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متهيد

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

فح�صب، كما درجت املمار�صة، بل ت�صمل متو�صط العمر املتوقع، والإملام بالقراءة والكتابة.  

ودليل التنمية الب�رشية املبتكر مل يكن يخلو من ال�صوائب، وهذا ما اأكده وا�صعو التقرير مراراً 
وعن وجه حق.  فهو يعتمد على متو�صطات وطنية، ويخفي موا�صع من عدم التوازن يف التوزيع، 
التي  الأ�صا�صية  الفكرة  تعبري عن  اأنه كان خري  للحرية.  غري  وي�صكو من غياب مقيا�ص كّمي 
طرحها التقرير والتي تتجلى بو�صوح يف اجلملة الأوىل منه: "الإن�صان هو الرثوة احلقيقية لأي اأمة".

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

التعليم، وحقه يف حرية ا�صتعمال املعارف واملواهب يف تقرير م�صريه.  

هذا هو الأ�صا�ص الذي انبثقت منه روؤية الراعينَي الأولنَي لتقرير التنمية الب�رشية، حمبوب احلق 
من باك�صتان وزميله اأمارتيا �صني من الهند، وهذا هو الإجناز الكبري الذي حققاه، بالعمل مع رواد 
اآخرين يف الفكر الإمنائي. واملفهوم الذي اأطلقه هوؤلء املفكرين كان الأ�صا�ص الذي ا�صرت�صد 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�صاً العديد من التقارير الإقليمية التي اأعدت حتت اإ�رشاف 

املكاتب الإقليمية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

وا�صعي  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�صا�صيني  ال�صيا�صات 

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

التقرير،  اإ�صدار  منذ  اأوىل  لوقفة  فر�صة  الب�رشية هي  التنمية  دليل  لإطالق  الع�رشون  والذكرى 
تواجهها على  تزال  التي ل  والتحديات  الب�رشية  التنمية  التي حتققت يف  الإجنازات  ل�صتعرا�ص 
وال�صيا�صة  البحث  م�صتوى  على  والجتاهات  الإمكانات  وحتليل  والوطني،  العاملي  ال�صعيدين 

العامة يف امل�صتقبل. 

والعامل حافل بالوقائع التي تدل على اأن باإمكان البلدان اأن تفعل الكثري لتح�صني نوعية حياة 
كبرية يف  مكا�صب  حتقيق  من  عديدة  بلدان  متكنت  وقد  الظروف.   اأ�صعب  حتى يف  �صعوبها 
يف  اأخرى  بلدان  اأخفقت  بينما  الدخل،  يف  املتوا�صع  النمو  من  الرغم  على  والتعليم  ال�صحة 
حت�صني متو�صط العمر املتوقع، وزيادة متو�صط �صنوات الدرا�صة، والنهو�ص مب�صتوى املعي�صة، على 
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التنفيذي  اأع�ضاء املجل�س  االإمنائي، وال  االأمم املتحدة  التقرير بال�رضورة وجهة نظر برنامج  الواردة يف هذا  ال متثل التحليلت والتو�ضيات 
فريق من  بني  لتعاون وجهد م�ضرتك  نتيجة  وهو  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  باإ�ضدارها  يفّو�س  فالتقرير هو مطبوعة م�ضتقّلة  فيه. 

اال�ضت�ضاريني والباحثني البارزين وفريق تقرير التنمية الب�رضية، بقيادة جيني كلوغمان، مديرة  مكتب تقرير التنمية الب�رضية.

الرغم من �صالبة اأدائها القت�صادي على مدى عقود. فما من حت�ّصن يتحقق تلقائياً، واإمنا بالإرادة 
ال�صيا�صية الثابتة، والقيادة ال�صجاعة، واللتزام القوي من املجتمع الدويل.

وتدل البيانات امل�صتقاة من خمتلف امل�صادر على مدى 40 عاماً على تعدد امل�صارات التي توؤدي اإىل 
حتقيق التنمية الب�رشية وتنوعها، فما من منوذج فريد، وما من و�صفة واحدة للنجاح. 

ويظهر هذا التقرير اأن معظم البلدان حققت تقدماً يف معظم املجالت، واأن البلدان الأ�صد فقراً 
هي التي حققت اأكرب املكا�صب. وخالفاً للتوقعات التي كانت �صائدة منذ اأربعة عقود خلت، جاءت 
الوقائع مبا ل يفاجىء الإح�صائيني، اإذ حققت معظم البلدان املنخف�صة الدخل اإجنازات كبرية يف 

ال�صحة والتعليم، ويف الدخل واإن بدرجة اأقل. 

ل نريد بذلك القول اإن جميع ما ن�صهده هو اجتاهات اإيجابية.  فمن املوؤ�صف اأن بلداناً عديدة قد 
تراجع ترتيبها ح�صب 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�صوء الإدارة القت�صادية وال�صيا�صية. 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�صتمرار يف البحث عن اأدوات مبتكرة للقيا�ص.  
وقد ا�صتخدم هذا العدد ثالثة مقايي�ص جديدة لقيا�ص عدم امل�صاواة يف خمتلف الأبعاد، والفوارق 
بني اجلن�صني، واأوجه احلرمان ال�صديد. فدليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�صاواة، ودليل 
الفوارق بني اجلن�صني، ودليل الفقر املتعدد الأبعاد، هي اأدلة جديدة ت�صتند اإىل البتكار يف العمل 
امليداين، والتطور يف النظرية، والتقدم يف جمع البيانات، وتطّبق على جميع البلدان يف العامل 

وتعطي �صورة جديدة عن الواقع. 

الب�رشية.   للتنمية  الأ�صا�صية  الروؤية  �صحة  تاأكيد  يف  للقيا�ص  اجلديدة  الأدوات  هذه  وت�صهم 
و�صيتعنّي علينا يف التقارير التي �صت�صدر يف امل�صتقبل، التو�صع يف تناول املفاهيم اجلديدة ومنها 
ال�صتدامة، وعدم امل�صاواة، والتمكني. بينما ل تزال الكثري من التحديات الإح�صائية والتحليلية 

التي اأُثريت يف تقرير عام 1990، ماثلة اليوم. 

ول ي�صع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي اإل اأن يفتخر مبا قّدمه من دعم لهذا العمل طوال عقدين، 
ملا فيه من ا�صتقاللية فكرية، ومن نهج متجدد. لكن هذا التقرير مل يكن يوماً نتاج برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي مبفرده، بل ا�صتمّد الكثري من املعارف والأفكار من وكالت الأمم املتحدة ال�صقيقة، 
وحكومات البلدان، واآلف املخت�صني يف خمتلف اأنحاء العامل، يف م�صاهمة كانت دائماً مو�صع 
تقديرنا وامتناننا.  ويُظهر العدد اخلا�ص بالذكرى الع�رشين اأن القيم واحلقائق التي ذخر بها تقرير 
التنمية الب�رشية طيلة ع�رشين عاماً م�صت، �صتظل م�صدر 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�صع 
التنمية الب�رشية. وبف�صل �صاحب الروؤية الثاقبة، حمبوب احلق، كان لهذا التقرير اأثر عميق على 
الإعالم،  العام، وو�صائل  ال�صاأن  وامل�صوؤولون عن  ال�صيا�صات،  يراه �صانعو  الرقي الجتماعي كما 
وخرباء القت�صاد والجتماع.  فعو�صاً عن الرتكيز على ب�صعة موؤ�رشات تقليدية لقيا�ص التقدم 
القت�صادي )مثل ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل(، تعتمد ح�صابات "التنمية الب�رشية" 
على تقييم منهجي يتناول وفرة من املعلومات حول م�صتوى معي�صة الب�رش يف جمتمع معنّي 

ونوع احلريات التي يتمتعون بها.

وعندما بادر حمبوب احلق اإىل طرح نهج التنمية الب�رشية، كانت اأ�صوات عديدة تطالب باعتماد 
نهج اأو�صع من نهج املقايي�ص القت�صادية ال�صارية اآنذاك، وتقرتح ال�صتعا�صة عن هذه املقايي�ص 
هذه  ت�صخري  بالإمكان  اأن  روؤية،  بُعد  من  به  يتمتع  مبا  احلق،  وراأى حمبوب  اأخرى.  بناءة  مبقايي�ص 
تقارير  اآن.  وت�صّمنت  و�صامالً يف  القائم يكون عملياً  النهج  الجتاهات لتطوير نهج بديل عن 
التنمية الب�رشية معلومات متنّوعة وحتاليل م�صتفي�صة تتناول خمتلف نواحي حياة الإن�صان.   

واجلداول،  التحاليل  من  بكمية  الإجمايل،  املحلي  الناجت  هو  واحد،  رقم  عن  ال�صتعا�صة  اأن  غري 
مل تكن مهمة �صهلة، اإذ اإن اجلداول والتحاليل غري جاهزة لال�صتخدام كالناجت املحلي الإجمايل.  
لذلك كان ل بّد من ت�صميم دليل التنمية الب�رشية، ليكون بديالً عن الناجت املحلي الإجمايل ويركز 
التنمية  ودليل  للدخل.   الأدنى  واحلد  الأ�صا�صي،  والتعليم  املتوقع،  العمر  متو�صط  على  فقط 
تكاد  "�صوائب"  من  يخلو  يكن  العامة مل  املناق�صات  يف  كبرياً  ا�صتح�صاناً  الذي لقى  الب�رشية 
ت�صبه ما ي�صكو منه الناجت املحلي الإجمايل. ول يُق�صد بهذا الت�صخي�ص اأي انتقاد. فقد كان 
يل �رشف العمل مع حمبوب احلق يف ت�صميم دليل التنمية الب�رشية، ومن هذا املوقع ميكنني اأن 
اأقول اإن الدليل الأ�صلي حقق ما كان متوقعاً منه: اأي كان مقيا�صاً ي�صبه الناجت املحلي الإجمايل، 
ويف الوقت ذاته يختلف عنه، اإذ مل يقت�رش على الدخل وال�صلع. غري اأن �صعة اأفق نهج التنمية 

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

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

�ُصّممت له اأدلة جديدة ل�صتكمال دليل التنمية الب�رشية واإثراء التقييم مبزيد من الوقائع.  

الرفاه،  وا�صتدامة  البيئة،  بحماية  املتعّلقة  تلك  ومنها  اجلديدة،  بالتحّديات  حافل  اليوم  وعامل 
وتر�صيخ احلريات الأ�صا�صية. ونهج التنمية الب�رشية هو نهج يتمتع مبا يكفي من املرونة للتاأمل 
يف ما ميكن اأن توؤول اإليه حياة الإن�صان على هذا الكوكب، ول �صيما املزايا التي نقّدر اأهميتها يف 
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عاملنا، �صواء اأكانت متعلقة برفاهنا ال�صخ�صي اأم جتاوزته، مثالً اإىل اللتزام بتوفري اأ�صباب البقاء 
لأجنا�ص احليوانات املهددة بالنقرا�ص على الأر�ص. ولي�ص من ال�صواب اأن نتوقع من دليل التنمية  
الب�رشية قيا�ص جميع هذه العتبارات، لأن نهج التنمية الب�رشية فيه من التطّور ما ي�صتوعب 
�صواغل واعتبارات جديدة للم�صتقبل )مثل التنبوؤ مب�صتويات 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�صي ع�رشين عاماً على �صدور 
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�صعة التي حملها حمبوب احلق.  وهو اليوم ل يزال �رشورة كما كان منذ ع�رشين عاماً.
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1 ملحة عامة

ملحة عامة
�لرثوة �حلقيقية للأمم:

م�سار�ت و�إجناز�ت وحتديات

لعام  الب�رشية  التنمية  "الإن�صان 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�صان حياة مديدة ملوؤها ال�صحة والإبداع. ولكن 
مل يكن هذا هو احلال دائماً. وكان من الأهداف الرئي�صية لتقرير التنمية الب�رشية على 

مدى الأعوام الع�رشين املا�صية، التاأكيد على اأن الإن�صان هو اأ�صا�ص التنمية وجوهرها.

العام �صحة  لهذا  الب�رشية  التنمية  تقرير  ويكّر�ص 
هذا النهج، الذي اأطلقه منذ 20 عاماً. وهو اليوم 
اأكرث �صلة بالواقع من اأي وقت م�صى، حيث احلاجة 
تغيري،  من  العامل  ي�صهده  ما  مواكبة  اإىل  ملحة 
اأن  والواقع  الإن�صان.  رفاه  لتح�صني  ال�صبل  واإيجاد 
التنمية الب�رشية هي فكرة دائمة التطور، ولي�صت 
ومع  وال�صاكنة.  الثابتة  املفاهيم  من  جمموعة 
التغيري الذي ي�صهده العامل ل بد اأن تتغرّي الأدوات 
التقرير  هذا  يتناول  ولذلك  التحليلية.  واملفاهيم 
كيفية تعديل نهج التنمية الب�رشية بحيث ي�صلح 
ملواجهة التحديات التي ت�صهدها الألفية اجلديدة. 

التنمية  اأحرزت  املا�صية،  الع�رشين  الأعوام  ويف 
فالنا�ص  عديدة.   نواٍح  يف  كبرياً  تقدماً  الب�رشية 
حياة  ويعي�صون  اأف�صل،  ب�صحة  يتمتعون  اليوم 
التعليم،  يف  اأعلى  م�صتويات  لون  ويح�صّ اأطول، 
من  مزيد  على  للح�صول  بالإمكانات  ويحظون 
ال�صلع واخلدمات. وما حتقق من حت�ّصن يف ال�صحة 
ظروفاً  تعي�ص  التي  البلدان  حتى  �صمل  والتعليم، 
يقت�رش  تقّدم مل  من  اأحرز  وما  �صعبة،  اقت�صادية 
على م�صتوى ال�صحة والتعليم والدخل، بل �صمل 
قدرة النا�ص على اختيار قادتهم، والتاأثري على القرار 

يف ال�صاأن العام، واكت�صاب املعرفة. 
ومع ذلك، لي�ص كل ما �صهدته الأعوام املا�صية 
�صواء  امل�صاواة،  عدم  مظاهر  ازدادت  فقد  م�رشقاً. 
اأمناط  وانت�رشت  بينها،  فيما  اأم  البلدان  داخل  اأكان 
الإنتاج وال�صتهالك غري امل�صتدامة، وكرثت التباينات 
يف الإجنازات املحققة.  و�صهد �صكان بع�ص املناطق، 
مثل جنوب اأفريقيا والحتاد ال�صوفييتي ال�صابق، فرتات 
من الرتاجع وخ�صو�صاً يف املجال ال�صحي، وظهرت 
خماطر جديدة تتطلب مواجهتها ابتكار �صيا�صات 

الفوارق  وتقلي�ص  الأ�رشار  مبعاجلة  ت�صمح  عامة 
للجميع.   الفائدة  لتحقيق  ال�صوق  قوى  وبتطويع 
جديدة.   اأدوات  الق�صايا  هذه  معاجلة  وتتطلب 
اأدلّة  جمموعة  اإىل  التقرير  هذا  ي�صيف  ولذلك 
دليل  هي  جديدة،  مقايي�ص  ثالثة  الب�رشية  التنمية 
التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�صاواة، ودليل 
الأبعاد  املتعدد  الفقر  ودليل  اجلن�صني،  بني  الفوارق 
)ولالطالع على امل�صطلحات الرئي�صية امل�صتخدمة 
يف هذا التقرير اأنظر الإطار 1(. وقد ا�صتُمّدت هذه 
املقايي�ص املبتكرة من التطّور الذي �صهدته النظرية 
عدم  اأثر  اأهمية  توؤكد  بحيث  القيا�ص  وطريقة 
امل�صاواة والفقر على عملية التنمية الب�رشية. وكان 
الق�صد من هذه املقايي�ص الإ�صافية اإثراء النقا�ص 
وامل�صي به اإىل ما هو اأبعد من الرتكيز على الأرقام 

الإجمالية التقليدية.
ت�صتلزم  اليوم  عامل  يواجهها  التي  والتحديات 
العامة.   ال�صيا�صة  م�صتوى  على  جديدة  روؤية 
ول  فورية،  بحلول  تتحقق  ل  الب�رشية  فالتنمية 
العامة  لل�صيا�صة  نتيجة  هي  بل  �صحرية،  بع�صا 
ن�صتطيع  ل  اأولً،  فنحن،  ومفعولها.  املّتبعة 
الفرتا�ص باأن التنمية يف امل�صتقبل �صتكون تكراراً 
تفوق  وامل�صتقبل  اليوم  ففر�ص  املا�صي:  لإجنازات 
وثانياً،  املجالت.   الكثري من  املا�صي يف  ما �صهده 
اأن  املختلفة  والظروف  املتنوعة  التجارب  اأثبتت 
�صعيد  على  الو�صفات  تعميم  املمكن  غري  من 
ال�صيا�صة العامة، بل من امل�صتح�صن الرتكيز على 
مبادىء وتوجيهات اأ�صا�صية. وثالثاً، ل بد من معاجلة 

التحديات اجلديدة، واأبرزها تغرّي املناخ.
والتحديات املاثلة يف الأفق كثرية، بع�صها يرتبط 
ال�صيا�صات  تكون  اأن  يجب  اإذ  العامة،  بال�صيا�صة 
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م�سطلحات رئي�سية يف تقرير �لتنمية �لب�سرية1الإطار

واملنخف�ضة:  واملتو�ضطة  واملرتفعة  جداً  املرتفعة  الب�رشية  التنمية 
اأي  وي�صّنف  الب�رشية.   التنمية  لدليل  وفقاً  ترتيبها  البلدان ح�صب  ت�صنيف 
اإذا كانت قيمة الدليل 0،75 وما فوق، ويف الفئة  بلد يف الفئة املرتفعة جداً 
املرتفعة اإذا كانت بني 0،51 و0،75، ويف الفئة املتو�صطة بني 0،26 و0،50، ويف 
ا�صتخدمت يف  وقد   .0،26 اأقل من  الدليل  قيمة  كانت  اإذ  املنخف�صة  الفئة 

تقارير �صابقة اأرقام مطلقة بدلً من الأرقام الن�صبية.

الب�رشية.   التنمية  دليل  وفق  ترتيبها  ح�صب  البلدان  ت�صنيف  متقدم/نام: 
بالبلدان  املرتفعة جداً  الب�رشية  التنمية  فئة  التي حتّل يف  البلدان  اإىل  وي�صار 
املتقدمة، ويُ�صار اإىل البلدان التي ل حتّل يف هذه الفئة بالبلدان النامية.  وهذان 
التي  البلدان  ولتمييز  فقط،  الت�صنيف  لت�صهيل  يُ�صتخدمان  امل�صطلحان 

بلغت درجة مرتفعة جداً من حيث دليل التنمية الب�رشية.

دليل التنمية الب�رشية: دليل مركب يقي�ص متو�صط الإجنازات يف ثالثة اأبعاد 
اأ�صا�صية للتنمية الب�رشية ت�صمل: احلياة املديدة وال�صحية، واملعرفة، وامل�صتوى 
املعي�صي الالئق. ولت�صهيل املقارنة، يجمع متو�صط قيمة الإجنازات املحققة 
يف الأبعاد الثالثة �صمن مقيا�ص يرتاوح بني �صفر و1، حيث القيمة العليا تعني 

الأداء الأف�صل.  وجتمع هذه املوؤ�رشات با�صتخدام املتو�صط الهند�صي.

متو�صط  يقي�ص  امل�ضاواة:  عدم  بعامل  معّدالً  الب�رشية  التنمية  دليل 
م�صتوى التنمية الب�رشية يف جمتمع معنّي بعد ح�صاب عامل عدم امل�صاواة 
يف الأبعاد الثالثة للتنمية الب�رشية. وتكون قيمة هذا الدليل اأقل من جمموع 
قيمة دليل التنمية الب�رشية  يف حال وجود عدم م�صاواة يف ال�صحة والتعليم

والدخل. ويف حال امل�صاواة التامة، تت�صاوى قيمة دليل التنمية الب�رشية وقيمة 
الدليل املعّدل بعامل عدم امل�صاواة، وارتفاع الفارق بني القيمتني، يعني ارتفاعاً 

يف عدم امل�صاواة.

الفوارق  الناجم عن  الإجنازات  الفارق يف  دليل الفوارق بني اجلن�ضني: يقي�ص 
بني اجلن�صني يف الأبعاد املتعّلقة بال�صحة الإجنابية، والتمكني، وامل�صاركة يف 
القوى العاملة. وترتاوح قيمة الدليل بني �صفر )يف حالة امل�صاواة التامة( و1 

)يف حالة عدم امل�صاواة(.

والتعليم،  ال�صحة،  اأبعاد  يف  احلرمان  يقي�ص  االأبعاد:  املتعدد  الفقر  دليل 
وامل�صتوى املعي�صي الالئق، وهو مقيا�ص ي�صمل عدد املحرومني و�صدة احلرمان.

دليل التنمية الب�رشية الهجني: دليل يُح�صب با�صتخدام ال�صيغة اجلديدة 
الب�رشية  للتنمية  نف�صها  الثالثة  الأبعاد  وي�صمل  التقرير،  هذا  يف  املبينة 
وهي: العمر املتوقع عند الولدة، والإملام بالقراءة والكتابة واللتحاق الإجمايل 
هذا  فعالية  وتتوقف  الإجمايل.   املحلي  الناجت  من  الفرد  ون�صيب  باملدار�ص، 

الدليل يف حتليل الجتاهات الطويلة الأجل على مدى توفر البيانات.

اأعلى/اأدنى تقّدم: البلدان التي اأحرزت اأكرب تقّدم اأو اأقل تقّدم يف حت�صني دليل 
وهذا  للقيا�ص.  املعتمد  املعّدل  عن  البتعاد  مبدى  حم�صوباً  الب�رشية،  التنمية 
املعيار يح�صب التغرّي يف موؤ�رشات بلد معنّي، ن�صبة اإىل متو�صط التغرّيات يف 

بلدان اأخرى بداأت من النقطة نف�صها.

مبادئ  على  ترتكز  واأن  املن�صاأ،  حملية  الإمنائية 
تتجاوز  مب�صاكل،  يرتبط  وبع�صها  ورا�صخة؛  �صلبة 
عاملية  موؤ�ص�صات  وتتطلب  منفردة،  الدول  قدرة 
خا�صعة للم�صاءلة الدميقراطية. ولهذه التحديات 
اأثر على توجيه اأعمال البحث اأي�صاً، بحيث يتعّمق 
بني  العالقة  �صعف  اأ�صباب  تو�صيح  يف  التحليل 
النمو القت�صادي والتح�ّصن يف ال�صحة والتعليم، 
على  الإمنائية  الأهداف  اأبعاد  تعدد  اأثر  يف  وكذلك 

الفكر الإمنائي.
 

ع�سرون عاماً من �لتنمية �لب�سرية
قبل ع�رشين عاماً، �صهد العامل عقداً مثقالً بالديون 
و�صيا�صات التكّيف والتق�ّصف، بينما كانت جتتاحه 
اجلو  هذا  ويف  ال�صيا�صية.   التحّولت  من  موجة 
برنامج  تقرير  ظهر  املت�صارعة،  بالتطّورات  املفعم 
عن  تعبري  خري  ليكون  الأول  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
الجتاه الإن�صاين، اإذ دعا اإىل اعتماد نهج جديد ي�صع 
الإن�صان يف �صلب القت�صاد والتنمية. وهذا النهج 
الذي ا�صتمد جذوره من روؤية جديدة للتنمية، كان 
ثمرة حما�ص املوؤلّف الرائد للتقارير الأوىل، حمبوب احلق 
وروؤيته املبدعة، وكذلك ثمرة جهود زميله اأمارتيا �صن. 
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�صيا�صات  واملقايي�ص  للمفاهيم  اجلديدة 
هامة حول  اأفكار  من  به  اأ�صهمت  وما  يت�صمنها، 
نحو  الطريق  معامل  ر�صم  وكيفية  التقّدم،  اأمناط 

التنمية التي اأ�صا�صها الإن�صان. 
الب�رشية  التنمية  تقرير  بداأ   ،1990 عام  ففي 
"التي  التنمية  اأنها  الب�رشية على  التنمية  بتعريف 
ال�صحة  وتكّر�ص حقهم يف  الب�رش"،  خيارات  تو�ّصع 
اأن  التقرير  اأكد  كما  املديدة.  احلياة  ويف  والتعليم، 
مفهوم التنمية الب�رشية والرفاه ل يقت�رش على هذه 
الأبعاد، بل يتجاوزها لي�صمل جمموعة من الإمكانات 
والقدرات، منها احلريات ال�صيا�صية، وحقوق الإن�صان. 
على  "القدرة  عن  �صميث  اآدم  قاله  مبا  يذّكر  وهذا 
الذي  وال�صتح�صان  خجل".   غري  من  احلياة  عي�ص 
املجتمع  ومنظمات  احلكومات  من  التقرير  لقاه 
�صوى  يكن  مل  الإعالم  وو�صائط  والباحثني  املدين 
النهج  هذا  اأحدثه  الذي  العميق  الأثر  على  دليل 
وخارجها. بالتنمية  املعنية  الأو�صاط  يف  املبتكر 

تاأكيد جمّدد
على الرغم من احلذر الذي يالحظه القارئ يف التعبري 
عن الروؤية اجلديدة للتنمية الب�رشية يف التقرير الأول، 
"بتو�صيع  الروؤية  هذه  اخت�صار  اأ�صبح  ما  �رشعان 
وهذا  ال�صتخدام.   �صائع  تعريفاً  الب�رش"  خيارات 
الو�صف اأ�صا�صي ولكنه غري كاف. فالتنمية الب�رشية 

مالحظة: ملزيد من التفا�صيل حول الأدلة اجلديدة، اأنظر ن�ص التقرير واملالحظات الفنية 1-4.
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من اأهم م�ضاهمات 
تقرير هذا العام 

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

اأربعني عاماً. والتقّدم 
الذي اأحرز كبري، لكن 

مالمح ال�ضورة لي�ضت 
كلها م�رشقة 

الزمن،  عرب  وتثبيتها  الإيجابية  النتائج  اإدامة  تعني 
كما تعني مكافحة الأمناط واملمار�صات التي تُفقر 
الهيكلي.  الإجحاف  وتكّر�ص  القمع،  وتر�ّصخ  الب�رش، 
وهكذا ي�صبح تطبيق مبادئ عاّمة مثل الإن�صاف، 
وال�صتدامة، واحرتام حقوق الإن�صان، �رشورة ملّحة.
وال�صفة املالزمة لتقليد التنمية الب�رشية، هي 
التطّور. ويف هذا ودائم  الرتكاز على نهج متحرك 
التقرير اإعادة تاأكيد على هذه ال�صفة ب�صيغة تتنا�صب 
مع ممار�صات العمل الإمنائي يف الواقع، ومع الأدبيات 
الإمكانات.  ونهج  الب�رشية  التنمية  الأكادميية حول 

الب�رش،  حلريات  تو�صيع  هي  الب�رشية  التنمية 
فيعي�صوا حياة مديدة ملوؤها ال�صحة والإبداع؛ 
ين�صدونها؛  التي  الأهداف  حتقيق  اإىل  وي�صعوا 
وي�صاركوا يف ر�صم م�صارات التنمية يف اإطار من 
الإن�صاف وال�صتدامة على كوكب يعي�ص عليه 
املحرك  هم  وجماعات،  اأفراداً  فالب�رش  اجلميع. 
لعملية التنمية الب�رشية، وهم امل�صتفيد منها. 

جوهر  على  تاأكيد  اإعادة  ال�صيغة  هذه  ويف 
اأ�ص�ص  من  عليه  تقوم  ما  على  الب�رشية،  التنمية 
تنطوي  ما  على  والتمكني،  والإن�صاف  ال�صتدامة 
تكون  اأن  ميكن  املكا�صب  اأن  ومبا  مرونة.  من  عليه 
�صعيفة وعر�صة للزوال، والأجيال امل�صتقبلية يجب 
تركيز  ال�رشوري  من  العادلة،  باملعاملة  حتظى  اأن 
اجلهود على �صمان ا�صتمرارية التنمية الب�رشية عرب 
الزمن، وهذا ما يُق�صد بال�صتدامة.  ومبا اأن التنمية 
اأن  يجب  الهيكلية،  الفوارق  اإزالة  تعني  الب�رشية 
تكون من�صفة.  ومبا اأنّها تعني القدرة على ممار�صة 
اخليارات الفردية، وامل�صاركة يف اخليارات التي تتخذ 
على م�صتوى الأ�رشة واملجتمع والوطن، والتاأثري فيها 
وال�صتفادة منها، يجب اأن يكون هدفها التمكني. 

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

يتمتع مبا يكفي من املرونة والقوة واحليوية.

تطّور �لرفاه: م�سار متقّلب
التقييم  العام  هذا  تقرير  م�صاهمات  اأهم  من 
املنهجي الذي يقّدمه لأداء عنا�رش التنمية الب�رشية 
على مدى اأربعني عاماً. وهذا التقييم لفرتة طويلة 

م�صت، هو من اأهم اأهداف التقرير ال�صادر يف الذكرى 
الع�رشين، اإذ هو اأو�صع حتليل يت�صمنه تقرير التنمية 
هامة.  جديدة  باأفكار  وياأتي  �صدوره،  منذ  الب�رشية 
فعامل اليوم اأف�صل بكثري من عامل عام 1990، 
الع�رشين  الأعوام  مدى  وعلى   .1970 عام  حتى  اأو 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  كثريون  حقق  املا�صية، 
حت�صناً كبرياً يف نواح هامة من حياتهم. فهم اليوم 
اأكرث من اأي وقت م�صى، يتمتعون ب�صحة اأف�صل، 
من  مبزيد  ويحظون  اأعلى،  علمياً  حت�صيالً  وميلكون 
الرثوة، وميلكون مزيداً من القدرة على اختيار قادتهم 
وم�صاءلتهم.  وال�صاهد على ذلك، هو دليل التنمية 
متو�صط  عن  معلومات  ي�صّم  الذي  الب�رشية، 
العمر املتوقع، ومتو�صط �صنوات الدرا�صة، والدخل 
ارتفع  وقد   .)1 )ال�صكل  خمت�رش  مركب  قيا�ص  يف 
الب�رشية  التنمية  دليل  لقيمة  العاملي  املتو�صط 
بن�صبة 18 يف املائة منذ عام 1990 )و41 يف املائة 
يف  الكبري  التح�صن  بذلك  مبّيناً   ،)1970 عام  منذ 
متو�صط العمر املتوقع، وم�صتوى اللتحاق باملدار�ص، 
الدخل.   وم�صتوى  والكتابة،  بالقراءة  الإملام  ومعّدل 
غري اأن هذا التح�ّصن مل يخُل من التفاوت والتقّلب 

كما �صرنى لحقاً.
البلدان  جميع  التقّدم  هذا  من  ا�صتفادت  وقد 
تقريباً. فمن اأ�صل 135 بلداً تكّون العّينة مو�صوع 
وت�صّم   ،2010 اإىل   1970 من  الفرتة  خالل  الدرا�صة 
92 يف املائة من �صكان العامل، تراجع دليل التنمية 
جمهورية  هي  فقط،  بلدان  ثالثة  يف  الب�رشية 
كان  عما  وزمبابوي،  وزامبيا،  الدميقراطية،  الكونغو 

عليه يف عام 1970 )ال�صكل 1(. 
وبوجه عام، متّكنت البلدان الفقرية من اللحاق 
التنمية  دليل  حيث  من  الغنية  البلدان  بركب 
الب�رشية. وهذا التقارب ير�صم �صورة اأكرث اإ�رشاقاً من 
ال�صورة التي تنم عنها اجتاهات الدخل حيث ل يزال 
جميع  يف  يحدث  مل  التقدم  اأن  غري  جلياًً.  التباين 
البلدان بال�رشعة نف�صها، والفوارق ل تزال �صا�صعة. 
والبلدان التي �صهدت اأبطاأ تقّدم هي بلدان جنوب 
فريو�ص  انت�صار  حيث  الكربى،  الأفريقية  ال�صحراء 
ال�صوفييتي  الحتاد  وبلدان  الب�رشية،  املناعة  نق�ص 

ال�صابق، حيث ارتفاع معدلت وفيات الكبار. 
اأما البلدان التي حّلت يف املرتبة الأوىل من حيث 
التح�صن يف دليل التنمية الب�رشية فت�صمل بلداناً 
اإندوني�صيا  مثل  الدخل،  منو  يف  "معجزات"  حققت 
اأخرى  بلداناً  ت�صمل  كما  وال�صني.  اجلنوبية  وكوريا 
التقدم  كان  حيث  ونيبال  وُعمان  تون�ص  مثل 
املرتبطة  غري  الب�رشية  التنمية  اأبعاد  يف  ملحوظاً 
قائمة  اأن  الالفت  ومن    .)1 اجلدول  )انظر  بالدخل 
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 1ال�شكل
جممل �لتقدم و�لتباين يف �جتاهات دليل �لتنمية �لب�سرية يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل، 1970-2010
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مالحظة: ت�صمل النتائج عّينة من 135 بلداً وترتكز على دليل التنمية الب�رشية الهجني املو�صح يف الإطار 1. واأ�رشع البلدان تقّدماً هي: ُعمان، 
وال�صني، ونيبال، واإندوني�صيا، واململكة العربية ال�صعودية، اأما اأبطاأ البلدان تقّدماً فهي جمهورية الكونغو الدميقراطية، وزامبيا، وزمبابواي. 

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية، بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب. 

البلدان الع�رشة الأوىل ل تقت�رش على البلدان التي 
ُعرفت بتفوق اأدائها.  وحتّل اأثيوبيا يف املرتبة احلادية 
ع�رشة مع ثالثة من بلدان جنوب ال�صحراء الأفريقية 
املراتب  يف  فا�صو(  وبوركينا  وبوت�صوانا  )بنن  الكربى 

اخلم�ص والع�رشين الأوىل. 
وهكذا يعطي التقييم من منظور اأو�صع �صورة 
جلنة  �صورة  مع  تتطابق  ل  النجاح،  عن  خمتلفة 
التقييم  وهذا  والتنمية.  بالنمو  املعنية  �صبن�صي 
الذي  هو  والتعليم  ال�صحة  يف  التقّدم  اأن  يبنّي 
اأن  والواقع  الب�رشية.   التنمية  يف  النجاح  يحرك 
الأوىل  الع�رشة  البلدان  قائمة  دخلت  بلدان  �صبعة 
بف�صل جودة اأدائها يف قطاعي التعليم وال�صحة، 
النمو.   مرتفعاً يف  اأن حتقق معّدلً  من غري  واأحياناً 
ومل حترز جميع البلدان التقدم بال�رشعة نف�صها، 
والفوارق ل تزال �صا�صعة. فعلى مدى الأعوام الأربعني 
املا�صية، مل تتعّد ن�صبة التح�صن يف دليل التنمية 
جتاوزت  بينما  البلدان،  ربع  املائة يف  20 يف  الب�رشية 
املائة.  65 يف  اآخر  ربع  الذي �صهده  التح�صن  ن�صبة 
وبع�ص هذه الفوارق تُعزى اإىل اختالف النقاط التي 
حققت  منواً  البلدان  فاأقل  التح�صن،  هذا  منها  بداأ 
تقدماً اأكرب من البلدان املتقدمة يف قطاعي التعليم 
وال�صحة. غري اأن ن�صف الفوارق يف اأداء دليل التنمية 
الب�رشية هي فوارق ل ميكن تربيرها على اأ�صا�ص دليل 
من  فالعديد  البتداء.  نقطة  يف  الب�رشية  التنمية 
لكن  ن�صبياً،  متقاربة  نقاط  من  انطلقت  البلدان 
اإىل  ي�صري  مما  متبايناً،  كان  حققته  الذي  التقدم 
ال�صيا�صات  مثل  بلد  بكل  خا�صة  اأخرى  عوامل  اأن 
هاماً  دوراً  لعبت  اجلغرافية،  والعوامل  واملوؤ�ص�صات 
.)2 ال�صكل  )انظر  التقّدم  هذا  م�صار  حتديد  يف 
اأن  لبث  ما  تقدماً  ال�صحي  القطاع  �صهد 
�صببه  الإجمايل  التقدم  يف  التباطوؤ  وهذا  تباطاأ. 
انتكا�صات كبرية يف 19 بلداً؛ يف ت�صعة منها، �صتة 
يف بلدان جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى وثالثة 
متو�صط  انخف�ص  ال�صابق،  ال�صوفييتي  الحتاد  يف 
العمر املتوقع عند الولدة اإىل اأقل ما كان عليه يف 
فريو�ص  انت�صار  هو  الرتاجع  هذا  و�صبب   .1970 عام 
نق�ص املناعة الب�رشية وارتفاع معّدل وفيات الكبار 

يف البلدان التي متر مبرحلة انتقالية. 
ووا�صع  كبرياً  فكان  التعليم  يف  التقّدم  اأما 
�صنوات  متو�صط  يف  حت�صن  اإىل  وي�صري  النطاق، 
على  احل�صول  يف  امل�صاواة  يف  وكذلك  الدرا�صة، 
فر�ص التعليم بني الإناث والذكور.  كما ي�صري هذا 
اإىل  يوؤدي  ما  كثرياً  الذي  الدولة  تدخل  اإىل  التقّدم 
زيادة عدد امللتحقني باملدار�ص اإن مل يوؤّد بال�رشورة اإىل 

حت�صني نوعية التعليم.  



5 ملحة عامة

تنوع �مل�سار�ت: تطّور دليل �لتنمية �لب�سرية �نطلقاً من نقاط متقاربة يف 1970 2ال�شكل
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امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب. 

جلدول
1ا

�لتنمية  دليل  حيث  من  �لب�سرية  �لتنمية  يف  تقدم  �أ�سرع 
�ملحلي و�لناجت  بالدخل،  �ملرتبطة  غري  و�الأبعاد  �لب�سرية، 

�الإجمايل، 1970-2010
التح�شن يف

الدخلالعنا�رش غري املرتبطة بالدخلدليل التنمية الب�رشيةالقيمة

ال�صنيُعمانُعمان1

بوت�صوانانيبالال�شني2

كوريا اجلنوبيةاململكة العربية ال�صعوديةنيبال3

هونغ كونغ ال�صني )منطقة اإدارية خا�صة(اجلماهريية العربية الليبيةاإندوني�شيا4

ماليزيااجلزائراململكة العربية ال�شعودية5

اإندوني�صياتون�سجمهورية لو الدميقراطية ال�شعبية6

مالطةاإيران )جمهورية – الإ�صالمية(تون�س7

فييت ناماإثيوبياكوريا اجلنوبية8

موري�صيو�سكوريا اجلنوبيةاجلزائر9

الهنداإندوني�صيااملغرب10

مالحظة: التح�صن يف دليل التنمية الب�رشية والأبعاد غري املرتبطة بالدخل يقا�ص مبدى النحراف عن املعيار املحّدد، وهو مدى التح�صن الذي 
اأحرزه بلد معنّي ن�صبة اإىل بلدان اأخرى بداأت من النقطة نف�صها )اأنظر ن�ص التقرير(.  وعن�رش الدخل يقا�ص مبعّدل النمو ال�صنوي  لن�صيب 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.  

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب.

اأكرب  قدر  على  فهو  الدخل  يف  التقّدم  اأما 
الإجمايل،  التح�ّصن  من  الرغم  وعلى  التباين.  من 
وال�صحة.   التعليم  يف  كما  الدخل،  يف  تقارب  ل 
فالبلدان الغنية حققت يف املتو�صط منواً اأ�رشع من 
البلدان الفقرية على مدى الأعوام الأربعني املا�صية. 
النامية ل  والبلدان  املتقّدمة  البلدان  بني  والفجوة 
جمموعة  ترتبع  اإذ  ال�صعيد،  هذا  على  قائمة  تزال 
توزيع  يف  القائمة  راأ�ص  على  البلدان  من  �صغرية 
الدخل، وقليلة هي البلدان التي بداأت فقرية وخرجت 
من حالة الفقر لتن�صم اإىل جمموعة البلدان ذات 

الدخل املرتفع.  
ول �صك يف اأن تقدماً كبرياً قد اأحرز، لكن التغرّيات 
التي توالت على مدى العقود القليلة املا�صية مل 
�صهدت  البلدان  فبع�ص  اإيجابية.  جميعها  تكن 
بّددت يف  ال�صحة،  ول �صيما يف  انتكا�صات كبرية، 
اأعوام قليلة مكا�صب ا�صتغرق حتقيقها عقوداً من 
�صديد،  تباين  على  القت�صادي  النمو  وكان  الزمن. 
�رشيعاً  منواً  �صهدت  التي  البلدان  يف  اأكان  �صواء 
النمو.  هذا  من  ا�صتفادت  التي  املجموعات  يف  اأم 
اأنحاء  خمتلف  يف  الب�رشية  التنمية  يف  والفجوات 
تراجع. من  �صهدته  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�صري  وهذا  البلدان. 

للتقّدم  فر�صاً  البلدان  جميع  متناول  يف  و�صعت 
على جميع م�صتويات التنمية، لكن مدى ال�صتفادة 

من هذه الفر�ص هو الذي اختلف بني بلد واآخر. 
اإليها  تو�صلت  التي  امل�صتغربة  النتائج  ومن 
ويوؤكد  الأخرية  الأعوام  الب�رشية يف  التنمية  اأبحاث 
النمو  بني  الرابط  �صعف  التقرير،  هذا  عليها 
والتعليم  ال�صحة  يف  والتح�ّصن  القت�صادي 
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مالحظة: ا�صتناداً اإىل حتليل النحراف عن امل�صار )انظر ن�ص التقرير(، الدخل هو ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.  وت�صري �صماكة خط النحدار اإىل اأن الرابط ذو قيمة اإح�صائية.  

امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب. 

ال�صعف،  هذا  اأبحاثنا  وتظهر   .)3 )ال�صكل 
خ�صو�صاً، يف امل�صتويني املتو�صط واملنخف�ص لدليل 
التنمية الب�رشية.  ومقيا�ص ذلك هو مدى التح�صن 
يف الو�صع ال�صحي للب�رش ويف م�صتوى تعليمهم.  
والرتابط يف امل�صتويات اليوم والذي يتناق�ص مع غياب 
الزمن، لي�ص �صوى مظهر  التغرّيات عرب  الرتابط يف 
من مظاهر الأمناط التي كانت �صائدة يف املا�صي، 
الوحيدة  هي  غنية  اأ�صبحت  التي  البلدان  اأن  وهو 
يف  للتقّدم  املرتفعة  التكاليف  حتّمل  على  القادرة 
وتغرّي  التكنولوجيا  تطّور  ولكن  والتعليم.  ال�صحة 
الهياكل الجتماعية اليوم ي�صمح للبلدان الفقرية 

اأي�صاً بتحقيق مكا�صب كبرية.
وكان التدفق غري امل�صبوق لالأفكار عرب البلدان يف 
تكنولوجيات  املوا�صيع من  الأخرية حول كل  الآونة 
واأمناط  ال�صيا�صية  واملثل  ال�صحة  على  احلفاظ 
الإنتاج، م�صدراً لتحّولت كبرية. و�صمحت البتكارات 
للبلدان بتح�صني ال�صحة والتعليم بكلفة متدنية.  
وهذا ما يف�رّش �صعف الرتابط عرب الزمن بني الأبعاد 
بالدخل يف  املرتبطة  والأبعاد غري  بالدخل  املرتبطة 

التنمية الب�رشية. 
اأ�صا�صيني  عن�رشين  والنمو  الدخل  ويبقى 
لي�ص  ذلك  بخالف  تفكري  واأي  التنمية.  عملية  يف 
�صوى اإغفال لأهمية الدخل يف تو�صيع اآفاق الب�رش.  
فالدخل �رشوري لتمكني الإن�صان من امتالك املوارد 
وامللب�ص،  وامل�صكن،  الغذاء،  على  للح�صول  الالزمة 
ولتو�صيع خياراته يف القيام باأن�صطة قيمة وجمزية، 
ولإف�صاح املجال لتم�صية الوقت مع الذين يحبهم. 

املتاحة  الفر�ص  �صعة  على  دليل  الدخل  منو  ويف 
لي�صت  تلك  اأن  مع  الالئق،  العمل  على  للح�صول 
ما  القت�صادي كثرياً  والنكما�ص  دائماً،  الواقع  حال 
لدى  هواج�ص  تثري  العمل  فر�ص  خ�صائر يف  ي�صبب 

الإن�صان يف خمتلف اأنحاء العامل. 
وغريها  لل�رشائب  م�صدر  اأي�صاً  هو  والدخل 
لتقدمي  احلكومات  اإليها  حتتاج  التي  العائدات  من 
اخلدمات وتنفيذ م�صاريع اإعادة التوزيع. وهكذا يبقى 
�صعيد  على  حُتّدد  التي  الأولويات  من  الدخل  منو 

ال�صيا�صة العامة على اأن ي�صمل اجلميع.  
ول تنكر نتائج اأبحاثنا اأهمية ارتفاع الدخل يف 
اخلدمات  على  احل�صول  على  الفقراء  قدرة  تعزيز 
على  الأدلّة  وفرة  توؤكده  ما  وهذا  الجتماعية، 
�صعيد القت�صاد الكلي. فعالقة الرتابط بني املكانة 
القت�صادية والجتماعية والو�صع ال�صحي كثرياً ما 
تنّم عن ميزة يتمتع بها الأثرياء ن�صبة اإىل الفقراء 
يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية. غري اأن التحليل 
الوارد يف هذا التقرير يلقي ظاللً من ال�صك حول 
القطاعات  جلميع  ال�صامل  الدخل  منو  كان  اإذا  ما 
يكفي لتعزيز خدمات ال�صحة والتعليم يف البلدان 
حيث دليل التنمية الب�رشية منخف�ص اأو متو�صط. 
ولعّل يف هذا اخلرب ما ي�رشّ لأن النمو املّطرد يبقى يف 

الكثري من الأحيان هدفاً بعيد املنال. 
بيانات  اإىل  بال�صتناد  البحث  نتائج  وتوؤكد 
تقرير  ركز عليهما  وحتليالت جديدة على حقيقتني 
الب�رشية  التنمية  البداية:  منذ  الب�رشية  التنمية 
تختلف عن النمو القت�صادي، وحتقيق اإجنازات كبرية 
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النمو  تعذر  ولو  حتى  ممكن  الب�رشية  التنمية  يف 
ال�صابقة  التقارير  اأ�صارت  وقد  ال�رشيع.  القت�صادي 
�رشي  مثل  وبلدان  الهند،  يف  كريال  مقاطعة  اإىل 
حتقيق  من  متكنت  اإذ  وكوبا  وكو�صتاريكا،  لنكا، 
بلدان  م�صتوى  فاق  الب�رشية  التنمية  من  م�صتوى 
هذه  حتقيق  اأمكن  وقد  الدخل.  يف  تعادلها  اأخرى 
الأخرى  والأبعاد  الدخل  منو  بني  بالف�صل  الإجنازات 

للتنمية الب�رشية وتقييم التقّدم فيها.

دور �ملوؤ�س�سات
للتقّدم  املوؤاتية  والإ�صالحات  ال�صيا�صات  تختلف 
القيود  على  وتتوقف  املوؤ�ص�صات  ظروف  باختالف 
الهيكلية وال�صيا�صية. وكثرياً ما اأخفقت حماولت 
بلدان  على  واملوؤ�ص�صية  ال�صيا�صية  احللول  تعميم 
تختلف فيها الظروف وتتنوع، لأن ال�صيا�صات يجب 
اأن تنطلق من الظروف املوؤ�ص�صية القائمة كي تاأتي 
الهند  يف  القت�صادي  فالتحرير  املن�صود.   بالتغيري 
مثال، �صعى اإىل تخفيف القيود عن بيئة تغلب فيها 
امل�صاريع العائلية، وذلك برفع ال�صوابط واإف�صاح املجال 
التاأثري  املوؤ�ص�صات يف  دور  اأهمية  ومع  للمناف�صة.  
مع  تفاعلها  كيفية  تبقى  الب�رشية،  التنمية  على 
ال�صياق املحلي مو�صوعاً ي�صتحق مزيداً من البحث. 
تنظيم  كيفية  الأخرى  الهامة  اجلوانب  ومن 
حاولت  فاحلكومات  والدولة.  ال�صوق  بني  العالقة 
احلاجة  بني  التوازن  من  نوع  بطرق خمتلفة، حتقيق 
الن�صاط  وتعزيز  الدخل  توليد  يف  الأ�صواق  اإىل 
اأخفقت  القت�صادي، و�رشورة معاجلة املوا�صع التي 
�رشورية  تكون  قد  فالأ�صواق  الأ�صواق.   هذه  فيها 
لتحريك النمو املّطرد ولكنها ل حتقق التقّدم تلقائياًَ 
يف اأبعاد اأخرى من التنمية الب�رشية. والتنمية التي 
تت�صم بكرثة العتماد على النمو القت�صادي، نادراً 
ما حتقق ال�صتدامة، اأي اأن اقت�صاد ال�صوق �رشوري 

ولكنه لي�ص كافياً.  
وهذه الكلمات تذّكر مبا قاله كارل بولين منذ 
لأ�صطورة  ال�صيق  طرحه  يف  عاماً،   60 من  اأكرث 
ال�صوق  وجود  فكرة  اأي  ال�صوابط،  الذاتية  ال�صوق 
تنجح  ل  والأ�صواق  وموؤ�ص�صي.  �صيا�صي  فراغ  يف 
الأمن  مثل  العامة،  اخلدمات  تاأمني  يف  عموماً 
التي  فال�رشكات  والتعليم.   وال�صحة  وال�صتقرار 
الأيدي  بالعتماد على كثافة  رخي�صة  �صلعاً  تنتج 
يهّمها  ل  قد  الطبيعية  املوارد  وت�صتغل  العاملة 
ول  العاملة،  للقوى  العلمي  التح�صيل  م�صتوى 
من  كبرية  اأعداد  توفرت  اإذا  فيها  العاملني  �صحة 
الهيئات  تتخذها  اإجراءات  وبدون  العاملة.  الأيدي 

ال�صوق،  عمل  ل�صتكمال  الدولة  اأو  الجتماعية 
تبقى ال�صوق قا�رشة يف �صمان ال�صتدامة البيئية، 
البيئي،  التدهور  اإىل  املوؤدية  الظروف  يف  ت�صهم  اإذ 
يف  الوحول  في�صانات  عن  الناجمة  الكوارث  مثل 

جافا وان�صكابات النفط يف خليج مك�صيكو. 
والتزاماً  قادرة  دولة  يتطلب  ال�صوابط  وفر�ص 
�صيا�صياً، لكن هذه القدرة غري متوفرة يف معظم 
البلدان  حكومات  بع�ص  حاولت  فقد  الأحيان. 
دولة  يف  ت�صلح  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،  �صبيل 
من  الكثري  يف  الواردات  عن  لال�صتعا�صة  الدولة 
البلدان  اأمريكا الالتينية، عندما حاولت تلك  بلدان 
اعتماد �صيا�صة �صناعية وطنية.  اأما يف �رشق اآ�صيا 
يف  والقوية  القادرة  الدولة  جناح  يف  العربة  فكانت 
حتريك التنمية ومنو ال�صوق. فما ي�صلح ويكون ممكناً 
اآخر.  ويف  يف �صياق معني قد ل ي�صلح يف �صياق 
ظروف عديدة، اأبدت منظمات املجتمع املدين قدرة 
على كبح جموح الدولة وال�صوق معاً، مع اأن �صعي 
اأن  ميكن  املعار�صة  حركات  �صبط  اإىل  احلكومات 

يقّيد ن�صاط املجتمع املدين.  
واإيجابية  فعالة  الديناميات  تكون  اأن  وميكن 
عندما تتو�ّصل البلدان اإىل موؤ�ص�صات �صاملة على 
ال�صوق وموؤ�ص�صات �صاملة على م�صتوى  م�صتوى 
ال�صيا�صة العامة.  لكن هذه احلالة نادرة و�صعبة. 
قد  القلة  عليه  ت�صيطر  الذي  الراأ�صمايل  والنظام 
ل يدوم طويالً، اإما لأنه يحا�رش طاقات البتكار يف 
نظام  اإخفاق  حالة  يف  حدث  كما  الإنتاج،  مرافق 
ال�صتعا�صة عن الواردات يف بلدان اأمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي، اأو لأن التقدم املادي يعّزز تطّلعات 
كما  للخطر،  بالنفوذ  القلة  حتكم  ويعّر�ص  الأفراد، 
منذ  اجلنوبية  وكوريا  والربازيل  اإندوني�صيا  يف  حدث 

الت�صعينات.

�خلري ال ياأتي كّله دفعة و�حدة
ل تقت�رش التنمية الب�رشية على ال�صحة والتعليم
والدخل فقط، بل ت�صمل م�صاركة الب�رش يف ر�صم 
مالمح التنمية، والإن�صاف، وال�صتدامة، ومقّومات 
التي  احلياة  لعي�ص  بها  يتمتعون  التي  احلرية 
مو�صع  املفاهيم  هذه  اأن  افرت�صنا  واإذا  ين�صدونها. 
ول  حتقيقها،  يتطلبه  ما  حول  اإجماع  فال  اإجماع، 
املقايي�ص  غياب  ولكن  قيا�صها.   طريقة  حول 
اإغفالها.   ول  املفاهيم  هذه  اإهمال  يربر  ل  الكمية 

حقيقتان اأّكد عليهما 
تقرير التنمية الب�رشية 
منذ البداية: التنمية 
الب�رشية تختلف عن 

النمو االقت�ضادي، 
وحتقيق اإجنازات كبرية 
يف التنمية الب�رشية 
ممكن حتى ولو تعذر 

النمو االقت�ضادي 
ال�رشيع
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مالحظة: البيانات هي لعام 2010 اأو لأقرب �صنة تتوفر عنها البيانات.  واخلطوط متثل متو�صطات التوزيع.  والن�صب املئوية هي ح�صة بلدان العينة يف كل مربع.  ويت�صمن التقرير مزيداً من التفا�صيل عن مقايي�ص احلرية ال�صيا�صية، 
وال�صتدامة البيئية وعدم امل�صاواة. 

World Development Indicators 2010، Washington، D.C.: World Bank and M. Marshall and K. Jaggers، 2010، “Polity IV Project، Political Regime Characteristics :امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل بيانات من

التنمية  دليل  يف  تقّدماً  البلدان  حترز  وعندما 
جميع  بال�رشورة  التقدم  هذا  ي�صمل  فال  الب�رشية، 
يحّل  اأن  وميكن  للتنمية.  الأو�صع  باملعنى  الأبعاد 
التنمية  دليل  ح�صب  مرتفعة  مرتبة  يف  بلد  اأي 
الب�رشية، ويبقى دون ا�صتيفاء مقّومات ال�صتدامة 
والدميقراطية وامل�صاواة.  وكذلك ميكن اأن يحّل اأّي بلد 
يف مرتبة منخف�صة ح�صب دليل التنمية الب�رشية، 
وي�صتويف جزءاً من مقّومات ال�صتدامة والدميقراطية 
حيال  كبرية  حتديات  تطرح  الأمناط  وهذه  وامل�صاواة. 
ومقايي�صها،  الب�رشية،  التنمية  التفكري يف  كيفية 
وعملياتها.  نتائجها  اإىل حت�صني  الآيلة  وال�صيا�صات 
وما من منط ثابت يربط دليل التنمية الب�رشية 
اأو  كالتمكني  الب�رشية  للتنمية  الأخرى  بالأبعاد 
فهو  امل�صاواة  عدم  اأما   .)4 )ال�صكل  ال�صتدامة 
ا�صتثناء من هذه القاعدة، اإذ يرتبط ارتباطاً �صلبياً 
بقيمة دليل التنمية الب�رشية، لكن هذه العالقة ل 
دليل  بني  الرابط  وغياب  الكبرية.  الفوارق  من  تخلو 
التنمية الب�رشية والأبعاد الأخرى ياُلحظ يف عدد كبري 
من البلدان التي ت�صجل م�صتويات مرتفعة ح�صب 
دليل التنمية الب�رشية واأداء منخف�صاً على م�صتوى 
مرتبة  يف  يحّل  البلدان  فربع  الأخرى:  املتغرّيات 
مرتبة  ويف  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�صب  مرتفعة 
منخف�صة من حيث ال�صتدامة، كما تالحظ فوارق 
مماثلة ولو اأقل حدة على �صعيد احلريات ال�صيا�صية.
الزيادة  التمكني  اإىل  اأدت  التي  الجتاهات  ومن 
والكتابة  بالقراءة  الإملام  معّدلت  يف  الكبرية 

العامل،  اأنحاء  من  الكثري  يف  العلمي  والتح�صيل 
واعية  قرارات  اتخاذ  على  الب�رش  قدرات  عزز  مما 
التمكني  نطاق  وات�صع  احلكومات.  م�صاءلة  وعلى 
وخمتلف اأ�صكاله بوا�صطة التطورات التكنولوجية 
النّقال،  الهاتف  انت�صار  �صيما  ول  واملوؤ�ص�صية، 
وا�صتخدام  ال�صناعية،  الأقمار  عرب  والتلفزيون 
الإنرتنت، الذي اأّدى اإىل توفر املعلومات، وزيادة اإمكانية 

التعبري عن الراأي للكثريين. 
وازدادت ح�صة الأنظمة الدميقراطية يف العامل 
من اأقل من ثلث البلدان يف عام 1970، اإىل ن�صف 
اأكرث من ثالثة  اإىل  الت�صعينات،  اأوا�صط  البلدان يف 
اأخما�ص يف عام 2008. وظهرت اأ�صكال مهجنة من 
التنظيم ال�صيا�صي.  ومع اأن التغرّيات احلقيقية يف 
العمل ال�صيا�صي و�صالمة �صري هذا العمل تتفاوت 
الدميقراطية  الأنظمة  من  والكثري  واآخر،  بلد  بني 
�صنع  عملية  اأن  ياُلحظ  وه�صة،  واهنة  تزال  ل 
وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  تاأخذ  العامة  ال�صيا�صة 
املمار�صات  واأّن  و�صواغلهم،   املواطنني  باآراء  م�صى 
الن�صال  اأّدى  وقد  حت�صن.  يف  املحلية  الدميقراطية 
ال�صيا�صي اإىل تغيري حقيقي يف الكثري من البلدان، 
التي كانت مهم�صة  الفئات  متثيل  و�ّصع نطاق  مما 
يف املا�صي، كالن�صاء، والفقراء، وال�صكان الأ�صليني، 

والالجئني، والأقلّيات اجلن�صية.
املتو�صطات ل تعطي فكرة دقيقة عن  اأن  غري 
الواقع.  فمنذ الثمانينات، يفوق عدد البلدان التي 
التي  تلك  الدخل  يف  التفاوت  من  مزيداً  �صهدت 

and Transitions، 1800–2008،” Integrated Network for Societal Conflict Research )INSCR( Program، College Park، Md.: Center for International Development and Conflict Management )CIDCM(، University of Maryland.
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مالحظة: الأرقام املبينة داخل كل خانة هي الن�صبة املئوية للفارق الإجمايل الناجم عن عدم امل�صاواة يف كل عن�رش من عنا�رش دليل التنمية الب�رشية.
امل�صدر: ح�صابات مكتب تقرير التنمية الب�رشية بال�صتناد اإىل قاعدة بيانات املكتب. 

بلد  كل  ومقابل  التفاوت.  هذا  يف  تراجعاً  �صجلت 
حقق حت�ّصناً على �صعيد عدم امل�صاواة على مدى 
اأكرث  يف  تراجع  �ُصّجل  املا�صية،  الثالثني  الأعوام 
جزءاً  كانت  التي  البلدان  �صيما يف  ول  بلدين،  من 
غالبية  وت�صجل  ال�صابق.   ال�صوفييتي  الحتاد  من 
بلدان �رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ م�صتوى من عدم 
منذ  �صهدته  ما  يفوق  اليوم  الدخل  يف  امل�صاواة 
والبحر  الالتينية  اأمريكا  بلدان  اأما  م�صت.  عقود 
املنطقة  طويلة  لفرتة  كانت  اأن  فبعد  الكاريبي، 
الدخل والأ�صول،  توزيع  تباين يف  اأكرب  التي ت�صجل 
�صهدت يف الآونة الأخرية حت�صناً كبرياً اأدى اإىل زيادة 
الإنفاق على املرافق الجتماعية واعتماد �صيا�صات 

اجتماعية حمّددة الأهداف. 
ه�صا�صة  لتك�صف  الأخرية  الأعوام  وجاءت 
اإجنازاتنا، وخري �صاهد على ذلك اأزمة مالية عا�صفة 
 34 لها منذ عقود، جردت  العامل مثيالً  مل ي�صهد 
مليون �صخ�ص من وظائفهم، واأ�صقطت 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�صتغرق اأعواماً. 

ولعّل التحدي الأكرب يف املحافظة على التقّدم 
يف التنمية الب�رشية هو عدم ا�صتدامة اأمناط الإنتاج 
التنمية  يف  ال�صتدامة  ولتحقيق  وال�صتهالك. 

القت�صادي  النمو  بني  الف�صل  من  بّد  ل  الب�رشية، 
بع�ص  بداأت  فقد  احلراري.  الحتبا�ص  غاز  وانبعاثات 
البلدان املتقدمة التخفيف من الآثار ال�صارة لهذه 
وال�صتثمار يف  التدوير،  اإعادة  النبعاثات عن طريق 
التوجه  اأن هذا  التحتية.  غري  العام والبنية  النقل 
النامية،  البلدان  غالبية  اأمام  كبرية  عقبة  ي�صكل 
وقلة  النظيفة  الطاقة  تكاليف  ارتفاع  اإىل  نظراً 

توفرها.

مقايي�س جديدة لو�قع متغري

كان تطوير عملية القيا�ص دائماً ركيزة اأ�صا�صية يف 
يكن  القيا�ص مل  هذا  لكن  الب�رشية.  التنمية  نهج 
يوماً ملجرد القيا�ص. فدليل التنمية الب�رشية اأف�صح 
التقدم،  حول  التفكري  يف  جديد  نهج  اأمام  املجال 
وذلك باإطالق فكرة ب�صيطة ومقنعة يف اآن، وهي اأن 
اأكرث بكثري من الدخل. وعلى  الب�رشية هي  التنمية 
مدى الأعوام املا�صية 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�صاواة، 



تقرير التنمية الب�شرية 2010  ملخ�ص10

والفوارق بني اجلن�صني، والفقر.  وهذه الأدلة تعرّب عن 
البيانات.  توفر  يف  والتح�ّصن  القيا�ص  طرائق  تطّور 
باأبعاده  الب�رشية،  التنمية  دليل  التقرير  يقّدم  كما 
�صيغة  يف  والدخل،  والتعليم  ال�صحة  اأي  الثالثة، 
منقحة ا�صتفادت من النتقادات البناءة، ووُ�صعت 
با�صتخدام موؤ�رشات اأكرث مالءمة لقيا�ص التقّدم يف 

امل�صتقبل.  

وتعديل دليل التنمية الب�رشية بعامل عدم امل�صاواة، 
يو�صح عدم امل�صاواة يف كل بعد من الأبعاد التي 
اإليه  اأ�صار  هدفاً  ويخدم  الأ�صلي  الدليل  ي�صملها 
التقرير لأول مرة يف عام 1990.  وهذا التقرير يقدم 
دليل التنمية الب�رشية معّدلً بعامل عدم امل�صاواة، 
جمتمعات  يف  الب�رش  تنمية  مل�صتوى  كمقيا�ص 
ت�صود  فحيث  امل�صاواة.   عدم  من  حالت  ت�صهد 
التنمية  دليل  قيمة  تت�صاوى  التامة،  امل�صاواة 
عدم  بعامل  املعدل  الدليل  قيمة  مع  الب�رشية 
امل�صاواة.  ودليل التنمية الب�رشية ل�صخ�ص متو�صط 
يف اأي جمتمع يكون اأقل من جمموع دليل التنمية 
الب�رشية عندما يكون هناك عدم م�صاواة يف توزيع 
دليل  انخف�ص  وكلما  والدخل؛  والتعليم  ال�صحة 
التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم امل�صاواة )وكرب 
يكون  الب�رشية(،  التنمية  دليل  وبني  بينه  الفارق 
م�صتوى عدم امل�صاواة مرتفعاً. ويُطّبق هذا املقيا�ص 
نتائج  يلي بع�ص  بلداً. وفيما   139 التقرير على  يف 

تطبيق هذا املقيا�ص: 
يبلغ متو�صط الفارق يف دليل التنمية الب�رشية  	•
فدليل  املائة،  يف   22 امل�صاواة  عدم  ب�صبب 
التنمية الب�رشية العاملي البالغ 0،62 يف املائة يف 
اإذا ما ُعّدل  عام 2010 يهبط اإىل 0،49 يف املائة 
يعادل  النخفا�ص  وهذا  امل�صاواة،  عدم  بعامل 
هبوطاً من الفئة املرتفعة ح�صب دليل التنمية 
الب�رشية اإىل الفئة املتو�صطة. ويرتاوح الفارق بني 
دليل التنمية الب�رشية والدليل املعّدل بني 6 يف 
املائة يف اجلمهورية الت�صيكية، و45 يف املائة يف 
موزامبيق، حيث يتجاوز معّدل اخل�صارة يف قيمة 
الدليل 10 يف املائة يف اأربعة اأخما�ص البلدان و25 

يف املائة يف ُخم�صيها.
بُعد  من  اأكرث  يف  امل�صاواة  عدم  م�صتوى  يرتفع  	•
منخف�صاً  م�صتوى  ت�صجل  التي  البلدان  يف 
يف  اخل�صائر  تكرب  وكذلك  الب�رشية،  التنمية  يف 
على  اخل�صارة  ن�صبة  وتبلغ  الب�رشية.   التنمية 
و42  ناميبيا،  يف  املائة  يف   44 البلدان  م�صتوى 
يف املائة يف جمهورية اأفريقيا الو�صطى، و41 يف 
املائة يف هايتي ب�صبب عدم امل�صاواة يف اأكرث من 

بعد من الأبعاد الثالثة. 
الكربى الأفريقية  ال�صحراء  جنوب  بلدان  تعاين  	•
التنمية  دليل  �صعيد  على  الفوارق  اأكرب  من 
الب�رشية ب�صبب تفاقم عدم امل�صاواة يف الأبعاد 
يف  الفوارق  تُعزى  اأخرى  مناطق  ويف  الثالثة. 
مثل  واحد  بعد  يف  امل�صاواة  عدم  اإىل  الدليل 

ال�صحة يف جنوب اآ�صيا )ال�صكل 5(. 

احلرمان  اأوجه  اجلن�صني:  بني  للفوارق  جديد  مقيا�ص 
رئي�صي  والفتاة هي م�صدر  املراأة  التي تعاين منها 
من م�صادر عدم امل�صاواة. وكثرياً ما تعاين املراأة من 
متييز يف ال�صحة والتعليم و�صوق العمل، يحّد من 
لعدم  جديداً  مقيا�صاً  التقرير  هذا  ويقّدم  حريتها. 
التنمية  لدليل  نف�صه  الإطار  اإىل  ي�صتند  امل�صاواة 
الب�رشية ودليل التنمية الب�رشية املعّدل بعامل عدم 
امل�صاواة، والهدف منه هو تو�صيح الفوارق يف توزيع 
والرجل.  ويُظهر  املراأة  الب�رشية بني  التنمية  اإجنازات 

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

وال�صويد و�صوي�رشا.  
البلدان التي ت�صهد توزيعاً متفاوتاً يف التنمية  	•
بني  الفوارق  يف  ارتفاعاً  اأي�صاً  ت�صهد  الب�رشية 
يف  ارتفاعاً  ت�صهد  التي  والبلدان  والرجل،  املراأة 
اأي�صاً  ت�صهد  اجلن�صني  بني  الفوارق  م�صتوى 
البلدان  ومن  الب�رشية.  التنمية  توزيع  يف  تفاوتاً 
التي ت�صجل اأداء �صيئاً على امل�صتويني جمهورية 

اأفريقيا الو�صطى وهايتي وموزامبيق. 

ظاهرة  هو  الفقر  الأبعاد:  املتعّدد  الفقر  مقيا�ص 
هذا  لكن  التنمية،  �صاأن  �صاأنه  الأبعاد  متعددة 
باأرقام عامة.   الطابع املتعدد قد ُحجب يف املا�صي 
ويعتمد تقرير هذا العام دليل الفقر املتعدد الأبعاد، 
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�صها 
ويظهر عدد  الب�رشية،  التنمية  دليل  ي�صملها  التي 
اأي وجه من  الذين يعانون )من  الفقراء  الأ�صخا�ص 
التي  احلرمان  اأوجه  يُظهر عدد  احلرمان(، كما  اأوجه 
هذا  جتزئة  وميكن  فقرية.   معي�صية  اأ�رشة  تعي�صها 

ثالثة اأدلة جديدة 
لقيا�ص الرفاه من 
خمتلف جوانبه 
املتعددة االأبعاد، 

تتعلّق بعدم امل�ضاواة، 
والفوارق بني اجلن�ضني، 
والفقر.  وهذا التجديد 

هو نتيجة للتطّور 
يف طرائق القيا�ص 
والتح�ّضن يف توفر 

البيانات
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ح�صب  اأو  الإثنية،  والفئات  املناطق  ح�صب  الدليل 
بحيث  الأبعاد،  ح�صب  وكذلك  الأخرى،  التجّمعات 
يكون اأداة مرنة يف �صنع ال�صيا�صة العامة. ويظهر 

هذا الدليل ما يلي: 
بلدان    104 من  �صخ�ص  مليار   1،75 يعي�ص  	•
ثلث  اأي  الأبعاد،  املتعدد  الفقر  دليل  يغطيها 
�صكان هذه البلدان، يف فقر متعدد الأبعاد، حيث 
ثلث املوؤ�رشات على الأقل يدّل على حرمان �صديد 
املعي�صة.   م�صتوى  اأو  التعليم  اأو  ال�صحة  يف 
 1،44 باأن  التقديرات  اإليه  ت�صري  ما  يتجاوز  وهذا 
على  يعي�صون  البلدان  تلك  يف  �صخ�ص  مليار 
1،25 دولر يف اليوم اأو اأقل )مع اأنها دون الن�صبة 
التي تعي�ص على دولرين اأو اأقل(.  وتختلف اأمناط 

احلرمان عن اأمناط فقر الدخل يف اأوجه هامة. 
ت�صهد بلدان جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى    	•
اأعلى معّدل انت�صار للفقر املتعدد الأبعاد، حيث 
املائة يف جنوب  3 يف  قدره  اأدنى  بني حد  يرتاوح 
اأفريقيا وحد اأق�صى قدره 93 يف املائة يف النيجر.  
ويرتاوح متو�صط معّدل احلرمان بني 45 يف املائة 
يف الغابون ولي�صوتو و�صوازيلند، و69 يف املائة يف 
العامل  �صكان  ن�صف  يعي�ص  ذلك  ومع  النيجر. 
الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد يف جنوب 
اآ�صيا )51 يف املائة اأي 844 مليون ن�صمة( واأكرث 
من الربع يف اأفريقيا )28 يف املائة اأي 458 مليون 

ن�صمة(. 

*                       *                       *                   

وتقدم هذه املقايي�ص اجلديدة نتائج واأفكاراً جديدة 
ميكن اأن يُ�صرت�صد بها يف عملية مناق�صة ال�صيا�صة 
العامة وت�صميمها. فعندما تكون الفوارق يف دليل 
امل�صاواة، هذا  نتيجة لعدم  الب�رشية كبرية  التنمية 
اإذ ما ركز  اأن يحقق الكثري  اأن املجتمع ميكن  يعني 
نحو  التقّدم  يف  ت�صهم  اإ�صالحات  على  جهوده 
حتقيق الإن�صاف. وعندما يلتقي ارتفاع دليل الفقر 
فهذا  الدخل،  فقر  انخفا�ص  مع  الأبعاد  املتعدد 
يعني، اأن املجتمع ميكن اأن يحقق الكثري اإذا ما ركز 
على حت�صني تقدمي اخلدمات العامة الأ�صا�صية. وهذه 
ت�صمح  للبحث،  جديدة  جمالت  تفتح  املقايي�ص 
من  اأي  وح�صا�صة:  دقيقة  م�صائل  اإىل  بالتطرق 
البلدان جنحت يف احلد من عدم امل�صاواة يف التنمية 
الب�رشية؟ هل التقّدم املحرز يف حتقيق امل�صاواة بني 
اجلن�صني �صبب لنت�صار التنمية على نطاق وا�صع اأو 
نتيجة له؟ هل ي�صهم احلد من فقر الدخل يف تراجع 

الفقر املتعدد الأبعاد اأو يف تفاقمه؟ 

�لتنمية �لب�سرية يف �مل�ستقبل
على  العامة  ال�صيا�صة  برنامج  ماذا عن م�صتقبل 
احلايل ما  الو�صع  والدويل؟ يف  الوطني  ال�صعيدين 
ي�صجع، وفيه اأي�صاً ما يدعو اإىل احلذر.  التقّدم ممكن 
حتى بدون موارد �صخمة، وحت�صني حياة الإن�صان ل 
البلدان.  املتوفرة ملعظم  الو�صائل  اأكرث من  يتطلب 
التنمية  تعزيز  وم�صار  النجاح غري م�صمون،  اأن  اإلّ 
للظروف  وفقاً  واآخر  بلد  بني  يختلف  الب�رشية 

التاريخية وال�صيا�صية واملوؤ�ص�صية. 
فما ُكتب وقيل عن التنمية الب�رشية ركز على 
و�صفات موّحدة ميكن تطبيقها على جمموعة كبرية 
من البلدان. غري اأن الثغرات التي ينطوي عليها هذا 
امل�رشوع الفكري باتت الآن وا�صحة، ل خالف يذكر 
بفرادة  الإقرار  �رشورة  على  دليل  ذلك  ويف  عليها.  
املبادئ  �صمن  وخ�صو�صيتها،  واملجتمعات  البلدان 
الأ�صا�صية التي ميكن اأن ت�صرت�صد بها عملية و�صع 
ظروف  يف  الإمنائية  وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجيات 
خمتلفة. ومن تقرير عاملي كهذا التقرير، ي�صتطيع 
البحث،  ومي�صي يف  عامة،  عرباً  ي�صتخل�ص  اأن  املرء 
وحتليل برنامج ال�صيا�صة العامة، وتو�صيع املناق�صة، 

لتتفّرع يف جمالت مكّملة للفكرة العامة. 
امل�صاكل"  جلميع  الواحد  "احلل  نهج  كان  واإذا 
نهجاً غري �صالح، كيف ميكننا توجيه عملية �صنع 
يوم  كّل  وتنفذ  ت�صّمم  فال�صيا�صات  ال�صيا�صات؟ 
الإمنائية  واملوؤ�ص�صات  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف 
هذه  يف  وامل�صاعدة  امل�صورة  يطلبون  والباحثون 

العملية.  فيما يلي بع�ص الأفكار الأ�صا�صية: 

كانت  اإذا  عما  ال�صوؤال  اأولً:  املبادئ  يف  التفكري  	•
لي�ص  الب�رشية  للتنمية  ت�صلح  معّينة  �صيا�صة 
لأن �صيا�صات عديدة ت�صلح يف  الأمثل،  النهج 
بع�ص الظروف ول ت�صلح يف ظروف اأخرى.  علينا 
اأن ن�صاأل ما هي املبادئ التي ميكن على اأ�صا�صها 
الأمثلة على  ومن  املختلفة.  ال�صيا�صات  تقييم 
ال�صيا�صة  يف  والفقر  الإن�صاف  مراعاة  ذلك 
ال�رشاعات  معاجلة  يف  املوؤ�ص�صات  ودور  العامة، 
وت�صوية النزاعات. وتختلف كيفية تطبيق هذه 
الظروف  باختالف  حمّددة  �صيا�صات  يف  املبادئ 

املوؤ�ص�صية والهيكلية وال�صيا�صية. 

الدولة   قدرة  الواقع:  خ�صو�صية  مراعاة  	•
تدّل  التي  الأمثلة  من  هي  املوؤ�ص�صية  والقيود 
ومن  الواقع.  خ�صو�صية  مراعاة  اأهمية  على 
الأ�صباب املعروفة لالإخفاق افرتا�ص وجود الدولة 

هذه املقايي�ص 
اجلديدة تقّدم نتائج 
واأفكاراً جديدة ميكن 
اأن يُ�ضرت�ضد بها يف 
مناق�ضة ال�ضيا�ضة 
العامة وت�ضميمها
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افرتا�ص  اأو  الفعال،  التنظيمي  اجلهاز  اأو  القوية 
الوطنية  وال�صيا�صات  اإن�صائه.  اأو  زرعه  اإمكانية 
تهمل النطاق الأو�صع لالقت�صاد ال�صيا�صي، مع 
اأن هذا لي�ص من �صاحلها، ول ميكن لأي �صيا�صة 
ينطلق  مل  ما  بالواقع  ال�صلة  وثيقة  تكون  اأن 
ت�صميمها من فهم الوقائع املوؤ�ص�صية الفعلية. 

مواجهة  العاملية:  ال�صيا�صات  يف  حتّول  اإحداث  	•
التحديات العديدة، مثل الهجرة الدولية، وو�صع 
والت�صّدي  لال�صتثمار،  وفعالة  من�صفة  قواعد 
املناخ،  تغرّي  مثل  العامل،  تهدد  التي  للمخاطر 
فهذه  منفردة.  الدول  قدرة  تتجاوز  مهمة  هي 
ق�صايا تتطلب قيام نظام عاملي يعزز امل�صاءلة 
البلدان  اأقل  وي�صّم  وال�صفافية،  الدميقراطية 
عاملية  اقت�صادية  بيئة  تهيئة  اإىل  وي�صعى  منواً، 

م�صتقرة وم�صتدامة. 

ويف ال�صدى الذي اأحدثه تقرير التنمية الب�رشية 
دليل على اأن الفكر الذي تقوم عليه ال�صيا�صة العامة 
يتناول  معّمق  ببحث  وي�صتنري  ي�صرت�صد  اأن  ميكن 
عنا�رش  ومن  الب�رشية.   للتنمية  الأ�صا�صية  الأبعاد 
هذا التقليد برنامج من البحث والتحليل املكثف. 
ويظهر هذا التقرير كيفية العمل على امل�صي بهذا 
الربنامج من خالل حت�صني حتليل البيانات والجتاهات.  
ويبقى اأمامنا الكثري من العمل، بدءاً بالرتكيز على 
لتوجيه  البيانات  حتليل  حت�صني  هي:  اأولويات  ثالث 
التقليدية  النهج  عن  بديل  واإيجاد  املناق�صات، 
عدم  ق�صايا  فهم  يف  والتعّمق  التنمية،  لدرا�صة 
امل�صاواة، والتمكني، وال�صتدامة والتعر�ص للمخاطر. 
ول بد من اإعادة نظر جذرية يف اقت�صاد النمو 
النظرية  الأدبيات  هي  وكثرية  بالتنمية.  وعالقته 

والتجريبية التي تكاد ت�صاوي بني النمو القت�صادي 
والتنمية.  وتقوم هذه النماذج على افرتا�ص اأن الب�رش 
ل يهتمون اإل بال�صتهالك، ويكاد تطبيقها العملي 
يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صيا�صات  دور  على  ح�رشاً  يركز 
التنمية  نهج  اأ�صا�ص  اأن  غري  القت�صادي.   النمو 
الب�رشية ينطلق من عك�ص ذلك، اإذ يوؤكد اأن الرفاه 
تتيح  التي  بالإمكانات  اإنه  فح�صب:  باملال  لي�ص 
للب�رش اأن يعي�صوا حياتهم بالطريقة التي يختارونها 
جديد،  اقت�صاد  اإىل  دعوتنا  هنا  من  وين�صدونها. 
�صلباً  اأ�صا�صاً  يكون  الب�رشية  للتنمية  اقت�صاد 
ال�صيا�صات  ولتقييم  والنمو،  الب�رشي  الرفاه  لتعزيز 
يف  تقدم  من  حتققه  ملا  وفقاً  بتنفيذها  واللتزام 
والطويل.  الق�صري  الأجلني  يف  الب�رشية  التنمية 
لوثر  مارتني  كلمات  ح�صب  الب�رشي  فالتقّدم 
جهد  ثمرة  هو  بل  حتمياً،  ول  تلقائياً  "لي�ص  كينغ 
العمل  هذا  غري  ومن  ي�صتكني،  ل  و�صعي  يهداأ،  ل 
الركود  لقوى  مالذاً  نف�صه  الوقت  ي�صبح  الدوؤوب 
الب�رشية هي جت�صيد  التنمية  وفكرة  الجتماعي".  
من  ملتزمة  جمموعة  فكرة  وهي  اجلهود،  لهذه 
املفكرين واملمار�صني املقتنعني ب�رشورة تغيري طريقة 

التفكري يف تقّدم املجتمعات.  
اأن حتقيق برنامج التنمية الب�رشية يتطلب  غري 
امل�صي اإىل اأبعد من ذلك.  فالتنمية التي حمورها 
بل  فقط،  الفكري  بالعمل  تتحقق  ل  الإن�صان، 
و�صاملة،  من�صفة  اأ�ص�ص  على  التقّدم  بناء  تعني 
يف  الفعالة  امل�صاركة  من  النا�ص  متكني  تعني 
غري  من  الإجنازات  حتقيق  �صمان  تعني  التغيري، 
امل�صا�ص بحقوق الأجيال الآتية. ومواجهة التحديات 
�رشورة،  هي  بل  فح�صب،  ممكناً  اأمراً  لي�صت 
م�صى. وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  ملحة  و�رشورة 

التنمية التي حمورها 
االإن�ضان تعني بناء 
التقّدم على اأ�ض�ص 
من�ضفة و�ضاملة، 

تعني متكني النا�ص من 
امل�ضاركة الفّعالة يف 
التغيري، تعني �ضمان 
حتقيق االإجنازات من 
غري امل�ضا�ص بحقوق 

االأجيال االآتية 
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