ويف عام 1970، 
حيث  من  الأعلى  الربع  يف  يحل  بلد  اأي  دخل  كان 
توزيع الدخل العاملي اأكرث بحواىل 23 مرة  من دخل 
 ،2010 الأخري. وبحلول عام  الربع  اإىل  ينتمي  بلد  اأي 

الفجوة بني البلدان 
النامية �البلدان 

املتقدمة ا�ستمرت يف 
الت�ساع



تقرير التنمية الب�شرية 422010

تقدم يف امل�شتوى املعي�شي2.10ال�شكل
اجت�ه�ت الن�جت املحلي الإجم�يل، 1970-2010
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مالحظة: ت�شمل النتائج عّينة من 135 بلداً.  وقد اأجريت احل�شابات على اأ�شا�س دليل التنمية الب�رشية الهجني الوارد �رشحه يف الإطار 2.1.  ويُح�شب دليل الدخل با�شتخدام املنهجية املبينة يف املالحظة الفنية 1 على ن�شيب الفرد من 
الناجت املحلي الإجمايل مبعادل القوة ال�رشائية بالدولر، وتكّون احل�شيلة م�شاهمة بعد الدخل يف دليل التنمية الب�رشية الهجني.  ويظهر الر�شم البياين اإىل الي�شار ال�شل�شلة الزمنية لكل بلد، ويظهر الر�شم اإىل اليمني توزيع هذا البعد 

بني البلدان، حيث ترمز الألوان القريبة من الأحمر اإىل البلدان التي ت�شجل ح�شة كبرية يف العنا�رش املختلفة.  

امل�شدر: Hidalgo 2010 ، عن ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل بيانات من قاعدة بيانات املكتب.
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ارتفع هذا الفارق اإىل 29 مرة.  واأ�شبح التباين اأكرث 
اأي�شاً. وحققت بع�س  النامية  البلدان  بني  و�شوحاً 
وال�شني  وتايلند  بوت�شوانا  منها  النامية،  البلدان 
ال�رشعة  من  بلغ  ال�شبعينات،  منذ  منواً  وماليزيا، 
درجة مل يبلغها اأي بلد من البلدان الغنية)76(. ويف 
الوقت نف�شه، بقي الدخل يف بلدان عديدة، منها 
اإيران وجزر القمر وال�شنغال، يف حالة ركود؛ وعانت 
ديفوار ومدغ�شقر  زمبابوي وكوت  اأخرى مثل  بلدان 

من تدهور اقت�شادي. 
مع  النامية  البلدان  يف  النمو  اأداء  وحت�شن 
الوقت، �شواء اأكان يف املطلق اأم ن�شبة اإىل البلدان 
اإذ  اأثناء الأزمة املالية،  املتقدمة. وكان ذلك وا�شحاً 
متكنت البلدان النامية من احلفاظ على منو قوي. غري 
املتقدمة  والبلدان  النامية  البلدان  بني  الفجوة  اأن 
الع�رشين  الأعوام  مدى  على  الت�شاع  يف  ا�شتمرت 
البلدان  �شتتمكن  هل  هنا:  وال�شوؤال  املا�شية. 
التي  بال�رشعة  النمو  يف  ال�شتمرار  من  النامية 

�شهدتها يف الأعوام اخلم�شة املا�شية؟)77( 
واأ�شد  ثراًء  البلدان  اأكرث  بني  الفجوة  وات�شعت 
البلدان فقراً.  فاأكرث البلدان ثراًء اليوم )ليختن�شتاين( 
يفوق يف ثرائه اأكرث البلدان ثراء يف عام 1970 بثالث 
اأ�شد  هو  )زمبابوي(  فقراً  البلدان  واأ�شد  مرات)78(. 
فقراً بن�شبة 25 يف املائة من اأ�شد البلدان فقراً يف 
عام 1970 )اأي�شاً زمبابواي(. واملوؤ�شف اأن الرتف املادي 
اإىل  انخفا�س  هو  املتقدمة  البلدان  به  تنعم  الذي 
ما دون م�شتويات عام 1970، يف متو�شط  الدخل 
الأخري من  الربع  يف  بلداً   13 لل�شكان يف  احلقيقي 

التوزيع العاملي)79(.

قلة من البلدان تتخطى احلد الف��شل

كان النمو القت�شادي لفتاً يف بع�س البلدان النامية.  
يف الفرتة من 1970 اإىل 2010، ارتفع دخل الفرد يف 
ال�شني 21 مرة، ويف بوت�شوانا اأكرث من ت�شع مرات، 
غري  مرات)80(.   خم�س  من  اأكرث  وماليزيا  تايلند  ويف 
اأن هذه البلدان مل تتجاوز احلد الفا�شل بينها وبني 
البلدان املتقدمة: فدخل الفرد يف ال�شني ل يتجاوز 
ُخم�س متو�شط الدخل يف البلدان املتقدمة، وهو اأقل 
بكثري من هذه الن�شبة يف بوت�شوانا وتايلند وماليزيا. 
جتتاز  حتى  النمو  يف  البلدان  هذه  ت�شتمر  هل 
لقد  املتقدمة؟  البلدان  عن  يف�شلها  الذي  احلد 
م�شموناً  لي�س  النمو  اأن  املا�شية  التجارب  اأثبتت 
ول تلقائياً.  فبلدان عديدة حققت منواً لفتاً لأعوام 
عديدة ثم عادت وا�شتقرت يف حالة ركود بعد ذلك.  

ويف الفرتة من 1950 اإىل 1980، بلغ ن�شيب الفرد من 
النمو القت�شادي يف الربازيل 5 يف املائة يف ال�شنة، 
وهي ن�شبة مماثلة للن�شبة التي �شجلتها بوت�شوانا 
وتايلند و�شنغافورة موؤخراً، غري اأن اقت�شاد هذا البلد 
اأما  موؤخراً.  اإل  ينتع�س  ومل  الثمانينات،  يف  تدهور 
اأن  وبعد  اأكرث حدة،  الأرجنتني فكان  اقت�شاد  انهيار 
قد  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�شيب  كان 
انخف�س   ،)81(1913 عام  يف  الأوروبي  املتو�شط  جتاوز 
اإىل ُخم�س املتو�شط يف اأوروبا الغربية يف عام 2007. 
الدخل  فجوة  ردم  �شعوبة  توؤكد  احلالت  وهذه 
اأ�شل  النامية. فمن  البلدان املتقدمة والبلدان  بني 
108 بلدان مل يتجاوز دخل الفرد فيها 7,000 دولر يف 
ال�شنة، انتقل اأربعة بلدان، يف حالة ا�شتثنائية هامة،  
اإىل جمموعة الدخل املرتفع ح�شب ت�شنيف البنك 
الدويل يف عام 2010، ثالثة منها اقت�شادات جزرية 
ومالطة(،  الإ�شتوائية  وغينيا  وبربودا  اأنتيغوا  )مثل 
والبلد الرابع غني بالنفط، وهو كوريا اجلنوبية. ومل 
تكن اإ�شتونيا و�شلوفاكيا يف عداد البلدان امل�شتقلة 
يف عام 1970، غري اأن القت�شادين حققا يف املرحلة 
النتقالية منواً اأهلهما لدخول جمموعة البلدان ذات 

الدخل املرتفع. 

*                       *                       *                  

اأف�شل من عامل  نواح كثرية،  اليوم، هو من  وعامل 
عام 1990.  فاليوم، اأكرث من اأي وقت م�شى، يعي�س 
اأطول  الكثريون حياة اأطول ، ومي�شي الأطفال وقتاً 
يف الدرا�شة، ويح�شل النا�س على مزيد من ال�شلع، 
من غذاء وم�شكن وملب�س وغريها من م�شتلزمات 
احلياة الكرمية.  ومن اأكرب اإجنازات هذا العامل التقارب 
بني البلدان يف دليل التنمية الب�رشية، الذي يوثقه 
هذا التقرير بطريقة منهجية.  وي�شمل هذا التقدم 
اأبعاداً اأخرى من التنمية الب�رشية، ول �شيما احلريات 

ال�شيا�شية.  وهذا ما يتناوله الف�شل 4. 
كله  لي�س  املا�شية  العقود  �شهدته  ما  اأن  غري 
انتكا�شات  من  عانت  البلدان  فبع�س  اإيجابياً.  
اأعوام  يف  بددت  اإذ  ال�شحة،  �شيما يف  ول  خطرية، 
قليلة مكا�شب ا�شتغرق حتقيقها عقوداً من الزمن.  
كما انطوت اأمناط النمو على تباين حاد، �شواء اأكان 
بني البلدان التي �شهدت منواً �رشيعاً اأم بني الفئات 
التي ا�شتفادت من هذا النمو داخل البلدان.  وهذا 

ما يتناوله الف�شل 4 من هذا التقرير.
التعليم  يف  الجتاهات  تقارب  من  الرغم  وعلى 
والدخل ل تزال الفجوة كبرية يف التنمية الب�رشية.  
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فالطفل الذي يولد يف النيجر يُتوقع اأن يعي�س اأقل 
من الطفل الذي يولد يف الدامنرك بنحو 26 �شنة، واأن 
اأقل بت�شع  الدرا�شة  تكون الفرتة التي مي�شيها يف 
ي�شتهلكها  التي  ال�شلع  تكون كمية  واأن  �شنوات، 
الدامنركيون  ينتخب  وبينما  مرة.   53 بحواىل  اأقل 
بحل  النيجر  رئي�س  اأمر   ،1849 منذ  بحرية  نوابهم 

الربملان واملحكمة العليا يف عام 2009، ثم اأطيح به 
يف انقالب ع�شكري.  واأفاد �شبعة من اأ�شل ع�رشة 
اأ�شخا�س من الذين �شاركوا يف ا�شتطالع يف النيجر 
باأنهم يف العام املا�شي مل يكن لديهم ما يكفي 
ي�شدف  ما  ونادراً  لأ�رشهم.  الغذاء  ل�رشاء  املال  من 

املرء مثال ذلك يف الدامنرك.




