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املالحظة الفنية  -1ح�ساب دليل التنمية الب�شرية
دليل التنمية الب�رشية هو قيا�س يخت�رص الإجنازات التي يحققها بلد معني
على �صعيد التنمية الب�رشية يف ثالثة �أبعاد رئي�سية هي :احلياة املديدة
وال�صحية ،واكت�ساب املعرفة ،وم�ستوى املعي�شة الالئق .وبذلك
ُيعترب الدليل املتو�سط الهند�سي ملجموعة من الأدلة املعروفة التي تقي�س
الإجنازات املحقّقة يف كل بعد من الأبعاد الثالثةّ .
لالطالع على مزيد
من التفا�صيل حول �أ�صل الدليل وطريقة ح�سابه ،ميكن مراجعة
كلوغمان ورودريغز و�شوي (Klugman, Rodriguez and Choi
) .((2011وت�صف هذه املالحظة خمتلف مراحل تكوين قيمة دليل
التنمية الب�رشية ،وم�صادر البيانات ،واملنهجية املعتمدة حل�ساب الدخل.

مراحل تقدير دليل التنمية الب�شرية

واملتو�سط الهند�سي الأق�صى للأدلة الناجتة عن العملية احل�سابية للفرتة
قيد الدرا�سة باعتباره احلد الأق�صى .وهذا يعادل تطبيق املعادلة )(1
للمتغيين.
مبا�رشة على املتو�سط الهند�سي
رّ
ومبا � ّأن دليل كل بعد من الأبعاد هو م�ؤ�رش افرتا�ضي يقي�س
الإمكانات يف كل ُبعد ،من املرجح �أن تكون دالة التحول من الدخل �إىل
الإمكانات مقعرة (�أناند و�سني  .)Anand and Sen 2000وبالتايل،
ي�ستخدم اللوغاريتم الطبيعي للقيم الفعلية الق�صوى والدنيا للدخل.

املرحلة الثانية :جتميع الأدلة الفرعية لتكوين دليل التنمية الب�رشية
املتو�سط الهند�سي لأدلة الأبعاد الثالثة:
دليل التنمية الب�رشية هو
ّ
)(2

      ()ILife 1/3 . IEducation 1/3 . IIncome 1/3

يجري تقدير دليل التنمية الب�رشية على مرحلتني.

مثال :فييت نام

املرحلة الأوىل :بناء دليل لكل ُبعد
يف املرحلة الأوىل حتدد قيمة ق�صوى وقيمة دنيا (�أي معامل مرجعية
متو�سط العمر املتوقّ ع عند الوالدة (ال�سنوات)
ّ
75.2
متو�سط �سنوات الدرا�سة (ال�سنوات)
ّ
5.5
للقيا�س) لكل م�ؤ�رش �أ�سا�سي لتحويل امل�ؤ�رشات �إىل دليل ترتاوح قيمته
متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع (ال�سنوات)
10.4
بني �صفر وواحد .وقد حددت القيمة الق�صوى على �أ�سا�س القيمة
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل (مبعادل القوة ال�رشائية
2, 805
الق�صوى التي �سجلتها امل�ؤ�رشات خالل الفرتة � .2011-1980أما القيمة
حم�سوب ًا بالدوالر الأمريكي)
مالحظة� :أجريت احل�سابات بتدوير الأرقام.
الدنيا ،فتعترب احلد الأدنى الالزم لال�ستمرار يف احلياة� ،أو القيمة التي
تعادل ال�صفر .وقد حددت القيمة الدنيا على النحو التايل� 20 ،سنة دليل متو�سط العمر املتوقّع عند الوالدة = 75.2 – 20 = 0.870
83.4 – 20
املتغيين
ملتو�سط العمر املتوقع عند الوالدة و�صفر من الأعوام لكل من
رّ
دليل متو�سط �سنوات الدرا�سة = 5.5 – 0 = 0.478
يف التعليم ،و 100دوالر �أمريكي لن�صيب الفرد من الدخل القومي
13.1 – 0
الإجمايل .ويعزى انخفا�ض القيمة املعتمدة للدخل �إىل وجود كمية
دليل متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع = 10.4 – 0 = 0.576
كبرية من الإنتاج غري امل�سجل وغري املح�سوب يف البيانات الر�سمية يف
18 – 0
االقت�صادات القريبة من احلد الأدنى.
دليل التعليم = 0.478 . 0.576 – 0 = 0.503
امل�ؤ�رش

معامل قيا�س دليل التنمية الب�رشية يف هذا التقرير
ال ُبعد

متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة

متو�سط �سنوات الدرا�سة
متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع
دليل التعليم املركب
ن�صيب الفرد من الدخل القومي
الإجمايل (مبعادل القوة ال�رشائية
حم�سوب ًا بالدوالر الأمريكي)

احلد الأق�صى امل�سجل

83.4
)اليابان(2011 ،
13.1
)اجلمهورية الت�شيكية(2005 ،
18.0
)حم ّدد(
0.978
)نيوزيلندا(2010 ،
107,721
)قطر(2011 ،

0.978 – 0
دليل الدخل = ln(2,805) – ln(100) = 0.478
)ln(107,721) – ln(100

احلد الأدنى
20.0

دليل التنمية الب�رشية = 0.870 . 0.503 . 0.478 = 0.593

0

م�صادر البيانات

0

•

0

•

100

بعد حتديد القيمة الق�صوى والدنيا ،حت�سب الأدلة الفرعية اخلا�صة بكل
ُبعد على النحو التايل:
قيمة ال ُبعد =

القيمة الفعلية  -القيمة الدنيا

القيمة الق�صوى  -القيمة الدنيا

)(1

املتغيين ،فيح�سب
بُعد التعليم ،ت�ستخدم املعادلة ( )1لكل من
رّ
املتو�سط الهند�سي للأدلة الناجتة لكل منهما ثم تطبق املعادلة ( )1ثانية
على املتو�سط الهند�سي للأدلة با�ستعمال ال�صفر باعتباره احلد الأدنى
172

تقرير التنمية الب�شرية

2011

القيمة

•
•

3

متو�سط العمر املتوقّع عند الوالدة� :إدارة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية التابعة للأمم املتحدة )(2011
متو�سط �سنوات الدرا�سة� :آخر بيانات مكتب تقرير التنمية الب�رشية
) ،(http://hdr.undp.org/en/statistics/ا�ستناد ًا �إىل بيانات
معهد اليون�سكو للإح�صاء حول التح�صيل العلمي(http://stats.،
)،uis.unesco.org/unescoوبا�ستخدام املنهجية املح ّددة يف
بارو ويل )Barro and Lee (2010a
متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع :بيانات معهد اليون�سكو للإح�صاء
)(2011
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل :البنك الدويل )،(2011a
و�صندوق النقد الدويل ) ،(2011و�شعبة الإح�صاءات يف الأمم
املتحدة ) ،(2011و�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية التابعة
للأمم املتحدة )(2011

منهجية ح�ساب الدخل

ُيح�سب الدخل القومي الإجمايل عادة بالأرقام اجلارية .وبهدف ت�سهيل
حتول هذه القيمة من
مقارنة قيمة الدخل القومي الإجمايل عرب الزمنّ ،
الأرقام اجلارية �إىل معادالت ثابتة عرب �أخذ القيمة الإ�سمية لن�صيب
الفرد من الدخل القومي الإجمايل وح�سابها على �أ�سا�س معادل القوة
ال�رشائية ل�سنة الأ�سا�س ( )2005وبناء �سل�سلة زمنية با�ستخدام مع ّدل منو
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل احلقيقي ،على �أ�سا�س ن�سبة
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل بالأرقام اجلارية بالعملة
املحلية �إىل معامل انكما�ش الناجت املحلي الإجمايل.
وت�صدر معادالت القوة ال�رشائية الر�سمية عن برنامج املقارنات
الدولية ،الذي جتمع يف �إطاره �أ�سعار �آالف ال�سلع واخلدمات املعادلة
يف العديد من البلدان .وتعود الدورة الأخرية لهذه البيانات �إىل عام
 2005وتغطي  146بلد ًا وينتج البنك الدويل تقديرات لأعوام خمتلفة
عن العام الأ�سا�س لربنامج املقارنات الدولية ت�ستند �إىل معدل الت�ضخم يف
الواليات املتحدة الأمريكية .ومبا �أن منظمات دولية ،مثل البنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل ،تعود �إىل العام الأ�سا�س الذي يعتمده برنامج
املقارنات الدولية ،يعتمد مكتب تقرير التنمية الب�رشية الطريقة نف�سها.
تطبق توقعات �صندوق
للح�صول على قيمة الدخل لعام ّ ،2011
النقد الدويل ب�ش�أن معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل (على �أ�سا�س

�أرقام النمو الثابت) على �أحدث قيمة للناجت القومي الإجمايل .وحت�سب
توقعات �صندوق النقد الدويل ملعدالت النمو بالعملة املحلية وبالأ�سعار
ال من معادل القوة ال�رشائية ،وذلك لتج ّنب تداخل ح�صيلة
الثابتة بد ً
حتويل معادل القوة ال�رشائية مع ح�صيلة النمو احلقيقي.

ح�ساب القيم غري املتوفرة

ويف حالة عدد قليل من البلدان حيث ينق�ص م�ؤ�رش من �أ�صل �أربعة
م�ؤ�رشات ،يتولىّ مكتب تقرير التنمية الب�رشية �سد هذا النق�ص عرب
ّ
ولالطالع
تقدير القيمة الناق�صة با�ستخدام مناذج الرتاجع بني البلدان.
على تفا�صيل هذه النماذج ميكن الرجوع �إىل العنوان التايل:
.http://hdr.undp.org/en/statistics/understanding/issues/
ويف هذا العدد من التقريرُ ،ح�سبت معدّالت حتويل معادالت القوة
ال�رشائية لثالثة بلدان (الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،وباالو ،وكوبا)،
وقدّر متو�سط �سنوات الدرا�سة املتوقع خلم�سة بلدان (بربادو�س،
وتركمان�ستان ،واجلبل الأ�سود ،و�سنغافورة ،وهايتي) ،و ُقدّر متو�سط
�سنوات الدرا�سة لثمانية بلدان (�إريرتيا� ،أنتيغوا وبربودا ،و�سانت
فن�ست وجزر غرينادين ،و�سانت كيت�س ونيف�س ،و�سانت لو�سيا،
وغرينادا ،وفانواتو ،وكرييبا�س) ،وهكذا ي�صبح عدد البلدان التي
يغطيها دليل التنمية الب�رشية  187بلد ًا بعد �أن كان  169بلد ًا يف عام .2010

املالحظة الفنية  -2قيا�س دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم امل�ساواة
يعالج دليل التنمية الب�رشية معد ًال بعامل عدم امل�ساواة التفاوت يف م�صادر البيانات

التوزيع بني ال�سكان يف كل بُعد من �أبعاد التنمية الب�رشية .وهذا الدليل
قائم على جمموعة من الأدلة املركبة التي تبينّ التوزيع يف كل بُعد
اقرتحها فو�سرت ولوبيز-كالفا و�شيكيلي (Foster, Lopez-Calva
) ،(and Szekely (2005على �أ�سا�س جمموعة مقايي�س عدم امل�ساواة
التي و�ضعها �أتكين�سون ( .)Atkinson 1970والدليل يف هذه احلالة
هو املتو�سط الهند�سي للمتو�سطات الهند�سية جلميع ال�سكان يف كل بُعد
على حدة (ملزيد من التفا�صيل ،انظر �ألكري وفو�سرت Alkire and
.)Foster 2010
ال بعامل عدم امل�ساواة التفاوت يف
ويبينّ دليل التنمية الب�رشية معد ً
�أبعاد دليل التنمية الب�رشية عن طريق "ح�سم" متو�سط القيمة لكل بعد
من الأبعاد وفق ًا مل�ستوى عدم امل�ساواة فيه .وت�ساوي قيمة دليل التنمية
ال بعامل عدم امل�ساواة قيمة دليل التنمية الب�رشية الأ�صلي
الب�رشية معد ً
حيث تكون امل�ساواة تامة بني اجلميع .وتكون قيمة دليل التنمية الب�رشية
ال بعامل عدم امل�ساواة �أقل من قيمة الدليل الأ�صلي يف حال عدم
معد ً
ال بعامل عدم امل�ساواة
امل�ساواة .وهكذا يكون دليل التنمية الب�رشية معد ً
تعبري ًا عن امل�ستوى الفعلي للتنمية الب�رشية (�إذ يقي�س عدم امل�ساواة)،
بينما ميكن اعتبار دليل التنمية الب�رشية م�ؤ�رش ًا للتنمية الب�رشية "املحتملة"
(�أي امل�ستوى الأق�صى لدليل التنمية الب�رشية) الذي ميكن حتقيقه يف حال
انتفاء عدم امل�ساواة .و"الفارق" يف التنمية الب�رشية الذي يعزى �إىل
عدم امل�ساواة هو الفارق بني دليل التنمية الب�رشية ودليل التنمية الب�رشية
ال بعامل عدم امل�ساواة بالن�سبة املئوية.
معد ً

ي�ستند ح�ساب دليل التنمية الب�رشية �إىل جماميع م�ستمدة من م�صادر
على م�ستوى البلدان كاحل�سابات القومية للدخل .لذلك يُفرت�ض �أن
ال بعامل عدم امل�ساواة على م�صادر بديلة
يعتمد دليل التنمية الب�رشية معد ً
للبيانات للح�صول على التوزيع الفعلي يف كل بُعد .ولقيا�س التوزيع
يف خمتلف الأبعاد وحدات خمتلفة ،فتوزيع الدخل و�سنوات الدرا�سة
يُقا�س على م�ستوى الأفراد بينما يُقا�س توزيع متو�سط العمر املتوقع عند
الوالدة على م�ستوى جمموعات افرتا�ضية.
ويجري تقدير عدم امل�ساواة يف التوزيع يف كل بُعد من �أبعاد دليل
التنمية الب�رشية على النحو التايل:
• متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة ،على �أ�سا�س بيانات جداول
العمر املتوقّع املخت�رصة ال�صادرة عن �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية التابعة للأمم املتحدة ( .)2011وهذا التوزيع متاح
عرب الفرتات العمرية (�صفر ،1-و ،5-1و ،... ،10-5و85
و�أكرث) ،وهو ي�شمل معدالت الوفيات ومتو�سط العمر عند الوفاة
لكل فئة عمرية.
متو�سط �سنوات الدرا�سة ،على �أ�سا�س بيانات م�سوح الأ�رس
•
املعي�شية املدجمة يف قواعد البيانات الدولية ،مثل درا�سة لك�سمربغ
للدخل ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،وم�سح
الدخل والأحوال املعي�شية يف االحتاد الأوروبي للمكتب الإح�صائي
للجماعات الأوروبية ،وقاعدة البيانات الدولية لتوزيع الدخل
للبنك الدويل ،وامل�سح املتعدد امل�ؤ�رشات للمجموعات ملنظمة
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الأمم املتحدة للطفولة ،وامل�سح ال�صحي والدميغرايف ل�رشكة ICF
 ،Macroوم�سح ال�صحة العاملي ملنظمة ال�صحة العاملية ،وقاعدة
البيانات العاملية عن تفاوت الدخل جلامعة الأمم املتحدة.
• التفاوت يف م�ستوى املعي�شة ،على �أ�سا�س ن�صيب الفرد املتاح من
دخل الأ�رسة� ،أو ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الأ�رسة� ،أو الدخل
املحت�سب على �أ�سا�س منهجية مطابقة م�ؤ�رشات الأ�صول (هارتغني
وفوملر  )Harttgen and Vollmer 2011با�ستخدام قاعدات
البيانات وامل�سوح امل�شار �إليها.
لالطالع على املجموعة الكاملة مل�صادر البيانات امل�ستخدمة يف
تقدير عدم امل�ساواة يف عام  ،2011ميكن الرجوع �إىلhttp://hdr. :
.undp.org/en/statistics/ihdi/

ال بعدم امل�ساواة
وهكذا ميثل املتو�سط الهند�سي املتو�سط احل�سابي مع ّد ً
يف التوزيع.
وتحُ �سب �أدلة الأبعاد املعدلة بعامل عدم امل�ساواة ،ب�رضب �أدلة
�أبعاد دليل التنمية الب�رشية ،Ix ،بعامل ( ،)1 – Axحيث  Axاملحدد
باملعادلة  1ميثل مقيا�س �أتكين�سون.
I x* = (1 – Ax) . Ix
*
� ،I Incomeإىل دليل
وي�ستند دليل الدخل املعدل بعامل عدم امل�ساواة،
الدخل القومي الإجمايل غري املعدل .IIncome* ،وبذلك يعبرّ دليل التنمية
الب�رشية معدال ًبعامل عدم امل�ساواة عن جممل �آثار عدم امل�ساواة يف الدخل.

املرحلة الثالثة :جمع �أدلّة الأبعاد حل�ساب دليل التنمية الب�رشية
معد ًال بعامل عدم امل�ساواة
ال بعامل عدم امل�ساواة هو املتو�سّ ط الهند�سي
دليل التنمية الب�رشية معد ً
يجري ح�ساب دليل التنمية الب�رشية معد ً
ال بعامل عدم امل�ساواة على لأدلة الأبعاد الثالثة معدّلة بعامل عدم امل�ساواة� .أوالً ،يح�سب دليل
ثالث مراحل.
ال بعامل عدم امل�ساواة الذي يت�ضمن دليل الدخل
التنمية الب�رشية معد ً
غري املعدل (*:)IHDI
املرحلة الأوىل :قيا�س عدم امل�ساواة يف �أبعاد دليل التنمية
* 3 * .
*
= IHDI* = ILife IEducation . IIncome
الب�رشية
ال بعامل عدم امل�ساواة �إىل جمموعة
ي�ستند دليل التنمية الب�رشية معد ً
3
*(1– ALife) . ILife . (1– AEducation) . IEducation . (1– AIncome) . IIncome
مقايي�س عدم امل�ساواة التي و�ضعها �أتكين�سون ( )1970ويحدد عامل
املخاطرة  εبواحد) .(1ويف هذه احلالة ،يجري قيا�س عدم امل�ساواة
ومن ثم ،يح�سب دليل التنمية الب�رشية على �أ�سا�س دليل الدخل غري
با�ستخدام املعادلة التالية  ،A = 1– g/μحيث الرمز  gميثل املتو�سط
الهند�سي ،و μاملتو�سط احل�سابي يف التوزيع ،وبالتايل ت�صبح املعادلة :املعدل (*.)HDI

ح�ساب دليل التنمية الب�شرية معدالً بعامل عدم
امل�ساواة

X1 …Xn
–
X

n

*ILife . IEducation . IIncome

– Ax = 1

)(1

حيث ت�سل�سل { }X1 …, Xnميثل التوزيع يف الأبعاد املختارة .وحت�سب
متغي (العمر املتوقّع ،و�سنوات الدرا�سة ون�صيب الفرد
قيمة  Axلكل
رّ
)(2
املتاح من الدخل �أو من اال�ستهالك) .
وال يقبل املتو�سط الهند�سي يف املعادلة ) (1قيمة ال�صفر .ولذلك ،يف
حالة متو�سط �سنوات الدرا�سة ،تزاد �سنة واحدة �إىل الأرقام امل�سجلة
لغر�ض ح�ساب عدم امل�ساواة .ويف حالة االرتفاع �أو االنخفا�ض
املفرط يف قيمة ن�صيب الفرد من الدخل ،تقتطع ن�سبة  0.5يف املائة من
اخلم�س الأعلى يف التوزيع للحد من ت�أثري القيمة املرتفعة جد ًا وي�ستعا�ض
عن الدخل ال�سالب �أو املنعدم يف اخلم�س الأ�سفل بالقيمة الدنيا وهي 0.5
يف املائة من �أ�سفل توزيع الدخل الإيجابي .ملزيد من التفا�صيل يف
ال بعامل عدم امل�ساواة ،انظر
حتليل دقائق دليل التنمية الب�رشية مع ّد ً
كوفا�سيفيت�ش ).(Kovacevic) (2010

وفق عامل عدم امل�ساواة
املرحلة الثانية :تعديل �أدلة الأبعاد _
يعدل متو�سط الإجنازات يف ُبعد ُمعينّ  ،X،وفق عامل عدم امل�ساواة
على النحو التايل:
–
X . (1 – Ax) = n X1 …Xn
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3

= *HDI

وحت�سب الن�سب املئوية للفارق بني قيا�س كل من الدليل والدليل
املعدل الناجتة من عدم امل�ساواة على النحو التايل:
3
*IHDI
– Loss = 1
)= 1 – (1–ALife) . (1–AEducation) . (1–AIncome
*HDI

وباعتبار �أن ن�سبة الفارق الناجتة من عدم امل�ساواة يف توزيع
الدخل هي ذاتها يف متو�سط الدخل واللوغاريتم ،يح�سب دليل التنمية
ال بعامل عدم امل�ساواة على النحو التايل:
الب�رشية معد ً
(1–ALife) . (1–AEducation) . (1–AIncome) . HDI

3

IHDI* .
= HDI
*HDI

مالحظات حول املنهج ّية وقيودها

= IHDI

ي�ستند دليل التنمية الب�رشية املعدل بعامل عدم امل�ساواة �إىل مبد�أ التقارب
�ضمن املجموعات الفرعية .وعلى هذا الأ�سا�س �أي حت�سن �أو تدهور
يف توزيع التنمية الب�رشية �ضمن جمموعة معينة من املجتمع (بينما تبقى
تغيات على م�ستوى
تغي يف املجموعات الأخرى) ي�ؤدي �إىل رّ
بدون رّ
قيا�س التنمية الب�رشية يف املجمل .وهذا الدليل يتبع م�سار ًا م�ستقالً� ،أي
�إن جتميع البيانات بني الأفراد �أو املجموعات والأبعاد املختلفة ي�ؤدي

�إىل النتيجة نف�سها ،وبالتايل ال حاجة �إىل االعتماد على ت�سل�سل معينّ �أو
م�صدر واحد من البيانات .ويف هذه احلالة ،ميكن �إجراء التقديرات
لعدد كبري من البلدان.

مثال :بريو
متو�سط العمر
ّ
املتوقّ ع عند الوالدة

امل�ؤ�رش

دليل ال ُبعد

قيا�س عدم
امل�ساواة

الدليل املعدل
بعامل عدم امل�ساواة

74.0

0.852

0.148

(1–0.148) ∙ 0.852 = 0.728

متو�سط �سنوات
الدرا�سة

8.7

0.662

متو�سط �سنوات
الدرا�سة املتوقع

12.9

0.717

لوغاريتم الدخل
القومي الإجمايل

9.03

0.634

الدخل القومي
الإجمايل

8,389

0.077

دليل التعليم

0.704

0.240

(1–0.240) ∙ 0.704 = 0.535

ومن �أبرز �شوائب دليل التنمية الب�رشية املعدل بعامل عدم امل�ساواة
عدم قدرته على تبيان الرتابط بني الأبعاد وبالتايل عدم قدرته على
قيا�س الفوارق املتداخلة .ولتفادي هذه امل�شكلة ،يجب �أن يكون قيا�س
جميع البيانات املتعلقة بكل فرد م�ستمدة من م�سح واحد غري �أن ذلك
م�ستحيل يف الوقت الراهن يف حالة العديد من البلدان.
دليل التنمية الب�رشية
معد ًال بعامل عدم
امل�ساواة

دليل التنمية الب�رشية
دليل التنمية
الب�رشية على
�أ�سا�س الدخل
غري املعدل

0.852 . 0.704 . 0.077 = 0.359

دليل التنمية
الب�رشية

0.852 . 0.704 . 0.634 = 0.725

3

3

0.728. 0.535 . 0.054 = 0.275

الفارق

(بالن�سبة
املئوية)
3

1–0.275/0.359
= 0.232

(0.275 / 0.359) . 0.725 = 0.557

مالحظة� :أجريت احل�سابات بتدوير الأرقام.

0.300

(1–0.300) ∙ 0.077 = 0.054

املالحظة الفنية  -3دليل الفوارق بني اجلن�سني
يقي�س دليل الفوارق بني اجلن�سني العوائق التي تواجهها املر�أة يف
ثالثة �أبعاد هي :ال�صحة الإجنابية ،والتمكني ،و�سوق العمل ،وذلك
يف البلدان حيث تتوفر البيانات بنوعية مقبولة .ويبينّ الدليل الفرق
يف م�ستوى التنمية الب�رشية الناجت من عدم الت�ساوي يف الإجنازات
بني املر�أة والرجل يف الأبعاد الثالثة .وترتاوح قيمة هذا الدليل بني
�صفر حيث امل�ساواة التامة بني الرجل واملر�أة ،و 1حيث االنعدام التام
للم�ساواة بني الرجل واملر�أة يف جميع الأبعاد مو�ضوع القيا�س.
ويرتكز ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على مقيا�س اقرتحه
�سيث ) (Seth 2009لعدم امل�ساواة ي�أخذ يف احل�سبان الرتابط بني الأبعاد.
ويح�سب الدليل على �أ�سا�س املتو�سط العام ملتو�سطات عامة تحُ �سب على
ال املتو�سط الهند�سي ملختلف الأبعاد ،ثم حت�سب
النحو التايلُ :يح�سب �أو ً
املتو�سطات للمر�أة والرجل على حدة؛ وجتمع با�ستخدام متو�سط واحد
للجن�سني.

م�صادر البيانات
•

•
•
•

•

معدل وفيات الأمهات :منظمة ال�صحة العاملية ،ومنظمة الأمم
املتحدة للطفولة ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،والبنك الدويل
()2010
معدل خ�صوبة املراهقات� :إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية
التابعة للأمم املتحدة ()2011
ح�صة كل من الن�ساء والرجال من مقاعد املجل�س النيابي :قاعدة
بيانات بارلني ( )Parlineلالحتاد الربملاين الدويل ()2011
ن�سبة ال�سكان من ذوي التح�صيل العلمي الثانوي والعايل :مكتب
تقرير التنمية الب�رشية� ،آخر تقديرات بارو ويل ()2010b
باال�ستناد �إىل بيانات معهد اليون�سكو للإح�صاء حول التح�صيل
العلمي ()http://stats.uis.unesco.org/unesco/
معدل امل�شاركة يف �سوق العمل :منظمة العمل الدولية ()2011

ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني

يجري ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني على خم�س مراحل.

املرحلة الأوىل :معاجلة قيمة ال�صفر والقيم املفرطة
ال ب ّد من حتديد قيمة دنيا لكل م�ؤ�رش من م�ؤ�رشات العنا�رص لأن املتو�سط
الهند�سي ال يقبل القيمة �صفر .وقد ُحدّدت هذه القيمة بن�سبة  0.1يف املائة
ملعدّل خ�صوبة املراهقات ،وح�صة الن�ساء من املقاعد الربملانية ،ومعدّل
التح�صيل العلمي الثانوي والعايل ،ومعدّل م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل .ويف حالة البلدان حيث متثيل املر�أة يف املجال�س النيابية �صفر
يف املائة ،ي�ستعا�ض عنه بن�سبة  0.1يف املائة لأن املتو�سط الهند�سي ال
يقبل ال�صفر كما �إن للمر�أة �شيئ ًا من النفوذ ال�سيا�سي يف مثل تلك البلدان.
ولأن ارتفاع معدّالت الوفيات يعني انخفا�ض م�ستوى الرعاية
ال�صحية ،يُح�سب معدل وفيات الأمهات على �أ�سا�س حد �أدنى هو 10
وفيات لكل  100,000والدة حية وحد �أق�صى هو  1,000حالة وفاة
لكل  100,000والدة حية .وا�ستند يف ذلك �إىل افرتا�ض �أن البلدان
التي يتجاوز فيها معدل الوفيات الألف ال تختلف كثري ًا من حيث عدم
القدرة على تهيئة الظروف املالئمة لتح�سني �صحة الأمهات ،و�أن
البلدان التي يرتاوح فيها معدل الوفيات بني  1و 10لكل 100,000
والدة حية مت�شابهة مبدئي ًا من حيث م�ستوى الأداء.
ولالطالع على حتليل دقائق هذا الدليل ميكن الرجوع �إىل :غاي
ّ
و�آخرين ).(Gaye et al. 2010
املرحلة الثانية :جتميع البيانات يف خمتلف الأبعاد للمر�أة والرجل
على حدة با�ستخدام املتو�سطات الهند�سية
بهدف ح�ساب الرتابط بني الأبعاد ،يُ�صار �إىل جتميع البيانات يف
خمتلف الأبعاد للرجل واملر�أة على حدة با�ستخدام متو�سط هند�سي
(انظر �سيث .)2009

املالحظات الفنية
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يف حالة الن�ساء والفتيات ،تكون معادلة التجميع:
. (PR . SE ) 1/2 . LFPR
F
F
F

1/2

10 . 1
MMR AFR

3

= GF

يف حالة الرجال والفتيان ،تكون معادلة التجميع:
GM = 3 1 . (PRM . SEM) 1/2 . LFPRM

من ال�رضوري �أن ُيعاد ح�ساب مع ّدل وفيات الأمهات عند 0.1
ملعادلة احل�ساب للن�ساء والفتيات بحيث تعك�س اقتطاع املعدل الأدنى
عند ع�رش وفيات .وهذا تعديل جديد �أدخل �إىل تقرير التنمية الب�رشية
لعام .)3(2011

املرحلة الثالثة :جتميع البيانات با�ستخدام متو�سط واحد للجن�سني
جتمع �أدلة اجلن�سني با�ستخدام متو�سط واحد للرجل واملر�أة لتكوين دليل
متوازن للجن�سني.
–1

(GF)–1 + (GM)–1
= )HARM (GF , GM
2

ويعك�س ا�ستخدام متو�سط جتميع املتو�سطات الهند�سية يف كل
جمموعة عدم امل�ساواة بني الرجل واملر�أة كما يراعي الرتابط بني
الأبعاد املختلفة.

املرحلة الرابعة :ح�ساب املتو�سط الهند�سي للمتو�سطات
احل�سابية لكل م�ؤ�رش
يجري ح�ساب املعيار املرجعي لعدم امل�ساواة بتجميع الأدلة للرجل
واملر�أة با�ستخدام معامالت مت�ساوية (�أي بالت�ساوي بني اجلن�سني) ومن
ثم بتجميع الأدلة يف خمتلف الأبعاد.
Health . Empowerment . LFPR
10 . 1
+ 1 /2
MMR AFR
حيث

)

PRM . SEM /2

( PR . SE +
F

F

LFPRF + LFPRM
2

3

وال يعترب عن�رص ال�صحة  Healthمن املعايري التي يح�سب على
�أ�سا�سها متو�سط الأدلة للن�ساء والرجال لأنها ال ت�ساوي يف الأهمية �أكرث
من ن�صف م�ؤ�رشي ال�صحة الإجنابية ،وهما عدد �أقل من الوفيات يف
�صفوف الأمهات وعدد �أقل من حاالت احلمل يف �صفوف املراهقات.

املرحلة اخلام�سة :ح�ساب دليل الفوارق بني اجلن�سني
يح�سب دليل الفوارق بني اجلن�سني مبقارنة الدليل املوزع بالت�ساوي
بني اجلن�سني واملعيار املرجعي،

مثال :لي�سوتو

) HARM (GF , GM
–GF,– M
ال�صحة

–1
�سوق العمل

التمكني

ن�سبة ال�سكان من ذوي
التح�صيل العلمي
التمثيل يف
معدل وفيات معدل خ�صوبة
املجل�س النيابي الثانوي والعايل
املراهقات
الأمهات

املر�أة

530

الرجل

_

F+M
2

= 0.508

73.5

0.229

0.243

0.719

_

0.771

0.203

0.787

0.229 . 0.243 + 0.771 . 0.203
2
= 0.316

) () (
1
73.5
2

+1

معدل امل�شاركة
يف �سوق العمل

10
530

0.719 + 0.787
2
= 0.743

عالمة (_) تعني ال ينطبق.

با�ستخدام املعادالت ال�سابقة ،ي�ستنتج مبا�رشة ما يلي:
0.229 . 0.243 . 0.719

10 . 1
530 73.5

GF 0.134 = 3
3

1 . 0.771 . 0.203 . 0.787

= GF, M

= GM 0.675

GF,– M– 0.492 = 0.508 . 0.316 . 0.743
3

= Health
–1

= Empowerment

= LFPR

1
1
1
+
2 0.134 0.675

دليل الفوارق بني اجلن�سني

=HARM (GF , GM ) 0.230

1- (0.230/0.492) = 0.532

املالحظة الفنية  -4دليل الفقر املتعدد الأبعاد
يقي�س دليل الفقر املتعدد الأبعاد �أوجه ًا خمتلفة من احلرمان على
امل�ستوى الفردي يف جماالت ال�صحة والتعليم وم�ستوى املعي�شة .وهو
ي�ستند �إىل البيانات الدقيقة من م�سوح الأ�رس املعي�شية ،وحل�سابه ت�ؤخذ
جميع امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة من م�سح واحد خالف ًا حل�ساب دليل التنمية
الب�رشية املعدل بعامل عدم امل�ساواة حيث ت�ؤخذ امل�ؤ�رشات من م�صادر
االطالع على �ألكري و�سانتو�س
خمتلفة .ملزيد من التفا�صيل ،ميكن
ّ
(.)2010
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املنهج ّية

يُحدد لكل فرد جمموع معينّ من النقاط وفق ًا لأوجه حرمان �أ�رسته يف
كل من امل�ؤ�رشات الع�رشة .واملجموع الأق�صى من النقاط هو  100يف
املائة ،وحت�سب م�ؤ�رشات الأبعاد بالت�ساوي (وتكون النتيجة الق�صوى
لكل بعد  33.3يف املائة) .ولكل من بعدي ال�صحة والتعليم م�ؤ�رشان،
ي�ساوي كل م�ؤ�رش منها �( 5/3أي  16.7يف املائة)� .أما ُبعد م�ستوى املعي�شة
في�شمل �ستة م�ؤ�رشات ،وي�ساوي كل منها �( 5/9أو  5.6يف املائة).

وحتدّد النقاط املرجعية على النحو التايل:
• التعليم :وجود فرد يف الأ�رسة مل ُي ِنه خم�س �سنوات من الدرا�سة
ووجود ولد واحد على الأقل يف �سن الدرا�سة (حتى ال�صف الثامن)
وغري ملتحق باملدر�سة.
• ال�صحة :وجود فرد من الأ�رسة يعاين من �سوء التغذية ووفاة ولد
�أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة.
• م�ستوى املعي�شة :م�ؤ�رشات م�ستوى املعي�شة هي عدم احل�صول على
الكهرباء ،وعدم احل�صول على مياه ال�رشب النظيفة ،وعدم
احل�صول على مرافق حم�سّ نة لل�رصف ال�صحي ،وا�ستخدام وقود
"و�سخ" للطهو (الروث �أو احلطب �أو الفحم) ،وال�سكن يف منزل
�أر�ضه تراب ،وعدم امتالك �سيارة �أو �شاحنة �أو �أي �آلية م�شابهة
واقتناء و�سيلة واحدة من هذه الو�سائل على الأكرث :دراجة،
دراجة نارية ،راديو ،ثالجة ،هاتف ،تلفاز.
ولتحديد الفقر املتعدد الأبعاد ،جتمع النقاط امل�سجلة يف كل وجه من
�أوجه احلرمان للح�صول على قيا�س احلرمان يف الأ�رسة ،الذي يُرمز
�إليه بـ  .cواحلد الفا�صل بني الفقري وغري الفقري هو  33.3يف املائة،
�أي ما يعادل ثلث امل�ؤ�رشات املرجحة .ف�إذا كانت ح�صيلة  33.3 cيف
املائة �أو �أكرث ،تكون الأ�رسة املعي�شية (وكل �أفرادها) يف حالة فقر متعدد
الأبعاد� .أما الأ�رس التي ترتاوح نقاطها بني � 20أو �أكرث و�أقل من 33.3
يف املائة ،فتكون عر�ضة للوقوع يف حالة الفقر املتعدد الأبعاد .و�أما
الأ�رس التي تبلغ نقاطها  50يف املائة و�أكرث ،فتكون يف حالة فقر �شديد
متعدّد الأبعاد.
وقيمة دليل الفقر املتعدد الأبعاد هي حا�صل �رضب مقيا�سني :ن�سبة
ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد �إىل جمموع ال�سكان
و�شدة الفقر (�أو نطاقه).
ون�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد،H ،
ت�ساوي:

قيمة احلرمان املح�سوبة يف الأ�رسة املعي�شية :1
5
5
+ 1.
= 2.22
3
9

1.

وتعادل � 2.22/10 = 0.222أو  22.2يف املائة

مثال با�ستخدام بيانات افرتا�ضية
امل�ؤ�رشات

حجم الأ�رسة

الأ�رس املعي�شية
1

2

3

4

4

7

5

4

الن�سب

التعليم
مل يتمّم �أي فرد خم�س �سنوات درا�سية

0

1

0

1

5/3 or 16.7%

ولد واحد على الأقل يف �سنّ الدرا�سة غري ملتحق
باملدر�سة �أو

0

1

0

0

5/3 or 16.7%

ال�صحة

فرد واحد على الأقل يعاين من �سوء التغذية
وفاة ولد �أو �أكرث

0

0

1

0

5/3 or 16.7%

1

1

0

1

5/3 or 16.7%

م�ستوى املعي�شة

ة

q
n

		
			
حيث  qهو عدد ال�سكان الذين يعانون من الفقر املتعدد الأبعاد و nهو
جمموع ال�سكان.
=H

وتبينّ �شدة الفقر ،A ،متو�سط ن�سبة امل�ؤ�رشات املقا�سة ،التي تدل
على حرمان ال�سكان الفقراء .ويف حالة الأ�رس الفقرية فقط ،جتمع
نقاط احلرمان امل�سجلة وتق�سم على جمموع عدد ال�سكان الذين يعانون
من الفقر:
q
∑1c
q

=A

		
حيث  cهو جمموع �أوجه احلرمان التي يعاين منها الفقراء.
مالحظات

( )1ي�شري عامل املخاطرة يف عدم امل�ساواة �إىل درجة الرتكيز على الإجنازات الدنيا وعدم الرتكيز على الإجنازات
العليا.
X w … X nw
 Âx = 1 – 1 nحيث . ∑1n wi = 1
( )2تق ّدر  Axعلى �أ�سا�س بيانات امل�سح با�ستخدام الرتجيحات املعتمدة،
∑1 wi Xi
n

ال كهرباء

0

1

1

1

5/9 or 5.6%

ال ح�صول على مياه �رشب نظيفة

0

0

1

0

5/9 or 5.6%

ال ح�صول على مرافق حم�سّ نة لل�رصف ال�صحي

0

1

1

0

5/9 or 5.6%

ال�سكن يف منزل �أر�ضه تراب

0

0

0

0

5/9 or 5.6%

ا�ستخدام وقود «و�سخ» للطهو (الروث� ،أو
احلطب� ،أو الفحم)

1

1

1

1

5/9 or 5.6%

ال �سيارة وعلى الأكرث �إحدى هذه الو�سائل :دراجة،
دراجة نارية ،راديو ،ثالجة ،هاتف ،تلفاز

0

1

0

1

5/9 or 5.6%

النتائج
جممل حرمان الأ�رسة( ،c ،جمموع نقاط كل
وجه من �أوجه احلرمان م�رضوب بن�سبته)
هل الأ�رسة املعي�شية فقرية ()c > 33.3%؟

50.0% 38.9% 72.2% 22.2%
كال

نعم

نعم

نعم

مالحظة 1 :يعني احلرمان يف م�ؤ�رش واحد� ،صفر يعني عدم احلرمان.

ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من الفقر (:)H
7+5+4
= 0.800
4+7+5+4

( 80يف املائة من ال�سكان يعي�شون يف �أ�رس معي�شية فقرية)
�شدة الفقر (= )A
)(7.22/10 . 7) + (3.89/10 . 5) + (5.00/10 . 4
= 0.5625
)(7+5+4

(ال�شخ�ص الفقري حمروم من  56يف املائة من امل�ؤ�رشات املقي�سة).
MPI = H . A = 0.450

(ُ )3ح�سب دليل الفوارق بني اجلن�سني لفرتات اخلم�س �سنوات من � 1995إىل  2011باال�ستناد �إىل البيانات واملنهجية
املو�ضحة على العنوان.http://hdr.undp.org/en/statistics/gii :

1

عملية احل�ساب واملحافظة على عموميته ،ي�شار �إىل املعادلة  1على �أنها مقيا�س �أتكين�سون.
ولكن حر�ص ًا على تب�سيط ّ
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املناطق
البلدان العربية ( 20بلداً�/أر�ضاً)

الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،والأردن ،والإمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وتون�س ،واجلزائر ،واجلمهورية العربية ال�سورية،
وجيبوتي ،وال�سودان ،وال�صومال ،والعراق ،وعمان ،وقطر ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وم�رص ،واملغرب ،واململكة العربية
ال�سعودية ،واليمن.

�رشق �آ�سيا واملحيط الهادئ ( 24بلداً)

�إندوني�سيا ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وباالو ،وتايلند ،وتوفالو ،وتونغا ،وتيمور-لي�شتي ،وجزر �سليمان ،وجزر مار�شال ،وجمهورية
كوريا ال�شعبية الدميقراطية ،وجمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية ،و�ساموا ،وال�صني ،وفانواتو ،والفلبني ،وفيجي ،وفييت نام،
وكمبوديا ،وكرييبا�س ،وماليزيا ،ومنغوليا ،وميامنار ،وناورو ،وواليات ميكرونيزيا املوحدة.

�أوروبا و�آ�سيا الو�سطى( 30( )1بلداً)

االحتاد الرو�سي ،و�أذربيجان ،و�أرمينيا ،و�أ�ستونيا ،و�ألبانيا ،و�أوزبك�ستان ،و�أوكرانيا ،وبلغاريا ،والبو�سنة والهر�سك ،وبولندا،
وبيالرو�س ،وتركمان�ستان ،وتركيا ،واجلبل الأ�سود ،واجلمهورية الت�شيكية ،وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة ،وجمهورية
مولدوفا ،وجورجيا ،ورومانيا ،و�سلوفاكيا ،و�سلوفينيا ،و�رصبيا ،وطاجيك�ستان ،وقرب�ص ،وقريغيز�ستان ،وكازاخ�ستان،
وكرواتيا ،والتفيا ،وليتوانيا ،وهنغاريا.

�أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( 33بلداً)

الأرجنتني ،و�إكوادور ،و�أنتيغوا وبربودا ،و�أوروغواي ،وباراغواي ،والربازيل ،وبربادو�س ،وبليز ،وبنما ،وبوليفيا-دولة
متعددة القوميات ،وبريو ،وترينيداد وتوباغو ،وجامايكا ،وجزر البهاما ،واجلمهورية الدومينيكية ،ودومينيكا ،و�سانت فن�سنت
وجزر غرينادين ،و�سانت كيت�س ونيف�س ،و�سانت لو�سيا ،وال�سلفادور ،و�سورينام ،و�شيلي ،وغرينادا ،وغواتيماال ،وغيانا ،وفنزويال
اجلمهورية البوليفارية ،وكوبا ،وكو�ستاريكا ،وكولومبيا ،واملك�سيك ،ونيكاراغوا ،وهايتي ،وهندورا�س.

جنوب �آ�سيا ( 9بلدان)

�أفغان�ستان ،و�إيران-اجلمهورية الإ�سالمية ،وباك�ستان ،وبنغالدي�ش ،وبوتان ،و�رسي النكا ،وملديف ،ونيبال ،والهند.

جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى ( 45بلداً)

�إثيوبيا ،و�إريرتيا ،و�أنغوال ،و�أوغندا ،وبنن ،وبوت�سوانا ،وبوركينا فا�سو ،وبوروندي ،وت�شاد ،وتوغو ،وجزر القمر ،وجمهورية
�أفريقيا الو�سطى ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وجمهورية تنزانيا املتحدة ،وجنوب �أفريقيا ،والر�أ�س الأخ�رض ،ورواندا ،وزامبيا،
وزمبابوي ،و�سان تومي وبرين�سيبي ،وال�سنغال ،و�سوازيلند ،و�سرياليون ،و�سي�شيل ،والغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا
– بي�ساو ،وغينيا الإ�ستوائية ،والكامريون ،وكوت ديفوار ،والكونغو ،وكينيا ،وليربيا ،ولي�سوتو ،ومايل ،ومدغ�شقر ،ومالوي،
وموريتانيا ،وموري�شيو�س ،وموزامبيق ،وناميبيا ،والنيجر ،ونيجرييا.

مالحظة :البلدان املدرجة يف جماميع �أقل البلدان منو ًا والدول النامية اجلزيرية ال�صغرية ُح ّددت وفق ت�صنيفات الأمم املتحدة املتوفرة على املوقع  .http://www.unohrlls.org/وال يح�سب مكتب تقرير التنمية الب�رشية البحرين ،وبربادو�س،
و�سنغافورة يف جماميع الدول النامية اجلزيرية ال�صغرية.
ال �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا يف الفرتة � 1991-1989إ�ضافة �إىل تركيا وقرب�ص.
حتو ً
 .1البلدان اال�شرتاكية ال�سابقة يف �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى التي �شهدت ّ
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