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ابتك�رات يف قي��س عدم امل�ش�واة والفقرالف�صـل 5
جلدول 

قي��س التنمية الب�شرية5.1ا
نحو منوذج جديد لقي��س التنمية الب�شرية 

عنا�رش التنمية الب�رشية

التما�شك الجتماعياملجال ال�شيا�شيال�شلع املاديةالتعليم ال�شحة مقيا�س جتريبي
موؤ�رشات التمكنيدليل التنمية الب�رشية امل�صتوى املتو�صط

دليل الفقر املتعدد الأبعاداحلرمان
موؤ�رشات ال�صتدامة البيئية، والأمن الب�رشي، والرفاه، والعمل الالئقالتعر�س للمخاطر

عدم امل�صاواة
دليل التنمية الب�رشية معدًل بعامل عدم امل�صاواة

دليل الفوارق بني اجلن�صني

.Pritchett، 2010 امل�شدر: مكتب دليل التنمية الب�رشية، عن

التنمية الب�رشية هي تو�شيع للحريات احلقيقية لالإن�شان، حتى يعي�س احلياة التي ين�شدها.  
الدخل،  جتاوز  اإذ  �شّباق،  مقيا�س  هو   ،1990 عام  اأطلق يف  الذي  الب�رشية،  التنمية  ودليل 
لي�شمل بُعدي ال�شحة والتعليم يف التنمية الب�رشية. واأقّر تقرير التنمية الب�رشية الأول 
الكثري  ويُغفل  الب�رش،  خيارات  من  بع�شاً  يقي�س  الب�رشية  التنمية  دليل  باأن   1990 لعام 
منها على اأهميتها، كاحلرية الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية، واحلماية من العنف 
يف  اأجريت  الرفاه  حول  عديدة  اأبحاث  النق�س  هذا  على  وركزت  والتمييز.  الأمان  وعدم 
مراحل لحقة)1(. وابتكرت التقارير الإقليمية والوطنية مقايي�س جديدة ومتنوعة للتنمية 
الب�رشية، وظهرت جمموعة وا�شعة من الأدبيات الأكادميية النظرية حول دليل التنمية 

الب�رشية وخمتلف املوا�شيع املت�شلة به. 

التنمية  مفهوم  تطّور  عن  كاملة  �شورة  ولتكوين 
الب�رشية، ل بد من روؤية تتجاوز الأبعاد التي ي�شملها 
يف  الإجمايل  فالتقدم  الب�رشية.  التنمية  دليل 
تفاقم يف عدم  يالزمه  والدخل،  والتعليم  ال�شحة 
امل�شاواة، وعدم ال�شتدامة يف اأمناط الإنتاج، واإخ�شاع 
فئات وا�شعة من ال�شكان يف خمتلف اأنحاء العامل.  
هذه  انعكا�شات   6 والف�شل  الف�شل  هذا  ويتناول 
الب�رشية  التنمية  قيا�س  على  ال�شاملة  الروؤية 

وت�شميم ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات الإمنائية.
يلي  فيما  الواردة  املب�شطة  امل�شفوفة  وتبني 
دليل  يغطيه  الذي  الوا�شع  املجال   )5.1 )اجلدول 
التقرير  هذا  يف  ا�شتُكمل  وقد  الب�رشية،  التنمية 
الف�شل، وهي  مبقايي�س جديدة �شنتناولها يف هذا 

اأعمدة  يف  وترد  الإح�شائي.  امللحق  يف  معرو�شة 
والتعليم،  ال�شحة،  )اأي  الدليل  عنا�رش  اجلدول 
والتما�شك  ال�شيا�شية،  وامل�شاركة  املادية،  وال�شلع 
الجتماعي(. اأما يف اخلطوط الأفقية فرتد املقايي�س 
وامل�شتوى  )احلرمان،  العنا�رش  لهذه  التجريبية 
امل�شاواة(.   وعدم  للمخاطر،  والتعر�س  املتو�شط، 
التعر�س  مبدى  مثالً،  البيئية،  ال�شتدامة  وتُقا�س 
املتاحة  الإمكانات  لتقييم  مقيا�س  وهو  للمخاطر، 
ويعر�س  بها.  املحدقة  واملخاطر  الب�رشية  للتنمية 
فيها  حتقق  التي  اجلديدة  القيا�س  جمالت  اجلدول 
)بالألوان القامتة(، كما يعر�س  تقدم يف هذا العام 
املجالت التي ل تزال تتطلب مزيداً من الرتكيز يف 

تقارير اأخرى يف امل�شتقبل. 
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ابتك�رات يف قي��س التنمية الب�شرية: دليل التنمية الب�شرية يف التطبيق العملي5.1الإطار 

تناولت تقارير وطنية عديدة عن التنمية الب�رشية جوانب عديدة للرفاه من خالل 
تو�شيع نطاق دليل التنمية الب�رشية وتكييفه على ال�شعيد املحلي:

	•••تناول تقرير البو�شنة والهر�شك الإق�شاء الجتماعي باعتباره مفهوماً متعدد 
الأبعاد يف مرحلة النتقال من ال�شرتاكية وغداة ال�رشاعات. ويت�شمن هذا 
املدين،  واملجتمع  النتخابات  يف  ال�شيا�شية  للم�شاركة  مقايي�س  التقرير 
واحل�شول على اخلدمات، والإق�شاء الطويل الأجل.  وتظهر النتائج اأن ن�شف 
الإق�شاء  بهذا  يتاأثر  من  واأكرث  الجتماعي،  الإق�شاء  من  يعانون  ال�شكان 
هم �شكان الريف، والفقراء، وامل�شنون، وال�شباب والأطفال ذوو الحتياجات 

اخلا�شة.
والتنمية  بالأمن  املواطن  �شعور  بني عدم  العالقة  كو�شتاريكا  تقرير  تناول  • •	
على  بالأمن  ال�شعور  عدم  مربرات  لقيا�س  جديدة  اأدوات  واعتمد  الب�رشية. 

ال�شكان  وت�شورات  وال�رشقة،  العنف  املربرات  هذه  ومن  املقاطعة،  م�شتوى 
لنعدام الأمن، واحلريات الفردية. وبذلك انخف�شت قيمة الدليل التقليدي 
للتنمية الب�رشية واأعيد تقييم الو�شع يف كو�شتاريكا وفقاً ملفاهيم وا�شعة 

للرفاه.
	•••ركز تقرير كولومبيا على اآثار النزاع امل�شلح على حياة النا�س بناًء على بيانات 
)اجلرائم  احلروب  اأثناء  الأو�شاع  وتدهور  والنزوح،  القتل،  بجرائم  متعلقة 
املرتكبة خالل النزاعات(، و�شعوبة احلكم، والعنف.  وت�شمن التقرير حتليالً 
ارتكز على احلوار مع املجتمعات املحلية يف البلد، لتحديد اأ�شباب ال�رشاع، 
هذا  اأ�شار  كما  الفوارق.  ومعاجلة  احلريات  تعزيز  يكمن يف  احلل  اأن  واأو�شح 
التقرير اإىل جمموعة من ال�شيا�شات لتخطي العمل الع�شكري ول�شتكمال  

مفاو�شات ال�شالم الرفيعة امل�شتوى.

.Based on Gaye and Jha )2010(. See www.hdr.undp.org/en/nhdr/ :امل�شدر

ثالثة مق�يي�س جديدة متعددة الأبع�د

الذكرى  يف  اأطلقت  التي  البتكارات  اأهم  من 
الع�رشين ل�شدور التقرير الأول عن التنمية الب�رشية، 
اإ�شافة مقايي�س جديدة اإىل جمموعة دليل التنمية 
لعدم  الأبعاد  متعددة  مقايي�س  وهي  الب�رشية، 

امل�شاواة، والفوارق بني اجلن�شني، والفقر.
	••••دليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم امل�شاواة: 
دليل   يف  الفارق  ويقي�س  بلداً،   139 على  يُطبق 
يف  امل�شاواة  لعدم  نتيجة  الب�رشية  التنمية 
ال�شحة والتعليم والدخل. ويختلف هذا الفارق 
يف الأبعاد الثالثة بني بلد واآخر، ويرتاوح بني 1 يف 
املائة يف التعليم )اجلمهورية الت�شيكية( و68 يف 
املائة يف الدخل )ناميبيا(، ويبلغ اأعلى حد له يف 
البلدان التي حتل يف مرتبة منخف�شة من حيث 

دليل التنمية الب�رشية.
	•••دليل الفوارق بني اجلن�شني: يُطبق على 138 بلداً، 
ويبنّي الفوارق بني اجلن�شني يف ال�شحة الإجنابية 
ويرتاوح  العمل.  �شوق  يف  وامل�شاركة  والتمكني 
الفارق يف الإجنازات نتيجة الفوارق بني اجلن�شني 
اأكرب  الدليل  املائة، وي�شجل هذا  17 و85 يف  بني 

الفوارق يف البلدان العربية وجنوب اآ�شيا)2(.
احلرمان  اأوجه  يحدد  الأبعاد:  املتعدد  الفقر  دليل  • •	
التعليم  يف  الأ�رش  منها  تعاين  التي  املتداخلة 
وال�شحة والدخل. وت�شري التقديرات اإىل اأن حواىل 
اأكرث من  اأي  نامية،  104 بلدان  ال�شكان يف  ثلث 
املتعدد  الفقر  من  يعانون  �شخ�س،  مليار   1.75

الأبعاد. ويعي�س ن�شف هوؤلء يف جنوب اآ�شيا، مع 
الكربى  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  منطقة  اأن 
ت�شجل اأعلى املعدلت، مع وجود تفاوت ملحوظ 

بني املناطق والفئات وال�شكان الأ�شليني. 

1، يبقى  1.2 من الف�شل  وكما ذُكر يف الإطار 
ثالثة  يف  للتقدم  مقيا�شاً  الب�رشية  التنمية  دليل 
اأن  غري  والدخل.  والتعليم،  ال�شحة،  هي  اأبعاد، 
موؤ�رشاته وموا�شفاته الوظيفية تخ�شع للتح�شني 
ويعزز  الدليل،  يرثي هذا  التح�شني   با�شتمرار. وهذا 

اأهميته ب�شفته نهجاً را�شخاً يف الفكر الإمنائي.
التقارير  من  الكثري  نهجنا  يف  ا�شتلهمنا  وقد 
طرق  نوعت  التي  الب�رشية،  التنمية  عن  الوطنية 
يف  البتكار  اأن  والواقع  الب�رشية.  التنمية  حتليل 
وحملية،  وطنية  جذور  ذات  فكرة  هو  املقايي�س 
بخ�شو�شية  مطبوعة  املبتكرة  املقايي�س  ومعظم 
على  تطبيقها  يتعذر  وقد  فيه  ن�شاأت  الذي  البلد 
ومع  البيانات.   يف  النق�س  ب�شبب  اأخرى  بلدان 
املحلية  للظروف  املقايي�س وفقاً  يوؤدي تكييف  ذلك 

بعملية القيا�س اإىل نتائج قيمة )الإطار 5.1(.
  وي�شمح التطور يف جمع املعلومات والبيانات 
بابتكار مقايي�س جديدة لقيا�س الفقر وعدم امل�شاواة 
ال�شعيد  الأبعاد، ميكن تطبيقها على  يف خمتلف 
اإىل  والتو�شل  البلدان  بني  املقارنة  لتي�شري  العاملي 

نتائج واأفكار جديدة.
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دليل التنمية الب�رشية 
معدلً بعامل عدم 
امل�سا�اة ل يح�سب 
متو�سط التنمية 
الب�رشية فقط، بل 

يح�سب كيفية توزيع 
هذه التنمية

قي��س عدم امل�ش�واة يف خمتلف الأبع�د: الدليل اجلديد للتنمية 
الب�شرية معدلً بع�مل عدم امل�ش�واة

يقّدم دليل التنمية الب�رشية معدلت اإجمالية، حتجب 
فوارق كبرية يف توزيع التنمية الب�رشية بني ال�شكان 
يف اأي بلد.  وكانت التقديرات التي ت�شمنتها تقارير 
على  )تقت�رش  جزئية  امل�شاواة  عدم  لقيا�س  �شابقة 
الدخل فقط مثالً( اأو تغطي عدداً قليالً من البلدان 
العام  هذا  تقرير  ويطلق   .)2006 عام  يف  بلداً   15(
دليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم امل�شاواة، 
التنمية  تقرير  اأطلقها  جديدة  بفكرة  م�شرت�شداً 
الب�رشية للمك�شيك يف عام 2002، ثم تبناها التقرير 
الدليل  الالتينية)3(. وهذا  اأمريكا  الإقليمي ملنطقة 
اجلديد يُقارن بدليل التنمية الب�رشية الأ�شلي، ويبني 
التنمية  دليل  اأبعاد  بُعد من  امل�شاواة يف كل  عدم 
اجلديد  وللدليل  البلدان.  الب�رشية يف عدد كبري من 
خ�شائ�س اإح�شائية هامة ت�شمح باإجراء التقديرات 
البيانات  با�شتخدام  وت�شمح  البلدان،  بني  املقارنة 
امل�شتمّدة من م�شادر خمتلفة.  فالبيانات املتعلقة 
بال�شحة، مثالً، جُتمع من جداول الوفيات والبيانات 
املعي�شية)4(.   الأ�رش  م�شوح  من  بالدخل  املتعلقة 
كاملة  تقديرات   3 الإح�شائي  اجلدول  ويت�شمن 
لدليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم امل�شاواة 

للبلدان التي تتوفر عنها البيانات.  
عدم  بعامل  معدلً  الب�رشية  التنمية  ودليل 
الب�رشية يف  التنمية  يح�شب متو�شط  امل�شاواة، ل 
والتعليم  ال�شحة  موؤ�رشات  اإىل  ا�شتناداً  بلد  اأي 
هذه  توزيع  كيفية  يح�شب  بل  فح�شب،  والدخل 
�شخ�شياً  "دليالً  فرد  لكل  اأن  فلنعترب  التنمية.  
للتنمية الب�رشية". واإذا كان متو�شط العمر املتوقع 
املجتمع،  يف  الأفراد  جلميع  نف�شه  هو  الولدة  عند 
وكذلك �شنوات الدرا�شة والدخل، واإذا كان لكل فرد 
متغرّي،  لكل  نف�شه  الجتماعي  امل�شتوى  متو�شط 
املجتمع  لهذا  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  تكون 
فرد،  لكل  الب�رشية  التنمية  دليل  لقيمة  م�شاوية 
الب�رشية  التنمية  دليل  لقيمة  اأي�شاً  وم�شاوية 
هناك  الواقع  يف  ولكن  املتو�شط".  "لل�شخ�س 
التنمية  دليل  متو�شط  ويختلف  الأفراد،  بني  فوارق 
لكل  الب�رشية  التنمية  دليل  م�شتوى  عن  الب�رشية 
فرد. ويح�شب دليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل 
املتوقع  العمر  متو�شط  يف  الفوارق  امل�شاواة  عدم 
فيخف�س  والدخل،  الدرا�شة،  و�شنوات  الولدة،  عند 

متو�شط قيمة كل بُعد وفقاً حلجم عدم امل�شاواة.  
وميكن اأن تكون قيمة دليل التنمية الب�رشية معدلً 
بعامل عدم امل�شاواة م�شاوية لقيمة دليل التنمية 
اأفراد  بني  تامة  امل�شاواة  اإذا كانت  الأ�شلي  الب�رشية 
املجتمع، كما ميكن اأن تكون قيمة هذا الدليل دون 
دليل التنمية الب�رشية يف حال ارتفاع عدم امل�شاواة.  
دليالً  الب�رشية  التنمية  دليل  اعتبار  ميكن  وهكذا 
للتنمية الب�رشية "املحتملة" )اأي احلد الأق�شى الذي 
ميكن حتقيقه لو حتققت امل�شاواة التامة(، بينما يعترب 
دليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم امل�شاواة 
دليالً مل�شتوى التنمية الفعلي )اإذ ياأخذ يف احل�شبان 
الب�رشية  التنمية  دليل  بني  والفارق  امل�شاواة(.  عدم 
ودليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم امل�شاواة 
بني امل�شتوى الفعلي للتنمية الب�رشية  هو "الفارق" 
اأن يتحقق لول  وامل�شتوى املحتمل الذي كان ميكن 

عدم امل�شاواة)5(.

ب�شبب  الب�شرية  التنمية  يف  اخل�ش�ئر 
عدم امل�ش�واة

الف�شل  هذا  يف  نقدمها  التي  التقديرات  ت�شمل 
جمموع اخل�شارة يف التنمية الب�رشية نتيجة لعدم 
كل  يف  واخل�شارة  املختلفة،  الأبعاد  يف  امل�شاواة 
على  امل�شاواة  عدم  واأثر  الثالثة،  الأبعاد  من  بُعد 
الب�رشية)6(.   التنمية  دليل  حيث  من  البلدان  ترتيب 
الب�رشية  التنمية  دليل  بني  الفارق  متو�شط  ويبلغ 
22 يف  والدليل املعدل بعامل عدم امل�شاواة ن�شبة 
املائة تقريباً، ويرتاوح بني 6 يف املائة )يف اجلمهورية 
ويتجاوز  موزامبيق(.  )يف  املائة  يف  و45  الت�شيكية( 
من  املائة  يف   80 من  اأكرث  يف  املائة  يف   10 الفارق 
البلدان، ويتجاوز 25 يف املائة يف حواىل 40 يف املائة 

من البلدان )انظر اجلدول الإح�شائي 3(.  
وياُلحظ عموماً اأن البلدان التي ت�شهد م�شتويات 
منخف�شة يف التنمية الب�رشية، ت�شجل م�شتويات 
الأبعاد،  خمتلف  يف  امل�شاواة  عدم  يف  مرتفعة 
وبالتايل تتكبد خ�شائر كبرية يف  التنمية الب�رشية، 
ولكن الو�شع يختلف بني بلد  واآخر. ويبني ال�شكل 
5.1 احلد الأدنى واحلد الأق�شى للخ�شائر بني خمتلف 
اخل�شائر.  هذه  واأمناط  الب�رشية  التنمية  دليل  فئات 
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اأثر ب�لغ لعدم امل�ش�واة على التنمية الب�شرية5.1ال�شكل
اخل�ش�ئر يف قيمة دليل التنمية الب�شرية ب�شبب عدم امل�ش�واة يف خمتلف الأبع�د
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مالحظة: الأرقام املحاذية للخانات هي الن�شب املئوية للخ�شائر الناجمة عن عدم امل�شاواة املتعدد الأبعاد )انظر اجلدول الإح�شائي 5(.

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

�شك�ن بلدان جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى وجنوب اآ�شي� والبلدان العربية 5.2ال�شكل
ي�شجلون اأكرب اخل�ش�ئر ب�شبب عدم امل�ش�واة يف التنمية الب�شرية

اخل�ش�ئر يف قيمة دليل التنمية الب�شرية وعن��شره ب�شبب عدم امل�ش�واة ح�شب املن�طق
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مالحظة: الأرقام داخل اخلانات هي الن�شب املئوية للخ�شائر الناجمة عن كل عن�رش من عنا�رش دليل التنمية الب�رشية.

امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.
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يتجا�ز عدم امل�سا�اة 
يف ال�سحة �التعليم 

يف اأكرث من ثلث البلدان 
عدم امل�سا�اة يف الدخل

التنمية  دليل  فيها  ي�شجل  التي  البلدان  فبني 
اأكرث  موزامبيق  تخ�رش  منخف�شة،  قيمة  الب�رشية 
من 45 يف املائة من قيمة هذا الدليل، وتخ�رش غانا 
دليل  التي ي�شجل فيها  البلدان  املائة. وبني  25 يف 
التنمية الب�رشية قيمة مرتفعة، تخ�رش بريو 31 يف 
املائة من قيمة هذا الدليل، بينما تخ�رش اأوكرانيا 8 
يف املائة.  اأما بني البلدان املتقدمة، فت�شجل كوريا 
اجلنوبية  اأكرب خ�شارة ت�شل اإىل حواىل 17 يف املائة.  
التنمية  دليل  قيمة  يف  اخل�شائر  اأكرب  وتطال 
الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  بلدان  �شكان  الب�رشية 
الكربى حيث الفوارق كبرية يف الأبعاد الثالثة، تليها 
جنوب اآ�شيا والبلدان العربية )ال�شكل 5.2(.  وت�شجل 
جنوب اآ�شيا فوارق كبرية يف ال�شحة والتعليم، ففي 
بن�شبة  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  ترتاجع  الهند 
41 يف املائة يف بُعد التعليم و31 يف املائة يف بُعد 
اخل�شائر  فتُعزى  العربية،  البلدان  اأما يف  ال�شحة.  
الكبرية اإىل عدم امل�شاواة يف توزيع التعليم.  ففي كل 
من م�رش واملغرب، مثالً، يخ�رش دليل التنمية الب�رشية 
28 يف املائة من قيمته، ويعزى معظم اخل�شارة اإىل 
عدم امل�شاواة يف التعليم.  ويف مناطق اأخرى تُعزى 
واحد.  بُعد  يف  امل�شاواة  عدم  اإىل  عموماً،  اخل�شائر، 
حده  الب�رشية  التنمية  يف  امل�شاواة  عدم  ويبلغ 
كذلك  جيد  والو�شع  املتقدمة.  البلدان  يف  الأدنى 
�شيما  ول  الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  �رشق  بلدان  يف 
اأما  والتعليم.  ال�شحية  الرعاية  على  احل�شول  يف 
واآ�شيا  اأوروبا  يف  ال�شابقة  ال�شرتاكية  القت�شادات 
توزيع  يف  امل�شاواة  من  قريبة  تزال  فال  الو�شطى، 

الإجنازات يف الأبعاد الثالثة.
معدلً  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�شاب  وعند 
بعامل عدم امل�شاواة يف فرتات زمنية خمتلفة، ميكن 
اأمناط عدم امل�شاواة ومقارنتها.  ففي الفرتة  تقدير 
من 2000 اإىل 2005، تراجع الفارق بني دليل التنمية 
الب�رشية ودليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم 
28.5 يف  اإىل  املائة  يف   31 من  الربازيل  يف  امل�شاواة 
امل�شاواة يف جميع  عدم  تراجع  على  يدل  ما  املائة، 
الأبعاد، مبعدل 3 نقاط مئوية يف ال�شحة ونقطتني 

مئويتني يف التعليم والدخل.  

اخل�ش�رة يف ال�شحة والتعليم تفوق 
اخل�ش�رة يف الدخل

اأو يف  التعليم  اأو  ال�شحة  امل�شاواة يف  يتجاوز عدم 
الثنني معاً يف اأكرث من ثلث البلدان عدم امل�شاواة يف 
الدخل. ويرتاوح الفارق بني قيمة دليل التنمية الب�رشية 
وقيمة الدليل املعدل بعامل عدم امل�شاواة بني 4 يف 

املائة )يف اآي�شلندا( و59 يف املائة )يف اأفغان�شتان( يف 
ال�شحة، وبني 1 يف املائة )يف اجلمهورية الت�شيكية( 
و50 يف املائة )يف اليمن( يف التعليم، وبني 4 يف املائة 
)يف اأذربيجان( و68 يف املائة )يف ناميبيا( يف الدخل.  
التي  البلدان  امل�شاواة يف  عدم  م�شتوى  ويرتفع 
دليل  قيمة  حيث  من  منخف�شة  مرتبة  يف  حتل 
التنمية الب�رشية، �شواء اأكان يف الدخل اأم يف الأبعاد 
غري املرتبطة بالدخل، لكن العالقة بني عدم امل�شاواة 
الأبعاد  اأقوى يف حالة  تبدو  الب�رشية  التنمية  ودليل 
)انظر  الدخل  حالة  منها يف  بالدخل  املرتبطة  غري 
الف�شل 3(. واخلال�شة العامة اأن عدم امل�شاواة يوؤثر 
ولكن  الب�رشية،  التنمية  يف  الإجنازات  على  �شلباً 
الو�شع يختلف بني بلد واآخر، فالبلدان التي ل تزال 
لي�شت  الدرا�شة  �شنوات  حيث  من  املتو�شط  دون 
املتو�شط.   التي جتاوزت هذا  البلدان  من  اأقل تكافوؤاً 
)7 �شنوات(  الربازيل  الدرا�شة يف  فمتو�شط �شنوات 
هو اأقل بكثري من متو�شط �شنوات الدرا�شة يف كوريا 
اجلنوبية )12 �شنة(. لكن اخل�شارة الناجمة عن عدم 
)اأي البلدين  يف  نف�شها  هي  التعليم  يف  امل�شاواة 
حواىل 26 يف املائة(. والبلدان التي ت�شجل املتو�شط 
ت�شهد  قد  الولدة   عند  املتوقع  للعمر  نف�شه 
م�شتويات خمتلفة من عدم امل�شاواة، توؤدي اإىل خ�شائر 
يف ال�شحة، مثالً، ت�شل ن�شبتها اإىل 33 يف املائة يف 
باك�شتان، و23 يف املائة يف منغوليا، و12 يف املائة يف 
الحتاد الرو�شي. ويتاأثر عدم امل�شاواة يف متو�شط العمر 
املتوقع عند الولدة مبعدلت وفيات الر�ّشع والأطفال. 
ويف هذه النتائج ما يدل على القيمة احلقيقية 
املختلفة، وكذلك  الأبعاد  امل�شاواة يف  لقيا�س عدم 
بها  العمل  ميكن  التي  ال�شيا�شات  طبيعة  على 
على هذا ال�شعيد. فالفوارق يف ال�شحة والتعليم 
ففي  كبري.  حتدٍ  اأمام  ال�شيا�شات  �شانعي  ت�شع 
برامج، كربامج  ال�رشوري و�شع  ال�شحة، من  جمال 
التح�شني، لت�شييق الفجوة بني الأغنياء والفقراء 
التعليم  اأما  العامة)7(.  اخلدمات  على  احل�شول  يف 
فهو �شبه متاح للجميع عن طريق القطاع العام، 
كما اأو�شحنا يف الف�شل 2، لذلك يجب بذل املزيد 

من اجلهود لتحقيق امل�شاواة يف احل�شول عليه. 

حدود دليل التنمية الب�شرية معدلً 
بع�مل عدم امل�ش�واة

دليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم امل�شاواة 
دليل  قيا�شه  عن  عجز  الذي  امل�شاواة  عدم  يقي�س 
قا�رشاً  يزال  الدليل ل  ولكن هذا  الب�رشية.  التنمية 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  املتداخلة،  الفوارق  ر�شد  عن 
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تبقى الفوارق يف 
الإجنازات بني اجلن�سني 

عائقاً كبياً اأمام 
التنمية الب�رشية.  

فمنذ عام 1990، اأحرزت 
الفتيات �الن�ساء 

تقدماً كبياً، �لكن ما 
اأجنز ل يكفي لتحقيق 
الإن�ساف بني اجلن�سني

اأو من  واحد  وجه  يعانون من  اأنف�شهم  الأ�شخا�س 
اأوجه حرمان متعددة )8(. وهذا النق�س يُعزى ب�شبب 
م�شائل تقنية واأخرى متعلقة بالبيانات.  و�شيجري 

يزال  ل  الذي  الدليل،  هذا  حت�شني  على  العمل 
مقيا�شاً جتريبياً، بناًء على ما يرد من تعليقات عليه 

وما يتوفر من بيانات مع الوقت. 

تبقى الفوارق يف الإجنازات بني اجلن�شني عائقاً كبرياً 
اأحرزت   ،1990 عام  فمنذ  الب�رشية.  التنمية  اأمام 
التقدم  هذا  ولكن  كبرياً،  تقدما  والن�شاء  الفتيات 
اجلن�شني.   بني  الإن�شاف  لتحقيق  كافياً  يكن  مل 
يف  املُ�شتخدمة  الطرق  اجلزء  هذا  يف  ون�شتعر�س 
يف  ونتو�شع  اجلن�شني،  بني  الفوارق  ور�شد  قيا�س 
يف  الفوارق  هذه  قيا�س  يف  املُطبقة  الطرق  بحث 
الذي  اجلن�شني،  بني  الفوارق  ودليل  الأبعاد.  خمتلف 
يُعترب مقيا�شاً جتريبياً اآخر، هو دليل فريد من نوعه، 
ي�شمل التح�شيل العلمي، وامل�شاركة القت�شادية 
باملراأة،  اخلا�شة  ال�شحية  والق�شايا  وال�شيا�شية، 
الوطني.   ال�شعيد  على  املتداخلة  الفوارق  ويقي�س 
املقايي�س  الدليل على غريه من  يتفوق هذا  وبذلك 
ويت�شمن  اجلن�شني.  بني  امل�شاواة  لر�شد  العاملية 
اجلدول الإح�شائي 4 �شل�شلة من التقديرات لدليل 
التي  البلدان  جميع  ت�شمل  اجلن�شني،  بني  الفوارق 

تتوفر عنها البيانات.  
املراأة  تعاين منها  التي  احلرمان  اأوجه  ومقايي�س 
ر�شد  ويف  العالقة،  امل�شاكل  تو�شيح  يف  ت�شاعد 
التقدم نحو حتقيق اأهداف امل�شاواة بني اجلن�شني، ويف 
 ،1990 عام  ومنذ  ال�شاأن.  بهذا  احلكومات  م�شاءلة 
ازداد ن�رش البيانات التي تو�شح الفوارق بني اجلن�شني، 
احلكومات  بذلتها  التي  امل�شرتكة  للجهود  نتيجة 
يف  مبا  الدولية،  واملنظمات  املدين  املجتمع  وهيئات 
التعاون  ومنظمة  الدولية،  العمل  منظمة  ذلك 
الدويل،  والبنك  القت�شادي،  امليدان  يف  والتنمية 

واملنتدى القت�شادي العاملي.  
الفوارق بني  لقيا�س  العاملية  املقايي�س  اأول  ومن 
بني  امل�شاواة  اأ�شا�س  على  التنمية  دليل  اجلن�شني، 
الرجل واملراأة ودليل متكني املراأة، وقد اأطلقهما تقرير 
اأي قبل انعقاد املوؤمتر  التنمية الب�رشية لعام 1995، 
العاملي الرابع املعني باملراأة يف بيجني.  وكان الهدف 
من دليل التنمية الب�رشية على اأ�شا�س امل�شاواة بني 
اأبعاد  يف  اجلن�شني  بني  الفوارق  قيا�س  واملراأة  الرجل 
املراأة  متكني  دليل  اأما  الب�رشية)9(.  التنمية  دليل 
فريكز على امل�شاركة ال�شيا�شية )التي تقا�س على 
اأ�شا�س ح�شة املراأة من املقاعد الربملانية(، وامل�شاركة 
املراأة  اأ�شا�س ح�شة  على  تقا�س  )التي  القت�شادية 

قي��س الفوارق بني اجلن�شني: الدليل اجلديد للفوارق بني اجلن�شني

الرفيعة امل�شتوى واملنا�شب املهنية(،  من املنا�شب 
وامتالك املوارد القت�شادية )الذي يُقا�س على اأ�شا�س 
الرائدة  اخلطوة  هذه  وا�شتاأثرت  الدخل(.  فجوة 
من  تبعها  ما  بف�شل  وذلك  العام،  الراأي  باهتمام 
البيانات  جمع  اأهمية  على  واأكدت  �شنوية،  تقارير 
من  كالً  اأن  غري  وحتليلها.  اجلن�س  ح�شب  امل�شنفة 
دليل التنمية على اأ�شا�س امل�شاواة بني الرجل واملراأة 
ومقيا�س متكني املراأة اأثار نقا�شاً حول كيفية تطوير 
دليل موثوق ي�شلح لقيا�س الفوارق بني اجلن�شني)10(. 
اأ�شا�س  على  الب�رشية  التنمية  دليل  وتعّر�س 
امل�شاواة بني الرجل واملراأة ودليل متكني املراأة ملجموعة 

من النتقادات فيما يلي اأهمها)11(: 
املطلقة  الإجنازات  بني  القيا�شان  هذان  يجمع  • •	
والإجنازات الن�شبية. وتبدو نتيجة القيا�س �شيئة 
املطلق  يف  منخف�شاً  دخالً  ي�شجل  بلد  يف كل 
حيث  من  مثالياً  و�شعاً  ي�شهد  كان  لو  حتى 
امل�شاواة بني اجلن�شني.  وقيمة دليل التنمية على 
ح�شيلة  هي  واملراأة  الرجل  بني  امل�شاواة  اأ�شا�س 
الفوارق  بعامل  الب�رشية  التنمية  دليل  لتعديل 
بني اجلن�شني، وهكذا يكون هذا الدليل مقيا�شاً 
اأن  مع  للفوارق،  ومقيا�شاً  الإجنازات  ملجموع 
اأنه  على  الأحيان  من  الكثري  يف  يجري  تف�شريه 

يبني الفوارق فقط. 
ا�شتُخدمت الفرتا�شات بكرثة ل�شد النق�س يف  • •	
الدخل  ح�ش�س  اإىل  بالن�شبة  اأما  البيانات. 
اأرباع  ثالثة  من  فاأكرث  الدليلني،  يف  الن�شبية 
افرتا�شية.   كانت  بالبلدان  املتعلقة  التقديرات 
ومبا اإن الدخل هو احلد الفا�شل بني دليل التنمية 
الب�رشية ودليل التنمية على اأ�شا�س امل�شاواة بني 
الرجل واملراأة، كانت هذه الفرتا�شات من العوامل 

التي توؤثر على �شحة القيا�س.  
املراأة متكني  مقيا�س  يف  املوؤ�رشات  كل  تعك�س  • •	
تقريباً حتيزاً كبرياً اإىل النخبة التي تعي�س يف املدن 
على  تنطبق  التي  املوؤ�رشات  بع�س  وت�شتخدم 
البلدان املتقدمة اأكرث منها على البلدان النامية. 

للنق�س  نتيجة  هي  امل�شاكل  هذه  ومعظم 
الكبري يف البيانات، الذي ل يزال عائقاً حتى اليوم.  
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عن��شر دليل الفوارق بني اجلن�شني 5.3ال�شكل 
دليل الفوارق بني اجلن�شني - ثالثة اأبع�د وخم�شة موؤ�شرات






































مالحظة: يرمز حجم الأطر اإىل الوزن الن�شبي للموؤ�رشات والأبعاد.

امل�شدر: مكتب تقرير التنمية الب�رشية. 

عن  مبناأى  فيبدو  اجلن�شني،  بني  الفوارق  دليل  اأما 
النتقادات الرئي�شية، اإذ ل يعتمد على الفرتا�شات، 
بل يت�شمن ثالثة اأبعاد حا�شمة بالن�شبة اإىل املراأة، 
هي ال�شحة الإجنابية، والتمكني، وامل�شاركة يف �شوق 
العمل.  وهو يجمع هذه الأبعاد يف مقيا�س مركب، 
وذلك لأن اجلمع بني التمكني والتنمية يعطي �شورة 
اأكرث تكامالً)12(. ول يرتبط اأي عن�رش من عنا�رش هذا 
الدليل الأ�شا�شية مب�شتوى التنمية العام يف البلد، 
ولذلك باإمكان البلدان النامية اأن ت�شجل اأداء جيداً، 
بني  حمدودة  الفوارق  كانت  اإذ  الدليل،  هذا  ح�شب 

اجلن�شني. 
نهج  الدليل  هذا  يف  املعتمد  النهج  وي�شبه 
دليل عدم امل�شاواة، ويرتكز على املقارنة بني فئتني، 
فقط  بينهما  الفوارق  ويقي�س  والن�شاء،  الرجال  اأي 
على م�شتوى كل بلد )للمزيد من التفا�شيل انظر 
التنمية  دليل  حالة  وكما يف   .)3 الفنية  املالحظة 
هذا  يقي�س  امل�شاواة،  عدم  بعامل  معدلً  الب�رشية 
الدليل الفارق يف الإجنازات الناجم عن عدم امل�شاواة  
يف الأبعاد الرئي�شية. وترتاوح قيمة هذا الدليل بني 
الأبعاد(  التامة يف جميع  امل�شاواة  �شفر )يف حالة 

وواحد )يف حالة انعدام امل�شاواة(.   
وترتفع قيمة دليل الفوارق بني اجلن�شني عندما 
اأوجه احلرمان على م�شتوى الأبعاد مرتابطة،  تكون 
اأي عندما تكون الفوارق بني اجلن�شني متداخلة بني 
الأبعاد)13(. ويف ذلك ما ي�شري اإىل اأن الأبعاد املختلفة 

بني  ترابط  وجود عالقة  واإىل  بينها،  فيما  متكاملة 
على  احل�شول  واإمكانية  مثالً،  الدرا�شة،  م�شتوى 
والواقع  الأمهات)14(.  وفيات  ومعدل  العمل  فر�س 
املتداخلة هي م�شدر من م�شادر  اأوجه احلرمان  اأن 

ق�ش�ي� ل ي�شمله� القي��س لعدم توفر البي�ن�ت5.2الإطار

يوؤثر توزيع الأدوار بني الرجل واملراأة على كيفية ق�شاء الوقت املتاح لكل منهما.  فكثرياً ما يقع على 
عاتق املراأة، اإ�شافة اإىل م�شاركتها يف القوى العاملة، عبء رعاية الأ�رشة وتدبري املنزل، مما يحّد من وقت 
راحتها، ويعر�شها لالإجهاد والإرهاق. ومع تزايد الوعي مبدى تاأثري ا�شتخدام الوقت على الرفاه، ل يزال من 
ال�شعب توفري املعلومات الالزمة لقيا�س هذا البعد ويتعذر جمعها بانتظام، وبالتايل ل ميكن اإدراج هذا 

البعد �شمن املقايي�س العاملية. 
اأما املعلومات حول حيازة املراأة لالأ�شول القت�شادية، �شواء اأكان مبفردها اأم مب�شاركة الزوج، فهي 
بالغة الأهمية، ل �شيما فيما يتعلق بالأ�شول غري املنقولة. لكن البيانات غري وافية على هذا ال�شعيد. 
وا�شتحدثت منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة قاعدة بيانات خا�شة بحقوق ملكية الأرا�شي للمراأة 
والرجل، تت�شمن بيانات حول �شتة موا�شيع هي التالية: الإطار القانوين، وحيازة الأرا�شي، واملعاهدات 
هذه  ولكن  الأرا�شي.   ا�شتخدام  واإح�شاءات  املدين،  املجتمع  ومنظمات  العرفية،  والقوانني  الدولية، 

البيانات متوفرة عن اأقل من 100 بلد.
واملوؤ�شف اأن العنف �شد املراأة، منت�رش على نطاق وا�شع، ولكنه لي�س موثقاً بطرق ت�شّهل املقارنة 
الدولية.  وت�شري تقديرات منظمة ال�شحة العاملية اإىل اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي تعر�شن لعنف ج�شدي 

اأو جن�شي ت�شل اإىل 71 يف املائة يف بع�س البلدان.
اأما يف قيا�س امل�شاركة يف �شنع القرار، فتت�شم املوؤ�رشات التي جُتمع على �شعيد املجتمع املحلي 
باأهمية بالغة، ومنها موؤ�رشات التمثيل والقيادة، التي ازدادت اأهميتها يف العديد من البلدان، ومنها 
البلدان، والبيانات اخلا�شة بتوزيع  البيانات القابلة للمقارنة غري متوفرة �شوى عن بع�س  الهند. لكن 

الت�شويت يف النتخابات بني اجلن�شني نادرة اأي�شاً.

.Agarwal 2003; UNDESA-DAW-CSW 2010; Desai 2010 :امل�شدر
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خ�ش�ئر كبرية ب�شبب الفوارق بني اجلن�شني يف دليل التنمية الب�شرية5.4ال�شكل
خ�ش�ئر يف الإجن�زات ب�شبب الفوارق بني اجلن�شني ملجموعة خمت�رة من البلدان 
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امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

من  هو  الأوجه  هذه  ور�شد  اجلن�شني،  بني  الفوارق 
بني  الفوارق  دليل  متيز  التي  الرئي�شية  ال�شمات 
قلة  حتول  حيث  امل�شاواة،  عدم  دليل  عن  اجلن�شني 
البيانات دون ر�شد الرتابط بني الأبعاد.  وت�شمن هذه 
الطريقة عدم التعوي�س عن �شعف الإجناز يف اأحد 

الأبعاد بقوة الإجناز يف بُعد اآخر. 

اأبع�د وموؤ�شرات

يلخ�س ال�شكل 5.3 اأبعاد دليل الفوارق بني اجلن�شني 
الالزمة  البيانات  النق�س يف  حدة  ويبني  وموؤ�رشاته، 
لقيا�س امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف خمتلف اأنحاء 

العامل. و�شنتناول كل من هذه الأبعاد باإيجاز.

ال�سحة الإجنابية
معدل  هما،  موؤ�رشان  الإجنابية  ال�شحة  لقيا�س 
املراهقات)15(.   خ�شوبة  ومعدل  الأمهات  وفيات 
اأهمية كبرية وفيه ما  الإجناب  املراأة يف فرتة  فلرفاه 
من  احلد  وميكن  املجتمع.  املراأة يف  و�شع  على  يدل 

التعليم  طريق  عن  الولدة  عند  املراأة  وفاة  خطر 
و�شائل  وا�شتخدام  ال�شليمة،  والتغذية  الأ�شا�شي، 
ما  ال�شحية  اخلدمات  على  واحل�شول  احلمل،  منع 
قبل الولدة، والولدة باإ�رشاف جهاز طبي متخ�ش�س.  
ولكن املراأة يف القرن احلادي والع�رشين، هي يف الكثري 
من احلالت، حمرومة من هذه اخلدمات، على الرغم 

من توّفر العديد منها بكلفة منخف�شة. 
واآخر،  بلد  الأمهات بني  وفيات  وتتباين معدلت 
وحتى بني البلدان التي ت�شجل م�شتويات متقاربة 
يف الدخل.  فدخل الفرد يف اإيران يتجاوز دخل الفرد 
يف كو�شتاريكا، لكن معدل وفيات الأمهات يف اإيران 
يتجاوز ما هو عليه يف كو�شتاريكا بحواىل 4.5 مرات؛ 
ودخل الفرد يف اإندوني�شيا يتجاوز بقليل دخل الفرد يف 
منغوليا، ولكن معدل وفيات الأمهات يف اإندوني�شيا 
بحواىل  منغوليا  الأمهات يف  وفيات  معدل  يتجاوز 
الوليات  يف  الأمهات  وفيات  معدل  اأما  مرات.   9
معدل  مرة   11 بحواىل  فيفوق  الأمريكية  املتحدة 
الرائد  البلد  هي  التي  اآيرلندا  يف  الأمهات  وفيات 

على هذا ال�شعيد. 



93 الف�صل 5 ابتك�رات يف قي��س عدم امل�ش�واة والفقر

كل
ل�ش

ا

ال�شحة الإجن�بية ال�شبب الرئي�شي يف الفوارق بني اجلن�شني5.5
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امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

من  تخلو  ل  املراأة  حياة  يف  الإجناب  ومرحلة 
امل�شاعب، لكن هذه امل�شاعب تتفاقم عندما يحدث 
الإجناب يف �شن مبكرة، فيعر�س �شحة املراأة ملزيد من 
املخاطر. فالإجناب املبكر، الذي يقا�س مبعدل اخل�شوبة 
اأ�رشاراً  والطفل  الأم  ب�شحة  يُلحق  املراهقات،  لدى 
ج�شيمة.  وهو مينع املراأة اليافعة من متابعة الدرا�شة، 
وكثرياً ما يح�رشها يف فر�س عمل حمدودة الآفاق)16(.

التمكني 
ل حتظى املراأة عموماً بالكثري من الفر�س للم�شاركة 
امل�شتويات  جميع  على  ال�شيا�شي  العمل  يف 
الرجال  اإىل  الن�شاء  بن�شبة  ذلك  ويقا�س  احلكومية. 
يف  املراأة  ومتثيل  الربملانية.  املقاعد  جمموع  من 
يف  مكانتها  عن  يعرب  الذي  الوطنية،  الربملانات 
ازداد  الذي  ككل،  املجتمع  ويف  ال�شيا�شية  القيادة 
مع الوقت. ومع اأن املعدل العاملي لهذا التمثيل ل 
يزال عند 16 يف املائة، كان برملان رواندا يف عام 2008، 

الربملان الأول ذا الأغلبية الن�شائية. 
اآفاق  تو�شيع  يف  العلمي  التح�شيل  وي�شهم 
والتفكري  الت�شاوؤل  يعزز قدرتها على  اإذ  املراأة،  حرية 
والت�رشف، وي�شع يف متناولها وفرة من املعلومات.  
وللمراأة املتعلمة حظوظ اأوفر يف احل�شول على عمل 
والعناية  العامة،  املناق�شات  يف  وامل�شاركة  لئق، 
اأخرى.   مبادرات  واتخاذ  اأ�رشتها،  و�شحة  ب�شحتها 
ونركز يف هذا ال�شياق على الفوارق بني اجلن�شني يف 

التح�شيل العلمي الثانوي والعايل.

�سوق العمل
العاملة  القوى  يف  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  راوحت 
عند حواىل 51 يف املائة يف عام 2008)17(. واملق�شود 
العمل  عن  والعاطلون  العاملون  العاملة،  بالقوى 
الباحثني  اإىل  بالإ�شافة  عمل(  عن  يبحثون  )الذين 
املراأة  م�شاركة  ازدادت  وقد  جزئي.  بدوام  عمل  عن 
يف البلدان العربية بحواىل 9 نقاط مئوية منذ عام 
 ،2008 املائة يف عام  27 يف  ن�شبتها  وبلغت   ،1980

وهي ن�شبة ل تتجاوز ن�شف املتو�شط العاملي)18(. 
ما  على  العاملة،  القوى  يف  امل�شاركة  ون�شبة 
الوظائف  يف  التمييز  تغفل  مدلول،  من  حتمله 
)انظر  اجلن�شني  بني  الأجور  وفارق  العمل  �شوق  يف 
بني  الدخل  توزيع  قيا�س  وموؤ�رشات   .)4 الف�شل 
اجلن�شني  غري متوفرة يف عدد كبري من البلدان)19(.  

اأبعاد ل ي�سملها الدليل
املراأة،  برفاه  تت�شل  التي  الأخرى  الق�شايا  ومن 
املنزيل،  والعنف  الأ�شول،  وحيازة  الوقت،  ا�شتخدام 

قيا�شها  يتطلب  ق�شايا  وهي  املحلي.  والتمكني 
)الإطار  تزال غري متوفرة  ل  وموثوقة  دقيقة  بيانات 
5.2(. وهذه الق�شايا يجب اأن تكون يف �شلب اجلهود 
الوعي،  لتعزيز  الالزمة  املعلومات  لتوفري  املبذولة 
واإثراء املناق�شات العامة، وتوجيه �شنع ال�شيا�شات 

)الف�شل 6(.

تب�ين �ش��شع يف دليل الفوارق بني 
اجلن�شني

 0.17 بني  اجلن�شني  بني  الفوارق  دليل  قيمة  ترتاوح 
و0.85 )وهذا الفارق هو عبارة عن خ�شارة يف الإجنازات 
ترتاوح ن�شبتها بني 17 و85 يف املائة(. ويبني ال�شكل 
5.4 احلد الأدنى واحلد الأق�شى لهذه اخل�شارة وفقاً 
دليل  حيث  من  البلدان  جمموعات  لت�شنيف 
التنمية الب�رشية.  وحتل هولندا على راأ�س القائمة، 
بني  امل�شاواة  حتقيق  اإىل  الأقرب  البلد  ب�شفتها 
اجلن�شني، تليها الدامنرك، وال�شويد، و�شوي�رشا. ويبلغ 
يف  اجلن�شني   بني  الفوارق  دليل  قيمة  متو�شط 
  .0.23 امل�شاواة  حتقيق  اإىل  الأقرب  الع�رشة  البلدان 
ملعدل  جداً  منخف�شاً  م�شتوى  ت�شجل  فهولندا 
وفيات الأمهات، وهي بني البلدان الأوىل يف العامل من 
حيث انخفا�س معدل خ�شوبة املراهقات.  وقد باتت 
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مق�رنة اخل�ش�ئر يف التنمية الب�شرية5.6ال�شكل
مق�رنة بني اخل�ش�ئر الن�جمة عن الفوارق بني اجلن�شني وعن عدم امل�ش�واة يف خمتلف الأبع�د
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امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

قريبة جداً من التكافوؤ بني اجلن�شني يف التح�شيل 
اأبعد  اأما  والعمل.  ال�شيا�شية،  وامل�شاركة  العلمي، 
جمموعة  يف  اجلن�شني  بني  التكافوؤ  و�شع  عن  بلد 
العربية  البلدان املتقدمة فهو قطر. وحتل اململكة 
�شمن  الرتتيب  اآخر  يف  واليمن  والعراق  ال�شعودية 
املجموعة التي تنتمي اإليها من حيث دليل التنمية 
الب�رشية.  وحتل بوروندي يف طليعة البلدان القريبة 
جمموعة  �شمن  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حتقيق  اإىل 
وفقاً  املنخف�شة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان 
يف  ال�شني  حتل  وكذلك  الب�رشية،  التنمية  لدليل 

طليعة البلدان ذات التنمية الب�رشية املتو�شطة.  
اأما البلدان التي حتل يف اآخر القائمة من حيث 
متو�شط دليل الفوارق بني اجلن�شني فهي )بالرتتيب 
التنازيل( الكامريون، وكوت ديفوار، وليربيا، وجمهورية 
اأفريقيا الو�شطى، وبابوا غينيا اجلديدة، واأفغان�شتان، 
الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  والنيجر،  ومايل، 
ومن   .0.79 فيها  الدليل  متو�شط  ويبلغ  واليمن، 
بني  كبرية  فوارق  ت�شهد  التي  الأخرى  البلدان 
ال�شعودية،  العربية  اجلن�شني بنن، ومالوي، واململكة 
و�شرياليون. وتنتمي اململكة العربية ال�شعودية اإىل 
فئة التنمية الب�رشية املرتفعة، اإذ حتل يف املرتبة 55 
وتبلغ  الب�رشية،  التنمية  لدليل  العاملي  الرتتيب  يف 
قيمة الدليل فيها 0.75، ويقارب دخل الفرد 25,000 
دولر. ويف املقابل ل تزال ح�شة املراأة على الرغم من 
تقدمها يف التح�شيل العلمي، �شبه منعدمة يف 
الربملان، وم�شاركتها يف القوى العاملة ل تتجاوز ربع 
م�شاركة الرجل. وهكذا ت�شل قيمة دليل الفوارق بني 
اجلن�شني اإىل 0.76، وحتل اململكة، على هذا ال�شعيد، 

بلداً.    138 العينة، وهو  128 من جمموع  املرتبة  يف 
ال�شبب  هي  الإجنابية  ال�شحة  اأن  ويت�شح 
خمتلف  يف  اجلن�شني  بني  الفوارق  يف  الرئي�شي 
البلدان  وت�شهد   .)5.5 )ال�شكل  العامل  مناطق 
يف  الأداء  يف  �شعفاً  اآ�شيا  جنوب  وبلدان  العربية 
جمال متكني املراأة.  وتتجلى الفوارق بني اجلن�شني يف 
املراأة  م�شاركة  �شعف  كذلك، يف  العربية  البلدان 
يف القوى العاملة. اأما امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة 
فت�شجل يف بلدان جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى 
واأوروبا  العربية،  البلدان  يف  ن�شبتها  تفوق  ن�شبة 
التقدم  هذا  لكن  اآ�شيا.  وجنوب  الو�شطى،  واآ�شيا 
الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  منطقة  اأحرزته  الذي 
التعليم.   يف  فوارق  تقابله  التمكني  يف  الكربى 
ت�شجل  الو�شطى  واآ�شيا  اأوروبا  يف  بلدان  تزال  ول 
اأن  الربملانية مع  املقاعد  للمراأة من  ح�شة متدنية 
اجلن�شني يف  بني  التكافوؤ  كادت حتقق  البلدان  هذه 
معدلت  وت�شجل  العمل،  ويف  العلمي  التح�شيل 

متدنية من وفيات الأمهات.
وبوجه عام ت�شجل البلدان التي حتل يف اأ�شفل 
الرتتيب معدلت خطرية على رفاه املراأة، فمتو�شط 
التي  الع�رشين  البلدان  يف  الأمهات  وفيات  معدل 
لكل  وفاة  حالة   915 يبلغ  الرتتيب،  اأ�شفل  يف  حتل 
املراهقات  خ�شوبة  ومعدل  حية،  ولدة   100,000
الفئة  اإمراأة من   1,000 لكل  ولدة   111 اإىل  ي�شل 
املتو�شطني  هذين  من  وكل  �شنة،   15-19 العمرية 
273 حالة  الذي هو  العاملي  املتو�شط  يتجاوز بكثري 
وفاة و45 ولدة. واإ�شافة اإىل ذلك، تبلغ ن�شبة الن�شاء 
لكل  واحدة  اإمراأة  الربملانية  املقاعد  من  الرجال  اإىل 

ثمانية من الرجال. 
بني  الفوارق  بني   )0.87( وثيق  ترابط  ويالحظ 
يف  امل�شاواة  عدم  عن  الناجمة  واخل�شارة  اجلن�شني 
البلدان  اأن  الب�رشية. وهذا يبني  التنمية  دليل  توزيع 
التي ت�شجل توزيعاً غري مت�شاو يف التنمية الب�رشية 
ت�شهد فوارق كبرية بني الرجل واملراأة، والبلدان التي 
ت�شهد فوارق كبرية بني الرجل واملراأة ت�شجل توزيعاً 

غري مت�شاو يف التنمية الب�رشية )ال�شكل 5.6()20(.
يف  �شعيفاً  اأداء  ت�شجل  التي  البلدان  ومن 
وموزامبيق،  الو�شطى،  اأفريقيا  جمهورية  الجتاهني 
قيمة  يف  اخل�شائر  تفوق  حيث  وهايتي،  وناميبيا، 
دليل التنمية الب�رشية 40 يف املائة )عدم امل�شاواة( 
البلدان  اأما  اجلن�شني(.  بني  )الفوارق  املائة  يف  و70 
املتو�شطة الأداء، حيث اخل�شارة ب�شبب عدم امل�شاواة 
58 يف  اجلن�شني  بني  الفوارق  وب�شبب  املائة،  21 يف 
ذات  البلدان  ومن  واملك�شيك.  تايلند  فت�شم  املائة، 
الأداء الأف�شل على ال�شعيدين، الدامنرك، وال�شويد 
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الفقر: �شور من الواقع يف اإندوني�شي� وكيني� ومدغ�شقر 5.3الإطار

جيام، عمرها 70 �شنة، تعي�س بالقرب من جينار يف اإندوني�شيا، مع زوجها، واإبنها 
وزوجة ابنها وحفيدها. زوج جيام، جوجو، كفيف ل ي�شتطيع العمل.  وابنها، بانينيو، 
يعاين من اإعاقة عقلية لكنه يعمل يف اإحدى املزارع يف مو�شم احل�شاد ويتقا�شى 
حوايل 1.10 دولر يف اليوم.  كانت جيام تعمل يف اإحدى املزارع لكنها اليوم جتمع بقايا 
الطعام. ومل  يوفر لها بع�س  واإمنا  باملال  العمل ل يعود عليها  الأرز، وهذا  ح�شاد 
اأفراد هذه العائلة يعانون  الدرا�شة البتدائية. وجميع  اأفراد العائلة  اأي من  يكمل 
يعي�شون يف  فهم  املعي�شي،  امل�شتوى  بُعد  عديدة يف  ملوؤ�رشات  وفقاً  احلرمان  من 
منزل اأر�شه قذرة، حيث ل كهرباء، ول مياه جارية، ول وقود للطهو، كما يعانون من 

احلرمان من الغذاء. 
لونغا  ال�شت يف حي  وبناتها  زوجها  مع  وتعي�س  �شنة،   30 عمرها  �شالومي، 
لونغا وهو من الأحياء الفقرية يف نريوبي. زوجها يعمل فقط عندما تتوفر له فر�شة 
يف املنطقة ال�شناعية املجاورة.  وهذا نادر. اأما هي، فال ت�شتطيع العمل، لأن عليها 
اأن تبقى يف املنزل لرعاية بناتها، وحتاول اأن تك�شب القليل من املال باإي�شال املياه 
وال�رشف  اجلارية،  واملياه  الكهرباء،  من  �شالومي حمرومة  عائلة  الأخرى.  الأ�رش  اإىل 
ال�شحي.  وقد اأجنبت �شالومي �شبعة اأولد، تويف اأحدهم منذ ب�شع �شنوات، وكان 
له من العمر اأربعة اأ�شهر.  مريه، ولها من العمر 6 �شنوات، يجب اأن تكون ُملتحقة 
باملدر�شة مع اأخواتها الأكرب منها �شناً، لكن �شالومي وزوجها ل ي�شتطيعان تاأمني 
ر�شم الت�شجيل الذي هو 300 �شلن كيني )اأي ما يعادل 4 دولرات(. وترتاوح اأعمار 
بنات �شالومي بني ثالثة اأ�شهر و14 �شنة.  و�شالومي وغريها ل ميكنهما اأحياناً تاأمني 

الطعام فيعتمدون على اأفراد املجتمع املحلي.  تقول �شالومي: "اأخاف اأن اأعجز عن 
تاأمني الطعام لأطفايل". تعاين عائلة �شالومي من احلرمان يف التعليم وال�شحة 

وامل�شتوى املعي�شي.  
يف  املناطق  اأفقر  اإحدى  مانارينت�شوا،  يف  وتعي�س  �شنة،   35 عمرها  ليديا، 
اأنتاناناريفو يف مدغ�شقر. ت�شكن يف مق�شورة موؤقتة اأر�شها قذرة، بناها �شقيقها 
على قطعة اأر�س ت�شتاأجرها لقاء 2.30 دولراً �شهرياً. هذه املق�شورة غري مزودة باملياه 
ول بالكهرباء. ليديا تعي�س مع اأطفالها الأربعة، وحفيد واحد، تربيهم مبفردها بعد اأن 
هجرها زوجها منذ اأربعة اأعوام. جتني مبلغاً يرتاوح بني 0.31 و0.63 من الدولر يومياً، 
البال�شتيك،  التي جتمعها مثل زجاجات  النفايات  اأغلب الأحيان من بيع  وذلك يف 
والعلب، والأحذية، واملالب�س القدمية. ت�شتيقظ عادة عند ال�شاعة اخلام�شة �شباحاً 
لت�شل اإىل ال�شوق يف الوقت املنا�شب وحتجز لنف�شها ك�شكاً لبيع الأغرا�س التي 
جتمعها. ثم تعود اإىل املنزل لتتناول الفطور مع اأولدها، ويكون طعام الفطور عبارة 
البنة  وتقوم حا�شنة،  اإىل ك�شكها.  تعود  بعدئذ  اأحياناً.  اخلبز  وبع�س  القهوة  عن 
البكر، بالأعمال املنزلية حني تكون ليديا يف العمل.  الع�شاء هو الوجبة الأ�شا�شية 
ويعمل طفالها  الأعياد.  اإل يف  عادة  الغداء  ت�شرتي طعام  ل  فهي  الأ�رشة؛  لهذه 
جلمع   ويت�شّولن  قدمية  معدنية  قطع  جمع  يف  �شنوات(  و4  �شنوات   6( ال�شغار 
بع�س املال ل�رشاء الطعام.  تعاين اأ�رشة ليديا من احلرمان يف العديد من موؤ�رشات 
اأر�شه قذرة، حيث ل كهرباء، ول مياه، ول  امل�شتوى املعي�شي، فهي ت�شكن منزلً 

�رشف �شحي، كما تعاين من احلرمان من التعليم والغذاء.
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وهولندا، حيث ل تتجاوز ن�شبة اخل�شائر 10 يف املائة 
املائة ب�شبب الفوارق  ب�شبب عدم امل�شاواة و22 يف 

بني اجلن�شني.

حدود دليل الفوارق بني اجلن�شني

دليل الفوارق بني اجلن�شني لي�س دليالً كامالً.  فمن 
تزال  ل  املوؤ�رشات   بع�س  اأن  ت�شوبه  التي  العيوب 

�شبه مقت�رشة على النخبة من ال�شكان )التمثيل 
قيمة  على  تدخل  التي  التعديالت  لكن  الربملاين(. 
بني  الفوارق  لقيا�س  نتيجة  الب�رشية  التنمية  دليل 
اجلن�شني تو�شح و�شع املراأة يف 140 بلدا تقريباً)21(.  
وهذا الدليل، اإذ يعطي �شورة هامة عن الفجوة بني 
اجلن�شني من حيث الرفاه والتمكني، ي�شري اإىل �رشورة 
احلرمان  اأوجه  لإزالة  فعالة  عامة  �شيا�شة  اعتماد 

املتاأ�شلة التي تعاين منها املراأة. 

عليه  الرتكيز  من  بد  ل  جوهري  عن�رش  هو  احلرمان 
عدم  يعني  ل  والفقر  الب�رشية.  التنمية  �شياق  يف 
كفاية الدخل فح�شب، بل يتجاوزه اإىل اأبعاد اأخرى، 
منها تدهور ال�شحة و�شوء التغذية، وتدين م�شتوى 
التعليم واملهارات، وعدم كفاية موارد العي�س، وعدم 
وعدم  الجتماعي،  والإق�شاء  الالئق،  ال�شكن  توفر 
يف  كثريون  يعي�شه  الذي  الفقر  هذا  امل�شاركة. 
اأنحاء العامل، والذي كان حمور الكثري من  خمتلف 
)الإطار  التقرير  هذا  اإعداد  اإطار  امليداين يف  العمل 
5.3(، هو الفقر املتعدد الأوجه، الفقر املتعدد الأبعاد.

قي��س الفقر: الدليل اجلديد للفقر املتعدد الأبع�د

يف  اأ�شا�شية  املالية  املقايي�س  اأن  يف  �شك  ول 
قيا�س الفقر، ولكنها تعجز عن قيا�س اأوجه احلرمان 
يف اأبعاد اأخرى ور�شد تداخلها.  فالأ�رش التي تعاين 
و�شع  تكون يف  اأن  مُيكن  اأوجه حرمان متعددة  من 

اأ�شواأ مما قد يظهره  قيا�س فقر الدخل)22(.
نهج  من  ينبثق  الأبعاد  املتعدد  الفقر  ودليل 
التي  الأبعاد  من  جمموعة  وي�شمل  الإمكانات، 
الفقرية  املحلية  املجتمعات  مب�شاركة  اعتمدت 
وبال�شتناد اإىل توافق عاملي.  ومبا اأن القيا�س يتطلب 
ا�شتقاء البيانات من الأ�رشة املعي�شية نف�شها، تبقى 
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مالحظة: حجم املحاور يرمز اإىل حجم املوؤ�رشات. 
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فامل�شوح  للقيا�س حمدودة.   املتاحة  الأبعاد  خيارات 
اأبعاد هامة  وافية لقيا�س  التي تت�شمن معلومات 
من الفقر، قد ل تت�شمن بيانات كافية عن العمل 
توفر  الدليل  هذا  ويتطلب  وال�شتهالك.  والتمكني 
اأ�شا�شية مثل العمل غري  بيانات وافية عن عنا�رش 
النظامي، والتمكني، واحلماية من العنف، والعالقات 
ونعود  والحرتام(.  الجتماعي  املال  )راأ�س  الإن�شانية 

اإىل هذا املو�شوع يف الف�شل 6. 
ودليل الفقر املتعدد الأبعاد هو دليل ب�شيط وهام 
يكمل  الدليل  وهذا  العامة.   ال�شيا�شة  توجيه  يف 
املقايي�س املالية بنهج اأو�شع نطاقاً)23(. وهذا الدليل 
الأ�رشة  املتداخلة على م�شتوى  احلرمان  اأوجه  يحدد 
الأ�شلي  الدليل  ي�شملها  التي  الثالثة  الأبعاد  يف 
الفقراء  عدد  متو�شط  ويظهر  الب�رشية.  للتنمية 
الفقرية.  الأ�رش  منها  تعاين  التي  احلرمان  واأوجه 
كاملة  �شل�شلة   5 الإح�شائي  اجلدول  ويت�شمن 
الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  اإطار  التقديرات يف  من 
من�شورة.  بيانات  عنها  تتوفر  التي  البلدان  تغطي 
الفقر  دليل  حمل  اجلديد  املقيا�س  هذا  ويحل 
هذا  وكان   .)24(1997 عام  يف  اأُطلق  الذي  الب�رشي 
لقيا�س  ُطّبق  اإذ  اآنذاك،  نوعه  من  فريداً  الدليل 
وامل�شتوى  والتعليم  ال�شحة  يف  احلرمان  جمموع 
يف  امل�شجلة  املتو�شطات  اإىل  ا�شتناداً  املعي�شي 
والأ�رش وجمموعات  الأفراد  يحدد  ل  اأنه  اأي  البلدان، 
ال�شكان التي تعي�س اأوجهاً متداخلة من احلرمان)25(.  

اإذ  الثغرة،  هذه  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  وي�شد 
يقي�س عدد الأ�شخا�س الذين يعي�شون اأوجه حرمان 
يف  يعي�شونها  التي  احلرمان  اأوجه  وعدد  متداخلة 
بُعد  كل  يف  الدليل  هذا  ح�شاب  وميكن  املتو�شط. 
الفقر  اختالف  مدى  لإظهار  الثالثة،  الأبعاد  من 
املتعدد الأبعاد من حيث انت�شاره و�شّدته بني املناطق 
يف  بالغة  اأهمية  ولهذا  وغريها.  الإثنية،  والفئات 

توجيه ال�شيا�شة العامة. 
 

اجت�ه�ت ع�مة يف الفقر املتعدد الأبع�د

دليل الفقر املتعدد الأبعاد هو ح�شيلة عدد ال�شكان 
)ن�شبة  الأبعاد  املتعدد  الفقر  من  يعانون  الذين 
الأ�شخا�س الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد( 
ومتو�شط اأوجه احلرمان التي تعاين منها اأ�رشة فقرية 
توازي  ثالثة  اأبعاد  الدليل  ولهذا  الفقر(.  �شدة  )اأي 
اأي ال�شحة والتعليم  الب�رشية،  التنمية  اأبعاد دليل 
وامل�شتوى املعي�شي.  وتقا�س يف هذه الأبعاد ع�رشة 
موؤ�رشات،  لكل منها الأهمية نف�شها �شمن البُعد 
الذي يعود اإليه )ال�شكل 5.7(. وتعترب الأ�رشة فقرية 
يف اأبعاد متعددة اإذا كانت تعاين من حرمان يف عدد 
يرتاوح بني اثنني و�شتة موؤ�رشات على الأقل )يختلف 
املقيا�س  يف  موؤ�رش  كل  وزن  ح�شب  الفا�شل  احلد 
ككل( )انظر املالحظة الفنية 4(. واحلدود الفا�شلة 
الدليل مت�شددة جداً، تبني حالت  املو�شوعة لهذا 



97 الف�صل 5 ابتك�رات يف قي��س عدم امل�ش�واة والفقر

مق�رنة الفقر املتعدد الأبع�د وفقر الدخل 5.8ال�شكل
ن�شبة ال�شك�ن الذين يعي�شون يف الفقر املتعدد الأبع�د وفقر الدخل يف جمموعة خمت�رة من البلدان

81

55

21

42

62

26

26

54

89

3 12 16

5
14

2

46

12

29

90

39

93

66

65

77





 




 
  




1.25

.Alkire and Santos 2010 امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية با�شتخدام بيانات عن

بالأهداف  مرتبط  ومعظمها  ال�شديد،  احلرمان 
الإمنائية لالألفية.

البلدان  حالة  يف  املقيا�س  هذا  جدوى  وتت�شح 
يقي�س  اإذ  التنمية،  يف  املنخف�س  امل�شتوى  ذات 
وجنوب  اآ�شيا  جنوب  يف  املنت�رشة  احلرمان  اأوجه 
يف  الفقرية  والبلدان  الكربى  الأفريقية  ال�شحراء 
باإطالق  الذي حتقق  الهام  والإجناز  الالتينية.  اأمريكا 
هذا الدليل، هو اإظهار مدى الفقر الذي ل تظهره 
الدليل  هذا  ي�شاعد  باخت�شار،  املالية.  املقايي�س 
عنها  والتعبري  املتداخلة  احلرمان  اأوجه  قيا�س  يف 
عاملي  اإجماع  اعتماده  يف  الأ�شا�س  وكان  بو�شوح، 
على وجود اأبعاد للحرمان خطرية وغري مقبولة جتلى 

يف الأهداف الإمنائية لالألفية. 
 104 يف  ال�شكان  ثلث  اأن  اإىل  تقديراتنا  وت�شري 
يعي�شون  �شخ�س،  مليار   1.75 من  اأكرث  اأي  بلدان، 
قد  الأ�شخا�س  وهوؤلء  الأبعاد)26(.  متعدد  فقر  يف 
يعي�شون، مثالً، يف اأ�رشة ت�شم فرداً يعاين من �شوء 
التغذية، وقد تويف اأحد الأطفال فيها، اأو قد يعي�شون 
يف اأ�رشة مل يحَظ اأي فرد من اأفرادها بخم�س �شنوات 
من الدرا�شة، اأو ت�شم اأطفالً يف �شن الدرا�شة غري 
اأ�رشة  �شمن  يعي�شون  قد  اأو  باملدر�شة.  ملتحقني 

اأي  املعي�شي،  امل�شتوى  حمرومة يف جميع موؤ�رشات 
والكهرباء،  الطهو،  ووقود  واملياه،  ال�شحي،  ال�رشف 

والأر�س النظيفة، والأ�شول.
ومقيا�س الفقر الأكرث �شيوعاً يف الوقت احلا�رش 
هو فقر الدخل، وي�شتخدم فيه خط الفقر الوطني 
اأو معيار دويل. وت�شري التحليالت الأولية اإىل اأن دليل 
الفقر  اأوجه  بع�س  يحدد  الأبعاد  املتعدد  الفقر 
على  الأوجه  هذه  من  وجه  كل  وكذلك  املتداخلة 
من  يعانون  الذين  ال�شكان  عدد  حتديد  وعند  حدة. 
املحدد  اخلط  با�شتخدام  البلدان  يف  الدخل  فقر 
بالعي�س على 1.25 دولر يف اليوم مقابل اأولئك الذين 
يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد، ياُلحظ يف غالبية 
اأن  واملغرب،  اإثيوبيا، وغواتيمال،  البلدان، مبا يف ذلك 
عدد ال�شكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد 
الدخل.   فقر  من  يعانون  الذين  اأولئك  عدد  يفوق 
يف  العامة  الجتاهات  بع�س   5.8 ال�شكل  ويو�شح 
جمموعة من البلدان، بينما ترد نتائج هذا التحليل 
من  بلداً   19 ويف   .5 الإح�شائي  اجلدول  يف  كاملة 
دليل  عليها  يُطبق  التي  العينة  يف  بلداً   72 اأ�شل 
منها  الدخل،  فقر  ومقيا�س  الأبعاد  املتعدد  الفقر 
عدد  يتجاوز  وال�شني،  لنكا  و�رشي  وتنزايا  اأوكرانيا 
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البلدان التي ت�شهد ارتف�ع�ً يف عدد الذين يعي�شون يف فقر متعدد الأبع�د 5.9ال�شكل 
وحرم�ن �شديد

متو�شط �شدة احلرم�ن مق�بل ن�شبة ال�شك�ن الفقراء
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مالحظة: حجم الدوائر يرمز اإىل ال�شكان يف كل بلد. 
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معظم الذين يعي�شون يف فقر متعدد الأبع�د هم من �شك�ن 5.10ال�شكل 
جنوب اآ�شي� وجنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى

توزيع الذين يعي�شون يف فقر متعدد الأبع�د يف البلدان الن�مية
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مالحظة: ت�شمل العينة 98 بلداً نامياً ت�شم 92 يف املائة من �شكان البلدان النامية.
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ال�شكان الذين يعانون من فقر الدخل عدد ال�شكان 
وكلما  الأبعاد.  املتعدد  الفقر  من  يعانون  الذين 
انخف�شت قيمة دليل التنمية الب�رشية للبلد، يُرجح 

اأن يتجاوز الفقر املتعدد الأبعاد فقر الدخل)27(.
مليار   1.75 اأن  اإىل  الإجمالية  تقديراتنا  وت�شري 
�شخ�س يعي�شون يف فقر متعدد الأبعاد، وهذا يتجاوز 
اأقل  الذين يعي�شون على  تقديرات عدد الأ�شخا�س 
1.44 مليار  اليوم، وجمموعهم   دولر يف   1.25 من 
يف البلدان نف�شها، ولكنه اأقل من تقديرات الذين  
يعي�شون على اأقل من دولرين يف اليوم، وجمموعهم 
2.6 مليار �شخ�س تقريباً)28(. وتختلف التقديرات بني 
بلد واآخر لأ�شباب عديدة. اأولً اأن املقايي�س تنطلق من 
مفاهيم خمتلفة، وبالتايل ل تاأتي بنتائج متقاربة. 
ثانياً ي�شعب قيا�س الدخل وال�شتهالك يف العديد 
من البلدان النامية، وذلك ب�شبب حجم القطاع غري 
النظامي واملواد ال�شتهالكية التي تُنتج يف املنزل. 
ثالثاً توؤمن املوارد التي يقي�شها دليل الفقر املتعدد 
الأبعاد يف بع�س البلدان جماناً اأو بكلفة منخف�شة، 
بينما ل تكون يف متناول ال�شكان، حتى  العاملني 
منهم يف بلدان اأخرى.  لذلك نرى اأن البلدان التي 
فيها  يكون  اخلدمات  تقدمي  يف  جيداً  اأداًء  ت�شجل 
دليل الفقر املتعدد الأبعاد اأدنى بكثري من التقديرات 



99 الف�صل 5 ابتك�رات يف قي��س عدم امل�ش�واة والفقر

فوارق كبرية داخل البلد الواحد يف الفقر املتعدد الأبع�د:5.11ال�شكل 
ح�لة كيني�

دليل الفقر املتعدد الأبع�د يف مق�طع�ت كيني� مق�رنة ببلدان اأخرى
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و�رشي  وتنزانيا،  اأوزبك�شتان،  يف  كما  للفقر،  املالية 
لنكا.  واأما يف بلدان، كاإثيوبيا والنيجر، يبلغ احلرمان 
فقر  يظهره  مما  بكثري  اأ�شواأ  درجات  الأبعاد  املتعدد 
الدخل.  وتختلف قدرات الأفراد والأ�رش على الت�رشف 
بالدخل لتاأمني الغذاء والتعليم، كما يف حالة الأ�رش 
اأو الحتياجات  الإعاقات  من ذوي  اأفراداً  التي ت�شم 
املتعدد  الفقر  دليل  من  يُق�شد  وهكذا  اخلا�شة.  
ومنها  للفقر،  املالية  املقايي�س  ا�شتكمال  الأبعاد 
مقيا�س العي�س على 1.25 دولر يف اليوم. اأما العالقة 
ال�شيا�شة  توجيه  يف  ودورها  املقايي�س،  هذه  بني 
العامة، والتح�شن املنهجي املطلوب، فهي اأولويات 

يجب اأن تكون مو�شوعاً لبحث مو�شع.
يعانون  الذين  ال�شكان  عدد  بني  الرابط  هو  ما 
من الفقر املتعدد الأبعاد و�شدة الفقر؟ يرتبط هذان 
الغرابة.  من  تخلو  ل  ثاتبة  عالقة  يف  العن�رشان 
ال�شكان  عدد  يف  ارتفاعاً  ت�شهد  التي  فالبلدان 
الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد ت�شهد اأي�شاً 
الوقت  ويف   .)5.9 )ال�شكل  الفقر  �شدة  يف  ارتفاعاً 
بلدان،  ت�شجل  حيث  ا�شتثنائية  حالت  تربز  نف�شه 
مثل الفلبني وفييت نام وميامنار، انخفا�شاً يف عدد 
ال�شكان الذين يعانون من الفقر وارتفاعاً يف �شدة 
بنغالدي�س  مثل  اأخرى،  بلدان  ت�شجل  بينما  الفقر، 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية وكمبوديا، ارتفاعاً 
يف عدد ال�شكان الذين يعانون من الفقر وانخفا�شاً 

يف �شدة الفقر. 

الفقر املتعدد الأبع�د ح�شب البلدان 
واملن�طق

 3 حواىل  بني  الأبعاد  املتعدد  الفقر  ترتاوح معدلت 
يف املائة يف اأوروبا واآ�شيا الو�شطى و65 يف املائة يف 
جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى. وت�شم منطقة 
جنوب اآ�شيا اأكرب عدد من الأ�شخا�س الذين يعي�شون 
جنوب  منطقة  تليها  الأبعاد  متعدد  فقر  يف 

ال�شحراء الأفريقية الكربى )ال�شكل 5.10(. 
	•••ت�شهد منطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى 
مع  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  لنت�شار  ن�شب  اأعلى 
ت�شملها  اأفريقياً  بلداً   37 تفاوت كبري بني  وجود 
يف   3 بني  الن�شبة  هذه  ترتاوح  اإذ  العينة،  هذه 
املائة يف جنوب اأفريقيا واأكرثية �شاحقة تبلغ 93 
يف املائة يف النيجر. اأما متو�شط ن�شبة احلرمان 
فيرتاوح بني 45 يف املائة من ال�شكان يف غابون 
النيجر.   يف  املائة  يف  و69  ولي�شوتو  و�شوازيلند 
ويف غينيا ومايل والنيجر، يعي�س اأكرث من ن�شف 
ال�شكان يف حالة فقر، وينتمون اإىل اأ�رش تويف لها 

طفل.  ويف هذه البلدان كما يف اإثيوبيا وبوركينا 
من  اأكرث  يعي�س  وموزامبيق،  وبوروندي  فا�شو 
اأ�رش  اإىل  وينتمون  ال�شكان يف حالة فقر  ن�شف 

مل يكمل اأي من اأفرادها الدرا�شة البتدائية.
	•••ت�شم ثماين وليات يف الهند، حيث �شدة الفقر 
 421 اأفريقياً،  بلداً   26 يف  الفقر  �شدة  ت�شاهي 
مليون �شخ�س يعي�شون يف فقر متعدد الأبعاد، 
اأي اأكرث من جمموع �شكان هذه البلدان الأفريقية 
يبني  ن�شمة. وهكذا  410 مليون  البالغ  الفقرية، 
اأن هذا  الأبعاد بكل و�شوح  املتعدد  الفقر  دليل 
يف  والكثافة  ال�شدة  من  يبلغ  الفقر  من  النوع 

جنوب اآ�شيا ما ل يبلغه يف اأي منطقة اأخرى.  
	•••ت�شجل معظم بلدان �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ، 
مبا يف ذلك تايلند وال�شني، معدلت منخف�شة 
التقديرات  ولكن  الأبعاد.   املتعدد  للفقر  ن�شبياً 
كمبوديا  �شكان  ن�شف  من  اأكرث  اأن  اإىل  ت�شري 
يُحرمون  الأبعاد، حيث  يعي�شون يف فقر متعدد 
من الكهرباء، وال�رشف ال�شحي، ووقود الطهو. 

اأمريكا  يف  الأبعاد  املتعّدد  الفقر  معّدل  يرتاوح  • •	
يف  املائة  يف   2 بني  الكاريبي  والبحر  الالتينية 
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قبل  حتى  هايتي،  يف  املائة  يف  و57  اأوروغواي 
الزلزال املدمر الذي �رشب املنطقة يف عام 2010. 
هذا  على  كبرياً  تبايناً  العربية  البلدان  ت�شهد  • •	
الأبعاد  املتعدد  الفقر  انت�شار  ال�شعيد. فمعدل 
ل يتجاوز 7 يف املائة بوجه عام، كما يف الإمارات 
العربية املتحدة وتون�س، ويرتفع اإىل اأكرث من 14 
يف املائة يف العراق، و28 يف املائة يف املغرب، و29 
يف املائة يف جيبوتي، و52 يف املائة يف اليمن، و81 

يف املائة يف ال�شومال.
ت�شجل تقديرات الفقر على اأ�شا�س دليل الفقر  • • •	
الو�شطى  واآ�شيا  اأوروبا  يف  الأبعاد  املتعدد 
م�شتويات متدنية جداً تقارب ال�شفر يف العديد 
من البلدان، ويرتاوح معدلها بني 5 و7 يف املائة يف 
وي�شل  وقريغيز�شتان؛  وتركيا  واأ�شتونيا  اأذربيجان 
هذه  ويف  طاجيك�شتان.  يف  املائة  يف   17 اإىل 
املتعدد  الفقر  دليل  حدود  على  يدل  ما  الأرقام 
يف  املت�شددة  مقايي�شه  ا�شتخدام  عند  الأبعاد، 
البلدان التي ت�شجل اأداًء جيداً يف تقدمي اخلدمات 
الأ�شا�شية.  وهذا ل يعني عدم وجود م�شقات 

يف حياة ال�شكان يف اأوروبا واآ�شيا الو�شطى. 

بالغة يف  اأهمية  الواحد  البلد  داخل  وللتفاوت 
املتعدد  الفقر  فمعدل  العامة.  ال�شيا�شة  توجيه 
الأبعاد يف دلهي مقارب ملا هو عليه يف العراق وفييت 
نام )14 يف املائة(، يف حني يقارب معدل الفقر املتعدد 
الأبعاد يف ولية  بيهار يف الهند  املعدل امل�شجل يف 
�شرياليون ويف غينيا )81 يف املائة(. ويظهر ال�شكل 
5.11 و�شع املقاطعات يف كينيا ح�شب دليل الفقر 
الفقرية  املقاطعات  بني  والفرق  الأبعاد،  املتعدد 
والو�شطى، وفقاً للمناطق احل�رشية والريفية، ن�شبة 
الفقر  فدليل  املختارة.  البلدان  من  جمموعة  اإىل 
هذا  مل�شتوى  مقارب  نريوبي  يف  الأبعاد  املتعدد 
الدليل يف الربازيل، واأما دليل الفقر املتعدد الأبعاد 
ل�شمال �رشق كينيا الريفية فهو اأ�شواأ مما هو عليه 

يف النيجر، الذي هو اأفقر بلدان العينة.
وميكن حتليل الفقر ح�شب النتماء اإىل فئات اإثنية 
اأو طبقات اجتماعية معينة.  واملقيا�س  اأو مناطق 
الذي  املك�شيك،  الأبعاد يف  املتعدد  للفقر  الوطني 
اأُطلق يف عام 2009، ي�شلط ال�شوء على الفقر لدى 
ال�شكان الأ�شليني )انظر الإطار 6.4 من الف�شل 6(.  
ويف بوليفيا، بلغ معدل الفقر يف �شفوف امل�شتيزو�س 
27 يف املائة، ون�شبة اأعلى من ذلك بحواىل 1.6 مرة 
اأما  الكوي�شوا.  الأ�شليني من  ال�شكان  يف �شفوف 
يف الهند، فيبلغ معدل الفقر املتعدد الأبعاد 81 يف 

66 يف  القبائل امل�شنفة، مقابل  املائة يف �شفوف 
امل�شنفة  الجتماعية  الطبقات  �شفوف  يف  املائة 
و58 يف املائة يف �شفوف الطبقات الأخرى. وتعاين 
الأ�رش  من  تقريباً  اأ�رش  ثالث  اأ�شل  من  واحدة  اأ�رشة 
ودليل  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  من  املتبقية  الهندية 
الفقر املتعدد الأبعاد فيها اأدنى بقليل من امل�شتوى 

الذي يبلغه يف الهندورا�س. 

حدود دليل الفقر املتعدد الأبع�د

كما هي احلال يف دليل الفوارق بني اجلن�شني، ت�شوب 
يُعزى معظمها  الأبعاد عيوب،  املتعدد  الفقر  دليل 
اإىل قلة توفر البيانات.  فموؤ�رشات هذا الدليل، اأولً، 
ت�شمل النتائج )ك�شنوات الدرا�شة مثالً( واملدخالت 
واحد  موؤ�رش  اإىل  بالإ�شافة  مثالً(،  الطهو  )كوقود 
�شامل )كموؤ�رش معدل وفيات الأطفال الذي ير�شد 
لأن  طويل(،  وقت  منذ  اأو  موؤخراً  حدثت  وفاة  حالة 
ثانياً  الأبعاد.  جلميع  متاحة  غري  البيانات  �شل�شلة 
غري  اأو  ن�شبياً  قليلة  بال�شحة  املتعلقة  البيانات 
�شاملة، ول �شيما يف جمال التغذية، مع اأن النتائج 
من  كان  وثالثاً  وماألوفة.   معقولة  تظهرها  التي 
ال�رشوري، يف بع�س احلالت، توخي احلذر يف معاجلة 
فقر  حالة  يف  الأ�رش  تعترب  ول  الناق�شة.   البيانات 
�شتة  من  حمرومة  كانت  اإذا  اإل  الأبعاد  متعدد 
ثالثة  اأو  الأقل،  على  املعي�شة  مل�شتوى  موؤ�رشات 
موؤ�رشات مل�شتوى املعي�شة وموؤ�رش واحد لل�شحة اأو 
املتعدد  الفقر  دليل  يجعل  ال�رشط  وهذا  التعليم.  
الأبعاد على قدر من عدم الدقة يف اإظهار التفا�شيل.  
داخل  الفوارق  تكون  قد  معروف،  هو  وكما  رابعاً، 
بينما  خام�شاً،  اإظهارها.   يتعذر  ولكن  حادة،  الأ�رش 
يتجاوز هذا الدليل عدد الفقراء ليقي�س حدة الفقر، 
يبقى قا�رشاً عن قيا�س عدم امل�شاواة بني الفقراء)30(. 
واأخرياً ت�شتند التقديرات الواردة يف هذا الف�شل اإىل 
خالل  خمتلفة  اأعواماً  وتغطي  املن�شورة،  البيانات 
اإمكانية  من  يحد  مما   ،2008 اإىل   2000 من  الفرتة 

املقارنة بني البلدان.   
ويف املجموعة التي ت�شجل م�شتوى متو�شطاً 
تايلند  )اأي  الب�رشية  التنمية  دليل  حيث  من 
وبع�س  انتقالية،  مبرحلة  متر  التي  والقت�شادات 
انت�شار  يقل  الالتينية(،  اأمريكا  يف  الغنية  البلدان 
الأبعاد.   املتعدد  الفقر  دليل  ح�شب  احلرمان  اأوجه 
لهذه  الأبعاد  املتعدد  الفقر  دليل  انخفا�س  اأن  اإل 
وت�شري  حقيقي.   فقر  وجود  عدم  يعني  ل  البلدان 
تقديرات  منها  اأخرى  وم�شادر  ميدانية  م�شادر 
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وجود معاناة حقيقية  اإىل  املالية،  باملقايي�س  الفقر 
من الفقر يف هذه البلدان، وفوارق حادة يف خمتلف 
الأبعاد، حتى ولو كان دليل الفقر املتعدد الأبعاد ل 

يظهر ذلك بو�شوح.

*                       *                       *              

يف تقرير هذا العام خطوة جديدة يف قيا�س التنمية 
واملقالت  الأبحاث  من  عدة  �شنوات  وبعد  الب�رشية. 
جديدة  مقايي�س  التقرير  هذا  يت�شمن  النقدية، 
والفقر  اجلن�شني،  بني  والفوارق  امل�شاواة،  لعدم 
الأ�ش�س  على  ال�شوء  ي�شلط  كما  الأبعاد.  املتعدد 

على  يدخل  بينما  الب�رشية،  التنمية  لدليل  املتينة 
الهتمام  تزايد  ومع  التح�شينات.  بع�س  عنا�رشه 
دليل  اأهمية  تزداد  للرفاه،  اإ�شافية  مقايي�س  باإيجاد 
تقرير  اأ�شا�شية يف  ركيزة  ويبقى  الب�رشية،  التنمية 
التنمية الب�رشية. وعلى الرغم من التح�شينات التي 
حتققت منذ عام 1990 على م�شتوى توفر البيانات 
ونوعيتها، ل يزال هناك الكثري من الثغرات ومواطن 
ال�شعف. ول نزال نفتقر اإىل مقايي�س موجزة وجيدة 
يف  التو�شع  من  بد  ول  الرفاه،  من  اأ�شا�شية  لنواح 
بني  للجمع  التجريبي  والعمل  النظري  البحث 
الب�رشية.   التنمية  ومقايي�س  البيئية  ال�شتدامة 
و�شنتطرق اإىل هذه التحديات من جديد يف الف�شل 

6 حول م�شتقبل هذا العمل.




