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الساعة السابعة صباحًا بتوقيت  2011نوفمبر /تشرين الثاني 2يحظر نشر هذا البيان قبل 
 نيويورك والساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت غرينتش 

 

 
 187  2011التنمية البشرية لعام  يشمل تقرير

بلدًا أولها في الترتيب النرويج وآخرها جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية

 
 

بسبب عدم  تقريرفي ترتيب ال ريا الجنوبية وبلدان أخرىورتبة الواليات المتحدة األمريكية وآانخفاض م
 المساواة

 
التنمية حسب تقرير  تتصّدر النرويج وأستراليا وهولندا الترتيب العالمي  -2011تشرين الثاني  2آوبنهاغن، 

في آخر الترتيب من حيث وبوروندي الديمقراطية والنيجر  بينما تحّل جمهورية الكونغو ،2011البشرية لعام 
ر آّل عام عن دوالدخل، وهذا ما يوضحه تقرير التنمية البشرية الذي يص اإلنجازات في مجال الصحة والتعليم

  . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

 يناشتختنيرلندا ولياوآندا و ايوزيلندنوتحّل الواليات المتحدة األمريكية و
 وعندما يدخل. 2011وألمانيا والسويد بين المراتب العشرة األولى لعام 

عدم المساواة في الصحة والتعليم  عاملحساب دليل التنمية البشرية  في
تخرج من مجموعة البلدان ل ّيةثرالالبلدان بعض يتراجع ترتيب  والدخل

بة ة من المرتالعشرين األولى، فتتراجع الواليات المتحدة األمريكي
إلى  15من المرتبة  جمهورية آورياوتتراجع  23ة الرابعة إلى المرتب

 . 25إلى المرتبة  17وتتراجع إسرائيل من المرتبة  32المرتبة 
 

تقرير وُيعزى تراجع مرتبة الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل في 
مع أن  ،خلالتنمية البشرية معّدًال بعامل عدم المساواة إلى التفاوت في الد

 الصحة يسهم أيضًا في تراجع ترتيب الواليات المتحدة األمريكية لعام
ال في التعليم إلى تراجع أداء جمهورية يجبينما تؤدي الفوارق بين األ
   . آوريا في دليل التنمية البشرية

 
النسبية في الصحة والتعليم بفضل المساواة  ،التنمية البشرية تقرير نجازات في اإلومن البلدان التي حققت أبرز 

 16بة تررك التي تقّدمت من المانمالسويد التي تقّدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الخامسة، والد ،والدخل
 . 14إلى المرتبة  21نيا التي ارتفعت من المرتبة يوسلوف 12إلى المرتبة 

 
وآذلك دليل الفقر المتعدد األبعاد ودليل الفوارق بين  ضع دليل التنمية البشرية معّدال بعامل عدم المساواة،وقد ُو

ل دليل التنمية البشرية، الذي ُيحسب على أساس متوسطات البلدان لسنوات التعليم والعمر اكمستالجنسين ال
لدًا في ب 169 يغّطي آانفيما  بلدًا  187 هذا العام ويشمل دليل التنمية البشرية . المتوقع عند الوالدة ودخل الفرد

التحّسن في جمع البيانات عن الدول الجزرية النامية الصغيرة وبلدان  هذه الزيادة، ومن أسباب 2010عام 
غير قابل  2011ولذلك يشير مؤّلفو التقرير إلى أن ترتيب البلدان لعام .  منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ

  .  2010دان في تقرير عام بللا بيللمقارنة بترت
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 ، الخبير اإلحصائي األول في إعداد هذا التقرير، يساعد )Milorad Kovacevic( حسب ميلوراد آوفاسفيتشو

التنمية البشرية معّدًال بعامل عدم المساواة على تقييم الوضع اإلنمائي لجميع شرائح المجتمع بدًال من  تقرير
الصحة  خدمات بر الخبير اإلحصائي أن توزيعويعت. الشخص العادي يعّبر نظرّيًا عن مستوىاالآتفاء برقم 

 نّم عنوالبيانات المتوفرة ت. والتعليم بين مختلف شرائح المجتمع ال يقّل أهمية في هذه المعادلة عن توزيع الدخل
 .   فوارق آبيرة في بلدان آثيرة

 
إلى أن توزيع  "مستقبل أفضل للجميع:  اإلنصافو االستدامة"الذي يحمل عنوان  2011ويشير تقرير عام 

آثيرة في  ًارق مع أن بلداناوفالدخل ازداد تفاوتًا في معظم أنحاء العالم، حيث تسجل منطقة أمريكا الالتينية أآبر ال
 أما فيما يتعلق بالمؤشرات األخرى. الحد من فوارق الدخلتحرز تقّدمًا في شيلي ازيل وهذه المنطقة مثل البر

، ومنها متوسط سنوات الدراسة ومتوسط العمر المتوقع عند مل عدم المساواةلدليل التنمية البشرية المعدل بعا
الوالدة، فتبدو منطقة أمريكا الالتينية، حسب التقرير، أفضل حاًال من جنوب الصحراء األفريقية الكبرى وجنوب 

 . آسيا
   

سنوات الدراسة بين سكان  ولتقييم توزيع الدخل، وآذلك التفاوت في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة ومتوسط
الخبير  وضعهاحد، تستخدم في حساب دليل التنمية البشرية معّدًال بعامل عدم المساواة، منهجية االبلد الو

لقياس  ،)Anthony Barnes Atkinson( تكينسونأنتوني بارنس أ، معروفاالقتصادي البريطاني ال
أآثر دقة من معامل جيني في  ،  هيآوفاسفيتش برأي، هجيةالتفاوت في الصحة والتعليم والدخل ألّن هذه المن

    . الدنياالشريحة قياس التغّيرات في 
 

 ترتيب دليل التنمية البشرية بعد حساب عدم المساواةالتغّير في 
 
 

التنمية البشرية في  تقريرسجلت مستويات 
، بلغت 1970المتوسط تحّسنًا آبيرًا منذ عام 

ئة على الصعيد العالمي في الما 41نسبته 
اليوم  في المائة في البلدان التي تحّل 61و

وهذا .  في فئة التنمية البشرية المنخفضة
التحّسن هو تعبير عن إنجازات عامة تحققت 

فدليل التنمية .  في الصحة والتعليم والدخل
 ليرصد التقّدم الحاص 2011لعام  البشرية

 على مدى خمس سنوات ويبّين االتجاهات
ويوضح التقرير  .على صعيد البلدان لحديثةا

بلدًا ارتقت في الترتيب بين عامي  72أن 
 التي(في طليعتها آوبا  2011و 2006

وتنزانيا  وفنزويال) 51إلى  10+ارتفعت 
 152و 73إلى  7+حيث آان االرتفاع (

بلدًا ومنها  72، وتراجع )على الترتيب
إلى  7-( اوفنلند) 63إلى   8-(الكويت 

22.(   
 

 لأما البلدان العشرة التي حلت في أسف
فهي من منطقة  2011الترتيب في عام 

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، وتحديدًا 
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مبيق، وبوروندي، ازآينا فاسو، وليبريا، وتشاد، وموغينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيراليون، وبور
 . والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية

 
رغم من التقّدم الذي أحرزته هذه البلدان مؤخرًا، ال تزال تعاني من عدم آفاية الدخل، وقلة فرص التعليم، وعلى ال

وانخفاض متوسط العمر المتوقع عند الوالدة إلى ما دون المتوسط العالمي بكثير لسبب رئيسي هو ارتفاع معّدل 
وفي العديد من . زاإليد/زمة نقص المناعة المكتسبالالوفيات نتيجة ألمراض يمكن الوقاية منها مثل المالريا ومت

حّل في المرتبة الدنيا، وهو يففي البلد الذي . طويلةالمسّلحة الالنزاعات  هذه البلدان، تتفاقم هذه المشاآل بفعل 
لفتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضى أآثر من ثالثة ماليين نسمة بفعل الحروب واألمراض التي خ

 .        األمم المتحدة تاريخ إطالق العمليات األوسع نطاقًا لحفظ السالم في استدعتاألعوام األخيرة، وقد 
 

 دليل الفوارق بين الجنسين
 

يظهر دليل الفوارق بين الجنسين أن السويد تتصّدر الترتيب العالمي من حيث المساواة بين الجنسين، وذلك وفقًا 
 . ، وسنوات الدراسة، والتمثيل في المجلس النيابي، ومشارآة المرأة في سوق العملنجابيةلمؤشرات الصحة اإل

، والنرويج، وألمانيا، انمرك، وسويسرا، وفنلندا، والدادنويلي السويد في الترتيب من حيث هذا الدليل هول
 . ، وفرنساا، وآيسلندةوسنغافور

 
بلدًا، يليه تشاد، والنيجر، ومالي،  147فوارق بين الجنسين بين ويحّل اليمن في المرتبة الدنيا من حيث دليل ال

وبابوا غينيا الجديدة، وليبريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى،  ،وأفغانستانوجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
 24,4بل في المائة، مقا 7,6ال تتجاوز نسبة النساء اللواتي أنهين مرحلة التعليم الثانوي  ،ففي اليمن. وسيراليون

 20، وال تشكل سوى مجالس التشريعيةفي المائة من مقاعد ال 0,7في المائة من الرجال، وال تشغل النساء سوى 
 . في المائة من الرجال 74مقابل بأجر في المائة من مجموع القوى العاملة 

 
الفوارق بين الجنسين وتتكبد منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، حسب هذا التقرير، أآبر الخسائر جراء 

وفي جنوب آسيا، ال تزال المرأة .  وارتفاع معّدل خصوبة المراهقات تفي التعليم وارتفاع معّدل وفيات األمها
متأخرة عن الرجل في جميع أبعاد دليل الفوارق بين الجنسين، أي في التعليم، والتمثيل في المجالس النيابية، 

لبلدان العربية، تعاني المرأة من انخفاض مشارآتها في القوى العاملة نسبة وفي ا.  والمشارآة في القوى العاملة
    .  ومن انخفاض تحصيلها العلمي) أقل من نصف المتوسط العالمي(إلى الرجل 

 
 ددليل الفقر المتعدد األبعا

 
 غازالنظيفة و يقيس دليل الفقر المتعّدد األبعاد عوامل عديدة على مستوى األسرة، ومنها الحصول على المياه

صورة عن الفقر أآثر  عطيوالخدمات الصحية، وآذلك السلع األساسية، ومعايير البناء، وجميعها ت يالطه
 . عطيها مقياس الدخل منفردًاياآتماًال من الصورة التي 

 
في  األبعاد ددفي حالة فقر متع بلدان 109نسمة في  مليار 1,7آان حوالى  ،حسب دليل الفقر المتعّدد األبعادو

أما عدد . يارات نسمةلم 5,5البلدان البالغ هذه العقد األول من األلفية الثالثة ، أي حوالى ثلث مجموع سكان 
المقياس المستخدم في وهذا هو  ،مليار نسمة 1,3دوالر أو أقل في اليوم، فيبلغ  1,25على الذين يعيشون  الفقراء

 . األهداف اإلنمائية لأللفيةحسب  2015لجوع بحلول عام الحد من الفقر المدقع وابالهدف المعني 
 

في المائة من  92وتضّم النيجر أآبر حصة من السكان الذين يعيشون حالة فقر متعدد األبعاد، حيث تبلغ نسبتهم 
وتقع البلدان  .في المائة من مجموع السكان 87و 89ء امجموع السكان، تليها أثيوبيا ومالي حيث تبلغ نسبة الفقر

أما أعلى نسبة من حالة الفقر المتعدد األبعاد . فقرًا في منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى آثرالعشرة األ
في الهند وباآستان وبنغالديش التي تضّم أآبر حصة من الذين يعيشون حالة  وتحديدًا فتسجل في جنوب آسيا، 

 . فقر متعدد األبعاد
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األسر فقرًا، ومن هذه المشاآل تلوث الهواء  آثرالبيئية التي تعيشها أ المشاآلليل الفقر المتعدد األبعاد ويوضح د

في المائة من الذين  90 أآثر من ويشير التقرير إلى أن. غلقة، واألمراض الناجمة عن تلوث المياهمال األماآنفي 
 لصحراء األفريقية الكبرى ال يستطيعون الحصول على يعيشون حالة فقر متعدد األبعاد في جنوب آسيا وجنوب ا

إلى خدمات الصرف  في المائة منهم  85حوالى يفتقر وآما ويعتمدون على الحطب،  يللطهالغاز الصالح 
        .الصحي األساسية

 
التنمية البشرية األول في  تقرير  وقد صدر. امآل عفي التنمية البشرية  تقرير ُينشر : التنمية البشرية تقرير عن 
. لياعن المقاييس االقتصادية البحتة مثل الناتج المحلي اإلجمو مقياس للتنمية في البلدان بديل وه. 1990عام 

وُيحسب ترتيب دليل التنمية البشرية آل عام على أساس أحدث البيانات القابلة للمقارنة على الصعيد الدولي عن 
ثّم استحدث دليل عدم المساواة ودليل الفوارق بين الجنسين ودليل الفقر المتعدد األبعاد، . الصحة والتعليم والدخل

ونظرًا إلى . الواحد خل البلداعدم المساواة دوال ُيظهر  الستكمال الدليل األصلي الذي يقيس المتوسطات الوطنية
االلتزام المدني، أساسية للتنمية البشرية ومنها أخرى  أبعادة لقياس النقص في البيانات، ال تكفي هذه األدّلة المرآب

    .   الصحي والمستوىواالستدامة البيئية، ونوعية التعليم، 
 

* * * 
 

ولتنزيل تقرير عام . تقرير التنمية البشرية هو مطبوعة مستقلة تصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: التقرير
، يمكن زيارة الموقع المختلفة لمواد المرجعية حول األدلة وخصوصيات المناطقاومن غير مقابل  2011
 ttp://hdr.undp.orgh.: التالي

 
 

 حول برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
 من أجلمختلف الشعوب وعلى جميع مستويات المجتمع برنامج األمم المتحدة شراآات مع يعقد 

 .تعزيز قدرتها لمواجهة األزمات والتكيف معها، ويدفع ويحافظ على النمو بهدف تحسين نوعية الحياة للجميع
 

بلدًا وإقليمًا، ونعمل على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة لتمكين الشعوب وبناء  177نحن موجودون في 
 .أمم صامدة

 www.undp.org: يمكن زيارة الموقع التالي
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