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متهيد

اأ�سدر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف عام 1990 تقريره الأول عن التنمية الب�رشية، وفيه دليل 
اآنذاك. وجوهر دليل التنمية الب�رشية، الذي اأ�س�ص ملفهوم جديد  التنمية الب�رشية املبتكر حديثاً 
يف ذلك الوقت، ب�سيط يخلو من اأي تعقيد: هو اأن التنمية الوطنية ل تقا�ص بالدخل القومي 

فح�سب، كما درجت املمار�سة، بل ت�سمل متو�سط العمر املتوقع، والإملام بالقراءة والكتابة.  

ودليل التنمية الب�رشية املبتكر مل يكن يخلو من ال�سوائب، وهذا ما اأكده وا�سعو التقرير مراراً 
وعن وجه حق.  فهو يعتمد على متو�سطات وطنية، ويخفي موا�سع من عدم التوازن يف التوزيع، 
وي�سكو من غياب مقيا�ص كّمي للحرية. غري اأنه كان خري تعبري عن الفكرة الأ�سا�سية التي طرحها 

التقرير والتي تتجلى بو�سوح يف اجلملة الأوىل منه: "الإن�سان هو الرثوة احلقيقية لأي اأمة".

وبعد ع�رشين عاماً ها هو مفهوم هذا النموذج للتنمية الب�رشية يزداد تاألقاً وتر�سخاً يف احلقيقة 
والواقع، بحيث اأ�سبح ل يرقى اإليه �سك. وها هو العامل باأ�رشه يقّر اليوم باأن جناح اأي بلد اأو فرد 
يف حتقيق الرفاه ل ميكن تقييمه باملال فقط. فال �سك يف اأن املال �رشوري، وبدون توفر املوارد يتعذر 
حتقيق اأي تقدم. غري اأن قيا�ص التقدم ل بد اأن ي�سمل عنا�رش اأخرى ل تقل اأهمية عن املال يف 
تقييم الرفاه، وهي حق الإن�سان يف عي�ص حياة �سحية ومديدة، وحقه يف فر�سة للح�سول على 

التعليم، وحقه يف حرية ا�ستعمال املعارف واملواهب يف تقرير م�سريه.  

هذا هو الأ�سا�ص الذي انبثقت منه روؤية الراعينَي الأولنَي لتقرير التنمية الب�رشية، حمبوب احلق 
من باك�ستان وزميله اأمارتيا �سن من الهند، وهذا هو الإجناز الكبري الذي حققاه، بالعمل مع رواد 
اآخرين يف الفكر الإمنائي. واملفهوم الذي اأطلقه هوؤلء املفكرون كان الأ�سا�ص الذي ا�سرت�سد به 
تقرير التنمية الب�رشية على مدى 20 عاماً، وكذلك اأكرث من 600 تقرير وطني اأعدت ون�رشت عن 
التنمية الب�رشية يف بلدان عديدة، واأي�ساً العديد من التقارير الإقليمية التي اأعدت حتت اإ�رشاف 

املكاتب الإقليمية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

وا�سعي  من  كامل  جيل  على  عميق  اأثر  له  كان  الب�رشية  التنمية  نهج  اأن  ذلك  من  والأهم 
يف  العاملني  اآلف  ومنهم  العامل،  اأنحاء  التنمية يف خمتلف  يف  والخت�سا�سيني  ال�سيا�سات 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظومة الأمم املتحدة الدولية باأ�رشها. 

التقرير،  اإ�سدار  منذ  اأوىل  لوقفة  فر�سة  الب�رشية هي  التنمية  دليل  لإطالق  الع�رشون  والذكرى 
تواجهها على  تزال  التي ل  والتحديات  الب�رشية  التنمية  التي حتققت يف  الإجنازات  ل�ستعرا�ص 
وال�سيا�سة  البحث  م�ستوى  على  والجتاهات  الإمكانات  وحتليل  والوطني،  العاملي  ال�سعيدين 

العامة يف امل�ستقبل. 

والعامل حافل بالوقائع التي تدل على اأن البلدان ميكنها اأن تفعل الكثري لتح�سني نوعية حياة 
كبرية يف  مكا�سب  حتقيق  من  عديدة  بلدان  متكنت  وقد  الظروف.   اأ�سعب  حتى يف  �سعوبها 
يف  اأخرى  بلدان  اأخفقت  بينما  الدخل،  يف  املتوا�سع  النمو  من  الرغم  على  والتعليم  ال�سحة 
حت�سني متو�سط العمر املتوقع، وزيادة متو�سط �سنوات الدرا�سة، والنهو�ص مب�ستوى املعي�سة، على 
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ل متثل التحليلت والت��سيات ال�اردة يف هذا التقرير بال�رشورة وجهة نظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ول اأع�ساء املجل�ص التنفيذي 
الإمنائي، وه� نتيجة لتعاون وجهد م�سرتك بني فريق  الأمم املتحدة  باإ�سدارها برنامج  فيه. فالتقرير ه� مطب�عة م�ستقّلة يفّ��ص 

من ال�ست�ساريني والباحثني البارزين وفريق تقرير التنمية الب�رشية، بقيادة جيني كل�غمان، مديرة  مكتب تقرير التنمية الب�رشية.

الرغم من �سالبة اأدائها القت�سادي على مدى عقود. فما من حت�ّسن يتحقق تلقائياً، واإمنا بالإرادة 
ال�سيا�سية الثابتة، والقيادة ال�سجاعة، واللتزام القوي من املجتمع الدويل.

وتدل البيانات امل�ستقاة من خمتلف امل�سادر على مدى 40 عاماً على تعدد امل�سارات التي توؤدي اإىل 
حتقيق التنمية الب�رشية وتنوعها، فما من منوذج فريد، وما من و�سفة واحدة للنجاح. 

ويظهر هذا التقرير اأن معظم البلدان حققت تقدماً يف معظم املجالت، واأن البلدان الأ�سد فقراً 
هي التي حققت اأكرب املكا�سب. وخالفاً للتوقعات التي كانت �سائدة منذ اأربعة عقود خلت، جاءت 
الوقائع مبا ل يفاجىء الإح�سائيني، اإذ حققت معظم البلدان املنخف�سة الدخل اإجنازات كبرية يف 

ال�سحة والتعليم، ويف الدخل واإن بدرجة اأقل. 

ل نريد بذلك القول اإن جميع ما ن�سهده هو اجتاهات اإيجابية.  فمن املوؤ�سف اأن بلداناً عديدة قد 
تراجع ترتيبها ح�سب دليل التنمية الب�رشية عّما كانت عليه يف تقرير عام 1990. ويف حالة هذه 
البلدان الكثري من العرب حول الآثار املدمرة لل�رشاعات، ومر�ص متالزمة نق�ص املناعة الب�رشية/
الإيدز، و�سوء الإدارة القت�سادية وال�سيا�سية. ومعظم هذه البلدان يعاين من عامل اأو اأكرث من 

هذه العوامل، اإن مل يكن من هذه العوامل جمتمعة. 

ولعل من اأهم ما متّيز به تقرير التنمية الب�رشية ال�ستمرار يف البحث عن اأدوات مبتكرة للقيا�ص.  
وقد ا�ستخدم هذا العدد ثالثة مقايي�ص جديدة لقيا�ص عدم امل�ساواة يف خمتلف الأبعاد، والفوارق 
بني اجلن�سني، واأوجه احلرمان ال�سديد. فدليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�ساواة، ودليل 
الفوارق بني اجلن�سني، ودليل الفقر املتعدد الأبعاد، هي اأدلة جديدة ت�ستند اإىل البتكار يف العمل 
امليداين، والتطور يف النظرية، والتقدم يف جمع البيانات، وتطّبق على جميع البلدان يف العامل 

وتعطي �سورة جديدة عن الواقع. 

الب�رشية.   للتنمية  الأ�سا�سية  الروؤية  �سحة  تاأكيد  يف  للقيا�ص  اجلديدة  الأدوات  هذه  وت�سهم 
و�سيتعنّي علينا يف التقارير التي �ست�سدر يف امل�ستقبل، التو�سع يف تناول املفاهيم اجلديدة ومنها 
ال�ستدامة، وعدم امل�ساواة، والتمكني. بينما ل تزال الكثري من التحديات الإح�سائية والتحليلية 

التي اأُثريت يف تقرير عام 1990، ماثلة اليوم. 

ول ي�سع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإل اأن يفتخر مبا قّدمه من دعم لهذا العمل طوال عقدين، 
ملا فيه من ا�ستقاللية فكرية، ومن نهج متجدد. لكن هذا التقرير مل يكن يوماً نتاج برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي مبفرده، بل ا�ستمّد الكثري من املعارف والأفكار من وكالت الأمم املتحدة ال�سقيقة، 
وحكومات البلدان، واآلف املخت�سني يف خمتلف اأنحاء العامل، يف م�ساهمة كانت دائماً مو�سع 
تقديرنا وامتناننا.  ويُظهر العدد اخلا�ص بالذكرى الع�رشين اأن القيم واحلقائق التي ذخر بها تقرير 
التنمية الب�رشية طيلة ع�رشين عاماً م�ست، �ستظل م�سدر وحي واإلهام لعملنا الإمنائي على 

مدى ع�رشين عاماً اآتية واأكرث.  

                                                                                هلن كالرك   
مديرة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
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مقّدمة بقلم �أمارتيا �سن

عن  الأول  التقرير  اإطالق  اأثر  على  جذري  لتغرّي   ،1990 عام  يف  للتنمية،  العام  املفهوم  خ�سع 
التنمية الب�رشية. وبف�سل �ساحب الروؤية الثاقبة، حمبوب احلق، كان لهذا التقرير اأثر عميق على 
الإعالم،  العام، وو�سائل  ال�ساأن  وامل�سوؤولون عن  ال�سيا�سات،  يراه �سانعو  الرقي الجتماعي كما 
وخرباء القت�ساد والجتماع.  فعو�ساً عن الرتكيز على ب�سعة موؤ�رشات تقليدية لقيا�ص التقدم 
القت�سادي )مثل ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل(، تعتمد ح�سابات "التنمية الب�رشية" 
على تقييم منهجي يتناول وفرة من املعلومات حول م�ستوى معي�سة الب�رش يف جمتمع معنّي 

ونوع احلريات التي يتمتعون بها.

وعندما بادر حمبوب احلق اإىل طرح نهج التنمية الب�رشية، كانت اأ�سوات عديدة تطالب باعتماد 
نهج اأو�سع من نهج املقايي�ص القت�سادية ال�سارية اآنذاك، وتقرتح ال�ستعا�سة عن هذه املقايي�ص 
هذه  ت�سخري  بالإمكان  اأن  روؤية،  بُعد  من  به  يتمتع  مبا  احلق،  وراأى حمبوب  اأخرى.  بناءة  مبقايي�ص 
تقارير  اآن.  وت�سّمنت  و�سامالً يف  القائم يكون عملياً  النهج  الجتاهات لتطوير نهج بديل عن 
التنمية الب�رشية معلومات متنّوعة وحتاليل م�ستفي�سة تتناول خمتلف نواحي حياة الإن�سان.   

واجلداول،  التحاليل  من  بكمية  الإجمايل،  املحلي  الناجت  هو  واحد،  رقم  عن  ال�ستعا�سة  اأن  غري 
مل تكن مهمة �سهلة، اإذ اإن اجلداول والتحاليل غري جاهزة لال�ستخدام كالناجت املحلي الإجمايل.  
لذلك كان ل بّد من ت�سميم دليل التنمية الب�رشية، ليكون بديالً عن الناجت املحلي الإجمايل ويركز 
التنمية  ودليل  للدخل.   الأدنى  واحلد  الأ�سا�سي،  والتعليم  املتوقع،  العمر  متو�سط  على  فقط 
تكاد  "�سوائب"  من  يخلو  يكن  العامة مل  املناق�سات  يف  كبرياً  ا�ستح�ساناً  الذي لقى  الب�رشية 
ت�سبه ما ي�سكو منه الناجت املحلي الإجمايل. ول يُق�سد بهذا الت�سخي�ص اأي انتقاد. فقد كان 
يل �رشف العمل مع حمبوب احلق يف ت�سميم دليل التنمية الب�رشية، ومن هذا املوقع ميكنني اأن 
اأقول اإن الدليل الأ�سلي حقق ما كان متوقعاً منه: اأي كان مقيا�ساً ي�سبه الناجت املحلي الإجمايل، 
ويف الوقت ذاته يختلف عنه، اإذ مل يقت�رش على الدخل وال�سلع. غري اأن �سعة اأفق نهج التنمية 

الب�رشية ل ميكن اأن حُت�رش، كما يح�سل اأحياناً، يف احلدود ال�سيقة للدليل.

ومنذ عام 1990، ي�سهد العامل الكثري من التغرّيات.  وقد حقق مكا�سب كثرية )كما يف الإملام 
بالقراءة والكتابة(.  لكن نهج التنمية الب�رشية هو التزام دائم بالرتكيز على ما مل يتحقق بعد، 
وعلى الق�سايا التي تتطلب اهتماماً ملحاً من العامل املعا�رش، وهي كثرية منها الفقر واحلرمان، 
الب�رشية جداول جديدة، وقد  التنمية  وعدم امل�ساواة وغياب الأمن. ويف كل عام يت�سمن تقرير 

�ُسّممت له اأدلة جديدة ل�ستكمال دليل التنمية الب�رشية واإثراء التقييم مبزيد من الوقائع.  

الرفاه،  وا�ستدامة  البيئة،  بحماية  املتعّلقة  تلك  ومنها  اجلديدة،  بالتحّديات  حافل  اليوم  وعامل 
وتر�سيخ احلريات الأ�سا�سية. ونهج التنمية الب�رشية هو نهج يتمتع مبا يكفي من املرونة للتاأمل 
يف ما ميكن اأن توؤول اإليه حياة الإن�سان على هذا الكوكب، ول �سيما املزايا التي نقّدر اأهميتها يف 
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عاملنا، �سواء اأكانت متعلقة برفاهنا ال�سخ�سي اأم جتاوزته، مثالً اإىل اللتزام بتوفري اأ�سباب البقاء 
لأجنا�ص احليوانات املهددة بالنقرا�ص على الأر�ص. ولي�ص من ال�سواب اأن نتوقع من دليل التنمية  
الب�رشية قيا�ص جميع هذه العتبارات، لأن نهج التنمية الب�رشية فيه من التطّور ما ي�ستوعب 
�سواغل واعتبارات جديدة للم�ستقبل )مثل التنبوؤ مب�ستويات التنمية الب�رشية( من غري اإثقال هذا 

الرقم الإجمايل مبزيد من املقايي�ص. 

اأول تقرير عن التنمية الب�رشية، نرى الكثري من الإجنازات  وبعد م�سي ع�رشين عاماً على �سدور 
نعرتف  واأن  القدمية،  املخاطر  تقييم  لإعادة  اأن جند طرقاً  يجب  ولكن  الفتخار.   اإىل  تدعو  التي 
باملخاطر اجلديدة التي تهّدد رفاه الب�رش وحريتهم، وب�رشورة مواجهتها. فهذا اللتزام هو جوهر 
الروؤية الوا�سعة التي حملها حمبوب احلق.  وهو اليوم ل يزال �رشورة كما كان منذ ع�رشين عاماً.



تقرير التنمية الب�شرية 2010 viii

هذا التقرير هو ثمرة امل�سورة وامل�ساهمة والدعم من الكثريين.  فاإعداد التقرير العاملي عن التنمية 
اأن  املنا�سبة  واأوّد يف هذه  الهامة.   الذكرى  ال�سهلة، ول �سيما يف هذه  باملهمة  الب�رشية لي�ص 
اأتوجه ب�سكر خا�ص اإىل اأمارتيا �سن على ما قّدمه من م�سورة وحكمة اأثرت التوجه ال�سرتاتيجي 
لهذا التقرير، واإىل �ساكيكو فوكادا بار، وفرن�سي�ص �ستيوارت، ومي�سال وولتون على ما قّدموه من 
اإىل اأ�رشتي، اإميا، وجو�ص، وبيلي، على �سربهم  م�ساهمات وتعليقات فكرية قّيمة. وال�سكر اأي�ساً 
ودعمهم يل يف هذه املرحلة.  فتقرير التنمية الب�رشية هو ح�سيلة التفاين والعمل الدوؤوب لفريق 
من الباحثني وموظفي مكتب تقرير التنمية الب�رشية.  ومل يكن التقرير لي�ستمر بهذا النجاح 

لول دعم هلن كالرك، مديرة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

وا�ستعني يف اإعداد هذا التقرير بفريق من ال�ست�ساريني قّدم توجيهات هامة، و�سّم كل من بينا 
اأغاروال، وفيليب اأغيون، واأرجون اأبادوراي، وانتوين اتكين�سون، وفرن�سوا بورغينيون، و�سيمون كومندور، 
وهبه  جيوفانيني،  واأنريكو  جلب،  وا�ستيفان  بار،  فوكادا  و�ساكيكو  فولرب،  ونان�سي  فيزبني،  واأريل 
هندو�سا، ورت�سارد جويل، ورايف كانبور، ومواجني كيماين، وديباك نيار، ولنت بريت�سات، وغو�ستاف 
راني�ص، وهرني رت�سارد�سون، وداين رودريك، وجوزيه �سالزار اإكزيرينات�ص، وهادي �ساليحي اأ�سفهاين، 

وتيموثي �سميدينغ، وفرن�سي�ص �ستيوارت، وجان �سفيجنار، ومي�سال وولتون، وطارق يو�سف.

وحزيران/  2008 اأيلول/�سبتمرب  بني  اأجريت  ا�ست�سارية  25 مهمة  التقرير  لأغرا�ص هذا  ونُّظمت 
املتحدة  )الوليات  وكمربج  املتحدة(  )اململكة  وكمربج  وبو�سان،  بروك�سل،  �سملت   ،2010 يونيو 
ونيو  ونريوبي،  وملبورن،  ولندن،  وليما،  وجوهان�سربغ،  وا�سطنبول،  وجنيف،  وكمربا،  الأمريكية(، 
دلهي، ونيويورك، واأوك�سفورد، وباري�ص، والرباط، وريو دي جنريو، و�سيدين، ووا�سنطن. واأجريت هذه 
املهام بدعم من املكاتب القطرية والإقليمية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي، و�سارك فيها حواىل 
400 خبري واخت�سا�سي. ومن املنظمات ال�رشيكة التي ا�ست�سافت هذه العمليات ال�ست�سارية، 
مركز التنمية العاملية، واملفو�سية الأوروبية، ومركز التنمية الدولية يف جامعة هارفارد، وجمعية 
التنمية الب�رشية والإمكانات، ومركز التنمية يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي، 

وجمموعة املجتمع املدين ال�ست�سارية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 

املوا�سيع، وهي متاحة  اأبحاث حول جمموعة من  التقرير جمموعة  اإعداد هذا  واأجريت لأغرا�ص 
على موقعنا �سمن �سل�سلة اأوراق البحث عن التنمية الب�رشية ومدرجة يف قائمة املراجع. وكان 
التعاون مع مبادرة اأوك�سفورد للتنمية الب�رشية والفقر، باإ�رشاف �سابينا األكري، ومب�ساركة جمموعة 
اأن  واأوّد  القيا�ص.  برنامج  واإثراء  املفاهيم  �رشح  التو�ّسع يف  يف  مثمراً  تعاوناً  الباحثني  من  كبرية 
اأتوجه بال�سكر اخلا�ص اأي�ساً اإىل جيم�ص فو�سرت من جامعة جورج وا�سنطن، و�ستيفان كال�سن من 
جامعة غوتنغن، ولنت بريت�سات من جامعة هارفارد، على �رشعة جتاوبهم يف تقدمي امل�سورة حول 

جمموعة من املقايي�ص والق�سايا التجريبية.

كلمة �سكر
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البيانات.   قواعد  من  متنّوعة  على جمموعة  التقرير  هذا  امل�ستخدمة يف  الإح�ساءات  وتعتمد 
واأخ�ص بال�سكر منظمة العمل الدولية، والحتاد الربملاين الدويل، وجونغ وها يل، ودرا�سة الدخل يف 
لك�سمربغ، وPolity IV Project، ومعهد �ستوكهومل الدويل لل�سالم، واإدارة ال�سوؤون القت�سادية 
والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، ومعهد الإح�ساء التابع ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 
الثقافة، ووكالة الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة، وبرنامج بيانات 
ال�رشاعات جلامعة اأوب�سال، والبنك الدويل.  واأ�رشف كلوديو مونتنغرو على التحليل حول قاعدة 
بيانات البنك الدويل حول توزيع الدخل بهدف تكوين دليل التنمية الب�رشية معدلً بعامل عدم 
امل�ساواة.  وقّدم اأدواردو زمربانو من California Polytechnic State University امل�سورة ب�ساأن دليل 
الفوارق بني اجلن�سني.  واأعرب عن المتنان لفريق اخلرباء التابع للجنة الإح�سائية يف الأمم املتحدة 

على ما قّدمه من م�سورة.

وقّدمت جمموعة من القّراء من برنامج الأمم املتحدة متثل جميع املكاتب الإقليمية وال�سيا�سة 
العامة، وكذلك جمموعة كبرية من الزمالء، قد ل يت�سع املجال لذكرهم هنا، امل�سورة القّيمة 
طوال فرتة اإعداد هذا التقرير.  واأخ�ص بال�سكر عبدولي مار دايي، رئي�ص �سوؤون املوظفني.  واأ�سكر 
اأي�ساً �سبكة التنمية الب�رشية التي ت�سم 1,400 فرد من موظفي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
والأو�ساط الأكادميية، واملنظمات غري احلكومية على ما قّدمته من اأفكار قّيمة وتعليقات نرّية عرب 
املناق�سات التي اأجريت على �سبكة الإنرتنت.  وقّدم الدعم الإداري �سليمان الرفاعي ومارتا ماي 

من مكتب الأمم املتحدة خلدمة امل�ساريع. 

وعمل يف مكتب تقرير التنمية الب�رشية عدد كبري من املتدرجني يف هذا العام: كفني �سوا، وزينب 
وفرن�سي�سكا  غولزار،  و�سعد  جيورجياد�ص،  وجورجيو  فونك،  وربيكا  ا�سكوبار،  وجنيفري  الربنو�سي، 
رابو�سيولو، وتوما�ص روكا، و�سندرا �رشف، وفردريك �سجوبرغ، و�سيول يو.  وا�ستُعني بـ نامو�سك كيم، 

من مكتب الدرا�سات الإمنائية التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 

فريق من Communication Development Incorporated، بقيادة برو�ص رو�ص لر�سون، توىل حترير 
هذا التقرير وتن�سيقه، وتوىل فريق من Bounford.com الإخراج الطباعي، وقدم �سيزار هيدالغو 

اأفكاراً قّيمة حول التعبري املرئي عن مفاهيم التنمية الب�رشية واجتاهاتها. 

وتوىّل ترجمة التقرير وتن�سيقه للطباعة باللغة العربية فريق من اللجنة القت�سادية والجتماعية 
لغربي اآ�سيا )الإ�سكوا( باإ�رشاف عهد �سبول مديرة ق�سم املوؤمترات.

�سكر جزيل لكل من كانت له م�ساهمة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف اجلهود التي ت�سافرت لإعداد 
هذا التقرير.  وعذراً على اأي خطاأ �سقط �سهواً.  

                                                                                   جيني كلوغمان
                                                                                  املديرة
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1 ملحة عامة

ملحة عامة

لعام  الب�رشية  التنمية  "الإن�سان هو الرثوة احلقيقية لأي اأمة"، بهذه الكلمات بداأ تقرير 
1990، مب�رشاً بنهج جديد يف الفكر الإمنائي.  فقد يبدو من البديهي اليوم اأن الهدف من 
التنمية هو تهيئة بيئة يعي�ص فيها الإن�سان حياة مديدة ملوؤها ال�سحة والإبداع. ولكن 
مل يكن هذا هو احلال دائماً. وكان من الأهداف الرئي�سية لتقرير التنمية الب�رشية على 

مدى الأعوام الع�رشين املا�سية، التاأكيد على اأن الإن�سان هو اأ�سا�ص التنمية وجوهرها.

العام �سحة  لهذا  الب�رشية  التنمية  تقرير  ويكّر�ص 
هذا النهج، الذي اأطلقه منذ 20 عاماً. وهو اليوم 
اأكرث �سلة بالواقع من اأي وقت م�سى، حيث احلاجة 
تغيري،  من  العامل  ي�سهده  ما  مواكبة  اإىل  ملحة 
والواقع  الإن�سان.  رفاه  لتح�سني  ال�سبل  واإيجاد 
ولي�ست  التطور،  دائمة  فكرة  الب�رشية  التنمية  اأن 
ومع  وال�ساكنة.  الثابتة  املفاهيم  من  جمموعة 
التغيري الذي ي�سهده العامل ل بد واأن تتغرّي الأدوات 
التقرير  هذا  يتناول  ولذلك  التحليلية.  واملفاهيم 
كيفية تعديل نهج التنمية الب�رشية بحيث ي�سلح 
ملواجهة التحديات التي ت�سهدها الألفية اجلديدة. 

التنمية  اأحرزت  املا�سية،  الع�رشين  الأعوام  ويف 
فالنا�ص  عديدة.  نواٍح  يف  كبرياً  تقدماً  الب�رشية 
حياة  ويعي�سون  اأف�سل،  ب�سحة  يتمتعون  اليوم 
التعليم،  يف  اأعلى  م�ستويات  لون  ويح�سّ اأطول، 
من  مزيد  على  للح�سول  بالإمكانات  ويحظون 
ال�سلع واخلدمات. وما حتقق من حت�ّسن يف ال�سحة 
ظروفاً  تعي�ص  التي  البلدان  حتى  �سمل  والتعليم 
يقت�رش  تقّدم مل  من  اأحرز  وما  �سعبة،  اقت�سادية 
على م�ستوى ال�سحة والتعليم والدخل، بل �سمل 
قدرة النا�ص على اختيار قادتهم، والتاأثري على القرار 

يف ال�ساأن العام، واكت�ساب املعرفة. 
ومع ذلك، لي�ص كل ما �سهدته الأعوام املا�سية 
�سواء  امل�ساواة،  عدم  مظاهر  ازدادت  فقد  م�رشقاً. 
اأمناط  وانت�رشت  بينها،  فيما  اأم  البلدان  داخل  اأكان 
الإنتاج وال�ستهالك غري امل�ستدامة، وكرثت التباينات 
يف الإجنازات املحققة.  و�سهد �سكان بع�ص املناطق، 
مثل جنوب اأفريقيا والحتاد ال�سوفييتي ال�سابق، فرتات 
من الرتاجع وخ�سو�ساً يف املجال ال�سحي، وظهرت 

خماطر جديدة تتطلب مواجهتها ابتكار �سيا�سات 
الفوارق  وتقلي�ص  الأ�رشار  مبعاجلة  ت�سمح  عامة 
للجميع.   الفائدة  لتحقيق  ال�سوق  قوى  وبتطويع 
جديدة.   اأدوات  الق�سايا  هذه  معاجلة  وتتطلب 
اأدلّة  جمموعة  اإىل  التقرير  هذا  ي�سيف  ولذلك 
دليل  هي  جديدة،  مقايي�ص  ثالثة  الب�رشية  التنمية 
التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�ساواة، ودليل 
الأبعاد.  املتعدد  الفقر  ودليل  اجلن�سني،  بني  الفوارق 
التطّور  من  املبتكرة  املقايي�ص  هذه  ا�ستُمّدت  وقد 
بحيث  القيا�ص  وطريقة  النظرية  �سهدته  الذي 
اأثر عدم امل�ساواة والفقر على عملية  توؤكد اأهمية 
الب�رشية. وكان الق�سد من هذه املقايي�ص  التنمية 
الإ�سافية اإثراء النقا�ص وامل�سي به اإىل ما هو اأبعد 

من الرتكيز على الأرقام الإجمالية التقليدية.
ت�ستلزم  اليوم  عامل  يواجهها  التي  والتحديات 
العامة.   ال�سيا�سة  م�ستوى  على  جديدة  روؤية 
ول  فورية،  بحلول  تتحقق  ل  الب�رشية  فالتنمية 
العامة  لل�سيا�سة  نتيجة  هي  بل  �سحرية،  بع�سا 
ن�ستطيع  ل  اأولً،  فنحن،  ومفعولها.  املّتبعة 
الفرتا�ص باأن التنمية يف امل�ستقبل �ستكون تكراراً 
تفوق  وامل�ستقبل  اليوم  ففر�ص  املا�سي:  لإجنازات 
وثانياً،  املجالت.   الكثري من  املا�سي يف  ما �سهده 
اأن  املختلفة  والظروف  املتنوعة  التجارب  اأثبتت 
�سعيد  على  الو�سفات  تعميم  املمكن  غري  من 
ال�سيا�سة العامة، بل من امل�ستح�سن الرتكيز على 
مبادىء وتوجيهات اأ�سا�سية. وثالثاً، ل بد من معاجلة 

التحديات الطارئة، واأبرزها تغرّي املناخ.
والتحديات املاثلة يف الأفق كثرية، بع�سها يرتبط 
ال�سيا�سات تكون  اأن  يجب  اإذ  العامة،  بال�سيا�سة 
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الإمنائية حملية املن�ساأ، واأن ترتكز على مبادئ �سلبة 
قدرة  تتجاوز  مب�ساكل،  يرتبط  وبع�سها  ورا�سخة؛ 
الدول منفردة، وتتطلب موؤ�س�سات عاملية خا�سعة 
على  اأثر  التحديات  ولهذه  الدميقراطية.  للم�ساءلة 
توجيه اأعمال البحث اأي�ساً، بحيث يتعّمق التحليل 
النمو  بني  العالقة  �سعف  اأ�سباب  تو�سيح  يف 
القت�سادي والتح�ّسن يف ال�سحة والتعليم، وكذلك 
يف اأثر تعدد اأبعاد الأهداف الإمنائية على الفكر الإمنائي.

 
ع�سرون عاماً من �لتنمية �لب�سرية

قبل ع�رشين عاماً، �سهد العامل عقداً مثقالً بالديون 
و�سيا�سات التكّيف والتق�ّسف، بينما كانت جتتاحه 
اجلو  هذا  ويف  ال�سيا�سية.   التحّولت  من  موجة 
برنامج  تقرير  ظهر  املت�سارعة،  بالتطّورات  املفعم 
عن  تعبري  خري  ليكون  الأول  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
الجتاه الإن�ساين، اإذ دعا اإىل اعتماد نهج جديد ي�سع 
الإن�سان يف �سلب القت�ساد والتنمية. وهذا النهج 
الذي ا�ستمد جذوره من روؤية جديدة للتنمية، كان 
ثمرة حما�ص املوؤلّف الرائد للتقارير الأوىل، حمبوب احلق 
وروؤيته املبدعة، وكذلك ثمرة جهود زميله اأمارتيا �سن. 
ويف العدد الع�رشين نعيد التاأكيد على الأهمية 
التي  الروؤية  بُعد  ونبنّي  الب�رشية،  للتنمية  الدائمة 
والطبيعة  الب�رشية،  التنمية  نهج  عليها  يرتكز 
التي  وال�سيا�سات  واملقايي�ص  للمفاهيم  اجلديدة 
هامة حول  اأفكار  من  به  اأ�سهمت  وما  يت�سمنها، 
نحو  الطريق  معامل  ر�سم  وكيفية  التقّدم،  اأمناط 

التنمية التي اأ�سا�سها الإن�سان. 
الب�رشية  التنمية  تقرير  بداأ   ،1990 عام  ففي 
"التي  التنمية  اأنها  الب�رشية على  التنمية  بتعريف 
ال�سحة  وتكّر�ص حقهم يف  الب�رش"،  خيارات  تو�ّسع 
اأن  التقرير  اأكد  كما  املديدة.  احلياة  ويف  والتعليم، 
مفهوم التنمية الب�رشية والرفاه ل يقت�رش على هذه 
الأبعاد، بل يتجاوزها لي�سمل جمموعة من الإمكانات 
والقدرات، منها احلريات ال�سيا�سية، وحقوق الإن�سان. 
على  "القدرة  عن  �سميث  اآدم  قاله  مبا  يذّكر  وهذا 
الذي  وال�ستح�سان  خجل".   غري  من  احلياة  عي�ص 
املجتمع  ومنظمات  احلكومات  من  التقرير  لقاه 
�سوى  يكن  مل  الإعالم  وو�سائط  والباحثني  املدين 
النهج  هذا  اأحدثه  الذي  العميق  الأثر  على  دليل 
وخارجها. بالتنمية  املعنية  الأو�ساط  يف  املبتكر 

تاأكيد جمّدد
على الرغم من احلذر الذي يالحظه القارئ يف التعبري 

عن الروؤية اجلديدة للتنمية الب�رشية يف التقرير الأول، 
"بتو�سيع  الروؤية  هذه  اخت�سار  اأ�سبح  ما  �رشعان 
وهذا  ال�ستخدام.  �سائع  تعريفاً  الب�رش"  خيارات 
الو�سف اأ�سا�سي لكنه غري كاف. فالتنمية الب�رشية 
الزمن،  عرب  وتثبيتها  الإيجابية  النتائج  اإدامة  تعني 
كما تعني مكافحة الأمناط واملمار�سات التي تُفقر 
الهيكلي.  الإجحاف  وتكرّ�ص  القمع،  وتر�ّسخ  الب�رش، 
وهكذا ي�سبح تطبيق مبادئ عاّمة مثل الإن�ساف، 

وال�ستدامة، واحرتام حقوق الإن�سان، �رشورة ملّحة.
وال�سفة املالزمة لتقليد التنمية الب�رشية، هي 
التطّور. ويف هذا  ودائم  الرتكاز على نهج متحرك 
ب�سيغة  ال�سفة  هذه  على  تاأكيد  اإعادة  التقرير 
الواقع،  يف  الإمنائي  العمل  ممار�سات  مع  تتنا�سب 
ومع الأدبيات الأكادميية حول التنمية الب�رشية ونهج 

الإمكانات: 

الب�رش  حلريات  تو�سيع  هي  الب�رشية  التنمية 
فيعي�سوا حياة مديدة ملوؤها ال�سحة والإبداع، 
ين�سدونها،  التي  الأهداف  حتقيق  اإىل  وي�سعوا 
يف  التنمية  م�سارات  ر�سم  يف  وي�ساركوا 
كوكب  على  وال�ستدامة  الإن�ساف  من  اإطار 
وجماعات،  اأفراداً  فالب�رش  اجلميع.  عليه  يعي�ص 
وهم  الب�رشية،  التنمية  لعملية  املحرك  هم 

امل�ستفيد منها. 

جوهر  على  تاأكيد  اإعادة  ال�سيغة  هذه  ويف 
اأ�س�ص  من  عليه  تقوم  ما  على  الب�رشية،  التنمية 
تنطوي  ما  على  والتمكني،  والإن�ساف  ال�ستدامة 
تكون  اأن  ميكن  املكا�سب  اأن  ومبا  مرونة.  من  عليه 
�سعيفة وعر�سة للزوال، والأجيال امل�ستقبلية يجب 
تركيز  ال�رشوري  من  العادلة،  باملعاملة  حتظى  اأن 
اجلهود على �سمان ا�ستمرارية التنمية الب�رشية عرب 
الزمن، وهذا ما يُق�سد بال�ستدامة.  ومبا اأن التنمية 
اأن  يجب  الهيكلية،  الفوارق  اإزالة  تعني  الب�رشية 
تكون من�سفة.  ومبا اأنّها تعني القدرة على ممار�سة 
اخليارات الفردية، وامل�ساركة يف اخليارات التي تتخذ 
على م�ستوى الأ�رشة واملجتمع والوطن، والتاأثري فيها 
وال�ستفادة منها، يجب اأن يكون هدفها التمكني. 

احلوار  اأهمية  الب�رشية  التنمية  تغفل  ول 
بحث  مو�سوع  اأهدافها  تبقى  بحيث  والنقا�ص، 
يف  الأ�سا�ص  هم  وجماعات  اأفراداً  والب�رش  وجدل. 
الب�رشية  للتنمية  اإطار  يف  التنمية،  عملية  حتديد 
غنية،  اأم  كانت  فقرية  البلدان  جميع  على  يُطّبق 
وعلى جميع الب�رش. ومن ال�رشوري و�سع منوذج للقرن 

اجلديد يتمتع مبا يكفي من املرونة والقوة واحليوية.

يف الأع�ام املا�سية 
اأحرزت التنمية 

الب�رشية تقدماً كبرياً 
يف ن�اح كثرية، ولكن 

ملمح ال�س�رة لي�ست 
كلها م�رشقة
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تطّور �لرفاه: م�سار متقّلب

من اأهم م�ساهمات تقرير هذا العام التقييم املنهجي 
الذي يقّدمه لأداء عنا�رش التنمية الب�رشية على مدى 
اأربعني عاماً. وهذا التقييم لفرتة طويلة م�ست، هو 
من اأهم اأهداف التقرير ال�سادر يف الذكرى الع�رشين، 
اإذ هو اأو�سع حتليل يت�سمنه تقرير التنمية الب�رشية 
هامة.  جديدة  باأفكار  ياأتي  اأنّه  كما  �سدوره،  منذ 
فعامل اليوم اأف�سل بكثري من عامل عام 1990، 
الع�رشين  الأعوام  مدى  وعلى   .1970 عام  حتى  اأو 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  كثريون  حقق  املا�سية، 
حت�سناً كبرياً يف نواح هامة من حياتهم. فهم اليوم 
اأكرث من اأي وقت م�سى، يتمتعون ب�سحة اأف�سل، 
من  مبزيد  ويحظون  اأعلى،  علمياً  حت�سيالً  وميلكون 
الرثوة، وميلكون مزيداً من القدرة على اختيار قادتهم 
وم�ساءلتهم.  وال�ساهد على ذلك، هو دليل التنمية 
الب�رشية، الذي ي�سّم معلومات عن متو�سط العمر 
يف  والدخل  الدرا�سة،  �سنوات  ومتو�سط  املتوقع، 
قيا�ص مركب خمت�رش. وقد ارتفع املتو�سط العاملي 
املائة  18 يف  الب�رشية بن�سبة  التنمية  لقيمة دليل 
منذ عام 1990 )و41 يف املائة منذ عام 1970(، مبّيناً 
املتوقع،  العمر  متو�سط  الكبري يف  التح�سن  بذلك 
وم�ستوى اللتحاق باملدار�ص، ومعّدل الإملام بالقراءة 
والكتابة، وم�ستوى الدخل.  غري اأن هذا التح�ّسن مل 

يخُل من التفاوت والتقّلب كما �سرنى لحقاً.
البلدان  جميع  التقّدم  هذا  من  ا�ستفادت  وقد 
تقريباً. فمن اأ�سل 135 بلداً تكّون العّينة مو�سوع 
وت�سّم   ،2010 اإىل   1970 من  الفرتة  خالل  الدرا�سة 
92 يف املائة من �سكان العامل، تراجع دليل التنمية 
جمهورية  هي  فقط،  بلدان  ثالثة  يف  الب�رشية 
كان  عما  وزمبابوي،  وزامبيا،  الدميقراطية،  الكونغو 

عليه يف عام 1970. 
وبوجه عام، متّكنت البلدان الفقرية من اللحاق 
التنمية  دليل  حيث  من  الغنية  البلدان  بركب 
الب�رشية. وهذا التقارب ير�سم �سورة اأكرث اإ�رشاقاً من 
ال�سورة التي تنم عنها اجتاهات الدخل حيث ل يزال 
جميع  يف  يحدث  مل  التقدم  اأن  غري  جلياًً.  التباين 
البلدان بال�رشعة نف�سها، والفوارق ل تزال �سا�سعة. 
والبلدان التي �سهدت اأبطاأ تقّدم هي بلدان جنوب 
فريو�ص  انت�سار  حيث  الكربى،  الأفريقية  ال�سحراء 
ال�سوفييتي  الحتاد  وبلدان  الب�رشية،  املناعة  نق�ص 

ال�سابق، حيث ارتفاع معدلت وفيات الكبار. 
اأما البلدان التي حّلت يف املرتبة الأوىل من حيث 
التح�سن يف دليل التنمية الب�رشية فت�سمل بلداناً 
اإندوني�سيا  مثل  الدخل،  منو  يف  "معجزات"  حققت 

اأخرى  بلداناً  ت�سمل  كما  وال�سني.  اجلنوبية  وكوريا 
مثل تون�ص وُعمان ونيبال حيث كان التقدم ملحوظاً 
يف اأبعاد التنمية الب�رشية غري املرتبطة بالدخل. ومن 
تقت�رش  الأوىل ل  الع�رشة  البلدان  قائمة  اأن  الالفت 
على البلدان التي ُعرفت بتفوق اأدائها.  وحتّل اإثيوبيا 
املرتبة احلادية ع�رشة مع ثالثة من بلدان جنوب  يف 
ال�سحراء الأفريقية الكربى )بوت�سوانا وبنن وبوركينا 

فا�سو( يف املراتب اخلم�ص والع�رشين الأوىل. 
وهكذا يعطي التقييم من منظور اأو�سع �سورة 
جلنة  �سورة  مع  تتطابق  ل  النجاح،  عن  خمتلفة 
وهذا  والتنمية.  بالنمو  املعنية   )Spence( �سبن�سي 
اأن التقّدم يف ال�سحة والتعليم هو  التقييم يبنّي 
الذي يحرك النجاح يف التنمية الب�رشية. والواقع اأن 
الأوىل  الع�رشة  البلدان  قائمة  دخلت  بلدان  �سبعة 
بف�سل جودة اأدائها يف قطاعي التعليم وال�سحة، 
واأحياناً من غري اأن حتقق معّدلً مرتفعاً يف النمو.  

ومل حترز جميع البلدان التقدم بال�رشعة نف�سها، 
الأعوام  مدى  فعلى  �سا�سعة.  تزال  ل  والفوارق 
يف  التح�سن  ن�سبة  تتعّد  مل  املا�سية،  الأربعني 
البلدان،  ربع  املائة يف  20 يف  الب�رشية  التنمية  دليل 
اآخر  ربع  �سهده  الذي  التح�سن  ن�سبة  جتاوزت  بينما 
65 يف املائة. وبع�ص هذه الفوارق تُعزى اإىل اختالف 
النقاط التي بداأ منها هذا التح�سن، فاأقل البلدان 
يف  املتقدمة  البلدان  من  اأكرب  تقدماً  حققت  منواً 
الفوارق  ن�سف  اأن  غري  وال�سحة.  التعليم  قطاعي 
ميكن  ل  فوارق  هي  الب�رشية  التنمية  دليل  اأداء  يف 
تربيرها على اأ�سا�ص دليل التنمية الب�رشية يف نقطة 
نقاط  من  انطلقت  البلدان  من  فالعديد  البتداء. 
كان  حققته  الذي  التقدم  لكن  ن�سبياً،  متقاربة 
متبايناً، مما ي�سري اإىل اأن عوامل اأخرى خا�سة بكل بلد 
اجلغرافية،  والعوامل  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  مثل 

لعبت دوراً هاماً يف حتديد م�سار هذا التقّدم.
�سهد القطاع ال�سحي تقدماً ما لبث اأن تباطاأ. 
وهذا التباطوؤ يف التقدم الإجمايل �سببه انتكا�سات 
كبرية يف 19 بلداً؛ يف ت�سعة منها، �ستة يف منطقة 
جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى وثالثة يف الحتاد 
العمر  متو�سط  انخف�ص  ال�سابق،  ال�سوفييتي 
عام  ما كان عليه يف  اأقل  اإىل  الولدة  املتوقع عند 
1970. و�سبب هذا الرتاجع هو انت�سار فريو�ص نق�ص 
يف  الكبار  وفيات  معّدل  وارتفاع  الب�رشية  املناعة 

البلدان التي متر مبرحلة انتقالية. 
ووا�سع  كبرياً  فكان  التعليم  يف  التقّدم  اأما 
�سنوات  متو�سط  يف  حت�سن  اإىل  وي�سري  النطاق، 
على  احل�سول  يف  امل�ساواة  يف  وكذلك  الدرا�سة، 
فر�ص التعليم بني الإناث والذكور.  كما ي�سري هذا 

من اأهم ما يقدمه 
تقرير هذا العام 

التقييم املنهجي 
لأداء عنا�رش التنمية 
الب�رشية على مدى 

اأربعني عاماً
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اإىل  يوؤدي  ما  كثرياً  الذي  الدولة  تدخل  اإىل  التقّدم 
زيادة عدد امللتحقني باملدار�ص اإن مل يوؤّد بال�رشورة اإىل 

حت�سني نوعية التعليم.  
اأكرب من  قدر  الدخل فهو على  التقّدم يف  اأما 
ل  الإجمايل،  التح�ّسن  من  الرغم  وعلى  التباين. 
وال�سحة.   التعليم  يف  هو  كما  الدخل،  يف  تقارب 
فالبلدان الغنية حققت يف املتو�سط منواً اأ�رشع من 
البلدان الفقرية على مدى الأعوام الأربعني املا�سية. 
النامية ل  والبلدان  املتقّدمة  البلدان  بني  والفجوة 
جمموعة  ترتبع  اإذ  ال�سعيد،  هذا  على  قائمة  تزال 
توزيع  يف  القائمة  راأ�ص  على  البلدان  من  �سغرية 
الدخل، وقليلة هي البلدان التي بداأت فقرية وخرجت 
من حالة الفقر لتن�سم اإىل جمموعة البلدان ذات 

الدخل املرتفع.  
ول �سك يف اأن تقدماً كبرياً قد اأُحرز، لكن التغرّيات 
التي توالت على مدى العقود القليلة املا�سية مل 
�سهدت  البلدان  فبع�ص  اإيجابية.  جميعها  تكن 
بّددت يف  ال�سحة،  ول �سيما يف  انتكا�سات كبرية، 
اأعوام قليلة مكا�سب ا�ستغرق حتقيقها عقوداً من 
�سديد،  تباين  على  القت�سادي  النمو  وكان  الزمن. 
�رشيعاً  منواً  �سهدت  التي  البلدان  يف  اأكان  �سواء 
النمو.  هذا  من  ا�ستفادت  التي  املجموعات  يف  اأم 
اأنحاء  خمتلف  يف  الب�رشية  التنمية  يف  والفجوات 
تراجع. من  �سهدته  ما  رغم  كبرية  تزال  ل  العامل، 

�أمناط �لتنمية �لب�سرية وحمركاتها

بني  كبرية  فوارق  مع  العاملي  التقّدم  ترافق  لقد 
عاملية  واجتاهات  قوى  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  البلدان. 
للتقّدم  فر�ساً  البلدان  جميع  متناول  يف  و�سعت 
على جميع م�ستويات التنمية، لكن مدى ال�ستفادة 

من هذه الفر�ص هو الذي اختلف بني بلد واآخر. 
اإليها  تو�سلت  التي  امل�ستغربة  النتائج  ومن 
ويوؤكد  الأخرية  الأعوام  الب�رشية يف  التنمية  اأبحاث 
النمو  بني  الرتابط  �سعف  التقرير،  هذا  عليها 
القت�سادي والتح�ّسن يف ال�سحة والتعليم. وتظهر 
امل�ستويني  يف  خ�سو�ساً  ال�سعف،  هذا  اأبحاثنا 
الب�رشية.   التنمية  لدليل  واملنخف�ص  املتو�سط 
الو�سع  يف  التح�سن  مدى  هو  ذلك  ومقيا�ص 
والرتابط  تعليمهم.   م�ستوى  ويف  للب�رش  ال�سحي 
غياب  مع  يتناق�ص  والذي  اليوم  امل�ستويات  يف 
الزمن، لي�ص �سوى مظهر  التغرّيات عرب  الرتابط يف 
من مظاهر الأمناط التي كانت �سائدة يف املا�سي، 
الوحيدة  هي  غنية  اأ�سبحت  التي  البلدان  اأن  وهو 
يف  للتقّدم  املرتفعة  التكاليف  حتّمل  على  القادرة 

وتغرّي  التكنولوجيا  تطّور  ولكن  والتعليم.  ال�سحة 
الهياكل الجتماعية اليوم ي�سمح للبلدان الفقرية 

اأي�ساً بتحقيق مكا�سب كبرية.
وكان التدفق غري امل�سبوق لالأفكار عرب البلدان يف 
تكنولوجيات  املوا�سيع من  الأخرية حول كل  الآونة 
واأمناط  ال�سيا�سية  واملثل  ال�سحة  على  احلفاظ 
الإنتاج، م�سدراً لتحّولت كبرية. و�سمحت البتكارات 
للبلدان بتح�سني ال�سحة والتعليم بكلفة متدنية.  
وهذا ما يف�رّش �سعف الرتابط عرب الزمن بني الأبعاد 
بالدخل يف  املرتبطة  والأبعاد غري  بالدخل  املرتبطة 

التنمية الب�رشية. 
اأ�سا�سيني  عن�رشين  والنمو  الدخل  ويبقى 
لي�ص  ذلك  بخالف  تفكري  واأي  التنمية.  عملية  يف 
�سوى اإغفال لأهمية الدخل يف تو�سيع اآفاق الب�رش.  
فالدخل �رشوري لتمكني الإن�سان من امتالك املوارد 
وامللب�ص،  وامل�سكن،  الغذاء،  على  للح�سول  الالزمة 
ولتو�سيع خياراته يف القيام باأن�سطة قّيمة وجمزية، 
يحّب.  من  مع  الوقت  لتم�سية  املجال  ولإف�ساح 
املتاحة  الفر�ص  �سعة  على  دليل  الدخل  منو  ويف 
لي�ست  تلك  اأن  مع  الالئق،  العمل  على  للح�سول 
ما  القت�سادي كثرياً  والنكما�ص  دائماً،  الواقع  حال 
لدى  هواج�ص  تثري  العمل  فر�ص  خ�سائر يف  ي�سبب 
الإن�سان يف خمتلف اأنحاء العامل. والدخل هو اأي�ساً 
حتتاج  التي  العائدات  من  وغريها  لل�رشائب  م�سدر 
م�ساريع  وتنفيذ  اخلدمات  لتقدمي  احلكومات  اإليها 
اإعادة التوزيع. وهكذا يبقى منو الدخل من الأولويات 
اأن  على  العامة  ال�سيا�سة  على �سعيد  حُتّدد  التي 

ي�سمل اجلميع.  
ول تنكر نتائج اأبحاثنا اأهمية ارتفاع الدخل يف 
اخلدمات  على  احل�سول  على  الفقراء  قدرة  تعزيز 
على  الأدلّة  وفرة  توؤكده  ما  وهذا  الجتماعية، 
�سعيد القت�ساد الكلي. فعالقة الرتابط بني املكانة 
القت�سادية والجتماعية والو�سع ال�سحي كثرياً ما 
تنّم عن ميزة يتمتع بها الأثرياء ن�سبة اإىل الفقراء 
يف احل�سول على اخلدمات ال�سحية. غري اأن التحليل 
الوارد يف هذا التقرير يلقي ظاللً من ال�سك حول 
القطاعات  جلميع  ال�سامل  الدخل  منو  كان  اإذا  ما 
يكفي لتعزيز خدمات ال�سحة والتعليم يف البلدان 
حيث دليل التنمية الب�رشية منخف�ص اأو متو�سط. 
ولعّل يف هذا اخلرب ما ي�رشّ لأن النمو املّطرد يبقى يف 

الكثري من الأحيان هدفاً بعيد املنال. 
بيانات  اإىل  بال�ستناد  البحث  نتائج  وتوؤكد 
تقرير  رّكز عليهما  وحتليالت جديدة على حقيقتني 
الب�رشية  التنمية  البداية:  منذ  الب�رشية  التنمية 
تختلف عن النمو القت�سادي، وحتقيق اإجنازات كبرية 

تُظهر اأبحاثنا �سعف 
علقة الرتابط بني 
النم� القت�سادي 

والتح�ّسن يف ال�سحة 
والتعليم يف البلدان 

ذات امل�ست�ى املت��سط 
واملنخف�ص يف التنمية 

الب�رشية
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النمو  تعذر  ولو  حتى  ممكن  الب�رشية  التنمية  يف 
ال�سابقة  التقارير  اأ�سارت  وقد  ال�رشيع.  القت�سادي 
�رشي  مثل  وبلدان  الهند،  يف  كريال  مقاطعة  اإىل 
حتقيق  من  متكنت  اإذ  وكوبا  وكو�ستاريكا،  لنكا، 
بلدان  م�ستوى  فاق  الب�رشية  التنمية  من  م�ستوى 
هذه  حتقيق  اأمكن  وقد  الدخل.  يف  تعادلها  اأخرى 
الأخرى  والأبعاد  الدخل  منو  بني  بالف�سل  الإجنازات 

للتنمية الب�رشية وتقييم التقّدم فيها.

دور �ملوؤ�س�سات
للتقّدم  املوؤاتية  والإ�سالحات  ال�سيا�سات  تختلف 
القيود  على  وتتوقف  املوؤ�س�سات  ظروف  باختالف 
الهيكلية وال�سيا�سية. وكثرياً ما اأخفقت حماولت 
بلدان  على  واملوؤ�س�سية  ال�سيا�سية  احللول  تعميم 
تختلف فيها الظروف وتتنوع، لأن ال�سيا�سات يجب 
اأن تنطلق من الظروف املوؤ�س�سية القائمة كي تاأتي 
الهند  يف  القت�سادي  فالتحرير  املن�سود.   بالتغيري 
مثال، �سعى اإىل تخفيف القيود عن بيئة تغلب فيها 
واإف�ساح  ال�سوابط  برفع  وذلك  العائلية،  امل�ساريع 
املوؤ�س�سات يف  دور  اأهمية  ومع  للمناف�سة.   املجال 
التاأثري على التنمية الب�رشية، تبقى كيفية تفاعلها 
من  مزيداً  ي�ستحق  مو�سوعاً  املحلي  ال�سياق  مع 

البحث. 
تنظيم  كيفية  الأخرى  الهامة  اجلوانب  ومن 
حاولت  فاحلكومات  والدولة.  ال�سوق  بني  العالقة 
احلاجة  بني  التوازن  من  نوع  بطرق خمتلفة، حتقيق 
الن�ساط  وتعزيز  الدخل  توليد  يف  الأ�سواق  اإىل 
اأخفقت  القت�سادي، و�رشورة معاجلة املوا�سع التي 
�رشورية  تكون  قد  فالأ�سواق  الأ�سواق.   هذه  فيها 
لتحريك النمو املّطرد ولكنها ل حتقق التقّدم تلقائياًَ 
يف اأبعاد اأخرى من التنمية الب�رشية. والتنمية التي 
تت�سم بكرثة العتماد على النمو القت�سادي، نادراً 
ما حتقق ال�ستدامة، اأي اأن اقت�ساد ال�سوق �رشوري 

ولكنه لي�ص كافياً.  
 Karl( وهذه الكلمات تذّكر مبا قاله كارل بولين
Polanyi( منذ اأكرث من 60 عاماً، يف طرحه ال�سيق 
لأ�سطورة ال�سوق الذاتية ال�سوابط، اأي فكرة وجود 
ل  والأ�سواق  وموؤ�ّس�سي.  �سيا�سي  فراغ  ال�سوق يف 
تنجح عموماً يف تاأمني اخلدمات العامة، مثل الأمن 
التي  فال�رشكات  والتعليم.  وال�سحة  وال�ستقرار 
الأيدي  بالعتماد على كثافة  رخي�سة  �سلعاً  تنتج 
يهّمها  ل  قد  الطبيعية  املوارد  وت�ستغل  العاملة 
ول  العاملة،  للقوى  العلمي  التح�سيل  م�ستوى 
من  كبرية  اأعداد  توفرت  اإذا  فيها  العاملني  �سحة 

الهيئات  تتخذها  اإجراءات  وبدون  العاملة.  الأيدي 
ال�سوق،  عمل  ل�ستكمال  الدولة  اأو  الجتماعية 
تبقى ال�سوق قا�رشة عن �سمان ال�ستدامة البيئية، 
البيئي،  التدهور  اإىل  املوؤدية  الظروف  يف  ت�سهم  اإذ 
يف  الوحول  في�سانات  عن  الناجمة  الكوارث  مثل 

جافا وان�سكابات النفط يف خليج مك�سيكو. 
والتزاماً  قادرة  دولة  يتطلب  ال�سوابط  وفر�ص 
�سيا�سياً، لكن هذه القدرة غري متوفرة يف معظم 
البلدان  حكومات  بع�ص  حاولت  فقد  الأحيان. 
دولة  يف  ت�سلح  التي  الإجراءات  اقتبا�ص  النامية 
املوارد ول  اأن تكون لديها  حديثة متقدمة من غري 
فعلى  الإجراءات.   تلك  لتنفيذ  الالزمة  القدرات 
اتخذتها  التي  الإجراءات  اأخفقت  املثال،  �سبيل 
من  الكثري  يف  الواردات  عن  لال�ستعا�سة  الدولة 
البلدان  اأمريكا الالتينية، عندما حاولت تلك  بلدان 
اعتماد �سيا�سة �سناعية وطنية.  اأما يف �رشق اآ�سيا 
يف  والقوية  القادرة  الدولة  جناح  يف  العربة  فكانت 
حتريك التنمية ومنو ال�سوق. فما ي�سلح ويكون ممكناً 
اآخر.  ويف  يف �سياق معني قد ل ي�سلح يف �سياق 
ظروف عديدة، اأبدت منظمات املجتمع املدين قدرة 
على كبح جموح الدولة وال�سوق معاً، مع اأن �سعي 
اأن  ميكن  املعار�سة  حركات  �سبط  اإىل  احلكومات 

يقّيد ن�ساط املجتمع املدين.  
واإيجابية  فعالة  الديناميات  تكون  اأن  وميكن 
عندما تتو�ّسل البلدان اإىل موؤ�س�سات �ساملة على 
ال�سوق وموؤ�س�سات �ساملة على م�ستوى  م�ستوى 
ال�سيا�سة العامة.  لكن هذه احلالة نادرة و�سعبة. 
والنظام الراأ�سمايل الذي ت�سيطر عليه القلة قد ل 
يدوم طويالً، اإما لأنه يحا�رش طاقات البتكار يف مرافق 
الإنتاج، كما حدث يف حالة اإخفاق نظام ال�ستعا�سة 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  يف  الواردات  عن 
الكاريبي، اأو لأن التقدم املادي يعّزز تطّلعات الأفراد، 
ويعّر�ص حتكم القلة بالنفوذ للخطر، كما يحدث يف 
اإندوني�سيا والربازيل وكوريا اجلنوبية منذ الت�سعينات.

�خلري ال ياأتي كّله دفعة و�حدة
ل تقت�رش التنمية الب�رشية على ال�سحة والتعليم
والدخل فقط، بل ت�سمل م�ساركة الب�رش يف ر�سم 
مالمح التنمية، والإن�ساف، وال�ستدامة، ومقّومات 
التي  احلياة  لعي�ص  بها  يتمتعون  التي  احلرية 
مو�سع  املفاهيم  هذه  اأن  افرت�سنا  واإذا  ين�سدونها. 
ول  حتقيقها،  يتطلبه  ما  حول  اإجماع  فال  اإجماع، 
حول طريقة قيا�سها. ولكن غياب املقايي�ص الكمية 

ل يربر اإهمال هذه املفاهيم ول اإغفالها.  

كثرياً ما تخفق 
حماولت تعميم احلل�ل 
ال�سيا�سية على بلدان 
تختلف فيها الظروف 
وتتن�ع لأن ال�سيا�سات 

يجب اأن تنطلق من 
الظروف امل�ؤ�س�سية 

املحلية كي تاأتي 
بالتغيري املن�س�د
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التنمية  دليل  يف  تقّدماً  البلدان  حترز  وعندما 
جميع  بال�رشورة  التقدم  هذا  ي�سمل  فال  الب�رشية، 
يحّل  اأن  وميكن  للتنمية.  الأو�سع  باملعنى  الأبعاد 
التنمية  دليل  ح�سب  مرتفعة  مرتبة  يف  بلد  اأي 
الب�رشية، ويبقى دون ا�ستيفاء مقّومات ال�ستدامة 
والدميقراطية وامل�ساواة.  وكذلك ميكن اأن يحّل اأّي بلد 
يف مرتبة منخف�سة ح�سب دليل التنمية الب�رشية، 
وي�ستويف جزءاً من مقّومات ال�ستدامة والدميقراطية 
حيال  كبرية  حتديات  الأمناط  هذه  وتطرح  وامل�ساواة. 
ومقايي�سها،  الب�رشية،  التنمية  التفكري يف  كيفية 
وعملياتها.  نتائجها  اإىل حت�سني  الآيلة  وال�سيا�سات 
وما من منط ثابت يربط دليل التنمية الب�رشية 
اأو  كالتمكني  الب�رشية  للتنمية  الأخرى  بالأبعاد 
من  ا�ستثناء  فهو  امل�ساواة  عدم  اأما  ال�ستدامة. 
هذه القاعدة، اإذ يرتبط ارتباطاً �سلبياً بقيمة دليل 
من  تخلو  ل  العالقة  هذه  لكن  الب�رشية،  التنمية 
التنمية  دليل  بني  الرابط  وغياب  الكبرية.  الفوارق 
من  كبري  عدد  يف  ياُلحظ  الأخرى  والأبعاد  الب�رشية 
ح�سب  مرتفعة  م�ستويات  ت�سجل  التي  البلدان 
دليل التنمية الب�رشية واأداء منخف�ساً على م�ستوى 
مرتبة  يف  يحّل  البلدان  فربع  الأخرى:  املتغرّيات 
مرتبة  ويف  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�سب  مرتفعة 
منخف�سة من حيث ال�ستدامة، كما تالحظ فوارق 
مماثلة ولو اأقل حدة على �سعيد احلريات ال�سيا�سية.
الزيادة  التمكني  اإىل  اأدت  التي  الجتاهات  ومن 
والكتابة  بالقراءة  الإملام  معّدلت  يف  الكبرية 
العامل،  اأنحاء  من  الكثري  يف  العلمي  والتح�سيل 
واعية  قرارات  اتخاذ  على  الب�رش  قدرات  عزز  مما 
التمكني  نطاق  وات�سع  احلكومات.  م�ساءلة  وعلى 
وخمتلف اأ�سكاله بوا�سطة التطورات التكنولوجية 
النّقال،  الهاتف  انت�سار  �سيما  ول  واملوؤ�س�سية، 
وا�ستخدام  ال�سناعية،  الأقمار  عرب  والتلفزيون 
الإنرتنت، الذي اأّدى اإىل توفر املعلومات، وزيادة اإمكانية 

التعبري عن الراأي للكثريين. 
وازدادت ح�سة الأنظمة الدميقراطية يف العامل 
من اأقل من ثلث البلدان يف عام 1970، اإىل ن�سف 
اأكرث من ثالثة  اإىل  الت�سعينات،  اأوا�سط  البلدان يف 
اأخما�ص يف عام 2008. وظهرت اأ�سكال مهجنة من 
التنظيم ال�سيا�سي.  ومع اأن التغرّيات احلقيقية يف 
العمل ال�سيا�سي و�سالمة �سري هذا العمل تتفاوت 
الدميقراطية  الأنظمة  من  والكثري  واآخر،  بلد  بني 
�سنع  عملية  اأن  ياُلحظ  وه�سة،  واهنة  تزال  ل 
وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  تاأخذ  العامة  ال�سيا�سة 
املمار�سات  واأّن  و�سواغلهم،   املواطنني  باآراء  م�سى 
الن�سال  اأّدى  وقد  حت�سن.  يف  املحلية  الدميقراطية 

ال�سيا�سي اإىل تغيري حقيقي يف الكثري من البلدان، 
التي كانت مهم�سة  الفئات  متثيل  و�ّسع نطاق  مما 
يف املا�سي، كالن�ساء، والفقراء، وال�سكان الأ�سليني، 

والالجئني، والأقلّيات اجلن�سية.
املتو�سطات ل تعطي فكرة دقيقة عن  اأن  غري 
الواقع.  فمنذ الثمانينات، يفوق عدد البلدان التي 
التي  تلك  الدخل  يف  التفاوت  من  مزيداً  �سهدت 
بلد  كل  ومقابل  التفاوت.  هذا  يف  تراجعاً  �سجلت 
حقق حت�ّسناً على �سعيد عدم امل�ساواة على مدى 
اأكرث  يف  تراجع  �ُسّجل  املا�سية،  الثالثني  الأعوام 
جزءاً  كانت  التي  البلدان  �سيما يف  ول  بلدين،  من 
غالبية  وت�سجل  ال�سابق.   ال�سوفييتي  الحتاد  من 
بلدان �رشق اآ�سيا واملحيط الهادئ م�ستوى من عدم 
منذ  �سهدته  ما  يفوق  اليوم  الدخل  يف  امل�ساواة 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  اأما  م�ست.  عقود 
املنطقة  طويلة  لفرتة  كانت  اأن  فبعد  الكاريبي، 
الدخل والأ�سول،  توزيع  تباين يف  اأكرب  التي ت�سجل 
�سهدت يف الآونة الأخرية حت�سناً كبرياً اأدى اإىل زيادة 
الإنفاق على املرافق الجتماعية واعتماد �سيا�سات 

اجتماعية حمّددة الأهداف. 
ه�سا�سة  لتك�سف  الأخرية  الأعوام  وجاءت 
اإجنازاتنا، وخري �ساهد على ذلك اأزمة مالية عا�سفة 
 34 لها منذ عقود، جردت  العامل مثيالً  مل ي�سهد 
مليون �سخ�ص من وظائفهم، واأ�سقطت 64 مليون 
اآخرين دون خط الفقر، فدفعت بهم اإىل العي�ص على 
يزال خميماً،  ل  الركود  وخطر  اليوم،  دولر يف   1.25
والتعايف التام من هذه الأزمة قد ي�ستغرق اأعواماً. 

ولعّل التحدي الأكرب يف املحافظة على التقّدم 
يف التنمية الب�رشية هو عدم ا�ستدامة اأمناط الإنتاج 
التنمية  يف  ال�ستدامة  ولتحقيق  وال�ستهالك. 
القت�سادي  النمو  بني  الف�سل  من  بّد  ل  الب�رشية، 
بع�ص  بداأت  فقد  احلراري.  الحتبا�ص  غاز  وانبعاثات 
البلدان املتقدمة التخفيف من الآثار ال�سارة لهذه 
وال�ستثمار يف  التدوير،  اإعادة  النبعاثات عن طريق 
التوجه  هذا  اأن  غري  التحتية.  والبنية  العام  النقل 
ي�سكل عقبة كبرية اأمام غالبية البلدان النامية، نظراً 
اإىل ارتفاع تكاليف الطاقة النظيفة وقلة توفرها.

مقايي�س جديدة لو�قع متغري

كان تطوير عملية القيا�ص دائماً ركيزة اأ�سا�سية يف 
يكن  القيا�ص مل  هذا  لكن  الب�رشية.  التنمية  نهج 
يوماً ملجرد القيا�ص. فدليل التنمية الب�رشية اأف�سح 
التقدم،  حول  التفكري  يف  جديد  نهج  اأمام  املجال 
وذلك باإطالق فكرة ب�سيطة ومقنعة يف اآن، وهي اأن 

عندما حترز البلدان 
تقدماً يف دليل التنمية 
الب�رشية، ل ي�سمل هذا 
التقدم بال�رشورة جميع 
الأبعاد باملعنى الأو�سع 

للتنمية.  وميكن اأن 
يحل اأي بلد يف مرتبة 
مرتفعة ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية، 
ويبقى دون ا�ستيفاء 
مق�مات ال�ستدامة 

والدميقراطية وامل�ساواة
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اأكرث بكثري من الدخل. وعلى  الب�رشية هي  التنمية 
مدى الأعوام املا�سية اعتمد تقرير التنمية الب�رشية 
تخفيف حدة  التقّدم يف  لتقييم  مقايي�ص جديدة 
الفقر ومتكني املراأة، لكن عدم توفر البيانات املوثوقة 

كان عائقاً اأمام تطبيق هذه املقايي�ص. 
جديدة  اأدلة  التقرير  اعتمد  العام،  هذا  ويف 
لقيا�ص نواٍح يف توزيع الرفاه، تتعّلق بعدم امل�ساواة، 
والفوارق بني اجلن�سني، والفقر.  وهذه الأدلة تعرّب عن 
البيانات.  توفر  يف  والتح�ّسن  القيا�ص  طرائق  تطّور 
باأبعاده  الب�رشية،  التنمية  دليل  التقرير  يقّدم  كما 
�سيغة  يف  والدخل،  والتعليم  ال�سحة  اأي  الثالثة، 
منقحة ا�ستفادت من النتقادات البناءة، ووُ�سعت 
با�ستخدام موؤ�رشات اأكرث مالءمة لقيا�ص التقّدم يف 

امل�ستقبل.  

عدم  بعامل  الب�رشية  التنمية  دليل  وتعديل 
من  بُعد  كل  يف  امل�ساواة  عدم  يو�سح  امل�ساواة، 
الأبعاد التي ي�سملها الدليل الأ�سلي ويخدم هدفاً 
وهذا    .1990 عام  يف  مرة  لأول  التقرير  اإليه  اأ�سار 
التقرير يقدم دليل التنمية الب�رشية معّدلً بعامل 
الب�رش  تنمية  مل�ستوى  كمقيا�ص  امل�ساواة،  عدم 
امل�ساواة.  عدم  من  حالت  ت�سهد  جمتمعات  يف 
دليل  قيمة  تت�ساوى  التامة،  امل�ساواة  ت�سود  فحيث 
بعامل  املعدل  الدليل  قيمة  مع  الب�رشية  التنمية 
ل�سخ�ص  الب�رشية  التنمية  ودليل  امل�ساواة.   عدم 
متو�سط يف اأي جمتمع يكون اأقل من جمموع دليل 
الب�رشية عندما يكون هناك عدم م�ساواة  التنمية 
يف توزيع ال�سحة والتعليم والدخل؛ وكلما انخف�ص 
دليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�ساواة 
)وكرب الفارق بينه وبني دليل التنمية الب�رشية(، يكون 
م�ستوى عدم امل�ساواة مرتفعاً. ويُطّبق هذا املقيا�ص 
نتائج  يلي بع�ص  بلداً. وفيما   139 التقرير على  يف 

تطبيق هذا املقيا�ص: 
يبلغ متو�سط الفارق يف دليل التنمية الب�رشية  	•
فدليل  املائة،  يف   22 امل�ساواة  عدم  ب�سبب 
التنمية الب�رشية العاملي البالغ 0.62 يف املائة يف 
عام 2010 يهبط اإىل 0.49 يف املائة اإذا ما ُعّدل 
يعادل  النخفا�ص  وهذا  امل�ساواة،  عدم  بعامل 
هبوطاً من الفئة املرتفعة ح�سب دليل التنمية 
الب�رشية اإىل الفئة املتو�سطة. ويرتاوح الفارق بني 
دليل التنمية الب�رشية والدليل املعّدل بني 6 يف 
املائة يف اجلمهورية الت�سيكية، و45 يف املائة يف 
موزامبيق، حيث يتجاوز معّدل اخل�سارة يف قيمة 
الدليل 10 يف املائة يف اأربعة اأخما�ص البلدان و25 

يف املائة يف ُخم�سيها.

اأكرث  اأو  بُعد  يف  امل�ساواة  عدم  م�ستوى  يرتفع  	•
منخف�ساً  م�ستوى  ت�سجل  التي  البلدان  يف 
يف  اخل�سائر  تكرب  وكذلك  الب�رشية،  التنمية  يف 
على  اخل�سارة  ن�سبة  وتبلغ  الب�رشية.  التنمية 
و42  ناميبيا،  يف  املائة  يف   44 البلدان  م�ستوى 
يف املائة يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى، و41 يف 
املائة يف هايتي ب�سبب عدم امل�ساواة يف اأكرث من 

بُعد من الأبعاد الثالثة. 
الكربى الأفريقية  ال�سحراء  جنوب  بلدان  تعاين  	•
التنمية  دليل  �سعيد  على  الفوارق  اأكرب  من 
الب�رشية ب�سبب تفاقم عدم امل�ساواة يف الأبعاد 
يف  الفوارق  تُعزى  اأخرى  مناطق  ويف  الثالثة. 
مثل  واحد  بُعد  يف  امل�ساواة  عدم  اإىل  الدليل 

ال�سحة يف جنوب اآ�سيا. 

احلرمان  اأوجه  اجلن�سني:  بني  للفوارق  جديد  مقيا�ص 
رئي�سي  والفتاة هي م�سدر  املراأة  التي تعاين منها 
من م�سادر عدم امل�ساواة. وكثرياً ما تعاين املراأة من 
متييز يف ال�سحة والتعليم و�سوق العمل، يحّد من 
لعدم  جديداً  مقيا�ساً  التقرير  هذا  ويقّدم  حريتها. 
التنمية  لدليل  نف�سه  الإطار  اإىل  ي�ستند  امل�ساواة 
الب�رشية ودليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم 
امل�ساواة، والهدف منه هو تو�سيح الفوارق يف توزيع 
والرجل.  ويُظهر  املراأة  الب�رشية بني  التنمية  اإجنازات 

دليل الفوارق بني اجلن�سني ما يلي: 
بني  كبرياً  اختالفاً  اجلن�سني  بني  الفوارق  تختلف  	•
بلد واآخر، ويرتاوح الفارق يف قيمة الدليل بني 17 
و85 يف املائة )اإذ ل يقارن مبا�رشة مبجموع الفوارق 
ا�ستخدام  اإىل  نظراً  امل�ساواة  عدم  عن  الناجمة 
متغريات خمتلفة(. وقد حّلت هولندا، حيث بلغ 
البلدان  قائمة  راأ�ص  على  املائة،  يف   17 الفارق 
الدامنرك  تليها  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  حيث  من 

وال�سويد و�سوي�رشا.  
البلدان التي ت�سهد توزيعاً متفاوتاً يف التنمية  	•
بني  الفوارق  يف  ارتفاعاً  اأي�ساً  ت�سهد  الب�رشية 
يف  ارتفاعاً  ت�سهد  التي  والبلدان  والرجل،  املراأة 
اأي�ساً  ت�سهد  اجلن�سني  بني  الفوارق  م�ستوى 
البلدان  ومن  الب�رشية.  التنمية  توزيع  يف  تفاوتاً 
التي ت�سجل اأداء �سيئاً على امل�ستويني جمهورية 

اأفريقيا الو�سطى وموزامبيق وهايتي. 

ظاهرة  هو  الفقر  الأبعاد:  املتعّدد  الفقر  مقيا�ص 
هذا  لكن  التنمية،  �ساأن  �ساأنه  الأبعاد  متعددة 
باأرقام عامة.   الطابع املتعدد قد ُحجب يف املا�سي 
ويعتمد تقرير هذا العام دليل الفقر املتعدد الأبعاد، 

اعتمد التقرير اأدلة 
جديدة لقيا�ص ن�اح 

يف ت�زيع الرفاه، تتعلق 
بعدم امل�ساواة، والف�ارق 
بني اجلن�سني، والفقر.  
وهذه الأدلة هي نتيجة 
لتط�ر طرائق القيا�ص 

والتح�ّسن يف ت�فر 
البيانات
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مبقايي�ص  املال  على  املرتكزة  املقايي�ص  يكّمل  الذي 
اأخرى تقي�ص خمتلف اأوجه احلرمان وتداخلها. ويحّدد 
هذا الدليل اأوجه احلرمان يف الأبعاد الثالثة نف�سها 
ويظهر عدد  الب�رشية،  التنمية  دليل  ي�سملها  التي 
اأي وجه من  الذين يعانون )من  الفقراء  الأ�سخا�ص 
التي  احلرمان  اأوجه  يُظهر عدد  احلرمان(، كما  اأوجه 
هذا  جتزئة  وميكن  فقرية.   معي�سية  اأ�رشة  تعي�سها 
ح�سب  اأو  الإثنية،  والفئات  املناطق  ح�سب  الدليل 
بحيث  الأبعاد،  ح�سب  وكذلك  الأخرى،  التجّمعات 
يكون اأداة مرنة يف �سنع ال�سيا�سة العامة. ويظهر 

هذا الدليل ما يلي: 
بلدان    104 من  �سخ�ص  مليار   1.75 يعي�ص  	•
ثلث  اأي  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  دليل  يغطيها 
الأبعاد،  متعدد  فقر  يف  البلدان،  هذه  �سكان 
حيث 30 يف املائة من املوؤ�رشات على الأقل يدّل 
اأو  التعليم  اأو  ال�سحة  يف  �سديد  حرمان  على 
اإليه  ت�سري  ما  يتجاوز  وهذا  املعي�سة.   م�ستوى 
تلك  يف  �سخ�ص  مليار   1.44 باأن  التقديرات 
اأو  اليوم  يف  دولر   1.25 على  يعي�سون  البلدان 
على  تعي�ص  التي  الن�سبة  دون  اأنها  )مع  اأقل 
دولرين اأو اأقل(.  وتختلف اأمناط احلرمان عن اأمناط 
من  العديد  ففي  هامة.  اأوجه  يف  الدخل  فقر 
البلدان، منها اإثيوبيا وغواتيمال، ياُلحظ اأن عدد 
ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد 
يفوق عدد اأولئك الذين يعانون من فقر الدخل.  
فقر  من  يعانون  الذين  ال�سكان  ن�سبة  وتتجاوز 
الفقر  يعانون من  الذين  ال�سكان  ن�سبة  الدخل 
تتوفر  التي  البلدان  ربع  نحو  يف  الأبعاد  املتعدد 
عنها تقديرات حول املوؤ�رشين، ومن هذه البلدان 

اأوزبك�ستان وتنزانيا وال�سني.  
ت�سهد بلدان جنوب ال�سحراء الأفريقية الكربى    	•
اأعلى معّدل انت�سار للفقر املتعدد الأبعاد، حيث 
املائة يف جنوب  3 يف  قدره  اأدنى  بني حد  يرتاوح 
اأفريقيا وحد اأق�سى قدره 93 يف املائة يف النيجر.  
ويرتاوح متو�سط معّدل احلرمان بني 45 يف املائة يف
يف  املائة  يف  و69  ولي�سوتو،  والغابون  �سوازيلند 
العامل  �سكان  ن�سف  يعي�ص  ذلك  ومع  النيجر. 
الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد يف جنوب 
يف  الربع  من  واأكرث  ن�سمة(  مليون   844( اآ�سيا 

اأفريقيا )458 مليون ن�سمة(. 

*                       *                       *                   

وتقدم هذه املقايي�ص اجلديدة نتائج واأفكاراً جديدة 
ميكن اأن يُ�سرت�سد بها يف عملية مناق�سة ال�سيا�سة 

العامة وت�سميمها. فعندما تكون الفوارق يف دليل 
امل�ساواة، هذا  نتيجة لعدم  الب�رشية كبرية  التنمية 
اإذ ما ركز  اأن يحقق الكثري  اأن املجتمع ميكن  يعني 
نحو  التقّدم  يف  ت�سهم  اإ�سالحات  على  جهوده 
حتقيق الإن�ساف. وعندما يلتقي ارتفاع دليل الفقر 
املتعدد الأبعاد مع انخفا�ص فقر الدخل، فهذا يعني 
ركز على  اإذا ما  الكثري  اأن يحقق  املجتمع ميكن  اأن 
وهذه  الأ�سا�سية.  العامة  اخلدمات  تقدمي  حت�سني 
ت�سمح  للبحث،  جديدة  جمالت  تفتح  املقايي�ص 
من  اأي  وح�سا�سة:  دقيقة  م�سائل  اإىل  بالتطرق 
البلدان جنحت يف احلد من عدم امل�ساواة يف التنمية 
الب�رشية؟ هل التقّدم املحرز يف حتقيق امل�ساواة بني 
اجلن�سني �سبب لنت�سار التنمية على نطاق وا�سع اأو 
نتيجة له؟ هل ي�سهم احلد من فقر الدخل يف تراجع 

الفقر املتعدد الأبعاد اأو يف تفاقمه؟ 

�لتنمية �لب�سرية يف �مل�ستقبل
على  العامة  ال�سيا�سة  برنامج  ماذا عن م�ستقبل 
احلايل ما  الو�سع  والدويل؟ يف  الوطني  ال�سعيدين 
ي�سجع، وفيه اأي�ساً ما يدعو اإىل احلذر.  التقّدم ممكن 
حتى بدون موارد �سخمة، وحت�سني حياة الإن�سان ل 
البلدان.  املتوفرة ملعظم  الو�سائل  اأكرث من  يتطلب 
التنمية  تعزيز  وم�سار  النجاح غري م�سمون،  اأن  اإلّ 
للظروف  وفقاً  واآخر  بلد  بني  يختلف  الب�رشية 

التاريخية وال�سيا�سية واملوؤ�س�سية. 
فما ُكتب وقيل عن التنمية الب�رشية ركز على 
و�سفات موّحدة ميكن تطبيقها على جمموعة كبرية 
من البلدان. غري اأن الثغرات التي ينطوي عليها هذا 
امل�رشوع الفكري باتت الآن وا�سحة، ل خالف يذكر 
بفرادة  الإقرار  �رشورة  على  دليل  ذلك  ويف  عليها.  
املبادئ  �سمن  وخ�سو�سيتها،  واملجتمعات  البلدان 
الأ�سا�سية التي ميكن اأن ت�سرت�سد بها عملية و�سع 
ظروف  يف  الإمنائية  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 
خمتلفة. ومن تقرير عاملي كهذا التقرير، ي�ستطيع 
املرء اأن ي�ستخل�ص عرباً عامة، واأن مي�سي يف البحث، 
وحتليل برنامج ال�سيا�سة العامة، وتو�سيع املناق�سة، 

لتتفّرع يف جمالت مكّملة للفكرة العامة. 
امل�ساكل"  جلميع  الواحد  "احلل  نهج  كان  واإذا 
نهجاً غري �سالح، كيف ميكننا توجيه عملية �سنع 
يوم  كّل  وتُنّفذ  تُ�سّمم  فال�سيا�سات  ال�سيا�سات؟ 
يلتم�سون  واملعنيون  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
امل�سورة وامل�ساعدة من املوؤ�س�سات املعنية بالتنمية 
الأفكار  بع�ص  يلي  وفيما  املتخ�س�سني.  والباحثني 

الأ�سا�سية: 

تقدم هذه املقايي�ص 
اجلديدة نتائج واأفكاراً 

جديدة ميكن اأن 
يُ�سرت�سد بها يف عملية 

مناق�سة ال�سيا�سة 
العامة وت�سميمها
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كانت  اإذا  عما  ال�سوؤال  اأولً:  املبادئ  يف  التفكري  	•
لي�ص  الب�رشية  للتنمية  ت�سلح  معّينة  �سيا�سة 
لأن �سيا�سات عديدة ت�سلح يف  الأمثل،  النهج 
بع�ص الظروف ول ت�سلح يف ظروف اأخرى.  علينا 
اأن ن�ساأل ما هي املبادئ التي ميكن على اأ�سا�سها 
الأمثلة على  ومن  املختلفة.  ال�سيا�سات  تقييم 
ال�سيا�سة  يف  والفقر  الإن�ساف  مراعاة  ذلك 
ال�رشاعات  معاجلة  يف  املوؤ�س�سات  ودور  العامة، 
وت�سوية النزاعات. وتختلف كيفية تطبيق هذه 
الظروف  باختالف  حمّددة  �سيا�سات  يف  املبادئ 

املوؤ�س�سية والهيكلية وال�سيا�سية. 

الدولة   قدرة  الواقع:  خ�سو�سية  مراعاة  	•
تدّل  التي  الأمثلة  من  هي  املوؤ�س�سية  والقيود 
ومن  الواقع.  خ�سو�سية  مراعاة  اأهمية  على 
الأ�سباب املعروفة لالإخفاق افرتا�ص وجود الدولة 
افرتا�ص  اأو  الفعال،  التنظيمي  اجلهاز  اأو  القوية 
الوطنية  وال�سيا�سات  اإن�سائه.  اأو  زرعه  اإمكانية 
تهمل النطاق الأو�سع لالقت�ساد ال�سيا�سي، مع 
اأن هذا لي�ص من �ساحلها، ول ميكن لأي �سيا�سة 
ينطلق  مل  ما  بالواقع  ال�سلة  وثيقة  تكون  اأن 
ت�سميمها من فهم الوقائع املوؤ�س�سية الفعلية. 

مواجهة  العاملية:  ال�سيا�سات  يف  حتّول  اإحداث  	•
التحديات العديدة، مثل الهجرة الدولية، وو�سع 
والت�سّدي  لال�ستثمار،  وفعالة  من�سفة  قواعد 
املناخ،  تغرّي  مثل  العامل،  تهدد  التي  للمخاطر 
فهذه  منفردة.  الدول  قدرة  تتجاوز  مهمة  هي 
ق�سايا تتطلب قيام نظام عاملي يعزز امل�ساءلة 
البلدان  اأقل  وي�سّم  وال�سفافية،  الدميقراطية 
عاملية  اقت�سادية  بيئة  تهيئة  اإىل  وي�سعى  منواً، 

م�ستقرة وم�ستدامة. 

ويف ال�سدى الذي اأحدثه تقرير التنمية الب�رشية 
دليل على اأن الفكر الذي تقوم عليه ال�سيا�سة العامة 
يتناول  معّمق  ببحث  وي�ستنري  ي�سرت�سد  اأن  ميكن 
عنا�رش  ومن  الب�رشية.   للتنمية  الأ�سا�سية  الأبعاد 
هذا التقليد برنامج من البحث والتحليل املكثف. 
ويظهر هذا التقرير كيفية العمل على امل�سي بهذا 

الربنامج من خالل حت�سني حتليل البيانات والجتاهات.  
ويبقى اأمامنا الكثري من العمل، بدءاً بالرتكيز على 
لتوجيه  البيانات  حتليل  حت�سني  هي:  اأولويات  ثالث 
التقليدية  النُُّهج  عن  بديل  واإيجاد  املناق�سات، 
عدم  ق�سايا  فهم  يف  والتعّمق  التنمية،  لدرا�سة 
امل�ساواة، والتمكني، وال�ستدامة والتعر�ص للمخاطر. 
ول بد من اإعادة نظر جذرية يف اقت�ساد النمو 
النظرية  الأدبيات  هي  وكثرية  بالتنمية.  وعالقته 
والتجريبية التي تكاد ت�ساوي بني النمو القت�سادي 
والتنمية.  وتقوم هذه النماذج على افرتا�ص اأن الب�رش 
ل يهتمون اإل بال�ستهالك، ويكاد تطبيقها العملي 
يف  واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سات  دور  على  ح�رشاً  يركز 
التنمية  نهج  اأ�سا�ص  اأن  غري  القت�سادي.  النمو 
الب�رشية ينطلق من عك�ص ذلك، اإذ يوؤكد اأن الرفاه 
تتيح  التي  بالإمكانات  اإنه  فح�سب:  باملال  لي�ص 
للب�رش اأن يعي�سوا حياتهم بالطريقة التي يختارونها 
جديد،  اقت�ساد  اإىل  دعوتنا  هنا  من  وين�سدونها. 
�سلباً  اأ�سا�ساً  يكون  الب�رشية  للتنمية  اقت�ساد 
ال�سيا�سات  ولتقييم  والنمو،  الب�رشي  الرفاه  لتعزيز 
يف  تقدم  من  حتققه  ملا  وفقاً  بتنفيذها  واللتزام 
والطويل.  الق�سري  الأجلني  يف  الب�رشية  التنمية 
لوثر  مارتني  كلمات  ح�سب  الب�رشي  فالتقّدم 
جهد  ثمرة  هو  بل  حتمياً،  ول  تلقائياً  "لي�ص  كينغ 
العمل  هذا  غري  ومن  ي�ستكني،  ل  و�سعي  يهداأ،  ل 
الركود  لقوى  مالذاً  نف�سه  الوقت  ي�سبح  الدوؤوب 
الب�رشية هي جت�سيد  التنمية  وفكرة  الجتماعي".  
من  ملتزمة  جمموعة  فكرة  وهي  اجلهود،  لهذه 
املفكرين واملمار�سني املقتنعني ب�رشورة تغيري طريقة 

التفكري يف تقّدم املجتمعات.  
اأن حتقيق برنامج التنمية الب�رشية يتطلب  غري 
امل�سي اإىل اأبعد من ذلك.  فالتنمية التي حمورها 
الإن�سان، ل تتحقق بالعمل الفكري فقط، بل تعني 
تعني  و�ساملة،  من�سفة  اأ�س�ص  على  التقّدم  بناء 
متكني النا�ص من امل�ساركة الفعالة يف التغيري، تعني 
بحقوق  امل�سا�ص  غري  من  الإجنازات  حتقيق  �سمان 
اأمراً  لي�ست  التحديات  ومواجهة  الآتية.  الأجيال 
ممكناً فح�سب، بل هي �رشورة، و�رشورة ملّحة اليوم 

اأكرث من اأي وقت م�سى.

التنمية التي حم�رها 
الإن�سان، ل تتحقق 

بالعمل الفكري 
فقط، بل تعني بناء 
التقدم على اأ�س�ص 
من�سفة و�ساملة، 

تعني متكني النا�ص من 
امل�ساركة الفعالة يف 
التغيري، تعني �سمان 
حتقيق الإجنازات من 
غري امل�سا�ص بحق�ق 

الأجيال الآتية
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1
اأطلق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقرير التنمية الب�رشية يف عام 1990، يف فرتة �شهدت 
الكثري من الظروف والأحداث.  فجدار برلني كان قد اأو�شك على النهيار، والحتاد ال�شوفييتي 
اأ�رشف على النحالل، ونظام الف�شل العن�رشي يف جنوب اأفريقيا قد اأطلق �رشاح نل�شون 
الرئا�شة  �شّدة  عن  تخلى  بينو�شي  واأوغو�شتو  الكويت،  غزو  اأهبة  على  والعراق  منديال، 
يف �شيلي وحّل حمله نظام دميقراطي وال�شاندني�شت�س خ�رشوا النتخابات يف نيكاراغوا، 
الوطنية يف ميامنار،  النتخابات  فاز يف  الدميقراطي  الوطني  اأونغ �شان �شو كيي  وحزب 
والتظاهرات الطالبية عّمت �شوارع بيجني مطالبًة بالإ�شالح ال�شيا�شي، والأ�شواق املالية 
اأعوام يف حكم  اأكرث من ع�رشة  اأم�شت  ثات�رش  ومارغريت  و�شنزان،  ُفتحت يف �شنغهاي 

اململكة املتحدة.  ويف تلك الفرتة وُلدت عبارة "اإجماع وا�شنطن".

عن  الأول  التقرير  �شدر  الأحداث،  هذه  زحمة  ويف 
اإىل  بليغة  اإن�شانية  دعوة  وفيه  الب�رشية،  التنمية 
دعوة  والتنمية.  القت�شاد  يف  جديد  نهج  اعتماد 
لقت �شدى مدوياً يف خمتلف اأنحاء العامل، ل يزال 
يرتدد يف ما اأُجري موؤخراً من درا�شات حول قيا�س رفاه 
ال�شعوب وما اأحرز من تقدم على م�شتوى البيانات 
اإىل  الزمن  اأن هذه الدعوة ترقى يف  واملعرفة)1(. غري 
يقدم  الذي   1.1 الإطار  يبينه  عقود خلت، وهذا ما 
حمبوب احلق، اخلبري القت�شادي الباك�شتاين، �شاحب 
تقرير  اإ�شدار  يف  الرائد  كان  الذي  الثاقبة،  الروؤية 

التنمية الب�رشية.  
اأما اليوم، وبعد م�شي ع�رشين عاماً على �شدور 
التقرير الأول، يواجه العامل حتديات جديدة، اإ�شافة 
الأهداف  اأ�شبح حتقيق  وقد  املزمنة.  التحديات  اإىل 
الإمنائية لالألفية �رشورة ملحة اإزاء املخاطر اجل�شيمة 
امل�شتقبل.   يف  تقدم  اأّي  بتقوي�س  تهدد  التي 
بالأر�س  اأ�رشاراً  تلحق  املتفاقمة  البيئية  فاملخاطر 
تخيم  اليقني  عدم  وحالة  الفقراء،  من  و�شاكنيها 

على ال�شتقرار القت�شادي والأمن العاملي. وبعد اأن 
كان العامل خا�شعاً لهيمنة قوتني عظميني، تتجاذبه 
اليوم قوًى واأقطاب جديدة على ال�شعيد ال�شيا�شي.
وكما يف عام 1990، يبداأ الف�شل الأول من هذا 
واليوم  الب�رشية.   التنمية  مفهوم  بتناول  التقرير 
اإحلاحاً  اأكرث  املفهوم  هذا  يبدو   1990 عام  يف  كما 
اإىل ما  اأي وقت م�شى)2(. وهذا التقرير ي�شتند  من 
ليبحث يف  ال�شنني،  تراكم من خربات ومعارف عرب 
ن�شاأ  التي  وال�شيا�شية  الفكرية  والدوافع  الأ�ش�س 
م�شار  ويتتبع  الب�رشية،  التنمية  مفهوم  عليها 
اأمارتيا �شن)3(.   اأعمال  ال�شوء على  تطوره، وي�شلط 
ويتناول هذا الف�شل التحولت الكبرية التي طراأت 
التاأكيد على  ويعيد  الإمنائية،  ال�شيا�شة  على نهج 
مبادئ  اأ�شا�س  على  الب�رشية،  التنمية  مفهوم 
ذلك  من  والهدف  والتمكني.  وامل�شاواة  ال�شتدامة 
هو فهم اأمناط التنمية الب�رشية والطرق التي توؤدي 
بالأفراد واملجتمعات اإىل عي�س احلياة التي يتطلعون 
اإليها. ولعل هذا هو اأف�شل ت�شور للتقدم الب�رشي.

ت�أكيد جمدد على التنمية الب�شرية
الف�صـل
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واجلدير بالذكر اأن هذا الهدف لي�س بجديد، بل 
التاريخ بدءاً  للعديد من الفال�شفة عرب  كان هدفاً 
من اأر�شطو.  وهذا التقرير طالب بتجديد الهتمام 
من  الثمانينات  عقد  �شهده  ما  ظل  يف  بالإن�شان 
التقدم  يف  البلدان  بني  تفاوت  من  املا�شي  القرن 
الأزمات  عقد  وهو  الب�رشية،  التنمية  حتقيق  نحو 
القت�شادية وحماولت تثبيت ال�شتقرار والتكييف 

الهيكلي.
التنمية  "تعريف  املعنون  اجلزء  بداية  واأ�شبحت 
التنمية  ملفهوم  املعتمدة  ال�شيغة  الب�رشية" 

الب�رشية:

التنمية الب�رشية هي تو�شيع اخليارات املتاحة 
اأمام النا�س، ... فيعي�شوا حياة مديدة ملوؤها 
ويتمتعوا  املعرفة،  ويكت�شبوا  ال�شحة، 
مبعي�شة كرمية، ... اإ�شافة اإىل ممار�شة احلرية 
ال�شيا�شية، و�شمان حقوق الإن�شان، واحرتام 
الذات.  وهذا ما ي�شميه اآدم �شميث بالقدرة 

على عي�س احلياة من غري خجل.

تقوم  التنمية  اأن  على  كذلك  التقرير  و�شدد 
على احلرية، واخليار الإن�شاين )حرية الفر�س( وامل�شار 
اأن  على  اأكد  كما  الت�رشف()4(.  )حرية  الت�شاركي 
ينطبق  وعام  وا�شع  مفهوم  هي  الب�رشية  التنمية 

على جميع البلدان.

ال�شلع اإنتاج  بني   ... الب�رشية  التنمية  جتمع 
الب�رشية  القدرات  وتعزيز  وتوزيعها 
على  اخليارات،  على  تركز  كما  وا�شتثمارها. 
عليه،  ويكون  الإن�شان،  ميلكه  اأن  يجب  ما 
ويفعله من اأجل تاأمني موارد رزقه.  والتنمية 
الحتياجات  تلبية  تعني  ل  الب�رشية 
مبثابة  اأي�شاً  هي  بل  فح�شب،  الأ�شا�شية 
مفهومه  ينطبق  ودينامي،  ت�شاركي  م�شار 
على  ينطبق  مثلما  منواً  البلدان  اأقل  على 

اأكرثها تقدماً.

الذي  الأ�شا�شيني  املبداأين  اأن  �شن  اأمارتيا  ويرى 
 )1(" هما  الب�رشية  التنمية  نهج  عليهما  يقوم 
 )2( اأو�شاعهم؛  حت�شني  على  الب�رش  بقدرة  الإقرار 
فقد  ذلك)5(."  لتحقيق  اجلهود  بذل  ب�رشورة  والإقرار 
ركز نهج التنمية الب�رشية منذ البداية على اأهمية 
تعزيز  اإىل  الهادفة  العملية  وال�شيا�شات  التحاليل 

من ك�رات�شي اإىل ال�شوربون:1.1الإطار
 حمبوب احلق وفكرة التنمية الب�شرية

2009، ويدعو  الرئي�س الفرن�شي نيكول �شاركوزي يف عام  األقاه  لدى �شماع اخلطاب ال�شيق الذي 
فيه اإىل اإجراء اإ�شالحات جذرية يف طريقة قيا�س التقدم وينتقد الرتكيز املفرط على الناجت املحلي 
الإجمايل يف تقييم الرفاه، يكاد امل�شتمع يظن اأن هذا اخلطاب هو اآخر الإجنازات التي تو�شل اإليها 
الفكر الغربي يف التنمية.  وقد اأعلن الرئي�س �شاركوزي من على منرب القاعة الكربى يف جامعة 
اأجنزته  التذكاري لكل من با�شكال وديكارت، عن العمل الذي  واأمام الن�شب  باري�س،  ال�شوربون يف 
جلنة من اخلرباء القت�شاديني البارزين.  فهوؤلء دعوا اإىل اعتماد مقايي�س جديدة  للتقدم، تقي�س عدم 

امل�شاواة، وال�شتدامة البيئية، والإنتاج غري القابل للت�شويق، ونوعية احلياة.  
اإل اأن اأبرز النقاط التي تطرق اإليها الرئي�س �شاركوزي يف خطابه، عمرها اأكرث من اأربعني عاماً، 
وقد اأب�رشت النور على بعد حواىل اأربعة اآلف ميل من مدينة النور.  ففي عام 1968، األقى حمبوب 
يف  خطاباً  اآنذاك،  بالده  يف  التخطيط  جلنة  يراأ�س  كان  الذي  الباك�شتاين  القت�شادي  اخلبري  احلق، 
النمو  من  البالد قد �شهدت عقداً  الوقت، كانت  ذلك  القت�شادية.  ويف  التنمية  كارات�شي حول 
اخلرباء  اأملع  اأحد  من  ي�شمعوا  اأن  احل�شور  وتوقع  املائة.   يف   6 ال�شنوي  معدله  جتاوز  القت�شادي، 
جناح  على  ثناًء  القت�شادي،  النتعا�س  هذا  اأثمرت  التي  اخلم�شية  اخلطة  و�شاحب  باك�شتان  يف 

ال�شيا�شات احلكومية.
اأخذ ينتقد ا�شرتاتيجية التنمية املتبعة يف  اإذ  اأن اخلبري القت�شادي ال�شاب فاجاأ احل�شور،  اإل 
ت�شاعف التفاوت يف املداخيل  باك�شتان.  فخالل الفرتة التي و�شفتها احلكومة بـ "عقد التنمية" 
بني �رشق البالد وغربها، وانخف�شت الأجور يف القطاع ال�شناعي بن�شبة الثلث.  ووحدها النخبة 
هي التي ا�شتفادت من عائدات العمالت الأجنبية، وا�شتاأثرت 22 عائلة باك�شتانية بثلثي الأ�شول 
يف القطاع ال�شناعي وباأربعة اأخما�س الأ�شول يف قطاعي امل�شارف والتاأمني.  وهكذا  كان هذا 

النمو القت�شادي الكبري جمرد �شورة م�شوهة عن حقيقة تلك الفرتة يف حياة املواطنني العاديني.
ويف غ�شون اأعوام قليلة، متكن حمبوب احلق من اإقناع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بن�رش تقرير 
يتوىل اإعداده باحثون م�شتقلون يقرتحون خياراً بديالً عن خيار ح�رش الرتكيز يف الناجت املحلي الإجمايل 
الذي كان متبعاً اآنذاك يف املنظمات الدولية.  وقد اأثارت فكرة تدخل الأمم املتحدة يف تقييم التقدم 
البلدان هّدد مبقاطعة امل�رشوع  اأن بع�س  البلدان جدلً، بلغ من احلدة  القت�شادي والجتماعي يف 
بكامله.  اإل اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي التزم، طوال ع�رشين عاماً من عمر هذا التقرير، باحلفاظ 

على ا�شتقاللية هذا العمل ونزاهته الأكادميية.

.Haq and Ponzio 2008; ul Haq 1973; Jolly, Emmerij, and Weiss 2009 :امل�شدر

الفكرة الأ�ش��شية 
تعريفاً   1990 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  قدم 
افتتاحية  يرد يف  الب�رشية،  التنمية  ملفهوم  وا�شحاً 
الب�رشية  التنمية  "تعريف  املعنون  الأول  الف�شل 

بهذه ال�شيغة: وقيا�شها" 

اأمة.   لأي  احلقيقية  الرثوة  هو  الإن�شان 
بيئة  توفري  هو  للتنمية  الأ�شا�شي  والهدف 
ملوؤها  مديدة  حياة  الإن�شان  فيها  يعي�س 
ال�شحة والإبداع.  ومع اأن ذلك قد يبدو اأمراً 
الهتمام  يُغفل يف غمرة  ما  بديهياً، كثرياًً 

املبا�رش برتاكم ال�شلع والأموال.
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عن��شر دليل التنمية الب�شرية1.1ال�شكل

دليل التنمية الب�شرية – ثالثة اأبع�د واأربعة موؤ�شرات






 












مالحظة: املوؤ�رشات الواردة يف هذا ال�شكل تتبع املنهجية اجلديدة املحددة يف الإطار 1.2.
امل�شدر: مكتب تقرير التنمية الب�رشية.

املحلية  العامة  املناق�شات  اأهمية  وعلى  الرفاه، 
على  املتاحة  اخليارات  خمتلف  حتديد  يف  والوطنية 

هذا ال�شعيد.  
ال�شابقة  اأعداده  خمتلف  يف  التقرير  وتناول 
امل�شاواة،  وعدم  احلرمان،  مثل  هامة  موا�شيع 
التفاوت  اإىل  تطرق   1990 عام  فتقرير  والتمكني.  
الكبري داخل البلدان، ت�شتمر يف ظله حالت حرمان 
�شديد تعاين منه اأعداد كبرية من ال�شكان،  و�شلط 
والرجل  واملدينة،  القرية  بني  التفاوت  على  ال�شوء 
واملراأة، والفقري والغني.  و�شدد خ�شو�شاً على احلرية 
وامل�شاءلة  الراأي،  عن  التعبري  وحرية  ال�شيا�شية، 
واملمار�شة الدميقراطية)6(. وهذه هي اأمثلة على بُعد 
الروؤية التي بُني عليها تقرير التنمية الب�رشية منذ 

البداية، ومتيز بها حتى اليوم.

دليل التنمية الب�شرية

يف  ا�شرتاتيجي  عن�رش  هو  الب�رشية  التنمية  دليل 
النهج اجلديد، اإذ  ميثل التحول يف طريقة التفكري، 
يختزنه  ما  عن  للتعبري  كافياً  يكن  مل  ولو  حتى 
مفهوم التنمية الب�رشية من غنى. وهذا الدليل، هو 
يقّيم  والدخل،  والتعليم  لل�شحة  مركب  مقيا�س 
مفهوم  اإىل  بال�شتناد  التقدم،  ودرجات  م�شتويات 
اأو�شع من مفهوم الدخل، وهو كاأي مقيا�س  اإمنائي 

الدولية، ل يغطي  اآخر ي�شتخدم للمقارنة  اإجمايل 
الب�رشية  التنمية  تعنيه  مما  خمت�رش  جزء  �شوى 

)ال�شكل 1.1(.
دليل  يكن  مل  املا�شية،  الع�رشين  الأعوام  ويف 
من  فمنهم  النقد.   عن  مبناأى  الب�رشية  التنمية 
اقرتح  من  ومنهم  وبنائه،  تركيبه  كيفية  انتقد 
كامل�شاواة  اإ�شافية  اأبعاداً  لي�شمل  نطاقه  تو�شيع 
بني اجلن�شني والتنوع البيولوجي.  �شحيح اأن بع�س 
يف  لي�س  الهدف  اأن  غري  �شائب،  النتقادات  هذه 
اإعادة  اأي �شائبة، بل يف  من  للرفاه خالٍ  بناء موؤ�رش 
توجيه الهتمام نحو التنمية التي حمورها الإن�شان، 
واإثراء النقا�س حول كيفية تقييم تقدم املجتمعات.  
ومبناق�شة ما الذي يجب اأن ي�شمله هذا الدليل اأو اأن 
يغفله، ومدى �شحة دمج عنا�رش فئات خمتلفة مع 
ت�شتحقها  التي  الأهمية  ومدى  البع�س،  بع�شها 
كل من هذه العنا�رش، وكيفية احل�شول على املزيد 
النقا�س  اآفاق  تت�شع  البيانات وحت�شني نوعيتها،  من 
الغالب يف  النمو الذي كان هو  ويقل الرتكيز على 

الفكر الإمنائي.
وجنح دليل التنمية الب�رشية يف توفري بديل عن 
الرتكيز على الدخل. ويف هذا ال�شياق، ورد يف جملة 
الإيكونومي�شت يف عام 1990: "كانت املحاولة الأوىل 
ورو�شو  لأفالطون  حماولت  وتبعته  مو�شى،  للنبي 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ياأتي  واليوم  ومارك�س، 
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اإقب�ل كبري على تقرير التنمية الب�شرية1.2ال�شكل
ودليل التنمية الب�شرية

 ن�شبة البحث على موقع غوغل 
تقرير التنمية الب�شرية، ودليل التنمية الب�شرية، وتقرير التنمية يف الع�مل، 2006-2010
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مالحظة: : ميثل املحور على الي�شار عدد عمليات البحث، حم�شوباً بالن�شبة املئوية من الرقم الأعلى الذي بلغته اأي من ال�شل�شالت الثالث.
امل�شدر: عن Google Insights يف 9 اآب/اأغ�شط�س 2010.

ي�شدره،  الذي  اجلديد  التقرير  يف  اجلريئة،  مبحاولته 
ليحدد ماهية التنمية الب�رشية وطريقة قيا�شها)7(."  
ويف عام 1991، ورد يف املجلة نف�شها ما يلي: "اأهم 
والبتكار،  الب�شاطة  دليل يجمع بني  التقرير  ما يف 
البلدان  التي حتققها  الإجنازات  لقيا�س  �شمم  وقد 
قيا�شاً ن�شبياً يختلف عن الت�شنيف ال�شنوي الذي 

ي�شدره البنك الدويل ح�شب دخل الفرد)8(.
يف  اأ�شا�شية  ركيزة  هو  الب�رشية  التنمية  دليل 
رئي�شي من عوامل  وعامل  الب�رشية،  التنمية  تقرير 
التقرير،  هذا  اأطلق  اأن  فمنذ  امل�شتمر.  جناحه 
ومنظمات  واجلمهور،  الإعالم،  اهتمام  ا�شتقطب 
خمتلف  يف  واحلكومات  والباحثني  املدين،  املجتمع 
قارب   ،2009 عام  تقرير  �شدور  ومع  العامل.   اأنحاء 
وجرى  زائر  ماليني  ثالثة  الإلكرتوين  املوقع  زوار  عدد 
التقرير  من  ن�شخة  مليون  ن�شف  حواىل  حتميل 
�شنة  بعد  �شنة  الهتمام  ويتزايد   .)1.2 )ال�شكل 

بدليل التنمية الب�رشية وكذلك بالتقرير.
على  جديدة  تعديالت  العام  هذا  تقرير  واأدخل 
دليل التنمية الب�رشية، مع احلر�س على األ مت�ّس هذه 
ب�شاطة  من  الدليل  هذا  به  يتميز  مبا  التعديالت 

وو�شوح )الإطار 1.2(.

اهتم�م من الإعالم

التنمية  دليل  بها  ميتاز  التي  القوة  نقاط  �شمحت 
والب�شاطة،  ال�شفافية،  �شيما  ول  الب�رشية، 
وال�شتح�شان يف خمتلف اأنحاء العامل،  باإبقائه يف 
طليعة اخليارات البديلة عن الناجت املحلي الإجمايل 
يف قيا�س الرفاه)9(.  ويف دليل التنمية الب�رشية الذي 
بلغ عامه الع�رشين)10( كتبت �شحيفة نيويورك تاميز 
الذي  الوحيد  املقيا�س  اأنه   2010 اأيار/مايو   10 يف 
جنح حتى الآن يف مواجهة نهج الرتكيز على النمو، 
بديالً  منه  جتعل  و�شيا�شية  بالغية  بقوة  يتمتع  اإذ 
على  تركز ح�رشاً  التي  التنمية  عن مقايي�س  قّيماً 

املوؤ�رشات املالية.
هذا  اأهمية  مدى  الإعالمية  التغطية  وتظهر 
عام  ففي  الب�رشية.   التنمية  ومفهوم  الدليل 
تقرير  عن  تاميز  فاينن�شال  �شحيفة  كتبت   ،1990
فيما  �شيا�شياً)11(،  جدلً  يثري  اأن  يحتمل  جريء 
ت�شبح  اأن  الربيطانية  غارديان  �شحيفة  توقعت 
�شعارات  اأحد  التنمية"  حمور  "الإن�شان  عبارة 
1999، و�شفت �شحيفة  الت�شعينات)12(.  ويف عام 
الب�رشية  التنمية  ال�شنغافورية تقرير  تاميز  �شرتيت�س 
التنمية  معايري  لتقييم  املرجعي  املقيا�س  باأنه 
 ،2005 عام  ويف  العاملي)13(.  امل�شتوى  على  الب�رشية 
دليل  يف  اللبنانية  �شتار  الدايلي  �شحيفة  راأت 
التنمية الب�رشية "مقيا�شاً مرجعياً عاملياً")14(. فمنذ 
والن�شطاء  املنا�رشون  يقبل  الأول،  التقرير  �شدور 
على ا�شتخدامه يف مقارنة الأداء بني البلدان للحث 
على اتخاذ التدابري املطلوبة على �شعيد ال�شيا�شة 
ال�شياق، ا�شتخدمت �شحيفة  العامة)15(. ويف هذا 
�شرتيت�س تاميز ت�شنيف �شنغافورة يف مرتبة اأدنى من 
كوريا اجلنوبية ح�شب دليل التنمية الب�رشية من اأجل 
حّث احلكومة على اإيالء اهتمام اأكرب للتعليم العايل 
وتطوير املهارات. ويظهر حتليل التغطية الإعالمية 
اإقبالً متزايداً على ا�شتخدام دليل  منذ عام 2000 
التنمية الب�رشية يف توجيه النقد اإىل اأداء احلكومات 

اأو الثناء عليه.
مفهوم  على  التاأكيد  التقرير  هذا  ويعيد 
التي  املقايي�س  جمموعة  ويعزز  الب�رشية  التنمية 
تثري املناق�شات  حول التنمية الب�رشية.  وفيما يلي 
ن�شتعر�س الطرق املتنوعة التي اأ�شهم من خاللها 
قيادة  يف  البداية،  ومنذ  الب�رشية،  التنمية  تقرير 

الفكر الإمنائي وتوجيهه.
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اجلديد يف دليل التنمية الب�شرية1.2الإطار

ال�شحة،  هي  اأبعاد،  ثالثة  يف  للتقدم  مقيا�شاً  الب�رشية  التنمية  دليل  يبقى 
والتعليم، والدخل.  ولكن التغيري الذي اأدخل عليه هذا العام يتعلق باملوؤ�رشات 

امل�شتخدمة لقيا�س التعليم والدخل وبطريقة جتميعها.  
ولقيا�س البعد املتعلق باملعرفة، يحل متو�شط �شنوات الدرا�شة حمل الإملام
اأ�شا�س  على  باملدار�س  لاللتحاق  الإجمايل  املعدل  ويُقا�س  والكتابة،  بالقراءة 
اأن يق�شيها  ال�شنوات املتوقعة يف الدرا�شة، اأي جمموع ال�شنوات التي يتوقع 
طفل يف املدر�شة على اأ�شا�س معدلت اللتحاق احلالية. ويقدر متو�شط �شنوات 
البلدان،  بني  التمييز  على  ي�شاعد  اأن  وميكن  البلدان  من  اأكرب  لعدد  الدرا�شة 
بينما ت�شتخدم ال�شنوات املتوقعة يف الدرا�شة لقيا�س البعد املتعلق باملعرفة 
بال�شنوات. ومقايي�س بهذا البعد تتجاوز جمرد تقدير الكمية اإىل تقييم النوعية، 
كما ح�شل يف العديد من تقارير التنمية الب�رشية الوطنية والإقليمية. فعلى 
�شبيل املثال، ت�شمن تقرير التنمية الب�رشية للدول العربية لعام 2003، مقيا�شاً 
لتقييم كمية التعليم ونوعيته. وهذا املقيا�س يعدل متو�شط �شنوات الدرا�شة 
الإعالم والت�شال،  بو�شائل  تتعلق  مبتو�شط عالمات الختبار، وي�شمل موؤ�رشات 
تتوفر  التعليم ل  اأن مقايي�س نوعية  العلمية. غري  واملدربني يف الخت�شا�شات 
لعدد كاٍف من البلدان، وتقييمات م�شتويات الإملام بالعلوم والريا�شيات والقراءة 
بني ال�شباب على نطاق كل بلد هي تقييمات ذات مدلول هام، ولكنها غري وافية 
من حيث التغطية وغري منتظمة من حيث التواتر. وبحثنا اأي�شاً مقايي�س بديلة 
لقيا�س القدرة على التمتع بحياة �شحية ومل جند مقيا�شاً اأف�شل من متو�شط 

العمر املتوقع عند الولدة. 
القومي  الدخل  من  الفرد  ن�شيب  يُ�شتخدم  املعي�شة،  م�شتوى  ولقيا�س 

تاُلحظ  العوملة،  الإجمايل. ويف عامل جتتاحه  املحلي  الناجت  عن  الإجمايل عو�شاً 
ال�شكان  فبع�س  املحلي.   والناجت  الواحد  البلد  �شكان  دخل  بني  كبرية  فوارق 
يحولون ما يتقا�شونه من دخل اإىل اخلارج، والبع�س يتلقون حتويالت من اخلارج، 
وبع�س البلدان تتلقى مبالغ كبرية من امل�شاعدات.  فعلى �شبيل املثال، يتجاوز 
الناجت  املغرتبني،  العمال  حتويالت  بف�شل  الفلبني،  الإجمايل يف  القومي  الدخل 
املحلي الإجمايل، وبف�شل امل�شاعدات اخلارجية يتجاوز الدخل القومي الإجمايل 

يف تيمور- لي�شتي بكثري الناجت املحلي الإجمايل.  
واأعدنا النظر يف جمموع الأبعاد الثالثة. والتغيري الهام الذي اأدخلناه على هذا

ال�شعيد هو التحول اإىل املتو�شط الهند�شي )الذي يقي�س القيمة النموذجية 
ملجموعة من الأرقام(. وهكذا يكون دليل التنمية الب�رشية لعام 2010 عبارة عن 
متو�شط هند�شي لالأبعاد الثالثة. و�شعف الأداء يف اأي بُعد من الأبعاد ينعك�س 
مبا�رشة على الدليل باأبعاده الثالثة، ومل يعد من اإمكانية للتعوي�س التام بني 
الأبعاد كما كانت احلال يف ال�شابق. وتقي�س هذه الطريقة م�شتوى الأداء يف كل 
بلد يف الأبعاد الثالثة. وكاأ�شا�س ملقارنة الإجنازات، تاأخذ هذه الطريقة يف احل�شبان 
الطريقة  الأبعاد بدلً من جمرد الكتفاء مبتو�شط عام. وتقر هذه  الفوارق بني 
هذه  مقارنة  ولكن  مهمة،  جميعها  والدخل  والتعليم  ال�شحة  باأن  اجلديدة 
الأبعاد هي عملية �شعبة، ول ميكن اأن نرتك اأي تغيري يف اأحدها من غري ح�شاب. 
الب�رشية،  للتنمية  الدخل �رشوري  اإن  اإذ  الدخل  ون�شتمر يف ح�شاب عن�رش 
لكن الدخل املرتفع يقرتن مب�شاهمة منخف�شة يف التنمية الب�رشية.  وقد حولنا 
احلدود الق�شوى يف كل بُعد اإىل حدود ق�شوى م�شجلة فعالً، بدلً من افرتا�س 

حد فا�شل ل يح�شب بعده اأي اإجناز.

مالحظة: ملزيد من التفا�شيل، اأنظر دليل القارئ واملالحظة الفنية 1.   
.Kovacevic 2010b :امل�شدر

1990، عقب  الب�رشية يف عام  التنمية  اأطلق تقرير 
وقد  والديون،  القت�شادية  الأزمات  اأثقلتها  فرتة 
تثبيت  لتدابري  العامة  ال�شيا�شة  فيها  خ�شعت 
بلدان  و�شهدت  الهيكلي.   والتكييف  ال�شتقرار 
الت�شدير،  عائدات  يف  انخفا�شاً  عديدة  نامية 
وانخفا�شاً يف تدفقات راأ�س املال، وارتفاعاً يف اأ�شعار 
الدين اخلارجي.  وا�شطرت تلك  الفائدة، وتزايداً يف 
امل�شاعدة  عن  بحثاً  اخلارج  اإىل  التطلع  اإىل  البلدان 
الدولية  املالية  املوؤ�ش�شات  من  عادة  تاأتي  التي 
مقابل جمموعة من ال�رشوط، قوامها تدابري تثبيت 
الهادفة  الهيكلي،  التكييف  واإ�شالحات  ال�شتقرار 
الدولة،  دور  وتقلي�س  الت�شخم،  معدل  خف�س  اإىل 
والتوجه نحو اخلارج عمالً باأحكام اإجماع وا�شنطن.  
غري اأن هذا الجتاه مل يكن �شامالً، اإذ برزت يف موازاته 

تق�رير التنمية الب�شرية: ُبعد يف الروؤية 
اجتاهات اأخرى، ول �شيما تلك التي حتبذ نهج الدولة 
القوية، وخ�شو�شاً يف ال�شني وفييت نام والهند.  

وا�شنطن  اإجماع  كاد  الت�شعينات،  مطلع  ويف 
واأ�شبح  الإمنائي،  الفكر  الهيمنة على  يبلغ حد  اأن 
تكمن  املكا�شب  اأكرب  اأن  اآنذاك  ال�شائد  العتقاد 
القت�شاد  حترير  اإىل  الداعية  لقواعده  المتثال  يف 
غربية كثرية  بلدان  وقد عمدت  ال�شوابط)16(.  ورفع 
وتخفيف  القت�شاد  يف  الدولة  دور  تقلي�س  اإىل 
ال�شكك  اخل�شخ�شة  عمليات  وطالت  ال�شوابط، 
الطريان،  و�رشكات  الربيد،  وخدمات  احلديدية، 

وامل�شارف، وحتى املرافق العامة. 
وكان تقرير التنمية الب�رشية وا�شحاً منذ البداية 
يف معار�شة النقياد لهذا النهج، وقد اأر�شى تقليداً 
جديداً ميكن تطبيقه على جمموعة من املوا�شيع 
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التنمية الب�شرية والإمك�ن�ت: الأ�ش�س الفكرية وتطوره�1.3الإطار

منذ عام 1990، كرثت الكتابات حول نهج الإمكانات، مع �شدور التقرير العاملي ال�شنوي واأكرث من 
اأدبيات متنوعة تناولت  700 تقرير وطني واإقليمي حول التنمية الب�رشية.  ونتيجة لذلك، ظهرت 

م�شائل دقيقة يف النظرية والقيا�س. فعلى �شبيل املثال، اأو�شحت الأعمال التي تناولت التعليم 
والإمكانات الفارق بني �شيا�شات تهدف اإىل بناء راأ�س املال الب�رشي واأخرى تهدف اإىل النهو�س بالتعليم 
من اأجل التنمية الب�رشية.  وقد ُطبق هذا النهج يف جمالت متعددة منها حقوق الإن�شان، والإعاقة، 

وال�شحة، والنمو، واملمار�شات الدميقراطية، واملجموعات املحرومة.  
 The( ومن اأبرز املوؤلفات احلديثة كتاب اأماريتا �شن ال�شادر يف عام 2009 حول "فكرة العدالة" 
احلالية  الفل�شفة  على  تغلب  التي  للفكرة  لذعاً  نقداً  الكتاب  هذا  ويت�شمن   .)Idea of Justice

مقومات  حول  اتفاق  اإىل  التو�شل  اإمكانية  يف   )Rawl( راول  مقولة  عنها  تعرب  كما  لل�شيا�شة، 
املجتمع العادل، وما يتطلبه من قوانني وموؤ�ش�شات.  ويرى �شن اأن الختالف املنطقي يف التطلعات 
بني الب�رش يجعل التفاق التام حول هذه املقومات غري ممكن، ل بل غري �رشوري.  فيمكننا التفاق 
على اأن بع�س الظروف اأف�شل من الأخرى، واأن هناك حالت من غياب العدالة يجب على ال�شعوب 
واملجتمعات اإزالتها.  وما من �رشورة لالتفاق على الأ�ش�س التي يقوم عليها املجتمع العادل، لأن املبادئ 
العامة متدنا مبا يكفي من املعلومات للعمل على تخفيف حالت الإجحاف.  "فما يوؤجج م�شاعر 
الإن�شانية املتاأملة ل ميكن اأن يكون  من غري وقع  يف �شنع ال�شيا�شات وت�شخي�س غياب العدالة".  
وا�شرت�شد تقرير التنمية الب�رشية لهذا العام، كما يف املا�شي، بوجهة نظر �شن، ول �شيما يف 
الرتكيز على املقارنة بني  خمتلف م�شتويات الأداء يف التنمية الب�رشية، والت�شديد على حالت غياب 
العدالة.  واحلجة القوية التي ي�شتند اإليها التقرير، هي اأن العجز عن بناء عامل مثايل، يجب األ يثنينا 
عن فعل ما بالإمكان لتحقيق التغيري.  ولهذا املفهوم تاأثري هام وعملي على ال�شيا�شة العامة.

 .ul Haq 1995; Sen 1985a, 1999, 2009b; Jolly, Emmerij, and Weiss 2009; Fukuda-Parr 2003; Rawls 1971 :امل�شدر

احلق،  حمبوب  وجمع  الإمنائية.   لل�شيا�شة  الهامة 
نهج  لإطالق  املفكرين  اأملع  من  فريقاً  حينذاك، 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  الب�رشية  التنمية 
وا�شتند يف ذلك اإىل العديد من احلركات املعار�شة 
ل�شيطرة النهج القت�شادي التقليدي على التنمية.  
ومن هذه احلركات جمموعة نافذة تُعنى بالحتياجات 
الأ�شا�شية، وجمموعة اأخرى منا�رشة  حلقوق الطفل، 
وجمموعة من النا�شطني يف مكافحة اجلوع وحتقيق 

العدالة الجتماعية)17(. 
الب�رشية  للتنمية  الفل�شفية  الأ�ش�س  اأما 
فا�شتُمدت من نهج الإمكانات الذي اقرتحه اأمارتيا 
من  نخبة  �شنعته  عريق  تراث  على  مرتكزاً  �شن، 
من  الكثري  الب�رشية   التنمية  وجذبت  املفكرين.  
الرتكيز  يف  الإفراط  انتقدت  اإذ  والتاأييد،  الهتمام 
على الناجت املحلي الإجمايل، واأطلقت توجهاً اأخالقياً 
اأّي نقا�س. وهكذا، كان هذا  ومنفتحاً على  وا�شحاً 
)الإطار  جديد  حيوي  اأكادميي  لنقا�س  بداية  التوجه 
العامة  املناق�شات  على  للحر�س  نتيجة  جاء   )1.3
املراجعة  اأمام  وا�شعاً  املجال  تف�شح  التي  املطلعة 

والتح�شني مع مرور الوقت.

امل�ش�همة يف الفكر الإمن�ئي

تقارير  ب�شفتها  الب�رشية،  التنمية  تقارير  انتقدت 
عاملية م�شتقلة، الفكر ال�شائد يف العمل الإمنائي.  
اأفكاراً جديدة، ات�شمت ببعد  وقدمت هذه التقارير 
الروؤية، وبع�شها اأثار الكثري من اجلدل اآنذاك، لكنها 

ما لبثت اأن حظيت بقبول وا�شع النطاق. 

الأهداف الإمنائية للألفية 

الب�رشية  للتنمية  تكون  اأن  ال�رشوري  من 
بالقراءة  الإملام  ومنها  املحددة،  اأهدافها 
والكتابة والتعليم للجميع، ويجب اأن تكون 
لعملية  الرئي�شي  واملحور  عاماً  هدفاً  هي 

التنمية.  

_تقرير التنمية الب�رشية، 1991

-1994 لالأعوام  الب�رشية  التنمية  تقارير  ت�شمنت 
1990 دعوة اإىل و�شع برامج اإمنائية دولية تركز على 
املتقدمة  البلدان  بني  ميثاق  من  وتنطلق  الفقر، 
عملية  اأهداف  جمموعة  يحدد  النامية،  والبلدان 
تكون "الأهداف العاملية للتنمية الب�رشية". ومن هذه 
الأهداف تخفي�س فقر الدخل اإىل الن�شف، اإ�شافة 
اإىل اأهداف اأخرى مماثلة يف التعليم الأ�شا�شي، والرعاية 
والتغذية)18(.   املاأمونة،  واملياه  الأ�شا�شية،  ال�شحية 
ودعت هذه التقارير اإىل اعتماد ا�شرتاتيجيات اإمنائية 
وطنية قائمة على امل�شاركة، وتخ�شي�س  ميزانيات 
بطرق  فاأ�شهمت  الأهداف،  هذه  لتحقيق  واقعية 
خمتلفة يف التمهيد لإطالق ا�شرتاتيجيات احلد من 
الفقر، واإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية، والأهداف 
الإمنائية لالألفية التي ظهرت بعد عقد من الزمن. 

روؤ�شاء  189 من  اأقر   ،2000 اأيلول/�شبتمرب  ففي 
الدول واحلكومات اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية، 
اأجل  من  الدويل  بالتعاون  التزامات  يت�شمن  وهو 
التنمية  اأجل  من  ال�شالح؛  ونزع  والأمن،  ال�شالم، 
من  البيئة؛  حماية  اأجل  من  الفقر؛  حدة  وتخفيف 
اأجل حقوق الإن�شان، والدميقراطية واحلكم ال�شليم.  
قيم  جمموعة  من  اللتزامات  هذه  انبثقت  وقد 
اأ�شا�شية  كاحلرية، وامل�شاواة، والت�شامن، والت�شامح، 

واحرتام الطبيعة، وامل�شوؤولية امل�شرتكة)19(. 
و�شعياً اإىل حتقيق التنمية وتخفيف حدة الفقر، 
بالأهداف  ُعرفت  اأهداف  جمموعة  الإعالن  حدد 
اإذ  وا�شع،  دويل  بدعم  وحظيت  لالألفية،  الإمنائية 
من  ومنظمات  فاعلة  موؤ�ش�شات  بها   التزمت 
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تقارير عاملية م�ستقلة، 
قدمت اأفكاراً �سباقة 
ات�سمت ببُعد الر�ؤية 
�ما لبثت اأن حظيت 
بقبول �ا�سع النطاق

املجتمع املدين)20(. وهذه الأهداف والغايات واملوؤ�رشات 
التابعة لها كر�شت التزاماً مبكافحة اجلوع والفقر؛ 
بني  امل�شاواة  وحتقيق  الأ�شا�شي؛  التعليم  وتعميم 
اجلن�شني؛ وتخفي�س وفيات الأطفال؛ وحت�شني �شحة 
الأمهات؛ ومكافحة فريو�س نق�س املناعة الب�رشية/
و�شمان  الأمرا�س؛  من  وغريهما  واملالريا  الإيدز 
من  العاملية  ال�رشاكات  وبناء  البيئية؛  ال�شتدامة 

اأجل التنمية)21(. 
وحتدد الأهداف الإمنائية من حيث املفهوم بع�س 
وترتكز  كمية،  مبقايي�س  الب�رشية  التنمية  اأولويات 
على حدود دنيا لالإجناز. وهي تعرب بذلك عن اإمكانات 
التوافق وعوائقه يف املجتمع الدويل يف ذلك الوقت، 
وتغفل اأبعاداً هامة اأخرى مثل عدم امل�شاواة وحرية 
اأو�شع،  اإطار  هي  الب�رشية  فالتنمية  الت�رشف)22(. 
لالألفية، لكنه ل يقت�رش  الإمنائية  الأهداف  ي�شمل 
عليها بل ي�شمل اأي�شاً مبادئ اأ�شا�شية مثل حقوق 
الإن�شان، والدميقراطية وامل�شاركة يف ر�شم م�شارات 
الأهداف  به  الذي حظيت  الوا�شع  والدعم  التغيري. 
الإمنائية لالألفية يرثي النقا�س ويدفع عجلة التقدم 

يف الأولويات الأ�شا�شية للتنمية الب�رشية. 

الأمن الب�رشي

ومر�س  ميت،  مل  طفل  هو  الب�رشي  الأمن 
مل ينت�رش، ووظيفة مل تُلَغ، وتوتر عرقي مل 
ينفجر عنفاً، وثائر مل يخنق �شوته.  فالأمن 
هو  بل  بالأ�شلحة،  ان�شغالً  لي�س  الب�رشي 

ان�شغال بحياة الإن�شان وكرامته. 

_تقرير التنمية الب�رشية، 1994

مفهوم   1994 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  قدم 
الأمن الب�رشي باعتباره "التخل�س من اخلوف والعوز"، 
املزمنة مثل اجلوع  و"العي�س يف ماأمن عن املخاطر 
الطارئة  احلوادث  من  واحلماية  والقمع،  واملر�س 
�شواء  اليومية،  احلياة  اأمناط  تعطل  التي   واملوؤذية 
اأم يف املجتمع". ويف  اأم يف العمل،  اأكان يف املنزل، 
هذا املفهوم لالأمن الب�رشي، حتول جذري يف التفكري 
اإىل  التقرير  ال�رشاعات. ودعا هذا  ودرء  ال�شالم  حول 
امل�شرتكة  املخاطر  ملواجهة  عاملي  �شندوق  اإن�شاء 
فر�س  ودعم  العامل  يف  الب�رشي  الأمن  تهدد  التي 
على معامالت حتويل العملة بهدف  "�رشيبة توبني" 

متويل التنمية.  
مفهوم  مع  الب�رشي  الأمن  مفهوم  ويتما�شى 
التنمية الب�رشية، وكان للتقرير العاملي لعام 1994 

املفهومني)23(.   اأ�ش�س  بني  اجلمع  يف  اأ�شا�شي  دور 
فالتقرير اأ�شار اإىل اأن التنمية الب�رشية والأمن الب�رشي 
مفهومان خمتلفان، اإذ يق�شي الأول بتو�شيع حريات 
الب�رش، بينما يق�شي الثاين بحماية هذه احلريات من 
املخاطر التي تهددها. ومفهوم الأمن الب�رشي يعني 
ول  الب�رشية،  التنمية  تهدد  التي  املخاطر  جميع 
يقت�رش على حالت ال�رشاع وما بعد ال�رشاع وعلى 
الدول ال�شعيفة.  كما يعني هذا املفهوم العي�س 
مباأمن عن املخاطر املزمنة، مثل الفقر واجلوع والقمع، 
تعطل  التي  الطارئة  املوؤذية  احلوادث  من  واحلماية 
حالت  جراء  من  اأكان  �شواء  اليومية،  احلياة  اأمناط 
املالية)24(. الأزمات  اأم  الأر�شية،  الهزات  اأم  العنف، 
الب�رشي  لالأمن  الوا�شع  املفهوم  هذا  ويتعار�س 
مع املفهوم القدمي ال�شيق الذي ين�شغل بالعنا�رش 
الإن�شانية.   امل�شاعدات  يف  والعاملني  الع�شكرية 
ويف النموذج القدمي، ينح�رش مفهوم الأمن الب�رشي 
يف حماية حدود الدولة، من اأي عدوان على اأرا�شيها.  
اأما يف النموذج اجلديد، فتحول الرتكيز من الأرا�شي 
كما  الأرا�شي.  هذه  على  املقيمة  ال�شعوب  اإىل 
التي  املخاطر  ب�شتى  يُعنى  الب�رشي  الأمن  اأ�شبح 
كما  رزقه،  وموارد  وكرامته  الإن�شان  اأمن  تهدد  قد 
يُعنى بجميع املخاطر التي تقو�س التنمية الب�رشية، 
ومنها العنف، ويتناول كيفية ت�شبب الفقر بالعنف 
بالعنف يف  التهديد  اأو  العنف  م�شاهمة  وكيفية 
انت�شار الفقر.  ويتناول هذا املفهوم كذلك التوازن بني 
ال�شتثمار يف الإمكانات الع�شكرية وال�شتثمار يف 
حياة الإن�شان وموارد عي�شه وكرامته. وهذا املفهوم 
لالأمن الب�رشي لي�س بديالً عن التنمية الب�رشية، بل 
الأدنى  احلد  توفري  على  يركز  منها  اأ�شيل  جزء  هو 
الداهمة. املخاطر  من  وحمايتها  الإمكانات  من 
ومع الوقت اأ�شبح هذا املفهوم لالأمن الب�رشي 
العاملية)25(،  املبادرات  من  العديد  يف  اأ�شا�شياً  ركناً 
الإقليمية  املنظمات  واأدرجته  احلكومات)26(،  وتبنته 
و�شيا�شاتها  براجمها  يف  مو�شوعاً  والدولية 
العامة)27(.  ول يزال مفهوم الأمن الب�رشي يزداد تاأثرياً 
يف ال�شياق العاملي. وقد تناوله موؤخراً تقرير الأمني 
العام لعام 2010، وهو مو�شوع نقا�س يف اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة)28(. 

حقوق الإن�سان

ميلكها  التي  احلقوق  هي  الإن�شان  حقوق 
اإن�شانيتهم  بحكم  الأ�شخا�س،  جميع 
وكرامة.   حرية  يف  يعي�شوا  لكي  امل�شرتكة، 



تقرير التنمية الب�شرية 182010

التنمية الب�رشية 
تعني متكني الأفراد 

�املجموعات �حقوق 
الإن�سان تُعنى 

بال�سمانات الهيكلية

معنوية  حقوقاً  النا�س  جميع  متنح  وهي 
يتعلق  وفيما  الأفراد،  ب�شلوك  يتعلق  فيما 
بت�شميم الرتتيبات الجتماعية، وهي �شاملة 
جتزئتها.   ميكن  ول  فيها  الت�رشف  ميكن  ول 

_تقرير التنمية الب�رشية، 2000

قدم تقرير التنمية الب�رشية لعام 2000 اإطاراً فكرياً 
اللتزام  لتوطيد  الإن�شان  بحقوق  املعنية  لالأ�رشة 
م�شتوى  اأن  التقرير  اأكد  وقد  "التنمية".  مبفهوم 
والرعاية  الكافية،  والتغذية  الالئق،  املعي�شة 
كلها  املخاطر،  من  واحلماية  والتعليم،  ال�شحية، 
من حقوق الإن�شان، ولي�شت اأهدافاً اإمنائية فح�شب.  

فالفقر هو من التحديات التي تواجه التنمية.
وبني حقوق الإن�شان والتنمية الب�رشية الكثري من 
النقاط امل�شرتكة)29(.  فمنذ �شدور الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�شان يف عام 1948، اأ�شبح للدفاع عن هذه 
واأ�شفت  الب�رش.   دور فعال يف حماية حياة  احلقوق 
من  تبعها  وما  الدولية،  والربوتوكولت  التفاقيات 
طابعاً  الوطني،  امل�شتوى  على  للقوانني  مدونات 
قانونياً على املطالب املرتبطة بهذه احلقوق.  وكانت 
حقوق الإن�شان كذلك مو�شع اهتمام على ال�شعيد 
منظمات  من  كبري  عدد  اندفع  كما  ال�شيا�شي، 
و�شونها)30(.  احلقوق  هذه  حلماية  املدين  املجتمع 
التنمية  مفهوم  الإن�شان  حقوق  مبادئ  وتكمل 
والوقائية  ال�شامنة  الإجراءات  توؤمن  اإذ  الب�رشية، 
الالزمة لردع النتهاكات، كتلك التي مت�س الأقليات.
الأفراد  متكني  على  الب�رشية  التنمية  وتركز 
على  الإن�شان  حقوق  تركز  بينما  واجلماعات؛ 
تطبيق  نطاق  ات�شع  وقد  الهيكلية.  ال�شمانات 
حقوق الإن�شان مع مرور الوقت، بف�شل التحركات 
الوطني  امل�شتويني  على  املواطنون  اأطلقها  التي 
اإ�شدار  اإىل  اأدت  والعاملي، كالتحركات العاملية التي 
اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الق�شاء على العنف �شد 
اتفاقيات  بو�شع  املطالبة  احلمالت  وتنظيم  املراأة 

ب�شاأن الألغام الأر�شية)31(. 
القت�شادية  احلقوق  الإن�شان  حقوق  وت�شمل 
احلريات  اإىل  بالإ�شافة  والثقافية  والجتماعية 
�شلب  يف  هي  احلقوق  وهذه  وال�شيا�شية،  املدنية 
حقوق  تعميم  ويعتمد  الب�رشية.  التنمية  برنامج 
الإن�شان على حتديد اأ�ش�س واأهداف تدريجية، وو�شع 
القوانني،  وحتديث  والر�شد،  للتنفيذ  ا�شرتاتيجيات 
الإن�شان  حقوق  تعميم  تكمل  الب�رشية  والتنمية 
من خالل الهتمام بالرتابط بني الأهداف والأولويات 

التنمية  قوة  وتكمن  ال�شرتاتيجية.  والتوازنات 
الب�رشية على هذا ال�شعيد يف قدرتها على ت�شجيع 
وحتديد  املتغرّية  لالأطر  وال�شتجابة  املحلية  احللول 
الفر�س  ور�شد  الب�رشي،  التقدم  تعوق  التي  احلواجز 
الب�رشية  التنمية  يف  املكا�شب  لتحقيق  املتاحة 

وحقوق الإن�شان.

التنمية امل�ستدامة

الب�رشية  التنمية  بني  تعار�س  من  ما 
على  قائم  فكالهما  امل�شتدامة،  والتنمية 

الطابع العاملي ملطالب احلياة. 

_تقرير التنمية الب�رشية، 1994

ت�شمنت تقارير �شابقة من �شل�شلة تقارير التنمية 
الب�رشية ما يوجه الهتمام اإىل خماطر بيئية عاملية، 
اأ�شار  الأول  فالتقرير  املناخ.   وتغرّي  املياه  اأزمة  مثل 
والغذاء  النظيفة  "املياه  الآمنة  البيئة  اأهمية  اإىل 
النظيف والهواء النظيف" يف حرية الإن�شان.  وتقرير 
عام 1994 تناول مو�شوع الأمن البيئي.  وكان تقرير 
يرافق  الذي  الإجحاف  تناول  يف  �شباقاً   1998 عام 
التدهور البيئي، ومن اأبرز مظاهره �شقوط الأمطار 
ويف  املناخ،   وتغرّي  الأوزون،  طبقة  ونفاد  احلم�شية، 

التنبيه اإىل اأن الفقراء هم اأكرث من يعاين منها. 
وتو�شع تقرير عام 2006 يف تناول الإجحاف يف 
ا�شتخدام املياه واآثاره على التنمية الب�رشية، وبني اأن 
ال�شحراء  جنوب  بلدان  يف  الفقرية  الأحياء  �شكان 
الأفريقية الكربى يدفعون ثمناً للح�شول على مياه 
باري�س.   اأو  نيويورك  �شكان  يدفعه  ما  يفوق  ال�رشب 
التنمية  2007/2008 من منظور  تقرير عام  وتناول 
الب�رشية تكاليف تغرّي املناخ، ومنها بوؤر الفقر التي 
وظاهرة  الأجيال،  عرب  املناخية  الكوارث  ت�شببها 
املناخ".   تغرّي  مع  التكيف  يف  العن�رشي  "الف�شل 
تداعيات  بحثت  التي  الإمنائية  التقارير  اأول  وكان 
ذوبان جبال  ومنها  العامل،  احلرارة يف  درجات  ارتفاع 
وارتفاع  الأمطار،  �شقوط  معدلت  وتغرّي  اجلليد، 
من�شوب مياه البحر، والتكيف الق�رشي الذي يُفر�س 

على اأ�شعف الفئات يف العامل.  
واليوم بات النا�س يف خمتلف اأنحاء العامل يرون 
يف الحرتار العاملي خطراً ج�شيماً يهدد رفاههم)32(، 
اأ�شد  من  تواجه خطراً  الأر�س  باأن  يقرون  واأ�شبحوا 
بفعل  املناخ  تغرّي  خطر  وهو  تاريخها،  يف  املخاطر 
تداعيات  من  عنه  ينجم  اأن  يُحتمل  وما  الإن�شان، 
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تقارير التنمية الب�رشية 
عززت الإقرار بق�سية 
البيئة �ال�ستدامة، 
مبا فيها تغيرّ املناخ، 

�اأ�سارت اإىل اأن الإن�ساف 
بني الأجيال ل يقل 

اأهمية عن الإن�ساف 
بني اأفراد اجليل الواحد

عام  يف  بعد  معاملها  ظهرت  قد  تكن  مل  مدمرة، 
1990.  واأ�شهمت تقارير عديدة من �شل�شلة تقارير 
تغيري  اأخرى، يف  تقارير  جانب  اإىل  الب�رشية،  التنمية 
م�شهد ال�شيا�شة العامة، وتو�شيع الإقرار بق�شية 

البيئة وال�شتدامة، مبا فيها تغرّي املناخ.
هما  امل�شتدامة  والتنمية  الب�رشية  فالتنمية 
الذي  العاملية  ومفهوم  متالزمتان)33(.  ق�شيتان 
 )Emanuel Kant( كانت  اإميانويل  زمن  اإىل  يرقى 
ويق�شي  الب�رشية،  التنمية  مفهوم  �شلب  يف  هو 
اأجيال  به  الذي حتظى  الهتمام  الغد  اأجيال  باإيالء 
املجال  اإف�شاح  الب�رشية تعني  والتنمية  احلا�رش)34(.  
فيها  يتمتع  مديدة،  حياة  ليعي�س  الإن�شان  اأمام 
ذاته.   ويحقق  التعليم،  على  ويح�شل  بال�شحة، 
اأما التنمية امل�شتدامة فتعني احلر�س على اإف�شاح 
املجال ذاته اأمام اأجيال الغد.  فالتنمية الب�رشية ل 

تكون تنمية ب�رشية حقاً ما مل تكن م�شتدامة.
امل�شتدامة  للتنمية  �شيوعاً  الأكرث  والتعريف 
هو اأنها التنمية التي تلبي احتياجات اأجيال احلا�رش 
من دون امل�شا�س بقدرة اأجيال امل�شتقبل على تلبية 
ال�شتدامة،  املناق�شات حول  ولكن  احتياجاتها)35(.  
واإما  وال�شتهالك  النمو  على  اإما  تركز  الواقع،  يف 
تغرّي  من  الرغم  على  الطبيعية  الأنواع  بقاء  على 
املناخ، واإما على النظام الإيكولوجي.  واأما اجلوانب 
الأخرى الهامة من التنمية الب�رشية مثل التعليم، 
فكثرياً ما تتناولها املناق�شات على اأنها جمرد و�شيلة 

اأو راأ�س مال لإنتاج مكا�شب جديدة يف امل�شتقبل.
الأبعاد،  تعدد  على  تركز  اإذ  الب�رشية،  والتنمية 
باأن  وتذكرنا  لال�شتدامة،  التقليدية  النُُهج  تكمل 
اأهمية  تقل  ال�شتدامة ل  املناق�شات حول كيفية 
م�شتداماً.   يكون  اأن  يجب  الذي  ما  معرفة  عن 
الإن�شان  حريات  تو�شيع  الب�رشية  التنمية  وتعني 
تلبية حاجاته، وحتقيق  وخياراته، بحيث يتمكن من 
رغباته وطموحاته.  والنا�س الذين مل يولدوا بعد ل 
اأن  علينا  لذلك  اأنف�شهم،  عن  قرار  اتخاذ  ميكنهم 
القرار  اتخاذ  التي متّكنهم من  نوؤمن لهم الظروف 
عن اأنف�شهم  يف امل�شتقبل. ووفقاً ملفهوم التنمية 
اأهمية عن  الأجيال  بني  الإن�شاف  يقل  ل  الب�رشية، 

الإن�شاف بني اأفراد اجليل الواحد)36(.

*                       *                       *                   

تو�شح الأمثلة الواردة يف املناق�شة مدى م�شاهمة 
عليه  الب�رشية  التنمية  تقارير  بُنيت  الذي  النهج 
�شابقة  و�شيا�شات  ومقايي�س  مفاهيم  تكوين  يف 

التقرير  هذا  يف  الأمثلة  من  مزيداً  ونورد  لع�رشها. 
الذي   1995 عام  تقرير  الأمثلة  هذه  ومن  لحقاً. 
امل�شاواة بني  اقرتاحات جديدة ب�شاأن  قدم جمموعة 
غري  العمل  بقيمة  واعرتف  املراأة،  ومتكني  اجلن�شني 
للعمل  املالية  غري  القيمة  مرة  لأول  وقدر  املاأجور، 
الذي يقدمه الرجل واملراأة يف القت�شاد والأ�رشة)37(.  
الأبعاد  املتعدد  الفقر  بني  مّيز   1997 عام  وتقرير 
تقوم  الذي  الدور  اإىل  الهتمام  ووّجه  الدخل،  وفقر 
الفقر،  اجتاهات  حتريك  يف  ال�شيا�شية  ال�شلطة  به 
ومّهد بذلك لتو�شيع اآفاق التفكري يف هذه الق�شايا 
يف �شياق التنمية الدولية، وطرح مو�شوع مكافحة 
عن  ال�شادر  العامل  يف  التنمية  تقرير  يف  الفقر 
تقارير  وتطرقت   .)38(2000-2001 الدويل  البنك 
اإىل  و2002،   1993 تقريرا  ومنها  الب�رشية،  التنمية 
تكتِف  ومل  ال�شيا�شية.   للحرية  املتاأ�شلة  القيمة 
هذه التقارير بالتاأكيد على اأولوية "احلكم ال�شليم" 
احلكم  موقع  على  اأكدت  بل  الأ�شواق،  تنظيم  اأو 
الدميقراطي ال�شامل بني اأولويات ال�شيا�شة العامة.

تغريرّ نهج التنمية

قدمه  الذي  التحليل  جوهر  وا�شحاً  اليوم  يبدو 
الدائم يف  التغرّي  1944 حول  عام  بولين  يف  كارل 
ال�شيا�شة.  فقد لحظ بولين، بعد جولة يف تاريخ 
البلدان التي اأ�شبحت اليوم بلداناً متقدمة، اأن تلك 
البلدان تاأرجحت بني فر�س ال�شوابط على القت�شاد 
اأو  النظام  هذا  يثريه  ملا  نتيجة  ال�شوق،  واقت�شاد 
�شعيد  على  وحتولت  �شيا�شية  فعل  ردود  من  ذاك 
هذا  اأن  حديثة  حتاليل  وتظهر  العامة.   ال�شيا�شة 
الع�رشين  القرن  طوال  البلدان  تلك  رافق  التاأرجح 
ويف مطلع القرن احلادي والع�رشين.  وهذا ال�شتنتاج 
ميكن اأن يكون ذا مدلول وجدوى يف مراجعة عملية 

�شنع ال�شيا�شة العامة يف البلدان النامية)39(.  
الزمن. ففي  مع  الإمنائي كثرياً  الفكر  تغرّي  وقد 
البدء كان الجتاه ال�شائد ي�شاوي بني ال�شتثمار يف 
راأ�س املال والنمو والتنمية، ثم حتول الرتكيز اإىل دور 
ودور  وال�شيا�شات،  الأ�شواق  ودور  الب�رشية،  التنمية 
واملجموعات،  الأفراد  متكني  اإىل  وموؤخراً  املوؤ�ش�شات، 

والتزام البلدان)40(. 
واحدة  �شيا�شة  حول  اإجماع  ل  واليوم 
وقد  يوم.   واجتاهات جديدة تظهر كل  للتنمية)41(. 
راأى الكثريون يف الأزمة املالية التي متثلت يف انهيار 
براذرز،  ليمان  العمالقة،  املالية  الأمريكية  ال�رشكة 
باأي  اللتزام  عدم  ي�شكلها  التي  باملخاطر  تذكرياً 
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تقر الجتاهات اجلديدة 
يف الفكر الإمنائي بعدم 
اإمكانية تطبيق نهج 

�احد على اجلميع، 
�باختلف الفوائد 

املحققة من اإ�سلح 
ال�سيا�سات باختلف 

الظر�ف، �ب�رش�رة 
حتديد ال�سرتاتيجيات 
املنا�سبة �ت�سميمها 
على امل�ستوى املحلي

�شوابط يف حترير القت�شاد. اأما الأثر الذي �شترتكه 
الأزمة على النهج الإمنائي فلم يت�شح بعد، اإل اأن 
الجتاه احلايل ي�شري بو�شوح اإىل تفعيل دور ال�شيا�شة 
للتنمية،  الإن�شاين  بالطابع  والتم�شك  العامة، 
»الفكرة  التقرير.  فبذور  املبنّي يف هذا  النحو  على 
من  مزيداً  تتطلب  وهي  تظهر،  بداأت  الالمعة« 

البحث، وهذا ما �شنتناوله يف الف�شل 6. 

اجتاهات مت�ساربة �متكاملة
التي  التقليدية،  الإمنائية  ال�شيا�شات  رزمة  تزال  ل 
من  العديد  يف  �شارية  وا�شنطن  اإجماع  اإليها  دعا 
من  تت�شمنه  مبا  الرزمة،  هذه  اأن  مع  الأماكن، 
و�شفات موحدة، مل تعد �شاحلة يف نظر الكثريين.  
لي�شت  وهي  الإمنائي،  الفكر  يف  كثرية  والجتاهات 
وبع�شها  مت�شارب،  بع�شها  جديدة،  جميعها 
متكامل، وتاأثري هذه الجتاهات يف الواقع يختلف بني 
الإمنائي.  النهج  والكثري منها يحمل طابع  البلدان، 

ومن هذه الجتاهات:
• العرتاف بدور القطاع العام يف فر�س ال�شوابط 	

ال�شعيفة،  املجموعات  وحماية  القت�شاد،  على 
تقليدية  اأكانت  العامة،  اخلدمات  وتاأمني 
اأم جديدة  )ال�شحة، والتعليم، والبنى التحتية( 

)مواجهة حتديات تغرّي املناخ(.
• يقت�رش 	 ل  حيث  للرفاه  املتعددة  الأبعاد  تفعيل 

املالية  واملقايي�س  املداخيل  متو�شطات  على 
وقد  وال�شدمات،  للمخاطر  التعر�س  بل  للفقر، 
اأ�شبح حتقيق ذلك اأكرث �شهولة مع توفر البيانات 

والتقنيات لتحديد الأبعاد "الناق�شة")42(.
• امل�شاواة 	 وعدم  والنمو  الفقر  ق�شايا  اعتبار 

تقت�رش  ل  بحيث  ومرتابطة،  متالزمة  ق�شايا 
معاجلة ق�شية احلد من الفقر على معدل النمو 
الدخل  توزيع  م�شتويات  ت�شمل  بل  فح�شب، 
والتغرّيات الطارئة عليها)43(. ويجب األ يكون هدف 
تكون  لأنها  �رشيع،  منو  العامة حتقيق  ال�شيا�شة 
بذلك قد اأهملت توزيع الدخل وا�شتدامة النمو.

• عن 	 الناجتة  للمخاطر  الهتمام  من  مزيد  اإيالء 
تقرير  مطولً  عندها  توقف  وقد  املناخ،  تغرّي 
-2008 الب�رشية لعام  التنمية  �شترين)44(، وتقرير 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  دعوة  التقريرين  ويف   .2007
بال�شتناد  الدويل،  امل�شتوى  على  وعاجلة  حازمة 

اإىل اجلهود الوطنية والإقليمية.  

وتقر الجتاهات اجلديدة يف الفكر الإمنائي بعدم 
اإمكانية تطبيق نهج واحد على اجلميع، وباختالف 
باختالف  ال�شيا�شات  اإ�شالح  من  املحققة  الفوائد 

املنا�شبة  ال�شرتاتيجيات  حتديد  وب�رشورة  الظروف، 
التزام  وت�شميمها على امل�شتوى املحلي)45(. ويعترب 
البلدان اأ�شا�شياً يف هذا الإطار، فغياب هذا اللتزام 
اإ�رشاك  وعدم  الإ�شالحات،  ا�شتدامة  تعذر  يعني 
اجلهات الفاعلة املحلية يف و�شع ال�شيا�شات، يعني 
واجلدير  املعتمدة.  ال�شيا�شة  يف  جوهرياً  ق�شوراً 
الإطار  هذا  يف  اخلارجية  امل�شاعدة  دور  اأن  بالذكر 
�شلبية  اآثاراً  يحدث  اأن  ميكن  بل  ل  حمدوداً،  يبقى 
ما مل يجرِ ت�شميم هذه امل�شاعدة وتنفيذها على 

النحو املنا�شب. 
ملحاولت  نتيجة  الجتاهات  هذه  كل  وكانت 
اأبعادها،  وتعدد  التجربة  غنى  فهم  يف  التعمق 
وا�شتيعاب اأهمية الأطر املحلية، مع العلم اأن هذا 
"اأ�شوات  مثل  رائدة  درا�شات  قد طرحته  املو�شوع  
التقارير  من  وعدد   )Voices of Poor( )46("الفقراء
الإقليمية والوطنية واملحلية حول التنمية الب�رشية 

)الإطار 1.4( .

تاأثي الواقع املحلي على املوؤ�س�سات
اأ�شبح التاأكيد على اأهمية دور املوؤ�ش�شات مو�شوعاً 
ل خالف عليه. لكن النقا�س ل يزال قائماً حول حتديد  
امل�شائل الهامة على هذا ال�شعيد. وت�شدد النظرية 
امللكية،  حقوق  على  املوؤ�ش�شات  لقت�شاد  اجلديدة 
جوهريتني  ق�شيتني  اإىل  بالإ�شافة  القانون  و�شيادة 
اأن  به  امل�شّلم  وبات من  وامل�شاءلة.   امل�شاركة  هما 
املوؤ�ش�شات  اأ�شكال  الذي يحدد  املحلي هو  ال�شياق 
ووظائفها، واأي حماولة لتقليد املمار�شات الف�شلى 
دائماً  تاأتي  ل  ال�شياق  هذا  خارج  من  نقلها  اأو 
احلديثة  الأدبيات  اأعادت  وقد  املرجوة)47(.  بالنتائج 
التقليد  عليها  يرتكز  التي  املبادئ  بع�س  اكت�شاف 
يف  تنمو  القت�شادات  جميع  اأن  واأبرزها  املوؤ�ش�شي، 
ظل املوؤ�ش�شات الجتماعية، وما من وجود لل�شوق 

الذاتية ال�شوابط مبعزل عن هذه املوؤ�ش�شات)48(. 
ويف اأوا�شط عام 2000، �شاهمت اأعمال عدة يف 
املاألوف.   عن  اخلارجة  اجلديدة  الأفكار  هذه  تو�شيح 
تولت  الذي  للتنمية  بر�شلونة  اأعمال  جدول  وركز 
و�شعه جمموعة من اخلرباء يف اقت�شاديات التنمية 
يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية، على الدرو�س 
الأ�شا�شية املكت�شبة من العقدين املا�شيني، ف�شدد 
الإن�شاف،  وتعزيز  الفعالة،  املوؤ�ش�شات  بناء  على 
وو�شع ال�شيا�شات املالية احلذرة، وحتقيق التوازن بني 
ت�شجع  بيئة  تهيئة  اإىل  دعا  والدولة.  كما  ال�شوق 
و�شيلة  تكون  بحيث  وتكييفها،  ال�شيا�شات  اختبار 

لتخطي العوائق املختلفة التي يواجهها كل بلد.
وبعد ذلك، ن�رش البنك الدويل تقريره عن النمو 
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التنمية الب�شرية يف التطبيق: على امل�شتوى1.4الإطار
الإقليمي والوطني واملحلي

يف عام 1992، اتخذ فريق من الأكادمييني وممثلني عن منظمات املجتمع املدين والأمم املتحدة خطوة رائدة 
يف اإ�شدار التقرير الوطني الأول للتنمية الب�رشية يف بنغالدي�س.  وهذه اخلطوة ما لبثت اأن تكررت يف 
بلدان اأخرى، حيث �شدرت تقارير مماثلة بدعم من املكاتب املحلية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.  وقد 
وتقارير  العاملية،  التقارير  ا�شتوحيت من  ووطني وحملي،  اإقليمي،  تقرير   700 اليوم حواىل  �شدر حتى 
البلدان الأخرى، ومن اخلطاب الإمنائي على ال�شعيد املحلي والإقليمي.  وت�شارك يف اإعداد هذه التقارير 
وقد  ال�شامتة.   الفئات  ممثلي خمتلف  ومن  الراأي   قادة  من  املعنية،  الأطراف  من  وغريها  احلكومات 
التقارير قوة  روؤًى جديدة وهامة، واكت�شبت  اأثمرت املناق�شات �شمن املجموعات وامل�شوح املخ�ش�شة 

وم�شداقية  اإذ �شاركت فيها �شبكات من الباحثني املحليني.
وتناولت هذه التقارير دور الدولة والرتابط بني الأبعاد الفردية واجلماعية يف التنمية الب�رشية.  فعلى 
�شبيل املثال، ركز تقرير التنمية الب�رشية يف غواتيمال لعام 2005 ويف لبنان لعام 2008 على ق�شايا 
ح�شا�شة كاملواطنية والتنوع يف املجتمعات التي لطاملا �شهدت توترات عميقة.  وتطرق تقرير البو�شنة 
والهر�شك لعام 2009 اإىل هذه الق�شايا على �شوء اإعادة بناء راأ�س املال الجتماعي.  وانطالقاً من تقرير 
املحلية  الإعالم  و�شائل  يف  مو�شعة  مناق�شات  دارت   ،2009-2010 لعام  الربازيل  يف  الب�رشية  التنمية 

بهدف تكوين روؤية م�شرتكة عن املجتمع.   
امل�شاركة  دون  التي حتول  العوائق  والوطنية  الإقليمية  الب�رشية  التنمية  تقارير  تناولت  ما  وكثرياً 
الكاملة يف املجتمع للفئات ال�شعيفة مثل املعوقني، وامل�شابني بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية/الإيدز، 
الغجر  عن  الإقليمية  التقارير  قدمته  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  والأقليات.   ال�شن،  وكبار  وال�شباب، 
الب�رشية/الإيدز. املناعة  2008 عن فريو�س نق�س  لعام  تقرير �شوازيلند  وما قدمه  الجتماعي،  والدمج 

وركزت ال�شل�شة الأخرية من التقارير على ق�شية التغرّي البيئي. فتقرير التنمية الب�رشية يف كرواتيا 
لعام 2009 تناول الأ�رشار التي يحتمل اأن تلحق بقطاعات مثل �شيد الأ�شماك والزراعة وال�شياحة، وتقرير 
التنمية الب�رشية يف ال�شني لعام 2010 �شلط ال�شوء على املبادرات املمكنة لتخفيف اآثار تغرّي املناخ، 
مثل بناء جمتمعات مهياأة  لتخفي�س ثاين اأك�شيد الكربون للماليني الذين ل يزالون يتدافعون اإىل املدن.  
البلد  حدود  مفاعيلها  تتجاوز  التي  الأ�شا�شية  احلكم  م�شائل  اأي�شاً  الإقليمية  التقارير  وتناولت 
الواحد.  فتوقف التقرير العربي للتنمية الإن�شانية لعام 2009 عند املخاطر التي تهدد الأمن الب�رشي 
يف املنطقة.  اأما تقرير التنمية الب�رشية يف منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ لعام 2008، فاأقر مب�شاعفات 
توؤديه جمموعات  الذي  والدور  واخلا�س  العام  ال�شلوك للقطاعني  وتناول مدونة  الفقراء،  الف�شاد على 

املواطنني يف امل�شاءلة.
وعلى امل�شتوى العملي، تتطلب التقارير دعماً من احلكومات التي متلك حق العرتا�س على امل�شائل 

احل�شا�شة التي تتناولها هذه التقارير، وهذا ما يحدث يف اأحيان كثرية.

 .Pagliani 2010. See also www.hdr.undp.org/en/nhdr/b :امل�شدر

تقييم  فيه  اأعاد  وقد  الت�شعينات،  يف  القت�شادي 
و�شدد  ال�شيا�شات.  اإ�شالح  يف  املختلفة  النُُهج 
بني  النمو  نتائج  يف  الكبري  التفاوت  على  التقرير 
بلدان تتبع اأنظمة مت�شابهة.  وهذا ما يناق�س اإىل 
حد بعيد م�شمون اإجماع وا�شنطن، الذي قال بنهج 
واحد ينطبق على اجلميع)49(. ويف عام 2008، كررت 
املدعومة  والتنمية،  بالنمو  املعنية  �شبن�شي  جلنة 
البلدان  حكومات  من  وعدد  الدويل  البنك  من 
املتقدمة، التاأكيد على ما ورد يف التقرير اإذ اأعلنت 
اأن "ما من و�شفة عامة للنمو امل�شتدام.  فلكل بلد 
اأخذها  ال�رشوري  ظروف خا�شة وجتارب ما�شية من 
مثال  وخري  النمو")50(.  ا�شرتاتيجية  يف  العتبار  يف 
حققته  الذي  القت�شادي  النجاح  الجتاه  هذا  على 

موؤخراً الربازيل وال�شني والهند. 

نحو املزيد من امل�ساءلة
ازداد الرتكيز مع الوقت على ر�شد النتائج مع ظهور 
تيار داعم ملبداأ م�شاءلة الدولة واجلهة املانحة. فقد 
خ�شعت معظم الإ�شالحات يف القطاع العام ملبداأ 
ا�شتخدام  ذلك  يف  مبا  النتائج،  اأ�شا�س  على  الإدارة 
امليزانية.   خم�ش�شات  حتديد  اأجل  من  الأداء  معيار 
وتقدم �رشاكة باري�س 21 التي اأطلقتها الأمم املتحدة 
وغريها من املنظمات الدولية يف عام 1999 الدعم 
ن�رش  ت�شهم يف  البيانات، كما  لال�شتثمار يف جمع 
ال�شيا�شات  �شنع  يف  الوقائع  اإىل  ال�شتناد  ثقافة 
ور�شدها وتقييمها.  اأما ا�شرتاتيجية الحتاد الأوروبي 
للدمج الجتماعي املتفق عليها يف ليكن، بلجيكا، 
موؤ�رشاً   14 من  فتت�شمن جمموعة   ،2001 عام  يف 
اأ�شا�شياً لقيا�س تطبيق اخلطط الوطنية ور�شدها، 
والربامج  والعمل  امل�شاواة  وعدم  الفقر  ت�شمل 

الجتماعية)51(.
ومن اأهم الإجنازات التي حققتها �شبكة الإنرتنت 
واأنظمة البيانات القائمة على هذه ال�شبكة اإتاحة 
القطاع  اأن�شطة  حول  البيانات  من  وفرية  كميات 
العام والأداء يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية.  
وت�شهم وفرة هذه البيانات يف تو�شيح الرابط بني 
الأمثلة  ومن  والآثار.  والنتائج  واملبادرات  الأن�شطة 
الإنفاق  حجم  تو�شح  التي  البيانات  ذلك،  على 
العلمي  والتح�شيل  التالميذ،  التعليم، وعدد  على 
يف  التح�شيل  هذا  واأثر  اخلريجون،  اكت�شبه  الذي 
الفر�س املتاحة لهم ويف املجتمع ككل.  ويف عام 
قيا�س  اإىل  الأوروبية  البلدان  معظم  عمدت   ،1996
على  ملحوظاً  اأثراً  ترك  مما  العام،  القطاع  نواجت 
اإليها  ت�شتند  مادة  و�شكل  جهة،  من  النمو  قيا�س 
املتعلقة  والقرارات  ال�شيا�شات  ب�شاأن  املناق�شات 

الرغم  وعلى  اأخرى.  جهة  من  احلكومية  بالأولويات 
اأن �شعوبات احل�شول  التقرير  من ذلك، يظهر هذا 

على البيانات مل تذلل بعد.
اأ�شا�س  على  تُناق�س  الربامج  فعالية  واأ�شبحت 
ا�شتنتاجات  من  امل�شتخل�شة  الوقائع  من  مزيد 
واختبارات ع�شوائية وموجهة، مع اأن هذه الطريقة 
اإل على عدد قليل  وثابتة  اأجوبة دقيقة،  ل تعطي 
اأثر  ذلك  على  الأمثلة  ومن  املحددة.  الأ�شئلة  من 
التدخل للحد من ن�شبة تغّيب املعلمني يف القرى 
الريفية يف راج�شتان يف الهند)52(. ومن م�شاوئ هذا 
النهج اأنه يهمل امل�شائل الهيكلية الأو�شع نطاقاً 
هذه  اأثر  وكان  النتائج)53(.  اإىل  توؤدي  التي  والآليات 
بفعل  العامة  ال�شيا�شة  على  حمدوداً  التقييمات 

نطاقها ال�شيق.
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ثلثة عنا�رش يف 
التنمية الب�رشية هي: 

الرفاه، �التمكني، 
�العدالة

ال�سعادة �الرفاه الذاتي 
اأخرياً نتناول باإيجاز مفهوم ال�شعادة والرفاه الذاتي، 
وقد اأ�شبح مو�شع اهتمام يف الآونة الأخرية)54(.  وبداأ 
هذا الهتمام بعد اأن ات�شح اأن ال�شعادة ل تقا�س 
اأجريت  التي  الأبحاث  من  تبنّي  اأن  وبعد  بالدخل، 
التنمية  بدليل  تقا�س  اأنها ل  التقرير  اإطار هذا  يف 
الب�رشية)55(.  وللمقايي�س الذاتية يف تقدير ال�شعادة 
جمعها.   ي�شهل  مقايي�س  هي  ورمبا  كبرية،  اأهمية 

وتتزايد الأدلة التي توحي باأن ال�شعادة هي جمموعة 
من م�شاعر الر�شا والإحباط، وميكن قيا�شها ب�شوؤال 
واحد)56(. فللم�شاعر الذاتية  قيمة جوهرية وهامة 
التي  القيمة  عن  وافية  �شورة  تعطي  اأن  وميكن 
يعلقها كل اإن�شان على جوانب معينة من حياته.  
باعتبارها  ياأتي  لل�شعادة  تقييم  اأف�شل  اأن  غري 
ولي�شت  للرفاه،  اأخرى  ملقايي�س  مكمالً  عن�رشاً 
مقيا�شاً قائماً بذاته.  وهذا ما �شنتو�شع فيه لحقاً.

التنمية الب�شرية مفهوم لكل ع�شر 

يخ�شع  ل  مفهوم  هو  الب�رشية  التنمية  مفهوم 
واحليوية  القوة  من  يكفي  مبا  ويتمتع  قيود  لأّي 
يف  املناق�شات  وتبني  اجلديد.   للقرن  منوذجاً  ليكون 
هذا الف�شل والف�شول التالية من هذا التقرير اأن 
ينطبق  ع�رش  لكل  مفهوم  هي  الب�رشية  التنمية 
والطبقات  والثقافات  الأيديولوجيات  جميع  على 
يختلف  التنمية  هذه  م�شار  اأن  غري  الجتماعية.  
باختالف الواقع بني مكان واآخر، وهذا ما يت�شح من 
تقارير التنمية الب�رشية املحلية والوطنية والإقليمية، 
عامة. ومناق�شة  دائم  بحث  مو�شوع  هو  كما 
خيارات  تو�شع  باأنها  الب�رشية  التنمية  وتعريف 
كاف.   غري  اأنه  اإل  اأ�شا�شي،  تعريف  هو  الب�رش، 
الإن�شان،  حقوق  واحرتام  وال�شتدامة،  فالإن�شاف، 
التنمية.   يف  اأهمية  ذات  اأ�شا�شية  مبادئ  كلها 
وتُعنى التنمية الب�رشية با�شتدامة النتائج الإيجابية 
عرب الزمن، وباحلد من املمار�شات التي توؤدي اإىل اإفقار 
الب�رش، ومبكافحة القمع والإجحاف الهيكلي.  ومبا اأن 
املكا�شب املحققة معر�شة لالنتكا�س، من ال�رشوري 
بذل جهود ل�شمان ا�شتمرارية التنمية الب�رشية عرب 

الزمن على م�شتوى الأفراد واجلماعات والأمم.    
وتناولت تقارير التنمية الب�رشية منذ عام 1990 
جوانب خمتلفة من التنمية الب�رشية، �شمن حمور 
من  وا�شتفادت  عام،  كل  التقرير  يتخذه  رئي�شي 
التنمية  تقليد  ميّيز  وما  الإمكانات.   نهج  مرونة 
وتظهر  متغرّياً.   حيوياً  يتبع نهجاً  اأنه  الب�رشية هو 
بالإ�شافة  والإقليمية،  والوطنية  املحلية  التجارب 
اإىل التقارير العاملية، اأن ما يُق�شد بالتنمية الب�رشية 
األ مي�ّس هذا  واملكان، على  الزمان  باختالف  يختلف 
النهج.  هذا  عليها  يرتكز  التي  بالثوابت  الختالف 
الب�رشية، وهو  للتنمية  املقرتح  التعريف  يلي  وفيما 
التقليدي  التعريف  من  م�شتوحى  تعريف خمت�رش 

العملية  املمار�شات  ومبني على  الب�رشية،  للتنمية 
الب�رشية  التنمية  حول  الأكادميية  الأدبيات  وعلى 

ونهج الإمكانات:

التنمية الب�رشية هي تو�شيع حلريات الب�رش، 
ال�شحة  ملوؤها  مديدة  حياة  فيعي�شوا 
التي  الأهداف  اإىل حتقيق  وي�شعوا  والإبداع؛ 
م�شارات  ر�شم  يف  وي�شاركوا  ين�شدونها؛ 
التنمية يف اإطار من الإن�شاف وال�شتدامة 
فالب�رش  اجلميع،  عليه  يعي�س  كوكب  على 
لعملية  املحرك  هم  وجماعات،  اأفراداً 

التنمية الب�رشية، وهم امل�شتفيد منها. 

وانطالقاً من هذه ال�شيغة ميكن القول اإن التنمية 
هي: اأ�شا�شية  مكونات  ثالثة  على  ترتكز  الب�رشية 

• لينموا 	 للب�رش،  احلقيقية  احلريات  تو�شيع  الرفاه: 
ويرتقوا.

• الأفراد 	 متكني  التغيري:  على  والقدرة  التمكني 
واجلماعات من الت�رشف وحتقيق النتائج املن�شودة.

• النتائج 	 وحتقيق  الإن�شاف،  تعزيز  العدالة: 
حقوق  واحرتام  الزمن،  مر  على  امل�شتدامة 

الإن�شان، وحتقيق اأهداف اأخرى للمجتمع.

�شعيد  على  متاحة  دائماً  اخليارات  كانت  لقد 
من  تخلو  ل  خيارات  ولكنها  العامة،  ال�شيا�شة 
و�شون  الفقر،  من  للحد  اٍت  موؤ بع�شها  القيود.  
حقوق الإن�شان، وحتقيق ال�شتدامة، بينما بع�شها 
حرية  ويقيد  للنخبة،  الأف�شلية  يعطي  الآخر 
ترتكز  ولكي  الطبيعية.   املوارد  وي�شتنفد  التجمع، 
املناق�شات العامة وعمليات اتخاذ القرار على اأ�ش�س 
�شليمة، ل بد من اأن تكون مبادئ العدالة وا�شحة، 
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التنمية الب�رشية
تتخذ من ثقافة كل 

بلد �جمتمع �فرد 
لوناً لها، �ت�ستمد 

من القيم �الأ�لويات 
ملمح، تتجلى يف 

خيارات دميقراطية ل 
ً تق�سي اأحدا

ول �شيما يف احلالت التي ت�شتدعي حتقيق نوع من 
التوازن بني هذه املبادئ، مثل الإن�شاف وال�شتدامة.

وعندما تكون التنمية الب�رشية ناجحة، يكت�شب 
الب�رش القدرة على الإبداع، وممار�شة الأن�شطة التي 
يختارونها، وعي�س احلياة التي ين�شدونها.  فالتنمية 
الب�رشية ل تعني احلريات املدونة على الورق.  فاحل�شول 
على الرعاية ال�شحية يف مفهوم التنمية الب�رشية 
وجتهيزها  الالزمة،  الطبية  العيادات  توفري  يعني 
عملهم،  اإىل  باحل�شور  املوظفني  والتزام  باملوظفني، 
وتاأمني امل�شتلزمات الطبية ال�رشورية، وعدم المتناع 
عن معاجلة املر�شى ب�شبب عدم قدرتهم على دفع 
الدين.   اأو  العرق  اأو  اجلن�س  ب�شبب  اأو  اخلدمة،  ثمن 
احلقيقية.   احلريات  هي  الإمكانات  تكون  وهكذا 
فاملوارد واملداخيل واملوؤ�ش�شات كلها و�شائل واأهداف 
هامة على �شعيد ال�شيا�شة العامة، اإل اأن النجاح 
احلقيقي يقا�س بنوعية احلياة التي ي�شتطيع النا�س 

عي�شها والتمتع بها.
واملمار�شة  التمكني  الت�رشف  حرية  وتعني 
الدميقراطية على م�شتويات خمتلفة.  فالفرد لي�س 
امل�شتفيد من عملية التنمية فح�شب، بل هو �رشيك 
فيها، اإذ ما ميلكه من روؤية وحكمة ميكن اأن ي�شهم 
يف رفاهه ال�شخ�شي ورفاه الآخرين.  واإذا كانت حرية 
التعبري مكر�شة يف الد�شتور ومنتهكة  يف الواقع، 
فهذا يعني انتفاء هذه احلرية.  وترى التنمية الب�رشية 
اأكان على  �شواء  التنمية،  لعملية  �شيداً  الفرد  يف 
ال�شعيد ال�شخ�شي يف الأ�رش واملجتمعات اأم على 
ال�شعيد اجلماعي يف املناق�شات العامة والتحركات 

امل�شرتكة واملمار�شة الدميقراطية.
على  القدرة  متكينه  بفعل  الفرد  ويكت�شب 
التغيري، �شواء اأكان يف حياته يف املنزل ويف العمل، 
اأم يف املجتمع ككل.  وحتل قدرة الإن�شان على ر�شم 
التغيري"  "القدرة على  اأي ما ي�شميه �شن  م�شريه، 
باحلرية)57(.  وارتباطه  الإمكانات  نهج  �شلب  يف 
على  قدرتهم  بناء  من  بد  ل  الأفراد  ولتمكني 
لذلك.   الداعمة  املوؤ�ش�شية  الهياكل  وبناء  التغيري 
ويف  العمل،  ويف  املنزل  يف  يكون  الإن�شان  ومتكني 
ال�شيا�شة، ويف اجلماعة ويف املجتمع. والتمكني هو 
لالأفراد واجلماعات، باإف�شاح املجال لهم لالن�شمام 
للنقابات  والنت�شاب  املحلية،  التعاونيات  اإىل 
ال�شيا�شية  احلركات  يف  وامل�شاركة  العمالية، 
من  ال�شغط  جمموعات  يف  وامل�شاهمة  الوطنية، 

اأجل التغيري. 
يف  الإن�شاف  مبو�شوع  الهتمام  ويتجلى 
الوا�شح على م�شاألة  الرتكيز  الب�رشية يف  التنمية 

عدم امل�شاواة. ويتناول هذا التقرير هذه امل�شاألة من 
كافياً  مقيا�شاً  لي�س  الدخل  اأن  ومبا  نواٍح خمتلفة. 
جلميع جوانب مناء الإن�شان،  ل بد من مقايي�س اأخرى 
لقيا�س التوزيع.  ويرتكز التقرير اإىل اأحدث التطورات 
يف التحليل وجمع البيانات، للتعمق يف بحث حالت 
يف  وكذلك  والتعليم،  ال�شحة  يف  امل�شاواة  عدم 

الدخل، ور�شد اأمناطها عرب الزمن. 
مليارات  �شبعة  حواىل  حالياً  الأر�س  وت�شم 
والبع�س  مدقع،  فقر  يف  يعي�س  بع�شهم  ن�شمة، 
الآخر ينعم برتف مفرط.  و�شيكون ل�شتنفاد موارد 
هذا الكوكب اأثر على التنمية الب�رشية يف الأعوام 
الأعوام  يف  �شهدناه  ما  احلدة  يف  يفوق  املقبلة 
الع�رشين التي �شدر خاللها تقرير التنمية الب�رشية.  
يفر�س  املناخ  تغرّي  واقع  اأن  التالية  الف�شول  وتبني 
يف  واملوؤ�ش�شات  الأفراد  �شلوك  يف  جذرياً  تغيرياً 
خمتلف اأنحاء العامل ويف تطلعاتهم، وهذا حتٍد ل 

بد من مواجهته.
مفهوم  يختزنه  ما   ،1.3 ال�شكل  ويو�شح 
التنمية الب�رشية من غنى، اإذ يبني العنا�رش الثالثة 
لالإمكانات.  وهذه العنا�رش ترتبط بالفر�س وحريات 
التاأثري  على  الأ�شخا�س  قدرة  حتدد  )التي  الت�رشف 
يف حياتهم( ومبادئ العدالة التي توؤثر يف طبيعة 
والزمان.   املكان  يف  الجتماعية  والنتائج  العمليات 
والدائرة اخل�رشاء التي ت�شم هذه العنا�رش ترمز اإىل 
اآفاق  تو�شيع  فيها  يخ�شع  التي  امل�شرتكة  البيئة 
هذه احلريات املتداخلة للقيود التي تفر�شها املوارد 

املحدودة امل�شرتكة على هذه الأر�س.
يف  خا�شة  خيارات  وفرد  وجمتمع  بلد  ولكل 
الأبعاد واملبادئ. والتنمية الب�رشية تتخذ من ثقافة 
كل بلد وجمتمع وفرد لوناً لها، وت�شتمد من القيم 
دميقراطية  خيارات  يف  تتجلى  مالمح،  والأولويات 
هو  الب�رشية  التنمية  ومفهوم  اأحداً.  تق�شي  ل 
ومفكرين  وقادة  نا�شطني  الكثريين، من  ثمرة عمل 
ي�شهمون، كل من موقعه، يف  الذين  وغريهم، من 
اأطر خمتلفة، منها  حتديد مالمح هذا املفهوم يف 
تقارير التنمية الب�رشية املحلية والوطنية. وهذا ما 
يتيح لالإن�شان فر�شاً لتعزيز قدرته على عي�س احلياة 
العدالة  اإحالل  امل�شاهمة يف  وعلى  ين�شدها،  التي 

يف املجتمع، يف احلا�رش ويف امل�شتقبل.  

*                       *                       *                  

التنمية  منظور  قيمة  التالية  الف�شول  وتبني 
هذا  من  ا�شتقاوؤها  ميكن  التي  والأفكار  الب�رشية 
املنظور. ف�شكان العامل حققوا الكثري يف العقدين 
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مفهوم التنمية الب�شرية –1.3ال�شكل
على كوكب يعي�س عليه اجلميع

 اإط�ر نظري للتنمية الب�شرية







.Alkire 2010 امل�شدر: مكتب تقرير التنمية الب�رشية، عن

املا�شيني، وهم اليوم يواجهون حتديات جديدة وطارئة، 
والقت�شادية  الجتماعية  للتحولت  نتيجة  هي 
يف  العامل  �شهدها  التي  املت�شارعة،  وال�شيا�شية 
مواجهة  من  بد  ل  واليوم  الع�رشين.   القرن  اأواخر 
يحدد  ما  مواجهتها   كيفية  ويف  التحديات.  هذه 

م�شار التنمية الب�رشية يف القرن احلادي والع�رشين.



25الف�صل 2 تقدم الب�شر

2
تقدم الب�شر2الف�صـل

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. 



27 الف�صل 2 تقدم الب�شر

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

0.03

0.02

0.00

0.01

0.1 0.4 1.0
–0.01

 

  

 









1970







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 
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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
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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
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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.
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كثريون يف خمتلف اأنحاء العامل اأ�شبحوا، اليوم اأكرث من اأي وقت م�شى، ينعمون ب�شحة 
اأُحرز  اأن التقدم الذي  التعليم. غري  اأعلى من  اأوفر، ويبلغون درجات  اأف�شل وميلكون ثروة 
طوال الأعوام الأربعني املا�شية مل يكن متكافئاً بني جميع بلدان العامل، اإذ كان التقدم 

بطيئاً يف بع�س البلدان واملناطق، وبلغ الو�شع حّد الرتاجع يف مناطق اأخرى. 

وحتقق هذا التقدم مع انت�شار الأنظمة الدميقراطية، 
ولكن  يف ظل تفاقم عدم امل�شاواة يف بع�س اأبعاد 
التنمية الب�رشية، �شواء اأكان بني البلدان اأم داخلها.  
يزالون حمرومني  ل  الذين  الأ�شخا�س  هم  فكثريون 
ت�شود  بينما  ال�شيا�شية،  حقوقهم  ممار�شة  من 
لال�شتدامة.   القابلة  وال�شتهالك غري  الإنتاج  اأمناط 
هذه املالحظات، التي يتناولها الف�شل 4 مبزيد من 
نتائج  ي�شتخل�س من  توؤثر على كل ما  التف�شيل، 

ب�شاأن التقدم العاملي. 
املُحرز  التقدم  �شمح  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
حريات  بتو�شيع  والدخل  والتعليم  ال�شحة  يف 
املليارات من الب�رش، لينعموا باحلياة التي ين�شدونها.  
فهم  يف  للتعمق  حماولة  الف�شل  هذا  ويت�شمن 

اأ�شباب هذا التقدم. 
ات�شم  بارزتني  �شفتني  على   2 الف�شل  وركز 
بهما تطور التنمية الب�رشية طوال الأعوام الأربعني 
فدليل  �شامل،  �شبه  التقدم  كان  اأولً،  املا�شية.  
التنمية الب�رشية بلغ م�شتويات اأعلى من تلك التي 
 135 اأ�شل  من  ثالثة  يف  اإل   ،1970 عام  يف  بلغها 
كانت  ثانياً،  الدرا�شة.  قيد  العينة  ت�شمها  بلداً 
بني  التفاوت  من  كبري  قدر  على  املحققة  النتائج 
كبرية  مكا�شب  حققت  البلدان  فبع�س  البلدان، 
هذين  التقاء  ويف  اأخرى.  بلدان  حتققها  ب�رشعة مل 
الجتاهني ما يحمل على ا�شتبعاد بع�س التف�شريات.  
فلو تقدمت البلدان التي بداأت من نقاط متقاربة 
لقوى  نتيجة  التقدم  هذا  لكان  نف�شها،  بال�رشعة 
حت�شناً  البلدان  بع�س  اأحرزت  ولو  م�شرتكة.  عاملية 
بينما �شهدت اأخرى تراجعاً وبقي متو�شط الإجنازات 
مثل  الوطنية،  القوى  لعتربت  حاله،  على  العاملية 
املوؤ�ش�شية،  والإ�شالحات  املختلفة  ال�شيا�شات 

وحدها القوة املحركة لهذا التغيري.

اأن قوى واجتاهات عاملية  وهكذا تُظهر التجارب 
على  للتقدم  فر�شاً  البلدان  متناول  يف  و�شعت 
ال�شتفادة  مدى  لكن  التنمية،  م�شتويات  خمتلف 
واآخر.   بلد  بني  يختلف  الذي  هو  الفر�س  هذه  من 
وال�شوؤال البديهي يف هذا ال�شياق: ملاذا ينجح بع�س 
البلدان يف ال�شتفادة من الفر�س العاملية يف حني 
الف�شل  هذا  يقّدم  ذلك؟  يف  اأخرى  بلدان  تخفق 

بع�س الأجوبة عن هذا ال�شوؤال اجلوهري. 
اإىل تو�شيح نتيجة  ويهدف هذا الف�شل اأي�شاً 
تكاد تكون من اأكرث النتائج غرابة، �شغلت الأبحاث 
الأعوام  يف  الب�رشية  التنمية  حول  اأُجريت  التي 
بني  ثابت  رابط  وجود  عدم  وهي:  املا�شية،  القليلة 
النمو القت�شادي والتح�شن يف ال�شحة والتعليم.  
اإطار  يف  النتيجة  هذه  حتليل  مبكان  الأهمية  فمن 

ال�شيا�شة الإمنائية. 
امل�شبوق  غري  التدفق  على   يركز  وتف�شرينا 
على  احلفاظ  تكنولوجيا  حول  البلدان،  بني  لالأفكار 
وتقنيات  الدميقراطية،  ال�شيا�شية  واملثل  ال�شحة 
اأن  اإىل  اأمناط الإنتاج. ون�شري هنا  حتقيق الكفاءة يف 
ابتكارات كثرية مكنت البلدان من حتقيق مكا�شب 
يف�رش  مما  حمدودة،  بكلفة  والتعليم  ال�شحة  يف 
املرتبطة  غري  والأبعاد  النمو  بني  الرتباط  �شعف 
بالدخل للتنمية الب�رشية. ومع الوقت اأ�شبح التقدم 
املُحرز اأكرث اعتماداً على مدى ا�شتفادة البلدان من 
والعقد  املوؤ�ش�شات  لطبيعة  ويبقى  الأفكار،  هذه 
بني  التقدم  يف  الفوارق  تف�شري  يف  دور  الجتماعي 

بلد واآخر.
ولي�س يف ما قدمناه من تف�شري اأي اإنكار لأهمية 
بدور  يقر  الب�رشية  التنمية  نهج  اأن  فالواقع  النمو. 
الدخل يف متكني  الب�رش من ا�شتغالل املوارد الالزمة 
بفر�س  تزويدهم  خالل  من  اإمكاناتهم،  لتو�شيع 

الف�صل 3 م�ش�رات متنوعة للتقدم
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 ارتقت البلدان يف قيمة 
دليل التنمية الب�رشية 
عن طريقني رئي�سيني، 

لكن كثياً ما كان 
التقدم يف ال�سحة 

�التعليم اأ�رشع من  
التقدم عن طريق النمو

لغز النمو القت�ش�دي والتنمية الب�شرية

احل�شول على املاأكل وامل�شكن، وغريها من الفر�س.  
وتاأكيداً على اأهمية الدخل اعتُمد بُعداً من الأبعاد 
اإىل  الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  الثالثة  الأ�شا�شية 

جانب ال�شحة والتعليم. 
ويتناول هذا الف�شل العوامل املوؤثرة يف التقدم 
يف هذه الأبعاد الثالثة. ويتطرق اإىل ال�شيا�شة، وعدم 
امل�شاواة، وطبيعة املوؤ�ش�شات، وغريها من العوامل، 
بقدر ما ت�شاعد يف تف�شري التقدم على م�شتويات 
ال�شحة والتعليم والدخل. غري اأنه مل يبحث اأ�شباب 
يف  امل�شتدامة  غري  والأمناط  الدميقراطية،  انت�شار 
التي ت�شتحق  امل�شائل اجلوهرية  الإنتاج، لأنها  من 

بحثاً معمقاً �شيكون مو�شوع تقارير مقبلة. 
نواحي  اأبرز  بع�س  على  ال�شوء  بت�شليط  ونبداأ 
التنمية الب�رشية يف الأعوام الأربعني املا�شية، ونركز 
على التقدم العاملي الذي رافقه تباين على ال�شعيد 
املحلي، وعلى غياب الرابط بني حت�شن الدخل وحت�شن 
الب�رشية.   التنمية  يف  بالدخل  املرتبطة  غري  الأبعاد 
وبعد ذلك، نتناول القوى املحركة لالجتاهات العاملية 
الثالثة،  الب�رشية  التنمية  عنا�رش  من  كل  يف 
كل  يف  الأداء  يف  املوؤثرة  العوامل  اإىل  بالإ�شافة 
بلد.  وننتهي اإىل حتليل هذه ال�شتنتاجات يف �شياق 

التفاعل بني الأ�شواق والدول.

على  والتباين  العاملي  التقدم  نتائج  اإىل  اإ�شافة 
ارتباط  مدى   2 الف�شل  اأو�شح  املحلي،  ال�شعيد 
الإجنازات املحققة يف منو الدخل بالتقدم املُحرز يف 
اأن متو�شط  ويالحظ  الب�رشية.  للتنمية  اأخرى  اأبعاد 
منو الدخل كان مرتفعاً، ولكن متفاوتاً بني البلدان، 
بينما كان التقدم اأكرث تقارباً يف ال�شحة والتعليم.  
وقد بلغت بلدان نامية عديدة م�شتويات متقاربة مع 
البلدان املتقدمة يف ال�شحة والتعليم ، ولكن �شد 
والبلدان  الفقرية  البلدان  التي تف�شل بني  الفجوة 
الغنية من حيث الدخل مهمة اأ�شعب بكثري.  وهكذا 
متيزت البلدان يف اأدائها على م�شتوى دليل التنمية 
اإما النمو ال�رشيع يف  الب�رشية عرب طريق من اثنني: 
والتعليم.  ال�شحة  يف  الكبري  التقدم  اأو  الدخل 
املحركة  القوى  اأن  اإىل  النتائج  هذه  وت�شري 
للتح�شن يف ال�شحة والتعليم كانت خمتلفة عن 
الأربعني  الأعوام  القوى املحركة لنمو الدخل خالل 
للقوى  نتيجة  والنمو  التح�شن  كان  ولو  املا�شية.  
وهذا  يتزامنا  مل  لكنهما  متزامنني.  لكانا  نف�شها 
النمو  بني  الرابط  درا�شة  �شياق  يف  �شنو�شحه  ما 

والتنمية الب�رشية.

النمو القت�ش�دي والتنمية الب�شرية
ً ل يتزامن�ن دائم�

ما الذي ن�شتنتجه من الأعوام الأربعني املا�شية عن 
العالقة بني النمو والتغرّيات يف التنمية الب�رشية؟ 

يُقدم ال�شكل 3.1 احل�شيلة الأ�شا�شية. ويُظهر 
النمو  بني  اإيجابي  ترابط  الي�شار عالقة  اإىل  الر�شم 
والتح�شن يف التنمية الب�رشية، على الرغم من وجود 

تباين كبري)1(. 

غري اأن الدخل هو جزء من دليل التنمية الب�رشية. 
وبحكم ت�شميم الدليل، ي�شكل النمو القت�شادي 
ثلث التغرّيات يف دليل التنمية الب�رشية املكون من 
ثالثة اأبعاد، مما ي�شمن وجود ارتباط اإيجابي بني النمو 
ال�شعيد  هذا  على  املفيد  ومن  الب�رشية.  والتنمية 
مقارنة منو الدخل مع التغرّي يف الأبعاد غري املرتبطة 
مماثل  دليل  با�شتخدام  الب�رشية  للتنمية  بالدخل 
ال�شحة  مبوؤ�رشي  يُح�شب  الب�رشية،  التنمية  لدليل 
ملقارنة  الدخل،  موؤ�رش  ي�شمل  ول  فقط  والتعليم 
القت�شادي.   النمو  مع  الدليل  قيمة  يف  التغرّي 
 3.1 ال�شكل  يف  اليُمنى  اجلهة  اإىل  الر�شم  ويُظهر 
دليل التنمية الب�رشية غري املرتبط بالدخل. وياُلحظ 

اأن الرتباط �شعيف ول يحمل قيمة اإح�شائية)2(.
وتو�شلت درا�شات �شابقة اإىل النتيجة نف�شها.  
ومن اأوائل العلماء الذين حللوا هذا الرابط بطريقة 
الأمريكي  ال�شكان،  علم  يف  املتخ�ش�س  منهجية 
وقد �شكل   .)Samuel Preston( بر�شتون  �شاموئيل 
اإذ  حتول،  نقطة   1975 عام  يف  كتبه  الذي  املقال 
الدخل  التغرّي يف  بني  الرتابط  اأن عالقة  فيه  اأظهر 
عاماً   30 خالل  املتوقع  العمر  متو�شط  يف  والتغرّي 

ويف 30 بلداً مل تكن ذات قيمة اإح�شائية)3(. 
ومع توفر املزيد من البيانات، تو�شل باحثون اآخرون 
اإىل النتيجة نف�شها.  ويف مقالة  �شدرت يف عام 
1999 بعنوان  "Life during Growth" )احلياة يف ظل 
النمو(، لحظ وليام اإ�شرتيل )William Easterly( اأن 
العالقة �شعيفة بني النمو وموؤ�رشات نوعية احلياة 
وال�رشاع،  ال�شيا�شية،  واحلرية  والتعليم،  كال�شحة، 
 François( اأما فرن�شوا بورغينيون .)وعدم امل�شاواة)4
للعلوم  باري�س  مدر�شة  مدير   ،)Bourguignon
 ،)Paris School of Economics( القت�شادية 
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ات يف ال�شحة والتعليم3.1ال�شكل �شعف عالقة الرتابط بني النمو القت�ش�دي والتغريرّ
 اإط�ر العالقة بني النمو القت�ش�دي ودليل التنمية الب�شرية وعن��شره غري املرتبطة ب�لدخل، 1970-2010
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)انظر الإطار 2.1 يف الف�شل 2  واملالحظة الفنية 1(.  الدخل هو ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.  وت�شري �شماكة  مالحظة: ا�شتناداً اإىل حتليل "النحراف عن امل�شار" 
خط النحدار اإىل اأن الرابط ذو قيمة اح�شائية.

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

والعديد من زمالئه الأفريقيني والأوروبيني، فخل�شوا 
اإىل اأن عالقة الرتابط بني منو ن�شيب الفرد من الناجت 
بالدخل  املرتبطة  غري  والعوامل  الإجمايل  املحلي 
كما  منعدمة)5(.  �شبه  لالألفية(  الإمنائية  )الأهداف 
قام موؤخراً خبري اقت�شادي يف البنك الدويل، �شارلز 
عالقة  غياب  بتاأكيد   ،)Charles Kenny( كيني 
الرتابط بني التح�شن يف متو�شط العمر املتوقع عند 
البلدان  الولدة والنمو، ُم�شتخدماً عينة كبرية من 
ملدة 25 عاماً وعينة اأ�شغر ملدة زمنية اأطول بكثري)6(. 
كثرية.   نف�شها  النتيجة  توؤكد  التي  واحلالت 
واأبرزها  مقارنة بني ال�شني، وهي اأ�رشع القت�شادات 
منواً يف العامل يف الأعوام الثالثني املا�شية، وتون�س.  
املتوقع  العمر  متو�شط  كان   ،1970 عام  ففي 
لطفلة تولد يف تون�س 55 �شنة، ولطفلة تولد يف 
ن�شيب  ارتفع  احلني،  ذلك  ومنذ  �شنة.    63 ال�شني 
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف ال�شني ب�رشعة 
املائة �شنوياً، يف حني منت  8 يف  هائلة، ومبعدل بلغ 
تون�س  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�شة 
املتوقع  العمر  متو�شط  اأن  غري  املائة.  يف   3 مبعدل 
عند الطفلة يف تون�س هو اليوم 76 �شنة، اأي اأكرث 
لطفلة  املتوقع  العمر  متو�شط  من  واحدة  ب�شنة 
فقط  املائة  يف   52 كان  وبينما  ال�شني.  يف  تولد 
من الأطفال التون�شيني يلتحقون باملدار�س يف عام 
1970، يبلغ املعدل الإجمايل لاللتحاق باملدار�س حالياً 
78 يف املائة، وهو اأعلى بكثري من املعدل امل�شجل يف 

ال�شني والبالغ 68 يف املائة. 
�شهدت  بلدان  عن  اأخرى  هامة  اأمثلة  وهناك 

املا�شية.   اقت�شاداتها انكما�شاً خالل الأربعني عاماً 
عنه  غنى  ل  عن�رشاً  القت�شادي  النمو  كان  واإذا 
للتقدم يف ال�شحة والتعليم، مل تكن البلدان التي 
�شهدت تراجعاً يف الناجت املحلي الإجمايل لت�شجل اأي 
تقدم يف ال�شحة والتعليم. ولكن الواقع خمتلف، 
فاإيران وتوغو وفنزويال �شهدت انخفا�شاً يف الدخل 
متو�شط  يف  زيادة   ،1970 عام  منذ  �شجلت  بينما 
العمر املتوقع بلغ معدلها 14 �شنة  وزيادة يف معدل 

اللتحاق باملدار�س بلغت 31 نقطة مئوية)7(. 
بني  عالقة  وجود  بعدم  النتيجة  هذه  وتفيد 
الأبعاد  يف  والتغرّيات  )النمو(  الدخل  يف  التغرّيات 
الب�رشية. غري  الأخرى غري املرتبطة بالدخل للتنمية 
الإيجابي  الرتابط  وهو  اأ�شا�شياً،  واقعاً  تنكر  ل  اأنها 
بني م�شتويات الدخل وم�شتويات ال�شحة والتعليم.  
وننتقل الآن اإىل مناق�شة �شبل التوفيق بني هذين 

الواقعني.

تف�شري اللغز

الرتابط  عالقة  تبدو  فبينما   لغزاً.  اللغز  يبقى 
ال�شحة  يف  والتغرّيات  الدخل  منو  بني  �شعيفة 
الدخل  م�شتويات  بني  قوية  عالقة  تربز  والتعليم، 
الوطنية.   والتعليم  ال�شحة  وم�شتويات  الوطنية 
وي�شح ذلك على م�شتوى الأفراد والأ�رش، وقد اأثبتته 
وبني   ذلك  بني  نوفق  كيف  كثرية.   درا�شات  نتائج 
ا�شتنتاج عدم وجود عالقة ترابط بني التغرّيات مع 

مرور الوقت؟
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الغريب اأن الرتابط يبد� 
�سعيفاً بني منو الدخل 
ات يف ال�سحة  �التغيرّ

�التعليم مع مر�ر 
الوقت

فر�س التح�شن يف ال�شحة والتعليم مت�حة اليوم جلميع البلدان3.2ال�شكل
ة بني الدخل والعمر املتوقع و�شنوات الدرا�شة، 2010–1970 العالقة املتغريرّ
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مالحظة: كل البيانات باللوغاريتم الطبيعي.
امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

اأولً، عالقة الرتابط تعني وجود عالقة �شببية يف 
اجتاه معني)8(. وحتى ولو وُجدت عالقة �شببية، يبقى 
الجتاه غري معروف: املداخيل املرتفعة ميكن اأن حت�شن 
نوعية احلياة، والتح�شن يف ال�شحة والتعليم ميكن 

اأن يزيد من اإنتاجية املجتمعات.
التغرّيات  بني  ترابط  عالقة  وجود  عدم  ثانياً، 
اإذا كانت �شورة خاطفة عن  حول ما  يثري �شكوكاً 
للتعبري  كافياً  معينة  فرتة  يف  العامل  يف  الو�شع 
بدقة عن طبيعة العالقة بني املتغرّيات.  ولتو�شيح 
يف  العالقة  تطور  عند  التوقف  مُيكننا  اللغز،  هذا 
اجتاه ت�شاعدي بني الدخل والأبعاد الأخرى للتنمية 
ف�شكان   .)3.2 )ال�شكل  الوقت  مرور  مع  الب�رشية 
�شحية  مب�شتويات  يتمتعون  الغنية  البلدان 
البلدان  اأما �شكان  املتو�شط،  اأف�شل يف  وتعليمية 
م�شتويات  لتح�شن  نتيجة  تقدماً  فحققوا  الأخرى 
ال�شحة والتعليم.  وياُلحظ اأن هذه العالقة، التي 
اأ�شبحت اأقوى مع الوقت، اأ�شبحت اأفقية اأي�شاً، ما 
يعني اأن البلدان  الفقرية جتاوزت البلدان الغنية من 

حيث �رشعة التح�شن يف ال�شحة والتعليم.
اأن  اللغز   لهذا  املحتملة  التف�شريات  ومن 
ومتفاوتة  طويلة  فرتات  ت�شتغرق  الرثوة  يف  الزيادة 
حتى حتقق حت�شناً يف ال�شحة والتعليم)9(. هذا ما 
ينق�ِس ما  اإذا مل  الرتابط،  يعلل �شعف عالقة  قد 
الدخل  يف  التغرّيات  توؤدي  حتى  الوقت  من  يكفي 
الب�رشية  التنمية  اأبعاد  اإىل حت�شينات على م�شتوى 
اأن هذا التف�شري ل ينطبق على فرتات  الأخرى. غري 
طويلة.  فال�شكل 3.1 يبني �شعف الرتابط يف عينة 

كبرية موؤلفة من 135 بلداً وطوال اأربعني عاماً، وهي 
اإىل  الدخل  منو  يتحول  حتى  بالتاأكيد  كافية  فرتة 
وينعك�س  والتعليم،  ال�شحة  م�شتوى  على  حت�شن 

تراجع الدخل تراجعاً يف ال�شحة والتعليم.  
ومن التف�شريات اأي�شاً اأن الو�شائل التي اأ�شبح 
�شحة  اأف�شل  اليوم  الغنية  البلدان  �شكان  بها 
ل�شكان  املتاحة  الو�شائل  عن  تختلف  وتعليماً 
التغرّي يف عملية  اليوم. ففر�شية  النامية  البلدان 
التنمية ت�شري اإىل اأن عالقة الرتابط بني امل�شتويات 
البلدان  املا�شي حني كانت  هي �شورة موروثة من 
التي حققت ثروات، هي الوحيدة القادرة على حتمل 
لكن  والتعليم.  ال�شحة  يف  التح�شن  تكاليف 
الهياكل  يف  والتغرّيات  التكنولوجية  التح�شينات 
يلي،  فيما  مناق�شتها  �شتجري  التي  املجتمعية، 
حتقيق  الفقرية  البلدان  على  حتى  ت�شهل  باتت 

مكا�شب كبرية.
املحتملة  التف�شريات  من  العديد  اختربنا  لقد 
عاماً  الأربعني  خالل  والدخل  ال�شحة  يف  للتغرّيات 
املا�شية )الإطار 3.1(. وت�شري النتائج اإىل اأن البلدان 
التنمية  يف  املتو�شط  اأو  املنخف�س  امل�شتوى  ذات 
الب�رشية ميكن اأن حتقق م�شتويات �شحية مرتفعة 
وعندما  الكلفة.  باهظة  غري  اإجراءات  طريق  عن 
تبلغ البلدان م�شتويات اأعلى من التنمية، تتطلب 
وعندئذ  كلفة.  اأعلى  تكنولوجيات  التح�شينات 
النتائج  وهذه  جديد.   من  الدخل  اأهمية  تظهر 
عمليات  باأن  تفيد  التي  الفر�شيات  مع  تن�شجم 

التنمية وفر�شها هي يف تغرّي م�شتمر.
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هل حت�شن ال�شحة يف تزايد الرثوة ؟3.1الإطار

الولدة.  لكن  املتوقع عند  للعمر  مرتفعاً  اأي�شاً متو�شطاً  املرتفع ت�شجل  الفردي  البلدان ذات الدخل 
عالقة الرتابط الإيجابي بني الدخل ومتو�شط العمر املتوقع عند الولدة ل تنطبق على التغرّيات التي 

�شهدناها طوال الأعوام الأربعني املا�شية.  ماذا يخفي هذا التناق�س الظاهر؟ 
واقرُتحت لهذه الظاهرة تف�شريات عديدة.  اإذا كانت ال�شحة تتفاعل ببطء مع التغرّي يف الدخل، 
فيُمكن اأن تتاأثر التغرّيات التي حتدث مع مرور الوقت بعوامل ق�شرية املدى. اإل اأن هذا الرتابط مل يكن 
ملحوظاً طوال اأربعني عاماً، وهي فرتة  كافية للتما�س اأثر ارتفاع الدخل على ال�شحة.  ومن التف�شريات 
اأي�شاً اأن عالقة الرتابط الإيجابي بني الدخل والعمر املتوقع قد ُفقدت، بحيث اأ�شبح الآن حت�شن العمر 
التقرير  اإعداد هذا  اأجريت يف  التي  الأبحاث  وتناولت  الدخل.  عن حت�شن  الولدة منف�شالً  املتوقع عند 

تف�شريات خمتلفة. 
وقد اأجرينا اختبارين  يف املحاكاة ملعرفة اأي نوع من النماذج قد يعيد تكرار اخل�شائ�س الرئي�شية 
النتائج  وجاءت  وجودها.   عدم  يفرت�س  والآخر  تقليدية  عالقة  وجود  يفرت�س  الأول  الختبار  للبيانات: 
متباينة: فر�شية العالقة بني "تزايد الرثوة وحت�شن ال�شحة" تنطبق على امل�شتويات املحققة عند نقاط 
زمنية معينة، ولكن لي�س على التغرّيات.  اأما فر�شية غياب العالقة فتنطبق على التغرّيات ولكن لي�س 

على امل�شتويات املحققة.
تنطبق  وفيما بعد، نظرنا يف فر�شية خمتلفة: ماذا لو اأن فر�شية "تزايد الرثوة  وحت�شن ال�شحة" 
فقط يف البلدان التي حتقق م�شتوى مرتفعاً يف التنمية، يف حني تنطبق فر�شية غياب العالقة يف 
البلدان الأقل منواً؟ وهذه الفر�شية املزدوجة، التي متيز بني البلدان حيث قيمة دليل التنمية الب�رشية اأقل 
من 0.5  والبلدان حيث قيمة الدليل اأكرث من 0.5 تقريباً، ف�رشت يف الوقت عينه وجود العالقة يف جميع 

امل�شتويات وغياب العالقة يف التغرّيات مع مرور الوقت. 

.Georgiadis، Pineda، and Rodríguez 2010; Pritchett and Summers 1996; Pritchett and Viarengo 2010 :امل�شدر

م�ذا تعني هذه النت�ئج؟
ل تعني هذه النتائج اإنكار اأهمية النمو.  فالدخل 
على  احل�شول  مدى  يقي�س  خمت�رش  موؤ�رش  هو 
وتو�شيع  الإن�شان  اإمكانات  لتطوير  الهامة  املوارد 
حرياته، ويجب اعتباره دوماً هدفاً هاماً على �شعيد 
الإن�شان  يزيد من قدرة  فالدخل  العامة.  ال�شيا�شة 
الغذاء  على  للح�شول  الالزمة  املوارد  امتالك  على 
وامل�شكن وامللب�س ولتو�شيع خياراته يف القيام بعمل  
ٍ يف احلياة، ولإف�شاح املجال له لتم�شية  قّيم وجمز
مقيداً  يكون  اأن  دون  من  يحب)10(،  من  مع  الوقت 
بال�رشورات املادية. وقد يكون يف ارتفاع الدخل دليل 
العمل  على  للح�شول  املتاحة  الفر�س  �شعة  على 

الالئق، مع اأن هذا لي�س حال الواقع دائماً.
الدخل  ارتفاع  اأهمية  اأبحاثنا  نتائج  تنكر  ول 
يف تعزيز قدرة الفقراء على احل�شول على خدمات 
الأدلة يف  وفرة  توؤكده  ما  وهذا  والتعليم،  ال�شحة 
اأدبيات القت�شاد اجلزئي.  فعالقة الرتابط بني املكانة 
يف  ال�شحي  والو�شع  القت�شادية  الجتماعية 
جمتمع معني كثرياً ما تدل على ميزة ن�شبية يتمتع 
بها املي�شورون يف احل�شول على اخلدمات ال�شحية.  
الدخل  الزيادة يف  مع  بالتزامن  الفوارق  تت�شع  وقد 
الكلي.  وهذا ما تظهره جتربة ال�شني موؤخراً )انظر 

الإطار 6.1 يف الف�شل 6(. 
ما  حول  ال�شك  من  تلقي ظاللً  الأدلة  اأن  غري 
القطاعات  جلميع  ال�شامل  الدخل  منو  كان  اإذا 
ال�شحة  خدمات  لتعزيز  �رشورياً  القت�شادية 
الب�رشية  التنمية  دليل  حيث  البلدان  يف  والتعليم 
يلي،  فيما  �شنو�شح  وكما  ومتو�شط.   منخف�س 
ميكن اأن يتزامن ارتفاع معدلت النمو مع حالت من 
التدهور البيئي و�شوء توزيع املداخيل، تبقى م�شدراً 

للكثري من القلق. 
وتوؤكد نتائج البحث با�شتخدام بيانات وحتليالت 
تقرير  عليها  ركز  اأ�شا�شية  حقيقة  على  جديدة، 
الب�رشية  التنمية  البداية:  منذ  الب�رشية  التنمية 
تختلف عن النمو القت�شادي، وحتقيق اإجنازات كبرية 
يف التنمية الب�رشية اأمرٌ ممكن حتى ولو تعذر النمو 
القت�شادي ال�رشيع.  وقد اأ�شار التقرير الأول اإىل بلدان 
مثل �رشي لنكا، وكوبا، وكو�شتاريكا، اإذ متكنت من 
فاق م�شتوى  الب�رشية  التنمية  حتقيق م�شتوى من 
حتقيق  اأمكن  وقد  الدخل.  يف  تعادلها  اأخرى  بلدان 
التي  والإجراءات  النمو  بني  بالف�شل  الإجنازات  هذه 

حتدد التقدم يف الأبعاد الأخرى للتنمية الب�رشية. 
ويف هذه النتائج رّد على بع�س النتقادات التي 
فمنذ  الب�رشية.  التنمية  دليل  اإىل  تُوجه  ما  كثرياً 

البداية، نظر بع�س خرباء القت�شاد اإىل العنا�رش غري 
اأنها غري لزمة، لأن ال�شورة  بالدخل على  املرتبطة 
لي�شت  التنمية  عن  الدليل  هذا  يعطيها  التي 
تاأتي  التي  الناحية املنهجية عن تلك  خمتلفة من 
نتيجة للمقارنة بني م�شتويات الدخل)11(. لكن دليل 
التنمية الب�رشية يُعطي �شورة خمتلفة جداً عن تلك 
التي يعطيها الناجت املحلي الإجمايل، عندما ننظر 
اإىل التغرّيات التي ح�شلت مع الوقت، والتي هي يف 
الإمنائية. ال�شيا�شة  اإليه  ت�شعى  ما  جوهر  النهاية 
على  عميقة  تكون  اأن  ميكن  النتائج  هذه  واآثار 
ال�شيا�شة الإمنائية. ففي �شنع ال�شيا�شة الإمنائية، 
اأن النمو القت�شادي هو عن�رش ل  يفرت�س، عموماً، 
غنى عنه يف حتقيق اإجنازات على م�شتوى ال�شحة 
والتعليم. غري اأن النتائج التي تو�شلنا اإليها ت�شري اإىل 
خالف ذلك. وهذا ل يعني اأن البلدان ميكن اأن تغفل 
اإمكانات  يولد  النمو  اأن  على  �شّددنا  فقد  النمو، 
هامة. واملق�شود يف الواقع هو اأن البلدان ل حتتاج اإىل 
اأن تنتظر تذليل ال�شعوبات على �شعيد النمو حتى 
تتمكن من حل الكثري من امل�شاكل على �شعيدي 
�شار. خرب  من  ذلك  يف  ولعل  والتعليم.  ال�شحة 
املتاحة  والإمكانيات  التنمية  اإجراءات  اأن  ومبا 
التي  اليوم تختلف كثرياً عن تلك  للبلدان الفقرية 
اأ�شبحت  التي  للبلدان  املا�شي  يف  متاحة  كانت 
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�سنع ال�سيا�سات 
يفرت�ص عموماً اأن النمو 
القت�سادي هو عن�رش 
ل غنى عنه يف حتقيق 
اإجنازات على م�ستوى 
ال�سحة �التعليم، 
غي اأن النتائج التي 

تو�سلنا اإليها ت�سي اإىل 
خلف ذلك

البلدان  جتارب  تكرار  التنمية  تعني  ل  متقدمة، 
للتقدم  جديدة  م�شارات  عن  البحث  بل  املتقدمة 

يف عامل اليوم. 
يف  التقدم  م�شدر  هو  النمو  يكن  مل  واإن 

ال�شحة والتعليم، فما هو م�شدر هذا التقدم اإذن ؟
يتناول الق�شمان التاليان هذا ال�شوؤال، التعمق اأولً 
يف فهم التقدم على �شعيد العامل ومن ثم تف�شري 

التباين بني البلدان.

التقدم الع�ملي: دور الأفك�ر والبتك�رات

يف  املوؤثرة  العوامل  حول  مو�شعة  درا�شة  اأُجريت 
التقدم يف ال�شحة والتعليم، من منظور التنمية 
الب�رشية ومن وجهات نظر اأخرى)12(. ونقدم فيما يلي 
ا�شتعرا�شاً موجزاً نركز فيه على العوامل التي اأدت 

اإىل تطورات عاملية وا�شعة النطاق.

اللح�ق ب�لركب يف جم�ل ال�شحة

يف عام 1651، و�شف الفيل�شوف الإنكليزي توما�س 
"باأنها  الفطرة  احلياة يف   )Thomas Hobbes( هوبز 
من  وق�شد  وق�شرية")13(.  وموح�شة  وكريهة،  فقرية 
عليه  �شيكون  عما  �شورة  اإعطاء  الو�شف  هذا 
غري  عن  ورمبا  لكنه  احلكومات،  غابت  لو  العامل  
ق�شد، كان ي�شف احلياة يف زمنه اأي�شاً. وحينذاك 
�شنة   40 الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط  كان 
من  العديد  يف  �شنة   20 يتعدى  ول  اإنكلرتا  يف 
البلدان الأخرى)14(. اإل اأن هذا كان على تغرّي، اإذ متكن 
من  تلت،  التي  القرون  يف  الغربية،  البلدان  �شكان 
تعليمهم.   وم�شتوى  �شحتهم  يف  حت�شن  حتقيق 
وانخف�شت معدلت الوفيات بعد اأن متت ال�شيطرة 
اجلدري  مثل  ال�شباب  بني  املعدية  الأمرا�س  على 
اأمرا�س  الديكي. كما انح�رشت  وال�شعال  والدفترييا 
ال�شل  مثل  اأي�شاً  ال�شباب  بني  التنف�شي  اجلهاز 
والإنفلونزا)15(. واأدت النظافة وغريها من املمار�شات 
ال�شحية العامة والتغذية ال�شليمة دوراً يف ذلك)16(. 
وانت�شار  الوفيات  معدلت  يف  الرتاجع  وهذا 
ولكن  النامية،  البلدان  يف  حدوثه  تاأخر  الأمرا�س 
التقدم كان �رشيعاً.  ففي عام 1950، كان متو�شط 
والبلدان  اأفريقيا،  يف  الولدة  عند  املتوقع  العمر 
الذي  املتو�شط نف�شه  اأي  39 �شنة،  واآ�شيا  العربية، 
�شجلته اإنكلرتا يف زمن هوبز، واأقل بع�رشين �شنة من 
متو�شط العمر املتوقع يف البلدان املتقدمة يف ذلك 
متو�شط  ارتفع  قرن،  ن�شف  غ�شون  ويف  العام)17(. 
العمر املتوقع عند الولدة يف البلدان النامية بن�شبة 
تطلب حتقيقها 300 عام يف البلدان التي اأ�شبحت 
اليوم متقدمة. وكانت الإجراءات مت�شابهة اإىل حد 
بعيد اإذ �شهدت بلدان عديدة حتولً يف انت�شار الأنواع 

املختلفة من الأمرا�س الوبائية خالل م�شريتها الإمنائية. 
جداً.   خمتلفة  النامية  البلدان  جتربة  وكانت 
فالبتكارات يف جمال الطب والإجراءات التي اتخذت 
اإىل  ب�رشعة  تدفقت  العامة  ال�شحة  �شعيد  على 
العديد من البلدان النامية، فا�شتفاد منها املاليني من 
ال�شكان.  وقد ا�شتغرق حت�شني اإمدادات املياه وال�رشف 
ال�شحي والتح�شني اأعواماً طويلة يف الغرب، وترتبت 
كان  ما  وكثرياً  البداية.   يف  باهظة  تكاليف  عليه 
ياأتي اكت�شاف الو�شائل الفعالة للوقاية من الأمرا�س 
يُ�شتخدم  مل  املثال،  �شبيل  فعلى  متاأخر.  وقت  يف 
لقاح ال�شل قط ب�شورة روتينية يف الوليات املتحدة 
الأمريكية لأنه اكتُ�شف  يف عام 1927، اأي بعد اأن 
كان قد ا�شتوؤ�شل هذا املر�س تقريباً)18(. وا�شتفادت 
لالبتكارات  ال�رشيع  النت�شار  من  الفقرية  البلدان 
اأن كانت  العامة بعد  واإجراءات ال�شحة  الأدوية  يف 
كلفتها قد انخف�شت.  وتو�شلت اإحدى الدرا�شات 
اإىل اأن التقدم العاملي قد اأ�شهم بن�شبة 85 يف املائة 
�شجل  الذي  الوفيات  معدل  انخفا�س  من جمموع 

منذ عام 1950 يف عينة من 68 بلداً)19(.
يف  هام  دور  امل�شرتكة  الدولية  للجهود  وكان 
للتح�شني  املتحدة  الأمم  فربنامج  التح�شن.  هذا 
التح�شني،  برامج  من  للعديد  الدعم  قدم  املو�شع 
التابع  اللقاحات  ل�شراء  الدوار  ال�شندوق  وكذلك 
وارتفعت  الأمريكية)20(.  للبلدان  ال�شحة  ملنظمة 
معدلت التح�شني يف البلدان التي �شملتها هذه 
الربامج، مما �شمح بالق�شاء تقريباً على ال�شلل يف 
الأمريكيتني يف عام 1994، ورفع معدلت التح�شني 
�شد الأمرا�س ال�شتة امل�شتهدفة )ال�شل، والدفترييا، 
والكزاز الوليدي، وال�شعال الديكي، و�شلل الأطفال، 
يف  الولدة  حديثي  من  املائة  يف   5 من  واحل�شبة( 
اأكرث من 80 يف املائة)21(.   اإىل  اأنحاء العامل  خمتلف 
وبلغت كلفة الق�شاء على اجلدري، وهو مر�س اأدى 
اإىل وفاة حواىل مليوين �شخ�س �شنوياً يف ال�شتينات، 
300 مليون دولر فقط، وهو مبلغ يعادل �شعر ثالث 

طائرات مقاتلة يف ذلك الوقت)22(.  
لكن التعاون والتكنولوجيا ل ي�شكالن التف�شري 
الوحيد.  فالتعليم والتوعية من العوامل التي اأدت 
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ا�ستفادت البلدان 
الفقية من النت�سار 

ال�رشيع للبتكارات يف 
جمال الطب �الجراءات 

ُّخذت على  التي ات
�سعيد ال�سحة العامة 
بعد انخفا�ص كلفتها

ال�شحية. كما  التح�شينات  على  الطلب  زيادة  اإىل 
وغ�شل  الطبيعية،  الر�شاعة  حول  املعلومات  اأن 
اليدين، وا�شتخدام حماليل ال�شكر وامللح لالإماهة، 
وت�شري  متقدم.  �شحي  نظام  اإىل  ن�رشها  يحتاج  ل 
45 بلداً  278,000 طفل يف  �شملت  حديثة  درا�شة 
تقدمي  مثل  الأهل،  يتخذها  التي  التدابري  اأن  نامياً 
ال�شوائل لأطفالهم يف حالة اإ�شابتهم بالإ�شهال، 
هي العامل الأ�شا�شي يف احلد من انت�شار الأمرا�س 

ال�شائعة التي توؤدي اإىل وفاة الأطفال)23(.
اإىل  البلدان  بني  الفوارق  بع�س  تُعزى  اأن  ومُيكن 
نق�س  فريو�س  انت�شار  �شببها  التي  النتكا�شات 
املناعة الب�رشية وارتفاع معدلت الوفيات يف الحتاد 
اإن  القول  مُيكن  عام  وبوجه  ال�شابق.  ال�شوفييتي 
اأ�شا�شياً.   دوراً  اأدت  الوطنية  ال�شحية  ال�شيا�شات 
الإماهة  مثل  والطفل،  الأم  رعاية  خدمات  فتوفري 
عن طريق الفم، والتح�شني، والر�شاعة الطبيعية، 
اإىل  اأدت  التي  العوامل  من  التكميلية،  والتغذية 
وقد  والأطفال)24(.  الر�شع  وفيات  معدل  انخفا�س 
كريال  وولية  الربازيلية  �شيارا  ولية  من  كل  اأثبتت 
الهندية اأن من املمكن حتقيق مكا�شب �رشيعة عرب 
توفري خدمات كهذه اإىل ال�شكان. ووجود ال�شحافة 
املناف�شة،  على  القائمة  ال�شيا�شية  واحلياة  احلرة، 
املحافل  الجتماعية يف  امل�شاكل  مناق�شة  وثقافة 
العامة، ي�شاعد يف امل�شي يف الإ�شالحات اجلذرية)25(.
النامية  البلدان  يف  اتُخذت  التي  واملبادرات 
لتخفي�س معدل الوفيات وحت�شني ال�شحة، هي يف 
معظمها مبادرات غري باهظة الكلفة. فاحلزمة التي 
ت�شم �شتة لقاحات التي جمعتها منظمة ال�شحة 
باأقل من دولر واحد،  العاملية ميكن احل�شول عليها 
اأن كلفة معاجلة الديدان )مما يزيد من معدل  كما 
اللتحاق باملدار�س( ل تتجاوز 50 �شنتاً يف ال�شنة)26(.  
وكون املبادرات ال�شحية الأكرث فعالية هي مبادرات 
غري مرتفعة الكلفة، ي�شاعد يف تف�شري عدم وجود 
رابط بني تقدمي مثل هذه املبادرات والإنفاق الإجمايل 
�شعف  تف�شري  يف  ي�شاعد  كما  ال�شحة)27(.  على 
والنمو  ال�شحة  يف  التح�شن  بني  الرتابط  عالقة 
القت�شادي، ل �شيما يف البلدان التي حتل يف مرتبة 
منخف�شة من حيث دليل التنمية الب�رشية: فقلة 
هذه  تاأمني  اأمام  الأهم  العائق  دائماً  لي�شت  املوارد 

اخلدمات.  )انظر الإطار 3.1()28(. 
ول تتعار�س هذه النتائج العامة مع الدرا�شات 
 Angus( حول الأفراد والأ�رش التي اأجراها اأنغو�س دايتون
Deaton(  واآخرون، وهي درا�شات تظهر اأن الأ�شخا�س 
الذين يتمتعون بو�شع اجتماعي واقت�شادي اأف�شل 
يف  وال�شبب  اأف�شل)29(.  ب�شحة  عادةً  ينعمون 

التح�شينات  حترك  التي  العوامل  اختالف  هو  ذلك 
وهذا  والفردي،  الوطني  ال�شعيدين  على  ال�شحية 
ال�شعيد  فعلى  الأحيان.  معظم  يف  يح�شل  ما 
بالفائدة  اأن يعود لقاح جديد، مثالً،  الوطني، ميكن 
على جميع اأفراد املجتمع مبعزل عن تاأثري الدخل على 
الو�شع ال�شحي يف هذا املجتمع. اأما على ال�شعيد 
الفردي، فيُحتمل اأن ي�شتفيد الأثرياء، يف بلد ما، من 
احل�شول على  الفقراء يف  اإمكانات  تفوق  اإمكانات 
الرعاية ال�شحية، وبالتايل يحتمل اأن يكون متو�شط 
الفقراء، من غري  اأطول من متو�شط عمر  عمرهم 
اأن يوؤدي التغرّي يف متو�شط الرثوة يف هذا البلد اإىل 
حت�شن عام يف متو�شط العمر املتوقع عند الولدة)30(. 
ملاذا ل تلجاأ جميع احلكومات اإىل اتخاذ مبادرات 
هي  ال�شيا�شة  ال�شحة؟  لتح�شني  الكلفة  قليلة 
الأدلة  ال�شوؤال. فكثرية هي  الرد على هذا  جزء من 
يف  تتح�شن  ال�شحية  اخلدمات  اأن  اإىل  ت�شري  التي 
درا�شات  اأ�شارت  وقد  الدميقراطية.  احلكومات  ظل 
اأجريت موؤخراً اإىل اأن تطبيق الدميقراطية ي�شهم يف 
خف�س معدل وفيات الر�شع بن�شبة 5 وفيات لكل 
1,000 ر�شيع)31(، كما ي�شهم يف تخفي�س احتمال 
متو�شط  زيادة  ويف  الولدة  اأثناء  الأمهات  وفاة 
يتطلب  حني  ويف  الولدة)32(.  عند  املتوقع  العمر 
مزيداً  ال�شعيد  هذا  على  الفعالة  الآليات  حتديد 
من البحث، ت�شري الأدلة اإىل اأن امل�شاءلة هي عامل 
ال�شعبية،  وامل�شاركة  املعلومات،  واأن توفر  اأ�شا�شي، 
هذا  يف  ت�شاهم  كلها  ال�شيا�شيني  وم�شداقية 
النتخابات  غياب  يف  وحتى  الإيجابي)33(.  الجتاه 
توجد  اأن  ميكن  املناف�شة،  على  القائمة  الوطنية 
اآليات حملية فعالة يف تاأمني ال�شلع العامة  وزيادة 
عدد امل�شتفيدين منها. وهذا ما يبينه ارتفاع عدد 
املا�شي.   العقد  يف  اإثيوبيا  يف  واملدار�س  العيادات 
اأن بع�س الأنظمة الدميقراطية، كالوليات  والواقع 
تقدمي  يف  فعالية  تظهر  مل  الأمريكية،  املتحدة 
خدمات ال�شحة العامة، ما ي�شري اإىل اأن املوؤ�ش�شات 
الأحوال،  اأح�شن  يف  هي،  الر�شمية  الدميقراطية 

�رشورية، ولكنها غري كافية.

التعليم: الأهل اأو الدولة اأو الثن�ن مع�ً؟

واحلال يف ال�شحة هو نف�شه يف التعليم، تقدم �رشيع 
وتقارب بني البلدان الفقرية والبلدان الغنية.  فمنذ 
اإىل  550 مليون  الطالب من  ارتفع عدد   ،1970 عام 
اأكرث من مليار طالب، كما ارتفع عدد املعلمني بوترية 
اأ�رشع)34(. لكن هناك اختالف بارز بني التعليم وال�شحة، 
اإذ ما من تطورات تكنولوجية هامة تدخل يف تف�شري 
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للدميقراطية التاأثي 
الأقوى على التعليم 

البتدائي؛ �اللمركزية 
توؤثر على م�ستويات 

التعليم الأعلى

الأ�شا�شية  فالتقنيات  التعليم.  يف  التقدم  اأمناط 
منذ  عليه  كانت  عما  اليوم  تختلف  ل  للتعليم 
اأربعني عاماً، واأهمها اأبنية، واألواح وكتب، ومعلمون 
الطالب. اإىل  املعرفة  نقل  لقاء  اأجراً  يتقا�شون 
ملاذا ارتفعت م�شتويات التعليم اإذن؟ يركز اأحد 
الردود على عوامل اقت�شادية، كالتحول من الزراعة 
اإىل  توؤدي  اخلدمات،  واإنتاج  ال�شناعي  الإنتاج  اإىل 
تعزز  وبالتايل  التعليم،  يف  ال�شتثمار  عائدات  زيادة 
اأن  الطلب عليه. وت�شري املعلومات التف�شيلية اإىل 
دخل الأ�رشة وم�شتوى تعلم الأهل يوؤثران يف معظم 

الأحيان على القرارات ب�شاأن التعليم)35(. 
اإل اأن عالقة الرتابط �شعيفة بني زيادة اللتحاق 
اإىل   1970 من  الفرتة  ففي  الدخل.  ومنو  باملدار�س 
باملدار�س  اللتحاق  يف  الزيادة  متو�شط  كان   ،2010
منواً  �شهدت  التي  البلدان  يف  تقريباً  نف�شه  هو 
اقت�شادياً  منواً  التي �شجلت  وتلك  �شالباً  اقت�شادياً 
بني  حمدودة  العالقة  اأن  اأي�شاً  ويالحظ  اإيجابياً)36(. 
باملدار�س،  اللتحاق  وارتفاع معدل  التعليم  عائدات 
وهي تدح�س التف�شريات التي تربط ارتفاع عائدات 

التعليم وتزايد الطلب عليه)37(. 
وجود  اإىل  ومعا�رشة  تاريخية  معلومات  وت�شري 
ال�شغط  مثالً  منها  الدوافع،  من  جمموعة 
تو�شيع  على  وال�شيا�شيني  الدول  حتث  ال�شعبي، 
نطاق التعليم. وقد �شعت الدول اإىل ن�رش التعليم، 
ال�شيا�شية،  ال�شلطة  توطيد  اإىل  �شعيها  اإطار  يف 
واحلد من تاأثري املوؤ�ش�شات املناف�شة، وتكوين الهوية 
لتعزيز  مبادرات  على  كثرية  والأمثلة  الوطنية. 
نظام  مبادرة  ومنها  �شيا�شية،  بدوافع  التعليم 
التعليم الوطني يف برو�شيا يف عهد امللك فريدريك 
الثاين، ومبادرة تطبيق العلمنة يف التعليم يف تركيا 
املبادرات  هذه  من  الهدف  ولعل  الع�رشينات)38(.  يف 
هو ن�رش اإيديولوجية وطنية من خالل املدار�س التي 
تديرها الدولة، وهذا ما قد يف�رش جلوء احلكومات اإىل 
املبا�رش  والإ�رشاف  الإلزامي  التعليم  قوانني  تطبيق 
على التعليم، عو�شاً عن دعم الأ�رش لإر�شال اأولدها 

اإىل املدار�س اخلا�شة.
العوامل  حتديد  دائماً  ال�شهل  من  لي�س  ولكن 
اُعترب  فقد  التعليم.  يف  الفاعلة  ال�شيا�شية 
ال�شتقالل من هذه العوامل، ول �شيما يف اأفريقيا 
فمعظم  وافٍ:  غري  تف�شرياً  يبقى  ولكنه  واآ�شيا.  
ا�شتقاللها  على  ح�شلت  الالتينية  اأمريكا  بلدان 
يف مطلع القرن التا�شع ع�رش، لكن انت�شار التعليم 
فيها تاأخر حتى القرن الع�رشين. وقد يكون لل�شغط 
الدويل دور اأي�شاً، ل �شيما بعد الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�شان ال�شادر يف عام 1948، ومن املرجح اأن يكون 

الإجماع العاملي حول تعميم التعليم قد جاء تعبرياً 
على  العامة  ال�شيا�شة  �شهدته  الذي  التحول  عن 

ال�شعيد املحلي)39(.
ال�شيا�شي  القت�شاد  لعوامل  اأن  الوا�شح  ومن 
اأهمية بالغة.  فاحلكومات تتخذ اإجراءاتها انطالقاً 
 Sekolah برنامج  ال�شكان. وقد �شمح  من تطلعات 
Dasar INPRES يف اإندوني�شيا بتو�شيع نطاق التعليم 

التي  الإجراءات  اإطار  يف  جاء  وقد  ال�شبعينات،  يف 
اتخذها نظام �شوهارتو لتثبيت �رشعيته بعد انتزاع 
ال�شلطة من حكومة مدعومة من ال�شيوعيني)40(. 
وترافقت عملية ن�رش التعليم يف معظم الأحيان 
ال�رشائب  وفر�س  الت�شويت  يف  احلق  ممار�شة  مع 
الدخل.   توزيع  اإعادة  يف  ت�شاعد  التي  والتحويالت 
يحرك  الدميقراطية  املمار�شة  تر�شيخ  اأن  ويبدو 
العلمي  التح�شيل  التعليم:  موؤ�رشات  من  العديد 
والإملام  باملدار�س،  واللتحاق  ببطء،  ولو  الكبار،  لدى 
التعليم،  على  العام  والإنفاق  والكتابة،  بالقراءة 
املوؤ�ش�شات)41(.   بتغرّي  مبا�رشة   تتاأثر  العوامل  وهذه 
التاأثري  الدميقراطية  لن�رش  يكون  اأن  املمكن  ومن 
الالمركزية  اأن  اإل  البتدائي،  التعليم  على  الأقوى 
الإطار  )انظر  الأعلى  التعليم  م�شتويات  على  توؤثر 
3.2 حول الالمركزية والتنمية الب�رشية()42(. وباإمكان 
الدول غري الدميقراطية التقدم يف التعليم، كالحتاد 
فيال�شكو  بقيادة  وبريو  الع�رشينات  يف  ال�شوفييتي 
هذا  ولكن  الأخرى.  الأمثلة  من  والعديد  األفارادو 
التقدم كثرياً ما يحدث يف اإطار ا�شرتاتيجيات اإعادة 
الدميقراطية  غري  الدول  كل  ولي�شت  التوزيع)43(. 
ي�شتويل  فبع�شها  اإن�شائها:  دوافع  يف  مت�شاوية 
على ال�شلطة لتجنب نزع ملكية النخبة وبع�شها 

ي�شتويل على ال�شلطة لالإطاحة بالنخبة.

اأوجه الختالف وال�شبه يف التقدم
يف ال�شحة والتعليم

حت�شني  يف  فاعل  دور  والتكنولوجيا  لالبتكار  كان 
اأن  غري  التعليم.  فعالية يف حت�شني  واأقل  ال�شحة، 
اأمناط التقدم يف القطاعني كانت مت�شابهة، حيث 
�شاعد نقل الأفكار بني البلدان يف حتقيق التح�شن.  
الإنتاج،  واأ�شاليب  التكنولوجيات  الأفكار  هذه  ومن 
املجتمعات.   لتنظيم  ال�شيا�شية  واملبادئ  واملُثل 
لالبتكارات  القوي   التاأثري  ال�شحة، كان  ويف جمال 
ال�شحة  وممار�شات  اللقاحات  مثل  التكنولوجية 
العامة، ويف جمال التعليم، كان التاأثري القوي للمثل 
واحلكومات،  املجتمعات  م�شوؤوليات  تنظم  التي 

وحتدد تطلعات الأهل ب�شاأن اأولدهم. 
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من  املزيد  حتويل  هي   احلكومية  اخلدمات  تقدمي  عن  امل�شوؤولية  يف  الالمركزية 
امل�شوؤولية اإىل الإدارات املحلية.  ومن اأبرز الأمثلة على ذلك مبادرات و�شع امليزانية 
اإىل  بالإ�شافة  الربازيل،  األيغري يف  بورتو  الأوىل يف  للمرة  التي ظهرت  بامل�شاركة 
العديد من مبادرات الر�شد كالتدقيق الجتماعي وبطاقات اأداء املجتمع املحلي.  
وتُعنى اإحدى هذه املبادرات بجمع البيانات حول حتقيق الأهداف الإمنائية لالألفية 
على امل�شتوى املحلي يف 16 بلداً يف �رشق اآ�شيا، وجنوب اآ�شيا، وجنوب ال�شحراء 
الأفريقية الكربى، وا�شتخدام هذه البيانات لل�شغط على الإدارات املحلية لتلبية 
الراأي  بتزويد  اهتماماً  احلكومية  غري  املنظمات  اأبدت  وقد  ال�شكان.   حاجات 
تواويزا  احلكومية  غري  املنظمة  وتوفر  اخلدمات.   حت�شني  بهدف  باملعلومات  العام 
النقالة،  والهواتف  الإعالم،  و�شائل  خالل  من  املعلومات  تنزانيا  يف   )Twaweza(
اأفريقيا لتمكني ال�شكان من  واجلماعات الدينية، وال�شلع ال�شتهالكية يف �رشق 

حما�شبة احلكومات وحتقيق التغيري املن�شود يف املجتمع. 
ول تت�شم جميع اأنواع الالمركزية بالفعالية املطلوبة لتحقيق التغيري.  وتاأثري 
الالمركزية على التنمية الب�رشية يختلف باختالف خ�شو�شيات كل بلد وظروفه 
الجتماعية وال�شيا�شية، ل �شيما املوؤ�ش�شات والقدرات الإدارية، وكذلك باختالف 
ما ي�شهده من اأ�شباب واأمناط لعدم امل�شاواة والفقر.  ويف بع�س احلالت ما يدل 
على تاأثري اإيجابي وا�شح لالمركزية على التنمية الب�رشية: فعقب الإ�شالحات التي 

اأُجريت يف بوليفيا يف عام 1994، كان لالمركزية دور يف اإحداث حتول يف ال�شتثمار 
املجتمعات  حاجات  ولتلبية  ال�شحي،  وال�رشف  واملياه،  التعليم،  ل�شالح  العام 
املحلية. غري اأن نقل حق الت�رشف بالأموال اإىل املجتمعات املحلية يف بلدان جنوب 

ال�شحراء الأفريقية الكربى كان يف اأحيان كثرية �شبباً لتفاقم عدم امل�شاواة.  
وقد ك�شفت  درا�شة اأجريت موؤخراً عن �شبعة بلدان نامية عن حت�شن وا�شح 
وبع�س  امل�شاواة.   عدم  يف  تزايداً  اأي�شاً  ر�شدت  ولكنها  والتعليم،  ال�شحة  يف 
من  تن�شاأ  التي  الإمنائية  للمخططات  م�شبق  �رشط  عام،  بوجه  هو،  التمكني 
عاجزة  وتبقى  القدرة على حتديد حاجاتها  اإىل  تفتقر  التي  واملجتمعات  القاعدة 
عن العمل على تلبيتها، مما يرجح ا�شتمرار احللقة املفرغة.  ويبدو اأن الالمركزية 
املالية  الالمركزية  نتائج  تبقى  بينما  عام،  بوجه  للفقراء  مفيدة   ال�شيا�شية 
مبهمة.  ويف الواقع، تتطلب الالمركزية املالية اآليات منا�شبة ل�شمان ال�شفافية 
نقل  اأي�شاً  الفعالة  الالمركزية  وت�شتوجب  املوارد.  اإىل  حتتاج  كما  وامل�شاءلة، 
عليا.   م�شتويات  تُفر�س من  �شيا�شة  تطبيق  ولي�س جمرد  وامل�شوؤولية   ال�شلطة 
ففي اأرمينيا، نقلت احلكومة املركزية اإدارة املدار�س اإىل املجال�س املحلية يف بداية 
ياأخذ العديد من ال�شكان  الثالثة، لكن الإدارة بقيت �شبه مركزية، ومل  الألفية 
علماً بهذا الإ�شالح.  وقد اأدت الثغرات املالية اإىل تفاقم هذا الو�شع، اإذ مل يرتافق 

حتويل املال اإىل املجال�س مع و�شع اآليات فعالة للمراقبة اأو امل�شاءلة. 

.Abraham and Platteau )2004(، cited in Walton )2010(: 29; Andrews 2008: 395; UNDP Armenia 2007; Faguet 2002; Mansuri and Rao 2010; Thede 2009; Twaweza 2010; Von Braun and Grote 2000: 25 :امل�شدر

والتعليم   ال�شحة  يف  التقدم  اأ�شبح  وقد 
النامية.   البلدان  حتى  البلدان،  جميع  متناول  يف 
التي  البتكارات  اأ�شبحت  ال�شحة،  جمال  ففي 
بكلفة  متاحة  املا�شي  يف  الكلفة  باهظة  كانت 
فباإمكان  التعليم،  اأما يف جمال  اليوم.  منخف�شة 
العنا�رش  تطوير  كلفة  تتحمل  اأن  الفقرية  البلدان 
حاجة  ل  اإذ  واملباين،  املعلمني  وتاأمني  الرئي�شية، 
اخلارج.   من  العنا�رش  هذه  من  اأي  ا�شترياد  اإىل  بها 
اإذ  مثالً،  م�شنع  اإن�شاء  حالة  يف  الو�شع  ويختلف 
يتطلب ا�شترياد الآلت ال�رشورية للم�رشوع من هذا 
القبيل احل�شول على العمالت الأجنبية، التي هي 

مورد حمدود يف العديد من البلدان الفقرية.
ول ينتق�س هذا من اأهمية القدرات املحلية اأو 
يلي،  فيما  مذكور  هو  وكما  الأجنبية.  امل�شاعدات 

مُيكن اأن تُعزى الفوارق الكبرية يف معدلت التقدم 
بني البلدان اإىل عوامل عديدة منها، تنظيم الدولة، 
امل�شاعدة  وحجم  العامة،  اخلدمات  تقدمي  ونوعية 
طريق  عن  املالية  القيود  فتخفيف  الإمنائية. 
امل�شاعدات، ي�شاعد يف تاأمني املوارد الالزمة لالإنفاق 
يف املجال الجتماعي، الذي ل يزال منخف�شاً للغاية 

يف معظم البلدان النامية. 
احلكومة هي  من  وتوقعاته  ال�شعب  وتطلعات 
اخلدمات  على  الطلب  فارتفاع  التغيري.  م�شدر 
والتعليم،  ال�شحة  يف  اأثر  له  كان  اجلودة  العالية 
دميقراطياً.   حتولً  ت�شهد  التي  البلدان  يف  �شيما  ل 
لكن ارتفاع الطلب هو يف الكثري من الأحيان نتيجة 
بانت�شار  تتاأثر  نطاقاً  اأو�شع  اجتماعية  لتحولت 

الأفكار، كتغرّي ال�شلوك يف النظافة ال�شخ�شية.

دور املوؤ�ش�ش�ت وال�شي��ش�ت والإن�ش�ف
اخلدمات  تقدمي  تكاليف  وانخفا�س  الأفكار  انت�شار 
التقدم  تف�رش  التي  العوامل  من  هما  الأ�شا�شية 
�شبب  اإذن  هو  ما  والتعليم.   ال�شحة  يف  الكبري 
الختالفات التي ل تزال �شا�شعة بني البلدان؟ وملاذا 
متقاربة  نقاط  من  بداأت  التي  البلدان  من  الكثري 
الأ�شئلة  جداً؟  خمتلفة  اإمنائية  م�شارات  اتخذت 
كثرية، والأجوبة عليها تختلف تبعاً حلالة كل بلد.  

ون�شتعر�س لحقاً يف هذا الف�شل احلالت الناجحة 
وغري الناجحة يف الإطارين 3.3 و3.6.  كما ن�شتعر�س 

فيما يلي بع�س الأمناط  العامة.   
ت�شهد  التي  البلدان  تق�شيم  مُيكن  عام،  بوجه 
تقدما �رشيعاً اإىل فئتني: تلك التي اأبلت ح�شناً على 
م�شتوى النمو القت�شادي، وتلك التي اأبلت ح�شناً 
على م�شتوى التنمية الب�رشية. وقليلة هي البلدان 
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ثالث ق�ش�س ن�جحة حول تقدم دليل التنمية الب�شرية3.3الإطار

جنح بع�س البلدان يف حتقيق تنمية ب�رشية مرتفعة باعتماد م�شارات خمتلفة.
نيبال – حافز يف ال�شيا�شة العامة.  من امل�شتغرب اأن تكون نيبال من اأ�رشع البلدان 
تقدماً على �شعيد دليل التنمية الب�رشية منذ عام 1970، يف ظل الظروف ال�شعبة 
التي يعاين منها هذا البلد وما�شيه احلافل بال�رشاعات.  غري اأن التقدم الذي اأحرزته 
نيبال يف ال�شحة والتعليم هو نتيجة جلهود بُذلت على �شعيد ال�شيا�شة العامة.  
ففي عام 1971، اأقر قانون جمانية التعليم البتدائي ومن ثم التعليم الثانوي يف عام 
2007.  وارتفعت املعدلت الإجمالية لاللتحاق باملدار�س، ثم ارتفعت معدلت الإملام 

بالقراءة والكتابة.  بالإ�شافة اإىل ذلك، كان النخفا�س يف وفيات الر�شع دليالً على 
اإجنازات عامة يف القطاع ال�شحي عقب تو�شيع نطاق الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية 
عن طريق م�شاركة املجتمع املحلي، والتعبئة املحلية للموارد، والالمركزية. و�شاقت 
الفجوة بني متو�شط العمر املتوقع يف نيبال واملتو�شط العاملي بن�شبة 87 يف املائة  
وقد  متوا�شعاً،  القت�شادي  النمو  كان  املقابل  ويف  املا�شية.   الأربعني  الأعوام  يف 
دفعت قلة فر�س العمل العديد من النيباليني اإىل البحث عن فر�س للعمل يف اخلارج.
لتح�شني  وا�شع  اأمامها جمال  ولكن  الفقرية،  البلدان  عداد  نيبال يف  تزال  ول 
التنمية الب�رشية.  وحتل نيبال يف املرتبة 138 من حيث قيمة دليل التنمية الب�رشية 
يف جمموعة من 169 بلداً.  غري اأن هذا البلد، ل يزال ي�شهد فوارق كبرية يف اللتحاق 
باملدار�س ونوعية التعليم، ل �شيما بني املناطق احل�رشية والريفية وبني املجموعات 
الإثنية؛ ويواجه حتديات كبرية على م�شتوى ال�شحة، من جراء الأمرا�س املعدية و�شوء 
التغذية. وبالإ�شافة اإىل ذلك، هناك فوارق �شا�شعة تف�شل بني املناطق واملجموعات، 
يف ظل نظام �شبه اإقطاعي حلكم القلة والتمييز القائم على اأ�شا�س طبقي الذي  
ي�شتمر يف تهمي�س بع�س املجموعات.  وب�شبب انت�شار عدم امل�شاواة يف البلد، يخ�رش 
الدليل  قيمة  ح�شاب  بعد  قيمته  ثلث  نيبال  يف  الأ�شلي  الب�رشية  التنمية  دليل 

اجلديد املعدل بعامل عدم امل�شاواة )انظر الف�شل 5(.
اأ�رشع  ُعمان  �شجلت  والتعليم.   ال�شحة  يف  النفط  من  ال�شتفادة   – ُعمان 
تقدم يف دليل التنمية الب�رشية.  ففي اأواخر ال�شتينات، اكتُ�شفت كميات وافرة من 
اإخراج البلد من حالة الفقر اإىل حالة الغنى.  وتظهر  اأ�شهمت يف  النفط والغاز، 
البيانات اأن ُعمان �شجلت زيادة قدرها اأربعة اأ�شعاف يف معدل اللتحاق الإجمايل 
باملدار�س، ويف معدلت الإملام بالقراءة والكتابة، وزيادة قدرها 27 �شنة يف متو�شط 

العمر املتوقع عند الولدة.

ولكن النمو القت�شادي مل يكن احلافز الوحيد لهذا التقدم يف ُعمان.  فهذا 
يحل يف  الب�رشية،  التنمية  دليل  قيمة  التقدم من حيث  الأول يف  هو  الذي  البلد 
املرتبة 26 من حيث النمو القت�شادي منذ عام 1970، حني كانت فيه ثالث مدار�س 
ابتدائية ومعهد مهني واحد. ومن املبادرات التي اتخذها هذا البلد لت�شخري الرثوة 
بني  للتوفيق  �شيا�شات  واعتماد  التعليم  تو�شيع نطاق خدمات  للتعليم  النفطية 
ال�شحية كذلك:  اخلدمات  وحت�شنت  العمل.   �شوق  واحتياجات  املكت�شبة  املهارات 
مرات  �شت  ال�شحة  على  احلكومة  اإنفاق  ارتفع   ،2000 اإىل   1970 من  الفرتة  ففي 

تقريباً، اأي بوترية اأ�رشع بكثري من الناجت املحلي الإجمايل. 
تون�س جناحاً يف  اأحرزت  العامة.   ال�شيا�شة  التعليم يف  الرتكيز على   – تون�س 
اأبعاد دليل التنمية الب�رشية الثالثة، وركزت ال�شيا�شة العامة على التعليم. وارتفع 
معدل اللتحاق باملدار�س، ل �شيما بعد اإقرار قانون التعليم الإلزامي ملدة 10 �شنوات 
يف عام 1991.  كما اأحرزت تون�س بع�س التقدم على م�شتوى امل�شاواة بني اجلن�شني، 
بحيث اأ�شبحت ح�شة الن�شاء 6 من اأ�شل 10 طالب جامعيني.  لكن الفوارق بني 
تون�س من  التي حتتلها  املتوا�شعة  املرتبة  تظهره  ما  وهذا  تزال كثرية،  ل  اجلن�شني 
)اإذ حتل يف املرتبة 56 يف العينة املوؤلفة من 138  حيث دليل الفوارق بني اجلن�شني 
احل�شبة  �شد  التح�شني  معدل  وارتفاع  اخل�شوبة  يف  ال�رشيع  والنخفا�س  بلداً(. 
الأطفال،  �شلل  على  والق�شاء  ال�شحة،  تقدم يف  اإحراز  اإىل  الطريق  وال�شل مهد 
والكولريا، والدفترييا، واملالريا.  وبلغ املعدل ال�شنوي لنمو دخل الفرد 3 يف املائة تقريباً 
خالل الأعوام الأربعني املا�شية، وذلك نتيجة  لل�شيا�شة املالية والنقدية احلكيمة 

وال�شتثمار يف البنى التحتية للنقل والت�شالت. 
نق�س يف احلرية ال�شيا�شية. بقي التقدم متاأخراً يف هذه البلدان يف بُعد هام 
التي  الفرتة  معظم  فخالل  ال�شيا�شية.   احلرية  وهو  الب�رشية،  التنمية  اأبعاد  من 
يغطيها هذا التقرير، كانت نيبال خا�شعة لنظام احلكم امللكي.  وبعد عقد من 
احلرب الأهلية والتحولت ال�شيا�شية الكبرية، تو�شل البلد اإىل اتفاق �شالم ود�شتور 
موؤقت.  واأطيح باحلكم امللكي يف عام 2008، وحل مكانه نظام فدرايل دميقراطي، 
واأجريت النتخابات، مما فتح املجال اأمام فر�س جديدة للم�شاركة.  اأما ُعمان فهي 
راأ�شها �شلطة تنفيذية غري منتخبة، و�شلطة ت�رشيعية غري حزبية،  �شلطنة، على 
احلزبية  التعددية  نظام  فتقر  تون�س   واأما  ال�شيا�شية.   الأحزاب  لكل  وفيها حظر 

الر�شمي، ويبقى اأن ت�شهد انتقالً �شلمياً لل�شلطة.

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيبال 2002، و2004، و2009؛ وزارة القت�شاد الوطني يف ُعمان 2003؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، تون�س 2001.

)ومن  ال�شعيدين معاً  على  اأداوؤها جيداً  التي كان 
بني البلدان التي حلت يف املراتب الع�رش الأوىل، كانت 
اإندوني�شيا وكوريا اجلنوبية البلدين الوحيدين اللذين 
جنحا يف تبووؤ مرتبة بني البلدان الع�رشة الأوىل من 
حيث الأبعاد املرتبطة بالدخل والأبعاد غري املرتبطة 
بالدخل يف دليل التنمية الب�رشية، انظر اجلدول 2.2 
التنمية  م�شارات  تتعدد  وهكذا،   .)2 الف�شل  يف 
وتتنوع، بع�شها يركز على امل�شتوى املعي�شي املادي 

بينما يركز البع�س الآخر على ال�شحة والتعليم.

م�ش�رات خمتلفة يف التنمية

ركزت بع�س ال�شرتاتيجيات الإمنائية على زيادة الرثوات 
باعتبار اأن النواحي الأخرى من التنمية الب�رشية قد 

توؤدي اإىل عواقب منها التكاليف الجتماعية. لكن 
ال�شرتاتيجيات الإمنائية  ال�شاملة  �شعت اإىل حت�شني 
الأخرى. الأبعاد  تهمل  اأن  دون  من  املادية  الظروف 
وتتوزع م�شارات البلدان من حيث مدى النجاح 
يف  الب�رشية  التنمية  م�شتوى  على  الإخفاق  اأو 
مرتفعاً  منواً  حققت  التي  البلدان  جمموعات:  اأربع 
"فعالة"(،  اإمنائية  )عملية  مرتفعة  ب�رشية  وتنمية 
البلدان التي مل حتقق منواً مرتفعاً ول تنمية ب�رشية 
مرتفعة )عملية "غري فعالة"(، والبلدان التي متكنت 
هذا  معاً.  الإثنني  ولي�س  واحد  هدف  حتقيق  من 
الت�شنيف هو تكرار ملا تقدم به اأمارتيا �شن وجون 
التمييز   Amartya Sen(  يف  و    Jean Drèze( دريز 
توفري  مع  )النمو  النمو"  على  املبني  "الأمن  بني 
و"الأمن  وا�شع(،  نطاق  على  الجتماعية  اخلدمات 
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املبني على الدعم" )حيث العمل الجتماعي املبا�رش 
له الأ�شبقية على النمو(، والرثاء غري املوجه  )حيث 

النمو هو الأولوية()44(.
وتُعنى غالبية العمليات الإمنائية الفعالة  باإدارة 
وتعزيز  القادرة،  الدولة  وبناء  التوزيع؛  على  ال�رشاع 
بال�شلطة  الدولة  تتمتع  بحيث  الأعمال،  قطاع 
القوية عن  الراأ�شمالية  املجموعات  لتثني  الكافية 
ال�رشاعات  ولتحل  ال�شوق؛  قوى  ا�شتخدام  اإ�شاءة 
اخلدمات  نطاق  بتو�شيع  ال�شيا�شية  الجتماعية 
امل�شار  هذا  اتبعت  التي  البلدان  ومن  العامة)45(. 
اأمريكا  وبلدان  اآ�شيا التي حققت جناحاً  بلدان �رشق 
الالتينية الأكرث ا�شتقراراً مثل الربازيل.  اأما جمموعة 
بلدان جنوب  الفعالة فت�شم بع�س  العمليات غري 
ديفوار،  كوت  مثل  الكربى  الأفريقية  ال�شحراء 
ب�رشية  تنمية  ت�شهد  كانت  التي  البلدان  وبع�س 

مرتفعة مثل الحتاد الرو�شي. 
والبلدان التي جنحت يف تعزيز ال�شحة والتعليم 
ومل تنجح يف توليد النمو اأبدت خ�شائ�س معينة.  
هذه  بع�س  يف  التوزيع  على  ال�رشاعات  اأدت  فقد 
البلدان، اإىل حتول نحو الدميقراطية، رافقته املطالبة 
بتاأمني اخلدمات الجتماعية. وت�شم هذه املجموعة 
مثل  فقراً  الأ�شد  الالتينية  اأمريكا  اقت�شادات 
غري  الدول  بع�س  متكنت  كما  وال�شلفادور.  بوليفيا 
الدميقراطية، مثل اإيران واجلماهريية العربية الليبية، 
من تاأمني اخلدمات للفئات الجتماعية والقت�شادية 

املتو�شطة والدنيا.

اأ�شب�ب النج�ح ومتطلب�ته

على  التقدم  يف  اأخفقت  واأيها  جنحت  البلدان  اأي 
الذي  البحث  اأظهر  لقد  الب�رشية؟  التنمية  �شعيد 
اأجري لأغرا�س هذا التقرير حول مدى �شعف الأداء  
يف خمتلف اأبعاد دليل التنمية الب�رشية )يف البلدان 
التي كان التقدم فيها على �شعيد دليل التنمية 
الب�رشية اأدنى بكثري من املتوقع وفقاً مل�شتوى التنمية 
على  الهامة  الأمناط  بع�س  منه(  انطلقت  الذي 
واآ�شيا  اأوروبا  بلدان  اأن  تبني  وقد  املناطق.   م�شتوى 
يف  م�شتوى  اأ�شعف  �شجلت  التي  هي  الو�شطى 
الأداء، يف ظل الرتاجع الذي �شهدته على م�شتويات 
عدة يف العقد الأول من املرحلة النتقالية. وبحلول 
عام 2000، كان اأداء اأكرث من ثلثي البلدان اأ�شواأ من 
املتوقع وفقاً للنقطة التي بداأت منها.  ففي الفرتة 
من  2006 اإىل 2010 كان اأداء اأكرث من ن�شف بلدان 
اأوروبا واآ�شيا الو�شطى �شعيفاً، بالإ�شافة  منطقة 
اإىل اأربعة بلدان من اأ�شل ع�رشة يف منطقة جنوب 

ال�شحراء الأفريقية الكربى، وبلد من اأ�شل ثالثة يف 
منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ، وبلد من اأ�شل 
اأربعة يف املنطقة العربية، وبلد من اأ�شل �شبعة يف 
اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. واجلدير بالذكر اأنه 
مل يتم ر�شد اأي بلد �شعيف الأداء يف هذا ال�شياق 

يف جنوب اآ�شيا يف عام 2010.
ويُ�شار اإىل اأن البلدان التي �شجلت اأداء �شعيفاً 
التنمية  يف  م�شتويات  من  انطلقت  قد  كانت 
ح�شناً،   اأداًء  �شجلت  التي  للبلدان  مقاربة  الب�رشية 
لكنها مل تتمكن من احلفاظ على الأداء اجليد نظراً 
من  الكثري  ويف   .)3.1 )اجلدول  فيها  التغيري  لبطء 
البلدان نتيجة  الأداء يف هذه  ياأتي �شعف  احلالت، 
ال�شحة  على  الإنفاق  وقلة  الدميقراطية،  ل�شعف 
فريو�س  انت�شار  معدل  ارتفاع   وكذلك  والتعليم، 
الأفريقي  اجلنوب  يف  كما  الب�رشية،   املناعة  نق�س 
)انظر الف�شل 2(. وخالفاً للتوقعات، كثرياً ما تكون 
البلدان ذات الأداء ال�شعيف من البلدان غري الغنية 
املوارد  "لعنة  اأن  اإىل  ي�شري  مما  الطبيعية،  باملوارد 
الب�رشية،  التنمية  على  تنطبق  ل  قد  الطبيعية" 
اأخرى)46(.   منهجية  اأبحاث  اأكدتها  خال�شة  وهي 
والبلدان ذات الأداء ال�شعيف هي اأي�شاً من البلدان 
التي تعاين من النزاعات الأهلية، حتى ولو مل تظهر 
ب�شبب  الأرجح  على  بو�شوح،  ذلك  الإح�شاءات 

الختالف يف جتارب احلرب الأهلية )الإطار 3.4()47(. 
الأداء  ال�شعيفة  البلدان  اأن  اأي�شاً  وياُلحظ 
ما  تفوق  م�شاعدات  كمية  املتو�شط،  يف  تتلقى، 
تتلقاه البلدان الأخرى، وهي نتيجة م�شتغربة لكنها 
البلدان  اإىل  توجه  ما  كثرياً  امل�شاعدات  اأن  تظهر 
البطيئة التقدم. وهذه النتائج وغريها من النتائج 
املوا�شفات  عن  تعبري  هي   3.1 اجلدول  يف  املبينة 
العامة للبلدان، من غري افرتا�س وجود عالقة �شببية، 

لأن من ال�شعب حتديدها)48(.
اأو الإخفاق، الذي تبينه  الباهر  وي�شاعد النجاح 
تنوع  تو�شيح  يف  امل�شجلة،  ال�شتثنائية  القيم 
امل�شارات واختالفها. وقد تناولت الأبحاث التي اأجريت 
الرئي�شية  املوا�شفات  التقرير  هذا  اإعداد  لأغرا�س 
م�شتويات  اأعلى  حيث  البلدان  بها  تت�شم  التي 
اإىل  الأبحاث  هذه  تتو�شل  ومل  اأدناها)49(.  اأو  الأداء 
امل�شتوى  على  تنطبق  التي  النتائج  من  الكثري 
تظهر  هامة  اأمناط  حتديد  اإىل  خل�شت  بل  العاملي، 
الدخل  امل�شاواة يف  بني عدم  ترابط معقدة  عالقة 
منه  انطلقت  الذي  وامل�شتوى  الجتماعي  والإنفاق 
عملية التنمية. فعلى �شبيل املثال، حققت البلدان 
التي يرتفع فيها متو�شط الدخل جناحاً على الرغم 
كان  عندما  الدخل،  لهذا  العادل  غري  التوزيع  من 



تقرير التنمية الب�شرية 2010 56

جلدول
عوامل كثرية ترتبط ب�شعف الأداء3.1ا

�شعف الأداء، والظروف الع�مة ، 1970-2010
جمموعات البلدان

املوا�شفات
البلدان ذات الأداء 

aالفارقبلدان اأخرىال�شعيف
0.540.530.01قيمة دليل التنمية الب�رشية، 1970

*0.6–3.03.6معدل الإنفاق على ال�صحة )من الناجت املحلي الإجمايل(

*2.6–9.712.3معدل الإنفاق على التعليم )من امليزانية العامة(
b0.1–0.40.5الدميقراطيات التي �صهدت تعاقبًا*

*2.91.31.6معدل الإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�رشية

*0.9–0.91.8قيمة �صادرات املوارد الطبيعية )بالدولر الأمريكي للعامل الواحد(

281810احلروب الأهلية )ن�صبة مئوية من البلدان(

*7.35.02.3ن�صبة امل�صاعدة الواردة )من الدخل القومي الإجمايل(

1.8–23.325.1جمموع الإنفاق )من الناجت املحلي الإجمايل(

4689عدد البلدان

*يعترب الفارق مهماً عندما يبلغ ن�شبة 5 يف املائة.

a.  البلدان التي تكون قيمة دليل التنمية الب�رشية اأدنى بكثري من القيمة املتوقعة على اأ�شا�س اجتاهات هذا الدليل يف املا�شي يف البلدان التي 
.)2010( Gidwitz and others بداأت من نقاط متقاربة.  للمزيد من التفا�شيل انظر

b.  وهي دميقراطيات ر�شمية �شهدت تعاقباً بني ال�شلطات نتيجة لالنتخابات )انظر الف�شل 4(.

امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�شتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب، والبنك الدويل )2010g(، و�شعبة الإح�شاءات يف الأمم املتحدة 
Cheibub، Gandhi and Vreeland2010(، وقاعدة بيانات ال�رشاعات لربنامج جامعة اأوب�شال / واملعهد الدويل لبحوث ال�شالم يف اأو�شلو )2009( و(

.)2009(

ال�شراع�ت والتنمية الب�شرية3.4الإطار

تختلف طبيعة ال�رشاعات وتاأثريها بني بلد واآخر. فبع�س البلدان مثل كولومبيا، عا�س فرتة طويلة 
التقدم كان �شيبلغ  اأن هذا  الب�رشية مع  التنمية  من ال�رشاعات، لكنه ظل يحرز تقدماً جيداً يف 

م�شتويات اأعلى لول النزاعات القائمة.
ويختلف الأثر الذي يخلفه ال�رشاع باختالف طبيعة هذا ال�رشاع وحدته ومدته.  فالعديد من 
البلدان التي كان اأداوؤها �شعيفاً مقارنة بالنقطة التي انطلقت منها، قد عانت من ال�رشاعات ، 
مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار. وغالباً ما يكون لهذه ال�رشاعات اآثار على الأفراد 
والأ�رش واملجتمعات والبلدان. ومن هذه الآثار ارتفاع معدل الوفيات، وخ�شارة املوارد املنتجة، وتدمري 

البنية التحتية القت�شادية، وراأ�س املال الجتماعي، وانعدام الأمن، وفقدان الثقة.
ويف بع�س البلدان تبدو العالقة وا�شحة بني الرتاجع القت�شادي وال�رشاع امل�شلح، على الرغم 
من �شعوبة اإقامة عالقة �شببية ثابتة بني الإثنني. فحدة النزاعات تتفاوت بني بلد واآخر، كمنطقة 
 )Paul Collier( البا�شك يف اأ�شبانيا، وبوروندي، و�شرياليون، وليربيا. ويف هذا الإطار اأ�شار بول كولييه
واأنكة هوفلر )Anke Hoeffler( اإىل اأن النهو�س بالناجت املحلي الإجمايل اإىل الرقم الذي كان من املمكن 
حتقيقه بعيداً عن ال�رشاعات  يتطلب 21 عاماً.  فقد عانى �شكان �شرياليون من انخفا�س املداخيل 
اإىل الن�شف خالل �شنوات ال�رشاع الإحدى ع�رشة، وبلغ معدل الرتاجع يف ليربيا 80 يف املائة ح�شب 
التقديرات. ومن اأ�شباب هذا الرتاجع ارتفاع معدل الت�شخم، وهروب روؤو�س الأموال، وفقدان الثقة يف 

املوؤ�ش�شات والرتاجع يف التجارة الدولية.
والتباطوؤ  اخللل  فحالت  العدوانية.  الأعمال  وقف  بعد  حتى  ت�شتمر  اأن  الآثار  لهذه  وميكن 
القت�شادي توؤدي اإىل فقدان موارد الرزق، وزيادة يف معدلت البطالة املرتفعة اأ�شالً.  ففي البو�شنة 
والهر�شك، ظل معدل البطالة يرتاوح بني 65 و75 يف املائة بعد مرور 18 �شهراً على توقيع اتفاق 

دايتون لل�شالم.

Collier and Hoeffler 2007; Davies 2007; Fallon and others 2004; Imai and Weinstein 2000; McLeod and Dávalos 2008; :امل�شدر
Oxfam International 2007; Staines 2004; UNDP 2008; UNHCR 1997.

اأو معتدلً.  م�شتوى الإنفاق الجتماعي فيها جيداً 
ومن الأمثلة على ذلك بنما و�شيلي واملك�شيك)50(. 
لكن بع�س البلدان ذات الدخل املنخف�س جنح على 
ما يبدو يف تخطي الظروف ال�شلبية بف�شل النمو 
الجتماعي  الإنفاق  يكن  ولو مل  حتى  القت�شادي، 
لو  وجمهورية  بنغالدي�س  يف  كما  مرتفعاً،  فيها 
بالبلدان  يتعلق  فيما  اأما  ال�شعبية.  الدميقراطية 
هذين  من  اأي  ي�شتبعد  فال  املتو�شط،  الدخل  ذات 
دليل  قيمة  حت�شني  يف  تون�س  جنحت  اإذ  النمطني، 
متوا�شع،  اقت�شادي  منو  ظل  يف  الب�رشية  التنمية 
من  اأكرث  النمو  على  اإندوني�شيا  اعتمدت  بينما 

اعتمادها على الإنفاق الجتماعي. 
النجاح  ترافق  التي  العوامل  حتديد  ويعترب 
والإخفاق يف جتارب التنمية اأ�شهل من حتديد عالقة 
تطرح  ما  وكثرياً  املختلفة.  العنا�رش  بني  �شببية 
التجريبي  التحليل  م�شتوى  على  امل�شكلة  هذه 
للنمو القت�شادي يف مقارنة للرتاجع الذي �شهدته 
لذعة  انتقادات  اأن  بالذكر  واجلدير  خمتلفة.  بلدان 
وُجهت لهذه الأدبيات، لعدة اأ�شباب، منها التو�شل 
وتوؤكد  اخلال�شات)51(.  من  وا�شعة  جمموعة  اإىل 
تقليد قدمي، هو  اإحياء  اأعادت  التي  الأخرية  الأعمال 
م�شرية  النمو،  جتارب  تعددية  احلالت،  درا�شة  نهج 
بني  يختلف  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  اأثر  اأن  اإىل 
وال�شيا�شية  التاريخية  الظروف  باختالف  واآخر  بلد 
التقدم  الأعمال من  وت�شتفيد هذه  والهيكلية)52(. 
من  واجلزئي  الكلي  القت�شادي  التحليل  يف  املحرز 
اأجل التعمق يف فهم النمو الذي ي�شهده اقت�شاد 
التحليل  يف  القوة  مواطن  بني  جتمع  وهي  معني، 
نهج  يوفرها  التي  الدقيقة  والتف�شريات  الكمي 

درا�شة احلالت )الإطار 3.5()53(.  
وقد يكون يف التو�شع يف التحاليل الإح�شائية 
ل  ذلك  ولكن  املبالغة.   بع�س  البلدان  بني  املقارنة 
على  قادرة  التحاليل  هذه  لأن  الفائدة،  من  يخلو 
الأبحاث  فخالل  الواقع.   عن  وافية  �شورة  اإعطاء  
بتحليل  قمنا  التقرير  هذا  لإعداد  اأجريناها  التي 
با�شتخدام  الب�رشية  التنمية  يف  املوؤثرة  العوامل 
وقد  عاماً)54(.  اأربعني  لفرتة  بلداً    111 من  عينة 
التحليل  يطرحها  التي  التجريبية  امل�شاكل  تناولنا 
الكمي عرب البلدان من خالل الف�شل ما بني الآثار 
الطويلة الأجل والآثار الق�شرية الأجل، والتوقف عند 
ديناميات التنمية الب�رشية اخلا�شة بكل بلد ومدى 
تاأثرها بالظروف ال�شائدة، ومنها التطور املوؤ�ش�شي، 
بني  امل�شاواة  وعدم  ال�شيا�شي،  والتطور  والدين، 
اإطار  ويحرر  الدخل.  يف  امل�شاواة  وعدم  اجلن�شني 
العمل هذا عملية التحليل من قيود مبداأ تطبيق 
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معلوم�ت م�شتق�ة من الدرا�ش�ت التحليلية حول النمو3.5الإطار

يرتكز النهج اجلديد لدرا�شة النمو القت�شادي على الوقائع اخلا�شة بكل بلد، وهو 
ال�شل�شالت  وحتليل  اجلزئي،  بالقت�شاد  اخلا�شة  البيانات  ا�شتخدام  بني  يجمع  نهج 
هذه  وبداأت  ال�شيا�شي.   القت�شاد  ديناميات  ودرا�شة  الكلي،  لالقت�شاد  الزمنية 

الدرا�شات عن النمو تقدم معلومات مفيدة، وفيما يلي ثالثة اأمثلة على ذلك. 
حلت  املا�شية،  الثالثني  الأعوام  يف  �رشيع:  ومنو  قوية  موؤ�ش�شات   – بوت�شوانا 
بوت�شوانا يف املرتبة الثالثة بعد ال�شني وكوريا اجلنوبية من حيث معدل منو ن�شيب 
الفرد من الدخل القومي الإجمايل.  وقد �شاهمت املوارد الوفرية من املا�س يف متويل 
ال�شتثمار يف البنى التحتية وال�شحة والتعليم.  اإل اأن العديد من البلدان الغنية 
باملوارد الطبيعية مل ت�شهد اأداء على هذا امل�شتوى من اجلودة.  ويبدو اأن النجاح الذي 
 40 البالغة  اأن ح�شة احلكومة  اإىل قوة موؤ�ش�شاتها.  ومع  حققته بوت�شوانا يعود 
يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل، هي ح�شة مرتفعة حتى بالن�شبة اإىل القارة 
الأفريقية، تبقى املح�شوبية وا�شتخدام ال�شلطة لتحقيق املكا�شب يف م�شتويات 
متدنية، فيما بلغ الإنفاق على التعليم وال�شحة م�شتويات مرتفعة منذ ال�شتقالل.  
على  املفرو�شة  والقيود  العامة  امل�شاركة  من  املرتفعة  امل�شتويات  �شاهمت  وقد 
القادة ال�شيا�شيني يف دعم ال�شيا�شات املجدية، وم�شدرها املوؤ�ش�شات القبلية التي 
ظلت �شامدة يف فرتة النتداب الربيطاين وا�شتمرت بعد ال�شتقالل.  ومن الأمثلة 
الف�شاد،  اأثر حوادث  الت�شعينات، على  اأوائل  اأجريت يف  التي  الإ�شالحات  على ذلك 

ومنها اإن�شاء مكتب م�شتقل لأمني املظامل. 
اأ�شا�شياً يف النجاح الذي  جناح يف الت�شدير: لعبت التجارة دوراً  موري�شيو�س – 
اتبعتها  التي  فال�شيا�شات  التقليدية.   بالطريقة  لي�س  لكن  حققته موري�شيو�س، 
البلد يف فئة  الدويل هذا  النقد  موري�شيو�س كانت حمائية.  وقد �شنف �شندوق 

البلدان ذات ال�شيا�شات التجارية الأكرث تقييداً يف الت�شعينات.  اإل اأن موري�شيو�س 
جنحت يف حتقيق منو مرتفع يف ال�شادرات معتمدة على مناطق جتهيز ال�شادرات، 
حيث الإعفاء من الر�شوم اجلمركية على املواد امل�شتوردة، وتطبيق احلوافز ال�رشيبية 
العمل.   �شوق  يف  القت�شاد  �شائر  عن  ال�شادرات  وف�شل  ال�شادرات،  تدعم  التي 
وخالفاً للعديد من احلكومات، مل تفر�س موري�شيو�س �رشائب مرتفعة على الزراعة، 
العائدات  تاأمني  يف  �شاهمت  ال�شكر  حقول  مالكي  مع  ت�شوية  اإىل  تو�شلت  بل 
الكافية لتمويل اخلدمة املدنية وتاأهيلها ودعم نظام احلماية الجتماعية.  واجلدير 
بالذكر اأن التوافق الجتماعي قد �شاعد احلكومة على التكيف مع الظروف املتغرّية.
القت�شاد  �شهد  ال�شبعينات  نهاية  يف  القت�شادي:  التنوع  غياب   – فنزويال 
الفنزويلي انتكا�شة مفاجئة، على اأثر انخفا�س ح�شة العامل الواحد من املنتجات 
غري النفطية بن�شبة 36 يف املائة.  وقد عزا اجلميع ذلك اإىل �شعف املوؤ�ش�شات، وعدم 
لكيفية  تف�شرياً  يعطِ  اأحداً مل  لكن  الطبيعية".   املوارد  و"لعنة  احلكومة  فعالية 
متكن فنزويال من حتقيق النمو القت�شادي الأ�رشع يف اأمريكا الالتينية قبل عام 1970 
باملوؤ�ش�شات وال�شيا�شات نف�شها.  والتف�شري الوحيد لذلك هو اأن منط التخ�ش�س 
يف فنزويال كان �شديد التاأثر بال�شدمات ال�شلبية مثل تدين اأ�شعار النفط يف اأوائل 
الثمانينات لأن املهارات الالزمة لإنتاج النفط ل ميكن حتويلها ب�شهولة اإىل �شناعات 
اأخرى.  والبلدان التي تت�شم �شادراتها مبرونة متدنية، اأي ل متلك  قدرة كافية على 
النتقال اإىل اأن�شطة اأخرى عندما يرتاجع الطلب على نوع من ال�شادرات، قد ت�شجل 
الأداء يبقى عر�شة للرتاجع  اأن هذا  اإل  النفط،  اأ�شعار  ا�شتقرار  اأداءاً جيداً يف ظل 
الإ�شالحات  تكون  ما  وغالباً  املالية،  والعائدات  ال�شادرات  تتدهور  عندما  الكبري 

التقليدية غري فعالة لتاأمني م�شادر بديلة للنمو.

.Hausmann and Rodríguez forthcoming; Subramanian and Devesh 2003; Frankel 2010; Leith 2005; Acemoglu، Johnson، and Robinson 2003; Adamolekun، Lusignan، and Atomate 1997 :امل�شدر

النهج الواحد على اجلميع الذي اعتمدته الدرا�شات 
اآثار  تغرّي  باإمكانية  اإقراره  وذلك من خالل  ال�شابقة، 

ال�شيا�شات وفقاً للظروف ال�شائدة يف كل بلد.
واأدى هذا التحليل اإىل ثالث نتائج اأ�شا�شية. اأولً، 
لي�شت العوامل التي توؤثر يف النمو القت�شادي هي 
فطبيعة  الب�رشية،  التنمية  يف  توؤثر  التي  نف�شها 
الآثار التي حتدثها متغرّيات مثل التجارة، وال�شتثمار 
الأجنبي، واملوؤ�ش�شات، تختلف بني النمو القت�شادي 
اأثر هذه العوامل  ثانياً، يختلف  والتنمية الب�رشية.  
واملوؤ�ش�شية  الهيكلية  الظروف  ح�شب  كثرياً 
دليل  عنا�رش  ترتبط  ثالثاً،  بلد.  كل  يف  ال�شائدة 
اإىل حد يوؤثر  التنمية الب�رشية وتتداخل فيما بينها 

على فعالية ال�شيا�شات.
وكان التح�رش من العوامل الرئي�شية التي توؤثر 
اإيجابياً على التعليم والدخل.  وهذا ما اأكد نتيجة 
الأفكار  نقل  يف  للمدن  احليوي  الدور  حول  ثابتة 
وح�شد التحركات ال�شيا�شية. ومل يكن للتجارة اأثر 
ببع�س  اإيجابياً  ارتبطت  اأنها  اإل  يذكر على الدخل، 
الفر�شية  يدعم  مما  والتعليم،  ال�شحة  موؤ�رشات 
الأبعاد  يوؤثر على  والأفكار  املعرفة  باأن نقل  القائلة 

اأما  الب�رشية.   التنمية  يف  بالدخل  املرتبطة  غري 
على  املفرو�شة  القيود  مثل  املوؤ�ش�شية،  املتغرّيات 
ال�شلطة التنفيذية، فقد كان لها اأثر اإيجابي على 

التعليم والدخل، لكن لي�س على ال�شحة)55(.  
تعزيز  اإىل  الهادفة  لل�شيا�شات  كذلك  وميكن 
التنمية  على  اأثراً  ترتك  اأن  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 
�شواء  املراأة  من  اأف�شل حالً  الرجل  اأن  مبا  الب�رشية، 
اأكان يف الو�شع ال�شحي اأم يف التح�شيل العلمي.  
ويف هذا الإطار، اأظهرت اإحدى الدرا�شات التي اأجريت 
من اأجل اإعداد هذا التقرير اأن اإدخال نظام احل�ش�س 
يف  املقاطعات  م�شتوى  على  النيابي  املجل�س  يف 
الأرجنتني خالل الت�شعينات �شاهم يف خف�س معدل 
وفيات الر�شع يف تلك املقاطعات)56(.  وتربط درا�شات 
القت�شادي،  والنمو  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  بني  عدة 
كما تربط بني �شد الفجوة بني اجلن�شني يف جمال 

الدرا�شة وارتفاع النمو القت�شادي)57(.      
من  اأكرث  هن  الن�شاء  اأن  اإىل  ي�شري  ما  وهناك 
الرجال اهتماماً يف ال�شتثمار يف الأطفال. ولذلك 
توؤدي ال�شيا�شات الهادفة اإىل متكني املراأة اإىل حتقيق 
وتعليمهم.  الأطفال  �شحة  يف  التقدم  من  مزيد 
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تقدم غري ث�بت3.6الإطار

تتخلله  التكنولوجية متقطع،  البتكارات  ول م�شتقراً. فالتقدم بفعل  ثابتاً  التنمية  لي�س م�شار 
فرتات ت�شارع تارة وفرتات تباطوؤ تارة اأخرى. وميكن تف�شري التقدم املحرز على م�شتوى النمو القت�شادي 
هذا  هو مبني يف  البلدان، كما  عرب  والتكنولوجيات  الأفكار  انت�شار  والتعليم من خالل  وال�شحة 
الف�شل. وقد اأ�شار عدد من املفكرين اأمثال �شموئيل هنتغتون )Samuel Huntington( اإىل اأن ن�رش 
الدميقراطية يكون على مراحل، ت�شهد فيها بلدان كثرية تغرّيات مت�شابهة يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية.

وتقلبات الأ�شواق هي �شبب يف خ�شائر كبرية، ول �شيما يف حالت الرتاجع.  وكثرياً ما توؤدي اإىل 
تدهور يف النمو القت�شادي، ل �شيما يف البلدان النامية.  وقد اأظهرت اإحدى الدرا�شات احلديثة اأن 
اأكرث من ربع حالت الركود التي �شهدتها البلدان النامية اأدت اإىل خ�شائر يف دخل الفرد جتاوزت 15 يف 
املائة، علماً باأن بع�س هذه احلالت ا�شتمر لأكرث من ع�رشة اأعوام.  وهذا التدهور ل يحدث يف ال�شحة 
والتعليم بقدر ما يحدث يف النمو القت�شادي، ولكنه غري م�شتبعد.  ففي الأعوام الأربعني املا�شية،  
�شهد 27 بلداً تراجعاً  جتاوز 15 يف املائة يف املعدل الإجمايل لاللتحاق باملدار�س، بينما �شهدت �شبعة 

بلدان تراجعاً مماثالً يف متو�شط العمر املتوقع عند الولدة.
واجلدير بالذكر اأن املاليني من اأفراد املجتمعات التي ل ت�شهد تراجعاً يعانون من انعدام الأمن 
على امل�شتويني القت�شادي اأو ال�شخ�شي، وهذا ما يبينه الإطار 3.4 حول ال�رشاعات.  اإل اأن تعر�س 
النا�س لنعدام الأمن يعود اإىل ال�شيا�شات املتبعة واملوؤ�ش�شات القائمة يف كل بلد.  فعلى �شبيل 
املثال، ت�شتطيع ال�شيا�شات الهادفة اإىل حت�شني فر�س العمل لل�شباب احلد من التوتر الجتماعي 

واحتمال اندلع ال�رشاعات.
وقد عانت البلدان الأ�شعف اأداًء من �شدمات مل تكن مهيئة ملواجهتها، فيما ركزت البلدان 
الأف�شل اأداء على ال�شتثمار يف الأفراد.  فبينما ي�شهم النجاح يف تعزيز الدميقراطية كما يف نيبال، 
مل يكن هذا اجتاهاً عاماً.  وحتى القت�شادات التي ل تعاين من �شوء الإدارة مثل زامبيا قد تواجه 

�شدمات كبرية على جبهات عدة.  

.Helpman 1998; Huntington 1991; Hausmann، Rodríguez، and Wagner 2008; UNDESA 2004 :امل�شدر

اإىل  بال�شتناد  احلديثة،  الدرا�شات  اإحدى  وتظهر 
غواتيمال  يف  عاماً   35 طيلة  ُجمعت  وفرية  بيانات 
مدى تاأثري معدل التح�شيل العلمي لالأم، ومهاراتها 
الإدراكية، وو�شعها الغذائي على راأ�س املال الب�رشي 
لالأطفال وو�شعهم الغذائي)58(. ويف جنوب اأفريقيا، 
توؤمن  تقاعدياً  معا�شاً  تتلقى  التي  اجلدة  كانت 
غذاء اأف�شل حلفيداتها، يف حني مل توؤثر املعا�شات 
التقاعدية التي يتلقاها اجلد على الو�شع الغذائي 
التحاق  اأ�شهم  ال�شني،  يف  وكذلك  لالأحفاد)59(. 
الأمهات باملدار�س يف حت�شني �شحة الأطفال اأكانوا 

بالإجناب اأم بالتبني)60(.
واأظهر البحث الذي اأجريناه اأن الظروف ال�شائدة 
اأثرت على نوع ال�شيا�شات الفاعلة يف  يف كل بلد 
القوية،  املوؤ�ش�شات  نظام  ففي  الب�رشية.  التنمية 
دليل  با�شتعمال  القوة  هذه  قيا�س  مت  )وقد  مثالً، 
القانون  و�شيادة  الف�شاد  ق�شايا  ي�شمل  مركب 
ال�شتثمار  وموا�شفات  البريوقراطية  ونوعية 
احلكومي  الإنفاق  لزيادة  كان  الداخلية(،  والنزاعات 
على الرواتب وال�شلع واخلدمات دور اأ�شا�شي يف اإحراز 
الب�رشية.   التنمية  دليل  م�شتوى  على  اأ�رشع  تقدم 
اإل اأن هذا ل ينطبق على البلدان التي تتدنى فيها 

زيادة   ِّ توؤد مل  حيث  املوؤ�ش�شي،  التطور  م�شتويات 
ال�شتثمار اإىل تقدم كبري على �شعيد دليل التنمية 

الب�رشية)61(.   
بني  الروابط  بع�س  وجود  التحاليل  اأثبتت  وقد 
اأبعاد خمتلفة للتنمية الب�رشية.  فعلى �شبيل املثال 
اإىل  والكتابة  بالقراءة  الإملام  املحرز يف  التقدم  اأدى 
العمر  ومتو�شط  الدخل  يف  املحرز  التقدم  تعزيز 
يف  املحرز  التقدم  يوؤدي  بينما  الولدة،  عند  املتوقع 
لاللتحاق  الإجمايل  املعدل  يف  تقدم  اإىل  ال�شحة 
نتائج  اأن  بالذكر  واجلدير  امل�شتقبل.  يف  باملدار�س 
النمو  بني  اإيجابي  رابط  اأي  اإىل  ت�رش  مل  التحاليل 
القت�شادي والتقدم يف الأبعاد غري املرتبطة بالدخل 
هذه  وتوؤكد  امل�شتقبل)62(.  يف  الب�رشية  للتنمية 
التغرّيات  بني  الرتابط  غياب عالقة  اأن  النتائج على 
يف الأبعاد املرتبطة بالدخل والأبعاد غري املرتبطة به 
يف التنمية الب�رشية، ل ي�شمح بو�شع اإطار منوذجي 
لر�شد العالقة ال�شببية وغريها من العوامل.  ومن 
نذكر  التحليل  من  املزيد  تتطلب  التي  املوا�شيع 
على  وال�شدمات  ال�شتقرار  عدم  يرتكه  الذي  الأثر 

التنمية الب�رشية )الإطار 3.6(.

التقدم عرب الإن�ش�ف
الب�رشية عالقة �شلبية  والتنمية  امل�شاواة  بني عدم 
قوية. فغياب امل�شاواة يف جمالت ال�شحة والتعليم 
الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  �شلباً  يوؤثر  والدخل 
باأن العالقة الأقوى هي بني التعليم والدخل  علماً 
اإىل  امل�شاواة  عدم  من  احلد  ويوؤدي   .)3.3 )ال�شكل 

حت�شن يف التنمية الب�رشية.
القوية  العالقة  ال�شعب فهم هذه  ولي�س من 
بني هذه العنا�رش.  فالتقدم يف ال�شحة والتعليم 
ح�شول  اإمكانية  لتح�شني  نتيجة  يكون  ما  كثرياً 
معظم  ويف  اخلدمات.   على  املحرومة  الفئات 
املجتمعات، يحظى الأطفال من الطبقات الغنية 
بفر�شة لإمتام ال�شنوات الدرا�شية وللح�شول على 
بالنمو  لهم  ي�شمح  مما  ال�شحية،  الرعاية  خدمات 
ب�شحة �شليمة.  اإل اأن الفقراء ل يحظون بالفر�س 
نف�شها، وكلما اأتيح احل�شول على خدمات ال�شحة 
التنمية  تعززت  كلما  هوؤلء،  لت�شمل  والتعليم 

الب�رشية وقلّ التفاوت وعدم امل�شاواة.
ماذا عن ال�شيا�شات التي حتد من عدم امل�شاواة؟ 
ميكن اأن تُ�شتخدم ال�شيا�شات املالية كو�شيلة هامة 
لتحقيق امل�شاواة، عندما يطغى عن�رش الإنفاق على 
العام  الإنفاق  �شاأن  ومن  ال�رشائب.  فر�س  عن�رش 
ي�شاهم يف  اأن  الجتماعية  واحلماية  اخلدمات  على 



59 الف�صل 3 م�ش�رات متنوعة للتقدم

يف احلد من عدم امل�ش�واة مزيد من التنمية الب�شرية3.3ال�شكل
العالقة بني عدم امل�ش�واة يف ال�شحة والتعليم والدخل وم�شتوى دليل التنمية الب�شرية، 2010
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مالحظة: موؤ�رشات عدم امل�شاواة هي اخل�شارة املئوية املرتبطة بعدم امل�شاواة عل م�شتوى كل من الأبعاد؛ انظر الف�شل 5 للمزيد من التفا�شيل.  انظر املالحظة الفنية 2 للتفا�شيل حول مقيا�س عدم امل�شاواة املتعدد الأبعاد.

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

حت�شني توزيع الدخل، ومن اأهم هذه اخلدمات الرعاية 
ال�شحية والتعليم البتدائي والثانوي.

التنمية  تقارير  يف  تكررت  التي  املوا�شيع  ومن 
الب�رشية منذ عام 1990 �رشورة توفري املوارد العامة 
التنمية  لدعم  والدويل  املحلي  امل�شتويني  على 
نف�شها  جتد  ما  كثرياً  احلكومات  اأن  اإل  الب�رشية. 
املوؤثرة،  واملجموعات  ال�شيا�شية،  بال�رشوط  مقيدة 
الإنفاق وفر�س �رشائب  الدولة املحدودة على  وقدرة 

على الدخل والرثوات.
النمو،  وحتفيز  الدخل  توليد  اإىل  البلدان  وحتتاج 
حتى  الإيرادات  جمع  اإىل  احلكومات  حتتاج  بينما 
تتمتع  الإطار،  هذا  ويف  الإنفاق.  على  القدرة  متلك 
اإمكاناتها  لتعزيز  وا�شعة  بخيارات  النامية  البلدان 
ال�رشيبية  القاعدة  من  الرغم  على  ال�رشيبية، 
الت�شاعدية  الدخل  �رشيبة  ت�شكل   ول  املحدودة. 
وعلى  احلكومية.   الإيرادات  من  �شغري  جزء  �شوى 
بلدان  �شملت  درا�شة حديثة  اأظهرت  املثال،  �شبيل 
اأمريكا الو�شطى اأن ال�رشائب املفرو�شة على الدخل 
اأنها ل  اإل  الأحيان،  اأكرث  هي �رشائب ت�شاعدية يف 
ال�رشائب  اأما  ال�رشائب؛  جمموع  ربع  �شوى  ت�شكل 
ور�شوم  املبيعات،  على  ال�رشيبة  مثل   التنازلية، 
فت�شكل  امل�شافة،  القيمة  على  وال�رشيبة  الإنتاج، 
ويفر�س  ال�رشائب.  جمموع  من  الكربى  احل�شة 
وتطبيق  حتديد  على  قيوداً  ال�شيا�شي  القت�شاد 
معدلت ال�رشائب املفرو�شة على املداخيل الفردية 
ل  ونطاقها،  ال�رشكات  على  املفرو�شة  وال�رشائب 

�شيما حيث ت�شيطر النخبة القت�شادية على �شنع 
ال�شيا�شات. اإل اأن اإمكانية الإ�شالح قائمة، وهذا ما 
تظهره الإ�شالحات ال�رشيبية الأخرية التي نفذتها 

الكامريون ونيكاراغوا.  
ماذا عن اأمناط الإنفاق؟ منذ عام 1990، تقل�س 
حجم الإنفاق العام يف خمتلف اأنحاء العامل: فقد 
تراجع متو�شط ح�شة الإنفاق العام من الناجت املحلي 
الإجمايل من  29 اإىل 26 يف املائة يف 92 بلداً، وفقاً 
  .2008 اإىل   1990 من  للفرتة  البيانات  اإليه  ت�شري  ملا 
باختالف  النامية  البلدان  يف  امل�شتويات  وتختلف 
النخفا�س  اإىل  هو  العام   الجتاه  اأن  اإل  املناطق، 
ال�شحراء  جنوب  بلدان  �شهدت  وقد  بالإجمال. 
انخف�شت  حيث  الأكرب  الرتاجع  الكربى  الأفريقية 
ح�شة الإنفاق العام من الناجت املحلي الإجمايل  من 
26 اإىل 21 يف املائة، فيما بقي متو�شط الإنفاق عند 
19 يف املائة يف منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ.  
اأن الرتاجع الكبري يف ح�شة الإنفاق  واجلدير بالذكر 
الع�شكري من الناجت املحلي الإجمايل كان ملحوظاً 
يف جميع املناطق، اإذ انخف�س حجم هذا الإنفاق يف 
بلدان جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى مثالً مبقدار 
الثلث، وتراجعت ن�شبته من 2.8 اإىل 1.8 يف املائة من 

الناجت املحلي الإجمايل.
ال�شحة  على  النامية  البلدان  اإنفاق  وازداد 
والتعليم اإذ ارتفعت ن�شبته من 16 اإىل 19 يف املائة 
من جمموع الناجت املحلي خالل الفرتة من 1990 اإىل 
2006. وقد �شهدت بلدان جنوب اآ�شيا وبلدان جنوب 
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التحويالت النقدية واحلم�ية الجتم�عية3.7الإطار

يعتمد العديد من البلدان املتقدمة على التحويالت النقدية ل�شالح الأ�رش الفقرية 
من اأجل احلفاظ على م�شتوى معني من الدخل يف حال حدوث �شدمات �شلبية، مثل 
البطالة، والإعاقة اأو املر�س، اأو بهدف اإعادة توزيع الدخل.  ويختلف حجم التحويالت 
النقدية بني البلدان الأع�شاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي.  
من  املائة  13 يف  النقدية  التحويالت  ن�شبة  بلغت  مثالً،   ،2000 عام  اأوا�شط  ففي 
جمموع الدخل ال�شايف لالأ�رش يف نيوزيلندا، وجتاوزت 32 يف املائة يف ال�شويد.  ويف 
ا�شتعرا�س اأجرته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي موؤخراً، ات�شح اأثر 

جهود اإعادة التوزيع يف احلد من عدم امل�شاواة يف الدخل.
وقد اكت�شبت التحويالت النقدية امل�رشوطة �شعبية متزايدة منذ اأن بداأت يف 
الأموال  بتحويل  تق�شي  الربامج  وهذه  الت�شعينات.   اأواخر  يف  واملك�شيك  الربازيل 
لالأ�رش الفقرية التي ت�شتويف بع�س ال�رشوط كاإنفاق هذه الأموال يف تعليم الأطفال 
وتاأمني الظروف ال�شحية املنا�شبة لهم.  واجلدير بالذكر اأن برامج التحويالت النقدية 
امل�رشوطة تعتمد حالياً يف اأكرث من 30 بلداً، ويُنفذ الكثري منها على النطاق الوطني. 
اإل اأن هذه الربامج غري كافية بحد ذاتها، اإذ اإن املنافع التي حتققها تعتمد على 
مدى توفر اخلدمات ونوعيتها.  فتو�شيع نطاق اخلدمات ل يكفي وحده لتحقيق النتائج 
الرتفاع يف معدل  يرتافق  واملك�شيك حيث مل  احلال يف كمبوديا  املرجوة، كما هو 
اللتحاق باملدار�س مع حت�شن يف الأداء يف الختبارات.  كما اإن لهذه الربامج متطلبات 

اإدارية، فتحديد الأ�رش التي ت�شتويف ال�رشوط، ور�شد امتثالها للمتطلبات، ي�شتلزمان 
توفر الكثري من البيانات والتن�شيق املكثف بني الوكالت املعنية والهيئات احلكومية. 
معروفاً  اليوم  بات  )الذي  املك�شيك  يف   )Progresa( "تقدم"  برنامج  ويعتمد 
امل�شتفيدين  حتديد  يف  املركزية  القدرات  على   )Oportunidades "الفر�س"  با�شم 
هذا  ل�رشوط  المتثال  بر�شد  والتعليم  ال�شحة  وزارتا  تهتم  بينما  الأموال،  واإدارة 
�شيا�شية  بجهة  الربنامج  ربط  جتنب  يف  امل�شتقل  التقييم  �شاعد  وقد  الربنامج. 
معينة. فعندما خ�رش احلزب  احلاكم النتخابات يف عام 2000 بعد اأن كان قد اأم�شى 
ا�شماً  واأعطته  بالربنامج  العمل  اجلديدة  احلكومة  وا�شلت  ال�شلطة،  يف  عاماً   70

جديداً وو�شعت نطاقه.
وتقر احلكومات واملجتمعات الدولية باأهمية التحويالت النقدية غري امل�رشوطة 
يف تاأمني احل�شول على الطعام وتلبية احلاجات الأ�شا�شية.  فقد تبني اأن التحويالت 
الأ�شا�شية وقلة  النق�س يف اخلدمات  اأفريقيا حيث  اأكرث فعالية يف  امل�رشوطة  غري 
القدرة على تطبيق ال�رشوط املفرو�شة على التحويالت واإنفاذها.  وحقق امل�شرتكون 
اإطار  يُنفذ يف  الذي  الجتماعية،  النقدية  للتحويالت  الرائد  م�شينجي  برنامج  يف 
ا�شرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية لعام 2006، ارتفاعاً يف معدل اللتحاق باملدار�س، 
وحت�شناً يف احلماية من ال�شدمات القت�شادية والدميغرافية واملو�شمية، وحت�شناً يف 

توفري املواد الغذائية الأ�شا�شية، وزيادة يف الإنفاق على الحتياجات ال�شا�شية. 

.Miller 2008; OECD 2008b; Fiszbein and others 2009; World Bank 2009b، 2010g; López-Calva and Lustig 2010 :امل�شدر

ن�شبة  يف  ارتفاع  اأكرب  الكربى  الأفريقية  ال�شحراء 
الإنفاق على ال�شحة، مع مبادرات تخفي�س الديون 
التي ا�شتفادت منها بلدان عديدة)63(. اإل اأن 57 بلداً 
ح�شة  يف  انخفا�شاً  �شهد   104 اأ�شل  من  نامياً 
الإنفاق على ال�شحة والتعليم من الدخل القومي 

بني عامي 1990 و2005.    
تتبعها  التي  الطرق  يف  كبري  اختالف  وياُلحظ 
لتحقيق  الالزمة  العامة  املوارد  تعبئة  يف  البلدان 
التنمية الب�رشية وا�شتخدامها.  فقد اعتمدت تايلند 
طريقة ال�شمان ال�شحي للفقراء على الرغم من 
اإ�شالحات  ال�شنغال  واأجرت  فيها،  العائدات  تدين 
اأما  العائدات)64(.  زيادة  اأجل  من  �شاملة  �رشيبية 
يف فنزويال ف�شاهم الرتفاع يف الإيرادات النفطية 
يف تخفي�س معدل ال�رشائب املحلية وا�شتقرار يف 
الإنفاق على اأولويات التنمية الب�رشية)65(. ويف الكثري 
النقدية  التحويالت  ت�شاهم  املتقدمة،  البلدان  من 
وتعوي�شات  التقاعدية،  املعا�شات  عرب  العامة 
الإ�شكان وامل�شتحقات املخ�ش�شة لالأ�رش، بالإ�شافة 
الحتياجات  ذوي  لالأ�شخا�س  املخ�ش�شة  تلك  اإىل 
مداخيل  زيادة  يف  العمل،  عن  والعاطلني  اخلا�شة 
اأن امل�شتحقات النقدية التي  الأ�رش. واجلدير بالذكر 
التحويالت  من  اأكرب  املتقاعدون  منها  ي�شتفيد 
ل�شالح الأ�رش التي يراأ�شها اأفراد يف �شن العمل)66(.

الأ�شا�شية  الجتماعية  اخلدمات  على  ولالإنفاق 
ال�شلفادور  وتخ�ش�س  التقدم.  على  وا�شحة  اآثار 
وكو�شتاريكا اأكرث من 25 يف املائة من الإنفاق العام 
على ال�شحة للُخم�س الأفقر من ال�شكان، واأكرث من 
70 يف املائة للثالثة اأخما�س الثالثة الأ�شد فقراً)67(.  
وقد اأ�شهم الإنفاق الجتماعي وفر�س ال�رشائب يف 
جنوب اأفريقيا يف احلد من عدم امل�شاواة، اإذ �شهدت 
اأوائل الت�شعينات انخفا�شاً تراوح بني 10 و20 نقطة 
ويف  الدخل)68(.  يف  امل�شاواة  لعدم  جيني  دليل  يف 
الحتاد الأوروبي، كان لالإنفاق الجتماعي الهادف اأثر 

على توزيع الدخل جتاوز اأثر ال�رشائب)69(.
النقدية  والتحويالت  ال�رشائب  فر�س  اأن  اإل 
الوحيدة  الطريقة  لي�شت  التوزيع  اإعادة  لأغرا�س 
بلدان  فبع�س  الدخل.   وفقر  امل�شاواة  ملعاجلة عدم 
اأمريكا الالتينية، وغريها من مناطق خمتلفة مثل 
باك�شتان وتركيا ونيجرييا جلاأت اإىل مبادرات م�شغرة 
وموجهة اإىل فئات معينة مثل التحويالت النقدية 
الربامج  اكت�شبت  وقد   .)70()3.7 )الإطار  امل�رشوطة 
�شعبية  الجتماعية  للم�شاعدة  امل�رشوطة  غري 
اإجراء  من  بد  ل  الربامج،  هذه  جدوى  ومع  كبرية.  
مزيد من الإ�شالحات الهيكلية، ل �شيما يف حالت 
تعر�س جمتمعات وجمموعات معينة لالإق�شاء عن 

ال�شلطة وعملية �شنع القرار.
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التقدم الب�رشي لي�ص 
مهمة منوذج �احد بل 

نتيجة لعمل جمموعة 
�ا�سعة من املوؤ�س�سات

دوراً  والر�شد  امليزانية  تخ�شي�س  عملية  وتوؤدي 
رئي�شياً على هذا ال�شعيد. وقد �شجل حت�شن كبري 
بالطالع  للنا�س  �شمح  مما  املالية،  ال�شفافية  يف 
على املبالغ التي جتنيها احلكومة وطريقة اإنفاقها، 
ومنحهم يف العديد من البلدان فر�شة امل�شاركة يف 
هذه الإجراءات. وقد بذلت كذلك جهود ملعاجلة الفوارق 
واجلن�س)71(. املناطق  ح�شب  املخ�ش�شات  بر�شد 
الهادفة  ال�شيا�شات  بني  الإيجابي  الرتابط  ويف 
يبعث  ما  الب�رشية،  والتنمية  الإن�شاف  تعزيز  اإىل 
على الرتياح)72(. فنحن على علم باأنواع ال�شيا�شات 

الالزمة لتعزيز الإن�شاف، اأي �شيا�شات اإعادة توجيه 
الأغنياء  وحتميل  احلواجز،  واإزالة  الإنفاق،  اأولويات 
الأعباء املتوجبة عليهم من ال�رشائب. لكن الطرق 
املتبعة لتنفيذ ذلك تختلف  بني بلد واآخر.  فزيادة 
معدلت ال�رشائب قد ل تاأتي  بالنتائج املن�شودة يف 
النظامي.  التي تعتمد على القت�شاد غري  البلدان 
ال�شيا�شات  باأن  القائل  الأ�شا�شي  املبداأ  ويبقى 
الهادفة اإىل احلد من عدم امل�شاواة ت�شهم اأي�شاً يف 
تعزيز التنمية الب�رشية،  كافياً  لتوجيه عملية �شنع 

ال�شيا�شات يف خمتلف الظروف. 

ق�شة طويلة: ال�شوق والدولة والعقد الجتم�عي

واحد  نظام  من  فما  كبري.  بتنوع  الأ�شواق  تت�شم 
لل�شوق ول للدولة. وميكن تنظيم العالقات بني الأفراد 
خمتلفة.   اأطر  يف  الدولة  وموؤ�ش�شات  وال�رشكات 
واملفاهيم الأ�شا�شية التي تقوم عليها هذه الأطر، 
والتوقعات  واملعايري  والإنفاذ،  امل�شاءلة  اآليات  اأي 
الجتماعي.   العقد  اأ�شا�س  ت�شكل  عليها،  املرتتبة 
واخلدمات  ال�شلع  بع�س  الدولة  موؤ�ش�شات  وتوؤمن 
وحتدد اإطاراً لعمل الأ�شواق وفقاً ملا ين�س عليه العقد 
منه)73(. املنبثقة  واملمار�شات  والقواعد  الجتماعي 
الناجحة  التنمية  جتارب  اأن  بالذكر  واجلدير 
املتحدة  والوليات  وفرن�شا  فاأملانيا  بتنوعها.  تتميز 
ال�شلع  توؤمن  بلدان  كلها  واليابان  الأمريكية 
رخاء  الذين يعي�شون يف  بوفرة ل�شكانها  واخلدمات 
التعليم  يف  امل�شتويات  اأعلى  ت�شجل  وهي  مادي، 
وال�شحة واحلريات ال�شيا�شية يف الزمن احلايل. لكن 
هذه البلدان تختلف يف الطريقة التي تتفاعل بها 
الدولة مع القطاع اخلا�س. ففي القطاع املايل، مثالً، 
اأملانيا.   يف  ت�شغيلها  وتتوىل  �رشكات  امل�شارف  متلك 
التي متلك م�شارف،  فال�رشكات هي  اليابان  اأما يف 
ال�رشكات  كانت  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ويف 
ممنوعة من الحتاد مع امل�شارف حتى عام 1999)74(. 
اأما قطاع التعليم، فتعود اإدارته اإىل احلكومة املركزية 
واإىل  اأملانيا،  يف  الوليات  حكومات  واإىل  فرن�شا،  يف 
الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف  املحلية  احلكومات 
املوؤ�ش�شية  الهياكل  يف  وا�شحة  الفوارق  وتربز 
الأ�شواق. ففي �شيلي حتدد النتخابات  التي تنظم 
التناف�شية نقل ال�شلطة، ول تتدخل الدولة كثرياً 
يف اإنتاج ال�شلع )با�شتثناء النحا�س(، وحتدد الأ�شواق 
وخم�ش�شات  التقاعد  معا�شات  ا�شتثمار  وجهة 
التعليم.  اأما يف ال�شني التي يحكمها حزب واحد، 

فت�شيطر الدولة على قطاعات كبرية من القت�شاد 
مبا فيها القطاع امل�رشيف، وحتد من اإمكانية ح�شول 
املهاجرين على اخلدمات الأ�شا�شية، وحتظر تاأ�شي�س 
تايلند تعاين من عدم  تزال  امل�شتقلة. ول  النقابات 
اإىل  حني  من  اجلي�س  ويتدخل  ال�شيا�شي  ال�شتقرار 
نخبة  ت�شيطر  فيما  ال�شيا�شية،  ال�شوؤون  يف  اآخر 
�شغرية من رجال الأعمال على ال�شلطة القت�شادية 

واملالية وال�شيا�شية)75(.
بع�س  بني  كبرية  املوؤ�ش�شات  يف  الفوارق  وتبدو 
البلدان التي حققت جناحاً بارزاً يف حت�شني ال�شحة 
م�شتوى  على  تغرّياً  ت�شهد  مل  فتون�س  والتعليم. 
فاألغت  نيبال  اأما  عاماً.   23 منذ  اجلمهورية  رئا�شة 
طويل.   �شيا�شي  نزاع  بعد  موؤخراً  امللكي  النظام 
يف  التقدم  معظم  وُعمان  اإندوني�شيا  اأحرزت  وقد 
ال�شحة والتعليم يف ظل نظام ال�شلطة الأحادية 
ويف بنغالدي�س التي عانت من انتكا�شات متكررة يف 
احلكم منذ ال�شتقالل يف اأوائل ال�شبعينات، عملت 
للحكومة  التابعة  غري  القوى  من  كبرية  جمموعة 
على  غرامني(  وم�رشف  براك  منظمة  �شيما  )ل 
تاأمني القرو�س ملاليني الفقراء ودعم تاأمني اخلدمات 
على  ب�شيط  مثل  �شوى  ذلك  ولي�س  الأ�شا�شية)76(. 
املمار�شات املبتكرة التي ميكنها اإعادة حتديد العالقة 
التنمية  عملية  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 

)الإطار 3.8(.
من  ومتنوعة  وا�شعة  جمموعة  اأن  الوا�شح 
اأن  ويبقى  الب�رشي.  التقدم  اإىل  توؤدي  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شات   هذه  تنظيم  كيفية  فهم  نحاول 
هي  التي  وال�شوق  والدولة.   ال�شوق  بني  للعالقات 
�شكل من اأ�شكال تنظيم عملية الإنتاج حيث حتتل 
اأ�شا�شياً  ركناً  تعترب  كبرية،  ح�شة  اخلا�شة  امللكية 
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دور القط�ع اخل��س يف التنمية الب�شرية3.8الإطار

اإطار  موؤخراً  وقد ظهر  الب�رشية.   التنمية  اأ�شا�شي يف  اخلا�س هو عن�رش  القطاع 
مفهومي جديد يتناول دور القطاع اخلا�س يف التنمية، يف املوؤ�ش�شات الإمنائية التي 
واأ�رشاً، ب�شفتهم  اأفراداً  اإتاحة الفر�س واخليارات اأمام الفقراء،  تقر بدور ال�شوق يف 
الإطار،  لهذا  اأعطيت  التي  الأو�شاف  كرثت  وقد  وعمالً.   وم�شتهلكني  منتجني 
اخلا�س  للقطاع  تنمية  واآخرون  ال�شوق،  عرب  �شاملة  تنمية  فيه  راأى  من  فمنهم 
يبقى  ال�شمول  اأن  اإل  الفقراء،  م�شالح  تخدم  اأ�شواق  واإن�شاء  الفقراء،  ل�شالح 

الطابع الغالب عليه.
وبينما يتدنى دخل الفرد من الفقراء، كثرياً ما يرتفع جمموع قدرتهم ال�رشائية.  
اأمريكي يف  200 دولر  فمتو�شط دخل الفرد من القرويني يف بنغالدي�س ل يتجاوز 
ال�شنة، اإل اأن �شكان القرى كمجموعة هم من اأكرب امل�شتهلكني خلدمات الت�شالت. 
فقد اأ�شبح يف متناول الفقراء احل�شول على خدمات الهاتف النقال يف خمتلف 
اأنحاء العامل، ول �شيما يف بنغالدي�س والفلبني وكينيا والهند، بعد اأن انخف�شت 
كلفتها نتيجة للمناف�شة والتقدم التكنولوجي.  وي�شهم احل�شول على خدمات 
بالتوا�شل عرب م�شافات طويلة  ي�شمح لهم  اإذ  الفقراء  الهاتف يف حت�شني حياة 
الفقراء  من  العديد  على  النقال  الهاتف  �شهل  وقد  اأعمالهم.   وي�شاعدهم يف 
احل�شول على اخلدمات املالية الأ�شا�شية.  ففي حالة �شكان كينيا مثالً، ت�شكل 
 ، Safaricom وهي خدمة على الهاتف النقال تقدمها �رشكة ، M-PESA خدمة
و�شيلة �رشيعة واآمنة ومنخف�شة الكلفة لإيداع الأموال وحتويلها اإىل جميع اأنحاء 

البالد، وي�شتفيد من هذه اخلدمة حالياً حواىل 25 يف املائة من ال�شكان.
للفقراء يف جمالت  اخلدمات  اخلا�س  القطاع  يوؤمن  الأحيان  من  الكثري  ويف 
اأ�رش  ل ت�شتطيع احلكومة تاأمينها لهم، مثل خدمات املياه والت�شالت.  وتر�شل 
عديدة، وحتى الأ�رش الفقرية، اأولدها اإىل املدار�س اخلا�شة يف مناطق كثرية حيث ل 
ت�شتويف املدار�س الر�شمية امل�شتوى املطلوب. ففي مدينة لهور الباك�شتانية، مثالً، 
اخلا�شة.   املدار�س  الدخل  املنخف�شة  الفئات  من  الأولد  من  املائة  يف   37 يق�شد 
والقرو�س هي مثال اآخر على فعالية القطاع اخلا�س.  وقد اعتمدت م�شارف عديدة 
يف خمتلف اأنحاء العامل منوذج القرو�س ال�شغرية الذي اأطلقه م�رشف غرامني يف 

بنغالدي�س.
مع  احلال  هو  كما  اأي�شاً،  تزايد  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  وال�رشاكات 
التحالف العاملي للقاحات والتح�شني، وهو عبارة عن �رشاكة بني القطاعني العام 
نامياً. وي�شكل ال�شمان  واخلا�س جنحت يف تاأمني اللقاحات ملجموعة من 72 بلداً 
ت�شاهم  التي  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�رشاكة  على  اآخر  مثالً  الجتماعي 
يف �شد النق�س  يف اخلدمات التي يوؤمنها القطاع العام.  ففي كولومبيا، يوؤمن 
�شندوق التعوي�س اخلا�س بالأ�رش لأنتيوكيا )COMFAMA(، وهو عبارة عن موؤ�ش�شة 
اجتماعية ل تتوخى الربح، خدمات ال�شحة والتعليم والإ�شكان والإقرا�س والتدريب 
والدنيا  الو�شطى  الطبقتني  من  املحتاجة  لالأ�رش  الجتماعية  واخلدمات  العملي 

بالتعاون مع عدد من املنظمات الدولية.

.Alderman، Orazem، and Paterno 2001; Prahalad 2004; Nelson and Prescott 2008 :امل�شدر

يف اأي نظام اقت�شادي قادر على توليد الزخم الالزم 
لإحداث تغيري يف معظم اأبعاد التنمية الب�رشية.  اإل 
اأن ال�شوق ل ت�شاهم يف اإحراز تقدم يف اأبعاد اأخرى 
من التنمية الب�رشية. وهناك ما ي�شري اإىل اأن ال�شوق 

هي عن�رش �رشوري لكنه غري كاف.
وهذه الكلمات تذكر مبا قاله كارل بولين منذ 
لأ�شطورة  ال�شيق  طرحه  يف  عاماً،   60 من  اأكرث 
ال�شوق الذاتية ال�شوابط، اأي فكرة وجود ال�شوق يف 
فراغ �شيا�شي وموؤ�ش�شي. والأ�شواق ل تنجح عموماً 
وال�شتقرار  الأمن  مثل  العامة،  اخلدمات  تاأمني  يف 
�شلعاً  تنتج  التي  فال�رشكات  والتعليم.  وال�شحة 
العاملة  الأيدي  كثافة  على  بالعتماد  رخي�شة 
م�شتوى  يهمها  ل  قد  الطبيعية  املوارد  وت�شتغل 
�شحة  ول  العاملة،  للقوى  العلمي  التح�شيل 
الأيدي  من  كبرية  اأعداد  توفرت  اإذا  فيها  العاملني 
الرتاخي يف معايري  اليوم يف  ذلك  ونلم�س  العاملة. 
النامية.   البلدان  يعتمدها عدد من  التي  ال�شالمة 
موؤ�ش�شات  من  النتقال  اإن  القول  ميكن  وهكذا، 
املجتمعات  يف  قائمة  تزال  ل  التي  التعا�شد 
التقليدية، اإىل عالقات ال�شوق قد ي�شعف الروابط 

الإن�شانية والجتماعية يف املجتمعات)77(.
الجتماعية  الهيئات  تتخذها  اإجراءات  وبدون 
ال�شوق  تبقى  ال�شوق،  عمل  ل�شتكمال  الدولة  اأو 

ال�شعيفة  فال�شوق  البيئة.  حماية  عن  قا�رشة 
يف  بل  ل  الظروف،  يف  ت�شهم  اأن  ميكن  ال�شوابط 
الكوارث، املوؤدية اإىل التدهور البيئي. ومن اآخر الأمثلة 
على ذلك ان�شكابات النفط يف خليج املك�شيك يف 
مماثلة يف  ان�شكابات  وقعت  ما  وكثرياً    .2010 عام 
العقود الأخرية، بحيث �شهد العامل ثالثة اإىل اأربعة 
اأكرث من  حوادث نفطية �شنوياً، مما �شاهم يف هدر 
اأن  بالذكر  واجلدير  1.5 مليون برميل من النفط)78(. 
الن�شكابات املر�شودة ل ت�شكل �شوى ُع�رش كمية 
�شنوياً)79(.   املحيطات  يف  تن�شكب  التي  النفط 
الن�شكابات  اأدت  املا�شية،  اخلم�شني  الأعوام  ويف 
النفايات،  وطمر  النيجر،  دلتا  يف  املزمنة  النفطية 
احل�شا�شة  الرطبة  الأرا�شي  تدمري  اإىل  الغاز  واإحراق 
احلياة  على  والق�شاء   الأنهر،  جماري  و�شد  بيئياً، 
اأثر  مما  الهواء،  ونوعية  بالرتبة  ال�رشر  واإحلاق  الربية، 

على حياة ال�شكان يف املنطقة)80(. 
يف  ح�شل  ما  ذلك،  على  الأخرى  الأمثلة  ومن 
اإندوني�شيا يف عام 2006 حيث تدفق الطني بغزارة 
اإثر النفجار الذي ح�شل يف موقع ل�شتخراج الغاز 
الأرا�شي  من  الهكتارات  اآلف  مغطياً  الطبيعي، 
التحقيقات  القرى. وقد خل�شت  يف عدد كبري من 
عن  جنم  احلادث  هذا  اأن  اإىل  اأجريت  التي  امل�شتقلة 
احلفريات، اإل اأن ال�رشكة رف�شت الإقرار مب�شوؤوليتها 
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للمال د�ر اأ�سا�سي، اإل 
اأن �فرة من الأدلة تظهر 

بو�سوح اأن التقدم 
يف نواح اأخرى من 

التنمية الب�رشية ممكن 
د�ن الن�سغال بالنمو 

القت�سادي

عن احلادث وامتنعت عن التعوي�س على املت�رشرين)81(. 
ومن املتوقع اأن ي�شتمر تدفق الطني طوال 30 عاماً.    
قواعد  جمتمع  كل  يحدد  اأن  ال�رشوري  ومن 
والعمال  ال�رشكات  بني  العالقات  ترعى  اأ�شا�شية 
احلقوق  ت�شمن  اأن  على  والدولة،  واملجتمعات 
الأ�شا�شية للملكية، وت�شون �شيادة القانون، وحتدد 
امللكيات اخلا�شعة للحماية والقوانني التي حتميها.  
اإدارة  على  قادرة  موؤ�ش�شات  اإىل  املجتمعات  وحتتاج 
النزاعات  وف�س  والأفراد  املجموعات  بني  ال�رشاعات 
التي  املوؤ�ش�شات  اأنواع  القانون. وتتعدد  وفقاً حلكم 
ميكن اأن تدعم التنمية الب�رشية العادلة وامل�شتدامة، 

بينما تخفق اأنواع اأخرى يف حتقيق ذلك.
وهياكل ال�شوق هي الدليل على مدى �شموليتها.  
فهي اإما تكون خا�شعة لإحدى النخب ال�شيا�شية 
اأو تت�شم بالنفتاح وامل�شاركة. وكثرياً  والقت�شادية 
القلة  عليها  ت�شيطر  التي  الأ�شواق  حتدث  ما 
على  �شلبياً  اأثراً  الدولة،  موؤ�ش�شات  يف  املتجذرة 
توؤمن  كانت  ولو  حتى  الطويل،  املدى  على  النمو 
واجلدير  الق�شري.  املدى  على  النفوذ  لذوي  عائدات 
الجتماعية  والعقود  ال�شاملة  الأ�شواق  اأن  بالذكر 
اأكرث  الب�رشية  التنمية  اأولوياتها  �شمن  ت�شع  التي 

دينامية وثباتاً، واأكرث اإن�شافاً واأمناً.
ال�شيا�شية  ال�شلطة  النماذج بني  وجتمع بع�س 
املركزة واملناف�شة القت�شادية القوية، مثلما و�شف 
الكثريون التجربة ال�شينية)82(. وكثرياً ما توؤدي بع�س 
امل�شاواة. فعندما ل  اإىل تعميق عدم  النماذج  هذه 
املوؤ�ش�شات  على  ي�شعب  �شاملة،  الدولة  تكون 
املعنية بامل�شاءلة اأن حتد من الأثر ال�شلبي لالأ�شواق 
غري اخلا�شعة لل�شوابط على اأبعاد اأخرى من الرفاه.  
اإحدى الدرا�شات احلديثة يف ال�شني وجود  واأظهرت 
والنمو  العمال  وفيات  معدل  بني  اإيجابية  عالقة 
القت�شادي، م�شرية اإىل اأن تباطوؤ النمو يف ال�شني 

ميكن اأن ينقذ حياة العديد من الأ�شخا�س)83(.
لكن  قادرة،  دولة  يتطلب  ال�شوابط  وفر�س 
فقد  الأحيان.  معظم  متوفرة يف  غري  القدرة  هذه 
اقتبا�س  النامية  البلدان  حكومات  بع�س  حاولت 
متقدمة  حديثة  دولة  يف  ت�شلح  التي  الإجراءات 
الالزمة  القدرات  ول  املوارد  لديها  تكون  اأن  من غري 
لتنفيذ تلك الإجراءات. فعلى �شبيل املثال، اأخفقت 
اأمريكا  بلدان  يف  الدولة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
الالتينية عندما حاولت تلك البلدان اعتماد �شيا�شة 
�شناعية وطنية تهدف اإىل ت�شجيع الإنتاج املحلي 
وال�شتعا�شة به عن الواردات)84(. اأما يف �رشق اآ�شيا 
يف  والقوية  القادرة  الدولة  جناح  يف  العربة  فكانت 

حتريك التنمية ومنو ال�شوق. 

املدين  املجتمع  منظمات  تكون  اأن  وميكن 
وال�شوق معاً. ففي  الدولة  قادرة على كبح جموح 
احلكومية،  غري  املنظمات  مار�شت  اإندوني�شيا، 
الدولة  على  �شغوطاً  العمال  ونقابات  وال�شحافة 
برامج  وتوفري  ال�شيا�شية  احلريات  تعزيز  اأجل  من 
احلد من الفقر بعد الأزمة املالية لعام 1997. اإل اأن 
احلكومات التي ت�شعى اإىل قمع املعار�شة قادرة على 
تقييد ن�شاط املجتمع املدين.  ففي عام 2009 مثالً 
اأ�شدرت احلكومة الإثيوبية قانوناً مينع املنظمات غري 
احلكومية التي تتعدى فيها ن�شبة التمويل الأجنبي 
اأي ن�شاط مرتبط بق�شايا  تنفيذ  املائة من  10 يف 

الدميقراطية اأو العدل اأو حقوق الإن�شان.
ال�شدمات  مثل  اخلارجية  للعوامل  وميكن 
اأن توؤدي اإىل حتولت  اأو التهديد بالجتياح،  التجارية 
املدى  على  اإيجابي  اأثر  لها  يكون  ال�شيا�شة  يف 
�شيلي  جتربة  الناجحة  النمو  جتارب  ومن  البعيد. 
حيث  ال�شينية،  تايوان  ومقاطعة  اجلنوبية  وكوريا 
بعد  النكفاء  خطر  القت�شادية  النخب  واجهت 
ي�شارية متطرفة.   اأنظمة  احلكم  اأن �شيطرت على 
ول�شمان النجاح القت�شادي، اأعطى القادة يف جمال 
الأعمال ل�شانعي ال�شيا�شات ال�شتقاللية الكافية 
ل�شتمرارية  اأ�شا�شي  �رشط  هذا  وكان  للتحرك. 

الطبقة احلاكمة)85(. 
اإىل  توؤدي  اأن  كذلك  الداخلية  للعوامل  وميكن 
على  اأمثلة  ثالثة  يلي  وفيما  ال�شيا�شات.  تغيري يف 
يف  روزفلت  تيودور  الأمريكي  الرئي�س  جناح  ذلك: 
الق�شاء على ما كان يعرف  "بالبارونات الل�شو�س"، 
حترير  اأجل  من  املك�شيك  اتخذتها  التي  واخلطوات 
احلرة  التجارة  اتفاق  اإىل  والن�شمام  اقت�شادها 
اأ�شبانيا  وتوجه  الديون،  اأزمة  اإثر  ال�شمالية  لأمريكا 
فرانكو)86(.   موت  بعد  الدميقراطية  الدينامية  نحو 
اإل ان التوازن ل يكون مثالياً عندما ت�شتمر القلة يف 
ال�شتفادة من �شعف الدولة على امل�شتوى القانوين 
خ�شخ�شة  فتحت  املك�شيك،  ويف  والتنظيمي. 
الذين  الفرقاء  اأمام  املجال  الطبيعية  الحتكارات 
يتمتعون بعالقات �شيا�شية وا�شعة لتحقيق مزيد 

من الأرباح، مما �شمح لهوؤلء بجمع ثروات طائلة.
واإيجابية  فعالة  الديناميات  تكون  اأن  وميكن 
�شاملة  موؤ�ش�شات  اإىل  البلدان  تتو�شل  عندما 
تناف�شية  وموؤ�ش�شات  ال�شوق  م�شتوى  على 
نادرة  احلالة  هذه  لكن  ال�شيا�شة.  م�شتوى  على 
انتهاء  بعد  اأفريقيا  جنوب  جتربة  وت�شري  و�شعبة. 
حتى  احلكومات،  اأن  اإىل  العن�رشي،  الف�شل  نظام 
يف املجتمعات التي تعاين من عدم امل�شاواة، ميكن 
الت�شحية  دون  من  الوا�شعة  امل�شاركة  ت�شجع  اأن 



تقرير التنمية الب�شرية 642010

بالإ�شالحات الالزمة على الرغم من التحديات التي 
يزالون  ل  والذين  الفقراء  دمج  يف   قائمة  تزال  ل 
خارج القطاع النظامي)87(. ويُ�شتخل�س من هذا اأن 
غري  القلة  عليه  ت�شيطر  الذي  الراأ�شمايل  النظام 
البتكار  طاقات  يحا�رش  لأنه  اإما  لال�شتمرار،  قابل 
يف مرافق الإنتاج، كما حدث يف حالة اإخفاق نظام 
ال�شتعا�شة عن الواردات يف بلدان اأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، اأو لأن التقدم املادي يو�شع تطلعات 

الأفراد، ويزعزع حتكم القلة بالنفوذ.  

*                       *                       *                  

التقدم  نو�شح  اأن  الف�شل  هذا  يف  حاولنا  لقد 
البلدان،  بني  الفوارق  نبني  واأن  العامل،  يف  املحرز 
القت�شادي  النمو  بني  الثابتة  العالقة  وغياب 
اأخرى من التنمية الب�رشية، ودور  اأبعاد  والتقدم يف 
التقدم.  يف  احلديثة  والتكنولوجيا  الأفكار  نقل 
من  وفرة  اأن  اإل  اأ�شا�شياً،  دوراً  للمال  اأن  و�شحيح 
الأدلة تظهر بو�شوح اأن التقدم يف نواح اأخرى من 
بالنمو  الن�شغال  غري  من  ممكن،  الب�رشية  التنمية 
القت�شادي.  ولعل تنوع امل�شارات املعتمدة والنتائج 
املحققة هو ح�شيلة الختالف يف هياكل الأ�شواق 
اإىل  الإ�شارة  مع  الدولة،  موؤ�ش�شات  مع  وتفاعلها 
يف  رئي�شي  دور  له  ال�شامل  ال�شيا�شي  النظام  اأن 

هذا الإطار.
النتائج  هذه  من  ا�شتخال�شه  ميكن  الذي  ما 
فيما يتعلق بربنامج ال�شيا�شة العامة للم�شتقبل 

على امل�شتويني الوطني والدويل؟ لقد حددنا بع�س 
العوامل املوؤثرة يف التقدم الذي حتقق اأو مل يتحقق، 
وتو�شلنا اإىل خال�شة اأولية حول اأهم هذه العوامل.  
لكن معظم احلالت، تظهر اأن جمموعات خمتلفة 
خمتلفة  نتائج  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  ال�شيا�شات  من 

ح�شب الظروف املوؤ�ش�شية والقيود الهيكلية.
وفيها  ي�شجع  ما  ال�شورة  يف  اإن  القول  وميكن 
ما يدعو اإىل احلذر. فامل�شجع اأن اإحراز التقدم ممكن 
البلدان  ومعظم  �شخمة:  موارد  دون  من  حتى 
الإن�شان  حياة  لتح�شني  الالزمة  الو�شائل  لديها 
اإىل احلذر فهو غياب �شمانات  اأما ما يدعو  فيها.  
النجاح، لأن الطرق اإىل هذا النجاح تختلف بني بلد 
وال�شيا�شية  املوؤ�ش�شية  للظروف  وتخ�شع  واآخر، 

والتاريخية لكل بلد.
وعو�شاً عن اإعطاء و�شفات موحدة لل�شيا�شة 
الأ�شا�شية  املبادئ  ببع�س  الأخذ  ميكن  الإمنائية، 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  يف  بها  وال�شرت�شاد 
الإمنائية. وهذا ما نو�شحه يف بحث �شيا�شات اإعادة 
الإن�شاف  تعزيز  اإىل  الهادفة  فال�شيا�شات  التوزيع، 
قادرة على تعزيز التنمية الب�رشية، واإن اختلفت هذه 
ال�شيا�شات بني بلد واآخر. ويت�شمن الف�شل 6 مبادئ 

لتوجيه ال�شيا�شة العامة.
على  املرتكزة  العامة  ال�شيا�شة  نهج  ويلتقي 
املبادئ الأ�شا�شية بدلً من التو�شيات ال�شاملة مع 
نهج العدالة الذي تناوله الف�شل 1، من حيث وجود 
فر�س لتح�شني حياة الإن�شان من دون التفاق التام 

على ما يجب اأن يكون عليه املجتمع املثايل. 
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املا�شية، فا�شتعر�شا  الأربعني  الأعوام  الب�رشية يف  التنمية  2 و3 و�شع  تناول الف�شالن 
التقدم املحرز يف العامل والفوارق بني البلدان يف الأبعاد الثالثة لدليل التنمية الب�رشية، 
وهي ال�شحة والتعليم والدخل.  اإل اأن تناول التنمية من هذا املنظور يبقى غري مكتمل، 
اإذ اإن التنمية الب�رشية تُعنى اأي�شاً بالتمكني والإن�شاف وال�شتدامة، وكل هذه العنا�رش 

مقومات حلرية الإن�شان يف عي�س احلياة التي ين�شدها.  

الأبعاد  هذه  يف  التطورات  الف�شل  هذا  ويتناول 
عن  اأهمية  تقل  ل  التي  الب�رشية  للتنمية  الثالثة 
التنمية  دليل  ي�شملها  التي  الأ�شا�شية  الأبعاد 
ما  الإجماع حول  الكثري من  ولي�س هناك  الب�رشية. 
يعنيه التقدم يف الأبعاد الإ�شافية، كما اأن موؤ�رشات 
قيا�شها غري متوفرة. ولكن عدم اإمكانية قيا�س هذه 

الأبعاد مبقايي�س كمية ل يربر جتاهلها. 
التي  البلدان  اأن  هي  التطورات  هذه  وخال�شة 
حتقق  ل  الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  تقدماً  حتقق 
اأن  وميكن  الأخرى.  الأبعاد  يف  مماثالً  تقدماً  دائماً 
التنمية دليل  يف  مرتفعة  قيمة  البلدان  ت�شجل 

والإن�شاف  الدميقراطية  اإىل  تفتقر  واأن  الب�رشية 
وال�شتدامة، كما ميكن اأن ت�شجل قيمة منخف�شة 
من  جزءاً  ت�شتويف  واأن  الب�رشية  التنمية  دليل  يف 
ويف  وال�شتدامة.  والإن�شاف  الدميقراطية  �رشوط 
الب�رشية  التنمية  موا�شيع  بتنوع  تذكري  ذلك 
دائماً  ياأتي  اخلري  اأن  الفرتا�س  ميكننا  ول  وت�شعبها، 
طريقة  مع  النتائج  هذه  وتتعار�س  واحدة.   دفعة 
مقايي�شها ويف  الب�رشية  التنمية  يف  تفكرينا 
اإجراءاتها  حت�شني  اإىل  الرامية  ال�شيا�شات  ويف 
يف  نناق�شها  امل�شائل  وهذه  الوقت،  مع  ونتائجها 

الف�شل 6. 

الأبع�د الأخرى للتنمية الب�شرية

من  هما  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  الرنويج 
البلدان التي يحلو لكل امرئ اأن يولد ويعي�س فيها. 
وهذا ما يبينه دليل التنمية الب�رشية الذي ي�شنف 
هذين البلدين يف املرتبتني الأوىل والرابعة بني بلدان 
العامل. كما يثبت التقييم املقارن �شحة ذلك من 
العمر  )اأي  الب�رشية  التنمية  دليل  عنا�رش  حيث 
املتوقع والتعليم والدخل( ومن حيث بع�س الأبعاد 
دليل  يف  امل�شمولة  وغري  بالرفاه  املتعلقة  الأخرى 
بنظام  يتمتعان  البلدان  فهذان  الب�رشية.  التنمية 
دميقراطي قوي، قائم على ف�شل ال�شلطات واحرتام 
�شيادة القانون، و�شمان احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

للمواطنني.  
   ولكن هذين البلدين ل ي�شجالن اأداًء جيداً يف 
البيئية)1(.   ال�شتدامة  �شيما يف  ول  الأبعاد،  جميع 
التي  لال�شتهالك،  الإيكولوجية  الب�شمة  وح�شب 
بيولوجياً  املنتجة  والبحار  الأرا�شي  م�شاحة  تقي�س 

بلد  ي�شتهلكها  التي  املوارد  توليد  لإعادة  والالزمة 
 4.5 الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�شتهلك  معني، 
البيئية  ال�شتدامة  مع  يتنا�شب  مما  اأكرث  مرات 

العاملية، والرنويج 3.1 مرات.
التنمية  دليل  العالقة بني   4.1 ال�شكل  ويظهر 
وال�شتدامة،  امل�شاواة،  وعدم  والتمكني  الب�رشية 
با�شتخدام مقيا�س للحرية ال�شيا�شية، والفارق بني 
دليل التنمية الب�رشية والدليل املعدل بعامل عدم 

امل�شاواة ومقيا�س ال�شتدامة)2(.
النمط  هذا  يعترب  ل  امل�شاواة،  عدم  وبا�شتثناء 
مدلول  ذات  عالقة  من  ما  الواقع،  ففي  وا�شحاً. 
الب�رشية.   التنمية  ودليل  ال�شتدامة  بني  اإح�شائي 
اأما الدميقراطية فهي ترتبط اإيجابياً بدليل التنمية 
الب�رشية يف املتو�شط، اإل اأن التغرّي الذي يطال هذه 
العالقة هو اأكرب بكثري من التغرّي يف عدم امل�شاواة.  
عدد  ارتفاع  هو  الرتابط  هذا  غياب  على  والدليل 
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ارتف�ع دليل التنمية الب�شرية ل يعني ب�ل�شرورة الدميقراطية اأو الإن�ش�ف اأو ال�شتدامة4.1ال�شكل

الرتابط بني دليل التنمية الب�شرية والأبع�د الأخرى للتنمية الب�شرية، 2010
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مالحظة: تعود البيانات لعام 2010 اأو لآخر عام تتوفر عنه البيانات. وت�شري اخلطوط اإىل متو�شطات التوزيع. وترمز القيم املئوية اإىل ح�شة البلدان يف كل مربع.  انظر الف�شل 5 لالطالع على تركيب ونتائج مقايي�س عدم امل�شاواة.

.Marshall and Jaggers )2010(؛ و)2010g( امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل بيانات البنك الدويل

البلدان التي ت�شجل معدلً مرتفعاً يف دليل التنمية 
الب�رشية ول ت�شجل اأداًء جيداً على �شعيد املتغرّيات 
اللون من  الفاحتة  الأق�شام  التي تظهر يف  الأخرى، 
ال�شكل 4.1. وي�شجل حواىل واحد على اأربعة بلدان 
معدلً مرتفعاً يف دليل التنمية الب�رشية وم�شتوى 
منخف�شاً يف ال�شتدامة، وتنطبق ال�شورة نف�شها 

تقريباً على الدميقراطية ولكنها اأقل حدة.
وتعطي هذه الروابط الب�شيطة �شورة خاطفة 
بكثري.  وقد جرت مناق�شات  اأكرث تعقيداً  عن واقع 
م�شتفي�شة حول الرابط بني الدميقراطية والتنمية 
القت�شادية والجتماعية، مثالً، وحول دور الإن�شاف 

يف التنمية)3(. ومن املنطقي التفكري يف وجود عالقة 
ترابط اإيجابية، وتقدم الدرا�شات التي اأجريناها اأدلة 
قاطعة على ذلك فيما يلي.  ولكن ل ميكننا اجلزم 
باأن الزيادة يف قيمة دليل التنمية الب�رشية يرافقها 
حت�شن يف الأبعاد الأخرى للتنمية الب�رشية ول اجلزم 
باأن التح�ّشن يف هذه الأبعاد يوؤدي اإىل زيادة يف قيمة 

دليل التنمية الب�رشية. 
الأخرى  الأبعاد  يف  الجتاهات  يلي  فيما  نقيم 
على  الجتاهات  هذه  قدرة  ومدى  الب�رشية،  للتنمية 
اإىل ا�شتنتاجات ب�شاأن التقدم وتوجيه  الو�شول بنا 

ال�شيا�شة العامة.

التمكني
يف اجلملة الفتتاحية يف ديباجة ميثاق الأمم املتحدة، 
يتجذر مفهوم التقدم يف �شياق "احلرية الوا�شعة".  
على  الإن�شان  قدرة  بتعزيز  يعرف  الذي  والتمكني 
نهج  يف  اأ�شا�شي  عن�رش  هو  التغيري،  اإحداث 
واملجموعات  الأفراد  قدرة  على  وي�شدد  الإمكانات. 
والإمنائية،  ال�شيا�شية  العمليات  امل�شاركة يف  على 
والتاأثري فيها وال�شتفادة منها يف الأ�رش واملجتمعات 
قيمة  يعترب  الذي  التمكني  يرتبط  كما  والبلدان. 
من  ولكن  التنمية.   نتائج  من  بالعديد  جوهرية 
مبقايي�س  والجتاهات  امل�شتويات  قيا�س  ال�شعب 
حول  النظر  وجهات  يف  لالختالفات  نظراً  كمية 

املوا�شيع الهامة، وندرة املقايي�س القابلة للمقارنة 
وهي  املتوفرة  املوؤ�رشات  اأف�شل  على  ونركز  دولياً. 
حمدودة، مع التذكري باأنها تفتح جمرد نافذة �شيقة 

على وقائع مت�شعبة)4(.
تقرير  يف  الهامة  املوا�شيع  من  التمكني  وكان 
ويرد يف  الأول.  العدد  اإطالق  منذ  الب�رشية  التنمية 
اللمحة العامة لتقرير التنمية الب�رشية لعام 1990 
الب�رشية.   للتنمية  اأ�شا�شية  الب�رشية  "احلرية  اأن 
ويجب اأن يكون النا�س اأحراراً يف ممار�شة خياراتهم يف 
ظل اأ�شواق �شليمة، ويجب اأن يكون لديهم �شوت 
حا�شم يف ر�شم الأطر ال�شيا�شية")5(. واأ�شار التقرير 



67 الف�صل 4 اخلري ل ي�أتي كله دفعة واحدة

منو �شريع يف تكنولوجي� الت�ش�لت ولكن النف�ذ اإليه� م� زال 4.2ال�شكل
منخف�ش�ً يف البلدان الفقرية

عدد ال�شك�ن الذين ي�شتعملون الإنرتنت وامل�شرتكني يف اله�تف لكل 100 ن�شمة، ح�شب م�شتوى التنمية الب�شرية، 
 2000-2008
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مالحظة: متثل الأرقام املدونة فوق الأعمدة الن�شب املئوية للنمو يف الفرتة املحددة.  ت�شمل ال�شرتاكات الهاتفية الهاتف النقال والثابت.

امل�شدر: الحتاد الدويل لالت�شالت، 2009. 

اإىل �رشورة قيا�س احلريات ال�شيا�شية لأن القيمة التي 
الب�رشية يف  التنمية  تعطى لإجنازات مت�شابهة يف 
اإطار دميقراطي تختلف عن القيمة التي تعطى لها 
يف اإطار غري دميقراطي. وكان تقرير التنمية الب�رشية 
لعام 1993 حول امل�شاركة اأول تقرير يتناول مو�شوع 
اأ�شا�شاً  املو�شوع  هذا  و�شكل  مبا�رشة.  التمكني 
حقوق  حول   2000 لعام  الب�رشية  التنمية  لتقرير 
الإن�شان، وتقرير عام 2002 حول الدميقراطية، وتقرير 
عام 2004 حول احلريات الثقافية)6(. كما ركز العديد 
التي �شدرت  الوطنية  الب�رشية  التنمية  تقارير  من 
موؤخراً على التمكني، واعتمد العديد منها مقايي�س 
الب�رشية  التنمية  تقارير  اأحد  وا�شتخدم  ابتكارية. 
الجتماعي  الإق�شاء  لقيا�س  موؤ�رشاً  نيبال  يف 
ال�شكان،  من  خمتلفة  ملجموعات  وال�شيا�شي 
الرابط  واأو�شح وجود فوارق جغرافية كبرية، وغياب 
بني التمكني ودليل التنمية الب�رشية. كما ابتكر اأحد 
لقيا�س  موؤ�رشاً  �شيلي  يف  الب�رشية  التنمية  تقارير 
متكني ال�شكان ا�شتناداً اإىل معلومات ا�شتمدت من 
النفاذ  القدرة على  ب�شاأن  النا�س  لآراء  ا�شتطالعات 
ال�شلع  على  واحل�شول  الجتماعية،  ال�شبكات  اإىل 
واخلدمات العامة، واملواقف حيال ال�شلطة. وتناولت 
تقارير التنمية الب�رشية يف اجلمهورية الدومينيكية 
اأبعاد التمكني وابتكرت دليالً جديداً ي�شمل عنا�رش 

فردية وجماعية)7(.

تغريرّ يف التوقع�ت
يف  الكبرية  الزيادة  اأهمها  اأ�شا�شية،  عوامل  اأدت 
والتح�شيل  والكتابة  بالقراءة  الإملام  معدلت 
اإف�شاح  اإىل  العامل،  بلدان  من  العديد  يف  العلمي 
املعلومات قبل  ال�شكان لالطالع على  اأمام  املجال 
حما�شبة  على  قدرتهم  وتعزيز  خياراتهم،  اتخاذ 
احلكومات.  وحدث اأي�شاً تغرّي جذري، ولو بطيء، يف 

املعايري والتوقعات يف العديد من الأماكن.  
واأحدثت ثورة التكنولوجيا يف ظل العوملة حتولً 
الهواتف  انت�شار  اأدى  فقد  ال�شيا�شي.  امل�شهد  يف 
النفاذ  وات�شاع  التلفزيونية،  والف�شائيات  النقالة 
اإىل �شبكة الإنرتنت، اإىل وفرة يف املعلومات املتاحة 
وا�شتعمال  الآراء.  عن  التعبري  على  القدرة  وتعزيز 
البلدان  يف  جداً  مرتفع  التكنولوجيات  هذه 
املتقدمة، حيث بحلول عام 2008، كان 70 يف املائة 
وبلغت  الإنرتنت،  �شبكة  ي�شتعملون  ال�شكان  من 
الواحد،  للفرد   1.5 الهاتف  يف  ال�شرتاكات  ن�شبة 
التنمية  ذات  البلدان  يف  منخف�شاً  يزال  ل  ولكنه 
الب�رشية املنخف�شة )ال�شكل 4.2(. اإل اأن النمو كان 

مذهالً يف العقد املا�شي، اإذ ارتفع معدل النفاذ اإىل 
الإنرتنت اأكرث من 4,000 يف املائة، كما ارتفعت ن�شبة 
يف   3,500 حواىل  الهاتف  يف  امل�شرتكني  ال�شكان 
املائة)8(. وميكن اأن تعطي التكنولوجيا اجلديدة �شوتاً 
هذه  اأن  يوؤكد  البع�س  اأن  مع  املهم�شني،  لل�شكان 
ميلكون  الذين  ال�شكان  قدرة  اإل  تعزز  ل  البتكارات 

املوارد اأ�شالً)9(.
والزيادة امللحوظة يف انت�شار الإنرتنت وا�شتعمال 
القيود  من  الرغم  على  ح�شلت  النقال  الهاتف 
متو�شط  كان  املثال،  �شبيل  فعلى  الهيكلية. 
ال�شتفادة من خدمة الكهرباء يف البلدان النامية 
املناطق  ويف  املائة.  70 يف  يتجاوز  ل   2008 عام  يف 
املائة  يف   59 اإىل  الن�شبة  هذه  تنخف�س  الريفية، 
فقط وحتى اأقل بكثري، اأي 21 يف املائة، يف البلدان 

التي ينخف�س فيها دليل التنمية الب�رشية)10(.
ال�شاحة  اإىل  املحلية  بالق�شايا  العوملة  ودفعت 
الدولية. وخري تعبري عن هذا الجتاه هو تو�شع ن�شاط 
املجتمع املدين بحيث جتاوزت احلدود الوطنية ليتخذ 
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مزيد من البلدان يعتمد النظ�م الدميقراطي4.3ال�شكل
الجت�ه�ت يف الدميقراطية ح�شب م�شتوى دليل التنمية الب�شرية وعموم�ً، 2008–1971 
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مالحظة: ت�شمل هذه البيانات احل�شابية عدد الأنظمة الدميقراطية التي تتناوب فيها الأحزاب احلاكمة على ال�شلطة، وجرى ح�شابها كن�شبة 
من عدد احلكومات غري الدميقراطية اإ�شافة اإىل الدميقراطيات التي لي�س فيها تناوب على ال�شلطة. 

.)2009( )Cheibub، Gandhi and Vreeland( امل�شدر: ح�شابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�شتناد اإىل �شيبوب، وغاندي، وفريالند

بُعداً عاملياً، فارتفع عدد املنظمات الدولية اأكرث من 
 25,000 وبلغ  و2010،   1970 خم�س مرات بني عامي 
منظمة تقريباً)11(. وكثرياً ما تتخذ موجات الحتجاج 
نظام  مقاطعة  عليه  ت�شهد  ما  وهذا  دولياً،  بُعداً 
والتظاهرات  اأفريقيا،  جنوب  العن�رشي يف  الف�شل 
املطالبة باإنهاء ال�رشاع يف دارفور، والدعم املقدم من 
البلدان الغربية اإىل املحتجني املوؤيدين للدميقراطية 

يف اإيران وميامنار.

الدميقراطية وحرية الختي�ر

يف هذه الأجواء، انت�رشت الدميقراطية وات�شعت اأمام 
الوطني،  امل�شتوى  ال�شكان حرية الختيار)12(. وعلى 
الر�شمية،  الإجرائية  الدميقراطية  انت�شار  يالحظ 
وعلى امل�شتوى دون الوطني، نرى ارتفاع يف عمليات 
ما  مع  اأ�شكالها،  اختالف  على  املحلية  امل�شاركة 
تتيحه من اإمكانات للم�شاءلة. واأحرز بع�س التقدم 
يف حماية حقوق الإن�شان، وكذلك بع�س النك�شات.  
عر�شة  املا�شي  كانت يف  التي  الهويات  واأ�شبحت 
تاريخياً لالإق�شاء واحلرمان، اأكرث قدرة على امل�شاركة 
حالت  اأن  مع  والجتماعي،  ال�شيا�شي  العمل  يف 

عدم امل�شاواة  ل تزال قائمة. 
وتظهر نتائج امل�شوح ال�شتق�شائية اأن معظم 
الأ�شخا�س يف خمتلف اأنحاء العامل ي�شعرون باأنهم 
هذه  عن  را�شون  وهم  بحرية  قراراتهم  يتخذون 
واأخرى،  الر�شا يختلف بني منطقة  احلرية)13(. وهذا 
درجة  باأعلى  املتقدمة  البلدان  �شكان  ي�شعر  اإذ 

منطقة  �شكان  يليهم  املائة(،  يف   80( الر�شا  من 
�رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ )77 يف املائة(، وياأتي يف 
املرتبة الأخرية �شكان اأوروبا واآ�شيا الو�شطى )50 يف 
املائة(، مما قد يعك�س ا�شطرابات املرحلة النتقالية اأو 
الختالفات يف وجهات نظر ال�شكان. وتبني اجتاهات 
حرية الختيار التي اأفيد بها عن 66 بلداً، اأن حت�شناً 

عاماً حتقق مع الوقت.
الرت�شح  القرتاع وحق  1970، كان حق  ويف عام 
ما  وكثرياً  بلداً.   30 لالنتخابات منتق�شاً يف حواىل 
اأفريقيا  اأما يف جنوب  احلق.   هذا  املراأة من  حرمت 
حق  من  والهنود  ال�شود  ال�شكان  اأغلبية  فحرمت 
اأزيلت معظم هذه القيود)14(. ومع  القرتاع. واليوم، 
اأن حقوق القرتاع باتت �شبه عاملية، ل يخلو توزيع 
الن�شب النتخابية من تباين ملحوظ، ول يزال بع�س 
البلدان مثل اململكة العربية ال�شعودية يقيد حق 

املراأة يف القرتاع.  
واحلكم الدميقراطي وحماية حقوق الإن�شان هما 
الدول  بني  الفرق  ولكن  ال�شيا�شية،  احلرية  اأ�شا�س 
جلياً.   دوماً  لي�س  الدميقراطية  وغري  الدميقراطية 
ويف الواقع، تت�شم طبيعة البلدان غري الدميقراطية 
والبلدان الدميقراطية والبلدان النتقالية بقدر من 
الت�شنيفات  له  تت�شع  ما  يفوق  والتنوع  الختالف 
الأنظمة  ن�شبة  ارتفعت  هنا،  من  الب�شيطة. 
مطلع  يف  البلدان  ثلث  من  اأقل  من  الدميقراطية 
ال�شبعينات اإىل اأكرث من الن�شف يف عام 1996 واإىل 
ثالثة اأخما�س يف عام 2008 ) ال�شكل 4.3()15(. واإذا 
لديها  التي  البلدان  املجموعة  هذه  ح�شبنا �شمن 
احلاكم  احلزب  ولكن  ال�شكل،  يف  دميقراطي  نظام 
ومل  واحدة  انتخابية  دورة  بعد  يخ�رش  مل  فيها 
ي�شلم ال�شلطة لغريه)16(، تتخطى ن�شبة الأنظمة 

الدميقراطية يف العامل الأربعة اأخما�س. 
ت�شجل  التي  املجموعة  يف  البلدان  ومعظم 
هي  الب�رشية  التنمية  لدليل  جداً  مرتفعة  قيمة 
بلدان دميقراطية. وحققت البلدان التي لديها قيمة 
يف  تقدم  ن�شبة  اأعلى  الدليل  لهذا  منخف�شة 
اأ�شبح  اإذ  الدميقراطي:  النظام  اإىل  التحول  عملية 
يكن  مل  حني  يف   ،2008 عام  يف  دميقراطياً  ثلثها 

بينها بلد دميقراطي واحد يف عام 1991. 
تقدم يف  اأ�رشع  الو�شطى  واآ�شيا  اأوروبا  حققت 
التحول الدميقراطي، وتلتها اأمريكا الالتينية والبحر 
اأوروبا واآ�شيا  الكاريبي. ومن بني البلدان النامية يف 
الوحيد  الدميقراطي  البلد  تركيا  كانت  الو�شطى، 
حتول  التالية،  الثالثة  الأعوام  ويف   .1988 عام  يف 
اإىل النظام الدميقراطي من اأ�شل 23 بلداً  11 بلداً 
بَلَدان  املجموعة  هذه  اإىل  ان�شم  ثم  املنطقة،  يف 
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ويف   .1991 عام  يف  الدميقراطي  النظام  اعتمدا 
معظم  كانت  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا 
العديد  وعاد   ،1971 البلدان غري دميقراطية يف عام 
من البلدان الدميقراطية اإىل النظام غري الدميقراطي 
يف فرتة ال�شبعينات)17(. وعلى اأثر موجة من التغرّيات 
ال�شيا�شية، كان حواىل 80 يف املائة من البلدان قد 
  .1990 عام  بحلول  الدميقراطي  النظام  اإىل  حتول 
عام  بحلول  وبريو  الإكوادور  يف  النظام  تغرّي  ومع 
اإىل  الدميقراطية  الأنظمة  ن�شبة  و�شلت   ،2008
87 يف املائة. و�شهدت منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط 
الهادئ ومنطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى 
�شل�شلة من الإ�شالحات، وبعد اأن كانت ن�شبة 6 يف 
املائة فقط من الأنظمة يف املنطقتني دميقراطية 
يف عام 1970، اأ�شبحت 44 يف املائة من البلدان يف 
املائة  و38 يف  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  �رشق  منطقة 
الكربى  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  البلدان يف  من 
تعتمد اأنظمة دميقراطية بحلول عام 2008، وحدها 
نحو  حتول  اإىل  ي�شري  ما  تظهر  ل  العربية  البلدان 

الدميقراطية )الإطار 4.1(.
ونيبال  باك�شتان  مثل  احلالت،  من  الكثري  ويف 
النظام  من  حتولً  ال�رشعية  اأزمات  اأحدثت  موؤخراً، 
غري الدميقراطي، اإل اأن تعزيز املمار�شة الدميقراطية 
يبقى �شعباً. وتخللت انتخابات وطنية كثرية حالت 
موؤخراً  حدث  كما  املقرتعني،  وقمع  الحتيال  من 

وحتى  ونيكاراغوا.  وكينيا  اأفغان�شتان  انتخابات  يف 
النتائج الر�شمية لنتخابات �شلمية مل تكن مبناأى عن 
الت�شكيك، كتلك التي اأجريت يف الوليات املتحدة 
الأمريكية يف عام 2000 ويف املك�شيك يف عام 2006. 
الدميقراطية  غري  احلكومات  بع�س  واتخذت 
الدميقراطي،  النظام  اإىل  التحول  باجتاه  خطوات 
منطقة  يف  املتعددة  الوحدة"  "حكومات  مثل 
احلال  هي  كما  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء  جنوب 
بالتفاو�س  ال�شلطة  تقا�شم  اأن  ومع  ال�شودان.  يف 
فهو  له،  حد  بو�شع  اأو  النزاع  بتفادي  ي�شمح  قد 
فيما  والقمع  الحتجاج  من  موجات  دون  يحول  ل 
احلركات  تهديد  اأخرى  حكومات  تواجه  كما  بعد. 
ال�شعبية با�شتخدام الآليات الدميقراطية لتقوي�س 
موال  اإ�شالمي  حتالف  حاول  وقد  الدميقراطية)18(. 
حمافظات  يف  النتخابات  يف  فوز  حتقيق  لطالبان 
رئي�شية يف باك�شتان يف خطوة باجتاه اإقامة نظام 

حكم ديني)19(. 
على  ال�شوء  املتنوعة  التجارب  هذه  وت�شلط 
من  وا�شعة  جمموعة  تقت�شي  الدميقراطية  اأن 
واأن  ال�شلطة،  وت�شكيالت  املوؤ�ش�شية  الرتتيبات 
هي  ومتنوعة  متعددة  الدميقراطية  غري  الأنظمة 
الأخرى. فالإجراءات يف هذه الأنظمة مفتوحة على 
م�شارات  تتخذ  وقد  ومتقلبة،  متعددة  احتمالت 

جزئية وفرتات طويلة من عدم اليقني)20(. 

و�شع الدميقراطية يف البلدان العربية4.1الإطار

اأظهر تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2009 تناق�شات وا�شحة بني املمار�شة 
ويتميز  القانون.  و�شيادة  الإن�شان  وحقوق  للدميقراطية  الر�شمي  والدعم  الفعلية 
بع�س البلدان بنظام متعدد الأحزاب، مبا يف ذلك الأردن وتون�س واجلزائر وم�رش واليمن، 
يف حني اأن لبنان واملغرب يختلفان عن �شائر البلدان من حيث التعددية ال�شيا�شية 
التي ت�شود منذ ال�شتقالل. ولكن حكومات عديدة ل تزال تفر�س قيوداً على احلريات 
اإن�شاء  البحرين، حتظر مثالً  با�شتثناء  العربية،  اخلليج  دول  اإن جميع  اإذ  ال�شيا�شية، 

التنظيمات ال�شيا�شية.
و�شهدت املنطقة موؤخراً تقدماً ملحوظاً على �شعيد الإ�شالحات الدميقراطية، 
اإل اأن العديد من هذه الإ�شالحات قابلته تدابري تقيد حقوق املواطنني يف جمالت 
العربية  الإمارات  يف  التمثيلية  اجلمعيات  اإن�شاء  الإيجابية  اخلطوات  ومن  اأخرى. 
املتحدة وُعمان وقطر، وعودة الربملان املنتخب يف البحرين، وتنظيم انتخابات رئا�شية 
انتخابات  2005. ونظمت كذلك  املر�شحني يف م�رش يف عام  العديد من  مب�شاركة 
اقت�رش  فيها  القرتاع  ولكن   ،2006 عام  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  حملية يف 

على املواطنني الذكور.
لل�شلطة  البنيوي  الأ�شا�س  يف  "تغيرياً  الإ�شالحات  الآن، مل حتدث هذه  وحتى 
من  �شيطرتها،  تب�شط  التنفيذية  ال�شلطة  زالت  ما  حيث  العربية،  البلدان  يف 
ترافق  املثال،  69(. وعلى �شبيل  امل�شاءلة )�س  اأ�شكال  دون اخل�شوع لأي �شكل من 

الد�شتور اجلديد الذي وُ�شع يف العراق مع ن�شوء دولة اأمنية مو�شعة ت�شمح بتعليق 
احلريات الد�شتورية. وعدلت م�رش د�شتورها لل�شماح للعديد من املر�شحني بالتقدم 
بالأحزاب  احلق  هذا  يح�رش  قانوناً  اأ�شدرت  ما  �رشعان  ولكن  الرئا�شية،  لالنتخابات 
القائمة.  وما اإن �شدر ميثاق ال�شالم وامل�شاحلة الوطنية يف اجلزائر حتى تبعه متديد 
للولية الرئا�شية واإلغاء احلد الزمني الأق�شى لهذه الولية وا�شتمرار احلظر املفرو�س 
العربية  الإمارات  اأخرى م�شابهة يف  اأمناط  وهناك  لالإنقاذ.  الإ�شالمية  اجلبهة  على 

املتحدة وتون�س وال�شودان وقطر واململكة العربية ال�شعودية.
ويبدو اأن العديد من احلكومات يف املنطقة متكن من الت�شدي لالجتاهات التعددية 
بف�شل الإيرادات ال�شخمة وال�شلطة التي مينحها اإياها النفط. وي�شمح القت�شاد 
ال�شيا�شي للدولة باأن حت�شن نف�شها من خالل �شبكات الرعاية املو�شعة والأجهزة 
اإيرادات النفط بالتخلي عن فر�س ال�رشائب، مما يحد من  الأمنية الكبرية. وت�شمح 
امل�شاءلة.  ويف حالة البلدان غري النفطية، مثل الأردن وتون�س واملغرب، قد ت�شطلع 
امل�شاعدات اخلارحية بدور مماثل. وباملقارنة مع القت�شادات الأخرى التي لديها دخل 
مماثل، يعترب قطاع الأعمال �شعيفاً ن�شبياً، وكذلك املجتمع املدين.  وت�شمح جميع 
البلدان يف املنطقة، با�شتثناء اجلماهريية العربية الليبية، باإن�شاء منظمات مدنية، 
اإل اأن القوانني والأنظمة تقيد اأن�شطتها. وبالتايل، "ي�شعر القليل من العرب بالقدرة 
)�س 73(. على تغيري الظروف الراهنة يف بلدانهم من خالل امل�شاركة ال�شيا�شية" 

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 2009.
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ويظهر هذا الجتاه يف التحول اإىل الدميقراطية 
يف  اأي�شاً  بل  الوطنية  النتخابات  يف  فقط  لي�س 
الزيادة  اتخذت  وقد  واملحلية.  الإقليمية  النتخابات 
يف امل�شاركة املحلية اأ�شكالً خمتلفة، منها اعتماد 
دون  احلكومية  والوحدات  املركزي،  غري  النظام 
الوطنية كما يف العديد من اأنحاء اأمريكا الالتينية، 
الهندي.   الريف  يف  راج  بان�شاياتي  نظام  يف  وكما 
وترافق ذلك يف بع�س الأحيان، ل بل اأدى اإىل خطاب 
قوي يف املجتمع الإمنائي حول م�شاركة املواطنني يف 

�شلب عملية تقدمي اخلدمات.
ومن ال�شعب مقارنة الالمركزية بني البلدان، اإل 
اأن ن�شبة انت�شارها ازدادت يف معظم اأنحاء العامل.  
ففي عام 2009، كان 95 بلداً من اأ�شل 120 )اأي حواىل
كانت  ي�شم حكومات حملية، حيث  املائة(  80 يف 
ال�شلطة الت�رشيعية على الأقل منتخبة، ويف ن�شف 
هذه البلدان كانت ال�شلطتان التنفيذية والت�رشيعية 
املالية  بالالمركزية  يتعلق  فيما  اأما  منتخبتني)21(. 
فت�شري البيانات حيثما توفرت، مع اأنها غري مكتملة، 
على  يجري  الإنفاق  من  املائة  25 يف  حواىل  اأن  اإىل 

امل�شتوى دون الوطني.    
وقد يتعر�س التمكني يف امليدان ال�شيا�شي خلطر 
�شيطرة النخبة على املوؤ�ش�شات الرئي�شية)22( ومع 
اأن بع�س الأدلة يفيد باأن انفتاح الأنظمة ال�شيا�شية 
ميكن اأن يولد املزيد من الإن�شاف يف �شنع القرارات 
من  اأكرث  النخبة  م�شاركة  ح�شة  كانت  ولو  حتى 
املوؤ�ش�شية  الهياكل  على  يعتمد  وهذا  غريها)23(. 
حتقيق  اإىل  �شعيها  ومدى  النخبة،  �شلوك  وعلى 
مكا�شب لنف�شها اأو اإىل التعبري عن خيارات املجتمع 
املحلي. وهذا يتاأثر مبتو�شط امل�شتوى التعليمي يف 

املجتمع)24(.
الدميقراطي  النظام  اإىل  التحول  اأن  ويبدو 
و�شع  يف  حت�ّشن  اإىل  يوؤديان  العوملة  وظاهرة 
لالإق�شاء  تعر�شت  طاملا  التي  الفئات  من  العديد 
من  النتقال  املعروفة،  الأمثلة  ومن  واحلرمان)25(.  
نظام الف�شل العن�رشي يف جنوب اأفريقيا وظهور 
من  موؤلفة  اجتماعية  حركات  ن�شوء(  اإعادة  )اأو 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  يف  الأ�شليني  ال�شكان 
الكاريبي، اإ�شافة اإىل تويل اأحزاب �شيا�شية مرتبطة 
بوليفيا،  يف  كما  ال�شلطة  زمام  احلركات  بهذه 
يف  الدنيا  للطبقات  ال�شيا�شي  التمثيل  وحت�شن 
اأنظمة  ظل  يف  التقدم  معظم  واأحرز  الهند. 
دميقراطية اأو اأثناء التحول اإىل النظام الدميقراطي. 
الدميقراطي، حققت  النظام  اإىل  التحول  وكما يف 
التمكني   يف  الإجنازات  اأهم  املحرومة  املجموعات 

نتيجة حل�شد طاقاتها ال�شيا�شية. 
وبُذلت جهود اأي�شاً لتح�شني مكانة جمموعات 
ال�شيا�شية  املنتديات  خالل  من  الأ�شليني  ال�شكان 
اإىل  ت�شعى  التي  الأخرى  ال�شت�شارية  واملوؤ�ش�شات 
اإعالء �شوتهم، ومن خالل تعزيز الآليات التقليدية 
الآليات  هذه  ولكن  والعدالة.  املحلي  للحكم 
ح�رشت  لأنها  لالنتقاد  تعر�شت  ال�شت�شارية 
حمددة  م�شائل  مناق�شة  يف  ال�شكان  م�شاركة 
م�شبقاً، بدلً من ال�شماح لهم بامل�شاركة الفعلية.  
ومن الفئات املحرومة من احلق يف التعبري، الالجئون 
واملهاجرون الذين ما عادوا تابعني لبلدهم الأم ومل 
يكت�شبوا بعد احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية يف بلد 

اإقامتهم)26(.
منا�شب  تولت  اإذ  كبرياً  تقدماً  املراأة  وحققت 
الدولة،  يف  الرئا�شة  �شدة  واعتلت  �شيا�شية، 
الت�رشيعية.   ال�شلطة  مرموقة يف  مراكز  وت�شلمت 
بنظام  بلدان  خم�شة  اأ�شل  من  واحد  بلد  ويعمل 
احل�ش�س، التي يفر�شها القانون اأو الد�شتور بهدف 
حفظ ن�شبة من املقاعد الربملانية للن�شاء، مما �شاهم 
يف زيادة ح�شة الن�شاء من هذه املقاعد من اأقل من 
11 يف املائة يف عام 1975 اإىل 19 يف املائة يف عام 
ترافق  احلالت،  5(. ويف بع�س  الف�شل  )انظر   2010
التمييز  اإقبال متزايد على  طرح م�شائل  ذلك مع 

بني اجلن�شني)27(.
على  متدنية  تزال  ل  املراأة  م�شاركة  اأن  غري 
امل�شتوى املحلي.  ففي اأمريكا الالتينية واأوروبا، تولت 
املراأة رئا�شة 1/10 من البلديات تقريباً و�شغلت اأقل 
من ربع مقاعد املجال�س املحلية)28(.  وت�شتثنى من 
هذا الجتاه الهند حيث تخ�ش�س ن�شبة 30 يف املائة 
للن�شاء،  )بان�شايات(  املحلية  احلكومات  من مقاعد 

مما يوؤثر بو�شوح على اأمناط الإنفاق الجتماعي)29(.

احلقوق املدنية وال�شي��شية

للتمكني،  تعترب احلقوق املدنية وال�شيا�شية اأ�شا�شاً 
بني  واجتاهاتها  اأمناطها  تقييم  ال�شعب  من  ولكن 
انتهاكات  عن  التبليغ  ياأتي  اأن  ويجوز  البلدان.  
تكرث  التي  القمعية  الأنظمة  لأن  م�شلالً،  احلقوق 
فيها هذه النتهاكات ي�شعب فيها التبليغ عنها، 
كما اأن حتديد عدد انتهاكات حقوق الإن�شان مبعايري 
كمية اأمرٌ �شعب يف اأي ظروف. وقد نظرنا باإمعان 
يف م�شادر البيانات املتوفرة وراأينا اأن من غري املالئم 
ا�شتخدام البيانات ال�شادرة عن احلكومة اأو عن اأي 
منظمة غري حكومية مقربة من احلكومة. والأمناط 

اأُحرز معظم التقدم 
يف ��سع الفئات 

امل�ستبعدة اأ� املحر�مة 
يف ظل اأنظمة 

دميقراطية اأ� اأثناء 
التحول اإىل النظام 

الدميقراطي
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املبينة فيما يلي ويف اجلدول الإح�شائي 6 م�شتمدة 
يف  الإن�شان  حقوق  ممار�شات  لر�شد  مقيا�س  من 
العفو  منظمة  تقارير  على  بناء  و�شع  البلدان 

الدولية)30(. 
ويف عام 2008، �شجل اأدنى متو�شط لنتهاكات 
حني  يف  املتقدمة،  البلدان  يف  الإن�شان  حقوق 
ويف  العربية  البلدان  يف  كان  متو�شط  اأعلى  اأن 
جنوب اآ�شيا، وهذه النتيجة تتطابق مع التقييمات 
الإقليمية.  واأفادت املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 
ثمانية  ر�شمية يف  اأطر  تعذيب يف  حالت  بحدوث 
بلدان عربية واعتقالت غري قانونية يف 11 بلداً)31(. 
اأدلة  الإن�شان  حلقوق  الآ�شيوية  اللجنة  تقدم  كما 
على انتهاكات حتدث يف معظم بلدان املنطقة)32(.   
ومل ت�شهد م�شتويات انتهاكات حقوق الإن�شان 
الأعوام  مّر  على  فعلي  تغيري  اأي  عاملياً  امل�شجلة 
الأربعني املا�شية)33(. ولكن الو�شع �شهد، يف العقد 
ومن  املتقدمة،  البلدان  التدهور يف  بع�س  املا�شي، 
اأعقاب  يف  املتخذة  الإجراءات  التدهور  هذا  اأ�شباب 
اعتداءات احلادي ع�رش من اأيلول/�شبتمرب 2001.  وتابع 
بحقوق  تُعنى  اأخرى  وجمموعات  الأحمر  ال�شليب 
لها  تعر�س  التي  املعاملة  �شوء  حالت  الإن�شان 
ال�شجناء على يد احلكومة الأمريكية يف مع�شكرات 
العتقال يف خليج غوانتانامو.  وتعمل عدة بلدان 
وعلى  الإرهاب.   ملكافحة  �شارمة  بقوانني  اليوم 
�شبيل املثال، �شدر يف اأ�شرتاليا يف عام 2005 قانون 
ملكافحة الإرهاب يجيز للحكومة اعتقال اأي م�شتبه 
به واحلد من حرية حتركاته وطلب املعلومات عنه من 
دون مربر،  كما يحد هذا القانون من حرية التعبري. 
اإىل  الدميقراطية  ن�رش  يوؤدي  اأن  املتوقع  ومن 
تعزيز امل�شاءلة، ومع اأن هذا التح�شن غري م�شمون، 
وفر�س  حمدودة  املعلومات  تكون  حيث  وخا�شة 
من  �رشط  اأهم  ولعل  قليلة)34(.  اجلماعي  التحرك 
�رشوط امل�شاءلة هو حماية احلكومة للحريات املدنية 
الأ�شا�شية لل�شكان ومراعاة م�شالح الأقليات.  وعلى 
مر العقود، التزم املزيد من احلكومات باتفاقيات الأمم 
املتحدة وعهودها، كما تطورت املوؤ�ش�شات الوطنية 

يف العمل على �شون حقوق الإن�شان)35(. 
تزال  ل  الأ�شا�شية  الإن�شان  حقوق  اأن  غري 
على  البلدان،  من  العديد  يف  لنتهاكات  تتعر�س 
الرغم من وجود الكثري من تدابري احلماية. ففي عام 
2009،  تعر�س ال�شحافيون لل�شجن يف 26 بلداً لأن 
وبقيت  لها.   تهديداً  اآرائهم  يف  راأت  البلدان  هذه 
عقوبة الإعدام �شارية يف 58 بلداً، رغم اأن معظم 
انت�شار  اإىل  واإ�شافة  اإليها)36(.  يلجاأ  ل  البلدان  هذه 

يف  اأي�شاً  النا�س  ي�شعر  الإن�شان،  حقوق  انتهاكات 
العديد من البلدان باأنهم غري قادرين على التعبري عن 
راأيهم بحرية.  ففي جمموعة من 142 بلداً �شملها 
ا�شتطالع بني عامي 2006 و2009، اأفاد 25 يف املائة 
من املجيبني على الأقل يف حواىل ثلث البلدان باأن 
"معظم النا�س" يف بالدهم يخ�شون التعبري ب�رشاحة 
عن اآرائهم ال�شيا�شية، وخ�شو�شاً يف بلدان جنوب 
بلدان  عدة  يف  واأي�شاً  الكربى،  الأفريقية  ال�شحراء 
من اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي)37(. ويف جميع 
من  اأقل  اأفاد  وبوت�شوانا،  اآيرلندا  عدا  ما  البلدان 
التعبري  يخ�شى"  اأحد  من  "ما  باأن  املجيبني  ن�شف 

عن اآرائه ال�شيا�شية. 
على  ملحوظاً  تقدماً  الأخرية  الأعوام  و�شهدت 
الأقليات  بحقوق  العرتاف  يف  الدويل  ال�شعيد 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اإعالن عن  اإذ �شدر  اجلن�شية، 
املثلية  جترمي  عدم  يدعم   ،2008 عام  يف  املتحدة 
التاريخ.   هذا  حتى  بلداً   60 عليه  ووقع  اجلن�شية، 
ولكن ما زالت احلواجز قائمة يف القوانني واملمار�شات 
الوطنية.  ففي عام 2009، كانت املثلية اجلن�شية غري 
قانونية يف 76 بلداً، وتراوحت عقوبتها بني ال�شجن 
لعدة �شنوات وال�شجن املوؤبد.  ويف اإيران وال�شودان 
واململكة العربية ال�شعودية وموريتانيا واليمن )كما 
يعاقب  ونيجرييا(،  ال�شومال  يف  املناطق  بع�س  يف 
 ،2009 عام  ويف  بالإعدام)38(.  اجلن�شية  املثلية  على 
فر�س  يقرتح  قانون  الأوغندي م�رشوع  الربملان  ناق�س 
بع�س  يف  الإعدام  وعقوبة  املوؤبد  ال�شجن  عقوبة 

احلالت على اأفعال املثلية اجلن�شية)39(.

*                       *                       *                  

التمكني،  يف  عام  حت�ّشن  على  يدل  ما  الواقع  يف 
�شواء اأكان من حيث قدرة ال�شكان على التعبري عن 
من  اأم  قيمهم  عليهم  متليه  مبا  والت�رشف  اآرائهم 
ال�شلطة.   مبمار�شة  ت�شمح  التي  املوؤ�ش�شات  حيث 
دميقراطية،  دول  اليوم يف  ال�شكان  ويعي�س معظم 
يف  وخا�شة  الالمركزية،  انت�شار  �رشعة  ازدادت  كما 
ولكن  والهند.   الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا 
عوامل عديدة ل تزال تقيد امل�شاركة، كما اأن التقدم 
على  حمدوداً  يزال  ل  الإن�شان  حقوق  حماية  يف 
الرغم من عمليات التحول اإىل النظام الدميقراطي 
الر�شا  بعدم  امل�شتمر  ال�شعور  ويعني  والالمركزية. 
وبطء  اخليارات  اتخاذ  على  القدرة  �شعف  حيال 
ا�شتجابة موؤ�ش�شات الدولة اأن هناك حاجة اإىل مزيد 

من الرتكيز على اآليات امل�شاءلة.

ن عام يف التمكني،  حت�سرّ
�سواء اأكان من حيث 
قدرة ال�سكان على 
التعبي عن اآرائهم 
�الت�رشف مبا متليه 
عليهم قيمهم اأم 

من حيث املوؤ�س�سات 
التي ت�سمح مبمار�سة 

ال�سلطة
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الإن�ساف يرتبط
ارتباطاً ثابتاً بدليل 
التنمية الب�رشية، 

�لكن العلقة بني دليل 
التنمية الب�رشية �عدم 
امل�سا�اة تنطوي على 

الكثي من التباين، 
�خا�سة بني البلدان 

ذات امل�ستوى املنخف�ص 
�املتو�سط من حيث 

دليل التنمية الب�رشية

عدم امل�ش�واة

ا�شتغالل  على  تقوم  اأن  ميكن  ل  الب�رشية  التنمية 
ا�شتئثار  وعلى  اأخرى،  ملجموعات  املجموعات  بع�س 
بع�س املجموعات  باحليز الأكرب من املوارد وال�شلطة.  
تكن  مل  ما  حقاً  ب�رشية  تنمية  تكون  ل  فالتنمية 

من�شفة. 
وتركز تقارير التنمية الب�رشية منذ البداية على 
التنمية  تقارير  اأدخلت  وقد  امل�شاواة.  وعدم  احلرمان 
الب�رشية الأوىل تعديالً على البُعد اخلا�س بالدخل يف 
دليل التنمية الب�رشية بحيث ي�شمل عدم امل�شاواة.  
التنمية  تقارير  الب�رشي يف  الفقر  واأدخلت موؤ�رشات 
عام  تقرير  وتناول  و1998،   1997 لعامي  الب�رشية 
كما  الب�رشية)40(.  التنمية  يف  امل�شاواة  عدم   2005
تناول العديد من تقارير التنمية الب�رشية الوطنية، 
مبا يف ذلك تقرير الحتاد الرو�شي لعام  1998 وتقرير 
على  امل�شاواة  وعدم  الفقر   2007 لعام  منغوليا 

امل�شتوى املحلي. 
التنمية  بدليل  ثابتاً  ارتباطاً  يرتبط  والإن�شاف 
الب�رشية، فالبلدان التي ت�شجل اأداءً جيداً من حيث 
دليل التنمية الب�رشية هي اأي�شاً يف و�شع جيد من 
حيث الإن�شاف. وتتطابق هذه النتيجة مع الأبحاث 
امل�شاواة   عدم  من  التخفيف  اأن  كيف  تظهر  التي 
خمتلف  وبني  اجلن�شني  وبني  عموماً،  ال�شكان  بني 
الإجمالية يف  النتائج  يح�شن  اأن  ميكن  املجموعات، 
ال�شحة والتعليم، اإ�شافة اإىل النمو القت�شادي)41(.  
ولكن العالقة بني دليل التنمية الب�رشية وعدم 
امل�شاواة تنطوي على الكثري من التباين، وخا�شة بني 
البلدان ذات امل�شتوى املنخف�س واملتو�شط من حيث 
ناميبيا  يف  امل�شاواة  فعدم  الب�رشية.  التنمية  دليل 
اأعلى بثالث مرات منه يف قريغيز�شتان، ويف البلدين 
وتبني   .)42(0.6 الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  تبلغ 
الف�شول الثالثة الأوىل اأن العالقة بني متغرّيين يف 
دائماً  املتغرّيين  هذين  تقدم  ت�شمن  ل  معني  وقت 
ببُعد  املتعلقة  املوؤ�رشات  تظهر  الواقع،  ويف  معاً. 
الدخل تفاقماً يف عدم امل�شاواة داخل البلد الواحد.

تزايد عدم امل�ش�واة يف الدخل

وخا�شة  م�شلالً،  الدخل  متو�شط  يكون  اأن  ميكن 
جلنة  اأو�شت  لذلك   . امل�شاواة  عدم  ارتفاع  حال  يف 
املعدلت  با�شتعمال  فيتو�شي  �شن  �شتيغليت�س 
الو�شيطة للك�شف عن و�شع �شخ�س عادي. ففي 
متو�شط  يتجاوز  مثالً،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

الدخل مبقدار الثلث تقريباً الدخل الو�شيط، والفجوة 
مطروح  مو�شوع  وهذا  ات�شاع،  يف  املعدلني  بني 
على  والأكادمييني  ال�شيا�شات  �شانعي  بني  للنقا�س 
مثل  الأخرى  املتقدمة  البلدان  ولدى  �شواء)43(.  حد 
ما  وكثرياً  اأي�شاً.   مماثلة  ونيوزيلندا فجوات  اإيطاليا 
اإىل  النامية حيث ت�شل  البلدان  تت�شع الفجوة يف 
اأكرث من 50 يف املائة يف كوت ديفوار و60 يف املائة 

يف زامبيا وليربيا.
والدخل  الدخل  متو�شط  بني  الفجوة  ولي�شت 
الو�شيط اأف�شل مقيا�س لعدم امل�شاواة بني ال�شكان 
عند  الدخل  تركز  مدى  تهمل  لأنها  املجتمع،  يف 
نقاط خمتلفة يف التوزيع)44(. والبديل الأكرث �شعبية 
هو معامل جيني.  ويالحظ اأن ارتفاع عدم امل�شاواة 
يف الدخل داخل البلد الواحد هو اجتاه عام، اإذ ي�شجل 
معامل جيني اليوم يف املزيد من البلدان م�شتويات 
تفوق ما كان عليه يف الثمانينات)45(.  ومقابل كل 
بلد �شهد حت�شناً نحو امل�شاواة يف الدخل يف الأعوام 
يف  �شوءاً  الو�شع  ازداد  املا�شية،  والثالثني  الع�رشين 

اأكرث من بلدين. 
التي  البلدان  امل�شاواة يف  عدم  تفاقم  ويالحظ 
والتي  ال�شابق  ال�شوفييتي  الحتاد  من  جزءاً  كانت 
ل يزال معامل جيني فيها منخف�شاً ن�شبياً لأنها 
امل�شاواة.  ونتيجة  بداأت مبعدلت منخف�شة لعدم 
البلدان،  هذه  بها  مرت  التي  النتقالية  للمرحلة 
العمل  فر�س  وتراجعت  العمل  �شمانات  ت�شاءلت 
يف القطاع العام.  فقبل �شقوط جدار برلني، كان 
ال�شرتاكية  البلدان  يف   10 اأ�شل  من  اأ�شخا�س   9
من  ب�شخ�شني  مقارنة  الدولة  يف  موظفني 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  يف   10 اأ�شل 
التي حتظى  النخبة  اأن  ومع  القت�شادي)46(.  امليدان 
بالمتيازات )النومنكالتورا( غالباً ما كانت ت�شل اإىل 
م�شتويات اأعلى من الرفاه املادي، كانت الفوارق يف 

الدخل حمدودة يف تلك البلدان)47(.
وت�شجل معظم البلدان يف منطقة �رشق اآ�شيا 
واملحيط الهادئ اليوم م�شتويات من عدم امل�شاواة يف 
الدخل تتجاوز امل�شتويات التي �شهدتها يف العقود 
القليلة املا�شية)48(. ومن اأ�شباب ذلك، وجود فجوات 
متزايدة بني املناطق احل�رشية والريفية نتيجة للنمو 
ال�شناعي ال�رشيع، مع اأن النمو البطيء يف الزراعة 
العلمي،  التح�شيل  ارتفاع م�شتوى  عائدات  وتزايد 
اأي�شاً.   ذلك  يف  اأ�شهمت  التي  العوامل  من  هما 
مركزياً  تخطيطها  كان  التي  القت�شادات  ويف 
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تتعدد اأ�جه احلرمان 
عند التقاء عدم 

امل�سا�اة يف ال�سحة 
�التعليم مع عدم 

امل�سا�اة يف الدخل، 
اإ�سافة اإىل الفوارق 
الإثنية �الفوارق بني 

اجلن�سني

الجتاهات  تظهر  نام،  وفييت  كال�شني  ال�شابق،  يف 
كذلك ارتفاعاً يف عدم امل�شاواة مقارنة بامل�شتويات 
املتدنية التي كانت �شائدة يف ظل نظام التخطيط 
املركزي.  ولكن تُظهر حالة منغوليا اأن النتقال اإىل 
نظام ال�شوق ل يرتافق بال�رشورة مع تفاوت كبري يف 

الدخل.   
ويف منطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى، 
تفاقم عدم امل�شاواة بوجه عام يف فرتة الثمانينات 
يف  حت�شن  ثم  اقت�شادية،  �شعوبات  تخللتها  التي 
الألفية  ومطلع  الت�شعينات  اأواخر  يف  النمو  فرتة 
الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا  ويف  الثالثة)49(. 
غري  بالتوزيع  امل�شاواة  عدم  معدلت  ارتفاع  ارتبط 
مداخيل  وارتفاع  والتعليم،  لالأرا�شي  املت�شاوي 
يف  اخل�شوبة  معدلت  وارتفاع  املاهرين،  العمال 
الأ�رش الفقرية، و�شعف الإنفاق العام.  ولكن العديد 
من البلدان، منها اإكوادور وباراغواي والربازيل، �شجل 
جناحاً يف معاجلة ق�شية عدم امل�شاواة.  ومنذ اأواخر 
الت�شعينات، يبدو اأن ال�شيا�شات التقدمية اأدت اإىل 
التعليمي  امل�شتوى  ذوي  لل�شكان  الأجور  حت�شني 
اعتماد  خالل  من  التوزيع  حت�شني  واإىل  املنخف�س، 
ال�شيا�شات الجتماعية الهادفة)50(. ويف العديد من 
التوزيع  اإعادة  �شيا�شة  �شاهمت  املتقدمة،  البلدان 
التي اعتمدتها الدولة يف التعوي�س عن  تزايد عدم 
امل�شاواة يف الدخل ما قبل ال�رشيبة )انظر الف�شل 3(.   
متثل  العامل،  �شكان  معظم  اإىل  وبالن�شبة 
الأجور واملدخرات اجلزء الأكرب من الدخل. اأما الدخل 
الناجم عن روؤو�س الأموال، فغالباً ما يرتكز يف فئة 
ن�شبة  توؤخذ  اأن  ال�رشوري  من  ولذلك  الأغنياء.  
من  الناجت  الدخل  ون�شبة  العمل  من  الناجت  الدخل 
روؤو�س الأموال يف العتبار عند مناق�شة ق�شية عدم 
لأغرا�س  اأجريت  التي  الأبحاث  وك�شفت  امل�شاواة.  
الناجت  الدخل  ح�شة  انخفا�س يف  عن  التقرير  هذا 
من العمل يف 65 بلداً من اأ�شل 110 )بن�شبة 60 يف 
املا�شيني.  وهذا يخالف  املائة تقريباً( يف العقدين 
الفرتا�س ال�شابق اأن ح�شة الدخل الناجت من العمل 
مل تتغرّي مع مرور الوقت)51(.  و�شهدت بع�س البلدان 
الكربى، وخا�شة الهند والوليات املتحدة الأمريكية، 
من  الناجت  الدخل  ح�شة  يف  ملحوظاً  انخفا�شاً 
العمل بلغ 5 نقاط مئوية بني عامي 1990 و2008، 
مما اأدى اإىل انخفا�س يف متو�شط هذه احل�شة بن�شبة 

نقطتني مئويتني على ال�شعيد العاملي.  
ويتزامن هذا النخفا�س مع تراجع النت�شاب اإىل 
النقابات وتزايد النفتاح التجاري واملايل يف معظم 
البلدان املتقدمة منذ عام 1970. ويف بع�س احلالت، 
كان النخفا�س كبرياً يف ن�شبة اأع�شاء النقابات من 

جمموع العاملني اإذ تراجعت من 22 اإىل 8 يف املائة 
يف فرن�شا، ومن 63 اإىل 35 يف املائة يف النم�شا)52(.  
ولكن ن�شبة العمال املنت�شبني اإىل اتفاقيات جماعية 
هي يف اأغلب الأحيان اأعلى بكثري، اإذ ت�شل اإىل 95 
يف املائة يف فرن�شا وترتاوح بني 80 و95 يف املائة يف 
)63 يف  اأملانيا  الغربية، ما عدا  اأوروبا  بلدان  معظم 

املائة( واململكة املتحدة )35 يف املائة(.  
العاملي  ال�شعيد  على  امل�شاواة  عدم  ويحمل 
هو  وهذا  التوزيع)53(.  عدالة  النظر يف  عند  مدلولً 
الب�رشية.   التنمية  تقارير  عليه  درجت  الذي  املوقف 
الدخل  يف  امل�شاواة  عدم  معدلت  تقديرات  وتعترب 
اجلدل)54(.  من  للكثري  ومثرية  متباينة  العامل  يف 
وتظهر اإحدى النتائج التقديرية انخفا�شاً ملحوظاً 
معامل  �شجل  حيث  الدخل،  يف  امل�شاواة  عدم  يف 
جيني انخفا�شاً من 0.68 اإىل 0.61 بني عامي 1970 
و2006، يعزى معظمه اإىل ال�شني.  وتظهر تقديرات 
اأخرى �شادرة يف اأطر زمنية خمتلفة منطاًً خمتلفاً.  
تراجع معامل جيني يف  الدرا�شات،  اإحدى  فح�شب 
العامل منذ عام 1988 وهو م�شتقر الآن عند معدل 
مرتفع جداً هو 0.71. ولكن ت�شري درا�شات اأخرى اإىل اأن 
ر�شد حت�شن عدم امل�شاواة يف الدخل على ال�شعيد 
ا�شتعمال  ب�شبب  دقيقاً  لي�س  تفاقمه  اأو  العاملي 
التقدير وجمموعات خمتلفة  اأ�شاليب خمتلفة يف 
من البيانات. وتلتقي الدرا�شات املتباينة عند نقطة 
بني  الدخل  يف  التفاوت  اأن  وهي  واحدة،  اأ�شا�شية 

�شكان العامل مرتفع جداً.

فوارق متداخلة ومنهجية

تتداخل اأ�شباب عدم امل�شاواة ويعزز بع�شها بع�شاً.  
ففي املجتمعات التي ي�شودها عدم امل�شاواة، �شواء 
اأيدي  يف  ال�شلطة  ترتكز  ل،  اأم  دميقراطية  اأكانت 
النخبة.  لذلك من غري املفاجئ اأن تخدم املوؤ�ش�شات 
وقد  النخبة.  هذه  �شالح  وال�شيا�شية  القت�شادية 
الربازيلية جتاه  النخبة  درا�شة حول مواقف  اأظهرت 
التعليم خالل الت�شعينات اأن النخبة كثرياً ما ترتدد 
اإدارة  ال�شعب  من  لأن  التعليم  فر�س  تو�شيع  يف 
ال�شيا�شات  �شانعو  ويخ�شى  املتعلمني.  العمال 
احلكومية من اأن ارتفاع اأجور اليد العاملة، قد يوؤدي 
اإىل احلد من امليزة الن�شبية التي يتمتع بها البلد يف 
اإنتاج ال�شلع التي تعتمد على كثافة اليد العاملة.  
اإذ  الب�رشية،  التنمية  يعوق  اأن  ميكن  التفكري  وهذا 
راأ�س املال الب�رشي  اإىل تخفي�س ال�شتثمار يف  يوؤدي 
وتقوي�س  التوزيع،  اإعادة  من  واحلد  العامة،  وال�شلع 

ال�شتقرار ال�شيا�شي)55(.  
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امل�شاواة  عدم  التقاء  عند  احلرمان  اأوجه  تتعدد 
يف ال�شحة والتعليم مع عدم امل�شاواة يف الدخل، 
اإ�شافة اإىل الفوارق الإثنية والفوارق بني اجلن�شني)56( 
وقد �شاعد حت�شن البيانات حول البلدان النامية يف 
التعمق يف فهم حالت احلرمان املتعدد الأوجه، يف 
حني ك�شف التحليل يف البلدان املتقدمة عن اأمناط 
اخلدمات  من  املزيد  توفر  من  الرغم  على  م�شابهة 

بوجه العام. 
العامة، وفقاً  واإمكانية احل�شول على اخلدمات 
على  تدل  الدخل،  توزيع  حيث  من  الفرد  لو�شع 
خمتلف اأوجه احلرمان التي تعي�شها الأ�رش يف اأ�شفل 
باجتاهات  املتعلقة  البيانات  اأن  غري  التوزيع.  مراتب 
عدم امل�شاواة يف الأبعاد غري املرتبطة بالدخل تظهر 
على ندرتها، بع�س الأمناط العامة.  وما ي�رش يف هذه 
الجتاهات هو اأن تو�شع نطاق احل�شول على التعليم 
اأطفال  اأن  اأتى بالفائدة على الفئات املحرومة. غري 
�شن  للوفاة يف  عر�شة  اأكرث  يزالون  ل  الفئات  هذه 
حظاً  واأقل  �شحية،  م�شاكل  من  واملعاناة  مبكرة، 
الأ�شا�شية.   واخلدمات  التعليم  على  احل�شول  يف 
واخلدمات املتي�رشة  للفقراء اأو التي تقدم لهم عن 
اخلدمات  من  جودة  اأقل  هي  العام،  القطاع  طريق 

املتوفرة لالأثرياء.   
وقد  متباينة.  فالجتاهات  ال�شحة،  يف  اأما 
فجوات  نامياً  بلداً   24 عن  اأجريت  درا�شة  اأظهرت 
الفئات  بني  الأطفال  وفيات  معدلت  يف  متزايدة 
الأكرث فقراً والفئات الأكرث ثراء من حيث ترتيب توزيع 

الرثوات يف 11 بلداً، بينما اأظهرت حت�شناً يف 3 بلدان 
فقط، وا�شتمرار الفجوة على حالها يف الباقي)57(.  
التح�شن  من  ا�شتفاد  املتقدمة،  البلدان  ويف 
الولدة  عند  املتوقع  العمر  يف  موؤخراً  ح�شل  الذي 
واملتعلمون.   والأثرياء  ال�شن  املتقدمون يف  ال�شكان 
ال�شحية  الرعاية  على  احل�شول  ذلك،  اأ�شباب  ومن 
كالتخفيف  ال�شحي  بال�شلوك  والتقيد  الفعالة 

من التدخني وممار�شة  التمارين الريا�شة)58(. 
ال�شحة  يف  كبرية  فجوة  تالحظ  عام،  وبوجه 
واملجموعات  املرتفع  الدخل  ذات  املجموعات  بني 
ذات الدخل املنخف�س، وخا�شة يف البلدان النامية.  
فحالت وفيات الر�شع، مثالً، تكرث بني الأ�رش الأ�شد 
ويف  العربية  البلدان  ويف  املناطق.  جميع  يف  فقراً 
واأمريكا  الهادئ،  واملحيط  اآ�شيا  �رشق  منطقة 
الالتينية والبحر الكاريبي، تت�شاعف معدلت وفيات 
الر�شع تقريباً يف اخلُم�س الأكرث فقراً )ال�شكل 4.4(.  
وفيات  معدلت  تفوق  ونيكاراغوا،  اإندوني�شيا  ويف 
الر�شع يف اخلُم�س الأكرث فقراً بثالث مرات معدلت 

الوفيات يف اخلُم�س الأكرث ثراء)59(.
بيانات  اإىل  بال�شتناد  اأجريت  درا�شة  وك�شفت 
بلداً   55 وال�شحي ملجموعة من  الدميغرايف  امل�شح 
الأطفال  ُخم�شي  اأن  النامية  املناطق  جميع  يف 
فقط يف الأ�رش الفقرية تلقوا حت�شيناً كامالً مقارنة 
بحواىل الثلثني من الأطفال يف الأ�رش التي حت�شل 
على اجلزء الأكرب من الدخل)60(. واأظهرت درا�شة اأخرى 
اأجريت موؤخراً عن 45 بلداً ت�شجل م�شتويات مرتفعة 
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من عدم امل�شاواة يف الرعاية ال�شحية لالأم والطفل 
الريفية  املناطق  وبني  الدخل  فئات  خمتلف  بني 
الولدات  وبريو، جترى جميع  بوليفيا  واحل�رشية. ففي 
يف اخلُم�س الأكرث ثراء حتت اإ�رشاف جهاز متخ�ش�س، 
مقابل 10 اإىل 15 يف املائة فقط يف اخلُم�س الأكرث 
فقراً.  ويف الأ�رش الريفية الفقرية يجرى حواىل ثلثي 

الولدات من دون اإ�رشاف جهاز متخ�ش�س)61(.
التح�ّشن يف  اأدى  النامية،  البلدان  ويف معظم 
اأمام  التعليم  جمال  اإف�شاح  اإىل  التعليم  قطاع 
املدر�شة،  دخول  باإمكانهم  يكن  الذين مل  الأطفال 
مما يب�رش بانخفا�س التفاوت يف الأجل الطويل.  ففي 
من  باملدار�س  الفتيات  التحاق  معدل  ارتفع  م�رش، 
اخلُم�س الأكرث فقراً من حيث الدخل حواىل 18 نقطة 
مئوية مقابل 5 نقاط مئوية فقط يف الأكرث ثراء يف 
خم�شة  غ�شون  ويف    .2000 اإىل   1995 من  الفرتة 
اأعوام، بلغ الرتفاع 8 نقاط مئوية يف نيبال و4 نقاط 
حيث  من  الأدنى  اخلُم�س  يف  نام  فييت  يف  مئوية 
انخفا�س  نحو  الجتاه  هذا  ويظهر  الدخل)62(  توزيع 
للتعليم  امل�شاواة يف متو�شط معامل جيني  عدم 
0.46 يف عام 1960 اإىل 0.31 يف  انخف�س من  الذي 
عام 2000، مع ا�شتمرار التح�ّشن يف جميع املناطق 
منذ عام 1970 )رغم الرتاجع الذي �شهدته منطقة 
الت�شعينات()63(. يف  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  �رشق 
وكما راأينا يف الف�شل 2، تقل�س التفاوت بني البلدان 

يف ال�شحة والتعليم.
بني  الفوارق  درا�شة  يف  التعمق  وبهدف 
التي  الدرا�شات  اإحدى  قدمت  الدخل،  جمموعات 
التنمية  لدليل  التقرير تقديراً  اأجريت لأغرا�س هذا 
الب�رشية على م�شتوى الأ�رش يف 15 بلداً)64(. ويوؤكد 
املتوقع،  النمط  ال�شكان  اأع�شار  بني  الدخل  توزيع 
من  املائة  يف   10 اأي  الأعلى،  الُع�رش  ي�شجل  حيث 
تفوق  الب�رشية  التنمية  لدليل  قيمة  ال�شكان، 
القيمة التي ي�شجلها الُع�رش الأدنى، ويرتاوح الفرق 
بني 20 يف املائة يف اأرمينيا و160 يف املائة يف نيجرييا. 
ملختلف  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�شاب  وعند 
املجموعات ال�شكانية، تظهر بع�س الأمناط الوا�شحة:

• الريفية 	 لالأ�رش  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة 
اأقل  املتدين هي  التعليمي  امل�شتوى  ذات  والأ�رش 
امل�شتوى  ذات  والأ�رش  احل�رشية  الأ�رش  يف  منها 
اإىل  الفوارق  هذه  تعود  ول  املرتفع.  التعليمي 
التنمية  دليل  الذي هو جزء من  التعليم فقط 
وموؤ�رش  املتوقع  العمر  موؤ�رش  يتخذ  اإذ  الب�رشية، 
لدى الأ�رش التي ل  اجتاهاً م�شابهاً  اأي�شاً  الدخل 

متلك التح�شيل العلمي. 
• يف حالة اإثيوبيا وبوركينا فا�شو وال�شنغال، وهي 	

بلدان يعترب فيها متو�شط دليل التنمية الب�رشية 
يف  الب�رشية  التنمية  دليل  يبلغ  منخف�شاً، 
املناطق  يف  منها  اأقل  قيمة  الريفية  املناطق 

احل�رشية بن�شبة ترتاوح بني 33 و40 يف املائة.  
• امل�شتغرب اأن توزيع الدخل ل يتبع منطاً وا�شحاً 	

التي  والأ�رش  ذكور  يرتاأ�شها  التي  الأ�رش  بني 
الأ�رش  حتل  البلدان،  بع�س  ففي  اإناث.  ترتاأ�شها 
التي ترتاأ�شها اإناث يف موقع اأعلى )اإثيوبيا(، بينما 
يف بلدان اأخرى تتقدم الأ�رش التي يرتاأ�شها ذكور 

)م�رش(.

التنمية  لدليل  مقارنة  التحليل  هذا  و�شمل 
ال�شعيد  على  املجموعات  خمتلف  بني  الب�رشية 
الدويل. ففي اأكرث من ن�شف البلدان التي �شملها 
امل�شتوى  ذات  الأ�رش  بني  الفرق  تخطى  التحليل، 
حت�شيالً  متلك  ل  التي  والأ�رش  الأعلى  التعليمي 
املائة  90 يف  اإىل حواىل  املائة، وو�شل  50 يف  علمياً 
يف بوركينا فا�شو، وتقدر هذه الفجوة باأربعني مرتبة 
الب�رشية)65(.  التنمية  لدليل  الدويل  الت�شنيف  يف 
البلدان ال�شيوعية �شابقاً مثل  ويتقل�س الفرق يف 
اأمريكا  بلدان  يف  ويرتفع  وقريغيز�شتان،  اأرمينيا 
وبريو  بوليفيا  يف  كما  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
ال�شحراء  جنوب  بلدان  اإىل  اإ�شافة  ونيكاراغوا، 

الأفريقية الكربى.  
وفقاً  املحددة  املجموعات  تواجه  ما  وكثرياً 
للموقع اجلغرايف والنتماء الإثني واجلن�س وخ�شائ�س 
الفر�س  يف  التكافوؤ  عدم  عن  ناجماً  حرماناً  اأخرى، 
بني فئات ال�شكان الذين يفرت�س اأن يحظوا بفر�س 
بعبارة  اأي�شاً  احلرمان  هذا  اإىل  وي�شار  مت�شاوية)66(. 

عدم امل�شاواة الأفقي. 
املجموعات)67(.   حرمان  على  الأمثلة  وتكرث 
فقيمة دليل التنمية الب�رشية لدى الغجر يف رومانيا 
هي اأقل بكثري من املتو�شط الوطني، وتبلغ م�شتوى 
بوت�شوانا،  يف  الب�رشية  التنمية  دليل  لقيمة  مماثالً 
مع اأن مرتبة رومانيا من حيث قيمة دليل التنمية 
الب�رشية اأعلى من مرتبة بوت�شوانا بحواىل خم�شني 
درجة. ومل يتجاوز دخل الغجر ثلث متو�شط الدخل 
الر�شع لديهم  يف رومانيا، بينما بلغ معدل وفيات 
اأكرث  الوطني)68(. ويف باك�شتان،  اأمثال املعدل  ثالثة 
من 50 يف املائة من ال�شباب الناطقني بالبلو�شية اأو 
بال�رشايكية مل يكملوا اأربع �شنوات من التح�شيل 
ال�شباب  من  تقريباً  املائة  يف   10 مقابل  العلمي، 
الأ�شليون يف  ال�شكان  ويحل  بالأوردو)69(.  الناطقني 
التنمية  مراتب متاأخرة من حيث معظم موؤ�رشات 

الب�رشية، حتى يف البلدان الغنية )الإطار 4.2(.
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ال�شك�ن الأ�شليون وعدم امل�ش�واة يف التنمية الب�شرية4.2الإطار

يتوزع حواىل 300 مليون �شخ�س من ال�شكان الأ�شليني التابعني لأكرث من 5,000 فئة على اأكرث من 
70 بلداً.  يعي�س الثلثان منهم تقريباً يف ال�شني)1(.  وغالباً ما يواجه ال�شكان الأ�شليون حرماناً هيكلياً، 

وي�شجلون اأ�شواأ النتائج من حيث التنمية الب�رشية يف جمالت رئي�شية. وتظهر حتاليل اأجرتها احلكومة 
املك�شيكية موؤخراً اأن معدل الفقر املدقع املتعدد الأبعاد بلغ 10.5 يف املائة على امل�شتوى الوطني، 

بينما تخطى 39 يف املائة بني ال�شكان املك�شيكيني الأ�شليني.
وكندا  اأ�شرتاليا  يف  الأ�شليني  وغري  الأ�شليني  لل�شكان  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�شاب  وعند 
ونيوزيلندا والوليات املتحدة الأمريكية، يتبني وجود فجوة يف كل منها ترتاوح ن�شبتها بني 6 و18 يف 
املائة.  وت�شجل هذه املجموعات من ال�شكان الأ�شليني يف البلدان املذكورة م�شتويات اأقل يف العمر 
املتوقع عند الولدة والتح�شيل العلمي والدخل.  ويف الهند، يعي�س 92 يف املائة من اأفراد القبائل 
امل�شنفة يف املناطق الريفية، ويعي�س 47 يف املائة منهم يف حالة فقر.  ويف �شاتي�شجار التي ت�شم 
ن�شبة مرتفعة من القبائل امل�شنفة، يبلغ معدل الإملام بالقراءة والكتابة 22 يف املائة فقط بني اأفراد 

القبائل مقابل 64 يف املائة على م�شتوى البلد.
وتفيد البيانات بوجود فجوة يف التعليم بني جمموعات ال�شكان الأ�شليني وغري الأ�شليني.  ففي 
ال�شني والهند وجمهورية لو الدميقراطية ال�شعبية، حتول عوامل مثل الطبيعة اجلغرافية واملناخية 
والتمييز الإثني دون توفري البنية التحتية للمناطق النائية حيث يعي�س العديد من ال�شكان الأ�شليني 

والأقليات الإثنية.
وك�شفت درا�شة حول التمييز يف احل�شول على الأرا�شي يف اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
اأن الرتكيز على النمو القت�شادي ال�شامل ميكن اأن يفيد ال�شكان الأ�شليني، ولكن قد ل يكون كافياً 
ل�شد الفجوة. ومن هنا احلاجة اإىل و�شع ال�شرتاتيجيات املوجهة باآراء ال�شكان الأ�شليني واأولوياتهم.

)1( وفقاً لل�شيا�شة الر�شمية يف ال�شني ل �شكان اأ�شليني بل ي�شتخدم م�شطلح "الأقليات الإثنية".

Alkire and Santos 2010; Cooke and others 2007; Burd-Sharps، Lewis، and Martins 2008; Hall and Patrinos 2010; امل�شدر: 
UNDP 2003; Kumar 2010.

بع�س  احلرمان  يطال  املتقدمة،  البلدان  يف 
من  معينة  وفئات  والأقليات  املهاجرة  املجموعات 
ي�شكل  الأوروبي،  الحتاد  ففي  الأ�شليني.  ال�شكان 
�شن  يف  هم  الذين  ال�شكان  من   1/8 املهاجرون 
باأجور  اأعمالً  الأحيان  بع�س  يف  ويزاولون  العمل، 
مهارات)70(.   من  ميلكونه  ما  مع  تتوافق  ل  متدنية 
الإثنية  املجموعة  اإىل  ينتمون  املهاجرون  كان  واإذا 
احتمالت  يقلل  اأن  ميكن  فانتماوؤهم  "امل�شتبعدة"، 
ت�شغيلهم. وقد ك�شفت اإحدى الدرا�شات اأن 68 يف 
املائة من املتقدمني بطلبات العمل احلاملني ا�شماً 
اإنكليزياً تقليدياً يح�شلون على موعد لإجراء مقابلة 
املتقدمني  من  فقط  املائة  يف   39 مقابل  عمل، 
بطلبات العمل احلاملني اأ�شماء تدل على انتمائهم 
الأقليات  اإثنية معينة)71(. وتعاين بع�س  اأقليات  اإىل 
الأمريكيون  يعي�س  اإذ  غريها،  من  اأ�شواأ  و�شع  من 
املتحدة  الوليات  يف  اأفريقي  اأ�شل  من  املتحدرون 
الأمريكية اأقل من الأمريكيني الآ�شيويني بحواىل 13 
�شنة، كما اإن متو�شط عمر ال�شكان الأ�شليني يف 
داكوتا اجلنوبية هو اليوم اأقل مما كان عليه متو�شط 

عمر  املواطن الأمريكي قبل 50 عاماً)72(.   

هي  التي  الأفقية  امل�شاواة  عدم  حالت  ومن 
والتي  املجموعات،  بني  ال�شامل  للتمييز  نتيجة 
الذي  احلرمان  البلدان،  بني  مقارنات  باإجراء  ت�شمح 

تعاين منه املراأة والفتاة.

الفوارق بني اجلن�شني

كانت الفوارق بني اجلن�شني يف املا�شي �شا�شعة من 
حيث التنمية الب�رشية.  ويف اأغلب الأحيان، تتعر�س 
املراأة والفتاة لتمييز يف ال�شحة والتعليم والعمل 
الهامة  املكا�شب  من  الرغم  وعلى  بحريتها.  مي�س 
التي حتققت مع الوقت، وخا�شة يف التعليم، ل تزال 
م�شتويات.   عدة  على  �شيء  و�شع  من  تعاين  املراأة 
الوا�شعة  الهيكلية  الأبعاد  بع�س  نتناول  وهنا 
والأبعاد الأخرى للحرمان الذي يجري حتليلها بطريقة 

منهجية يف الف�شل 5. 
ويظهر التمييز باأو�شح اأ�شكاله يف تدين ن�شبة 
الجتاهات  من  وهذا  ال�شكان،  جمموع  من  الن�شاء 
من  العديد  يف  موؤخراً  برزت  التي  الدميغرافية 
البلدان)73(. وقد قمنا بتحديث التقديرات ال�شابقة 
التي اأجراها �شن  عن "الإناث املفقودات" والتي قارن 
فيها التباين يف ن�شبة الإناث اإىل الذكور يف العامل)74(. 
وبال�شتناد اإىل الفر�شيات املب�شطة نف�شها، جند اأن 
عدد الإناث املفقودات جتاوز  134 مليون يف عام 2010، 
الثلث)75(.  مبقدار  ال�شابقة  التقديرات  من  اأكرث  اأي 
هذا  لأ�شباب  ا�شتعرا�شاً   4.3 الإطار  ويت�شمن 
منه. كبري  جزء  ال�شني يف  اأ�شهمت  الذي  التدهور 
يف  انتكا�شات  على  اأي�شاً  يدّل  ما  الواقع  ويف 
دعا  الو�شطى،  واآ�شيا  القوقاز  ففي  املراأة.   متكني 
اإىل  العودة  اإىل  املحليني  احلكوميني  القادة  بع�س 
املجتمع "التقليدي". وت�شري عدة تقارير اإىل اأن النزعة 
التقليدية تعود بقوة، وتوؤدي اإىل اإ�شعاف موقع املراأة 

)الإطار 4.4(.
�رشوب  ملختلف  عر�شة  كثريات  ن�شاء  تزال  ول 
بو�شوح  تظهره  ما  وهذا  الأ�رشة،  يف  الإخ�شاع 
اآخر  وت�شري  املراأة)76(.  �شد  العنف  حول  البيانات 
امل�شوح التي �شملت 13 بلداً نامياً اإىل اأن متو�شط 
ن�شبة الن�شاء اللواتي عانني من العنف املنزيل خالل 
تك�شف  كما  املائة،  يف   20 بلغ  املا�شية  ال�شنة 
اأي�شاً عن الكثري من  البلدان املتقدمة  م�شوح عن 
البلدان  معظم  وحتمي  املعاملة)77(.  �شوء  حالت 
املراأة من الغت�شاب، والجتار بها، والعنف املنزيل يف 
الت�رشيعات اأو ما يعادلها من احلماية غري املدرجة يف 
مماثلة  حماية  توؤمن  ل  البلدان  هذه  ولكن  القانون، 
يف حالت التحر�س اجلن�شي والغت�شاب الزوجي)78(. 
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املزيد من الإن�ث املفقودات4.3الإطار

اإىل اأمناط الوفيات ون�شبة اجلن�شني عند الولدة )اأي ن�شبة الولدات من  ت�شري عبارة "الإناث املفقودات" 
الإناث اإىل الولدات من الذكور( التي لي�شت ل�شالح املراأة. فح�شب تقديرات الأمم املتحدة، ارتفعت ن�شبة 

الذكور اإىل الإناث عند الولدة عاملياً من 1.05 يف بداية ال�شبعينات اإىل معّدل �شّجل موؤخراً هو 1.07.
وما �شاهم يف هذا الجتاه العاملي هو تف�شيل البنني على البنات يف ال�شني حيث ارتفعت ن�شبة 
اجلن�شني من 1.07 يف مطلع ال�شبعينات اإىل 1.2 موؤخراً، رغم احلظر الر�شمي الذي فر�شته ال�شني على 
حتديد جن�س اجلنني قبل الولدة منذ 1989 وعلى ممار�شة الإجها�س ب�شبب جن�س اجلنني منذ عام 1994. 
ويف الهند، ارتفعت ن�شبة الذكور اإىل الإناث من 1.06 يف مطلع ال�شبعينات اإىل 1.08 اليوم، وترتفع هذه 
املعدلت لت�شل اإىل 1.26 يف دلهي وغوجارات وهاريانا وبنجاب.  كما ارتفعت ن�شبة الذكور اإىل الإناث عند 

الولدة يف اأرمينيا من 1.07 يف اأواخر الت�شعينات اإىل 1.17 يف الوقت احلايل.
بداية  يف   1.04 من  اأفريقيا  يف  الولدة  عند  الإناث  اإىل  الذكور  ن�شبة  انخف�شت  املقابل،  ويف 
ال�شبعينات اإىل 1.03 يف الوقت احلايل.  ومنغوليا هي من البلدان التي حافظت على ن�شبة م�شتقرة بني 

اجلن�شني منذ عام 1970.
ومبا اأن حظر ممار�شة الإجها�س ب�شبب جن�س اجلنني مل ينجح، ت�شتعني ال�شني والهند بنهج اأخرى 
ملكافحة هذا التمييز.  فحملة "رعاية الفتاة" التي اأطلقتها ال�شني تبعث ر�شائل اإيجابية عن الفتيات، 
وت�شجع الزواج الأمومي الن�شب من خالل تقدمي احلوافز املالية ودفع معا�شات تقاعدية لالأ�رش الريفية 

التي لديها فتيات عندما يبلغ الوالدان من العمر 60 �شنة.  

.UNDESA 2009c; Ganatra 2008; Sen 2003; The Economist 2010; Narayana 2008 :امل�شدر

من  اأخرى  ل�رشوب  املراأة  تتعر�س  ما  وكثرياً 
ي�شمح  ل  البلدان،  من  العديد  ففي  الإخ�شاع. 
اأ�شول  اأو  ممتلكات  حيازة  مبقدورها،  ولي�س  للمراأة، 
بالقدر امل�شموح للرجل.  وهذا ي�شع املراأة يف موقع 
ويزيد من  الرجل،  اإىل  بالن�شبة  املطلق  �شعيف يف 
وك�شفت  الزوجي)79(.  للعنف  تعر�شها  احتمال 
م�شوح اأجريت يف خم�شة بلدان يف اأمريكا الالتينية 
ترتاوح  ن�شبة  ي�شكلن  الن�شاء  اأن  الكاريبي  والبحر 
بني 11 و27 يف املائة فقط من اأ�شحاب الأمالك)80(.  
الإنتاج  من  الأكرب  باجلزء  املراأة  ت�شهم  اأوغندا،  ويف 
من  املائة  يف   5 من  اأكرث  متلك  ل  ولكنها  الزراعي 
الأرا�شي، كما اإن حيازتها لهذه الأرا�شي غري اآمنة.  
ويف الواقع، توؤدي الإجراءات الر�شمية للحيازة اأحياناً 
الأرا�شي  مبلكية  املطالبة  يف  املراأة   حق  اإنكار  اإىل 

التي  ت�شتخدمها)81(. 
التي  البلدان  من  هي  وناميبيا  ورواندا  وتنزانيا 
يف  اجلن�شني  بني  التكافوؤ  ت�شمن  اإ�شالحات  اأقرت 
ملكية الأرا�شي)82(. كما اعتمد العديد من البلدان 
موافقة  ي�شرتط  الذي  امل�شرتكة  امللكية  نظام 
مهارا�شرتا  ففي  بامللكية.   الت�رشف  قبل  الزوجني 
 Laxmi( يف الهند، نقل برنامج "لك�شمي مكتي" 
امللكية  اأ�ش�س  اأر�شى  اأو  املراأة  اإىل  امللكية   )Mukti
الإ�شالحات  ت�شمح  عندما  حتى  ولكن  امل�شرتكة. 
ت�شع  اأن  ميكن  الأ�شول،  بامتالك  للمراأة  القانونية 
اأمام  العرفية عقبات  والقوانني  الدينية  املعتقدات 
ال�رشوري  من  يكون  وقد  القوانني.  هذه  تنفيذ 
ح�شد الدعم يف املجتمع املحلي لتمكني املراأة من 
املطالبة باإبطال القوانني الدينية والتقليدية التي 

متنعها من حيازة الأ�شول)83(.
املراأة احل�شول على  ال�شعب على  يزال من  ول 
اإىل  الأحيان  الكثري من  الالئق، فت�شطر يف  العمل 
ٍ، وحتّمل  مزاولة اأعمال غري م�شتقرة، لقاء اأجر متدن
رعاية  يف  املاأجور  غري  العمل  عبء  من  الأكرب  اجلزء 
الأ�رشة )انظر الإطار 5.2 يف الف�شل 5(. ول حتظى 
الزراعة  املراأة بالكثري من فر�س العمل خارج قطاع 
يف منطقة جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى حيث 
خارج  الن�شاء  املائة فقط من  36 يف  ن�شبة  تعمل 
�شن  يف  هن  اللواتي  الن�شاء  ومن  القطاع.  هذا 
لقاء  املائة عمالً  55 يف  تزاول  املنطقة،  العمل يف 
اأجر، وتعمل 82 يف املائة يف اأعمال غري م�شتقرة)84(.  
العمل  فر�س  من  احلد  يف  العمل  قوانني  وت�شاهم 
باك�شتان  ففي  البلدان:  بع�س  يف  للن�شاء  املتاحة 
اأو  ليالً  بالعمل  للمراأة  ي�شمح  ل  وم�رش،  وجامايكا 

يف بع�س ال�شناعات)85(. 
وا�شعة مع  اجلن�شني  بني  الأجور  تزال فجوة  ول 

اأنها تت�شاءل ببطء. ويف حالة الكثري من البلدان، ل 
تتوفر البيانات القابلة للمقارنة، ولكن يف 33 بلداً 
متقدماً، بلغ متو�شط اأجر املراأة 69 يف املائة من اأجر 
الرجل يف الفرتة من 1998 اإىل 2002، وارتفع اإىل 74 
يف املائة يف الفرتة من  2003 اإىل 2006)86(. وبلغت 
الفجوة ن�شبة 50 يف املائة تقريباً يف عام 2006 يف 
اإىل التكافوؤ يف  اأما البلد الأقرب  كوريا اجلنوبية)87(. 
العينة فهو كولومبيا حيث مل تتجاوز الفجوة 2 يف 

املائة يف عام 2004. 
ويعتمد حواىل 61 بلداً �شناً اإلزامية تفر�س على 
�شنوات،  خم�س  بنحو  الرجل،  قبل  التقاعد  املراأة 
من  اأطول  للمراأة  املتوقع  العمر  متو�شط  اأن  مع 
متو�شط العمر املتوقع للرجل.  ومن هذه املجموعة 
دليل  يف  جداً  مرتفعة  معدلت  ت�شجل  بلدان 
املتحدة  واملمكلة  اإيطاليا  مثل  الب�رشية  التنمية 
والنم�شا، وكذلك الحتاد الرو�شي وبنما واجلزائر و�رشي 
التمييزية  ال�شيا�شات  تكون هذه  اأن  وميكن  لنكا.  
يثني عن ت�شغيل املراأة، وترقيتها، وال�شتثمار  رادعاً 

فيها)88(. 

  

*                       *                       *               

كان التقدم  حمدوداً يف تخفيف عدم امل�شاواة على 
خطرية.   انتكا�شات  تخللته  وقد  العاملي،  ال�شعيد 
ما  الدخل  يف  الفوارق  ترتفع  البلدان،  معظم  ويف 
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زاد التكامل القت�سادي 
�الجتماعي من 
احتمالت حد�ث 

ال�سدمات العاملية، 
�لكن بع�ص املخاطر 

يبقى حمليا

تغريرّ العالق�ت بني اجلن�شني يف الحت�د ال�شوفييتي ال�ش�بق4.4الإطار

قبل احلكم ال�شوفييتي، كانت معظم مناطق القوقاز واآ�شيا الو�شطى ماأهولة مبجتمعات زراعية تقليدية ل تعطي املراأة �شوى 
دور حمدود خارج الأ�رشة. ومار�شت البلدان ذات الأغلبية امل�شلمة مثل اأذربيجان واأوزبك�شتان وطاجيك�شتان التقليد الذي يق�شي 
بان�شمام الزوجة اإىل عائلة زوجها املمتدة بعد الزواج. وهذا التقليد ل ي�شجع الأهل على ال�شتثمار يف الفتاة لأن م�شاهمة املراأة 

املتزوجة تعود بالنفع على عائلة زوجها ولي�س على عائلتها.
ويف ظل احلكم ال�شوفييتي و�شيا�شته الر�شمية القائمة على العلمنة، اأبطلت احلكومة العديد من العادات التقليدية التي 
تعطي الأف�شلية للرجل على ح�شاب املراأة: و�شجعت العائلة النواتية وحظرت الزيجات املدبرة وتعدد الزوجات، واألغت حجاب 
املراأة، وفر�شت على الفتيات اللتحاق باملدار�س. واأدى هذا النظام اإىل حوافز جديدة ت�شجع الوالدين على ال�شتثمار يف الفتاة، ومع 

توفر مرافق رعاية الأطفال والرعاية ال�شحية واملعا�شات التقاعدية، ات�شعت الفر�س اأمام املراأة  للعمل خارج املنزل.
بني  ومن  التقليدي.  املجتمع  اإىل  املنطقة  املحليني يف  احلكوميني  القادة  بع�س  عاد  ال�شوفييتي،  النظام  انهيار  اأثر  وعلى 
التقارير املتعددة التي تفيد بعودة النظام التقليدي، ياأتي بع�س التقارير على ذكر اأوزبك�شتان وكازاخ�شتان وقريغيز�شتان حيث 
ارتفعت اأ�شوات تدعو اإىل العودة اإىل تعدد الزوجات، وتغيري القانون بحيث يتعذر على املراأة املبادرة اإىل طلب الطالق.  وازدادت 
الزيجات املدبرة، ودرجت من جديد ممار�شات املطالبة باملال من العرو�س واختطافها يف بع�س البلدان. وي�شكل تدهور و�شع املراأة 

يف الأ�رشة الذي مل ي�شتقطب اهتمام الباحثني م�شدر قلق متزايد.

.Brainerd 2010 :امل�شدر

اأن   ومع  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  اأمريكا  يف  عدا 
تزال  ل  موثقة،  غري  الأخرى  الأبعاد  يف  الجتاهات 
الفجوة كبرية.  فالفقراء يعانون من احلرمان يف اأكرث 

من بُعد، والفوارق بني اجلن�شني ل تزال �شا�شعة، ويف 
يعوق  ما  امل�شاواة  عدم  من  احلالت  هذه  ا�شتمرار 

التقدم يف التنمية الب�رشية.

تختلف معاين التعر�س للمخاطر باختالف الأ�شخا�س، 
"التعر�س  عبارة  اختريت  وقد  الظروف.  بتغرّي  وتتغرّي 
 "vulnerability" لرتجمة الكلمة الإنكليزية للمخاطر" 
التي هي  من الأ�شل الالتيني "Vulnerare" الذي يعني 
"جرح". ويبقى الرابط الأ�شا�شي بني مفهوم التعر�س 
للمخاطر ومفهوم الإ�شابة بال�رشر، وهو الذي يوؤدي 
اإىل تدهور حالة الرفاه.  ويف �شياق التنمية الب�رشية، 
يوؤدي التعر�س للمخاطر اإىل احتمال ح�شول تراجع 
والأ�شخا�س  البلدان  وتكون  الب�رشية.  التنمية  يف 
الب�رشية  التنمية  تهدد  عندما  للمخاطر  عر�شة 
خماطر متنوعة )مثل ال�شدمات الكلية اأو احلوادث 

الفردية()89(.   
مثل  خمتلفة،  م�شادر  من  ال�شدمات  وتن�شاأ 
ي�شببها  التي  والكوارث  القت�شادية،  الأزمات 
الإن�شان اأو الطبيعة، والأمرا�س واحلوادث.  فالأزمات 
قرون،  منذ  حتدث  القت�شادية  وال�شدمات  املالية 
وموجات اجلفاف والفي�شانات والزلزل جتتاح الأر�س 
الأعمال  وهي من  وملحمة جلجام�س  القدم.  منذ 
الأدبية ال�شهرية، تت�شمن و�شفاً لفي�شان غمر بالد 
ما بني النهرين وخّلف الكثري من الأ�رشار واملاآ�شي.  

من  والجتماعي  القت�شادي  التكامل  وزاد 

ال�شتدامة والتعر�س للمخ�طر

بع�س  ولكن  العاملية،  ال�شدمات  حدوث  احتمالت 
املخاطر يبقى حملياً، وي�شيب اأكرثها واأ�شدها الأفراد 
والأ�رش. وا�شتعمل ت�شنيف اأ�شا�شي لفهم املخاطر 
على  توؤثر  اأن  ميكن  فاملخاطر  لها،   التعر�س  ومدى 
الأفراد، فت�شبب مثالً وفاة معيل الأ�رشة اأو فقدانه 
وظيفته اأو اإ�شابته باإعاقة مفاجئة؛ وميكن اأن توؤثر 
وعلى  الطبيعية؛  الكوارث  مثل  املجتمعات  على 
القت�شاد  و�شدمات  املالية  الأزمات  مثل  البلدان 

الكلي)90(.
يرتبط  للمخاطر  التعر�س  مدى  اأن  غري 
احلفاظ  اإمكانية  ال�شتدامة  وتعني  بال�شتدامة. 
الب�رشية.  ففي  التنمية  التح�ّشن املحقق يف  على 
 )Brundtland( "برونتالند"  جلنة  عّرفت   ،1987 عام 
تلبي  التي  "التنمية  باأنها  امل�شتدامة  التنمية 
حاجات اأجيال احلا�رش من دون امل�شا�س بقدرة اأجيال 
تقو�س  وعندما  حاجاتها")91(  تلبية  على  امل�شتقبل 
حاجات  تلبية  على  القدرة  احلا�رش  حاجات  تلبية 
امل�شتقبل، تتعر�س الأجيال الآتية خل�شائر قد يكون 

لها مفعول الكارثة على التنمية الب�رشية. 
ول ميكن اأن نويّف مو�شوع ال�شتدامة والتعر�س 
للمخاطر حقه من التو�شع يف هذا ال�شياق.  فهذا 
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يتناوله  اأن  نقرتح  خا�شاً،  عمالً  يتطلب  مو�شوع 
يف  ونكتفي  املقبل.  للعام  الب�رشية  التنمية  تقرير 
هذا الق�شم بالرتكيز على ناحيتني بالغتي الأهمية، 
وما  املناخ،  وتغرّي  القت�شادي  الأمن  انعدام  هما 
ال�شعيد يف  العامل من تطّورات على هذا  �شهده 

املا�شي القريب.

عدم ال�شتقرار يف العمل 

لإعالة  عملهم  على  الأفراد  معظم  يعتمد 
اأنف�شهم واأ�رشهم.  ويعترب كثريون اأن فقدان العمل 
يقو�س  اأن  ميكن  الوفاة(  عن  )عدا  حدث  اأهم  هو 
الو�شع  من  الإن�شان  وي�شتمد  الب�رشية.  التنمية 
ي�شمل  اأن  يجب  ولذلك  بالر�شا.  ال�شعور  املهني 
ال�شتقرار يف  انعدام  للمخاطر  للتعر�س  حتليل  اأي 
العمل وم�شادر انعدام ال�شتقرار القت�شادي التي 
القت�شاد  ي�شارع  اإذ  اليوم،  الأهمية  يف  غاية  هي 
العاملي للخروج من اأعمق ركود ي�شيبه منذ عقود 

ومن وطاأة خ�شارة املاليني من فر�س العمل.  

الأزمة املالية العاملية
حالة  اإىل  الدولية  العمل  منظمة  تقديرات  ت�شري 
منذ  البلدان  معظم  �شهدتها  وحت�ّشن  ا�شتقرار 
وينجم   .)92(2000 عام  اأواخر  اإىل  الت�شعينات  اأواخر 
يف  �شدمة  عن  عموماً  البطالة  معدلت  ارتفاع 
اأزمة يف  اأو  مالية  اأزمة  الكلي، كحدوث  القت�شاد 
اأ�شعار ال�رشف.  وهذا ما حدث غداة الأزمة املالية 
من  كبرية  اأعداد  ت�رشيح  يف  ت�شّببت  التي  العاملية 
العمال، وارتفاع حاد يف معدلت البطالة، وخا�شة 
الو�شطى  واآ�شيا  واأوروبا  املتقدمة  البلدان  يف 

)ال�شكل 4.5(.
فقاعة  انفجار  العاملية  املالية  الأزمة  و�شبق 
يف  امل�رشيف  القطاع  يف  وانهيارات  ال�شكن  اأ�شعار 
ما  �رشعان  ظاهرة  يف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
امتدت اإىل معظم بلدان العامل.  وهي اأ�شواأ اأزمة 
الك�شاد  منذ  املتقدمة  البلدان  ت�شهدها  مالية 

الكبري)93(، ولن تكون الأخرية)94(. 
اإذ  ب�رشعة،  والفقر  البطالة  معدلت  وارتفعت 
 64 واأ�شبح  وظائفهم،  �شخ�س  مليون   34 خ�رش 
على  يعي�شون  اأي  الفقر،  دون خط  �شخ�س  مليون 
الأ�شخا�س  عدد  اإىل  اإ�شافة  يومياً)95(،  دولر   1.25
الذين غدوا فقراء نتيجة لرتفاع اأ�شعار ال�شلع يف 
و200   160 بني  يرتاوح  وعددهم  ال�شابقة،  الأعوام 
متو�شط  بلغ   ،2010 عام  ويف  �شخ�س)96(.  مليون 
املتقدمة،  البلدان  يف  املائة  يف   9 البطالة  معدل 

و10 يف املائة يف الوليات املتحدة الأمريكية، و20 يف 
املائة يف اأ�شبانيا. 

لي�س  ولكنه   2009 عام  يف  النتعا�س  وبداأ 
م�شموناً.  فخطر الركود "املزدوج" ل يزال خميماً، وقد 
و�شاعدت  اأعوام.   عدة  الكامل  النتعا�س  ي�شتغرق 
املالية  واحلوافز  البتكارية  ال�شيا�شية  املبادرات 
الكبرية يف العديد من البلدان، اإ�شافة اإىل التن�شيق 
ويف  الأزمة)97(.  تفاقم  تفادي  على  ال�رشيع،  العاملي 
الفر�س  انتهاز  يف  جنحت  التي  النامية  البلدان 
حدة.   اأقل  الأزمة  تاأثري  جاء  املربحة،  القت�شادية 
وحافظت عدة حكومات على النفقات الجتماعية 
اأواخر  يف  حدث  ملا  خالفاً  زيادتها  على  عملت  اأو 
الت�شعينات بعد اأزمة �رشق اآ�شيا والأزمة الرو�شية)98(. 
وميكن اأن ت�شتمر عواقب الأزمات حتى بعد عودة 
النمو لأن التح�شن يف �شوق العمل ياأتي متاأخراً عن 
العمل  منظمة  وتتوقع  النتعا�س.   فرتة  يف  الناجت 
خ�رشوا  �شخ�س  مليون   43 يتعر�س  اأن  الدولية 
عام  يف  العاملية  املالية  الأزمة  خالل  وظائفهم 
البع�س  ي�شعر  وقد  الأمد،  طويلة  لبطالة   2009
بالإحباط ويرتك �شوق العمل نهائياً.  وميكن مقارنة 
اآ�شيا يف  اأزمة �رشق  مبا حدث عقب  الآن  ما يحدث 
اأواخر الت�شعينات، حيث مل تعد معدلت امل�شاركة 
يف القوى العاملة اإىل ما كانت عليه قبل الأزمة)99(. 
اإزاء  وظهرت خماطر جديدة مع ت�شاعد القلق 
)مثل  املتقدمة  البلدان  لبع�س  املالية  ال�شتدامة 
الأفق.   يف  يلوح  العدوى  �شبح  زال  وما  اليونان(، 
وكانت القت�شادات التي �شهدت منواً �رشيعاً يف عام 
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اأن  رغم  الأقوى،  لل�رشبة  تعر�شت  التي  هي   2000
اأ�شرتاليا وال�شني هما من ال�شتثناءات. ويف اأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي، انخف�س منو الناجت املحلي 
واملك�شيك.   و�شيلي  بريو  يف  �شيما   ول  الإجمايل، 
الأفريقية  ال�شحراء  جنوب  منطقة  وحافظت 
الكربى على النمو مع اأن معّدله انخف�س اإىل 2 يف 
املائة يف عام 2009 بعد اأن كان اأكرث من 5 يف املائة 
يف عام 2008.  ويف البلدان املتقدمة، انخف�س النمو 
3.4- يف املائة  اإىل  مئوية  نقاط   6 حواىل  ال�شنوي 
يف عام 2009. ويبدو اأن بع�س البلدان يف اأوروبا واآ�شيا 
انتقلت  بالأزمة، حيث  تاأثراً  الأ�شد  الو�شطى كانت 
اقت�شادات الحتاد ال�شوفييتي ال�شابق من حالة منو 
حالة  اإىل   2008 عام  يف  املائة  يف   5 يتجاوز  مبعدل 
 ،2009 عام  يف  تقريباً  املائة  7 يف  بن�شبة  انكما�س 

و�شّجل معدل الفقر اأي�شاً ارتفاعاً حاداً)100(.
و�شحيح اأن البلدان املتقدمة كانت الأ�شد تاأثراً 
على  النامية  البلدان  بع�س  قدرة  اأن  اإل  بالأزمة، 
القيود.  ففي  الأزمة تخ�شع ملزيد من  اآثار  معاجلة 
الواقع، كانت ن�شبة 40 يف املائة تقريباً من البلدان 
معدلت  من  تعاين  النمو  يف  تباطوؤاً  تواجه  التي 
القدرات  اإىل  وتفتقر   2009 عام  يف  مرتفعة  فقر 
التقلب  هذا  ملواجهة  الالزمة  واملوؤ�ش�شية  املالية 

القت�شادي)101(. 

اإجراءات على �سعيد ال�سيا�سة العامة 
العمالة  يف  تقلبات  القت�شادات  جميع  ت�شهد 
التقلبات  لهذه  الت�شدي  و�شائل  ولكن  والدخل، 
اختالفاً  تختلف  وغريها  التاأمني  اآليات  خالل  من 
الوليات  يف  البطالة  �شد  التاأمني  فنظام  كبرياً.  
يف  التاأمني  نظام  عن  يختلف  الأمريكية  املتحدة 
نطاق  تو�ّشع  هو  امل�شرتك  القا�شم  ولكن  اأوروبا. 
مع  ثراء،  البلدان  زادت  كلما  الجتماعية  احلماية 
الآليات  من  وغريها  التاأمني  لآليات  اأكرب  دور  اإعطاء 
العامة.  ويقول داين رودريك )Dani Rodrik( اإن زيادة 
حجم احلكومات هي نتيجة مبا�رشة لتزايد املخاطر 
الناجمة عن العوملة)102(. وهذا ما ح�شل اأثناء الأزمة 
اإذ عمد ن�شف دول جمموعة الع�رشين اإىل  الأخرية، 
 ،2009-2010 يف  البطالة  تعوي�شات  فرتة  متديد 
وعمد اأكرث من ثلث هذه احلكومات اإىل تو�شيع نطاق 

تغطية التعوي�شات)103(. 
اأن حتديد  الدولية  التجربة  ا�شتعرا�س  ويك�شف 
املزيج من املنا�شب من القوانني  واملوؤ�ش�شات املثلى 
لتخفي�س البطالة هو مهمة �شبه م�شتحيلة)104(.  
وتتناق�س هذه اخلال�شة مع افرتا�س وجود موؤ�ش�شات 
ل�شوق العمل ودرجات من املرونة ت�شتويف ال�رشوط 

ملمار�شة  الدويل  البنك  موؤ�رشات  يف  كما  املطلوبة 
الأعمال)105(. 

احلكومات  من  املزيد  يتخذ  نف�شه،  الوقت  ويف 
العمالة  ا�شتقرار  عدم  ملواجهة  حمّددة  اإجراءات 
حيث  العربية،  البلدان  يف  كما  ال�شباب،  وبطالة 
الأخرية.   العاملية  الأزمة  قبل  امل�شاكل  هذه  ظهرت 
النمو  على  يقت�رش  ل  امل�شاكل  هذه  يف  وال�شبب 
ال�رشيع يف القوى العاملة والنمو القت�شادي ال�رشيع 
الذي ل يخدم م�شلحة الفقراء، بل ي�شمل القدرة 
املحدودة على خلق فر�س عمل جديدة نتيجة لقوانني 
العام)106(. القطاع  يف  وخا�شة  العمالة،  حماية 
ويف ت�شميم اإجراءات ال�شيا�شة العامة القابلة 
بعيداً  واملوؤ�ش�شي  املايل  ال�شعيدين  على  للتنفيذ 
املتقدمة  البلدان  �شهدتها  التي  املطبات  عن 
�شعوبة كبرية. ففي البلدان التي يكرث فيها العمل 
يف القطاع النظامي وتفتقر اإىل املوؤ�ش�شات القوية، 
التاأمني  اأن احلل املنا�شب هو مزيج يجمع بني  يبدو 

العام والتاأمني الذاتي )الإطار 4.5()107(.

تاأثي الأزمات على التنمية الب�رشية
يزداد الفقر وينت�رش يف ظل الأزمات املالية.  فالأزمة 
اأواخر  املالية التي �شهدتها منطقة �رشق اآ�شيا يف 
الت�شعينات، اأدّت بحواىل 19 مليون اإندوني�شي و1.1 
مليون تايلندي اإىل حالة الفقر. واأدت الأزمة املالية 
يف الأرجنتني يف عام 2001 اإىل زيادة معدل الفقر يف 
البلد 15 نقطة مئوية، كما اأدت اأزمة عام 1998 يف 

الإكوادور اإىل زيادة الفقر 13 نقطة مئوية)108(. 
ويتوقف تاأثري الأزمات على الدخل على فعالية 
الت�شدي للبطالة. فهواج�س ال�شتقرار يف  خطط 
احلكومات  معظم  حّثت  الوظيفة  وفقدان  العمل 
على ال�شعي اإىل معاجلة البطالة، مع اأن التعوي�شات 
من  اأكان  �شواء  كافية  وغري  جزئية  تكون  ما  كثرياً 
الإطار  )انظر  التغطية  اأم من حيث  القيمة  حيث 
مفقودة،  الجتماعية  احلماية  تكون  وعندما   .)4.5
اإىل  وظائفهم  يفقدون  الذين  الأ�شخا�س  ي�شطر 
الأجور  حيث  النظامي  غري  القت�شاد  اإىل  النتقال 

متدنية ون�شبة التعر�س للمخاطر مرتفعة)109(. 
التنمية  على  الأزمات  تاأثري  اأن  الوا�شح  ومن 
ي�شتمر  اأن  وميكن  الدخل  على  يقت�رش  ل  الب�رشية 
ت�شطر  اأن  ميكن  الأزمات،  ظل  ففي  طويلة.  لفرتة 
اأولدها من املدر�شة، وهذا  اإخراج  اإىل  الأ�رش الفقرية 
القرار ي�شّد الآفاق لهوؤلء الأولد يف امل�شتقبل)110(. 
وترتفع  الر�شع  وفيات  معدلت  تزداد  الأزمات،  ويف 
خطرية  عواقب  خمّلفة  التغذية،  �شوء  معدلت 
وت�شري  النمو)111(.  لتاأخر  نتيجة  البعيد  املدى  على 
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حالة  يف  التعوي�س  برامج  اأ�شكال  من  �شكالً  اليوم  بلداً   150 حواىل  يعتمد 
البطالة،  الت�شدي خلطر  يجري  املتقدمة،  البلدان  العديد من  البطالة.  ففي 
وخا�شة يف اأوروبا الغربية، من خالل جمموعة وا�شعة من برامج الرفاه الجتماعي، 
واأبرزها برنامج التاأمني �شد البطالة. ويبلغ الإنفاق على احلماية الجتماعية يف 
معظم بلدان اأوروبا الغربية اليوم ن�شبة ترتاوح بني 25 و30 يف املائة من الناجت 
املحلي الإجمايل. ويف حني يبدو ت�شميم هذه الربامج ونطاقها اأ�شعف بكثري يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، ياُلحظ اجتاه نحو اتخاذ املزيد من التدابري الحتياطية 
يف حال فقدان الوظائف. فقد بلغ الإنفاق الجتماعي ال�شتن�شابي، مبا يف ذلك 
تعوي�شات البطالة، 40 يف املائة تقريباً من جمموع الإنفاق الإ�شايف املخ�ش�س 
للحوافز املالية، مع اأن تعوي�شات البطالة يف كندا والوليات املتحدة الأمريكية 

ل تغطي �شوى ن�شف العاطلني عن العمل.
اأما يف البلدان النامية، فال ت�شمل تعوي�شات البطالة �شوى ن�شبة قليلة 
عن  عاطالً  واحداً  �شخ�شاً  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري  العمل.  عن  العاطلني  من 
العمل من اأ�شل خم�شة اأ�شخا�س يف اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي يح�شل 
على �شكل من اأ�شكال تعوي�شات البطالة.  وتنخف�س هذه الن�شبة اإىل �شخ�س 
ال�شحراء  العربية ومنطقة جنوب  البلدان  50 �شخ�شاً يف  اإىل   33 واحد لكل 
فترتاوح  اأفريقيا،  وجنوب  وتركيا  والربازيل  الأرجنتني  يف  اأما  الكربى.  الأفريقية 
جمموع  من  املائة  يف  و12   7 بني  البطالة  تعوي�شات  من  امل�شتفيدين  ن�شبة 
الحتاد  يف  املائة  يف   25 حواىل  الن�شبة  هذه  تبلغ  بينما  العمل،  عن  العاطلني 

الرو�شي. وعندما تتوفر التعوي�شات، تكون قيمتها منخف�شة. ول يزال متو�شط 
 10 حواىل  عند  م�شتقراً  الأجر،  خ�شارة  عن  بديل  مبثابة  هي  التي  التعوي�شات 
يف املائة. كما ل يزال التاأمني الذاتي وغريه من الآليات غري النظامية ملواجهة 
عن  للتعوي�س  الأ�شخا�س  اإليه  يلجاأ  الذي  رواجاً  الأكرث  الأ�شلوب  هو  البطالة 

فقدان الوظيفة يف البلدان النامية.
وتعتمد بع�س البلدان، اأبرزها �شيلي، ح�شابات ادخار فردية اإلزامية، تفر�س 
على اأ�شحاب العمل واأحيانا العمال اإيداع ن�شبة ترتاوح بني 3 و9 يف املائة من 
قيمة الأجر. وهذه اخلطط ميكن اأن تنطلق من دوافع تتعلق بالقت�شاد الكلي 
بالت�شميم  تتعّلق  ولكنها تخلق �شعوبات  بالدخار،  اأو  الّدخار(  )زيادة معدلت 
ل  وقد  املدخرات.  هذه  ا�شتثمار  بكيفية  تتعلق  م�شائل  اإىل  اإ�شافة  والقدرة، 
غري  القطاع  يف  املتدنية  الأجور  واأ�شحاب  ال�شباب  �شيما  ول  العمال،  يتمكن 

النظامي، من ادخار ما يكفي من الأموال ليعتمدوا عليها يف حالة البطالة.
خمتلف  يف  العام  القطاع  من  املدعومة  التاأمني  خطط  ازدادت  وقد 
�شد  اإلزامي  تاأمني  نظام  اجلنوبية  وكوريا  تركيا  فلدى  العامل.   اأنحاء 
م�شاهمة  يقدموا  اأن  العمال  على  يُفر�س  النظام،  هذا  ومبوجب  البطالة.  
تدفع  تعوي�شات  على  ليح�شلوا  الأهلية  متطلبات  وي�شتوفوا  حمددة 
البطالة  تعوي�شات  تقدم  ال�شني،  ويف  اأ�شهر.   و10   7 بني  ترتاوح  لفرتة 
املحلية  احلكومات  وتتوىل  املدن،  يف  العاملة  الأيدي  من  �شغرية  ن�شبة  اإىل 
لالأجور. املحلي  الأدنى  احلد  من  اأقل  مبعدلت  التعوي�شات  هذه  قيمة  حتديد 

.Commander 2010; Blanchard 2008; Salehi-Isfahani 2010; Freeman 1998; Rodrik 1998; ILO 2010a; Vroman and Brsusentsev 2009; Robalino، Vodopivec، and Bodor 2009 :امل�شدر

على  50,000 طفل  اإىل   30,000 اأن  اإىل  التقديرات 
املالية  الأزمة  ب�شبب  اأفريقيا  يف  �شيموتون  الأقل 
اإلقاء  اإىل  اأي�شاً  اأن توؤدي الأزمات  الأخرية)112(. وميكن 
املزيد من الأطفال يف ال�شوارع)113(، وارتفاع معدلت 
املنزيل،  والعنف  ال�شتغالل  وتزايد  واجلرمية،  النتحار 
وتاأجج التوترات الإثنية)114(. ويف التطورات الأخرية ما 
يدل على اأن الرتفاع يف معدلت البطالة �شيكون 
اأطول اأمداً من النخفا�س يف معدلت الإنتاج)115(. 

وفيات  على  الأزمات  تاأثري  يكون  ما  وكثرياً 
ا�شتُخل�س  وقد  الإناث.  على  �رشراً  اأ�شد  الأطفال 
 59 يف  ولدة  مليون   1.7 عن  املتوفرة  البيانات  من 
اأن انخفا�س  اإىل 2004،  للفرتة من 1975  نامياً  بلداً 
اإىل  اأدى  املائة  1 يف  بن�شبة  الإجمايل  املحلي  الناجت 
 7.4 بلغت  الر�شع  وفيات  زيادة يف متو�شط معدل 
وفيات لالإناث مقابل 1.5 وفيات للذكور لكل 1,000 

من املواليد اأحياء)116(. 
حماية  اإىل  النامية  البلدان  بع�س  وعمدت 
فقد  املرة)117(.  هذه  الجتماعي  القطاع  ميزانيات 
احلوافز  من  املائة  يف   56 اأفريقيا  جنوب  خ�ش�شت 
الكونغو  جمهورية  يف  اأما  الجتماعية.  للحماية 
املعلمني  اأجور  فانخف�شت  وميامنار،  الدميقراطية 
ال�شودان  ويف  املائة،  يف   40 بن�شبة  احلقيقية 

بن�شبة  الأجور  انخف�شت  واليمن،  ومدغ�شقر 
تراوحت بني 20 و30 يف املائة. ويف العديد من بلدان 
جنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى، تفاقم التاأخر يف 
دفع اأجور املعلمني والعاملني يف قطاع  ال�شحة)118(.  
امليزانيات  من  القتطاع  يعترب  الأحيان،  بع�س  ويف 
ولكن  الإيرادات،  انخفا�س  ملعاجلة  �رشورياً  اإجراء 
العديد من البلدان النامية بات لديها جمال وا�شع 
التقلبات  ملواجهة  فاعلة  مالية  �شيا�شة  لتنفيذ 

القت�شادية)119(.  
تفاقم  يف  الأزمات  تاأثري  ي�شهم  ما  وكثرياً 
عملهم،  من  املاليني  ي�رشح  فبينما  امل�شاواة.   عدم 
بف�شل  باحلماية  امل�شتثمرين،  مثل  اآخرون،  يحظى 
الإنقاذ.  خطط  من  ي�شتفيدون  اأو  الودائع  تاأمني 
مطلقة  واأحياناً  ن�شبية  يحققون مكا�شب  والذين 
اأ�شحاب النفوذ الذين ميلكون الأ�شول  هم عموماً 

واملعلومات ويتمتعون بح�شانة مالية)120(.   

نظرة بعيدة
على الرغم من الآثار ال�شلبية، يبقى من ال�رشوري 
املدى.   بعيد  منظور  من  احلالية  الأزمة  اإىل  النظر 
الكبري  الك�شاد  منذ  الأ�شواأ  هي  الأزمة  فهذه 
النامية  البلدان  لأن  فقط،  املتقدمة  البلدان  على 



تقرير التنمية الب�شرية 822010

ع�مل اأقل ا�شتدامة4.6ال�شكل
الجت�ه�ت يف املق�يي�س الرئي�شية لال�شتدامة، 1970-2010 

20

16

12

8

1970
1975

1980
1985

1990
1995

2000
2005

2010
4

30

25

20

15

10

5

0









مالحظة: ل ي�شمل الدخار ال�شايف املعدل الأ�رشار الناجمة عن انبعاث اجل�شيمات. 
 .)2010g( امل�شدر: البنك الدويل

�شهدت تدهوراً اأ�شواأ يف مطلع الثمانينات، وحافظ 
منو  على  والهند،  كال�شني  البلدان،  هذه  بع�س 
العاملي  الناجت  يزداد  اأن  املتوقع  من  وبالفعل،  قوي.  
كان  عما  املائة  يف  واحد  بن�شبة   2010 اأواخر  يف 
ا�شتمرار  اإىل  تقديراتنا  وت�شري  الأزمة.  قبل  عليه 
الولدة  عند  املتوقع  العمر  متو�شط  يف  الرتفاع 
ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  باملدار�س،  اللتحاق  ومعدل 
0.68 يف  اإىل  العاملي  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة 
عام 2010، بحيث اأ�شبحت قيمته اأعلى بن�شبة 2 يف 
املائة مما كانت عليه يف عام 2007.  واأما يف البلدان 
الب�رشية  التنمية  دليل  ي�شجل  فلم  املتقدمة، 
الذي حتقق يف  التح�ّشن  لأّن  ب�شيط،  ارتفاع  �شوى 
الدخل.   يف  حاد  انخفا�س  قابله  والتعليم  ال�شحة 
ال�شوء  الأزمة  �شلطت  نف�شه،  الوقت  ويف 
حول  هامة  اأ�شئلة  وطرحت  الأ�شواق  مراقبة  على 
الزدهار  اإىل  اأدى  الذي  والنهج  النموذج  ا�شتمرارية 
الثالثة.  ويف مطلع  الألفية  بداية  القت�شادي يف 
هذا العام، اأقرت الوليات املتحدة الأمريكية اإ�شالحاً 
جذرياً لفر�س ال�شوابط على النظام املايل، من خالل 
زيادة عدد ال�رشكات املالية اخلا�شعة للرقابة، وتنظيم 
يف  �شبباً  كانت  التي  امل�شتقات  عقود  من  العديد 
الأزمة، واإن�شاء هيئة تنظيمية حلماية م�شتهلكي 
هذا  مفاعيل  ملناق�شة  و�شنعود  املالية.  اخلدمات 

الإجراء يف الف�شل 6. 

خطر تغريرّ املن�خ
وال�شتهالك  الإنتاج  اأمناط  يف  ال�شتدامة  عدم 
التقدم  يهدد  الذي  الرئي�شي  اخلطر  م�شدر  هو 

احلالية  الإنتاج  مناذج  وتعتمد  الب�رشية.  التنمية  يف 
الو�شع  هذا  ولكن  الأحفوري.   الوقود  على  كثرياً 
الكمية  قليلة  املوارد  هذه  لأن  م�شتدام  غري 
وكثرية الأ�رشار. لذلك ل بد من الف�شل بني النمو 
القت�شادي وانبعاثات غاز الحتبا�س احلراري لتحقيق 
تنمية ب�رشية م�شتدامة حقاً.  وبداأت بع�س البلدان 
خالل  من  الأ�رشار  وطاأة  من  التخفيف  املتقدمة 
العام  النقل  يف  وال�شتثمار  التدوير  اإعادة  زيادة 
ت�شطدم  النامية  البلدان  ولكن  التحتية.  والبنية 
وقلة  النظيفة  الطاقة  م�شادر  تكاليف  بارتفاع 
توفرها.  وينبغي اأن تكون البلدان املتقدمة القدوة 
يف ت�شهيل عملية الف�شل، واأن تدعم حتّول البلدان 

النامية نحو التنمية الب�رشية امل�شتدامة)121(.   
الأعداد  يف  الب�رشية  التنمية  تقارير  وتطرقت 
يف  وتناولت  البيئية،  املخاطر  مو�شوع  اإىل  الأوىل 
الأعداد الأخرية مو�شوع تغرّي املناخ وندرة املياه.  كما 
تناولت تقارير التنمية الب�رشية الوطنية والإقليمية 
املوا�شيع نف�شها، بع�شها من وجهة نظر وطنية 
)تغرّي املناخ يف كرواتيا وال�شني( والبع�س الآخر ركز 
على موا�شيع ذات اأهمية حملية )الطاقة يف الحتاد 
ولكن  طاجيك�شتان(.  يف  املائية  واملوارد  الرو�شي 
ق�شية ال�شتدامة الوثيقة ال�شلة با�شتعمال املوارد 
والأجيال،  الأفراد  على  وتوزيعها  والطبيعية  املالية 
ت�شتحق املزيد من الهتمام يف ظل املخاطر احلالية. 
ومل نتو�ّشل بعد اإىل ا�شتيعاب وافٍ لال�شتدامة 
وقيا�شها.   تقييمها  وكيفية  الب�رشية  التنمية  يف 
الزيادة يف  التباين امللحوظ بني  كيف ميكن معاجلة 
دليل التنمية الب�رشية والرتاجع يف املوؤ�رشات البيئية؟ 
والنمو  الأخ�رش  القت�شاد  لتعزيز  املطلوب  هو  ما 
الأخ�رش، وكيف ميكن لهذين املجالني دعم التنمية 
الأولويات؟  نحّدد  كيف  عجلتها؟  ودفع  الب�رشية 
التوازن بني  العامة  ال�شيا�شة  اأن حتقق  كيف ميكن 
اأ�شئلة  هذه  والتوزيع؟  والتنمية  الأخ�رش  القت�شاد 

اأ�شا�شية تتطلب اأجوبة دقيقة. 
ال�شعوبات  من  جزء  هو  ال�شتدامة  وقيا�س 
التي يطرحها مفهوم ال�شتدامة على ال�شعيدين 
هذا  حول  يذكر  اإجماع  ل  ولكن  والوطني.  العاملي 
مقيا�س  ا�شتخدام  اإىل  يدعو  فالبع�س  املو�شوع. 
لالأ�شول  القت�شاد  ا�شتنفاد  مدى  يقي�س  �شامل 
اأن  يعتقد  الآخر  والبع�س  واملادية،  الطبيعية 
عن  منف�شلة  تكون  اأن  يجب  البيئية  ال�شتدامة 
اأنواع ال�شتدامة. ومن وجهة نظر فل�شفية،  �شائر 
الأ�شول  تراكم  كان  اإذا  ما  حول  اتفاق  من  ما 
البيئي.     التدهور  عن  للتعوي�س  كافياً  املادية 
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اأ�ش�س  من  فتنطلق  احلالية  املقايي�س  اأما 
الدويل  للبنك  ال�شايف  الدخار  فمعدل  خمتلفة. 
ي�شم  الأموال  لروؤو�س  �شامل  قيا�س  اإىل  ي�شتند 
بع�شها  اأن  بالتايل  ويفرت�س  الأ�شول،  اأنواع  جميع 
للب�شمة  العاملية  ال�شبكة  اأما  الآخر.  عن  يعو�س 
البيئية  ال�شتدامة  ودليل  والكربونية  الإيكولوجية 

جلامعة يال )Yale(، فريكزان فقط على البيئة.  
غري اأن املوؤ�رشات على اختالفها تظهر اأن العامل 
ي�شبح اأقل ا�شتدامة مع مرور الوقت.  ويف الفرتة 
من 1970 اإىل 2008، انخف�س الدخار ال�شايف املعدل 
19 يف  من  تراجع  اإذ  الن�شف،  من  اأكرث  العامل  يف 
القومي  الدخل  من  املائة  7 يف  من  اأقل  اإىل  املائة 
الإجمايل، بينما ارتفع جمموع انبعاثات ثاين اأك�شيد 
نف�شها  الفرتة  يف  ال�شعف  من  اأكرث  الكربون 
)ال�شكل 4.6(. وتنطوي هذه الجتاهات العاملية على 
ح�شب  منطها  يختلف  املناطق،  بني  كبرية  فوارق 

املقيا�س املعتمد)122(.
ويطرح هذا الو�شع حتّديات ج�شيمة.  فالبلدان 
دليل  حيث  من  منخف�شاً  م�شتوىً  ت�شجل  التي 
يف  مرتفع  منو  حتقيق  اإىل  حتتاج  الب�رشية  التنمية 
اأخرى، �شيكون  راأينا يف جمالت  الدخل، ولكن كما 
لنت�شار الأفكار اجلديدة والبتكارات التكنولوجية دور 
رئي�شي يف توجيه البلدان نحو حتقيق النمو الأخ�رش.
�رشوط  ي�شتويف  ل  الذي  الإنتاج  وعواقب 
فموجات  للعيان.  وا�شحة  البيئية  ال�شتدامة 
عائق  هي  البيئي  والإجهاد  والفي�شانات  اجلفاف 
النتائج  وتدل  ال�شعوب.  اأمام حتقيق تطلعات  كبري 
الدولية  املفاو�شات  عنها  اأ�شفرت  التي  املخيبة 
اخلطر  مواجهة  اأن  على  املناخ  تغرّي  حول  الأخرية 
التزاماً  يتطلب  حالياً  العامل  يهدد  الذي  الداهم 
تقرير  يذكر  وكما  البلدان.   جميع  من  حقيقياً 
العامل  يحتاج   ،2007/2008 لعام  الب�رشية  التنمية 
غاز  انبعاثات  لتخفي�س  ملزمة  دولية  اتفاقية  اإىل 
العرتاف  مع  الطويل،  الأجل  يف  احلراري  الحتبا�س 
ب�رشورة ال�شتمرار يف التخفيف من الفقر، ومراعاة 
خف�شنا  ولو  وحتى  املختلفة.  والقدرات  الظروف 
النبعاثات، علينا اأي�شاً اأن نتكيف مع ارتفاع درجات 
احلرارة الذي ي�شهده العامل منذ حني والذي ل ميكن 

معاجلته بحلول اآنية. 
الزمن  من  عقدين  مرور  بعد  القول،  وخال�شة 
لي�س  الأول،  الب�رشية  التنمية  تقرير  �شدور  على 
هناك ما ي�شري اإىل تقدم ملمو�س يف جعل العامل 
اأكرث ا�شتدامة اأو يف توفري احلماية الفعالة للفئات 
اأكرب  اأثر  ال�شعيفة من ال�شدمات. ونحن الآن حتت 

ويهدد  عقود،  منذ  العامل  ي�شهدها  مالية  اأزمة 
باإحلاق  الأحفوري  الوقود  على  امل�شتمر  العتماد 
لالأجيال  الب�رشية  وبالتنمية  بالبيئة  مدمرة   اأ�رشار 
املقبلة.  وتطرح هذه التطورات اأ�شئلة خطرية حول 
واإمكانية  احلالية  وال�شتهالك  الإنتاج  اأمناط  جدوى 

ال�شتمرار به يف الأجل الطويل. 

*                       *                       *              

وعدم  التمكني  يف  الجتاهات  الف�شل  هذا  تناول 
امل�شاواة وال�شتدامة والتعر�س للمخاطر يف حماولة 
لتقدمي تقييم �شامل للتنمية الب�رشية خالل الأعوام 

الأربعني املا�شية. 
وتبدو ال�شورة خمتلطة املالمح:

معظم يف  الدميقراطية  املمار�شات  انت�رشت  •	
ودون  الوطني  امل�شتويني  على  العامل  اأنحاء 
متكني  يف  وا�شح  تقدم  ح�شل  كما  الوطني، 

بع�س املجموعات املحرومة. 
التنمية لدليل  املرتفعة  امل�شتويات  ترتبط  •	
الب�رشية بارتفاع معدلت امل�شاواة، ولكن حالت 
عدم امل�شاواة ل تزال كثرية داخل البلدان، كما اإن 

التفاوت يف الدخل يف ازدياد. 
يف  العاملي  ال�شتقرار  انعدام  �شبح  يزال  ل  •	
ما  وثمة  الأفق،  يف  يلوح  الكلي  القت�شاد 
الإنتاج  اأمناط  ا�شتدامة  عدم  على  ويوؤكد  يدل 
الو�شع  وهذا  العامل،  يف  احلالية  وال�شتهالك 

بحاجة ملحة اإىل املعاجلة. 
ت�شدد هذه النتائج كلها على الفكرة الرئي�شية 
اأن اخلري  اإي�شالها، وهي  الف�شل  يُراد من هذا  التي 
ل  الب�رشية  والتنمية  واحدة.   دفعة  كله  ياأتي  ل 
اأهداف  اإىل  تتجاوزها  بل  املالية،  بالإجنازات  تقا�س 
بعيدة اأخرى.  والتطّرق اإىل التمكني وعدم امل�شاواة 
وال�شتدامة والتعر�س للمخاطر يف �شياق التنمية 
توجه  حول  جديدة  اأ�شئلة  طرح  يعني  الب�رشية 
يعني  كما  الإمنائية.    وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 
�رشورة تقييم مناذج التقدم املادي التي اأحدثت بع�س 
التقدم ولكنها ترافقت مع ممار�شات اإق�شائية وغري 
هذه  و�شنناق�س  وال�شيا�شة.  الإنتاج  يف  م�شتدامة 

الأفكار يف الف�شل 6. 
والقدرة على قيا�س هذه الأبعاد ت�شمح بالتعمق 
يف حتليل دورها يف تقييم التنمية.  ويعر�س الف�شل 
فيما  ال�شعيد،  هذا  على  الرئي�شية  البتكارات   5
وي�شلط  والدخل،  والتعليم  ال�شحة  بتوزيع  يتعلق 

ال�شوء على طبيعة احلرمان املطلق و�شدته. 

عدم ال�ستدامة 
يف اأمناط الإنتاج 
�ال�ستهلك هو 

م�سدر اخلطر الرئي�سي 
الذي يهدد التقدم يف 

التنمية الب�رشية
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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. 

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

.Alkire and Santos )2010( امل�شدر: درا�شات ميدانية اأجريت يف اإطار اإعداد تقرير التنمية الب�رشية؛

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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عن��شر دليل الفقر املتعدد الأبع�د 5.7ال�شكل 
دليل الفقر املتعدد الأابع�د - ثالثة اأبع�د وع�شرة موؤ�شرات

































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 
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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
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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 
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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.
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ا�شتُهل هذا التقرير بتاأكيد جمدد على ا�شتمرار التنمية الب�رشية نهجاً فعالً للقرن احلادي 
والع�رشين. وقد اأوردنا فيه من التحليالت والأفكار ما ي�شهم يف ر�شم طريق هذا النهج 
متاحة  بو�شائل  الب�رش  حياة  حت�شني  اإمكانية  اأكدت  اإذ  التحليالت،  وهذه  امل�شتقبل.  يف 
ملعظم البلدان، اأو�شحت اأن التقدم لي�س دائماً م�شموناً، واأّن م�شارات التقدم يف التنمية 
الب�رشية تختلف وتتنوع وتخ�شع للظروف التاريخية وال�شيا�شية واملوؤ�ش�شية يف كل بلد.

حول  عديدة  ا�شتنتاجات  اإىل  التقرير  هذا  وخلُ�س 
يف  للقيا�س  القابلة  الأ�شا�شية  الأبعاد  اجتاهات 

التنمية الب�رشية وتطورات هذه الأبعاد.  ومنها:

• حقق �شكان معظم بلدان العامل، واإن مل يكن 	
جميعها، تقّدماً مطرداً طويل الأجل يف ال�شحة 

والتعليم يف العقود الأخرية.
• الهادئ 	 واملحيط  اآ�شيا  �رشق  منطقة  �شهدت 

مل  لكنها  املرتفع،  النمو  من  موجات  والهند 
بني  الدخل  يف  عام  تقارب  حتقيق  يف  ت�شهم 

البلدان.
• الدخل 	 يف  التغرّيات  بني  الرتابط  عالقة  بقيت 

من جهة ويف ال�شحة والتعليم من جهة اأخرى 
املا�شية.   الأربعني  الأعوام  مر  على  �شعيفة 
والأ�شاليب  الفر�س  اأن  هو  املنطقي  والتف�شري 
لها  �شمحت  اليوم  النامية  للبلدان  املتاحة 
ن مل ت�شتطع حتقيقه يف املا�شي. بتحقيق حت�شّّ

• ل يُق�شد مما �شبق اإنكار اأهمية النمو.  فامتالك 	
املوارد �رشوري لتطوير العديد من الإمكانات، لكن 
التقدم يف ال�شحة والتعليم ممكن حتى عندما 

يبدو النمو بعيد املنال.
• العامل يف م�شتوى 	 ي�شهده  الذي  التقدم  يتيح 

جديدة  فر�شاً  التكنولوجيا  جمال  ويف  املعرفة 
حتقيق  كلفة  تخّف�س  حديثة،  واأ�شاليب 
اعتماد  اأهمية  يوؤكد  وهذا  الأ�شا�شية.  الإجنازات 
ال�شيا�شات التي حتقق الفائدة من املزايا والفر�س 

ال�شرتاتيجية.
• تختلف م�شارات النجاح وتتنوع، ويبقى التفاوت 	

التي  البلدان  خمتلف  بني  النتائج   يف  كبرياً 
انطلقت من نقاط متقاربة.  فقد حققت بلدان 

متعددة اأداًء جيداً على املدى الطويل عرب الرتكيز 
على ال�شحة والتعليم، بينما �شعت بلدان اأخرى 
اإىل حتقيق النمو القت�شادي ال�رشيع، واإن بكلفة 
مرتفعة اأحياناً على �شعيد ال�شتدامة البيئية.

• واإ�شالحات 	 �شيا�شات  عرب  التقدم  حتقيق  ميكن 
متنوعة وفقاً ملختلف الأطر املوؤ�ش�شية، والقيود 
احللول  نقل  وحماولت  وال�شيا�شية.  الهيكلية 
وتعميمها  اجلاهزة  واملوؤ�ش�شية  ال�شيا�شية 
تبوء  ما  كثرياً  خمتلفة  ظروفاً  تعي�س  بلدان  يف 

بالف�شل.

الب�رشية  التنمية  اأبعاد  اجتاهات  وا�شتعر�شنا 
تقل  ل  ولكنها  عادة،  القيا�س  ي�شملها  ل  التي 
التنمية  دليل  ي�شملها   التي  الأبعاد  عن  اأهمية 

الب�رشية.  وات�شح من هذا ال�شتعرا�س ما يلي:
• انت�رشت الإجراءات الر�شمية لإحالل الدميقراطية 	

على ال�شعيد الوطني، اإذ باتت اأكرثية ال�شعوب 
تعي�س اليوم يف جمتمعات دميقراطية ومتار�س احلق 
يف القرتاع وامل�شاركة يف النتخابات املحلية، غري 

اأن الدميقراطية ل ت�شمن دائماً امل�شاءلة.
• البلدان 	 بني  امل�شاواة  عدم  حالت  تزال  ل 

اأبعاد  خمتلف  يف  كثرية  والأفراد  واملجموعات 
الرفاه كما اأن التفاوت يف الدخل يف تزايد. 

• احلالية 	 وال�شتهالك  الإنتاج  اأمناط  ت�شتويف  ل 
�رشوط ال�شتدامة البيئية.

طريقة  يف  ابتكارات  التقرير  هذا  وت�شّمن 
القيا�س، هي نتيجة لتطوير دليل التنمية الب�رشية 
لعدم  جديدة  مبقايي�س  وا�شتكماله  التقليدي، 
املتعدد  والفقر  اجلن�شني،  بني  والفوارق  امل�شاواة، 
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قد يكون تغيرّ املناخ 
العامل الوحيد الذي 
ير�سم �سورة خمتلفة 

للم�ستقبل، �الذي 
يحول د�ن حتقيق 

توقعات تقدم التنمية 
الب�رشية

الأبعاد. وقد ا�شتندنا يف هذه البتكارات اإىل ما توفر 
حديثاً من بيانات وما ا�شتجد من تطور تقني. لكن 
املقايي�س اجلديدة تبقى قيد الختبار، و�شتخ�شع ملزيد 
من املراجعة على �شوء ما يتناولها من مناق�شات 
بيانات.   من  امل�شتقبل  يف  يتوفر  وما  وتعليقات، 
ولهذه ال�شتنتاجات كلها مدلول هام  يف توجيه 
فالتنمية  امل�شتقبل.   الب�رشية يف  التنمية  برنامج 
الب�رشية ل تتحقق بحلول فورية، ول بع�شا �شحرية، 
بل هي نتيجة لل�شيا�شة العامة املّتبعة ومفاعيلها.  

ن�شتطيع  ل  اأولً،  فنحن،  نقاط.   ثالث  واأهمها 
الفرتا�س باأن التنمية يف امل�شتقبل �شتكون تكراراً 
لإجنازات املا�شي: ففر�س اليوم وامل�شتقبل تفوق ما 
�شهده املا�شي يف الكثري من املجالت. وثانياً، اأثبتت 
اإمكان  عدم  املختلفة  والظروف  املتنوعة  التجارب 
العامة،  ال�شيا�شة  على �شعيد  الو�شفات  تعميم 
بل من امل�شتح�شن الرتكيز على مبادىء وتوجيهات 
اأ�شا�شية.  وثالثاً، ل بد من معاجلة التحديات اجلديدة، 

واأبرزها تغرّي املناخ. 

ونتائجها  املتنوعة  املا�شي  جتارب  من  يُ�شتخل�س 
للم�شتقبل �شتكون على  توقعات  اأي  اأن  املتفاوتة، 
التي  الأبحاث  ففي  اليقني.  عدم  من  كبري  قدر 
�شبقت اإعداد هذا التقرير، جرى حتديد امل�شار املتوقع 
امل�شار  اأ�شا�س  على  امل�شتقبل  يف  البلدان  لبع�س 
الذي اتبعته بلدان متقدمة انطلقت من م�شتويات 
لهذه  ووفقاً  الب�رشية)1(.  التنمية  دليل  يف  مماثلة 
العقود  يف  ملحوظاً  التقدم  �شيكون  التوقعات، 
املقبلة حيث م�شتويات التنمية الب�رشية منخف�شة 
حالياً.  وقيا�شاً اإىل منط التقدم يف املا�شي، ي�شتغرق 
تقدم بلد من م�شتوى دليل التنمية الب�رشية الذي 
ت�شجله الفلبني اإىل م�شتوى الدليل يف اأ�شبانيا مثالً 
70 عاماً، اأما النتقال من م�شتوى الدليل يف النيجر 
م�شتوى  من  اأو  مدغ�شقر  يف  الدليل  م�شتوى  اإىل 
الكامريون اإىل م�شتوى بوت�شوانا في�شتغرق 25 عاماً، 
اأي ما يقارب جيالً واحداً)2(. وت�شري درا�شات اأخرى عن 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  باحثون  اأعدها  الدخل 
والهند،  ال�شني  �شيما  ول  اآ�شيوية،  بلداناً  اأن  اإىل 
املتقدمة،  البلدان  �شتوا�شل م�شريتها على خطى 
الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا  �شتبقى  بينما 

وجنوب ال�شحراء الأفريقية الكربى يف تاأخر)3(. 
غري  اأو  موؤاتية  اأحداثاً  تتوقع  ل  النماذج  وهذه 
الأعوام  �شهدتها  التي  تلك  غرار  على  موؤاتية، 
املا�شية. غري اأن ال�شدمات غري املتوقعة، مثل احلروب 
حجر  تكون  اأن  ميكن  البيئية،  والكوارث  والأوبئة 
اأن  كما  امل�شتقبل.  الب�رشية يف  التنمية  اأمام  عرثة 
تطورات اإيجابية، مثل عالج املالريا اأو فريو�س نق�س 
اأن  ميكن  ال�رشاعات،  واإنهاء  الب�رشية/الإيدز  املناعة 

تعزز م�شرية التقدم.
 9 العامل  �شكان  عدد  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
مليارات ن�شمة بحلول عام 2050، واأن يرتكز معظم 
النمو ال�شكاين يف البلدان النامية.  واإذا ا�شتثنينا 

التقدم وخطر تغريرّ املن�خ
عامل الهجرة، �شيبلغ عدد �شكان البلدان املتقدمة 
الذروة يف عام 2020 ثم يرتاجع اإىل حد ما يف العقود 
اإىل  الدميغرافية،  التغرّيات  ولهذه  التالية.  الثالثة 
جانب ارتفاع م�شتوى الدخل، اآثار بالغة على املوارد 
العامل  املناخ  تغرّي  يكون  وقد  والبيئة.  الطبيعية 
للم�شتقبل،  خمتلفة  �شورة  ير�شم  الذي  الوحيد 
التنمية  تقدم  توقعات  حتقيق  دون  يحول  والذي 
اتفاقات  اإىل  التو�شل  �شعوبة  ظل  ويف  الب�رشية. 
ال�شيا�شة  �شعيد  على  ال�شتجابة  وبطء  دولية 
العامة، تبقى ال�شورة العامة وا�شحة: تغرّي املناخ 
هو واقع حتمي، ميكن اأن يعوق التنمية الب�رشية.  ومن 
املتوقع اأن تطال اآثاره م�شتوى البحر واأحوال الطق�س، 
الزراعي. والإنتاج  الب�رشي،  ال�شتيطان  اأمناط  ورمبا 
يُلحقها  التي  الأ�رشار  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري 
حاد  ارتفاع  اإىل  �شتوؤدي  احلبوب  باإنتاج  املناخ  تغرّي 
لها  و�شيكون  القرن،  بحلول منت�شف  الأ�شعار  يف 
عواقب وخيمة، كت�شاعف اأ�شعار القمح. وقد يوؤدي 
ذلك اإىل تراجع ن�شيب الفرد من ا�شتهالك احلبوب 
مبقدار اخلُم�س بحلول عام 2050، وارتفاع  قدره 25 
�شوء  من  يعانون  الذين  الأطفال  عدد  يف  مليون 
�شتكون  اآ�شيا  جنوب  منطقة  باأن  علماً  التغذية، 
على  الأمد  الطويلة  الآثار  اأما  ت�رشراً)4(.  الأكرث 
واأخرى،  منطقة  بني  فتختلف  الزراعية  الإنتاجية 
القاحلة  املناطق  يف  عموماً  �شارة  تكون  بحيث 
واملدارية، حيث معظم البلدان النامية، واإيجابية يف 
بع�س املناطق الباردة من العامل مبا يف ذلك الحتاد 

الرو�شي وكندا)5(.
ومع تزايد الوعي مبخاطر تغرّي املناخ الذي يهدد 
تطور  كاملة،  جزرية  بلدان  بقاء  الأحيان  بع�س  يف 
وبات  فائقة،  ب�رشعة  املناخ  تغرّي  يف  التفكري  نهج 
املجتمع الدويل اأمام اختبار �شعب. فتغرّي املناخ هو 
ق�شية بحجم العامل، اآثاره �شبه حتمية، وخماطره 
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ال�سيا�سات التي تعزز 
النمو القت�سادي 

تختلف عن تلك التي 
تخدم اأ�جه التنمية 

الب�رشية التي ل ترتبط 
بالدخل، غي اأن هذه 
ال�سيا�سات تتداخل، 
�ل بد من اإيلء املزيد 
من الهتمام ملوا�سع 
التداخل �التكامل 

فيها

برن�مج ال�شي��شة الع�مة

ج�شيمة. هو ق�شية عدالة يف توزيع املوارد واملكا�شب 
تطال  املدى  بعيدة  واآثاره  الأجيال،  وعرب  البلدان  بني 
مليارات الب�رش الذين �شيعي�شون ملا تبقى من هذا 

القرن وما بعده.
املناخ  تغرّي  يفر�شه  الذي  التحدي  ومواجهة 
تتطلب الأخذ بال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات املوؤاتية 

الب�رشية  التنمية  حمركات  حتديد  ال�شعب  من 
ت�شّعب  اإىل  نظراً  العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على 
الأ�شاليب.   وحمدودية  البيانات،  وندرة  املوا�شيع، 
من  تنال  التي  النتقادات  يف  امل�شاكل  وتتجلى 
املقارنات الإح�شائية بني البلدان )ما يعرف بالفوارق 
بني البلدان(. وتكرث النتقادات بحيث تكاد ل ت�شلم 
منها اأي نتيجة ب�شاأن العالقة بني ال�شيا�شة العامة 

والنمو)6(.
الق�شور.   اأوجه  من  اأخرى  اأ�شاليب  تخلو  ول 
فعمليات التقييم التي تت�شم باحلذر واحلر�س ميكن 
اإل  اأ�شئلة معينة،  اإجابات دقيقة على  اأن توؤدي اإىل 
ع�شوائياً  الربامج  اختبار  من  امل�شتمدة  النتائج  اأن 
وكذلك  الختبار)7(.  حالة  �شمن  حمدودة  تبقى 
درا�شات احلالة القطرية املعمقة، على ما توفره من 
معلومات قيمة عن مدى التنوع والغنى يف الظروف 
ل  والأنرثوبولوجية،  والثقافية  ال�شيا�شية  املحلية 
تنطبق بال�رشورة على بلدان خمتلفة اأو حتى على 

البلد نف�شه يف فرتات زمنية متباعدة.
جميع  يف  يوم  كل  وتنفذ  تو�شع  فال�شيا�شات 
املعنية  املوؤ�ش�شات  ا�شت�شارة  بعد  العامل  اأنحاء 
الإمنائي  والفكر  ني.  املخت�شّ والباحثني  بالتنمية 
يف�شح املجال وا�شعاً ملناق�شة الأفكار والتف�شريات 
واملفاهيم املختلفة التي تتناف�س على توجيه عملية 
التنمية. وقد ف�رشنا الجتاهات والأمناط على اأ�شا�س 
للمثل  وكذلك  املا�شية،  للتجارب  معّمق  حتليل 
املعيارية الأ�شا�شية التي يرتكز عليها نهج التنمية 
روؤية للم�شتقبل  الب�رشية.  وهذا �شاعدنا يف ر�شم 

وو�شع برنامج للتغيري.
يوؤدِّ  مل  مطرداً،  كان  واإن  ال�رشيع،  النمو  ولأن 
اأخرى  اأبعاد  يف  كبرية  مكا�شب  حتقيق  اإىل  تلقائياً 
�شيا�شات  و�شع  من  بد  ل  الب�رشية،  التنمية  من 
اأن  وميكن  اأي�شاً،  الأخرى  والأهداف  الدخل  تعزز 
من  بالعديد  اليوم  ال�شيا�شات  وا�شعو  ي�شرت�شد 
النمو  باأن  الفرتا�س  ميكن  ل  حني  ففي  املتغرّيات.  
واحلد  الب�رشية  التنمية  اإىل  حتماً  يوؤدي  القت�شادي 

تتخطى  بحيث  الزمن،  مر  على  الب�رشية  للتنمية 
الإجنازات ما حتقق يف املا�شي، وت�شمن حق الفئات 
املحرومة يف تو�شيع احلريات يف امل�شتقبل.  ويف هذا 
الإطار، ل بد من العمل على حتقيق التنمية الب�رشية 
مبناأى عن النمو الذي يخلف كميات كبرية من ثاين 
اأك�شيد الكربون، حتى تكون تنمية م�شتدامة حقاً.

من  متكنت  عديدة  بلداناً  اأن  ياُلحظ  الفقر،  من 
حتقيق اإجنازات على امل�شارين. وال�شيا�شات التي تعزز 
النمو القت�شادي تختلف عن تلك التي تخدم اأوجه 
التنمية الب�رشية التي ل ترتبط بالدخل، غري اأن هذه 
ال�شيا�شات تتداخل اأي�شاً، ول بد من اإيالء املزيد من 

الهتمام ملوا�شع التداخل والتكامل فيها.
وتناول الف�شل 3 دور كل من ال�شوق والدولة يف 
الب�رشية.  التنمية  النجاح والإخفاق يف  اأوجه  حتديد 
ويخ�شع هذا الدور لطبيعة العقد الجتماعي، اأي 
القواعد والتوقعات ب�شاأن دور الدولة وم�شوؤولياتها 
امل�شارات  وتختلف  والإنفاذ.  امل�شاءلة  واآليات 
ال�شيا�شية  النخب  بني  الجتماعي  للعقد  وفقاً 
الختالف  وهذا  الجتماعية،  والفئات  والقت�شادية 
يوؤثر يف كيفية عمل الدولة على �شياغة ال�شيا�شات 
تو�شيع  بهدف  العامة  وال�شلع  اخلدمات  وتقدمي 
اأهمية  على  يوؤكد  وهذا  للجميع.  واحلريات  الفر�س 
ال�شيا�شات  اختيار  يف  املحلي  الطابع  على  احلر�س 
الإ�رشاع يف  اإىل  توؤدي  اأن  �شاأنها  من  التي  والربامج 
التنمية الب�رشية، وهذه نقطة هامة جداً ينبغي اأن 
ياأخذها ال�رشكاء يف التنمية يف العتبار عند تقدمي 

الدعم .
املوؤ�ش�شات  اإن  القول  نق�شد  ل  ونحن 
املحلي  الواقع  من  موروثة  جميعها  وال�شيا�شات  
واأ�شرية اأحداث م�شى عليها قرون. فلو كان الو�شع 
كذلك، لكانت اخليارات ال�شيا�شية متخذة م�شبقاً 
الإ�شالحات  نطاق  �شيما  ول  التغيري،  نطاق  ولبقي 
احلظ  حل�شن  والتجارب  للغاية.  حمدوداً  التقدمية، 
والتجارب  احلالة،  فدرا�شات  الت�شاوؤم.  هذا  توؤيد  ل 
املا�شية، والدرا�شات التجريبية املقارنة بني البلدان، 
يف  عنا�رش  كلها  التجارب  من  امل�شتقاة  والبيانات 
تف�شري اللغز، ت�شمح لنا، يف بع�س الأحيان، بتحديد 
ال�شيا�شات التي يتوقع اأن تعزز التنمية الب�رشية، واإن 
كان يف هذه العملية قدر ل باأ�س به من التعميم.  
العنا�رش وحتليله  النظر يف مدلول هذه  بّد من  ول 

وتكييفه على امل�شتويني الوطني واملحلي.
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من امل�سلرّم به اأن 
ال�سيا�سة الواحدة 

ميكن اأن تاأتي بنتائج 
خمتلفة يف ظر�ف 

خمتلفة.  فما يحقق 
جناحاً يف بلد معني قد 

يخفق يف بلد اآخر

طبيعة  على  الدولة  يف  الفاعلة  اجلهات  وتوؤثر 
الأهداف   تنفيذ  كيفية  وعلى  حتقيقه  ميكن  ما 
امل�شار  عن  انحرافها  واحتمال  �شيا�شياً  املدعومة 
الأ�شلي، ل �شيما يف البلدان حيث التنمية الب�رشية 
بكيفية  واجلماعات  الأفراد  قدرة  وتتاأثر  منخف�شة. 
توزيع القوى يف املجتمع وموؤ�ش�شاته. وطبيعة هذا 
التوزيع هي جزء من املظاهر املوروثة من عدم امل�شاواة.
وهذا يعود بنا اإىل ما �شبق، ما من ا�شرتاتيجية 
املحلي  وللواقع  احلالت،  جميع  يف  تنجح  واحدة 
ال�شيا�شة  اأن  به  امل�شّلم  من  بات  وقد  اأهميته. 
ظروف  يف  خمتلفة  بنتائج  تاأتي  اأن  ميكن  الواحدة 
خمتلفة)8(. فما يحقق جناحاً يف بلد معني قد يخفق 
الأمثلة على ذلك جتربة منطقة  اآخر، ومن  بلد  يف 
جتهيز ال�شادرات التي حققت جناحاً يف موري�شيو�س 
ومل توؤتِ النتائج املرجوة يف هايتي، وكال القت�شادين 

هما من القت�شادات اجلزرية.
ويف ا�شتعرا�س و�شع التنمية الب�رشية على مدى 
اأربعني عاماً ما يدل على عدم جدوى تقدمي و�شفات 
هو  والأجدى  النوع.  هذا  عاملي من  تقرير  عامة يف 
تقدمي ما ي�شهم يف توجيه برامج ال�شيا�شة العامة 
تتناول خمتلف عنا�رش  واملناق�شات، بحيث  والبحث 
التنمية الب�رشية يف اأطر متكاملة.  فما الذي يعنيه 
تندرج  العامة؟  ال�شيا�شة  النهج على �شعيد  هذا 
الرئي�شية،  املبادئ  هي:  عناوين  ثالثة  حتت  الإجابة 
واخل�شو�شية املحلية، والتحول يف ال�شيا�شة العاملية.

املب�دئ الرئي�شية ل�شي�غة ال�شي��شة الع�مة
يعمل الأفراد واملجموعات والقادة املعنيون بالتنمية 
الب�رشية يف ظل قيود موؤ�ش�شية وهيكلية و�شيا�شية 
�شارمة توؤثر على خيارات ال�شيا�شة العامة.  غري اأن 
التجربة حافلة باملبادئ العامة التي ميكن اأن ت�شاعد 

يف و�شع برنامج مالئم للتنمية الب�رشية.
ومن اأهم ال�شتنتاجات التي ميكن ا�شتخال�شها 
اأن  عقود،  مدى  على  الب�رشية  التنمية  جتربة  من 
النمو القت�شادي هو مو�شوع  على  الرتكيز ح�رشاً 
جدل.  ففي حني نعلم جيداً كيفية حتقيق التقدم 
اأقل  النمو  اأ�شباب  تبقى  والتعليم،  ال�شحة  يف 
الأحيان بعيد  الكثري من  النمو يف  و�شوحاً، ويبقى 
املنال)9(. وكثرياً ما يوؤدي الرتكيز غري املتوازن على النمو 
اإىل نتائج �شلبية على البيئة واأمناط غري من�شفة يف 
التوزيع.  وجتربة ال�شني، مع ما حققته من جناح على 
�شعيد النمو، جت�شد هذه املخاوف ال�شاملة )الإطار 
الذي يركز  املتوازن  النهج  اأهمية  وتوؤكد على   ،)6.1

على ال�شتثمار يف الأبعاد غري املرتبطة بالدخل يف 
التنمية الب�رشية، وذلك لأ�شباب جوهرية واأ�شا�شية.

واإذا كان النمو و�شيلة لتحقيق اأهداف متعددة، 
يف  وهذا هو املتعارف عليه اليوم، فتقييم "النجاح" 
الب�رشية  التنمية  اأهداف  اأ�شا�س  على  يكون  النمو 
ال�شاملة. ولذلك ل بد من اأن ي�شمل التقييم جميع 

املتغرّيات يف اآن معاً.
اأن تُناق�س وحُتدد يف جو  فاأهداف التنمية يجب 
عامة،  منتديات  يف  وامل�شاركة  الأفكار  تبادل  من 
بحيث تاأتي و�شائل التنمية متوافقة مع اأهدافها.  
 )Elinor Ostrom( اأو�شرتوم  اإلينور  تقوله  ملا  ووفقاً 
التي  اخلدمات  اإنتاج  يف  �رشيك  هو  "الفرد"  واآخرون، 
التعليم  "يتلقون"  ل  مثالً  فالأولد  الإمكانات،  تعزز 
التحتية  البنية  عنا�رش  ي�شتخدمون  بل  فح�شب، 
معرفتهم.   تكوين  بهدف  الدولة  توؤمنها  التي 
�شنع  يف  الفرد  ي�شارك  اأن  ال�رشوري  من  وباملثل، 
اإذ  رفاهه ال�شحي)10(. وهذا ما يوؤكده �شن واآخرون، 
يقول اإن الفرد لي�س م�شتفيداً من التنمية فح�شب، 
يُعترب �رشيكاً فعالً يف تنفيذ امل�شاريع  اأن  بل يجب 

الإمنائية)11(.
لإثراء  نقاط  اإىل ما �شبق، نقرتح عدة  وا�شتناداً 
العامة  ال�شيا�شة  اأولويات  حول  العام  النقا�س 

وخياراتها:
• يف 	 الفقر  من  واحلد  الإن�شاف  يكون  اأن  يجب 

ولي�س  العامة،  ال�شيا�شة  �شنع  عملية  �شلب 
جمرد عن�رش ثانوي يلحق بها.  فيجدر ب�شانعي 
ال�شيا�شات، مثالً، اأن ي�شعوا يف اعتبارهم الفئات 
املتخذة  التدابري  من  ت�شتفيد  اأن  يُحتمل  التي 
اخلدمات  وتاأمني  والنمو،  العمل،  فر�س  لتاأمني 
�شيا�شات  على  احلديثة  الأمثلة  ومن  العامة. 
تاأمني فر�س العمل للفقراء، قانون �شمان فر�س 
 100 ي�شمن  الذي  الهند،  الريف يف  يف  العمل 
يوم عمل يف ال�شنة لقاء اأجر لكل فرد من الكبار 
م�شوؤول عن اأ�رشة معي�شية يف الريف )الإطار 6.2(. 

• لإدارة 	 موؤ�ش�شات  اإىل  كلها  املجتمعات  حتتاج 
اخلالفات  وت�شوية  النزاعات،  وحل  ال�رشاعات، 
هذه  مثل  ودعم  والطبقية.  والعرقية  الإثنية 
ي�شم  اجتماعياً  عقداً  يتطلب  املوؤ�ش�شات 
ال�شيا�شة  حتتوي  اأن  وميكن  املجموعات.  معظم 
العامة بنوداً ت�شمن اإعادة توزيع الدخل، ومعاجلة 
الأو�شاع ال�شعبة للعمال والأ�رش، وحتقيق بع�س 
التوازن بني تعزيز املناف�شة واإتاحة الفر�س املوؤاتية 
للربح املحفز لال�شتثمار. فبع�س الإيرادات �رشوري 
لت�شجيع ال�شتثمار والبتكار، كما هي احلال يف 
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التنمية حرية ويف ال�شني تغريرّ يف الروؤية اإزاء التنمية6.1الإطار

الرا�شخة"،  احلقيقة  هي  "التنمية  اأن  الثمانينات،  يف  �شياوبينع،  دنغ  اأعلن  عندما 
كان يف حديثه معار�شة لأيديولوجيا عهد ماو ت�شيتونغ التي �شددت على امل�شاواة 
اأ�شد البلدان فقراً يف  على ح�شاب النمو القت�شادي. وال�شني كانت حينذاك من 
وتعزيز  الفقر  البلد من  لنت�شال  الفعالة  الو�شيلة  ال�رشيع  النمو  بدا  وقد  العامل، 
اقت�شاده وموقعه يف ال�شيا�شة العاملية. وبعد مرور ثالثني عاماً، حققت ال�شني هذه 

الطموحات، بكلفة  بداأت اليوم ت�شعر بعبئها وب�رشورة معاجلتها.
معتمدة  ال�شبعينات،  اأواخر  القت�شادية يف  اإ�شالحاتها  ال�شني  اأطلقت  وقد 
القت�شادي.   النمو  حتقيق  اإىل  املبا�رش  ال�شعي  عليها  غلب  اإمنائية  ا�شرتاتيجية 
م�شتويات  خمتلف  اأداء  ولتقييم  النمو.  حمرك  هي  احلكومية  الآلية  واأ�شبحت 
القت�شادي يف  النمو  واحد، هو معدل  ا�شتُخدم معيار  امل�شوؤولني،  وكبار  احلكومة 

كل منطقة.
اإدارة  كيفية  حول  التقليدية  النظرية  قواعد  من  الكثري  ال�شني  وجتاهلت 
عملية النتقال اإىل اقت�شاد ال�شوق. واأعطت الأولوية لالإ�شالحات القت�شادية على 
الإ�شالحات ال�شيا�شية، و�رشعت يف الإ�شالحات من دون رفع ال�شوابط اأو اخل�شخ�شة 
الكاملة. وخالفاً للراأي ال�شائد، مل يكن ال�شتثمار الأجنبي املبا�رش ومنو ال�شادرات من 
املحركات الرئي�شية للنمو. بل كان العامل الرئي�شي للنمو اإن�شاء امل�شاريع وال�رشكات 

التي متلكها احلكومات املحلية وت�شغلها على نطاق املدن والقرى.
وحقق القت�شاد منواً مرتفعاً بلغ معدله ال�شنوي 8 يف املائة على مدى ثالثة 
الفرتة  املائة يف  80 يف  جتاوزت  بن�شبة  املالية  املقايي�س  الفقر يف  وانخف�س  عقود، 
من 1981 اإىل 2005. غري اأن هذا النجاح مل يرافقه اأداء جيد يف الأبعاد الأخرى من 
النمو القت�شادي منذ  املرتبة الأوىل من حيث  الب�رشية.  وحتل ال�شني يف  التنمية 
م�شتوى  حت�شني  حيث  من  بلداً   135 بني  من   79 املرتبة  يف  حتل  بينما   ،1970 عام 
التي  العينة  من  الع�رشة  البلدان  من  هي  ال�شني  اأن  والواقع  وال�شحة.  التعليم 
كان  مما  اأقل  هو  اليوم  باملدار�س  الإجمايل  اللتحاق  معدل  حيث  بلداً،   135 ت�شم 
عليه يف ال�شبعينات. وتزامن هذا البطء يف التقدم مع اعتماد الالمركزية يف متويل 

اخلدمات الأ�شا�شية من دون توفري الدعم الالزم على امل�شتوى الوطني اأو زيادة الر�شوم 
املفرو�شة على الأ�رش. ولذلك بلغ الرتاجع يف اخلدمات الجتماعية العامة حد النهيار 

يف بع�س الأماكن.
اأبعاد  وا�شحة يف  القت�شادي  النمو  اإىل حتقيق  ال�شعي  كما ظهرت تكاليف 
عليها  يعتمد  موارد  وهي  والهواء  واملياه  الرتبة  البيئي  التلوث  تزايد  فهدد  اأخرى، 
ال�شكان يف ك�شب رزقهم، وامتدت بع�س الآثار اإىل البلدان املجاورة. وتفاقم التفاوت 
يف الدخل، وبحلول عام 2008، كان ن�شيب الفرد من ا�شتهالك الأ�رشة يف مقاطعة 

قوانغدونغ ال�شاحلية يتجاوز باأربع مرات ن�شيب الفرد يف  مقاطعة التيبت. 
وتزامن تركيز ال�شني على النمو القت�شادي مع اإطالق دعوة اأمارتيا �شن، وبعده 
اإعادة النظر يف هذا النمط من التفكري.  وعند حتليل  اإىل  تقرير التنمية الب�رشية، 
امل�شاكل التي تواجهها ال�شني من منظور نهج الإمكانات، يك�شف التحليل عن 

ت�شاوؤلت عديدة  حول مغزى التنمية التي اأ�شا�شها الدخل.
 Development as( حرية"  "التنمية  �شن  موؤلفات  اأحد  تُرجم   ،2002 عام  ويف 
Freedom( اإىل اللغة ال�شينية، ون�رشته مطبعة جامعة ال�شعب يف ال�شني، واأعيد 

طبعه عدة مرات. وت�شري اإحدى النظريات اإىل اأن هذا املوؤلف كان له اأثر بالغ يف بع�س 
الأو�شاط. ففي ذروة اإ�شالح نظام الرعاية ال�شحية يف ال�شني يف عام 2005، عقدت 

وزارة ال�شحة اجتماع خرباء، وزعت خالله ن�شخاً من هذا الكتاب على امل�شاركني.
واليوم، اأ�شبح احلد من الختاللت الجتماعية من اأولويات اخلطة اخلم�شية.  كما 
اأطلقت ال�شني موؤخراً مبادرات �شيا�شية جديدة تهدف اإىل تطوير اقت�شاد قائم على 
تخفي�س انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون، وتو�شيع نطاق اعتماد التكنولوجيات املوؤاتية 
للبيئة. ويف عام 2009، �شّنت ت�رشيعات تن�س على زيادة ا�شتخدام م�شادر الطاقة 
املتجددة لت�شكل 15 يف املائة من الطاقة امل�شتخدمة، والتزمت بخف�س انبعاثات 
ثاين اأك�شيد الكربون بن�شبة 40 اإىل 45 يف املائة بحلول عام 2020 عن م�شتويات 
عام 2005. ومفاعيل هذه املبادرات يف اأكرب بلد يف العامل من حيث عدد ال�شكان، ل 
اأنحاء العامل. اإيجابية على التنمية الب�رشية يف جميع  اآثار  ميكن اأن تكون من دون 

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�شني ومعهد ال�شني لالإ�شالح والتنمية 2008؛ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف ال�شني وجامعة رمنني ال�شينية 2010؛ Chen and Ravallion 2008؛ Liu  2010؛ Qian  2003؛ اللجنة الوطنية 
للتطوير والإ�شالح ال�شينية 2006.

حماية براءات الخرتاع، والقطاع اخلا�س ميكن اأن 
كما  التنمية  عجلة  دفع  يف  قوياً  �رشيكاً  يكون   

راأينا يف الف�شل 3.
• يوؤدي ال�شتثمار املحلي اخلا�س والعام دوراً ل غنى 	

تقدماً  اأحرزت  التي  البلدان  هي  فقليلة  عنه. 
وامل�شاعدة  الأجنبي  ال�شتثمار  على  بالعتماد 
ال�شتثمارات  تعبئة  وتتطلب  فقط.  الإمنائية 
املحلية وحتفيز روح املبادرة تهيئة الظروف والأجواء 
امللكية.  حقوق  حلماية  اأطر  وو�شع  امل�شجعة، 
وهنا اأي�شاً، تك�شف درا�شات احلالة عن تنوع يف 
النُُهج الناجحة. فقد اعتمدت بع�س الدول على 
ال�شفقات ال�شرتاتيجية بني نخبة رجال الأعمال 
الإ�شالحات  على  اعتمادها  اأكرث من  واحلكومات 
املوؤ�ش�شية اأو القانونية العامة.  ومتويل ال�شتثمار 
جتمع  كافية،  اإيرادات  يتطلب  املحلي  العام 

وال�شفافية. العدالة  مقومات  ت�شتويف  بطرق 
• يحفز الندماج يف الأ�شواق العاملية النمو ويتيح 	

فر�شاً لزيادة الدخل. وميكن للبلدان اأن تتحكم مبدى 
الندماج يف القت�شاد العاملي بطرق خمتلفة ل 
املجال  يبقي  مما  للتجارة،  كامالً  حتريراً  تتطلب 
مفتوحاً اأمام تعزيز ال�شيا�شات ال�شناعية املحلية.

• عن�رشاً 	 البيئية  املخاطر  معاجلة  تكون  اأن  يجب 
العامة  ال�شيا�شة  خيارات  حتديد  يف  اأ�شا�شياً 
وو�شع ال�شوابط التنظيمية.  فال�شيا�شات التي 
تُعنى بالتكيف مع تغرّي املناخ وخف�س انبعاثات 
الرتويج  ت�شمل  اأن  ينبغي  الكربون،  اأك�شيد  ثاين 
لأ�شناف متنوعة من املحا�شيل والرثوة احليوانية 
املبادرات  متويل  وكذلك  املناخ،  تغرّي  مع  تتكيف 
الإمنائية التي تهدف اإىل تخفي�س انبعاثات ثاين 

اأك�شيد  الكربون)12(.
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ق�نون �شم�ن العمل يف الريف يف الهند6.2الإطار

لالأ�شغال  برنامج  اأكرب  هو  الهند  الريف يف  العمل يف  ل�شمان   2005 عام  قانون 
العامة يف العامل. وهذا الربنامج يوؤمن حداً اأدنى من ال�شمان الجتماعي للعمال 
اأ�رشة  يوم عمل لكل   100 قانونياً، ي�شمن  ونافذاً  عاماً  الأرياف، ومينحهم حقاً  يف 
معي�شية يف الأ�شغال العامة املحلية مقابل احلد الأدنى من الأجر.  والعمال الذين 
ل يح�شلون على عمل يف غ�شون 15 يوماً من تقدمي الطلب، يحق لهم املطالبة 

بتعوي�شات البطالة.
ولهذا القانون مزايا اأخرى منها:

• ت�شجيع املراأة، اإذ تُخ�ش�س للمراأة ثلث فر�س العمل، يف مواقع ل تبعد اأكرث من 	
خم�شة كيلومرتات عن قريتها، كما توؤمن لها مرافق رعاية الأطفال يف موقع 

العمل  عند احلاجة.
• اعتماد الالمركزية يف التخطيط والتنفيذ، اإذ ت�رشف املجال�س املحلية املنتخبة 	

على اإنفاق ما ل يقل عن ن�شف املبالغ املالية املخ�ش�شة يف اإطار هذا الربنامج، 
وتتوىل املجال�س القروية اختيار امل�شاريع وحتديد الأولويات.

• اإذ توؤمن فر�س العمل يف تنفيذ م�شاريع للقطاع 	 تنفيذ امل�شاريع يف الأرياف، 
على  امل�شاريع  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  ال�شدود(،  واإن�شاء  الطرق  �شق  )مثل  العام 

املمتلكات اخلا�شة )مثل ا�شت�شالح الأرا�شي وحفر الآبار(.
• فر�س قواعد �شارمة ل�شمان ال�شفافية وامل�شاءلة، اإذ تتاح جميع الوثائق لعامة 	

مواظبة  �شجالت  )مثل  الأ�شا�شية  الوثائق  على  الك�شف  ميكن  كما  النا�س، 
العمال(، ويتوىل ممثلون من القرية مراجعة احل�شابات دورياً.

دولر  مليارات   10 يقارب  ما  الهند  اأنفقت   ،2009-2010 املالية  ال�شنة  ويف 
اأمريكي )اأي ما يقارب 1 يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل( على هذا الربنامج، 
لالأ�رشة  يوماً   54 قدره  مبتو�شط  اأ�رشة معي�شية عملت  53 مليون  وا�شتفادت منه 
الواحدة.  و�شمل الربنامج اأعداداً كبرية من الفئات املحرومة؛ فغالبية العاملني يف 
الربنامج كانوا من طبقات اجتماعية اأو قبائل م�شّنفة، وكان اأكرث من ن�شفهم 

من الن�شاء.
هذا  مواقع  يف  العمل  ظروف  وحت�شني  لالأجور  الأدنى  احلد  اعتماد  واأ�شهم 

الربنامج  يف دفع �شوق العمل اخلا�شة اإىل حتقيق حت�شن مماثل، عاد بالفائدة على 
من  للنزوح  مبا�رشاً  �شبباً  احلرمان  يعد  ومل  الريفية.  املناطق  يف  العاملني  جميع 
املناطق الريفية اإىل املناطق احل�رشية، واأ�شهمت عائدات الربنامج يف تاأمني الكتفاء 
القت�شادي للعديد من ن�شاء الريف. وعندما �شئلت ها�شكي )Haski(، وهي امراأة 
من قبيلة يف منطقة راجا�شتان، من هو الذي يتخذ القرار يف كيفية الت�رشف مبا 

تتقا�شينه من الربنامج، اأجابت: "اأنا ربة الأ�رشة".
ومل تخُل عملية تنفيذ الربنامج من ال�شعوبات، وبلغت ن�شبة التعريف به ما 
مل يبلغه اأي ت�رشيع اآخر. واأ�شبح الربنامج �شائعاً بني عامة النا�س، حتى اأن تالمذة 
اإدراك  املدار�س ي�شتطيعون اأن يجيبوا على اأ�شئلة تتعلق بحقوق العمال.  غري اأن 
الوقت،  بع�س  يتطلب  كحق م�رشوع  به"  املطالبة  عند  "العمل  احلق يف  مفهوم 
والتوعية بهذا احلق �رشورية ليتحول الربنامج اإىل خطوة ثابتة نحو تر�شيخ احلق يف 

العمل اأو لي�شبح نظاماً فعالً لل�شمان الجتماعي.
امل�شاءلة،  الف�شاد، و�شمان  منع  اأي�شاً  الربنامج  التي تواجه  ومن ال�شعوبات 
وتعزيز م�شاركة ال�شكان يف التخطيط. والعديد من هذه ال�شعوبات هو نتيجة 
للت�شارب يف امل�شالح الذي ين�شاأ عندما تتوىل تنفيذ الت�رشيعات ل�شالح الفقراء 
اأجهزة تفتقر اإىل الكفاءة يف الدولة، ول تتعاطف مع الفقراء. فعندما بداأ الربنامج 
احلكوميني  امل�شوؤولني  طريق  عن  ولي�س  امل�شارف،  طريق  عن  العمال  اأجور  بدفع 
املوظفني  من  العديد  اهتمام  تراجع  الختال�س،  منع  على  حر�شاً  الو�شطاء،  اأو 
احلكوميني بالربنامج بعد اأن فقدوا م�شدراً للمكا�شب ال�شخ�شية.  واأدى ذلك اإىل 

تاأخري دفع الأجور وت�شبب يف معاناة �شديدة للفقراء.
وتت�شح اأهمية الربنامج بالن�شبة اإىل العاملني يف الأرياف من املحادثات التي 
اأجريت مع اأفراد من قبائل ولية �شورغوجا.  فقد ا�شتثمر البع�س اأجورهم )يف �رشاء 
ثور اأو دراجة(، و�شدد اآخرون ديونهم اأو تكاليف تعليم اأولدهم، اأو وفوا بالتزاماتهم 
الجتماعية )مثل نفقات الزواج(. وقد رحب املزارعون با�شت�شالح الأرا�شي من خالل 
الربنامج، اإذ بات مبقدورهم اأن ي�شاعفوا غلة حما�شيلهم.  هذه اأمثلة على الأجوبة 

الكثرية واملتنوعة التي توؤكد على اأهمية ال�شعي اإىل تاأمني �شمانات العمل.

.Written by Jean Drèze and Reetika Khera drawing on Drèze and Khera )2010( :امل�شدر

يف  ي�شلح  ما  املعتمدة  ال�شرتاتيجيات  ومن 
ظروف معينة ول ي�شلح يف ظروف اأخرى، مما يجعل 
املرونة �رشطاً اأ�شا�شياً يف ت�شميم ال�شيا�شات وبناء 
يف  حت�شناً  حققت  التي  فاحلكومات  املوؤ�ش�شات. 
الأجل الق�شري يف التنمية الب�رشية، مل تتمكن دائماً 
الطويل،  الأجل  التح�شن يف  احلفاظ على هذا  من 
ول �شيما حيث مل يندرج هذا التح�شن يف اأنظمة 
�شاملة على �شعيد ال�شيا�شة وال�شوق، تهدف اإىل 
معاجلة ق�شايا اأ�شا�شية يف اإطار العقد الجتماعي، 

واإىل ت�شوية ال�رشاعات على التوزيع.
املختلفة  احلكم  اأنظمة  اأن  الوا�شح  ومن 
لتحقيق  فعالة  ا�شرتاتيجيات  اعتماد  من  متكنت 
التنمية الب�رشية. ففي الكثري من البلدان ت�شتطيع 
وامل�شالح  الأعمال  م�شالح  بني  التحالفات 
التنمية  هدف  حتقيق  يف  ت�شاهم  اأن  ال�شيا�شية 

جمايل  يف  العاملي  التقدم  ويتيح  الب�رشية)13(. 
اأي�شاً  ولكنه  هامة،  فر�شاً  واملعرفة  التكنولوجيا 
يطرح حتديات كبرية لدور الدولة يف حتقيق التنمية.  
حتديد  عملية  يالزم  الذي  اليقني  عدم  اإىل  ونظراً 
تنجح يف  اأن  املرجح  التي من  واملناهج  ال�شيا�شات 
حتقيق التنمية الب�رشية، وك�شف املخاطر املرتبطة 
بها، من املفيد الرتكيز على مرحلة الختبار والتعلم 
من التجربة، واحلر�س على الر�شد واملتابعة، والأخذ 
والقدرات  النتائج)14(.  على  تعليقات  من  يرد  مبا 
على  املركزية  القدرات  عن  اأهمية  تقل  ل  املحلية 
هذا ال�شعيد، فالنخبة الإدارية قد ل يكون لها تاأثري 

كبري يف تاأمني اخلدمات الأ�شا�شية للم�شتفيدين.
يف  الفاعلة  اجلهات  جمموعة  ت�شتمر  وفيما 
الأف�شليات  حول  املعلومات  جمع  يجدر  الت�شاع، 
وغري  متنوعة  جمموعات  من  التنفيذ  واإمكانات 



109 الف�صل 6 م� بعد ع�م 2010

بع�س الدرو�س امل�شتق�ة من الإخف�ق يف تنفيذ امل�ش�ريع6.3الإطار

ك�شف تقييم املئات ل بل الآلف من امل�شاريع عن م�شاكل يف التنفيذ.  وقد �ُشممت هذه امل�شاريع يف 
الكثري من الأحيان باتباع منط عاملي، وبال�شتناد اإىل نُُهج جنح تطبيقها يف مكان اآخر، وا�شتثمر فيها 
الكثري من الوقت واملال. غري اأن نتائج هذه امل�شاريع مل تكن بامل�شتوى املن�شود، وفيما يلي مثالن على ذلك.

حققت موزامبيق، منذ خرجت من ال�رشاع  قبل نحو عقدين، تغيرياً هاماً يف اأنظمة احلكم، جتلت 
نتائجه يف النتخابات ال�شلمية وت�شجيل زيادة قدرها 54 يف املائة يف قيمة دليل التنمية الب�رشية منذ 
عام 1990.  واأ�شهمت اإ�شالحات الإدارة املالية العامة يف حت�شني عملية و�شع امليزانية واإعداد وثائقها، 
غري اأن تنفيذ هذه الإ�شالحات ل يزال متعرثاً.  وعندما �شئل املعنيون عن ذلك، راأوا يف القوانني والنظم 
اأنه قد ل  اجلديدة جزءاً من امل�شكلة. فنقل املمار�شات الف�شلى قد يبدو حالً مثالياً يف الظاهر، غري 
يلبي احلاجات املحلية، ول يتنا�شب مع القدرات الإدارية، ول يعرب عن الواقع ال�شيا�شي والتنظيمي. واأ�شار 

امل�شوؤولون اإىل اأنهم مل يُ�شاألوا يوماً عن نوع النظام الذي يرونه منا�شباً.
وتلقت بريو يف اأوائل عام 2000 دعماً من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لإ�شالح نظامها الق�شائي. 
واأّدت هذه املبادرة اإىل اإن�شاء موؤ�ش�شات جديدة و اإىل تعزيز املوؤ�ش�شات القائمة. غري اأن �شعوبة اإ�شالح 
دون  حالت  التي  العوامل  من  كانت  املحلية،  واملمانعة  الهيكلي،  واجلمود  بكامله،  الق�شائي  النظام 

حتقيق تغرّي فعلي.
وي�شمل العديد من امل�شاريع الإمنائية، على غرار احلالتني املذكورتني، مهام تعترب من امل�شوؤوليات 
احلكومية الأ�شا�شية. وحتقيق الأهداف ل يكون باعتماد "�شيا�شة جيدة" فح�شب، بل اأي�شاً بتنفيذ ال�شيا�شة 
بعد تكييفها وفقاً ملا تتطلبه اخل�شو�شيات املحلية. وي�شتلزم ذلك العمل بالنُُهج التي تلبي احلاجات 
املحلية، واإ�رشاك اأ�شحاب امل�شلحة املحليني، والتعمق يف درا�شة القيود الهيكلية وال�شعوبات املحلية.

امل�شدر: Andrews  واآخرون 2010؛ مكتب التقييم يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 2009.

املجتمع  من  وا�شعة  �رشيحة  لتغطي  نظامية، 
املدين)15(. وينبغي اأن ت�شكل املوؤ�ش�شات الدميقراطية 
القائمة على التعاقب على ال�شلطة التي �شهدت 
انت�شاراً يف خمتلف اأنحاء العامل، الطريق الرئي�شي 
البلدان  من  العديد  اأن  مع  امل�شاركة،  ل�شمان 
�شهدت تراجعاً يف الثقة يف املوؤ�ش�شات احلكومية 

ونفوراً من الدولة.

مراع�ة اخل�شو�شي�ت املحلية
الهامة  املوا�شيع  من  هي  املحلية  اخل�شو�شيات 
التي ينبغي اأن يركز عليها الفكر الإمنائي، فما الذي 
يجعل بع�س ال�شيا�شات �شاحلة يف ظروف معينة 
وغري �شاحلة يف ظروف اأخرى. ويف هذا ال�شياق، نتناول 
هذا املو�شوع من جانبني خمتلفني، ولكن مرتابطان، 

هما قدرات الدولة، والفر�س والقيود ال�شيا�شية.

القدرات �التقدم
دولة  وجود  والربامج  ال�شيا�شات  جميع  تتطلب 
القدرة،  مفهوم  ا�شتعر�شنا  ما  واإذا  وقوية.   قادرة 
الدولة وحتركها ل  التي حتدد قدرة  العوامل  اأن  جند 
تزال مبهمة. ويواجه العديد من امل�شوؤولني خيارات 
�شعبة كل يوم، اإذ يعملون يف ظروف �شعبة، فيها 
ويتحملون  املوارد،  وندرة  اليقني  عدم  من  الكثري 
م�شوؤولية النتائج املثرية للجدل. وينطبق ذلك على 
العاملني  يف تقدمي اخلدمات الأ�شا�شية، كاملمر�شني 
ب�شنع  املعنيني  على  ينطبق  ما  بقدر  واملعلمني، 

ال�شيا�شة العامة.
ت�شمل  التحتية،  والبنى  املهارات  على  وعالوة 
باأنواع  تتاأثر  فهي  ملمو�شة،  غري  عوامل  القدرة 
القدرات  على  وتعتمد  وم�شتوياتها،  ال�شلطة 
تقبل  مبدى  وتتاأثر  واملوؤ�ش�شات.  لالأفراد  التنظيمية 
ومدى  له،  معار�شتهم  اأو  الراهن  للو�شع  النا�س 
دعم املوؤ�ش�شات للرغبة يف التغيري اأو كبحها، ومدى 
انت�شار املعلومات والنفتاح على املناق�شات الناقدة.
لنهجني  وُّجهت  التي  بالنتقادات  يذكرنا  وهذا 
الذي  التكنوقراطي  الإ�شالح  هو  الأول  �شائعني. 
يفرت�س وجود دولة تعمل ب�شكل جيد ونظام �شوابط 
ناجح؛ والثاين هو احلل القائم على نقل املوؤ�ش�شات، 
الذي يفرت�س اإمكانية نقل املوؤ�ش�شات الناجحة يف 
النامية.   البلدان  يف  وتعميمها  املتقدمة  البلدان 
ويف احلالتني، من املرجح اأن تخ�شع املوؤ�ش�شات لتاأثري 
القوى الجتماعية وال�شيا�شية ال�شائدة، واأن يكون 
جتربة  من  ويت�شح  الإخفاق)16(.  النهجني  م�شري 
امل�شاريع الإمنائية التي اتبعت هذا امل�شار اأو ذاك، اأن 

احتمالت الإخفاق يف امل�شارين كبرية )الإطار 6.3(.
طرق  تتعدد   ،3 الف�شل  يف  مبني  هو  وكما 
وما  املوؤ�ش�شات،  بها  تنجح  التي  العمل  واأ�شاليب 
حتويل  اإىل  مبفرده  يوؤدي  اأن  ميكن  واحد  اإجراء  من 
نظام بكامله. فهناك حدود ل�رشعة تطوير القدرات 
تكوين  قبل  التغيري  لتحقيق  حماولة  واأي  وزيادتها، 
ت�شطدم  قد  التغيري  هذا  لدعم  الالزم  الإجماع 
مبقاومة اجتماعية و�شيا�شية. وكثرياً ما يحدث ذلك 
القوى  موازين  اختالل  ت�شحيح  اإىل  ال�شعي  عند 

ل�شالح الأفراد واملجموعات ال�شعيفة.
واملوؤ�ش�شات  املنظمات  تطور  �رشعة  وتختلف 
حتدد  التي  والأمناط  بها  متر  التي  املراحل  باختالف 
الزمني  اجلدول  مع  ذلك  يتعار�س  وقد  قدراتها. 
النتائج.   الذي يفر�شه املانحون وال�شغط لتحقيق 
اأهداف طموحة من  وقد تُعتمد يف بع�س الأحيان 
لتحقيقها  الالزمة  القدرات  توفر  من  التاأكد  دون 
توفرها  اإمكانية  بافرتا�س  اأو  وجودها  بافرتا�س  )اأي 
ب�رشعة(.  وقد تبا�رش البلدان يف تنفيذ مهام �شعبة 
قبل اأن متتلك القدرة الالزمة لذلك، مما يت�شبب يف 
من  النوع  هذا  ولتجنب  القدرات)17(.  تطوير  تاأخري 
املحلية،  اخل�شو�شيات  تفهم  من  بد  ل  الأخطاء، 
املنا�شبة،  الت�شاميم  وو�شع  ال�شلطة،  وهياكل 

وحتديد اجلداول الزمنية املالئمة.  
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تتعدد طرق القيام 
بوظائف املوؤ�س�سات، 
�ما من اإجراء �احد 

ي�ستطيع مبفرده حتويل 
نظام باأكمله

�القت�ساد  العامة  ال�سيا�سة  بني  التوفيق 
ال�سيا�سي

ت�شهد املجتمعات حتولت كبرية نتيجة لل�شدمات 
الجتماعية  الداخلية  للتغرّيات  اأو  اخلارجية 
التحولت  هذه  على  الأمثلة  ومن  وال�شيا�شية. 
ومنذ �شدور  النزاعات.  وت�شوية  الدميقراطية  اإحالل 
العامل تغرّيات  الأول، �شهد  الب�رشية  التنمية  تقرير 
اأفريقيا  هامة من هذا القبيل، ل �شيما يف جنوب 
مع انتهاء نظام الف�شل العن�رشي، ويف اإندوني�شيا 
بعد  نيبال  ويف  الدميقراطية،  اإحالل  مع  واملك�شيك 
بالنظام  والإطاحة  ماوت�شيتونغ  نظام  مع  التفاق 
امللكي، ويف غواتيمال بعد توقيع اتفاقات ال�شالم.  
وميكن اأن حتدث التحولت اأي�شاً عن طريق النتخابات 
 )Evo Morales( العادية، مثل انتخاب اإيفو مورالي�س
يف بوليفيا الذي يوؤيد م�شالح ال�شكان الأ�شليني، 
يدعم  الذي  الهند  املوؤمتر يف  حزب  ائتالف  وانتخاب 

تقدمي املزيد من اخلدمات الجتماعية.
والتغرّيات الكبرية تتيح فر�شاً كثرية، لكن عملية 
�شعبة.   عملية  تبقى  اأثناءها  ال�شيا�شات  �شنع 
وتنتقل  جديد،  من  اخلا�شة  امل�شالح  جتتمع  فقد 
جهات فاعلة جديدة اإىل مواقع النفوذ، وتكون ردود 
املثال،  �شبيل  فعلى  متوقعة.  املوؤ�ش�شات غري  فعل 
ما بعد عام 1990  اأدت اإ�شالحات "النفجار الكبري" 
نتائج  اإىل  ال�شابقة  ال�شوفييتية  الكتلة  بلدان  يف 
التحولت  خماطر  خاللها  من  تت�شح  متباينة، 

اجلذرية على املوؤ�ش�شات.
وتتيح املراحل النتقالية احلا�شمة فر�شاً لإعادة 
�شياغة العقد الجتماعي،  غري اأن الفرتات العادية 
التي  ال�شيا�شية  لالإ�شالحات  تف�شح جمالً  كذلك 
تكون  ولكي  الب�رشية.  التنمية  ديناميات  يف  توؤثر 
مقرتحات ال�شيا�شة العامة قابلة للتنفيذ، ينبغي اأن 
تتنا�شب مع القدرات املحلية، واأن تتوافق مع اأ�ش�س 
العقد الجتماعي املحلي. والتغيريات التدريجية قد 
الزمن. وكثرية هي  متهد لإ�شالحات هامة على مر 
الأمثلة التي تبني كيف ميكن لتغيريات كبرية اأن توؤثر 

على م�شار التنمية، اأو تخفق يف اإحداث اأي تغيري.
• رفع ال�شوابط يف الهند منذ اأوائل الت�شعينات: 	

باعتماده   الهند   يف  التجاري  النظام  يتميز 
وعائالت  را�شخة  �شبكات  على  القدم   منذ 
تلك  العديد من  واأيّد  الأعمال.  عريقة يف عامل 
حلكومات  وانحاز  ال�شتقالل  حركة  العائالت 
ال�شيا�شي.  ال�شعيد  على  ال�شتقالل  بعد  ما 
الأوىل  العقود  خالل  امل�شددة  الأنظمة  وقيدت 
التي تلت ال�شتقالل اأن�شطة ال�رشكات الكربى، 
املحلية.   التجارية  امل�شالح  تهدد  مل  اأنها  غري 

ال�شوابط  رفع  عملية  اأدت  الت�شعينات  ويف 
اأن�شطة  على  املفرو�شة  القيود  تخفيف  اإىل 
الأجنبية،  ال�رشكات، وفتح القت�شاد للمناف�شة 
تعزيز  بهدف  التنظيمية  الأعباء  وتقلي�س 
الكفاءة. ويف هذه التطورات ما ي�شري اإىل دينامية 
جديدة اأّدت اإىل منو الأعمال يف قطاعات جديدة، 
اجتماعية  فئات  من  م�شاريع  اأ�شحاب  وظهور 
مع  ترافق  ذلك  اأن  غري  خمتلفة)18(.  واقت�شادية 
امل�شاواة،  عدم  تفاقم  حول  حادة  مناق�شات 
واحلاجة اإىل  اعتماد برامج اجتماعية متكاملة، 
ال�رشكات،  باإدارة  املت�شلة  امل�شاكل  ومعاجلة 

وتنظيم العالقة بني الدولة وقطاع الأعمال.
• اإجنازات يف اإثيوبيا يف اأبعاد رئي�شية من التنمية 	

يف  باملدار�س  اللتحاق  معدل  ارتفع  الب�رشية: 
املرحلة البتدائية من 33 يف املائة يف عام 1991 
اإىل 95 يف املائة يف عام 2007، وهو ارتفاع كبري يف 
بلد ل يتجاوز فيه دخل الفرد 1,000 دولر اأمريكي.  
ومنذ عام 1990، حلت اإثيوبيا يف املرتبة 14 من 
ال�شحة  حت�شني  يف  تقدم  معدل  اأعلى  حيث 
تقدم  اأ�رشع  حيث  من   11 املرتبة  ويف  والتعليم 
يف الإجمال. فكيف متكنت من حتقيق ذلك؟ يف 
الثورية  ال�شعبية  اجلبهة  اأطاحت   ،1991 عام 
الديكتاتوري،  بالنظام  الإثيوبية  الدميقراطية 
وهي حركة مارك�شية موالية للفالحني، وركزت 
الإثنية،  الفيدرالية  على  اجلديدة  احلكومة 
لتو�شيع  والجتماعية  القت�شادية  والتنمية 
التعليم  واأ�شبح  البلد)19(.  يف  موؤيديها  قاعدة 
ن�شبة  لزيادة  حماولة  اإطار  يف  وطنية  اأولوية 
اأن كانت يف حالة ركود  باملدار�س، بعد  اللتحاق 
احلكومات  وت�شرتك  الزمن.  من  لعقود  تراجع  اأو 
الحتادية والإقليمية واملحلية يف حتّمل م�شوؤولية 
تنفيذ الإ�شالحات، وقد ا�شتفادت من قدر كبري 
من التمويل املحلي والدعم اخلارجي)20(. ويف حني 
اإجهاد  اإىل  باملدار�س  اللتحاق  ن�شب  زيادة  اأدت 
الت�رشب  معدلت  تبني  كما  التعليمي،  النظام 
ن�شب  وارتفاع  ال�شفوف،  واكتظاظ  املرتفعة، 
التالميذ اإىل املعلمني، تبقى الإجنازات العامة  يف 

تاأمني اخلدمات الأ�شا�شية جديرة بالتقدير.
• الوليات 	 يف  ال�شحية  الرعاية  نظام  اإ�شالح 

اأقّرت    :2010 عام  يف  الأمريكية  املتحدة 
الإ�شالحات التقدمية الهادفة اإىل تعزيز امل�شاواة 
من  الرغم  على  اخلدمات،  على  احل�شول  يف 
احلزب  ومعار�شة  الكونغر�س  يف  احلاد  النق�شام 
بالإجماع.   الإ�شالحات  لهذه  املحافظ  اجلمهوري 
مواجهة  اإىل  الإ�شالحات  موؤيدو  �شعى  وقد 
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يجب اأن يكون العقد 
الجتماعي الأ�سا�ص 

يف فهم  طريقة عمل 
ال�سوق �الد�لة، �هما 
اأهم حمركني للتغيي. 
فالعقد الجتماعي 

يتطور با�ستمرار حتت 
تاأثي �سغوط اجلماعات 

املحلية. �جتاهل 
هذا التطور يف �سنع 
ال�سيا�سات قد يجررّد 

ال�سيا�سة من اأي جد�ى

ت�شاعد تكاليف الرعاية ال�شحية وتراجع نطاق 
وواجهوا  م�شحون،  �شيا�شي  جو  يف  تغطيتها 
اخلا�شة،  امل�شالح  اأ�شحاب  من  قوية  معار�شة 
املناه�شة  واملجموعات  التاأمني،  ومنهم �رشكات 
لالإجها�س، وحتالف اأ�شحاب امل�شالح الطبية)21(. 
التغيري،  بدافع  انتُخب  اأوباما  الرئي�س  اأن  ومع 
تتال�شى ب�رشعة،  الإ�شالح  اإىل  التطلعات  اأخذت 
نقل  يف  جنحت  ال�شرتاتيجية  التنازلت  اأن  غري 
م�رشوع القانون اإىل حيز الواقع)22(. واأعرب بع�س 
القانون ل يوفر  الإحباط لأن م�رشوع  النا�س عن 
اإىل  اخلدمات  و�شول  ي�شمن  ول  �شامالً  دعماً 
اجلميع، بينما اأعرب اآخرون عن القلق من ارتفاع 
القانون  هذا  اأن  الأمر  يف  ما  واأهم  التكاليف. 
يُتوقع اأن يو�شع  نطاق التاأمني ال�شحي لي�شمل 

32 مليون �شخ�س اإ�شايف.
• يف 	 ال�شحي  القطاع  يف  الف�شاد  مكافحة 

القت�شادية  القيود  توؤثر  اأن  ميكن  الأرجنتني: 
ال�شيا�شات فعالية.   اأكرث  ال�شيا�شية، حتى على 
ففي عام 1997، فر�شت حكومة مدينة بوين�س 
اأير�س على مديري 33 م�شت�شفى حكومياً تقدمي 
املت�شابهة.   املواد  اأو  املدخالت  باأ�شعار  تقرير 
اإليها  الواردة  املعلومات  احلكومة  وجمعت 
واأر�شلتها اإىل امل�شت�شفيات امل�شاركة، مع اأ�شماء 
اأثر  اأعلى الأ�شعار. وعلى  املديرين الذين يدفعون 
بن�شبة  الأ�شعار  انخف�س متو�شط  الإجراء،  هذا 
احلكومة  ولكن  املائة،  يف  و15   10 بني  ترتاوح 
من  لقاه  ملا  الإجراء  هذا  عن  تخلت  ما  �رشعان 
معار�شة �شديدة من املجموعات املنظمة.  اأما 
الرعاية  خدمات  من  ي�شتفيدون  الذين  الفقراء 
ال�شحية فلم يعرت�شوا على وقف العمل بهذا 

الإجراء، رمبا ل�شعف قدراتهم)23(.

هذه  رافقت  التي  العامة  ال�شيا�شة  وظروف 
انبثقت  الذي  ال�شيا�شي  الواقع  وكذلك  احلالت، 
ميكن  ل  ما  والت�شّعب  التفّرع  من  تبلغ  منه، 
البلدان  من  كل  ويف  الأمثلة.  هذه  يف  اخت�شاره 
الإ�شالحات  مقاومة  عن  اأخرى  اأمثلة  املذكورة 
اأن  هي  ذلك  من  والعربة   تاأييدها.  اأو  التقدمية 
بع�س التغيريات يف ال�شيا�شة العامة، حتى ولو مل 
تكن مدفوعة بتحولت كبرية، قد توؤدي اإىل تغرّي يف 
وم�شتوياتها،  الرثوات  توزيع  الجتماعي، ويف  العقد 
فالتطورات  الب�رشية.  للتنمية  املتاحة  الفر�س  ويف 
على �شعيد ال�شيا�شة العامة يف الهند اأّدت على 
راأ�شمايل  نظام  نحو  التحّول  اإىل  الطويل  املدى 
القلة يف  اأن حكم  ومع  واحليوية.  بالنفتاح  يت�شم 

الأنظمة الراأ�شمالية يبقى من العوامل التي ميكن 
اأن حتد من التطورات الدينامية، فقد اأّدت التحولت 
العالقة  تغيري  اإىل  العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على 

بني الدولة وقطاع الأعمال)24(.
وت�شهم التدابري املتخذة لتعزيز املناف�شة وفر�س 
وميكن  والدولة.  ال�شوق  اأداء  توجيه  يف  ال�شوابط، 
الطعن باملحاولت التنظيمية التي تطلقها اجلهات 
املق�شود تنظيمها بهذه ال�شوابط، كمحاولة اإعادة 
املتحدة  والوليات  اأوروبا  يف  املايل  القطاع  تنظيم 
الأمريكية يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية الأخرية.  
ويعتمد النجاح اأو الإخفاق يف هذه املحاولت على 
التوازن ال�شيا�شي وعلى طبيعة ال�شيا�شات نف�شها.  
تعميم  اإجراءات  النفتاح  اجليدة على  الأمثلة  ومن 
احل�شول  يف  احلق  قوانني  تكر�شها  التي  املعلومات 
يف  القوانني   هذه  انت�رشت  وقد  املعلومات.  على 
خمتلف اأنحاء العامل، يف البلدان املتقدمة والنامية 

على حد �شواء )مبا يف ذلك املك�شيك الهند(.
الجتماعي  العقد  يكون  اأن  يجب  ولذلك، 
والدولة،  ال�شوق  عمل  طريقة  فهم   يف  الأ�شا�س 
الجتماعي  فالعقد  للتغيري.  حمركني  اأهم  وهما 
اجلماعات  �شغوط  تاأثري  حتت  با�شتمرار  يتطور 
ال�شيا�شات  �شنع  يف  التطور  هذا  وجتاهل  املحلية. 

قد يجّرد ال�شيا�شة من اأي جدوى.

حتول يف ال�شي��شة الع�ملية
كما  الب�رشية  للتنمية  فر�شاً  العاملية  القوى  تتيح 
بُعدين  نتناول  ال�شياق،  هذا  ويف  لها.  قيوداً  ت�شع 
رئي�شيني، هما �رشورة وجود نظام عاملي قوي يقوم 
على مبادئ ثابتة، و�رشورة بناء ال�رشاكات بني البلدان 

وتقدمي امل�شاعدات على اأ�شا�س هذه املبادئ.

نظام احلكم العاملي
ومنها  منفردة،  الدول  قدرة  امل�شاكل  بع�س  تتجاوز 
الهجرة الدولية والتجارة العادلة، وقوانني ال�شتثمار، 
واملخاطر الدولية، واأبرزها تغرّي املناخ. وهذه امل�شاكل 

تتطلب نظام حكم عاملي.
الأ�شا�شية  العاملي  احلكم  نظام  عنا�رش  ومن 
واختبار  الدميقراطية  امل�شاءلة  الب�رشية:  للتنمية 
املوؤ�ش�شات)25(. فامل�شاءلة الدميقراطية تتطلب وجود 
والبلدان  ال�شعوب  موؤ�ش�شات عاملية متثل تطلعات 
تعميق  يف  ت�شهم  ول  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 
القت�شادية  القوى  توزيع  يف  امل�شاواة  عدم  اأوجه 
البلدان  متثيل  تتطلب  وامل�شاءلة  وال�شيا�شية. 
رمبا  الدولية،  املالية  املوؤ�ش�شات  اإدارة  يف  النامية 



تقرير التنمية الب�شرية 1122010

لتحقيق ال�ستدامة 
يف التنمية الب�رشية، 

يجب قطع ال�سلة بني 
الوقود الأحفوري �النمو 

القت�سادي

ي�شتلزم  )الذي  املزدوجة  الأغلبية  نظام  خالل  من 
التي لها احلق  والأ�شهم  الأ�شوات  اأغلبية  موافقة 
فيعني  املوؤ�ش�شات  اختبار  اأما  الت�شويت()26(.  يف 
كي  املوؤ�ش�شات،  ويف  ال�شيا�شات  يف  النفتاح 
يتمكن الأفراد واملجتمعات من امل�شاركة يف و�شع 
ال�شرتاتيجيات الإمنائية وتكييفها وتعديلها، ويعني 
كذلك اإعادة النظر يف احللول امل�رشوطة غري الفعالة 
الواحد على  النهج  التي تنطلق من مبداأ تطبيق 

اجلميع يف �شنع ال�شيا�شة العامة. 
فاحللول يجب تكييفها وفقاً للموؤ�ش�شات التي 
حتتاج اإىل الإ�شالح وامل�شاكل التي حتتاج اإىل املعاجلة. 
اأما املبادئ الأ�شا�شية فيمكن تطبيقها على نطاق 
عاملي  حكم  نظام  اإر�شاء  املبادئ  هذه  ومن  وا�شع. 
وال�شفافية  الدميقراطية  امل�شاءلة  على  يرتكز 
اقت�شادي  وتهيئة  مناخ  البلدان منواً،  اأقل  وي�شمل 
وال�شتقرار،  ال�شتدامة  مقومات  ي�شتويف  عاملي 

وحتقيق ال�شتقرار املايل.
تغرّي  ظاهرة  �شياق  يف  املبادئ  هذه  و�شنتناول 
املناخ، التي هي ق�شية هامة تقع يف �شلب نظام 
لأن  مناق�شات،  من  حوله  يدور  وما  العاملي  احلكم 
اآثار  اأي بلد له  )اأو تقاع�س عنه( يف  اإجراء  اأي  اتخاذ 
يف  ال�شتدامة  ولتحقيق  البلدان.  حدود  تتجاوز 
الوقود  بني  ال�شلة  قطع  يجب  الب�رشية،  التنمية 
الأحفوري والنمو القت�شادي، بدءاً بالبلدان املتقدمة 
ال�شارة.   النبعاثات  من  كبري  قدر  عن  امل�شوؤولة 
اأمناطاً  الإمنائية  ال�شرتاتيجيات  تت�شمن  اأن  وينبغي 
تخفي�س  يف  ت�شهم  القت�شادية  الأن�شطة  من 
اأك�شيد الكربون، ويف حت�شني املناعة  انبعاثات ثاين 
فاملبادرات  املناخ.  تغرّي  عن  الناجمة  ال�شدمات  اإزاء 
املناخ.   تغرّي  من  للحد  تكفي  ل  وحدها  الفردية 
غاز  انبعاثات  يف  اخلطري  الرتفاع  من  وللتخفيف 
تعدل  اأن  احلكومات  على  يتعنّي  احلراري،  الحتبا�س 
دمج  يتطلب  وهذا  للطاقة،  ا�شتخدامها  منط 
الوقود  ا�شتخدام  على  املرتتبة  البيئية  التكاليف 
الأحفوري يف ح�شاب اأ�شعار الطاقة. ولي�س الهدف 
التكاليف  هذه  مثل  تغطية  الأ�شعار  تعديل  من 
فح�شب، بل هو تغيري �شلوك امل�شتهلكني، اإذ يدركون 
العواقب الوخيمة لهدر الطاقة )با�شتخدام اأجهزة 
ل ت�شتويف الكفاءة يف ا�شتهالك الطاقة اأو �شيارات 
اأجيال  على  الوقود(  من  كبرية  كميات  ت�شتهلك 

احلا�رش وامل�شتقبل.
وقد اأ�شبح يف متناول البلدان النامية م�شادر 
جديدة هامة لتمويل ال�شيا�شات البيئية عن طريق 
البنك  تقديرات  واأ�شارت   النا�شئة.  الكربون  اأ�شواق 

من  متكنت  الكربون  اأ�شواق  اأن  اإىل  موؤخراً  الدويل 
جذب 144 مليار دولر اأمريكي يف عام 2009 واأن اأكرث 
من 60 بلداً ي�شارك اليوم يف اآلية التنمية النظيفة 
زيادة  ال�رشوري  ومن  كيوتو)27(.  لربوتوكول  التابعة 
اأعمال البحث والتطوير، واإن�شاء اآلية دولية م�شرتكة 
ون�رش  ونقلها،  النظيفة  التكنولوجيا  لتطوير 
الرتفاع  تلبية  بهدف  الفعالة  الزراعية  املمار�شات 

املتوقع يف الطلب على احلبوب واملياه.
املناخ،  لتغرّي  الت�شدي  مبادرات  ومعظم 
ووطنية  حملية  مبادرات  هي  الراهن،  الوقت  يف 
واإقليمية ودولية غري من�شقة.  ومن املبادرات املحلية 
تنظيم املدن "اخل�رشاء" وا�شتخدام الوقود املنخف�س 
الكربون يف و�شائل النقل العام )كما يف نيودلهي(.  
باحلد  الطوعية  اللتزامات  الوطنية  املبادرات  ومن 
بع�س  تاأمني  الدولية  املبادرات  ومن  النبعاثات.  من 
التمويل خلف�س انبعاثات غاز الحتبا�س احلراري، مثل 
اآلية التنمية النظيفة. وهذه املبادرات املحدودة وغري 
املناخ  تغرّي  لظاهرة  للت�شدي  تكفي  لن  املن�شقة 

العاملية و ملعاجلة اآثارها.
العاملي على  يوؤديه نظام احلكم  دور  ول بد من 
تتفق  الوطنية مل  احلكومات  ال�شعيد.  لكن  هذا 
بعد على تفعيل هذا الدور. فموؤمتر الأمم املتحدة حول 
تغرّي املناخ الذي ُعقد يف كوبنهاغن يف عام 2009 
مل يتخذ من الإجراءات الفاعلة ما ي�شتحق الذكر. 
ويُعزى هذا الإخفاق اإىل غياب امل�شاءلة الدميقراطية 
وانعدام احلوار، اإذ يّت�شم التمثيل يف املحافل العاملية 
التقدم  يعوق  املتقدمة  البلدان  ل�شالح  بتفاوت 
يف احلد من انبعاثات غاز الحتبا�س احلراري. وتفتقر 
امل�شاركة  على  القدرة  اإىل  كذلك  النامية  البلدان 
ولذلك  املناخ.  تغرّي  حول  املفاو�شات  يف  الفعالة 
ال�رشوط  توفري  املناخ  تغرّي  حتديات  مواجهة  تتطلب 
الالزمة للم�شاءلة الدميقراطية واختبار املوؤ�ش�شات.

ومن غري اإ�شالحات جذرية ومبادرات فاعلة تبقى 
احتمالت التح�شني �شئيلة، اإذ ترتفع انبعاثات غاز 
ل  بينما  العاملي،  ال�شعيد  على  احلراري  الحتبا�س 
يزال 1.6 مليار �شخ�س يفتقرون اإىل خدمات الطاقة 
يف  للتعاون  املتحدة  الأمم  برنامج  وي�شكل  احلديثة. 
جمال خف�س النبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات 
وتدهورها يف البلدان النامية املوؤ�رش امل�شجع الوحيد، 
النامية  البلدان  2008 مل�شاعدة  اأطلق يف عام  وقد 
الغاية.   لهذه  وتنفيذها  ال�شرتاتيجيات  اإعداد  على 
وي�شتفيد هذا الربنامج من ال�شالحيات التي تتمتع 
بها وكالت عديدة تابعة لالأمم املتحدة واخلربات التي 
متلكها يف احل�شول على دعم البلدان. وقد تعهدت 
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توؤكد الأبحاث احلديثة 
على الآثار الإيجابية 
للم�ساعدة املوجهة 
اإىل قطاعي ال�سحة 

�التعليم

12 دولة متقدمة حتى الآن بتقدمي 4 مليارات دولر 
للحد من اإزالة الغابات يف البلدان النامية ووقفها 
والتعوي�س عن اخل�شائر، وذلك يف خطوة هامة  تلبي 
اأي�شاً حاجات ال�شكان الذين يعتمدون على الغابات 

يف ك�شب رزقهم)28(.

امل�ساعدات �ال�رشاكات
املحلية  وللظروف  اأهميتها،  العامة  لل�شيا�شة 
املحلي  ال�شعيد  على  بال�شيا�شة  اللتزام  وتوطيد 
تطبيقه  واحد ميكن  نهج  وما من  اأي�شاً.  اأهميتها 
ميكن  ف�شلى  ممار�شة  من  وما  احلالت،  جميع  يف 
تعميمها يف جميع الأو�شاع.  فما الذي يُ�شتخل�س 

من ذلك  على �شعيد امل�شاعدات وال�رشاكات؟
اأعداد  خمتلف  يف  تكررت  التي  املوا�شيع  ومن 
تقرير التنمية الب�رشية منذ عام 1990، اأهمية دعم 
املحلية  امل�شادر  من  عامة  مبوارد  الب�رشية  التنمية 
والدولية. ونحن اليوم ننظر اإىل مو�شوع امل�شاعدات، 
توجيه  �رشورة  على  ون�شدد  نف�شه،  املنظور  من 
ن�شدد  كما  والنمو،  والتعليم  ال�شحة  اإىل  الدعم 

على اأهمية تبادل الأفكار.
يف  حتل  التي  البلدان  تلقت   ،2007 عام  ويف 
مرتبة منخف�شة من حيث دليل التنمية الب�رشية 
دخلها  من  املائة  15 يف  قيمتها  بلغت  م�شاعدات 
ال�شحراء  جنوب  منطقة  ويف  الإجمايل.  القومي 
يف   44 امل�شاعدة  متو�شط  بلغ  الكربى،  الأفريقية 
هذه  ن�شبة  وبلغت  العامة.  امليزانيات  من  املائة 
امل�شاعدة 89 يف املائة يف جمهورية لو الدميقراطية 
بني  من  وهما  اإثيوبيا،  يف  املائة  يف  و81  ال�شعبية 
التنمية  دليل  يف  الأ�رشع  التقدم  اأحرزت  بلداً   11
يف  ت�شهم  اأن  للم�شاعدات  وميكن  الب�رشية)29(. 
جتنب التدهور يف التنمية الب�رشية، كما يف اجلهود 
للم�شابني بفريو�س  العالج  لتوفري  املبذولة  املكثفة 
نق�س املناعة الب�رشية اأو مبر�س الإيدز. وقد اأ�شهمت 
هذه اجلهود يف زيادة عدد امل�شتفيدين من العالج من 
300,000 �شخ�س يف عام 2002 اإىل 3.7 مليون يف عام 
2009. وبذلك اأّدت هذه اجلهود اإىل دحر ما كان ميكن اأن 
يتحول �شبباً خطرياً لرتاجع متو�شط العمر املتوقع 

عند الولدة )انظر الف�شل 2()30(.
الإيجابية  الآثار  على  احلديثة  الأبحاث  وتوؤكد 
ال�شحة  قطاعي  اإىل  املوجهة  للم�شاعدة 
برنامج  جناح   3 الف�شل  تناول  وقد  والتعليم)31(. 
الدوار  وال�شندوق  املتحدة  لالأمم  املو�شع  التح�شني 
للبلدان  ال�شحة  ملنظمة  التابع  اللقاحات  ل�رشاء 
الأمريكية يف تو�شيع نطاق برامج التح�شني. ومن 

الإجنازات التي حتققت بف�شل امل�شاعدة الإمنائية)32( 
الالتينية،  اأمريكا  يف  الأطفال  �شلل  على  الق�شاء 
من  واحلد  تايلند،  يف  الإيدز  وباء  على  وال�شيطرة 
وحت�شني  اأفريقيا،  غرب  يف  النهري  العمى  مر�س 
القدرة على حماية الأمهات من الوفاة اأثناء الولدة 
يف �رشي لنكا. ويف هذه الأمثلة ما يدل على اأهمية 
ا�شتخدامها،  كيفية  هو  الأهم  لكن  املوارد،  تاأمني 
وطرق ا�شتكمالها بامل�شاعدة التقنية، ومدى دعمها 

لأولويات التنمية الب�رشية.
يُ�شجل  نادرة.  فلم   ولكنها  �رشورية،  اإذاً  املوارد 
الإمنائية  الأهداف  اأحد  حتقيق  نحو  يُذكر  تقدم 
لالألفية املعني بزيادة امل�شاعدة بحيث تبلغ 0.7 يف 
املانحة:  للدول  الإجمايل  القومي  الدخل  من  املائة 
اأي  وت�شتقر هذه  امل�شاعدة عند 0.31 يف املائة)33(، 
 1990 عام  يف  عليه  كانت  مما  اأقل  م�شتوى   عند 

)0.34 يف املائة(.
مو�شوع  تتناول  التي  املناق�شات  واأ�شبحت 
فعالية امل�شاعدة على �شعيد ال�شيا�شة العامة ويف 
الأو�شاط الأكادميية تدور بني موؤيدين لهذه امل�شاعدة 
الفعالة  امل�شاعدة  يرون  فاملوؤيدون  لها.  ومعار�شني 
من  التخل�س  على  البلدان  لإعانة  �رشورية  و�شيلة 
اإيجابياً على  النمو  براثن الفقر، وعامالً يحدث اأثراً 
اأهمية   على  يوؤكدون  ولكنهم  الطويل،  الأجل  يف 
املعار�شون  اأما  الالزمة)34(.  امل�شاعدة  نوع  اختيار 
و�رشعان  تُثمر،  ما  نادراً  و�شيلة  امل�شاعدة  يف  فريون 
ما تتال�شى فوائدها مع الوقت، وميكن ال�شتعا�شة 
بتحقيق  الكفيلة  واملوؤ�ش�شات  ال�شيا�شات  بتعزيز 
التقّدم. كما ي�شددون على خماطر ال�شتعمار اجلديد 
الذي ياأتي حتت غطاء امل�شاعدات الثنائية)35(. وهذه 
املناق�شات ت�شلط ال�شوء على نقاط ال�شعف يف 
اإذ ل ت�شهم  التقليدية، لكنها غري جمدية،  النُهج 

يف تعزيز ال�رشاكات وتوطيدها.
الذي  باري�س  اإعالن  2008، حتقق هدف  عام  ويف 
ين�س على تن�شيق م�شاريع امل�شاعدة الفنية، بحيث 
يتوافق ن�شفها على الأقل مع برامج البلدان.  وقد 
من  الكثري  يف  العامة  الأموال  اإدارة  نظم  حت�شنت 
البلدان النامية)36(. واأ�شبح م�شار تدفق امل�شاعدات 
املبادرات  وت�شاهم  قبل)37(.  ذي  من  و�شوحاً  اأكرث 
واأ�شحاب  احلكومات  من  جمموعة  تدعمها  التي 
امل�شاعدات من خالل  فعالية  امل�شلحة يف حت�شني 
ت�شهم  ولكي  وامل�شاءلة)38(.  ال�شفافية  تعزيز 
امل�شاعدات الإمنائية يف تو�شيع احلريات يف امل�شتقبل، 
ل بد من دعمها بال�رشاكات الطويلة الأجل وباملزيد 

من املرونة.
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مقي��س جديد للفقر املتعدد الأبع�د يف املك�شيك6.4الإطار

خمتلف  يبني  الذي  الأبعاد  املتعدد  الفقر  مقيا�س  يعتمد  بلد  اأول  املك�شيك  كانت   ،2009 عام  يف 
اأوجه احلرمان التي تعاين منها الأ�رش. وهذا املقيا�س الذي اعتمده املجل�س الوطني لتقييم ال�شيا�شة 
الجتماعية )CONEVAL(، ي�شبه دليل الفقر املتعدد الأبعاد الذي نطبقه على اأكرث من 100 بلد يف 

هذا التقرير.
وانطلق املجل�س من الأ�ش�س املن�شو�س عليها يف الد�شتور والقانون العام للتنمية الجتماعية 
لعام 2004. ووفقاً لهذا القانون، يعترب الفرد يف حالة فقر متعدد الأبعاد عندما يتقا�شى دخالً منخف�شاً، 
ل يكفيه ل�رشاء ال�شلع واخلدمات التي يحتاج اإليها، وعندما يعاين من احلرمان يف بُعد واحد على الأقل 
من الأبعاد ال�شتة التالية: التعليم، والرعاية ال�شحية، وال�شمان الجتماعي، وال�شكن الالئق، واملرافق 
الأ�شا�شية لالأ�رش املعي�شية، والغذاء. ويجري املجل�س م�شحاً كل �شنتني منذ عام 1984 لر�شد اجتاهات 
الأوجه  هذه  من  كل  وم�شاهمة  الأ�رش،  منها  تعاين  التي  احلرمان  اأوجه  وحتديد  الأبعاد  املتعدد  الفقر 
الجتماعية،  امل�شاعدة  لتقدمي  الوطني  الربنامج  فعالية  ر�شد  يتوىل  املجل�س  اأن  ومبا  الفقر.  �شدة  يف 

با�شتطاعته اأن يقّيم رفاه ال�شكان  يف اأوجه متعددة من اأوجه احلرمان الجتماعي.

.Alkire and Santos 2010 :امل�شدر

 1990 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير  مع  انطلق 
والتحليل  للبحث  غني  برنامج  الالحقة،  والأعداد 
الربنامج  هذا  نطاق  وتو�ّشع  الب�رشية.  التنمية  يف 
تناولت  التي  الوطنية  الب�رشية  التنمية  تقارير  مع 
التمكني  �شملت  املوا�شيع،  من  متنوعة  جمموعة 
اجلن�شني  بني  امل�شاواة  اإىل  وتطرقت  والالمركزية، 
وتغرّي املناخ، وحللت مفاعيل كل هذه املوا�شيع على 
ال�شيا�شة العامة. وتقدم اجلامعات يف جميع اأنحاء 
العامل درو�شاً يف التنمية الب�رشية.  واأ�شبح باإمكان 
والنا�شطني  العامة   ال�شيا�شة  بو�شع  املعنيني 
الأبحاث  من  وغنية  وا�شعة  مبجموعة  ال�شرت�شاد 
ال�شياق  هذا  يف  ون�شري  العاملي)39(.  ال�شعيد  على 
حت�شني  ميكننا  كيف  رئي�شية:  اأولويات  ثالث  اإىل 
نعيد  املناق�شات؟ كيف  لإثراء  والتحليالت  البيانات 
النظر يف النُهج التقليدية لدرا�شة التنمية بهدف 
التو�شل اإىل روؤية حمورها الإن�شان؟ كيف ميكن لروؤية 
مفهوم  تو�شيح  يف  امل�شاهمة  الب�رشية  التنمية 
والتعر�س  وال�شتدامة  والإن�شاف،  التمكني،  اأبعاد 
للمخاطر، والدور احليوي لكل بُعد يف تو�شيع احلريات؟

حت�شني البي�ن�ت والتحليالت لإثراء 
املن�ق�ش�ت

  . الواقع  تقييم  يف  فعلي  دور  واملقايي�س  للبيانات 
فلناأخذ ق�شية الفقر.  نحن نعلم اأن الفقر يختلف 
اأ�رشة  وبني  واأخرى،  اأو جمموعة  واأخرى،  بني منطقة 
يختلف  املك�شيك،  ففي  واآخر.  فرد  بني  اأو  واأخرى، 
منطقة  يف  �شغري  �شبي  منه  يعاين  الذي  الفقر 

برن�مج لالأبح�ث

خواريز عن الفقر الذي يعاين منه عامل ن�شيج من 
�شكان اأمريكا الو�شطى يف منطقة �شيريا مادري دي 
اأواك�شاكا. غري اأن ر�شد هذه الوقائع يتطلب بيانات 
موؤ�ش�شياً  التزاماً  يتطلب  كما  وافية،  ومقايي�س 
تدابري  املك�شيكية  اتخذت احلكومة  و�شيا�شياً. وقد 
فيها ما يكفي من املرونة وال�رشامة يف اآن لالإحاطة 
باأبعاد الفقر املتعددة، فتمكنت من توفري املعلومات 
يف  اأ�شهم  مما  و�شدته،  احلرمان  انت�شار  مدى  حول 
العامة  ال�شيا�شة  �شعيد  على  الأولويات  ت�شويب 

)الإطار 6.4(.
وقد اأ�شبح �شنع ال�شيا�شات مبنياً على الوقائع 
اأكرث من ذي قبل. فالبيانات اليوم اأف�شل مما كانت 
ور�شدها  حتليلها  واأ�شبح   ،1990 عام  يف  عليه 
بها.   املعرتف  الرا�شخة  املمار�شات  من  وتقييمها 
ومبوجب التفاقيات الدولية، تلتزم معظم احلكومات 
والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  بر�شد 
وذوي  املراأة  حقوق  فيها  مبا  وال�شيا�شية،  واملدنية 
الحتياجات اخلا�شة وال�شكان الأ�شليني والأطفال، 
وذلك با�شتخدام و�شائل ت�شهم يف تقييم الإن�شاف 
يف التقدم. وقد دعمت الوكالت واملبادرات الدولية 
�شيما  ل  البيانات،  معايري جلمع  و�شع  على  العمل 
�شعبة الإح�شاءات يف الأمم املتحدة، ومنظمة الأمم 
الدويل.   والبنك  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة 
منها  جتمع  التي  الر�شمية  امل�شادر  اإىل  وبالإ�شافة 
الهيئات غري احلكومية،  العديد من  يقوم  البيانات، 
مثل اجلامعات، ومنظمات املجتمع املدين، وال�رشكات 
تقييم  يف  ت�شهم  التي  البيانات  بجمع  التجارية، 

التنمية الب�رشية.
ومالءمتها  وتوقيتها  البيانات  نوعية  اأن  غري 
تعوق  التي  العقبات  من  تزال  ل  عليها  واحل�شول 
امل�شاعدة  وتقدمي  البحوث  واإجراء  ال�شيا�شات  �شنع 
البيانات  توفر  من  حتّد  العقبات  وهذه  الدولية. 
الإدارية )اللتحاق باملدار�س، واأ�شباب الوفاة(، وكذلك 
من احل�شول على معلومات من امل�شوح عن الأ�رش 
يف  امل�شتغرب  فمن  وال�رشكات.  والأفراد  املعي�شية 
للمقارنة  قابلة  بيانات  توفر  عدم  مثالً،   ،2010 عام 
الأمهات  وفيات  معدل  تطور  حول  البلدان  بني 
خالل فرتة زمنية حمددة.  وقد اأ�شبح من ال�رشوري 
تو�شيع نطاق جمع البيانات، وكذلك حت�شني نوعية 
احل�شول  ت�شهيل  اأما  وتوقيتها.   املتوفرة  البيانات 
جتارية فم�شاألة  توفرها م�شادر  التي  البيانات  على 

اأخرى ل بد من معاجلتها.
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العرتاف ب�لعمل غري امل�أجور6.5الإطار

العمل غري املاأجور، كالعمل املنزيل ورعاية الأطفال وامل�شنني يف املنازل واملجتمعات املحلية، ي�شهم يف الرفاه والنمو القت�شادي، 
ويعتمد على جهد قوى عاملة متلك  املعرفة والقدرة على الإنتاج والعطاء. غري اأن الإح�شاءات الوطنية، مبا يف ذلك الناجت املحلي 
الإجمايل والدخل القومي الإجمايل، تهمل العمل املنزيل، الذي تتحمل املراأة العبء الأكرب منه يف جميع القت�شادات والثقافات 
)انظر ال�شكل(. ورغم اأهمية الرعاية التي تقدم بدون اأجر ودورها يف حتقيق العديد من الأهداف الإمنائية لالألفية، ل ياأتي اأي من 

الأهداف على ذكرها.

الن�جت املحلي الإجم�يل يهمل قدراً كبرياً من عمل املراأة
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.Budlender 2008; Stiglitz، Sen، and Fitoussi  2009 :امل�شدر

واإ�شقاط الرعاية التي تقّدم بدون اأجر من احل�شابات الوطنية، هو من الثغرات الكبرية يف ح�شابات جميع البلدان.  وعند تطبيق 
متو�شط اأجر العامل املنزيل على عدد ال�شاعات التي ي�شتغرقها اأي �شخ�س يف العمل املنزيل بدون اأجر، ت�شري تقديرات معهد 
الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية اإىل اأن العمل املنزيل غري املح�شوب ي�شكل ن�شبة ترتاوح بني 10 و39 يف املائة من الناجت 
املحلي الإجمايل. وبدمج العمل غري املاأجور يف احل�شابات الوطنية، ميكن تو�شيح كيفية ا�شتخدام الوقت، ول �شيما وقت املراأة.

امل�شدر: Stiglitz، Sen، and Fitoussi  2009؛ معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية 2010.

الأ�رش  وبيانات  اجلزئية  البيانات  حت�شنت  وقد 
املعي�شية اإىل حد كبري منذ عام 1990، مما �شمح لنا 
با�شتخدام مقايي�س جديدة يف تقديرات عدم امل�شاواة 
البيانات غري  اأن هذه  الأبعاد)40(. غري  املتعدد  والفقر 
البلدان ول على  متوفرة على نطاق ي�شمل جميع 
فرتات زمنية متقاربة. وميكن مل�شوح الأ�رش املعي�شية 
املو�شعة اأن تك�شف عن الرتابط بني املوؤ�رشات، لكن 
كما  طويالً.  وقتاً  وت�شتغرق  مكلفة  امل�شوح  هذه 
معلومات  تقدم  اأن  تو�شعاً  الأقل  للم�شوح  ميكن 
على  للمقارنة  القابلة  اجليدة  والبيانات  قّيمة. 
امل�شتوى الدويل غري متوفرة يف جمالت هامة مثل 
العمل يف القطاع غري النظامي، والتمكني، واحلماية 
واملجتمعية)41(.  الجتماعية  والعالقات  العنف،  من 
املجاميع  ح�شاب  على  العمل  ال�رشوري  ومن 
خمتلفة  م�شادر  من  تُ�شتمد  التي  القت�شادية، 
الإجمايل  القومي  الدخل  مثل  احلا�رش،  الوقت  يف 

واجلدير  موحدة.  مقايي�س  اإىل  بال�شتناد  وتوزيعه، 
حول  اجلن�س،  ح�شب  امل�شنفة  البيانات  اأن  بالذكر 
القت�شادية،  بالأ�شول  والت�رشف  الوقت،  ا�شتخدام 
يُهمل  فيما  كافية،  غري  والعنف،  القرار،  و�شنع 
مو�شوع رئي�شي هو العمل غري املاأجور )الإطار 6.5(.

الرفاه  لقيا�س  الالزمة  املوؤ�رشات  ويتطلب حتديد 
وفقاً للمعايري اجلديدة اتفاقاً على نطاق وا�شع.  ومن 
املبادرات التي ت�شجع  مناق�شة هذه امل�شائل امل�رشوع 
اأطلقته  الذي  املجتمعات  تقدم  لقيا�س  العاملي 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي)42(.

نحو علم اقت�ش�د جديد للتنمية الب�شرية
معمقاً  بحثاً  ت�شتحق  التي  ال�شتنتاجات  من 
منو  بني  الطويل  الأجل  يف  الرتابط  عالقة  �شعف 
وال�شحة)43(.   التعليم  جمايل  يف  والتغرّي  الدخل 
العالقة  هذه  ديناميات  فهم  التعّمق يف  ويتطلب 
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لأننا نهتم ملختلف 
اأ�جه احلياة،  نحتاج 
اإىل علم يف القت�ساد 

الإمنائي  يعرتف �رشاحة 
بتعدد الأبعاد الإمنائية

مزيداً من الدرا�شات القت�شادية والجتماعية، التي 
القت�شادي  النمو  حول  الوا�شعة  الأدبيات  تكمل 
دفع  يف  ت�شهم  التي  املعلومات  من  مزيداً  وتتيح 

عجلة التنمية الب�رشية يف موازاة النمو.
وتتطلب العالقة بني اقت�شادات النمو ودرا�شات 
التنمية حتّولً جذرياً يف الفكر القت�شادي.  فكثرية 
هي الأدبيات النظرية والتجريبية التي ل تفرق بني 
النمو القت�شادي والتنمية القت�شادية.  والنماذج 
هو  ال�شتهالك  اأن  تفرت�س  الأدبيات  لهذه  النظرية 
الذي  املنطق  هو  وهذا  لالإن�شان،  الوحيد  ال�شاغل 
وهذا  واختيارها)44(.  ال�شيا�شات  حتليل  عليه  يرتكز 
يوؤخذ  حيث  القيا�شي،  القت�شاد  يطبع  النهج 
على  اأثر  من  حتدثه  ملا  وفقاً  العامة  بال�شيا�شة 
ل�شانعي  املبا�رش  الهدف  اأن  املفرت�س  اإذ من  النمو، 

ال�شيا�شات هو حتقيق احلد الأق�شى من النمو. 
اأن  على  فيقوم  الب�رشية،  التنمية  نهج  اأما 
الرفاه ل يقت�رش على املال. ومن ال�رشوري اأن يحظى 
الإن�شان بالإمكانات لتحقيق الأهداف التي ين�شدها 
يف احلياة، وللدخل اأهميته على هذا ال�شعيد، لكن 
حياة  عي�س  على  والقدرة  التعليم،  على  احل�شول 
املجتمع،  قرارات  على  والتاأثري  و�شحية،  مديدة 
هي  ويقّدرهم،  اجلميع  يحرتم  جمتمع  يف  والعي�س 
اأهمية عن الدخل.  ويف الواقع ما  م�شائل ل تقل 
يتوقف  الإن�شان ل  اهتمام  اأن  للدللة على  يكفي 
والنماذج  ال�شتهالك)45(.  اأو  الدخل  حدود  عند 
ال�شتهالك  اأن  تفرت�س  التي  والتجريبية  النظرية 
تفي  ل  مناذج  هي  لالإن�شان  الوحيد  ال�شاغل  هو 
باأغرا�س درا�شة التنمية الب�رشية. وقد تناول الف�شل 
تفرت�س  مناذج  اإىل  بال�شتناد  ال�شتدامة  موؤ�رشات   4
احلا�رش  بال�شتهالك يف  �شوى  يهتم  الإن�شان ل  اأن 
ويف امل�شتقبل؛ غري اأن الدرا�شة مل تتطرق بعد اإىل 
من  وال�شحة  التعليم  اعتبار  على  املرتتبة  النتائج 

الهتمامات اأي�شاً)46(.
ونحن اإذ نهتم مبختلف نواحي احلياة، نحتاج اإىل 
الأبعاد  بتعدد  يعرتف  الإمنائي   القت�شاد  يف  علم 
الإمنائية. وهذا ي�شمل التقييم املعياري لل�شيا�شات 
كما ي�شمل النماذج امل�شتخدمة يف حتليل التقدم 
يف عملية التنمية. فاإملامنا بالعالقة املت�شعبة بني 
النمو واأبعاد التنمية الب�رشية غري املرتبطة بالدخل 
التنمية  اأهداف  دمج  من  بد  ول  حمدوداً.  يزال  ل 
اإطار متكامل يدعم النمو يف جو من  الب�رشية يف 
م�شتوى  على  منا�شبة  �شيا�شات  ويف  الإن�شاف، 
التقليدي   اخلطاب  ال�رشوري جتنب  ومن  القطاعات. 
و"معار�شيه".   النمو  "موؤيدي"  بني  يف�شل  الذي  
احلقيقية،  احلريات  تو�شيع  هو  ذلك  من  فالأهم 

يف�شح  اإذ  احلريات،  تو�شيع  يف  دور  الدخل  ولرتفاع 
املجال اأمام النا�س للح�شول على ال�شلع واخلدمات 
بني  واملفا�شلة  الختيار  ميكن  ولكن  بها.  والت�رشف 
ي�شمح  دقيقاً  تقييماً  يتطلب  مما  متعددة،  اأهداف 

بتحديد موا�شع التكامل الإيجابية وا�شتثمارها.
على  مثال  اأف�شل  البيئي  التدهور  يف  ولعل 
خمتلف  على  النمو  لتقدمي  املحتملة   الت�شوهات 
مدى  فعلى  الب�رشية.  التنمية  يف  الأخرى  الأبعاد 
ع�رشين عاماً م�شت، ومنذ انعقاد قمة الأر�س الأوىل 
اأ�شبح مو�شوع املوارد الطبيعية  يف ريو دي جنريو، 
بالغ الأهمية يف التنمية. وعاملنا  والبيئة مو�شوعاً 
من  الحتياطي  �شعيد  على  كبرية  حتديات  يواجه 
املياه، وتدهور الأرا�شي، وتغرّي املناخ، وفقدان التنوع 
التحديات  وهذه  البيئية،  واخلدمات  البيولوجي، 
تفر�س عقبات جديدة على تعزيز النمو وامل�شي يف 
عبء  يقع  ما  وكثرياً  الب�رشية.  التنمية  يف  التقدم 
والبيئية على كاهل  الطبيعية  املوارد  اإدارة  �شعف 
لك�شب  املوارد  هذه  على  يعتمدون  الذين  الفقراء 
رزقهم، ويفتقرون اإىل الأ�شول ال�رشورية للتكيف مع 
هذه التغرّيات اأو لتحمل التكاليف الإ�شافية املرتتبة 
الب�رشية املنخف�شة هما  عليها.  والفقر والتنمية 
البيئة، وكثرياً  التي ت�شهم يف تدهور  من العوامل 
ما يكون عدم  �شمان احليازة الآمنة لالأرا�شي مثالً، 

من اأ�شباب الإفراط يف الزراعة وتدهور الرتبة)47(.
اآثار  على  الوحيد  املثال  لي�س  البيئي  والتدهور 
الرتكيز على النمو، فقد راأينا يف الف�شلني 3 و4 اأن 
ارتفاع منو الناجت املحلي الإجمايل ل يعني بال�رشورة 
اآخر  بُعد  اأي  اأو يف  التعليم  اأو  ال�شحة  التقدم يف 
وال�شيا�شات  والعوامل  الب�رشية.  التنمية  اأبعاد  من 
لي�شت  القت�شادي  النمو  تعزيز  يف  تنجح  التي 
التنمية  تقدم يف  اإىل حتقيق  توؤدي  التي  ذاتها  هي 
الذي  البلدان  بني  املقارنة  من  ويُ�شتنتج  الب�رشية. 
التح�رش،  مثل  متغرّيات،  اأن   3 الف�شل  ت�شّمنها 
بطرق  توؤثر  واملوؤ�ش�شات،  والدميقراطية،  والتجارة، 
التنمية  دليل  موؤ�رشات  وعلى  النمو  على  خمتلفة 
الب�رشية غري املرتبطة بالدخل.  وات�شح من البحث 
حول التح�ّشن يف ال�شحة والتعليم اأن نقل الأفكار 
اأ�شا�شي يف  عامل  هو  البلدان  عرب  والتكنولوجيات 
هذا التح�ّشن، اأما منو الدخل في�شجل نتائج متباينة 
احلالة  درا�شات  وت�شري  البلدان)48(.  بني  ومتباعدة 
كان  النجاح  اأن  اإىل  الناجحة  الأمثلة  تناولت  التي 
نتيجة ملبادرات عامة و�شاملة يف ال�شحة والتعليم، 
خالفاً ملا تت�شمنه الأدبيات عن النمو)49(. ول تعني 
التنمية  والتقدم يف  النمو  اأن حتقيق  النتائج  هذه 
الب�رشية ل يتحققان معاً، بل تعني اأن احلكم على 
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اآراء من املجتمع املدين يف التنمية الب�شرية والتمكني6.6الإطار

يف اإطار الأبحاث التي اأجريت لأغرا�س اإعداد هذا التقرير، اأجرينا م�شحاً عاملياً على �شبكة الإنرتنت 
بني  حجمها  يرتاوح  منظمات  العينة  �شملت  وقد  اآرائها.  ل�شتق�شاء  املدين  املجتمع  ملنظمات 
موظف واحد و12,000 موظف ومتطوع، وتعمل يف جمموعة كبرية ومتنوعة من البلدان.  واأعرب 
)94 يف املائة( عن راأيهم باأن فر�شة امل�شاركة يف �شنع القرارات يف املجتمع �رشط  اجلميع تقريباً 
اأن التمكني  على  اأ�شا�شي من �رشوط التنمية، وراأى 76 يف املائة من املجيبني عن "موافقة تامة" 
ل ينف�شل عن التنمية الب�رشية. واأ�شاروا اإىل اأن اأهم اأبعاد التمكني هي الإملام بالقراءة والكتابة، 

والتعليم، واحلق يف الت�شويت وحرية التعبري )اأنظر اجلدول(.

اآراء من املجتمع املدين يف اأهم اأبع�د التمكني
الأكرث اأهمية )الن�شبة املئوية(الُبعد

29�صنع القرار يف املنزل

27�صم ال�صوت اإىل اأ�صوات الآخرين
19الحتجاج

18الرت�ّصح لالنتخابات
12هوية املجموعة

الأكرث اأهمية )الن�شبة املئوية(الُبعد
66 الإملام بالقراءة والكتابة والتعليم

54 احلق يف الت�صويت
52 حرية التعبري

35 اختيار املرء م�صريه
33 اتخاذ اخليارات ال�صخ�صية

امل�شدر: م�شح ملنظمات املجتمع املدين اأجراه مكتب تقرير التنمية الب�رشية.

اأن  يجوز  ل  املوؤ�ش�شية  والإ�شالحات  ال�شيا�شات 
الدخل،  على  تاأثري  من  حتدثه  ما  اإىل  فقط  ي�شتند 
كما هو الأمر حالياً يف الكثري من الأدبيات عن النمو.
للتنمية  جديد  اقت�شاد  لعلم  دعوتنا  هنا  من 
الإطار  هذا  من  الهدف  يكون  اأن  على  الب�رشية، 
النمو  تقييم  يجري  واأن  الرفاه،  حتقيق  هو  اجلديد 
واختيار ال�شيا�شات واللتزام بها على اأ�شا�س ما حترزه 
من تقدم يف التنمية الب�رشية يف الأجلني الق�شري 
والطويل، واأن يعتمد منوذجاً يف التحليل ينطبق على 
النامية على حد �شواء.   البلدان املتقدمة والبلدان 
وا�شتحداث مثل هذا الإطار عملية �شاقة ومعقدة، 
ل �شيما اإذا كان املق�شود منه الأخذ مبدى تاأثر املناخ 
باأمناط الأن�شطة الب�رشية.  ويُفرت�س بربنامج من هذا 
القبيل اأن ي�شتند اإىل الأبحاث القيمة املتوفرة حول 
اإىل  وكذلك  الب�رشية،  والتنمية  النمو  بني  العالقة 
التحليالت الكمية والنوعية املتعددة التخ�ش�شات.

اجت�ه�ت البحث
واإذا كانت التنمية الب�رشية ل تقت�رش على الدخل، 
الثالثة  العنا�رش  على  تقت�رش  ل  كذلك  فهي 
ال�شحة  اأي  الب�رشية،  التنمية  دليل  ي�شملها  التي 
على  املجّدد  تاأكيدنا  ففي  والدخل.  والتعليم 
مفهوم التنمية الب�رشية، ركزنا على �رشورة التوقف 
عند كيفية توزيع الفر�س، ومدى قدرة النا�س على 
على  اليوم  خيارات  تاأثري  ومدى  م�شتقبلهم،  ر�شم 
باأعداده  الب�رشية  التنمية  تقرير  و�شاهم  امل�شتقبل. 
ال�شابقة يف تطوير مفهوم اأبعاد مثل الدميقراطية 
يزال  ل  ذلك  ومع  املناخ.  وتغرّي  الثقافية  واحلريات 
التنمية  بني  العالقة  فهم  يف  التعّمق  مبقدورنا  

الب�رشية وهذه الأبعاد كما هو مبني فيما يلي.

التمكني
قدرة الأفراد واملجموعات على امل�شاركة يف العملية 
والتاأثري  الإمنائية،  العمليات  من  وغريها  ال�شيا�شية 
اأو  املجتمعات  اأو  الأ�رش  منها، يف  وال�شتفادة  فيها 
البلدان، هي عن�رش جوهري يف حرية الإن�شان. وكما 
اإىل  التمكني  يوؤدي   ،3 الف�شل  يف  واأو�شحنا  �شبق 
من  وغريهما  والتعليم  ال�شحة  يف  اإيجابية  نتائج 
النتائج التي ميكن  الب�رشية. وتعتمد  التنمية  اأبعاد 
القوى  توزيع  على  واملجموعات  الأفراد  يحققها  اأن 
يف املجتمع، �شواء اأكان يف املجال العام )املوؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية وال�شوق( اأم يف املجال اخلا�س )العالقات 

بني اجلن�شني داخل الأ�رش()50(.
بامل�شاركة:  وثيقاً  ارتباطاً  التمكني  ويرتبط 

الفقراء  ومنهم  النا�س،  اأمام  املجال  اإف�شاح  اأي 
واملهم�شون، للتعبري عن راأيهم وللم�شاركة الفعالة 
هذا  ويالقي  حياتهم.  يف  توؤثر  التي  القرارات  يف 
ففي  املدين.  املجتمع  من  وا�شعاً  تاأييداً  املفهوم 
اأجري لأغرا�س هذا  م�شح ملنظمات املجتمع املدين 
موافقة  "عن  املجيبني  اأرباع  ثالثة  اأعرب  التقرير)51(، 
التنمية  عن  ينف�شل  ل  التمكني  اأن  على  تامة" 

الب�رشية )الإطار 6.6(.
اأُطلق  الذي  ال�شيا�شية  اأحدث دليل احلرية  لقد 
يف عام 1991 �شجة عارمة )اأدت اإىل �شحب الدليل(.  
وبعد ذلك، عادت ق�شية احلرية ال�شيا�شية لتظهر 
مراراً يف تقارير التنمية الب�رشية العاملية والوطنية.  
ويف الأبحاث التي اأجريت لأغرا�س اإعداد تقرير هذا 
العام، بدا وا�شحاً اأن هذه الق�شية ل تزال مو�شع 
حلقوق  العاملي  الإعالن  من   21 املادة  وتن�س  جدل. 
دورية جتري  نزيهة  "انتخابات  احلق يف  الإن�شان على 
امل�شاواة  قدم  وعلى  ال�رشي  القرتاع  اأ�شا�س  على 
حرية  ي�شمن  مماثل  اإجراء  اأي  ح�شب  اأو  اجلميع  بني 
الت�شويت".  ولكن املوؤ�ش�شات احلكومية ال�شيا�شية 

تختلف اختالفاً كبرياً يف الواقع واملمار�شة .
املوؤ�رشات  من  العديد   4 الف�شل  وتناول 
للتو�شع  اإطاراً  وحدد  التمكني  لقيا�س  امل�شتخدمة 
يف البحث واملناق�شة، انطالقاً من الأبحاث الوطنية 
الوطنية  الب�رشية  التنمية  تقارير  مثل  واملحلية، 
الأخرية. ومبا اأن املقايي�س امل�شتخدمة ل تزال مو�شع 
خالف يف الكثري من الأحيان، نعمل على ا�شتك�شاف 
�شبل جديدة لتطوير مقيا�س ي�شمل املجالت التي 
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ت�سمل اأ�لويات 
التحليل اأ�جه عدم 

امل�سا�اة املتداخلة التي 
تعاين منها جمموعات 

معينة، �كيفية 
التغلرّب على اأ�جه 

احلرمان

جُتمع عليها الآراء.  فيمكن اأن ن�شتخدم، مثالً، نظرية 
املقايي�س اجلزئية لبناء مقارنات بني البلدان ل تتاأثر 
بالأوزان املختلفة التي تُعطى لكل عن�رش، وبالتايل 

ل تتاأثر باختالف الآراء حول اأهمية كل منها.
حتديد  يف  اأ�شا�شياً   عن�رشاً  امل�شاركة  وتبقى 
من  وذلك   القرارات،  على  والتاأثري  التنمية  اأهداف 
اأن  غري  اللتزام.  وتوطيد  احلوار  ت�شجيع  خالل 
فمن  �شهلة.  عملية  لي�شت  احلقيقية  امل�شاركة 
اإىل �شياغة  اأدى  الذي  اأن احلوار الوطني  املعرتف به 
قد  بوليفيا  يف  الفقر  من  احلد  ا�شرتاتيجية  ورقة 
رجح كفة الفئات املحرومة يف ميزان القوى)52(. ويف 
الوقت نف�شه كانت اآليات اأخرى من اآليات امل�شاركة 
اإذ اقت�رشت على موا�شيع حمددة  عر�شة لالنتقاد، 
م�شبقاً، مثل امل�شاورات التي تقودها احلكومة ب�شاأن 
التحكيم الديني يف كندا والعلمنة يف فرن�شا)53(.  
اآثار  الرتكيز عليها  التي يجدر  البحث  ومن جمالت 
الهياكل الدميقراطية الوطنية واملحلية على اأنواع 
امل�شاركة ال�شعبية؛ وال�شيا�شات الوطنية والدولية 
لر�شد  املحلية  واملبادرات  املدنية؛  احلريات  حلماية 

اأن�شطة احلكومات وحما�شبتها.
وحتى ل تكون امل�شاركة جمرد اإجراء �شكلي، من 
ال�رشوري تزويد النا�س بالإمكانات واملعلومات، وتاأمني 
الهياكل املوؤ�ش�شية التي تتيح لهم التعبري الفعلي 
عن اآرائهم وتطلعاتهم )انظر الف�شل 4(. فالهياكل 
الدميقراطية توفر ال�رشوط الالزمة للتنمية الب�رشية، 
امل�شوؤولية  تتحمل  اأن  احلكومات  على  يتعني  ولكن 
ويف  ال�شعوب.  اأمام  احلريات  تو�شيع  عن  الكاملة 
نهج التنمية الب�رشية، يجدر الأخذ بهذه املعطيات، 
املجتمعية  واملوؤ�ش�شات  الهياكل  اأنواع  يف  والنظر 
والآليات  احلريات  تو�شيع  على  العمل  ت�شّهل  التي 

التي تدعم متكني الأفراد اأو املجموعات اأو تقّيده.

عدم امل�سا�اة
من العقبات التي تعوق التقدم، عدم امل�شاواة بني 
الن�شاء والرجال والفقراء والأثرياء، وبني فئات اأخرى 
الب�رشية.  التنمية  اأبعاد  خمتلف  ويف  املجتمع،  يف 
وقد تناول هذا التقرير اخل�شائر التي تلحق بالتنمية 
الأبعاد،  امل�شاواة يف خمتلف  لعدم  نتيجة  الب�رشية 
تقارير  اإىل  واإ�شافة  اجلن�شني.  بني  للفوارق  ونتيجة 
التنمية الب�رشية العاملية، تطرق العديد من تقارير 
اإىل  واملحلية  والوطنية  الإقليمية  الب�رشية  التنمية 
عدم امل�شاواة يف الدخل ويف نواٍح اأخرى من التنمية 
هيكلية  وهي  امل�شاواة،  عدم  فاأوجه  الب�رشية. 
املتاحة  الفر�س  على  توؤثر  الأحيان،  من  الكثري  يف 
للنا�س)54(. وقد ا�شتحوذ عدم امل�شاواة بني اجلن�شني 

واأثره على التنمية الب�رشية على حيز هام من هذا 
البحث)55(.

عن  املعلومات  من  الكثري  اليوم  متناولنا  ويف 
اأن معرفتنا بكيفية تطور  امل�شاواة، غري  اأبعاد عدم 
الفوارق يف خمتلف الأبعاد والعوامل التي توؤثر فيها 
كيفية  معرفة  ال�رشوري  فمن  حمدودة)56(.  تزال  ل 
تفاعل عدم امل�شاواة مع القوى الهيكلية، ول �شيما 
فكثرية  والتمكني)57(.  ال�شيا�شي  القت�شاد  عوامل 
التي  والقت�شادية  الجتماعية  ال�شيا�شات  هي 
عاجلت اأوجه عدم امل�شاواة، فيما اأ�شهمت �شيا�شات 
م�شممة  تكن  مل  واإن  الإن�شاف،  تعزيز  يف  اأخرى 
حتديداً لذلك. ول بد لنا من فهم الظروف وال�شبل 
يف  التقدمية  ال�شيا�شات  خاللها  من  اأثّرت  التي 

معاجلة عدم امل�شاواة يف الواقع.
وميكن اأن ي�شمل البحث يف جمال عدم امل�شاواة 
املوؤثرة  والعوامل  امل�شاواة  لعدم  املتعددة  املظاهر 
فيها. وقد ت�شمن الف�شل 5 ملحة عن هذه املظاهر، 
وتو�ّشع يف �رشح اأنواع عدم امل�شاواة. وت�شمل اأولويات 
تعاين  التي  املتداخلة  امل�شاواة  عدم  اأوجه  التحليل 
والفتيات،  الن�شاء  مثل  معينة،  جمموعات  منها 
الأ�شليني،  وال�شكان  الإثنية،  الفئات  وبع�س 
وكيفية تداخل اأوجه احلرمان وترابطها.  ول بد من 
القانونية،  وال�شمانات  القت�شادية،  الفر�س  درا�شة 
وامل�شاركة ال�شيا�شية، وعدم امل�شاواة يف الفر�س  يف 
اإطار متكامل. وقد اأ�شبح بالإمكان ال�شتفادة  من 
توزيع  لعر�س  اخلرائط،  ر�شم  تقنيات  يف  البتكارات 
امل�شتويني  على  املرئية  بالو�شائل  الب�رشية  التنمية 
الوطني والإقليمي، كما ميكن ال�شتفادة من درا�شة 
املبادرات الناجحة يف معاجلة عدم امل�شاواة لقرتاح 

جمالت ميكن النطالق منها للتغيري.
من  للحد  العامة  ال�شيا�شة  تو�شيات  وتركز 
عدم امل�شاواة على اإعادة توزيع الدخل، وتو�شيع نطاق 
ال�رشائب  فر�س  على  ثم  اخلدمات،  على  احل�شول 
الت�شاعدية.  وينطلق برنامج البحث لتقرير التنمية 
الب�رشية من هذه النقاط ل�شتك�شاف الإ�شالحات 
التي توؤدي اإىل معاجلة اأوجه عدم امل�شاواة الهيكلية، 
وما يتطلبه ذلك على �شعيد التمكني ال�شيا�شي 
دور  ويبقى  املوؤ�ش�شي.  والتغيري  املحرومة  للفئات 
التي  العقبات  على  الق�شاء  يف  اأ�شا�شياً  الدولة 

حتول دون متكني هذه الفئات ودجمها يف املجتمع.

ال�ستدامة �التعر�ص للمخاطر
التنمية الب�رشية ل تقت�رش على حتقيق الإجنازات، بل 
الإجنازات املحققة من خماطر  تعني كذلك حماية 
التنمية  تقارير  تطرقت  وقد  وامل�شتقبل.  احلا�رش 
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اخلي ل ياأتي كله 
دفعة �احدة

حول   1994 عام  تقرير  ومنها   ال�شابقة،  الب�رشية 
تغرّي  حول   2007/2008 عام  وتقرير  الب�رشي  الأمن 
املناخ، اإىل الأمن والتعر�س للمخاطر على م�شتويات 

خمتلفة، اأي على م�شتوى الفرد والوطن والعامل.
وتتطلب العالقة بني التقدم يف جمال التنمية 
الب�رشية واملخاطر مزيداً من التعمق يف البحث.  وقد 
اأكد هذا التقرير اأن اخلري ل ياأتي كله دفعة واحدة، 
فالتقدم يف بع�س اأوجه الرفاه قد ل يكون ممكناً، دون 
تعر�س الأفراد واجلماعات للمخاطر. ويت�شح ذلك يف 
حيث  ال�شابقة،  ال�شوفييتية  الكتلة  بلدان  حالة 
اأدى التخطيط املركزي اإىل نتائج م�شتقرة ل�شالح 
على  قادراً  يكن  مل  اأنه  غري  املواطنني،  من  العديد 
حتقيق تقدم اقت�شادي قوي وم�شتدام)58(. والبتكار 
والكفاءة يتطلبان قدراً من املناف�شة، التي قد تكون 

م�شدراً لبع�س املخاطر وحالت عدم اليقني)59(.
كيف ي�شاعدنا نهج التنمية الب�رشية يف املوازنة 
بني املخاطر والتقدم؟ اجلواب بديهي: علينا اأن نبحث 
بالتقدم يف  مت�ّس  ل   املخاطر  من  للحد  حلول  عن 
الرفاه يف نواحٍ كثرية. غري اأن حتقيق هذا الهدف لي�س 
الأحيان  بع�س  ويف  عليها،  يبدو  التي  بال�شهولة 
تواجه املجتمعات خيارات �شعبة.  ويبدو اأن الجتاه 
ال�شائد متادى يف جتاهل املخاطر وانعدام الأمن. ورمبا 
لهذا ال�شبب، وعلى الرغم من التقدم الذي تناوله 
الف�شل 2، تظهر م�شوح الراأي العام ا�شتياء وا�شع 
النطاق من نواحٍ رئي�شية يف احلياة، ومنها النواحي 
املرتبطة بالأمن)60(. ولذلك ل بد من اإعادة التقييم.

لنُعد اإىل خماطر كارثة تغرّي املناخ، والآثار املرتتبة 
على الرتكيز احل�رشي على النمو القت�شادي، وجتاهل 
الكوكب.   هذا  تطال  باأ�رشار  تنذر  التي  املوؤ�رشات 
اأخرى،  عديدة  اأمثلة  هناك  املناخ،  تغرّي  على  وعالوة 
الدخل،   يف  زيادة  اإىل  يوؤدي  الذي  التجارة  كتحرير 
رفع  اأو  العمل،  ال�شتقرار يف  على  يقابلها خماطر 
النمو،  يف  ارتفاعاً  يحقق  الذي  املالية  ال�شوابط 

يقابله خماطر وقوع املزيد من الأزمات)61(.
التعر�س  ومدى  املخاطر  قيا�س  ال�شعب  ومن 
لها)62(. ففي متناول وا�شعي ال�شيا�شات جمموعة 
من البيانات لقيا�س املعدلت الإجمالية يف جمالت 
مثل ال�شحة والتعليم والدخل اأو غريها من موؤ�رشات 
قيا�س التقدم، غري اأنهم ل ميلكون �شوى قدر حمدود 
من املعلومات لقيا�س خماطر فقدان الوظيفة مثالً، 
اأو الركود، اأو وقوع كارثة طبيعية.  وال�شبب يف ذلك 
هو حالة عدم اليقني التي حتيط باملخاطر، وكذلك 
تقييم  يف  ت�شاعد  دقيقة  مقايي�س  اإىل  الفتقار 

املخاطر التي واجهها العامل يف املا�شي.
امل�شتقبل.  على  املخاوف  م�شدر  هي  واملخاطر 

ومبا اأننا ل نعرف ما يخبئه امل�شتقبل، تتوقع خمتلف 
اخلطط قدراً من املخاطر، وحت�شب لإمكانية التعر�س 
الغد،  التفكري يف  اخليارات تختلف عند  لها.  لكن 
وتقييم اأثر ما نتخذه من قرارات اليوم على الأجيال 
املقبلة. وقد ل يعطي خرباء القت�شاد الكال�شيكي 
الأجيال  رفاه  ل�شالح  اخليارات  يف  كبرياً  وزناً  اجلديد 
املقبلة، غري اأن حتديد اأهمية خمتلف الأجيال م�شاألة 
املقبلة  الأجيال  برفاه  فالت�شحية  اأخالقية خطرية، 
ل  بينما  مربرة،  غري  تبدو  بعد  تولد  مل  اأنها  ملجرد 
ميكن حتقيق التنمية الب�رشية امل�شتدامة مبعزل عن 
احلا�رش)63(.  اجليل  يف  امل�شاواة  وعدم  الفقر  معاجلة 
املفاهيم   بحث  يف  التعمق  من  بد  ل  ولذلك 

للتو�شل اإىل مبادئ بديلة.
مزيداً  يتطلب  كذلك  ال�شتدامة  وقيا�س 
الهتمام، فالعديد من املقايي�س احلالية تقوم على 
متباينة.   نتائج  وتعطي  خمتلفة  نظرية  اأ�ش�س 
امل�شتدامة  الب�رشية  للتنمية  ال�شليم  والقيا�س 
يجب اأن ي�شمل، مثالً، كيفية ا�شتخدام املجتمعات 
املوارد  وحتديد  الزمن،  مر  على  املختلفة  للم�شادر 
موارد  تكّمل  اأن  اأو  عنها  يُ�شتعا�س  اأن  ميكن  التي 
احلالية  املقايي�س  عن  يختلف  املقيا�س  وهذا  اأخرى. 
اإذ اأنه ل يتناول ا�شتدامة اأمناط ال�شتهالك والإنتاج 
التنمية  ا�شتدامة  كذلك  يتناول  بل  فح�شب، 
ال�شحة  ي�شمل  الذي  الوا�شع  الب�رشية يف معناها 

والتعليم وامل�شاواة والتمكني.
املتعلقة  الق�شايا  هذه  مثل  ومعاجلة 
بال�شتدامة تثري مو�شوع الإن�شاف بني الأجيال وبني 
تعود  ل  املعتمدة  فال�شيا�شات  الواحد.  اجليل  اأفراد 
بالفائدة نف�شها على فقراء اليوم كما على فقراء 
الأجيال املقبلة.  ومن املوا�شيع الرئي�شية املطروحة 
املتجددة،  الطاقة  ا�شتخدام  ال�شعيد،  هذا  على 
والنمو  الأخ�رش،  بالقت�شاد  الب�رشية  التنمية  وربط 
ال�رشائب  مثل  ال�شوق،  اآليات  من  وغريها  الأخ�رش، 
اخل�رشاء، وخطط حتديد حد اأق�شى وعدم تخطيه، 
والتجارة البيئية، والأطر التنظيمية ملنع ال�شتخدام 
امللكية  حقوق  ذلك  يف  مبا  للموارد،  امل�شتدام  غري 

والرقابة املالية.
اتخاذ  املناخ  تغرّي  من  املتاأتية  املخاطر  وتتطلب 
�شريكز  ذلك،  على  وتاأكيداً  حا�شمة.  اإجراءات 
مو�شوع  على   2011 لعام  الب�رشية  التنمية  تقرير 
التقرير  وهذا  للمخاطر.  والتعر�س  ال�شتدامة 
النقا�س  اإثراء  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  اجلديد  العاملي 
حول املق�شود بال�شتدامة، وما الذي يجب اأن يكون 
م�شتداماً، وما الذي يجب اتخاذه من اإجراءات حلماية 
وتخ�شي�س  العامل.  �شكان  من  ال�شعيفة  الفئات 
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التنمية التي حمورها 
الإن�سان، ل تتحقق 

بالعمل الفكري 
فقط، بل تعني بناء 
التقدم على اأ�س�ص 
من�سفة ��ساملة، 

تعني متكني النا�ص من 
امل�ساركة الفعالة يف 
التغيي، تعني �سمان 
حتقيق الإجنازات من 
غي امل�سا�ص بحقوق 

الأجيال الآتية

قبل  ال�شتدامة  ملو�شوع  الب�رشية  التنمية  تقرير 
قمة الأر�س القادمة يف ريو دي جنريو يف عام 2012، 
عام  تقرير  �شاأن  احلوار،  توجيه  يف  ي�شاعد  اأن  ميكن 
1992 الذي �شدر قبل انعقاد قمة الأر�س الأوىل)64(.  
واأوجه  الروابط  حول  وال�رشيح  املفتوح  والنقا�س 
مفهوم  تو�شيح  اإىل   �شيوؤدي  والتكامل  الت�شارب 

التنمية الب�رشية امل�شتدامة.

*                       *                       *              

اأكد هذا التقرير على اأهمية نهج التنمية الب�رشية 
احلادي  القرن  حتديات  حتليل  يف  الرا�شخة  ومكانته 

والع�رشين ومواجهتها.
للتجارب  �شامالً  ا�شتعرا�شاً  ت�شمن  وقد 
جديدة  نتائج  على  ال�شوء  ف�شلط  املا�شي،  يف 
فالنا�س يف خمتلف  الهتمام.   من  املزيد  ت�شتحق 
اأنحاء العامل حققوا حت�شناً كبرياً يف نواح رئي�شية 
اأف�شل،  يتمتعون ب�شحة  اليوم  من حياتهم. وهم 
وينعمون  التعليم،  يف  اأعلى  م�شتويات  لون  ويح�شّ
على  القدرة  من  مزيداً  وميلكون  الرثوة،  من  مبزيد 
اختيار قادتهم، اليوم اأكرث من اأي وقت م�شى. وهم 

بذلك يحظون باإمكانات لعي�س حياة اأف�شل.
اأن وترية التقدم تتفاوت كثرياً  لكننا راأينا اأي�شاً 
بني بلد واآخر ومنطقة واأخرى، واأن حظ بع�س البلدان 
واملناطق مل يكن وافراً. ففي الكثري من الأماكن، ل 
وا�شحة،  ال�شعف  ومواطن  �شا�شعة  الفوارق  تزال 
ل بل اآخذة يف التزايد. وهذا اأدى اإىل اختالل حاد يف 
توازن القوى اأو اإىل الك�شف عن مثل هذا الختالل، 
واإىل اإثارة ت�شاوؤلت جدية حول مدى ا�شتدامة اأمناط 

الإنتاج وال�شتهالك احلالية.
واألقينا ال�شوء من جديد على بع�س التحديات 
املاثلة، ومنها الأبعاد املتعددة للفقر وعدم امل�شاواة.  
واملتزايدة  الهيكلية،  امل�شاواة  عدم  اأوجه  وحددنا 
وبني  الأبعاد  من  �شل�شلة  يف  املجالت،  بع�س  يف 
خمتلف املجموعات، باعتبارها حتديات تعوق التقدم 
يف جمال التنمية الب�رشية. كما ك�شفت الدرا�شات 

قد  البلدان  بع�س  اأن  اجلن�شني  بني  الفوارق  حول 
حققت نتائج جيدة يف جمالت هامة لكن الفجوة 
للفقر  واأظهر مقيا�س جديد  تزال غري مقبولة.   ل 
املتعدد الأبعاد �شدة احلرمان ومدى انت�شاره يف اأكرث 

من 100 بلد.
نطاق  لتو�شيع  برناجماً  الأخري  الف�شل  واقرتح 
الغني  الرتاث  من  ا�شتفدنا  وقد  الب�رشية.  التنمية 
يف الفكر الإمنائي والتقاليد الرا�شخة، للرتكيز على 
ال�شيا�شات،  �شعيد  فعلى  والأبحاث.  ال�شيا�شات 
املبادئ  على  يرتكز  نهج  اعتماد  �رشورة  على  اأكدنا 
الرئي�شية لتوجيه ال�شيا�شة العامة، واأهمية مراعاة 
والعقد  الدولة  قدرة  �شيما  ول  املحلية،  الظروف 
الجتماعي فيها، واأهمية القوى العاملية، ول �شيما 
نظام احلكم العاملي وامل�شاعدات وال�رشاكات. وعلى 
جمع  حت�شني  اأهمية  على  اأكدنا  الأبحاث،  �شعيد 
اأبعاد التنمية الب�رشية، واإعادة النظر  البيانات حول 
يف الأ�شا�س املفاهيمي لدرا�شة التنمية والبحث يف 
التعمق  الب�رشية يف  التنمية  روؤية  م�شاهمة  مدى 
يف الأبعاد التي هي جوهر مفهوم التنمية الب�رشية.
لوثر  مارتني  كلمات  ح�شب  الب�رشي  فالتقدم 
جهد  ثمرة  هو  بل  حتمياً،  ول  تلقائياً  "لي�س  كينغ 
العمل  هذا  غري  ومن  ي�شتكني،  ل  و�شعي  يهداأ،  ل 
الركود  لقوى  مالذاً  نف�شه  الوقت  ي�شبح  الدوؤوب 
الجتماعي")65(. وفكرة التنمية الب�رشية هي جت�شيد 
من  ملتزمة  جمموعة  فكرة  وهي  اجلهود،  لهذه 
طريقة  تغيري  ب�رشورة  املقتنعني  واخلرباء  املفكرين 

التفكري يف تقدم املجتمعات.  
اأن حتقيق برنامج التنمية الب�رشية يتطلب  غري 
امل�شي اإىل اأبعد من ذلك.  فالتنمية التي حمورها 
الإن�شان، ل تتحقق بالعمل الفكري فقط، بل تعني 
تعني  و�شاملة،  من�شفة  اأ�ش�س  على  التقدم  بناء 
متكني النا�س من امل�شاركة الفعالة يف التغيري، تعني 
بحقوق  امل�شا�س  غري  من  الإجنازات  حتقيق  �شمان 
اأمراً  لي�شت  التحديات  ومواجهة  الآتية.  الأجيال 
ممكناً فح�شب، بل هي �رشورة، و�رشورة ملحة اليوم 

اأكرث من اأي وقت م�شى.
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�مل�شم�لة بتلك �لعينة، �إذ �إن مت��شط �لعمر �ملت�قع عند 
�ل�الدة فيها ه� �أقل بثالث �شن��ت، ومعدل �الإملام بالقر�ءة 
لاللتحاق  �الإجمايل  �ملعدل  �إمنا  ملعدالتها  مماثل  و�لكتابة 
من  �لفرد  ون�شيب  مئ�ية،  نقاط  ب�شت  �أقل  ه�  باملد�ر�س 
هذه  ولكن  �أمريكي.  دوالر   2,785 جمم�عه  مبا  �أقل  �لدخل 
�الأرقام ال تعني �أن جميع �لبلد�ن غري �مل�شم�لة بعينة دليل 
فيها  )مبا  منها  فثمانية  فقرية:  �لهجني  �لب�رشية  �لتنمية 
�أملانيا و�شنغاف�رة( م�شّنفة حالياً �شمن �لبلد�ن �ملتقدمة 
�جلدول  يف  �ل��رد  �لهجني  �لب�رشية  �لتنمية  لدليل  وفقاً 
1. ففي هذه �لبلد�ن، جاءت �ملعدالت �ل�شن�ية  �الإح�شائي 
�أعلى  �ل�شحية  �ملعدالت  يف  و�لتغرّي�ت  �القت�شادي  للنم� 
بقليل من �شائر �لبلد�ن �مل�شم�لة بالعينة، بينما �لتغرّي�ت 
�الإجمايل  و�ملعدل  باملد�ر�س  لاللتحاق  �الإجمايل  �ملعدل  يف 
�لبلد�ن  بني  مت�شابهة  كانت  و�لكتابة  بالقر�ءة  لالإملام 
�مل�شم�لة وغري �مل�شم�لة بالعينة. وال �شك يف �أن هذه �الأرقام 
ال تدل على �ل�قائع كاملة الأن �لبيانات نف�شها غري كاملة، 
ولكنها تدل على �أن �إغفال هذه �لبلد�ن ال ي�شّ�ه بال�رشورة 
�لتحليل. يف  �إليها  ت��شلنا  �لتي  �ملحرز  �لتقدم  �ش�رة 

 نرجع حتى عام 1970 الأنه �لعام �الأول �لذي ميكن عنده ح�شاب         7

دليل �لتنمية �لب�رشية يف �رشيحة و��شعة من �لبلد�ن.
يف هذ� �لتقرير، تدل جميع �الأرقام �ل��ردة بالدوالر �الأمريكي         8

�لدوالر  �شعر  بح�شب  معدال  �ل�رش�ئية  �لق�ة  معادل  على 
�الأمريكي لعام 2008، ما مل ي�رش �إىل خالف ذلك.

مبا �أّن دليل �لتنمية �لب�رشية يتعلق بالنا�س، فاإننا ن�شتخدم         9
ذلك.  �إىل خالف  ي�رش  ما مل  بال�شكان  �ملرجحة  �ملت��شطات 
�لعامة،  �ل�شيا�شة  مب�ؤ�رش�ت  يتعلق  �لرئي�شي  و�ال�شتثناء 
وحدة  ه�  �لبلد  حيث   ،3 �لف�شل  يف  �إليها  �مل�شار  كتلك 
تعطي  �ملرّجحة  غري  فاملت��شطات  �ل�شلة.  ذ�ت  �ملالحظة 
�لزيادة  تظهر  وهي  �لبلد،  �أد�ء  مت��شط  عن  �أف�شل  �ش�رة 
�لتي �شجلها دليل �لتنمية �لب�رشية حيث �رتفع من 0.53 يف 

عام 1970 �إىل 0.62 يف عام 1990 و0.62 يف عام 2010.

احلوا�شي
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ح�ل      10 �ملتاحة  �خليار�ت  �أن  �إىل   Easterly (2009) ي�شري  باملقابل، 
�الإمنائية  �الأهد�ف  من  هدف  غايات  وحتديد  قيا�س  كيفية 
�لتي حترز  و�ملناطق  �لبلد�ن  ب�شكل كبري على  ت�ؤثر  لالألفية 
�لتقدم �الأبرز باجتاه حتقيق تلك �الأهد�ف �أو �ملتاأخرة يف هذ� 

�ملجال.
�النحر�ف عن �مل�شار ه� ح�شيلة �لفارق بني م�شت�ى �لتغرّي      11

يف دليل �لتنمية �لب�رشية و�مل�شت�ى �الأ�شلي لهذ� �لدليل.
�لتغرّي      12 هي  �مل�شار  عن  �النحر�ف  يف  �مل�شتخدمة  �لطرق 

�ملطلق يف دليل �لتنمية �لب�رشية، ومعدل من� دليل �لتنمية 
�الأق�شى.  �مل�شت�ى  عن  لالبتعاد  �ملئ�ية  و�لن�شبة  �لب�رشية 
�لتي  �لبلد�ن  حتديد  عند  تلتقي  �ملعتمدة  �الأربع  و�لطرق 
�لتنمية  دليل  �لتقدم يف  �ملر�تب من حيث  �أ�شفل  حتل يف 
�لك�نغ�  جمه�رية  ت�شمل  �لبلد�ن  وهذه  �لب�رشية، 
ولكن  وزمباب�ي.  وز�مبيا  م�لدوفا،  وجمه�رية  �لدميقر�طية، 
�إىل  ت�ؤدي  �الأق�شى  �مل�شت�ى  عن  �البتعاد  ح�شاب  طريقة 
�الأف�شل  �الأد�ء  ذ�ت  �لبلد�ن  من  متن�عة  جمم�عة  حتديد 
من  ت�شعة  حيث  �لب�رشية،  �لتنمية  دليل  �شعيد  على 
مقابل  �ملتقدمة،  �لبلد�ن  من  هي  �لع�رشة  �لبلد�ن  �أ�شل 
بلد و�حد على �الأكرث يف �لطرق �لثالث �الأخرى. فجمه�رية 
الو �لدميقر�طية �ل�شعبية، و�ل�شني، وُعمان، وك�ريا �جلن�بية، 
و�ململكة �لعربية �ل�شع�دية ونيبال تندرج با�شتمر�ر �شمن 
�لبلد�ن ذ�ت �الأد�ء �الأف�شل بغ�س �لنظر عن طريقة �لقيا�س. 
 Gray and Purser (2010) وملقارنة �لطرق �مل�شتخدمة، �نظر �أي�شاً 

.and Ranis and Stewart (2010)
13 جتربة      13 بالنم� و�لتنمية يف  نظرت جلنة �شبن�شي �ملعنية 

ناجحة لبلد�ن ت�شهد منذ عام 1950 �رتفاعاً يف معدل �لنم�. 
و�ل�شني،  �إندوني�شيا،  )هي  فقط  �أربعة  �لبلد�ن  هذه  ومن 
�لبلد�ن  من  تلتقي مع جمم�عات  �جلن�بية(  وك�ريا  وُعمان 

�لتي �أحرزت �لتقدم �الأ�رشع يف دليل �لتنمية �لب�رشية.
Pritchett 1997؛ و�إد�رة �ل�ش�ؤون �القت�شادية و�الجتماعية �لتابعة      14

.Ocampo, Vos, and Sundaram 2007 لالأمم �ملتحدة 2006؛
15     .Pritchett 1997
�لتطبيع      16 نتيجة  ه�  �لب�رشية  �لتنمية  لدليل  �الأعلى  �حلد 

�لذي ال ي�ؤثر على معدالت �ل�رشف )�نظر �ملالحظة �لفنية 1(؛
�ل�ظيفي  �ل�شكل  �أن  عام  ب�شكل  �شحيحاً  لي�س  لذلك         
يفر�س قيد�ً يع�ق �لتقدم يف �ل�رشيحة �لعليا. لالطالع على 
معل�مات عن �لتقارب ب�شبب �حلدود �لطبيعية �لعليا، �نظر 

�حلا�شية رقم 18.
ميكن �عتماد حالة �لعمر �ملت�قع عند �ل�الدة كمثال. فالت�قع      17

ب�ج�د حد �أق�شى ممكن ولكن �لباحثني يف جمال ط�ل �لعمر 
 Oeppen and Vaupel ال يقبل�ن بهذه �الإمكانية عم�ماً.  فح�شب
(2002)، �أحرزت معدالت �لعمر �ملت�قع عند �ل�الدة لالإناث يف 
�لبلد �لذي يحتل ر�أ�س �لقائمة تقدماً �شن�ياً مطرد�ً، خالل 
�الأع��م �ملئة و�شتني �ملا�شية، ه� ثالثة �أ�شهر يف �ل�شنة من 

دون �أي تباط�ؤ مع مرور �ل�قت.
�أزلنا      18 �لتقارب،  �لعليا على حدوث  تاأثري �حلدود  لتقييم مدى 

حدود �ملتغرّي�ت باعتماد �شيغة �لل�غاريتم 

lx = ln(   xx–x),  
      

نتائج  و�أكدنا  �الأعلى  �حلد  على  تدل    xو �ملتغرّي  هي   x حيث   
)Barro and Sala-i-Martin 2003 لتقارب. فاختبار�ت تقارب بيتا )�نظر�
مقرتنة ب�شيغة �لل�غاريتم لالإملام بالقر�ءة و�لكتابة، و�ملعدل        
�لدر��شة  �شن��ت  ومت��شط  باملد�ر�س  لاللتحاق  �الإجمايل 
للمتغرّي�ت   p قيم  حيث  �لتقارب  عدم  فر�شية  ت�شتبعد 
كبري  تر�جع  ل�حظ  فقد  �ملائة.  يف   1 من  �أقّل  هي  �لثالثة 
من �لناحية �الإح�شائية يف �لعالقة بني �مل�شت�يات �الأولية 
حيث  من  �ش��ء  �لدخل،  با�شتثناء  �لل�غاريتم  وتغرّي�ت 
�مل�شت�يات �أم يف �شيغة �لل�غاريتم. و�مل�ؤ�رش�ت �لبديلة )ومن 
بينها �شن��ت �لتعليم �جلامعي و�لنق�س يف �لتغذية( ت�ؤكد 
على ح�ش�ل �لتقارب و�إن لفرت�ت زمنية �أق�رش ويف عدد �أقل 
من �لبلد�ن. فتاأثري تقارب بيتا �أ�شبح �شعيفاً بعد عام 1990 
جلميع �ملتغرّي�ت غري �ملرتبطة بالدخل، با�شتثناء متغرّي �لعمر 

�ملت�ّقع عند �ل�الدة.
�ملتقّدمة      19 للبلد�ن  م�شتقّل  دليل  ل��شع  مقرتحات  قّدمت 

 Herrero, Martínez, and Villar �نظر  �أف�شل؛  ب�شكل  بينها  للتمييز 
.(2010)

�نخف�شت ن�شبة �اللتحاق �الإجمايل يف �ل�شني من 69 يف      20
ثم عادت   ،1990 �ملائة يف عام  50 يف  �إىل   1976 �ملائة يف عام 

فارتفعت حيث تبلغ حالياً 68 يف �ملائة.
و�شعنا م�ؤ�رش�ً ل�شن��ت �لدر��شة �ملعّدلة �لن�عية يف 13 بلد�ً      21

تر�جع فيها �لت�شتت بني عامي 1995 و2007، و�لنتيجة م�حية 
�إمنا غري حا�شمة نظر�ً �إىل �شغر حجم �لعينة.

هذه �لبلد�ن هي �أوكر�نيا، وجمه�رية �لك�نغ� �لدميقر�طية،      22
وجمه�رية م�لدوفا، وج�رجيا، وز�مبيا، وزمباب�ي، و�ش��زيلند، 

وطاجيك�شتان وقريغيز�شتان.
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �لتجمع ال يح�شل عند �أعلى �ملقيا�س �إن      23

يف �ل�شكل 2.4 �أم يف �ل�شكل 2.7، وهذ� يدل على �أنه لي�س 
نتيجة لبل�غ �لبلد�ن حد�ً عل�ياً.

24     .2008b: 2 منظمة �ل�شحة �لعاملية
يف      25 �لعمر  ط�ل  يف  �أ�رشع  زيادة  مع  �لرت�جع  هذ�  يرت�فق 

�لعالية  �ملطلقة  �النخفا�شات  �إن  �إذ  �لنامية  �لبلد�ن 
�لعمر  على  ملح�ظ  ب�شكل  ت�ؤثر  �الأطفال  وفيات  يف 
هذه  �أن  �إىل  �أي�شاً  �الإ�شارة  وجتدر  �ل�الدة.  عند  �ملت�قع 
حيث   2.5 �ل�شكل  يف  �ل��ردة  تلك  عن  تختلف  �لقيم 
�لزمنية  �لعق�د  ح�شب  مت��شطات  �لرقم  ي�شتعمل 
�لثالثة. �الألفية  ومطلع  �ملا�شي  �لقرن  �شبعينات  بني 

Rajaratnam و�آخرون 2010.     26
منظمة �الأمم �ملتحدة للطف�لة 2008.     27
Hogan و�آخرون 2010. ولكن هذه �لنتائج �شبق �أن �أثارت جدالً.      28

.Graham, Braunholtz, and Campbell (2010) نظر�
منظمة �الأمم �ملتحدة للطف�لة 2008.     29
��شتعملنا      30 �ملعرو�شة الحقاً،  �ملقارنات  و�شائر  �ملقارنة  لهذه 

�عتماد  عن  ع��شاً  �لزمنية  �لعق�د  ح�شب  مت��شطات 
�شن��ت حمّددة لت��شيع حجم �لعينة م��شع �ملقارنة.

�أن هذه      31 �إىل  �لتقرير  �أجريت الإعد�د هذ�  �لتي  ت�شري �الأبحاث 
حيث  مزدوج،  تقارب  ح�ش�ل  يف  �شاهمت  رمبا  �لظ��هر 
م�شت�يات  مع  �لبلد�ن  من  خمتلفة  جمم�عات  تتقارب 
جتاوز  �لتي  فالبلد�ن  �ل�الدة.  عند  �ملت�قع  للعمر  خمتلفة 
 1965 عام  يف  عاماً  وخم�شني  �خلم�شة  �ملت�قع  �لعمر  فيها 
��شتمرت يف �لتقارب باجتاه �نخفا�س معدالت �ل�فيات. ولكن 
عدد�ً �شئيالً من �لبلد�ن فقط ذ�ت �لعمر �ملت�قع �الأويل دون 
 Canning خلم�شة وخم�شني عاماً حققت هذ� �لتقارب. �نظر�

.(2010)
برنامج �الأمم �ملتحدة �مل�شرتك �ملعني بفريو�س نق�س �ملناعة      32

�لب�رشية/�الإيدز 39 :2008.
33      Treisman (2010); Brainerd لالطالع على وجهات نظر بديلة �نظر

.(2010g) ؛ و�لبنك �لدويلand Cutler (2005)
34     .Brainerd 2010
Zaridze و�آخرون 2009.     35
36     .Watson 1995
37     .Yates 2006
38     .Ridde and Diarra 2009; Yates 2006
39     .Daponte and Garfield 2000
40     .Brown, Langer, and Stewart 2008
برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 2010.     41
42     .Sen 1983
يف      43 تقارير  م��ش�ع  تك�ن  �أن  ميكن  �لتي  �مل�شائل  من 

�ملتعدد  و�لفقر  �جل�ع  بني  �لرت�بط  مدى  مقارنة  �مل�شتقبل، 
�الأبعاد و�جل�ع وفقر �لدخل.

44     .Shiva Kumar 2007
45     .Kasirye 2010
46     .Barrett and Maxwell 2005
47     .Drèze and Sen 1989
منظمة �الأغذية و�لزر�عة 2010b. يت�شمن �جلدول �الإح�شائي      48

8 بيانات عن قلة �لتغذية و�حلرمان �لغذ�ئي.
Olshansky و�آخرون 2005.     49
50     .Strauss and Thomas 1998
51     .Nussbaum 2000
على      52 وللح�ش�ل  و�لتمكني:  �لتعليم  بني  ثابت  �لرت�بط 

وعن  Kamal and Zunaid (2006)؛  �نظر  بنغالدي�س،  عن  معل�مات 
Gupta and Yesudi- ؛ وعن �لهند، �نظرLegovini (2006)  �إثي�بيا، �نظر
an (2006)؛ وعن نيبال، �نظر Allendorf (2007)؛ وعن �الحتاد �لرو�شي، 

.Lokshin and Ravallion (2005) نظر�
تاأثري �لتعليم على ط�ل �لعمر يف بلد�ن عديدة،      53 لقد ثبت 

مبا فيها بنغالدي�س )�نظر Hurt, Ronsmans, and Saha 2004(، وك�ريا 
�جلن�بية )�نظر Khang, Lynch, and Kaplan 2004( و�ل�اليات �ملتحدة 

.)Cutler and Lleras-Muney 2006 الأمريكية )�نظر�
باملد�ر�س      54 �اللتحاق  معدل  �الإجمايل  �اللتحاق  ن�شبة  تقي�س 

يف بلد معنّي، �أي �لن�شبة �ملئ�ية من جمم�ع �ل�شكان �لذين 
�اللتحاق  ن�شب  تتجاوز  �أن  وميكن  �لدر��شة.   �شن  يف  هم 

�الإجمايل �ملائة يف �ملائة عندما ت�شم �لتالميذ ممن هم خارج 
�لر�ش�ب  ب�شبب  وذلك  باملدر�شة،  لاللتحاق  �لعمرية  �لفئة 
�اللتحاق  ن�شبة  وتقي�س  �ملدر�شة.   �إىل  �ملتاأخر  �لدخ�ل  �أم 
�ل�شايف �لتالميذ �لذين هم �شمن �لفئة �لعمرية مل�شت�ى 
تهمل  وهي  حمدودة  �لبيانات  هذه  ولكن  معني.  تعليمي 

ف��ئد �لتعليم ملن هم خارج �لفئة �لعمرية "�ملنا�شبة".
55     .2010g لبنك �لدويل�
ن�شبة      56 من  قريبة  لالإناث  �الإجمايل  �اللتحاق  ن�شبة  تك�ن 

�اللتحاق �الإجمايل للذك�ر عندما تتخطى 98 يف �ملائة؛ �نظر 
�الأمم �ملتحدة (2009).

منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة، 2010، �جلدوالن      57
5 و8.

58      .2010g لبنك �لدويل�
�نظر Tanzi and Schuknecht (2000) �لذي يغطي عّينة من �لبلد�ن      59

بيانات منهجية  تت�فر  بلد�ن متقدمة. وال  �لي�م  �لتي هي 
مطلع  يف  �لنامية  �لبلد�ن  يف  �لدر��شة  على  �الإنفاق  عن 
�لقرن �لتا�شع ع�رش، ولكن �الأدلة �ملتاحة ت�شري �إىل �أن �الإنفاق 

.(Gargarella 2002) كان على �الأرجح �أقل
�نخف�شت ن�شبة �لتالميذ �إىل �ملعّلمني من 37 يف عام 1990      60

�إىل 35 يف عام 2007 )وكانت تر�وح عند 36 يف عام 1970( يف 
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تر�جع بن�شبة 9 يف �ملائة يف نتائج �الختبار�ت بني عامي 1995 
و2007، و�إن كانت هذه �لبلد�ن قد �شجلت �رتفاعاً كبري�ً يف 
معدالت �اللتحاق �الإجمايل باملد�ر�س )مبت��شط 14 يف �ملائة( 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  �أي�شاً  �نظر  نف�شها.   �لفرتة  خالل 

للرتبية و�لعلم و�لثقافة (2004).
عدم      74 �أم  ترجيحها  جلهة  �لدخل  باأرقام  �لتقييم  يرتبط 

ترجيحها بال�شكان، �أي �لنظر �إىل دخل �ل�شخ�س �ملت��شط 
�إىل حجم �ل�شني ومن�ها �ل�رشيع،  �أم �لبلد �ملت��شط. فنظر�ً 
�آ�شيا  �رشق  منطقة  يف  �ملت��شط  �ل�شخ�س  دخل  �رتفع 
و�ملحيط �لهادئ بن�شبة 1,000 يف �ملائة منذ عام 1970 بينما 
�رتفع دخل �لبلد �ملت��شط يف �ملنطقة بن�شبة 344 يف �ملائة.  
�ملت��شط يف  �لزيادة يف دخل �ل�شخ�س  باملقابل، مل تتجاوز 
منطقة جن�ب �ل�شحر�ء �الأفريقية �لكربى �ل�شبع ع�رشة يف 
�ملائة بينما �رتفع دخله يف �لبلد �الأفريقي �ملت��شط بن�شبة 
�إثي�بيا  يف  �لنم�  �شعف  على  دليل  وهذ�  �ملائة.   يف   93
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عم�ماً يف تقييم �لتقارب يف �لبلد�ن. و�لنتيجة معك��شة 
�ملت��شطات  ��شتخد�م  لدى   2.1 �جلدول  يف  يظهر  ح�شبما 
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�ملرجحة.  �الأرقام  و�لهند على  �ل�شني  تاأثري  ب�شبب  �ملرجحة 
�نعد�م  يتناول  �لذي   4 �لف�شل  يف  �مل�شاألة  هذه  وتناق�س 

�مل�شاو�ة على �مل�شت�ى �لعاملي.
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خالل �لعقدين �ملا�شيني. ويف �لفرتة 2010-2005، جتاوزت �لبلد�ن 
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�لتعليم  عن  �إقليمية  م�ؤمتر�ت  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية 

�ملجاين و�الإلز�مي )ب�مباي 1952؛ �لقاهرة 1955؛ ليما 1956(.
على      40 كبرية  تاأثري�ت  �لربنامج  در��شات  �أظهرت   .Elson 2001

�لتعليم ومن ثم على �الأج�ر باملقارنة مع �الأ�شخا�س �لذين 
.Duflo (2001) مل ي�شارك��؛ �نظر

41      Tavares �نظر  �لتعليم،  �شن��ت  لالطالع على معل�مات عن 
بالقر�ءة  و�الإملام  باملد�ر�س  �اللتحاق  وعن  and Wacziarg (2001)؛ 
 Lake and Baum (2001); Tsai (2006); Vollmer and Ziegler و�لكتابة، �نظر

.(2009)
�مل�شت�يات      42 على  باملد�ر�س  �اللتحاق  معدالت  زيادة  تتطلب 

�لعليا ت�فر م�شت�يات دنيا من �لفعالية و�جل�دة. فقد تبنّي 
�أن �لالمركزية يف �إد�رة �ملد�ر�س على �مل�شت�ى �ملحلي مرتبطة 
 Gallego ب�شكل �إيجابي ومهم بالكفاءة وج�دة �لتعليم؛ �نظر

.(2010); Fuchs and Woessmann (2007); Stasavage (2005); and Tsai (2006)
43     .Walton (2010) نظر�
�لب�رشية،      44 �لتنمية  Drèze and Sen 1989. لالطالع على مناذج عن 

.Ranis and Stewart (2000, 2010) نظر�
45     .Walton 2010 
46     .Pineda and Rodríguez 2010
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وهذه  �إناث.  وفيات  �جلنني  جن�س  ب�شبب  �الإجها�س  حاالت 
�ملمار�شة تختلف عن تلك �لتي يعتمدها �لدميغر�في�ن )مثل 
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�لتعريف  يف  �الختالفات  �إىل  نظر�ً  �ملتقدمة  �لبلد�ن  خارج 
�لفرت�ت  حتديد  ويف  �لبيانات  جمع  �ملعتمدة يف  و�الأ�شاليب 
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الف�شل 5
Narayan و�آخرون (2000) و�إد�رة �ل�ش�ؤون �القت�شادية         1 �نظر مثالً 

.(2009b) و�الجتماعية �لتابعة لالأمم �ملتحدة

تختلف �أوجه �لرفاه وعدم �مل�شاو�ة �ملقا�شة ب���شطة دليل         2
دليل  ب���شطة  �ملقا�شة  تلك  عن  �جلن�شني  بني  �لف��رق 
�لتنمية �لب�رشية معدالً بعامل عدم �مل�شاو�ة.  فالفارق يف 
�الإجناز ميكن �أن يك�ن �أعلى من �لفارق يف �لتنمية �لب�رشية 
عدم  بعامل  معدالً  �لب�رشية  �لتنمية  دليل  يحدده  �لذي 

�مل�شاو�ة.
3         Alkire and Foster �أي�شاً  �نظر   .Foster, López-Calva, and Szekely 2005

.(2010)
وهي         4 �لعامة،  للمت��شطات  �لعام  �ملت��شط  ه�  �ملقيا�س 

جمم�عة من �ملقايي�س �مل�شتقة من �لعمل �لبارز �لذي �أعده 
Atkinson يف جمال قيا�س عدم �مل�شاو�ة.  وميز�ته �الأ�شا�شية 
�ملت�خاة هي ��شتقاللية �مل�شار )وميكن تعديل نظام �لتجميع 
ملجم�عات �ل�شكان و�الأبعاد من دون �لتاأثري على قيمة دليل 
�لتنمية �لب�رشية معدالً بعامل عدم �مل�شاو�ة( و�لتنا�شق بني 
�لتفا�شيل،  من  مزيد  على  لالطالع  �لفرعية.  �ملجم�عات 

�نظر �ملالحظة �لفنية 2.
عدم         5 بعامل  معدالً  �لب�رشية  �لتنمية  دليل  ح�شاب  يحتاج 

لعدم  �لنا�س  كره  مدى  يحدد  مقيا�س  �عتماد  �إىل  �مل�شاو�ة 
ورقم  �شفر  بني  �ملقيا�س  قيمة  ترت�وح  �أن  وميكن  �مل�شاو�ة. 
�لب�شيط  �لتعديل  وهذ�   .1 �لرقم  نعتمد  ونحن  غري حمدد؛ 
�مل�شاو�ة يف  عدم  على  �لتاأثري  بع�س  يحدث  �مل�شاو�ة  لعدم 
�لتفا�شيل،  من  مزيد  على  ولالطالع  �الأبعاد؛  من  بُعد  كل 
�نظر �ملالحظة �لفنية 2. و�ختيار �ملقيا�س يحتاج �إىل حكم 
على  ت�ؤثر  �لتي  �ملعايري  �ختيار  يف  يعتمد  ملا  مماثل  معياري 
�إىل حتديد  بالن�شبة  مثالً  �حلال  ه�  �لعامة، كما  �ل�شيا�شة 
عتبة �لفقر �لن�شبي و�لفقر �ملطلق.  وه� كذلك يعرّب عن 
�حلكم مبدى �أهمية عامل عدم �مل�شاو�ة.  و�الأدبيات �الأكادميية 
 Atkinson 1983 and )�نظر  و�لتجريبية  �لنظرية  �مل�شائل  تتناول 
�الأدبيات  من  �أخرى  جمم�عة  وحتاول   .)Pirttilä and Uusitalo 2010
 .)Roemer 1998 لتمييز بني عدم �مل�شاو�ة �ملربر وغري �ملربّر )�نظر�
وقد دُر�شت �الأف�شليات �الجتماعية الإعادة �لت�زيع ��شتناد�ً 
 Bourguignon and إىل نظم �ل�رشيبة و�لتح�يل �ملعتمدة )�نظر�

.)Spadaro 2005
ب�شبب �لطبيعة �مل�شاعفة لدليل �لتنمية �لب�رشية ودليل         6

�لتنمية �لب�رشية معدالً بعامل عدم �مل�شاو�ة، يرت�وح �لفارق 
يف دليل �لتنمية �لب�رشية نتيجة لعدم �مل�شاو�ة )1 - دليل 
�لتنمية �لب�رشية معدالً بعامل عدم �مل�شاو�ة/دليل �لتنمية 

�لب�رشية( بني �حلد �الأدنى و�حلد �الأق�شى للفارق يف �الأبعاد.
7        .Narayana 2008
�إّن وظيفة �لرفاه �ل�شمنية قابلة للف�شل يف خمتلف �أبعاد         8

 Atkisnon( دليل �لتنمية �لب�رشية معدال بعامل عدم �مل�شاو�ة
.)and Bourguignon 2000

9        .Anand and Sen 1995
دليل      10 ي�شتعر�شان  �للذين   Charmes and Wieringa (2003) �نظر 

ومقيا�س  و�لرجل  �ملر�أة  بني  �مل�شاو�ة  �أ�شا�س  على  �لتنمية 
و�لتنمية  للجن�شانية  �الأفريقي  �لدليل  لبناء  �ملر�أة  متكني 
للجنة �القت�شادية الأفريقيا. وللح�ش�ل على معل�مات عن 
دليل �لتنمية على �أ�شا�س �مل�شاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل ومقيا�س 

.Klasen (2006) متكني �ملر�أة، �نظر
11      Hawken and Munck �نظر  مفيدة،  ��شتعر��شات  على  لالطالع 

.(2009) and Klasen and Schüler (2010)
�ملتعلقة      12 �الأخرى  �الأدلة  من  �لعديد  �لنهج يف  هذ�  �عتُمد 

 ،Social Watch باجلن�س، ومنها دليل �إن�شاف �جلن�شني �ل�شادر عن
�ملنتدى  عن  �ل�شادر  �جلن�شني  بني  �لعاملية  �لفج�ة  ودليل 

�القت�شادي �لعاملي.
�ال�شتياء من عدم      13 3. ُحدد م�شت�ى  �لفنية  �نظر �ملالحظة 

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني بالقيمة 2 وُحدد م�شت�ى �ال�شتياء من 
�حلرمان �ملتد�خل بالقيمة 1.

14     .Seth 2009
ت�شَجل      15 ال  �لتي  باحلدود  �الإجنابية  �ل�شحة  م�ؤ�رش�ت  تقارن 

�ملر�هقة،  �شن  يف  �حلمل  وحاالت  �الأم  وفاة  حاالت  عندها 
بينما تُقارن م�ؤ�رش�ت �الأبعاد �الأخرى بني �لرجل و�ملر�أة.

�ملر�هقات      16 لدى  مر�ت  بخم�س  �أكرب  ه�  �الأم  وفاة  خطر  �إن 
�ملرحلة  هذه  يف  �جل�شدي  منّ�هن  �كتمال  عدم  ب�شبب 
�ملر�هقات  Rowbottom 2007(. ن�شتخدم معدل خ�ش�بة  )�نظر 
للفتيات �لل��تي ترت�وح �أعمارهّن بني 15 و19 عاماً. وي�شتح�شن 
��شتخد�م معدل خ�ش�بة �لفتيات دون �شن �لثامنة ع�رشة، 

ولكن هذه �لبيانات غري مت�فرة.
منظمة �لعمل �لدولية، 2010c. يختلف هذ� �لرقم عن معدل      17

م�شاركة �ملر�أة يف �لق�ة �لعاملة عامليا �لبالغ 56.8 يف �ملائة 

�ل�شكل  �ختالف  ب�شبب   4 �الإح�شائي  �جلدول  و�ملعرو�س يف 
�لبياين �مل�شتعمل لرتجيح معدالت م�شاركة �ملر�أة يف �لق�ة 

�لعاملة على م�شت�ى �لبلد�ن.
18     .Desai 2010
��شتند دليل �لتنمية على �أ�شا�س �مل�شاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل      19

�إىل ح�شة �ملر�أة من �الأج�ر غري �لزر�عية، ولكن حجم �لقطاع 
غري �لزر�عي حمدود يف �لعديد من �لبلد�ن �لنامية ورمبا مل 

متثل �لفج�ة حقيقة �ل��قع كاملة.
�لدليلني      20 هذين  لرت�بط  �ل�شلبي  باالأثر  �مل�شاألة  تتعلق  ال 

هذين  ح�شيلة  بني  فالرت�بط  �لب�رشية:  �لتنمية  دليل  على 
له  �لرقم  وهذ�   0.48 ه�  �لب�رشية  �لتنمية  ودليل  �لدليلني 

قيمة �إح�شائية عند 1 يف �ملائة.
�الأمم      21 )برنامج   2009 لعام  �لب�رشية  �لتنمية  بتقرير  مقارنة 

�نظر  2009؛  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  �الإمنائي، مكتب  �ملتحدة 
على  لالطالع  �خلارجي  �لغالف  من  �لد�خلية  �ل�شفحة 
�لتغطية  معدل  فاإن  �لب�رشية(،  �لتنمية  بتقارير  قائمة 
�لب�رشية  �لتنمية  �أدنى مما ه� عليه يف دليل  �الإجمالية ه� 
على �أ�شا�س �مل�شاو�ة بني �ملر�أة و�لرجل (155) و�أعلى بكثري يف 
(109). وقد �عتمد �لنهج �ل�شابق، كما  �ملر�أة  مقيا�س متكني 
ذكرنا، على �حل�شابات، خالفاً ملا ه� �حلال يف دليل �لف��رق بني 
لدليل  كافية  بيانات  متلك  ال  �لتي  �لبلد�ن  ففي  �جلن�شني. 
�لف��رق بني �جلن�شني، يرت�وح ترتيب دليل �لتنمية �لب�رشية بني 

6 )ليختن�شتاين( و164 )غينيا-بي�شاو(.
�أن دليل      22 �مل��ش�ع حيث �عترب  �إىل هذ�   Pogge (2009:21) تطّرق 

كان  �إذ�  ما  باحل�شبان  ياأخذ  عندما  م�ث�قاً  يك�ن  �لتنمية 
�أ�شحاب  ي�شمل  و�لكتابة  بالقر�ءة  �الإملام  معدالت  �رتفاع 
كان  �إذ�  وما  �أر��سٍ،  ميلك�ن  ال  �لذين  �أولئك  �أو  �الأر��شي 
�أم  �الأطفال  ي�شمل  �لطبية  �لرعاية  خدمات  يف  �لتح�ّشن 
�إذ� كان �رتفاع معدل �اللتحاق ي�شمل طالب  �مل�شنني، وما 
وما  �لفقرية،  �الأحياء  يف  �الأطفال  �أم  �ملي�ش�رين  �جلامعات 
ي�شمل  �ل�الدة  �ملت�قع عند  �لعمر  �رتفاع معدالت  �إذ� كان 
�جل�شدي  �الأمن  تعزيز  كان  �إذ�  وما  �ملهّم�شني،  �أم  �لنخب 

ي�شمل �لذك�ر �أم �الإناث.
23      Alkire and Foster 2009; Alkire and Santos 2010; Bourguignon and Chakravarty 

.2003; Brandolini and D’Alessio 2009
24     .Anand and Sen 1997
25      Kanbur and Squire (2001) and Micklewright and Stewart مثالً  �نظر 

.(2001)
باأن      26 يفرت�س  وهذ�    .2010 عام  �إىل  �ل�شكانية  �الأرقام  ت�شري 

م�شح  �أحدث  فيها  جرى  �لتي  �ل�شنة  يف  �لفقر  معدالت 
و�قع  �ملالئم  بال�شكل  تعك�س   )2000 عام  �إىل  يع�د  )و�لذي 
�لفقر حالياً. ومبا �أن �أياً من هذه �مل�ش�ح مل يجرِ بعد �الأزمة 
�القت�شادية �الأخرية فالتقدير�ت هي على �الأرجح �أقل مما هي 

عليه فعلياً.
�لبلد�ن حيث      27 0.49 يف  �لب�رشية  �لتنمية  دليل  بلغ مت��شط 

�الأبعاد  متعدد  فقر�ً  يعي�ش�ن  �لذين  �ل�شكان  عدد  يتجاوز 
يف  دوالر   1.25 من  �أكرث  على  يعي�ش�ن  �لذين  �ل�شكان  عدد 
جتاوز  �لبلد�ن حيث  0.60 يف  �ملت��شط  بلغ هذ�  بينما  �لي�م، 
�ل�شكان  عدد  �لدخل  فقر  من  يعان�ن  �لذين  �ل�شكان  عدد 

�لذين يعي�ش�ن فقر�ً متعدد �الأبعاد.
1.25 دوالر      28 �لتي هي ما دون  ال ت�شمل تقدير�ت فقر �لدخل 

�لبيانات:  �إىل  �الفتقار  ب�شبب  �لتالية  �لبلد�ن  �لي�م  يف 
�ملتحدة،  �لعربية  و�الإمار�ت  �ملحتلة،  �لفل�شطينية  �الأر��شي 
وبليز، وترينيد�د وت�باغ�، و�جلمه�رية �لت�شيكية، و�جلمه�رية 
�لعربية �ل�ش�رية، وزمباب�ي، و�ش�رينام، و�ل�ش�مال، و�لعر�ق، 
�الإجمايل  �لعدد  ويبلغ  وم�ري�شي��س.   وميامنار  وغيانا، 
عد�  ما  �الأبعاد،  متعدد  فقر�ً  يعي�ش�ن  �لذين  لالأ�شخا�س 
يز�ل  ال  �لعدد  وهذ�  �شخ�س،  ملي�ن   1,719 �لبلد�ن،  يف هذه 
وتقدير�ت  �لدخل.  بفقر  �ملتعلقني  �لتقديريني  �لعددين  بني 
ت�شمل  ال  �لي�م  يف  دوالرين  دون  ما  هي  �لتي  �لدخل  فقر 
�الإمار�ت  �لبيانات:  �إىل  �الفتقار  ب�شبب  �لتالية  �لبلد�ن 
�لعربية  و�جلمه�رية  وت�باغ�،  وترينيد�د  �ملتحدة،  �لعربية 
وزمباب�ي،  �ل�شعبية،  �لدميقر�طية  الو  وجمه�رية  �ل�ش�رية، 
و�ل�ش�مال، و�لعر�ق، وغيانا، وغينيا، وم�ريتانيا، وم�ري�شي��س، 
وميامنار، وناميبيا وهايتي. ويبلغ �لعدد �الإجمايل لالأ�شخا�س 
�لذين يعي�ش�ن فقر�ً متعدد �الأبعاد، ما عد� يف هذه �لبلد�ن، 
�لعددين  بني  �أي�شاً  ه�  �لعدد  وهذ�  �شخ�س،  ملي�ن   1,699.5

�لتقديريني �ملتعلقني بفقر �لدخل.
هذه �مل�شطلحات تعرّب عن �لفئات �لتي �شنفتها �حلك�مة      29

للقبائل، وهي تختلف باختالف �ل�الية.
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القارئ دليل 
تت�سم��ن اجل��داول ال�سبعة ع�رش ع��ن م�ؤ�رشات 
التنمي��ة الب�رشي��ة تقييماً لإجن��ازات البلدان يف 
وذلك  الب�رشي��ة،  للتنمية  الرئي�سي��ة  الن�اح��ي 
ا�ستن��اداً اإىل العدي��د م��ن الأدل��ة املركبة التي 
هي نتيج��ة لتقدي��رات مكتب تقري��ر التنمية 
الب�رشية، و�سل�سلة من امل�ؤ�رشات اجلديدة املت�سلة 
بال�ستدام��ة والتمك��ن. وتت�سم��ن املالحظات 
الفني��ة من 1 اإىل 4 تفا�سي��ل عن طرق ح�ساب 
الأدل��ة املركب��ة، وفيما يل��ي عر���ض للم�سائل 

الرئي�سية املتعلقة بامل�ؤ�رشات.  

تت�سمن اجلداول بيانات ت�سمل حيثما اأمكن 
جمي��ع البلدان الأع�ساء يف الأمم املتحدة وعددها 
192 بل��داً، وكذل��ك بيانات عن ه�ن��غ ك�نغ التي 
ه��ي منطقة اإداري��ة يف ال�سن وع��ن الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة. والبلدان واملناطق مدرجة 
بالرتتيب ح�سب قيمة دليل التنمية الب�رشية لعام 
2010. اأما ت�سنيف البلدان على الغالف الداخلي 
للتقرير فيدرج البل��دان بالرتتيب الأبجدي يقابله 
ترتيبها وف��ق دليل التنمية الب�رشي��ة. والبيانات 
املدرج��ة يف اجل��داول هي ما ت�ف��ر ملكتب تقرير 
التنمي��ة الب�رشية حتى 15 اأيار/ماي� 2010 ما مل 

ي�رش اإىل خالف ذلك. 

وق��د اأ�سيفت �ستة ج��داول مل�ؤ�رشات جديدة 
تتناول التمكن، وال�ستدامة والتعر�ض للمخاطر، 
والأمن الب�رشي، ومفه�م رفاه الأفراد، ومقيا�ض الرفاه 
املدين واملجتمعي، والعمل الالئق. ويتناول جدولن 
البيئة امل�ؤاتية لتح�سن الرفاه، من حيث التدفقات 
املالي��ة ومن حي��ث البنية التحتي��ة لالقت�ساد.

وجمي��ع امل�ؤ���رشات مت�ف��رة عل��ى الإنرتنت 
بط��رق عر���ض خمتلف��ة. فه��ي معرو�سة يف 
ج��داول منف�سلة حمددة م�سبقاً وم��زودة باأداة 
للبحث متّكن امل�ستخدم��ن من ت�سميم جداول 
اإلكرتونية،  خا�سة به��م، وب��سائ��ط تفاعلي��ة 
ت�سم��ل خرائط جلمي��ع اأدلة التنمي��ة الب�رشية 
م��ع بع���ض العرو���ض املتحرك��ة.  وتت�فر على 
الإنرتن��ت اأي�س��اً م���اد و�سفية مث��ل �سحف 
ال�قائع عن البل��دان وتفا�سيل فنية عن كيفية 
ح�س��اب الأدل��ة.  وهذه امل���اد مت�ف��رة باللغة 

)http://hdr.undp.org/en/statistics( الإنكليزي��ة
)http://hdr.ndp.org/fr/statistiques( والفرن�سية
.)http://hdr.ndp.org/es/estadisticas( والأ�سبانية

امل�صادر والتعاريف
مكت��ب تقري��ر التنمية الب�رشية ه��� م�ستخدم 
لالإح�س��اءات ولي���ض منتجاً له��ا.  يعتمد على 
البيان��ات ال�سادرة ع��ن ال���كالت الدولية ذات 
الخت�سا�ض التي متلك امل�ارد واخلربات الالزمة جلمع 
البيانات الدولية وجتهيزها ح�ل امل�ؤ�رشات املحّددة. 
ويف حال عدم ت�فر البيانات من امل�سادر املعه�دة، 
ي�ستع��ن املكتب مب�سادر اأخ��رى ذات م�سداقية.  

وم�س��ادر جمي��ع البيان��ات امل�ستخدمة يف 
جداول امل�ؤ�رشات م�س��ار اإليها يف اآخر كل جدول.  
وتفا�سيل هذه امل�سادر ترد كاملة يف قائمة املراجع.  
واملالحظات املرفق��ة بامل�سادر ت��س��ح البيانات 
الأ�سلية امل�ستخدم��ة يف احل�سابات التي اأجراها 
مكتب التقرير. وترد تعاري��ف امل�ؤ�رشات الرئي�سية 
يف قائمة تعاريف امل�سطلحات الإح�سائية.  وترد 
معل�مات اإ�سافية يف املالحظات املدرجة يف اآخر 
كل جدول عند اللزوم.  وللح�س�ل على املزيد من 
املعل�مات الفنية املف�سلة ع��ن امل�ؤ�رشات، ميكن 
الرج�ع اإىل امل�اق��ع الإلكرتونية لل�كالت م�سدر 
الإح�ساءات عرب ال��س��الت املت�فرة على العن�ان 

.)http://hdr.undp.org/en/statistics( :التايل

نطاق دليل التنمية الب�صرية
يرتبط نط��اق دليل التنمي��ة الب�رشية مبدى ت�فر 
البيان��ات ع��ن البل��دان.  ولأغرا���ض املقارنة بن 
البل��دان، ي�ستند ح�ساب دلي��ل التنمية الب�رشية 
حيثما اأمكن اإىل بيان��ات م�ستقاة من ال�كالت 
الدولي��ة املخت�سة ومن اأي م�سادر اأخرى م�ث�قة 
ت�فرت عند اإعداد هذا التقرير.  غري اأن البيانات عن 
عدد من البلدان مل تك��ن مت�فرة لدى ال�كالت 
املخت�سة مل�ؤ�رش اأو اأكرث من امل�ؤ�رشات الأربعة التي 
يتكّ�ن منها دليل التنمية الب�رشية. ويف حال عدم 
ت�فر بيانات م�ث�ق��ة وتقديرات دقيقة، ا�ستثنيت 
البلدان حر�س��اً على م�سداقي��ة دليل التنمية 
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الب�رشي��ة وجمم�ع��ة الأدل��ة املدرج��ة يف تقرير 
التنمية الب�رشية )انظر الإطار 1(.

جرى ح�س��اب دليل التنمي��ة الب�رشية لعام 
2010 مل��ا جمم�عه 169 بلداً )168 بل��داً اأع�ساء 
يف الأمم املتحدة اإ�سافة اإىل ه�نغ ك�نغ(. ودخلت 
ميكرونيزي��ا جدول دليل التنمي��ة الب�رشية لأول 
مرة هذا العام، كما دخلت زمباب�اي جمدداً، فيما 
خرجت اإريرتي��ا، واأنتيغ�ا وبرب���دا، وتركمان�ستان، 
واجلبل الأ�س���د، وج�رجيا، ودوميني��كا، و�سام�ا، 
و�سانت فن�سنت وج��زر غرينادين، و�سانت كيت�ض 
ونيف���ض، و�سان��ت ل��سيا، و�سي�سي��ل، وغرينادا، 
بي�س��او، وفان�ات�،  وغيني��ا الإ�ست�ائية، وغينيا – 

وك�با، ولبنان.

املقارنة بني فرتات زمنية واأعداد اأخرى 
من التقرير

دلي��ل التنمية الب�رشي��ة ه� اأداة هام��ة لر�سد 
الجتاه��ات الط�يلة الأج��ل يف التنمية الب�رشية.  
ولت�سهي��ل حتليل ه��ذه الجتاه��ات واملقارنة بن 
البل��دان، يح�س��ب دليل التنمي��ة الب�رشية على 
فرتات من خم�سة اأع�ام خالل الفرتة 1980-2010.
والتقدي��رات الت��ي ترد يف اجل��دول 2، ت�ستند اإىل 
منهجية م�حدة )مف�ّسلة يف املالحظة الفنية 1(
با�ستخ��دام البيان��ات املت�فرة عند اإع��داد هذا 
التقري��ر.  ويف الف�سلن 2 و3 ا�ستخدمت طريقة 
اأخ��رى لقيا���ض دلي��ل التنمية الب�رشي��ة كانت 
نتيجتها دلي��ل التنمية الب�رشي��ة الهجن الذي 
يرتكز على امل�ؤ�رشات املت�فرة على مدى فرتة زمنية 

اأط�ل، وذلك لتحليل الجتاهات الط�يلة الأجل. 
وتعمل وكالت البيانات الدولية على حت�سن 
�سل�سلة بياناته��ا ب��سائل خمتلفة منها حتديث 
البيان��ات بانتظام. والتغي��ريات التي تدخل عاماً 
بعد ع��ام على قيمة دلي��ل التنمي��ة الب�رشية 
وترتيب��ه يف خمتلف اأعداد التقرير كثرياً ما تك�ن 
نتيج��ة لعملي��ة تنقيح البيان��ات ول تدل على 
تغ��رّي فعلي يف هذا البلد.  اإ�سافة اإىل ذلك، ميكن 
اأن ت�ؤدي تغ��رّيات طارئة يف تغطي��ة البلدان اإىل 
تغ��رّي يف ترتيب بلد معن ح�س��ب دليل التنمية 
الب�رشية. فرتتي��ب اأي بلد ميكن اأن يرتاجع بن عدد 
واآخر يليه م��ن التقرير، ولكن عندما يعاد ح�ساب 
دليل التنمية الب�رشية با�ستخدام بيانات منقحة 
وقابل��ة للمقارنة قد تظهر قيمة الدليل وترتيبه 
حت�ّسناً فعلياً.  ولالطالع على تفا�سيل الجتاهات، 

ميكن الرج�ع اإىل اجلدول الإح�سائي 2. 

معادل القوة ال�صرائية ودليل التنمية الب�صرية: حالة كوبا1الإطار

يح�سب ن�سيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل لأغرا�ض دليل التنمية الب�رشية 
�سب هذه البيانات با�ستخدام  ا�ستن��اداً اإىل بيانات من البنك الدويل )2009g(.  وحتحُ
عامل للتح�يل ي�سمح مبقارنة الأ�سعار بن البلدان.  وهذا العامل املعروف مبعادل 
الق���ة ال�رشائية �رشوري لتعديل الف�ارق يف قيمة ال��دولر بن البلدان.  والبلدان 
الت��ي ت�فرت لديها بيانات عن امل�ؤ�رشات الأخ��رى يف دليل التنمية الب�رشية ولي�ض 
ع��ن الدخل الق�مي الإجمايل هي: بالو، وجزر مار�سال، والعراق، وك�با. فبالو وجزر 
مار�سال وك�ب��ا ل ت�سارك يف برنام��ج املقارنات الدولية ال��ذي ي�ؤّمن التقديرات 
امل�ستخدم��ة ملعادل الق�ة ال�رشائية، والعراق يفتقر اإىل معل�مات وافية عن الناجت 

املحلي الإجمايل لل�سن�ات الع�رش الأخرية.

وا�ستخدمن��ا حالة ك�با كمث��ال لإظهار اخليارات وامل�س��اكل التي تن�ساأ من 
حماول��ة الت��سل اإىل تقدي��رات م�ث�قة عن ن�سيب الفرد م��ن الدخل الق�مي 
الإجم��ايل.  ومن اأكرث النحُهج ا�ستخداماً يف تقدير الدخل الق�مي الإجمايل، والتي 
يعتمدها مركز املقارنات الدولية للدخل والإنتاج والأ�سعار يف جامعة بن�سلفانيا 
)Heston، Summers and Aten 2009( ه� انحدار ي�ستند اإىل بيانات رواتب امل�ظفن 
املدني��ن الدولين التي حتّ�ل وفقاً ل�سعر ال���رشف الر�سمي.  لكن مبا اأن الأ�س�اق 
الت��ي يق�سدها الأجانب ل�رشاء ال�سلع واخلدمات هي عم�ماً منف�سلة عن �سائر 
القت�س��اد، قد ل تك�ن هذه البيان��ات دليالً كافياً على الأ�سع��ار التي يدفعها 
امل�اطن�ن يف ال�اقع.  ومركز املقارنات الدولية يعرتف بذلك في�سنف التقدير الذي 
يعتمده للن��اجت املحلي الإجمايل يف ك�با �سمن الفئ��ة "دال" )اأي يف الت�سنيف 
الأدن��ى(.  ويعتمد نهج اآخر يف تقدي��ر الدخل الق�مي الإجمايل با�ستخدام �سعر 
ال�رشف ال��ذي يتعامل به امل�اطن�ن العادي�ن يف ك�با ومعادل الق�ة ال�رشائية يف 
اقت�س��ادات ذات خ�سائ�ض مماثلة.  ولكن هذه الطريقة تخالف املبداأ القائم على 
اعتماد �سعر ال�رشف والأ�سعار املحلية املعرتف بها قان�نا لتح�يل املجاميع ال�طنية 
للبلد اإىل قيمة ميكن ا�ستخدامها للمقارنة على ال�سعيد الدويل. كذلك يعتمد 
نهج اآخر ل يطّبق فيه اأي معامل لت�سحيح معادل الق�ة ال�رشائية ل�سعر ال�رشف 
الر�سمي للبيزو�ض القابلة للتح�يل.  ولكّن هذين اخليارين يعطيان نتيجة تقديرية 
للدخل اأدنى بكث��ري مما يعطيه ت�سحيح معادل الق���ة ال�رشائية. والفارق الكبري 
يف تقدي��رات الدخل النا�سئ عن اعتماد هذه النحُه��ج املختلفة يظهر اأن ما من 
طريقة واحدة تكفي لإعطاء تقديرات دقيقة يف حال عدم ت�فر البيانات امل�ث�قة.

وبدع��م من منظمة الأمم املتحدة تعمل ك�با حالياً على مراجعة اإح�ساءاتها 
الدولية وحتديثها بهدف بناء قاعدة بيانات قابلة للمقارنة الدولية. وناأمل اأن تت�فر 
البيان��ات القابلة للمقارنة عن الدخ��ل الق�مي الإجمايل يف ك�با بحيث ت�سمح 
بح�ساب دليل التنمية الب�رشية لك�با واإجنازات هذا البلد يف الأبعاد الأخرى لدليل 
التنمية الب�رشية )ال�سحة والتعليم( التي هي م��س�ع عر�ض م��سع يف هذا التقرير.

.Heston، Summers and Aten 2009 :امل�سدر
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وقيمة دليل التنمية الب�رشية وترتيبه يف هذا 
التقرير غري قابلن للمقارنة مع تقديرات وردت يف 
اأعداد �سابقة. ولتك�ي��ن فكرة عن الجتاهات بن 
خمتلف الفرتات الزمنية، ميكن الرج�ع اإىل اجلدول 2.

الفوارق بني التقديرات الوطنية 
والدولية

عند جمع البيانات، ت�ستخ��دم ال�كالت الدولية 
معاي��ري دولية م�ح��دة واإج��راءات من�سقة جلعل 
البيانات ال�طني��ة قابلة للمقارنة ب��ن البلدان.  
ويف حال عدم ت�فر البيان��ات عن بلد معّن ميكن 
اأن ت�سدر ال�كالة الدولية تقديرات يف حال ت�فرت 
املعل�م��ات الالزمة لذلك. ويف حالت مماثلة، قد ل 
تت�سمن �سل�سلة البيانات الدولية اأحدث البيانات 
ال�طني��ة. وجميع هذه الع�امل ميكن اأن ت�ؤدي اإىل 
ف�ارق كبرية بن التقدي��رات ال�طنية والتقديرات 

الدولية. 

وعند ظه�ر ف�ارق يف البيانات، يجمع مكتب 
تقرير التنمية الب�رشية اجلهات ال�طنية والدولية 
امل�س�ؤول��ة ملعاجلة هذه الف�ارق.  وقد اأدى ذلك يف 
الكثري من احلالت اإىل حت�سن الإح�ساءات املت�فرة.  
ويعم��ل املكتب با�ستمرار م��ن اأجل حت�سن ت�فر 
البيان��ات الدولية ودعم اجله�د املبذولة لتح�سن 
ن�عي��ة البيانات ال�طنية. كما يعمل املكتب مع 
الهيئات ال�طنية وال�كالت الدولية على تقلي�ض 
الف�ارق وذلك باعتماد نهج منظم لتقدمي بيانات 

ذات ن�عية جيدة ور�سدها.

جمموعات البلدان واملجاميع الإح�صائية
تت�سم��ن اجل��داول اإ�ساف��ة اإىل البيان��ات على 
م�ست�ى البلدان جماميع اإح�سائية عديدة.  وهذه 
املجاميع ه��ي مت��سطات مرجح��ة ملجم�عات 
البلدان. ول يدرج املجم���ع العائد اإىل جمم�عة 
بل��دان اإل يف حال ت�فر بيان��ات عن ن�سف بلدان 
املجم�ع��ة على الأقل على اأن متثل هذه البيانات 
ثلث��ي امل�ؤ�رشات املطل�بة حل�س��اب مت��سط هذه 
املجم�ع��ة. ول يحُعن��ى مكت��ب تقري��ر التنمية 
الب�رشية ب�سد النق�ض يف البيانات لغر�ض تك�ين 
املجم�ع.  ولذلك تع�د املجاميع اإىل البلدان التي 
تت�فر عنها بيان��ات فقط اإل يف حال الإ�سارة اإىل 
خ��الف ذلك.  ويف بع�ض احل��الت تك�ن املجاميع 

من امل�سدر الأ�سل��ي ولي�ض مت��سطات مرجحة 
.T وعندئذ ي�سار اإىل قيمتها باحلرف

الت�صنيف ح�صب التنمية الب�صرية
كان ت�سني��ف التنمي��ة الب�رشي��ة يف املا�س��ي 
يرتك��ز على نقاط حمددة م�سبقاً لقيمة الدليل.  
حُ���زع البلدان يف اأرب��ع فئات من  ولهذا الع��ام. ت
حيث م�ست���ى التنمية الب�رشي��ة: مرتفعة جداً، 
ومرتفعة، ومت��سطة، ومنخف�سة يت�ساوى فيها 
عدد البلدان. ومبا اأن التقرير ي�سمل 169 بلداً ت�سم 
اإح��دى املجم�عات بلداً اإ�سافي��اً.  وقد اأدرج البلد 
الإ�سايف يف فئة التنمية الب�رشية املرتفعة جداً. 

املجموعات الإقليمية
تق�س��م البل��دان يف هذا الع��دد اإىل جمم�عتن 
رئي�سيت��ن، البل��دان املتقدمة والبل��دن النامية 
ا�ستن��اداً اإىل ت�سنيفها من حي��ث دليل التنمية 
الب�رشية، وي�سمل عدداً من املجم�عات الرئي�سية 
الأخرى مثل اأق��ل البلدان من���اً ح�سب ت�سنيف 
الأمم املتح��دة.  والبلدان املدرج��ة يف الفئة الأوىل 
والتي ت�سجل م�ست�ًى مرتفعاً جداً يف قيمة دليل 
التنمية الب�رشية هي جمم�عة البلدان املتقدمة 
اأم��ا البل��دان الأخرى فه��ي جمم�ع��ة البلدان 
النامي��ة. وجمم�عة البل��دان املتقدمة مق�سمة 
اإىل جمم�ع��ة بلدان منظمة التع��اون والتنمية 
يف املي��دان القت�سادي، والبلدان غري الأع�ساء يف 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي 
وت�سمل م�ناك� و�س��ان مارين� مع اأن قيمة دليل 
التنمية الب�رشية غري مت�ف��رة لهذه البلدان.  اأما 
جمم�ع��ة البل��دان النامية فه��ي مق�سمة اإىل 
جمم�ع��ة البل��دان العربية، وبلدان ���رشق اآ�سيا 
واملحيط الهادئ، وبلدان اأوروب��ا واآ�سيا ال��سطى، 
وبلدان اأمريكا الالتيني��ة والبحر الكاريبي، وبلدان 
جن���ب اآ�سيا، وبلدان جن���ب ال�سحراء الأفريقية 
الكربى، وفقاً للت�سنيفات التي تعتمدها املكاتب 
الإقليمي��ة لربنامج الأمم املتح��دة الإمنائي )اأنظر 

جمم�عات البلدان(.

مالحظات عن البلدان
ل ت�سمل البيانات عن ال�سن ه�نغ ك�نغ وماكاو 
وتاي�ان اإل يف حال الإ�سارة اإىل خالف ذلك.  وترتكز 
البيانات عن ال�س���دان اإىل البيانات املجّمعة عن 

اجلزء ال�سمايل من البلد. 
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الرموز 
ال�رشط��ة ب��ن العام��ن كم��ا يف 2005-2010 
تعن��ي اأن البيانات تع�د اإىل اآخر �سنة تت�فر عنها 
بيانات خالل الفرتة املحددة.  ومعدلت النم� هي 
املت��سطات ال�سن�ية ملعدلت النم� بن اأول �سنة 

واآخر �سنة من الفرتة املحددة. 

ال�رشطة املائلة بن العامن 2005/2010 تعني 
مت��سط ال�سن�ات املبينة اإل يف حال الإ�سارة اإىل 

خالف ذلك.  

ترد يف اجلداول الرم�ز التالية: 
عالمة )..(                     تعني اأن البيانات غري مت�فرة. 
عالم��ة )0( اأو )0،0(  تعني اأّن القيمة منخف�سة 

     جداً اأو ل ت�ستحق الذكر. 
عالمة )_(            تعني ل ينطبق.
عالمة )<(              تعني اأقل من. 

التنمية  لدليل  الأولية  البيانات  م�صادر 
الب�صرية

متو�صط العمر املتوقع عند الولدة
تقدي��رات مت��س��ط العمر املت�قع عن��د ال�لدة 
م�ستقاة م��ن اآفاق ال�س��كان يف العامل 2050-
1950: تنقي��ح 2008 )اإدارة ال�س���ؤون القت�سادية 
والجتماعي��ة التابعة لالأمم املتحدة، 2009d(، وه� 
امل�س��در الر�سم��ي يف الأمم املتح��دة للتقديرات 
والت�قعات ال�سكانية.  وه��ذه التقديرات تعّدها 
كل �سنت��ن �سعب��ة ال�س��كان يف اإدارة ال�س�ؤون 
القت�سادي��ة والجتماعية با�ستخدام بيانات من 
وتعدادات  ال�طني��ة  ال�سكان  اأنظمة ت�سجي��ل 

وم�س�ح ال�سكان. 

ت�سّنف اإدارة ال�س�ؤون القت�سادية والجتماعية 
التابعة لالأمم املتحدة )2009d( البلدان التي ينت�رش 
فيها فريو���ض نق�ض املناعة الب�رشية بن ال�سكان 
م��ن الفئات العمري��ة 49-15 بن�سبة 1 يف املائة 
اأو اأكرث خ��الل الف��رتة 2007-1980 باعتبارها يف 
فئة البلدان امل�سابة بهذا الفريو�ض. ويرتكز ت�قع 
مع��دل ال�فيات يف هذه البلدان على تتبع م�سار 
ال�باء وت�قع��ات م�سار تط��ّ�ر الإ�سابات �سن�ياً.  
كم��ا اإن البلدان التي بلغ فيه��ا معدل الإ�سابة 
اأق��ل م��ن 1 يف املائة وجتاوز ع��دد امل�سابن فيها
500,000 �سخ���ض اعتربت من البلدان امل�سابة يف 
عام 2007 )الحتاد الرو�سي والربازيل وال�سن والهند 

وال�ليات املتحدة الأمريكية(.  وهكذا ي�سبح عدد 
البلدان التي تعترب م�سابة بهذا الفريو�ض 58 بلداً. 

املتو�صط املتوقع ل�صنوات الدرا�صة
ي�ستخ��دم التقرير بيانات ع��ن املت��سط املت�قع 
ل�سن�ات الدرا�سة من معهد الي�ن�سك� لالإح�ساء.  
وترتكز التقدي��رات على معدل اللتحاق مبختلف 
مراح��ل التعلي��م ح�سب العمر وع��دد ال�سكان 
الذي��ن هم يف �س��ن الدرا�س��ة يف جميع مراحل 

التعليم. 

وينبغ��ي ت�خي احل��ذر يف املقارنة بن البلدان 
لأن ط���ل ال�سن��ة الدرا�سية ون�عي��ة التعليم 
يختلف��ان بن بل��د واآخر ولأن امل�ؤ���رش ل ياأخذ يف 
احل�سب��ان عامل الر�س�ب )فبع�ض البلدان تعتمد 
الرتفي��ع التلقائي عك�ض البع�ض الآخر(. وتختلف 
اأن�اع التعلي��م والتدريب املت�ا�سل والفئات التي 
ي�سملها كل ن�ع من اأن�اع التعليم بن بلد واآخر.  
ولذلك يجب تف�سري هذا امل�ؤ�رش، حيثما اأمكن، يف 
�سياق تكّمله م�ؤ�رشات اأخرى كمعدلت الر�س�ب 

وم�ؤ�رشات ن�عية التعليم.

متو�صط �صنوات الدرا�صة
نظ��راً اإىل عدم ت�فر بيانات من معهد الي�ن�سك� 
الدرا�سة،  لالإح�س��اء ع��ن مت��س��ط �سن���ات 
 Barro and Lee ي�ستخ��دم التقري��ر تقدي��رات
)2010( الت��ي ت�ستن��د اإىل تع��دادات ال�س��كان 
وم�س�ح الأ���رش املعي�سية الت��ي يت�ىل جتميعها 
معه��د الي�ن�سك� لالإح�ساء واملكتب الإح�سائي 
للجماعات الأوروبية وم�سادر اأخرى لتك�ن اأ�سا�ساً 
يف ح�س��اب التح�سيل العلم��ي ح�سب اجلن�ض 
والفئ��ة العمرية.  وهذه البيان��ات واردة يف �ست 
فئ��ات: ل تعليم نظام��ي، تعلي��م ابتدائي غري 
مكتمل، تعليم ابتدائ��ي مكتمل، ال�سف الأول 
م��ن املرحلة الثان�ية، ال�س��ف الثاين من املرحلة 
 Barro and الثان�ي��ة، التعليم العايل. وي�ستخدم
Lee معل�مات خا�سة بكل بلد ح�ل مدة الدرا�سة 

يف كل مرحلة حل�ساب التقديرات.

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل
بيانات ن�سيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل 
م�ستمّدة من قاعدة بيانات البنك الدويل مل�ؤ�رشات 
التنمي��ة يف الع��امل )2010g(. ولأغرا�ض مقارنة 
م�ست�ي��ات املعي�سة بن البلدان، حت�سب البيانات 
على اأ�سا�ض معادل الق�ة ال�رشائية لإزالة الف�ارق 
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يف م�ست�يات الأ�سع��ار املحلية. وترتكز تقديرات 
الدخل الق�مي الإجمايل على بيانات الأ�سعار من 
حُّفذت يف  اآخر دورة لربنامج املقارنات الدولية التي ن
عام 2005 و�سملت 146 بلداً ومنطقة. وبالن�سبة 
اإىل اأك��رث من 20 بلداً غري م�سم�ل مب�س�ح برنامج 
املقارنات الدولية، ي�ستمد البنك الدويل التقديرات 
من انحدارات القيا�سات القت�سادية ويعتمد هذا 

التقرير على هذه التقديرات حيثما ت�فرت. 

بيانات قيا�س عدم امل�صاواة 

ت�ستن��د تقديرات عدم امل�ساواة يف ت�زيع مت��سط 

�سن�ات الدرا�سة والدخل اإىل اآخر امل�س�ح ال�طنية 
لالأ�رش املعي�سية املت�فرة يف ق�اعد البيانات الدولية: 
درا�سة لك�سمربغ للدخل ملنظمة التعاون والتنمية 
يف املي��دان القت�سادي، وم�س��ح الدخل والأح�ال 
املعي�سية يف الحتاد الأوروبي للمكتب الإح�سائي 
للجماعات الأوروبي��ة، وامل�سح املتع��دد امل�ؤ�رشات 
للمجم�ع��ات ملنظم��ة الأمم املتح��دة للطف�لة، 
وامل�سح ال�سحي والدميغ��رايف لل�كالة الأمريكية 
للتنمية الدولي��ة، وقاعدة البيانات الدولية لت�زيع 
الدخ��ل للبنك ال��دويل. وت�ستند تقدي��رات عدم 
امل�ساواة يف ت�زيع العمر املت�ّقع اإىل جداول ال�فيات 

ال�سادرة عن �سعبة ال�سكان يف الأمم املتحدة.
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قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.93881.012.617.358,81020.954الرنويج1

0.93781.912.020.538,692110.989اأ�سرتاليا2

0.90780.612.519.725,438300.979نيوزيلندا3

0.90279.612.415.747,09450.917الواليات املتحدة االأمريكية4

0.89580.311.617.933,078200.936اآيرلندا5

c10.3 d14.881,011 e,f–50.861 0.89179.6ليختن�ستاين6

0.89080.311.216.740,65840.911هولندا7

0.88881.011.516.038,66860.913كندا8

0.88581.311.615.636,93680.911ال�سويد9

0.88580.212.215.635,30890.915اأملانيا10

0.88483.211.515.134,692110.915اليابان11

12g0.87779.811.616.829,518160.918جمهورية كوريا

10.889–0.87482.210.315.539,849�سوي�رشا13

0.87281.610.416.134,34190.898فرن�سا14

0.87281.211.915.627,831140.916اإ�رشائيل15

0.87180.110.317.133,87280.897فنلندا16

0.86982.110.418.222,917200.928اآي�سلندا17

0.86780.310.615.934,87330.888بلجيكا18

10.883–0.86678.710.316.936,404الدامنرك19

0.86381.310.416.429,66160.897اأ�سبانيا20

اإدارية خا�سة(21 )منطقة  ال�سني  110.860–0.86282.510.013.845,090هونغ كونغ 

0.85579.710.516.527,58080.890اليونان22

0.85481.49.716.329,61940.882اإيطاليا23

180.836–0.85279.910.113.351,109لك�سمربغ24

90.859–0.85180.49.815.037,056النم�سا25

60.860–0.84979.89.515.935,087اململكة املتحدة26

h48,893–190.831 0.84680.78.814.4�سنغافورة27

0.84176.912.315.222,678100.886اجلمهورية الت�سيكية28

0.82878.89.016.725,85730.853�سلوفينيا29

c10.4 i11.538,056 j,k–150.817 0.82480.8اأندورا30

0.81875.111.614.921,658120.854�سلوفاكيا31

280.774–0.81577.79.211.558,006االإمارات العربية املتحدة32

l110.850 0.81580.09.914.421,004مالطة33

0.81273.712.015.817,168130.864اإ�ستونيا34

0.81080.09.913.821,96260.840قرب�ص35

0.80573.911.715.317,472100.851هنغاريا36

300.769–0.80577.47.514.049,915بروين دار ال�سالم37

m–360.737 0.80376.07.312.779,426قطر38

80.809–0.80176.09.414.326,664البحرين39

0.79579.18.015.522,10500.815الربتغال40

0.79576.010.015.217,80340.834بولندا41

n21,67300.806 0.78877.79.313.4بربادو�ص42

تنمية ب�رشية مرتفعة
b,o11.625,201 p–90.788 0.78474.411.1جزر البهاما43

0.78372.110.916.014,82470.832ليتوانيا44
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دليل التنمية الب�شرية وعنا�شره

قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

0.78378.89.714.513,561110.840�سيلي45

0.77575.79.315.514,60360.821االأرجنتني46

420.714–0.77177.96.112.555,719الكويت47

0.76973.010.415.412,944130.822التفيا48

b,q14.4 h12,491160.825 0.76974.610.6اجلبل االأ�سود49

0.76773.210.614.812,844130.820رومانيا50

20.798–0.76776.79.013.816,389كرواتيا51

0.76576.78.415.713,80830.810اأوروغواي52

50.775–0.75574.57.316.517,068اجلماهريية العربية الليبية53

0.75576.09.413.513,34740.796بنما54

200.742–0.75273.37.813.524,726اململكة العربية ال�سعودية55

30.785–0.75076.78.713.413,971املك�سيك56

30.775–0.74474.79.512.513,927ماليزيا57

0.74373.79.913.711,139100.795بلغاريا58

230.719–0.73669.99.211.424,233ترينيداد وتوباغو59

0.73574.49.513.510,449110.788�رشبيا60

b,q14.612,92610.763 0.73269.69.3بيالرو�ص61

0.72579.18.311.710,87070.768كو�ستاريكا62

0.72373.79.613.88,424140.788بريو63

0.71976.910.411.37,976190.787األبانيا64

150.729–0.71967.28.814.115,258االحتاد الرو�سي65

0.71465.410.315.110,23460.756كازاخ�ستان66

b,o13.08,74780.769 0.71370.810.2اأذربيجان67

b,q13.08,222120.771 0.71075.58.7البو�سنة والهر�سك68

0.71068.611.314.66,535200.794اأوكرانيا69

30.725–0.70271.97.214.011,764اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

0.70174.58.212.39,48730.742جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

130.712–0.70172.17.213.013,344موري�سيو�ص72

30.728–0.69972.97.213.810,607الربازيل73

b,q12.64,902260.805 0.69872.012.1جورجيا74

90.716–0.69674.26.214.211,846فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

0.69574.210.811.95,495190.787اأرمينيا76

0.69575.47.613.37,93170.749اإكوادور77

0.69476.99.212.45,693160.782بليز78

30.732–0.68973.47.413.38,589كولومبيا79

0.68872.39.611.77,20760.748جامايكا80

0.68374.36.514.57,97910.729تون�ص81

0.68173.18.613.15,956100.755االأردن82

260.679–0.67972.26.511.813,359تركيا83

60.716–0.67772.97.212.88,320اجلزائر84

0.67772.110.413.74,038230.792تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.66969.211.013.04,315210.771فيجي86

b,o13.0 h7,05210.719 0.66965.39.9تركمان�ستان87

90.695–0.66372.86.911.98,273اجلمهورية الدومينيكية88

40.707–0.66373.57.511.47,258ال�سني89

0.65972.07.712.16,49800.711ال�سلفادور90

0.65874.48.212.04,886100.738�رشي النكا91

n8,001–110.683 0.65469.36.613.5تايلند92

290.637–0.64861.37.512.712,747غابون93

b,q12.07,093–70.681 0.64669.47.2�سورينام94

0.64366.39.213.74,357110.724بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

0.64072.37.812.04,58590.714باراغواي96

0.63872.38.711.54,002120.726الفلبني97

380.613–0.63355.58.912.413,204بوت�سوانا98

0.62368.99.712.03,149190.729جمهورية مولدوفا99

0.62267.38.313.53,619120.710منغوليا100
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قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

80.657–0.62070.56.511.05,889م�رش101

b,q11.53,085170.721 0.61768.210.0اأوزبك�ستان102

b,o11.7 r3,266 s130.709 0.61469.08.8ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

0.61167.98.512.23,302110.702غيانا104

140.629–0.60662.17.411.86,323ناميبيا105

0.60472.66.511.43,75050.676هندورا�ص106

110.636–0.60272.34.712.45,408ملديف107

0.60071.55.712.73,95720.663اإندوني�سيا108

0.59868.49.312.62,291170.726قريغيز�ستان109

370.581–0.59752.08.213.49,812جنوب اأفريقيا110

r4,760–90.627 0.58974.64.910.5اجلمهورية العربية ال�سورية111

0.58067.39.811.42,020220.709طاجيك�ستان112

0.57274.95.510.42,99570.646فييت نام113

100.594–0.56771.84.410.54,628املغرب114

0.56573.85.710.82,56770.652نيكاراغوا115

130.583–0.56070.84.110.64,694غواتيماال116

b,q8.122,218–780.454 0.53851.05.4غينيا االإ�ستوائية117

b,o11.23,306–40.573 0.53471.93.5الراأ�ص االأخ�رش118

60.549–0.51964.44.410.33,337الهند119

b,o11.25,303–230.485 0.50262.12.8تيمور -  لي�ستي120

230.482–0.49847.07.110.35,132�سوازيلند121

0.49765.94.69.22,32130.548جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

b,o9.12,17260.550 0.49467.04.5جزر �سليمان123

0.49462.25.89.81,868120.566كمبوديا124

40.523–0.49067.24.96.82,678باك�ستان125

90.503–0.48953.95.99.33,258الكونغو126

b,o10.21,91880.553 0.48866.14.2�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.47055.67.09.61,628100.541كينيا128

0.46966.94.88.11,587120.543بنغالدي�ص129

0.46757.17.19.71,385140.556غانا130

30.493–0.46051.75.99.82,197الكامريون131

0.45162.74.09.21,59680.511ميامنار132

90.453–0.43963.92.58.62,387اليمن133

0.43562.33.59.21,49980.491بنن134

b,o10.2953220.550 0.43561.25.2مدغ�سقر135

50.454–0.43357.33.78.12,118موريتانيا136

100.447–0.43161.64.35.22,227بابوا غينيا اجلديدة137

0.42867.53.28.81,201120.506نيبال138

0.42863.35.39.6844220.557توغو139

b,o10.71,176120.507 0.42866.22.8جزر القمر140

80.448–0.42745.95.810.32,021لي�سوتو141

b,q8.92,156–120.436 0.42348.45.0نيجرييا142

0.42254.14.710.41,22450.491اأوغندا143

70.433–0.41156.23.57.51,816ال�سنغال144

n949130.493 0.40461.74.96.8هايتي145

b,o4.44,941–470.353 0.40348.14.4اأنغوال146

b,q4.72,471–240.394 0.40256.13.8جيبوتي147

10.441–0.39856.95.15.31,344جمهورية تنزانيا املتحدة148

100.420–0.39758.43.36.31,625كوت ديفوار149

50.434–0.39547.36.57.21,359زامبيا150

50.426–0.39056.62.88.61,358غامبيا151

10.432–0.38551.13.310.61,190رواندا152

0.38554.64.38.991160.463مالوي153

220.373–0.37958.92.94.42,051ال�سودان154

120.358–0.34944.63.38.01,419اأفغان�ستان155

b,t8.695300.380 0.34058.91.6غينيا156
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1

دليل التنمية الب�شرية وعنا�شره

قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

b,o8.3992–20.357 0.32856.11.5اإثيوبيا157

0.31748.22.97.280940.360�سرياليون158

0.31547.73.56.375840.363جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

70.312–0.30949.21.48.01,171مايل160

b,q5.81,215–120.303 0.30553.71.3بوركينا فا�سو161

0.30059.13.911.032050.509ليربيا162

b,o6.01,067–90.298 0.29549.21.5ت�ساد163

b,q9.153810.362 0.28948.62.3غينيا - بي�ساو164

50.300–0.28448.41.28.2854موزامبيق165

0.28251.42.79.640200.400بوروندي166

30.285–0.26152.51.44.3675النيجر167

0.23948.03.87.829100.390جمهورية الكونغو الدميقراطية168

0.14047.07.29.217600.472زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
....17,924........اأنتيغوا وبربودا

....11.35,607..66.8..بوتان

0.892....79.010.217.7..كوبا

....12.58,549......دومينيكا

....5.5643..60.4..اإريرتيا

....13.47,998..75.8..غرينادا

0.600....68.55.69.7..العراق

....12.33,715......كرييبا�ص

..........67.7..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

....13.513,475..72.4..لبنان

b,o13.0....0.766 9.8....جزر مار�سال

..............موناكو

......8.5......ناورو

......13.1..73.9..االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

....11.125,653..76.1..ُعمان

b,o14.9..0.836 12.1....باالو

....12.314,196......�سانت كيت�ص ونيف�ص

....13.08,652..74.2..�سانت لو�سيا

....13.58,535..72.0..�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

....12.24,126..72.2..�ساموا

..............�سان مارينو

....14.719,128......�سي�سيل

......r 1.8..50.4..ال�سومال

......11.2......توفالو

....10.43,908..70.8..فانواتو

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
0.87980.311.415.937,077—0.904

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

0.84480.010.013.942,370—0.845

البلدان النامية
0.610—0.58869.15.710.87,861الدول العربية

0.692—0.64372.67.211.56,403�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
0.740—0.70269.59.213.611,462اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

0.746—0.70474.07.913.710,642اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.551—0.51665.14.610.03,417جنوب اآ�سيا

0.436—0.38952.74.59.02,050جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

0.902—0.87880.311.315.937,225تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.749—0.71772.68.313.812,286تنمية ب�رشية مرتفعة

0.634—0.59269.36.311.05,134تنمية ب�رشية متو�سطة
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دليل التنمية الب�شرية وعنا�شره

قيمة دليل التنمية
aالب�رشية

ط العمر املتوّقع  متو�سّ
عند الوالدة

ط �سنوات  متو�سّ
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل 
القومي االإجمايل

ترتيب ن�سيب الفرد من 
الدخل القومي االإجمايل 

ناق�ص الرتتيب ح�سب
دليل التنمية الب�رشية

قيمة دليل التنمية 
الب�رشية غري

املرتبطة بالدخل

)معادل القوة ال�رشائية بالدوالر )ال�سنوات()ال�سنوات()ال�سنوات(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية
االأمريكي لعام 2008(

2010201020102010b201020102010

0.445—0.39356.04.18.21,490تنمية ب�رشية منخف�سة

0.441—0.38657.73.78.01,393اأقل البلدان منوًا

0.663—0.62469.37.412.310,631العامل

مالحظات
a.  تت�سمن املالحظة الفنية 1 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل التنمية 

الب�رشية.  
تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .b

ا�سُتخدمت يف ح�ساب دليل التنمية الب�رشية تقديرات غري من�سورة، عن   .c
اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة  

)2009d(.مل تن�رش البيانات الأن عدد ال�سكان اأقل من 100,000.  
ُح�سب على اأ�سا�ص متو�سط �سنوات الدرا�سة للكبار يف �سوي�رشا.  .d

ا�ستندت احل�سابات اإىل معّدل منو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي   .e
االإجمايل ح�سب معادل القوة ال�رشائية بالدوالر االأمريكي ل�سوي�رشا،  

.)2010a( عن �سندوق النقد الدويل  
ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات الناجت املحلي االإجمايل من احل�سابات   .f

القومية ال�سادرة عن �سعبة االإح�ساءات يف االأمم املتحدة: قاعدة   
بيانات املجاميع الرئي�سية، وبيانات ال�سكان من اإدارة ال�سوؤون   

االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، ون�سبة   
.)2010g( سعر ال�رشف ملعادل القوة ال�رشائية ل�سوي�رشا من البنك الدويل�  

الأغرا�ص توحيد اال�ستخدام ي�سار اإىل جمهورية كوريا بكوريا   .g
اجلنوبية يف ن�ص التقرير.  

ُح�سب على اأ�سا�ص خط االنحدار.  .h
ُح�سب على اأ�سا�ص متو�سط �سنوات الدرا�سة للكبار يف اأ�سبانيا.  .i

ا�ستندت احل�سابات اإىل معدل منو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي   .j
االإجمايل ح�سب معادل القوة ال�رشائية بالدوالر االأمريكي الأ�سبانيا،   

.)2010a( عن �سندوق النقد الدويل  
ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات الناجت املحلي االإجمايل من احل�سابات   .k

القومية ال�سادرة عن �سعبة االإح�ساءات يف االأمم املتحدة: قاعدة   
بيانات املجاميع الرئي�سية، وبيانات ال�سكان من اإدارة ال�سوؤون   

االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، ون�سبة   
.)2010g( سعر ال�رشف ملعادل القوة ال�رشائية الأ�سبانيا من البنك الدويل�  

اأ�سعار العام 2007.  .l
ا�ستندت احل�سابات اإىل ن�سبة الدخل القومي االإجمايل بالدوالر   .m

االأمريكي اإىل الناجت املحلي االإجمايل بالدوالر االأمريكي، عن البنك   
.)2010g( الدويل  

معهد اليون�سكو لالإح�ساء )2009(.  .n
ا�ستندت احل�سابات اإىل متو�سط �سنوات الدرا�سة للكبار من م�سوح   .o

االأ�رش املعي�سية من قاعدة بيانات البنك الدويل حول توزيع الدخل.  
ا�ستندت احل�سابات اإىل عوامل التحويل اإىل معادل القوة ال�رشائية عن   .p

�سندوق النقد الدويل )2010a(، وبيانات ن�سيب الفرد من الناجت   
املحلي االإجمايل بالعملة املحلية، ون�سبة الدخل القومي االإجمايل اإىل  
.)2010g( الناجت املحلي االإجمايل بالدوالر االأمريكي، عن البنك الدويل  

ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات امل�سوح املتعددة املوؤ�رشات   .q
للمجموعات، ال�سادرة عن منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف(.  

يعود اإىل التعليم االبتدائي والثانوي فقط، وقد ا�ستندت احل�سابات   .r
.)2010a( اإىل بيانات معهد اليون�سكو لالإح�ساء  

ا�ستندت احل�سابات اإىل معدل منو ن�سيب الفرد من الناجت املحلي   .s
االإجمايل ح�سب معادل القوة ال�رشائية بالدوالر االأمريكي لفيجي، عن   

.)2010a( سندوق النقد الدويل�  
ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات امل�سوح ال�سحية والدميغرافية للوكالة   .t

االأمريكية للتنمية الدولية.  

امل�سادر
العمود 1: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية 

)Barro and Lee( وبارو اأند يل ،)2009d( واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
 ،)2010g( والبنك الدويل ،)2010a( ومعهد اليون�سكو لالإح�ساء ،)2010(

.)2010a( و�سندوق النقد الدويل
العمود 2: اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة 

.)2009d(
العمود 3: بارو اأند يل  )2010(.

.)2010a( العمود 4: معهد اليون�سكو لالإح�ساء
العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات ن�سيب الفرد من الدخل القومي 

االإجمايل ون�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل ح�سب معادل القوة 
ال�رشائية بالدوالر االأمريكي )بال�سعر اجلاري وبال�سعر الثابت(، عن البنك 

الدويل )2010g(، ومعّدالت النمو امل�ستنتج لن�سيب الفرد من الناجت املحلي 
.)2010a( االإجمايل من �سندوق النقد الدويل

القومي  الدخل  الفرد من  ن�سيب  ترتيب  اإىل  ا�ستندت احل�سابات   :6 العمود 
االإجمايل وترتيب دليل التنمية الب�رشية.

العمود 7: ا�ستندت احل�سابات اإىل البيانات الواردة يف االأعمدة 2 اإىل 4.
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اجتاهات دليل التنمية الب�صرية،
1980-2010

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.7880.8380.8690.9060.9320.9370.938000.580.560.3434الرنويج1

0.7910.8190.8870.9140.9250.9350.937000.570.670.2535اأ�سرتاليا2

0.7860.8130.8460.8650.8960.9040.907000.480.550.4747نيوزيلندا3

0.8100.8570.8730.8930.8950.8990.902000.360.250.1065الواليات املتحدة االأمريكية4

0.7200.7680.7990.8550.8860.8940.895000.720.760.4526اآيرلندا5

........0.8750.8890.89150........ليختن�ستاين6

0.7790.8220.8530.8680.8770.8880.890300.440.400.2559هولندا7

0.7890.8450.8570.8670.8800.8860.888000.390.250.2464كندا8

0.0461–300.450.48–0.7730.8040.8430.8890.8830.8840.885ال�سويد9

....0.62..10–0.8780.8830.885..0.7820.820..اأملانيا10

0.7680.8140.8370.8550.8730.8810.884100.470.410.3356اليابان11

0.6160.7250.7760.8150.8510.8720.877801.180.950.7411جمهورية كوريا12

0.8000.8240.8360.8590.8700.8720.874000.300.300.1876�سوي�رشا13

0.7110.7660.8070.8340.8560.8690.872520.680.650.4537فرن�سا14

10.510.510.3550–0.7480.7880.8090.8420.8610.8710.8720اإ�رشائيل15

10.520.540.5449–2–0.7450.7820.8100.8250.8630.8690.871فنلندا16

1000.500.460.2355–0.7470.7920.8150.8490.8810.8690.869اآي�سلندا17

100.510.420.0552–0.7430.7970.8400.8630.8580.8650.867بلجيكا18

300.390.410.2769–0.7700.7970.8210.8420.8600.8640.866الدامنرك19

0.6800.7290.7890.8280.8480.8610.863100.790.840.4224اأ�سبانيا20

0.6930.7740.7970.8000.8420.8570.862200.730.530.7531هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

0.7070.7530.7610.7840.8390.8530.855300.630.640.8643اليونان22

0.7030.7640.7950.8250.8380.8510.854400.650.560.3542اإيطاليا23

600.570.420.0848–0.7190.7840.8120.8450.8560.8500.852لك�سمربغ24

100.520.450.3058–0.7270.7770.8010.8260.8410.8490.851النم�سا25

400.470.490.3163–0.7370.7700.8240.8230.8450.8470.849اململكة املتحدة26

........0.8260.8410.84610........�سنغافورة27

..0.50....20–0.7740.8010.8380.8410.841....اجلمهورية الت�سيكية28

..0.59....0.7430.7800.8130.8260.82800....�سلوفينيا29

........0.8030.8220.82420........اأندورا30

..0.69....0.7380.7640.7960.8150.81850....�سلوفاكيا31

0.6270.6930.7320.7560.7940.8120.815510.870.810.7623االإمارات العربية املتحدة32

10.590.510.3957–3–0.6830.7350.7540.7830.8060.8130.815مالطة33

..0.63....30–0.7000.7620.8050.8090.812....اإ�ستونيا34

0.6620.7230.7660.7680.7930.8090.810400.670.570.5444قرب�ص35

110.520.760.4866–0.6890.6920.7230.7670.7980.8030.805هنغاريا36

..0.200.16..1–5–0.7730.7870.7920.8010.8040.805..بروين دار ال�سالم37

..0.49....50–0.7640.7990.7980.803......قطر38

100.880.720.4625–0.6150.6940.7380.7650.7930.7980.801البحرين39

0.6250.6940.7450.7740.7750.7910.795310.800.680.2736الربتغال40

..0.760.54..1–0.6830.7100.7530.7750.7910.7953..بولندا41

........10–0.7750.7870.788........بربادو�ص42

تنمية ب�رشية مرتفعة
........30–0.7760.7830.784........جزر البهاما43

..0.500.71..20–0.7090.6770.7300.7750.7820.783..ليتوانيا44

0.6070.6750.7070.7340.7620.7790.783200.850.740.6530�سيلي45

0.6560.6820.7090.7340.7490.7720.775400.560.640.5570االأرجنتني46
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اجتاهات دليل التنمية الب�شرية، 1980-2010 

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

0.1080..200.44–0.7600.7630.7640.7690.771..0.675الكويت47

200.550.630.8171–0.6510.6790.6520.7090.7630.7690.769التفيا48

........10–0.7550.7680.769........اجلبل االأ�سود49

..0.541.06..0.6880.6740.6900.7330.7640.76711..رومانيا50

..0.63....1–2–0.6900.7200.7520.7650.767....كرواتيا51

..0.670.67..0.6700.6910.7160.7330.7600.76500..اأوروغواي52

........0.7260.7490.75531........اجلماهريية العربية الليبية53

10.690.790.7054–0.6130.6440.6720.7030.7240.7510.7554بنما54

201.010.960.8521–0.5560.6200.6490.6900.7320.7480.752اململكة العربية ال�سعودية55

200.850.830.7338–0.5810.6350.6600.6980.7270.7450.750املك�سيك56

211.060.940.7319–0.5410.6160.6590.6910.7260.7390.744ماليزيا57

10.450.460.6982–1–0.6490.6780.6780.6930.7240.7410.743بلغاريا58

0.6560.6600.6620.6850.7130.7320.736110.380.540.7184ترينيداد وتوباغو59

........1–1–0.7190.7330.735........�رشبيا60

........0.7060.7290.73210........بيالرو�ص61

100.630.630.5968–0.5990.6390.6680.6840.7080.7230.725كو�ستاريكا62

0.5600.6080.6440.6750.6950.7180.723400.850.870.6941بريو63

..0.520.70..10–0.6470.6330.6700.7000.7160.719..األبانيا64

..0.190.82..0.6920.6440.6620.6930.7140.71930..االحتاد الرو�سي65

..0.471.51..10–0.6500.6200.6140.6960.7110.714..كازاخ�ستان66

..1.77....0.5630.5970.6550.7100.713160....اأذربيجان67

........40–0.6980.7090.710........البو�سنة والهر�سك68

..0.140.89..30–0.6900.6440.6490.6960.7060.710..اأوكرانيا69

..1.351.27..0.5360.5760.6190.6600.6970.702102..اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

..0.61....1–0.6340.6600.6780.6970.7011....جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

10.960.760.6428–2–0.5250.6020.6310.6570.6850.6970.701موري�سيو�ص72

..0.73....0.6490.6780.6930.69904......الربازيل73

........30–0.6790.6950.698........جورجيا74

20.440.580.9085–0.6110.6200.6330.6370.6660.6960.6963فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

..1.15....0.5710.6200.6690.6930.69500....اأرمينيا76

210.620.640.7972–0.5760.6120.6300.6420.6760.6920.695اإكوادور77

........3–9–0.6900.6940.694........بليز78

0.5370.5790.6120.6370.6580.6850.689210.830.870.7946كولومبيا79

10.520.520.3583–6–0.5890.6200.6480.6650.6760.6860.688جامايكا80

0.4360.5260.5680.6130.6500.6770.683501.491.301.077تون�ص81

0.5090.5640.5950.6210.6520.6770.681200.970.940.9232االأردن82

111.241.030.7614–0.4670.5520.5830.6290.6560.6740.679تركيا83

0.4430.5370.5640.6020.6510.6710.677111.421.161.189اجلزائر84

..0.450.39..2–6–0.6190.6410.6510.6630.6750.677..تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
900.650.450.2875–0.5510.6120.6360.6510.6670.6670.669فيجي86

........0.6420.6620.66900........تركمان�ستان87

..0.850.61..0.5600.5910.6240.6380.6600.66300..اجلمهورية الدومينيكية88

0.3680.4600.5180.5670.6160.6550.663801.961.831.572ال�سني89

0.4560.5110.5620.6060.6350.6550.659001.231.270.8516ال�سلفادور90

51..0.6350.6530.658000.830.82..0.5130.5580.584�رشي النكا91

0.4830.5460.5810.6000.6310.6480.654101.010.900.8629تايلند92

0.5100.5930.6100.6160.6280.6420.648110.800.450.5062غابون93

........1–5–0.6360.6430.646........�سورينام94

..0.80....30–0.5930.6310.6370.643......بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

0.5280.5570.5800.5930.6190.6340.640010.640.690.7579باراغواي96

10.660.720.6778–2–0.5230.5520.5690.5970.6190.6350.638الفلبني97

0.4310.5760.5890.5720.5930.6270.633201.280.471.0115بوت�سوانا98

..0.061.21..0.6160.5470.5520.6060.6200.62300..جمهورية مولدوفا99

..0.901.43..0.5200.5020.5390.5880.6160.62220..منغوليا100

0.3930.4840.5230.5660.5870.6140.620201.521.230.908م�رش101

........11–0.5880.6120.617........اأوزبك�ستان102

........1–5–0.6140.6120.614........ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

0.5000.4720.5220.5520.5850.6050.611100.671.291.0281غيانا104
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اجتاهات دليل التنمية الب�شرية، 1980-2010 

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

..0.460.64..0.5530.5820.5680.5770.6030.60620..ناميبيا105

0.4360.4950.5230.5520.5790.6010.604001.090.990.9127هندورا�ص106

..1.60....0.5130.5600.5950.60240......ملديف107

0.3900.4580.5080.5000.5610.5930.600221.431.351.8212اإندوني�سيا108

..0.180.84..1–0.5770.5150.5500.5720.5940.5980..قريغيز�ستان109

....0.03–..1–6–0.5870.5940.597..0.6010.634..جنوب اأفريقيا110

74..300.750.63–0.5760.5860.589..0.4700.5190.546اجلمهورية العربية ال�سورية111

..0.101.61–..0.5920.5010.4930.5500.5760.58000..طاجيك�ستان112

..1.701.24..0.4070.4570.5050.5400.5660.57210..فييت نام113

0.3510.4210.4500.4910.5360.5620.567101.591.491.445املغرب114

200.841.101.0067–0.4400.4540.4730.5120.5450.5620.565نيكاراغوا115

0.4080.4510.4790.5140.5330.5560.560001.051.080.8539غواتيماال116

..1.21....0.4770.5100.5360.53810......غينيا االإ�ستوائية117

..0.64....10–0.5000.5190.5310.534......الراأ�ص االأخ�رش118

0.3200.3890.4150.4400.4820.5120.519101.611.441.666الهند119

........0.4280.4970.502110........تيمور -  لي�ستي120

..0.130.17–..0.5110.5230.4900.4740.4920.49800..�سوازيلند121

..1.691.56..0.3540.3880.4250.4600.4900.49741..جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

..0.73....1–4–0.4590.4830.4920.494......جزر �سليمان123

..1.81....0.3850.4120.4660.4890.49410....كمبوديا124

201.521.551.6410–0.3110.3590.3890.4160.4680.4870.490باك�ستان125

0.100.6590–410.19–0.4620.4990.4690.4580.4700.4830.489الكونغو126

........1–3–0.4660.4850.488........�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
100.500.371.0387–0.4040.4370.4350.4240.4430.4640.470كينيا128

0.2590.3130.3500.3900.4320.4630.469101.992.031.863بنغالدي�ص129

200.840.790.8277–0.3630.3990.4210.4310.4430.4630.467غانا130

200.870.481.0273–0.3540.4180.4080.4150.4370.4560.460الكامريون131

........0.4060.4440.45160........ميامنار132

..2.04....0.3580.4030.4310.43982......اليمن133

0.2640.3050.3470.3860.4180.4320.435001.671.781.194بنن134

..0.86....2–2–0.3990.4200.4360.435......مدغ�سقر135

..1.251.05..0.3370.3680.3900.4110.4290.43300..موريتانيا136

22..0.4080.4260.431011.271.07..0.2950.3490.386بابوا غينيا اجلديدة137

0.2100.3160.3440.3750.4000.4230.428522.371.521.341نيبال138

400.700.850.7286–0.3470.3610.3740.3990.4140.4250.428توغو139

........3–8–0.4230.4260.428........جزر القمر140

0.270.1091–100.24–0.3970.4510.4520.4230.4040.4230.427لي�سوتو141

........0.4020.4190.42300........نيجرييا142

..2.031.87..0.2810.3120.3500.3800.4160.42240..اأوغندا143

0.2910.3310.3380.3600.3880.4080.411011.151.081.3440ال�سنغال144

........1–6–0.4060.4100.404........هايتي145

..1.45....0.3490.3760.3990.40321......اأنغوال146

........1–1–0.3820.3990.402........جيبوتي147

..0.951.81..0.3290.3300.3320.3700.3920.39811..جمهورية تنزانيا املتحدة148

10.420.480.4789–4–0.3500.3600.3690.3790.3830.3940.397كوت ديفوار149

0.341.3592–0.3820.4230.3710.3450.3600.3870.395100.11زامبيا150

..1.29....10–0.3120.3430.3620.3850.390....غامبيا151

0.2490.2150.1920.2770.3340.3790.385201.452.923.3113رواندا152

0.2580.2890.3440.3440.3360.3760.385001.331.441.1320مالوي153

201.391.471.1918–0.2500.2820.3100.3360.3600.3750.379ال�سودان154

........0.3070.3420.34910........اأفغان�ستان155

........10–0.3230.3380.340........غينيا156

..2.73....0.2500.2870.3240.32830......اإثيوبيا157

0.2290.2300.2260.2360.2920.3130.317101.091.622.9553�سرياليون158

100.580.370.5288–0.2650.2930.2940.2990.2990.3110.315جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

0.1650.1870.2120.2450.2790.3050.309202.102.532.3460مايل160

........0.2850.3030.30500........بوركينا فا�سو161

0.2093..0.2940.2640.2940.300200.05....0.295ليربيا162
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اجتاهات دليل التنمية الب�شرية، 1980-2010 

دليل التنمية الب�رشية
الرتتيب ح�سب دليل 

التنمية الب�رشية
املتو�سط ال�سنوي ملعدل منو دليل 

التنمية الب�رشية 
التح�سن يف ترتيب 

دليل التنمية 
aالب�رشية )الن�سبة املئوية(التغريالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

19801990199520002005200920102005–20102009–20101980–20101990–20102000–20101980–2010

..0.90....60–0.2690.2990.2930.295......ت�ساد163

........10–0.2780.2860.289........غينيا - بي�ساو164

0.1950.1780.1860.2240.2630.2800.284001.252.342.3733موزامبيق165

0.1810.2360.2160.2230.2390.2760.282101.470.872.3317بوروندي166

101.511.872.0945–0.1660.1800.1920.2120.2410.2580.261النيجر167

0.441.7594–0.37–0.2670.2610.2260.2010.2230.2330.23900جمهورية الكونغو الدميقراطية168

5.0595–3.53–1.81–0.2410.2840.2620.2320.1590.1180.14000زمبابوي169

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
0.7540.7980.8270.8520.8680.8760.879——0.510.480.31—

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

0.7010.7610.7790.7990.8290.8400.844——0.620.510.54—

البلدان النامية
—1.321.121.14——0.3960.4700.5050.5250.5620.5830.588الدول العربية

—1.731.611.40——0.3830.4660.5190.5590.6000.6360.643�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
—1.110.310.80——0.5030.6600.6280.6480.6790.6980.702اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

—0.680.680.64——0.5730.6140.6400.6600.6810.6990.704اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—1.651.441.61——0.3150.3870.4150.4400.4810.5100.516جنوب اآ�سيا

—0.940.462.10——0.2930.3540.3580.3150.3660.3840.389جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

—0.510.480.31——0.7530.7970.8270.8510.8670.8750.878تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
—0.850.620.84——0.5560.6330.6340.6590.6920.7120.717تنمية ب�رشية مرتفعة

—1.651.491.49——0.3610.4400.4800.5100.5550.5860.592تنمية ب�رشية متو�سطة
—1.241.191.68——0.2710.3100.3240.3320.3660.3880.393تنمية ب�رشية منخف�سة

—1.441.401.72——0.2510.2920.3110.3250.3570.3820.386اأقل البلدان منوًا

—1.050.850.89——0.4550.5260.5540.5700.5980.6190.624العامل

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 7:  ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اإدارة ال�سوؤون 

االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، وبارو اأند يل 
 ،)2010g( والبنك الدويل ،)2010a( ومعهد اليون�سكو لالإح�ساء ،)2010(

 .)2010a( و�سندوق النقد الدويل
االأعمدة 8 اإىل 13: ا�ستندت احل�سابات اإىل قيمة دليل التنمية الب�رشية 

لالأعوام املعنية.

مالحظات
جرى القيا�ص على اأ�سا�ص االنحراف عن امل�سار )انظر الف�سل 2(.   .a

انخفا�ص االأرقام يعني �رشعة التح�سن.  
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دليل التنمية الب�صرية معدلً
بعامل عدم امل�صاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
f25.8 0.9380.8766.600.9274.00.9192.40.78813.1الرنويج1

f35.2 0.9370.8647.900.9344.70.9821.70.70216.6اأ�سرتاليا2

36.2........0.9125.0......0.907نيوزيلندا3

f40.8 90.8866.00.8633.20.66723.5–0.9020.79911.4الواليات املتحدة االأمريكية4

f34.3 30.9114.60.8883.20.66418.8–0.8950.8139.2اآيرلندا5

....................0.891ليختن�ستاين6

f30.9 0.8900.8188.110.9114.60.8344.00.72015.3هولندا7

f32.6 20.9185.00.8343.20.69817.1–0.8880.8128.6كندا8

f25.0 0.8850.8246.940.9343.70.8253.60.72613.0ال�سويد9

f28.3 0.8850.8148.030.9114.40.8582.30.68916.7اأملانيا10

24.9........0.9613.9......0.884اليابان11

f31.6 180.9024.80.66325.50.65318.4–0.8770.73116.7جمهورية كوريا12

f33.7 0.8740.8137.140.9414.40.7862.00.72514.3�سوي�رشا13

f32.7 30.9324.50.7519.10.70913.9–0.8720.7929.2فرن�سا14

f39.2 110.9224.80.7997.90.60323.7–0.8720.76312.5اإ�رشائيل15

f26.9 0.8710.8067.520.9134.00.8054.70.71113.4فنلندا16

..f 0.8690.8116.650.9483.50.8542.60.65913.4اآي�سلندا17

f33.0 0.8670.7948.420.9114.60.7845.20.70115.1بلجيكا18

f24.7 0.8660.8106.560.8844.80.8133.00.73811.3الدامنرك19

f34.7 0.8630.7799.700.9284.40.7815.70.65318.5اأ�سبانيا20

43.4........0.9504.1......0.862هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

f34.3 20.9074.00.7885.80.63319.9–0.8550.76810.2اليونان22

f36.0 50.9314.30.70611.80.64519.4–0.8540.75212.0اإيطاليا23

..f 0.8520.7759.020.9034.80.6926.20.74615.7لك�سمربغ24

f29.1 0.8510.7877.550.9134.50.7532.40.70915.1النم�سا25

f36.0 0.8490.7669.710.9004.90.7662.10.65321.0اململكة املتحدة26

42.5........0.9253.8......0.846�سنغافورة27

f25.8 0.8410.7906.180.8624.30.8591.30.66712.2اجلمهورية الت�سيكية28

f31.2 0.8280.7716.950.8914.30.7504.00.68512.2�سلوفينيا29

....................0.824اأندورا30

f25.8 0.8180.7646.730.8166.50.8211.70.66411.7�سلوفاكيا31

..........0.8467.4......0.815االإمارات العربية املتحدة32

..........0.8975.6......0.815مالطة33

f36.0 0.8120.7339.800.7847.90.8513.10.59017.7اإ�ستونيا34

..f 10.9015.10.62615.70.65013.8–0.8100.71611.7قرب�ص35

g30.0 0.8050.7368.630.7966.60.8154.10.61414.7هنغاريا36

..........0.8605.4......0.805بروين دار ال�سالم37

41.1........0.8207.4......0.803قطر38

..........0.8168.1......0.801البحرين39

f38.5 10.8914.80.6705.70.57523.9–0.7950.70011.9الربتغال40

f34.9 0.7950.70910.810.8296.40.7287.10.59018.4بولندا41

..g 0.63116.1....0.8417.9......0.788بربادو�ص42

  تنمية ب�رشية مرتفعة
..g 40.7779.70.6657.90.58624.5–0.7840.67114.4جزر البهاما43

f35.8 0.7830.69311.510.7528.80.8044.30.55120.6ليتوانيا44

f52.0 100.8676.90.65613.30.44834.1–0.7830.63419.0�سيلي45
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دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

f48.8 110.79010.40.67212.10.46034.4–0.7750.62219.7االأرجنتني46

..........0.8507.3......0.771الكويت47

f36.3 0.7690.68411.020.7688.50.7783.30.53620.5التفيا48

h36.9 0.7690.6939.940.8017.30.7119.60.58412.6اجلبل االأ�سود49

g32.1 0.7670.67512.130.75110.90.69313.10.59012.2رومانيا50

g29.0 20.8446.00.63610.40.51227.8–0.7670.65015.3كرواتيا51

f47.1 20.80610.10.65310.80.50426.3–0.7650.64216.1اأوروغواي52

..........0.75912.1......0.755اجلماهريية العربية الليبية53

f54.9 200.76613.60.6449.90.32152.6–0.7550.54128.3بنما54

..........0.73712.7......0.752اململكة العربية ال�سعودية55

f51.6 80.78712.30.56417.90.46931.6–0.7500.59321.0املك�سيك56

f37.9 0.48828.7....0.7978.0......0.744ماليزيا57

g29.2 0.7430.65911.350.7719.40.6828.10.54516.1بلغاريا58

h40.3 20.65317.40.6116.60.60121.9–0.7360.62115.5ترينيداد وتوباغو59

h28.2 0.7350.65610.860.7839.00.64011.10.56212.2�رشبيا60

g28.8 0.7320.6649.390.7168.80.6838.00.59911.1بيالرو�ص61

f48.9 60.8588.30.51917.70.42833.7–0.7250.57620.6كو�ستاريكا62

g50.5 260.70916.50.51030.20.34842.7–0.7230.50130.7بريو63

g33.0 0.7190.62712.740.80210.90.60112.70.51214.4األبانيا64

g43.7 0.7190.63611.570.66111.50.63111.20.61611.9االحتاد الرو�سي65

h30.9 0.7140.61713.630.59517.20.7535.30.52517.6كازاخ�ستان66

g16.8 0.7130.61413.830.61323.80.64612.00.5864.4اأذربيجان67

g36.3 20.7989.20.54519.40.41631.1–0.7100.56520.4البو�سنة والهر�سك68

f27.6 0.7100.6528.1140.68511.00.7952.80.50910.4اأوكرانيا69

38.3........0.68017.3......0.702اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

h42.8 0.7010.58416.740.77310.40.52717.50.48921.8جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

..........0.73111.4......0.701موري�سيو�ص72

f55.0 150.69816.60.47025.70.40137.6–0.6990.50927.2الربازيل73

h40.8 0.6980.57917.050.66719.00.7494.90.38825.9جورجيا74

f43.4 10.74513.30.49517.00.44932.0–0.6960.54921.2فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

g30.2 0.6950.61911.0120.72715.30.6756.50.48310.8اأرمينيا76

f54.4 0.6950.55420.230.74515.20.50121.80.45823.4اإكوادور77

g59.6 160.78812.40.54519.80.28248.5–0.6940.49528.7بليز78

f58.5 180.71815.10.48223.90.34443.6–0.6890.49228.6كولومبيا79

g45.5 0.6880.57416.690.69016.70.6198.30.44224.1جامايكا80

i40.8 60.75112.70.37838.70.46921.8–0.6830.51125.2تون�ص81

g37.7 0.6810.55019.270.72913.30.50825.10.45018.7االأردن82

h41.2 0.6790.51823.610.69016.50.40527.40.49826.5تركيا83

35.3........0.68817.9......0.677اجلزائر84

......0.70514.50.7215.1......0.677تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
......0.67113.90.67911.0......0.669فيجي86

g40.8 120.52027.50.64710.20.35538.7–0.6690.49326.4تركمان�ستان87

f48.4 70.67818.90.45022.20.40732.6–0.6630.49924.8اجلمهورية الدومينيكية88

i41.5 0.6630.51123.000.71415.60.45323.20.41229.5ال�سني89

f46.9 140.68716.50.41532.50.38232.7–0.6590.47727.6ال�سلفادور90

g41.1 0.6580.54617.1110.75612.30.51917.90.41420.8�رشي النكا91

g42.5 0.6540.51621.250.7069.50.49118.00.39634.0تايلند92

g41.5 0.6480.51221.050.44631.90.5757.30.52322.1غابون93

g52.8 70.65116.70.47520.10.37834.9–0.6460.48924.3�سورينام94

f57.2 170.53427.20.51028.70.23254.2–0.6430.39838.0بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

f53.2 60.66319.90.49419.80.34233.4–0.6400.48224.7باراغواي96

g44.0 0.6380.51818.9110.70515.00.55412.90.35528.0الفلبني97

61.0........0.41725.9......0.633بوت�سوانا98

g37.4 0.6230.53913.5160.67313.10.6357.50.36719.4جمهورية مولدوفا99

g36.6 0.6220.52715.2160.57922.60.6355.80.39916.4منغوليا100

g32.1 70.64119.80.30443.60.46515.9–0.6200.44927.5م�رش101

h36.7 0.6170.52115.7170.56525.90.6721.40.37217.9اأوزبك�ستان102
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دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

..f 110.61620.50.50322.40.17063.1–0.6140.37539.0ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

f43.2 0.6110.49718.670.56725.20.5889.60.36920.3غيانا104

h74.3 150.50324.50.42927.80.17868.3–0.6060.33844.3ناميبيا105

f55.3 40.66919.70.37931.00.29139.7–0.6040.41930.6هندورا�ص106

g37.4 0.6020.50815.6140.70015.50.43311.50.43419.5ملديف107

g37.6 0.6000.49417.790.67816.80.42421.40.41814.8اإندوني�سيا108

g33.5 0.5980.50815.1150.60121.60.61111.10.35712.2قريغيز�ستان109

h57.8 10.35330.20.52920.80.37340.9–0.5970.41131.2جنوب اأفريقيا110

..g 0.5890.46720.840.76911.10.31231.50.42418.3اجلمهورية العربية ال�سورية111

g33.6 0.5800.46919.160.51731.00.6089.40.32815.3طاجيك�ستان112

g37.8 0.5720.47816.490.75013.80.39817.10.36718.2فييت نام113

g40.9 0.5670.40728.120.67118.30.24642.70.40920.7املغرب114

g52.3 0.5650.42624.660.71815.60.33333.30.32423.8نيكاراغوا115

f53.7 0.5600.37233.600.64020.40.27036.10.29742.5غواتيماال116

......0.25548.20.29729.2......0.538غينيا االإ�ستوائية117

50.4....0.68816.40.27730.7......0.534الراأ�ص االأخ�رش118

g36.8 0.5190.36529.600.48331.30.25540.60.39714.7الهند119

g31.9 40.43834.30.19744.30.43319.2–0.5020.33433.3تيمور -  لي�ستي120

g50.7 70.27236.40.33638.30.35932.3–0.4980.32035.7�سوازيلند121

g32.6 0.4970.37424.850.52627.60.28730.50.34515.5جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

......0.55725.20.28430.2......0.494جزر �سليمان123

g44.2 0.4940.35128.830.44533.40.33131.10.29521.4كمبوديا124

g31.2 0.4900.33631.510.50132.90.19646.40.38510.6باك�ستان125

g47.3 0.4890.33431.800.31241.90.33030.00.36022.0الكونغو126

50.6....0.47934.40.32422.7......0.488�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
g47.7 10.35437.20.36929.20.25228.8–0.4700.32031.9كينيا128

g31.0 0.4690.33129.410.55525.30.21944.80.29914.8بنغالدي�ص129

g42.8 0.4670.34925.470.35439.70.4877.50.24625.4غانا130

g44.6 10.27944.40.31235.30.32119.9–0.4600.30433.9الكامريون131

..........0.41838.2......0.451ميامنار132

g37.7 20.47731.20.14949.80.34117.6–0.4390.28934.2اليمن133

g38.6 50.40439.70.20244.10.27619.2–0.4350.28235.2بنن134

g47.2 0.4350.30829.230.41536.40.32030.80.22019.3مدغ�سقر135

g39.0 50.36138.90.19943.20.31021.5–0.4330.28135.1موريتانيا136

50.9........0.47028.5......0.431بابوا غينيا اجلديدة137

g47.3 0.4280.29231.930.56924.30.19343.30.22626.4نيبال138

g34.4 0.4280.28732.920.44335.40.26441.50.20320.0توغو139

h64.3 110.53427.00.18547.40.14054.0–0.4280.24043.9جزر القمر140

h52.5 0.4270.28234.000.26036.60.36824.90.23439.5لي�سوتو141

g42.9 60.22051.10.22846.00.29825.1–0.4230.24641.7نيجرييا142

g42.6 0.4220.28632.150.32140.70.32128.20.22926.4اأوغندا143

g39.2 0.4110.26236.200.35937.40.17247.30.29321.1ال�سنغال144

h59.5 70.44332.90.21940.70.14147.9–0.4040.23940.8هايتي145

g58.6 40.20653.70.20726.20.33436.4–0.4030.24239.9اأنغوال146

g39.9 0.4020.25237.300.33841.00.14447.00.32921.3جيبوتي147

g34.6 0.3980.28528.490.36537.50.23728.70.26817.6جمهورية تنزانيا املتحدة148

g48.4 0.3970.25436.130.36140.50.16044.80.28120.5كوت ديفوار149

g50.7 0.3950.27031.570.23146.50.33024.20.25920.8زامبيا150

g47.3 20.35638.50.17444.70.21833.3–0.3900.23839.0غامبيا151

g46.7 0.3850.24337.030.25947.40.26330.70.21031.5رواندا152

g39.0 0.3850.26132.180.32740.30.25634.70.21319.7مالوي153

..........0.37938.5......0.379ال�سودان154

......0.16158.80.19939.3......0.349اأفغان�ستان155

g43.3 10.34144.50.13542.60.19926.8–0.3400.20938.4غينيا156

g29.8 0.3280.21634.310.33142.10.13738.20.22020.8اإثيوبيا157

g42.5 10.24844.50.15048.20.19222.2–0.3170.19339.3�سرياليون158

g43.6 30.22049.80.16345.90.17028.1–0.3150.18342.0جمهورية اأفريقيا الو�سطى159
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دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

مالحظات
تت�سمن املالحظة الفنية 2 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل التنمية   .a

الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة.  
ُيح�سب التغرّي يف الرتتيب يف البلدان التي �سملها ح�ساب دليل التنمية   .b

الب�رشية معداًل بعامل عدم امل�ساواة.  
ُح�سب عامل عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل جداول الوفيات ال�سادرة   .c

عن اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية يف االأمم املتحدة.   
ُح�سب عامل عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل بيانات من م�سوح خمتلفة   .d
لالأ�رش املعي�سية منها: درا�سة الدخل يف لك�سمربغ، وم�سح االحتاد   

االأوروبي حول الدخل والظروف املعي�سية ال�سادر عن املكتب   
االإح�سائي للجماعات االأوروبية، وقاعدة بيانات البنك الدويل   

حول توزيع الدخل، وامل�سح املتعدد املوؤ�رشات للمجموعات   
لليوني�سيف، وامل�سح ال�سحي والدميغرايف للوكالة االأمريكية للتنمية   

الدولية، وم�سح ال�سحة العاملية ملنظمة ال�سحة العاملية.  
ُح�سب عامل عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل بيانات من م�سوح خمتلفة   .e
لالأ�رش املعي�سية منها: درا�سة الدخل يف لك�سمربغ، وم�سح االحتاد   

االأوروبي حول الدخل والظروف املعي�سية ال�سادر عن املكتب   
االإح�سائي للجماعات االأوروبية، وقاعدة بيانات البنك الدويل   

حول توزيع الدخل، وامل�سح املتعدد املوؤ�رشات للمجموعات   
لليوني�سيف، وامل�سح ال�سحي والدميغرايف للوكالة االأمريكية للتنمية   

الدولية، وقاعدة البيانات عن تفاوت الدخل يف العامل للمعهد   

العاملي لبحوث اقت�سادات التنمية التابع جلامعة االأمم املتحدة.  
جرى تقدير التفاوت على اأ�سا�ص ن�سيب الفرد املتاح من دخل االأ�رشة.  .f

جرى تقدير عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل الدخل املحت�سب على  .g
اأ�سا�ص منهجية مطابقة موؤ�رشات االأ�سول هارتغن وكال�سن   

.)2010( )Harttgen and Klasen(  
جرى تقدير عدم امل�ساواة باال�ستناد اإىل �رشيحة الدخل وفق املعهد   .h

العاملي لبحوث اقت�سادات التنمية التابع جلامعة االأمم املتحدة.  
i.  جرى تقدير التفاوت يف م�ستوى املعي�سة على اأ�سا�ص ن�سيب الفرد من 

ا�ستهالك االأ�رشة.  
ا�ستندت احل�سابات اإىل اأقّل من ن�سف عدد البلدان.   .j

امل�سادر
العمود 1: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية 

واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )2009d(، وبارو اأند يل )2010(، 
ومعهد اليون�سكو لالإح�ساء )2010a(، والبنك الدويل )2010g(، و�سندوق 

.)2010a( النقد الدويل
العمود 2: ُح�سب على اأ�سا�ص املتو�ّسط الهند�سي لالأعمدة 5 و7 و9 

با�ستخدام منهجّية املالحظة الفنّية 2.
االأعمدة 3 و6 و8 و10:  ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات جداول الوفّيات 

ال�سادرة عن االأمم املتحدة، ودرا�سة الدخل يف لك�سمربغ، وم�سح االحتاد 
االأوروبي حول الدخل والظروف املعي�سية ال�سادر عن املكتب االإح�سائي 

للجماعات االأوروبية، وقاعدة بيانات البنك الدويل حول توزيع الدخل، 
وامل�سح املتعدد املوؤ�رشات للمجموعات لليوني�سيف، وامل�سح ال�سحي 

والدميغرايف للوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، وم�سح ال�سحة العاملية 
ملنظمة ال�سحة العاملية، وقاعدة البيانات عن تفاوت الدخل يف العامل 
للمعهد العاملي لبحوث اقت�سادات التنمية التابع جلامعة االأمم املتحدة 

با�ستخدام منهجّية املالحظة الفنّية 2.

العمود 4: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات العمودين 1 و2.
العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات العمود 6 واملوؤ�رش غري املعّدل 

ملتو�سط العمر املتوقع.
العمود 7: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات العمود 10 واملوؤ�رش غري املعّدل 

للتعليم.
العمود 9: ا�ستندت احل�سابات اإىل املوؤ�رش غري املعّدل للدخل.

  .)2010c( العمود 11: البنك الدويل

دليل التنمية        
aالب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معداًل بعامل
عدم امل�ساواة 

دليل متو�سط العمر املتوّقع 
عند الوالدة معداًل بعامل

cعدم امل�ساواة
دليل التعليم معداًل بعامل 

dعدم امل�ساواة
دليل الدخل معّداًل بعامل 

eعدم امل�ساواة
معامل جيني 

للدخل

القيمةالقيمةالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
الفارق االإجمايل 
)الن�سبة املئوية(

التغري
bالقيمةيف الرتتيب

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق
القيمة)الن�سبة املئوية(

الفارق   
)الن�سبة املئوية(

20102010201020102010201020102010201020102000–2010

g39.0 0.3090.19138.300.23150.10.13336.90.22725.4مايل160

g39.6 0.3050.19536.230.29644.50.10837.30.23125.3بوركينا فا�سو161

g52.6 0.3000.18837.310.35143.30.22546.40.08419.0ليربيا162

g39.8 0.2950.17939.300.21054.50.11937.80.22920.8ت�ساد163

h35.5 20.21552.50.17240.30.12432.5–0.2890.16642.4غينيا - بي�ساو164

g47.1 20.24445.70.14428.20.10758.1–0.2840.15545.3موزامبيق165

g33.3 0.2820.17737.020.25947.80.20636.30.10424.9بوروندي166

h43.9 0.2610.17333.920.27446.80.10931.30.17321.1النيجر167

g44.4 0.2390.15336.200.20952.90.24429.10.07022.1جمهورية الكونغو الدميقراطية168

h50.1 0.1400.09829.900.28134.20.41620.10.00834.5زمبابوي169

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
0.8790.78910.2..0.9075.00.8105.60.66919.5..

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

0.8440.756 j10.5..0.900 j5.30.790 j4.30.607 j21.8..

البلدان النامية
..j27.6..0.619 j21.60.289 j43.40.432 j17.7 0.5880.426الدول العربية

..j21.5..0.699 j16.30.452 j21.20.407 j27.1 0.6430.505�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
..0.67214.30.62311.90.53516.1..0.7020.60713.6اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

..0.72815.10.51022.10.39537.6..0.7040.52725.1اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..0.49930.40.24641.30.38318.2..0.5160.36130.2جنوب اآ�سيا

..0.29443.80.25434.10.23826.0..0.3890.26132.8جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

..0.9075.00.8105.70.66819.5..0.8780.78910.2تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
..0.71813.80.56117.60.47228.1..0.7170.57519.8تنمية ب�رشية مرتفعة

..0.61122.40.36929.30.40121.9..0.5920.44924.3تنمية ب�رشية متو�سطة
..0.34840.80.22738.20.24223.2..0.3930.26732.0تنمية ب�رشية منخف�سة

..0.37539.00.20938.00.23222.3..0.3860.26331.9اأقل البلدان منوًا

..0.63021.30.43628.20.42522.7..0.6240.48921.7العامل
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دليل الفوارق بني اجلن�صني

دليل
الفوارق بني 

aاجلن�سني
ن�سبة وفيات 

bاالأمهات
معدل خ�سوبة 

cاملراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي

)الن�سبة املئوية(

ال�سكان من
ذوي  التح�سيل 
العلمي الثانوي

على االأقل
)الن�سبة املئوية من 
الفئة العمرية 25 

وما فوق(

معدل
امل�ساركة يف 

القوى
العاملة

)الن�سبة املئوية(

معدل انت�سار 
و�سائل منع 

احلمل

الرعاية
ال�سحية ما قبل 

الوالدة،
زيارة واحدة

على االأقل

الوالدات التي 
جترى

با�رشاف جهاز 
�سحي متخ�س�ص

الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....50.23478.636.199.399.177.382.688.4الرنويج1

e 99..180.296414.929.795.197.269.983.070.8اأ�سرتاليا2

e 94....250.320922.633.671.673.572.184.5نيوزيلندا3

f95.394.568.780.672.8..99 370.4001135.917.0الواليات املتحدة االأمريكية4

100..290.344115.915.582.381.562.880.789.0اآيرلندا5

..............24.0........ليختن�ستاين6

100..10.17463.839.186.389.273.485.467.0هولندا7

100..160.289712.824.992.392.774.382.774.0كندا8

......30.21237.747.087.987.177.181.8ال�سويد9

g 100....70.24047.731.191.392.870.882.3اأملانيا10

100..120.27364.712.380.082.362.185.254.3اليابان11

100..200.310145.513.779.491.754.575.680.2جمهورية كوريا12

g 100....40.22855.527.262.974.576.687.8�سوي�رشا13

....110.26086.919.679.684.665.874.971.0فرن�سا14

......280.332414.314.278.977.261.170.1اإ�رشائيل15

100....80.248711.441.570.170.173.977.7فنلندا16

......130.279415.133.366.357.781.789.9اآي�سلندا17

....60.23687.736.275.779.860.973.574.6بلجيكا18

......20.20936.038.059.065.677.284.3الدامنرك19

....140.280412.133.670.975.763.281.765.7اأ�سبانيا20

....67.371.060.579.284.0..5.7......هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

....230.31738.914.764.472.055.479.076.2اليونان22

e 99....90.25134.920.276.584.151.674.5اإيطاليا23

100....240.3181212.323.366.473.958.173.9لك�سمربغ24

......190.300412.826.667.385.968.381.0النم�سا25

....320.355824.119.668.867.869.282.282.0اململكة املتحدة26

e 100....100.255144.524.557.364.860.681.8�سنغافورة27

100....270.330410.616.085.587.661.178.1اجلمهورية الت�سيكية28

100....170.29364.910.045.963.767.575.4�سلوفينيا29

..........h 25.050.850.9........اأندورا30

100....310.352620.719.380.887.161.376.5�سلوفاكيا31

100....450.4643716.022.576.977.342.592.6االإمارات العربية املتحدة32

g 100....350.395811.58.764.473.541.377.7مالطة33

100....390.4092521.420.894.494.670.278.6اإ�ستونيا34

100....150.284106.114.364.075.264.578.5قرب�ص35

100....340.382620.211.193.296.754.868.0هنغاريا36

100....66.623.562.677.8..1325.0....بروين دار ال�سالم37

100....940.6711215.90.062.154.749.393.1قطر38

h74.7 h33.586.5....99 550.5123216.713.857.0البحرين39

100..210.3101116.528.344.643.869.079.667.1الربتغال40

100....260.325813.918.079.783.956.971.0بولندا41

100100..420.4481642.713.789.587.676.584.9بربادو�ص42
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معدل خ�سوبة 

cاملراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي
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الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

تنمية ب�رشية مرتفعة
9899..74.382.8....1653.025.0....جزر البهاما43

100....330.3591121.917.791.995.765.571.6ليتوانيا44

100..530.5051659.612.767.369.848.178.964.2�سيلي45

600.5347756.939.857.054.957.081.665.39999االأرجنتني46

i52.243.945.684.5....100 430.451413.23.1الكويت47

100....220.3161015.220.094.896.270.678.8التفيا48

h98.8 h....39.49799 j 1414.711.197.5....اجلبل االأ�سود49

490.4782431.29.883.890.555.370.770.09499رومانيا50

100....300.345714.120.957.472.358.971.7كرواتيا51

540.5082061.112.356.651.764.484.677.09799اأوروغواي52

j 100....520.504973.27.755.644.025.181.1اجلماهريية العربية الليبية53

91....810.63413082.616.763.560.752.687.0بنما54

96..1280.7601826.10.050.357.921.881.823.8اململكة العربية ال�سعودية55

680.5766064.822.157.763.646.384.670.99494املك�سيك56

79100..500.4936212.814.666.072.846.782.1ماليزيا57

99....360.3991142.221.769.170.663.473.8بلغاريا58

480.4734534.633.367.666.659.481.942.59698ترينيداد وتوباغو59

j 41.29899....1422.121.661.770.7....�رشبيا60

j 68.174.172.699100....1821.332.5....بيالرو�ص61

9094..510.5013067.036.854.452.848.884.2كو�ستاريكا62

j 740.61424054.729.264.178.661.377.671.39173بريو63

610.5459214.27.183.289.255.576.460.197100األبانيا64

100....410.4422825.111.590.671.368.776.3االحتاد الرو�سي65

j 670.57514030.712.392.295.173.980.450.7100100كازاخ�ستان66

h96.0 h66.371.151.17789 j 620.5538233.811.490.0اأذربيجان67

j 65.478.135.799100....315.912.3....البو�سنة والهر�سك68

440.4631828.38.291.596.162.372.666.79999اأوكرانيا69

980.67414018.32.839.057.232.573.173.39897اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

j 50.474.813.59498....1021.731.7....جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

e 99..460.4661539.317.145.252.946.380.375.8موري�سيو�ص72

9897..800.63111075.69.448.846.364.085.2الربازيل73

h92.7 h59.877.447.39498 710.5976644.76.089.7جورجيا74

9495..640.5615789.918.633.429.654.082.7فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

660.5707635.78.494.194.868.681.853.19398اأرمينيا76

j 860.64521082.825.044.245.848.179.272.78499اإكوادور77

j 730.6005278.711.135.232.849.083.734.39496بليز78

j 900.65813074.39.749.548.543.379.878.29496كولومبيا79

j 840.63817077.313.674.071.162.278.469.09197جامايكا80

560.5151006.919.933.548.027.774.260.29690تون�ص81

760.6166224.58.557.673.824.778.357.19999االأردن82

770.6214438.89.127.146.826.974.671.09283تركيا83

700.5941807.36.536.349.338.283.161.48995اجلزائر84

k84.087.956.076.7....99 22.83.1......تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
99....86.688.640.280.4..21031.5....فيجي86

65.376.661.899100......13019.5....تركمان�ستان87

870.646150108.717.149.741.854.683.672.99998اجلمهورية الدومينيكية88

380.405459.721.354.870.474.584.886.99198ال�سني89

e 890.65317082.716.741.948.250.581.272.59484ال�سلفادور90

720.5995829.85.856.057.638.580.368.09999�رشي النكا91

690.58611037.312.725.633.770.785.081.19899تايلند92

990.67852089.916.153.834.771.182.932.79486غابون93
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الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

j 41.871.342.19090....7239.525.5....�سورينام94

960.67229078.214.755.167.964.182.960.67766بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

850.64315072.313.646.751.358.088.379.49677باراغواي96

780.62323045.020.265.963.750.280.650.69162الفلبني97

j 910.66338052.111.173.677.575.181.844.49794بوت�سوانا98

j 400.4292233.821.885.892.353.455.667.898100جمهورية مولدوفا99

570.5234616.64.283.081.870.079.566.09999منغوليا100

1080.71413039.03.743.461.124.476.460.37479م�رش101

j 61.773.764.999100....2412.916.4....اأوزبك�ستان102

88............25.40.0......ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

j 920.66747062.730.042.643.749.285.434.28183غيانا104

750.61521074.426.949.646.153.563.655.19581ناميبيا105

j 1010.68028093.123.431.936.343.484.665.29267هندورا�ص106

590.53312013.412.031.337.358.376.539.08184ملديف107

j 1000.68042039.811.624.231.153.386.261.49373اإندوني�سيا108

j 630.56015032.325.681.081.260.983.847.89798قريغيز�ستان109

l66.368.051.067.060.39291 820.63540059.233.9جنوب اأفريقيا110

j 1030.68713061.112.424.724.122.082.158.38493اجلمهورية العربية ال�سورية111

j 650.56817028.419.693.285.859.179.837.98983طاجيك�ستان112

j 580.53015016.625.824.728.074.280.679.09188فييت نام113

1040.69324018.96.220.136.428.783.663.06863املغرب114

970.674170112.718.530.844.748.681.972.49074نيكاراغوا115

1070.713290107.212.016.021.250.089.943.38441غواتيماال116

j 39.494.010.18663....680122.86.0....غينيا االإ�ستوائية117

j 56.282.761.39878....21094.918.1....الراأ�ص االأخ�رش118

j 1220.74845068.19.226.650.435.784.556.37447الهند119

61.684.810.06119....38053.829.2....تيمور -  لي�ستي120

j 930.66839083.922.149.946.155.275.850.68574�سوازيلند121

j 880.65066037.425.222.936.881.480.632.23520جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

e 7443..24.650.4....22041.80.0....جزر �سليمان123

950.67254039.215.811.620.675.685.540.06944كمبوديا124

1120.72132045.721.223.546.821.886.729.66139باك�ستان125

j 1210.744740112.89.243.848.762.483.644.38686الكونغو126

46.978.529.39881....66.17.3......�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
1170.738560103.59.820.138.677.688.939.39242كينيا128

j 1160.73457071.66.330.839.361.485.555.85118بنغالدي�ص129

1140.72956064.07.933.983.175.275.623.59057غانا130

1290.7631000127.513.921.134.954.082.229.28263الكامريون131

18.017.664.286.737.07657..38018.4....ميامنار132

1380.85343068.10.77.624.420.174.327.74736اليمن133

j 1270.759840111.810.811.325.968.179.017.08478بنن134

j 86.089.327.18051....510132.89.4....مدغ�سقر135

j 1180.73882090.019.98.020.860.482.29.37561موريتانيا136

e 7939..1330.78447055.00.912.424.472.174.2بابوا غينيا اجلديدة137

1100.716830101.433.217.939.965.981.948.04419نيبال138

j 1150.73151064.811.115.345.164.686.416.88462توغو139

j 74.685.925.77562....40045.73.0....جزر القمر140

j 1020.68596073.525.824.320.371.978.737.39055لي�سوتو141

j 39.574.814.75839....1100126.67.3....نيجرييا142

1090.715550150.030.79.120.880.591.223.79442اأوغندا143

j 1130.727980104.429.210.919.465.389.911.88752ال�سنغال144

j 1190.73967046.45.222.536.358.483.032.08526هايتي145

j 76.389.26.28047....1400123.737.3....اأنغوال146
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معدل خ�سوبة 

cاملراهقات

املقاعد يف 
املجل�ص 
النيابي

)الن�سبة املئوية(
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وما فوق(

معدل
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القوى
العاملة
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الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

j 63.280.317.89293....65023.013.9....جيبوتي147

j 88.891.126.47646....950130.430.4....جمهورية تنزانيا املتحدة148

1300.765810129.98.913.625.251.382.412.98557كوت ديفوار149

j 1240.752830141.815.225.744.260.478.740.89447زامبيا150

j 1200.74269088.19.416.531.671.285.117.59857غامبيا151

j 830.638130036.750.97.48.087.985.936.49652رواندا152

1260.7581100135.213.010.420.474.677.741.09254مالوي153

j 1060.70845056.816.812.818.232.374.07.66449ال�سودان154

1340.7971800121.325.95.834.033.385.518.61614اأفغان�ستان155

m....82.390.09.18838 j ..910152.3....غينيا156

80.891.114.7286....720104.421.4....اإثيوبيا157

j 1250.7562100126.013.29.520.467.168.18.28742�سرياليون158

j 1320.768980106.610.510.326.271.686.919.06954جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

j 1350.799970162.910.23.28.438.168.98.27049مايل160

79.791.517.48554....700130.915.3....بوركينا فا�سو161

1310.7661200141.613.815.739.269.176.811.47946ليربيا162

64.078.32.83914....1500164.45.2....ت�ساد163

j 61.285.410.37839....1100129.210.0....غينيا - بي�ساو164

j 1110.718520149.234.81.56.085.786.616.58948موزامبيق165

790.627110018.631.75.29.291.588.319.79234بوروندي166

1360.8071800157.412.42.57.637.988.111.24618النيجر167

j 1370.8141100201.47.710.736.257.486.820.68574جمهورية الكونغو الدميقراطية168

1050.70588064.618.248.862.060.874.560.29469زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
100100..........16.7........اأنتيغوا وبربودا

54.171.930.78851....44038.313.9....بوتان

470.4734545.243.273.980.448.677.072.6100100كوبا

h23.2 h......10094 18.829.7........دومينيكا

j 61.684.48.07028....45066.922.0....اإريرتيا

10099..........42.421.4......غرينادا

1230.75130085.525.522.042.714.271.549.88489العراق

90..36.1........4.4........كرييبا�ص

97..60.780.768.6....3700.020.1....جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

24.174.858.09698....15016.24.7....لبنان

8195..........3.0........جزر مار�سال

..............25.0........موناكو

35.69597........0.0........ناورو

....16.772.450.2......78.7......االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

10098..26.179.1....6410.49.1....ُعمان

100..32.8........6.9........باالو

100100..........6.7........�سانت كيت�ص ونيف�ص

9998..55.380.4....61.617.2......�سانت لو�سيا

95100..61.484.1....58.918.2......�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

100....41.879.5....27.68.2......�ساموا

..............15.0........�سان مارينو

..........h66.6 h 23.566.9........�سي�سيل

j 58.086.014.62633....140070.18.2....ال�سومال

97100..........0.0........توفالو

8493..79.788.6....47.03.9......فانواتو
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ال�سكان من
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)الن�سبة املئوية من 
الفئة العمرية 25 

وما فوق(

معدل
امل�ساركة يف 

القوى
العاملة

)الن�سبة املئوية(

معدل انت�سار 
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الذكوراالإناثالذكوراالإناثاالإناثالقيمةالرتتيبالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة املتزوجات 
من الفئة العمرية 

)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(15-49(
200820082003–2008d1990–2008d200820102010200820081990–2008d1990–2008d2000–2008d

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون

والتنمية يف امليدان االقت�سادي
—0.317819.420.684.086.665.580.1....99

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

—0.3761611.218.170.472.158.282.3..100100

البلدان النامية
0.69923842.68.731.845.027.078.246.97477—الدول العربية

9191..0.46712618.119.848.261.470.184.5—�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
0.4984128.212.578.074.058.675.063.09596—اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

9591..0.60912272.617.551.352.755.383.3—اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.73945465.010.427.449.137.284.253.87045—جنوب اآ�سيا

0.735881122.317.323.938.163.882.323.67348—جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

10099..0.319819.120.583.786.165.380.2—تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.5718247.713.361.261.352.779.566.39596—تنمية ب�رشية مرتفعة

0.59124241.816.040.957.454.784.168.48474—تنمية ب�رشية متو�سطة
0.748822108.914.419.032.061.383.427.86639—تنمية ب�رشية منخف�سة

0.746786104.516.617.829.164.785.229.56336—اأقل البلدان منوًا

8275..0.56027353.716.251.661.756.882.6—العامل

مالحظات
تت�سمن املالحظة الفنية 3 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل الفوارق   .a

بني اجلن�سني.  
حم�سوبة على اأ�سا�ص معدل وفيات االأمهات لكل 100,000 والدة حية.  .b

حم�سوب على اأ�سا�ص عدد الوالدات لكل 1,000 اإمراأة من الفئة   .c
العمرية 15-19.  

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .d
الوالدات يف االأماكن املخ�س�سة.  .e

f.  اأ�سا�ص احل�ساب هو االأع�ساء الذين ي�سّوتون يف جمل�ص النواب فقط.

تقديرات منظمة ال�سحة العاملية.  .g
تقديرات معهد اليون�سكو لالإح�ساء.  .h

مل تنتخب اأي امراأة يف انتخابات عام 2008، غري اأن امراأتني عّينتا   .i
يف جمل�ص الوزراء يف حزيران/يونيو 2008، والوزراء يف احلكومة   

ي�سغلون مقاعد يف الربملان اأي�سًا.  
ت�سمل الوالدات باإ�رشاف عاملني �سحّيني غري االأطباء واملمر�سني   .j

والقابالت القانونيات.  

مل تنتخب اأي امراأة يف انتخابات عام 2008، غري اأن امراأة واحدة   .k
عّينت يف جمل�ص الوزراء، والوزراء يف احلكومة ي�سغلون مقاعد يف   

الربملان اأي�سًا.  
ال ت�سمل البيانات املندوبني املناوبني الذين يعّينون ملهام خم�س�سة،   .l

وعددهم 36، بل جرى ح�ساب الن�سبة املئوية على اأ�سا�ص جمموع   
املقاعد الدائمة يف الربملان وعددها 54.  

ُحّل جمل�ص النواب عقب االنقالب الذي وقع يف كانون االأول/دي�سمرب   .m
.2008  

امل�سادر
 ،)2010c( العمودان 1 و2: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات اليوني�سيف

واإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة 
)2009d(، واالحتاد الربملاين الدويل )2010(، وبارو اأند يل )2010(، 

.)2010d( ومنظمة العمل الدولية
.)2010c( العمودان 3 و11: اليوني�سيف

العمود 4: اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة 
.)2009d(

العمود 5: االحتاد الربملاين الدويل )2010(.
العمودان 6 و7:  بارو اأند يل )2010(.

.)2010d( العمودان 8 و9:  منظمة العمل الدولية
العمود 10: االأمم املتحدة )2009(.

العمود 12: منظمة ال�سحة العاملية )2010(.
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ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر 
متعدد االبعاد

ال�سكان 
املعر�سون خلطر 

الفقر املتعدد 
b,cاالأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون وجهًا من اأوجه
احلرمان ال�سديد

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون 
خط فقر الدخل

دليل الفقر 
a,bاملتعدد االأبعاد

bجمموع ال�سكانbسدة احلرمان�dالتعليمdال�سحة
امل�ستوى 
dاملعي�سي

1.25 دوالر يف 
اليوم ح�سب 
معادل القوة 

خط الفقر القوميال�رشائية
)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....0.0000.046.73.10.03.10.0اجلمهورية الت�سيكية28

..2>0.00.00.40.03.10.0..�سلوفينيا29

16.8..0.0000.00.00.00.03.80.0�سلوفاكيا31

....0.0020.635.32.00.65.40.0االإمارات العربية املتحدة32

..2>0.0267.236.51.37.35.10.1اإ�ستونيا34

..2>0.0030.838.93.80.14.50.0هنغاريا36

214.8>..............بولندا41

تنمية ب�رشية مرتفعة
..2>..............ليتوانيا44

..2>..............�سيلي45

..f3.0 f37.7 f5.7 f15.4 f3.8 f4.7 f3.4 0.011االأرجنتني46

25.9>0.0010.346.71.30.11.61.1التفيا48

..2>0.0061.541.61.94.20.80.7اجلبل االأ�سود49

228.9>......2.8......رومانيا50

211.1>2.32.40.4..0.0071.641.6كرواتيا51

..2>0.0061.734.70.11.75.10.0اأوروغواي52

9.536.8..............بنما54

0.0154.038.95.810.19.26.74.047.0املك�سيك56

..2>..............ماليزيا57

212.8>..............بلغاريا58

....0.0205.635.10.41.55.60.8ترينيداد وتوباغو59

..2>3.65.20.40.8 40.0 0.0030.8�رشبيا60

217.4>0.0000.035.10.82.03.10.1بيالرو�ص61

223.9>..............كو�ستاريكا62

0.08519.843.117.18.514.638.27.751.6بريو63

218.5>0.0041.038.19.46.67.20.9األبانيا64

219.6>0.0051.338.90.81.63.50.4االحتاد الرو�سي65

215.4>0.0020.636.95.01.39.81.1كازاخ�ستان66

249.6>0.0215.438.612.410.220.34.2اأذربيجان67

219.5>0.0030.837.27.011.10.40.8البو�سنة والهر�سك68

219.5>0.0082.235.71.26.22.10.2اأوكرانيا69

..2>..............اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

221.7>0.0081.940.96.75.97.20.9جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

0.0398.546.013.120.25.22.85.221.5الربازيل73

0.0030.835.25.32.45.94.613.454.5جورجيا74

..3.5.............. فنزويال )جمهورية-البوليفارية(75

0.0082.336.55.59.514.60.83.750.9اأرمينيا76

0.0092.241.62.12.34.63.94.738.3اإكوادور77

....0.0245.642.67.68.513.37.0بليز78

0.0419.244.18.313.217.59.716.045.1كولومبيا79

218.7>..............جامايكا80

..0.0102.837.14.91.113.16.92.6تون�ص81

214.2>0.0102.735.51.610.611.90.2االأردن82

19.015.416.07.32.627.0 45.9 0.0398.5تركيا83
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دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر 
متعدد االبعاد

ال�سكان 
املعر�سون خلطر 

الفقر املتعدد 
b,cاالأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون وجهًا من اأوجه
احلرمان ال�سديد

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون 
خط فقر الدخل

دليل الفقر 
a,bاملتعدد االأبعاد

bجمموع ال�سكانbسدة احلرمان�dالتعليمdال�سحة
امل�ستوى 
dاملعي�سي

1.25 دوالر يف 
اليوم ح�سب 
معادل القوة 

خط الفقر القوميال�رشائية
)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.04811.143.313.217.513.113.24.448.5اجلمهورية الدومينيكية88

0.05612.544.96.310.911.312.415.92.8ال�سني89

6.430.7..............ال�سلفادور90

0.0215.338.714.40.59.826.41422.7�رشي النكا91

..2>0.0061.738.59.912.65.61.5تايلند92

..22.419.235.434.84.8 45.5 0.16135.4غابون93

....0.0447.558.85.218.815.92.3�سورينام94

0.17536.348.321.637.831.438.011.737.7بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

..0.06413.348.515.07.513.132.46.5باراغواي96

..0.06712.653.511.113.614.218.222.6الفلبني97

0.0082.237.67.25.110.15.32.448.5جمهورية مولدوفا99

0.06515.841.020.76.819.039.62.236.1منغوليا100

216.7>0.0266.440.46.918.016.90.9م�رش101

0.0082.336.28.14.417.42.346.327.2اأوزبك�ستان102

....0.05513.839.76.54.712.410.8غيانا104

....0.18739.647.223.516.037.260.8ناميبيا105

0.16032.648.917.846.621.130.818.250.7هندورا�ص106

0.09520.845.912.212.614.431.229.416.7اإندوني�سيا108

0.0194.938.89.218.72.18.33.443.1قريغيز�ستان109

0.0143.146.73.93.28.110.826.222.0جنوب اأفريقيا110

....0.0215.537.57.120.413.61.3اجلمهورية العربية ال�سورية111

0.06817.140.023.114.335.621.921.553.5طاجيك�ستان112

0.07514.352.512.012.310.830.121.528.9فييت نام113

..0.13928.548.811.436.331.521.42.5املغرب114

0.21140.751.915.736.425.954.115.845.8نيكاراغوا115

0.12725.949.19.826.815.040.511.751.0غواتيماال116

..20.6..............الراأ�ص االأخ�رش118

0.29655.453.516.137.556.558.541.628.6الهند119

37.239.7..............تيمور -  لي�ستي120

0.18341.144.424.525.933.566.362.969.2�سوازيلند121

0.26747.356.514.143.922.359.744.033.5جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

0.26353.948.920.240.936.078.425.830.1كمبوديا124

..g51.0 g54.0 g11.8 g51.229.2 g42.922.6 0.275باك�ستان125

0.27055.948.422.521.747.673.854.142.3الكونغو126

..0.23651.645.823.936.726.674.328.4�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
0.30260.450.023.221.941.486.219.746.6كينيا128

0.29157.850.421.231.453.176.349.640.0بنغالدي�ص129

0.14030.146.421.424.117.957.53028.5غانا130

0.29954.654.718.337.442.667.932.839.9الكامريون131

32.0..0.08814.262.017.632.711.722.8ميامنار132

..0.28352.553.913.054.534.438.217.5اليمن133

0.41272.057.313.262.851.779.147.339.0بنن134

0.41370.558.514.855.449.683.767.868.7مدغ�سقر135

0.35261.757.115.155.344.166.821.246.3موريتانيا136

0.35064.754.115.638.058.377.255.130.9نيبال138

..0.28454.352.421.639.938.075.538.7توغو139

..0.40873.955.316.060.145.790.346.1جزر القمر140

0.22048.145.827.529.722.182.443.456.3لي�سوتو141

..0.36863.557.915.742.459.572.164.4نيجرييا142

51.531.1..............اأوغندا143

..0.38466.957.411.666.954.354.933.5ال�سنغال144

..0.30657.353.318.441.037.376.054.9هايتي145

..0.45277.458.410.756.960.882.054.3اأنغوال146
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دليل الفقر املتعدد االأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر 
متعدد االبعاد

ال�سكان 
املعر�سون خلطر 

الفقر املتعدد 
b,cاالأبعاد

ال�سكان الذين يعي�سون وجهًا من اأوجه
احلرمان ال�سديد

ن�سبة ال�سكان الذين يعي�سون دون 
خط فقر الدخل

دليل الفقر 
a,bاملتعدد االأبعاد

bجمموع ال�سكانbسدة احلرمان�dالتعليمdال�سحة
امل�ستوى 
dاملعي�سي

1.25 دوالر يف 
اليوم ح�سب 
معادل القوة 

خط الفقر القوميال�رشائية
)الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية()الن�سبة املئوية(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e2000–2008e

..0.13929.347.316.139.325.628.118.4جيبوتي147

0.36765.356.323.034.035.590.688.535.7جمهورية تنزانيا املتحدة148

..0.32052.261.416.462.740.637.723.3كوت ديفوار149

0.32563.751.117.830.151.378.364.368.0زامبيا150

0.32460.453.617.653.452.160.134.361.3غامبيا151

0.44381.454.414.053.646.195.376.656.9رواندا152

0.38472.353.219.843.645.293.973.952.4مالوي153

42.0................اأفغان�ستان155

..0.50582.461.39.474.860.884.470.1غينيا156

0.58290.064.75.283.948.294.23944.2اإثيوبيا157

0.48981.560.011.160.658.292.453.470.2�سرياليون158

..0.51286.459.37.672.756.292.362.4جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

..0.56487.164.77.381.165.886.851.4مايل160

0.53682.664.98.680.462.981.656.546.4بوركينا فا�سو161

..0.48483.957.79.568.959.691.683.7ليربيا162

..0.34462.954.728.239.48.295.261.9ت�ساد163

48.865.7..............غينيا - بي�ساو164

0.48179.860.39.869.152.786.474.755.2موزامبيق165

..0.53084.562.712.271.635.597.381.3بوروندي166

..0.64292.769.34.087.164.993.065.9النيجر167

0.39373.253.716.148.448.285.559.271.3جمهورية الكونغو الدميقراطية168

....0.17438.545.224.615.129.664.5زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..26.3..............بوتان

....0.05914.341.314.332.020.05.2العراق

....0.0030.738.212.714.62.80.8االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

..2>..............�سي�سيل

....0.51481.263.39.574.547.686.7ال�سومال

مالحظات
تت�سمن املالحظة الفنية 4 تفا�سيل حول طريقة ح�ساب دليل الفقر   .a

املتعدد االأبعاد.  
مل تتوفر جميع املوؤ�رشات جلميع البلدان: لذلك يجب توخي احلذر يف   .b
قيمة  رجحت  البيانات  توفر  عدم  حاالت  ويف  البلدان.  بني  املقارنة   

املوؤ�رشات على اأ�سا�ص جمموع 100 يف املائة ولالإطالع على   
التفا�سيل حول حاالت عدم توفر البيانات عن البلدان، انظر  

.)2010( Alkire and Santos  
الن�سبة املئوية من االأ�سخا�ص االإ�سافيني الذين يعانون من حرمان   .c

متعدد االأوجه عندما ُيح�سب احلد االأق�سى للموؤ�رشات املرجحة بالرقم 2. 

 
ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من حرمان يف 1,5 على االأقل من   .d
املوؤ�رشات املرجحة يف ال�سحة اأو التعليم اأو م�ستوى املعي�سة   

.)2010( Alkire and Santos ولالإطالع على التفا�سيل انظر  
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .e

تنطبق التقديرات على اأجزاء حمددة من البلد فقط.  .f
ينبغي تف�سري التقديرات على اأ�سا�ص احلد االأدنى الأن البيانات عن   .g

التغذية مل تكن متوفرة �سمن جمموعة البيانات امل�ستخدمة.  

امل�سادر
االأعمدة 1 و2 و4 اإىل 7: ا�ستندت احل�سابات اإىل البيانات الواردة يف 

م�سوح خمتلفة لالأ�رش املعي�سية حول احلرمان يف ال�سحة والتعليم وم�ستوى 
املعي�سة.

العمود 3: ا�ستندت احل�سابات اإىل عدد من امل�سوح لالأ�رش املعي�سية التي 
اأجريت بني عامي 2000 و2008 )امل�سوح ال�سحية والدميغرافية للوكالة 

االأمريكية للتنمية الدولية، وامل�سوح املتعددة املوؤ�رشات للمجموعات 
لليوني�سيف، وم�سوح منظمة ال�سحة العاملية(.

.)2010c( العمودان 8 و9: البنك الدويل
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التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.005231..93932الرنويج1

9190213.108123اأ�سرتاليا2

8990213.009223نيوزيلندا3

8385234.009232الواليات املتحدة االأمريكية4

8283210.007226اآيرلندا5

......0....2....ليختن�ستاين6

8788211.004130هولندا7

9192223.708220كندا8

9081210.006229ال�سويد9

8586213.504235اأملانيا10

7075213.303222اليابان11

55562215.7010122جمهورية كوريا12

236..9087221.00�سوي�رشا13

79782210.706223فرن�سا14

f23.8011..18 645823اإ�رشائيل15

9293210.009119فنلندا16

2.005225..86872اآي�سلندا17

23..8685222.506بلجيكا18

9693220.005237الدامنرك19

70702311.006217اأ�سبانيا20

5..11.803....9090هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

4339239.0015216اليونان22

63602212.106214اإيطاليا23

36..4.004..93902لك�سمربغ24

36..8586213.005النم�سا25

8182224.004224اململكة املتحدة26

73731145.001012�سنغافورة27

27....7371215.00اجلمهورية الت�سيكية28

36..8988219.509�سلوفينيا29

......0....2....اأندورا30

214..49512111.00�سلوفاكيا31

83850221.5020016االإمارات العربية املتحدة32

7673222.505121مالطة33

16..5353220.509اإ�ستونيا34

7473215.5018216قرب�ص35

4344215.5034215هنغاريا36

......0..........بروين دار ال�سالم37

77720224.008124قطر38

..890236.50201..البحرين39

6067228.006223الربتغال40

7468219.50825بولندا41

......0....2....بربادو�ص42
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6

امللحق الإح�صائي

التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة
......0..22....جزر البهاما43

4547212.3021211ليتوانيا44

72742210.508126�سيلي45

11..62592211.308االأرجنتني46

80780115.3019124الكويت47

17..3941223.0022التفيا48

13....47501217.00اجلبل االأ�سود49

54522312.503629رومانيا50

19....62482117.20كرواتيا51

19..8080217.605اأوروغواي52

..2..0364.50....اجلماهريية العربية الليبية53

14.506130..68642بنما54

60520476.5129022اململكة العربية ال�سعودية55

66662448.3011222املك�سيك56

11..83831244.304ماليزيا57

214..48452215.60بلغاريا58

12..8183237.004ترينيداد وتوباغو59

12....15.50..42372�رشبيا60

56570359.5022011بيالرو�ص61

8.009231..87872كو�ستاريكا62

59572220.9012118بريو63

214..47432221.80األبانيا64

13..50511460.9121االحتاد الرو�سي65

11..71691349.7123كازاخ�ستان66

45451253.5636125اأذربيجان67

28..32250210.50البو�سنة والهر�سك68

13..38382322.0023اأوكرانيا69

575904104.12319119اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

212..4251228.80جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

..2..14.00..2....موري�سيو�ص72

76732415.905219الربازيل73

23..43402318.802جورجيا74

65612339.517220فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

39392331.1017212اأرمينيا76

73712220.007215اإكوادور77

022..0....62622بليز78

75752540.1011229كولومبيا79

15....7374244.80جامايكا80

70761361.5214216تون�ص81

75760431.905114االأردن82

38462338.3113212تركيا83

50581349.6028116اجلزائر84

......0....1....تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
......0160.00....فيجي86

..0..02107.00....تركمان�ستان87

83832426.8012216اجلمهورية الدومينيكية88

..2..70680484.524ال�سني89

64632217.306214ال�سلفادور90

74742475.015212�رشي النكا91

84862344.0013229تايلند92

..2..43.50..1....غابون93

......2110.60....�سورينام94

74692324.2018227بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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6

تقرير التنمية الب�شرية 2010

التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

10..69672314.3010باراغواي96

87872438.3013224الفلبني97

15.5010118..84841بوت�سوانا98

20..48462333.8034جمهورية مولدوفا99

42402323.3020125منغوليا100

60551451.4324012م�رش101

76711367.7712123اأوزبك�ستان102

......0....2....ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

219..10.50..66651غيانا104

23....7675119.00ناميبيا105

64642242.009213هندورا�ص106

......2114.00....ملديف107

75752328.504211اإندوني�سيا108

63642140.0024112قريغيز�ستان109

7370138.5013224جنوب اأفريقيا110

10..72660478.0124اجلمهورية العربية ال�سورية111

59651232.0017119طاجيك�ستان112

73740381.719216فييت نام113

71810341.012406املغرب114

74762216.8013214نيكاراغوا115

63632229.5012023غواتيماال116

..0..1365.50....غينيا االإ�ستوائية117

......11.00..2....الراأ�ص االأخ�رش118

66602429.3115112الهند119

..0..2216.00....تيمور -  لي�ستي120

......0352.50....�سوازيلند121

84840192.0015142جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

......0..21....جزر �سليمان123

14..93911235.2111كمبوديا124

31402465.709115باك�ستان125

25..52551334.3043الكونغو126

......0....2....�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
23..58612425.0032كينيا128

62620437.30907بنغالدي�ص129

19..7472226.0014غانا130

20..69701430.5126الكامريون131

6....05102.79....ميامنار132

62541483.424119اليمن133

67662216.0020221بنن134

45.8012210..33292مدغ�سقر135

28..69760328.5118موريتانيا136

..2..2214.70....بابوا غينيا اجلديدة137

58572435.608211نيبال138

24231215.5022219توغو139

....19.0011..50402جزر القمر140

......27.50..1....لي�سوتو141

51472446.0027030نيجرييا142

21..76781321.5023اأوغندا143

54572322.0020026ال�سنغال144

26..42401215.0020هايتي145

69700336.5033039اأنغوال146

29..31.0013..65650جيبوتي147

32..54581215.5027جمهورية تنزانيا املتحدة148

....76750329.0022كوت ديفوار149

26.8017116..71681زامبيا150
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6

امللحق الإح�صائي

التمكني

امل�ساءلةاحلريات املدنيةاحلرية ال�سيا�سيةالقدرة على التغيري

الر�سا بحرية
اخليار

الدميقراطية)الن�سبة املئوية للر�سا( 
انتهاكات 

حقوق االإن�سان
حرية 

ال�سحافة
ال�سحافيون 
�سحايا الف�ساداملحتجزون

الالمركزية 
الدميقراطية

االلتزام
ال�سيا�سي

)العدد(d)الدليل(cالنقاط )1-5(bالنقاط )a)0-2االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين واجهوا 

النقاط )e)0-2حالة ر�سوة يف ال�سنة االأخرية(

)ن�سبة االأ�سخا�ص الذين 
عربوا عن راأيهم

للم�سوؤولني العامني(
200920092008200820092009200820082008

..0..1248.31....غامبيا151

77741264.7010126رواندا152

88882215.5010026مالوي153

38....69690554.00ال�سودان154

63561554.3031022اأفغان�ستان155

30....67630428.50غينيا156

35371349.0414117اإثيوبيا157

72732334.0015041�سرياليون158

038..66671417.80جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

4963228.0023216مايل160

57561315.0014112بوركينا فا�سو161

28..72712215.5029ليربيا162

52411544.5016022ت�ساد163

......2123.50....غينيا - بي�ساو164

51491319.0020115موزامبيق165

43442429.0014213بوروندي166

19..88872348.5017النيجر167

019..54551553.50جمهورية الكونغو الدميقراطية168

10..41431446.5033زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
......0....2....اأنتيغوا وبربودا

......15.80..2....بوتان

140..26280394.022كوبا

......0....2....دومينيكا

..0..13115.519....اإريرتيا

......0....2....غرينادا

21..37390553.3136العراق

......0....2....كرييبا�ص

..2..112.50..0....جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

66640315.4030112لبنان

......0....2....جزر مار�سال

......0..........موناكو

......0....2....ناورو

g69.8015..20 5..4647االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

..0..0129.50....ُعمان

......0....2....باالو

......0....2....�سانت كيت�ص ونيف�ص

..2..0....2....�سانت لو�سيا

......0....2....�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

..0..0....1....�ساموا

......0....2....�سان مارينو

......16.00..1....�سي�سيل

......0577.50....ال�سومال

......0....2....توفالو

..2..0....2....فانواتو

مالحظات
0 غري دميقراطي، 1 دميقراطي بدون تعاقب، 2 دميقراطي.  .a

1 اأقل حد من االنتهاكات حلقوق االإن�سان، 5 اأعلى حد من االنتهاكات   .b
حلقوق االإن�سان.   

c.  النقطة االأدنى تعني اأعلى م�ستوى من احلرية لل�سحافة. 
d.  ت�سري البيانات اإىل حاالت موثقة ل�سحافيني تعر�سوا لالحتجاز 

حتى 1 كانون االأول/دي�سمرب 2009. والبلدان التي ت�سجل   
النقطة 0 مل ت�سهد اأي حالة موثقة حتى ذلك التاريخ.  

0 عدم ح�سول انتخابات حملية، 1 انتخاب الهيئة الت�رشيعية وتعيني   .e
الهيئة التنفيذية، 2 انتخاب الهيئتني الت�رشيعية والتنفيذية حمليًا.  
ت�سري اإىل حدود اإ�رشائيل ما قبل عام 1967 وال ت�سمل االأرا�سي   .f

الفل�سطينية املحتلة )غزة وال�سفة الغربية(.  
ت�سري اإىل االنتهاكات التي ترتكبها اإ�رشائيل داخل االأرا�سي الفل�سطينية   .g

املحتلة، والنقطة 4 ت�سري اإىل اأعمال العنف يف ال�سفة الغربية على يد   
اأ�سخا�ص تابعني لل�سلطة الفل�سطينية اأو يعملون معها.  

امل�سادر
االأعمدة 1 و2 و7 و9: قاعدة بيانات غالوب العاملّية )2010(.  

 Cheibub, Ghandi, and( وفريالند  وغاندي  �سيبوب   :3 العمود 
.)2010( )Vreeland

)Gibney, Cornett, and Woods( العمود 4: جيبني وكورنيت وود�ص
.)2010(

العمود 5: مرا�سلون بال حدود )2009(.

العمود 6: جلنة حماية ال�سحفيني )2009(.

العمود 8: بيك )Beck( واآخرون )2001(.
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

ال�صتدامة والتعر�ض للمخاطر 7
املدخرات 
ال�سافية 
aاملعدلة

الب�سمة 
االإيكولوجية 

لالإ�ستهالك

احل�سة من جمموع اإمدادات 
الطاقة االأولية 

ن�سيب
الفرد من 
انبعاثات 

ثاين اأك�سيد 
الكربون

املنطقة 
املحمية

ن�سبة ال�سكان 
الذين 

يعي�سون 
على اأرا�ص 

متدهورة

ال�سكان الذين ال ي�ستخدمون 
م�سادر حم�ّسنة

معّدل الوفيات 
الناجمة عن تلوث 

الهواء واملياه 
من م�سادر داخلّية 

dوخارجّية

ال�سكان
املت�رشرون
من الكوارث
 eالطبيعية

الوقود 
bاالأحفوري

امل�سادر 
cاملياهاملتجددة

مرافق ال�رشف 
ال�سحي

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
16.24.269317.48.614.40006549الرنويج1

94617.418.110.590035458..15.0اأ�سرتاليا2

0189..7.667336.77.425.950..نيوزيلندا3

0.99.086519.019.014.81101357,322الواليات املتحدة االأمريكية4

7.58.29138.810.41.0001046اآيرلندا5

..0......42.4............ليختن�ستاين6

1.24.693411.210.312.45002030–هولندا7

7.65.8761616.216.78.03008463كندا8

33316.05.611.3000554..20.5ال�سويد9

f9.740.5800124449 4.081912.1..اأملانيا10

15.34.18339.510.116.30001941,378اليابان11

21.13.78215.69.92.43201501,232جمهورية كوريا12

5.652216.35.622.8000108108..�سوي�رشا13

9.84.65177.06.215.140081108فرن�سا14

11.35.49647.410.318.713002139اإ�رشائيل15

16.05.5502410.212.79.1000198فنلندا16

19818.17.49.7000044....اآي�سلندا17

5.773410.810.30.9100020327..بلجيكا18

13.87.282189.89.95.09001110الدامنرك19

10.15.68375.98.08.610013720اأ�سبانيا20

083......9504.85.541.8....هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

4.85.89457.28.713.8102226195–اليونان22

137127..8.64.99177.58.19.920اإيطاليا23

0000..89326.024.519.8....لك�سمربغ24

17.64.973267.98.622.9300147820النم�سا25

10.09.424.4300189683..3.96.190اململكة املتحدة26

0026252..34.74.5100015.612.85.4�سنغافورة27

13.45.383512.711.315.14021672,344اجلمهورية الت�سيكية28

f7.612.181015033 18.13.969106.4�سلوفينيا29

..000..6.0............اأندورا30

f7.023.590074219 81.14.97168.4–�سلوفاكيا31

..10.3100029.432.85.620351..االإمارات العربية املتحدة32

..000..10006.36.317.3....مالطة33

f13.120.0525748 9.06.4901016.4اإ�ستونيا34

9736.89.211.011002420..2.8–قرب�ص35

5.03.27956.05.75.11700208509هنغاريا36

..0....100025.015.542.90....بروين دار ال�سالم37

..9.7100025.256.20.70000..قطر38

..0....100024.128.81.40..15.6البحرين39

4.14.479184.45.75.92101911,560الربتغال40

9.23.99469.18.321.81301016261بولندا41

0000..4.04.60.1........بربادو�ص42
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امللحق الإح�صائي

اال�شتدامة والتعر�ض للمخاطر

املدخرات 
ال�سافية 
aاملعدلة

الب�سمة 
االإيكولوجية 

لالإ�ستهالك

احل�سة من جمموع اإمدادات 
الطاقة االأولية 

ن�سيب
الفرد من 
انبعاثات 

ثاين اأك�سيد 
الكربون

املنطقة 
املحمية

ن�سبة ال�سكان 
الذين 

يعي�سون 
على اأرا�ص 

متدهورة

ال�سكان الذين ال ي�ستخدمون 
م�سادر حم�ّسنة

معّدل الوفيات 
الناجمة عن تلوث 

الهواء واملياه 
من م�سادر داخلّية 

dوخارجّية

ال�سكان
املت�رشرون
من الكوارث
 eالطبيعية

الوقود 
bاالأحفوري

امل�سادر 
cاملياهاملتجددة

مرافق ال�رشف 
ال�سحي

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

تنمية ب�رشية مرتفعة
006,666....7.66.513.7........جزر البهاما43

2040....6.63.36296.04.24.55ليتوانيا44

0.43.178222.73.716.51441614,774–�سيلي45

7.73.09073.54.45.423103491,963االأرجنتني46

9.77.9100019.031.21.61101150الكويت47

f3.317.8212205 14.84.664305.1التفيا48

13.38280273............اجلبل االأ�سود49

284601,072..13.72.783136.84.67.113رومانيا50

f5.27.3181122552 11.33.38773.7كرواتيا51

62381.32.10.36004214,824..7.2اأوروغواي52

..3310..3.29919.29.20.18..اجلماهريية العربية الليبية53

18.93.275251.32.018.747311892,950بنما54

10861....1.83.5100013.215.831.34–اململكة العربية ال�سعودية55

9.03.28994.64.111.146151746,587املك�سيك56

9553.17.217.9104601,667....ماليزيا57

2.93.37858.76.39.1800437203بلغاريا58

680146..100013.925.331.2..19.2–ترينيداد وتوباغو59

6.019180176....8911....�رشبيا60

19.84.29259.67.17.3507100بيالرو�ص61

9.12.747531.01.820.913511811,383كو�ستاريكا62

7.01.870301.01.413.61183224418,032بريو63

8.52.668212.31.49.86329721,349األبانيا64

f10.99.034132411,531 1.64.489313.9االحتاد الرو�سي65

f12.62.52453358571 2.54.499115.9كازاخ�ستان66

f4.27.242055525474 0.12.39825.9–اأذربيجان67

f7.00.66157910,832 3.49191.2..البو�سنة والهر�سك68

8.52.782111.96.93.56253131,561اأوكرانيا69

13458,770....2.79914.06.67.125..اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

f5.34.9701114860,392 8585.6..9.0جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

1981220..1.43.14.5......8.5موري�سيو�ص72

53441.41.928.083202693,908..5.2الربازيل73

f1.23.722542118,916 70302.9..0.3–جورجيا74

69506....6.52.388126.26.353.82فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

f1.58.0104101,04510,704 18.11.67161.1اأرمينيا76

0.41.987131.62.425.12681249,126اإكوادور77

1.72.928.01110054,328......8.8بليز78

1.51.971291.61.420.4282616811,288كولومبيا79

90103.44.518.9361734017,504....جامايكا80

7.01.986141.62.31.337615174362تون�ص81

3.62.09823.23.69.422422042,639االأردن82

8.32.890102.63.61.95110427957تركيا83

21.41.910003.14.06.329175324622اجلزائر84

04018,168..0.81.314.5........تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
06,720......1.11.91.3....7.13.7–فيجي86

f9.03.011..26910 3.810007.2..تركمان�ستان87

0.31.481201.32.122.1714172563,319–اجلمهورية الدومينيكية88

35.11.887122.14.616.69114569396,359ال�سني89

42580.51.00.86131321539,965..0.1–ال�سلفادور90

10.40.946550.20.620.82110931531,444�رشي النكا91

18.01.781191.84.319.6172434546,173تايلند92

40606.61.614.9013673721,357..3.6غابون93

4.55.411.4071606,744........�سورينام94

4.72.482180.81.218.22147563317,895–بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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اال�شتدامة والتعر�ض للمخاطر

املدخرات 
ال�سافية 
aاملعدلة

الب�سمة 
االإيكولوجية 

لالإ�ستهالك

احل�سة من جمموع اإمدادات 
الطاقة االأولية 

ن�سيب
الفرد من 
انبعاثات 

ثاين اأك�سيد 
الكربون

املنطقة 
املحمية

ن�سبة ال�سكان 
الذين 

يعي�سون 
على اأرا�ص 

متدهورة

ال�سكان الذين ال ي�ستخدمون 
م�سادر حم�ّسنة

معّدل الوفيات 
الناجمة عن تلوث 

الهواء واملياه 
من م�سادر داخلّية 

dوخارجّية

ال�سكان
املت�رشرون
من الكوارث
 eالطبيعية

الوقود 
bاالأحفوري

امل�سادر 
cاملياهاملتجددة

مرافق ال�رشف 
ال�سحي

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

9.03.415850.50.75.51143022410,590باراغواي96

57430.70.810.9292432260,119..22.3الفلبني97

37.23.969231.62.630.9225407717,925بوت�سوانا98

f2.01.422102134086,995 17.31.79024.8جمهورية مولدوفا99

9634.53.613.4312450318120,113..3.0منغوليا100

2.11.49641.42.25.925163452م�رش101

f4.32.3271307152,431 14.11.79915.3–اأوزبك�ستان102

010,768......4.0............ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

1.62.04.9061926259,712......14.4غيانا104

9.93.068210.01.414.52886715242,577ناميبيا105

13.12.255450.51.018.215142938518,638هندورا�ص106

9204,901....0.72.9........ملديف107

69310.81.514.1320485054,935..2.4–اإندوني�سيا108

10.41.361392.51.16.910107736518قريغيز�ستان109

3.52.788109.18.66.91792335033,998–جنوب اأفريقيا110

15.21.69822.93.50.6331142228,263–اجلمهورية العربية ال�سورية111

f1.04.1103061,302100,709 18.80.962383.9طاجيك�ستان112

9.71.051490.31.26.2862543825,632فييت نام113

19.81.39440.91.51.63919311861,156املغرب114

2.341590.60.836.714154831610,527..نيكاراغوا115

5.31.746540.60.930.6961946827,087غواتيماال116

1,182155....0.48.819.20......38.5–غينيا االإ�ستوائية117

164621311,020..0.20.62.5........الراأ�ص االأخ�رش118

24.20.870290.81.35.310126995455,557الهند119

315031693..0.26.1..........تيمور -  لي�ستي120

0.50.93.003145718156,115......7.1�سوازيلند121

0.10.216.34434784724,535....17.11.0جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

4332,050......0.50.40.1....54.71.7جزر �سليمان123

0.929710.00.324.03939711,30462,992..كمبوديا124

6.10.762370.60.910.3410558968,953باك�ستان125

57.11.039580.50.49.502970898862–الكونغو126

..1174666....0.60.7........�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
20800.20.311.63141691,10694,526..10.2كينيا128

66340.10.31.611204782149,538..23.7بنغالدي�ص129

6.61.632680.30.414.0118871,2833,238–غانا130

1.127730.10.29.21526531,832168..الكامريون131

1.031680.10.26.31929198835,989..ميامنار132

f1.00.53238481,102135 1.09910.8..اليمن133

1.037620.10.423.8225882,0373,832..بنن134

0.10.12.9059891,96723,628....7.01.2مدغ�سقر135

1.40.50.52451741,27337,166....3.1..موريتانيا136

0.50.73.1060557375,078....3.11.7بابوا غينيا اجلديدة137

11890.00.117.0212698779,611..30.5نيبال138

13850.20.211.3540881,4032,991....توغو139

56466447,708..0.10.10.0......7.0جزر القمر140

0.564157130452,807..........19.4لي�سوتو141

1.619810.50.712.81242682,120432..نيجرييا142

0.00.19.72333521,69210,899......3.3اأوغندا143

12.21.253470.40.424.11631491,9117,394ال�سنغال144

0.528720.10.20.31537831,08012,150..هايتي145

42.60.934660.40.612.4350435,2255,421–اأنغوال146

0.70.60.0884488594,144....0.9..جيبوتي147

1.010900.10.127.72546761,39213,303..جمهورية تنزانيا املتحدة148

1.70.923770.50.422.6120771,88439كوت ديفوار149

0.71.211890.30.236.0540511,96136,424–زامبيا150

0.20.21.5188331,2832,059....3.91.1غامبيا151



175

7
اجلدول

امللحق الإح�صائي

اال�شتدامة والتعر�ض للمخاطر

املدخرات 
ال�سافية 
aاملعدلة

الب�سمة 
االإيكولوجية 

لالإ�ستهالك

احل�سة من جمموع اإمدادات 
الطاقة االأولية 

ن�سيب
الفرد من 
انبعاثات 

ثاين اأك�سيد 
الكربون

املنطقة 
املحمية

ن�سبة ال�سكان 
الذين 

يعي�سون 
على اأرا�ص 

متدهورة

ال�سكان الذين ال ي�ستخدمون 
م�سادر حم�ّسنة

معّدل الوفيات 
الناجمة عن تلوث 

الهواء واملياه 
من م�سادر داخلّية 

dوخارجّية

ال�سكان
املت�رشرون
من الكوارث
 eالطبيعية

الوقود 
bاالأحفوري

امل�سادر 
cاملياهاملتجددة

مرافق ال�رشف 
ال�سحي

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سيب
الفرد من 
الهكتارات(

)الن�سبة 
)باالأطنان()الن�سبة املئوية(املئوية(

)الن�سبة املئوية 
من م�ساحة 

الياب�سة(
)الن�سبة 
املئوية(

)الن�سبة 
)لكل مليون ن�سمة()الن�سبة املئوية( املئوية(

)املتو�سط
ال�سنوي، لكل
مليون ن�سمة(

200820062007200719902006200920102008200820042000–2009

0.10.110.01035463,34521,544......20.1رواندا152

0.10.115.01920442,39570,315......25.1مالوي153

13.12.226740.20.34.940436697920,408–ال�سودان154

0.20.00.41152635,12523,278........اأفغان�ستان155

0.20.16.8129811,7593,227....11.31.5–غينيا156

9920.10.118.47262882,57137,289..8.9اإثيوبيا157

0.10.25.0051875,623457....1.00.8–�سرياليون158

0.10.114.7033661,812510....4.61.4–جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

0.10.02.46044643,3679,531....1.9..مايل160

0.10.113.97324893,1302,504....1.4..بوركينا فا�سو161

0.20.218.1032833,2871,080....1.2..ليربيا162

0.00.09.44550912,54731,625....49.91.8–ت�ساد163

0.20.216.1139793,26911,817....16.61.0غينيا - بي�ساو164

5950.10.115.8253831,42847,950..4.6–موزامبيق165

0.10.04.91928543,51951,177........بوروندي166

0.10.16.82552915,44550,079....1.7..النيجر167

2.50.74960.10.010.0054773,2601,288–جمهورية الكونغو الدميقراطية168

1.028701.60.828.029185688975,240..زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
032,725......4.95.17.0........اأنتيغوا وبربودا

0.20.628.408357890......50.4بوتان

2.387133.12.66.3176923397,163..كوبا

012,965......0.91.721.7........دومينيكا

0.15.05939861,23187,758..0.82774..اإريرتيا

3065,910....1.32.31.7........غرينادا

1.39902.83.20.1521271,244276..العراق

00......0.30.322.0........كرييبا�ص

4367,874..1.4881212.23.64.030..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

149460..0.12.19353.13.80.510لبنان

62701,465..1.01.63.1........جزر مار�سال

..000..23.7............موناكو

..0........14.414.1........ناورو

91100....0.8..........االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

117783..3.510005.616.310.7612..ُعمان

..0......15.75.82.0........باالو

..140..1.62.73.6........�سانت كيت�ص ونيف�ص

00..2..1.22.314.3........�سانت لو�سيا

01,557......0.71.710.9......7.6�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

003,277....0.80.93.4........�ساموا

..0....................�سان مارينو

022,448......1.68.642.0........�سي�سيل

0.00.00.62670773,49067,697....1.5..ال�سومال

..3160..0.4............توفالو

1748036,308..0.50.44.3........فانواتو

مالحظات
ت�سمل ال�رشر الناجم عن انبعاثات اجلزئيات.   .a

الوقود االأحفوري ي�سمل الفحم ومنتجات الفحم، والنفط اخلام،   .b
واأنواع الغاز الطبيعي امل�سيل، وعلف احليوانات، ومنتجات النفط،   

والغاز الطبيعي.  
م�سادر الطاقة املتجددة ت�سمل الطاقة املائية والطاقة احلرارية   .c
االأر�سية واملواد املتجددة القابلة لالحرتاق والنفايات والطاقة   

ال�سم�سية وطاقة الرياح، وال ت�سمل الطاقة الذرية.  
ت�سمل حاالت الوفاة ب�سبب االإ�سهال الناجم عن املياه وال�رشف ال�سحي  .d

والنظافة ال�سحية؛ وحاالت الوفاة من االلتهابات احلادة يف جهاز   
التنف�ص )االأطفال دون �سن اخلام�سة( واأمرا�ص الرئة املزمنة )الكبار   
ما فوق �سن الثالثني(، و�رشطان الرئة )الكبار ما فوق �سن الثالثني(   

الناجمة عن التدخني؛ وحاالت الوفاة ب�سبب اأمرا�ص التنف�ص   

وااللتهابات يف جهاز التنف�ص، و�رشطان الرئة، وبع�ص اأمرا�ص   
القلب وال�رشايني الناجمة عن تلوث الهواء.  

ت�سمل الكوارث الطبيعية موجات اجلفاف والزالزل واالأوبئة   .e
وموجات احلر ال�سديد والفي�سانات وانت�سار احل�رشات والعوا�سف   

والرباكني وحرائق الغابات.  
تعود البيانات اإىل �سنة خمتلفة عن ال�سنة املحددة.  .f

امل�سادر
.)2010a( العمود 1: البنك الدويل

العمود 2: ال�سبكة العاملية للب�سمة االإيكولوجية )2009(.
العمودان 3 و4: ا�ستندت احل�سابات اإىل البيانات املتعلقة مبجمل اإمدادات 

الطاقة االأولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2009(.
 Boden، Maryland، and( العمودان 5 و6: بودن ومرييالند واأندر�ص

.)2009( )Andres
العمود 7: برنامج االأمم املتحدة للبيئة/املركز العاملي لر�سد حفظ الطبيعة 

.)2006(
.)2010a( والزراعة  لالأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة   :8 العمود 

العمودان 9 و10: منظمة ال�سحة العاملية واليوني�سيف )2010(.

العمود 11: ا�ستندت احل�سابات اإىل منظمة ال�سحة العاملية )2008( واإدارة 
.)2009d(  ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
العمود 12: ا�ستندت احل�سابات اإىل قاعدة بيانات االأحداث الطارئة 

)CRED EM-DAT( )2010( واإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 
.)2009d( التابعة لالأمم املتحدة
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الأمن الب�صري 8
عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف

aنقل االأ�سلحة التقليدية 
)باملليون دوالر

الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(
املن�ساأ

ال�سكان النازحون 
bداخليا

احلرب االأهلية
�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....5>5>0....25360.0الرنويج1

....5>5>0....63800.0اأ�سرتاليا2

....5>5>0....20.0..نيوزيلندا3

....5>5>0....6,0938082.1الواليات املتحدة االأمريكية4

....5>5>0....1210.0اآيرلندا5

........0..........ليختن�ستاين6

....5>5>0....5541320.0هولندا7

....5>5>0....2364270.1كندا8

....5>5>0....457640.0ال�سويد9

....5>5>0....0.2....اأملانيا10

....5>5>0....5840.2..اليابان11

577>5>0....801,8211.1جمهورية كوريا12

....5>5>0....467140.0�سوي�رشا13

....5>5>0....1,83170.1فرن�سا14

....5>5>78.51..2716651.5اإ�رشائيل15

....5>5>0....671520.0فنلندا16

....5>5>0....0.0....اآي�سلندا17

....5>5>0....2281770.1بلجيكا18

....5>5>0....15900.0الدامنرك19

....5>5>0.90..6033610.0اأ�سبانيا20

........0....0.0....هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

....5>5>0....5630.1..اليونان22

....5>5>0....4241890.1اإيطاليا23

....5>5>0..........لك�سمربغ24

....5>5>0....162200.0النم�سا25

....5>5>1.30..1,0275060.2اململكة املتحدة26

........0....11,1230.1�سنغافورة27

5710>5>0....33201.4اجلمهورية الت�سيكية28

5710>5>0....0.1....�سلوفينيا29

........0....0.0....اأندورا30

575>5>0....0.3..8�سلوفاكيا31

5620>5>0....7480.3..االإمارات العربية املتحدة32

....5>5>0....0.0....مالطة33

5109>5>0....500.2..اإ�ستونيا34

e..0<5<5610 0.0200.5....قرب�ص35

56>5>0....51.6..هنغاريا36

58>5>0....0.0....بروين دار ال�سالم37

........0....0.1....قطر38

........0....190.1..البحرين39

....5>5>0....871590.0الربتغال40

5610>5>0....766232.4بولندا41

578>5>0....130.0..بربادو�ص42
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االأمن الب�شري

عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف
aنقل االأ�سلحة التقليدية 

)باملليون دوالر
الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(

املن�ساأ
ال�سكان النازحون 

bداخليا
احلرب االأهلية

�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

تنمية ب�رشية مرتفعة
076912....0.0....جزر البهاما43

5810>5>0....260.5..ليتوانيا44

5911>07....1335771.0�سيلي45

5711>5>0....211.0..االأرجنتني46

5127>020....50.9..الكويت47

570>5>0....440.8..التفيا48

........0....1.3....اجلبل االأ�سود49

5713>5>0....704.8..رومانيا50

5104>..9997.02.4269.40..كرواتيا51

580>05....650.2..اأوروغواي52

574>5>0....2.1..9اجلماهريية العربية الليبية53

018171311....0.1....بنما54

587>5>0....1150.7..اململكة العربية ال�سعودية55

51012>5>6.25.50.70....املك�سيك56

577>5>0....5410.6..ماليزيا57

5910>5>0....81233.0بلغاريا58

23.2011101115..0.2....ترينيداد وتوباغو59

........f..0 185.9250....�رشبيا60

5618>5>0....5.4..292بيالرو�ص61

588>5>0....0.4..كو�ستاريكا62

27.315021.9128131414..بريو63

5108>5>0....1315.0..األبانيا64

g40.21<5<5811 82–103.118..6,026االحتاد الرو�سي65

5610>5>0....254.8..كازاخ�ستان66

h236.602711127 603–2116.3573..اأذربيجان67

597>5>74.41253,458.20....البو�سنة والهر�سك68

577>5>0....28.4..269اأوكرانيا69

5912>5>1.11..29169.1اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

ال�سابقة71 اليوغو�سالفية  مقدونيا  5108>5>160.60>7.5....جمهورية 

0761012....0.0....موري�سيو�ص72

01061312....722121.4الربازيل73

i289.014712149 249–7712.6247..جورجيا74

5.3010121010..37645.8فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

046231413..16.38.4....اأرمينيا76

02413125....1401.1..اإكوادور77

5925>05....0.0....بليز78

j44.721510139 4,916–92373.53,304..كولومبيا79

0115109....20.8..جامايكا80

5710>5>0....72.3..تون�ص81

596>5>0....281361.9االأردن82

k28.21<5<589 1,200–43578214.4954تركيا83

1010..5>134.81..1,5189.1..اجلزائر84

........0....0.0....تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
5102>08....1.9....فيجي86

l..096109 ..0.7....تركمان�ستان87

027211312....0.3....اجلمهورية الدومينيكية88

015101413....5441,481175.2ال�سني89

210.209101111..5.2....ال�سلفادور90

137.8380193.8227211514....�رشي النكا91

5.5129171511..121.8..تايلند92

588>05....210.1..غابون93
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االأمن الب�شري

عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف
aنقل االأ�سلحة التقليدية 

)باملليون دوالر
الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(

املن�ساأ
ال�سكان النازحون 

bداخليا
احلرب االأهلية

�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

01171010....0.1....�سورينام94

024231315....30.5..بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

016121212....0.1....باراغواي96

1888.0121151514–101.4125..الفلبني97

020261313....0.0....بوت�سوانا98

599>5>170.70..5.6..20جمهورية مولدوفا99

030291414....141.3..منغوليا100

51013>5>2.20..2146.8..م�رش101

6.336.10513813....اأوزبك�ستان102

........0..........ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

01861213....0.7..غيانا104

02919148....661.0..ناميبيا105

019121513....1.1..هندورا�ص106

097105....0.0....ملديف107

1202.2019161313–24119.370..اإندوني�سيا108

5124>017....2.5..16قريغيز�ستان109

....5>5>0....1613870.5جنوب اأفريقيا110

m..0<5<597 29215.2433..اجلمهورية العربية ال�سورية111

815.4034261310..0.5....طاجيك�ستان112

028131616....250328.2..فييت نام113

51113>05....493.5..املغرب114

052212118....1.5....نيكاراغوا115

n44.5014161212 ..5.9..غواتيماال116

........0....410.4..غينيا االإ�ستوائية117

01214119....0.0....الراأ�ص االأخ�رش118

111,81019.65004.1124221715الهند119

....01823..1>0.0....تيمور -  لي�ستي120

012181112....0.0....�سوازيلند121

4.6027191615..78.6..جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

0259138....0.1....جزر �سليمان123

13.6038251614..17.3....كمبوديا124

o11.4222231616 93932.41,250..باك�ستان125

19.97.8582.3040211714....الكونغو126

0155117....0.0....�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
p..033301513 9.7400....كينيا128

5000.2036261817–1210.160..بنغالدي�ص129

0348159....13.2....غانا130

03423159....113.9..الكامريون131

q42.1144171717 184.4470....ميامنار132

451.8250257.3030321516..اليمن133

028191512....0.3....بنن134

032351615....0.3....مدغ�سقر135

0108127....45.6....موريتانيا136

........10.70..0.0....بابوا غينيا اجلديدة137

7045.1021161411–4.250....نيبال138

244.1045371816>16.8....توغو139

101.4040511619..50.4..جزر القمر140

60.401515136..0.0....لي�سوتو141

r1.001581311 ..1714.2..نيجرييا142

s25.1019151411 37.5437..اأوغندا143

4014.3028251410–116.024..ال�سنغال144

52.9063582423..23.1....هايتي145

20171.420313.7066442417..اأنغوال146

209.7060312212..0.7....جيبوتي147
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االأمن الب�شري

عوائق التخّل�ص من العوزعوائق التخّل�ص من اخلوف
aنقل االأ�سلحة التقليدية 

)باملليون دوالر
الالجئون وفق بلد اأمريكي لعام 1990(

املن�ساأ
ال�سكان النازحون 

bداخليا
احلرب االأهلية

�سدة احلرمان من الغذاءانت�سار النق�ص يف التغذية احلدةال�سحاياالوارداتال�سادرات

)باالآالف()باالآالف(الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)متو�سط �سنوات 
ال�رشاع لكل
)الن�سبة اإىل جمموع ال�سكان(النقاط )c)0-2مليون ن�سمة(

)متو�سط ن�سبة النق�ص
يف احلد االأدنى

لعنا�رش الطاقة الغذائية(
20082008200820081990/200820081990–1992d2004–2006d1990/19922004/2006

028351516....1.3....جمهورية تنزانيا املتحدة148

l24.4015141311 ..22.2....كوت ديفوار149

040451819....0.2....زامبيا150

020291414....1.4....غامبيا151

279.4045402019..672.5..رواندا152

045292017....0.1....مالوي153

t47.9131201514 128419.24,900..ال�سودان154

........2,833.1240299.12....اأفغان�ستان155

70.001916157..9.5....غينيا156

40038.6271442518–63.9200....اإثيوبيا157

336.1045462222..32.5....�سرياليون158

125.116229.2047411916....جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

9.4114101312..21.8..مايل160

01491310....0.7....بوركينا فا�سو161

u660.9030381818 ..75.2....ليربيا162

8955.116897.8159382217..ت�ساد163

798.8020311414..1.1....غينيا - بي�ساو164

260.3059372216..0.2....موزامبيق165

281.6100111.5144631821....بوروندي166

v18.9138281815 70.86.5..النيجر167

w331.4129751525 368.019,000....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

040391917..1,000–16.8570....زمبابوي169

مالحظات
القيمة املالية حلجم نقل االأ�سلحة عن طريق مورد الأغرا�ص ع�سكرية   .a
ل�سالح خمتلف القوى امل�سلحة اأو وكاالت اال�ستخبارات يف بلد اآخر.  
وت�سري البيانات اإىل حجم حركة نقل االأ�سلحة على ال�سعيد الدويل،   
وال ت�سري اإىل القيمة املالية الفعلية، وهذا ميكن اأن يقّلل من احلجم   

الفعلي لنقل االأ�سلحة التقليدية.  
التقديرات م�ستمّدة من مركز ر�سد النزوح الداخلي، وذلك باال�ستناد   .b

اإىل م�سادر خمتلفة، وهي تنطوي على قدر كبري من عدم اليقني.  
1,000 �سحية(، من  )اأقل  حمدودة  اأهلية  حرب   1 اأهلية،  حرب  ال   0  .c

2 حرب اأهلية وا�سعة النطاق. )1,000 �سحية على االأقل(.  

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .d
ي�سمل اأكرث من 200,000 �سخ�ص من القبار�سة االأتراك واليونانيني   .e

الذين نزحوا يف  عام 1974.  
ت�سمل 207,000 من النازحني داخليًا امل�سجلني يف �رشبيا، و20,000  .f
من الغجر النازحني داخليًا غري امل�سجلني يف �رشبيا، و20,000 من   

النازحني داخليًا يف كو�سوفو.  
g.  ت�سمل النازحني داخليًا من ال�سي�سان واأو�سيتيا ال�سمالية الذين هم 

يف و�سع الهجرة الق�رشية داخل منطقة �سمال القوقاز وخارجها،   
وكذلك النازحني داخليًا امل�سجلني لدى احلكومة.  

ت�سمل النازحني داخليًا من ناغورين كاراباخ واالأرا�سي املحتلة   .h
ال�سبع فقط.  

بع�ص الذين نزحوا داخليًا يف عام 2008 غري م�سجلني بعد. ووفقًا   .i
لقانون البلد، يحتفظ العائدون واالأ�سخا�ص الذين ينتقلون اإىل اأماكن   

اأخرى بو�سعهم كنازحني.   
القيمة املرتفعة هي القيمة املرتاكمة منذ عام 1985.   .j

ا�ستندت احل�سابات اإىل م�سح اأجرته جامعة ها�ستيبي  بتكليف من احلكومة.  .k
غري حمدد لعدم وجود اإح�ساءات عن العائدين.  .l

ي�سمل 433,000 �سخ�ص نزحوا من ه�سبة اجلوالن يف عام 1967.  .m
يف اأواخر عام 2007 مل تكن احلكومة قد اأقّرت معايري ت�سمح بدمج   .n

النازحني داخليًا يف برنامج التعوي�سات الوطني. وما من تقديرات   
وا�سحة عن عدد االأ�سخا�ص الذين ال يزالون يعتربون نازحني.  

النزوح ب�سبب ال�رشاعات ح�سل يف اإقليم التخوم ال�سمالية الغربية   .o
وبالو�س�ستان ووزير�ستان ولكن ال تقديرات متاحة لتعذر الو�سول اإليها.   

ياأخذ يف احل�سبان برنامج حكومة كينيا اخلا�ص بالعائدين، الذي   .p
ي�سري اإىل اأن 172,000 من النازحني داخليًا اأثناء اأعمال العنف، التي   
تلت االنتخابات يف كانون االأول/دي�سمرب 2007،قد عادوا يف اأيار/  

مايو 2008.  

املناطق الريفية مليامنار ال�رشقية فقط.  .q
ال تتوفر تقديرات موثوقة حول النازحني داخليًا يف نيجرييا وال   .r

اتفاق عام حول عددهم.   
ال ي�سمل النازحني داخليًا يف املناطق احل�رشية وال يف منطقة   .s

كاراموجا، بل ي�سمل العائدين الذي يتلقون معونة وحماية م�ستمرة.  
ي�سمل 2.7 مليون من النازحني داخليًا يف دارفور و 1.7 مليون يف   .t
منطقة اخلرطوم الكربى و390,000 يف جنوب ال�سودان و60,000   

يف جنوب كردوفان.  
وفقًا للحكومة تو�سل جميع النازحني داخليًا اإىل حلول دائمة )اأدجموا   .u

يف اأماكن اإقامتهم اجلديدة(؛ وُيعتقد اأن 32,000 �سخ�ص تقريبًا ال   
يزالون يف خميمات كانت خم�س�سة للنازحني داخليًا.  

ال ي�سمل 4,500 �سخ�ص تقريبًا ُيعتقد اأنهم عادوا اإىل مدينة ايفروان.  .v
ي�سمل عددًا من النازحني يف املنطقة ال�رشقية من البلد خالل مواجهات   .w

عام 2009 بني امليلي�سيا والقوى امل�سلحة الكونغولية املدعومة من   
االأمم املتحدة.   

امل�سادر
    .)2010a( العمودان 1 و2:  معهد �ستوكهومل الدويل لبحوث ال�سالم

العمود 3: مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني )2010(.
 العمود 4: مركز ر�سد النزوح الداخلي )2010(.

 Lacina( العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات الت�سينا اأند غالديت�ص
and Gleditsch( )2005( واإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 

.)2009d( التابعة لالأمم املتحدة
العمود 6: قاعدة بيانات ال�رشاعات لربنامج جامعة اأوب�ساال / واملعهد 

الدويل لبحوث ال�سالم يف اأو�سلو  )2009(.
.)2010a( االأعمدة 7 اإىل 10: منظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة
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مفهوم �صعادة الأفراد ورفاههم 9
الر�سا باالأبعاد ال�سخ�سية للرفاه

عنا�رش ال�سعادة
)ن�سبة االإجابة بـ "نعم" ب�ساأن توفر العن�رش(

aالر�سا العام باحلياة
)0 االأقل ر�سا، 10 االأكرث 

الوظيفةaر�سا(
ال�سحة 

aال�سخ�سية
م�ستوى 
aاحلياة الهادفةاملعي�سة

املجيبون الذين تلقوا 
�سبكة الدعم االجتماعيمعاملة باحرتام

موؤ�رش التجارب 
ال�سلبية

االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)ن�سبة العاملني 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
االإناثاملجموعاالإناثاملجموعاالإناثاملجموعبالر�سا(

)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
829185909090939216..8.18.2الرنويج1

7.98.091828587898988949522اأ�سرتاليا2

7.88.090857987909088949524نيوزيلندا3

7.97.986837594958988919028الواليات املتحدة االأمريكية4

8.18.195907987919393969723اآيرلندا5

........................ليختن�ستاين6

7.87.892859170799392949316هولندا7

8.08.290858791929394949325كندا8

7.97.993808985919392918916ال�سويد9

7.27.488828885879088919122اأملانيا10

6.87.073686476776065899221اليابان11

6.36.568717180816367798223جمهورية كوريا12

8.08.093898982849491949421�سوي�رشا13

7.17.187847284859393919129فرن�سا14

7.17.180807188888177859533اإ�رشائيل15

8.08.290848481869192949515فنلندا16

9795989817....8482..7.87.9اآي�سلندا17

7.37.389888473789290929224بلجيكا18

8.28.394849389919493959315الدامنرك19

7.67.686847886889796929129اأ�سبانيا20

81807860648386828226..6.0هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

6.86.880825790919291797623اليونان22

6.76.782857791919393878727اإيطاليا23

9493949524....8792..7.77.8لك�سمربغ24

7.87.891858672739289938518النم�سا25

7.47.587858879849090969724اململكة املتحدة26

6.76.788957990898183848319�سنغافورة27

6.96.880776568726477869223اجلمهورية الت�سيكية28

7.17.088787063659186918926�سلوفينيا29

......................6.8اأندورا30

76724785877879939427..5.8�سلوفاكيا31

84937895949495868428..7.3االإمارات العربية املتحدة32

9392909231....8365..7.17.1مالطة33

5.65.679644672737980858520اإ�ستونيا34

7.17.189898495948889818033قرب�ص35

5.75.683694388868887909226هنغاريا36

........................بروين دار ال�سالم37

9389918726....6.77.0899386قطر38

9092909137....8666......البحرين39

5.95.790804792909395878328الربتغال40

6.56.682726787919191899420بولندا41

........................بربادو�ص42
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9
اجلدول

امللحق الإح�صائي

مفهوم ال�شعادة والرفاه

الر�سا باالأبعاد ال�سخ�سية للرفاه
عنا�رش ال�سعادة

)ن�سبة االإجابة بـ "نعم" ب�ساأن توفر العن�رش(
aالر�سا العام باحلياة

)0 االأقل ر�سا، 10 االأكرث 
الوظيفةaر�سا(

ال�سحة 
aال�سخ�سية

م�ستوى 
aاحلياة الهادفةاملعي�سة

املجيبون الذين تلقوا 
�سبكة الدعم االجتماعيمعاملة باحرتام

موؤ�رش التجارب 
ال�سلبية

االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)ن�سبة العاملني 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
االإناثاملجموعاالإناثاملجموعاالإناثاملجموعبالر�سا(

)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

تنمية ب�رشية مرتفعة
........................جزر البهاما43

5.85.878643378775452838522ليتوانيا44

6.36.281736890889391838327�سيلي45

7.17.183877093959695919121االأرجنتني46

89897797989193868324..6.6الكويت47

5.45.479633379818081787824التفيا48

63724584937681818227..5.2اجلبل االأ�سود49

5.96.074654274738987798225رومانيا50

78774883837476908328..6.0كرواتيا51

6.86.779846787899494919323اأوروغواي52

......6455....7864......اجلماهريية العربية الليبية53

7.87.891857398989393909015بنما54

7.77.692847795937769918619اململكة العربية ال�سعودية55

7.77.988826993939191868420املك�سيك56

6.66.686876895948886797915ماليزيا57

73672977757778817820..4.4بلغاريا58

76824097979394858719..7.0ترينيداد وتوباغو59

73733584827776827628..5.6�رشبيا60

5.55.566553470737171888720بيالرو�ص61

8.58.588908397979494908921كو�ستاريكا62

5.95.874725496958988797828بريو63

72754378916880797720..4.6األبانيا64

5.95.974563679788383889016االحتاد الرو�سي65

6.16.182685188858181888613كازاخ�ستان66

5.35.273684287867981726721اأذربيجان67

76753980856772747225..5.8البو�سنة والهر�سك68

5.35.271552374737877818117اأوكرانيا69

5.65.871825587878181626532اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

71823493928182787222..4.7جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

........................موري�سيو�ص72

7.67.686827496979495919124الربازيل73

4.34.363502286858383545622جورجيا74

7.87.78690801001009292949419فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

5.05.161533193948988676831اأرمينيا76

6.46.380765798979392787427اإكوادور77

6.66.679836990917577838624بليز78

7.37.382846998989696888725كولومبيا79

82885098988081919218..6.7جامايكا80

9189869030....5.95.9738572تون�ص81

5.75.880897290908990908828االأردن82

5.55.571764485856875647328تركيا83

8486879033....5.65.9668761اجلزائر84

........................تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
........................فيجي86

857896968483929415..7.27.3تركمان�ستان87

7.67.469805796949295848732اجلمهورية الدومينيكية88

8786797817....788060..6.4ال�سني89

6.76.782806097978990727225ال�سلفادور90

4.74.886775891917675828424�رشي النكا91

6.36.391796395947580828716تايلند92

........................غابون93
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تقرير التنمية الب�شرية 2010

مفهوم ال�شعادة والرفاه

الر�سا باالأبعاد ال�سخ�سية للرفاه
عنا�رش ال�سعادة

)ن�سبة االإجابة بـ "نعم" ب�ساأن توفر العن�رش(
aالر�سا العام باحلياة

)0 االأقل ر�سا، 10 االأكرث 
الوظيفةaر�سا(

ال�سحة 
aال�سخ�سية

م�ستوى 
aاحلياة الهادفةاملعي�سة

املجيبون الذين تلقوا 
�سبكة الدعم االجتماعيمعاملة باحرتام

موؤ�رش التجارب 
ال�سلبية

االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)ن�سبة العاملني 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
االإناثاملجموعاالإناثاملجموعاالإناثاملجموعبالر�سا(

)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

........................�سورينام94

6.56.483796794939091828132بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

6.96.985846393939696899016باراغواي96

5.55.583776896969495777634الفلبني97

4.74.458674192918385838123بوت�سوانا98

5.75.668603979777373838427جمهورية مولدوفا99

5.75.678695096966670919215منغوليا100

5.86.284868286879084747533م�رش101

6.06.086796997979291908914اأوزبك�ستان102

........................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

6.56.684876495987779848528غيانا104

84876198988688838616..5.2ناميبيا105

7.07.084836595949192818324هندورا�ص106

........................ملديف107

5.75.663836295959294787813اإندوني�سيا108

5.04.978744891928685858516قريغيز�ستان109

5.04.766794297968383888924جنوب اأفريقيا110

9192848531....8967..5.96.1اجلمهورية العربية ال�سورية111

5.14.978756991907677656721طاجيك�ستان112

5.45.472795998989290797717فييت نام113

5.86.069887190918987858719املغرب114

7.17.180806298979193838328نيكاراغوا115

92887697969191838123..7.2غواتيماال116

........................غينيا االإ�ستوائية117

........................الراأ�ص االأخ�رش118

5.55.474856191907279666526الهند119

........................تيمور -  لي�ستي120

........................�سوازيلند121

..6.26.3918980989843428183جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

........................جزر �سليمان123

4.94.980695181798785827919كمبوديا124

5.45.577755372738981445032باك�ستان125

8082555725....676232..3.6الكونغو126

........................�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
3.73.657702598987881798019كينيا128

5.35.476736394928786535122بنغالدي�ص129

4.74.754663498978885636122غانا130

3.94.063694093918587737423الكامريون131

..687559908953558986....ميامنار132

74805388878490757335..4.8اليمن133

3.02.953632396957980383424بنن134

3.73.746762496957775777419مدغ�سقر135

5.05.057794793938585818019موريتانيا136

........................بابوا غينيا اجلديدة137

5.35.580845193934844808021نيبال138

2.62.731401199995455282430توغو139

8789626216....6723......جزر القمر140

........................لي�سوتو141

3.84.965804092908180726923نيجرييا142

4.54.753643596967983858531اأوغندا143

4.54.639682789888580818022ال�سنغال144

51513581816664646527..3.9هايتي145

4.34.272675490898383585927اأنغوال146

8484909012....5.75.7898677جيبوتي147
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9
اجلدول

امللحق الإح�صائي

مفهوم ال�شعادة والرفاه

الر�سا باالأبعاد ال�سخ�سية للرفاه
عنا�رش ال�سعادة

)ن�سبة االإجابة بـ "نعم" ب�ساأن توفر العن�رش(
aالر�سا العام باحلياة

)0 االأقل ر�سا، 10 االأكرث 
الوظيفةaر�سا(

ال�سحة 
aال�سخ�سية

م�ستوى 
aاحلياة الهادفةاملعي�سة

املجيبون الذين تلقوا 
�سبكة الدعم االجتماعيمعاملة باحرتام

موؤ�رش التجارب 
ال�سلبية

االإناثاملجموعالرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية

)ن�سبة العاملني 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
بالر�سا(

)ن�سبة جميع 
املجيبني 
االإناثاملجموعاالإناثاملجموعاالإناثاملجموعبالر�سا(

)0 االأكرث �سلبية، 100 
االقل �سلبية(

2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b2006–2009b

2.42.445672195887477768722جمهورية تنزانيا املتحدة148

681798998989676716..4.54.5كوت ديفوار149

4.34.248783493948383627618زامبيا150

........................غامبيا151

4.24.141643788957775565613رواندا152

6.25.962776499998890727014مالوي153

65776497978990899028..5.0ال�سودان154

4.14.171795383836459545124اأفغان�ستان155

68752796968687585926..4.5غينيا156

50793389877447767721..4.2اإثيوبيا157

3.63.749471998988180595937�سرياليون158

78813196967474566028..4.6جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

3.83.930713099988691757413مايل160

3.63.746702794918381737424بوركينا فا�سو161

3.43.4477046100998280585827ليربيا162

5.45.078695293837974576720ت�ساد163

........................غينيا - بي�ساو164

3.83.974824693928990757722موزامبيق165

8183323016....2.92.8435524بوروندي166

3.83.754825299999394777914النيجر167

7969677123..4.43.660744098جمهورية الكونغو الدميقراطية168

2.82.849722791928184818122زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
96968888939328..6876....كوبا

8482848436....5.55.3646641العراق

4.74.969805886869092737439لبنان

784377808988747145..5.05.0االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

747488899....8773......ال�سومال

مالحظات
تت�سمن قاعدة بيانات غالوب العاملية تفا�سيل ب�ساأن االأ�سئلة حول   .a

.)www.gallup.com( الر�سا  
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .b

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 12: قاعدة بيانات غالوب العاملّية )2010(.
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ا

تقرير التنمية الب�شرية 2010

الرفاه املدين واملجتمعي 10
اجلرمية وال�سالمة

الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع
)ن�سبة الر�سا(

معدل جرائم 
مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل

املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
4280758995..0.634381الرنويج1

4279688988..1.278463اأ�سرتاليا2

5580739185..1.353157نيوزيلندا3

5.2142275757076708587الواليات املتحدة االأمريكية4

2.056362735668759486اآيرلندا5

................2.83ليختن�ستاين6

5189707693..1.084374هولندا7

1.797376736270718389كندا8

5177678495..0.997469ال�سويد9

0.861372787086598795اأملانيا10

0.53173707167537981اليابان11

2.310360686064517883جمهورية كوريا12

5492758296..0.756376�سوي�رشا13

1.4172559765783707886فرن�سا14

4571575753..2.440470اإ�رشائيل15

6366648191..2.532375فنلندا16

6588878597..0.014377اآي�سلندا17

5291776985..1.81,837664بلجيكا18

7186749396..1.462183الدامنرك19

0.91,067658692677587680اأ�سبانيا20

71..686552..185..0.6هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

1.126360636351507469اليونان22

1.2122461644264617183اإيطاليا23

5290737889..1.568376لك�سمربغ24

5793738094..0.562475النم�سا25

4.8282264775988708793اململكة املتحدة26

0.422098895489949799�سنغافورة27

4268716680..2.045660اجلمهورية الت�سيكية28

0.519379692679757685�سلوفينيا29

..................1.3اأندورا30

3858536278..1.725247�سلوفاكيا31

0.913291715382837273االإمارات العربية املتحدة32

4169634165..1.036466مالطة33

6.368560604445597567اإ�ستونيا34

1.08465604267626767قرب�ص35

4766607578..1.531561هنغاريا36

................0.51بروين دار ال�سالم37

487704985778180..1.0قطر38

0.839579716184887262البحرين39

3564698888..1.2195762الربتغال40

049667775..1.255161بولندا41

..................8.7بربادو�ص42
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امللحق الإح�صائي

الرفاه املدين واملجتمعي

اجلرمية وال�سالمة
الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع

)ن�سبة الر�سا(
معدل جرائم 

مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل
املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة
..................13.7جزر البهاما43

8.6104429512037406671ليتوانيا44

8.11801342654647616085�سيلي45

5.28591639582958517274االأرجنتني46

586626172623752..1.1الكويت47

4.464844564332427565التفيا48

3866727069..3.713570اجلبل االأ�سود49

2.212451572349587067رومانيا50

3966678381..1.628973كرواتيا51

5.82771146744177768794اأوروغواي52

..................2.2اجلماهريية العربية الليبية53

13.3381147675464708274بنما54

677635865675552..0.9اململكة العربية ال�سعودية55

11.65051244644158727366املك�سيك56

2.382649837089938386ماليزيا57

5933456057..2.338456بلغاريا58

4557707674..742..39.7ترينيداد وتوباغو59

3051646358..3.4371270�رشبيا60

5.669248573032576664بيالرو�ص61

8.35271644735772848487كو�ستاريكا62

3.21561543523946516162بريو63

5738495853..3.35154األبانيا64

14.2173331452429425442االحتاد الرو�سي65

10.672452533539546160كازاخ�ستان66

2.07271565741596555اأذربيجان67

4353597677..1.820669البو�سنة والهر�سك68

6.359431452917385344اأوكرانيا69

060516758..755..2.9اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

4053636660..2.025660جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

................3.898موري�سيو�ص72

1040574539537078..22.0الربازيل73

7.662179645147606866جورجيا74

1123613567787060..52.0فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

2.511275543344556365اأرمينيا76

18.13992038604050716364اإكوادور77

4043587163..34.31821443بليز78

1345664664736973..38.8كولومبيا79

5071698689..446..59.5جامايكا80

581697471726559..1.5تون�ص81

1.714384655373675845االأردن82

6359506353..2.910842تركيا83

0.6721539553750615761اجلزائر84

....................تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
..................2.8فيجي86

8171............2.93تركمان�ستان87

4252747265..21.5556738اجلمهورية الدومينيكية88

374676757617374..1.2ال�سني89

51.8921343695764788068ال�سلفادور90

472773675838986..7.4�رشي النكا91

8787888284..5.9107365تايلند92

....................غابون93

..................13.7�سورينام94

2037644352777580..10.6بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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الرفاه املدين واملجتمعي

اجلرمية وال�سالمة
الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع

)ن�سبة الر�سا(
معدل جرائم 

مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل
املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

12.2311240655455758883باراغواي96

6.410566765280828784الفلبني97

6564688469..1339..11.9بوت�سوانا98

5.125637492641585956جمهورية مولدوفا99

2145605163..7.931640منغوليا100

0.81473633961617674م�رش101

166797075818781..3.2اأوزبك�ستان102

....................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

4263617954..1047..20.7غيانا104

5257757682..1433..17.9ناميبيا105

1448675059738275..60.9هندورا�ص106

................2.6196ملديف107

383674074787682..0.7اإندوني�سيا108

7.843352645755688670قريغيز�ستان109

1520603950667470..36.5جنوب اأفريقيا110

3.04584625967676459اجلمهورية العربية ال�سورية111

2.33273635250688347طاجيك�ستان112

280715968837379..1.9فييت نام113

0.474575514634446765املغرب114

13.04411349644060718265نيكاراغوا115

1541695065807864..45.2غواتيماال116

....................غينيا االإ�ستوائية117

..................11.4الراأ�ص االأخ�رش118

6259728667..2.82374الهند119

....................تيمور -  لي�ستي120

..................12.6�سوازيلند121

4472838983..379....جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

................10..جزر �سليمان123

160824186989688..3.2كمبوديا124

544534736548063..6.8باك�ستان125

2824416533..1141....الكونغو126

....................�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
3.691435515444647945كينيا128

382726854799280..2.6بنغالدي�ص129

1069535044537962..1.7غانا130

847555350707751..2.3الكامريون131

8891....54..181....ميامنار132

28457347..106549..4.0اليمن133

4840467856..863....بنن134

7544648153..257....مدغ�سقر135

1065444024426457....موريتانيا136

....................بابوا غينيا اجلديدة137

2.21543646257778171نيبال138

2720305234..1042....توغو139

978442113397766....جزر القمر140

................36.753لي�سوتو141

175135312406836..1.3نيجرييا142

8.7132451493738498353اأوغندا143

1063415516306944..1.1ال�سنغال144

1822354337..3344....هايتي145

3849626047..3853..5.0اأنغوال146

1184564341726963....جيبوتي147

2826556234..2146..7.7جمهورية تنزانيا املتحدة148

0.43647415421267552كوت ديفوار149
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امللحق الإح�صائي

الرفاه املدين واملجتمعي

اجلرمية وال�سالمة
الر�سا بتدابري الرفاه يف املجتمع

)ن�سبة الر�سا(
معدل جرائم 

مفهوم ال�سالمةa�سحايا االعتداءمعدل ال�رشقةالقتل
املجتمع 
bاملحليbاإمكانية ال�سكن

جودة الرعاية 
bال�سحية

نظام التعليم 
bواملدار�صbجودة الهواءbجودة املياه

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)لكل 100,000 

ن�سمة(
)ن�سبة الذين اأفادوا 

)الن�سبة املئوية(باأنهم وقعوا �سحية( 
2003–2008c2003–2008c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c2006–2009c

4544557954..1149....زامبيا150

..................0.4غامبيا151

680604268757855..4.2رواندا152

1455655762679162....مالوي153

71279595450587357..ال�سودان154

1637483532586961....اأفغان�ستان155

3627555538..0.421248غينيا156

2517437729..1649..6.4اإثيوبيا157

2119346428..2.632653�سرياليون158

3434357740..1069....جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

5527306736..577....مايل160

4432486838..760..0.5بوركينا فا�سو161

2120326939..2434....ليربيا162

2334484531..1928....ت�ساد163

....................غينيا - بي�ساو164

6066767971..2452..5.1موزامبيق165

1163543243798552....بوروندي166

573566534559460....النيجر167

2529285442..1347....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

8.7711241515932318062زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..................1.4بوتان

1460785359..651....كوبا

1034443135554526....العراق

0.64456556967704137لبنان

................0.012موناكو

647545457595249..3.9االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

................0.99ُعمان

..................35.2�سانت كيت�ص ونيف�ص

..................16.0�سانت لو�سيا

..................8.4�سي�سيل

1374514931569065....ال�سومال

مالحظات
ُيق�سد االأ�سخا�ص الذين اأجابوا بنعم عندما �سئلوا "هل ت�سعر باالأمان   .a

عندما ت�سري مبفردك يف الليل؟ "  
تت�سمن قاعدة بيانات غالوب العاملية تفا�سيل ب�ساأن االأ�سئلة حول   .b

.)www.gallup.com( الر�سا  
c.  تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.

امل�سادر
العمودان 1 و2: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )2010(.

االأعمدة 3 اإىل 10: قاعدة بيانات غالوب العاملّية )2010(.



188

جلدول
ا
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الجتاهات الدميغرافية 11
ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
4.24.95.50.50.772.079.435.438.954.451.01.91.9105.2105.4الرنويج1

17.121.525.71.21.085.489.132.237.849.848.81.91.9105.2105.3اأ�سرتاليا2

3.44.35.01.70.984.786.231.036.651.949.72.12.0105.1105.8نيوزيلندا3

254.9317.6370.01.20.975.382.332.836.651.749.62.02.0104.9105.1الواليات املتحدة االأمريكية4

3.54.65.60.51.356.961.929.134.663.147.32.01.9105.7106.4اآيرلندا5

................0.00.00.01.30.816.914.3ليختن�ستاين6

15.016.717.50.70.368.782.934.540.845.149.21.61.8104.7105.2هولندا7

27.733.940.11.10.976.680.632.939.947.043.81.71.6104.9105.1كندا8

8.69.310.10.60.483.184.738.340.955.653.42.01.9105.4105.7ال�سويد9

0.273.173.937.744.345.051.11.31.3105.5105.4–79.482.177.90.5اأملانيا10

0.263.166.837.444.743.555.71.51.3105.0105.5–123.2127.0117.40.4اليابان11

43.048.549.10.80.373.883.027.037.944.137.41.71.3112.6110.0جمهورية كوريا12

6.77.68.10.90.473.273.636.941.946.248.01.51.5104.4105.1�سوي�رشا13

56.862.666.50.40.474.185.334.940.152.154.71.71.9104.9104.3فرن�سا14

4.57.39.23.51.490.491.925.829.767.760.82.92.6104.9105.9اإ�رشائيل15

5.05.35.50.50.379.485.136.442.048.650.91.81.9104.5104.6فنلندا16

0.30.30.41.01.490.893.430.035.155.347.22.22.1104.8106.0اآي�سلندا17

9.910.711.30.30.396.497.436.341.349.351.91.61.8105.5104.8بلجيكا18

5.15.55.60.30.284.886.937.140.848.453.21.81.9105.5105.8الدامنرك19

38.845.349.80.30.875.477.433.740.250.247.31.31.6105.8106.4اأ�سبانيا20

5.77.18.21.70.999.5100.031.041.942.832.31.31.0107.8108.1هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

10.211.211.21.00.158.861.436.141.649.148.21.41.4105.6106.6اليونان22

57.060.159.50.10.266.768.437.143.346.252.91.31.4105.9105.5اإيطاليا23

0.40.50.61.41.181.085.236.439.344.546.31.71.7104.4106.5لك�سمربغ24

7.78.48.60.70.265.867.635.741.848.047.71.51.4105.3105.4النم�سا25

57.261.968.00.30.578.179.635.839.953.251.41.81.9104.6105.0اململكة املتحدة26

3.04.85.52.90.9100.0100.029.340.637.134.71.81.3107.4107.3�سنغافورة27

10.310.410.50.00.275.273.535.239.651.541.51.71.5104.9105.7اجلمهورية الت�سيكية28

1.92.02.00.40.250.449.534.141.747.143.31.41.5105.1105.3�سلوفينيا29

................0.10.10.14.11.594.788.0اأندورا30

5.35.45.30.40.156.555.031.337.255.237.81.91.4104.3105.5�سلوفاكيا31

1.94.76.65.32.079.184.127.431.745.225.23.91.9104.1105.3االإمارات العربية املتحدة32

0.40.40.41.00.390.494.733.039.051.342.92.01.3105.7106.0مالطة33

1.70.071.169.534.439.651.048.01.61.8105.0105.6–1.61.31.3اإ�ستونيا34

0.70.91.11.41.066.870.330.936.558.144.22.41.6107.1106.8قرب�ص35

0.265.868.136.439.850.645.21.71.4104.7105.9–0.1–10.410.09.5هنغاريا36

0.30.40.52.81.765.875.723.427.859.242.43.12.0108.4106.7بروين دار ال�سالم37

0.51.52.02.41.692.295.829.630.140.520.54.12.3103.8105.4قطر38

0.50.81.13.21.888.188.625.928.150.839.33.42.1107.5105.2البحرين39

10.010.710.60.10.147.960.734.241.051.049.31.51.4105.2106.0الربتغال40

0.161.361.032.338.254.339.41.91.3105.0105.7–38.138.036.20.3بولندا41

0.10.232.744.528.437.851.537.91.61.6102.8103.4–0.30.30.3بربادو�ص42

تنمية ب�رشية مرتفعة
0.30.30.41.91.179.884.123.129.759.047.12.62.0103.8104.3جزر البهاما43

0.767.667.032.739.850.344.91.81.4104.3105.3–0.4–3.73.32.9ليتوانيا44

13.217.119.81.80.983.389.025.732.156.446.02.61.9103.6103.8�سيلي45

32.540.747.31.40.987.092.427.630.465.455.22.92.2103.4103.6االأرجنتني46
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امللحق الإح�صائي

االجتاهات الدميغرافية

ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

4.32.098.098.422.830.660.934.53.22.1103.3102.7–2.13.14.3الكويت47

0.469.367.734.640.049.945.51.61.5104.3105.5–1.3–2.72.22.0التفيا48

0.60.60.61.20.048.061.530.035.953.047.11.81.7106.4107.9اجلبل االأ�سود49

0.453.257.532.638.551.443.01.51.4104.2105.9–0.5–23.221.219.5رومانيا50

0.254.057.735.841.646.747.71.51.5104.9105.8–4.54.44.20.7كرواتيا51

3.13.43.60.70.389.092.530.733.760.457.22.52.0104.4104.7اأوروغواي52

4.46.58.52.01.875.777.917.926.284.452.54.12.5104.4104.9اجلماهريية العربية الليبية53

2.43.54.52.01.553.974.821.927.367.155.42.92.4104.0104.5بنما54

16.326.236.52.31.976.682.119.424.679.253.65.52.8102.2102.1اململكة العربية ال�سعودية55

83.4110.6126.51.90.971.477.819.827.675.052.73.22.0104.0104.3املك�سيك56

18.127.935.32.61.549.872.221.526.369.751.33.52.4106.4105.8ماليزيا57

0.666.471.536.641.750.345.11.51.5104.9105.7–1.1–8.87.56.5بلغاريا58

1.21.31.40.70.48.513.923.530.865.937.92.11.7103.0103.1ترينيداد وتوباغو59

0.150.456.133.637.648.946.92.01.6107.6107.8–9.69.99.61.3�رشبيا60

0.566.074.733.038.250.939.01.71.3105.1106.1–10.39.68.60.0بيالرو�ص61

3.14.65.82.41.350.764.422.528.269.046.63.01.9105.1104.8كو�ستاريكا62

21.829.536.01.91.168.976.920.525.673.256.03.62.4103.4104.2بريو63

1.00.536.451.923.830.061.648.52.81.9108.2107.0–3.33.23.4األبانيا64

0.373.473.233.338.149.438.71.61.5104.4105.5–148.1140.4128.90.1االحتاد الرو�سي65

0.70.756.358.526.029.459.544.52.62.2103.6105.2–16.515.817.2كازاخ�ستان66

7.28.910.31.51.153.851.923.228.462.643.92.92.1106.5115.6اأذربيجان67

0.239.348.629.739.343.541.01.51.2103.3106.7–5.1–4.33.83.5البو�سنة والهر�سك68

0.666.868.835.139.550.641.81.61.5105.1105.5–0.2–51.645.440.2اأوكرانيا69

56.775.189.91.81.156.370.817.426.892.940.24.01.7104.7105.2اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

1.92.02.00.60.057.859.329.536.050.641.92.11.5106.0107.9جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

1.11.31.41.30.643.941.824.932.650.942.22.31.9102.7103.7موري�سيو�ص72

149.6195.4217.11.60.773.986.522.529.065.947.92.61.7103.5104.2الربازيل73

0.755.052.831.237.651.444.92.11.6105.5110.7–1.5–5.54.23.8جورجيا74

19.729.037.12.31.584.393.421.026.171.754.13.32.4104.2104.5فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

1.90.367.464.227.032.056.245.52.41.8103.2116.5–3.53.13.2اأرمينيا76

10.313.816.72.11.255.167.020.125.475.959.53.42.4103.6104.4اإكوادور77

0.20.30.43.01.947.552.317.922.390.062.94.42.7103.1102.6بليز78

33.246.357.31.91.368.375.121.526.869.152.43.02.3104.1104.3كولومبيا79

2.42.72.90.80.449.452.021.926.373.757.92.82.3103.5105.1جامايكا80

8.210.412.11.71.058.067.320.729.174.542.03.11.8106.2106.7تون�ص81

3.36.58.65.61.472.278.516.322.8100.060.45.12.8106.7104.4االأردن82

56.175.790.41.71.159.269.721.528.367.347.82.92.1103.5104.1تركيا83

25.335.444.72.21.552.166.518.226.287.446.34.12.3104.6104.6اجلزائر84

0.10.10.10.60.122.723.419.721.378.176.34.53.6107.0106.5تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
0.70.90.91.20.541.651.921.325.069.455.93.42.6106.3106.3فيجي86

3.75.26.32.61.245.149.519.724.779.449.64.02.3103.2103.2تركمان�ستان87

7.410.212.41.91.255.269.220.325.073.259.33.32.5103.7104.1اجلمهورية الدومينيكية88

c1,354.1 c1,462.5 c1.20.626.447.025.034.251.239.12.01.8110.4121.2 1,142.1ال�سني89

5.36.27.21.40.649.264.319.223.983.663.53.72.2103.5104.5ال�سلفادور90

17.320.422.21.10.718.614.324.330.659.947.12.52.2103.5103.7�رشي النكا91

56.768.173.51.20.529.434.024.633.253.041.22.11.9104.5104.6تايلند92

0.91.52.03.21.869.186.019.621.688.566.45.13.0101.9102.1غابون93

0.40.50.61.40.860.069.423.027.661.253.92.62.3106.4107.2�سورينام94

6.710.013.02.31.655.666.619.221.980.868.24.83.1103.6104.1بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

4.26.58.52.41.648.761.519.323.183.363.24.32.8103.5103.9باراغواي96

62.493.6124.42.31.748.648.919.323.278.360.74.12.9104.5105.0الفلبني97

1.42.02.42.71.341.961.117.322.890.958.24.32.7101.5101.8بوت�سوانا98

0.646.847.029.935.256.838.42.11.5104.3105.8–0.1–4.43.63.2جمهورية مولدوفا99

2.22.73.20.51.157.062.018.826.384.242.13.51.9102.3104.1منغوليا100

57.884.5110.92.01.743.543.418.923.985.258.13.92.7104.4104.7م�رش101

20.527.833.92.21.240.236.319.424.581.549.33.92.2103.5103.9اأوزبك�ستان102

0.10.10.12.10.525.822.717.620.891.267.34.83.2108.0107.2ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

0.229.628.620.827.469.954.52.62.2102.8103.4–0.70.80.70.3غيانا104
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االجتاهات الدميغرافية

ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

1.42.23.02.71.727.738.017.821.188.966.84.93.1100.8101.3ناميبيا105

4.97.610.52.61.940.551.617.120.995.469.84.93.0103.6104.2هندورا�ص106

0.20.30.42.81.525.840.116.324.499.346.05.31.9104.0103.0ملديف107

177.4232.5271.51.51.030.644.321.728.265.648.72.92.0103.5104.1اإندوني�سيا108

4.45.66.50.91.137.834.621.625.174.151.73.62.4102.9104.8قريغيز�ستان109

36.750.554.72.40.552.061.720.124.972.753.63.32.4101.5101.6جنوب اأفريقيا110

12.722.530.62.81.748.955.715.722.5104.361.24.92.9104.1104.5اجلمهورية العربية ال�سورية111

5.37.19.61.71.931.726.318.320.788.666.54.93.1102.9104.2طاجيك�ستان112

66.289.0105.41.91.020.330.420.028.578.945.83.32.0104.0105.9فييت نام113

24.832.439.31.71.248.458.219.726.277.350.23.72.3103.7103.7املغرب114

4.15.87.42.41.552.357.316.822.096.664.24.52.6103.4104.3نيكاراغوا115

8.914.421.72.32.441.149.517.118.895.185.05.53.7104.1103.8غواتيماال116

0.40.71.13.52.434.839.721.219.376.177.35.95.1100.5101.3غينيا االإ�ستوائية117

0.40.50.62.31.344.161.116.321.3106.965.54.92.5101.2101.6الراأ�ص االأخ�رش118

862.21,214.51,484.62.01.325.630.021.125.071.555.63.92.5107.7108.5الهند119

0.71.22.12.73.420.828.119.417.472.191.25.76.0106.2104.7تيمور -  لي�ستي120

0.91.21.52.31.422.921.415.919.3103.273.05.33.2101.1101.2�سوازيلند121

4.26.48.92.71.815.433.217.920.689.468.15.83.2103.5104.3جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

0.30.50.82.92.213.718.617.020.393.471.85.53.5109.0108.9جزر �سليمان123

9.715.120.13.21.712.620.117.922.390.056.65.62.7102.9104.1كمبوديا124

115.8184.8265.72.42.130.635.918.221.389.268.65.73.6105.9105.8باك�ستان125

2.43.85.52.62.354.362.117.819.591.478.65.23.9101.8101.7الكونغو126

0.10.20.21.91.743.762.216.719.3104.179.25.23.4102.4102.1�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
23.440.963.23.22.618.222.215.518.4106.883.35.64.5101.5101.5كينيا128

115.6164.4203.22.01.319.828.118.124.585.453.44.02.2103.2103.6بنغالدي�ص129

15.024.334.92.82.036.451.517.720.689.171.85.34.0104.2104.5غانا130

12.220.028.62.82.140.758.417.319.295.779.65.74.2101.6101.6الكامريون131

40.850.559.41.41.024.733.721.327.971.047.23.12.2101.1101.2ميامنار132

12.324.339.44.62.720.931.814.317.8116.084.27.74.7104.6103.9اليمن133

4.89.215.43.52.934.542.017.218.496.585.86.65.1103.1103.8بنن134

11.320.131.53.02.523.630.217.418.491.883.66.14.3100.3101.4مدغ�سقر135

2.03.44.82.72.139.741.417.520.189.772.15.74.1106.6106.3موريتانيا136

4.16.910.12.62.215.012.518.620.078.272.34.73.8106.3107.8بابوا غينيا اجلديدة137

19.129.940.62.51.78.918.618.621.684.066.64.92.7106.0105.2نيبال138

3.96.810.12.42.330.143.416.919.896.475.86.03.9100.2100.6توغو139

0.40.71.02.42.127.928.216.821.197.069.95.13.6102.7103.4جزر القمر140

1.62.12.41.50.814.026.917.219.897.176.24.73.1101.3101.4لي�سوتو141

97.3158.3226.72.52.135.349.817.118.695.083.56.44.8101.6102.6نيجرييا142

17.733.860.83.33.211.113.315.915.6103.1105.17.15.9101.4101.7اأوغندا143

7.512.919.52.82.438.942.416.518.097.284.26.54.5102.0102.3ال�سنغال144

7.110.213.22.01.528.552.118.521.688.567.55.23.2103.6104.1هايتي145

10.719.030.43.22.737.158.516.217.4100.589.27.15.399.799.9اأنغوال146

0.60.91.22.11.675.776.217.821.586.563.65.93.5101.7102.2جيبوتي147

25.545.075.53.32.918.926.416.917.594.791.86.15.3101.2101.9جمهورية تنزانيا املتحدة148

12.621.632.63.42.339.750.617.719.590.379.65.94.2100.7101.0كوت ديفوار149

7.913.320.92.82.439.435.717.016.894.097.06.35.3101.3101.4زامبيا150

0.91.82.73.82.538.358.218.718.884.081.66.04.6101.1101.8غامبيا151

5.52.75.418.915.418.7107.581.26.25.198.998.9–7.210.316.1رواندا152

9.515.725.91.42.711.619.816.716.897.796.26.85.1101.5102.2مالوي153

27.143.261.02.62.026.640.117.820.388.873.45.83.7103.8104.1ال�سودان154

12.629.150.67.33.218.122.616.816.994.092.88.06.3106.1106.0اأفغان�ستان155

6.110.316.93.92.728.035.417.718.591.684.96.65.0104.3104.4غينيا156

48.385.0131.63.32.512.616.717.418.092.086.57.04.8100.8101.6اإثيوبيا157

0.52.332.938.418.718.282.482.95.55.098.1100.7–4.15.88.9�سرياليون158

2.94.56.12.61.836.838.918.419.588.979.35.74.399.9100.0جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

8.713.320.52.02.423.335.917.317.691.686.56.35.2101.7102.2مايل160

8.816.327.92.83.113.825.716.216.799.793.96.75.6103.5103.8بوركينا فا�سو161

2.22.640.947.817.518.592.783.96.44.7100.2102.1–2.24.16.5ليربيا162
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االجتاهات الدميغرافية

ال�سكان

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

جمموع معدل اخل�سوبةمعدل االإعالةمتو�سط العمر املناطق احل�رشيةمعدل النمو ال�سنوياملجموع
ن�سبة املواليد الذكور 

اإىل االإناث 

 )الن�سبة املئوية()باملاليني(
 )الن�سبة من 
a)بال�سنوات(املجموع(

)لكل 100 ن�سمة من 
)الوالدات لكل اإمراة(الفئات العمرية 15-64(

)املواليد الذكور لكل 
b)100 من االإناث

1990201020301990–19952010–20151990201019902010199020101990–19952010–201519902010

6.111.519.03.12.620.827.617.017.197.593.96.75.8100.9101.0ت�ساد163

1.01.62.52.62.328.130.018.618.781.385.45.95.4100.5100.8غينيا - بي�ساو164

13.523.433.93.32.121.138.416.517.999.289.36.14.6100.3101.3موزامبيق165

5.78.511.91.62.06.311.017.420.393.968.76.54.0100.6100.9بوروندي166

7.915.932.63.33.715.417.115.415.0104.8108.87.86.9104.0104.3النيجر167

37.067.8108.63.92.627.835.216.416.699.696.27.15.5100.8100.7جمهورية الكونغو الدميقراطية168

10.512.617.92.32.129.038.316.819.096.177.34.83.1100.8101.0زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
................0.10.10.11.91.035.430.3اأنتيغوا وبربودا

1.51.716.434.718.724.285.253.25.42.4102.3103.0–0.50.70.9بوتان

10.611.211.00.60.073.475.228.238.345.542.11.71.5106.4106.8كوبا

................0.10.10.10.00.167.767.2دومينيكا

3.25.28.10.32.815.821.616.519.195.878.66.14.2100.6102.4اإريرتيا

0.10.10.10.80.433.439.320.425.088.052.43.52.2104.2104.9غرينادا

18.131.548.93.02.669.766.217.019.395.678.35.83.7105.8106.0العراق

................0.10.10.11.51.535.043.9كرييبا�ص

20.124.025.31.50.358.460.226.234.044.644.92.41.9104.7105.4جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

3.04.34.93.20.883.187.221.929.269.347.23.01.9103.3104.0لبنان

................0.00.10.11.51.965.171.8جزر مار�سال

................0.00.00.00.90.3100.0100.0موناكو

................0.00.00.01.70.6100.0100.0ناورو

2.24.47.33.92.967.974.116.417.6100.490.16.54.5103.2104.5االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

1.82.94.03.31.966.173.018.324.385.451.56.32.8104.4104.9ُعمان

................0.00.00.02.70.569.683.4باالو

................0.00.10.11.11.234.632.4�سانت كيت�ص ونيف�ص

0.10.20.21.20.929.428.021.427.578.848.43.21.997.9102.7�سانت لو�سيا

0.10.10.10.10.041.449.320.427.878.949.82.92.1101.3102.0�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

0.20.20.20.80.221.220.218.519.681.177.24.73.6108.7108.0�ساموا

................0.00.00.01.20.690.494.1�سان مارينو

................0.10.10.11.00.349.355.3�سي�سيل

0.22.729.737.517.617.690.090.86.56.2100.6101.2–6.69.415.7ال�سومال

................0.00.00.00.70.440.750.4توفالو

0.10.20.42.82.418.725.618.120.590.571.24.83.6108.5106.1فانواتو

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
911.01,026.31,093.30.70.472.077.134.539.949.149.71.71.6105.4105.5

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقت�سادي

19.329.736.32.51.289.991.729.235.549.939.62.21.9106.2106.5

البلدان النامية
226.4348.2477.92.41.949.255.318.223.187.861.94.72.6104.2104.3الدول العربية

1,606.61,974.32,204.31.30.828.145.324.032.256.242.52.32.8108.5116.0�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
399.6410.3416.40.30.262.864.430.034.355.843.52.11.6104.4105.6اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

437.2582.7683.61.71.070.379.521.927.770.353.23.02.2103.8104.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1,200.01,719.12,158.22.11.426.531.720.324.575.856.84.12.5106.8107.5جنوب اآ�سيا

483.1808.81,228.62.82.428.337.017.218.594.284.86.13.6101.3101.9جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

930.31,056.01,129.50.70.572.377.534.439.849.149.41.71.8105.5105.6تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
873.11,052.41,175.11.20.767.875.825.330.465.047.22.71.8104.2104.8تنمية ب�رشية مرتفعة

2,739.13,597.34,239.71.61.128.539.922.528.664.349.53.02.7107.8112.2تنمية ب�رشية متو�سطة
673.61,099.01,626.52.72.224.233.417.419.692.379.05.74.1102.1102.5تنمية ب�رشية منخف�سة

T854.7 T1,271.6 T2.72.221.029.117.619.991.177.95.64.1102.2102.5 524.8اأقل البلدان منوًا
T6,908.7 T8,308.9 T1.61.142.650.524.429.165.454.03.12.3106.0108.4 5,290.4العامل

مالحظات
مبا اأن البيانات ت�ستند اإىل تعريفات خمتلفة للمدينة واملناطق احل�رشية  .a

الكربى يف كل بلد، ينبغي توخي احلذر يف املقارنة بني البلدان.  
يفرت�ص اأن الن�سبة الطبيعية للمواليد الذكور اإىل االإناث هي 105 والدات  .b

اأثبتت هذه الن�سبة يف الواقع. من الذكور لكل 100 والدة من االإناث، وقد 
ت�سمل مقاطعة تايوان ال�سينية.   .c

البيانات هي جماميع م�ستمدة من م�سادر البيانات االأ�سلية.  .T

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 5 و8 اإىل 15:  اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 

  .)2009d( التابعة لالأمم املتحدة
العمودان 6 و7:  اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم 

املتحدة )2010(.
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العمل الالئق 12
ن�سبة العاملني اإىل 

العمل غري امل�ستقرaالعمل النظاميجمموع ال�سكان

ال�سكان العاملون 
الذين يعي�سون على 
اأقل من 1.25 دوالر 

اأمريكي يف اليوم

معدل البطالة ح�سب م�ستوى 
 التح�سيل العلمي 

)ن�سبة القوى العاملة من حيث 
م�ستوى التح�سيل العلمي(

ت�سغيل 
االأطفال

اإجازة االأمومة 
االإلزامية

bاملدفوعة

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ال�سكان من الفئات 

العمرية 15-64(

)الن�سبة من 
جمموع االأيدي 

العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور

)الن�سبة من 
جمموع

االيدي العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور
)الن�سبة من جمموع 

اإبتدائي اأو اأقلااليدي العاملة(
ثانوي اأو 

اأعلى

)ن�سبة االأطفال 
من الفئة 

)اأيام العمل(العمرية 5-14(
199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة جدّا
126..6.03.8..57.762.394.31.055.70.42الرنويج1

0..7.46.2..55.659.490.71.059.30.61اأ�سرتاليا2

98..6.16.0..55.462.787.91.0511.90.68نيوزيلندا3

d1.03 d............0 59.459.292.8الواليات املتحدة االأمريكية4

182..7.67.0..43.557.888.31.1411.70.31اآيرلندا5

......................ليختن�ستاين6

112..8.07.8..51.459.390.51.029.40.80هولندا7

119..12.110.2..57.861.289.61.0410.40.71كندا8

98..12.78.8..62.057.693.41.056.60.51ال�سويد9

98..16.812.1..53.851.793.11.016.80.85اأملانيا10

98....4.4..61.354.288.70.9810.81.20اليابان11

e 60..2.17.1..58.658.174.90.9425.21.18جمهورية كوريا12

f 112..6.85.7..65.061.289.80.9910.11.09�سوي�رشا13

112..12.312.5..47.247.994.11.025.90.69فرن�سا14

84..14.019.1..45.250.491.51.047.40.59اإ�رشائيل15

263..12.310.5..57.254.791.01.059.00.59فنلندا16

180..5.14.1..70.971.290.91.088.70.39اآي�سلندا17

105..11.010.0..43.846.590.01.0310.00.78بلجيكا18

126..7.27.8..59.460.395.01.035.00.52الدامنرك19

112..10.513.4..41.248.688.11.0411.80.73اأ�سبانيا20

f 70..5.66.3..61.856.692.81.067.10.45هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

e 119..7.516.1..44.348.473.11.0127.00.99اليونان22

150..7.310.0..42.643.681.41.0718.60.75اإيطاليا23

..........49.351.295.90.985.21.06لك�سمربغ24

112..8.86.1..51.854.591.11.019.00.95النم�سا25

e 365..9.48.0..55.656.389.21.0810.50.50اململكة املتحدة26

e 84........63.761.689.81.0610.20.59�سنغافورة27

196..20.26.3..58.254.387.51.0812.50.56اجلمهورية الت�سيكية28

365..7.99.5..54.554.189.11.0311.00.79�سلوفينيا29

......................اأندورا30

196..46.613.0..54.552.689.31.0910.60.44�سلوفاكيا31

f 45..2.47.9..71.375.998.41.011.60.29االإمارات العربية املتحدة32

....8.52.7..42.545.291.01.079.20.50مالطة33

140..10.37.1..61.254.595.51.025.80.48اإ�ستونيا34

....4.47.5..59.957.585.51.0614.40.69قرب�ص35

168..17.39.5..47.544.892.91.037.10.67هنغاريا36

..................62.263.3بروين دار ال�سالم37

..........73.076.999.51.010.40.00قطر38

..5..............61.061.0البحرين39

8.015.63120..57.655.781.50.9918.51.06الربتغال40

e 112..15.514.9..53.048.281.21.0318.90.89بولندا41

..........54.864.485.61.1114.00.55بربادو�ص42
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امللحق الإح�صائي

العمل الالئق

ن�سبة العاملني اإىل 
العمل غري امل�ستقرaالعمل النظاميجمموع ال�سكان

ال�سكان العاملون 
الذين يعي�سون على 
اأقل من 1.25 دوالر 

اأمريكي يف اليوم

معدل البطالة ح�سب م�ستوى 
 التح�سيل العلمي 

)ن�سبة القوى العاملة من حيث 
م�ستوى التح�سيل العلمي(

ت�سغيل 
االأطفال

اإجازة االأمومة 
االإلزامية

bاملدفوعة

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ال�سكان من الفئات 

العمرية 15-64(

)الن�سبة من 
جمموع االأيدي 

العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور

)الن�سبة من 
جمموع

االيدي العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور
)الن�سبة من جمموع 

اإبتدائي اأو اأقلااليدي العاملة(
ثانوي اأو 

اأعلى

)ن�سبة االأطفال 
من الفئة 

)اأيام العمل(العمرية 5-14(
199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

تنمية ب�رشية مرتفعة
..............d1.07 d 62.665.484.4جزر البهاما43

126..7.37.2..53.750.290.71.049.40.72ليتوانيا44

4.915.63126..50.649.675.21.0224.80.94�سيلي45

53.056.579.91.0620.10.783.59.918.1790االأرجنتني46

f 70................61.965.3الكويت47

112..10.39.6..57.655.093.21.036.80.70التفيا48

d1.11 d..........4365 e 80.5....اجلبل االأ�سود49

7.19.81126..55.648.168.70.9931.21.03رومانيا50

365..49.945.983.80.9816.21.121.310.716.5كرواتيا51

10.015.9884..52.756.474.71.0225.10.92اأوروغواي52

..................45.348.6اجلماهريية العربية الليبية53

e 49.558.772.31.0927.70.7811.85.415.7398بنما54

f 70................50.450.9اململكة العربية ال�سعودية55

56.557.170.50.9429.51.160.82.98.71684املك�سيك56

f 60......59.760.577.61.0222.30.930.6ماليزيا57

135..17.58.2..45.246.391.31.038.70.77بلغاريا58

..1......44.560.783.41.0515.60.76ترينيداد وتوباغو59

10365......77.31.0622.70.83....�رشبيا60

5126..............57.552.3بيالرو�ص61

e 56.357.280.21.0019.71.022.95.27.05120كو�ستاريكا62

1990....53.468.860.10.7939.61.419.0بريو63

..1.315.829.012........48.946.2األبانيا64

140..13.211.8..56.856.794.11.015.80.90االحتاد الرو�سي65

f 62.763.563.30.9335.81.163.810.316.82126كازاخ�ستان66

e 11.311.37126..56.560.046.80.5753.21.63اأذربيجان67

d1.01 d......31.2..5365 42.341.572.9البو�سنة والهر�سك68

d0.97 d......6.714.67126 56.953.580.7اأوكرانيا69

90..45.948.956.80.7242.71.411.98.333.2اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

..6......37.134.877.81.0522.20.84جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

....8.015.3..55.553.882.41.0416.80.82موري�سيو�ص72

55.763.968.11.0227.20.826.28.413.36120الربازيل73

57.454.337.80.9762.21.0217.47.130.318126جورجيا74

e 8126....51.461.363.50.9829.81.184.4فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

4140....18.9........38.038.1اأرمينيا76

884....51.660.566.20.8333.81.415.8اإكوادور77

..12.116.540..47.356.976.41.0423.50.87بليز78

584....52.162.058.91.0140.90.9921.3كولومبيا79

f 656......60.756.264.31.1135.40.82جامايكا80

........d......3.9 40.541.064.3تون�ص81

f 70................35.737.9االأردن82

52.542.364.60.7335.31.613.99.022.45112تركيا83

19.045.3598..39.249.464.80.7634.91.53اجلزائر84

......................تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
..........53.556.359.70.9539.01.01فيجي86

..................55.658.3تركمان�ستان87

f 43.553.357.61.3642.40.624.912.335.31084اجلمهورية الدومينيكية88

f 90......18.3........75.171.0ال�سني89

f 684....58.654.359.00.6635.51.5115.6ال�سلفادور90

f 51.354.759.30.9140.71.1417.84.020.0884�رشي النكا91

f 845........77.371.546.60.9053.3تايلند92

........6.3........58.158.2غابون93

..6..............45.346.5�سورينام94

2260....61.470.738.10.6361.61.3122.5بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95



194

12
اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

العمل الالئق

ن�سبة العاملني اإىل 
العمل غري امل�ستقرaالعمل النظاميجمموع ال�سكان

ال�سكان العاملون 
الذين يعي�سون على 
اأقل من 1.25 دوالر 

اأمريكي يف اليوم

معدل البطالة ح�سب م�ستوى 
 التح�سيل العلمي 

)ن�سبة القوى العاملة من حيث 
م�ستوى التح�سيل العلمي(

ت�سغيل 
االأطفال

اإجازة االأمومة 
االإلزامية

bاملدفوعة

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ال�سكان من الفئات 

العمرية 15-64(

)الن�سبة من 
جمموع االأيدي 

العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور

)الن�سبة من 
جمموع

االيدي العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور
)الن�سبة من جمموع 

اإبتدائي اأو اأقلااليدي العاملة(
ثانوي اأو 

اأعلى

)ن�سبة االأطفال 
من الفئة 

)اأيام العمل(العمرية 5-14(
199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

61.172.853.20.8946.81.137.34.613.61584باراغواي96

59.160.155.30.9544.71.0727.22.716.41260الفلبني97

f 84........46.746.075.90.9611.72.29بوت�سوانا98

e 32126....58.144.767.61.0932.40.8411.1جمهورية مولدوفا99

18120....50.251.639.91.1259.70.9330.5منغوليا100

e 790....42.643.275.20.7124.82.132.7م�رش101

e 126......59.7........53.857.5اأوزبك�ستان102

......................ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

..16..............51.457.8غيانا104

1390......45.442.978.40.8921.11.66ناميبيا105

e 1670....58.956.389.71.0648.91.0821.4هندورا�ص106

..........44.957.327.21.1650.30.69ملديف107

f 63.061.836.90.8163.11.1327.86.231.5490اإندوني�سيا108

58.058.351.91.0147.30.9927.22.643.04126قريغيز�ستان109

112..39.441.197.10.992.71.5044.423.434.8جنوب اأفريقيا110

f 460......46.644.857.50.8142.41.28اجلمهورية العربية ال�سورية111

..10....28.6........53.855.4طاجيك�ستان112

16120....74.869.426.10.7173.91.1324.2فييت نام113

45.946.147.10.6751.11.403.48.854.2898املغرب114

f 1584....57.258.354.70.9944.91.0219.4نيكاراغوا115

f 2984....55.162.434.20.7455.01.2014.6غواتيماال116

..28..............61.462.6غينيا االإ�ستوائية117

..3....56.755.741.40.7439.61.2326.6الراأ�ص االأخ�رش118

f 1284....51.4........58.355.6الهند119

..4....63.2........63.866.8تيمور -  لي�ستي120

..9....83.8........54.250.4�سوازيلند121

e 1190....45.7........80.277.7جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

..................67.164.5جزر �سليمان123

f 4590....77.274.613.10.7186.71.0745.7كمبوديا124

f 84..47.551.538.20.5961.81.2928.95.111.6باك�ستان125

..25....66.7........65.564.6الكونغو126

..8..................�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
f 2690....22.9........73.473.0كينيا128

f 13112....74.067.914.20.8085.01.0256.9بنغالدي�ص129

f 3484....37.6........68.465.2غانا130

3198....59.159.120.80.3175.91.3639.9الكامريون131

..................74.274.4ميامنار132

f 2360....26.0........38.339.0اليمن133

4698....55.6........70.171.6بنن134

e 3298....82.21.0876.7....79.383.3مدغ�سقر135

1698....24.6........66.547.2موريتانيا136

108................69.970.2بابوا غينيا اجلديدة137

f 3152....59.661.528.40.4471.61.3467.6نيبال138

e 2998....45.9........65.964.6توغو139

..27....64.6........70.069.4جزر القمر140

2384....61.0........48.354.1لي�سوتو141

f 1384....72.2........52.751.8نيجرييا142

f 3660....81.883.014.80.3485.21.1955.7اأوغندا143

2298....44.4........66.866.0ال�سنغال144

..21....66.9........56.055.4هايتي145

2456....59.9........76.576.4اأنغوال146

..8..................جيبوتي147

f 3684....87.478.012.30.4087.71.1390.0جمهورية تنزانيا املتحدة148

3598....26.3........62.560.4كوت ديفوار149

f 1284....57.061.219.10.3579.31.2376.6زامبيا150
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العمل الالئق

ن�سبة العاملني اإىل 
العمل غري امل�ستقرaالعمل النظاميجمموع ال�سكان

ال�سكان العاملون 
الذين يعي�سون على 
اأقل من 1.25 دوالر 

اأمريكي يف اليوم

معدل البطالة ح�سب م�ستوى 
 التح�سيل العلمي 

)ن�سبة القوى العاملة من حيث 
م�ستوى التح�سيل العلمي(

ت�سغيل 
االأطفال

اإجازة االأمومة 
االإلزامية

bاملدفوعة

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)ال�سكان من الفئات 

العمرية 15-64(

)الن�سبة من 
جمموع االأيدي 

العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور

)الن�سبة من 
جمموع

االيدي العاملة(

ن�سبة
االإناث اإىل 

الذكور
)الن�سبة من جمموع 

اإبتدائي اأو اأقلااليدي العاملة(
ثانوي اأو 

اأعلى

)ن�سبة االأطفال 
من الفئة 

)اأيام العمل(العمرية 5-14(
199120082000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c2000–2008c1999–2007c2007–2009c

..25....42.7........73.272.1غامبيا151

e 3598....79.5........86.680.3رواندا152

f 2656....79.8........71.772.1مالوي153

f 1356..............46.147.3ال�سودان154

..30..............54.155.2اأفغان�ستان155

e 2598....73.9........82.181.2غينيا156

f 5390....71.380.647.00.8651.81.1645.8اإثيوبيا157

..48....67.1....63.664.881.90.92�سرياليون158

..47....71.1........73.372.6جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

d0.75 d....60.6....3498 49.347.013.6مايل160

4798....60.7........81.681.9بوركينا فا�سو161

..21....86.2........65.765.9ليربيا162

5398....72.1........66.669.7ت�ساد163

..39....55.3........66.366.9غينيا - بي�ساو164

..22....81.2........79.977.9موزامبيق165

..19....87.2........84.984.2بوروندي166

f 4398....76.6........59.459.8النيجر167

e 32105....69.6........67.866.7جمهورية الكونغو الدميقراطية168

..13......70.164.938.20.4561.91.58زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..19....53.361.140.80.3552.31.9431.7بوتان

..............d1.22 d 52.454.483.1كوبا

..........73.31.1325.90.70....دومينيكا

..................65.865.6اإريرتيا

..11..............36.837.1العراق

..................62.163.9جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

e 749..............43.845.9لبنان

....24.741.8..30.130.263.90.8536.11.29االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

42............52.651.489.60.98ُعمان

..........88.41.048.50.70....�سانت كيت�ص ونيف�ص

..........69.51.1228.70.80....�سانت لو�سيا

..............53.51.32....�ساموا

..............d1.05 d 90.4....�سان مارينو

..49..............65.666.5ال�سومال

..........97.91.012.00.81....توفالو

مالحظات
ن�سبة االأ�سخا�ص الذين يعملون حل�ساب االأ�رشة اأو حل�سابهم اخلا�ص.  .a
عدد اأيام اإجازة االأمومة التي تدفعها احلكومة للن�ساء اللواتي يعملن   .b

يف القطاع النظامي، ما مل ي�رش اإىل خالف ذلك.  
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .c

ال ي�سمل بيانات عن اأ�سحاب العمل.  .d
امل�ستحقات التي تدفعها احلكومة و�ساحب العمل.  .e

امل�ستحقات التي يدفعها �ساحب العمل.  .f

امل�سادر
    .)2010d( االأعمدة 1 اإىل 9: منظمة العمل الدولية

.)2010c( العمود 10: اليوني�سيف
.)2010f( العمود 11: البنك الدويل
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التعليم 13
جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
......87.398.498.4112.596.675.90.2..الرنويج1

..15.8....73.4104.997.0147.987.575.0..اأ�سرتاليا2

..17.1....67.9101.299.2120.490.879.1..نيوزيلندا3

..14.3..89.798.091.594.388.281.61.5..الواليات املتحدة االأمريكية4

..0.717.8..64.1105.496.9113.488.161.2..اآيرلندا5

..9.5..109.689.3106.165.231.218.2....ليختن�ستاين6

......b 67.4106.898.5119.588.660.11.7..هولندا7

........b 62.3..79.6107.199.5101.3..كندا8

..10.7..80.394.293.8103.199.174.50.1..ال�سويد9

..b,c105.798.2100.6....4.41.318.0 97.2..اأملانيا10

..18.8....71.9102.2100.0100.798.057.9..اليابان11

..75.3103.798.697.596.496.11.60.024.1..جمهورية كوريا12

..1.518.1..71.0102.493.595.784.747.2..�سوي�رشا13

..b4.220.3 55.7110.298.5113.398.354.72.0..فرن�سا14

..61.8110.997.191.587.660.40.41.517.2..اإ�رشائيل15

..70.597.696.3111.396.893.80.20.415.9..فنلندا16

........54.897.297.1110.090.372.3..اآي�سلندا17

..47.7102.397.8109.586.962.112.83.412.6..بلجيكا18

......b 68.199.095.6119.289.680.37.9..الدامنرك19

..13.1..97.646.9105.499.7119.194.368.50.1اأ�سبانيا20

95.1..62.7101.093.582.975.234.30.00.9..هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

..97.047.4101.299.4101.891.090.81.80.710.1اليونان22

..98.846.7103.898.699.992.467.10.40.210.4اإيطاليا23

..b,c100.395.595.483.010.013.53.813.1 78.1..لك�سمربغ24

..b12.9 50.32.21.2..70.1101.597.999.9..النم�سا25

..20.1....58.2104.097.297.491.359.0..اململكة املتحدة26

0.319.597.1............94.559.1�سنغافورة27

..b,c102.192.295.0..54.31.10.617.3 99.8..اجلمهورية الت�سيكية28

..b,c102.995.693.588.585.51.10.617.1 99.794.3�سلوفينيا29

b,c86.780.182.271.411.0..2.8..100.0 50.9..اأندورا30

..b,c101.991.892.8..50.12.6 b3.018.6 98.8..�سلوفاكيا31

107.991.693.883.825.20.01.917.2100.0..90.0االإمارات العربية املتحدة32

..b0.812.1 92.444.299.091.498.182.033.01.0مالطة33

....b,c99.294.499.789.965.01.70.9 99.887.3اإ�ستونيا34

..97.858.7102.599.097.895.136.21.60.415.0قرب�ص35

..99.046.797.988.896.790.567.21.01.710.6هنغاريا36

106.793.396.788.216.01.60.810.184.3..95.0بروين دار ال�سالم37

b,c108.694.193.279.211.03.30.6..52.3 93.154.1قطر38

....b2.0 90.848.1105.397.996.889.429.91.3البحرين39

..10.211.7..94.627.5115.298.9101.387.956.9الربتغال40

..99.560.697.195.699.893.866.92.70.711.0بولندا41

13.561.0..6.1..........58.8..بربادو�ص42
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13
اجلدول

امللحق الإح�صائي

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

تنمية ب�رشية مرتفعة
b,c102.490.593.786.1..9.1..15.891.1 89.6..جزر البهاما43

..b,c96.191.399.192.175.92.00.79.7 99.788.6ليتوانيا44

..98.651.8105.694.490.685.352.15.12.426.2�سيلي45

..97.744.6114.698.585.379.468.15.16.114.8االأرجنتني46

b 94.556.995.587.690.879.917.60.50.99.1100.0الكويت47

..b,c96.890.1114.5..69.24.33.312.8 99.897.9التفيا48

..................b,c 98.2..اجلبل االأ�سود49

..b,c104.793.987.573.058.36.71.716.3 97.679.1رومانيا50

b,c98.690.293.688.347.00.20.317.3100.0 b 98.778.0كرواتيا51

..98.244.6114.397.592.067.764.36.37.015.5اأوروغواي52

........b 55.7..93.5..110.3..88.4اجلماهريية العربية الليبية53

93.548.3111.198.371.265.645.014.85.324.291.3بنما54

b,c98.484.594.673.029.93.63.3..91.5 85.548.8اململكة العربية ال�سعودية55

92.940.3112.997.987.470.926.38.53.628.095.4املك�سيك56

..b 17.5..92.150.597.997.569.168.729.77.8ماليزيا57

..b,c101.194.6105.287.549.76.31.816.1 98.387.6بلغاريا58

98.748.6103.491.888.873.911.64.26.617.286.6ترينيداد وتوباغو59

100.0..100.697.090.589.648.71.60.6....�رشبيا60

99.9..99.294.495.386.872.80.50.0..99.7بيالرو�ص61

25.35.77.019.086.0..89.2..96.029.9109.9كو�ستاريكا62

..89.650.5112.896.897.675.934.517.07.220.9بريو63

....b,c102.190.877.773.819.3 b10.1 b2.1 b 99.075.7األبانيا64

....75.04.80.4..84.0..96.8..99.5االحتاد الرو�سي65

....b,c108.889.394.986.941.01.00.1 99.782.1كازاخ�ستان66

b,c116.296.0105.698.315.81.60.3..99.9 99.592.8اأذربيجان67

....0.1..33.5..89.1..111.0..97.6البو�سنة والهر�سك68

b,c98.488.994.485.079.42.70.1..99.8 99.788.2اأوكرانيا69

b1.820.0 b100.0 b 82.329.5128.499.779.775.136.112.2اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

....b,c92.886.584.281.635.52.50.1 97.047.8جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

b 87.536.399.493.187.680.116.02.14.021.7100.0موري�سيو�ص72

..b18.723.0 90.021.9129.692.6100.177.030.024.4الربازيل73

b,c107.498.790.080.834.34.90.312.595.0 99.791.0جورجيا74

95.227.7103.190.181.169.578.119.33.416.283.5فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

b,c79.674.088.185.734.22.30.2..77.5 99.591.1اأرمينيا76

84.237.0118.596.969.659.235.318.62.522.6100.0اإكوادور77

b,c120.597.775.063.411.29.58.224.542.8 24.5..بليز78

93.431.3119.990.090.671.235.412.23.529.4100.0كولومبيا79

b12.8 b3.029.179.5 85.942.190.185.190.276.719.3جامايكا80

..78.023.1107.697.790.265.831.65.98.517.3تون�ص81

..92.254.296.389.186.383.737.70.90.612.2االأردن82

....88.722.397.693.982.171.237.15.82.1تركيا83

98.9..72.625.9107.594.983.266.323.97.17.8اجلزائر84

....b9.15.2 111.899.0102.766.26.4..99.0تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
41.994.291.280.979.115.45.41.726.197.8..فيجي86

....................99.5تركمان�ستان87

b31.23.419.689.2 88.227.6104.380.074.957.733.3اجلمهورية الدومينيكية88

..22.10.40.318.3..74.0..93.738.4112.1ال�سني89

84.019.4115.094.063.655.024.624.36.133.393.2ال�سلفادور90

..b 2.00.822.5....90.644.9105.199.787.0�رشي النكا91

..9.221.2............93.520.6تايلند92
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17

اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

b44.5 b34.436.0 b100.0 b 7.1..134.380.353.1..87.0غابون93

b32.317.213.2100.0 113.890.175.464.612.3..90.7�سورينام94

b 90.729.3108.393.781.869.938.319.82.525.190.6بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

..b 94.626.4108.392.465.957.725.520.94.116.6باراغواي96

b 93.653.6108.290.481.459.927.826.82.333.7100.0الفلبني97

83.324.7109.787.280.256.55.213.24.725.494.3بوت�سوانا98

....89.283.383.179.139.94.40.1..98.3جمهورية مولدوفا99

b,c101.588.795.182.049.85.10.231.699.0 97.380.2منغوليا100

b99.9 b 66.436.199.793.679.371.231.23.23.121.9م�رش101

100.0..94.489.9102.491.79.91.30.0..99.3اأوزبك�ستان102

........b 14.1..90.5..110.3....ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

b0.725.658.5 11.541.2..40.0108.794.7102.1..غيانا104

112.489.065.854.48.923.418.129.495.0..88.2ناميبيا105

18.723.85.333.336.4..83.617.1116.096.664.5هندورا�ص106

4.313.367.9....112.096.283.769.4..98.4ملديف107

b 92.026.8120.994.875.869.718.019.92.921.493.5اإندوني�سيا108

b,c94.783.585.180.552.01.70.1..64.4 99.389.2قريغيز�ستان109

b8.0..78.7 b 23.0..89.057.9104.587.595.171.9جنوب اأفريقيا110

88.4..3.37.5..83.633.5124.494.574.067.7اجلمهورية العربية ال�سورية111

b,c102.297.384.482.520.20.50.322.288.3 99.792.4طاجيك�ستان112

b7.91.020.998.6 104.194.066.962.39.7..92.5فييت نام113

b 106.989.555.834.512.323.811.929.9100.0..56.4املغرب114

b51.611.029.272.7 78.025.4116.991.867.945.218.0نيكاراغوا115

..73.815.3113.695.156.639.917.735.312.429.4غواتيماال116

b67.4 b24.354.5 b30.9 98.766.426.221.63.3..93.0غينيا االإ�ستوائية117

b84.7 101.384.467.756.711.912.911.624.4..84.1الراأ�ص االأخ�رش118

..13.534.23.440.7..62.822.2113.189.857.0الهند119

..12.537.4..106.675.954.731.415.2....تيمور -  لي�ستي120

86.532.6107.982.853.328.64.426.318.032.494.0�سوازيلند121

96.9..111.882.443.936.013.433.216.8..72.7جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

..........b..107.367.034.830.2 76.6جزر �سليمان123

115.988.640.434.17.045.611.248.598.2..77.0كمبوديا124

53.716.884.866.132.932.55.230.34.440.785.1باك�ستان125

b29.822.451.889.0 3.9..34.8114.058.943.1..الكونغو126

..133.396.151.338.14.126.124.230.8..88.3�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
b5.846.598.4 86.515.5111.581.558.349.14.116.4كينيا128

55.016.793.888.044.141.57.045.213.243.754.4بنغالدي�ص129

b6.532.249.1 65.828.7101.873.954.146.46.240.0غانا130

61.8..7.843.316.8..75.913.1110.988.337.3الكامريون131

49.346.410.726.10.428.899.0..91.916.6115.0ميامنار132

....b5.7 85.472.745.737.410.240.5..60.9اليمن133

b14.344.671.8 40.89.8116.692.836.319.65.836.9بنن134

151.798.530.123.83.457.519.747.252.1..70.7مدغ�سقر135

b 98.279.723.316.33.818.12.037.2100.0..56.8موريتانيا136

........b 2.0......59.68.354.9بابوا غينيا اجلديدة137

b38.416.837.866.4 5.6..57.915.4124.078.843.5نيبال138

64.914.1105.083.541.322.55.355.523.737.614.6توغو139

b28.3 b24.430.257.4 2.7..121.572.945.8..73.6جزر القمر140

89.513.1107.772.739.925.23.654.221.037.071.4لي�سوتو141

b2.946.351.2 93.161.430.525.810.125.1..60.1نيجرييا142

74.611.0120.297.125.319.23.767.611.049.989.4اأوغندا143
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اجلدول

امللحق الإح�صائي

التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

b 41.98.683.572.930.625.18.041.67.736.490.5ال�سنغال144

..................b13.3 61.0هايتي145

........2.8..17.3......69.6اأنغوال146

80.3..10.6..55.545.329.524.42.6....جيبوتي147

b,c110.299.36.1..1.517.24.252.2100.0 b 72.66.0جمهورية تنزانيا املتحدة148

b 74.556.026.321.28.410.518.041.9100.0..54.6كوت ديفوار149

b21.45.963.4100.0 70.725.7119.195.251.849.02.4زامبيا150

b29.75.434.474.7 b 45.311.086.268.750.841.81.2غامبيا151

b17.770.294.2 4.069.1..70.33.3150.995.921.9رواندا152

....64.320.1..72.84.6120.290.629.425.0مالوي153

b6.94.936.761.0 5.9..69.311.574.039.238.0ال�سودان154

....b..16.3 28.626.81.3..6.4106.1..اأفغان�ستان155

89.971.335.827.79.245.115.444.182.1....غينيا156

b..97.878.233.425.33.659.75.059.389.7 35.9اإثيوبيا157

b..9.944.249.4 34.624.92.0..39.89.1157.7�سرياليون158

..2.354.425.6100.2..54.69.377.459.111.9جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

26.23.791.371.534.828.65.420.914.251.450.1مايل160

78.563.319.815.43.128.910.548.987.7..28.7بوركينا فا�سو161

b..6.723.940.2 58.112.890.675.231.619.517.4ليربيا162

82.761.019.010.51.970.221.8176.235.5..32.7ت�ساد163

18.788.135.1..119.752.135.99.72.9..51.0غينيا - بي�ساو164

54.03.2114.279.920.66.21.556.35.564.167.0موزامبيق165

2.546.333.852.087.4..135.699.417.9..65.9بوروندي166

28.72.962.454.011.08.91.333.26.440.798.4النيجر167

5.020.515.339.093.3..66.619.590.432.434.8جمهورية الكونغو الدميقراطية168

........b 91.433.4103.689.941.038.03.8زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
b..102.574.0105.2....2.6 b5.617.152.9 99.0اأنتيغوا وبربودا

109.187.461.747.56.69.96.429.991.5..52.8بوتان

b,c101.998.891.484.3121.54.40.59.6100.0 b 99.868.8كوبا

b,c81.672.3104.868.1..9.23.916.759.4 26.5..دومينيكا

52.338.930.526.02.026.715.447.489.3..65.3اإريرتيا

b2.922.673.5 17.4..102.693.4107.788.6....غرينادا

b8.020.5100.0 b 77.626.398.087.346.839.615.729.9العراق

b....85.4 18.6..112.897.487.968.3....كرييبا�ص

101.188.381.674.651.56.98.817.813.3..89.6لبنان

..b....16.9 b 93.066.366.444.917.0....جزر مار�سال

............153.4..127.7....موناكو

b....74.2 74.6....78.872.346.1....ناورو

b,c80.473.392.488.647.20.90.529.0100.0 94.147.3االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

b 75.068.388.178.226.30.51.114.3100.0..86.7ُعمان

....b..4.7 40.2..96.9..98.8....باالو

32.01.516.163.6..85.370.688.278.7....�سانت كيت�ص ونيف�ص

b2.421.487.8 98.091.593.279.614.84.0....�سانت لو�سيا

20.94.617.083.0..109.094.6108.290.3....�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

..b4.11.223.8 99.590.678.364.27.4..98.7�ساموا

b,c125.399.4111.894.3..1.6..13.177.9 b 91.866.8�سي�سيل

......b 37.4........105.6....توفالو

b26.613.6..100.0 108.797.340.138.14.8..81.3فانواتو
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التعليم

جودة التعليم االإبتدائيكفاءة التعليم االإبتدائياحل�سول على التعليمالتح�سيل العلمي

معدل
االإملام 

بالقراءة 
والكتابة

لدى الكبار

ال�سكان من 
ذوي التح�سيل 

العلمي 
الثانوي
على االقل

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 االإبتدائي 
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم االإبتدائي(

معدل االلتحاق باملدار�ص 
يف مرحلة التعليم 

 الثانوي
)الن�سبة املئوية من

ال�سكان الذين هم يف �سن 
التعليم الثانوي(

معدل االلتحاق 
باملدار�ص يف مرحلة 

التعليم العايل
)الن�سبة املئوية من 

ال�سكان الذين هم يف 
�سن التعليم العايل(

معدل
الت�رشب من 

املدار�ص
يف جميع
املراحل

معدل
الر�سوب
يف جميع
املراحل

ن�سبة
التالميذ اإىل 

املعلمني

معلمو 
املراحل 
االإبتدائية 
املدربون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)الن�سبة املئوية  
من فئة 15 
�سنة وما 

فوق(

)الن�سبة املئوية  
من فئة 25 �سنة 

االإجمايلال�سايفاالإجمايلال�سايفاالإجمايلوما فوق(

)ن�سبة 
املتخرجني 
من التعليم 
االإبتدائي(

)الن�سبة من جمموع 
امللتحقني بالتعليم 

االإبتدائي يف
ال�سنة ال�سابقة(

)عدد التالميذ 
اإىل املعلمني(

)الن�سبة 
املئوية(

2005–2008a20102001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2001–2009a2005–2008a2005–2008a2005–2008a2005–2008a

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
..73.8101.795.6101.191.871.42.9......

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�سادي

..61.7108.495.693.686.743.03.01.2....

البلدان النامية
....96.480.968.860.422.79.55.7..72.1الدول العربية

......112.293.372.862.620.921.3....�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
....97.565.198.592.389.382.154.23.30.9اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

....91.132.5116.594.489.872.536.717.89.2اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
....62.421.6108.286.953.542.012.824.15.0جنوب اآ�سيا

....101.873.634.429.55.536.59.4..62.4جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

....73.6101.995.6100.991.770.83.01.7..تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
....92.341.0111.994.488.974.943.27.36.5تنمية ب�رشية مرتفعة

....110.288.564.757.017.622.62.9..80.7تنمية ب�رشية متو�سطة
....61.214.399.973.434.730.96.040.49.6تنمية ب�رشية منخف�سة

..
....101.675.534.130.85.439.111.0..59.9اأقل البلدان منوًا

....106.986.166.460.225.718.05.1....العامل

مالحظات
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .a

تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .b
.)2010a( معهد اليون�سكو لالإح�ساء  .c

امل�سادر
  .)2010a( االأعمدة 1 و3 اإىل 11: معهد اليون�سكو لالإح�ساء

العمود 2: بارو اأند يل )2010(.
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14 جلدول
ال�صحةا

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
 4,7633939670.10.10.1345381391الرنويج1

 0.10.20.2564681355>3,357103986اأ�سرتاليا2

 0.10.1565788398..2,49721621114نيوزيلندا3

 7,2852731480.30.70.67879135450الواليات املتحدة االأمريكية4

 3,42431537110.10.20.2345690459اآيرلندا5

......22................ليختن�ستاين6

 3,5093948340.10.20.2455778425هولندا7

 3,9001934660.20.40.4665387374كندا8

 240.10.10.1234876372..3,32336ال�سويد9

 3,58835831050.10.10.14454101429اأملانيا10

 344387284......2,6962113923اليابان11

 0.15543108470>0.1>0.1>1,688178668جمهورية كوريا12

 4,41740555130.50.40.6454476360�سوي�رشا13

 3,70937722130.20.40.43455119387فرن�سا14

 0.10.1454687368>2,18136587160.1اإ�رشائيل15

 0.10.10.13357129405>2,840336813فنلندا16

 3,3233875240.10.20.2234666375اآي�سلندا17

 3,3234253170.10.20.24561110437بلجيكا18

 3,513323525110.10.20.24467112495الدامنرك19

 2,6713834320.20.60.54443102379اأ�سبانيا20

 ..........................هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

 2,7275448110.10.20.23444105436اليونان22

 2,6863739490.20.40.4344280372اإيطاليا23

 5,7342963140.10.20.22356101419لك�سمربغ24

 3,763387817170.10.20.2345099409النم�سا25

 2,99221398140.10.30.2565996441اململكة املتحدة26

 1,6431532350.10.20.2234782345�سنغافورة27

 3465143559..0.1>..1,626368113اجلمهورية الت�سيكية28

 0.13455132480>....2,099244734�سلوفينيا29

 344499373......3,004372612اأندورا30

 0.17873195628>....1,555316811�سلوفاكيا31

 786078410......982151988االإمارات العربية املتحدة32

 4,053347828220.10.10.1664477433مالطة33

 1,0943356550.71.61.34684249664اإ�ستونيا 34

 443984412......3,0342337313قرب�ص35

 0.10.10.157101233693>1,388287111هنغاريا36

 6780106473......1,176112613بروين دار ال�سالم37

 9105377512......3,075282568قطر38

 101282116678......1,199302031البحرين39

 2,2843435330.30.50.53452128456الربتغال40

 1,0352052120.10.10.16777205583بولندا41

 b76780.61.31.21011108168531 ..1,263بربادو�ص42
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ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

تنمية ب�رشية مرتفعة
 327101.53.23.0913127206509 .. 1,987جزر البهاما43

 4081430.10.10.167114314635 1,109ليتوانيا44

 1123480.20.30.37960116458 863�سيلي45

 b41410.30.60.5151686160515 32 1,322االأرجنتني46

 9115168454......181811 814الكويت47

 3076330.50.90.889115311710 1,071التفيا48

 ..7890173......2040511 1,107اجلبل االأ�سود49

 1965330.20.20.1121490220706 592رومانيا50

 0.15665163578>....265344 1,398كرواتيا51

 c650.30.60.6121485158521 3729 916اأوروغواي52

 151797170654......123722 453اجلماهريية العربية الليبية53

 152218150.61.11.0192383140417 773بنما54

 1821103186678......162223 768اململكة العربية ال�سعودية55

 c240.20.30.3151789154501 2917 819املك�سيك56

 7181050.30.60.56697177623 604ماليزيا57

 91191214733......376454 835بلغاريا58

 b271091.00.31.53135107219751 12 1,178ترينيداد وتوباغو59

 ..2054580.10.10.16791183 769�رشبيا60

 49112310.10.30.21113111330854 704بيالرو�ص61

 13131090.20.40.4101168124439 899كو�ستاريكا62

 151100.30.50.5222495118534 .. 327بريو63

 131491141752......112912 505األبانيا64

 4397210.61.31.11213147396904 797االحتاد الرو�سي65

 3977110.10.20.127301864321,145 405كازاخ�ستان66

 387930340.10.30.23236138228856 284اأذربيجان67

 0.1131568147670>....1430916 767البو�سنة والهر�سك68

 31871061.51.51.61416151399881 475اأوكرانيا69

 914120.10.20.2273295152687 689اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

 0.1101180151737>....254652 669جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

 1133121.01.81.71517104214731 502موري�سيو�ص72

 1724310.61.00.61822106210625 837الربازيل73

 4533840.10.10.1263085232554 384جورجيا74

 161893195441......19135318 697فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

 37411160.10.20.121231012401,064 246اأرمينيا76

 c25340.20.40.32125121207484 156 434اإكوادور77

 c641.50.52.11719129223677 1112 279بليز78

 1410880.30.70.6162075162483 516كولومبيا79

 c13120.91.71.62631130220605 917 357جامايكا80

 0.10.10.1182172132537>132012 463تون�ص81

 1720116179711......261835 434االأردن82

 202273138701......152843 677تركيا83

 12177120.10.10.13641119144565 338اجلزائر84

 1719228143658......32411 167تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
 0.10.11618156249767..52116 169فيجي86

 0.143482123771,100>....244141 153تركمان�ستان87

 c23210.60.31.12733127188794 1910 411اجلمهورية الدومينيكية88

 1430360.10.10.1182184140627 233ال�سني89

 c650.50.90.81618136301518 128 402ال�سلفادور90

 131593315681..0.1>..63122 179�رشي النكا91

 322121.21.21.41314140276516 286تايلند92
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ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

 c62453.91.35.95777301353716 313 650غابون93

 53116141.42.72.42527128218728 527�سورينام94

 121117140.10.20.24654163230765 200بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

 111324230.30.70.62428105170602 253باراغواي96

 2632117227620......12598 130الفلبني97

 4184615.35.123.92631394419594 762بوت�سوانا98

 2761560.20.40.41517141312963 281جمهورية مولدوفا99

 0.10.13441145291923..266043 138منغوليا100

 2023151222891......242138 310م�رش101

 2648220.10.10.13438140223880 121اأوزبك�ستان102

 3239156187682......633218 373ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

 519751.70.52.54761226291835 197غيانا104

 c172710.33.415.33142290356513 327 467ناميبيا105

 c750.40.70.72631129227761 67 235هندورا�ص106

 242872100953......92623 514ملديف107

 1623170.10.30.23141185226690 81اإندوني�سيا108

 2351510.10.20.133381843431,012 130قريغيز�ستان109

 828333812.74.018.14867479563867 819جنوب اأفريقيا110

 1416120179679......5151819 154اجلمهورية العربية ال�سورية111

 206114140.10.40.35464162185884 93طاجيك�ستان112

 628780.30.60.51214110192611 183فييت نام113

 611140.10.10.1323688147655 202املغرب114

 c410.10.30.22327123209705 49 232نيكاراغوا115

 c1541.5..0.82935159302515 6 .. 334غواتيماال116

 c67492.50.83.490148356366938 319 543غينيا االإ�ستوائية117

 2429115274591......62124 148الراأ�ص االأخ�رش118

 6934300.30.30.35269173250713 109الهند119

 7593204275663......2127..1 116تيمور -  لي�ستي120

 2215522.65.826.15983616631707 287�سوازيلند121

 31239480.10.20.24861288317828 84جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

 3036136182694......1142240 123جزر �سليمان123

 9110.30.80.86990216294832..2 108كمبوديا124

 8627150.10.10.17289190216717 64باك�ستان125

 11611212.30.83.580127374389716 90الكونغو126

 6498227271788......53217 183�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
 81128364382729......1141510 72كينيا128

 4354230247730......34511 42بنغالدي�ص129

 1913141.30.41.95176247298699 113غانا130

 21516204.31.25.182131403405840 104الكامريون131

 4615180.60.70.77198304368775 21ميامنار132

 5369185249941......373138 104اليمن133

 1533390.90.31.276121291312835 70بنن134

 2318190.10.20.168106240286799 41مدغ�سقر135

 1426350.50.90.875118262318812 47موريتانيا136

 48460.70.61.55369235292772..1 65بابوا غينيا اجلديدة137

 25018210.30.50.54151273281769 53نيبال138

 1911232.40.83.36498296351818 68توغو139

 0.175105231286713>0.10.1>2221924 37جزر القمر140

 113171514.95.923.26379633758581 92لي�سوتو141

 4546382.30.83.196186399424909 131نيجرييا142

 1436323.91.35.485135424451786 74اأوغندا143

 c12230.80.31.057108247293852 13 99ال�سنغال144
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ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

 1347421.40.62.25472229306740 .. 58هايتي145

 1819210.30.22.11302203834601,071 131اأنغوال146

 11272.10.73.17695283335862..2 148جيبوتي147

 0.51116120.90.56.267104444475851> 63جمهورية تنزانيا املتحدة148

 1426372.40.83.981114354367946 67كوت ديفوار149

 119201511.33.615.292148498538833 79زامبيا150

 0.511490.60.20.980106253300830> 71غامبيا151

 0.516381.40.52.872112281330878> 95رواندا152

 0.5119128.42.411.965100468498796> 50مالوي153

 3714211.00.31.470109304335986 71ال�سودان154

 1652573985431,309......241525 83اأفغان�ستان155

 1334361.20.41.690146320352844 62غينيا156

 c19261.50.52.169109286329817 0.52> 30اإثيوبيا157

 0.5440401.30.41.71231943684221,033> 32�سرياليون158

 11246385.51.16.3115173467448868 30جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

 1632321.10.41.5103194365412967 67مايل160

 1921250.90.51.692169361388924 72بوركينا فا�سو161

 0.5736361.30.41.7100145328353931> 39ليربيا162

 0.5480772.82.03.5124209429465910> 72ت�ساد163

 0.51037241.20.41.8117195370436925> 33غينيا - بي�ساو164

 0.5828238.52.912.590130458485777> 39موزامبيق165

 0.578161.30.42.0102168401425919> 51بوروندي166

 0.5334200.50.90.8791673403741,030> 35النيجر167

 126199373443921......183133 17جمهورية الكونغو الدميقراطية168

 23038347.72.915.36296752812816 20زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
 1112160192674......1711.. 946اأنتيغوا وبربودا

 0.10.10.15481197256708>0.51741> 188بوتان

 6460110.10.10.15681122437 917كوبا

 911119209580......3841 .. 550دومينيكا

 112350.90.31.34158197266686 20اإريرتيا

 1315209245827......2611 .. 591غرينادا

 36441793771,018......5133831 78العراق

 3848175321730......2151828 358كرييبا�ص

 4255161229642......3313282 ..جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

 333426470.10.10.11213131191715 921لبنان

 3036384427961......76..5 357جزر مار�سال

 3453118321......11.... 2,139موناكو

 36453034481,093......83511 812ناورو

 ......2427.............. ..االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

 101284155664......182081 688ُعمان

 1315112232735......165083 812باالو

 141695180691......115511 863�سانت كيت�ص ونيف�ص

 131394193522......2841 .. 608�سانت لو�سيا

 1213169305674......83011 474�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

 2226203235766......3105455 237�ساموا

 124859357......1327.... 2,810�سان مارينو

 1112109232650......153911 1,094�سي�سيل

 b..69760.30.60.51192003734591,148 0.5> ..ال�سومال

 3036279257979......95617 150توفالو

 2733162202749......1372435 145فانواتو
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ال�شحة

الوفيات عوامل اخلطراملوارد

االأطفال غري املح�سنني
انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رشية

االإنفاق العام
الطبيبعلى ال�سحة

عدد االأ�رّشة 
املتوفرة يف 
امل�ست�سفيات

اخلناق 
وال�سهاق 
احل�سبةوالكزاز

 ال�سباب
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
)15-24

 الكبار
)الن�سبة املئوية 

من الفئة العمرية 
الر�سع15-49(

دون
�سن 

اخلام�سة
 الكبار

)لكل 1,000 ن�سمة(

معّدل الوفيات
ح�سب العمر

بفعل االأمرا�ص
غري ال�سارية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سيب الفرد ح�سب 
معادل القوة ال�رشائية 

)لكل 10،000 ن�سمة(بالدوالر االأمريكي(
)ن�سبة االأطفال
املجموعالذكوراالإناثيف عمر ال�سنة(

)لكل 1،000 من 
الذكوراالإناثاملواليد االأحياء(

)لكل 100،000 
ن�سمة(

20072000–2009a2008200720082008200820082004

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
4,222..6347......5660114418

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�سادي

1,807..40611......565493416

البلدان النامية
3850161231810......161519..287الدول العربية

2328110170636......2089..207�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
2022127296847......5254..623اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

1923102185560......24107..732اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 5673181248724......172825.. 123جنوب اآ�سيا

 86144381420859......192928.. 127جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

 5660114418......4957.. 4,172تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
 1821106216666......3465.. 721تنمية ب�رشية مرتفعة

 3849140206678......202018.. 179تنمية ب�رشية متو�سطة
 83134339376851......132526.. 66تنمية ب�رشية منخف�سة

 82126318360851......182224.. 54اأقل البلدان منوًا

 4463154221662......301817.. 869العامل

مالحظات
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .a

تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .b
القطاع العام فقط.  .c

امل�سادر
االأعمدة 1 اإىل 5 و11 و12: منظمة ال�سحة العاملية )2010(.

.)2010c( االأعمدة 6 اإىل 8: اليوني�سيف
العمودان 9 و10:  اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم 

.)2009d( املتحدة
العمود 13: منظمة ال�سحة العاملية )2008(. 
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البيئة املوؤاتية: التدفقات
واللتزامات املالية 15

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
0.2144....[0.88]0.3–28.120.8..6.77.51.71.3الرنويج1

c....0.5220 [0.32]23.128.34.7..4.76.02.21.8اأ�سرتاليا2

c....0.5147 [0.30]31.723.34.2..6.27.11.31.1نيوزيلندا3

c....0.010 [0.19]10.318.42.2..5.57.12.74.3الواليات املتحدة االأمريكية4

c....0.2146 [0.59]7.4–25.426.3..4.96.11.30.6اآيرلندا5

..........................ليختن�ستاين6

c....0.4201 [0.80]0.3–23.620.5..5.57.31.81.4هولندا7

........c [0.32]14.222.63.0..4.97.12.01.3كندا8

c....0.289 [0.98]19.58.7....6.77.43.71.3ال�سويد9

c....0.3135 [0.38]11.819.20.6..4.48.02.61.3اأملانيا10

c....0.015 [0.19]23.40.5....3.46.53.40.9اليابان11

0.363......16.629.30.2..4.23.53.52.8جمهورية كوريا12

c....0.4288 [0.42]10.222.01.3..5.36.42.90.8�سوي�رشا13

c....0.6255 [0.39]21.821.93.5..5.68.72.12.3فرن�سا14

0.7195......25.318.54.8..6.44.54.77.0اإ�رشائيل15

c....0.3156 [0.44]2.8–21.720.6..5.96.13.51.3فنلندا16

0.2112......24.623.94.2..7.57.72.80.0اآي�سلندا17

c....2.1973 [0.48]25.622.719.8..6.17.01.91.2بلجيكا18

c....0.3162 [0.82]35.621.50.9..7.98.22.61.4الدامنرك19

c....0.7258 [0.45]10.629.44.4..4.46.11.31.2اأ�سبانيا20

0.251......19.729.3......0.8..3.3هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

c....0.8239 [0.21]19.919.31.5..4.05.80.53.6اليونان22

c....0.152 [0.22]22.620.90.7..4.36.71.11.7اإيطاليا23

c....3.23,527 [0.97]24.520.1215.6....3.76.51.7لك�سمربغ24

c....0.8389 [0.43]20.122.43.5..5.47.72.50.9النم�سا25

c....0.3128 [0.43]28.616.73.5..5.66.91.82.5اململكة املتحدة26

..........14.628.512.5..2.81.02.64.1�سنغافورة27

0.7136......14.823.95.0..4.65.81.61.3اجلمهورية الت�سيكية28

0.6170......20.027.53.5..5.25.61.51.5�سلوفينيا29

......................3.25.3اأندورا30

2.0365......13.526.13.3..3.65.20.51.5�سلوفاكيا31

............20.4........0.91.9االإمارات العربية املتحدة32

0.6121......28.619.412.7..4.85.80.60.7مالطة33

1.7297......16.829.38.3..5.04.11.12.2اإ�ستونيا34

1.1323......56.723.315.5..7.13.00.41.8قرب�ص35

1.7262......23.620.140.6..5.45.21.01.2هنغاريا36

..........13.00.8....3.71.90.03.9بروين دار ال�سالم37

............23.130.2......3.32.9قطر38

......1.531.98.20.00.0..3.0..2.92.6البحرين39

c....1.7382 [0.27]22.221.71.5..5.37.11.22.0الربتغال40

2.0274......4.94.60.62.011.218.422.02.8بولندا41

18.687.34.6658..35.622.56.8......6.74.4بربادو�ص42
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البيئة املوؤاتية: التدفقات وااللتزامات املالية

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

تنمية ب�رشية مرتفعة
..........16.737.89.9......3.63.7جزر البهاما43

3.1435......4.74.50.81.520.617.424.43.7ليتوانيا44

3.43.70.73.59.819.824.09.90.04.463.90.00�سيلي45

4.95.10.50.83.014.223.33.00.03.369.50.217االأرجنتني46

..........0.918.90.0..3.81.70.13.2الكويت47

1.8265......5.03.60.61.918.115.030.24.0التفيا48

....27.719.22.4171.552.8..5.11.21.81.4..اجلبل االأ�سود49

4.7436......4.43.80.51.59.317.931.16.9رومانيا50

20.427.66.90.689.731.32.3361..3.96.60.91.9كرواتيا51

2.85.90.41.34.717.218.76.90.110.059.10.332اأوروغواي52

d1.9..1.3....27.94.40.19.681.00.03 2.7اجلماهريية العربية الليبية53

3.84.30.20.07.29.322.210.40.18.450.70.958بنما54

0.09..19.34.80.00.0....5.72.70.08.2اململكة العربية ال�سعودية55

4.82.70.50.53.911.722.12.10.01.466.02.4247املك�سيك56

4.51.90.62.04.116.621.73.30.15.952.50.971ماليزيا57

5.3346......4.14.20.52.410.324.233.418.4بلغاريا58

25.925.33.80.19.163.20.582....4.22.70.1ترينيداد وتوباغو59

4.56.10.32.49.622.020.46.02.1142.451.511.1753�رشبيا60

5.24.91.01.52.025.532.73.60.211.481.30.746بيالرو�ص61

5.05.90.40.05.415.824.26.80.214.631.82.0134كو�ستاريكا62

2.72.50.11.14.115.426.13.20.416.157.91.985بريو63

2.01.317.332.47.63.0122.855.712.2476..2.92.9األبانيا64

0.443......3.93.51.13.54.115.722.04.3االحتاد الرو�سي65

2.82.50.21.229.212.731.311.00.321.243.00.112كازاخ�ستان66

1.91.00.23.80.716.720.10.00.627.139.93.4179اأذربيجان67

5.60.01.42.321.024.45.72.5128.062.014.8725..البو�سنة والهر�سك68

5.34.00.92.710.117.825.66.10.313.356.23.2125اأوكرانيا69

e1.484.50.416 4.83.00.72.71.07.325.80.60.0اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

3.54.70.21.85.119.723.96.32.3108.152.84.3199جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

3.62.00.40.21.718.224.64.11.286.321.52.3179موري�سيو�ص72

5.23.51.01.53.616.419.02.90.02.467.40.327الربازيل73

2.91.50.28.51.523.822.512.27.0203.627.55.7170جورجيا74

1.41.915.519.80.10.02.175.70.05..3.72.7فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

3.02.10.23.33.017.040.07.82.498.343.38.9345اأرمينيا76

23.81.80.517.153.85.2210..1.02.30.22.85.0اإكوادور77

1.18.222.925.514.02.181.419.05.8243..5.12.6بليز78

4.30.421.870.72.0109..3.95.10.23.73.412.6كولومبيا79

9.80.629.533.114.9811..6.22.40.10.67.925.4جامايكا80

7.23.01.01.35.622.825.36.51.346.438.54.9191تون�ص81

d5.40.35.912.218.325.69.33.5125.643.517.9642 4.9االأردن82

2.93.40.72.27.418.619.92.50.327.427.30.218تركيا83

4.33.60.13.00.846.527.01.60.29.249.01.364اجلزائر84

17.12.29.6257.070.335.8961..1.9....4.73.1تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
1.30.722.716.08.91.353.962.13.4143..6.22.8فيجي86

....6.55.30.13.674.0..1.2....1.4..تركمان�ستان87

0.63.315.918.26.30.315.543.57.8357..2.21.9اجلمهورية الدومينيكية88

d1.91.52.00.89.442.03.40.01.149.11.137 1.9ال�سني89

d0.54.613.915.03.51.138.155.717.2620 3.63.60.1ال�سلفادور90

2.00.23.63.114.225.31.91.836.228.47.3146..�رشي النكا91

42.70.728..0.3–4.92.70.21.56.316.527.43.6تايلند92

24.40.10.437.665.40.18..4.7....3.83.0غابون93

7.73.7195.230.10.14–25.1........3.6..�سورينام94

6.33.40.31.55.917.017.23.13.964.953.56.9118بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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15

17

اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

البيئة املوؤاتية: التدفقات وااللتزامات املالية

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

4.02.40.10.82.912.519.62.00.821.442.03.181باراغواي96

2.61.30.10.86.614.114.70.80.00.734.111.2206الفلبني97

23.40.85.6377.035.80.959..8.14.30.42.70.5بوت�سوانا98

8.25.20.50.67.520.534.111.74.582.351.531.4522جمهورية مولدوفا99

1.423.235.713.04.893.739.43.876..5.13.50.2منغوليا100

3.82.40.22.31.915.422.45.90.816.537.05.4107م�رش101

....23.03.30.76.950.2..2.5....2.3..اأوزبك�ستان102

....35.9855.853.3............7.312.6ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

39.714.514.5217.854.624.1365..2.3....6.17.2غيانا104

27.223.46.12.498.066.30.26..3.5..6.53.2ناميبيا105

4.10.00.82.815.832.26.64.177.943.121.5392..هندورا�ص106

5.421.053.51.24.5175.047.80.210....8.16.4ملديف107

3.51.20.01.04.812.327.61.80.25.437.81.330اإندوني�سيا108

6.63.50.33.76.616.822.74.68.368.263.024.4234قريغيز�ستان109

5.13.61.01.31.727.723.23.50.423.166.80.317جنوب اأفريقيا110

16.43.10.36.450.71.541....3.4..4.91.6اجلمهورية العربية ال�سورية111

2.79.819.37.35.842.555.249.6372..3.51.10.1طاجيك�ستان112

36.010.62.929.635.77.984..5.32.80.22.41.5فييت نام113

5.71.70.63.44.827.533.12.81.439.047.67.8218املغرب114

3.14.50.00.74.317.029.49.511.5130.443.012.4144نيكاراغوا115

3.22.10.00.44.611.317.72.11.439.243.011.4326غواتيماال116

....0.357.080.0..28.2........0.61.7غينيا االإ�ستوائية117

0.52.023.946.613.312.8437.137.69.7311..5.73.4الراأ�ص االأخ�رش118

3.21.10.82.62.712.934.83.60.21.850.44.344الهند119

....9.5252.369.9..21.8....4.7..7.111.5تيمور -  لي�ستي120

1.727.616.50.42.557.658.03.586....7.93.8�سوازيلند121

2.30.80.00.43.810.137.14.110.079.844.70.00جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

d4.3....2.8..13.411.835.1439.879.33.241 2.2جزر �سليمان123

1.61.70.01.10.48.219.47.98.150.560.53.122كمبوديا124

2.90.80.72.61.89.820.43.30.99.355.14.342باك�ستان125

1.11.36.220.524.56.0139.515.80.14..1.81.7الكونغو126

18.926.3293.943.21.113....1.9....5.3..�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
1.91.318.919.40.34.035.351.95.644..7.02.0كينيا128

1.01.28.824.21.22.412.931.811.356..2.41.1بنغالدي�ص129

0.71.622.935.912.78.155.445.40.85..5.44.3غانا130

17.10.22.327.822.90.68..1.51.6..2.91.3الكامريون131

3..10.824.1....3.311.7....1.30.20.2ميامنار132

23.15.81.313.362.65.362..4.21.2..5.21.5اليمن133

1.11.517.320.71.89.674.048.54.131..3.62.5بنن134

2.92.70.11.10.311.435.615.69.544.040.50.11مدغ�سقر135

97.138.50.11..25.93.6..3.74.4..4.41.6موريتانيا136

0.44.147.261.30.22–0.412.721.018.1..2.6..بابوا غينيا اجلديدة137

2.01.310.421.10.05.625.146.221.695..3.82.0نيبال138

1.96.816.322.32.311.751.033.79.844..3.71.5توغو139

16.11.57.058.260.42.322..2.3....7.61.9جزر القمر140

12.43.60.11.61.858.928.313.47.071.071.927.0214لي�سوتو141

1.80.78.572.94.866....0.80.3..1.7..نيجرييا142

3.81.60.42.30.512.823.35.511.752.344.25.123اأوغندا143

5.13.20.11.61.416.130.25.38.186.642.99.7105ال�سنغال144

0.413.193.250.619.6143......0.0..1.2..هايتي145

12.42.00.520.569.10.15..3.02.3..2.62.0اأنغوال146

38.928.912.7142.240.33.536..3.72.8..8.75.5جيبوتي147

16.43.611.754.951.30.10..1.10.3..6.83.5جمهورية تنزانيا املتحدة148

1.54.715.610.11.72.729.945.60.89..4.61.0كوت ديفوار149
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اجلدول

امللحق الإح�صائي

البيئة املوؤاتية: التدفقات وااللتزامات املالية

 االإنفاق العام
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

اال�ستثمار االأجنبي 
امل�ساعدة االإمنائية الر�سميةاملبا�رش

تدفقات حتويالت 
العمال

ال�سحةالتعليم
البحث 

والتطوير
الأغرا�ص 
خدمة الدينع�سكرية

اإيرادات 
ال�رشائب

تكوين راأ�ص 
املال الثابت 

لكل فرداملجموعالتدفقات ال�سافيةاالإجمايل

خم�س�سة 
للقطاعات 
aلكل فرداملجموعاالجتماعية

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)ن�سبة من الناجت 
املحلي االإجمايل(

)ن�سبة من 
الدخل القومي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

)الن�سبة من 
جمموع 

امل�ساعدة(

)ن�سبة من 
الناجت املحلي 

االإجمايل(
)دوالر 
اأمريكي(

2000–2007b2000–2007b2000–2007b2008200820082008200820082008200820082008

1.43.60.02.01.317.122.76.68.486.058.30.55زامبيا150

24.88.912.856.515.78.240..3.3....2.02.6غامبيا151

24.12.321.195.760.51.57..1.50.4..4.14.9رواندا152

24.20.921.563.956.10.00..0.8....4.25.9مالوي153

20.24.64.657.627.55.575..0.8..1.30.3..ال�سودان154

....47.7..1.90.15.827.62.845.8..1.8..اأفغان�ستان155

15.510.17.632.433.01.97..4.2....1.70.6غينيا156

5.52.20.21.40.410.220.10.412.541.242.91.55اإثيوبيا157

0.219.266.053.17.727–2.40.310.814.7..3.81.4�سرياليون158

....1.61.86.211.66.113.258.030.9..1.31.4جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

1.90.815.623.31.511.475.851.53.927..3.82.9مايل160

4.63.40.11.40.612.520.81.712.665.641.40.64بوركينا فا�سو161

16.417.1185.0329.913.76.915..0.6135.2..2.72.8ليربيا162

....14.19.96.237.624.9..6.62.1..1.92.7ت�ساد163

d1.6....4.0..23.93.531.283.349.17.019 5.2غينيا - بي�ساو164

18.56.022.991.549.31.25..5.03.50.50.80.5موزامبيق165

16.40.343.963.035.40.30..4.03.7..7.25.2بوروندي166

0.511.518.92.711.341.345.21.55....3.72.8النيجر167

....1.20.51.46.26.323.98.615.625.146.8..جمهورية الكونغو الدميقراطية168

....49.035.1..21.03.0..7.3....4.64.1زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
73.720.80.791.382.91.0141........3.93.2اأنتيغوا وبربودا

....6.37.946.42.36.2125.446.5....5.13.3بوتان

....11.350.4............13.69.90.4كوبا

32.714.66.3312.415.41.362..5.4....4.83.9دومينيكا

10.62.28.728.654.10.51..0.9....2.01.5اإريرتيا

29.825.35.5300.435.64.3263..3.9....5.23.6غرينادا

0..18.1............5.4..1.9..العراق

13.9269.057.76.693............17.916.1كرييبا�ص

....9.111.2..............3.0..اجلمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

3.915.616.330.712.34.0259.945.324.51,712..2.03.9لبنان

....27.3887.043.6............12.314.3جزر مار�سال

......................2.9..موناكو

....3,124.039.4..................ناورو

25.71.20.0675.266.714.6160............االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

11.483.00.116..7.412.67.5..7.7..4.01.9ُعمان

....23.42,147.06.4............10.38.5باالو

8.822.241.616.19.1924.85.00.891....9.93.4�سانت كيت�ص ونيف�ص

d..5.2..25.910.52.0112.335.40.316 6.33.40.4�سانت لو�سيا

37.920.04.7243.633.31.8101..4.9..7.03.30.2�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

1.17.8219.264.525.8755....2.7....5.44.2�ساموا

..............22.4......6.1..�سان مارينو

5.03.60.41.312.626.028.343.71.6134.237.41.4138�سي�سيل

....84.716.8..................ال�سومال

....1,662.041.3..................توفالو

24.25.816.2398.636.91.230..0.8....6.92.7فانواتو

مالحظات
ت�سري البيانات اإىل تخ�سي�ص امل�ساعدة للبنى التحتية واخلدمات   .a

االجتماعية، مبا يف ذلك يف قطاعات ال�سحة، والتعليم، واملياه، 
وال�رشف ال�سحي، واحلكم، واملجتمع املدين، وغريها، كن�سبة من 

جمموع امل�ساعدات االإمنائية الر�سمية. تختلف املبالغ املخ�س�سة لكل بلد.

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .b
منذ عام 1970، تعّهدت البلدان املتقدمة بتخ�سي�ص 0.7 يف املائة من   .c

دخلها القومي االإجمايل للم�ساعدة االإمنائية الر�سمية. واالأرقام   
الواردة بني قو�سني ت�سري اإىل امل�ساعدة االإمنائية الر�سمية املدفوعة   

من البلدان املانحة.  
تعود البيانات اإىل �سنة �سابقة لل�سنة املحّددة.  .d

e.  تعود البيانات اإىل عام 2007.

امل�سادر
.)2010a( العمود 1: معهد اليون�سكو لالإح�ساء

 .)2010g( االأعمدة 2 و3 و5 اإىل 8 و12 و13: البنك الدويل
 .)2010b( العمود 4: معهد �ستوكهومل لبحوث ال�سالم

االأعمدة 9 اإىل 11: جلنة امل�ساعدة االإمنائية التابعة ملنظمة التعاون 
.)2010a( والتنمية يف امليدان االقت�سادي
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جلدول
ا

تقرير التنمية الب�شرية 2010

البيئة املوؤاتية:
القت�صاد والبنية التحتية 16

و�سائل االإعالمالبنية التحتية املاديةاالقت�ساد

الناجت املحلي االإجمايل
ن�سيب الفرد من الناجت 

املحلي االإجمايل
موؤ�رش اأ�سعار 

�سعة الطرقامل�ستهلك
ال�سكك 
احلديدية

النقل اجلوي 
)ال�سحن(

ال�سكان الذين 
ال يح�سلون 
على الكهرباء

ال�سحف 
تغطية االإذاعةاليومية

تغطية 
التلفزيون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)مبليارات 
الدوالرات(

)معادل القوة 
ال�رشائية 

باملليار دوالر 
اأمريكي(

)دوالر 
اأمريكي(

املتو�سط ال�سنوي 
ملعدل النمو       

)الن�سبة املئوية(

متو�سط التغري 
ال�سنوي          

)الن�سبة 
املئوية(

)الطرق 
بالكيلومرتات لكل 
كيلومرت مربع من 

)كيلومرت(االأرا�سي(

)مليون طن 
للكيلومرت 
)ن�سبة ال�سكان(الواحد(

)لكل 1,000 
)ن�سبة ال�سكان()ن�سبة ال�سكان(فرد(

2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
51610098....451.8280.094,7592.61.7294,114الرنويج1

155100100..9,6612,212..1,015.2831.247,3701.93.0اأ�سرتاليا2

182100100..921..129.9116.430,4391.22.735نيوزيلندا3

....193..14,591.414,591.446,3501.92.868227,05839,314الواليات املتحدة االأمريكية4

....182....1,919..267.6185.260,4603.53.6اآيرلندا5

................3.2......ليختن�ستاين6

307100100..871.0673.652,9631.92.03722,8964,903هولندا7

1759295..1,501.31,301.745,0701.92.21457,2161,389كندا8

481100100....479.0340.851,9501.61.5959,830ال�سويد9

....267..3,649.52,904.644,4461.91.718133,8628,353اأملانيا10

....551..0.131620,0488,173–4,910.84,358.538,4552.1اليابان11

100100....929.11,344.419,1155.63.11033,3818,727جمهورية كوريا12

42010099..491.9324.464,3271.11.01733,4991,182�سوي�رشا13

163100100..2,856.62,121.744,5081.81.917229,9016,188فرن�سا14

......202.1204.027,6521.91.7811,0059020.0اإ�رشائيل15

431100100..272.7192.351,3232.21.5235,919543فنلندا16

552100100......16.711.752,4792.54.913اآي�سلندا17

....165..504.2377.347,0852.02.24993,513982بلجيكا18

353100100....341.3202.462,1181.62.01682,133الدامنرك19

....144..15,0461,306..1,604.21,442.935,2152.13.2اأ�سبانيا20

4823........215.4306.530,8634.60.0184هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

9898....355.9329.931,6702.03.3892,55278اليونان22

137100100..2,303.11,871.738,4921.72.316216,8621,279اإيطاليا23

255100100....53.738.6109,9032.92.4201275لك�سمربغ24

31110098..413.5316.149,5992.22.01285,755421النم�سا25

....290..2,674.12,178.243,5411.93.017216,3216,284اململكة املتحدة26

....0.0361....181.9238.537,5975.01.3472�سنغافورة27

....183..215.5256.920,6730.22.51639,48727اجلمهورية الت�سيكية28

..........54.656.327,0192.44.41911,228�سلوفينيا29

................0.8......اأندورا30

....126..98.5119.718,2120.95.1893,59246�سلوفاكيا31

100100..0.0....5..4.2......االإمارات العربية املتحدة32

100100........4.32.5705......مالطة33

1919276..23.427.717,4540.74.31288161اإ�ستونيا34

7575........24.921.331,4103.42.8132قرب�ص35

217100100....154.7198.615,4082.25.52107,942هنغاريا36

....0.068....0.20.163......بروين دار ال�سالم37

..100..0.0....0.07.368......قطر38

......0.0......21.927.028,2401.01.8البحرين39

83100....243.5247.022,9232.52.9902,842347الربتغال40

1149299..527.9658.613,8452.72.48319,62779بولندا41

............14,4261.83.7372..3.7بربادو�ص42
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اجلدول

امللحق الإح�صائي

البيئة املوؤاتية: االقت�شاد والبنية التحتية

و�سائل االإعالمالبنية التحتية املاديةاالقت�ساد

الناجت املحلي االإجمايل
ن�سيب الفرد من الناجت 

املحلي االإجمايل
موؤ�رش اأ�سعار 

�سعة الطرقامل�ستهلك
ال�سكك 
احلديدية

النقل اجلوي 
)ال�سحن(

ال�سكان الذين 
ال يح�سلون 
على الكهرباء

ال�سحف 
تغطية االإذاعةاليومية

تغطية 
التلفزيون

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)مبليارات 
الدوالرات(

)معادل القوة 
ال�رشائية 
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ال�سنوي          

)الن�سبة 
املئوية(

)الطرق 
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)ن�سبة ال�سكان()ن�سبة ال�سكان(فرد(

2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

تنمية ب�رشية مرتفعة
........1....2.2........جزر البهاما43

108100100..0.52.51241,7651–47.359.614,098ليتوانيا44

98..5,8981,3081.851..169.5242.410,0842.83.2�سيلي45

....35,7531322.836..328.5570.48,2361.210.3االأرجنتني46

......0.0....1.23.032–54,260..148.0الكويت47

....154....33.837.114,9081.36.11082,263التفيا48

................4.98.37,8590.0اجلبل االأ�سود49

7090100..10,7846..200.1289.39,3003.312.5رومانيا50

........69.378.315,6372.12.8512,7222كرواتيا51

9898..0.0..32.242.59,6542.29.51022,993اأوروغواي52

......00.0....0.5–1.3–93.2101.914,802اجلماهريية العربية الليبية53

....11.865......23.142.46,7932.82.1بنما54

......468.8590.819,0221.11.7102,7581,3830.8اململكة العربية ال�سعودية55

9892....1,088.11,549.510,2321.74.51826,677483املك�سيك56

....221.8383.78,2094.42.3281,6652,4440.7109ماليزيا57

....79..49.989.96,5463.36.3374,1592بلغاريا58

......490.0....24.133.518,1082.16.1ترينيداد وتوباغو59

..........4,058..0.716.6–50.177.66,811�رشبيا60

....81..60.3118.86,2301.220.2465,4911بيالرو�ص61

....110.065..29.750.76,5641.911.372كو�ستاريكا62

......129.1245.24,4771.12.362,02023022.5بريو63

9895......423..12.322.93,9112.22.9األبانيا64

....92..0.812.6584,1582,400–1,679.52,258.511,832االحتاد الرو�سي65

........133.4177.48,5130.28.3314,20516كازاخ�ستان66

100100....46.176.15,3151.110.0682,09912اأذربيجان67

..........431,016..18.530.54,90610.9البو�سنة والهر�سك68

1314862..1.99.82821,67663–180.4336.43,899اأوكرانيا69

......0.215.0107,335971.6......اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

....89....9.519.14,6641.32.354699جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

1910.077100100..9.315.77,3454.06.399موري�سيو�ص72

1,575.21,976.68,2052.27.32029,8171,8072.2369090الربازيل73

49090....12.821.42,9700.37.1291,513جورجيا74

....33621.193..314.2357.811,2460.120.6فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

....8....11.918.73,8730.73.825845اأرمينيا76

......58.2..54.7108.04,0562.27.015اإكوادور77

..............1.42.24,2182.13.2بليز78

91..243.8395.75,4162.05.9151,6631,1006.723كولومبيا79

......7.4....14.620.75,4380.311.4201جامايكا80

......1.0..40.382.13,9033.13.2122,218تون�ص81

10097..21.232.33,5961.64.292511410.0االأردن82

........734.9991.79,9422.418.6558,699481تركيا83

......166.5276.04,8451.12.853,572170.6اجلزائر84

..............0.30.42,6872.79.1تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
....53..96....3.63.74,2531.53.3فيجي86

....9..3,18111....15.333.43,0390.3تركمان�ستان87

..4.03970......45.580.84,5763.016.0اجلمهورية الدومينيكية88

4,327.07,903.23,2677.92.23660,80911,3860.6749496ال�سني89

....1814.738....22.141.73,6051.13.9ال�سلفادور90

......23.4..1,463..40.691.92,0133.411.0�رشي النكا91

......272.4544.54,0434.43.0354,4292,2890.6تايلند92

......14.521.110,0370.51.538106862.1غابون93
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ن�سيب الفرد من الناجت 

املحلي االإجمايل
موؤ�رش اأ�سعار 

�سعة الطرقامل�ستهلك
ال�سكك 
احلديدية

النقل اجلوي 
)ال�سحن(

ال�سكان الذين 
ال يح�سلون 
على الكهرباء

ال�سحف 
تغطية االإذاعةاليومية
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الدوالرات(

)معادل القوة 
ال�رشائية 

باملليار دوالر 
اأمريكي(

)دوالر 
اأمريكي(

املتو�سط ال�سنوي 
ملعدل النمو       

)الن�سبة املئوية(

متو�سط التغري 
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)الن�سبة 
املئوية(
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بالكيلومرتات لكل 
كيلومرت مربع من 

)كيلومرت(االأرا�سي(

)مليون طن 
للكيلومرت 
)ن�سبة ال�سكان(الواحد(

)لكل 1,000 
)ن�سبة ال�سكان()ن�سبة ال�سكان(فرد(

2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

........28....3.03.85,8880.914.3�سورينام94

......16.741.41,7200.94.962,866922.7بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95

......04.8....16.029.32,5611.58.7باراغواي96

....47927713.879..166.9317.11,8471.45.5الفلبني97

....13.426.16,9825.98.74888052.141بوت�سوانا98

..........6.010.61,6940.211.3381,156جمهورية مولدوفا99

1,810634.1209567..5.39.41,9912.38.1منغوليا100

9492..162.3442.01,9912.57.295,0631950.6م�رش101

........4,23072....0.4–27.972.51,023اأوزبك�ستان102

................0.30.32,3341.1ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

..............1.22.31,5131.66.6غيانا104

....065.728....8.813.64,1490.55.4ناميبيا105

......28.7......13.328.81,8231.47.9هندورا�ص106

................1.31.74,1355.0ملديف107

......510.7907.32,2464.39.3203,37039535.7اإندوني�سيا108

....1..4172..1.46.1–5.111.6958قريغيز�ستان109

....24,48776124.230..276.4492.25,6780.64.3جنوب اأفريقيا110

8895..55.294.22,6822.25.9212,139147.1اجلمهورية العربية ال�سورية111

........6165..2.513.0–5.113.0751طاجيك�ستان112

......90.6240.11,0514.27.1493,14729610.9فييت نام113

......88.9136.82,7692.41.9131,989552.8املغرب114

......28.2....0.28.614–6.615.21,163نيكاراغوا115

......19.7......39.065.12,8481.27.5غواتيماال116

..............18.522.328,1038.55.6غينيا االإ�ستوائية117

9070....2....1.61.63,1932.32.1الراأ�ص االأخ�رش118

..1,159.23,356.31,0173.64.81,00163,3271,23434.27199الهند119

......81.9......0.50.94531.05.2تيمور -  لي�ستي120

....24....300..2.85.72,4293.76.9�سوازيلند121

....343.53..5.513.28933.49.013جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

....11..1....0.61.31,2630.79.1كمبوديا123

85....10.428.47111.95.622650176.9جزر �سليمان124

..164.5421.39912.47.1347,79132039.85099باك�ستان125

......74.7..10.714.32,9662.03.15795الكونغو126

........0......0.20.31,0900.7�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
......30.460.17830.510.7111,91729584.6كينيا128

......2,8358459.3..79.6213.54971.86.7بنغالدي�ص129

......47.1..16.734.17131.116.425953غانا130

6550..23.441.91,2261.22.3119772670.2الكامريون131

..90..386.4..23.74........ميامنار132

....3362.04..26.655.31,1602.211.714اليمن133

....80.80..6.712.87710.63.017758بنن134

......8541285.8..1.210.8–9.520.1495مدغ�سقر135

6119....8890.67.517280..2.9موريتانيا136

....9..22....8.214.31,2531.85.9بابوا غينيا اجلديدة137

..70..755.9..12.631.84381.75.512نيبال138

......83.6......0.42.7–2.95.4449توغو139

................0.50.88240.1جزر القمر140

......82.9......1.63.27912.87.8لي�سوتو141

......207.1317.21,3701.012.9213,5281053.3نيجرييا142

8040..91.9..259..14.336.94530.96.0اأوغندا143

....060.69....13.321.91,0870.22.2ال�سنغال144

6080..60.8......0.618.0–7.211.1729هايتي145

....7171.62....84.9104.84,7141.447.0اأنغوال146
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اأمريكي(

املتو�سط ال�سنوي 
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متو�سط التغري 
ال�سنوي          

)الن�سبة 
املئوية(
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بالكيلومرتات لكل 
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)مليون طن 
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)ن�سبة ال�سكان(الواحد(

)لكل 1,000 
)ن�سبة ال�سكان()ن�سبة ال�سكان(فرد(

2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

..........781....2.1–0.91.81,030جيبوتي147

2,600186.628020..20.553.74960.96.0جمهورية تنزانيا املتحدة148

......50.5..1.13.025639–23.434.01,137كوت ديفوار149

....1,273078.45..1.116.6–14.317.11,134زامبيا150

10075........0.82.34890.48.133غامبيا151

..100........4.510.04581.28.557رواندا152

......797287.6..4.311.92881.912.7مالوي153

..100..4,5784765.3..55.989.01,3531.98.2ال�سودان154

......85.6....10.632.03661.912.96اأفغان�ستان155

................3.810.43860.7غينيا156

....22885.15..25.670.13171.311.13اإثيوبيا157

................2.04.33520.2�سرياليون158

..............0.83.0–2.03.2458جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

............8.714.36881.42.21مايل160

......7.917.75222.02.934622090.6بوركينا فا�سو161

................2.0–0.81.5222ليربيا162

............8.414.67700.92.23ت�ساد163

..............0.40.82731.72.3غينيا - بي�ساو164

....3,116786.23..9.818.74402.211.5موزامبيق165

............0.38.548–1.23.1144بوروندي166

..0100......1.32.41–5.410.0364النيجر167

7590..88.7..4,007..3.026.9–11.720.2182جمهورية الكونغو الدميقراطية168

......2,583762.6..0.5497.7–......زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
................1.21.814,0483.7اأنتيغوا وبربودا

10020..........1.33.31,8694.54.4بوتان

98..5,076322.765............كوبا

..............0.40.64,8833.42.1دومينيكا

......69.0........1.73.23360.9اإريرتيا

..............0.60.96,1623.83.1غرينادا

......14.0..2,032............العراق

................0.10.21,4140.1كرييبا�ص

......74.3....21..........اجلمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

....0.054....67..29.349.46,9784.0لبنان

....0..0......0.1–2,655..0.2جزر مار�سال

............3,850..........موناكو

....10........3.9........االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

100100..3.6....3.42.316......ُعمان

................0.1–8,911..0.2باالو

..............0.50.811,0463.73.8�سانت كيت�ص ونيف�ص

..98..........1.01.75,8543.02.5�سانت لو�سيا

95100..........0.61.05,4803.93.2�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

........2....0.50.82,9261.46.1�ساموا

100100..........2.3........�سان مارينو

........27....0.81.99,5803.24.4�سي�سيل

................1.4–......ال�سومال

....14........0.60.92,5211.62.4فانواتو
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)ن�سبة ال�سكان()ن�سبة ال�سكان(فرد(

2008200820081970–20082000–20082004–2007a2004–2008a2005–2008a2008200420052005

البلدان املتقدمة
 البلدان االأع�ساء يف منظمة التعاون والتنمية يف

امليدان االقت�سادي
41,979.137,872.140,9762.4..3,838516,47992,753..254....

 البلدان غري االأع�ساء يف  منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�سادي

......2.2..6,060............

البلدان النامية
......15.2........1.1–1,357.11,951.64,774الدول العربية

................5,625.710,369.73,0321.7�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء
..........176,175....3,414.54,852.78,3610.1اأوروبا واآ�سيا الو�سطى

................4,202.95,963.97,5672.0اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
......36.9........1,469.64,151.89543.8جنوب اآ�سيا

................928.51,595.11,2332.7جنوب ال�سحراء االأفريقية الكربى

....254....6,048518,300..42,652.438,697.140,7482.3تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
..........1,332289,531..8,552.411,832.18,9371.1تنمية ب�رشية مرتفعة

........17,542......7,635.815,560.32,2002.7تنمية ب�رشية متو�سطة
................0.4–771.21,425.9781تنمية ب�رشية منخف�سة

................503.21,000.86642.0اأقل البلدان منوًا

................60,042.168,323.99,1202.1العامل

مالحظات
تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحّددة.  .a

امل�سادر
.)2010g( االأعمدة 1 اإىل 3 و6 اإىل 8: البنك الدويل

العمود 4:  ا�ستندت احل�سابات اإىل البنك الدويل )2010g(، و�سندوق النقد 
 .)2010a( الدويل

العمود 5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات موؤ�رش اأ�سعار امل�ستهلك من البنك 
.)2010g( الدويل

العمود 9: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات ال�سكان املحرومني من الكهرباء 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )2009(، وبيانات ال�سكان من اإدارة 

.)2009d( ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
.)2010b( االأعمدة 10 اإىل 12:  معهد اليون�سكو لالإح�ساء 
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جلدول
ا

احل�صول على تكنولوجيا املعلومات 
والت�صالت 17
اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

تنمية ب�رشية مرتفعة جدًا
33.362.717.6175.522 82.5228.. 15027الرنويج1

24.349.525..24.4 9970.866 14766اأ�سرتاليا2

c 21.653.024.636.60 9771.464 14987نيوزيلندا3

23.578.70.039.024 10075.987 14041الواليات املتحدة االأمريكية4

20.158.114.5178.511 9962.7310 17177اآيرلندا5

33.135.515..55.0 9566.096 15078ليختن�ستاين6

35.190.914.669.610 9887.0106 17036هولندا7

c 29.694.40.092.80 9875.394 12137كندا8

41.287.815.2102.48 9887.7100 17634ال�سويد9

27.565.514.687.812 9975.5151 19160اأملانيا10

..0.0373.8..23.7 10075.2152 12423اليابان11

32.158.10.054.40 9475.894 13827جمهورية كوريا12

34.297.645.239.723 10075.966 18037�سوي�رشا13

28.565.222.080.520 9967.9396 14946فرن�سا14

..57.656.3..23.9 10047.9175 16765اإ�رشائيل15

26.2142.922..30.5 10082.5127 16029فنلندا16

32.953.128.433.07 9990.0127 16930اآي�سلندا17

12.596.624..28.0 10068.1142 15252بلجيكا18

37.155.119.4186.314 11483.3118 17029الدامنرك19

20.240.00.0117.610 9955.4349 15365اأ�سبانيا20

c 0.00..28.169.3 10067.0152 22567هونغ كونغ ال�سني )منطقة اإدارية خا�سة(21

13.59.47.351.113 10043.1379 17669اليونان22

13.2140.616..18.9 10041.888 18660اإيطاليا23

29.867.70.084.210 10079.2280 19872لك�سمربغ24

0.0244.514..20.7 9971.2120 16940النم�سا25

28.280.20.0229.813 10076.0195 18040اململكة املتحدة26

21.776.05.037.82 10069.6148 17068�سنغافورة27

0.034.820..17.1 10057.8500 15494اجلمهورية الت�سيكية28

21.242.725.4130.912 10055.7275 15253�سلوفينيا29

..52.8....24.5 ..9970.5 ....اأندورا30

11.258.214.055.748 10066.0604 122125�سلوفاكيا31

12.433.144.949.03 10065.2282 242344االإمارات العربية املتحدة32

0.034.63..24.8 10048.3287 15295مالطة33

23.725.54.70.013 10066.2127 225180اإ�ستونيا34

16.438.337.5147.17 10038.8179 163113قرب�ص35

17.525.67.5196.126 9958.5719 153122هنغاريا36

35.36....3.6 55.3623.. 115158بروين دار ال�سالم37

..8.115.754.954.9 10034.01,353 152593قطر38

14.274.616.053.25 10051.9907 214341البحرين39

126.218..15.318.2 9942.1168 17974الربتغال40

12.616.92.196.719 9949.0567 141203بولندا41

c 25.049.00..64.8 10073.71,780 218265بربادو�ص42
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17
اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

احل�شول على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

تنمية ب�رشية مرتفعة
....50.0..10.1 10031.5711 145236جزر البهاما43

17.824.52.1106.115 10054.4703 173235ليتوانيا44

1.992.19..8.5 10032.5113 109173�سيلي45

48.447.72..8.0 9428.1331 141291االأرجنتني46

c 17.3130.10..1.4 10036.7601 126284الكويت47

14..8.932.82.0 9960.4809 127152التفيا48

100..7.3..10.0 ..9947.2 ..176اجلبل االأ�سود49

11.719.35.60.023 9828.8679 137364رومانيا50

20.3123.613..11.9 10050.5632 175176كرواتيا51

46.152.110..7.3 10040.2282 134233اأوروغواي52

..3.838.1..0.2 715.13,130 93809اجلماهريية العربية الليبية53

5.82.830.030.69 8327.5383 131429بنما54

4.268.326.780.04 9831.51,612 163837اململكة العربية ال�سعودية55

7.014.10.0116.815 10022.2368 90265املك�سيك56

4.923.12.515.04 9255.8203 118228ماليزيا57

18.012..11.111.0 10034.7517 166252بلغاريا58

4.613.20.023.912 10017.0127 136279ترينيداد وتوباغو59

4.619.33.689.71 ..9344.9 ..173�رشبيا60

1.528.21..4.9 9932.11,553 122321بيالرو�ص61

5.539.72..2.4 6932.3540 74199كو�ستاريكا62

13.7122.15..2.5 9524.7791 83697بريو63

2.04.60.0143.04 9923.921,329 ....األبانيا64

6.613.39.6281.73 9531.91,450 172587االحتاد الرو�سي65

5.7117.31..4.3 9410.91,582 117791كازاخ�ستان66

c 0.78.04.997.30 9928.220,206 91541اأذربيجان67

5.06.411.252.67 9934.73,169 112382البو�سنة والهر�سك68

3.54.622.931.63 10010.51,294 149513اأوكرانيا69

0.410.430.8106.11 9532.03,483 94532اإيران )جمهورية-االإ�سالمية(70

8.936.814.334.97 10041.51,596 145375جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة71

7.217.43.540.48 9922.2225 110204موري�سيو�ص72

18.762.715..5.3 9137.51,341 100254الربازيل73

2.227.26.7120.724 9823.84,352 78379جورجيا74

2.331.09..4.7 9025.7776 120319فنزويال )جمهورية - البوليفارية(75

3.339.25..0.2 886.2378 120572اأرمينيا76

0.313.05.067.23 8428.82,057 100688اإكوادور77

2.615.325.050.011 10.6110.. 59237بليز78

4.211.20.036.613 8338.51,874 110423كولومبيا79

0.09.13..3.6 10157.31,856 113259جامايكا80

2.29.84.116.22 10027.1973 95813تون�ص81

2.27.20.050.56 9927.01,187 99494االأردن82

16.85.813..7.8 10034.4916 113141تركيا83

7.746.57..1.4 8211.92,633 ....اجلزائر84

8.561.89..0.7 908.1250 73669تونغا85

تنمية ب�رشية متو�سطة
6.257.78..1.9 6512.2758 86415فيجي86

........0.1 141.51,150 32334تركمان�ستان87

0.728.910..2.3 21.6556.. 82412اجلمهورية الدومينيكية88

3..6.25.69.9 9722.51,233 74329ال�سني89

0.040.06..2.0 9510.6829 131486ال�سلفادور90

5.5129.25..0.5 955.8850 721,104�رشي النكا91

1.5119.69..1.4 3823.9600 102698تايلند92

104.115..0.23.4 796.2500 92734غابون93

....0.0..1.1 9.7327.. 97328�سورينام94

0.041.47..0.7 4610.8775 57405بوليفيا )دولة - متعددة القوميات(95
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17
اجلدول

امللحق الإح�صائي

احل�شول على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

80.27....1.4 14.32,136.. 103484باراغواي96

c 1.27.20.944.90 996.2265 80659الفلبني97

0.56.22.937.117 996.2140 85355بوت�سوانا98

3.211.44.3173.23 9823.41,516 97389جمهورية مولدوفا99

..43.8..1.424.6 6612.51,000 74622منغوليا100

0.93.94.074.02 9516.62,916 65678م�رش101

..0.23.17.012.0 939.01,938 53746اأوزبك�ستان102

c 50.024.00..0.1 14.5300.. 39343ميكرونيزيا )واليات - املوحدة(103

22.12.50..0.3 ..26.9.. ....غيانا104

0.023.95.935.518 955.3278 56520ناميبيا105

2.55.025.88.. 9013.11,177 961,450هندورا�ص106

5.220.27.7134.46 10023.51,096 1581,405ملديف107

3....0.22.0 907.9847 751,555اإندوني�سيا108

10.079.78..0.1 2416.11,576 74927قريغيز�ستان109

18.051.518..0.9 1008.675 102272جنوب اأفريقيا110

..0.18.85.728.7 9617.312,156 52547اجلمهورية العربية ال�سورية111

....3.7..0.1 8.819,900.. 581,703طاجيك�ستان112

2.49.53.125.02 7024.210,286 1162,881فييت نام113

1.55.72.677.426 9833.05,121 82585املغرب114

101.84....0.6 3.3270.. 601,242نيكاراغوا115

13.382.79..0.6 7614.32,350 120969غواتيماال116

........0.0 1.81,614.. 543,107غينيا االإ�ستوائية117

1.514.026.629.16 9620.61,185 70370الراأ�ص االأخ�رش118

0.53.22.36.92 614.5850 34979الهند119

20.036.231..0.0 ...... ....تيمور -  لي�ستي120

0.13.711.525.85 916.9700 49788�سوازيلند121

5.236.47..0.1 8.58,691.. 353,914جمهورية الو الدميقراطية ال�سعبية122

....36.2..0.3 2.0400.. 7330جزر �سليمان123

0.10.410.150.63 870.51,133 292,551كمبوديا124

7.110.73..0.1 ..9011.1 562,632باك�ستان125

.......... 534.319,275 511,888الكونغو126

29.511....0.5 2015.5282 351,129�سان تومي وبرين�سيبي127

تنمية ب�رشية منخف�سة
34.733.212..0.0 838.73,260 433,848كينيا128

0.02.32.229.21 900.3456 295,870بنغالدي�ص129

0.11.17.042.816 734.33,223 503,319غانا130

5.689.325.... 583.81,712 333,107الكامريون131

......0.00.9 ..100.2 2314ميامنار132

2.86.085.11.. 681.62,367 211,172اليمن133

0.00.75.6215.73 801.8967 413,255بنن134

2.034.535..0.0 231.7954 264,134مدغ�سقر135

0.24.511.118.522 621.91,100 676,227موريتانيا136

0.03.74.... 1.8167.. 10799بابوا غينيا اجلديدة137

7.225.81..0.0 101.7898 171,706نيبال138

3.3111.714..0.0 855.4250 261,722توغو139

0.0120.615.... 403.61,441 191,706جزر القمر140

6.140.818..0.0 553.61,733 321,375لي�سوتو141

84.475.914..0.0 8315.929,878 4310,921نيجرييا142

0.01.74.169.721 1007.96,150 284,526اأوغندا143

5.622.322..0.4 858.42,450 461,134ال�سنغال144

......5.1.. 10.14,900.. 332,495هايتي145

60.027..0.10.6 403.13,567 387,493اأنغوال146

0.33.828.156.28 852.31,253 151,186جيبوتي147

5.816.722..0.0 651.21,200 314,522جمهورية تنزانيا املتحدة148

19.122.320..0.1 593.21,550 521,367كوت ديفوار149

13.370....0.0 505.53,400 291,892زامبيا150
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اجلدول

تقرير التنمية الب�شرية 2010

احل�شول على تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت

اإمكانية احل�سول على تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت وكلفتهاال�سبكة الدولية للمعلومات )االإنرتنت(الهواتف

امل�سرتكون يف الهاتف النقال 
والثابت

ال�سكان الذين 
ت�سملهم �سبكة 
امل�ستخدمونالهاتف النّقال

امل�سرتكون يف 
خدمات احلزمة 

العري�سة 
aلالإنرتنت

احلوا�سيب 
ال�سخ�سية

ر�سم
اال�سرتاك

يف الهاتف 
النقال

ر�سم
اال�سرتاك يف 

الهاتف
الثابت

�سعر املكاملة 
املحلية من اخلط 

الثابت ملدة 3 
دقائق

الرتتيب ح�سب دليل التنمية الب�رشية 
)لكل 100 

ن�سمة(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)لكل 100 ن�سمة()الن�سبة املئوية(عدد ال�سكان(
)ن�سبة النمو ح�سب 

)بال�سنت()دوالر اأمريكي()دوالر اأمريكي()لكل 100 ن�سمة()لكل 100 ن�سمة(عدد ال�سكان(
20082000–2008200820082000–200820082006–2008b2006–2008b2006–2008b2006–2008b

28.07..0.03.5 856.9852 733,023غامبيا151

0.00.33.246.518 923.15,900 142,268رواندا152

7..3.1..0.0 932.12,007 131,949مالوي153

0.110.72.40.06 6610.246,567 302,916ال�سودان154

0.424.831.441.. ..751.7 ....اأفغان�ستان155

..36.9...... 800.91,025 395,713غينيا156

0.747.731.82.. 100.43,500 41,042اإثيوبيا157

.......... 700.3178 193,264�سرياليون158

2.279.113.... 190.4850 41,050جمهورية اأفريقيا الو�سطى159

0.00.82.286.312 221.61,233 286,994مايل160

0.00.66.755.814 610.91,456 183,337بوركينا فا�سو161

.......... 0.53,900.. 198,851ليربيا162

..101.6...... 241.24,233 1711,460ت�ساد163

.......... 652.41,137 324,438غينيا - بي�ساو164

0.218.826..0.1 441.61,650 203,178موزامبيق165

..0.92.99.7.. 800.81,200 61,307بوروندي166

11.233.517.... 450.51,900 138,801النيجر167

.......... ...... ....جمهورية الكونغو الدميقراطية168

......0.17.6 7511.42,742 16288زمبابوي169

االأرا�سي اأو البلدان االأخرى
..68.5..14.520.7 10075.01,200 202190اأنتيغوا وبربودا

0.32.51.713.83 216.61,900 411,869بوتان

....0.05.6120.0 7712.92,317 13190كوبا

55.67....15.4 37.6338.. 161370دومينيكا

1.091.165.04.. 804.13,900 3388اإريرتيا

13.085.26..9.8 23.2484.. 86148غرينادا

159.41...... ..721.0 612,652العراق

.......... 2.133.. 537كرييبا�ص

3........ ..00.0 5136جمهورية كوريا ال�سعبية الدميقراطية

5.010.247.029.98 10022.5215 5265لبنان

.......... 3.7175.. 921جزر مار�سال

........41.9 ...... ....موناكو

........2.4 959.0922 38236االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

1.216.926.026.065 9620.0559 125810ُعمان

........0.5 ....95 ..96باالو

........21.7 32.5492.. 204334�سانت كيت�ص ونيف�ص

0.046.36..9.1 58.81,142.. 124307�سانت لو�سيا

0.037.07..8.6 10060.51,786 140461�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

0.12.317.620.26 5.0800.. 851,287�ساموا

141.46..15.779.0 ..9854.8 ..146�سان مارينو

4.121.69.155.48 9839.0445 133140�سي�سيل

.......... 1.1580.. 8592ال�سومال

..75.3....4.6 ...... ....توفالو

45.288.830..0.1 507.3325 20562فانواتو

مالحظات
عدد اال�سرتاكات يف اخلطوط الرقمية، اأو املودم اأو اأي حزمة عري�سة  .a

ثابتة اأخرى لكل 100 �سخ�ص. وي�سمل خط اال�سرتاك الرقمي/  
و�سالت اخلط التناظري ب�رشعة 56 كيلوبيت يف الثانية وما فوق.   

تعود البيانات اإىل اآخر �سنة متوفرة خالل الفرتة املحددة.  .b
املكاملات املحلية جمانية.  .c

امل�سادر
العمود 1: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات عدد امل�سرتكني يف الهاتف 

    .)2010c( النّقال والهاتف الثابت من البنك الدويل
العمودان 2 و5: ا�ستندت احل�سابات اإىل بيانات عدد امل�سرتكني يف الهاتف 

النّقال والهاتف الثابت من البنك الدويل )2010c(، وبيانات ال�سكان من 
.)2009d( اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة

االأعمدة 3 و6 اإىل 10: االحتاد الدويل لالت�ساالت )2009(.
 .)2010c( العمود 4: البنك الدويل
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قيا�س اأدلة التنمية الب�صرية – ر�صم بياين

املالحظات الفنية

دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
معدالً بعامل 
عدم امل�ساواة

دليل الفوارق 
بني اجلن�سني

دليل الفقر 
املتعدد االأبعاد

االأبعاد

املوؤ�رشات

دليل البُعد

االأبعاد

املوؤ�رشات

التوزيع

الدليل معدالً 
بعامل عدم

امل�ساواة

االأبعاد

املوؤ�رشات

دليل البُعد

االأبعاد

املوؤ�رشات

مقايي�س الفقر

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

دليل متو�سط 
العمر املتوقع

�سنوات الدرا�سةالتغذية         وفيات االأطفال

عدد ال�سكان حّدة الفقر 

االأطفال 
امللتحقون
باملدر�سة

املراحي�ض   املياه   الكهرباء   االأر�ض   االأ�سول وقود
 الطهو

متو�سط العمر 
املتوقع عند الوالدة

متو�سط 
العمر املتوقع

دليل متو�سط العمر املتوقع 
معدالً بعامل عدم امل�ساواة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

دليل التعليم

�سنوات الدرا�سة

دليل التعليم معدالً 
بعامل عدم امل�ساواة

دليل الدخل القومي االإجمايل

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة املتوقع

ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل 
)مبعادل القوة ال�رشائية حم�سوباً بالدوالر االأمريكي(

ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل 
)مبعادل القوة ال�رشائية حم�سوباً بالدوالر االأمريكي(

الدخل/اال�ستهالك

دليل الدخل معدالً بعامل عدم امل�ساواة

احلياة املديدة وال�شحية      اكت�شاب املعرفة      م�شتوى املعي�شة الالئق

احلياة املديدة وال�شحية      اكت�شاب املعرفة      م�شتوى املعي�شة الالئق

ال�شحة        املعرفة       م�شتوى املعي�شة

التمكني               �شوق العمل ال�شحة    

دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�شاواة

     دليل الفوارق بني اجلن�شني

دليل الفقر املتعدد االأبعاد

معدل وفيات 
االأمهات

دليل متكني املراأةدليل ال�سحة االإجنابية لدى املراأة

قيمة الدليل للرجل قيمة الدليل للمراأة  

دليل م�ساركة املراأة 
يف �سوق العمل

دليل م�ساركة الرجل دليل متكني الرجل
يف �سوق العمل

ال�سكان االإناث والذكور من ذوي 
التح�سيل العلمي الثانوي على االأقل

معدل خ�سوبة 
املراهقات

ح�سة الن�ساء والرجال من 
مقاعد املجل�ض النيابي

معدل م�ساركة الن�ساء 
والرجال يف القوى العاملة
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دليل التنمية الب�رشي��ة هو قيا�ض يخت�رش االإجنازات التي يحققها 
بل��د معنّي على �سعيد التنمية الب�رشي��ة يف ثالثة اأبعاد رئي�سية 
هي: احلياة املديدة وال�سحية، واكت�ساب املعرفة، وم�ستوى املعي�سة 
الالئ��ق.  وبذلك يُعترب الدليل املتو�ّس��ط الهند�سي ملجموعة من 
االأدلة املعروف��ة التي تقي�ض االإجن��ازات املحّققة يف كل بُعد من 

االأبعاد الثالثة.

م�صادر البيانات
• متو�س��ط العمر املتوّقع عند ال��والدة: اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية 

)2009d( واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
• متو�سط �سنوات الدرا�سة: بارو اأند يل )2010(

• متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوق��ع: معهد اليون�سكو لالإح�ساء 
)2010a(

 )2010g( ن�سيب الفرد من الدخل القومي االإجمايل: البنك الدويل •
)2010a( و�سندوق النقد الدويل

تكوين الأدلة يف الأبعاد الثالثة
يبداأ تكوين الدليل ببناء اأدلة فرعية لكل بُعد.  وحتدد قيمة ق�سوى 
وقيمة دني��ا )اأي معامل مرجعية للقيا�ض( ل��كل موؤ�رش اأ�سا�سي 
لتحوي��ل املوؤ�رشات اإىل دليل ترتاوح قيمته بني �سفر وواحد.  ومبا اأّن 
املتو�س��ط الهند�سي ي�ستخدم حل�ساب املجموع، ال يكون للقيمة 
الق�س��وى اأي تاأثري على املقارنة الن�سبّي��ة )بالن�سبة املئوية( بني 
بلدين اأو فرتتني زمنّيتني.  وقد حددت القيمة الق�سوى على اأ�سا�ض 
القيمة الق�سوى التي �سجلتها املوؤ�رشات خالل فرتة 1980-2010.  
اأما القيمة الدني��ا فتوؤثّر على املقارنة، وبالتايل ت�ستخدم القيمة 
الت��ي تعترب احلد االأدنى الالزم لال�ستمرار يف احلياة، اأو القيمة التي 
تعادل ال�سفر.  ويح�سب التق��ّدم باال�ستناد اإىل احلد االأدنى الذي 
يحتاج اإليه املجتمع لال�ستمرار.  وحّددت القيمة الدنيا على النحو 
الت��ايل، 20 �سنة ملتو�ّسط العم��ر املتوقع عند الوالدة، و�سفر عام 
لكل من املتغرّيين يف جمال التعليم، و163 دوالراً اأمريكياً لن�سيب 
الفرد من الدخل القومي االإجمايل.  وي�ستند احلّد االأدنى ملتو�ّسط 
العم��ر املتوقع اإىل االأدلة امل�سجلة على ف��رتة زمنية طويلة وفق 
مادي�س��ون )2010( ورايل��ي )2005()1(.  اأم��ا التعليم، فيمكن الأي 
جمتم��ع اأن ي�ستمر بدونه، ولذلك ُح��ّددت قيمة املتغرّيين ب�سفر.  
اأما الدخل، فم��ن ال�رشوري تاأمينه باحلد االأدن��ى ل�سمان البقاء، 
و163 دوالراً اأمريكي��اً هي القيمة الدني��ا امل�سجلة يف اأي بلد يف 
املا�سي )زمبابوي يف ع��ام 2008(، اأي ما يعادل 45 �سنتاً يف اليوم 
على االأقل، وهو مبلغ اأعلى بقليل من ثلث خط الفقر الذي حّدده 

البنك الدويل مببلغ 1،25 دوالر اأمريكي يف اليوم.

معامل دليل التنمية الب�صرية يف هذا التقرير
احلد الأدنىاحلد الأق�سى امل�سجلالُبعد

83.2متو�سط العمر املتوقع
(اليابان، 2010)

20.0

13.2متو�سط �سنوات الدرا�سة
(الواليات املتحدة األمريكية، 2000)

0

متو�سط �سنوات الدرا�سة 
املتوقع

20.6
(أستراليا، 2002)

0

 0.951دليل التعليم املركب
(نيوزيلندا، 2010)

0

ن�سيب الفرد من الدخل 
)مبعادل القوة ال�رشائية 

حم�سوبًا بالدولر الأمريكي(

108,211
(اإلمارات العربية املتحدة، 1980)

163
(زمبابوي، 2008)

بعد حتديد القيم الق�سوى والدنيا، حت�سب االأدلة الفرعية اخلا�سة 
بكل بُعد على النحو التايل:

)1( قيمة البُعد=   القيمة الفعلية - القيمة الدنيا 
        القيمة الق�سوى - القيمة الدنيا 

ويف بُع��د التعلي��م، ت�ستخ��دم املعادلة )1( لكل م��ن املتغرّيين، 
فيح�سب املتو�سط الهند�سي لالأدلة الناجتة ثم تطبق املعادلة )1( 
ثانية على املتو�سط الهند�سي لالأدلة با�ستعمال ال�سفر باعتباره 
املتو�س��ط الهند�سي االأدنى واالأق�سى لالأدل��ة الناجتة عن الفرتة 
قي��د الدرا�سة كاحلد االأق�سى.  ويع��ادل ذلك تطبيق املعادلة )1( 
مبا���رشة على املتو�ّسط الهند�سي للمتغرّيين.  ومبا اأّن دليل البُعد 
ه��و موؤ�رش افرتا�س��ي يقي�ض االإمكان��ات يف كل بُعد، من املرجح 
 Anand( اأن تكون دال��ة التحّول من الدخل اإىل االإمكانات مقعرة
and Sen 2000c(.  وبالتايل، ي�ستخدم اللوغاريتم الطبيعي للقيم 

الفعلّية الق�سوى والدنيا للدخل.

جتميع الأدلة الفرعية لتكوين دليل التنمية الب�صرية
دليل التنمي��ة الب�رشية ه��و املتو�ّسط الهند�س��ي الأدلة االأبعاد 

الثالثة:

)2(  1/3 . د الدخل 1/3( 
)د احلياة 1/3. د التعليم

تنط��وي املعادل��ة )2( على قابلّي��ة اال�ستبدال غ��ري الكامل بني 
خمتلف اأبعاد دليل التنمية الب�رشية، وبالتايل تعالج اأحد االنتقادات 
املوجهة ملعادلة التجميع اخلطّية، حيث قابلّية اال�ستبدال الكامل 
ب��ني االأبعاد.  ويبقى احتمال  قابلّي��ة اال�ستبدال مالزماً الأي دليل 

ترتفع قيمته مع ارتفاع قيمة العنا�رش التي تكّونه.

مثل: ال�سني
           القيمةامل�ؤ�رش

73.5متو�سط العمر املتوقع عند الولدة )ال�سنوات(

7.5متو�سط �سنوات الدرا�سة )ال�سنوات(
11.4متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع )ال�سنوات(

ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل )مبعادل القوة ال�رشائية 
حم�سوبًا بالدولر الأمريكي(

7, 263

مالحظة:  أجريت احلسابات بتدوير األرقام.

املالحظة الفنية 1 - ح�صاب دليل التنمية الب�صرية
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املالحظة الفنّية 2- قيا�س دليل التنمية الب�صرية معدلً بعامل عدم امل�صاواة

  73.5 – 20
83.2 – 20

دليل متو�سط العمر املتوّقع = 0.847 = 

  7.5 – 0 
13.2 – 0

دليل متو�سط �سنوات الدرا�سة = 0.568 = 

   11.4 – 0
20.6 – 0

دليل متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع = 0.553 = 

  0.568 . 0.553 – 0
0.951 – 0 دليل التعليم = 0.589 = 

  
ln(7,263) – ln(163)

ln(108,211) – ln(163) دليل الدخل = 0.584 = 

دليل التنمية الب�رشية =    0.663 = 0.584 . 0.589 . 0.847  3

اآثار التح�صن يف نهج ح�صاب دليل التنمية الب�صرية
يوؤدّي التح�سن يف نهج ح�ساب دليل التنمية الب�رشيّة، با�ستخدام 
موؤ�رشات جدي��دة ودالة جديدة، اإىل تغي��ريات جوهرية )ال�سكل م 
1.1(.  فاعتم��اد املتو�سط الهند�سي يوؤدّي اإىل خف�ض قيمة الدليل، 
والبل��دان التي ت�سهد تنمية غري متوازنة بني االأبعاد ت�سهد القدر 
االأكرب من التغيريات.  ولي���ض للمتو�سط الهند�سي اأثر بالغ على 
ترتي��ب البلدان ح�سب دليل التنمية الب�رشي��ة. اأما اعتماد احلدود 
العليا للقيم الق�سوى امل�سجلة فهو اأقل تاأثرياً على جممل قيمة 

الدليل، وكذلك على ترتيبه. 

حتليل الجتاهات ال�صابقة يف هذا التقرير
يجري حتليل االجتاه��ات ال�سابقة يف الف�سل��ني 2 و3 با�ستخدام 
�سيغة خمتلفة من دلي��ل التنمية الب�رشية، وهي �سيغة الدليل 
الهج��ني.  ويف هذه املنهجية تطّبق عل��ى الدليل اجلديد معادلة 
التجميع نف�سها املطبقة يف ح�ساب جمموعة املوؤ�رشات وامل�سادر 
ذاتها يف التقارير ال�سابقة )ال�سادرة منذ 1995(.  والهدف من ذلك 
ه��و ت�سهيل التحليل املف�ّسل يف ف��رتة زمنّية معّينة.  وا�ستعني 
بال��دالالت اخلطّية ل�سد القيم��ة الناق�سة عن��د توفر القيمة 
ال�سابق��ة والقيمة الالحقة.  اأّما يف حال عدم توفر القيمة طوال 
الفرتة الزمنّية املحددة، ا�ستُعني باالإ�سقاط لتقدير املعّدل االإجمايل 
لاللتح��اق باملدار�ض انطالقاً من اآخر قيم��ة متوفرة )لالإ�سقاطات 

امل�ستقبلي��ة( واأول قيمة متوفرة )لالإ�سقاطات العك�سية(.  وتبنّي 
من التحليل اأن النتائج مقنعة مقارنة بتقنيات اال�ستقراء االأخرى.  
وا�ستخدمت القيمة الق�سوى امل�سجلة كحد اأعلى لكل املتغرّيات.  
اأما احلد االأدن��ى فُحدد بال�سفر للمتغرّيين يف جمال التعليم، و20 
�سنة ملتو�ّسط العم��ر املتوقع، واحلد االأدن��ى امل�سجل يف املا�سي 
لن�سي��ب الفرد من الناجت املحلي االإجم��ايل.  انظر غيدويتز وغريه 
)2010( ملزيد من التفا�سيل حول بناء هذه املجموعة من البيانات.
كذلك يجري حتليل االجتاه��ات يف الف�سلني 2 و3 با�ستخدام 
االنح��راف عن امل�سار لتقييم التغ��ريات احلا�سلة مع مرور الوقت 
يف دلي��ل التنمية الب�رشية الهجني واملقارنة بينها.  فهذا القيا�ض 
يقّي��م التقدم الذي حترزه البلدان مقارن��ة مبتو�سط التقدم الذي 
حترزه البل��دان التي انطلقت م��ن م�ستوي��ات متقاربة يف دليل 
التنمية الب�رشية.  وهو يح�سب باعتباره املتبقي من تراجع ك�رشي 
متعدد احلدود من املنزل��ة الثانية للن�سبة املئوية ال�سنوية ملعدل 
منو دليل التنمية الب�رشية باتباع لوغاريتم القيمة االأ�سلية لدليل 
التنمية الب�رشية.  ويت�سمن اجلدول االإح�سائي 2 ت�سنيف البلدان 
ح�س��ب االنحراف عن امل�س��ار يف دليل التنمي��ة الب�رشية للفرتة 
2010-1980.  انظر )Roystone and Altman )1994 لالطالع على 
و�سف لنماذج الرتاجع ا�ستناداً اإىل الدالة الك�رشية املتعددة احلدود 

ملتغري م�ستقل على فرتة زمنية معّينة.

يعالج دليل التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة التفاوت 
يف التوزي��ع بني ال�سكان يف كل بُعد من اأبع��اد التنمية الب�رشية.  
وه��ذا الدليل قائم عل��ى جمموعة من االأدل��ة املركبة التي تبنّي 
التوزي��ع يف كّل بُع��د اقرتحه��ا فو�سرت ولوبيز-كالف��ا و�سيكيلي 
)2005(، على اأ�سا�ض جمموعة مقايي�ض عدم امل�ساواة التي و�سعها 
اأتكين�سون )1970(.  والدليل يف هذه احلالة هو املتو�سط الهند�سي 
للمتو�سط��ات الهند�سية جلميع ال�س��كان يف كل بُعد على حدة 
)ملزيد من التفا�سيل، انظر Alikre and Foster 2010(.  ويبنّي دليل 

التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة التفاوت يف اأبعاد دليل 
التنمي��ة الب�رشية عن طريق "ح�س��م" متو�سط القيمة لكل بُعد 
من االأبعاد وفقاً مل�ست��وى عدم امل�ساواة فيه.  وت�ساوي قيمة دليل 
التنمي��ة الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة قيمة دليل التنمية 
الب�رشية االأ�سلي حيث تكون امل�ساواة تامة بني النا�ض.  وتكون قيمة 
دلي��ل التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة اأقل من قيمة 
الدلي��ل االأ�سلي يف حالة عدم امل�ساواة.  وبهذا املعنى، يكون دليل 
التنمية الب�رشية مع��دالً بعامل عدم امل�ساواة تعبرياً عن امل�ستوى 

كل 
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م

 
 2010 مقارنة قيمة دليل التنمية الب�صرية لعام 

وفقاً للمنهجّيتني ال�صابقة واجلديدة

املصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية من قاعدة بيانات املكتب.
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الفعل��ي للتنمية الب�رشية )اإذ يقي�ض ع��دم امل�ساواة(، بينما ميكن 
اعتب��ار دليل التنمية الب�رشية موؤ�رشاً للتنمية الب�رشية "املحتملة" 
)اأي امل�ستوى االأق�سى لدليل التنمية الب�رشية( الذي ميكن حتقيقه 
يف التنمية الب�رشية الذي  يف حال انتفاء عدم امل�ساواة.  و"الفارق" 
يُعزى اإىل عدم امل�ساواة هو الفرق بني دليل التنمية الب�رشية ودليل 

التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة بالن�سبة املئوية.

م�صادر البيانات
ي�ستند ح�ساب دليل التنمي��ة الب�رشية اإىل جماميع م�ستمدة من 
م�س��ادر على م�ستوى البلدان كاحل�سابات القومية للدخل.  لذلك 
يُفرت�ض اأن يعتمد دليل التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة 
على م�سادر بديلة للبيانات للح�سول على التوزيع الفعلي يف كل 
بُع��د.  ولقيا�ض التوزيع يف خمتلف االأبعاد وحدات خمتلفة، فتوزيع 
الدخل و�سن��وات الدرا�سة يُقا�ض على م�ستوى االأفراد بينما يُقا�ض 
توزيع متو�ّسط العمر املتوقع على م�ستوى الفئات العمريّة.  وبيانات 
التوزي��ع املتوفرة ال تعني بال�رشورة املجموعة نف�سها من االأفراد اأو 
االأ�رش.  ومع ذلك، يعترب عدم امل�ساواة يف كل متغرّي بني اأفراد املجتمع 
قيا�ساً لعدم امل�ساواة يف كّل بُعد من اأبعاد دليل التنمية الب�رشية.

ويجري تقدي��ر عدم امل�ساواة يف التوزيع يف كل بُعد من اأبعاد 
دليل التنمية الب�رشيّة لكّل عن�رش من العنا�رش التالية:

متو�ّسط العمر املتوق��ع، على اأ�سا�ض بيان��ات جداول الوفيات    •
املخت�رشة ال�سادرة عن اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 
التابعة لالأمم املتحدة )2009d(.  وهذا التوزيع متاح عرب الفرتات 
العمري��ة )1-0، و5-1، و10-5، ...، و+85(، وهو ي�سمل معدالت 

الوفيات ومتو�ّسط العمر عند الوفاة لكل فئة عمرية.
عدد �سنوات الدرا�سة ودخل االأ�رشة )اأو اال�ستهالك(، على اأ�سا�ض   •
بيان��ات م�سح االأ���رش املعي�سية املدجم��ة يف قواعد البيانات 
الدولّية: درا�سة لك�سمربغ للدخل ملنظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقت�سادي، وم�سح الدخل واالأحوال املعي�سية يف االحتاد 
االأوروبي للمكت��ب االإح�سائي للجماع��ات االأوروبية، وقاعدة 
البيان��ات الدولية لتوزيع الدخل للبنك الدويل، وامل�سح املتعدد 
املوؤ�رشات للمجموعات ملنظمة االأمم املتحدة للطفولة، وامل�سح 
ال�سحي والدميغ��رايف للوكالة االأمريكي��ة للتنمية الدولية، 
وم�س��ح ال�سحة العاملي ملنظمة ال�سح��ة العاملية، وقاعدة 

البيانات العاملّية عن تفاوت الدخل جلامعة االأمم املتحدة.
التف��اوت يف م�ستوى املعي�س��ة، على اأ�سا���ض ن�سيب الفرد   •
املتاح من دخل االأ���رشة، اأو ن�سيب الفرد من ا�ستهالك االأ�رشة، 
اأو الدخل املحت�سب عل��ى اأ�سا�ض منهجية مطابقة موؤ�رشات 

.)Harttgen and Klasen 2010 االأ�سول )انظر

لالطالع على املجموعة الكاملة مل�سادر البيانات امل�ستخدمة يف 
.)2010a( تقدير عدم امل�ساواة، انظر كوفا�سيفيت�ض

ح�صاب دليل التنمية الب�صرية معدلً بعامل عدم امل�صاواة
يج��ري ح�ساب دليل التنمية الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة 

على ثالث مراحل.

املرحلة الأوىل: قيا�س عدم امل�ساواة يف الت�زيع 
ي�ستند دلي��ل التنمية الب�رشية معدالً بعام��ل عدم امل�ساواة اإىل 
جمموع��ة مقايي�ض عدم امل�ساواة ال�سادرة عن اأتكين�سون )1970( 
ويح��ّدد عامل املخاطرة ε بواح��د)2(.  ويف هذه احلالة، يجري قيا�ض 
عدم امل�ساواة با�ستخدام املعادلة التالية  A = 1– g/μ، حيث الرمز 
g ميث��ل املتو�سط الهند�س��ي، وμ املتو�سط احل�ساب��ي يف التوزيع، 

وبالتايل ت�سبح املعادلة:

Ax = 1 –  
n  X1 …Xn

X
–    (1)

حي��ث ت�سل�س��ل {X1، … ، Xn} ميثل التوزي��ع يف بُعد املكا�سب. 
وحت�سب قيمة Ax )العمر املتوّقع، و�سنوات الدرا�سة ون�سيب الفرد 
املت��اح من الدخل اأو من اال�ستهالك( عل��ى اأ�سا�ض بيانات م�سح 

االأ�رش املعي�سية وجداول الوفيات)3(.
وال يقب��ل املتو�ّسط الهند�سي يف املعادلة )1( قيمة ال�سفر.  
ولذلك، يف حالة متو�ّس��ط �سنوات الدرا�سة، تزاد �سنة واحدة اإىل 
االأرق��ام امل�سجلة لغر�ض ح�ساب عدم امل�ساواة. ويف حالة االرتفاع 
اأو االنخفا�ض املفرط يف قيم��ة ن�سيب الفرد من الدخل تقتطع 
ن�سب��ة 0.5 يف املائة من اخلم�ض االأعلى يف التوزيع للحد من تاأثري 
القيمة املرتفعة ج��داً وي�ستعا�ض عن الدخل ال�سالب اأو املنعدم 
يف اخلم���ض االأ�سفل بالقيمة الدنيا وهي 0.5 يف املائة من اأ�سفل 

توزيع الدخل االإيجابي.
ملزي��د م��ن التفا�سيل حول قيا���ض عدم امل�س��اواة يف توزيع 
.Alikre and Foster )2010( موؤ�رشات دليل التنمية الب�رشية، انظر

املرحلة الثانية: تعديل اأدلة الأبعاد وفق عامل عدم امل�ساواة
يع��ّدل متو�ّس��ط االإجن��ازات يف بعد ُمعنّي،   X ، وف��ق عامل عدم 

امل�ساواة على النحو التايل:

X
–

* =  X
–

 (1 – Ax) = n  X1 …Xn

وبالتايل يقلل *X، وه��و املتو�ّسط الهند�سي الفعلي للتوزيع، من 
قيم��ة املتو�ّسط على اأ�سا�ض التفاوت يف التوزيع، ويركز على اجلزء 

االأدنى من التوزيع.
وحُت�س��ب اأدلة االأبعاد املعّدلة بعامل عدم امل�ساواة IIX، ب�رشب 
 Ax 1(، حيث – Ax( بعامل ،IX ،اأدل��ة اأبعاد دليل التنمية الب�رشي��ة

ميثل مقيا�ض اأتكين�سون الذي ينطبق على هذه املعادلة.

IIX = (1 – Ax) . IX

وي�ستن��د دليل الدخل املعّدل بعامل ع��دم امل�ساواة، I*IIncome ، اإىل 
دليل الدخل القومي االإجمايل غ��ري املعّدل، I*Income .  وبذلك يعرّب 
دليل التنمية الب�رشية معّدالً بعامل عدم امل�ساواة عن جممل اآثار 

عدم امل�ساواة يف الدخل. 
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الب�رشية معدًل بعامل  التنمية  دليل  قيا�س  الثالثة:  املرحلة 
عدم امل�ساواة

دليل التنمية الب�رشية مع��دالً بعامل عدم امل�ساواة هو املتو�ّسط 
الهند�سي الأدلة االأبعاد الثالثة معّدلة بعامل عدم امل�ساواة.

اأّوالً، يح�سب دليل التنمي��ة الب�رشية معدالً بعامل عدم امل�ساواة 
:)IHDI*( الذي يت�سمن دليل الدخل غري املعدل

IHDI * =  3  IILife 
. IIEducation 

. I*IIncome
  =

 3   (1– A
Life

) . I
Life 

. (1– A
Education

) . I
Education

  . (1– A
Income

) . I*
Income

وم��ن ثّم، يح�سب دليل التنمية الب�رشية على اأ�سا�ض دليل الدخل 
غري املع��دل )*HDI(.  فتكون القيمة لو توزعت االإجنازات بالت�ساوي 

على النحو التايل:

HDI * =  3  I
Life 

. I
Education 

. I*
Income

   

وحت�س��ب الن�سب املئوية للفارق بني قيا�ض كل من الدليل والدليل 
املعّدل الناجتة من عدم امل�ساواة على النحو التايل:

Loss = 1 – IHDI *
HDI *

  = 1–  3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) 

وباعتبار اأّن ن�سبة الفارق الناجتة من عدم امل�ساواة يف توزيع الدخل 
ه��ي ذاتها يف متو�ّسط الدخل واللوغاريتم، يح�سب دليل التنمية 

الب�رشية معّدالً بعامل عدم امل�ساواة على النحو التايل:

IHDI  = IHDI *
HDI *  . HDI

اأي ما يعادل

IHDI = 3   (1– A
Life

) . (1– A
Education

) . (1– A
Income

) . HDI

مالحظات حول املنهجّية وقيودها
ي�ستند دلي��ل التنمية الب�رشية املعدل بعام��ل عدم امل�ساواة اإىل 
مبداأ التق��ارب �سمن املجموع��ات الفرعي��ة.  وبالتايل ينعك�ض 
التح�سن اأو التدهور يف توزي��ع التنمية الب�رشية �سمن جمموعة 
معّينة من املجتمع )بينما تبقى بدون تغرّي يف املجموعات االأخرى( 
يف تغيريات على م�ستوى قيا�ض التنمية الب�رشية يف املجمل.  كما 
اأّن الدليل يتبع م�ساراً م�ستقالً، اأي اأن جتميع البيانات بني االأفراد اأو 

املجموعات واالأبعاد املختلفة يوؤدّي اإىل النتيجة نف�سها، وبالتايل ال 
حاج��ة اإىل االعتماد على ت�سل�سل معنّي اأو م�سدر واحد للبيانات. 

ويف هذه احلالة، ميكن اإجراء التقديرات لعدد كبري من البلدان.
وم��ع اأّن دليل التنمية الب�رشية املع��دل بعامل عدم امل�ساواة 
يه��دف اإىل قيا���ض الف��ارق يف التنمية الب�رشية الن��اجت من عدم 
امل�س��اواة، فهو ميزج �سمناً بني ع��دم االإن�ساف وعدم امل�ساواة يف 
كل بُع��د، نتيجة لل�سدفة واخلي��ارات والظروف املختلفة.  وهو ال 
يعال��ج امل�سائل االأخالقية واملرتبطة بال�سيا�سة العامة من حيث 
�رشورة التمييز ب��ني هذين املفهومني لعدم امل�س��اواة يف عملّية 
القيا���ض.  )انظر رومر 1998 والبن��ك الدويل 2005b لالطالع على 

جتارب مماثلة يف اأمريكا الالتينية(.
ومن اأبرز �سوائب دليل التنمي��ة الب�رشية املعدل بعامل عدم 
امل�ساواة عدم قدرته على تبي��ان الرتابط بني االأبعاد وبالتايل عدم 
قدرته على قيا�ض الفوارق املتداخلة.  ولتفادي هذه امل�سكلة، يجب 
اأن يك��ون قيا�ض جميع البيان��ات املتعلقة بكل فرد م�ستمدة من 

م�سح واحد غري اأن ذلك م�ستحيل يف الوقت الراهن.

مثل: �سـل�فينيا

دليل الُبعدامل�ؤ�رش
قيا�س عدم 
امل�ساواة

الدليل املعدل 
بعامل عدم امل�ساواة

متو�ّسط العمر 
املتوّقع

78.80.9300.043(1–0.043) ∙ 0.930 = 0.890

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة

90.682

متو�سط �سنوات 
الدرا�سة 
املتوقع

16.70.811

0.751 = 0.782 ∙ (0.040–1)0.7820.040دليل التعليم

لوغاريتم 
الناجت املحلي 

الإجمايل  

10.160.780

الدخل القومي 
الإجمايل

25,8570.2380.122(1–0.122) ∙ 0.238 = 0.209

دليل التنمية الب�رشية

دليل التنمية الب�رشية 
معدًل بعامل عدم 

الفارقامل�ساواة
دليل التنمية 

الب�رشية على 
اأ�سا�س الدخل 

غري املعدل

3   0.930 . 0.782 . 0.238 = 0.557  3   0.890. 0.751 . 0.209 = 0.519  
1–0.519/0.557  

= 0.068

دليل التنمية 
الب�رشية

3  0.930 . 0.782 . 0.780 = 0.828  (0.519 / 0.557) . 0.828 = 0.772

مالحظة: أجريت احلسابات بتدوير األرقام.

املالحظة الفنّية  3-  دليل الفوارق بني اجلن�صني
يقي���ض دليل الفوارق بني اجلن�سني العوائق التي تواجهها املراأة يف 
ثالثة اأبعاد هي: ال�سحة االإجنابية، والتمكني، و�سوق العمل، وذلك 

يف البل��دان حيث تتوفر البيانات بنوعي��ة مقبولة.  ويبنّي الدليل 
الفرق يف التنمية الب�رشية الناجت م��ن عدم الت�ساوي يف االإجنازات 



تقرير التنمية الب�شرية 2010 224

ب��ني املراأة والرجل يف االأبعاد الثالثة.  وترتاوح قيمة هذا الدليل بني 
�سفر حيث امل�س��اواة بني املراأة والرجل، و1 حيث عدم امل�ساواة بني 

الرجل واملراأة يف جميع االأبعاد مو�سع القيا�ض.
ويرتكز ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على مقيا�ض اقرتحه 
)Seth 2009( لعدم امل�ساواة ياأخ��ذ يف احل�سبان الرتابط بني االأبعاد.  
ويرتكز الدليل على املتو�سط العام ملتو�سطات عامة حُت�سب على 
النحو التايل: يُح�سب اأوالً املتو�سط الهند�سي ملختلف االأبعاد، ثم 
حت�س��ب املتو�سطات للمراأة والرجل على ح��دة، وجتمع با�ستخدام 

متو�سط واحد للجن�سني.  

م�صادر البيانات
معّدل وفي��ات االأمه��ات: منظم��ة االأمم املتح��دة للطفولة   •

)2010c(
مع��دل خ�سوب��ة املراهق��ات: اإدارة ال�س��وؤون االقت�سادي��ة   •

)2009d( واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة
ن�سبة الن�س��اء اإىل الرجال يف مقاعد املجل���ض النيابي: قاعدة   •

بيانات بارلني )Parline( لالحتاد الربملاين الدويل )2010(
ن�سبة ال�سكان م��ن ذوي التح�سيل العلم��ي الثانوي والعايل   •

Barro and Lee )2010(
مع��دل امل�ساركة يف �س��وق العمل: منظم��ة العمل الدولية   •

)2010d(

ح�صاب دليل الفوارق بني اجلن�صني
يجري ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على خم�ض مراحل.

املرحلة الأوىل: معاجلة قيمة ال�سفر والقيم املفرطة
يُح�سب معدل وفيات االأمهات على اأ�سا�ض حد اأدنى هو 10 وفيات 
ل��كل 100,000 والدة حي��ة وحد اأق�سى ه��و 1,000 حالة وفاة لكل 
100,000 والدة حي��ة.  وي�ستن��د احلد االأق�س��ى 1,000 اإىل االفرتا�ض 
املعياري باأّن البلدان التي يتخّط��ى فيها معدل الوفيات االألف ال 
تختلف كثرياً من حيث القدرة على تهيئة الظروف املالئمة لتح�سني 
�سحة االأمهات، وباأن البلدان التي يرتاوح فيها هذا املعدل بني 1 و10 
لكل 100,000 والدة حية مت�سابهة مبدئياً من حيث م�ستوى االأداء.

ويف حال��ة البلدان حيث متثي��ل املراأة يف املجال���ض النيابّية 
�سف��ر يف املائة، ي�ستعا�ض عنه بن�سبة 0.1 يف املائة الأّن املتو�سط 
الهند�س��ي ال يقب��ل ال�سفر كم��ا اإّن للمراأة �س��يء من النفوذ 

ال�سيا�سي يف مثل تلك البلدان.

الأبعاد للمراأة  املرحلة الثانية: جتميع البيانات يف خمتلف 
والرجل على حدة با�ستخدام املت��سطات الهند�سية 

بهدف ح�ساب الرتابط بني االأبع��اد، يُ�سار اأوالً اإىل جتميع البيانات 
يف خمتلف االأبعاد للرج��ل واملراأة على حدة  با�ستخدام متو�سط 

.)Seth 2009 هند�سي )انظر

يف حالة الن�ساء والفتيات، تكون معادلة التجميع:

GF = 3    1
MMR   

1
AFR   

.  1/2 . (PRF . SEF) 1/2 . LFPRF 

ويف حالة الرجال والفتيان، تكون معادلة التجميع:

.GM = 3   1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM 

واحد  ط  مت��سّ با�ستخدام  البيانات  جتميع  الثالثة:  املرحلة 
للجن�سني

جتمع اأدلة اجلن�سني با�ستخدام متو�ّسط واحد للرجل واملراأة لتكوين 
دليل التوزيع بالت�ساوي بني اجلن�سني.

. HARM (GF , GM) = 
(GF)–1 + (GM)–1

2    –1 

ويعك�ض ا�ستخدام متو�سط جتميع املتو�سطات الهند�سية يف كل 
جمموعة عدم امل�ساواة بني الرج��ل واملراأة كما يراعي الرتابط بني 

االأبعاد املختلفة.

للمت��سطات  الهند�سي  ط  املت��سّ ح�ساب  الرابعة:  املرحلة 
احل�سابية لكل م�ؤ�رش

يجري ح�ساب املعيار املرجعي لعدم امل�ساواة بتجميع االأدلة للرجل 
واملراأة با�ستخدام معامالت مت�ساوية )اأي بالت�ساوي بني اجلن�سني( 

ومن ثّم بتجميع االأدلة يف خمتلف االأبعاد.

GF,M = 3   Health . Empowerment . LFPR

 Health =   1
MMR   

1
AFR   

. + 1 حيث  , 2/  

Empowerment = (   PRF . SEF +    PRM . SEM)/2,         

.LFPR = LFPRF + LFPRM
و    2

وال يعت��رب عن�رش ال�سحة  Health  من املعايري التي يح�سب على 
اأ�سا�سه��ا متو�سط االأدل��ة للن�ساء والرجال الأنه��ا ال ت�ساوي يف 
االأهمية اأكرث من ن�سف موؤ�رشي ال�سحة االإجنابية، وهما عدد اأقل 
م��ن الوفيات يف �سفوف االأمهات وعدد اأقل من حاالت احلمل يف 

�سفوف املراهقات.

املرحلة اخلام�سة: ح�ساب دليل الف�ارق بني اجلن�سني
يح�سب دليل الفوارق بني اجلن�سني مبقارنة الدليل املوزع بالت�ساوي 

بني اجلن�سني واملعيار املرجعي، 

1 – Harm (GF, GM )
GF, M   

 ,– –

وهو يرتاوح بني �سفر )ال عدم م�ساواة بني االأبعاد( و1 )عدم م�ساواة 
تامة بني االأبعاد(.
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با�ستخدام املعادالت ال�سابقة، ي�ستنتج مبا�رشة ما يلي:

GF    0.115 = 3   1
110   

1
75.6   

. ).(     0.094 . 0.488 . 0.640

GM    0.820 = 3   1 .    0.906 . 0.463 . 0.852

Harm (GF , GM )     0.201= 1
0.115

1
2   

1
0.820+  

-1

GF, M    0.546 = 3    0.505 . 0.431 . 0.746

دليل الفوارق بني اجلن�سني

  .1–0.201/0.546 = 0.632

املالحظة الفنية 4 -  دليل الفقر املتعدد الأبعاد

– –

مثل: الربازيل
�س�ق العملالتمكنيال�سحة الإجنابية

معدل خ�س�بة املراهقاتمعدل وفيات الأمهات
التمثيل يف املجل�س 

النيابي 

ن�سبة ال�سكان من ذوي التح�سيل 
العلمي الثان�ي

والعايل 
معدل امل�ساركة يف 

�س�ق العمل 
75.60.0940.4880.640 110 الإناث

0.9060.4630.852ل ينطبقل ينطبقالذكور

الإناث + الذكور
    2                (1/110) . (1/75.6) + 1  /2 = 0.50( )    0.094 . 0.488 +     0.906 . 0.463  /2 = 0.431( )(0.640 + 0.852) / 2 = 0.746

يحدد دليل الفقر املتعدد االأبعاد اأوجهاً خمتلفة من احلرمان على 
امل�ستوى الفردي يف جماالت ال�سحة والتعليم وم�ستوى املعي�سة.  
وهو ي�ستن��د اإىل البيانات الدقيقة من م�س��وح االأ�رش املعي�سية، 
وحل�سابه توؤخ��ذ جميع املوؤ�رشات امل�ستخدم��ة من امل�سح نف�سه 
خالف��اً حل�ساب دليل التنمية الب�رشية املعدل بعامل عدم امل�ساواة 

حيث توؤخذ املوؤ�رشات من م�سادر خمتلفة.
وي�سن��ف كل فرد يف االأ�رشة املعي�سية من حيث حالة الفقر 
اأو عدمها ا�ستناداً اإىل عدد اأوجه احلرمان يف اأ�رشته.  ومن ثم جتمع 

البيانات يف مقيا�ض للفقر على امل�ستوى الوطني.

املنهجّية
يُح��دد لكل فرد عدد نقاط معنّي وفقاً الأوجه حرمان اأ�رشته يف كل 
م��ن املوؤ�رشات الع�رشة  )d(.  والعدد االأق�سى من النقاط امل�سجلة 
هو 10، وحت�سب كل املوؤ���رشات بالت�ساوي، )وبالتايل تكون النتيجة 
الق�س��وى لكل موؤ�رش  ⅓3(.  ولكل م��ن بُعدي ال�سحة والتعليم 
موؤ���رشان، وي�ساوي كل موؤ���رش 5/3  )اأو 1.67(.  اأّم��ا بُعد م�ستوى 
املعي�سة في�سمل �سّتة موؤ�رشات، و ي�ساوي كل منها 5/9 )اأو 0.56(. 
وموؤ���رشا بُعد التعليم هما عدم ا�ستكمال اأي فرد من االأ�رشة 
خم�ض �سنوات درا�سية، ووجود ولد واحد على االأقل يف �سّن الدرا�سة 
)حّتى ال�سف الثامن( غري ملتحق باملدر�سة.  وموؤ�رشا بُعد ال�سحة 
هما وجود فرد واحد من االأ�رشة على االأقل يعاين من �سوء التغذية، 
ووف��اة ولد اأو اأكرث.  وموؤ�رشات م�ستوى املعي�سة هي عدم احل�سول 

عل��ى الكهرباء، وعدم احل�سول على مياه ال�رشب النظيفة، وعدم 
احل�س��ول على مرافق حم�ّسنة لل�رشف ال�سحي، وا�ستخدام وقود 
"و�سخ" للطه��و )الروث، اأو احلطب اأو الفح��م(، وال�سكن يف منزل 
اأر�س��ه تراب، وعدم امتالك �سي��ارة اأو �ساحنة اأو اأي اآلية م�سابهة 
واقتن��اء و�سيلة واحدة من هذه الو�سائل على االأكرث: دراجة، دراجة 

نارية، راديو، ثالجة، هاتف، تلفاز.
ولتحديد الفقر املتعدد االأبعاد، جتمع النقاط امل�سّجلة يف كل 
وج��ه من اأوجه احلرمان للح�سول عل��ى قيا�ض احلرمان يف االأ�رشة، 
ال��ذي يُرمز اإليه ب� c.  واحلد الفا�سل بني الفقري وغري الفقري هو 3 
نقاط اأي ما يعادل ثلث املوؤ�رشات)4(.  فاإذا كانت ح�سيلة c هي 3 اأو 
اأكرث، تكون االأ�رشة املعي�سية )وكل اأفرادها( يف حالة الفقر املتعدد 
االأبع��اد.  اأما االأ�رش التي ترتاوح نتيجتها بني 2 و3 فتكون معر�سة 

حلالة الفقر املتعدد االأبعاد.
وقيمة دليل الفقر املتعدد االأبعاد هي حا�سل �رشب مقيا�سني: 
ن�سب��ة ال�سكان الذي��ن يعانون من الفقر املتع��دد االأبعاد و�سّدة 

الفقر.
 ،H ،ون�سبة ال�سكان الذي��ن يعانون من الفقر املتعدد االأبعاد

ت�ساوي:

حي��ث q هو عدد ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد االأبعاد 
وn هو العدد االإجمايل لل�سكان.

H = 
q
n   

  ,  
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وتعك���ض �سّدة الفقر، A، ن�سبة املوؤ���رشات املقا�سة، d، التي تدل 
عل��ى حرمان ال�س��كان الفقراء.  وجتمع نق��اط احلرمان امل�سّجلة 
لالأ�رش الفق��رية فقط، وتق�سم على الع��دد االإجمايل للموؤ�رشات 

والعدد االإجمايل لل�سكان الذين يعانون من الفقر:

 
A = 

∑ 1
qc

qd  
  ,  

حيث c هو العدد االإجمايل الأوجه احلرمان التي يعاين منها الفقراء  
وd هو العدد االإجمايل للموؤ�رشات املقا�سة )وهي يف هذه احلالة 10(.

مثال على ا�ستخدام بيانات افرتا�سية

امل�ؤ�رشات

الأ�رش املعي�سية

الن�سب 1234

4754حجم الأ�رشة

ال�سحة
1.67=00105/3فرد واحد على الأقل يعاين من �سوء التغذية

1.67=11015/3وفاة ولد اأو اأكرث

التعليم
1.67=01015/3مل ي�ستكمل اأي فرد خم�س �سنوات درا�سية

ولد واحد على الأقل يف �سّن الدرا�سة غري ملتحق 
باملدر�سة

01005/3=1.67

م�ست�ى املعي�سة
0.56=01115/9ل كهرباء

0.56=00105/9ل ح�سول على مياه �رشب نظيفة

0.56=01105/9ل ح�سول على مرافق حم�ّسنة لل�رشف ال�سحي 

0.56=00005/9ال�سكن يف منزل اأر�سه تراب

ا�ستخدام وقود »و�سخ« للطهو )الروث، اأو احلطب، 
اأو الفحم(

11115/9=0.56

ل �سيارة وعلى الأكرث اأحد هذه الو�سائل: دراجة، 
دراجة نارية، راديو، ثالجة، هاتف، تلفاز

01015/9=0.56

النتائج
جممل حرمان الأ�رشة، c، )جمموع نقاط كل وجه 

من اأوجه احلرمان م�رشوب بن�سبته( 
2.227.22 3.89 5.00

نعمنعمنعمكالهل الأ�رشة املعي�سية فقرية )c>3(؟

مالحظة: 1 تشير إلى احلرمان في املؤشر املذكور، 0 تشير إلى عدم احلرمان.

قيمة احلرمان املح�سوبة يف االأ�رشة املعي�سية 1: 

    1 .   1 .      +
5
3

5
9

 = 2.22 

ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر

(H) = 7 + 5 + 4
4 + 7 + 5 + 4    = 0.80 

)80 يف املائة من ال�سكان يعي�سون يف اأ�رش معي�سية فقرية(

�سّدة الفقر  

(A) = (7.22 . 7) + (3.89 . 5) + (5.00 . 4)
( 7 + 5 + 4 ) . 10  

  = 0.56  

)يف املجمل، ال�سخ�ض الفقري حمروم من 56 يف املائة من املوؤ�رشات 
املقا�سة(. 

MPI = H . A=0.450

يف املجم��ل، يُ�ستخل�ض اأن دليل الفق��ر املتعدد االأبعاد هو ن�سبة 
ال�سكان الذين يعي�سون يف فقر متعدد االأبعاد معدالً ب�سدة اأوجه 

احلرمان التي يعانون منها.

 

  Âx = 1 – 
X1

w1 …Xn
wn

∑1
n wi Xi

1∑. حيث    
nwi  = 1

مالحظات
)1(    �سّجلت القيم الدنيا خالل الأزمات )مثل الإبادة اجلماعية يف رواندا( غري اأّنها مل ت�ستمر مطوًل.

)2(    ي�سري عامل املخاطرة  يف عدم امل�ساواة اإىل درجة الرتكيز على الإجنازات الدنيا وعدم 
الرتكيز على الإجنازات العليا.

)3(    تقّدر  Ax على اأ�سا�س بيانات امل�سح با�ستخدام الرتجيحات املعتمدة،

            

)4(    ي�ساوي ذلك من الناحية الفنّية 3.33.  ونظرًا اإىل هيكلّية احل�ساب، تعترب الأ�رش املعي�سّية نف�سها 
فقرية با�ستخدام احلد الفا�سل 3.
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تعريف امل�صطلحات الإح�صائية 
االلتزام ال�شيا�شي ن�سبة املجيبني بنعم عن 
�سوؤال ا�ستطالعات غالوب العاملية: "هل عربمت 
عن راأيكم مل�سوؤول عام يف ال�سهر املا�سي"؟

ن�سب��ة  التغذي���ة  يف  النق����ص  انت�ش���ار 
االأ�سخا���ض الذين يك��ون ا�ستهالكهم من 
الطاقة الغذائي��ة اأقل با�ستم��رار من احلد 
االأدنى املطلوب لعي�ض حياة �سحية والقيام 
بن�ساط ج�س��دي خفيف بوزن مقبول ن�سبة 

اإىل الطول. 

انته���اكات حق���وق االإن�ش���ان النقاط التي 
حتددها قاعدة بيانات املوؤ�س�سات ال�سيا�سية 
)حتت م�سمى ج��دول االإره��اب ال�سيا�سي( 
وتقي���ض انتهاكات حق��وق االإن�سان ح�سب 
ت�سنيف جيبني وكورنيت ووود )2010(، وهي 
ت�سمل اأعمال القت��ل، والتعذيب، واالإخفاء، 
واالعتق��ال ال�سيا�سي. وحتدد ه��ذه النقاط 
وفق��اً لت�سنيف اخلرباء ملدى االعتداء )نوعه( 

وحّدته )تكراره( وحجمه. 

االإنف���اق العام على خدم���ة الدين جمموع 
املبالغ االأ�سلي��ة امل�سددة والفوائد املدفوعة 
بالعمل��ة االأجنبية اأو كب�سائ��ع اأو خدمات 
على الدين الطويل االأجل )ا�ستحقاق الدين 
بعد اأكرث من �سنة(، والفوائد املدفوعة على 
الدين الق�سري االأجل، واالأق�ساط امل�سددة اإىل 
�سندوق النقد ال��دويل، كن�سبة مئوية من 

الدخل القومي االإجمايل.

اإي���رادات ال�رشائ���ب جمم��وع االإيرادات التي 
حت��ّول اإىل احلكومة املركزي��ة الأغرا�ض عامة، 
ومنه��ا �رشيبة الدخ��ل و�رشيب��ة االأمالك، 
با�ستثن��اء الر�سوم والغرام��ات واال�سرتاكات 
االجتماعي��ة. ويُح�س��ب جمم��وع االإيرادات 
بالن�سبة املئوية من الناجت املحلي االإجمايل.  

لال�شته���الك  االإيكولوجي���ة  الب�شم���ة 
م�ساح��ة االأر�ض والبحر الت��ي يحتاج اإليها 
بلد معنّي الإنت��اج املوارد الت��ي ي�ستهلكها 
وت�رشي��ف النفايات التي يخلّفه��ا، وتُقا�ض 

بن�سيب الفرد من الهكتارات. 

التدفقات ال�شافية لال�شتثمار االأجنبي 
املبا����رش التدفقات ال�سافية للح�سول على 

ن�سبة م��ن االأ�سهم تع��ادل اأو تفوق 10 يف 
املائ��ة من جمم��وع االأ�سهم الت��ي تتمتع 
بح��ق الت�سويت يف �رشك��ة معّينة مقرها 
خارج نط��اق بلد امل�ستثمر اأو اقت�ساده. وهي 
جمموع راأ�ض م��ال االأ�سهم، واإعادة ا�ستثمار 
االأرباح، وراأ�ض امل��ال الطويل االأجل والق�سري 
االأجل، حم�سوباً بالن�سب��ة املئوية من الناجت 

املحلي االإجمايل. 

حّدة احلرب االأهلي���ة نقطة تدّل على درجة 
ح��ّدة ال�رشاع يف احل��رب االأهلية. فالنقطة 
�سفر ت�سري اإىل ع��دم وجود �رشاع؛ والنقطة 
1 ت�س��ري اإىل اأن احل��رب حم��دودة حي��ث عدد 
ال�سحايا ال يتجاوز 1,000 �سحية يف ال�سنة؛ 
والنقط��ة 2 ت�سري اإىل اأن احل��رب حادة حيث 
ع��دد ال�سحايا ال يقّل عن 1,000 �سحية يف 

ال�سنة.  

احلري���ة ال�شيا�شي���ة، الدميقراطية نقطة 
قيا�ض الدميقراطية والديكتاتورية يف االأنظمة 
ال�سيا�سية للتمييز ب��ني االأنظمة التي متالأ 
والتنفيذية عرب  الت�رشيعي��ة  املنا�سب  فيها 

انتخابات مطعون بها واالأنظمة االأخرى. 

دلي���ل اأ�شع���ار امل�شتهل���ك متو�سط �سعر 
�سلة ال�سلع واخلدمات التي ت�سرتيها االأ�رشة 
املعي�سية. وهذه ال�سلة تختلف بني بلد واآخر، 
وميك��ن اأن تكون ثابتة اأو اأن تتغري على فرتات 
زمنية معين��ة. والتغرّيات يف دلي��ل اأ�سعار 
امل�ستهلك تعني تغرّياً يف القيمة احلقيقية 

للنقد )القّوة ال�رشائية(. 

ي�سري  دلي���ل التج���ارب ال�شلبي���ة مقيا�ض 
اإىل الن�سب��ة املئوي��ة للمجيبني على م�سح 
ا�ستطالعات غال��وب العاملية باأنهم واجهوا 
جترب��ة �سلبية، كاأمل ج�سدي، اأو قلق، اأو حزن، 
اأو اإرهاق، اأو اكتئ��اب، اأو غ�سب قبل يوم من 
اإجراء امل�سح. وقد اأعطيت النقطة 1 لالإجابة 
بنعم والنقطة �سفر لالإجابة بال، ثم ُح�سب 
متو�سط النقاط و�رُشبت احل�سيلة بالرقم 100. 

دلي���ل التنمي���ة الب�رشي���ة دلي��ل مرك��ب 
يقي���ض متو�س��ط االإجنازات يف ثالث��ة اأبعاد 
اأ�سا�سية للتنمية الب�رشية هي: احلياة املديدة 
املعي�سي  وامل�ست��وى  واملعرفة،  وال�سحي��ة، 

الالئق. وتت�سمن املالحظة الفنية 1 تفا�سيل 
عن كيفية ح�ساب هذا الدليل. 

دلي���ل التنمية الب�رشي���ة الهجني دليل له 
الوظيفة نف�سها لدلي��ل التنمية الب�رشية، 
ولكن��ه ي�ستخدم مع��دل االإمل��ام بالقراءة 
والكتابة وااللتح��اق االإجمايل باملدار�ض لبناء 
دليل التعليم ون�سيب الفرد من الناجت املحلي 
االإجمايل لبناء موؤ�رش الدخل. وي�ستخدم هذا 
الدلي��ل لتحلي��ل االجتاه��ات املعرو�سة يف 

الف�سلني 2 و3. 

دلي���ل التنمي���ة الب�رشي���ة مع���ّدالً بعامل 
عدم امل�ش���اواة قيمة دليل التنمية الب�رشية 
معّدل��ة بعامل ع��دم امل�س��اواة يف االأبعاد 
الثالثة للتنمية الب�رشية. تت�سمن املالحظة 
الفنية 2 تفا�سي��ل عن كيفية ح�ساب هذا 

الدليل. 

دليل الفقر املتعدد االأبعاد ن�سبة ال�سكان 
الذين يعي�سون حال��ة الفقر املتعدد االأبعاد 

معدلة ب�سدة اأوجه احلرمان.

دلي���ل الفوارق ب���ني اجلن�ش���ني دليل مركب 
يقي�ض الف��ارق يف االإجن��ازات يف ثالثة اأبعاد 
للتنمية الب�رشية: ال�سحة االإجنابية، والتمكني، 
والن�س��اط االقت�سادي، ب�سبب عدم امل�ساواة 
ب��ني اجلن�سني. تت�سم��ن املالحظة الفنية 4 
تفا�سيل حول كيفي��ة ح�ساب هذا الدليل. 

الر�شا العام باحلي���اة النقطة التي تعطى 
للمجيبني ع��ن ال�سوؤال حول م��دى الر�سا 

باحلياة يف ا�ستطالعات غالوب العاملية. 

�ش���ّدة احلرم���ان يف حال���ة الفق���ر املتع���دد 
االأبع���اد متو�سط ن�سبة احلرمان الذي يعاين 
من��ه االأ�سخا�ض الذي��ن يعي�سون يف الفقر 

املتعدد االأبعاد. 

�ش���ّدة احلرمان من الغذاء متو�سط النق�ض 
يف ال�سعرات احلرارية الذي يعاين منه ال�سكان 
الذي��ن هم يف و�سع �سوء التغذية، حم�سوباً 
بالن�سب��ة املئوية للمتطلب��ات اليومية من 
الطاق��ة الغذائية. ويف ارتفاع هذا املتو�سط 

دليل على �سدة احلرمان من الغذاء. 
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�شحايا احلرب االأهلية متو�سط عدد الذين 
يق�سون �سحية احل��رب االأهلية لكل �سنة 
من ال���رشاع، يح�سب لكل ملي��ون ن�سمة.  
ويف حالة البلدان التي ت�سهد حروباً عديدة، 
ت�ستخ��دم اأقرب التقدي��رات ملجموع حاالت 

الوفاة اأثناء املعارك. 

العمالة غري امل�شتقرة ن�سبة العاملني من 
دون رات��ب يف م�سلحة للعائل��ة والعاملني 

حل�سابهم اخلا�ض.

العم���ل النظامي االأج��ور والعاملون باأجر، 
اإ�سافة اإىل اأرباب العمل، كن�سبة مئوية من 

جممل العمالة.

قيمة دليل التنمية الب�رشية غري املرتبطة 
بالدخ���ل قيم��ة دلي��ل التنمي��ة الب�رشية 
املح�سوبة على اأ�سا�ض دليل متو�سط العمر 

املتوقع عند الوالدة والتعليم فقط. 

كثاف���ة االأطب���اء عدد االأطب��اء مبا يف ذلك 
اأطباء ال�سحة العامة واملتخ�س�سني، لكل 

10,000 �سخ�ض.

متو�شط العمر املتوق���ع عند الوالدة عدد 
ال�سنوات الت��ي يتوق��ع اأن يعي�سها مولود 
جدي��د اإذا بقي��ت اأمن��اط مع��ّدالت الوفاة 
امل�سجل��ة ح�س��ب الفئ��ات العمرية حيث 

والدته على حالها طيلة فرتة حياته. 

متو�س��ط  الدرا�ش���ة  �شن���وات  متو�ش���ط 
عدد �سن��وات التعليم الت��ي ح�سل عليها 
االأ�سخا�ض الذي��ن هم يف �سن 25 �سنة وما 
فوق، ا�ستناداً اإىل م�ستوى التح�سيل العلمي 
لل�س��كان حم�سوباً ب�سن��وات الدرا�سة التي 
يفرت�ض اأن مي�سيه��ا الطالب يف كل مرحلة 

من مراحل التعليم. 

متو�ش���ط �شنوات الدرا�ش���ة املتوقع عدد 
�سن��وات الدرا�سة التي يُتوق��ع اأن يتلقاها 
طف��ل يف �س��ن الدخ��ول اإىل املدر�سة مع 
افرتا���ض بق��اء اأمن��اط مع��ّدالت االلتحاق 
ح�س��ب الفئ��ات العمرية كم��ا هي طيلة 

حياة الطفل. 

معّدل االإعال���ة معّدل املعالني من ال�سكان 
الذي��ن ترتاوح اأعمارهم ب��ني �سفر و14 عاماً 
وكب��ار العمر من �سن 65 وما فوق ن�سبًة اإىل 
ال�سكان يف �سن العمل )64-15 عاماً(، لكل 

§ 100 �سخ�ض ترتاوح اأعمرهم بني 15 و64. 

مع��دل  املعّدل���ة  ال�شافي���ة  املدخ���رات 
املّدخرات يف اقت�ساد معنّي، بالن�سبة املئوية 
من الدخل القومي االإجم��ايل، بعد ح�ساب 
اال�ستثم��ارات يف راأ�ض املال الب���رشي، ونفاد 
امل��وارد الطبيعي��ة، واالأ���رشار الناجمة عن 
التلّوث. واملدخرات ال�سافية املعّدلة ال�سالبة 
تعني اأن جمموع الرثوة يف تراجع واالقت�ساد 

على م�سار غري م�ستدام. 

امل�شاعدة االإمنائية الر�شمية القرو�ض التي 
ة )�سداد اأ�سل املبلغ(  تعطى ب�رشوط مي���رشّ
واملن��ح التي م�سدرها ال��وكاالت الر�سمية 
التابعة للبلدان االأع�ساء يف جلنة امل�ساعدة 
االإمنائي��ة، واملوؤ�س�س��ات املتع��ددة االأطراف، 
والبلدان غ��ري االأع�ساء يف جلن��ة امل�ساعدة 
االإمنائي��ة لتعزيز التنمية االقت�سادية والرفاه 
االقت�س��ادي يف البل��دان واالأقاليم املدرجة 
يف اجل��زء االأول من قائمة اجله��ات املتلقية 
للم�ساع��دة للجن��ة امل�ساع��دة االإمنائي��ة.  
وحت�سب ه��ذه امل�ساعدة بالن�سبة املئوية من 
الدخل القومي االإجمايل للبلد املتلقي. وهي 
ت�سمل القرو�ض الت��ي ال تقل ن�سبة املنحة 
فيها عن 25 يف املائة )حم�سوبة ب�سعر فائدة 

متدن قدره 10 يف املائة(.   

معام���ل جين���ي للدخل قيا���ض الفارق يف 
توزيع الدخ��ل )اأو اال�ستهالك( ب��ني االأفراد 
واالأ���رش املعي�سية يف بلد مع��ني ن�سبة اإىل 
التوزيع املت�ساوي الت��ام. ويدل منحنى لورنز 
عل��ى الن�سب��ة املئوية الرتاكمي��ة ملجموع 
الدخل مقابل العدد املرتاكم للم�ستفيدين 
منه ابت��داءً بالفرد اأو االأ���رشة االأ�سد فقراً. 
ويقي���ض دليل جيني امل�ساح��ة بني منحنى 
لورنز واخل��ط املفرت�ض للم�س��اواة املطلقة. 
ويح�س��ب ه��ذا الف��ارق بالن�سب��ة املئوية 
للم�ساح��ة التي هي دون اخل��ط. والنقطة 
�سفر ت�سري اإىل امل�ساواة املطلقة، والنقطة 

100 اإىل انع��دام امل�س��اواة.  

باملدار����ص  لاللتح���اق  االإجم���ايل  املع���دل 
جمموع امللتحقني باملدار�ض يف مرحلة معينة 
من مراحل التعليم، اأياً يكن العمر، وحُت�سب 
بالن�سب��ة املئوية لعدد االأ�سخا�ض الذين هم 

يف �سن الدرا�سة يف هذه املرحلة.

مع���دل االإمل���ام بالق���راءة والكتاب���ة ل���دى 
الكب���ار ن�سبة ال�س��كان الذين هم يف �سن 
15 �سنة وما فوق الذي��ن ميلكون القدرة على 
كتاب��ة مقطع ق�سري و�سه��ل عن حياتهم 

اليومية، وقراءته وفهمه. 

مع���ّدل البطال���ة ن�سبة القوى العاملة من 
الفئ��ات العمرية 15 �سن��ة وما فوق التي ال 
متار�ض عم��الً مدفوع االأجر اأو عمالً للح�ساب 
اخلا�ض ولكنه��ا جاهزة للعم��ل وقد قامت 
بخط��وات معّينة بحثاً عن عمل لقاء اأجر اأو 

عمل للح�ساب اخلا�ض. 

مع���ّدل اخل�شوبة االإجم���ايل عدد االأطفال 
الذي��ن كان��ت لتنجبهم كل ام��راأة لو اأنّها 
عا�ست حتى نهاي��ة �سنوات اإجنابها وحملت 
باالأطف��ال يف كل عم��ر وفق��اً ملع��دالت 

اخل�سوبة اخلا�سة بكل عمر. 

معدل الر�شوب يف التعليم االبتدائي عدد 
املتعلّم��ني يف املرحل��ة االبتدائية امللتحقني 
ب�س��ف الع��ام الدرا�س��ي ال�ساب��ق عينه، 
كن�سب��ة من معدل االلتح��اق االإجمايل يف 

املدر�سة يف العام ال�سابق.

املعدل ال�شايف لاللتحاق باملدار�ص معدل 
امللتحق��ني يف مرحل��ة معينة م��ن مراحل 
التعليم من الفئة العمري��ة املحددة لهذه 
املرحلة م��ن جمموع عدد ال�سكان يف الفئة 

العمرية نف�سها. 

معّدل امل�شاركة يف القوى العاملة ن�سبة 
ال�س��كان يف �سن العم��ل )الفئات العمرية 
64-15 �سن��ة( املنخرطني يف �س��وق العمل، 

اإما عاملني واإما باحثني عن عمل. 

مع���دل انت�شار و�شائل من���ع احلمل، على 
خمتل���ف اأنواعه���ا ن�سب��ة الن�ساء يف �سن 
االإجن��اب )49-15 عام��اً( اللواتي ي�ستخدمن 
و�سائل منع احلمل اأكانت حديثة اأو تقليدية.

مع���ّدل خ�شوب���ة املراهق���ات عدد الوالدات 
للن�ساء اللوات��ي ترتاوح اأعمارهن بني 15 و19 

عاماً، لكل 1,000 امراأة من العمر نف�سه.

معّدل وفيات االأطفال دون �شن اخلام�شة 
احتمال الوفاة يف ال�سنوات اخلم�ض التي تلي 
الوالدة لكل 1,000 م��ن املواليد، ا�ستناداً اإىل 

معّدالت الوفيات احلالية لهذه الفئة.  

وفي��ات  ع��دد  االأمه���ات  وفي���ات  مع���ّدل 
االأمهات ل��كل 100,000 والدة حية. وتندرج 
يف هذه اخلانة، وفاة املراأة خالل فرتة احلمل، اأو 
بعد 42 يوماً على انتهاء احلمل، اأياً تكن مدة 
احلمل اأو موقعه، والأي �سبب يتعلق باحلمل، 
اأو اأي اأث��ر من اآث��اره، اأو اأي نق�ض يف الرعاية 
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الالزم��ة ل��ه. وت�ستثنى من ه��ذا التعريف 
ح��االت الوفاة التي تك��ون نتيجة حلادث ال 

يتعلق باحلمل.

معّدل وفيات الر�شع احتمال الوفاة يف ال�سنة 
االأوىل م��ن الوالدة ل��كل 1,000 من املواليد. 

مع���دل وفي���ات الكب���ار احتمال الوفاة لكل 
1,000 مم��ن هم يف �سن 15 �سنة قبل بلوغ 60 

�سنة.

املعلّم���ون املدرب���ون يف التعليم االبتدائي 
ن�سبة املعلم��ني يف املرحلة االبتدائية الذين 
تلقوا نوعاً من اأن��واع التدريب املنظم )قبل 
اخلدم��ة اأو اأثناءها( الالزم ملرحل��ة التعليم 

االبتدائي.  

مقيا�ص الالمركزي���ة الدميقراطية النقاط 
الت��ي حتدده��ا قاع��دة بيان��ات املوؤ�س�سات 
ال�سيا�سي��ة ح��ول امل�ست��وى املحلي )على 
م�ستوى البلدي��ات( الذي جترى على اأ�سا�سه 
وترتاوح  والتنفيذية.  الت�رشيعي��ة  االنتخابات 
النقاط بني �سفر )حيث ال انتخابات حملية(، 
و2 )حي��ث جت��رى االنتخاب��ات الت�رشيعي��ة 

والتنفيذية على امل�ستوى املحلي(. 

الن���اجت املحلي االإجم���ايل جمموع القيمة 
امل�ساف��ة الت��ي يحققها جمي��ع املنتجني 
يف االقت�ساد، ت�س��اف اإليه ال�رشائب على 
املنتج��ات )خم�سوماً منها الدعم( التي ال 
تدخل يف ح�ساب قيمة االإنتاج، وال تقتطع 
من��ه اأي قيمة تعادل ا�ستهالك اأ�سول راأ�ض 
املال امل�سنعة، اأو تده��ور املوارد الطبيعية.  
والقيم��ة امل�سافة هي الناجت ال�سايف لكل 
قط��اع، بعد جم��ع النواجت وط��رح عنا�رش 
االإنت��اج. وعندم��ا حُت�س��ب ه��ذه القيمة 
�سعر  با�ستخدام  حت��ّول  االأمريكي،  بالدوالر 
ال���رشف الر�سم��ي وفقاً ل�سن��دوق النقد 
ال��دويل.  ويُ�ستخدم عام��ل بديل للتحويل 
يف حال اعت��رب �سعر ال�رشف بعي��داً كثرياً 
ع��ن ال�سعر املعتم��د يف املعامالت اجلارية 
بالعم��الت االأجنبي��ة وت��داول املنتج��ات. 

وعندما حت�سب ه��ذه القيمة مبعادل القوة 
ال�رشائية بالدوالر االأمريكي، حتّول اإىل قيمة 
الدوالر املعتمدة دولي��اً على اأ�سا�ض معادل 
الق��وة ال�رشائي��ة.  وللدوالر ال��دويل القوة 
الناجت املحلي االإجمايل  ال�رشائية ذاتها على 
التي يتمتع بها الدوالر يف الواليات املتحدة 

االأمريكي��ة.  

ن�شبة االإنفاق العام لالأغرا�ص الع�شكرية 
جمم��ل نفقات وزارة الدفاع والوزارات االأخرى 
لغر���ض جتنيد الع�سكري��ني وتدريبهم وبناء 
اللوازم واملعدات الع�سكرية و�رشائها، كن�سبة 

من الناجت املحلي االإجمايل.

ن�شبة ال�شكان الذي���ن يعانون من الفقر 
املتع���دد االأبع���اد ن�سبة ال�سكان التي تعاين 
م��ن احلرم��ان يف 3 من اأ�س��ل 10 موؤ�رشات 
مرجح��ة ت�ستخدم لبناء دليل الفقر املتعدد 

االأبعاد.

دون  يعي�ش���ون  الذي���ن  ال�ش���كان  ن�شب���ة 
خ���ط فقر الدخ���ل الن�سبة املئوية لل�سكان 
الذي��ن يعي�سون دون خ��ط الفقر )وهو 1،25 
دوالر مبعادل القوة ال�رشائية يف اليوم اأو خط 
الفق��ر الوطني(. وخط الفق��ر الوطني هو 
اخلط الذي تعتربه �سلطات بلد معني مالئماً 
لقيا�ض الفق��ر يف البلد. وت�ستند التقديرات 
الوطنية عل��ى تقديرات جمموعات ال�سكان 

امل�ستمدة من م�سوح االأ�رش املعي�سية.  

ن�شب���ة ال�ش���كان الذي���ن يعي�ش���ون على 
اأرا����ص متده���ورة ن�سب��ة االأ�سخا�ض الذين 
يعي�س��ون عل��ى اأرا���ض متدهورة ج��داً اأو 
متده��ورة ب�س��ّدة. وتده��ور االأرا�سي يحدد 
باأربعة عنا�رش م��ن خدمات النظام  البيئي: 
الكتل��ة االأحيائية، و�سالم��ة الرتبة، وكمية 
املي��اه، والتنّوع االأحيائي.  ويف حالة االأرا�سي 
املتده��ورة ج��داً تكون الوظائ��ف االأحيائية 
مدّم��رة واالأرا�سي غري قابل��ة لال�ست�سالح 
الزراعي. ويف حالة االأرا�سي املتدهورة ب�سّدة، 
تك��ون الوظائف االأحيائي��ة مدمرة ب�سكل 

كامل واالأرا�سي غري قابلة الأي ا�ست�سالح.

ن�شب���ة الن�ش���اء اإىل الرج���ال يف مقاع���د 
املجل����ص النياب���ي ن�سب��ة املقاع��د التي 
ي�سغلها كل من اجلن�سني يف جمل�ض النواب 
اأو املجل�ض الت�رشيعي الواحد، واملجل�ض االأعلى 

اأو جمل�ض ال�سيوخ. 

القوم���ي  الدخ���ل  م���ن  الف���رد  ن�شي���ب 
االإجم���ايل جمموع القيم��ة امل�سافة التي 
يحققه��ا جمي��ع املنتج��ني يف االقت�ساد، 
املنتجات  ال�رشائ��ب عل��ى  اإلي��ه  ت�س��اف 
)خم�سوماً منه��ا الدعم( التي ال تدخل يف 
ح�س��اب قيمة االإنتاج، ي�س��اف اإليه الدخل 
االأويل ال��وارد من اخلارج )تعوي�سات العاملني 
وعائدات االأم��الك(، مق�سوماً على جمموع 
ال�س��كان يف منت�س��ف ال�سن��ة. والقيمة 
امل�سافة هي الناجت ال�سايف لكل قطاع بعد 
جمع النواجت وطرح عنا�رش االإنتاج الو�سيطة.  
وعندم��ا حت�سب هذه القيم��ة مبعادل القوة 
ال�رشائية بال��دوالر االأمريكي، حتّول اإىل قيمة 
ال��دوالر املعتمدة دولياً عل��ى اأ�سا�ض معادل 
الق��وة ال�رشائي��ة. ولل��دوالر ال��دويل القوة 
ال�رشائية ذاتها عل��ى الناجت املحلي االإجمايل 
التي يتمتع به��ا الدوالر يف الواليات املتحدة 

االأمريكية.

ن�شي���ب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 
الناجت املحل��ي االإجمايل بال��دوالر االأمريكي 
مق�سوماً على جمموع ال�سكان يف منت�سف 
ال�سن��ة. وعندما يعرّب عن��ه مبتو�سط معدل 
النمو ال�سنوي، ي�ستخدم الك�رش االأ�سغر من 
مع��ّدل النمو ال�سنوي م��ع البيانات الثابتة 
لن�سي��ب الفرد من الن��اجت املحلي االإجمايل 

بوحدات العملة املحلية. 

الوالدات باإ����رشاف جهاز طبي متخ�ّش�ص 
ن�سب��ة ال��والدات التي جتري باإ���رشاف جهاز 
طب��ي متخ�س�ض )م��ن اأطب��اء وممر�سات 
وقاب��الت( ومتدرب قادر عل��ى تاأمني الرعاية 
الالزم��ة للمراأة يف فرتة احلم��ل والوالدة وما 
بعد الوالدة. وي�ستثنى من هذه الن�سبة عدد 
ال��والدات التي جتري برعاي��ة تقليدية �سواء 

اأتوفر التدريب اأم ال.
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جمموعات البلدان

اأ�سبانيا
اأ�سرتاليا

اأملانيا
اآيرلندا
اآي�سلندا
اإيطاليا

الربتغال
بلجيكا
بولندا

اجلمهورية الت�سيكية
جمهورية كوريا

الدامنرك
�سلوفاكيا

ال�سويد
�سوي�رشا

فرن�سا
فنلندا
كندا

لك�سمربغ
اململكة املتحدة 

الرنويج
النم�سا

نيوزيلندا
هنغاريا

هولندا
الوليات املتحدة الأمريكية

اليابان
اليونان

اأ�ستونيا
اإ�رشائيل

الإمارات العربية املتحدة
اأندورا

البحرين
بربادو�س

بروين دار ال�سالم
�سان مارينو

�سلوفينيا
�سنغافورة

قرب�س
قطر

ليختن�ستاين
مالطة

موناكو
هونغ كونغ ال�سني )منطقة 

اإدارية خا�سة(

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة
الأردن
تون�س

اجلزائر
اجلماهريية العربية الليبية

اجلمهورية العربية ال�سورية
جيبوتي

ال�سودان
ال�سومال

العراق
ُعمان

الكويت
لبنان
م�رش

املغرب
اململكة العربية ال�سعودية

اليمن

اإندوني�سيا
بابوا غينيا اجلديدة

بالو
تايلند

توفالو
تونغا

تيمور – لي�ستي
جزر �سليمان

جزر مار�سال
جمهورية كوريا ال�سعبية 

الدميقراطية
جمهورية لو الدميقراطية 

ال�سعبية
�ساموا
ال�سني

فانواتو
الفلبني
فيجي

فييت نام
كمبوديا

كرييبا�س
ماليزيا
منغوليا
ميامنار

ميكرونيزيا )وليات - 
املوحدة(

ناورو

الحتاد الرو�سي
اأذربيجان

اأرمينيا
األبانيا

اأوزبك�ستان
اأوكرانيا

بلغاريا
البو�سنة والهر�سك

بيالرو�س
تركمان�ستان

تركيا
اجلبل الأ�سود

جمهورية مقدونيا 
اليوغو�سالفية ال�سابقة

جمهورية مولدوفا
جورجيا
رومانيا

�رشبيا
طاجيك�ستان

قريغيز�ستان
كازاخ�ستان

كرواتيا
لتفيا

ليتوانيا

البلدان املتقدمة
البلدان املتقدمة الأع�ساء

يف منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان القت�سادي

)28 بلدًا اأو منطقة(

البلدان النامية
البلدان املتقدمة غري الأع�ساء

يف منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان القت�سادي

)16 بلدًا اأو منطقة(
الدول العربية

)17 بلدًا اأو منطقة(
�رشق اآ�سيا واملحيط الهادىء

)24 بلدًا اأو منطقة(
اأوروبا واآ�سيا ال��سطى

)23 بلدًا اأو منطقة(
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الأرجنتني
اإكوادور

اأنتيغوا وبربودا
اأوروغواي
باراغواي

الربازيل
بليز
بنما

بوليفيا )دولة - متعددة 
القوميات(

بريو
ترينيداد وتوباغو

جامايكا
جزر البهاما

اجلمهورية الدومينيكية
دومينيكا

�سانت فن�سنت وجزر غرينادين
�سانت كيت�س ونيف�س

�سانت لو�سيا
ال�سلفادور

�سورينام
�سيلي

غرينادا
غواتيمال

غيانا
فنزويال )جمهورية – 

البوليفارية(
كوبا

كو�ستاريكا
كولومبيا
املك�سيك

نيكاراغوا
هايتي

هندورا�س

اأفغان�ستان
اإيران )اجلمهورية-الإ�سالمية(

باك�ستان
بنغالدي�س

بوتان
�رشي لنكا

ملديف
نيبال
الهند

اإثيوبيا
اإريرتيا

اأنغول
اأوغندا

بنن
بوت�سوانا

بوركينا فا�سو
بوروندي

ت�ساد
توغو

جزر القمر
جمهورية اأفريقيا الو�سطى

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

جمهورية تنزانيا املتحدة
جنوب اأفريقيا

الراأ�س الأخ�رش
رواندا
زامبيا

زمبابوي
�سان تومي وبرين�سيبي

ال�سنغال
�سوازيلند
�سرياليون

�سي�سيل
غابون
غامبيا

غانا
غينيا

غينيا – بي�ساو
غينيا الإ�ستوائية

الكامريون
كوت ديفوار

الكونغو
كينيا

ليربيا
لي�سوتو

مايل
مدغ�سقر
مالوي

موريتانيا
موري�سيو�س

موزامبيق
ناميبيا
النيجر

نيجرييا

اإثيوبيا
اإريرتيا

اأفغان�ستان
اأنغول
اأوغندا

بنغالدي�س
بنن

بوتان
بوركينا فا�سو

بوروندي
ت�ساد
توغو

توفالو
تيمور- لي�ستي

جزر القمر
جزر �سليمان

جمهورية اأفريقيا الو�سطى
جمهورية الكونغو 

الدميقراطية
جمهورية تنزانيا املتحدة

جمهورية لو الدميقراطية 
ال�سعبية
جيبوتي
رواندا
زامبيا
�ساموا

�سان تومي وبرين�سيبي
ال�سنغال

ال�سودان
�سرياليون
ال�سومال

غامبيا
غينيا

غينيا ال�ستوائية
غينيا - بي�ساو

فانواتو
كمبوديا

كرييبا�س
ليربيا

لي�سوتو
مايل

مدغ�سقر
مالوي
ملديف

موريتانيا
موزامبيق

البلدان النامية

جن�ب اآ�سيا
)9 بلدان اأو مناطق(

اأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي
)32 بلدًا اأو منطقة(

جن�ب ال�سحراء 
الأفريقية الكربى
)45 بلدًا اأو منطقة(

اأقل البلدان من�ًا
)49 بلدًا اأو منطقة(

ميامنار
نيبال

النيجر
هايتي
اليمن




