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تقرير التنمية البشرية 2016 هو آخر تقرير من سلسلة تقارير تصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام 1990. وهي 
تقارير موضوعية تتضّمن تحاليل مدعومة بالوقائع وتتناول القضايا واالتجاهات والسياسات اإلنمائية. 

الموقع  هذا  ويتضّمن   .http://hdr.undp.org التالي:  الموقع  على  متاحة   2016 البشرية  التنمية  لتقرير  اإلضافية  الموارد 
النصوص الكاملة للتقرير، والملخصات في أكثر من 20 لغة، ونسخة إلكترونية تفاعلية، إضافة إلى سلسلة من أوراق البحث 
البشرية، وشروح  التنمية  بيانات مؤشرات  المتحركة، وقواعد  الخرائط  للتقرير، ومجموعة من  المعّدة  البشرية  التنمية  حول 
المرجعية.  المواد  من  وغيرها  القطرية،  والمالمح  البشرية،  التنمية  أدلة  حساب  في  المعتمدة  والمنهجيات  المصادر  حول 
ويتضّمن الموقع أيضًا التقارير السابقة العالمية واإلقليمية والوطنية. ويمكن االطالع على تقرير عام 2016 وأبرز ما يصدر عن 
مكتب تقرير التنمية البشرية من مطبوعات وبيانات وترتيب البلدان حسب دليل التنمية البشرية وغيرها من المعلومات على 

تطبيق جديد للهاتف النقال سهل االستخدام متاح في نظامي آي أو إس وأندرويد.

يمكن  فال  للجميع.  البشرية  التنمية  التقرير:  موضوع  عن  الغالف  صورة  تعّبر 
صورة  تؤكد  مجّرد،  نهج  من  وانطالقًا  أحدًا.  يهمل  أن  البشرية  التنمية  لمسار 
الغالف على نقاط رئيسية ثالث: أواًل، حركة األمواج التصاعدية باللونين األزرق 
البشرية  التنمية  لضمان  اتباعه  للبشرية  ينبغي  الذي  المسار  ترسم  واألبيض 
المسارات ستكون  بأن بعض  تنذر  انحناء األمواج  للجميع. والتباين في حركة 
صعبة، ولن يسهل اجتيازها، غير أن عدة خيارات متاحة. ثانيًا، سيتصّدر البعض 
هذا المسار، والذين يتأخرون يحتاجون إلى يدٍ ُمساعدة من المتصّدرين. وتعّبر 
حركة اليدين عن روح التضامن بين البشر. ثالثًا، في اللونين األخضر واألزرق 
البشرية  التنمية  أن  إلى  رمز  الرسم  أعلى  في  اليدين  وحركة  المستخدمين 

واإلنسان. والسالم  األرض  بين  توازنًا  تستلزم  للجميع  الشاملة 
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تنمية للجميع

 لبرنامج

األمم المتحدة 

اإلنمائي
ة األفراد، في قوّ

منعة األمم.



فريق إعداد تقـرير التنمية البشـرية 2016

المدير والمؤلف الرئيسي
سليم جهان

نائبة المدير
إيفا جسبرسن

األبحاث واإلحصاءات
تابيا،  أبدرييفا، وأسترا بونيني، وهريبرتو  الفريق(. ميلوراد كوفاسفيك )مدير اإلحصاءات(، وبوتاغوز  شانتانو موخرجي )مدير 
وكريستال كازابات، وسيسيليا كالديرون، وكريستينا النغفلدر، وباتريسيا لوونغو، وتاني موخوبادياي، وشيفاني نيار، ويو-شيه هسو

اإلنتاج ونسخة الويب
أدمير جاهيك، ودارشاني سينيفيراتني

االتصاالت والنشر
آنا أورتوبيا، وجنيفر أونيل أولدفيلد، وساسا لوسيك، وجون هال

العمليات والخدمات اإلدارية
سارانتويا ميند )مديرة العمليات(، وفي هواريز-شاناهان، وماي وينت ثان

الترجمة إلى اللغة العربية وتنسيق النص العربي للطباعة
فريق من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بإدارة وإشراف نضال نون
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تمهيد

التنمية البشرية تعني حريات اإلنسان: حرية العيش 
بملء اإلمكانات، لكل األفراد، ليس للبعض منهم، وال 
في  العالم،  من  مكان  كل  في  للجميع،  بل  للغالبية، 
نهج  فرادة  التعميم  هذا  في  والمستقبل.  الحاضر 

البشرية.  التنمية 
فتحقيقه  المبدأ،  في  واضحًا  التعميم  كان  وإن 
ربع  شهد  وقد  الواقع.  في  الصعوبة  من  يخلو  ال 
مختلفة  مستويات  على  كبيراً  تقدمًا  الماضي  القرن 
حياة  يعيش  اإلنسان  فبات  البشرية،  التنمية  من 
المدقع،  الفقر  من  متزايدة  أعداد  وانُتشلت  أطول، 
التغذية.  سوء  من  يعانون  الذين  عدد  وانخفض 
وأثرى التقدم في التنمية البشرية حياة البشر، ولكن 
فوائده لم تأِت، لسوء الحظ، متساوية على الجميع، 

للجميع.  يكن  لم  التقدم  أن  واألسوأ 
العالم  بقادة  دفع  ما  خيار  بل  صدفة  وليست 
ُيترك  ال  تنموي  بمسار  االلتزام  إلى   2015 عام  في 
عام  خطة  ركائز  من  المبدأ  وهذا  أحد.  خارجه 
ُخصص  العالمية،  بالتطلعات  واسترشادًا   .2030
التنمية  لعام 2016 لموضوع  البشرية  التنمية  تقرير 

للجميع.  البشرية 
يتناول  واسع  منظور  من  التقرير  وينطلق 
تحدو  التي  واآلمال  العالم  أمام  الماثلة  التحديات 
هذه  ومن  أفضل.  مستقبل  إلى  للتطلع  بسكانه 
ومنها  الحرمان(،  )كأوجه  أمده  طال  ما  التحديات 
ومنها  المساواة(،  عدم  )كأوجه  جذوره  تعّمقت  ما 
هذه  معظم  أن  غير  والعنف(،  )كالتطرف  استجد  ما 
التحديات يرتبط بعالقة تفاعل. وأيًا كانت طبيعتها 
ونطاقها، فأثرها على رفاه اإلنسان يأتي على أجيال 

المستقبل.  كما  الحاضر 
مدى  على  البشرية  حققته  بما  التقرير  ويذّكرنا 
األعوام الخمسة والعشرين الماضية، إنجازات تزرع 
على  نبني  أن  يمكننا  إذ  للمستقبل،  تقدم  في  األمل 
ما حققناه، ونستكشف إمكانات جديدة للتغلب على 
التحديات، ونبلغ ما بدا يومًا خارج اإلمكان. فتحقيق 

ممكن.  اآلمال 
سـؤالين  التقرير  يطرح  الموّسع،  اإلطار  هذا  في 
التنميــة  في  التقدم  خارج  بقي  من  أساسيين: 
هم  ُأهمل  من  أّن  ويؤكد  ولماذا.  كيف  البشــرية، 
ومنهم  للمخاطر،  والمعرضون  والمهمشون  الفقراء 
والالجئون،  األصليون،  والسكان  اإلثنية،  األقليات 
دون  تحول  التي  الحواجز  ومن  والمهاجرون. 
المساواة،  وعدم  الحرمان  أوجه  التنمية،  تعميم 

االجتماعية،  والقيم  واألعراف  واإلقصاء،  والتمييز 
والتحّيز والتعصب. ويحّدد التقرير بوضوح العقبات 
فرص  من  النساء  من  العديد  تحرم  التي  المترابطة 
إمكاناتهن  كامل  لتحقيق  الالزمة  والتمكين  التقدم 

الحياة.  في 
ويؤكد التقرير أن تحديد طبيعة حرمان المهملين 
للجميع.  البشرية  التنمية  لتحقيق  يكفي  ال  وأسبابه 
التحليلي  اإلطار  جوانب  بعض  في  النظر  ويجب 
تحول  التي  القضايا  لمعالجة  التقييم  ومنهجيات 
دون تعميم التنمية البشرية. وال بد مثاًل من التأكيد 
والصوت  البشري،  واألمن  اإلنسان  حقوق  على 
وترابط  الجماعية  والقدرات  واالستقاللية، 
إلى  تصل  بشرية  تنمية  تحقيق  أجل  من  الخيارات 
التركيز  اليوم. وال بد من  من ال يزالون دونها حتى 
التنمية  نتائج  في  فحسب،  الكمية  ال  الجودة،  على 
تفصيل  بل  بالمتوسطات  االكتفاء  وعدم  البشرية، 
بهدف  الجنس(،  أساس  على  )ال سيما  اإلحصاءات 
تقييم التنمية البشرية وضمان وصول فوائدها إلى 

لجميع.  ا
ويشدد التقرير على أن االهتمام بالذين لم تشملهم 
التنمية بعد تستدعي استراتيجية وطنية من أربعة 
محاور هي: الوصول إلى المهملين بسياسات التعميم 
النمو(،  فقط  وليس  للجميع  الشامل  النمو  )مثاًل 
االحتياجات  ذات  بالفئات  خاصة  تدابير  واتخاذ 
المنعة  اإلعاقة(، وضمان  )كاألشخاص ذوي  الخاصة 

المهملين.  وتمكين  البشرية،  للتنمية 
يجب  الوطنية  السياسات  أن  التقرير  ويؤّكد 
وهو  العالمي.  المستوى  على  بالعمل  ُتستكمل  أن 
يتناول المسائل المتصلة بوالية المؤسسات العالمية، 
عهدناه  ما  ورغم  وعملها.  فيها،  اإلدارة  وهياكل 
طريق  إلى  انتهت  ما  غالبًا  محتدمة  نقاشات  من 
مسدود على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، 
فالحقيقة أن توافقًا نشأ من هذه الجلبة حول العديد 
بناء  تواجه مسيرة  قد  التي  العالمية  التحديات  من 
باريس  واتفاق  المستقبل.  ألجيال  مستدام  عالم 
التاريخي بشأن تغّير المناخ، الذي دخل حّيز التنفيذ 
عن  بعيدًا  الماضي  في  كان  وما  دليل.  خير  مؤخرًا، 

اإلمكان.  حتمية  في  اليوم  يصبح  التصّور 
معها  يلتقي  إذ   ،2030 عام  خطة  التقرير  ويكّمل 
مجاالت  على  والتركيز  التنمية  تعميم  مبدأ  على 
أساسية مثل القضاء على الفقر المدقع وعلى الجوع 
والتأكيد على قضية االستدامة. ويمكن أن تنشأ بين 
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نهج التنمية البشرية وخطة عام 2030 عالقة ترابط، 
بين  تكامل  من  اآلخر،  من  سعة  يستمد  مفهوم  من 
مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات أهداف التنمية 
مسيرة  في  وتلك  هذه  بين  تآزر  من  المستدامة، 

التنمية. 
وفي العالم ما يكفي من األسباب للتمسك باألمل 
يبدو  وما  ممكن.  البشرية  التنمية  في  التحّول  بأن 
اليوم تحديًا يمكن تذليله غدًا. فأمام العالم أقل من 
15 سنة لتنفيذ خطته الطموحة بعدم ترك أحد خارج 
مسار التنمية. ولتقليص الفوارق في التنمية البشرية 
المستقبل  إتاحة فرص ألجيال  بالغة، وكذلك  أهمية 
عنها.  تزيد  بل  اليوم  أجيال  فرص  عن  تقل  ال 

أن تكون دائمة ومستدامة،  البشرية يجب  فالتنمية 
تثري حياة كل إنسان، فيكون لنا بها عالم ينعم فيه 

والرخاء.  بالسالم  الجميع 

 هلن كالرك
 مديرة 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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كلمة شكر

جهود  نتاج  هو   2016 البشرية  التنمية  تقرير 
األمم لبرنامج  التابع  البشرية  التنمية  تقرير   مكتب 

المّتحدة اإلنمائي. 
وما يتضمنه هذا التقرير من استنتاجات وتحاليل 
وتوصيات بشأن السياسات ُينسب فقط إلى مكتب 
تقرير التنمية البشرية، ال إلى برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي أو إلى مجلسه التنفيذي. واعتبرت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة أن تقرير التنمية البشرية، وهو 
هامة  »وسيلة  أصبح  قد  مستقلة«،  فكرية  »عملية 

للتوعية بالتنمية البشرية في جميع أنحاء العالم«.
أمارتيا  للبروفسور  العميق  باالمتنان  ونتقدم 
من  دائمًا  يقدمه  ما  على  نوبل  جائزة  الحائز  سن 
وقد  قّيمة.  فكرّية  ومساهمة  وتوجيه  مشورة 
مساهمات  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  استقطب 
بالشكر  ونخص  مرموقة.  ومنظمات  شخصيات  من 
البروفسور  من  كل  القّيمة  المساهمة  على  الجزيل 
علم  في  ديوك  بي  جايمس  )بروفسور  أريلي  دان 
ديوك(،  جامعة  في  السلوكي  واالقتصاد  النفس 
 Little مشروع  ومؤسس  )فنان  إلياسون  وأوالفور 
إدارة  مجلس  )رئيسة  بيالمي  وكارول   ،)Sun
المحلية  المجتمعات  إلشراك  العالمي  الصندوق 
التنفيذية  والمديرة  التكّيف  على  قدرتها  وتعزيز 
وخوان  للطفولة(،  المتحدة  األمم  لمنظمة  السابقة 
كولومبيا  جمهورية  )رئيس  سانتوس  مانويل 
وميليندا   ،)2016 لعام  للسالم  نوبل  جائزة  وحائز 
وميليندا  بيل  في مؤسسة  مشاركة  )رئيسة  غيتس 
ميسكيتو  شعب  )من  كين  كننغهام  وميرنا  غيتس(، 
الشعوب  حقوق  مجال  في  ناشطة  نيكاراغوا،  في 
المتحدة  األمم  لمنتدى  سابقة  ورئيسة  األصلية 
الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية(، ود. أنجيال 
االتحادية(.  ألمانيا  جمهورية  )مستشارة  ميركل 
ونعرب عن تقدير خاص لمارتن سانتياغو والمكتب 
في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  القطري 
سانتوس.  الرئيس  مساهمة  تسهيل  على  كولومبيا 
أناند،  بول  المؤلفين:  مساهمات  أيضًا  ونقّدر 
بيروتزوتي،  وأنريكي  بولين،  وروبرت  بانو،  وأيشا 
سانشيز- ودييغو  خان،  وأيرين  تورش،  وفلورنسيا 
سيث،  وأنورادا  ستيوارت،  وفرانسيس  أنكوشيا، 
غريفيث-جونس،  وستيفاني  عثماني،  وصديق 
أندريا  وجيوفاني  فرانزوني،  مارتينيز  وجيوليانا 
لوننبورغ، ومانويل  كورنيا، وفالفيو كوميم، وبيتر 

. نتيس مو

الفكرية  المساهمات  على  الشكر  جزيل  ونقّدم 
ألوسكار غوميز، وساشيكو كاميدوزونو، وأكو موتو 
للتعاون  اليابانية  الوكالة  في  األبحاث  معهد  من 
بين  التنسيق  مركز  من  سيمان  ومارا  الدولي؛ 
التفيا؛  في  الوزراء  مجلس  رئاسة  في  القطاعات 
ساهم  وقد   .HOPE XXL المدني المجتمع  ومنظمة 
مركزان من المراكز العالمية للسياسات العامة التابعة 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أحدهما في سيول 
حول الشراكات العالمية للتنمية واآلخر في نيروبي 
حول منعة النظم اإليكولوجية والتصحر، في إثراء 
جوبنر،  آن-غيرترود  إلى  بالشكر  ونتوجه  التقرير، 

هوفارث.  وباالزس 
مشورة  من  االستشاري  الفريق  قّدمه  ما  ونقّدر 
إيلسون،  أولو أجاكايي، وديان  وتوجيه وهو يضم: 
وفرانسيس  حندوسة،  وهبة  جولي،  وريتشارد 
وياسوشي  سيلولواني،  دو  وأونالينا  ستيوارت، 
كارمونا،  سيبولفيدا  وماغدالينا  كاتسوما، 
وإيال  كورنيا،  أندريا  وجيوفاني  كنبور،  ورافي 
مونسود، وسوليتا  لين،  ييفو  وجوستين   ليبانوفا، 

وليتيسيا ميرينو. 
في  المشورة  اإلحصائيين  الخبراء  فريق  وقّدم 
أدّلة  لحساب  البيانات  واختيار  المنهجيات  تحديد 
ليزا  الشكر:  جزيل  وألفراده  ومؤشراته،  التقرير 
وكوين  جيوفانيني،  وإنريكو  بيرسالس،  غرايس 
وألبينا شووا، وجانيت  وميكايال سايسانا،  ديكانك، 
فو،  وهايشان  غيرشتينفيلد،  وباسكوال  غورنيك، 
وجايا كريشناكومار، وروبرت كيركباتريك، وجيرالد 

هابركورن.
وقد اسُتند في األدّلة المركبة والمصادر اإلحصائية 
األخرى إلى خبرات متخصصة عريقة ومعروفة في 
امتناننا  عن  ونعرب  والبيانات،  اإلحصاءات  عالم 
لتعاون تلك الجهات المستمر مع مكتب تقرير التنمية 
عملية  في  والوضوح  الدّقة  على  وحرصًا  البشرية. 
روبلز  جيزيال  بخبرات  استعين  اإلحصائي،  التحليل 
أغيالر، وسابينا ألكاير، وكينيث هارتغن، ونيكوالس 
المتحدة  األمم  مفّوض  مكتب  من  وفريقه  فازل 

االنسان. لحقوق  السامي 
واعتمدت العمليات االستشارية التي رافقت إعداد 
وأفراد  منظمات  من  سخي  دعم  على  التقرير  هذا 
)وترد  السطور  هذه  في  لذكرهم  المجال  يضيق 
http:// الموقع  على  والشركاء  بالمشاركين  قائمة 
 .)hdr.undp.org/2016-report/consultations
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معنّية  جهات  بين  رسمّية  مشاورات  وعقدت 
وأيلول/ نيسان/أبريل  بين  الفترة  في  متعددة 
واسطنبول،  وباريس،  جنيف،  في   2016 سبتمبر 
ممتنون  ونحن  وبنما.  وسنغافورة،  ونيروبي، 
اإلنمائي في جنيف،  المتحدة  برنامج األمم  لمكتب 
ومراكز  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة 
للسياسات  العالمية  والمراكز  اإلقليمية  الخدمات 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة  العامة 
بالشكر  ونخص  المشاورات،  هذه  تنظيم  على 
وآن- إيفرست-فيليبس،  وماكس  أرياس،  ربيكا 
وألكسيس  سيلفا،  لويزا  وماريا  جوبنر،  غيرترود 
مشاورات  عقدت  كما  نيتو.  وماركوس  الفيتان، 
البشرية  التنمية  تقرير  إطالق  بموازاة  رسمية  غير 
وريكيافيك،  ودكا،  وبيجين،  بون،  في   2015 لعام 
وهلسنكي.  ومانيال،  ولندن،  وكولومبو،  وفيينا، 
مساهمات  من  المشروع  هذا  تلقاه  ما  كل  ونقّدر 
المؤسسات الشريكة، بما فيها  ودعم ومساعدة من 
األمم  لبرنامج  التابعة  والقطرية  اإلقليمية  المكاتب 

اإلنمائي.  المتحدة 
برنامج  في  زمالئنا  إلى  خاص  بشكر  ونتقدم 
قراءة  فريق  كّونوا  الذين  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
وثانغافيل  أودوسوال،  أيوديلي  وهم:  التقرير  هذا 
وآن-غيرترود  تابت،  ومنير  بول،  وسارا  باالنيفل، 
غاجراج، وجورج  وبريا  داليوال،  ومانديب  جوبنر، 
وكلوديا  فيرين،  دير  فان  وكلير  غراي،  رونالد 
السياسية  القراءة  وتوّلى  مارني.  وشيال  فيناي، 
كيوليرس،  وباتريك  روزليني،  نيكوالس  للتقرير 
أسدوه  ما  على  الشكر  كل  لهم  ميرمت،  ولوسيانا 

من مشورة. 
ال  التي  والخبرات  واآلراء  األفكار  تبادل  وعلى 
من  واألصدقاء  السابقين  الزمالء  نشكر  بثمن،  تقدر 
يومًا  قضوا  الذين  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب 
دريد، وديفيد  بيتيناتو، ومعز  معنا ومنهم، ستيفانو 
فوكودا-بار،  وساكيكو  عثماني،  وصديق  ستيوارت، 

مينون. وسرسواثي  ماكينلي،  وتيري 

واستفاد التقرير كذلك من مساهمات من هيلموت 
بيسا-لوبيز،  ويوجينيا  بريسالور،  وميشيل  أنهاير، 
وجوليا رافاد، وديان سوير، وأوليفر شوانك، وسماح 
ونتوّجه  مندوزا.  عبدهلل، وكوسماس غيتا، ورونالد 
اإللكترونية  المسوح  في  شارك  من  كل  إلى  بالشكر 
حول المواضيع المرتبطة بالتقرير على موقعنا على 

اإلنترنت. شبكة 
مساهمتهم  على  الموهوبين  للمتدربين  والشكر 
روخاس،  وجيريمايس  تان،  ويجي  وهم:  وتفانيهم 
تيمور  ومحمد  العابدين،  ورفيق  شارما،  وبريرنا 

ياو.  تان  هو  ودانيال  هسو،  وإلين  مصطفى، 
التحرير  المحترف فريق  العمل  ونشكر أيضًا على 
 Communications Development في  واإلنتاج 
روس-الرسون،  بروس  ورئيسه   Incorporated
وإلين  كابونيو،  وجو  تروت،  كريستوفر  ومعه 
 Quinn التصميم:  فريق  ونشكر  ويلسون، 
 .Phoenix Design Aid و  Information Design
وتصميم  التقرير  ترجمة  توّلى  السادسة،  وللسنة 
اللجنة  من  فريق  للطباعة  العربية  النسخة  وتنسيق 

)اإلسكوا(. آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
كالرك،  هلن  إلى  االمتنان  من  بالكثير  وأتوجه 
ما  كل  على  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مديرة 
بقضية  التزامها  وعلى  ورؤية  إشراف  من  قدمته 
فريق  وإلى  لعملنا  الثابت  ودعمها  البشرية  التنمية 
المتفاني  العمل  على  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب 
في إصدار هذا التقرير الذي يهدف إلى دعم التقدم 

البشرية. التنمية  مسار  على 

سليم جهان
مدير

مكتب تقرير التنمية البشرية
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60 البلد في حالة بعض الجماعات اإلثنية وفوقه في حالة جماعات أخرى 

 منذ تسعينات القرن الماضي تغّيرت المواقف تجاه المثليات والمثليين 2-6

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، 

66 وأصبحت أكثر قبواًل لهم، وزادت القوانين المناهضة للتمييز 

 تكاليف خطط النطاق العريض النقال والثابت في البلدان النامية تفوق ما هي 2-7

70 عليه في البلدان المتقدمة، وتصل إلى أعلى مستوياتها في أقل البلدان نمواً 

2-8 72 الحرمان لدى النساء يمكن أن يتراكم على مدى الحياة 

 التدخالت لصالح النساء في مراحل مبكرة يمكن أن تقي من حرمان في مراحل 2-9

73 الحقة من دورة الحياة 

2-10 75 تختلف أولويات األفراد في البلدان من مختلف مستويات التنمية البشرية 

2-11 75 تتفاوت أولويات مواطني شيلي حسب الدخل 

 في جنوب آسيا العديد من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عامًا، والبعض منهن 2-12

79 قبل سن 15 عاماً 

 على مدى العقود الثالثة الماضية، تراجعت حقوق حرية تكوين الجمعيات 2-13

81 والتفاوض الجماعي 

3-1 86 ركائز االختيار األربع 

 تصورات السكان لما يهدد أمنهم أقوى في منطقة العاصمة االتحادية 3-2

95 منها في المنطقة الجنوبية في نيجيريا  

 يمكن ألي بلد أن يحّل في مرتبة مرتفعة حسب دليل التنمية البشرية 3-3

98 ومنخفضة حسب مؤشر الصوت والمساءلة 

 أرقام دليل التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل ونسبة توزيع مقاعد 3-4

99 البرلمان بين النساء والرجال هي في االتجاه المنشود في كل منطقة 

 يمكن لمؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة أن تتكامل: 3-5
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 بلدان كثيرة لم توقع على مختلف صكوك حقوق اإلنسان الدولية 4-5

132 أو لم تصادق عليها 

5-1 141 يتفاوت عدد البلدان في الصكوك الدولية المتعددة األطراف 

 ُسجل ارتفاع كبير في مدفوعات العوائد والتراخيص من البلدان النامية 5-2

145 لحساب البلدان المتقدمة منذ عام 1990  

5-3 146 حصة الموارد العادية في أنشطة عمليات األمم المتحدة منخفضة ومتضائلة 

 ُمنَحت أكثر من 4,500 منظمة غير حكومية المركز االستشاري في المجلس 5-4

148 االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 72 في المائة منها بعد عام 2000 

5-5 149 البنية األساسية الجيدة لالتصاالت تعني مزيدًا من المشاركة اإللكترونية 

 البلدان المتقدمة تضيف 191 مليار دوالر إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية إذا 5-6

156 وفت بالنسبة التي تعهدت بها وهي 0.7 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي 

6-1 166 الوصول إلى الجميع: الوقت من ذهب في منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى 

الجداول
2-1 65 سنوات الدراسة ألطفال الشعوب األصلية والشعوب غير األصلية في بلدان مختارة 

2-2 68 الفرق بين العمر المتوقع والعمر الصحي المتوقع في بلدان مختارة 

5-1 140 أمثلة عن المنافع والتكاليف االجتماعية لعولمة مؤسسات السوق 

5-2 158 مزايا التعاون بين بلدان الجنوب في آسيا وأمريكا الالتينية 
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 لمحة عامة
تنمية للجميع

ــر المشــهد اإلنمائــي. بلــدان جديــدة نشــأت، والكوكــب أصبــح موئــاًل ألكثــر مــن  ــر العالــم خــالل الربــع األخيــر مــن القــرن، ومعــه تغّي تغّي
ســبعة مليــارات، واحــد مــن كل أربعــة شــباب1. وتغّيــر المشــهد الجيوسياســي أيضــًا، إذ تحّولــت بلــدان ناميــة إلى قــوى اقتصادية وسياســية 

كبــرى. وجمعــت العولمــة بيــن األفــراد واألســواق والعمــل، وغّيــرت الثــورة الرقميــة حيــاة اإلنســان.

في  كبيرًا  البشرية  التنمية  في  التقدم  كان 
فالناس  الماضية.  والعشرين  الخمسة  األعوام 
يرتادون  واألطفال  أطول،  حياًة  يعيشون  اليوم 
السكان  من  والمزيد  أكبر،  بأعداد  المدارس 
 يحصلون على األساسي من الخدمات االجتماعية2.
األمم  إعالن  صدور  مع  زخمًا  التقدم  هذا  واكتسب 
لأللفية  اإلنمائية  واألهداف  األلفية  بشأن  المتحدة 
بالقضاء  عالميًا  التزامًا  الماضي،  القرن  أواخر  في 
على الحرمان من ما هو أساسي لإلنسان في غضون 

عامًا.  عشر  خمسة 
بالتساوي،  تتحقق  لم  البشرية  التنمية  أن  إال 
وجماعات  فئات  التقدم  وأغفل  الحرمان.  وبقي 
البعض  حقق  وبينما  الكثيرين.  وأهمل  ومجتمعات، 
دونه.  آخرون  بقي  أدنى،  حدًا  البشرية  التنمية  من 
الالمساواة  من  جديدة،  إنمائية  تحديات  ونشأت 
بدافع  الهجرة  إلى  األوبئة  من  المناخ،  تغّير  إلى 

العنيف.  التطرف  إلى  النزاعات  من  اليأس، 
على   2016 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  ويرّكز 
الحاضر  في  للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  كيفية 
التقرير  ويبدأ   .)1 البياني  )الرسم  المستقبل  وفي 
واآلمال،  والتحديات  البشري  التقدم  إنجازات  بسرد 
البشرية.  الذي تنشده  المقصد  ويعطي تصورًا حول 
التقرير رؤية وأساسًا يبني عليه من خطة  ويستمد 
الدول  أقرتها  التي   2030 لعام  المستدامة  التنمية 
األعضاء في األمم المتحدة، وعددها 193 دولة،  في 
المستدامة  التنمية  أهداف  وكذلك  الماضي،  العام 

بتحقيقها3. العالم  التزم  التي  عشر  السبعة 
التقدم  مسار  خارج  بقي  من  التقرير  ويستكشف 
رصد  أن  ويؤكد  ولماذا.  البشرية  التنمية  في 
التنمية  لضمان  يكفي  ال  ومواقعه  الحرمان  طبيعة 
عند  التوقف  من  أيضًا  بد  ال  بل  للجميع،  البشرية 
ووجهات  البشرية  التنمية  نهج  جوانب  بعض 
الوطنية  السياسات  التقرير  ويحدد  تقييمها. 
إنسان  كل  تمّكن  التي  الرئيسية  واالستراتيجيات 

من تحقيق الحد األدنى من التنمية البشرية وإدامة 
التقرير  يتطرق  وإذ  وحمايتها.  المحققة  المكاسب 
العالمي  النظام  أمام  الماثلة  الهيكلية  التحديات  إلى 

المؤسسات.  إلصالح  خيارات  يقّدم  الحالي، 

رسائل رئيسية

يحمل هذا التقرير خمس رسائل:
• التعميم أساس لتحقيق التنمية البشرية، والتنمية 	

البشرية ممكنة للجميع.
• ما زالت فئات سكانية متعددة تعيش حرمانًا من 	

التغلب عليه. ما هو أساسي وتصطدم بعقبات في 
• إعادة 	 للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  يستدعي 

التقييم.  ووجهات  التحليلية  المسائل  بعض  تركيز 
• في 	 وتسهم،  متوفرة،  العامة  السياسة  خيارات 

البشرية  التنمية  تحقيق  في  تنفيذها،  حال 
للجميع.

• يساعد إصالح الحوكمة العالمية وتحقيق التوازن 	
التنمية البشرية  ضمن تعدد األطراف في تحقيق 

للجميع.

تعني التنمية البشرية توسيع الحريات 
لكل إنسان 

للجميع،  الحريات  توسيع  البشرية  التنمية  تعني 
من  ينشده  ما  اتخاذ  من  إنسان  كل  يتمكن  بحيث 
حرية  اثنتان،  الحريات  هذه  جوهر  وفي  خيارات. 
وحرية  واإلمكانات،  بالوظائف  تتحقق  التي  الرفاه 
واالستقاللية  الصوت  بإعالء  تتحقق  التي  التصرف 

 .)1 )الشكل 
• أو 	 الوظائف هي ما ينشد اإلنسان أن يكون عليه 

يفعله، كأن يكون سعيدًا، في حالة اكتفاء غذائي، 

التعميم أساس لتحقيق 
التنمية البشرية، والتنمية 

البشرية ممكنة للجميع



الذات،  باحترام  يتمتع  وأن  جيدة،  صحة  في 
المجتمع.  حياة  في  ويشارك 

• ينشد 	 ما  )أي  الوظائف  مختلف  هي  اإلمكانات 
يستطيع  التي  ويفعله(  عليه  يكون  أن  اإلنسان 

اإلنسان تحقيقها. 
• من 	 لإلنسان  بما  ترتبط  التصرف  على  القدرة 

حرية للقيام بعمل أو إنجاز، تحقيقًا لما يراه هامًا 
قيم.  أو  أهداف  من 

للتنمية  ضروري  الحريات  من  النوعين  وكال 
البشرية. 

تناول تقرير التنمية البشرية األول الصادر في عام 
1990 التنمية البشرية على أنها نهج إنمائي محوره 
البشرية  التنمية  نهج  وحّول   .4)1 )اإلطار  اإلنسان 
الرفاه  إلى  المادي  الثراء  من  اإلنمائي  الخطاب 
إلى توسيع اإلمكانات،  المداخيل  البشري، من زيادة 
على  وركز  الحريات.  توسيع  إلى  النمو  تحقيق  من 
ثروة الحياة وليس ثروة االقتصاد ، فغّير النظرة إلى 

 .)2 )اإلطار  اإلنمائية  النتائج 
التحليلي  األساس  البشرية  التنمية  نهج  وقّدم 
أي  لأللفية،  اإلنمائية  ولألهداف  األلفية  إلعالن 

الشكل 1

التنمية البشرية: النهج التحليلي 
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

اإلطار 1

التنمية البشرية: نهج شامل 

التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات اإلنسان. التنمية 
والحصيلة.  الوسيلة  إذاً  هي  الهدف،  أيضاً  هي  البشرية 
التأثير  القدرة على  البشر  يمتلك  أن  تعني  البشرية  فالتنمية 
في كل ما يكّون حياتهم. النمو االقتصادي هو وسيلة هامة 

الغاية.  ليس  ولكنه  البشرية،  التنمية  لتحقيق 

اإلمكانات  ببناء  اإلنسان  تنمية  هي  البشرية  التنمية 
إذ  البشر  من  وهي  حياتهم  تحّسن  إذ  للبشر  فهي  البشرية، 
التنمية  ونهج  حياتهم.  يكّون  ما  كل  في  بفعالية  يشاركون 
بالموارد  ُتعنى  التي  كتلك  أخرى،  ُنهج  من  أوسع  البشرية 

البشري. الرفاه  أو  األساسية،  االحتياجات  أو  البشرية، 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

التنمية البشرية تركز على 
ثروة الحياة، وليس ثروة 
االقتصاد
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زمنية  بمهلة  المحددة  اإلنمائية  والمقاصد  األهداف 
اتفق عليها 189 رئيس دولة وحكومة في عام 2000 
كما   .2015 عام  بحلول  البشري  الفقر  على  للقضاء 
تأثير في خطة  إلهام وعامل  النهج مصدر  هذا  كان 

المستدامة.  التنمية  وأهداف   2030 عام 

التنمية البشرية للجميع ممكنة 

بد  فال  البشرية،  التنمية  جوهر  هو  التعميم  أن  بما 
الواقع من  للجميع، وهذا ممكن. وفي  تكون  أن  من 

يشجع. ما  المؤشرات 
كان  ما  بعض  عام 2015  بحلول  العالم  فقد حقق 
من  وبالرغم  شاقة.  تحديات  عامًا   25 قبل  يبدو 
ارتفاع عدد سكان العالم مليارا نسمة، من 5.3 مليار 
في عام 1990 إلى 7.3 مليار في عام 2015، انُتشل 
أكثر من مليار نسمة من براثن الفقر المدقع، وأصبح 
الصرف  خدمات  على  الحصول  مليار   2.1 بإمكان 
الصحي، وبإمكان أكثر من 2.6 مليار الحصول على 

محّسنة5.  مصادر  من  الشرب  مياه 
وبين عامي 1990 و2015، انخفض معدل وفيات 
النصف، أي من 91 إلى 43 حالة  األطفال بأكثر من 
 2000 عامي  وبين  حية.  والدة   1,000 لكل  وفاة 
نقص  بفيروس  اإلصابة  معدل  انخفض  و2015، 
نسبة  وارتفعت  والسل.  والمالريا  البشرية  المناعة 
المقاعد التي تشغلها نساء في البرلمانات في جميع 
أي   ،2016 عام  المائة في  في   23 إلى  العالم  أنحاء 
العقد  في  المسجلة  النسبة  عن  مئوية  نقاط  ست 
من  العالمية  الخسائر  صافي  وانخفض  السابق. 
سنويًا  هكتار  مليون   7.3 من  الحرجية  المناطق 
الفترة  مليون هكتار خالل   3.3 إلى  التسعينات  في 

 .6 2015-2010

بعد  العالم  يضع  لم  بالثناء  الجدير  التقدم  وهذا 
المعقدة،  اإلنمائية  التحديات  من  الكثير  عن  بمنأى 
متفاقم  وبعضها  )كالحرمان(،  مزمن  بعضها 
والعنف(،  )كالتطرف  ناشئ  وبعضها  )كالالمساواة(، 
وبعضها عالمي )كالالمساواة بين الجنسين(، وبعضها 
إقليمي )كاإلجهاد المائي(، وبعضها محلي )كالكوارث 
في  بعضها  يسهم  مترابط،  ومعظمها  الطبيعية(. 
الغذائي،  األمن  من  يحد  المناخ  فتغّير  اآلخر،  تفاقم 
المناطق  فقراء  يهّمش  السريع  العمراني  والتوسع 
ستلقي  التحديات،  هذه  نطاق  كان  وأيًا  الحضرية. 

الناس. رفاه  على  بتأثيرها 
على  إنجازات،  من  اإلنسانية  حققته  ما  ولكن 
سنة   25 مدى  على  التحديات،  هذه  كل  من  الرغم 
جذرية  تغييرات  في  األمل  على  يبعث  مضت، 
تحقق  الكبيرة  اإلنجازات  بعض  أن  والواقع  ممكنة. 
الماضي.  في  متأخرة  كانت  مواقع  أو  مناطق  في 
فأكثر  أكثر  الناس  يشارك  العالم،  أنحاء  وفي جميع 
حياتهم.  تطبع  التي  المسارات  على  التأثير  في 
ثورات  إلى  البشري  واالبتكار  اإلبداع  أدى  وقد 
عملنا  طريقة  اخترقت  أن  لبثت  ما  تكنولوجية 

وتفكيرنا وتصّرفنا. 
المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  وباتت 
النية  وبتوفر  إنمائي.  خطاب  أي  في  رئيسيًا  بعدًا 
ولو  لينفتح  والحوار  النقاش  مجال  يتسع  البناءة، 
كالتوجه  المحرمات،  من  كانت  قضايا  على  ببطء 
والمثليين  المثليات  ضد  والتمييز  الجنسي، 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية 
األعضاء  وتشويه  الجنسين،  صفات  وحاملي 

التناسلية لإلناث وبترها. 
 2030 عام  وخطة  باالستدامة.  الوعي  ويتزايد 
األمثلة.  أبرز  من  المناخ  تغّير  بشأن  باريس  واتفاق 
توافق  تكّون  والعقبات،  المناقشات  خضم  وفي 

اإلطار 2

قياس التنمية البشرية 

األساسية  األبعاد  المرّكب  البشرية  التنمية  دليل  يدمج 
للتنمية البشرية. يعكس متوسط العمر المتوقع عند  الثالثة 
ويعكس  وصحية.  مديدة  حياة  عيش  على  القدرة  الوالدة 
الدراسة  لسنوات  المتوقع  والعدد  الدراسة  سنوات  متوسط 
الفرد  نصيب  يعكس  كما  المعرفة.  اكتساب  على  القدرة 
مستوى  تحقيق  على  القدرة  اإلجمالي  القومي  الدخل  من 

الئق.   معيشي 

التقرير  يتضمن  البشرية،  للتنمية  أكثر شموالً  ولقياس 
أربعة أدلّة مرّكبة أخرى. دليل التنمية البشرية معّدالً بعامل 
أساس  البشرية على  التنمية  دليل  قيمة  يعّدل  المساواة  عدم 
عدم المساواة. ودليل التنمية حسب الجنس يقارن قيمة دليل 
بين  الفوارق  ودليل  والذكور.  اإلناث  بين  البشرية  التنمية 
المتعدد  الفقر  ودليل  المرأة.  تمكين  على  يرّكز  الجنسين 

األبعاد يقيس أبعاد الفقر التي ال صلة لها بالدخل.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

 ما حققته اإلنسانية
 من إنجازات على مدى

 25 سنة مضت يبعث
على األمل في تغييرات 
جذرية ممكنة. والواقع 

أن بعض اإلنجازات الكبيرة 
 تحقق في مناطق

 أو مواقع كانت متأخرة
في الماضي



عالمي في اآلراء حول العديد من التحديات العالمية 
المقبلة.  لألجيال  مستدام  عالم  بناء  وحول 

وكل هذه التطورات الواعدة تعطي العالم أماًل في 
إمكانية التغيير والتحّول. وأمام العالم أقل من 15 عامًا 
لتحقيق خطته الطموحة في عدم إهمال أحد. فلسد 
وكذلك  بالغة،  أهمية  البشرية  التنمية  في  الفجوات 
إتاحة فرص الحاضر لألجيال المقبلة، ال بل أفضل منها. 
نحو  حاسمة  أهمية   2030 عام  خطة  ولتحقيق 
إمكاناتها.  كامل  عيش  من  بشرية  حياة  كل  تمكين 
عام  وخطة  البشرية  التنمية  نهج  بين  أن  والواقع 

 :)2 )الشكل  تحليلية  روابط  ثالثة   2030
• التنمية 	 فنهج  التعميم،  مبدأ  في  راسخ  كالهما 

إنسان،  لكل  الحريات  صون  على  يؤكد  البشرية 
أحد.  إهمال  عدم  على   2030 عام  وخطة 

• القضاء 	 منها  أساسية،  مجاالت  على  يركز  كالهما 
والحد  الجوع،  على  والقضاء  المدقع،  الفقر  على 
بين  المساواة  وكفالة  الالمساواة،  أوجه  من 

الجنسين. 
• كالهما يتخذ من االستدامة مبدأ أساسيًا.	

عام  وخطة  البشرية  التنمية  نهج  بين  والروابط 
روابط  هي  المستدامة  التنمية  وأهداف   2030
لخطة  يمكن  أواًل،  ثالث.  بطرق  ومتآزرة  متداخلة 
من  التحليلية  األجزاء  من  تستقي  أن   2030 عام 
المفاهيمي،  أساسها  يعّزز  ما  البشرية  التنمية  نهج 
الجزء  من  يستمد  أن  البشرية  التنمية  ولنهج 

يثريه.  ما   2030 عام  خطة  من  السردي 
المستدامة  التنمية  أهداف  لمؤشرات  يمكن  ثانيًا، 
واستخدامها  البشرية  التنمية  بمؤشرات  األخذ 
التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  التقدم  تقييم  في 
البشرية  التنمية  لنهج  يمكن  وبالمثل،  المستدامة. 
المستدامة  التنمية  أهداف  مؤشرات  استعراض 

يتضمنها.  ال  بمؤشرات  واألخذ 
البشرية  التنمية  تقارير  تكون  أن  يمكن  ثالثًا، 
 2030 عام  خطة  مناصرة  في  للغاية  قوية  أداة 
تكون  أن  ويمكن  المستدامة.  التنمية  وأهداف 
لإلضاءة  جيدًا  أساسًا  المستدامة  التنمية  أهداف 
البشرية  التنمية  البشرية وتقارير  التنمية  على نهج 

في األعوام المقبلة. 

الشكل 2

روابط تحليلية بين نهج التنمية البشرية وخطة عام 2030 
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نهج 
التنمية 
البش��ة 

خطة عام 2030 
وأهداف التنمية 

المستدامة 
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المبدأ األساسي
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية. 

لسد الفجوات في التنمية 
البشرية أهمية بالغة، 
 وكذلك إتاحة فرص
 الحاضر لألجيال المقبلة،
ال بل أفضل منها
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لكن أوجه الحرمان كثيرة بين فئات 
مختلفة من السكان 

العالم يعاني واحد من كل تسعة أشخاص من  في 
التغذية7.  سوء  من  ثالثة  كل  من  وواحد  الجوع، 
سن  قبل  فتاة  مليون   15 حوالى  تتزوج  عام  وكل 
18 سنة، أي واحدة كل ثانيتين8. ويقضي 18,000 
بسبب  العالم  أنحاء  جميع  في  يوميًا  شخص 
المناعة  نقص  فيروس  ويصيب  الهواء9،  تلوث 
ويتعرض  السنة10.  في  شخص  مليوني  البشرية 
قسرًا للنزوح  دقيقة  كل  المتوسط  في  شخصًا   24 

من ديارهم11. 
وهذه األوجه من الحرمان شائعة بين فئات شتى 
اإلثنية،  واألقليات  والفتيات،  فالنساء  السكان.  من 
اإلعاقة،  ذوو  واألشخاص  األصلية،  والشعوب 
األبعاد  من  حرمان  في  جميعهم  والمهاجرون، 

البشرية. للتنمية  األساسية 
المرأة  تعيش  أن  ُيتوقع  المناطق،  جميع  وفي 
المناطق  معظم  وفي  الرجل،  عمر  من  أطول  عمرًا 
من  عددًا  الدراسة  في  الفتيات  تمضي  أن  يتوقع 
يمضيها  التي  السنوات  عدد  يعادل  السنوات 
للمرأة  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  ولكن  الفتيان. 
قيمة  من  المتوسط  في  أدنى  المناطق  جميع  في 
أعلى  الفارق  ويبلغ  للرجل.  البشرية  التنمية  دليل 
دليل  قيمة  حيث  آسيا،  جنوب  في  له  مستوى 
المائة  في   20 بنسبة  أقل  لإلناث  البشرية  التنمية 

للذكور.  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  من 
وفي نيبال تظهر أنماط من الغبن بين الجماعات. 
قيمة  أعلى  البشرية  التنمية  دليل  ويسجل 
تليهما   ،)0.538( وشيتري  البراهمان  لجماعتي 
 ،)0.434( الداليت  ثم   ،)0.482( الجاناجاتي  جماعة 
في  الفوارق  أوسع  وتالحظ   .)0.422( فالمسلمين 

اإلمكانات12.  على  آثارها  وتترك  التعليم، 
أساسيات  في  القصور  أوجه  تستمر  ما  وكثيرًا 
التمييز.  بسبب  مختلفة  فئات  في  البشرية  التنمية 
في  المرأة  يصيب  ما  التمييز  هذا  أشكال  ومن 
المحققة  النتائج  من  حرمانها  إلى  وينتهي  الفرص، 
المرأة  تتعرض  كثيرة،  مجتمعات  وفي  )الشكل 3(. 
اإلنتاجية، مثل  الحصول على األصول  للتمييز في 
ونتيجة  والممتلكات.  األرض  حيازة  في  الحق 
و20   10 بين  النساء  نسبة  تتراوح  التمييز،  لهذا 
في  األراضي  مالكي  مجموع  من  فقط  المائة  في 

 .13 البلدان النامية
وجماعات  اإلثنية  األقليات  تتعرض  ما  وكثيرًا 
والمناصب  والتشغيل،  التعليم،  لإلقصاء من  أخرى 

من  المزيد  إلى  يؤدي  ما  والسياسية،  اإلدارية 
االتجار  أشكالها  ومن  للجريمة،  والتعرض  الفقر 
من  المائة  في   51 كان   ،2012 عام  وفي  بالبشر. 
فقر  في  يعيشون  نام  فييت  في  اإلثنية  األقليات 
في   17 تتجاوز  ال  بنسبة  مقارنة  األبعاد،  متعدد 
تشكل  التي  هوا،  أو  الكينه  جماعات  من  المائة 

 .14 األكثرية اإلثنية
من  مليونًا   370 من  أكثر  للتمييز  ويتعرض 
 70 في  باألصليين  نفسهم  يصنفون  الذين  السكان 
القانوني،  اإلطار  في  لإلقصاء  يتعرضون  كما  بلدًا، 
موارد  على  الحصول  وفي  بلغتهم،  التعّلم  وفي 
الملكية  حقوق  وفي  والغابات،  والمياه  األراضي 

 .15 لفكرية ا
شخص  مليار  من  أكثر  أن  إلى  التقديرات  وتشير 
أكثر  من  وهم  اإلعاقة،  أشكال  من  بشكل  مصابون 
وهم  المجتمعات.  معظم  في  المهمشة  الفئات 
البيئة  في  وصعوبات  والتمييز،  الوصم  يواجهون 

فيها16.  يعيشون  التي  واالفتراضية  المادية 
خارج  شخص  مليون   244 اليوم  ويعيش 
ألسباب  الالجئين  من  الكثير  ويأمل  أوطانهم17. 
األموال  وإرسال  عيشهم  سبل  تحسين  اقتصادية 
المهاجرين،  من  الكثير  ولكن  أوطانهم.  إلى 
يواجهون  قسرًا،  النازحين  من  مليونًا   65 وال سيما 
العمل  فرص  إلى  يفتقرون  إذ  قاسية،  ظروفًا 
الرعاية  على  الحصول  عليهم  ويتعذر  والدخل، 
المساعدة  عدا  االجتماعية،  والخدمات  الصحية 
الطوارئ.  حاالت  في  لهم  ُتقّدم  التي  اإلنسانية 
والعنف  والعداوة  للمضايقات  يتعرضون  ما  وكثيرًا 

لمضيفة.  ا ن  لبلدا ا في 
متغّيرة.  أيضًا  هي  البشري  الحرمان  أوجه 
يكفل  ال  المنخفضة  البشرية  التنمية  عتبة  وتجاوز 
الناشئة  المخاطر  من  حماية  للناس  بالضرورة 
خيارات  للناس  تتاح  عندما  وحتى  والمقبلة. 
عرضة الخيارات  هذه  تبقى  قد  قبل،  ذي  من   أكثر 

يهّددها.  لما 
المناخ  وتغّير  والعنف  األوبئة  تعوق  ما  وسرعان 
أفلتوا  الذين  أولئك  تقدم  الطبيعية  والكوارث 
جديدة.  حرمان  أوجه  وتخّلف  الفقر،  براثن  من 
لما  العالم  الناس في جميع أنحاء  ويتعرض ماليين 
وموجات  طبيعية  كوارث  من  المناخ  تغّير  ينتجه 
الغذائي،  األمن  انعدام  قبضة  في  وهم  جفاف، 

أرٍض متدهورة.  والعيش على 
قد  الحاضرة  األجيال  منه  تعاني  الذي  والحرمان 
ينتقل إلى أجيال المستقبل. ولمستوى تعليم األهل 

بالغ على فرص أطفالهم. وصحتهم ودخلهم تأثير 

 أوجه الحرمان البشري
متغّيرة. وتجاوز عتبة التنمية 
البشرية المنخفضة ال يكفل 

 بالضرورة للناس حماية
من المخاطر الناشئة 

والمقبلة



ال يزال دون تعميم التنمية البشرية 
حواجز كبيرة 

في  مكثوا  الذين  األشخاص  مجموعات  تكون  قد 
إليهم،  الوصول  يصعب  من  أكثر  الحرمان،  حالة 
واجتماعية  وسياسية  جغرافية  عوامل  بفعل 
مزيدًا  الحواجز  على  التغلب  ويتطلب  واقتصادية. 
ومزيدًا  اإلنمائية،  والمساعدات  المالية  الموارد  من 
توفر  في  وتحّسنًا  التكنولوجيا،  في  التقدم  من 

لتقييم.  للرصد وا لبيانات  ا
الجذور  عميق  هو  ما  الحواجز  بعض  ولكن 
والسياسية،  االجتماعية  والعالقات  الهويات  في 
واإلقصاء  القوانين،  في  والتمييز  الجامح،  كالعنف 
المشاركة  في  والخلل  االجتماعية،  األعراف  في 
الفرص.  توزيع  في  المساواة  وعدم  السياسية، 

ثقافة  تغليب  الحواجز  هذه  تذليل  ويتطلب 
األخالقي  االلتزام  وتوطيد  اآلخر  وقبول  التعاطف 
الفردية  الخيارات  في  واالستدامة  العالمية  بالعدالة 
والجماعية. وينبغي أن يرى الناس أنفسهم جزءًا من 
خريطة  في  أجزاًء  وليس  متماسكة،  عالمية  وحدة 

والمصالح. الجماعات  عليها  تتصارع 
ويتطلب التقدم نحو تعميم التنمية البشرية وعيًا 
التي  المجموعات،  تهميش  ومظاهر  بعوامل  وإلمامًا 
تختلف حتمًا بين البلدان والمناطق. وإذا كان تعميم 
من  أواًل  بد  فال  الواقع،  في  ممكنًا  البشرية  التنمية 

 .)4 )الشكل  اإلقصاء  وأشكال  الحواجز  تذليل 
متعمد،  غير  أم  متعمدًا  اإلقصاء  كان  وسواء 
اآلخر،  من  حرمانًا  أشد  البعض  نفسها،  فنتائجه 
لتحقيق  متساوية  فرص  الناس  لجميع  وليس 
بين  المساواة  عدم  وأوجه  كاملة.  إمكاناتهم 

الشكل 3

تتعرض المرأة للتمييز في الفرص 
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

إذا كان تعميم التنمية 
البشرية ممكنًا في الواقع، 
فال بد أواًل من تذليل الحواجز 
وأشكال اإلقصاء
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تتكون  التي  لالنقسامات  صورة  هي  المجموعات 
لعدم  تؤسس  إذ  وتتجذر  االجتماعي  البنيان  في 
الشحيحة  الموارد  على  الحصول  في  المساواة 
هي  وآلياته  اإلقصاء  وأبعاد  المرجوة.  والنتائج 
المجموعات  خصائص  حال  هي  كما  متغّيرة،  أيضًا 

لإلقصاء.  أساسًا  تستخدم  التي 
ويمكن استخدام المؤسسات القانونية والسياسية 
بين  االنقسامات  إلدامة  استخدامها  إساءة  أو 
حقوق  حالة  المعّبرة  الحاالت  ومن  المجموعات. 
الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات 
ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين 
العالقات  تعتبر  حيث  أقاليم،  وخمسة  بلدًا   73 في 
بعض  وفي  قانونية18.  غير  الواحد  الجنس  ضمن 
الحاالت يقع التمييز عندما يمنع القانون مجموعات 

الفرص.  أو  الخدمات  على  الحصول  من  معّينة 
في  االجتماعية  األعراف  بعض  تساعد  أن  ويمكن 
تثبيت التعايش السلمي بين البشر داخل المجتمعات، 
ولكن بعضها اآلخر يمكن أن يّتسم بالتمييز والتحّيز 
األعراف  تحّد  البلدان  من  العديد  ففي  واإلقصاء. 

المتاحة  الفرص  وتضّيق  الخيارات  من  االجتماعية 
المسؤولية  عادة  يتحّملن  اللواتي  والفتيات،  للنساء 
عن ثالثة أرباع أعمال الرعاية األسرية غير المدفوعة 
المقاهي  ارتياد  على  المرأة  ُتشجع  ال  وقد  األجر19. 
أن  المحرمات  من  الحاالت  بعض  وفي  المطاعم،  أو 

رجل20.  رفقة  دون  العامة  األماكن  في  تتحرك 
ولعل التخويف والعنف من أكثر اآلليات المباشرة 
النفوذ  تشديد  الدوافع  ومن  لإلقصاء.  والمتطرفة 
السياسي، وحماية رفاه النخب، والتحكم في توزيع 
الموارد، واالستيالء على األراضي والموارد، والتحّيز 
واحدة  هوية  تفّوق  ترجح  التي  لأليديولوجيات 

القيم.  من  واحدة  ومجموعة 
في   46 العالم  من سكان  المائة  في  واحد  ويملك 
على  تؤثر  الدخل  في  والفوارق  ثروته21.  من  المائة 
وفي  بها.  وتتأثر  للرفاه  األخرى  األبعاد  في  الفوارق 
ظل ما يشهده العالم اليوم من عدم المساواة، تبقى 
ضعيف  وضع  في  لإلقصاء  المعرضة  المجموعات 
فهي  المؤسسات.  تحويل  إلى  المبادرة  يخّولها  ال 
التصرف وإعالء الصوت وال  القدرة على  إلى  تفتقر 

الشكل 4
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الفوارق في الدخل تؤثر 
على الفوارق في األبعاد 

األخرى للرفاه وتتأثر بها



تحظى بالنفوذ السياسي الذي يمّكنها من التأثير في 
التقليدية. بالوسائل  والتشريعات  السياسات 

الصعيد  على  والتعاون  العمل  يصبح  وقت  وفي 
الهويات  على  االنكفاء  يشتّد  ضرورة،  العالمي 
الحركات االجتماعية والسياسية  الذاتية. ويبدو أن 
أم  إثنية  أم  قومية  كانت  سواء  بالهوية،  المرتبطة 
األمثلة  أحدث  من  وبركزيت  قوة.  تزداد  سياسية، 
على االنكفاء إلى القومية عندما يشعر األفراد بخطر 

متغّير. عالم  في  العزلة 
سواء  أشكاله،  اختالف  على  اآلخر،  قبول  وعدم 
كان قانونيًا أم اجتماعيًا أم قسريًا، هو نقيض التنمية 

تعميمها.  البشرية ومبدأ 

يستدعي تحقيق التنمية البشرية 
للجميع إعادة تركيز بعض المسائل 

التحليلية 

التي  الخيارات  بتوسيع  ُتعنى  البشرية  التنمية 
الخيارات  هذه  وتتأسس  والفعل.  الهوية  منا  تحدد 
لالنتقاء  المتاحة  الخيارات  منها:  عدة  عوامل  على 
والقيود  االجتماعية  واألعراف  إمكاناتنا؛  أي  منها، 
القيم   على  تؤثر  التي  والمعرفية  االجتماعية 
والخيارات؛ والتمكين الذاتي وممارسة القدرة على 
والتأثير  جماعات،  في  وكجزء  كأفراد  التصرف، 
لتلبية  وآليات  والفرص؛  الخيارات  وجهة  على 
تحقيق  إلى  تؤدي  عادلة  بطرق  المتنافسة  المطالب 

اإلمكانات البشرية.
ويوفر نهج التنمية البشرية تجسيدًا منهجيًا لهذه 
األفكار، ويمكن أن يكون أداة قوية للحد من التفاعل 
بين العوامل المختلفة التي تضر باألفراد والجماعات 

في الظروف المختلفة. 
التنمية  في  األساس  حجر  هي  اإلنسان  فحقوق 
بناءة  وجهات  اإلنسان  نهج حقوق  ويقّدم  البشرية. 
في تحليل التنمية البشرية. فالقّيمون على الحقوق 
النظام  إخفاق  مسؤولية  ويتحملون  يدعمونها، 
تكتفي  ال  الوجهات  وهذه  تحقيقها.  في  االجتماعي 
بتحقيق الحد األدنى من مطالب التنمية البشرية، بل 

إلحقاقها.  قوية  أداة  هي 
فهم  على  البشري  األمن  مفهوم  يركز  أن  وينبغي 
للتهديدات والمخاطر واألزمات لتحديد معالم  واٍف 
واألمن  البشرية  التنمية  إطار  في  المشترك  العمل 
البشري. والتحدي هو في كيفية تحقيق توازن في 
التصّدي  موقف  بين  العالمية  التهديدات  مواجهة 

الوقاية.  وثقافة  للصدمات 

والصوت واالستقاللية، بوصفهما جزءًا من حرية 
التنمية  جوهر  في  هما  الرفاه،  وحرية  التصرف 
في  والمشاركة  التداول  على  والقدرة  البشرية. 
ما  التحكم في  على  الفرد  العامة وقدرة  المناقشات 
البشرية  التنمية  في  أساسية  وبيئته،  حياته  يشكل 
التركيز  كان  الماضية،  األعوام  مدى  وعلى  للجميع. 
ومع  الرفاه.  حرية  على  البشرية  التنمية  نهج  في 
التقدم على هذا المحور، نشأت الحاجة إلى التركيز 

التصرف.  حرية  على 
فالتنمية البشرية ال تعنى فقط بحرية األفراد، بل 
حالة  ففي  المجموعات.  أو  الجماعات  بحرية  أيضًا 
تكون  أن  يمكن  والمحرومين،  المهمشين  األشخاص 
القدرة الجماعية على التصرف أقوى بكثير من قدرة 
الكثير،  تحقيق  على  وحده  للفرد  قدرة  فال  األفراد. 

الجماعي.  العمل  في  والقوة 
على  والقدرة  االستقاللية  على  تؤّثر  والهوية 
حرية هويتهم،  اختيار  حرية  وللناس   التصرف. 
ولكل  عنها.  والدفاع  وإعالؤها  بها،  االعتراف  يجب 
هويات  بين  ينشدها  التي  الهويات  يختار  أن  فرد 
مختلفة. واالعتراف بهذا الخيار واحترامه هما شرط 
المتعددة  المجتمعات  في  السلمي  للتعايش  مسبق 

والثقافات.  اإلثنيات 
تعميم  على  تؤثر  بالهوية  تتعلق  مسائل  وثالث 
للهويات  المتاح  الحّيز  أواًل،  البشرية.  التنمية 
يعانون  الذين  األشخاص  أمام  محدود  المتعددة 
لهم حرية اختيار هوية  التهميش، فقد ال تكون  من 
قوية  وحيدة  هوية  على  اإلصرار  ثانيًا،  ينشدونها. 
والحرمان من االختيار بين الهويات، يمكن أن يؤدي 
التنمية  على  خطرًا  فيشكل  والعنف،  التطرف  إلى 
المختلفة  المجموعات  بين  المنافسة  ثالثًا،  البشرية. 
على سلطات وموارد اقتصادية وسياسية محدودة، 
معظم  وفي  والمهمشون.  المحرومون  فيها  يخسر 
الفئات  ضد  وأعرافه  المجتمع  قيم  تنحاز  الحاالت، 
لقيد  المفاضالت  وتخضع  والمحرومة،  المهمشة 
القيم واألعراف يمكن  تغيير  لكن  والتبعية.  االمتياز 

المحرومة.  الفئات  ضد  االنحياز  هذا  يحّول  أن 
والحريات مترابطة، وهذا الترابط يمكن أن يكون 
تخضير  حرية  يمارس  الذي  فالعامل،  تآزر.  مصدر 
مكان العمل مثاًل، يمكن أن يساهم في حرية زمالئه 
تمّس  قد  الفرد  حرية  ولكن  نقي.  هواء  تنشق  في 
منزل  بناء  حرية  الثري  فللشخص  اآلخرين.  بحرية 
الفقير  جاره  تحرم  قد  حريته  لكن  الطبقات،  متعدد 

المنعشة.  والبيئة  الشمس  نور  من 
وقد ال يكون تقييد حرية اآلخرين نتيجة متعّمدة 
التي  اإلجراءات  بعض  ولكن  الفرد،  حرية  لممارسة 

الصوت واالستقاللية، 
بوصفهما جزءًا من حرية 
التصرف وحرية الرفاه، هما 
في جوهر التنمية البشرية
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تكبح حرية اآلخرين قد تكون متعمدة. وقد تحاول 
المجموعات الغنية والقوية الحد من حرية اآلخرين. 
العامة  السياسة  خيارات  انحياز  في  ينعكس  وهذا 
إلى الثراء في العديد من االقتصادات، وفي طريقة 
بناء النظام القانوني، وفي طريقة عمل المؤسسات. 
عقب  مفاضالت  تجري  أن  المجتمعات  جميع  وعلى 
القضايا  تسوية  مبادئ  وتحدد  عقالنية،  مناقشات 
أكثر عدالة.  بفعالية حال نشوئها، وبناء مجتمعات 

اجتماعية.  عدالة  قضية  هي  المستدامة  والتنمية 
أجيال  حرية  األجيال،  بين  باإلنصاف  ُتعنى  وهي 
الحاضر. وهكذا يعتبر نهج  المستقبل وحرية أجيال 
التنمية البشرية االستدامة قضية إنصاف في التوزيع، 

أم عبر األجيال.  الواحد  الجيل  سواء كان ضمن 

يكفل نهج التقييمات المحّددة 
والدقيقة الوصول إلى الجميع 

المبدأ  حيث  من  التنمية  مجال  في  العاملون  يتفق 
على أن تمكين جميع الناس من االستفادة من التقدم 
عن  مفّصلة  بيانات  يتطلب  البشرية  التنمية  في 
معالم مثل المنطقة، ونوع الجنس، والريف والحضر، 
واإلثنية.  والعرق  واالقتصادي،  االجتماعي  والوضع 
البيانات.  هذه  توفر  مدى  على  متفقين  غير  ولكنهم 
الالزمة  التفاصيل  تحديد  الصعب  من  يكون  وقد 
معّينة  أبعاد  في  المساواة  عدم  أوجه  عن  للكشف 
بدون إلمام واٍف بطبيعة عمليات اإلقصاء والتهميش 
السياسية  للممارسات  ويمكن  المجتمع.  في 
واالجتماعية والثقافية أن تعّمق اإلقصاء والحرمان. 
الجنس  حسب  البيانات  تفصيل  الضروري  ومن 
المرأة.  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق 
 ،2030 عام  خطة  ترّكز  تحديدًا،  السبب  ولهذا 
المستدامة  التنمية  أهداف  من   5 الهدف  وال سيما 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  بتحقيق  المعني 
جميع النساء والفتيات، على مقاصد خاصة بتسهيل 

الجنس.  حسب  المصنفة  البيانات  توفير 
من  يتجزأ  ال  جزء  هي  التصرف  حرية  أّن  ومع 
في  البشرية  التنمية  نهج  رّكز  البشرية،  التنمية 

التصرف.  القدرة على  أكثر من  الرفاه  الماضي على 
التنمية  دليل  في  النظر  مجرد  من  ذلك  ويتضح 
أكثر  التصرف  على  القدرة  قياس  ولكن  البشرية. 

الرفاه.  قياس  من  صعوبة 
هي  التصرف  وحرية  الرفاه  حرية  بين  والعالقة 
القائلة  الفكرة  وتدعم  إيجابية.  الغالب  في  عالقة 
البشرية  للتنمية  الوجهين  هذين  من  وجه  كل  بأن 
فقد  ترابط.  أتم  على  يكونا  لم  ولو  اآلخر،  يكّمل 
في  عاليًا  متوسطًا  حققت  قد  المجتمعات  تكون 
على  القدرة  تحقيق  دون  اإلمكانات،  أو  الرفاه 

واالستقاللية(.  الصوت  خالل  )من  التصرف 
التقدم  كدليل  البشر  رفاه  مقاييس  ومن 
ودليل  العالم23،  في  السعادة  ودليل  االجتماعي22، 
وصول  مدى  تقييم  في  يفيد  ما  األفضل24،  الحياة 
مقاييس  البلدان  بعض  وتدعم  الجميع.  إلى  الرفاه 
القومية  السعادة  كدليل  السعادة،  أو  للرفاه  ذاتية 

بوتان25.  في  اإلجمالية 
أيضًا  للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  ويستتبع 
مثل  مبتكرة،  بنهج  وتقديمها  البيانات  تجميع 
 البيانات اآلنية وأدوات المتابعة. فنهج لوحة التتبع،
تظهر  باأللوان،  مرّمزة  جداول  عن  عبارة  وهي 
مختلف  في  المحرز  التقدم  ودرجات  مستويات 
جدوى  ذات  تكون  أن  ويمكن  التنمية.  مؤشرات 
التنمية  البشري. ويستتبع تحقيق  الرفاه  تقييم  في 
المزيد  تضّم  شاملة  عملية  أيضًا  للجميع  البشرية 
باستخدام  ونشرها  المعلومات  إلنتاج  المعنيين  من 

التكنولوجيات الجديدة. 
المستوى  الرفيع  الفريق  دعا   ،2013 عام  ففي 
األمين  شكله  الذي  المستدامة  بالتنمية  المعني 
البيانات  ثورة  تسخير  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
دولية  مبادرة  وإلى  المستدامة،  التنمية  ألغراض 
المعلومات  نوعية  تحسين  أجل  من  جديدة 
والبيانات  للمواطنين26.  المتاحة  واإلحصاءات 
البيانات،  من  كبير  حجم  عن  عبارة  هي  الضخمة 
مختلفة  هيئات  تجمعها  منظمة،  وغير  منظمة 
أن  ويمكن  الجديدة  التكنولوجيات  باستخدام 
تضيف مدلوالت جديدة إلى البيانات واإلحصاءات 

 . ية لتقليد ا

 التنمية المستدامة
هي قضية عدالة اجتماعية
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الشكل 5

سياسات وطنية لحماية المهملين: استراتيجية من أربعة محاور
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 من الخيارات على مستوى
السياسة العامة 

يمكن من خالل النهج الرباعي المحاور في السياسات 
الجميع  إلى  البشرية  التنمية  الوطنية ضمان وصول 
)الشكل 5(. أواًل، يتطلب الوصول إلى الفئات المهملة 
سياسات تستهدف تعميم التنمية، ولكن التعميم في 
السياسة العامة وفي الواقع ليس بالمهمة السهلة. فقد 
يكون بلد، مثاًل، ملتزمًا بتعميم الرعاية الصحية، ولكن 
وضع  دون  تحول  قد  الوعرة  الجغرافية  الخصائص 
المواقع.  جميع  متناول  في  الصحية  الرعاية  مراكز 
التنمية  تعميم  سياسات  توجيه  إعادة  يجب  لذلك 

البشرية بهدف الوصول إلى الفئات المهملة. 
المطلوبة  السياسات  توفرت  ولو  حتى  ثانيًا، 
خاصة  احتياجات  ذات  مجموعات  تبقى  للتعميم، 
خاصة  تدابير  فتتطلب  العامة،  السياسة  تلبيها  ال 

تناسب أوضاعها المختلفة. فاألشخاص ذوو اإلعاقة 
والتحرك  للعمل  خاصة  تدابير  إلى  يحتاجون  مثاًل 

والمشاركة. 
إدامتها.  البشرية  التنمية  تحقيق  يعني  ال  ثالثًا، 
يتباطأ  أن  يمكن  والمخاطر،  الصدمات  أثر  فعلى 
على  تداعيات  ترّتب  خسائر،  يتكبد  أن  أو  التقدم 
أولئك الذين اجتازوا الحد األدنى للتنمية البشرية أو 
ال يزالون في طور اجتيازه. لذلك ال بد من أن تكون 

منيعة.  البشرية  التنمية 
تمكينهم،  المهملين  إلى  الوصول  يتطلب  رابعًا، 
أخفقت  ما  إذا  صوتهم  إعالء  يستطيعون  بحيث 
بحقوقهم،  والمطالبة  الفاعلة،  والجهات  السياسات 

وتصحيح أوضاعهم.
السياسات  ُتستكمل  أن  يجب  العولمة  وفي عصر 
الوطنية لتعميم التنمية البشرية بنظام عالمي عادل 

البشرية. التنمية  يثري 

الوصول إلى المهملين بسياسات التعميم

تصحيح  من  تمّكن  التعميم  سياسات  توجيه  إعادة 
أسس  ومن  المهملين.  لصالح  التنمية  في  التفاوت 
وتحسين  الشامل،  النمو  إلى  السعي  المسار  هذا 
مدى  اإلمكانات  في  واالستثمار  للنساء،  الفرص 
البشرية. التنمية  ألولويات  الموارد  وتعبئة  الحياة، 

السعي إلى النمو الشامل

للجميع،  البشرية  التنمية  تحقيق  الهدف  كان  إذا 
أركان  أربعة  تدعمه  شاماًل،  النمو  يكون  أن  ينبغي 
يحّرك  الذي  النمو  استراتيجيات  هي  متآزرة 
المالي، واالستثمار في أولويات  التشغيل، والشمول 
التنمية البشرية، والتدخالت المتعددة األبعاد العالية 

الجميع.  على  بالمكاسب  تأتي  التي  التأثير 
ترّكز  التشغيل  يحّرك  الذي  النمو  فاستراتيجية 
تحول  التي  الحواجز  إزالة  قبيل  من  تدابير  على 
وتصميم  التشغيل،  على  المرتكزة  التنمية  دون 
وتنفيذه،  النظامي  غير  للعمل  تنظيمي  إطار 
والمتوسطة  الكبيرة  الشركات  بين  الروابط  وتعزيز 
يعيش  التي  القطاعات  على  والتركيز  والصغيرة، 
المناطق  في  وال سيما  فيها،  ويعملون  الفقراء  منها 
والعمل  المال  رأس  بين  التوزيع  وتصحيح  الريفية، 

التشغيل. فرص  الستحداث  العام  اإلنفاق  في 
الشامل  التمويل  لتعزيز  تدابير  اتخاذ عدة  ويمكن 
للفقراء، مثل توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل 

اإلجراءات،  وتبسيط  والمهمشة،  المحرومة  الفئات 
التمويل  لتحقيق  الحديثة  التكنولوجيا  وتسخير 
الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب  ففي  الشامل. 
مصرفية  حسابات  البالغين  من  المائة  في   12 يملك 

العالمي27.  الصعيد  على  المائة  في   2 مقابل  نقالة، 
التنمية  أولويات  على  تركز  التي  واالستثمارات 
والمهمشين  للمحرومين  تؤّمن  أن  يمكن  البشرية 
وعالية  الكلفة  منخفضة  أساسية  وبنى  خدمات 

الجودة. 
الخدمات  على  الفقراء  حصول  تأمين  ويستلزم 
في  للتكّيف  وإمكانية  الكلفة  تحمل  على  قدرة 
آالت  تسهم  نيكاراغوا،  وفي  الثقافية.  األنماط 
يمكن  التي  الكلفة،  المنخفضة  الصوتي  التصوير 
النساء  صحة  مراقبة  في  الدراجات،  على  حملها 
الذكور  األطباء  وجود  يكون  أن  ويمكن  الحوامل28. 
المناطق  في  والطفل  األم  رعاية  مراكز  في  فقط 
االستعانة  والفتيات عن  النساء  يثني  عاماًل  الريفية 

المراكز.  بهذه 
وبعض االستثمارات في أولويات التنمية البشرية 
الوجبات  برامج  األمثلة  اآلثار. ومن  قوية ومتعددة 
في  متعددة  منافع  توّفر  التي  المدرسية،  الغذائية 
في  األسر  مساعدة  خالل  من  االجتماعية،  الحماية 
األزمات؛  في  الغذائي  أمنهم  وحماية  األوالد  تعليم 
في  المدرسية  الغذائية  الوجبات  ألن  التغذية  وفي 
البلدان الفقيرة تكاد تكون الوجبات الوحيدة المغذية 

إذا كان الهدف تحقيق 
التنمية البشرية للجميع، 

ينبغي أن يكون النمو شاماًل



والمنتظمة؛ وفي تشجيع األهل على إرسال أوالدهم 
إلى المدرسة وإبقائهم فيها. وفي الوقائع المستمدة 
من بوتسوانا، وجنوب أفريقيا، وغانا، وكابو فيردي، 
ونيجيريا،  وناميبيا،  ومالي،  وكينيا،  ديفوار،  وكوت 

المنافع29. ما يدّل على هذه 
الطرق  وبخاصة  األرياف،  في  األساسية  والبنى 
الطرق  فشق  األولويات.  من  أيضًا  هي  والكهرباء، 
ويصل  النقل،  تكاليف  من  يحّد  األرياف  في 
المزارعين باألسواق، ويسمح للعمال بالتنقل بحرية 
أكبر، ويسّهل الوصول إلى المدارس ومراكز الرعاية 
الصحية. وقد ساعد توصيل إمدادات الكهرباء إلى 
وغواتيماال  أفريقيا  جنوب  في  الريفية  المجتمعات 

المهمشة30.  للفئات  العمل  فرص  زيادة  في 
وتساعد إعادة توزيع األصول أيضًا في استيعاب 
البشري  المال  ورأس  النمو.  مسار  خارج  ُتركوا  من 
هو من األصول، حيث تؤدي الفوارق في التحصيل 
من  جزءًا  يصبحوا  أن  من  الفقراء  منع  إلى  العلمي 
مسار النمو المرتفع اإلنتاجية. وديمقراطية التعليم، 
لمن هم من  المنافع  تحقق  العالي،  التعليم  وال سيما 

الفقيرة. الطبقات 
ويحقق إنجاز ما يجب إنجازه محليًا آثارًا متعددة 
على التنمية. فبإعطاء الحكومات المحلية استقاللية 
التنمية المحلية وتنفيذها، يمكن  في صياغة خطط 
وبالالمركزية  المحلية.  المجتمعات  بتطلعات  األخذ 
من  المحلية  الحكومات  تمكين  أيضًا  يمكن  المالية 
اعتمادها  من  والحد  بها  الخاصة  اإليرادات  جمع 
على منح الحكومة المركزية. وإذا كان المطلوب من 
التنمية  تحقيق  المحلي  المستوى  على  التركيز  نهج 
للمهملين، فال بد من توسيع نطاق المشاركة وتعزيز 

المحلية.  اإلدارية  القدرات 

تحسين الفرص للنساء 

بعدًا  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  باتت 
رئيسيًا في أي خطاب إنمائي. وما دام نصف البشرية 
يتحقق  فلن  البشرية،  التنمية  بإنجازات  يتمتع  ال 

الجميع.  على  التنمية  هذه  تعميم 
متعددة  منافع  والنساء  الفتيات  في  ولالستثمار 
النامية  البلدان  في  الفتيات  تمكنت  فلو  األبعاد. 
معدل  النخفض  الثانوي،  التعليم  مرحلة  إتمام  من 
النصف31.  إلى  الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات 
التعليم  لمواصلة  الدعم  إلى  أيضًا  النساء  وتحتاج 
العالي،  وال سيما في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
على  الطلب  من  الكثير  سيتركز  حيث  والرياضيات، 

التعليم في المستقبل. 

أجر  لقاء  العمل  بين  تجمع  أن  أيضًا  المرأة  وعلى 
داخل  أجر  دون  من  الرعاية  وعمل  المنزل  خارج 
ودورها  اإلنتاج  في  دورها  بين  توازن  وأن  المنزل، 
وإمكانات  المرنة،  العمل  وترتيبات  اإلنجاب.  في 
الرعاية، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية، وبرامج 
ومرافق  المواطنين،  كبار  ودور  المدرسة،  بعد  ما 
في  المرأة  تساعد  كلها  األجل،  الطويلة  الرعاية 

توسيع خياراتها. 
ومن تدابير تشجيع دور المرأة في ريادة المشاريع 
تحول  التي  الحواجز  إلزالة  قانوني  إطار  اعتماد 
األصول  من  وهي  األراضي،  امتالك  دون  بالمرأة 
لذلك  الزراعة.  قطاع  في  وال سيما  األساسية، 
تستوعب  التي  السياسات  وإنفاذ  تغيير  من  ال بد 
وإدارتها.  األراضي  تنظيم  في  المرأة  احتياجات 

من  الكثير  في  تشّقق  الذي  الزجاجي،  فالسقف 
بين  التكافؤ  شروط  وفي  بعد.  ينكسر  لم  األماكن، 
التحفيز  وآليات  والتوظيف،  االختيار  في  الجنسين 
على إبقاء المرأة في العمل، ما ُيحّسن حضور المرأة 
تكون  أن  وينبغي  والخاص.  العام  القطاعين  في 
اإلدارية  المناصب  إلى  والمرأة  الرجل  ترقية  معايير 
عن  األجر  في  المساواة  أساس  على  متعادلة،  العليا 
والرعاية من  والتدريب  والتوجيه  المتساوي.  العمل 
اإلجراءات التي تساعد في تمكين المرأة في مكان 
العمل، وذلك باالستعانة بنساء نجحن في المناصب 

وقدوة.  مثااًل  العليا  اإلدارية 

االستثمار في اإلمكانات مدى الحياة 

يتطلب الوصول بالتنمية البشرية إلى الفئات المهملة 
اإلمكانات  توسيع  في  الحياة  دورة  نهج  اعتماد 
بين  يختلف  اإلنسان من مخاطر  له  يتعرض  ما  ألن 

حياته. مراحل  من  وأخرى  مرحلة 
حّيز  من  تقترب  المستدامة  البشرية  فالتنمية 
على  الحصول  األطفال  لجميع  أتيح  إذا  اإلمكان 
مهارات تتماشى مع فرص العمل عند انضمام الشباب 
إلى القوة العاملة. ويتركز قدر كبير من االهتمام حاليًا 
على ما يلزم لضمان تمّكن جميع األطفال في كل مكان 
من إتمام دورة كاملة من التعليم، بما في ذلك مرحلة 
ما قبل المدرسة. وتشير أبحاث البنك الدولي إلى أن 
كل دوالر ُينفق على التعليم ما قبل المدرسي يحقق 
من المنافع العامة ما تتراوح قيمته بين 6 و17 دوالرًا، 
إنتاجية32.  وأعلى  أفضل صحة  عاملة  قوة  بناء  في 
وتعتمد غانا حاليًا برنامجًا للتعليم ما قبل المدرسي 
لفترة سنتين.  وتدرس الصين إمكانية توفير مرافق 

التعليم ما قبل المدرسي لجميع الصغار33. 

 ما دام نصف البشرية
ال يتمتع بإنجازات التنمية 
البشرية، فلن يتحقق تعميم 
هذه التنمية على الجميع
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المجالين  في  إجراءات  الشباب  تمكين  ويستلزم 
السياسي،  المجال  ففي  واالقتصادي.  السياسي 
للشباب،  تداولية  هياكل  األقل  على  بلدًا   30 لدى 
أو  والقرى،  المدن  في  أو  الوطني  الصعيد  على 
صنع  في  الشباب  بآراء  يؤخذ  وهكذا  المدارس34. 
المشاركة،  من  مختلفة  أشكال  ضمن  السياسات 
الحكومة،  ترعاها  التي  االستشارية  األدوار  منها 

الحوار.  حلقات  ومناقشات  الشباب،  وبرلمانات 
فرص  إيجاد  من  بد  ال  االقتصادي،  المجال  وفي 
جديدة للشباب وتزويدهم بالمهارات الالزمة للفرص 
ثلث  أكثر من  الناشئة. وبحلول عام 2020، سيكون 
يجب  لذلك،  تغّير35.  قد  للعمل  األساسية  المهارات 
الحادي  للقرن  الالزمة  المهارات  اكتساب  يكون  أن 
الحياة،  مدى  تعّلم  عملية  من  جزءًا  والعشرين 
قوامها أربع، تفكير نقدي، وتعاون، وإبداع، وتواصل 

)الشكل 6(.
منها  أساسية  تدابير  من  بد  ال  والعجزة،  وللكبار 
السن  لكبار  الرعاية  خدمات  من  مزيج  تقديم 
الحماية  وتعزيز  والخاص،  العام  القطاعين  بين 
من  أدنى  حد  خالل  من  السن  لكبار  االجتماعية 
القائمة على االشتراكات )كما  التقاعد غير  معاشات 
السن  لكبار  عمل  فرص  وإيجاد  البرازيل(36،  في 
مثل  مجاالت  في  اإلسهام  خاللها  من  يستطيعون 

التطوعي. والعمل  والرعاية  األطفال  تعليم 

تعبئة الموارد ألولويات التنمية البشرية

التنمية  ألولويات  الموارد  تعبئة  خيارات  تبدو 
تهيئة  تشمل  إذ  التنّوع،  من  قدر  على  البشرية 
المناخ،  ألغراض  التمويل  واستخدام  المالي  الحّيز 
واستخدام  للفقراء  المجدي  غير  الدعم  وخفض 

الموارد بكفاءة. 

وُيدرج في إطار الحّيز المالي المساعدة اإلنمائية 
)من  العجز  وتمويل  المحلية،  واإليرادات  الرسمية، 
أولويات  وتغيير  والخارجي(،  الداخلي  االقتراض 
توسيع  كيفية  وتتوقف  الكفاءة.  لتحقيق  اإلنفاق 
على  تتوقف  ما  أكثر  بنائه  إعادة  أو  المالي  الحّيز 
غانا  درست   ،2009 عام  ففي  بلد.  كل  خصائص 
زيادة  بهدف  اإليرادات  تحصيل  تحسين  إمكانية 
الميزانية  مجموع  حصة  أن  مع  الصحة،  ميزانية 

ثابتة37.  بقيت  للصحة  المخصصة  الحكومية 
ويمكن أن تصبح التحويالت المالية، إذا ما جرى 
تنظيمها وتجميعها، مصدرًا لتمويل أولويات التنمية 
المالية  التحويالت  مصارف  إنشاء  ويمكن  البشرية. 
األردن  مثل  كبيرة،  لمبالغ  المتلقية  البلدان  في 
قانونية  آليات  وضع  ويمكن  والفلبين.  وبنغالديش 
شفافة، تسّهل إرسال التحويالت وذلك بالتشاور مع 

المضيفة.  البلدان 
انخفاض  حيث  نموًا،  البلدان  أقل  وفي 
التمويل  يساهم  أن  يمكن  االنبعاثات،  مستوى 
المقاومة  العيش  المناخ في توسيع سبل  ألغراض  
والصرف  المياه  نظم  وتحسين  المناخ،  لتغّيرات 
هذه  وتتجاوز  الغذائي.  األمن  وتحقيق  الصحي، 
المناخ  تغّير  مع  التكّيف  برامج  االستثمارات 
على  التركيز  من  المزيد  إلى  الضّيق،  بالمعنى 
منعة  بناء  خالل  من  البشرية  التنمية  تحقيق 
المناخ  تغّيرات  لمواجهة  والمجتمعات  االقتصادات 

الطويل.  األجل  في 
يوفر  أن  يمكن  الوقود  على  الدعم  وتخفيض 
مزيدًا من الموارد للتنمية البشرية. وال تقل الكفاءة 
موارد  توليد  عن  أهمية  الموارد  استخدام  في 
يقّدم  أن  يمكن  مثاًل،  بعد،  عن  فالتطبيب  إضافية. 
المشورة  خيارات  أفضل  حّلوا،  أينما  للمرضى، 
الخدمات. تكاليف  يخّفض  وأن  والعالج،  الطبية 

الشكل 6

مهارات للقرن الحادي والعشرين
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

تبدو خيارات تعبئة الموارد 
ألولويات التنمية البشرية 

 على قدر من التنّوع،
إذ تشمل تهيئة الحّيز المالي 
واستخدام التمويل ألغراض 

 المناخ، وخفض الدعم
غير المجدي للفقراء 

واستخدام الموارد بكفاءة



 اتخاذ تدابير للمجموعات ذات االحتياجات الخاصة

األقليات  )مثل  االجتماعية  الفئات  بعض  أن  بما 
اإلثنية والشعوب األصلية واألشخاص ذوو اإلعاقة( 
تدابير  اتخاذ  من  بد  ال  واإلهمال،  للتمييز  تتعرض 
في  منصفة  نتائج  تحقيق  بهدف  لصالحها  محددة 

التنمية البشرية. 

التعويل على العمل اإليجابي 

معالجة  في  مهمًا  اإليجابي  العمل  كان  لطالما 
بحقها.  والتمييز  الفئات  بين  المستمر  التفاوت 
نسب  زيادة  في  العمل  هذا  يتجسد  أن  ويمكن 
في  أو  العالي  التعليم  في  اإلثنية  األقليات  التحاق 
المشاريع لتسهيل  لرائدات  التفضيلية  المعاملة  منح 
النظام  من  المدعومة  االئتمانات  على  حصولهن 

المصرفي. 
المرأة  تمثيل  في  فرقًا  اإليجابي  العمل  وأحدث 
ومنهاج  إعالن  صدور  وبعد  النيابي.  المجلس  في 
عمل بيجين عن مؤتمر األمم المتحدة العالمي الرابع 
البلدان  اعتمد بعض  بالمرأة في عام 1995،  المعني 
تشغلها  التي  المقاعد  نسبة  لزيادة  النسائية  الكوتا 
تترشح  لكي  للمرأة  والدافع  الثقة  منح  ما  المرأة، 
هي  ذلك  على  مثال  وخير  االنتخابات.  في  وتفوز 
رواندا حيث تبلغ نسبة النساء في المجلس النيابي 

المائة38.  في   64

 تحقيق التنمية البشرية للفئات
المهمشة 

الهويات  حيث  من  المهمشة  الفئات  تتنوع 
والشعوب  اإلثنية،  األقليات  وتشمل  واالحتياجات 
واألشخاص  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص  األصلية، 
البشرية/اإليدز،  المناعة  نقص  بفيروس  المصابين 
الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  والمثليات 
صفات  وحاملي  الجنسية  الهوية  ومغايري 
المهمشة  الفئات  هذه  تواجه  ما  وغالبًا  الجنسين. 
التمييز والوصمة  تنوعها قيودًا متشابهة مثل  على 
فئة  كل  أن  إال  لألذى.  التعرض  وخطر  االجتماعية 
تعّم  كي  تلبيتها،  من  بد  ال  خاصة  احتياجات  لها 

البشرية. التنمية  في  التقدم  فوائد 
مناهضة  والتشريعات  الدساتير  وتكّرس 
للمخاطر،  المعرضة  الفئات  لصالح  حقًا  التمييز 
اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  أو  اإلثنية  األقليات  مثل 
لصالح  محددة  أحكام  على  القوانين  وتنص 

إال  ونيوزيلندا39.  كندا  في  كما  األصلية،  الشعوب 
التنفيذ  آليات  إلى  يفتقر  النصوص  تتضمنه  ما  أن 
من  العديد  في  القانون  في  الكاملة  والمساواة 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للجان  ويمكن  الحاالت. 
الرقابة  تؤّمن  أن  محددة  لفئات  القائمة  اللجان  أو 
الفئات.  هذه  حقوق  انتهاك  عدم  على  تسهر  وأن 
يتعرض  اللذين  واالستغالل  التمييز  على  وللتغلب 
الميل  ومزدوجو  والمثليات  المثليون  لهما 
صفات  وحاملو  الجنسية  الهوية  ومغايرو  الجنسي 
الجنسين، ال بد من إيجاد إطار قانوني للدفاع عن 

 . نية نسا إل ا قهم  حقو
ويجب ضمان المشاركة في المسارات التي تؤثر 
المثال،  سبيل  فعلى  المحرومة.  الفئات  حياة  في 
وضمان  اإلثنية  لألقليات  الحصص  تخصيص 
هما  النيابية  المجالس  في  األصلية  الشعوب  تمثيل 
عن  بالتعبير  الفئات  لهذه  تسمح  التي  الطرق  من 
شواغلها. ولدى بعض الشعوب األصلية برلماناتها أو 
وتزخر  االستشارية.  الصفة  ذات  الخاصة  مجالسها 
األصلية  الشعوب  لتمثيل  تاريخ  بأطول  نيوزيلندا 

وطنية40.  تشريعية  هيئة  في 
دمجهم  من  بد  فال  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  أما 
عيش  من  لتمكينهم  المجتمع  في  واستيعابهم 
والمساهمة  وظيفة  على  والحصول  مستقلة  حياة 
محددة  مبادرات  إطالق  ويجب  المجتمع.  في 
مهاراتهم.  وتطوير  المهني  بالتدريب  لتزويدهم 
المنتجة  الموارد  على  حصولهم  إتاحة  خالل  ومن 
بالمعلومات  وتزويدهم  الحر  العمل  تمويل  مثل 
القيام  على  مساعدتهم  يمكن  النقالة،  األجهزة  عبر 
األساسية  البنية  تزيد  أن  يمكن  كما  الحر.  بالعمل 
األشخاص  قدرة  التكنولوجيا،  فيها  بما  المالئمة، 

ذوي اإلعاقة على الحركة. 
في  للمخاطر  معّرضون  والمهاجرون  والالجئون 
التدابير  اتخاذ  الضروري  فمن  المضيفة.  البلدان 
الجديدة  الطبيعة  معالجة  إلى  الرامية  الوطنية 
قوانين  البلدان  تقّر  أن  وينبغي  وتطّورها.  للهجرة 
النساء  وال سيما  لالجئين،  أفضل  حماية  تؤّمن 
من  شريحة  أوسع  يشكلون  الذين  واألطفال 
بلدان  تقدم  أن  ينبغي  كما  والضحايا.  الالجئين 
لتلبية  األساسية  العامة  المرافق  والمقصد  المرور 
التعليمية  الخدمات  مثل  النازحين،  احتياجات 
المقصد  بلدان  على  ويجب  الالجئين.  لألطفال 
لصالح  المؤقت  العمل  وأحكام  سياسات  صياغة 

الالجئين.

 غالبًا ما تواجه
 الفئات المهمشة

على تنوعها قيودًا متشابهة 
مثل التمييز والوصمة 
االجتماعية وخطر التعرض 
لألذى. إال أن كل فئة لها 
 احتياجات خاصة ال بد

من تلبيتها، كي تعّم فوائد 
التقدم في التنمية البشرية
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تحصين منعة التنمية البشرية

أو  بركود  البشرية  التنمية  في  التقدم  يمر  ما  كثيرًا 
العالمية  األوبئة  مثل  لصدمات  تعّرض  إذا  تالٍش 
وتغّير المناخ والكوارث الطبيعية والعنف والنزاعات. 
للمخاطر  المعرضة  الفئات  هي  الضحايا  وأولى 

لمهمشة.  وا

التصّدي لألوبئة والصدمات والمخاطر

بمضادات  العالج  نشر  في  كبير  تقدم  ُأحرز 
شخص  مليون   18 أن  غير  العكسية،  الفيروسات 
ما  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المصابين  من 
زالوا محرومين من هذا العالج41. والشابات اللواتي 
من  كاٍف  قدر  على  يحصلن  وال  للعنف  يتعرضن  قد 
عرضة  األكثر  هّن  الصحية  والرعاية  المعلومات 
والعاملون  السجناء  الفيروس، وكذلك  بهذا  لإلصابة 
الهوية  ومغايرو  المخدرات  ومتعاطو  الجنس  في 
في  نجحت  المحاوالت  بعض  أن  غير  الجنسية. 
تخفيف معدالت اإلصابة بين النساء واألطفال وفي 

العالج. على  حصولهم  زيادة 
لمواجهة  االستعداد  أصبح  المترابط،  عالمنا  وفي 
مثال  وخير  األولويات.  من  محتملة  صحية  أزمات 
وتباينت  مؤخرًا.  انتشر  الذي  زيكا  وباء  ذلك  على 
البلدان  ففي  انتشاره.  حيال  البلدان  فعل  ردود 
للفيروس مثل اإلكوادور  انتقااًل مستمرًا  التي تشهد 
وكولومبيا،  الدومينيكية  والجمهورية  وجامايكا 
البرازيل،  وفي  الحمل42.  بتأجيل  النساء  ُنصحت 
محاولة  في  البعوض  من  جديدة  ساللة  ُأطلقت 
القوات  من  عناصر  وُأرسل  زيكا،  فيروس  لمكافحة 
السكان  لتثقيف  البالد  أنحاء  مختلف  إلى  المسلحة 
من  وتحذيرهم  البعوض  مكافحة  أساليب  عن 

الفيروس43.  مخاطر 
الصحة  منظمة  وضعت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
خطة  شريكًا   60 من  أكثر  مع  بالتعاون  العالمية 
االستجابة االستراتيجية المنقحة، وركزت فيها على 

والدعم44.  والرعاية  والوقاية  والكشف  البحوث 
الكوارث  مجابهة  على  القدرة  إدراج  شأن  ومن 
أن  كافة  المستويات  على  والبرامج  السياسات  في 
ال سيما  آثارها،  ويخفف  الكوارث  مخاطر  من  يحد 
صلب  في  هي  المبتكرة  والبرامج  الفقراء.  على 
أقرته  الذي  الكوارث  مخاطر  من  للحد  إطار سنداي 
الجمعية العامة لألمم المتحدة عقب انعقاد المؤتمر 
من  بالحد  المعني  المتحدة  لألمم  الثالث  العالمي 

 .2015 عام  في  الكوارث  مخاطر 

مكافحة العنف وحماية أمن األفراد

نهجًا  تستدعي  معقدة  أسباب  عن  العنف  ينجم 
متعدد األوجه، قوامه تحصين سيادة القانون وعدم 
المحلية،  الحكومات  وتمكين  العنف،  مع  التساهل 
الشرطة  عناصر  ونشر  المجتمعية،  الشرطة  وتفعيل 
لدعم  االستجابة  خدمات  واعتماد  العنف،  بؤر  في 

ضحاياه. وحماية  للعنف  التصدي 
ومن المجدي على صعيد السياسة العامة تطوير 
خدمات  وتحسين  الجودة  عالية  أساسية  بنية 
في  ارتفاعًا  تشهد  التي  األحياء  في  العام  النقل 
معدالت الجريمة، وبناء مساكن أفضل في المناطق 
اجتماعية  بدائل  وإيجاد  فقرًا،  األكثر  الحضرية 
وال سيما  العنف،  درء  على  تساعد  واقتصادية 
التماسك  توطيد  في  وإشراكهم  الشباب  لصالح 

االجتماعي. 

 الحفاظ على رفاه اإلنسان في حاالت
ما بعد النزاع 

تحويل  من  بد  ال  السياسي،  المستوى  على 
خالل  من  األفراد  أمن  يضمن  فهذا  المؤسسات. 
تفعيل الشرطة المجتمعية وتسريع إجراءات الحكم 
دمج  وإعادة  القضايا(  معالجة  في  اإلسراع  )مثل 
وتسريحهم.  سالحهم  بنزع  السابقين  المقاتلين 
إنعاش  من  بد  ال  االقتصادي،  المستوى  وعلى 
في  العمل  ودعم  األساسية،  االجتماعية  الخدمات 
العامة،  األشغال  برامج  وإطالق  الصحي،  القطاع 
وتنفيذها  الموّجهة  المجتمعية  البرامج  وصياغة 
)مثل إنشاء المدارس المؤقتة لكي ال ُيحرم األطفال 
من التعليم(. وهذه كلها عوامل أساسية في تسريع 

التنمية.  عجلة 

التصدي لتغّير المناخ 

يهدد تغّير المناخ حياة الفقراء والمهمشين ويقّوض 
السياسة  في  محددة  تدابير  ويتطلب  عيشهم  سبل 
خالل  من  الكربون،  تلّوث  تسعير  ويساعد  العامة. 
تطبيق  أو  الكربونية  االنبعاثات  ضريبة  فرض 
وتحويل  منها  الحد  على  االنبعاثات،  تبادل  نظام 
 40 ويستعمل  أنظف.  خيارات  نحو  االستثمارات 
بلدًا وما يزيد عن 20 مدينة ووالية ومحافظة نظام 

تسعير الكربون45. 

 كثيرًا ما يمر التقدم
في التنمية البشرية بركود 

أو تالٍش إذا تعّرض لصدمات. 
وأولى الضحايا هي 

الفئات المعرضة للمخاطر 
والمهمشة



اإلعانات عن  ورفع  الوقود  الضرائب على  وفرض 
الكربون  »كلفة  تنظيمات  وإدراج  األحفوري  الوقود 
االجتماعية« هي أساليب غير مباشرة لتحديد سعر 
إلعانات  التدريجي  اإللغاء  خالل  ومن  للكربون. 
الوقود األحفوري الضارة، يمكن أن تخصص البلدان 
وحيث  حاجة  األكثر  للمجاالت  أموال  من  تنفقه  ما 
يكون تمويلها أكثر فعالية، بما في ذلك توجيه الدعم 

الفقراء.  إلى 
وليس تصحيح األسعار واإلعانات سوى جزء من 
وال سيما  متسارعة،  بوتيرة  تنمو  فالمدن  المعادلة. 
في البلدان النامية. ومع التخطيط الوجيه لخدمات 
كفاءة  معايير  ومراعاة  األراضي  واستخدام  النقل 
الطاقة، يمكن أن تتفادى المدن الوقوع في األنماط 
للفقراء  تتيح  أن  يمكنها  كما  المستدامة.  غير 

الهواء. تلوث  من  تحد  وأن  والفرص  الوظائف 
والطاقة  الطاقة  كفاءة  زيادة  الضروري  ومن 
المستدامة  الطاقة  مبادرة  وتحدد  المتجددة. 
الطاقة  إتاحة  هي   2030 لعام  أهداف  ثالثة  للجميع 
كفاءة  تحسين  معّدل  ومضاعفة  للجميع،  الحديثة 
الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج 
المتجددة  الطاقة  استخدام  وبات  العالمي.  الطاقة 
البلدان  العديد من  العامة في  المرافق  على مستوى 
أو  األحفوري  الوقود  معامل  من  كلفة  أقل  النامية 

كلفًة46. يوازيها  األقل  على 
وتساعد التقنيات الزراعية المالئمة لتقلبات المناخ 
المزارعين على زيادة إنتاجيتهم ومنعتهم إزاء تغّير 
التي تحد من صافي  الكربون  بواليع  وإنشاء  المناخ 
االنبعاثات. كما تمتص الغابات التي ُتَعد رئتي العالم 
الكربون وتخّزنه في التربة واألشجار وأوراق النبات. 

الترابط  على  السياسات  أيضًا  ترّكز  أن  ويمكن 
وطأة  الفقراء  ويعاني  والبيئة.  الفقر  بين  المعقد 
الضرر البيئي، وإن نادرًا ما يتسببون به. والسياسات 
التي تحمي الموارد الطبيعية المشتركة في المجتمع 
)مثل الغابات المشتركة( والتي تضمن حقوق الفقراء 
ومستحقاتهم وتزّودهم بالطاقة المتجددة، من شأنها 
أن تحّسن التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه حياة 

البيئي.  والضرر  الفقر  دوامة  تكسر  وأن  الفقراء 

تأمين الحماية االجتماعية 

من خيارات السياسة العامة التي تفضي إلى توسيع 
المهمشة  الفئات  لتشمل  االجتماعية  الحماية  نطاق 
الحماية  لتأمين  وموّجهة  جيدة  برامج  إعداد 
االجتماعية  الحماية  بين  والدمج  االجتماعية، 
واستراتيجيات العمل المناسبة، وضمان مصادر الحد 

األدنى للدخل. 
تأمين  االجتماعية  للحماية  األدنى  الحد  ويضمن 
التقاعد  الصحية ومعاشات  الرعاية  األدنى من  الحد 
ويمكن  للجميع.  االجتماعية  الحقوق  من  وغيرها 
من خالل  الفقر  من  تحّد  أن  العامة  األشغال  لبرامج 
وحماية  مادية  أساسية  بنية  وإنشاء  الدخل  توليد 
في  العمل  فرص  وبرنامج  الصدمات.  من  الفقراء 
الريف واألصول العامة في بنغالديش هو خير مثال 

على ذلك47. 
كما تشمل خيارات السياسة العامة ضمان حد أدنى 
من الدخل للمواطنين بمعزل عن سوق العمل، وهذا ما 
البلدان )مثل فنلندا48( كأداة  يحاول أن يطّبقه بعض 
لتحقيق الحماية االجتماعية لصالح الفئات المحرومة.

تمكين المهملين

المهمشة  الفئات  حاجات  السياسات  تراِع  لم  إن 
في  المؤسسات  أخفقت  وإن  للمخاطر،  والمعرضة 
الوصول إلى الجميع، ال بد من إيجاد أدوات وآليات 
المطالبة  من  وتمكينها  المهملة  الفئات  هذه  إلنصاف 
من  األشخاص  تمكين  الضروري  ومن  بحقوقها. 
التماس  وتسهيل  اإلنسان  حقوق  مناصرة  خالل 

المساءلة. وضمان  الشمول  وتحقيق  العدالة 

مناصرة حقوق اإلنسان 

إنشاء  للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  يتطلب 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  قوية  وطنية  مؤسسات 

للتمييز  للتصدي  واإلرادة  والوالية  القدرة  لديها 
لجان  وتحقق  اإلنسان.  حقوق  حماية  وضمان 
حقوق اإلنسان ومكاتب أمناء المظالم في الشكاوى 
المدني  المجتمع  وتثّقف  الحقوق،  بانتهاك  المتعلقة 
بتنفيذ  وتوصي  اإلنسان،  حقوق  بشأن  والدول 

قانونية.  إصالحات 
غير أن االلتزام بتأييد هذه الحقوق يختلف بين دولة 
المؤسسات  بين  التنفيذية  القدرات  وتتباين  وأخرى، 
الوطنية، وتنعدم آليات المساءلة في بعض األحيان. 
والتعاطي مع التنمية كحق من حقوق اإلنسان، بصرف 
يساعد المؤسسات،  في  القصور  أوجه  عن   النظر 

على تخفيف الحرمان في بعض األبعاد والظروف. 

من الضروري تمكين 
األشخاص من خالل مناصرة 
حقوق اإلنسان وتسهيل 
التماس العدالة وتحقيق 
الشمول وضمان المساءلة
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نموذج  توسيع  من  بد  ال  المترابط،  عالمنا  وفي 
الجهات  أيضًا  الدولة بحيث يشمل  بقيادة  المساءلة 
حدودها  خارج  الدولة  والتزامات  الدول  غير  من 
حقوق  تعميم  إلى  التوصل  يمكن  وال  الوطنية. 
اإلنسان في الواقع من دون وضع آليات محلية قوية 

الدولي. المستوى  على  فاعلة  مبادرات  وإطالق 

تسهيل التماس العدالة

طلب  على  األفراد  قدرة  العدالة  التماس  يعني 
القضائية  المؤسسات  طريق  عن  ونيله  االنتصاف 

الرسمية.  غير  أو  الرسمية 
هائلة  بعراقيل  والمحرومون  الفقراء  ويصطدم 
تفاقمه  القانونية،  والمعرفة  الوعي  في  النقص  مثل 
العزلة الهيكلية والشخصية. وفرص الفقراء محدودة 
ما  كثيرًا  التي  العامة  الخدمات  على  الحصول  في 
تكون باهظة والطريق إليها معقدة، ويشوبها النقص 
مخافر  وتكاد  والمرافق.  والموظفين  الموارد  في 
الشرطة والمحاكم تكون غير موجودة في المناطق 
القانونية  العمليات  تكاليف  تفوق  ما  وكثيرًا  النائية 
القضائية قد  اآلليات شبه  أن  كما  فقرًا.  األشد  قدرة 

منصفة.  غير  أو  متوفرة  غير  تكون 
ومن العقبات التي تمنع الشعوب األصلية واألقليات 
العرقية واإلثنية من الوصول إلى العدالة التبعية التي 
واألنظمة  المجتمعات،  في  موقعهم  الزمت  لطالما 
في  االنحياز  تعّمق  التي  والسياسية  االجتماعية 

العدالة.  ومنظومة  القانوني  اإلطار 

تحقيق الشمول 

كل  دمج  للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  يستدعي 
ومسارها. التنمية  خطاب  في  فرد 

 وتسّهل التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي
والتواصل  للتنظيم  وأساليب جديدة  أشكال  ظهور 
نشــــطاء  الوســـائل  هــذه  وحشـــدت  العالم.  في 
وفئــات  أشـــخاصًا  واســـتقـطبت  المــدني  المجتمع 
في  المواطنين  مشاركة  ولتفعيل  صوتهم.  إلعالء 
المؤسسات العامة وتوسيع نطاقها، ال بد من تأمين 
الحوار  وإطالق  القدرات  وتطوير  المدنية  التنشئة 

السياسي. 

ضمان المساءلة

استفادة  ضمان  في  محوري  دور  للمســـاءلة 
حماية في  ال سيما  البشرية،  التنمية  من   الجميع 

حقوق المستبعدين.
المؤسسات  لمساءلة  الرئيسية  األدوات  ومن 
المعلومـات.  على  الحصـول  في  الحــق  االجتماعيـة 
خمســين  من  أكثــر  تبنى  التســعينات،  ومنذ 
الحصــول  حـق  لحمايــة  جديــدة  صكوكـًا  بلـدًا 
الديمقراطية  للتحوالت  نتيجًة  المعلومــات  على 
في  المدني  المجتمع  لمنظمات  النشطة  وللمشاركة 

العامة49.  الحياة 
المعلومات  على  الحصول  في  الحق  يكتمل  وال 
المعلومات  هذه  استعمال  حرية  تكريس  دون  من 
لتكوين الرأي العام ومساءلة الحكومات والمشاركة 
تكنولوجيا  استعمال  ويتزايد  القرار.  صنع  في 

المساءلة.  لضمان  اليوم  واالتصاالت  المعلومات 
كدراسـات  التشـاركية  الممارسـات  خالل  ومن 
التي اإلبــالغ  وبطاقــات  العـام،  اإلنفــاق   تتّبع 

والتدقيق  األداء  رصـد  ونظم  المـواطنون،  يقدمها 
عالقـات  نشـأت  المجتمعي،  والرصد  االجتمـاعي 
الخدمـــات  مـزودي  بين  لمباشـــرة  ا المســـاءلة 

ومســتخدميها. 

اعتماد إصالحات مؤسسية عالمية ونظام متعدد األطراف أكثر إنصافًا سبياًل 
إلتاحة التنمية البشرية للجميع 

ليست  اليوم،  عالمنا  تسود  التي  العولمة  عصر  في 
الوطنية  اإلجراءات  حصيلة  البشرية  التنمية  نتائج 
فحسب، بل الهيكليات واألحداث واألنشطة العالمية. 
ثالثة  على  تحديات  حاليًا  البشرية  التنمية  وتواجه 
األنظمة  بنيان  يشوب  لقصور  نتيجة  مستويات 
العالمية. فتوزيع نتائج العولمة أسهم في تقدم بعض 
والمعرضة  الفقيرة  الفئات  وإهمال  المجتمع  فئات 
االقتصادي  األمان  بعدم  والشعور  للمخاطر، 

من  والمعاناة  العولمة،  جراء  المهملة  الفئات  يتملك 
الصراعات الطويلة تصيب الكثيرين. وتقّوض أوجه 
فعاليتها  من  وتحد  الوطنية  الجهود  هذه  القصور 
للجميع.  البشرية  التنمية  تحقيق  أمام  عائقًا  وتقف 
وينبغي توسيع نطاق اإلصالحات المؤسسية العالمية 
المؤسسات  وإدارة  العالمية  األسواق  تنظيم  ليشمل 
المدني  المجتمع  وتحصين  األطراف  المتعددة 
مجال. كل  في  محددة  خطوات  اتخاذ  مع  العالمي 

ينبغي توسيع نطاق 
اإلصالحات المؤسسية 
العالمية ليشمل تنظيم 

األسواق العالمية وإدارة 
المؤسسات المتعددة 

األطراف وتحصين المجتمع 
المدني العالمي



تثبيت االقتصاد العالمي 

تداول  تنظيم  على  اإلصالحات  تركز  أن  ينبغي 
سياسات  وتنسيق  المال،  رأس  وحركة  العمالت 
إنشاء  الخيارات  ومن  وضوابطه.  الكلي  االقتصاد 
العابرة  للمعامالت  األطراف  متعدد  ضريبي  نظام 
للحدود، أو االستعانة بضوابط رأس المال في كل بلد.

تطبيق قواعد التجارة العادلة واالستثمار 

قواعد  الدولي  األعمال  جدول  يتضمن  أن  ينبغي 
لصالح  والمعرفة  والخدمات  السلع  تجارة  لتوسيع 
ومن  المستدامة.  التنمية  وأهداف  البشرية  التنمية 
أهم اإلصالحات لتنفيذ هذا الجدول استكمال جولة 
العالمية، وإصالح  التجارة  لمنظمة  اإلنمائية  الدوحة 
والنظام  الفكرية  الملكية  لحقوق  العالمي  النظام 

المستثمر.  لحماية  العالمي 

اعتماد نظام منصف للهجرة 

االستراتيجيات  لتعزيز  تدابير  اتخاذ  من  بد  ال 
إتاحة  على  وتشّجع  المهاجرين  تحمي حقوق  التي 
لتنسيق  عالمية  آلية  وضع  بهدف  لهم  الفرص 
منح  وتسهيل  )الطوعية(  االقتصادية  الهجرة 
الدولية  المنظمة  وانضمت  قسرًا.  للنازحين  اللجوء 
في  رسميًا  المتحدة  األمم  منظومة  إلى  للهجرة 
يّتسع  أن  المتوقع  ومن   ،2016 أيلول/سبتمبر 

ويزداد.  نشاطها 

 ضمان اإلنصاف والشرعية في المؤسسات
المتعددة األطراف 

والشفافية  التمثيل  طبيعة  في  للنظر  األوان  آن 
األطراف.  المتعددة  المؤسسات  في  والمساءلة 
تعزيز  الخيارات  بين  السياسات  بعض  وتقترح 
يعلي  ما  المؤسسات،  هذه  في  والشرعية  اإلنصاف 
المتعددة  المنظمات  في  النامية  البلدان  صوت 
رؤساء  تعيين  في  الشفافية  ويعزز  األطراف، 
المنظمات الدولية، ويحّسن التنسيق لتحقيق أهداف 

محورها اإلنسان. 

تنسيق الضرائب ومراقبة حركة األموال عالميًا

لتبادل  عالمي  آلي  نظام  اعتماد  من  بد  ال 
عالمي(  مالي  سجل  إنشاء  )مثل  المعلومات 

والتنظيمية  الضريبية  السلطات  عمل  لتسهيل 
التدفقات  عن  والكشف  الدخل  مصادر  تعقب  في 
في  يسهم  أن  يمكن  ما  المشروعة،  غير  المالية 
ذلك  ويتطلب  البشرية.  للتنمية  التمويل  حشد 
معالجة  على  للبلدان  الفنية  القدرة  تطوير 
المناهضة  النشطة  السياسات  وتنفيذ  المعلومات 
والتدفقات  الضريبة  وتجنب  الضريبة  من  للتهرب 

المشروعة.  غير 

تحقيق استدامة االقتصاد العالمي

على  المستدامة  التنمية  أنشطة  تترافق  أن  يجب 
العالمي.  الصعيد  على  العمل  مع  الوطني  المستوى 
العالم  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  من  والحد 
تنسيق  نجاح  على  يشهد  ما  الماضي  وفي  ممكن. 
الحد من  التقدم نحو  العالمي، كما في حالة  العمل 

التسعينات.  في  األوزون  طبقة  استنفاد 
 وال بد من االستمرار في الدعوة والتواصل بشأن 
البيئة لحشد  المناخ وحماية  لتغّير  التصدي  ضرورة 
التأييد من مختلف أصحاب المصلحة )بما في ذلك 
تعّهد  وقد  األطراف(.  المتعددة  اإلنمائية  المصارف 
بإيالء  مؤخرًا  ُأنشئ  الذي  الجديد  التنمية  مصرف 

النظيفة.  الطاقة  لمشاريع  األولوية 

 تمويل النظام المتعدد األطراف
وتحفيز التعاون 

والمتعددة  اإلقليمية  اإلنمائية  المصارف  وسع  في 
األطراف أن تكّثف عملها إزاء تحديات العولمة. ومن 
التي  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  زيادة  المجدي 
تقدمها الجهات المانحة التقليدية، وتوسيع مشاركة 
بلدان  بين  ما  التعاون في  النامية من خالل  البلدان 
خيارات  واستكشاف  الثالثي،  والتعاون  الجنوب 

للتمويل.  مبتكرة 

عمل عالمي لتحصين أمن األشخاص 

الطارئة  اإلنسانية  الحاالت  في  المساعدة  تقديم 
التنمية  منظور  من  أخالقي  واجب  هو  واألزمات 
الحلول  تشمل  الحاالت،  هذه  وفي  البشرية. 
المقترحة إعادة هيكلة اآلليات الحالية للتركيز على 
الوقاية إلى جانب االستجابة للصدمات على المدى 
القصير، وترتيب العمليات الميدانية حسب األولوية، 
المدني  المجتمع  مع  وخارجيًا  داخليًا  والتنسيق 

والقطاع الخاص. 

 آن األوان للنظر
في طبيعة التمثيل 
والشفافية والمساءلة 
في المؤسسات المتعددة 
األطراف
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 توسيع مشاركة المجتمع المدني
العالمي وتحسينها 

بها  يزخر  التي  اإلمكانات  من  االستفادة  تتطلب 
تضمن  التي  اآلليات  توسيع  المدني  المجتمع 
األطراف؛  المتعددة  المؤسسات  في  مشاركته 
المؤسسات  في  والمساءلة  الشفافية  وتعزيز 
الشبكات  ودعم  وتشجيع  األطراف؛  المتعددة 
اهتمامها  تصب  التي  المدني  للمجتمع  العالمية 
وزيادة  اإلثنية؛  واألقليات  والشباب  النساء  على 
آليات  خالل  من  والمعرفة  المعلومات  حركة 
التحقيقية  الصحافة  وحماية  النشطة؛  الشفافية 

الدولية. 

برنامج عمل

المنال  بعيد  حلمًا  للجميع  البشرية  التنمية  ليست 
ما  على  البناء  ويمكننا  للتحقيق.  قابل  هدف  بل 
للتغلب  جديدة  إمكانيات  واستكشاف  أنجزناه 
بما  اإلمكان  حّيز  إلى  واالنتقال  التحديات  على 
يمكن  تحديًا  اليوم  يبدو  وما  مستحياًل.  يبدو  كان 
رئيس  أعاد  وقد  أيدينا.  ملك  آمالنا  غدًا.  تذليله 
سانتوس،  مانويل  خوان  كولومبيا،  جمهورية 
إحياء   ،2016 لعام  للسالم  نوبل  جائزة  الحائز 
والرخاء السالم  يسوده  عالم  بناء  في   األمل 

خاصة(. )مساهمة 
التنمية  وأهداف   2030 عام  خطة  وفي 
التنمية  تعميم  نحو  حاسمة  خطوات  المستدامة 
من  تضمنه  ما  إلى  التقرير  ويستند  البشرية. 
تحليالت وما توّصل إليه من نتائج ليقترح برنامج 
البشرية  التنمية  لتحقيق  نقاط  خمس  من  عمل 
للجميع. وتشمل اإلجراءات قضايا السياسة العامة 

العالمية.  وااللتزامات 

مسح الذين يعانون نقصًا في التنمية البشرية 
وأماكن وجودهم

البشرية  التنمية  في  التقدم  سبقهم  الذين  مسح 
ووضع  الدعوة  أجل  من  أساسي  وجودهم  وأماكن 
يساعد  أن  يمكن  المسح  وهذا  الفعالة.  السياسات 
بالعمل  المطالبة  في  التنمية  مجال  في  الناشطين 
السياسات  السياسات في صياغة وتنفيذ  وواضعي 
المهمشة  الفئات  رفاه  تحصين  إلى  الرامية 

للمخاطر.  والمعرضة 

األخذ بمجموعة متماسكة من الخيارات 
المتاحة على مستوى السياسة العامة 

اتباع مجموعة من  للجميع  البشرية  التنمية  تتطلب 
الخيارات المتعددة الجوانب على مستوى السياسة 
إلى  للوصول  شاملة  سياسات  انتهاج  أي  العامة، 
األشخاص  لصالح  تدابير  واتخاذ  المهملة،  الفئات 
التنمية  وتحصين  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
وتمكين  واألخطار،  الصدمات  وجه  في  البشرية 

والمحرومة.  المهمشة  الفئات 
مصّممة  السياسية  خيارات  تكون  أن  ويجب 
حسب أوضاع فرادى البلدان المختلفة. ولكن تماسك 
أصحاب  مشاركة  يتطلب  حالة  كل  في  السياسات 
حسب  السياسات  وتكييف  المتعددين،  المصلحة 
والتنسيق  الوطنية،  ودون  المحلية  الخصوصيات 
الرأسية  والمواءمة  التجزئة(،  )لتجنب  األفقي 

والعالمي(.  الدولي  مع  )للتوفيق 

الحد من الفوارق بين الجنسين 

بعدًا  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  باتت 
الجنسين  وبين  إنمائي.  خطاب  أي  في  رئيسيًا 
والتقدم  المتاحة،  والفرص  اإلمكانات  في  فجوات 
الكاملة  اإلمكانات  تحقيق  نحو  جدًا  بطيئًا  يزال  ال 

البشرية. لنصف 
العالم  قادة  من  ثمانون  اجتمع   ،2015 عام  وفي 
المرأة  ضد  التمييز  بإنهاء  والتزموا  نيويورك  في 
ملموسة  إجراءات  واتخاذ   2030 عام  بحلول 
سريعة50.  تغّيرات  لتحقيق  للقياس  وقابلة 
ُقطع ما  تحقيق  على  العمل  وقت  حان   وقد 

من وعود. 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واالتفاقات 
العالمية األخرى

بالغة األهمية ليس فقط المستدامة  التنمية   أهداف 
في حد ذاتها بل أيضًا للتنمية البشرية الشاملة نظرًا 
البشرية.  التنمية  ونهج   2030 عام  خطة  بين  للتآزر 
وبلوغ أهداف التنمية المستدامة هو تقدم هام على 
إمكاناته  كامل  تحقيق  من  إنسان  كل  تمكين  مسار 

الحياة.  في 
اتفقت  المناخ،  تغّير  بشأن  باريس  اتفاق  وفي 
قصارى  بذل  على  معًا  والنامية  المتقدمة  الدول 
القادمة.  األعوام  في  التزاماتها  في  للمضي  جهدها 
عقدت  التي  لالجئين  المتحدة  األمم  قمة  وقطعت 

في خطة عام 2030 
وأهداف التنمية المستدامة 
خطوات حاسمة نحو تعميم 

التنمية البشرية



مساهمة خاصة

السالم في كولومبيا هو سالم للعالم

نحن، في كولومبيا، أكثر إصراراً من ذي قبل على إنهاء النزاع المسلح الداخلي 
األطول، وآخر النزاعات المتبقية في األمريكتين.

وانقسم الكولومبيون على االتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه بين الحكومة 
سالم  اتفاق  إلى  للتوصل  جهوداً  وبذلنا  الكولومبية.  الثورية  المسلحة  والقوات 
مع  ذلك  وتزامن  كله.  الوطن  مستوى  بالدعم على  ويحظى  الشكوك  يبّدد  جديد 
تبقى  ما  آخر  الوطني،  التحرير  مع جيش  السالم  محادثات  إطالق  إعالننا عن 
من المجموعات المسلحة. ونأمل أن يؤدي بنا ذلك إلى وضع حد نهائي للنزاع 

بالدنا.  في  المسلح 
أثقلت،  فقد تكّبدت كولومبيا خسائر جسيمة من حرب طالت خمسة عقود، 
بال شك، كاهل أمتنا. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة لوس أنديز أن األسر التي 
تعّرضت للنزوح القسري والعنف انخفض دخلها بمقدار النصف. ويتفاقم الوضع 
بفعل ما ُيحتمل أن يواجهه المتضررون من صعوبة التعافي وخطر العيش في 

ظروف الفقر المزمن. 
وتداعيات الحرب لم تقتصر على االقتصاد، بل ألقت بظاللها على ما يعادل 
أو يزيد عن 250,000 مصاب مع عائالتهم و8 مليون ضحية ونازح. وكل روح 
منه  المسلح ونجا  بالنزاع  تأّثر  بمن  فاجعة شخصية وعائلية حلّت  ُهدَرت وكل 

تترك فينا حزناً عميقاً وتقّوي التزامنا. 
ونتفق مع روح تقرير التنمية البشرية الذي يقول “بثروة الحياة البشرية” قبل 
الثروة االقتصادية في الحكم على ازدهار المجتمع. ندرك أن السالم هو شرط 
الذي ال  الواسع،  بالمفهوم  السالم  هنا  الكولومبيين. وأقصد  أساسي إلثراء حياة 

يعني مجرد إنهاء النزاع، بل يحقق التآلف والرفاه. 
واألسرة التي بالكاد تؤّمن لقمة عيشها ال تنعم بالسالم، وكذلك األسرة التي 
تفتقر إلى السكن الالئق أو التعليم. وهذا ما دفعنا إلى التركيز على تعزيز النمو 

االقتصادي الذي يعود بالثمار على الجميع ويقلّص الفوارق االجتماعية. 
ويتماشى التقدم الذي أحرزناه حتى اآلن مع أهداف التنمية المستدامة التي 
أيدتها كولومبيا وعملت من أجلها حتى قبل أن تعتمدها األمم المتحدة. وقد كنا 

أول بلد يدرج هذه األهداف في الخطة اإلنمائية الوطنية. 
ففي  المحّدد.  الوقت  قبل  تعبنا  ثمار  جني  استطعنا  السباقة،  وبجهودنا 
األعوام الخمسة الماضية، خّفضنا نسبة الفقر المدقع بمقدار النصف من 14.4 
إلى 7.9 في المائة، في إنجاز هام يسمح لنا بأن ننشد القضاء عليه كلياً بحلول 

قبله.  لم يكن  إن   ،2025 عام 
نوعية  حّسنوا  الكولومبيين  ماليين  أن  األرقام،  بعد  ما  التقدم،  هذا  ويعني 
حياتهم. ونحن متأكدون من ذلك ألننا كنا في طليعة البلدان التي استعملت دليل 
الفقر المتعدد األبعاد الذي يقّيم متغّيرات مثل الحصول على الخدمات العامة أو 
ومما  الدخل.  أساس  على  للفقر  تقليدية  مقاييس  إلى  إضافة  األسرة،  سكن  نوع 

أفضل.  بحياة  اليوم  ينعمون  الكولومبيين  من  أن مزيداً  فيه  ال شك 

هدف  وهذا  التعليم،  نوعية  في  متوقعاً  كان  مما  أسرع  تقدماً  وأحرزنا 
آخر من أهداف التنمية المستدامة. ويحظى جميع األطفال والشباب ليس فقط 
الصف  بساعات إضافية في  أيضاً  بل  الرسمية  المدارس  المجاني في  بالتعليم 
وحصدنا  والمبادرات.  البرامج  شتى  خالل  من  التعليم  في  أفضل  وبنوعية 
تقيس  التي  االختبارات  في  الطالب  درجات  متوسط  ن  تحسُّ في  جهودنا  ثمار 

ومهاراتهم.  معرفتهم 
ومع بناء السالم الذي يستحوذ على اهتمامنا، نشّدد على التعليم الذي أصبح 
النزاع  خير مثال على ما يمكننا إنجازه في المرحلة الجديدة بعيداً عن كابوس 
المسلح. وللمرة األولى، تخطت ميزانية التعليم ميزانية األمن والدفاع، وهدفنا أن 

نجعل من بلدنا البلد األكثر تعليماً في أمريكا الالتينية بحلول عام 2025. 
الماضي.  في  الكولومبيون  منه  ُحرم  ما  هي  والتعليم  واإلنصاف  السالم 
في  جهود  من  بذلناه  ما  لجل  الثالث  الركائز  هي  والتعليم  واإلنصاف  والسالم 

الماضية.  القليلة  األعوام 
إذا كان هدفنا “التنمية البشرية للجميع”، فال يمكن أن تتوقف جهودنا عند هذا 

الحد. فتغّير المناخ هو أعظم ما تواجهه البشرية من مخاطر.
وقررت كولومبيا أن تضطلع بدور فاعل في التصدي لهذا الخطر. ونحن، 
الكرة  على  غنى  البيولوجي  التنّوع  مناطق  أكثر  من  منطقة  على  المؤتمنون 
األرضية، تتميز بغاباتها االستثنائية، وبمواردها المائية، وخصوبة تربتها، تقع 

والعالم. الكولومبيين  حيال  مسؤولية ضخمة  عاتقنا  على 
ومفهوم “النمو األخضر” جزء ال يتجزأ من نموذج التنمية االقتصادية في 
النمو  بأن  ثقة  وكلنا  االقتصادية.  القطاعات  مختلف  في  راسخاً  وأصبح  بالدنا، 
وتصميمنا  عزمنا  على  دليل  وخير  جنب.  إلى  جنباً  يسيران  البيئية  واالستدامة 
ترسيم حدود بارامو )األنظمة البيئية للمستنقعات( وإعالن المناطق المحمية التي 
ُيتوَقع أن تصل مساحتها إلى 19 مليون هكتار بحلول عام 2018، أي ما يفوق 

األوروغواي.  مساحة 
يرمي  هدفاً  كولومبيا  حددت  المناخ،  تغّير  بشأن  باريس  اتفاق  وبموجب 
إلى الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتوقعة بنسبة 20 في المائة 
الهدف  هذا  لبلوغ  باتخاذ خطوات حاسمة  باشرنا  أن  2030. وسبق  بحلول عام 
الكربون على  لفرض ضريبة  الكونغرس  إلى  قانون  الطموح. ورفعنا مشروع 
مختلف أنواع الوقود. وبهذا سنحل في طليعة بلدان أمريكا الالتينية ال بل بلدان 
في  به  تعّهدنا  ما  بنصف  نفي  أن  نتوقع  الواحدة،  المبادرة  هذه  وبفضل  العالم. 

المناخ.  تغّير  بشأن  باريس  مؤتمر 
وكما أسلفت الذكر، السالم بمعناه األوسع الذي يشمل الرفاه والتآلف يمّهد 
الطريق لبناء عالم مستدام، ال يهّدد فيه ارتفاع درجات الحرارة في العالم أجيال 
المسلح  النزاع  إنهاء  جانب  إلى  الجهود  هذه  أن  فخر  بكل  ونؤكد  المستقبل. 

العالم.  في  منا  إيجابية  مساهمة  هي  اإلنصاف،  وزيادة  التعليم  وتحسين 
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لمعالجة  جريئة  التزامات   2016 أيلول/سبتمبر  في 
لمواجهة  واالستعداد  والمهاجرين،  الالجئين  قضايا 
الدولي  المجتمع  وعلى  المستقبلية.  التحديات 
على  تحرص  أن  األطراف  وسائر  الدول  وحكومات 

ومراقبتها.  وتنفيذها  باالتفاقات  التقّيد 

السعي وراء إصالحات في النظام العالمي

على  المؤسسية  اإلصالحات  خطة  ترّكز  أن  ينبغي 
المؤسسات  وإدارة  وتنظيمها،  العالمية  األسواق 
المدني  المجتمع  وتعزيز  األطراف،  المتعددة 
بد  وال  إنصافًا.  أكثر  عالمي  لنظام  توخيًا  العالمي 
اإلصالحات.  خطة  عن  وثبات  بعزم  الدفاع  من 
بين  التحالفات  وبناء  العامة،  الدعوة  يتطلب  وهذا 
تنفيذ  في  والمضي  المصلحة،  أصحاب  مختلف 

اإلصالح. خطط 

*  *  *

ينعم  عالمًا  ننشد  البشرية،  التنمية  منظور  ومن 
إمكاناته  لتحقيق  الحرية  بملء  إنسان  كل  فيه 
من  فالتنمية  ينشده.  ما  فيبلغ  الحياة،  في  كاملة 
يتشاركوا.  أن  وعليهم  ولهم.  بهم  وهي  الناس، 
وعلى  واألرض.  اإلنسان  بين  توازن  من  فال بد 
واالزدهار.  السالم  إلى  الدؤوب  السعي  اإلنسانية 
بين  بالمساواة  اإلقرار  البشرية  التنمية  وتقضي 
التنمية  وبتحقيق  الحياة،  قيمة  حيث  من  الناس 

المهملة.  بالفئات  بدءًا  للجميع  البشرية 
مساهمة  هو   2016 البشرية  التنمية  تقرير 
يقين  على  ونحن  القضايا.  هذه  معالجة  في  فكرية 
هذه  بمعالجة  رهن  الدرب  نهاية  إلى  وصولنا  بأن 
القضايا. عندئذ، سنلتفت إلى الوراء ولن نجد أحدًا 

الدرب. قارعة  على 

مساهمة خاصة

ومع انتهاء النزاع، يصبح بإمكان شعوب األرض قاطبة، بما فيها الشعب 
الكولومبي نفسه، التمتع بعجائب الطبيعة ومعالم السياحة في كولومبيا التي ظلت 
بعيدة لعشرات السنين. كما يمكن ألصحاب األعمال األجانب أن يكتشفوا فرصاً 

جديدة في قطاعات ومناطق كانت معزولة بسبب العنف. 
وعلى صعيد اإلنصاف، نعمل على دعم الطبقة الوسطى التي ستقدم فرصة 
جيالً  ُنعّد  التعليم،  جودة  تحسن  ومع  جديدة.  أسواق  عن  الباحثين  للمستثمرين 

المستقبل.  العالم كله في  قادراً على استثمار مهاراته ومعرفته لخدمة  جديداً 
“التنمية البشرية للجميع” التزام يتجاوز حدود بالدنا، ونأمل أن يثمر عملنا 
لدعم  كان  ولطالما  األخرى.  البلدان  في حياة مواطني  وقيمة مضافة  طيباً  أثراً 
سنواصل  بأننا  مقتنعون  ونحن  الكولومبيين.  على  إيجابي  وقع  الدولي  المجتمع 
العمل يداً بيد في روحية التضامن والتعاون، بين كولومبيين وغير كولومبيين، 

في سبيل بناء السالم في كولومبيا وسائر أنحاء األرض.

خوان مانويل سانتوس
رئيس جمهورية كولومبيا وحائز جائزة نوبل للسالم لعام 2016
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Human Development 
Report 2016
Human Development for Everyone

.1
 التنمية البشرية:

إنجازات وتحديات وآمال

ــي  ــرية ه ــة البش ــم. والتنمي ــين فرصه ــم وتحس ــز إمكاناته ــم وتعزي ــم وخياراته ــيع حرياته ــى بتوس ــر، وُتعن ــي البش ــرية تعن ــة البش التنمي
مســار وحصيلــة. وليــس النمــو االقتصــادي وزيــادة الدخــل الغايــة بــل همــا رافــد للتنميــة البشــرية. فمــا يهــّم النــاس هــو ثــراء حياتهــم ال 
ثــراء االقتصــادات. بهــذه الفكــرة البســيطة، القويــة، جعــل أّول تقريــر للتنميــة البشــرية فــي عــام 1990 اإلنســان فــي صميــم الخطــاب 

ــة )اإلطــار 1-1(1. ــج اإلنمائي ــم السياســات والنتائ ــرًا بذلــك وجهــة تقيي اإلنمائــي، ُمغي

تقارير  وّسعت  التالية،  العشرة  األعوام  مدى  على 
التنمية البشرية حدود القيادة الفكرية وحدود الدعوة 
الخطط  على  وتأثيرها  العامة  السياسات  مجال  في 
لعام  البشرية  التنمية  تقرير  أدخل  فقد  اإلنمائية. 
مفهومي  بذلك  متجاوزًا  البشري،  األمن  فكرة   1994
التقليديين2. وساهم  األمن الوطني واألمن اإلقليمي 
تقرير التنمية البشرية لعام 1955، الذي أكد أن التنمية 
في  حساٌب،  للمرأة  يحسب  لم  إن  للمخاطر  تتعرض 
إعالن ومنهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع 
لعام  البشرية  التنمية  تقرير  وأطلق  بالمرأة3.  المعني 
بالفقر  المعروف  األبعاد،  المتعدد  الفقر  مفهوم   1997
البشري،  الفقر  دليل  هو  له،  مركبًا  ومقياسًا  البشري، 
بالنقاش  ارتقت  جديدة  تحليلية  آفاقًا  بذلك  ففتح 
الدخل4. فقر  يتجاوز  ما  إلى  البشري  الحرمان  حول 

حفز  في  التقارير  هذه  مساهمة  إلى  وباإلضافة 
توصيات  من  رافقها  بما  لها،  كانت  اإلنمائي،  الفكر 

السياسات.  على  آثار  للبيانات،  مبتكرة  وعروض 
في  للنزاهة  دولية  منظمة  إنشاء  اقتراح  أدى  فقد 
تقرير التنمية البشرية لعام 1992 إلى إنشاء منظمة 
التنمية  دليل  تفصيل  وأدى  الدولية5.  الشفافية 
البشرية لمصر في تقرير التنمية البشرية لعام 1994 
مصر،  لصعيد  العامة  الموارد  تخصيص  زيادة  إلى 

تقدمًا6. البلد  مناطق  أقل  وهي 
رؤساء  من   189 أقّر  الحالي،  القرن  مطلع  وفي 
الدول والحكومات إعالن األلفية واألهداف اإلنمائية 
لأللفية للتغلب على الحرمان البشري مما هو أساسي 
نهج  في  راسخة  جميعها  وهي   ،2015 عام  بحلول 
التنمية البشرية. وخالل العقد الماضي، غطت تقارير 
الديمقراطية  تعميق  مثل  مواضيع  البشرية  التنمية 
المناخ  وتغّير   ،)2004( الثقافي  والتنوع   ،)2002(
والعمل   ،)2011( واإلنصاف  واالستدامة   ،)2008(

.7)2015( البشرية  والتنمية 

وّسعت تقارير التنمية البشرية 
حدود القيادة الفكرية 

وحدود الدعوة في مجال 
السياسات العامة وتأثيرها 

على الخطط اإلنمائية

اإلطار 1-1

التنمية البشرية: نهج محوره اإلنسان

التنمية البشرية هي اكتساب المزيد من اإلمكانات والحصول 
تلك اإلمكانات. وبتوفر  الفرص الستخدام  المزيد من  على 
وتوسيع  الخيارات،  البشر  أمام  تتسع  والفرص،  اإلمكانات 
التنمية  لكن  البشرية.  التنمية  نهج  صميم  في  الخيارات 
البشرية هي أيضاً مسار. وهي، إذ تتخذ من حقوق اإلنسان 
توسيع  هو  منها  والهدف  البشري.  باألمن  ترتبط  ركيزة، 

البشر. حريات 
الموارد  ببناء  البشر  تنمية  هي  البشرية  والتنمية 
في  اإلنمائية  المنافع  من  يستفيدون  إذ  وللبشر  البشرية، 
حياتهم، وعن طريق البشر فيشاركون بنشاط في المسارات 

التي تؤثر في حياتهم. أما الدخل، فليس غاية بحد ذاته، بل 
البشرية. التنمية  لتحقيق  أداة 

وأطلق نهج التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية 
لتقييم  مركب  دليل  وهو  البشرية،  التنمية  دليل   1990 لعام 
وهذه  البشرية.  للتنمية  األساسية  األبعاد  في  اإلنجازات 
وصحية  مديدة  حياة  عيش  من  الناس  تمكين  هي  األبعاد 
المعرفة  واكتساب  الوالدة؛  عند  المتوقع  العمر  بمقياس 
لسنوات  المتوقع  والعدد  الدراسة  سنوات  متوسط  بمقياس 
نصيب  بمقياس  الئق  معيشي  مستوى  وتحقيق  الدراسة؛ 

اإلجمالي. القومي  الدخل  من  الفرد 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.



وعلى مّر السنين، اسُتكملت التقارير العالمية بأكثر 
من 36 تقريرًا إقليميًا ودون إقليمي وأكثر من 700 
تقارير  صدرت  كما  البشرية8.  للتنمية  وطني  تقرير 
على المستوى ما دون الوطني، منها 19 تقريرًا على 
البشرية  التنمية  ودليل  الهند  في  الواليات  مستوى 

البرازيل9. في  للبلديات 
هذه  جميع  وّفرت  الماضي،  القرن  ربع  وخالل 
التقارير للتقدم البشري زخمًا إضافيًا، فتحقق الكثير 
في  هائاًل  تحديًا  بدا  ما  بعض  من   2015 عام  في 
المدقع  الفقر  أن  إلى  التقديرات  وتشير   .1990 عام 
على مستوى العالم كان دون 11 في المائة في عام 
2013، منخفضًا بأكثر من الثلثين عما كان عليه في 
عام 1990 10. ومع أن عدد سكان العالم ازداد ملياري 
مليار   7.3 إلى   1990 عام  في  مليار   5.3 من  نسمة، 
فقر  في  يعيشون  من  عدد  انخفض   ،2015 عام  في 

مليار. من  أكثر  مدقع 
ال  التقدم،  رغم  طيبة.  كلها  ليست  األخبار  ولكن 
عديدة.  مجاالت  في  كبيرًا  البشري  الحرمان  يزال 
شخص  يعاني  العالم،  في  أشخاص  تسعة  كل  فمن 
من الجوع، ومن كل ثالثة أشخاص، يعاني شخص 
من سوء التغذية11. ويموت كل دقيقة 11 طفاًل دون 
سن الخامسة، ويموت أثناء الوالدة 35 من األمهات 
 15 حوالى  سنة   18 سن  قبل  ويتزوج  ساعة12.  كل 
مليون فتاة في السنة، أي بمعدل فتاة كل ثانيتين13. 
ويموت بسبب تلّوث الهواء في أنحاء العالم 18,000 
المناعة  نقص  فيروس  ويصيب  اليوم،  في  شخص 
البشرية مليوني شخص في السنة14. وفي المتوسط، 

يتشرد كل دقيقة 24 شخصًا عن بيوتهم15.
فالنزاعات  جديدة.  إنمائية  تحديات  وبرزت 
شواغل  تعد  لم  الطبيعية  والموارد  والكوارث 
وطنية، بل صارت في عداد الشواغل العالمية. وفي 
سكان  بعدد  أي  الجئ،  مليون   21.3 من  أكثر  العالم 
 100 من  أكثر  يتضّرر  أن  ويمكن  تقريبًا16.  أستراليا 
مليون شخص جراء األثر المزدوج لظاهرتي النينيو 
التطرف  بسبب  األمن  انعدام  وانتشر  والنينيا17. 
العالم حوالى 1,900  العنف في  العنيف. وتبلغ كلفة 
وتغّير  المياه  ندرة  وفاقمت  شخص18.  لكل  دوالر 
مثل  األوبئة،  وتشّكل  الدولية.  التوترات  المناخ 
وقد  تهديدًا خطيرًا،  زيكا،  وفيروس  إيبوال  فيروس 

إيبوال19. وباء  بفعل  طفل   20,000 حوالى  تيّتم 
واعدة،  جديدة  مجاالت  البشري  اإلبداع  وفتح 
الحوار،  بداًل من  العنف،  المعاناة منتشرة. وصار  لكن 
بداًل من  االنعزالية،  البشر. وأخذت  بين  لغة مشتركة 
التنّوع، تالقي رواجًا. غير أن ما حققته البشرية على 
مدى ربع القرن الماضي رغم التحديات، ورغبتنا في 

تحقيق المزيد، يبعثان على األمل. وتضيء التحديات 
بتحديات  يصطدم  األمل  تحقيق  أن  إاّل  أمل،  بوارق 
هائلة. وتلك عالقة يجدر عدم إغفالها في السعي إلى 

التحديات وتحقيق اآلمال. التغلب على  الهدف: 

إنجازات حققناها

تحسنت مستويات التنمية البشرية في جميع أنحاء 
العالم. ففي الفترة من 1990 إلى 2015، سجل دليل 
البشرية تحسنًا كبيرًا في كل منطقة نامية،  التنمية 
 .)1-1 )الشكل   2010 عام  منذ  التقدم  تباطؤ  رغم 
الدخل  في  ال  هامة  تطّورات  ذلك  على  والشاهد 
فحسب، بل أيضًا في الصحة والتعليم. فبين عامي 
لدليل  اإلجمالية  القيمة  ارتفعت  و2015،   1990
في   46 بنسبة  نموًا  البلدان  ألقل  البشرية  التنمية 
المائة، ولبلدان التنمية البشرية المنخفضة بنسبة 40 

المائة20. في 

انخفاض الفقر والجوع

العالمي  الصعيد  المدقع على  الفقر  لم يتجاوز معدل 
 11 التقديرات،  حسب  اليوم(،  في  دوالر   1.90(
بأكثر انخفاضًا  مسجاًل   ،2013 عام  في  المائة   في 
من الثلثين من 35 في المائة في عام 1990 21. وكان 
االنخفاض ملحوظًا في شرق آسيا والمحيط الهادئ، 
حيث انخفضت نسبة من يعيشون على أقل من 1.90 
عام 1990  في  المائة  في   60.2 من  اليوم  في  دوالر 
إلى 3.5 في المائة في عام 2013، وفي جنوب آسيا 
إلى 15  المائة  النسبة من 44.6 في  انخفضت  حيث 
الصين  في  المدقع  الفقر  معدل  المائة22. وسجل  في 
انخفاضًا حادًا من 66.5 في المائة في عام 1990 إلى 
1.9 في المائة في عام 2013. وفي عام 2015، شّكل 
العاملون الفقراء، الذين يعملون ويعيشون على أقل 
من 1.90 دوالر في اليوم، 10 في المائة من مجموع 
العاملين في العالم، أي أقل بمقدار الثلثين تقريبًا من 
نسبة عام 2000 23. وانخفض عدد سكان العالم الذين 
يعانون من الجوع من 15 في المائة في الفترة 2000-

2002 إلى 11 في المائة في الفترة 2016-2014 24.

انخفاض الوفيات

الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  معدل  انخفض 
 1990 عامي  بين  النصف  من  أكثر  العالم  في 
المناطق من حيث  و2015 25. وقد حلت في طليعة 

سجلت قيمة دليل التنمية 
البشرية في كل منطقة 
نامية زيادة كبيرة في الفترة 
من 1990 إلى 2015، على 
الرغم من تباطؤ التقدم منذ 
عام 2010
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حيث  الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب  التحسن 
كان التحدي هو األكبر. وفي حين يقل احتمال بقاء 
األطفال على قيد الحياة بعد سن الخامسة كثيرًا في 
األطفال  وفيات  معدل  ينخفض  فقرًا،  األشد  األسر 
في األسر المعيشية الفقيرة بسرعة تفوق انخفاضه 
و2013،   1990 عامي  وبين  األخرى.  الفئات  في 
انخفض معدل وفيات األمهات بنسبة 45 في المائة 
كما  آسيا26.  جنوب  في  المائة  في  و64  العالم  في 
الصحية  الرعاية  على  الحصول  إمكانية  تحّسنت 
المتخصصة، ففي عام 2014، جرى أكثر من 71 في 
العالم بحضور  أنحاء  الوالدات في جميع  المائة من 
 .1990 عام  في  المائة  في   59 مقابل  اختصاصيين، 
وفي شمال أفريقيا، ارتفعت نسبة الحوامل اللواتي 
الوالدة  قبل  طبية  زيارات  أربع  عن  يقل  ال  بما  قمن 
المائة  إلى 89 في  المائة في عام 1990  من 50 في 
في عام 2014، وهذا أكبر تحّسن في العالم27. وعلى 
العمرية الفئة  من  النساء  تستخدم  العالم،   صعيد 
مع  يعشن  اللواتي  أو  المتزوجات  من  سنة   49-15
المائة في  الحمل، مقابل 55 في  شريك وسائل منع 

.1990 عام 
أيضًا.  العالمي  الصعيد  على  تحّسن  في  والصحة 
ففي المناطق النامية، انخفضت نسبة من يعانون من 
 .28 1990 عام  منذ  تقريبًا  النصف  إلى  التغذية  نقص 
 84 الحصبة  لقاحات  على  حصل   ،2013 عام  وفي 

كما  العالم.  أنحاء  األطفال في جميع  المائة من  في 
الحصبة من 15  لقاح  الجرعتين من  ازدادت تغطية 
في المائة في عام 2000 إلى 53 في المائة في عام 
الحصبة  حاالت  عدد  انخفاض  إلى  أدى  ما   ،2013
وتشير  المائة.  في   67 بنسبة  سنويًا  المسجلة 
أنقذت  قد  مليونًا   15.6 أرواح  أن  إلى  التقديرات 
و2013 29.   2000 عامي  بين  الحصبة  ضد  بالتلقيح 
كبير  تخفيض  إلى  اإليجابية  التطورات  هذه  فأّدت 

تجنبها. يمكن  التي  األطفال  وفيات  في 
اإلجمالية  الوفيات  معدالت  أخذت  وقد 
المالريا  مكافحة  مثل  إجراءات  بفعل  باالنخفاض، 
البشرية  المناعة  نقص  وفيروس  والحصبة  والسل 
واإليدز. فبين عامي 2001 و2015، جرى تجنب أكثر 
غالبيتها  المالريا،  بسبب  وفاة  حالة  مليون   6.8 من 
من األطفال30، كما انخفض عدد اإلصابات الجديدة 
 3.5 حوالى  من  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس 
إلى 2.1 مليون إصابة  مليون إصابة في عام 2000 
في عام 2013. وأّدت زيادة استخدام العالج المضاد 
مليون   7.6 تجنب  إلى  العكسي  النسخ  لفيروسات 
 1995 عامي  بين  اإليدز  مرض  بسبب  وفاة  حالة 
داء  بفعل  الوفيات  معدالت  وانخفضت  و2013 31. 
من  للوقاية  تبذل  التي  الجهود  بفضل  أيضًا  السل 
المرض وتشخيصه وعالجه، ما أسهم في إنقاذ حياة 

و2013 32.  2000 عامي  بين  شخص  مليون   37

في حين يقل احتمال بقاء 
األطفال على قيد الحياة 

بعد سن الخامسة كثيرًا في 
األسر األشد فقرًا، ينخفض 

معدل وفيات األطفال في 
األسر المعيشية الفقيرة 

 بسرعة تفوق انخفاضه 
في الفئات األخرى

الشكل 1-1

وجهات إقليمية في قيم دليل التنمية البشرية
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تحسن إمكانية الحصول على الخدمات 
االجتماعية األساسية

الخدمات  على  الحصول  إمكانية  سجلت 
جميع  في  كبيرة  زيادة  األساسية  االجتماعية 
أصبح  و2015،   1990 عامي  فبين  العالم.  أنحاء 
مرافق صحية  استخدام  مليار شخص   2.1 بإمكان 
يلجؤون  من  عدد  النصف  إلى  خّفض  ما  محّسنة، 
رئيسي  مصدر  وهو  العراء،  في  التغّوط  إلى 
بإمكان  وأصبح  الكوليرا33.  مثل  المنقولة  لألمراض 
مياه  على  الحصول  شخص  مليار   2.6 من  أكثر 
اإلنمائي  الهدف  شرب من مصادر محّسنة، وتحّقق 
المتعلق بخفض نسبة من ال يحصلون على  لأللفية 
النصف قبل خمس سنوات  إلى  مياه شرب مأمونة 
جنوب  في  التحسن  وكان  المحدد34.  الموعد  من 
إذ  لإلعجاب،  مثيرًا  الكبرى  األفريقية  الصحراء 
من  شرب  مياه  على  يحصلون  من  نسبة  ارتفعت 
 1990 عام  في  المائة  في   48 من  محّسنة  مصادر 
إلى 68 في المائة في عام 2015، وفي شرق آسيا، 
 96 إلى   1990 عام  في  المائة  في   68 من  ارتفعت 
في المائة في عام 2015. وعلى الرغم من التوسع 
العمراني السريع في جميع أنحاء العالم، انخفضت 
الذين  المدن  بين عامي 2000 و2014 نسبة سكان 
يعيشون في أحياء فقيرة في المناطق النامية 10 

تقريبًا35. نقاط مئوية 
في   91 بالمدارس  التحق  النامية،  المناطق  وفي 
المائة من األطفال في سن المدرسة االبتدائية في 
 ،2000 عام  في  المائة  في   83 مقابل   2015 عام 
بالمدارس  الملتحقين  غير  األطفال  عدد  وانخفض 
في جميع أنحاء العالم بمقدار النصف تقريبًا خالل 
المجال  هذا  في  تقدم  أكبر  وُأحرز  ذاتها36.  الفترة 
ارتفع  إذ  الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب  في 
االبتدائية  بالمدارس  لاللتحاق  الصافي  المعدل 
من 52 في المائة في عام 1990 إلى 80 في المائة 
في عام 2015. ونتيجة لذلك، أصبح بإمكان نسبة 
فارتفع  والكتابة.  القراءة  اآلن  الشباب  من  أكبر 
الفئة  أفراد  بين  والكتابة  بالقراءة  اإللمام  معدل 
المائة  في   91 إلى  العالم  في  سنة   24-15 العمرية 
عام  المائة في  في   83 كان  أن  بعد   2015 عام  في 
في  الفجوة   2015 عام  في  تقّلصت  كما   ،1995
والشابات  الشبان  بين  والكتابة  بالقراءة  اإللمام 
شمال  من  كل  وأظهر  مئوية.  نقاط   3 حوالى  إلى 
أمية  محو  في  تحسن  أكبر  آسيا  وجنوب  أفريقيا 
األمية  محو  في  كبير  تحسن  دوافعه  من  الشباب، 

الشابات. بين 

تزايد مشاركة الناس

تحسنت أيضًا على مدى ربع القرن الماضي مشاركة 
جانب  وهذا  والسياسية،  العامة  الحياة  في  الناس 
البشرية. وارتفعت  التنمية  آخر من جوانب  أساسي 
من  العالم  في  البرلمانية  المقاعد  من  النساء  حصة 
المائة في  المائة في عام 1995 إلى 22 في  11 في 
بين  مساواة  النامية  البلدان  ثلثا  وحقق   ،2015 عام 
للفتيات  أفسح  ما  االبتدائي،  التعليم  في  الجنسين 
كما  شواغلهن37.  عن  للتعبير  أوسع  مجااًل  والنساء 
واسعًا  انتشارًا  المدني  المجتمع  منظمات  انتشرت 
ساعد األفراد على ممارسة حرّية التصّرف والتعبير 
الساحتين  على  مصالحهم  عن  والدفاع  آرائهم  عن 

والدولية. الوطنية 

تحسن االستدامة البيئية

عالمية  مسألة  أصبحت  التي  البيئة،  حماية  حققت 
رئيسية، إنجازات مشّجعة. فقد ُأوقف تدهور طبقة 
تسعينات  في  كبير  قلق  مصدر  كان  الذي  األوزون، 
قد  ستكون   ،2050 عام  وبحلول  الماضي،  القرن 
المواد  سببتها  التي  األضرار  من  بالكامل  تعافت 
المستنفدة لألوزون38. وازدادت حصة مناطق التنوع 
المائة  في   15 من  المحمية  البحري  البيولوجي 
عام 2016 39.  المائة في  في   19 إلى  عام 2000  في 
وتراجع صافي الخسارة العالمية في مساحة الغابات 
من 7.3 مليون هكتار في السنة في تسعينات القرن 
-2010 الفترة  في  هكتار  مليون   3.3 إلى  الماضي 
من  المحمية  البرية  المناطق  وازدادت حصة   ،2015
16.5 في المائة في عام 2000 إلى 19.3 في المائة 
في عام 2016. ووصلت المعلومات عن الحاجة إلى 
من  عدد  إلى  المناخ  تغّير  آثار  وعن  الطبيعة  حماية 
الوعي  فارتقى  أي وقت مضى،  أكبر مما في  الناس 

العالم. أركان  من  ركن  كل  بها في 

التقدم التكنولوجي

التغّيرات  أهم  من  هي  الجديدة  التكنولوجيات 
باالقتصادات،  نهضت  فقد  الراهنة.  الحياة  في 
كبير  تقدم  إلى  وأدت  واالتصاالت،  النقل  ويّسرت 
المعلومات  نطاق  ووّسعت  والتعليم،  الصحة  في 
وقد  جديدة.  أمنية  أدوات  واستحدثت  والمشاركة، 
تكون التكنولوجيات الخضراء السبيل إلى مستقبل 
بدون  للجميع  الموارد  فيه  تتاح  استدامة،  أكثر 
المعلومات  تكنولوجيا  وانتشرت  بالبيئة.  اإلضرار 

وصلت المعلومات عن آثار 
 تغّير المناخ إلى عدد
 من الناس أكبر مما

في أي وقت مضى، 
فارتقى الوعي بها في كل 
ركن من أركان العالم
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كان  واالتصاالت أضعافًا مضاعفة. ففي عام 2016، 
يمتلكون  النامية  البلدان  المائة من سكان  94.1 في 
النفاذ  المائة  في   40.1 بإمكان  وكان  نّقالة،  هواتف 
إلى اإلنترنت، مقابل 7.8 في المائة في عام 2005 40. 
اإلنترنت  إلى  النفاذ  يشمل  المتقدمة،  البلدان  وفي 

تقريبًا. السكان  جميع  ذكية  هواتف  وامتالك 
االقتصاد.  على  التكنولوجيا  أثر  إنكار  يمكن  وال 
التكنولوجيا  من  العالمية  الصادرات  ازدادت  فقد 
الخمس  السنوات  في  الضعف  من  أكثر  الرفيعة 
 1999 عام  في  دوالر  مليار  من987  األخيرة،  عشرة 
وتوفر   .41 2014 عام  في  دوالر  مليار   2,147 إلى 
األبعاد،  الثالثية  والطباعة  السحابية،  التكنولوجيا 
وأجهزة  الطاقة،  وتخزين  المتقدمة،  والروبوتات 
هائلة الستحداث فرص  إمكانات  الرقمية  المساعدة 
تقرير  في  أشير  وكما  جديدة.  عمل  ومجاالت  عمل 
التنمية البشرية لعام 2015، يمكن لمن لديهم مهارات 
القيمة  واستحداث  التكنولوجيا  الستخدام  وموارد 

الرقمي. اليوم  عالم  في  يبدعوا  أن 
تفاعل  طريقة  الجديدة  التكنولوجيات  وغّيرت 
الخدمات  نطاق  فزادت  مواطنيها،  مع  الحكومات 
العامة وكفاءتها42. وُتستخدم في العديد من البلدان 
أساسية،  اجتماعية  لتقديم خدمات  النقالة  الهواتف 
بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم للسكان الذين 
التشارك  اإلنترنت  ويتيح  إليهم43،  الوصول  يصعب 

أخرى  وسيلة  أية  من  بكثير  أكثر  المعلومات  في 
البيانات  حجم  تضاعف  وقد  االتصال.  وسائل  من 
الرقمية كل ثالث سنوات منذ عام 2000، واليوم ال 
تشكل المعلومات الُمخّزنة خارج اإلنترنت أكثر من 2 

المائة44. في 
ومع أن الطريق ال يزال طوياًل حتى يصل بجميع 
التعاون  أدى  طاقاتهم،  ملء  عيش  إلى  الناس 
التنمية  وتعزيز  الحرمان  على  بالقضاء  وااللتزام 
المليارات  حياة  تحسين  إلى  المستدامة  البشرية 
الماضية.  والعشرين  الخمس  السنوات  مدى  على 
على  الحفاظ  كوريا  جمهورية  استطاعت  وقد 
أطول لوقت  البشرية  التنمية  في  التقدم   زخم 

)اإلطار 2-1(.

تحديات نواجهها

ما  ومنها  )الحرمان(،  أمده  طال  ما  التحديات  من 
)التطرف  ناشئ  هو  ما  ومنها  )الالمساواة(،  تعّمق 
المساواة  )عدم  عالمي  التحديات  وبعض  العنيف(. 
المائي(،  )اإلجهاد  إقليمي  والبعض  الجنسين(،  بين 
)الكوارث  الوطنية  الحدود  ضمن  يقع  والبعض 
فتغّير  مترابط:  التحديات  هذه  ومعظم  الطبيعية(. 
العمراني  والتوسع  الغذائي،  األمن  من  يحّد  المناخ 

اإلطار 2-1

التنمية البشرية في جمهورية كوريا: منظور ألجل أطول

الماضية  الستة  العقود  مدى  على  كوريا  جمهورية  سلكت 
دعائم  البشرية. وكان من  التنمية  في  بالنجاح  حافالً  مساراً 
النجاح  المرتفعة  البشرية  التنمية  مستوى  على  الثبات  هذا 
الشاملة  والتنمية  الريفية،  والتنمية  الزراعي  اإلصالح  في 
والمنصف.  السريع  االقتصادي  والنمو  البشرية،  للموارد 
وتعبئة  التصدير،  نحو  التوّجه  أيضاً  المؤثرة  العوامل  ومن 
الموارد المحلية تعبئة مستدامة، واعتماد سياسات قوية إلعادة 
القول  العامة. وغني عن  البنية األساسية  التوزيع، وتطوير 
أيضاً. رئيسي  دور  لها  كان  والحوكمة  الفعالة  المؤسسات  إن 
في  للتقدم  المحركة  الرئيسية  القوى  وترّكزت 
السياسات  بين  تجمع  حميدة  حلقة  في  كوريا  جمهورية 
على  حافظت  التي  االجتماعية،  والسياسات  االقتصادية 
بمرونة  تكّيفت  ذاته  الوقت  في  لكنها  النمو،  هدف  أولوية 
تّيارات،  بنجاح  وسّخرت  المتغّيرة  والفرص  القيود  مع 

في  العمراني،  والتوّسع  التكنولوجي  والتغّير  العولمة  مثل 
فضاء التنمية البشرية.

السياسات  من  حرجة  كتلة  كوريا  جمهورية  وأنشأت 
تحديات  مواجهة  في  البشرية  التنمية  إلى  تفضي  التي 
التنمية  مسار  على  طويالً  الثبات  من  فتمّكنت  متعددة. 
المجتمع،  فئات  لجميع  والشاملة  السريعة  البشرية 
كوريا  جمهورية  وتقوم  أخرى.  لبلدان  نموذجاً  وأصبحت 
الشراكات  لسياسات  سول  مركز  من  بمساعدة  بالفعل، 
اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع  العالمية  اإلنمائية 
النظيف  التشييد  نظام  من  الُمستقاة  )كتلك  الدراية  بنقل 
تكييفها  إلى  ليصار  الشريكة،  البلدان  إلى  سول(  في 
صانعو  يهدف  التي  الشريكة  البلدان  واقع  يقتضي  حسبما 
تحسينات  تحقيق  إلى  فيها  السياسيون  والقادة  السياسات 

سريعة ومّطردة في التنمية البشرية.

المصدر: مركز سول لسياسات الشراكات اإلنمائية العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

رغم التقدم المثير لإلعجاب 
في خفض الفقر على مدى 
السنوات الخمس والعشرين 

الماضية، كان 766 مليون 
شخص في عام 2013 

يعيشون على أقل من 1.90 
دوالر في اليوم، منهم 385 

مليون طفل
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طبيعة  كانت  وأيًا  المدن.  فقراء  يهّمش  السريع 
على  بائنًا  أثرها  يبقى  نطاقها،  كان  أو  التحديات 

رفاه البشر.

أوجه حرمان والمساواة طال أمدها

على  الفقر  خفض  في  لإلعجاب  المثير  التقدم  رغم 
مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان 766 
أقل  على  يعيشون   2013 عام  في  شخص45  مليون 
من 1.90 دوالر في اليوم، منهم 385 مليون طفل46. 
وفيات  من  المائة  في   45 التغذية  سوء  ويسبب 
األطفال  وسيخسر  الخامسة47.  سن  دون  األطفال 
ما   2016 عام  في  النامية  البلدان  في  المولودون 
كان  التي  اإليرادات  من  دوالر  مليار   177 يقارب 
وغيره  التقّزم  لوال  الحياة  مدى  يجنوها  أن  ُيحتمل 

الجسدي48. النمو  في  التأخر  أشكال  من 

ولو  العالم49.  في  األغذية  ثلث  عام  كل  وُيهدر 
مليون   870 إطعام  ألمكن  ُيهدر،  ما  ربع  اسُترّد 
اليوم،  الحرمان  العالم  ُيعالج  لم  وما  شخص50. 
سيعيش 167 مليون طفل في فقر مدقع بحلول عام 
2030، وسيموت 69 مليون طفل دون سن الخامسة 
ألسباب يمكن تجنبها51. وهذه النواتج ستقلص قطعًا 
 758 حوالى  يزال  وال  القادمة.  األجيال  إمكانات 
الشباب،  من  مليونًا   114 منهم  البالغين،  من  مليونًا 
األساسية52.  والكتابة  القراءة  مهارات  إلى  يفتقرون 
ويتجّلى الحرمان الذي طال أمده في عدد من أبعاد 

.)2-1 )الشكل  البشرية  التنمية 
بل  فقط  النامية  المناطق  مشكلة  الفقر  يعد  ولم 
وتشير  المتقدمة.  البلدان  في  ازدياد  في  أيضًا  هو 
تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 300 
يعيشون  كانوا  المتقدمة  البلدان  مليون شخص في 

عام 2012 53. فقر في  في حالة 

لم يعد الفقر مشكلة 
المناطق النامية فقط بل 
هو أيضًا في ازدياد في 
البلدان المتقدمة

الشكل 2-1

الحرمان البشري يطول أمده في بعض مؤشرات الرفاه
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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فأكثر  بالفقر،  تأثرًا  األشد  هم  والنساء  واألطفال 
من 36 في المائة من األطفال في البلدان المتقدمة 
يعيشون تحت خط الفقر النسبي، في أسٍر معيشية 
دخل  متوسط  من  المائة  في   60 عن  دخلها  يقل 
وفي  الوطني.  المستوى  على  المعيشية  األسر 
من  مليونًا   32 يعيش  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
المملكة  وفي  الوظيفية،  األمية  وضع  في  البالغين 

المتحدة 8 مليون54.
أنحاء  في  الدخل  مستويات  ارتفاع  ترافق  وقد 
مقاييس  ومن  الالمساواة.  فجوة  اتساع  مع  العالم 
)حيث  جيني  معامل  الدخل  مساواة  في  الفجوات 
للجميع  نفسه  هو  الدخل  أن  إلى  صفر  القيمة  تشير 
بمجموع  يستأثر  واحدًا  شخصًا  أن  إلى   1 والقيمة 
متوسط  )نسبة  الخمسية  الشرائح  ونسب  الدخل( 
متوسط  إلى  السكان  من  المائة  في   20 أغنى  دخل 

منهم(. المائة  في   20 أفقر  دخل 
ارتفع  األسر  بين  الدخل  في  التفاوت  أن  ومع 
إلى  التقديرات  بعض  تشير  البلدان،  من  العديد  في 
في  تقارب  بسبب  العالم،  مستوى  على  انخفاضه 
الدخل بين المناطق النامية والمناطق المتقدمة. وقد 
مدى  على  باطراد  النسبي  العالمي  التفاوت  انخفض 
بلغ  الماضية، من معامل جيني نسبي  القليلة  العقود 
0.74 في عام 1975 إلى 0.63 في عام 2010، مدفوعًا 
نمو  من  أّواًل  الناتج  البلدان  بين  التفاوت  بانخفاض 
ذلك  وكان  والهند55.  الصين  في  استثنائي  اقتصادي 
البلدان. وبالمقارنة، سّجل  التفاوت داخل  رغم تزايد 
التفاوت المطلق، ُمقاسًا بمعامل جيني المطلق، زيادة 

كبيرة منذ منتصف السبعينات )الشكل 1-3(. ويمكن 
فهم الُمطلق والنسبي عن طريق المثل التالي: في عام 
2000، كـسب شخص ما في بلد ما دوالرًا واحدًا في 
اليوم وآخر 10 دوالر في اليوم. ومع النمو االقتصادي، 
في عام 2016، كسب األول 8 دوالر في اليوم والثاني 
هو  النسبي  الفارق  يبقى  هكذا  اليوم.  في  دوالرًا   80
لكن  األول(،  لدى  ما  أضعاف   10 الثاني  )لدى  نفسه 

إلى 72 دوالرًا. ارتفع من 7 دوالر  المطلق  الفرق 
الدخل  فجوات  أن  الدولي  للبنك  تقرير  ويفيد 
من  بلدًا   34 في  و2013   2008 عامي  بين  اتسعت 
في   60 أغنى  دخل  نما  إذ  رصدها،  جرى   83 أصل 
المائة من السكان في توزيع الدخل بسرعة أكبر من 
أفقر  بلدًا، خبر  المائة56. وفي 23  أفقر 40 في  دخل 

الدخل. في  انخفاضًا  المائة  في   40
في  هم  من  لدى  حادة  الدخل  زيادات  كانت  وقد 
إلى   1988 عام  من  الفترة  ففي  الدخل.  توزيع  قمة 
من  المائة  في   10 أغنى  حصة  كانت   ،2011 عام 
السكان حوالى 46 في المائة من مجموع الزيادة في 
الدخل )الشكل 1-4(. ومنذ عام 2000، لم يستفد من 
العالمية سوى  الثروة  في  الزيادة  من  المائة  في   50
أغنى 1 في المائة من سكان العالم. وفي المقابل، لم 
يتلق أفقر 50 في المائة من سكان العالم من الزيادة 

المائة57. سوى 1 في 
ففي  ترّكزًا.  أكثر  اآلن  العالمية  الثروة  وأصبحت 
السكان  من  المائة  في   1 أغنى  امتلك   ،2000 عام 
 46 وامتلكوا  العالمية،  الثروة  من  المائة  في   32
)الشكل 1-5(. ويبرز  المائة منها في عام 2010  في 

أصبحت الثروة العالمية 
اآلن أكثر ترّكزًا. ففي عام 

2000، امتلك أغنى 1 في 
المائة من السكان 32 في 
المائة من الثروة العالمية، 

وامتلكوا 46 في المائة 
منها في عام 2010

الشكل 3-1

تراجع مّطرد في الالمساواة النسبية وتصاعد في الالمساواة المطلقة في العالم في العقود القليلة الماضية
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المائة.  0.1 في  أغنى  أي  الثراء،  فائقو  الصورة  في 
في  الوطنية  الثروة  من  هؤالء  حصة  ازدادت  فقد 
في  المائة  في   12 من  األمريكية  المتحدة  الواليات 
)قبل   2008 عام  في  المائة  في   19 إلى   1990 عام 
 2012 عام  في  المائة  في   22 وإلى  المالية(  األزمة 
األسباب  من  كانت  الالمساواة  أن  إلى  النقاد  )أشار 

لألزمة(58. الرئيسية 
الرقمية  الثورة  منافع  على  الحصول  وإمكانية 
متفاوتة على الصعيد العالمي. فال يزال مليارا شخص 
في   15 ولدى  النقال،  الهاتف  يستخدمون  ال  تقريبًا 
المائة فقط من سكان العالم نفاذ إلى اإلنترنت عالي 

المدن في  المائة من سكان  السرعة59. ولدى 89 في 
 3G العالم نفاذ إلى النطاق العريض على الهاتف النقال

الريف60. المائة فقط من سكان  مقابل 29 في 
على  الالمساواة  حول  النقاش  يرّكز  ما  وكثيرًا 
التفاوت العمودي، كالتفاوت بين أغنى 10 في المائة 
ما  ونادرًا  منهم،  المائة  في   10 وأفقر  السكان  من 
يتطّرق إلى التفاوت األفقي، كالالمساواة بين الفئات 
أن  يمكن  األفقي  التفاوت  تحليل  أن  مع  اإلثنية، 
يوضح للبحث في الالمساواة أوجهًا حاسمة األهمية 

)اإلطار 3-1(.
المستمرة  والالمساواة  الحرمان  أوجه  وتشّكل 
تحديات خطيرة للتنمية البشرية على أصعدة ثالثة 
على  ال  الناس،  قدرات  أواًل  تعوق  فهي  األقل.  على 
صوتهم  إسماع  أيضًا  بل  فحسب،  رفاههم  تحقيق 
مسار  وترسخ  تؤسس  ثانيًا،  وهي،  واستقالليتهم. 
في  هم  ومن  هؤالء  ُيستبعد  إذ  الفقراء،  إقصاء 
تؤثر  التي  المسارات  عن  االجتمـاعي  السـلم  أسـفل 
في حياتهم. وهي، ثالثًا، تؤدي إلى مجتمع مجحف، 

والفرص. الحقوق  من  الفقراء  فيه  ُيحرم 

ديناميات سكانية متعددة األبعاد

بحيث يصل  الكوكب  يتنامى عدد سكان  أن  يتوقع 
زيادة   ،)6-1 )الشكل   2050 عام  في  مليار   9.7 إلى 
وشيخوخة  العمراني،  التوسع  تسارع  إلى  تؤدي 
الوسطى، والهجرة، وطفرة  الطبقة  السكان، وتنامي 

الشباب.

الشكل 4-1

بين عامي 1988 و2011، كانت حصة أغنى 10 في المائة من السكان حوالى 46 في المائة من مجموع الزيادة في الدخل 
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الشكل 5-1

الثروة العالمية أصبحت أكثر ترّكزًا
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وفي عام 2014، عاش أكثر من نصف سكان العالم 
إلى  النسبة  هذه  تزداد  أن  المتوقع  ومن  المدن.  في 
الثلثين بحلول عام 2050، فتكتظ المدن بمقدار 2.5 
يتوقع   2030 عام  وبحلول  إضافي61.  شخص  مليار 
أن يضّم العالم 41 مدينة ضخمة، يؤوي كل منها أكثر 
من 10 مليون نسمة62. وقد ُوصف التوسع العمراني 
للتنمية ألنه ليس ناتجًا سالبًا  أنه مجال جديد  على 

البشرية  نصف  من  أكثر  ألن  للقيمة،  موّلد  بل  عنها، 
الذي يعيش في المدن ينتج أكثر من 80 في المائة 

العالمي63. المحلي اإلجمالي  الناتج  من 
إيجابيًا،  العمراني  التوسع  في  ما  كل  ليس  ولكن 
خاصة إذا كان على غير تخطيط. فهو مصدر ضغوط 
على البنى التحتية وقد يؤثر سلبًا على نوعية حياة 
السكان. ويعيش أكثر من مليار شخص في مساكن 
الصرف  وشروط  الراحة  معايير  أدنى  تستوفي  ال 
الصحي، ويتعّين بناء مساكن جديدة لثالثة مليارات 
مليون   880 نحو  ويعيش   .64 2030 عام  بحلول 
من  يقرب  ما  تشهد  قد  فقيرة  أحياء  في  شخص 
700 ويفتقر  العمراني65.  التوسع  من  المائة  في   40 

مليون شخص تقريبًا من سكان األحياء الفقيرة في 
المدن إلى خدمات الصرف الصحي، الذي يعّرضهم، 
وخاصة  المأمونة،  الشرب  مياه  نقص  ظل  في 
مثل  المعدية  األمراض  لمخاطر  منهم،  األطفال 
الكوليرا واإلسهال66. وتستشري مع التوسع العمراني 
وال  والجريمة.  والمخدرات  العنف  أعمال  السريع 
المناخ.  تغّير  عن  العمراني  التوسع  فصل  يمكن 
مصدر  هي  كما  واالزدهار،  لالبتكار  موئل  فالمدن 
تسّبب  التي  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  رئيسي 
المدن  من  والكثير  األرض67.  حرارة  في  ارتفاعًا 
معّرضة  منخفضة،  مناطق ساحلية  في  يقع  الكبيرة 
مستويات  ارتفاع  جراء  من  الفيضانات  ألخطار 

العواصف. وهبوب  البحر  سطح 
العمر،  الخصوبة وطول  ونتيجة النخفاض معدل 
أن  ويتوقع  السكان  من  المسنين  نسبة  تتزايد 
إلى  وأكثر   60 العمرية  الفئة  في  هم  من  عدد  يصل 

ُوصف التوسع العمراني 
على أنه مجال جديد للتنمية 

 ألنه ليس ناتجًا سلبًا عنها،
بل موّلد للقيمة

الشكل 6-1

مليار  9.7 إلى  الكوكب  سكان  عدد  يتنامى  أن   يتوقع 
في عام 2050
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اإلطار 3-1

أفكار حول التفاوتات األفقية

تطغى على النقاشات حول التفاوت األفقي حجة مفادها أن 
الناس يحبذون إعادة التوزيع ضمن مجموعتهم وال يحبذون 
العدل  من  يرون  فهم  المجموعات،  بين  التوزيع  إعادة 

الواحدة. المجموعة  ضمن  التوزيع  إعادة  واإلنصاف 
التوزيع  إلعادة  كبيراً  تأييداً  أبدتا  وغانا  أوغندا  لكن 
بين المجموعات اإلثنية، مع أن الهوية اإلثنية فيهما ليست 
إذاً  الواضح  بلدان أخرى. من  في  مما هي عليه  أقل وقعاً 
التمسك  مع  يتعارض  ال  التوزيع  إلعادة  الثابت  التأييد  أن 

اإلثنية. بالهوية 
التفاوت  معالجة  في  بالغة  أهمية  التوزيع  وإلعادة 
لضمان  العامة  للسياسة  أساساً  تشّكل  أن  ويمكن  األفقي، 

اإلثنيات.  متعدد  مجتمع  في  والمساواة  والعدالة  الحقوق 
ولمثل هذه السياسات فوائد تأسيسية )مثل توسيع اإلمكانات 
)مثل  الحقة  ومنافع  المجموعات(  مختلف  في  البشرية 

االجتماعي(. التماسك  تحصين 
بذاتها  لها  )التي  اإلنسان  لحقوق  إنكار  هو  والحرمان 
قيمة جوهرية(، والتغلب عليه أيضاً أساسي للتمتع بحقوق 
في  )راسخة  جوهرية  قيمة  وللمساواة  أخرى.  وحريات 
أهداف  على  تؤثر  ألنها  وسيلة،  هي  كما  العدالة(  مفهوم 
لم  ما  يبررها،  ما  لالمساواة  بالقبول. وليس  أخرى تحظى 
تنشأ من  لم  الناس وما  األفقر من  تسهم في تحسين وضع 

مشروعة. مسارات 

.Cornia and Stewart 2014 :المصدر
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عام  في  مليار   2.1 وإلى   ،2030 عام  في  مليار   1.4
2050 68. ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع نسبة إعالة 
 65 العمرية  الفئة  في  هم  من  نسبة  )وهي  المسنين 
سنة وأكثر إلى عدد من هم في سن العمل من الفئة 
العمرية 15-64 سنة( في البلدان النامية من 13 في 
عام  في  المائة  في   26 إلى   2015 عام  في  المائة 
2050 69. وستكون لهذا االرتفاع تداعيات كبيرة على 
المسنين  ورعاية  الصحية  والخدمات  التقاعد  سن 
وتطرح  األسرية.  والعالقات  االجتماعية  والحماية 
شيخوخة السكان في البلدان المتقدمة تحديًا لنظم 
وخدمات  العمل  ترتيبات  تكييف  وتتطلب  التقاعد 

الطويل70. المدى  على  الرعاية 
الطبقة  تتوسع  أن   2030 عام  بحلول  ويتوقع 
التي  المعيشية  األسر  وهي  العالم،  في  الوسطى 
للفرد  دوالر  و100   10 بين  اليومية  نفقاتها  تتراوح 
في  نسمة  مليار   3.2 إلى  الشرائية،  القوة  بمعادل 
آسيا والمحيط الهادئ و1.7 مليار في أماكن أخرى71. 
وينتج هذا التوسع السريع من تنامي هذه الطبقة في 
بلدان مثل الصين، حيث تزايد عدد األسر المعيشية 
بين  السنوي  دخلها  )يتراوح  الوسطى  الطبقة  من 
في  أسرة  مليون   5 من  دوالر(  و43,000   11,500
لكن   .72 2015 عام  في  مليونًا   225 إلى   2000 عام 
تعريف الطبقة الوسطى يختلف بين بلد وآخر، سواء 
خالل  من  أم  والنفقات  اإليرادات  منظور  خالل  من 
المعايير النسبية بالمقارنة مع المتوسط المجتمعي73.
التنمية  على  يؤثر  أن  الوسطى  الطبقة  لنمو  كيف 
بالمفهوم  اليوم  هي  الوسطى  الطبقة  البشرية؟ 
االقتصادي وليس بمفهوم المكانة الفكرية التقليدي. 
المجتمعي  الحوار  في  الطبقة  هذه  موقع  ويختلف 
موقع  عن  االجتماعي  والتماسك  الفكرية  والقيادة 
بمثابة  كانت  التي  الماضي،  في  الوسطى  الطبقة 
الحركات  في  الفكرية  والقيادة  المجتمع،  ضمير 
االجتماعية والثقافية، ونصيرة الفقراء والمهمشين. 
االقتصادية في معظم  الوسطى  الطبقة  يكّون  ومن 
االبتكار  إلى  جاهدين  يسعون  شباب  المجتمعات 
واإلبداع في الحياة، وكذلك في العمل. ينظرون إلى 
أنفسهم كمواطنين عالميين، نظرة ذات آثار إيجابية 

البشرية. والفرص  اإلمكانات  على 
أنماط  تعتمد  قد  الجديدة  الوسطى  الطبقة  ولكن 
وقد  المستدام.  االستهالك  ألنماط  مخالفة  استهالك 
يكون لها برنامج اجتماعي خاص بها )مثل مشاريع 
التقدم  أهداف  الغالب،  في  تدفعها،  اجتماعية(، 
أكثر  تكون  أن  أيضًا  ويمكن  الشخصي.  االقتصادي 
الواقعي،  انعزالية، وال ترتبط بالمجتمع أو بمحيطها 
قدر ارتباطها بمجتمع تويتر أو فيسبوك االفتراضي. 

وقد تكون لها العديد من االرتباطات الرقمية والقليل 
اإلنسانية. االرتباطات  من 

التغّير بسبب  الديناميات السكانية في  وستستمر 
كان  المتقدمة. ففي عام 2013،  البلدان  إلى  الهجرة 
نسمة.  مليون   507 األوروبي  االتحاد  سكان  عدد 
نسمة  مليون   399 إلى  العدد  هذا  ينخفض  وقد 
إذا  ويرتفع،  الهجرة،  توقفت  إن   2080 عام  بحلول 
الواليات  وفي  نسمة74.  مليون   520 إلى  استمرت، 
مليون   324 السكان  عدد  كان  األمريكية،  المتحدة 
نسمة في عام 2015، وارتفع إلى 441 مليون نسمة 
في عام 2016، ولوال الهجرة، لما تجاوز 338 مليون 
بالهجرة  المرتبطة  السكانية  والتحوالت  نسمة. 
ستغّير ليس فقط المالمح الديمغرافية للمجتمعات، 
والمؤسسات  والثقافة  والقواعد  القيم  أيضًا  بل 
السياسية واالجتماعية، تغّيرات قد تؤجج التوترات 
والنزاعات. ويبقى من التحديات الماثلة أمام التنمية 
البشرية في أنحاء عديدة من العالم بناء مجتمعات 

الثقافات. متعددة  متماسكة،  سلمية، 
 24-10 العمرية  الفئة  من  الشباب  يشّكل  واليوم، 
سنة حوالى 1.8 مليار من سكان العالم البالغ عددهم 
في   90 حوالى  ويعيش  نسمة75،  مليار   7.3 حوالى 
وثلث  النامية.  البلدان  في  الفئة  هذه  من  المائة 
سكان العالم هم دون سن 20 سنة، وأكثر من نصف 
السكان في حوالى 40 بلدًا أفريقيًا هم دون سن 20 
سنة76. والشباب األحياء اليوم هم أكثر عددًا من أي 
ينشطون في  البشرية77. وهم  تاريخ  في  آخر  وقت 
و30  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
في المائة منهم ُولدوا في العالم الرقمي، وهم شباب 
من الفئة العمرية 15-24 سنة، يستخدمون اإلنترنت 

أكثر78. أو  منذ خمس سنوات 

اإلطار 4-1

جيل األلفية مقابل الجيل الصامت

جيل األلفية أفضل تعليماً.	 
احتمال أن تكون اإلناث من جيل األلفية عامالت أكبر.	 
يواجه جيل األلفية أسواق عمل أكثر صرامة.	 
احتمال أن يتزوج أفراد جيل األلفية أقل.	 
احتمال أن يكون أفراد جيل األلفية من أقلية إثنية أكبر.	 
قدامى 	  محاربين  األلفية  جيل  أفراد  يكون  أن  احتمال 

أقل.
اإلناث من جيل األلفية أفضل تعليماً من الذكور.	 

.Patten and Fry 2015 :المصدر

يتوقع بحلول عام 2030 أن 
تتوسع الطبقة الوسطى 
في العالم إلى 3.2 مليار 
نسمة في آسيا والمحيط 
الهادئ و1.7 مليار في 
أماكن أخرى
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وفي العالم 73.3 مليون شاب عاطلون عن العمل، 
إما  العاملة  القوة  في  الشباب  من  المائة  في  و40 
متدنية79.  بأجور  يعملون  أو  العمل  عن  عاطلون 
من  مرات  بثالث  أكثر  للبطالة  الشباب  ويتعرض 
البلدان  في  شاب  مليون   156 وقرابة  البالغين80. 
العاملين،  الفقراء  من  هم  النامية  والبلدان  الناشئة 
على  مدقع  فقر  في  يعيشون  لكنهم  عماًل  يزاولون 
أقل من 1.90 دوالر في اليوم أو في فقر معتدل على 
اليوم81. وسيحتاج  إلى 3.10 دوالر في  1.90 دوالر 
الشباب في السنوات الخمس عشرة المقبلة إلى 600 

عمل82. فرصة  مليون 
في  كانوا  من  أي  األلفية،  جيل  يعمل  أن  ويتوقع 
ساعات   ،2015 عام  في  سنة   34-18 العمرية  الفئة 
في  ساعة   50 من  أكثر  الربع  قرابة  )يعمل  أطول 
األسبوع(، وأن يتقاعدوا في عمر متأخر )يتوقع أن 
يتقاعد ربعهم بعد عمر 70 سنة(، مقارنة بأجدادهم، 
سبعينات  في  اليوم  هم  الذين  الصامت،  الجيل 

.83)4-1 )اإلطار  العمر  وثمانينات 

العولمة: سيف ذو حدين

وقد  النمو.  بشائر  السنين  مر  على  العولمة  حملت 
في  االقتصاد  انفتاح  بفعل  النمو  هذا  تسارع 
معالجة  على  فساعد  العالم،  على  والهند  الصين 
الفقر،  خّفض  البشرية:  التنمية  تحديات  بعض 
الخدمات  نطاق  ووّسع  الصحية،  األحوال  وحّسن 
الصين،  شهدته  ما  وبفعل  األساسية.  االجتماعية 
شرق  في  المدقع  الفقر  معدل  انخفض  خصوصًا، 

المائة في عام 1990 إلى 3.5 في  آسيا من 60 في 
المائة في عام 2013 84. وفي 40 بلدًا شملها التحليل 
في عام 2013، كان يعمل 453 مليون شخص، 190 
عالمية،  قيمة  سالسل  في  النساء،  من  منهم  مليونًا 
مقابل 296 مليونًا في عام 1995 85. ووجدت دراسة 
التجارة  أن  نامية،  بلدان  منها   13 بلدًا،   40 حول 
ألنهم  فقرًا،  الناس  أشد  مصلحة  في  عمومًا  تصب 

ينفقون أكثر على السلع86.
التكنولوجيا،  ثورة  بفعل  العولمة  تسارعت  وقد 
العالمية  التجارة  وبلغت  الرقمية.  الثورة  وخاصة 
في  دوالر  تريليون   24 زهاء  والخدمات  السلع  في 
عام 2014، بعد أن كانت 13 تريليون دوالر في عام 
الكثيفة  بالسلع  التجارة  حركة  وازدادت   .87 2005
حركة  مرة   1.3 بحوالى  فاقت  بسرعة  المعرفة 
التجارة بالسلع التي ترتكز على كثافة اليد العاملة88.
ولكن العولمة لم تحقق الرخاء المشترك المتوقع. 
العديد  في  وظائفهم  المهرة  غير  العمال  خسر  فقد 
الصناعية.  الوظائف  واختفت  كما  االقتصادات،  من 
وقد تكون اإلنتاجية ازدادت، لكن الزيادة لم تنعكس 
ارتفاعًا في األجور، واتسعت الفجوة في األجر بين 
العالية89. المهارات  والعمال ذوي  المهرة  العمال غير 

اجتازوا  فمن  العولمة.  مسار  أثناء  الناس  وكابد 
في  عالقون  النامية  البلدان  في  مؤخرًا  الفقر  خط 
والطبقة  النظامي،  المستقر وغير  غير  العمل  أشكال 
الدخل  المرتفعة  البلدان  في  التقليدية  الوسطى 
تواجه ركودًا في األجور وتخفيضات في الخدمات 
المواقف  على  النمط  هذا  ويؤثر  االجتماعية. 
االجتماعية إزاء العولمة: يشعر من يعّرفون أنفسهم 

الشكل 7-1

 يشعر من يعّرفون أنفسهم بأنهم جزء من الطبقة الوسطى الدنيا والطبقة العاملة أنهم أقل تأثرًا بمفهوم
المواطنة العالمية
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التحوالت السكانية المرتبطة 
بالهجرة ستغّير ليس فقط 

المالمح الديمغرافية 
للمجتمعات، بل أيضًا 

القيم والقواعد والثقافة 
والمؤسسات السياسية 

واالجتماعية
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والطبقة  الدنيا  الوسطى  الطبقة  من  جزء  بأنهم 
العالمية  المواطنة  بمفهوم  تأثرًا  أقل  أنهم  العاملة 
بائنة في مؤشرات  )الشكل 1-7(. وأسباب ذلك غير 
الفقراء  خروج  أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  كنمو 
المعدمين من وطأة الفقر، لكن اإلحباط إن لم ُيعالج 

ومؤسسية. سياسية  اضطرابات  إلى  يؤدي  قد 
ويبدو أن هناك رأيًا واسع االنتشار يذهب إلى أن 
للجماهير  ليس  ولكن  صغيرة  لنخبة  جيدة  العولمة 
األكاديميين  من  العديد  حتى  أخذ  وقد  العريضة90. 
يراجعون  العولمة  أّيدوا  الذين  السياسات  وصانعي 
تعود  لن  العولمة  أن  دائمًا  االعتقاد  كان  فقد  آرائهم. 
النهاية  المنافع ستغلب في  الجميع، لكن  بالنفع على 
على الخسائر91. غير أن رد الفعل العنيف ضد العولمة 
ولكن  بلدان.  عدة  السياسات في  تشكيل  يعيد  أخذ 
العولمة ال يمكن الرجوع عنه، ويبقى التحدي  مسار 

في ضمان أال ُيهمل أحد.

الناس المتنقلون

أو  النزاعات  بسبب  الناس  من  الماليين  يتنقل 
وقد  أفضل.  اقتصادية  فرص  عن  بحثًا  أو  الكوارث 
حقوق  وانتهاكات  العنف  وأعمال  الصراعات  أّدت 
اإلنسان إلى تشريد جماعات من الناس في بلدانهم 

خارجها. إلى  أو 

الشكل 8-1

 65 من  أكثر  قسرًا  نزح  قد  كان   ،2015 عام  أواخر  في 
العالم  أنحاء  جميع  في  شخص  مليون 
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الشكل 9-1

عن  الناجمة  الوفيات  من  عدد  أكبر   2014 عام  شهد 
50,000 من  أكثر   :1989 عام  منذ  المعارك 
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اإلطار 5-1

خمس أساطير شائعة عن الالجئين

الالجئون مشكلة أوروبية

في  الالجئين  من  فقط  المائة  في   6 أوروبا  تستضيف 
العالم؛ و86 في المائة منهم موجودون في البلدان النامية؛ 
المائة  في   9 العالم  في  األغنى  الستة  البلدان  وتستضيف 

عالمياً. الالجئين  من  فقط 

الالجئون ليسوا يائسين: هم يختارون اللجوء 
الالجئون بحكم التعريف هم من يفّرون عبر الحدود هرباً 

من صراعات عنيفة أو اضطهاد.

معظم الالجئين هم من الرجال صغار السن والقادرين جسدياً
طفل  مليون   50 العالم  أنحاء  في  قسراً  نزح  أو  هاجر 
نازحين  أو  الجئين  األطفال  هؤالء  يكون  وقد  تقريباً. 

مهاجرين. أو  داخلياً 

الالجئون والمهاجرون يجلبون اإلرهاب
على مدى السنوات القليلة الماضية ارتكب أشد الهجمات 
اإلرهابية فتكاً في جميع أنحاء العالم مواطنون ولدوا في 

البلدان المستهدفة.

البلدان المتقدمة مكتظة وال يمكنها استقبال المزيد من الناس
في واقع األمر، حجم السكان في معظم البلدان المتقدمة 
هذه  في  الديمغرافي  العائد  ويستنفد  التناقص  في  آخذ 
في  األهمية  حاسمة  تكون  أن  الهجرة  وبوسع  البلدان. 

المسألة. هذه  معالجة 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

مسار العولمة ال يمكن 
الرجوع عنه، ويبقى التحدي 
في ضمان أال ُيهمل أحد
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ففي أواخر عام 2015، كان قد نزح قسرًا أكثر من 
)نازحون  العالم  أنحاء  مليون شخص في جميع   65
داخليًا والجئون وطالبو لجوء(، وهذا العدد هو األكبر 
سكان  عدد  على  ويزيد  الثانية  العالمية  الحرب  منذ 
فرنسا أو عدد سكان أستراليا وكندا ونيوزيلندا معًا 
)الشكل 1-8(92. وتستضيف البلدان النامية حوالى 86 
في المائة من الالجئين، مخففة بذلك عبء اللجوء 

عن البلدان المتقدمة )اإلطار 5-1(93.
للنزوح  الرئيسيين  الضحايا  من  هم  واألطفال 
عبر  هاجروا  طفل  مليون   50 حوالى  فمن  القسري. 
العنف  من  مليونًا   28 فر  قسرًا،  نزحوا  أو  الحدود 
أكثر من 98,000 طفل من  وانعدام األمن94. وهاجر 

أسرهم95. عن  ُفصلوا  أو  مرافقة،  غير 
ويواجه المتنقلون أخطارًا أثناء رحالتهم وبعدها. 
العالمي  التعداد  كان  و2015،   2014 عامي  ففي 
كثيرون  وكان   10,000 من  أكثر  المهاجرين  لوفيات 

المصير. مجهولي  غيرهم 

انتشار النزاعات والتطرف العنيف

أصبح انتشار النزاعات والتطرف العنيف تحديًا من 
هي  النزاعات  بفعل  والوفيات  العصر.  هذا  تحديات 
انتهاء  فمنذ  السالم.  غياب  مقاييس  من  مقياس 
تنازلي  اتجاه  هناك  كان  الثانية،  العالمية  الحرب 
باستثناء عام 2000، عندما  الوفيات،  في مثل هذه 
في  وحدها  اإلثيوبية-اإلريترية  الحرب  تسببت 
النزاع  تصاعد  ومع  األقل96.  على  وفاة   50,000
السورية،  العربية  الجمهورية  في  الشديد  والعنف 
الناجمة عن  الوفيات  أكبر عدد من  عام 2014  شهد 
شخص   50,000 تجاوز   ،1989 عام  منذ  المعارك 
بلدًا متضررًا من صراعات  1-9(97. وفي 17  )الشكل 
شخص  مليون   56 من  أكثر  تحاصر  األمد،  طويلة 

والجوع98. العنف  من  مفرغة  حلقة 
التابع  األمن  مجلس  قرار  أّكد   ،2000 عام  وفي 
أثر  المرأة  على  للحرب  أن   1325 المتحدة  لألمم 
المرأة  مشاركة  زيادة  ضرورة  على  وشدد  مختلف، 
في محادثات السالم99. ولكن من عام 1992 إلى عام 
2011، اقتصرت نسبة مشاركة المرأة في مفاوضات 
من  المائة  في   9 على  العالمي  الصعيد  على  السالم 
المشاركين100 كما أن أقل من 5 في المائة من قوات 

النساء101. من  السالم  حفظ 
وقد تزايدت أحداث التطرف العنيف واإلرهاب في 
جميع أنحاء العالم من أقل من 5,000 في عام 2006 
إلى نحو 15,000 في عام 2014 102. وازدادت الوفيات 
الناجمة عن التطرف العنيف واإلرهاب بمقدار عشرة 

ضحية   3,329 من   ،2000 عام  منذ  تقريبًا  أضعاف 
يزال  وال   .103 2014 عام  في  ضحية   32,685 إلى 
أن  قّدر  العراق  االرتفاع. وفي  القتلى آخذًا في  عدد 
أكثر من 50,000 قتلوا منذ عام 2003 104. وفي عام 
2016 قتل أكثر من 20,000 أثناء صراع داخلي في 

أفغانستان وأكثر من 10,000 في اليمن105.

األطفال هم من الضحايا 
الرئيسيين للنزوح القسري

اإلطار 6-1

األمن البشري كما يراه الناس

يعني لي األمن البشري أال يشاهد أوالدي وأحفادي أبداً 
قتل البشر للونهم أو قبيلتهم كما شاهدت أنا في عام 1994 

أثناء اإلبادة الجماعية للتوتسي في رواندا.
– إمرأة مهنية من رواندا

يعني لي األمن البشري أن أستطيع المشي في أي شارع، 
في أي مكان، في أي وقت، مرتدياً من المالبس ما أود، 

دون وجل.
– رجل من البرازيل

بالنسبة لي شخصياً، يعني األمن البشري أن أكون حرة 
بأن أكون ذاتي كامرأة مغايرة الهوية الجنسية جاءت من 
قارة أفريقيا القمعية جداً، أن أكون بمأمن من ذلك العنف 

وأن أشعر باألمان وأكون فّعالة.
– طالبة سابقة من الواليات المتحدة األمريكية

والتعليم  والصحة  الجيدة  التغذية  هو  البشري  األمن 
واالستقرار والسالم وازدهار البلد ودولة قوية وحريات 

ديمقراطي. وحكم  وعدالة 
– مسؤول حكومي من اليمن

الناس  بين  المساواة  البشري  األمن  يعني  لي،  بالنسبة 
الوضع  أو  الجنس  أو  العرق  أو  السن  النظر عن  بغض 
بين  المتبادل  االحترام  يعني  إنه  الميول.  أو  االجتماعي 

بأسره. العالم  في  الناس 
– طالبة من بيالروس

صوت  لي  يكون  أن  هو  لي  بالنسبة  البشري  األمن 
مسموع. يعني الحق في المشاركة في العملية السياسية، 

الظلم. انتقاد  في  والحق 
– أستاذ من الهند

اليومية  احتياجاتي  بشأن  أقلق  أال  هو  البشري  األمن 
فيها. أفكر  أو  وسالمتي 

– مسؤول حكومي مثلي الجنس من الفلبين

أطفالي  ورفاه  صحة  هو  لي  بالنسبة  البشري  األمن 
المستقبل. في  وأحفادي 

– عاملة اجتماعية متقاعدة من نيوزيلندا

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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وُتقّدر الخسائر االقتصادية الناجمة عن الصراعات 
الـ167 مليار دوالر  بـ742 مليار دوالر سنويًا، مقلِّصة 
من مدفوعات المساعدة اإلنمائية الرسمية اإلجمالية 
تقتصر  ال  والعنف  النزاعات  كلفة  لكّن  السنوية106. 
ُيقتلعون  إذ  فالناس  االقتصادية.  التكاليف  على 
ممتلكاتهم،  يفقدون  والعنف،  النزاعات  بسبب 
أسرهم  وتتحطم  فرار  حالة  في  دومًا  ويعيشون 
ويموت الكثيرون منهم. ويعيش حوالى 600 مليون 
ظروف  وفي  االستقرار  عدم  من  حاالت  في  شاب 
النزاعات بدون عمل وبقليل من األمل107. ويقودهم 
أن  واحتمال  العنيف.  التطرف  إلى  أحيانًا  اليأس 
الالجئون غير ملتحقين  يكون األطفال والمراهقون 
بالمدارس أكبر بخمس مرات مما في حالة األطفال 
تداعيات  ولذلك  الالجئين.  غير  من  والمراهقين 

قدراتهم108. بناء  على  خطيرة 
وال يرتبط توسيع نطاق السالم واالستقرار واألمن 
بإنهاء  أيضًا  بل  فحسب،  والنزاعات  الحروب  بإنهاء 
العنف ضمن المجتمعات وبتحقيق األمن البشري في 
لغة  العنف  لقد صار  والمجتمعية.  الشخصية  الحياة 
التعصب  المجتمعات وأصبح  العديد من  بشرية في 

رد الفعل )اإلطار 6-1(.

تصاعد الصدمات وتوسع دائرة المخاطر

أن  إاّل  والصمود،  التكّيف  على  جدًا  قادرون  البشر 
النظام الذي يعيشون ويعملون فيه ينبغي أن يكون 
لألوبئة  ويمكن  أيضًا.  والصمود  التكّيف  على  قادرًا 
المالية  واألزمات  المناخ  وتغّير  الطبيعية  والكوارث 
التنمية  تبطئ  أن  األخرى  والصدمات  واالقتصادية 
أو تعرقلها تمامًا. وليست اآلثار  أو تعكسها  البشرية 
دائمة.  تصبح  قد  بل  عابرة؛  البشرية  التنمية  على 
والتعافي من الصدمات يستغرق وقتًا طوياًل. فحتى 
بعد ست سنوات من األزمة االقتصادية والمالية في 
مليون   61 عالميًا  يتوفر  كان   ،2009-2008 الفترة 
وقد  متوقعًا109.  كان  مما  أقل  األقل  على  وظيفة 
الجمهورية  في  الحرب  من  سنوات  خمس  كّلفت 
وتركيا  األردن  على  وتداعياتها  السورية  العربية 
والعراق ولبنان ومصر حوالى 35 مليار دوالر، أي ما 
العربية  للجمهورية  اإلجمالي  المحلي  الناتج  يعادل 
إلى  العودة  السورية في عام 2007 110. وستستغرق 
الحرب طوياًل111.  قبل  كان عليه  كما  المحلي  الناتج 
يقّدر  ليبيا ما  التحتية في  البنية  وستكّلف استعادة 
بـ200 مليار دوالر على مدى السنوات الـ10 التالية112.
فيروس  يحملون  شخص  مليون   18 يتلقى  وال 
الشباب  من  ومعظمهم  البشرية،  المناعة  نقص 

النسخ  لفيروسات  مضادًا  عالجًا  والمراهقين، 
العكسي113. والشابات في الفئة العمرية 15-24 سنة 
أكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
الجديدة  اإلصابات  من  المائة  في   20 ويشكلن 
العالمي114.  الصعيد  على  البالغين  بين  بالفيروس 
فيروس  يحملون  طفل  مليون   1.8 حوالى  وهناك 
نصفهم فقط عالجًا  ويتلقى  البشرية،  المناعة  نقص 
المائة  في   50 من  أكثر  يعرف  وال  للحياة115.  منقذًا 
أنهم  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  حاملي  من 
الشابات  من  فقط  المائة  في   30 ولدى  مصابون116، 

الفيروس117. عن  وصحيحة  شاملة  معرفة 
وتؤدي األمراض غير المعدية إلى 38 مليون حالة 
المنخفضة  البلدان  في  منها  مليونًا   28 وفاة سنويًا، 
والمتوسطة الدخل118. ويسّبب السرطان 8.2 مليون 
النامية119.  البلدان  وفاة سنويًا، 5.7 مليون منها في 
ويعـاني من الوزن الزائد أو السمنة 2.1 مليار شخص 
النامية120.  البلدان  في  منهم  المائة  في   62 تقريبًا، 
ويتوقع أن يتضاعف عدد األطفال الذين يعانون من 

الوزن الزائد بحلول عام 2030 121.
حدود  وتجاوزا  وزيكا  إيبوال  داءا  تفشى  وقد 
وأخذت  البلدان.  من  معّينة  مجموعة  أو  معّين  بلد 
لمضادات  مقاومة  تطّور  المعدية  األمراض 
ويؤدي  عالجها.  في  المستخدمة  الميكروبات 
في  واإلخفاق  الطبية  الوصفات  في  اإلفراط 
المقاومة  تطور  إلى  العالجية  الدورات  استكمال 
الصحة  على  خطرًا  الميكروبية  االلتهابات  فتصبح 
البشرية. وتعزى حوالى 700,000 وفاة كل سنة إلى 
هذا  يتصاعد  وقد  الميكروبات122؛  مضادات  مقاومة 
السنة  في  مليون   10 إلى  صاروخية  بسرعة  العدد 
الناتج  بانخفاض  ذلك  فيتسبب   2050 عام  بحلول 
المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 1.1-3.8 في المائة. 
إضافيين  شخص  مليون   28 يقع  أن  المتوقع  ومن 
في براثن الفقر بسبب مقاومة مضادات الميكروبات 

.123 2011 عام  بحلول 
السنة  في  شخص  مليون   218 حوالى  ويتأثر 
المباشرة  الكلفة  وتتساوى  الطبيعية124.  بالكوارث 
اإلجمالية  المباشرة  الكلفة  مع  للكوارث  اإلجمالية 
من  سنة  مليون   42 أن  وُيقّدر  الرئيسية.  لألمراض 
و2012   1980 عامي  بين  فقدت  الحياة  سنوات 
البلدان  في  منها  المائة  في   80 الكوارث،  نتيجة 
النامية125. والدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات موطن 
ولنصف  العالم،  في  شخص  مليار   1.4 من  ألكثر 
العدد  هذا  وسينمو  الفقر،  المدقعي  العالم  سكان 
بنسبة 82 في المائة بحلول عام 2030 إذا لم تتخذ 

ذلك126. دون  تحول  إجراءات  أية 

ال يرتبط توسيع نطاق السالم 
واالستقرار واألمن بإنهاء 
الحروب والنزاعات فحسب، 
بل أيضًا بإنهاء العنف ضمن 
المجتمعات وبتحقيق األمن 
البشري في الحياة الشخصية 
والمجتمعية
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ستتسبب آثار تزايد عدد 
السكان وارتفاع الدخل 
 وتوسع المدن مجتمعة

 في ارتفاع الطلب
على المياه ارتفاعًا كبيرًا، 

 بينما تصبح اإلمدادات
غير منتظمة وغير أكيدة

اختالل بين احتياجات الناس وقدرات الكوكب

في كل عام، يضيع 24 مليار طن من التربة الخصبة 
بسبب الّتحات، ويضيع 12 مليون هكتار من األراضي 
بسبب الجفاف والتصحر، ما يؤدي إلى تضرر حياة 
وسبل عيش 1.5 مليار شخص127. ويمكن أن يؤدي 
مليون   135 تشرد  إلى   2045 عام  بحلول  التصحر 
من  أدنى  البيولوجي  التنوع  ومستوى  شخص128. 
أراضي  نصف  من  أكثر  في  اآلمنة  المستويات 
من  مليون طن   300 ُيصّنع  عام،  كل  وفي  العالم129. 
منها،  المائة  في   15 غير  تدوير  ُيعاد  ال  البالستيك، 
لكل  عائمة  البالستيك  من  قطعة   46,000 يترك  ما 
ميل مربع من المحيط130. لكن هذه الكمية ليست إاّل 
البحار،  النفايات في  كمية  إجمالي  جزءًا ضئياًل من 
ما يؤثر على قرابة 700 نوع من األنواع البحرية131.
مليون   8.4 بنحو  يقّدر  ما  عام 2012  في  وتوفي 
األراضي132.  أو  الماء  أو  الهواء  تلوث  شخص جراء 
ويعتقد أن 6.5 مليون شخص على األقل في السنة 
إلصابات  ويتعرض  الهواء  تلوث  جراء  يتوفون 
الرفاه جراء  كلفة خسائر  بكثير133. وتقّدر  أكبر  عدد 
منها  المائة  في   60 دوالر،  تريليون  بـ5  الهواء  تلوث 
مليار شخص   2.7 يزال  وال  النامية134.  المناطق  في 
يعتمدون على حرق الخشب أو النفايات الذي يسبب 
تلوث الهواء في المساكن، ما يؤثر أكثر ما يؤثر على 
 3.5 إلى  الهواء  تلوث  ويؤدي  واألطفال135.  النساء 

السنة136. في  وفاة  مليون 
لـ1.3  حيوية  موارد  واألشجار  الغابات  وتوفر 
إيرادات  تأتي  النامية،  البلدان  وفي  شخص،  مليار 
المجتمعات المحلية الريفية من الغابات في المرتبة 
 60 بين  ما  ويعتمد  الزراعي137.  الدخل  بعد  الثانية 
على  األصليين  السكان  من  شخص  مليون  و200 
الغابات  أن  كما  الحياة138.  قيد  على  للبقاء  الغابات 
تغّير  تبطئ  أيضًا  فهي  العالم،  رئتي  بمثابة  هي 
القدرة على  المناخ، وتعمل كبالوعات كربون، وتزيد 
الفاقد  يبلغ  االستوائية  البلدان  في  ولكن  الصمود. 
أي ما  الغابات 7 مليون هكتار،  الصافي من  السنوي 

آيرلندا139. حجم  يساوي 
ويشّكل اإلجهاد المائي تحديًا كبيرًا يؤثر على أكثر 
وستتسبب  العالم140.  أنحاء  في  نسمة  مليار   4 من 
آثار تزايد عدد السكان وارتفاع الدخل وتوسع المدن 
مجتمعة في ارتفاع الطلب على المياه ارتفاعًا كبيرًا، 
أكيدة.  وغير  منتظمة  غير  اإلمدادات  تصبح  بينما 
وقد أصبحت المياه أندر في الدول العربية والساحل 
إمدادات  في  نقص  بالفعل  هناك  حيث  األفريقي، 
المياه، وقد تبدأ المياه في االختفاء في وسط أفريقيا 

أو شرق آسيا حيث هي وفيرة حاليًا. ويمكن أن تشهد 
الناتج  في  المائة  في  بـ6  يقّدر  تراجعًا  المناطق  هذه 
اآلثار  بسبب   2050 عام  بحلول  اإلجمالي  المحلي 

والدخل141. والصحة  الزراعة  على  بالمياه  المتعلقة 
المائة  في   80 من  أكثر  كان   ،2012 عام  وفي 
الوقود  من  العالم  في  األولية  الطاقة  إمدادات  من 
الطاقة  من  فقط  المائة  في  و16  األحفوري، 
الوقود  استأثر   ،2015 عام  وفي  المتجددة142. 
األحفوري بـ55 في المائة من االستثمار العالمي في 
األحفوري  الوقود  شركات  تستفيد  واليوم  الطاقة، 
دوالر  مليون   10 بمقدار  العالمية  الدعم  إعانات  من 
من  تقريبًا  شخص  مليار  ويفتقر  الدقيقة143.  في 
 ،2040 عام  وبحلول  الكهرباء144.  إلى  العالم  سكان 
 9 خدمة  إلى  الكوكب  في  الطاقة  نظام  سيحتاج 
مليار شخص، وال مفر من أن يكون الكثير من هذه 

متجددًا. الطاقة 
وخاصة  األراضي،  تدهور  المناخ  تغّير  وسيفاقم 
من  المائة  في   40 تشّكل  التي  الجافة  المناطق  في 
نسمة  مليارا  ويقطنها  العالم  في  األراضي  مساحة 
في  الحيوانية  الثروة  لنصف  حياة  وتؤمن  تقريبًا 
العالم145. ويتوقع أن يتسبب تغّير المناخ بحلول عام 
المالريا  من  سنويًا  إضافية  وفاة  بـ250,000   2030

التغذية146. وسوء  الحراري  واإلجهاد  واإلسهال 
السكان  متوسط  من  عرضًة  أكثر  الناس  وأفقر 
بشدة  معرضون  فهم  بالمناخ،  المتعلقة  للصدمات 
الحرارة؛  وموجات  والجفاف  الفيضانات  لخطر 
األمطار؛  انخفاض هطول  بسبب  المحاصيل  ولفشل 
األحداث  بعد  األغذية  أسعار  في  حادة  والرتفاعات 
بعد  باألمراض  اإلصابة  ولتزايد  المتطرفة؛  المناخية 
أكثر تعّرضًا  الحرارة والفيضانات. والفقراء  موجات 
أيضًا لدرجات الحرارة المرتفعة ويعيشون في بلدان 
لم  وإذا  الغذائي.  اإلنتاج  فيها  ينخفض  أن  يتوقع 
تتخذ إجراءات ذكية مناخيًا اآلن، سيعيش أكثر من 
100 مليون شخص إضافي في حالة فقر بحلول عام 
2030 147. وقد تكون آثار تغّير المناخ األفدح واألكثر 
اعتمادًا  تعتمد  التي  األصلية،  الشعوب  على  كارثية 

والزراعة. الطبيعية  الموارد  على  أكبر 

آمال تحدونا

كل  رغم  سنة   25 مدى  على  اإلنسانية  حققته  ما 
أن  في  األمل  على  يبعث  واجهتها  التي  التحديات 
التغيير ممكن. نعم، كان التقدم على مستويات كثيرة 
يمكن  تحقق  ما  لكن  الحرمان،  أمد  وطال  متفاوتًا 
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لتقدم في مجاالت عديدة. ويمكن  أن يكون أساسًا 
استكشاف إمكانيات جديدة للتغلب على التحديات 
آمالنا  فتحقيق  المنال.  بعيد  يبدو  كان  ما  وتحقيق 

في متناول أيدينا.

التقدم السريع ممكن

التنمية  في  لإلعجاب  المثيرة  اإلنجازات  بعض 
تحققت  األخيرة  الـ25  السنوات  مدى  على  البشرية 
خّفض  فقد  متأخرة.  كانت  ومجاالت  مناطق  في 
جنوب آسيا الفقر المدقع الذي كان يتفشى فيها من 
44.5 في المائة في عام 1990 إلى 15 في المائة في 
متوسط  ارتفع  المالية،  األزمة  ورغم   .148 2013 عام 
دخل أفقر 40 في المائة بين عامي 2008 و2013 149. 
مليون   700 لدى  أصبح  و2014،   2011 عامي  وبين 
أو  مصارف  في  حسابات  العالم  أنحاء  في  شخص 
مؤسسات مالية أخرى أو لدى مزودي خدمات مالية 

.150 متنقلة
ست  المتوقع  العمر  متوسط  أفريقيا  ورفعت 
وخّفضت  والعشرين.  الحادي  القرن  خالل  سنوات 
وفيات  معدل  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا 
األطفال دون سن الخامسة 70 في المائة بين عامي 
من  خاليتين  األمريكتان  وُأعلنت  و2015 151.   1990
بلدان  ثالثة  إلى  غواتيماال  وانضمت  الحصبة152. 
أخرى في أمريكا الالتينية كانت من قبل خالية من 
العمى النهري153. وخّفض جنوب شرق آسيا نسبة من 
يعيشون في أحياء فقيرة من 40 في المائة في عام 

.154 2014 عام  في  المائة  في   27 إلى   2000
وفي عام 2005، وضعت الهند هدفًا يقضي بربط 
كل مجتمع محلي يضم أكثر من 1,000 شخص )وكل 
أكثر من 500 شخص يعيشون  مجتمع محلي يضم 
في مناطق جبلية وقبلية وصحراوية( بطرق صالحة 
سنوات،  أربع  وبعد  الجوية155.  األحوال  جميع  في 
توفرت طرق لـ70 في المائة من المجتمعات المحلية 
أكبر  إثيوبيا  أطلقت   ،2005 عام  وفي  المستهدفة. 
الصحراء  جنوب  في  االجتماعية  للحماية  برنامج 
من  استفاد  أربع سنوات،  وبعد  الكبرى156،  األفريقية 
األمن  انعدام  أوقات  في  شخص  مليون   7.5 الدعم 
هو  هدفًا  السنغال  وضع   ،2010 عام  وفي  الغذائي. 
الكهرباء،  على  ريفية  قرية   191 حصول  تحسين 
من  الكهرباء  من  المستفيدين  عدد  ارتفع  وبذلك 

.157 2012 عام  في   90,000 إلى   17,000
في  األمل  على  تبعث  أسباب  المكاسب  هذه  كل 
التي  المناطق  إمكانية إحراز تقدم سريع، حتى في 
كانت متأخرة. ولدى العالم من الموارد والتكنولوجيا 

والخبرات ما يتيح له التغلب على الحرمان البشري. 
على  أننا  في  األمل  تزرع  االزدهار  تقاسم  وفكرة 
وليس  معًا.  البشري  الحرمان  لمعالجة  استعداد 

التقاعس خيارًا.

أصوات الناس المدوية

يريد الناس في كل مكان التأثير على المسارات التي 
مخاوف  عن  صراحة  يعّبرون  فهم  حياتهم.  تصوغ 
والصناعات  النفايات  تدوير  كإعادة  شؤون  إزاء 
مسؤولة  بطريقة  بالموارد  والتزّود  االستخراجية، 
المواطنين  وسالمة  العادلة،  التجارية  والممارسات 
التجارية  األعمال  جراء  العامة  الصحة  على  واآلثار 
أشكال  ومن  الصيدالنية.  والمستحضرات  الزراعية 
وحركة  العولمة  على  االحتجاجات  التعبير  هذا 
في  لالمساواة  المناهضة   )Occupy( »احّتل« 
ووسائل  التكنولوجيا  حشدت  وقد  والدخل.  الثروة 
وشملت  الشعبية  التحركات  االجتماعي  التواصل 
وجماعات وأفرادًا لم يكن ليسمع لهم صوت وال رأي 

.)7-1 )اإلطار  سابقًا 
ويجمع اإلنترنت الناس معًا في احتجاجات خارج 
Avaaz. نطاقه أيضًا. ففي عام 2014، نّسقت منصة
org تجمعًا من أكثر من 400,000 شخص في مانهاتن 
مسيرة  »ألكبر  أخرى  مدن  في  آخرين  آالف  ومئات 
حول المناخ في التاريخ«158. ويتيح التمويل الجماعي 
لمشاريع  األموال  من  صغيرة  بمبالغ  التبرع  لألفراد 
المانحة  للجهات  ويمكن  أكبر.  أموااًل  تتطلب  خيرية 
الجماعي  التمويل  خالل  من  محلية  مشاريع  تمويل 
المدني أو مشاريع في بلدان أخرى من خالل التمويل 
 Spacehive الجماعي الخيري159. وتتخصص منصة
للتمويل الجماعي المدني في المملكة المتحدة بجمع 
كتحسين  الصغيرة،  المجتمعية  للمشاريع  األموال 
أو تجديد مدرسة. وقد حشدت منذ إطالقها  ملعب 
في عام 2011 ما يقرب من 5 مليون جنيه استرليني 

تقريبًا )أكثر من 6 مليون دوالر(160.
وجمع  واالحتجاجات  العرائض  أن  وصحيح 
األموال والمنشورات السياسية لطالما كانت وسائل 
إلى  الوصول  لها  أتاح  اإلنترنت  أن  إاّل  مستخدمة، 
كل  من  معًا  الناس  وجمع  مسبوق  غير  مستوى 
وقع  النقالة  الهواتف  وضاعفت  وصوب.  حدب 
الشرطة  هجمات  لبّث  وكان  الشعبية.  الحركات 
على  للديمقراطية  المؤيدة  المظاهرات  خالل 
العربي في  الربيع  أساسي في  دور  الفيسبوك  موقع 
الذكية  الهواتف  ُتسّرع  أن  ويحتمل   .161 2011 عام 
التوجه،  هذا  االشتراك  المجانية  النقالة  والهواتف 

لدى العالم من الموارد 
والتكنولوجيا والخبرات ما 
يتيح له التغلب على الحرمان 
البشري. وفكرة تقاسم 
االزدهار تزرع األمل في 
أننا على استعداد لمعالجة 
الحرمان البشري معًا
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أنفسهم  عن  للتعبير  جديدة  فرصًا  للناس  تتيح  إذ 
استبدادية. أنظمة  ظل  في  حتى  بحرية، 

تعبيرًا عن  أصواتهم  يرفعون  تزايد عدد من  ومع 
آمالهم وتطلعاتهم، كما عن يأسهم وإحباطهم، يسهل 
أن  يمكن  وهكذا  يريدونه.  ما  لطلب  الدعم  حشد 
األمل  آخرين  فتعطي  أقوى،  الناس  أصوات  تصبح 

يريدونه. الذي  العالم  صنع  في 

توسيع آفاق اإلبداع واالبتكار 

ثورات  واالبتكار  باإلبداع  اإلنسان  أطلق 
نعمل  بها  التي  الطريقة  اخترقت  تكنولوجية 
بل  ال  حولنا،  هي  فالتكنولوجيا  ونتصرف.  ونفّكر 
والتكنولوجيا  الحيوية  التكنولوجيا  أحيانًا:  فينا 
األعصاب  وتكنولوجيا  النانو  وتكنولوجيا  الرقمية 
والتكنولوجيا الخضراء وما إلى ذلك. وال تزال الثورة 
عدد  يزيد  أن  ويتوقع  زمن.  منذ  مستمرة  الرقمية 
األجهزة الموصولة باإلنترنت في أنحاء العالم من 9 
مليار في عام 2012 إلى 23 مليار في عام 2016 162. 
اإلنترنت  مساهمة  أن  إلى  التقديرات  بعض  ويشير 
في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وصلت إلى 4.2 

.163 2016 عام  في  دوالر  تريليون 
بين  التكنولوجية  الثورة  ابتكارات  وتتنوع 
المصرفية  والخدمات  األبعاد  الثالثية  التكنولوجيا 
الرقمية، بين الكتب اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، 
وأصبحت  الحشدي.  والعمل  المشاركة  اقتصاد  بين 
بين  والعرض  الطلب  لمواءمة  فردّية  االقتصادات 

األقران. وال تتطلب سوق العمل مكان عمل تقليديًا، 
وأتاح هذا المسار فرصًا للكثيرين، بينما صارت فرص 

عمل آخرين غير مستقرة أو حتى معرضة للخطر.
وتتيح الهواتف النقالة وخدمات اإلنترنت المتنقلة 
كإمكانية  للناس،  الجديدة  الفرص  من  العديد 
الحصول على معلومات عن حركة األسعار )كما في 
المغرب(،  )كما في  اإلنتاجية  النيجر(، ومكاسب في 
على  قائمة  صناعات  في  عمل  فرص  واستحداث 
ساعدت  كما  العمل.  سوق  وخدمات  التكنولوجيا، 
خالل  من  الفقيرات  النساء  الريادية  المشاريع 
معلومات التسويق التي تتيحها )كما في بنغالديش(، 
وساهمت في احتواء الفقراء في القطاع المالي عن 
)كما  النقال  الهاتف  عبر  المصرفية  العمليات  طريق 

كينيا(164. في 
وتبعث الثورة الرقمية األمل في معالجة تحديات 
على  والتغلب  الغذائي  األمن  تحقيق  مثل  جسيمة 
المناخ  لتغّير  والتصدي  الصحة  على  المخاوف 
وتلبية احتياجات الطاقة. وقد أتاح تطوير المعالجة 
مختلفة  أنواع  مكافحة  في  للنجاح  فرصًا  المناعية 
أن  يمكن  كما  الثدي.  سرطان  مثل  السرطانات،  من 
أولية صناعية  نماذج  األبعاد  الثالثية  الطباعة  تنتج 
وأنسجة بشرية. ولدى التكنولوجيا السحابية القدرة 
والحكومات  الشركات  حصول  فرص  تحسين  على 
اإلنترنت  على  المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  على 
وخدمات  منتجات  وتأمين  منخفضة  بكلفة 
ومليارات  المنتجين  لماليين  اإلنترنت  على  جديدة 

المستهلكين.

مع تزايد عدد من يرفعون 
أصواتهم تعبيرًا عن آمالهم 

وتطلعاتهم، كما عن يأسهم 
وإحباطهم، يسهل حشد 
الدعم لطلب ما يريدونه

اإلطار 7-1

النشاط السيبراني: شكل جديد من أشكال المشاركة

اإلنترنت.  عبر  السياسية  المشاركة  هو  السيبراني  النشاط 
يعملون على تكوين جماعات  أفراد  ومواطنو اإلنترنت هم 
إلكترونية لتحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية. ولكن اإلنترنت 
الحياة  في  بدونه،  ينخرطون،  ال  قد  أفراداً  أيضاً  يجمع 
قضية. إزاء  القلق  بشعور  يكتفون  بل  العامة،  أو  السياسية 
وفي األعوام األخيرة، وّقع األفراد بأعداد كبيرة على 
إلى  السياسات  صانعي  اهتمام  لتوجيه  عرائض  اإلنترنت 
مليونا  نجح   ،2010 عام  ففي  مختلفة.  قضايا  في  آرائهم 
دون  الحيلولة  في  عرائض  قدموا  البرازيل  في  شخص 
وفي  سياسية.  لمناصب  جرائم  بارتكاب  ُمدانين  ترشيح 
عام 2012، استقطبت عريضة نشرت على اإلنترنت لدعم 
توقيع.  مليون   1.8 كدولة  بفلسطين  المتحدة  األمم  اعتراف 

على  عريضة  شخص  مليون   2.3 وّقع   ،2014 عام  وفي 
اإلنترنت احتجاجاً على قيام الحكومة التنزانية بإخالء شعب 
أتاحت   ،2010 عام  ومنذ  أجدادهم.  أراضي  عن  الماساي 
إلى  التماس  أي  تقديم  فرصة  للمواطنين  المتحدة  المملكة 

توقيع.  100,000 بجمع  معّينة  قضية  بشأن  البرلمان 
قيام  إلى  اإلنترنت  التعبئة على  أدت   ،2003 وفي عام 
العراق. وعلى  في  الحرب  بلدان ضد  في عدة  احتجاجات 
مدى األعوام العشرة الماضية، شمل هذا التوجه احتجاجات 
قامت بها منظمات المجتمع المدني وكذلك احتجاجات يبادر 
ُيقلعون  ثم  معّينة  قضية  حول  معاً  يتضافرون  أفراد  إليها 
السياسي. وما يمّيز هذه االحتجاجات نطاقها  عن الخطاب 

بلداناً عدة. الجغرافي، إذ تغطي مدناً وأحياناً 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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مواصلة التقدم في تمكين المرأة

مناحي  جميع  في  هامة  خطوات  المرأة  خطت 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  وليست  الحياة. 
المرأة مسألتين إضافيتين في الحوار حول التنمية، 
المحلي  اإلنمائي  الخطاب  في  أساسي  بعد  هما  بل 

والوطني والعالمي.
في  اإلنتاج  في  فعالية  عن  المرأة  أثبتت  وقد 
في  ورؤية  القرار،  صنع  في  وحكمة  االقتصاد، 
بّناًء  وحضورًا  التطّوعي،  العمل  في  ورأفة  القيادة، 
في حفظ السالم. وتمضي كثيرات بتوسيع آفاقهن.
التي  المدرسة«،  إلى  »هّيا  نيبال  مبادرة  وأدت 
والفئات  الفتيات  على  األول  المقام  في  رّكزت 
بالمدارس  االلتحاق  صافي  زيادة  إلى  المحرومة، 
في  وذلك  فتيات،  المائة  في   57 طفل،   470,000
 .165 2005 عام  في  المبادرة  تنفيذ  من  سنة  غضون 
وقد ترّكزت سياسة نيبال بشأن الفتيات المراهقات 

في البداية على الصحة والتعليم، لكنها تشمل حاليًا 
المهارات  وتنمية  التشغيل  مجال  في  االحتياجات 

المدنية166. والمشاركة 
والتمويل  العمل  على  الحصول  إمكانية  وأتاحت 
ويسهل  الفقيرات.  النساء  من  العديد  أمام  فرصًا 
اقتراض  للنساء  الفلبين  في  للمرأة  التنمية  قانون 
وتقديم  القروض،  على  والحصول  األموال، 
التسليف  ترتيبات  من  واالستفادة  الضمانات 
اإلصالح  برامج  في  القروض  على  والحصول 
الشروط  بنفس  األراضي  تأهيل  وإعادة  الزراعي، 
في  المالية  والخدمات  الرجال167.  على  السارية 
األمريكية  المتحدة  الواليات  وفي  أفريقيا  جنوب 
بين  التمييز  لتجنب  مشابه  بشكل  منّظمة 

الجنسين168.
 2014/473 رقم  القرار  يدعم  رومانيا،  وفي 
أفضل  تمويل  طريق  عن  الحرة  األعمال  صاحبات 
خطط عمل لديهن169. وهذا القرار يهدف إلى تشجيع 

اإلطار 8-1

خمسة مفاهيم خاطئة حول التمكين االقتصادي للمرأة

تشغل 	  ال  عندما  محدودة  للمرأة  االقتصادية  المساهمة 
وظيفة. على المستوى العالمي، مشاركة المرأة في العمل 
المدفوع األجر أقل من مشاركة الرجل. ففي عام 2015، 
عملت 36 في المائة من النساء وعمل 44 في المائة من 
الرجال بدوام كامل لحساب صاحب عمل. لكن المساهمة 
األجر  المدفوعة  غير  الرعاية  في  للمرأة  االقتصادية 
عام  في  أجري  مسح  وحسب  مذهلة:  المنزلي  والعمل 
2011 في 46 بلداً، 28 في المائة من النساء و6 في المائة 

من الرجال قضوا ثالث إلى خمس ساعات في اليوم في 
منزلية. أعمال  مزاولة 

المشاركة االقتصادية للمرأة تساوي التمكين االقتصادي 	 
أحد  هو  العاملة  القوة  في  النساء  عدد  زيادة  للمرأة. 
العمل  سوق  المرأة  دخلت  إذا  ولكن  الهامة،  األهداف 
تمكينها.  فرص  يحّسن  ال  فدخولها  سيئة،  ظروف  في 
وتدني  الموصومة  أو  الخطرة  واألعمال  واالستغالل 
مشجعة  غير  ظروف  الوظيفي  األمن  وانعدام  األجور 

كثيرة. أحيان  في  المرأة  تواجهها 
عالقة الترابط اإليجابي تلقائية بين المساواة بين الجنسين 	 

بين  المساواة  أن  تبّين  نطاقاً.  األوسع  اإلنمائية  والنواتج 
البشرية  والتنمية  االقتصادي  النمو  تعزز  الجنسين 
دائماً.  ليس صحيحاً  العكس  لكن  األسرة.  فقر  وتخفض 
اهتماماً  تكّرس  أن  الحكومات  على  أنه  ذلك  ومعنى 

للمساواة بين الجنسين فال تعتمد فقط في تحقيق ذلك على 
النمو.

حالة 	  في  ينجح  النساء  من  مجموعة  حالة  في  ينجح  ما 
أحيان  في  العالم  أنحاء  جميع  في  النساء  تواجه  أخرى. 
الحصول  إمكانّية  مثل محدودية  متشابهة،  عقبات  كثيرة 
على الممتلكات والخدمات المالية، واالفتقار إلى الحماية 
االجتماعية، وعبء الرعاية غير المدفوعة األجر. لكن 
الظروف الديمغرافية واالقتصادية والثقافية تساهم أيضاً 
تجربة مختلفة عن  امرأة  لكل  الحواجز وتجعل  في هذه 
السياسات  واضعي  على  يتعّين  لذلك  األخرى.  تجربة 
فيطبقوا  متجانسة  فئة  أنهن  على  النساء  إلى  ينظروا  أال 
حلوالً موحدة لجميع قضايا الجنسين. فالمطلوب هو ُنهج 

الخصوصيات. حسب  مصممة 
التحدي 	  هو  للمرأة  الفردية  والتطلعات  المهارات  زيادة 

اغتنام  على  المرأة  قدرات  تحسين  يمكن  الرئيسي. 
الدعم  خالل  من  كبيراً  تحسيناً  االقتصادية  الفرص 
األعمال  إدارة  مهارات  على  التدريب  مثل  الفردي، 
التجارية، ولكن ال بّد من معالجة األسباب البنيوية لعدم 
المساواة بين الجنسين. وقد بّين مسح أجري على 67 بلداً 
في عام 2009 أن 20 في المائة من الرجال يعتقدون أنه 
ال ينبغي السماح للنساء بالقيام بأي عمل هّن مؤهالت له 

المنزل. خارج 

.Hunt and Samman 2016 :المصدر

أصبحت المرأة نشطة في 
مجاالت لم تكن نشطة 
فيها تقليديًا، وتفّوقت في 
كل جانب اشتركت فيه من 
جوانب الحياة
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المرأة.  تملكها  التي  التجارية  األعمال  في  الريادة 
وتشّجع بنغالديش مشاركة النساء في القوة العاملة، 
العاملة من  القوة  المرأة في  إلى رفع حصة  وتطمح 
المائة بحلول عام 2026،  إلى 82 في  المائة  34 في 
فتضيف بذلك إلى الناتج المحلي اإلجمالي 1.8 نقطة 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  وفي  مئوية170. 
تجري صياغة قانون جديد لألسرة لدعم المرأة في 
مجال األعمال171. وتساهم هذه الجهود جميعها في 
التمكين  هذا  وضع  ويجب  اقتصاديًا،  المرأة  تمكين 

.)8-1 )اإلطار  مناسبة  مفاهيمية  أطر  في 
تكن  لم  مجاالت  في  نشطة  المرأة  وأصبحت 
نشطة فيها تقليديًا، وتفّوقت في كل جانب اشتركت 
التي  المجتمعات  الحياة، حتى في  فيه من جوانب 
على  التغلب  في  كبيرة  عقبات  المرأة  فيها  واجهت 
النجاح  ذلك  على  مثال  وخير  التقليدي.  دورها 
اإليرانية،  الرياضية  زادة،  علي  كيميا  حققته  التي 
تشارك  لم  فهي   .2016 لعام  األوليمبية  األلعاب  في 
وحسب، بل فازت بميدالية172. وفي اإلمارات العربية 

مقاتلة173. طائرة  قائدة  حاليًا  المتحدة 
وتطالب المرأة بالمساواة بين الجنسين في جميع 
 15,000 قرابة  مؤخرًا  وّقع  وقد  الحياة.  مناحي 
العربية  المملكة  في  اإلنترنت  على  عريضة  شخص 
الوصاية،  نظام  إلغاء  إلى  الحكومة  تدعو  السعودية 
أساسية  مهام  في  المرأة  انخراط  دون  يحول  الذي 
بدون  أو  الذكور  األقرباء  أحد  من  إذن  أخذ  بدون 

لها174. أحدهم  مرافقة 
لقد أخذ المجتمع يتقبل ويقّدر تدريجيًا ما يمكن 
والقيم  واألعراف  به.  وتسهم  المرأة  تحققه  أن 

كوت  وتقوم  التطّور.  في  آخذة  القانونية  واألطر 
ضد  القانوني  التمييز  قضية  بمعالجة  مثاًل،  ديفوار، 
من  جدًا  قليل  عدد  لدى  كانت  حين  وفي  المرأة175. 
البلدان قوانين تحمي المرأة من العنف في تسعينات 
من  قوانين  بلدًا   127 اليوم  يعتمد  الماضي،  القرن 
التوعية  نجاح  إلى  جزئيًا  ذلك  ويعزى  القبيل.  هذا 
وفي  واالقتصادية176.  البشرية  التمييز  كلفة  بشأن 
وتحظر  المنزلي.  العنف  على  عقوبات  اليوم  لبنان 
وتجّرم  العامة.  األماكن  في  الجنسي  التحرش  بيرو 
أشكال  من  بوصفه شكاًل  االقتصادي  العنف  هنغاريا 
العنف المنزلي. واعتمدت كابو فيردي قانونًا جديدًا 
المرأة177.  ضد  العنف  لمكافحة   2011 عام  في 
أول  األخيرة  اآلونة  في  فلسطين  دولة  ووضعت 
لمكافحة  العربية  المنطقة  في  وطنية  استراتيجية 

منه. الناجيات  بمشاركة  المرأة  ضد  العنف 
وحققت السلفادور أول إدانة في قضية قتل اإلناث 
بعد اعتماد بروتوكول وطني لتوجيه التحقيقات178. 
هيئة  تعمل  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  وفي 
وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم 
الدعوة  على  اإلنسان  حقوق  مفوضية  مع  المرأة 
في  للتحقيق  إقليمي  نموذجي  بروتوكول  العتماد 
قتل اإلناث179. وقد حّظرت غامبيا وجمهورية تنزانيا 
المتحدة زواج األطفال، ورفعتا السن القانونية للزواج 
للفتيان والفتيات على حد سواء إلى 18 سنة180. وفي 
موزامبيق، لم يعد الزواج من الناجية من االغتصاب 

العقوبة181. من  لإلفالت  للمغتصبين  خيارًا 
القانون  سيادة  فيها  تسري  التي  البلدان  ولدى 
قوانين أكثر للمساواة بين الجنسين أيضًا182. ويمكن 

لدى البلدان التي تسري 
 فيها سيادة القانون

قوانين أكثر للمساواة بين 
الجنسين أيضًا اإلطار 9-1

تزايد االعتراف بأهمية االستدامة البيئية

جانيرو  دي  ريو  في  تاريخية  قمة   1992 عام  في  نّظمت 
أدت إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ. 
وأدرجت في عام 2000 االستدامة البيئية هدفاً من األهداف 
معظم  في  الحقاً  دمجت  ثم  لأللفية،  الثمانية  اإلنمائية 
االستراتيجيات اإلنمائية الدولية والوطنية. وفي مؤتمر القمة 
باالستدامة  ُنّوه   ،2005 االجتماعية في عام  للتنمية  العالمي 
المستدامة،  للتنمية  الثالث  الركائز  إحدى  باعتبارها  البيئية 

االجتماعية. والتنمية  االقتصادية  التنمية  جانب  إلى 
عام  خطة  باعتماد  تحّول  نقطة   2015 عام  وشّكل 
لالستدامة  مسبوق  غير  اهتماماً  تعطي  التي   ،2030

بشأن  باريس  اتفاق  وباعتماد  المناخ،  وتغّير  البيئية 
بالحد  دولة   195 خالله  من  التزمت  الذي  المناخ،  تغّير 
للتنمية  هدفاً   17 من  وثالثة  الكربون.  انبعاثات  من 
األهداف  وتدعو  البيئية،  لالستدامة  مكرسة  المستدامة 
في  بيئياً  مستدامة  ممارسات  إلى  جميعها  األخرى 
في  الملحوظ  التزايد  ويسلّط  بها.  تعنى  التي  المجاالت 
دمج  أهمّية  على  الضوء  المناخ  وتغّير  الموارد  نضوب 
أجيال  لصالح  التنمية  استراتيجيات  في  البيئية  االستدامة 

الحاضر وأجيال المستقبل.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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مساهمة خاصة

قوة الثقافة في العمل 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  كثيراً  الجو  على  وّفر  كان  إذا  مؤخراً  ابني  سألني 
الكربون باستخدام مصباح الطاقة الشمسية الذي صممته. أراد أن يعرف لماذا، 
إذا كان طن من ثاني أكسيد الكربون يزن طناً، ال يسقط على األرض. وأين هو؟ 
الجوي.  الغالف  في  ملموسة  كتلة غير  وليس  ثقيل ومجّسم  الطن  إليه،  بالنسبة 

الكربون. أكسيد  بثاني  قلة معرفتي  أدرك مدى  أسئلته  جعلتني 
نقاش حول  لم يكن من  السبعينات،  أواخر  ابني، في  عندما كنت في عمر 
في  الصيف  عطل  فيها  أقضي  كنت  التي  الفسحة  الطبيعة  كانت  المناخ.  تغّير 
خيمة في المرتفعات اآليسلندية، في مكان هو نقيض كوبنهاغن التي أعيش فيها. 
وهذان العالمان، الطبيعي والذي من صنع اإلنسان، بعيدان كل البعد الواحد عن 
اآلخر. أما اليوم فال طبيعة في مأمن عن النشاط البشري. وبقاؤنا في المستقبل 
يتوقف على فهم آثار استهالك ثاني أكسيد الكربون وعلى التصرف على أساس 

الفهم. هذا 
ولكن ما الذي نفهمه؟ ما هو، مثالً، طن ثاني أكسيد الكربون؟ هل هو ساخن 
أنه يمكن تصور طن واحد  أو بارد، مبتّل أو جاف؟ وربما قد تساعدنا معرفة 
من ثاني أكسيد الكربون كمكعب من حجم منزل من ثالثة طوابق، أو أنه عندما 
يجمد يشكل كتلة من الجليد الجاف حجمها 0.67 متر مكعب. ولكن ماذا يعني لي 
ذلك فعالً إذا لم أكن أعرف كمية ثاني أكسيد الكربون التي أنتجها في السنة أو 
في اليوم؟ ماذا يعني لي ذلك إذا لم يكن لدي إحساس بالصلة بيني وبين كوكب 

األرض؟
نحن بحاجة إلى العلم كي يخبرنا أن وزن ثاني أكسيد الكربون يعتمد على 
كتلة الجزيئات الذرية. ويمكن لعالم أن يخبرني أن طناً من ثاني أكسيد الكربون 
يعادل استهالك منزل من الطاقة مدة شهر تقريباً، أو سيارة صغيرة تسير مدة 
يومين بدون توقف، أو طائرة 747 تحلّق أقل من دقيقتين. وتحت تأثير غازات 
في  الكربون  أكسيد  ثاني  من  مفرطة  كميات  يؤدي وجود  الحراري،  االحتباس 

العالمي. الجو إلى االحترار 
ولكن بالنسبة للعديد من الناس، العلم وحده ال يكفي للتحرك. وقد أدهشني، 
عندما كنت أنظر إلى هذه البيانات، أنها كانت مألوفة، وأنني شاهدتها أكثر من 
مرة في وسائط اإلعالم، وأنني كنت أعرف معظمها. ولذا سألت نفسي لماذا ال 

تترجم المعرفة إلى فعل ما عندما يكون الخطر كبيراً؟
ومعلومات  بمفاهيم  اإللمام  على  تساعدنا  أن  يمكن  الثقافة.  دور  يأتي  هنا 
البصرية والمسرح والشعر  فالفنون  مجردة على نحو يترك صدى في نفوسنا. 
بناء عالقة  المعمارية واإلبداع، كلها تساعدنا على  واألدب والرقص والهندسة 
تحفيزياً  أن تضيف زخماً  للثقافة  ملموسة. ويمكن  المجردة وجعلها  األفكار  مع 

التحرك  على  الناس  تحفز  الثقافة  أن  واألهم  العلوم.  من  نكتسبها  التي  للمعرفة 
به،  نشعر  أو  نفعله  أن  ينبغي  ما  لنا  تقول  ال  فهي  التحرك.  طبيعة  تحديد  دون 
لوابل  نتعرض  السياسية،  الحياة  في  واليوم،  بأنفسنا.  نكتشفه  أن  من  تمكننا  بل 
من النداءات العاطفية التي كثيراً ما تكون مرتبطة بأفكار شعبوية لالستقطاب. 
وعظمة الفن والثقافة أنهما يتيحان تشكيل فضاءات قد يختلف فيها الناس ويبقون 
مجتمعات  فيشّكلون  والجماعية،  الفردية  الخبرات  فيها  يتبادلون  فضاءات  معاً، 
هذه  مثل  يصبح  أن  ويمكن  اإلقصاء.  من  بدالً  االحتواء  متنوعة صفتها  محلية 

وبالمجتمع. بأنفسنا  الثقة  تلهمنا  الديمقراطية  على  تدريبات  بمثابة  التجارب 
األعصاب  علماء  أن  من  اإللهام  أستمد  االستديو  في  أعمل  عندما 
التصورات:  لمعالجة  نظامين  الدماغ  في  بأن  يقولون  النفس  علم  واختصاصيي 
نظام تحليلي يتعامل مع الحقائق والبيانات، وآخر تجريبي يتعامل مع العواطف 
أن  إلى  مثالً،  الفن  في حضور  ينشط  الذي  التجريبي،  النظام  ويميل  والغرائز. 
يكون المحّفز األقوى. غير أن الكثير من التواصل بشأن تغّير المناخ يرّكز على 
الجانب التحليلي، محاوالً إقناع الناس بتغيير سلوكهم. ومع أهمية بناء الفعل على 
المعرفة والتفكير العقالني، إالّ أننا بحاجة أيضاً إلى فهم الدور المركزي للنظام 

فعلنا. تحفيز  في  التجريبي 
يتبع “رصد الجليد” )Ice Watch(، وهو تدخل فني أنشأته مع مينك روزنغ، 
الناس على اتصال  يجعل  تجريبياً  وهو عالم جيولوجيا وخبير بغرينالند، نهجاً 
مباشر بالواقع المادي لتغّير المناخ. ففي عام 2015، أثناء انعقاد مؤتمر األطراف 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ في باريس، أحضرنا 100 
فلمس  البانثيون.  إلى ساحة  الجليدي من غرينالند  العصر  من جليد  تقريباً  طن 
وعندما  تذوقوها.  بل  عليها،  آذانهم  ووضعوا  تذوب  وهي  الجليد  كتل  الزوار 
سألناهم عن ردود فعلهم، وصف معظمهم مشاعرهم، تأثروا فعالً. تحّدث البعض 
عن أصوات ذوبان الجليد، كأنها تفجيرات مصغرة، كما لو أن جيوباً صغيرة من 
تحدثنا من  السنين،  المجمد منذ آالف  الفيروزي  الجليد  المضغوط داخل  الهواء 
الماضي. أتاح االتصال مع الجليد تجربة اإلحساس بهشاشته وبالزمان وبالقطب 
وكذلك  ومكانية  وفعلية  ملموسة  سواء  حد  على  التجربة  كانت  البعيد.  الشمالي 
أن  منا  لكل واحد  سمح  وفكرياً  عاطفياً  اختباراً  معاً  لنا  أتاحت  وتأملية.  مجردة 
لبيئتنا  فهمنا  تجسيد  إلى  السبيل  المناخ، ممهداً  الجدل حول  يستوعب في جسده 

المتغّير. وكوكبنا  المتغّيرة 
الثقافة يمكن أن تلهم األفراد كي ينتقلوا من التفكير إلى الفعل، وهي تختزن 
إمكانات إللهام إحداث تغيير اجتماعي كبير. وما لم نصل الرأس بالقلب لن ننجح 

في بناء مستقبل للكوكب تشّكله تحركات مناخية إيجابية قوية.

أوالفور إلياسون
Little Sun فنان ومؤسس مشروع
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العنف  أعمال  في  المتخصصة  المحاكم  تساعد  أن 
ضد المرأة على اعتماد إجراءات قانونية فعالة. وقد 
واألسري  المنزلي  بالعنف  مختصة  محاكم  أنشئت 
 Maria( بنها  دي  ماريا  قانون  بموجب  البرازيل  في 
الهند  في  اإلرث  قانون  إصالح  ووّسع   .)da Penha
زيادة  من  فتمكنت  للمرأة،  االقتصادية  الحرية 

بناتها. تعليم  على  إنفاقها  ومضاعفة  مدخراتها 

انفتاح بطيء للتحّرك حول بعض المحرمات

ما  نادرًا  كانت  التي  المسائل  من  العديد  نال 
االهتمام  من  مزيدًا  بطريقة سيئة  تعالج  أو  تناقش 
القرار  وصانعي  المدني  والمجتمع  الجمهور  من 
مجموعات  ومن  الماضيين.  العقدين  مدى  على 
المحرمات  التي استفادت من كسر هذه  األشخاص 
الجنسي  الميل  ومزدوجو  والمثليون  المثليات 
الجنسين  وحاملو صفات  الجنسية  الهوية  ومغايرو 
األعضاء  تشويه  عانين  اللواتي  والفتيات  والنساء 
على  القائم  العنف  من  والناجون  وبترها  التناسلية 
في  الجنس  نفس  من  الزواج  وُيعقد  الجنس.  نوع 
ما يقرب من عشرين بلدًا183. وتعترف بلدان عديدة 
والعيش  المسّجلة  والشراكة  المدني  باالقتران 
المشترك غير المسّجل. ومع أن المثليات والمثليين 
الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي 
يتمتعون  ال  الجنسين  صفات  وحاملي  الجنسية 
بلدان  خمسة  في  إال  متساوية  دستورية  بحقوق 
فقط، ُيعترف على األقل بهم وتناقش مشاكلهم في 
منابر مختلفة، منها األمم المتحدة184. ووفقًا لتقرير 
المثليات  وضع  يزال  ال   ،GLSEN منظمة  أعدته 
ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين 
من  الجنسين  صفات  وحاملي  الجنسية  الهوية 
مقلقًا،  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الطالب 
العديد  وينشط  تدريجيًا185.  يتحسن  أخذ  أنه  مع 
الدولية  اللجنة  مثل  المدني،  المجتمع  منظمات  من 
في  والمثليات،  بالمثليين  المعنية  اإلنسان  لحقوق 

المسائل. لهذه  التصدي 
للحد  قانونية  إصالحات  عدة  بلدان  نّفذت  وقد 
وبترها وقتل  لإلناث  التناسلية  األعضاء  من تشويه 
فقد  الشرف.  وعنف  األسيد  برش  والعنف  اإلناث 
لإلناث  التناسلية  األعضاء  تشويه  غامبيا  حّظرت 
والمكسيك  السلفادور  من  كل  وسّن  وبترها186. 
جريمة  اإلناث  قتل  تعتبر  قانونية  إصالحات 

ومعاقبته187. دونه  للحيلولة  تدابير  واعتمدت 
قانون  أول   2002 عام  في  بنغالديش  في  وأّقر 
العنف برش األسيد، وأدخلت عقوبة اإلعدام  يحّظر 

انخفضت  وقد  الجريمة188.  ارتكاب  على  الحقًا 
حوادث االعتداءات برش األسيد في بنغالديش من 
عام  في  حادثة   59 إلى   2002 عام  في  حادثة   494
2015. وجرى في عام 2013 تعديل القانون الجنائي 
جرمي189.  فعل  باألسيد  الرش  بأن  ليقر  الهندي 
سياسية  وقيادات  برلمانيات  تقوم  باكستان،  وفي 
تشريعات  اعتماد  بدعم  حكومية  غير  ومنظمات 
جديدة لمنع االعتداءات على النساء برش األسيد190. 
برش  اعتداء  حادثة   100 حوالى  كولومبيا  وفي 
التشريعي  إطاره  البلد  عزز  ولذلك  عام،  كل  األسيد 
يفرض  قانونًا   2016 الثاني/يناير  كانون  في  وسّن 
بين  تترواح  لمدة  المرتكبين  على  بالسجن  عقوبات 

سنة191. و50   12
وتوفر مؤسسة الناجيات من عنف الرش باألسيد 
الدعم  والهند  وكمبوديا  بنغالديش  في  النشطة 
خط  زّود  فلسطين،  دولة  وفي  منه192.  للناجيات 
المشورة  إلسداء  آلية  ذلك  في  بما  خاص،  هاتفي 
 18,000 لحوالى  معلومات  اإلنترنت،  على  واإلحالة 
الكثيرات  حياة  أنقذ  قد  يكون  أن  ويحتمل  متصلة 

.193 منهن

تزايد الوعي باالستدامة

حيزًا  تشغل  فهي  باالستدامة،  الوعي  اليوم  يتزايد 
لها في  لم يكن متاحًا  العالمية  التنمية  أولويات  في 
تسعينات القرن الماضي )اإلطار 1-9(. ومن الشواهد 
على ذلك خطة عام 2030 واتفاق باريس بشأن تغّير 
نتيجة  هو  االستدامة  على  التركيز  وتزايد  المناخ. 
الطبيعية  والموارد  البيئة  في  الحاصلة  للتغّيرات 
هذه  وفرضت  جميعًا.  ندركها  بتنا  وقد  والمناخ، 
واستهالكنا  إنتاجنا  أنماط  تغيير  ضرورة  التغّيرات 
أجيال  وحياة  حياتنا  فرص  نصون  كي  وعملنا، 

األرض. كوكب  على  المستقبل 
ويتنامى إدراك أن الموارد الطبيعية هي مسؤولية 
فهي  العالمية.  المؤسسات  إلى  األفراد  من  الجميع، 
أنها  يعني  وهذا  مشتركة،  مجّمعة  عالمية  موارد 
محدودة )واإلفراط في استخدامها يقلل من توفرها 
آلخرين(، ويمكن ألي شخص الحصول عليها بحرية 
ولذا  صعبًا(.  استهالكها  تنظيم  يجعل  )ما  نسبيًا 
ولكن  عالمي،  مستوى  على  إدارتها  تكون  أن  ينبغي 
آثار  والمحلية  الوطنية  لإلجراءات  تكون  أن  يمكن 
يستنفد  قد  واحد  مصنع  يحدثه  نهر  فتلّوث  كبيرة. 
المصب  نحو  ضفافه  طول  على  الطبيعية  الموارد 
احتياطي  يلّوث  أن  ويمكن  كيلومترات،  مسافة 
المياه الجوفية حتى على مساحة أكبر. واإلجراءات 

نّفذت بلدان عدة إصالحات 
قانونية للحد من تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث 
وبترها وقتل اإلناث والعنف 

برش األسيد وعنف الشرف
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الفردية اإليجابية، إذا ما كررها ماليين الناس، يمكن 
فارقًا. أثرًا  تحدث  أن 

مناخيًا  الذكية  والتنمية  الزراعة  أصبحت  وقد 
حوالى  يوم  كل  ُرّكب   2015 عام  وفي  رائجتين. 
مسبوق  غير  نمو  في  شمسي،  لوح   500,000
للطاقة  األول  المصدر  المتجددة  الطاقة  من  جعل 
تموز/يوليو   11 هو  واحد،  يوم  وفي  المرّكبة194. 
لتغّير  تصديًا  مليون شجرة   50 الهند  زرعت   ،2016
سيارة   247,000 بيعت   ،2015 عام  وفي  المناخ195. 
العالمي،  الصعيد  وعلى  الصين196.  في  كهربائية 
أصبح 13 في المائة من انبعاثات غازات االحتباس 
الكربون197.  تسعير  بمبادرات  مشمواًل  الحراري 
ثالث  البيئية  السلع  في  التجارة  قيمة  وازدادت 
 231 من  و2012،   2001 عامي  بين  تقريبًا  مرات 
لبعض  ووفقًا  دوالر198.  مليار   656 إلى  دوالر  مليار 
والخدمات  السلع  سوق  قيمة  ستصل  التقديرات، 
عام  بحلول  دوالر  تريليون   1.9 إلى  البيئية 
نشر  في  أكثر  تسهم  أن  للتجارة  يمكن  كما   .2020
الخضراء. وقد شهد عام 2015 تحواًل  التكنولوجيا 
ُأنفق  إذ  األنظف،  الطاقة  على  اإلنفاق  في  واضحًا 
313 مليار دوالر في مصادر الطاقة المتجددة و221 

الطاقة199.  كفاءة  في  دوالر  مليار 
أوسع.  رؤية  تتطلب  باالستدامة  التوعية  أن  غير 
مسألة  أو  بيئية  مسألة  مجرد  المناخ  تغّير  فليس 
ومؤسس  فنان  وهو  إلياسون،  أوالفور  ويرى  علوم. 
مشروع Little Sun، أن للثقافة دورًا في استيعاب 
بصددها  والعمل  المناخ  لتغّير  الحيوية  البيانات 

الخاصة(. )المساهمة 

التزامات عالمية أقوى

على مر السنين، اعتاد الناس على مناقشات ساخنة 
الوطني  المستويات  على  مرير  جمود  إلى  تفضي 
واإلقليمي والعالمي. ولكن براعم توافق آراء عالمي 
عالم مستدام  األنقاض على ضمان  برزت من تحت 
ألجيال المستقبل. فخطة عام 2030، التي اعتمدتها 
الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها 193 
في  هامة  محطة  هي   ،2015 أيلول/سبتمبر   25 في 
مسار الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر بحلول 
مستدام200.  مستقبل  بناء  إلى  والسعي   2030 عام 
وتتضمن الخطة 17 هدفًا للتنمية المستدامة، و169 

.)10-1 )اإلطار  مؤشرًا  و230  مقصدًا 
المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  وتوصلت 
في  تاريخي  اتفاق  إلى  المناخ  تغّير  بشأن  اإلطارية 
راسمة  باريس،  في   2015 األول/ديسمبر  كانون   12

مسارًا جديدًا جذريًا للجهود التي بذلت بصدد المناخ 
من  سنوات  أربع  وبعد  عقدين.  مدى  على  العالمي 
إلى  تنظر  التي  األولى  المعاهدة  كانت  المفاوضات، 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية في إطار مشترك، 
وتعزيز  جهدها  قصارى  بذل  على  جميعًا  وتحثها 
اآلن  وينبغي  المقبلة201.  السنوات  في  التزاماتها 
عن  تقارير  بانتظام  تقدم  أن  األطراف  جميع  على 
التزاماتها  لتنفيذ  المبذولة  الجهود  وعن  االنبعاثات 
اتفاق  دخل  وقد  دولية.  مراجعة  إلى  تخضع  وأن 
تشرين   4 في  النفاذ  حّيز  المناخ  تغّير  بشأن  باريس 
أكثر  االتفاق  على  وصادق   .2016 الثاني/نوفمبر 
المائة من  من 70 دولة مسؤولة عن حوالى 60 في 

العالمية202. االنبعاثات 
المعني  المتحدة  لألمم  األول  القمة  مؤتمر  وجمع 
 ،2016 أيلول/سبتمبر  في  عقد  الذي  بالالجئين، 
الدول األعضاء معًا لتتفق على طريقة أكثر إنسانية 
الالجئون  يواجهها  التي  للمخاطر  للتصدي  وتنسيقًا 
وأسفر  المقبلة.  للتحديات  واالستعداد  والمهاجرون 
االلتزامات  من  سلسلة  وهو  نيويورك،  إعالن  عن 

.)6 )الفصل  والدولية  الوطنية 
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الهاي 
مالي  من  إسالمي  متشدد  على  رائدًا  حكمًا  مؤخرًا 
أضرحة  تدمير  في  الشتراكه  سنوات  تسع  بالسجن 
تمبكتو األسطورية203. وكانت هذه المحاكمة فريدة 
على  فقط  تركز  محاكمة  أول  فهي  صعيدين:  على 
حكم  وأول  حرب،  جريمة  بوصفه  الثقافي  التدمير 

إسالمي. متشدد  على  المحكمة  عن  يصدر 

نهج التنمية البشرية وخطة عام 2030

البشرية وخطة عام 2030 ثالثة  التنمية  نهج  تربط 
:)10-1 )الشكل  مشتركة  تحليلية  روابط 

• التنمية 	 نهج  التعميم،  في  مترسخ  منهما  كل 
لكل  الحريات  تعزيز  على  بتأكيده  البشرية 
عدم  على  بتركيزها   2030 عام  وخطة  إنسان 

إهمال أحد.
• نفسها، 	 األساسية  التركيز  مجاالت  على  التقاء 

على  والقضاء  المدقع،  الفقر  على  القضاء  منها 
الجوع، وخفض الالمساواة، وضمان المساواة بين 

. لجنسين ا
• إجماع على االستدامة مبدًأ أساسيًا.	

البشرية  التنمية  نهج  بين  الروابط  من  كل  ويعزز 
المستدامة  التنمية  وأهداف   2030 عام  وخطة 
األساس  ُتعزز  أواًل،  ثالث.  بطرق  األخرى  الروابط 

رغم المناقشات الساخنة 
التي تفضي إلى جمود مرير 
على المستويات الوطني 
 واإلقليمي والعالمي،

برزت من تحت األنقاض براعم 
 توافق آراء عالمي

على ضمان عالم مستدام 
ألجيال المستقبل
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من  التحليلية  األجزاء   2030 عام  لخطة  المفاهيمي 
من  السردي  الجزء  ويثري  البشرية.  التنمية  نهج 

البشرية. التنمية  نهج   2030 عام  خطة 
ثانيًا، يمكن أن تستخدم مؤشرات أهداف التنمية 
تقييم  في  البشرية  التنمية  مؤشرات  مع  المستدامة 
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
مؤشرات  البشرية  التنمية  نهج  يكّمل  أن  ويمكن 
إضافية. بمؤشرات  المستدامة  التنمية  أهداف 
البشرية  التنمية  تقرير  يشّكل  أن  يمكن  ثالثًا، 
التنمية  وأهداف  عام 2030  لخطة  قوية  دعوة  أداة 
التنمية  أهداف  تكون  أن  ويمكن  المستدامة. 

المستدامة منبرًا إلبراز نهج التنمية البشرية وتقرير 
.2030 عام  حتى  البشرية  التنمية 

وإزاء  البشرية.  التنمية  صميم  في  التعميم  ويقع 
مدى  على  البشرية  التنمية  في  تقدم  من  تحقق  ما 
تحقيق  يصب  المزيد،  في  واألمل  مضت،  سنة   25
التنمية للجميع في حّيز الواجب واإلمكان. لكن هذا 
المشروع دونه تحديات وحواجز كبيرة. فينبغي أال 
تظل التنمية البشرية الشاملة مجرد مبدأ فلسفي، بل 
أن تصبح حقيقة وواقعًا. لذلك ال بد من تحديد من 
أهملتهم التنمية البشرية، وأماكن وجودهم، وأسباب 

الفصل 2. إهمالهم. وهذا موضوع 

يعزز كل من الروابط بين 
نهج التنمية البشرية وخطة 

عام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة الروابط األخرى

اإلطار 10-1

أهداف التنمية المستدامة

الهدف 1
القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

الهدف 2
القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة 

وتعزيز الزراعة المستدامة

الهدف 3
في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان 

األعمار جميع 

الهدف 4
وتعزيز  للجميع  والشامل  المنصف  الجيد  التعليم  ضمان 

للجميع الحياة  مدى  التعلّم  فرص 

الهدف 5
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

الهدف 6
للجميع  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  توافر  ضمان 

مستدامة إدارة  وإدارتها 

الهدف 7
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 

الحديثة الموثوقة والمستدامة

الهدف 8
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، 

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

الهدف 9
التصنيع  وتحفيز  الصمود،  على  قادرة  تحتية  ُبنى  إقامة 

االبتكار وتشجيع  للجميع،  الشامل  المستدام 

الهدف 10
الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها

الهدف 11
وآمنة  للجميع  شاملة  البشرية  والمستوطنات  المدن  جْعل 

ومستدامة الصمود  على  وقادرة 

الهدف 12
ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة

الهدف 13
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره1

الهدف 14
واستخدامها  البحرية  والموارد  والبحار  المحيطات  حفظ 

المستدامة التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو  على 

الهدف 15
وتعزيز  وترميمها  البّرية  اإليكولوجية  النظم  حماية 
نحو  على  الغابات  وإدارة  مستدام،  نحو  على  استخدامها 
األراضي  تدهور  ووقف  التصحر،  ومكافحة  مستدام، 

البيولوجي التنوع  فقدان  ووقف  مساره،  وعكس 

الهدف 16
أحد  فيها  ُيهّمش  ال  مسالمة  مجتمعات  إقامة  على  التشجيع 
إمكانية وصول  المستدامة، وإتاحة  التنمية  من أجل تحقيق 
وخاضعة  فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة،  إلى  الجميع 

المستويات جميع  على  للجميع  وشاملة  للمساءلة 

الهدف 17
أجل  من  العالمية  الشراكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  تعزيز 

المستدامة التنمية  تحقيق 

1. مع التسليم بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ هي منتدى دولي أساسي للتفاوض بشأن االستجابة العالمية لتغّير المناخ.
.United Nations 2015c :المصدر
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الشكل 10-1

روابط تحليلية بين نهج التنمية البشرية وخطة عام 2030
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الفصل 2

 التعميم:
من المبدأ إلى التطبيق
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Report 2016
Human Development for Everyone

.2
 التعميم:

من المبدأ إلى التطبيق

ــداد  ــدارس بأع ــادون الم ــال يرت ــت. فاألطف ــنة مض ــدى 25 س ــى م ــدة عل ــتويات ع ــى مس ــرية عل ــة البش ــي التنمي ــرز ف ــل أح ــدم مذه تق
أكبــر، والنــاس يعيشــون حيــاة أطــول، ويحصلــون علــى دخــل أعلــى، وقــد بــات فــي متناولهــم إمكانــات أوســع لرســم مســار مســتقبل 
مجتمعاتهــم فــي إطــار أشــكال الحكــم الديمقراطــي. ولكــن المكاســب لــم تعــّم الجميــع، وال انُتشــلت حيــاة الجميــع. وكان هــذا الواقــع 
ــن مــن  الحافــز علــى االتفــاق الحكومــي الدولــي بشــأن خطــة عــام 2030، التــي تهــدف إلــى عــدم إهمــال أحــد. فالواقــع أن الماليي
النــاس غيــر قادريــن علــى تحقيــق كامــل إمكاناتهــم فــي الحيــاة ألنهــم يعانــون الحرمــان فــي أبعــاد متعــددة للتنميــة البشــرية، يفتقــرون 
إلــى الدخــل وســبل العيــش اآلمنــة، يعانــون الجــوع وســوء التغذيــة، يشــكون مــن قلــة الخدمــات االجتماعيــة أو انعدامهــا، يخشــون العنــف 
والتمييــز والتهميــش فــي المســارات السياســية التــي تؤثــر علــى حياتهــم. وأوجــه الخلــل متعــددة بيــن البلــدان؛ وبيــن الفئــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة واإلثنيــة والعرقيــة؛ وبيــن المناطــق الحضريــة والمناطــق الريفيــة؛ وبيــن المــرأة والرجــل. والحرمــان يقــع علــى بعــض الفئــات 
أشــد منــه علــى أخــرى. واألفــراد الذيــن يعانــون أقســى درجــات الحرمــان هــم مــن فئــات اجتماعيــة محرومــة، كالمــرأة المســنة مــن أقليــة 

عرقيــة، فــي بلــد مــن أقــل البلــدان نمــوًا.

األدنى  الحد  من  المطلق  الحرمان  أوجه  تبقى 
عاجاًل.  اهتمامًا  وتتطلب  واضحة  البشرية  للتنمية 
وتعميم  متغّيرة،  نسبية  حالة  هو  اإلهمال  ولكن 
تطلعيًا.  نهجًا  يتطلب  للجميع  البشرية  التنمية 
حرمان  أوجه  تزداد  قد  المكاسب،  تتحقق  وفيما 
فئات  على  اإلهمال  عبء  يقع  وقد  إلحاحًا،  أخرى 
في  أصبحوا  الناس  من  الكثير  أن  ويبدو  جديدة. 
وضع جيد وفقًا لمقاييس مثل الحد األدنى للتعليم 
وظروف  الماليين  تعليم  نوعية  ولكن  والدخل، 
عملهم متردية. وبالمثل، يعيش الناس حياة أطول 
النقص يواجه  منهم  العديد  لكن  صحة،   وأوفر 
المتاحة  الفرص  وفي  السياسية  الحرية  في 

السياسية. للمشاركة 
السالم  من  واالنتقال  الديمغرافية،  فالتحوالت 
مثل  األخرى،  الكلية  والمخاطر  األمن،  انعدام  إلى 
المالية والكوارث الطبيعية وتغّير  األوبئة واألزمات 
والحرمان.  للحظ  جديدة  أشكال  جميعها  المناخ، 
إلى  الوصول  قلة  تؤدي  الرقمي،  العصر  هذا  وفي 
أو  األساسية  الهياكل  أو  الموثوقة  المعلومات 
البلدان  في  الفرص، حتى  تضييق  إلى  التكنولوجيا 
الحرمان.  أنماط  تكوين  إعادة  وإلى  المتقدمة، 
المتشددة،  االجتماعية  األعراف  تتراخى  وبينما 
خارج  العامالت  النساء  على  المفروضة  كالقيود 
تشددًا،  أخرى  تزداد  المجتمعات،  بعض  في  المنزل، 
كيف  المهملون،  هم  من  المسنين.  ضد  كالتمييز 
عليها  األجوبة  تختلف  أسئلة  ولماذا؟  أهملوا، 

باختالف المكان والزمان.

ويتطلب تمكين جميع البشر من تحقيق طاقاتهم 
وباإلمكانات  بالالمساواة  عاجاًل  اهتمامًا  الكاملة 
األدنى من  بالحد  تمكين هؤالء  يكفي  والفرص. وال 
فحتى  العوائق.  من  أدنى  حدًا  فيجتازون  القدرات 
إذا كان يمكن القضاء على الفقر المدقع على الصعيد 
االبتدائي،  بالتعليم  االلتحاق  تعميم  أو  العالمي، 
في  العلمي  التحصيل  وذوو  األثرياء  يستطيع 
الوقت نفسه حشد موارد اقتصادية هائلة وتسجيل 
العالي،  بالتعليم  االلتحاق  في  مرتفعة  معدالت 
لم  إن  األساسية  اإلمكانات  في  الفوارق  فتستمر 
المحققة  المطلقة  المكاسب  من  الرغم  وعلى  تتسع. 
المتاحة لألقل ثراًء  الناس، تبقى اإلمكانيات  لجميع 

متعثرة. إمكاناتهم  كامل  لتحقيق  وتعليمًا 
قد  األفراد،  بين  تختلف  البداية  نقطة  وألن 
مزيد  تخصيص  إنصافًا  أكثر  نتائج  تحقيق  يتطلب 
ومن  المتأخرين.  لألشخاص  والدعم  االهتمام  من 
والقدرة  الصوت  في  الفجوات  سد  بمكان  األهمية 
على التصرف. وما لم تسد هذه الفجوات، قد تمثل 
المؤسسات والسياسات على غير تناسب قيم النخب 
والقدرة.  بالصوت  تتمتع  ما  كثيرًا  التي  ومصالحها، 
فيصعب  وتستمر  الفجوات  تتعمق  أن  وُيحتمل 
القضاء عليها. والفوارق العميقة في الصوت والقدرة 
واالضطرابات  الصراعات  تؤجج  التصرف  على 

والسياسية. واالجتماعية  االقتصادية 
الحقوق  بصون  االلتزام  تجسد  البشرية  التنمية 
بل  الناس،  لمعظم  ليس  والحرية،  واألمن  والصوت 
لجميعهم في كل مكان من العالم. وتركز أيضًا على 

 فيما تتحقق المكاسب،
قد تزداد أوجه حرمان أخرى 

إلحاحًا، وقد يقع عبء 
اإلهمال على فئات جديدة



ومن التحديات التي 
يواجهها االنتقال بالتعميم 
من المبدأ إلى التطبيق 
الوصول إلى الذين يعانون 
من أشد أوجه الحرمان، 
والذين يعيشون أقسى 
أشكال التهميش االجتماعي 
واإلقصاء

حياة  دورة  مدى  والفرص  اإلمكانات  صون  أهمية 
اآلتية. ولألجيال  الفرد 

بالتعميم  االنتقال  يواجهها  التي  التحديات  ومن 
الوصول  والمؤسسات،  اإلجراءات  إلى  األفكار  من 
والذين  الحرمان،  أوجه  أشد  من  يعانون  الذين  إلى 
االجتماعي  التهميش  أشكال  أقسى  يعيشون 
والمالية،  التقنية  الحواجز  تذليل  ويمكن  واإلقصاء. 
في  تبذل  حثيثة  جماعية  جهودًا  إن  الواقع  وفي 
الجذور، ومنها  العميقة  الحواجز  االتجاه. ولكن  هذا 
وأوجه  التمييزية،  والقوانين  االجتماعية  األعراف 
الالمساواة في الصوت والقدرة على التغيير، تتطلب 
إغفال  عدم  الضروري  ومن  االهتمام.  من  مزيدًا 
قد  فالمكاسب  واإلقصاء.  للحرمان  المتغّير  الطابع 
حواجز  مالية،  أو  صحية  لصدمات  نتيجة  تبدد 
تعكر  أو  صراع  نشوب  إثر  على  تنشأ  قد  جديدة 
األمن أو تراجع الخدمات في المجتمع، ومجموعات 
جديدة غير متصلة باإلنترنت يمكن أن ُتهّمش عندما 

تصبح اإلنترنت وسيلة أساسية لكسب العيش.
الهدف ليس فقط الوصول إلى األشد حرمانًا، بل 
وأيضًا حماية  اليوم،  أحد  إهمال  على عدم  الحرص 
التعميم  غدًا.  اإلهمال  لخطر  المعرضين  األشخاص 
حان  واآلن  البشرية،  التنمية  نهج  مبادئ  من  هو 
التي  الحواجز  بتحديد  واقع  إلى  لتحويله  الوقت 
تسبب إقصاء فئات معّينة وكسرها، وسد الفجوات 
الفئات،  مختلف  بين  الحياة  فرص  في  الواسعة 
مختلف  تناسب  العامة  للسياسة  خيارات  واقتراح 
الظروف ومستويات التنمية، وتحديد النواقص في 

الواقع. في  التعميم  هو  وهذا  المؤسسات. 

دوافع التعميم

إلى  المبدأ  من  التعميم  نقل  أمام  المجال  يتسع 
للجميع.  البشرية  التنمية  فضاء  وتوسيع  الممارسة، 
وتجسد  التعميم.  بنهج   2030 عام  خطة  وتأخذ 
للتقدم  مشتركة  رؤية  المستدامة  التنمية  أهداف 
نحو عالم آمن وعادل ومستدام، يطيب فيه العيش 
فال  التعميم،  مبادئ  األهداف  وتجسد  البشر.  لجميع 
بلد،  وكل  فرد  كل  ويتحمل  بلد،  وال  فرد  أي  ُيقصى 
مسؤولية مشتركة ولو متباينة، عن النتائج المحققة 
للجميع. فالزخم العالمي، إذًا، متوفر لتمكين واضعي 
ربما  التي  الطرق  سلوك  من  والمناصرين  السياسات 

الماضي. في  صعوبة  أكثر  كانت 
السياسية  الممارسة  في  المبدأ  تطبيق  ويتطلب 
والمكان  المحرومين،  هوية  مسح  والمؤسسية 

ومخاطر  حرمانهم،  ومدى  فيه،  يعيشون  الذي 
الحالة  عن  التقرير  ويشير  الجديدة.  الحرمان  أوجه 
تعميم  إمكانية  أن  إلى   2016 عام  في  االجتماعية 
التنمية تتوقف على تحديد المهملين1. وانطالقًا من 

الفصل:  هذا  المنطق،  هذا 
• الوطنية 	 المتوسطات  تحجبه  ما  على  يركز 

والمقاييس المستخدمة.
• فئات 	 تعترض  التي  اإلنمائية  الحواجز  يتناول 

ويصبح  تهميش،  حالة  في  بعضها  فيقع  محددة، 
الناشئة. للمخاطر  عرضة  أكثر 

• الحقيقي، 	 السياق  في  البشرية  التنمية  يضع 
ويحدد أوجه الحرمان والالمساواة في مجموعة 
في  مختلفة  مستويات  ذات  البلدان  من  واسعة 
البشرية،  التنمية  في  مختلفة  ومالمح  الدخل 
عند  حتى  جديدة،  حواجز  نشوء  كيفية  ويحدد 

الحرمان. أوجه  بعض  على  التغلب 
• التعميم 	 مسيرة  تعترض  التي  الحواجز  يحلل 

عليها. للقضاء  خطوات  اتخاذ  يمكن  بحيث 

أبعد من المتوسطات: استخدام 
مجموعة أدلة التنمية البشرية

التنمية البشرية تعني تحسين فرص الحياة لألفراد. 
في  التقدم  لرصد  المستخدمة  المقاييس  أن  غير 
التنمية البشرية تقتصر في الكثير من األحيان على 
ولذلك  الجماعات.  أو  األفراد  تشمل  وال  البلدان، 
المحروم،  من  تظهر  مفصلة  مقاييس  من  بد  ال 
منها.  يعاني  التي  الحرمان  وأوجه  عيشه،  ومكان 
الصعيد  على  البشرية  التنمية  تقارير  حددت  وقد 
الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي الحرمان بتحليل 
والوحدات  والجنس  العمر  حسب  المفصلة  البيانات 
أخرى.  وخصائص  اإلثني،  واألصل  الوطنية،  دون 
وتفصيل وتحليل مجموعة أدلة التنمية البشرية، أي 
دليل التنمية البشرية، ودليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة، ودليل التنمية حسب الجنس، 
المتعدد  الفقر  ودليل  الجنسين،  بين  الفوارق  ودليل 
حجم  تحديد  نحو  تمهيدية  خطوات  هي  األبعاد، 

العالمي. الصعيد  على  الحرمان 

دليل التنمية البشرية

دليل التنمية البشرية هو أداة لتحديد الحرمان في 
)التمتع  األساسية  اإلمكانات  من  محددة  مجموعة 
المعرفة،  على  الحصول  وصحية،  مديدة  بحياة 
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دليل  سجل  وقد  الئق(.  مستوى  في  وعيش 
اتجاهات  البلدان  مستوى  على  البشرية  التنمية 
عامي  فبين  مضت.  عامًا   25 مدى  على  مدهشة 
في  المصنفة  البلدان  عدد  انخفض  و2015،   1990
 41 إلى   62 من  المنخفضة  البشرية  التنمية  فئة 
التنمية  فئة  في  المصنفة  البلدان  عدد  وارتفع  بلدًا، 
البشرية المرتفعة جدًا من 11 إلى 51 بلدًا2. وتظهر 
معيشة  ظروف  في  التحسن  التحوالت  هذه 
أيضًا  تعبر  االتجاهات  ولكن  الناس.  من  الماليين 
المؤسفة  والحقيقة  الوطني.  التقدم  متوسط  عن 
المتوسط  هذا  دون  يقعون  الناس  من  الماليين  أن 
التغذية،  وسوء  واألمية  والفقر  الجوع  ويصارعون 
تحقيق  ويتطلب  الحرمان.  من  أخرى  وأوجهًا 
خصائص  في  التعمق  للجميع  البشرية  التنمية 

عيشهم. أماكن  وتحديد  الناس  هؤالء 
البلدان،  داخل  البشرية  التنمية  دليل  وبتفصيل 
درجات  يعيشون  السكان  من  العديد  أن  يتبّين 
تحسنًا  يبدي  قد  بلد  في  الحرمان،  من  مقبولة  غير 
البشرية.  التنمية  دليل  حسب  وترتيبه  رقمه  في 
المرتفعة،  البشرية  التنمية  فئة  في  مصنفة  فبنما 
البلد  في  مقاطعة   12 أصل  من  مقاطعتين  ولكن 
مصنفتان في فئة التنمية البشرية المنخفضة، بينما 
البشرية  التنمية  فئة  في  تصنف  العاصمة  مقاطعة 
التنمية  فئة  في  مصنفة  وإثيوبيا  جدًا3.  المرتفعة 
البشرية المنخفضة، في تسعة من أصل 11 منطقة، 

البشرية  التنمية  فئة  في  منطقتان  تصنف  بينما 
واضحة  الفجوة  تبدو  البلدين،  وفي  المتوسطة4. 

بين المقاطعات العاصمة والمناطق الريفية.
المستوى  على  الدليل  تفصيل  من  ويتبين 
تنمية  في  يعيشون  العالم  سكان  ثلث  أن  العالمي 
الكثير  ويتعرض   .)1-2 )الشكل  منخفضة  بشرية 
والصحة  التعليم  في  الشديد  للحرمان  هؤالء  من 
المتوسطة  البشرية  التنمية  بلدان  وتأوي  والدخل. 
من  الماليين  مئات  جدًا  والمرتفعة  والمرتفعة 
الناس الذين يعيشون في تنمية بشرية منخفضة5. 
التنمية  فئات  مختلف  في  المهملون  هم  وكثيرون 

البشرية.

 دليل التنمية البشرية معداًل بعامل
عدم المساواة

مؤشرات  أن  تساٍو  غير  على  الرفاه  تركز  يعني 
متوسط التنمية البشرية، كدليل التنمية البشرية، ال 
التنمية  تقيس رفاه نسبة كبيرة من السكان. فدليل 
تقديرًا  يعطي  المساواة  عدم  بعامل  معداًل  البشرية 
التي  البشرية،  التنمية  على  الالمساواة  آثار  لكمية 

البشرية. التنمية  دليل  يقيسها 
على  المائة  في   22 البشرية  التنمية  وتخسر 
الكبرى  والحصة  الالمساواة6.  بفعل  العالم  مستوى 
من مجموع الالمساواة هي للتعليم، يليه الدخل، ثم 

بتفصيل دليل التنمية البشرية 
داخل البلدان، يتبّين أن العديد 
من السكان يعيشون درجات 

 غير مقبولة من الحرمان،
 في بلد قد يبدي تحسنًا

في رقمه وترتيبه حسب 
دليل التنمية البشرية

الشكل 1-2 

ثلث سكان العالم يعيشون في تنمية بشرية منخفضة
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الصحراء   جنوب  ويسجل  المتوقع.  العمر  متوسط 
البشرية  التنمية  في  خسارة  أكبر  الكبرى  األفريقية 

المائة(7. في   32( الالمساواة  نتيجة 
غير  التوزيع  يحدث  البلدان،  مستوى  وعلى 
المتساوي للتنمية البشرية في بلدان التنمية البشرية 
خسارة  تبلغ  )حيث  القمر  جزر  مثل  المنخفضة، 
الالمساواة(  بفعل  المائة  في   46 البشرية  التنمية 
مثل  جدًا،  المرتفعة  البشرية  التنمية  بلدان  وفي 
في   18 البشرية  التنمية  خسارة  تبلغ  )حيث  شيلي 
التنمية  الالمساواة(8. ويتضح من دليل  المائة بفعل 
تحقيق  أن  المساواة  عدم  بعامل  معداًل  البشرية 
من  كبيرًا  قدرًا  يتطلب  للجميع  البشرية  التنمية 
التدخالت بهدف التغلب على الالمساواة في توزيع 

البلدان. داخل  األساسية  اإلمكانات 

 دليل التنمية حسب الجنس ودليل الفوارق
بين الجنسين

التنمية  في  للعيش  الرجال  من  عرضة  أكثر  النساء 
عديدة،  المحرومة  فالفئات  المنخفضة9.  البشرية 
الرجل  إلى  بالنسبة  للمرأة  المنهجي  الحرمان  لكن 
النساء  التوقف عنده واإلضاءة عليه ألن  يستدعي 
تعيشه  الذي  الحرمان  العالم.  سكان  نصف  يشكلن 
في  العالمي  التقدم  أمام  العوائق  أعتى  المرأة 

البشرية. التنمية 
من  أطول  للمرأة  المتوقع  العمر  متوسط  أن  ومع 
المناطق، ومتوسط  للرجل في جميع  المتوقع  العمر 
سنوات  لمتوسط  معادل  للفتيات  الدراسة  سنوات 
البشرية  التنمية  دليل  قيمة  تبقى  للفتيان،  الدراسة 
أكبر  وتسجل  للرجل.  عليه  هي  مما  أقل  للمرأة 
الفوارق في دليل التنمية للجنسين في جنوب آسيا 
بنسبة 17.8  أقل  للمرأة  البشرية  التنمية  حيث دليل 
في المائة من قيمة الدليل للرجل. تلي في الترتيب 
المائة،  في   14.4 الفارق  يبلغ  حيث  العربية  الدول 
يبلغ  حيث  الكبرى  األفريقية  الصحراء  وجنوب 

المائة. في   12.3 الفارق 
البشرية  التنمية  في  الفوارق  من  الكثير  ويعزى 
النساء  دخل  انخفاض  إلى  والرجال  النساء  بين 
التحصيل  مستوى  وانخفاض  الرجال  بدخل  مقارنة 
في  الفوارق  ومن  بالرجال.  مقارنة  للنساء  العلمي 
دليل التنمية البشرية بين الرجال والنساء ما تسببه 
المنزل،  خارج  المرأة  عمل  تعترض  التي  الحواجز 
شواغلها  عن  والتعبير  التعليم،  على  وحصولها 
وجهة  على  والتأثير  السياسية،  المنتديات  في 
الجودة  العالية  الرعاية  من  واالستفادة  السياسات، 

والميسرة الكلفة.
مركب  مؤشر  هو  الجنسين  بين  الفوارق  ودليل 
المساواة  من  النساء  من  الكثير  يطال  ما  يقيس 
والتمثيل  الثانوي،  والتعليم  اإلنجابية،  الصحة  في 
والمرأة   .)2-2 )الشكل  العمل  وسوق  السياسي، 
البشرية  التنمية  بلدان  في  حرمانًا  الفئات  أكثر  هي 

.1 0 لمنخفضة ا
التي  التحديات  من  الجنسين  بين  والفوارق 
تعترض التقدم العام في التنمية البشرية في جميع 
التنمية  بلدان  وال سيما  والمجموعات،  المناطق 
البشرية المنخفضة والمتوسطة، وفي الدول العربية، 
وجنوب آسيا، وجنوب الصحراء األفريقية الكبرى11. 
أن  يجب  البلدان،  في  البشرية  التنمية  تحسن  ومع 
والرجل،  المرأة  بين  والفرص  الخيارات  تتساوى 
التقدم  أوجه  من  االستفادة  للجميع  يتسنى  بحيث 

البشرية. التنمية  في 

دليل الفقر المتعدد األبعاد

كثيرًا ما يفتقر المحرومون إلى اإلمكانات والفرص 
األبعاد،  المتعدد  الفقر  ودليل  متعددة.  أبعاد  في 
عمق  عن  يكشف  ناٍم،  بلد   102 لنحو  ُيحسب  الذي 
بالدخل،  المرتبط  غير  للحرمان  المتداخلة  الطبيعة 
واستنادا  األبعاد.  األحادية  المقاييس  تكشفه  ال  ما 
المتعدد األبعاد  الفقر  إلى 10 مؤشرات، يحدد دليل 
شديد،  حرمان  حالة  تعيش  التي  المعيشية  األسر 

الحرمان الذي تعيشه المرأة 
أعتى العوائق أمام التقدم 
العالمي في التنمية البشرية

الشكل 2-2

البشرية  التنمية  بلدان  الفئات حرمانًا في  المرأة هي أكثر 
لمنخفضة ا
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 مالحظة: الرقم 1 يشير إلى الالمساواة المطلقة، على أساس دليل الفوارق
بين الجنسين، والصفر إلى المساواة التامة.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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المعيشي.  والمستوى  والتعليم  الصحة  أساس  على 
ويعيش حوالى 1.5 مليار شخص تقريبًا في البلدان 
النامية التي يحسب لها هذا الدليل في فقر متعدد 
آسيا  جنوب  في  منهم  المائة  في   53.9 األبعاد، 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  المائة  في  و33.5 

البلدان  في  سكانًا  أيضًا  الحرمان  ويطال  الكبرى12. 
.)1-2 )اإلطار  المتقدمة 

ويمكن استخالص بعض أنماط الحرمان المنهجي 
هم  الريفية  المناطق  وسكان  الفقر.  مقاييس  من 
أكثر تعرضًا للفقر المتعدد األبعاد من سكان المناطق 

الشكل 3-2

سكان المناطق الريفية أكثر تعرضًا للفقر المتعدد األبعاد من سكان المناطق الحضرية
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

اإلطار 1-2

الفقر مشكلة في البلدان المتقدمة أيضًا

المتقدمة  البلدان  الناس في  الحرمان مشكلة عامة، تصيب 
 11 نسبة متوسطها  النامية على حد سواء. كانت  والبلدان 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  سكان  من  المائة  في 
والتنمية تعيش تحت خط فقر الدخل في عام 12014. وفي 
عام 2012، كان في الواليات المتحدة األمريكية 633,000 
مشرد وفي ألمانيا 2284,000. وتسجل بلدان المنظمة أكبر 
األعداد في السجون مقارنة بسائر مجموعات البلدان، وقد 
وصل المعدل في المتوسط إلى 274 شخصاً معزولين عن 
و15  السكان3.  من   100,000 لكل  السجون  في  المجتمع 
خارج   29-15 العمرية  الفئة  من  الشباب  من  المائة  في 
مكان  إليجاد  ويكافحون  والتدريب،  والتعليم  العمل  نطاق 
عن  الناجم  الصحي  الحرمان  ودرجة  المجتمع4.  في  لهم 

البدانة مرتفعة أيضاً. وتشير أحدث بيانات المسوح إلى أن 
53.8 في المائة في المتوسط من السكان البالغين في بلدان 
الوزن  من  يعانون  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
الزائد أو من البدانة، ومعرضون لخطر اإلصابة بأمراض 
التنفسي  الجهاز  وأمراض  الدموية،  واألوعية  القلب 

وغيرها5. والسكري 
الحياة  في  الطاقات  كامل  تحقيق  أن  البيانات  وتوضح 
ليست في متناول جميع السكان في البلدان المصنفة في فئة 
التنمية البشرية المرتفعة جداً. والفقر يمكن أن يتخذ أشكاالً 
النامية، ولكنه في  البلدان  المتقدمة وفي  البلدان  مختلفة في 
حالة  تعيش  التي  األسر  خيارات  يضّيق  األحوال  جميع 

مستقبلها. آفاق  ويقّوض  حرمان 

مالحظات
1. OECD 2016a. 2. OECD 2015a. 3. UNODC 2016. 4. OECD 2016e. 5. OECD 2015b.

إذا كانت أسرة تعاني حرمانًا المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
في مؤشر من المؤشرات 

العشرة المستخدمة لحساب 
دليل الفقر المتعدد األبعاد، 

يكبر احتمال حرمانها في 
مؤشرات أخرى
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من الضروري اعتماد الدولة 
 وحدة أساسية للتحليل

في وضع السياسات وقياس 
التقدم، ولكن التعمق 
في تحليل ظروف األفراد 
 أساسي لتحديد
المهملين منهم

الحضرية )29 في المائة مقابل 11 في المائة(، على 
)الشكل 3-2(. المناطق  تباين عبر  الرغم من وجود 

جميع  في  الريفية  المناطق  سكان  نصف  ويفتقر 
مرافق  على  الحصول  إمكانية  إلى  العالم  أنحاء 
سكان  سدس  مقابل  المحسنة،  الصحي  الصرف 
المدرسة في  الحضرية13. واألطفال خارج  المناطق 
المناطق الريفية هم ضعف األطفال خارج المدرسة 
في المناطق الحضرية14. وفي الوقت نفسه، يشكل 
مجموع  من  المائة  في   48 الفقيرة  األحياء  سكان 
وهم  النامية.  البلدان  في  الحضرية  المناطق  سكان 
الخدمات والفرص، ومن  العديد من  محرومون من 
الكثيرين  عليها  الحصول  يدفع  أساسية  منافع 
المنطقة  إلى  الريفية  المنطقة  من  النزوح  إلى 

.15 الحضرية
من  مؤشر  في  حرمانًا  تعاني  أسرة  كانت  وإذا 
دليل  لحساب  المستخدمة  العشرة  المؤشرات 
في  حرمانها  احتمال  يكبر  األبعاد،  المتعدد  الفقر 
حرمانًا،  األشد  ظروف  ولتحسين  أخرى.  مؤشرات 
قد يكون اعتماد نهج شامل لعدة قطاعات في وضع 
السياسات أكثر فعالية من التدخالت التي تستهدف 

الفقر. من  معينة  عناصر  حصرًا 
والنساء.  الرجال  بين  الفقر  معدالت  وتختلف 
التي  واألسر  رجال  يرأسها  التي  األسر  أن  ومع 
المتعدد  للفقر  بالتساوي  معرضة  نساء  ترأسها 
من  المائة  في   29( العالمي  المستوى  على  األبعاد 
المائة  في  و28  رجل  يرأسها  التي  المعيشية  األسر 
تبدو  امرأة(  ترأسها  التي  المعيشية  األسر  من 
أن  وبما  والمناطق16.  البلدان  عبر  كبيرة  الفوارق 
مستوى  على  ُيحسب  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل 
من  يكون  قد  األفراد،  مستوى  على  وليس  األسر 
الصلة  لتوضيح  تكميلية  بحوث  إجراء  الضروري 

بين نوع الجنس والفقر.
ويصبح الناس أكثر تعرضًا للوقوع في براثن الفقر 
يواجهون عقبات  النزاع حيث  أثناء  األبعاد  المتعدد 
إضافية في الخروج من حالة الفقر. وتشير حسابات 
بلدًا متورطًا في  األبعاد عن 24  المتعدد  الفقر  دليل 
هذه  سكان  من  المائة  في   49 حوالى  أن  صراعات، 
في  و16  األبعاد،  متعدد  فقر  في  يعيشون  البلدان 
فقر  في  المائة  في  و27  الفقر،  شفير  على  المائة 

األبعاد. متعدد  شديد 
االجتماعية  الفئات  بين  الحرمان  ويتفاوت 
األفريقية  الصحراء  جنوب  وفي  واالقتصادية. 
الملتحقات  النساء  وال سيما  الفقراء،  الكبرى، 
أقل  الريفية،  المحلية  المجتمعات  في  بالمدارس 
حظًا من غير الفقراء في تعلم مهارات أساسية مثل 

يبلغ  تشاد،  وفي  والكتابة17.  والرياضيات  القراءة 
متوسط سنوات الدراسة ألغنى ُخميس من السكان 
6.7 سنوات، مقابل 1.0 سنة ألفقر ُخميس. والواقع 
للُخميس  سنوات   7.5 إثيوبيا،  في  يختلف  ال 
السكان،  من  األفقر  للُخميس  سنة  و1.6  األغنى 
و1.7  األغنى  للُخميس  سنوات   9.8 مدغشقر،  وفي 
أفريقيا،  جنوب  وفي  األفقر18.  للُخميس  سنة 
بمعدالت  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  ينتشر 
واالقتصادية.  االجتماعية  الفئات  أفقر  بين  أعلى 
الخدمات  على  الحصول  إمكانية  تكون  ما  وكثيرًا 
محدودة  مقبولة  بنوعية  األساسية  االجتماعية 
يعّمق  مما  فقر،  في  يعيشون  الذين  السكان  بين 
الفوارق في مستوى الرفاه. وفي زامبيا، قد تحول 
استخدام  دون  بالفقراء  والمالية  المادية  الحواجز 
مقارنة  إليها  حاجتهم  رغم  العامة،  المستشفيات 

األخرى19. الدخل  بفئات 

كثيرون هم المتروكون

الفوارق  ودليل  البشرية،  التنمية  دليل  يوضح 
ودليل  للجنسين،  التنمية  ودليل  الجنسين،  بين 
هذه  حسب  البلدان  تقدم  أن  األبعاد،  المتعدد  الفقر 
الرغم  وعلى  فيها.  من  كل  تقدم  يعني  ال  المقاييس 
العالم  سكان  ثلث  نحو  يزال  ال  العام،  التقدم  من 
البشرية  التنمية  من  مقبول  غير  نمط  في  يعيشون 
النساء  وال سيما  هؤالء،  من  والكثير  المنخفضة. 
البلدان  وسكان  الريفية  المناطق  وسكان  والفتيات 
المتعدد  الحرمان  من  يعانون  صراعات،  تشهد  التي 

األبعاد. والمتداخل 
أساسية  وحدة  الدولة  اعتماد  الضروري  من 
التقدم،  وقياس  السياسات  وضع  في  للتحليل 
أساسي  األفراد  ظروف  تحليل  في  التعمق  ولكن 
مستوى  يتحسن  فقد  منهم.  المهملين  لتحديد 
التحسن  هذا  ولكن  البلدان،  في  البشرية  التنمية 
منافع  أو  السكان  بمجموع  نهوضًا  يكون  ال  قد 
استكمال  من  بد  وال  الجميع.  إلى  بالتساوي  تصل 
لصنع  وطنية  دون  بمقاييس  الوطنية  المقاييس 
لتحديد  البيانات  تفصيل  األهمية  ومن  السياسات. 
التنمية  تعميم  لدعم  الالزمة  المتكاملة  اإلجراءات 
طاقاتهم  كامل  تحقيق  من  وتمكينهم  الجميع  على 
الرئيسة  غيتس،  وميليندا   .)3 )الفصل  الحياة  في 
أن  تؤكد  غيتس،  وميليندا  بيل  لمؤسسة  المشاركة 
خطوة  والحرمان  الفقر  عن  أوضح  صورة  تكوين 
أكثر  وتدخالت  سياسات  وضع  نحو  أساسية  أولى 

خاصة(. )مساهمة  وتنفيذها  فعالية 
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مساهمة خاصة

تكوين صورة أوضح عن الفقر

في  عميقاً  تأثيراً  تركت  فوتوغرافية  أختار صورة  أن  الماضية  السنة  في  سئلت 
حياتي. اخترت صورة ألم مهاجرة، المرأة اسمها فلورانس أوينز تومسون، تجلس 
مع ثالثة من أطفالها في خيمة بدائية، هي لهم بيت. أُخَذت الصورة الفوتوغرافية 
في كاليفورنيا في عام 1936. يومئذ، كانت ماليين األسر األمريكية تصارع تحت 

وطأة الكساد الكبير. فلورانس وأسرتها معوزون يائسون.
هذه الصورة األيقونية، التي رأيتها للمرة األولى في المدرسة الثانوية، ال تزال 
تمثل في ذهني عندما يكون الفقر موضوع مناقشة. الفقر، كموضوع تحليل، هو 
فكرة مجردة. تلتقطه صورة األم المهاجرة، حقيقة قاسية وصادمة، أفضل من أي 
صورة أخرى، من تعريف في قاموس، من أي مؤشر اقتصادي، وقع عليه نظري. 
وما يحركني اليوم بعد 70 عاماً هو هذا الصراع الذي ال يزال حياة يومية ألكثر 

من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.
وفي مجال عملي رأيت هذه الصراع بأم العين. رأيت كيف أن االفتقار إلى 
المشورة في تنظيم األسرة واستخدام وسائل منع الحمل يضع األسر أمام حاجات 
ال تستطيع تأمينها لتغذية أطفالها؛ وكيف أن الحرمان من حق الغذاء والتغذية يجرد 
األفراد من القدرة على تحقيق إمكاناتهم؛ وكيف أن األمراض تضعف الكبار فال 

يقوون على العمل، واألطفال فال يقوون على الدراسة.
لذلك، ال بد، أوالً وأخيراً، في معرض المناقشات المشروعة الجارية حول 
المنهجيات والمقاييس التي نستخدمها لتصنيف الفقر، أن نتذكر ما الذي يعني في 
فالفقر ال يحرم  الحرمان.  يعني  الفقر في األساس  فقيراً.  المرء  يكون  أن  الواقع 
الناس من الغذاء والمأوى والصرف الصحي والصحة والدخل واألصول والتعليم 
فحسب، بل يحرمهم من حقوقهم األساسية، والحماية االجتماعية، والحد األدنى من 
الكرامة. وتختلف مظاهر الفقر باختالف األماكن. ففي شرق أفريقيا، جلّه ُيعزى 
إلى مستويات المعيشة، وفي غرب أفريقيا معدل وفيات األطفال ونقص التعليم هما 

أكثر العوامل مساهمة في الفقر.
ويتعذر حصر كل هذا التعقيد والتباين في تعريف واحد للفقر، مبسط على غرار 
مقياس العيش على أقل من 1.90 دوالر في اليوم. وإذا كنا قصدنا فعالً “إنهاء الفقر 
بجميع أشكاله في كل مكان”، على نحو ما نص عليه الهدف األول من أهداف التنمية 
المستدامة، فحري بنا أن نعرف ما هي تلك األشكال. علينا أن نكّون صورة أوضح 
عن الفئات األكثر تهميشاً واألكثر عرضًة للمخاطر. وليس فقط أولئك الذين يعانون 
من فقر مالي، بل أولئك الذين يعانون أوجه إجحاف مختلفة، بفعل الجنس والعرق 

واالنتماء اإلثني، هي مجتمعة تحرمهم من فرصة عيش حياة صحية ومنتجة.
ومن أسباب تأثري بصورة “األم المهاجرة” أنها تجسد محنة امرأة، وكيف 
يرّوعها الحرمان، في وقت لم يكن شقاؤها ومعاناتها ليلقيا اهتماماً من السياسيين 
مثيالت  حياة  عن  المزيد  نعرف  أن  بمكان  األهمية  ومن  السياسات.  وواضعي 
فلورانس أوينز تومسون، اليوم، ألن النساء والفتيات، على ما يبدو باعتراف واسع، 
هن أكثر الفئات تعرضاً للتجاهل والحرمان في الكثير من البلدان النامية. والواقع 

أن البنك الدولي يؤكد أن المالمح الديمغرافية للفقر ال تكتمل ما لم تشمل بعداً يتعلق 
والفتيات في  النساء  تغفل مساهمة  الدخل  مقاييس متوسط  بالجنسين، ألن معظم 

اإلنفاق واالستهالك ضمن األسر المعيشية.
فمنذ زمن طويل، مثالً، عندما كان جامعو البيانات في أوغندا يجرون مسوح 
معظم  وفي  األسرة.  لدخل  الرئيسي  المصدر  عن  يسألون  كانوا  العاملة،  القوة 
الحاالت، كان الرجل المعيل الرئيسي في األسر المعيشية في أوغندا، فيبدو من 
البيانات وكأن المرأة تكاد ال تشارك في القوة العاملة. وعندما بدأ جامعو البيانات 
يطرحون السؤال الثاني – هل من شخص آخر يعمل في األسرة؟ – ازداد عدد 
القوة العاملة في أوغندا على الفور 700,000 شخص، معظمهم من النساء. ومن 
الواضح أنهّن كّن موجودات على الدوام. ولكن حضور النساء والتحديات اليومية 
التي كّن يواجهنها بقيت طي التجاهل من السياسيين، حتى بدأت ُتحسب وتدرج في 
التقارير الرسمية. وألن العديد من المسوح تركز فقط على رأس األسرة، وتفترض 
أن رأس األسرة هو الرجل، ال نملك فكرة وافية عن أعداد النساء واألطفال الذين 

يعيشون في الفقر ونسبة األسر الفقيرة التي ترأسها امرأة.
ال بد من التعمق في فهم الفقر والحرمان في خطوة أولى أساسية نحو وضع 
وتنفيذ سياسات وبرامج أكثر فعالية، وتوجيه الموارد الشحيحة إلى حيث يكون لها 
أكبر األثر. لذلك، تدعم مؤسستنا الشركاء لتحديد من هم األشد فقراً واألكثر تعرضاً 
للمخاطر، وأين يعيشون، وجمع معلومات أفضل حول ما ينشدون وما يحتاجون 
وسُتستخدم  يواجهونها.  التي  الهيكلية  الحواجز  فهم  في  والتعمق  حياتهم  لتحسين 
النتائج لوضع االستراتيجيات التي تستهدف الذين يجري تحديدهم في أول 1,000 

يوم من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وهذا التقرير هو مساهمة طيبة في هذه الجهود، إلى جانب العمل الذي يقوم 
ذلك  في  بما  البشرية،  التنمية  دليل  لتصحيح  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  به 
التركيز على النساء والفتيات. فمنذ إطالق هذا الدليل في عام 1990، كان ركيزة 
أساسية لقياس الفقر المتعدد األبعاد وأداة رئيسية لقياس ما حققناه من إنجازات وما 
بقي ماثالً أمامنا من تحديات. ويقدم التقرير أيضاً إضافة في وقتها إلى الدعوات 
التي قدمتها اللجنة بشأن الفقر على الصعيد العالمي، ومنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية وجهات أخرى من أجل دمج أبعاد نوعية الحياة في طريقة فهم وتحديد 

البشري. الحرمان 
أتطلع إلى إمكانية اعتماد نهج أوسع نطاقاً وأكثر تطوراً لتحديد الفقر. غير 
أن تحسين جميع البيانات في العالم لن يجدي، إذا ُركنت البيانات على الرفوف، 
يأكلها الغبار. يجب استخدام البيانات في توجيه صنع القرار والمساءلة، وفي تغيير 
حياة الناس األشد تعرضاً للمخاطر في العالم. وأظهرت لنا األعوام الخمسة عشر 
الماضية أن التقدم في مكافحة الفقر ممكن. ولكننا نعلم أيضاً أنه ليس محتوماً – ولم 
يكن عميماً. وآمل أن يحفز هذا التقرير المجتمع العالمي فيضمن، هذه المرة، عدم 

إهمال أحد. فلنتمسك بهذا الزخم.
ميليندا غيتس
رئيسة مشاركة في مؤسسة بيل وميليندا غيتس
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تضيق الفوارق بين الجنسين 
في التنمية البشرية 
ببطء، لكنها تتجذر عميقًا 
في األعراف االجتماعية 
 واألنماط الطويلة

من اإلقصاء عن صنع القرار 
 في األسرة والمجتمع،
 التي تضّيق من فرص
المرأة وخياراتها

إجحاف في حق بعض الفئات

الظروف.  الحرمان في جميع  الناس في  ال يتساوى 
في  معينة،  خصائص  يملكون  الذي  فاألشخاص 
دورة  من  حساسة  مراحل  في  أو  معينة  مواقع 
الحصول  لقلة  غيرهم  من  عرضة  أكثر  حياتهم، 
ويعانون  إمكاناتهم  لتعزيز  والفرص  الموارد  على 
من  أكثر  تتعرض  المجموعات  وهذه  الحرمان.  من 
المناخ  وتغّير  األوبئة،  مثل  الناشئة  للمخاطر  غيرها 
أقل  يكون  قد  التقدم  أن  الطبيعية، حتى  والكوارث 
تحقيق  عند  المجموعات  هذه  حالة  في  استدامة 
مكاسب في التنمية البشرية. ويمكن لخصائص، مثل 
تقسيم  خطوط  بمثابة  تكون  أن  الدين،  أو  اإلثنية 
لدعم التمييز وتقييد الوصول إلى الموارد والفرص. 
التنمية  نتائج  في  فوارق  تكون  أن  يمكن  والنتيجة 
البشرية لصالح مجموعات معّينة على حساب أخرى. 

ويتناول الفصل في الفروع التالية المجموعات التي 
أشكال  ويبّين  البشرية  التنمية  في  التقدم  يفوتها 

معّينة. وأوضاع  ظروف  في  الحرمان 

النساء والفتيات

في  حياتهن  ملء  عيش  والفتيات  للنساء  يمكن  ال 
الجنسين  بين  الفوارق  وتضيق  البلدان.  من  العديد 
في  عميقًا  تتجذر  لكنها  ببطء،  البشرية  التنمية  في 
الطويلة من اإلقصاء  األعراف االجتماعية واألنماط 
تضّيق  التي  والمجتمع،  األسرة  في  القرار  صنع  عن 

.)2-2 )اإلطار  وخياراتها  المرأة  فرص  من 
المدرسة،  قبل  الجنس  أساس  على  التمييز  ويبدأ 
االبن  تفضيل  يؤدي  أن  ويمكن  الوالدة.  قبل  حتى 
إلى اإلجهاض االنتقائي بسبب جنس الجنين وُتفقد 
النساء، خاصة في بعض بلدان جنوب آسيا. ويستمر 

اإلطار 2-2

أوجه الالمساواة بين الجنسين في األسر في جنوب آسيا

وال  آسيا،  جنوب  في  القرار  عن  المرأة  ُتستبعد  ما  كثيراً 
الموارد  على  للحصول  اإلمكانات  من  القليل  سوى  ُتعطى 
ما  وكثيراً  الحركة،  على  لقيود  وتتعرض  بها،  والتصرف 
تتعرض للتهديد بالعنف من األقارب الذكور. وترتبط أوجه 
الحرمان تلك ارتباطاً وثيقاً باألعراف والمواقف االجتماعية 
الجنسين  بين  العالقات  في  التوازن  تضرب  التي  األبوية 
الصحة،  على  وخيمة  عواقب  الوضع  ولهذا  األسر.  داخل 

المجتمعية. والمشاركة  والتعليم، 
حياة  دورة  مراحل  من  مرحلة  كل  في  التمييز  ويسهم 
المرأة في الفوارق الصحية، من اإلجهاض االنتقائي بسبب 
التغذية  قلة  إلى  والهند(  باكستان  في  )الشائع  الجنين  جنس 
واإلهمال في الرعاية الصحية لدى الفتيات والنساء. فالطفلة 
العام  بين  للوفاة  تتعرض  أن  يحتمل  والهند،  الباكستان  في 
بين  تتراوح  بنسبة  الطفل  من  أكثر  الخامس،  والعام  األول 
30 و50 في المائة. ومعدل وفيات األمهات في جنوب آسيا 

ثابت في ارتفاعه، على المرتبة الثانية بعد جنوب الصحراء 
األفريقية الكبرى. ومن أسباب ذلك أن العديد من الوالدات ال 
تجري تحت إشراف اختصاصيين صحيين )44 في المائة في 
بنغالديش(. وكثيراً ما تتوقف قرارات التماس الرعاية على 
الزوج أو على المسنين من الذكور واإلناث من أفراد األسرة. 
وعدم الثقة أو عدم المعرفة بالمرافق الصحية الحديثة لرعاية 

األم والطفل يحّد من حصول المرأة على هذه الخدمات.

وتبدأ الالمساواة في العمل والتعليم في مرحلة الطفولة. 
والفتيات في جنوب آسيا يتعلمن المهارات المنزلية في األسر 
المعيشية ويبدأن بتحّمل مسؤولية األعمال المنزلية ورعاية 
بوجوب  الريفية  المناطق  في  قوي  اعتقاد  ويسود  األطفال. 
تعليم األبناء ألنهم سيبقون في األسرة ويدعمون أهلهم عندما 
يتقدمون في السن، بينما يرجح أن تنتقل البنات لخدمة أسر 
أخرى بعد الزواج. وللمعتقدات الثقافية بأن دور المرأة هو 
في  االستثمار  عن  األهل  بقوة  تثني  وأماً  زوجة  تكون  أن 
توسيع إمكانات بناتهم بالتعليم واإلعداد للعمل المأجور. ومن 
أن تعليم الفتيات ما بعد المرحلة  التصّورات الشائعة أيضاً 

االبتدائية يجعل من الصعب على المرأة أن تجد الزوج.
الجنسين  بين  المساواة  تعزز  التي  والتشريعات 
ولكن  آسيا.  جنوب  في  المرأة  وضع  لتحسين  ضرورية 
األسر هي المكان التي تتخذ فيها معظم القرارات، وتستمر 
بين  الالمساواة  أوجه  إدامة  في  الشائعة  والقيم  األعراف 
هذه  تكون  عندما  حتى  األجيال،  عبر  والمرأة  الرجل 
خارج  العمل  على  المرأة  ُتشجع  لم  وإن  سارية.  القوانين 
المنزل، لن تصل إليها قوانين العمل. وإذا لم تسمح األسر 
للفتيات بااللتحاق بالمدارس، لن تستفيد من المنح الدراسية 
وحصص الجنسين. وإذا قوبل العنف ضد المرأة بالتجاهل 
في المنزل، لن تتمكن المرأة من إعالء صوتها معبرة عن 

هواجسها.
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التمييز في األسرة، وال سيما في تخصيص الموارد. 
التي  الغذاء،  في  الجنسين  بين  التمييز  وسياسة 
بأن  القائلة  والقيم  واألعراف  االفتراضات  تؤججها 
يمكن  أقل،  حرارية  سعرات  إلى  يحتجن  النساء 
التغذية  من سوء  مزمنة  حالة  إلى  النساء  تدفع  أن 
حصة  تكون  الحاالت،  بعض  وفي  البروتين.  ونقص 
األسرة.  داخل  األقل  الوجبات  من  والفتيات  النساء 
على  تبقى  قيودًا  يترك  للفتيات  المبكر  والزواج 
 15 تتزوج  عام،  كل  وفي  وطاقاتهن.  إمكاناتهن 
سنة.   18 سن  قبل  النامية  البلدان  في  فتاة  مليون 
سيرتفع  المبكر،  الزواج  لظاهرة  حد  يوضع  لم  وإذا 
سنة   18 سن  قبل  يتزوجن  اللواتي  الفتيات  عدد 
جميع  وفي  فتاة20.  مليون   18 إلى   2050 بحلول 
وال  االبتدائية  المدرسة  ترتاد  ال  فتاة  العالم،  أنحاء 
الدراسة21.  الثانوية من أصل ثماني فتيات في سن 
وقد تمّكن 62 من أصل 145 بلدًا من تعميم التعليم 

االبتـدائـي والثانوي22.
وكما أورد تقرير التنمية البشرية لعام 2015، تواجه 
النساء أوجه إجحاف عديدة في العمل المأجور وغير 
المأجور. فمعدل المشاركة في القوة العاملة العالمية 
هو 49.6 للنساء و76.2 للرجال23. والمرأة العاملة في 
النظامي  غير  واالقتصاد  المستقر  غير  العمل  أنماط 
تفتقر إلى ظروف العمل الالئق، والضمان االجتماعي، 
العاملين.  أجور  من  أقل  أجورًا  وتتقاضى  والصوت، 
على  الحصول  في  التمييز  من  أيضًا  المرأة  وتعاني 
األصول اإلنتاجية، مثل األراضي والممتلكات. وُيمنع 
على المرأة امتالك األراضي بسبب القوانين العرفية 
نسبة  وتتراوح  االجتماعية.  والممارسات  واألعراف 
المائة  في  و20   10 بين  األراضي  مالكي  من  النساء 
البلدان النامية24. وتتحمل المرأة قدرًا غير  فقط في 
المنزل،  في  األجر  المدفوع  غير  العمل  من  متناسب 
بما  أخرى،  أنشطة  في  المشاركة  فتتخلى عن فرص 
الصحية،  المراكز  إلى  والزيارات  التعليم،  ذلك  في 
والعمل خارج المنزل. ويفوق عدد الفقراء من النساء 
أمريكا  في  كانت   ،2012 عام  ففي  الرجال.  عدد 
الالتينية والبحر الكاريبي 117 امرأة فقيرة في األسر 
المائة  في   8 بزيادة  أي  رجل،   100 مقابل  المعيشية 

.251997 عام  منذ 
وفي العديد من البلدان، ال يزال نصيب المرأة من 
نصيب  من  بكثير  أقل  والصحة  التعليم  محصالت 
المائة  في   60.3 العالمي،  الصعيد  وعلى  الرجل. 
من  مستوى  األقل  على  يملكن  البالغات  النساء  من 
التحصيل التعليم الثانوي، مقابل 69.2 في المائة من 
البالغين26. وال تزال معدالت وفيات األمهات  الرجال 
مرتفعة  تراجعها،  على  المراهقات،  والدات  ومعدالت 

يبلغ  حيث  الكبرى،  األفريقية  الصحراء  جنوب  في 
و103  حية،  والدة   100,000 لكل  وفاة   551 المعدل 
والدات لكل 1,000 من النساء في الفئة 15-19 سنة27.
الذي  العنف  المرأة  إخضاع  أشكال  أقسى  ومن 
المجتمعات،  جميع  وفي  المنزل،  في  له  تتعرض 
واالقتصادية، وعلى  االجتماعية  الفئات  وفي جميع 
إلى االستعراض  التعليم. واستنادًا  جميع مستويات 
وأكثر  النساء،  ثلث  تعرض   ،2013 عام  في  العالمي 
أو  جسدي  لعنف  البلدان،  بعض  في  الثلثين  من 
جنسي، على يد الشريك أو للعنف الجنسي على يد 
النساء  من  المائة  في   20 وتعرضت  الشريك.  غير 
للعنف الجنسي وهّن أطفال28. وقد أفاد ربع الفتيات 
العالم  أنحاء  مختلف  من   19-15 العمرية  الفئة  من 
بأنهن وقعن ضحايا العنف قبل بلوغ سن 15 سنة29.
ضد  العنف  االجتماعية  األعراف  تديم  أن  ويمكن 
مثاًل،  للفتيات،  التناسلية  األعضاء  فتشويه  المرأة. 
التقديرات  وتبين  االنتشار.  واسعة  تزال  ال  ممارسة 
أحياء خضعن  امرأة وفتاة  أن 200 مليون  الحديثة 
معظم  بأن  علمًا  التناسلية،  األعضاء  تشويه  لعملية 
الرجال والنساء يعارضون هذه الممارسة في العديد 
من البلدان حيث ال تزال سارية30. واالعتداءات على 
العنف  أشكال  من  مقيت  شكل  هو  باألسيد  النساء 
يستخدم  حيث  المجتمعات  من  العديد  في  الشائعة 
النظام األبوي لتبرير العنف ضد المرأة. وفي األعوام 
الخمسة عشر األخيرة، ُسّجل أكثر من 3,300 اعتداء 
باألسيد في أوغندا وباكستان وبنغالديش وكولومبيا 
والمملكة المتحدة31. ويرجح أن يكون الرقم الحقيقي 
أعلى بكثير ألن حاالت كثيرة ال تسجل. كما أن المرأة 
في بعض المجتمعات هي هدف للعنف بدافع الشرف، 
وثيقًا  ارتباطًا  والعار  الشرف  مفهوم  يرتبط  حيث 
بأنماط سلوك متوقعة من المرأة، تمليها عليها األسرة 
 5,000 تقتل  العالم،   أنحاء  جميع  وفي  والمجتمع. 

امرأة سنويًا في جرائم شرف32.
نتائجه  تقع  المرأة،  على  التمييز  يقع  وعندما 
الضّيق،  االقتصادي  بالمعنى  وحتى  المجتمع.  على 
المشاريع  ريادة  في  الجنسين  بين  الفجوات  تلحق 
والمشاركة في القوة العاملة بدخل االقتصاد العالمي 
الشرق  المائة في  إلى 27 في  خسائر يصل تقديرها 
المائة في جنوب  األوسط وشمال أفريقيا، و19 في 
والبحر  الالتينية  أمريكا  في  المائة  في  و14  آسيا، 
أوروبا33. وفي جنوب  المائة في  الكاريبي، و10 في 
ر الخسائر االقتصادية  الصحراء األفريقية الكبرى، ُتقدَّ
في  الجنسين  بين  الفجوات  عن  الناجمة  السنوية 
العاملة  القوة  في  المشاركة  )معدل  الفعلي  العمل 

دوالر34. مليار   95 بمبلغ  الدراسة(  وسنوات 
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األقليات اإلثنية 

المتقدمة،  والبلدان  النامية  البلدان  من  العديد  في 
مالزمة  صفة  يكون  والفرص  اإلمكانات  ضيق  يكاد 
لوضع األقليات اإلثنية. ويواجه أكثر من 250 مليون 

ألنهم  فقط  التمييز  العالم  أنحاء  جميع  في  شخص 
معّينًا35.  وضعًا  يرثون  أو  معّينة  طبقة  إلى  ينتمون 
بين  اإلمكانات  في  فجوات  مثاًل،  نام،  فييت  ففي 
اللغوية وأغلبية كينه-هوا. وفي  أو  األقليات اإلثنية 
األقليات  أفراد  المائة من  كان 50.9 في  عام 2012، 

الشكل 4-2

الفوارق في دليل التنمية البشرية واسعة بين الجماعات السكانية في نيبال
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.Lewis and Burd Sharps 2013 المصدر: تقديرات مكتب التنمية البشرية باالستناد إلى

في العديد من البلدان 
النامية والبلدان المتقدمة، 
يكاد ضيق اإلمكانات 
والفرص يكون صفة مالزمة 
لوضع األقليات اإلثنية
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اإلثنية يعيشون في فقر متعدد األبعاد، مقابل 16.5 
فقط من أفراد أغلبية كينه-هوا. وفي عام 2008، بلغ 
معدل الفقر 51 في المائة بين األقليات اإلثنية و54 
الفييتنامية،  باللغة  المتكلمين  غير  بين  المائة  في 
مقابل 26 في المائة فقط بين أفراد أغلبية كينه-هوا. 
الفئة  المائة من األطفال من  وكان حوالى 84.6 في 
محصين  كينه-هوا  أغلبية  من  شهرًا   23-12 العمرية 
تحصينًا كاماًل في عام 2014، مقابل 69.4 في المائة 

اإلثنية36. األقليات  من  فقط 
من  مماثلة  أنماطًا  نيبال  من  الوقائع  وتبين 
ففي  العرقية.  األقليات  مجموعات  بين  اإلجحاف 
عام 2014، أشار تقرير التنمية البشرية الوطنية عن 
التنمية  دليل  قيمة  في  شاسعة  فوارق  إلى  نيبال 
االتجاهات  أن  مع  السكانية،  الفئات  بين  البشرية 
دليل  ويسجل  الالمساواة.  من  الحد  إلى  تنحو 
التنمية البشرية لدى جماعة نيوار أعلى قيمة لدليل 
البراهمان  جماعتا  تليها   ،)0.565( البشرية  التنمية 
 ،)0.482( الجاناجاتي  ثم   ،)0.538( والشيتري 
)الشكل   )0.422( فالمسلمين   ،)0.434( والداليت 
إذ  الجماعا،  هذه  ضمن  أيضًا  كبيرة  والفوارق   .)4-2
وتبلغ  اإلقامة.  مكان  حسب  الدليل  قيمة  تختلف 

طويلة  آثارًا  وتحدث  التعليم،  في  أشدها  الفوارق 
الحياة. من  الحقة  مرحلة  في  اإلمكانات  على 

اإلثنية  األقليات  أوساط  في  الحرمان  وأوجه 
التنمية  فئة  في  المصنفة  البلدان  في  أيضًا  واضحة 
أمريكا قيمة  المرتفعة جدًا. وينتج مقياس  البشرية 
الجماعات  حسب  مفصلة  البشرية  التنمية  دليل 
األمريكية.  المتحدة  الواليات  لكل والية في  اإلثنية 
على  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  متوسط  ويبلغ 
5.03؛   )10 إلى   0 مقياس  )على  البلد  مستوى 
المتوسط  دون  إلى  وتصل  القيمة  هذه  وتتفاوت 
بين األمريكيين المتحدرين من أصل التيني )4.05(، 
واألمريكيين من أصل أفريقي )3.81(، واألمريكيين 
حالة  في  المتوسط  وتتجاوز  )3.55(؛  األصليين 
 )7.21( اآلسيويين  واألمريكيين   ،)5.43( البيض 
التنمية  حالة  على   3-2 اإلطار  ويركز   .)5-2 )الشكل 
أفريقي  أصل  من  المتحدرين  لألمريكيين  البشرية 

األمريكية. المتحدة  الواليات  في 
أن  يمكن  العرق  بسب  اإلمكانات  من  والحرمان 
كتغّير  الخارجية  للضغوط  التعرض  بفعل  يتفاقم 
المناخ. والشعوب األصلية في كمبوديا تعيش حالة 
وقلة  الفقر،  معدالت  ارتفاع  حيث  من  إجحاف، 

أوجه الحرمان في أوساط 
األقليات اإلثنية واضحة 

في بلدان التنمية البشرية 
المرتفعة جدًا

اإلطار 3-2

التنمية البشرية لألمريكيين المتحدرين من أصل أفريقي في الواليات المتحدة األمريكية

من  أقصر  أفريقي  أصل  من  لألمريكيين  المتوقع  العمر 
في  والعرقية  اإلثنية  الجماعات  لسائر  المتوقع  العمر 
أصل  من  المتحدرون  واألمريكيون  المتحدة.  الواليات 
التعليم  في  واآلسيويين  البيض  عن  متأخرون  أفريقي 
المائة في  27 في  يتقاضون أكثر بنسبة  فالبيض  واألجور. 
التفاوت  من  المتروبولية  المناطق  بعض  وتبدي  المتوسط. 
أصل  من  لألمريكيين  المتوقع  فالعمر  االهتمام.  يثير  ما 
وبيتسبرغ،  وديترويت،  وشيكاغو،  بالتيمور،  في  أفريقي 
وسان بيترسبورغ، وتامبا، يكاد يعادل المتوسط الوطني في 
ولكنها  معقدة  واألسباب  الماضي1.  القرن  سبعينات  أواخر 
والمجتمع. القانون  في  التمييز  من  طويل  بتاريخ  مرتبطة 
التعليمي  التحصيل  تمّكن من تحسين  التي  والسياسات 
المتحدرين  أمام األمريكيين  الفرص  أن توسع نطاق  يمكن 
واإلثنية  العرقية  األقليات  من  وغيرهم  أفريقي  أصل  من 
في  المساواة  وتحقيق  أخرى.  مجاالت  وفي  العمل  في 
التحصيل التعليمي يمكن أن يقلل من التفاوت في العمل بين 
 األمريكيين المتحدرين من أصل أفريقي والبيض بنسبة 53 

ويحسن  المائة،  في   79 بنسبة  السجن  وحاالت  المائة،  في 
المائة2. في   88 بنسبة  الصحية  النتائج 

من  المتحدرين  األمريكيين  بين  األجور  في  والفوارق 
في  التمييز  نتائج  من  أيضاً  هي  والبيض  أفريقي  أصل 
في  الفوارق  ثلث  تقديره  ما  التمييز  ويسبب  العمل.  سوق 
التعليم  ومنها  األخرى  العوامل  جميع  كانت  إذا  األجور، 
متكافئة3. وهذا يدل على ضرورة اعتماد سياسات لضمان 
مكافأة المهارات والتعليم بالتساوي بين الجميع. والضغوط 
من  المتحدرين  األمريكيين  مجتمعات  ضمن  االجتماعية 
أصل أفريقي تحد من الخيارات والفرص المتاحة للمراهقين 
البيض”،  “بأشباه  ووصفهم  الحياة.  من  الحقة  مراحل  في 
من  المتحدرين  األمريكيين  الطلبة  يعّرض  وصف  وهو 
بسبب  أقرانهم  من  الظروف  بعض  في  للنبذ  أفريقي  أصل 
في  الجيد  األداء  على  الحافز  يثبط  أن  يمكن  أدائهم،  حسن 
المدرسة4. وإزالة هذا الوصم على اإلنجاز األكاديمي بين 
الشباب األمريكيين األفارقة يمكن أن تكون خطوة في اتجاه 

البشرية. التنمية  نتائج  في  الالمساواة  أوجه  من  الحد 

مالحظات
1. Lewis and Burd-Sharps 2013. 2. Curto, Fryer and Howard 2011. 3. Fryer, Pager and Spenkuch 2013. 4. Fryer 2006.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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الصحية،  والخدمات  التعليم  على  الحصول  فرص 
وانخفاض معدل الممثلين في مؤسسات صنع القرار 
الوطنية ودون الوطنية. وتتعرض الجماعات نفسها 
سبل  في  اعتمادًا  أكثر  تكون  إذ  مزدوج،  لحرمان 
عيشها على الموارد الطبيعية والزراعة من جماعات 
سكانية أخرى، وتتعرض بشدة لتأثيرات تغّير المناخ.

سكان المناطق المعرضة للخطر

لمكان والدة األفراد أثر بالغ على ما يمكن أن يحصلوا 
أقل  في  فالمولودون  وفرص.  إمكانات  من  عليه 
البلدان نموًا والدول غير المستقرة وبلدان الصراعات، 
في  المولودين  إلى  نسبة  كبير  إجحاف  من  يعانون 
وهي  والمواطنة،  ومستقرة.  جدًا  متقدمة  بلدان 
الخاصة التي تتكّنى بها جماعة من الناس، يمكن أن 
تربط األفراد بظروف المكان، كالعنف وانعدام األمن، 
وقلة الموارد للبرامج العامة، والتعرض لمخاطر تغّير 
ذلك  كل  يحدثه  وما  االقتصادية،  والصدمات  البيئة، 

من آثار مدمرة على فرص الحياة )اإلطار 4-2(.
وتتفاوت الموارد المتاحة لألفراد لتعزيز إمكاناتهم 
الرعاية  برامج  على  العام  فاإلنفاق  وآخر.  بلد  بين 

التعاون  منظمة  بلدان  في  والتأمين  الصحية 
االقتصادي والتنمية يبلغ في المتوسط 7.7 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين ال يتجاوز اإلنفاق 
على الصحة العامة في أقل البلدان نموًا 1.8 في المائة 
ويبلغ  اإلجمالي37.  المحلي  الناتج  من  المتوسط  في 
الناتج  المائة من  التعليم 5.1 في  على  العام  اإلنفاق 
المحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
الناتج  المائة من  والتنمية، ولكنه ال يتجاوز 3.3 في 
عام  وفي  نموًا38.  البلدان  أقل  في  اإلجمالي  المحلي 
2010، كانت نسبة السكان الذين يعيشون على أراٍض 
 3.4 اإلنتاجية(  القدرة  المحدودة  )األرض  متدهورة 
في المائة فقط في بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
نموًا39.  البلدان  أقل  في  المائة  في  و23.5  والتنمية 
وتظهر هذه اإلحصاءات كيف أن وسائل األفراد في 

بلدانهم. باختالف  تختلف  إمكاناتهم  تحقيق 
معزولة  مجتمعات  في  المولودون  فاألفراد 
جغرافيًا تضم أقليات مستبعدة سياسيًا أو اجتماعيًا، 
ال  بيئية،  لضغوط  غيرها  من  أكثر  معرضة  تكون  أو 
الفرص. وقد تتعرض  لغيرهم من  بما يتاح  يحظون 
ُيصحح  لم  ما  اإلهمال  لخطر  بأسرها  مجتمعات 

الخدمات. توزيع  في  الخلل 

اإلطار 4-2

القيود على فرص الشباب في الدول الجزرية الصغيرة النامية

من  العديد  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  تواجه 
قاعدة  محدودية  من  الناشئة  االقتصادية  التحديات 
تعترض  التي  والحواجز  األسواق،  عن  والبعد  الموارد، 
المناخ  تغّير  لمخاطر  التعرض  ويلقي  الحجم.  وفورات 
في  وال سيما  االقتصادي،  النشاط  على  إضافية  ضغوطاً 
السياحة، ومصائد األسماك، والزراعة. وتضّيق المخاطر 
العقبات  وهذه  وفرصهم.  المواطنين  خيارات  االقتصادية 
الالئق.  العمل  عن  الباحثين  الشباب  تعترض  ما  أكثر 
في  و47   18 بين  يتراوح  الشباب  بين  البطالة  فمعدل 
ترينيداد  باستثناء  الكاريبي،  البحر  منطقة  بلدان  في  المائة 
غالباً  العاملين  للشباب  المتاحة  العمل  وفرص  وتوباغو، 
ما تكون في المجاالت المنخفضة المهارات حيث الحراك 
الوظيفي محدود1. وفي جزر المحيط الهادئ، يصل معدل 
ويبلغ  المائة  في   23 إلى  التقديرات  حسب  الشباب  بطالة 
63 في المائة في جمهورية جزر مارشال، و54 في المائة 

المائة في جزر سليمان2. واالفتقار  في كيريباس و46 في 
إلى فرص العمل المستقر يعوق توليد الدخل، وجهود الحد 

والعنف.  الجريمة  يؤجج  إذ  األمن،  ويزعزع  الفقر،  من 
وفي 2012، اعترف 17-24 في المائة من الشباب الذكور 
الكاريبي  منطقة  من  بلدان  عشرة  في  الدراسة  سن  في 
الجريمة  معدالت  وارتفاع  العصابات3.  في  بتورطهم 
ينشئ حلقة مفرغة حيث ُيضعف سجن  أن  يمكن  والعنف 
االقتصادي  النشاط  السياحة  إيرادات  وانخفاض  الشباب 

ويضّيقان الفرص.
المعرضة  والفئات  الشباب  خيارات  توسيع  ويصطدم 
الصغيرة  الجزرية  الدول  في  هائلة  بتحديات  للمخاطر 
يتحول  أن  يمكن  التحديات  هذه  بعض  ولكن  النامية، 
السياسات.  من  الصحيح  المزيج  اعُتمد  إذا  فرص  إلى 
مع  التكّيف  على  القادرة  التحتية  البنية  في  واالستثمارات 
المناخ يمكن أن تجعل من تغّير المناخ مصدراً لتوليد فرص 
الجيد  والتدريب  التعليم  برامج  في  واالستثمارات  العمل. 
والتحويالت  المشاريع  على  اإلقدام  تزيد  أن  يمكن  للشباب 
مثل  قطاعات  وتنشط  المهاجرين،  العمال  من  المالية 

االبتكارية4. والصناعات  والسياحة،  االتصاالت 

مالحظات
1. UNDP 2016b. 2. ILO 2014b. 3. UNDP 2016b. 4. ILO 2014b.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

 األفراد المولودون
في مجتمعات معزولة 
جغرافيًا تضم أقليات 
 مستبعدة سياسيًا
أو اجتماعيًا، أو تكون معرضة 
أكثر من غيرها لضغوط بيئية، 
ال يحظون بما يتاح لغيرهم 
من الفرص
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من  يعانون  بالنزاعات  المنكوبة  البلدان  فسكان 
بلدانهم  تعيشه  لما  والمدمرة  المباشرة  التداعيات 
على التنمية البشرية. وتشير نمذجة الخسائر في كل 
بعد من أبعاد التنمية البشرية في مبادرة لوكالة األمم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
من  سنتين  أن  إلى   ،2013 عام  في  األدنى  الشرق 
البلد  أفقدتا  السورية  العربية  الجمهورية  في  النزاع 
ما يعادل 35 سنة من التقدم في التنمية البشرية40.
تعزز  التي  الخدمات  توفر  من  النزاعات  وتحد 
التنمية البشرية، مثل الخدمات الصحية والتعليمية. 
وشّكل األطفال في البلدان المنكوبة بالنزاعات نصف 
التعليم في عام 2011، مع  المحرومين من  األطفال 
مجموع  من  المائة  في   22 تتجاوز  لم  نسبتهم  أن 
أطفال العالم في سن الدراسة االبتدائية41. وأفادت 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
البلدان  في  طفل  مليون   28.5 بأن   2013 عام  في 
المدرسة42.  خارج  كانوا  النزاعات  من  المتضررة 
التجارة  العنف  يضرب  عندما  العيش  وتتعطل سبل 

الخدمات. وتقديم  التحتية  والبنية 
غير  االجتماعية  والخدمات  الفرص  وتوزيع 
إمكانية  وتتباين  وداخلها.  البلدان  بين  متوازن 
والمياه  والتعليم  الصحية  الرعاية  على  الحصول 
البلد  في  وأخرى  منطقة  بين  كبيرًا  تباينًا  والسكن 
ويختلف  الخدمات43.  هذه  نوعية  وكذلك  الواحد، 
اإلنمائية  المساعدة  وكذلك  الوطني  المالي  الدعم 
الرسـمية اختالفًا كبيرًا بين منطقة وأخرى، فُيحدث 
تفوق  وهكذا،  اإلنمائية.  النتائج  على  مختلفة  آثارًا 
نسبة الفقراء من سكان المناطق الريفية نسبتهم في 
المناطق الحضرية. وفي المناطق الحضرية، غالبًا ما 

الفقيرة. األحياء  الفقراء  يسكن 
الفوارق  على  مثال  الهند  في  الصحية  والرعاية 
وفي  الصحية.  الخدمات  في  الكبيرة  الجغرافية 
استفاد  الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  منتصف 
في  و59  عمومًا،  األطفال  من  المائة  في   39 حوالى 
الكامل،  التحصين  الحضرية من  المناطق  المائة في 
كيراال  في  وكان  العام.  القطاع  عادة  يؤمنه  الذي 
 1,299 لكل  العامة  المستشفيات  في  واحد  سرير 
لكل  واحد  سرير  براديش  أوتار  في  ولكن  مريض، 
كيراال  في  الوالدات  جميع  وتكاد  شخصًا.   20,041
في   27 مقابل  اختصاصيين،  إشراف  تحت  تجري 

براديش44. أوتار  في  فقط  المائة 
حصة  بكثير  تفوق  حصة  تونس  في  وللجغرافيا 
التعليمي،  مستواه  أو  جنسه،  أو  األسرة،  رأس  ثروة 
الفرص.  بعض  على  الحصول  إمكانية  تحديد  في 
الحضرية  المناطق  بين  اإلقامة،  مكان  فاختالف 

من  المائة  في   30 نسبة  ُيفسر  الريفية،  والمناطق 
المائة  في  و50  بالمدارس  االلتحاق  في  الالمساواة 
مرافق  من  االستفادة  في  الالمساواة  من  تقريبًا 
الصرف الصحي. والنمط مماثل في دول عربية أخرى، 
األول  العقد  منتصف  وفي  والمغرب45.  مصر  ومنها 
الرعاية  خدمات  استخدام  كان  الثالثة،  األلفية  من 
الصحية قبل الوالدة في السودان أكبر بخمس مرات 
الريفية46. المناطق  في  منه  الحضرية  المناطق  في 
للتنمية  الوطني  التقرير  يبرز   ،2016 عام  وفي 
مستويات  في  االختالفات  منغوليا  في  البشرية 
الالمساواة في التنمية البشرية بين مناطق المستوى 
في  البشرية  التنمية  دليل  ويظهر  األول47.  اإلداري 
الصين تباينًا كبيرًا بين المناطق، بين مستوى يعادل 
المقاطعات  بعض  في  المتوسطة  البشرية  التنمية 
)0.689 في غانسو( ومستوى يعادل التنمية البشرية 
المرتفعة في مقاطعات أخرى )0.758 في فوجيان(، 
جدًا  المرتفعة  البشرية  التنمية  يعادل  ومستوى 

بيجين(48. في   0.869(

المهاجرون والالجئون

في  كما  إجحاف،  ظروف  في  المولودون  األفراد 
الكوارث  لخطر  المعرضة  والبلدان  النزاع  أوضاع 
ال  االقتصادية،  الفرص  القليلة  المناطق  أو  البيئية 
القليل من االستراتيجيات لتحسين  يتاح لهم سوى 
عن  بحثًا  الديار،  مغادرة  تكون  وقد  أوضاعهم. 
واالقتصادية،  المادية  الناحية  من  أمنًا  أكثر  مجتمع 
من  الرغم  على  أمامهم  المحتملة  الخيارات  من 
التي يحتمل  والعقبات  لها  يتعرضون  التي  المخاطر 

الخيار. لهذا  نتيجة  تواجههم  أن 
المتحدة  األمم  صندوق  أفاد   ،2015 عام  وفي 
خارج  يعيشون  شخص  مليون   244 بأن  للسكان 
اقتصادية  فرص  إلى  يسعون  من  وكثر  بلدانهم49. 
وإرسال  عيشهم  سبل  تحسين  ويأملون  أفضل 
عام  في  ُأجري  مسح  وأفاد  الوطن.  إلى  األموال 
المائة من  أكثر من 60 في  بأن  الصومال  2012 في 
فرص  عن  بحثًا  البلد  مغادرة  ينوون  كانوا  الشباب 
عمل أفضل50. وفي الفترة 2011/2010، كان شخص 
واحد من أصل تسعة أشخاص مولودين في أفريقيا 
وحاصلين على دبلوم في التعليم العالي، يعيش في 
بلد من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية51.
شقاء  بسبب  ينتقلون  يهاجرون  من  جميع  وليس 
الخيارات  قلة  بسبب  ينتقلون  جميعهم  وال  العيش، 
بمهارات  المهاجرين  من  العديد  ويعود  بلدانهم.  في 
في  العمل  فرص  لهم  تتسع  عندما  جديدة  وخبرات 

 تتباين إمكانية الحصول
على الرعاية الصحية والتعليم 

والمياه والسكن تباينًا كبيرًا 
بين منطقة وأخرى في البلد 

 الواحد، وكذلك نوعية
هذه الخدمات
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أن  غير  الناشئة.  االقتصادات  في  وال سيما  الوطن، 
العديد من المهاجرين، وال سيما حوالى 23 مليونًا من 
في  الجنسية  وعديمي  اللجوء  وملتمسي  الالجئين 
العالم  قاسية52. وفي  بفعل ظروف  يهاجرون  العالم، 
أيضًا 50 مليونًا من المهاجرين غير النظاميين الذين 
ينشدون ظروفًا أفضل، مجازفين بالكثير، ومعتمدين 
في الكثير من األحيان على المهربين للسفر53. والذين 
واالضطرابات  النزاعات  من  هربًا  الهجرة  يقررون 
عامة،  البشرية  التنمية  في  تعثرًا  عادة  يواجهون 
التي  األضرار  من  أفضل  خيارًا  تبقى  الهجرة  ولكن 
سيتعرضون إليها إذا مكثوا في الوطن. والمهاجرون 
عن  يستطيعون  العنف  دافع  بغير  يغادرون  الذين 
البشرية54. التنمية  بإمكانات  االرتقاء  الهجرة  طريق 

فينقطعون  النزاعات  من  الفارون  المهاجرون  أما 
على  القدرة  يفقدون  وقد  دخلهم،  مصادر  عن 
الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية 
اإلنسانية في حاالت  المساعدة  تتجاوز مجرد  التي 
الطوارئ )اإلطار 2-5(. وكثيرًا ما يتعرضون للمضايقة 
وشاغلهم  المضيفة.  البلدان  في  والعنف  والعداوة 
الوحيد هو محاولة العثور على عمل والحصول على 
لالجئين  ُيسمح  ال  البلدان  من  العديد  وفي  دخل. 

الفرص.  أمامهم  تندر  لهم،  ُسمح  وإذا  بالعمل؛ 
يمكنهم  ثبوتية، فال  أوراق  إلى  أيضًا  العديد  ويفتقر 
الحصول على فرص عمل في القطاع النظامي وعلى 
الخدمات. وكثيرًا ما يتعرض األشخاص الفارون من 
األطفال،  وعمل  القسري،  والعمل  لالتجار،  النزاعات 
االستغالل  من  أخرى  وأشكال  بالجنس،  واالشتغال 

المخاطر. العالية  واألنشطة  العمل،  في 
في  المشاركة  في  حواجز  المهاجرون  ويواجه 
بلدان  وتفرض  العامة.  والحياة  السياسية  الحياة 
التصويت  في  المواطنين  غير  على  قيودًا  عديدة 
وإشغال المناصب العمومية. وقد ترتبط هذه القيود 
بالمثل  المعاملة  وقوانين  المهاجرين،  إقامة  بمدة 
تعطي  إذ  االنتخابات،  بنطاق  أو  المنشأ،  بلدان  في 
بلدان كثيرة غير المواطنين الحق في التصويت في 
أو  اإلقليمية  االنتخابات  المحلية وليس  المجتمعات 
عقبة  أيضًا  اللغة  حاجز  يكون  أن  ويمكن  الوطنية. 
المحلية.  المجتمعات  مع  التواصل  أمام  رئيسية 
اإللكترونية  والمواقع  الصحف  تساهم  أن  ويمكن 
والبرامج التلفزيونية واإلذاعية التي تغطي الشؤون 
السياسية والعامة في البلد المضيف باللغات األصلية 

المدنية. المشاركة  تشجيع  في  للمهاجرين 

اإلطار 5-2

اإلجحاف الذي يعيشه المهاجرون

الخدمات  على  الحصول  في  عقبات  المهاجرون  يواجه 
أو  المالية  الموارد  يمتلكون  ال  وقد  إمكاناتهم.  على  للحفاظ 
القانونية للحصول على الرعاية الصحية في البلدان المضيفة، 
تعثر  سوءاً  يزيدها  نفسية،  أو  جسدية  لمشاكل  فيتعرضون 
لهم  تكون  وعندما  المعيشية.  واألحوال  االنتقالية  الظروف 
القدرة على الحصول على الرعاية الصحية، قد ال يتوفر في 
البلد المضيف االختصاصيون الصحيون من ذوي الخبرة في 
معالجة أمراض ال يألفونها، مثل األمراض المدارية في خطوط 
العرض الشمالية أو الصدمات النفسية الناجمة عن الهجرة. كما 
قد يتعرض المهاجرون للتمييز في المعاملة من االختصاصيين 
البلد  التعبير عن أنفسهم بلغة  الصحيين، أو ال يتمكنون من 
الالجئين  المقدمة في مخيمات  الصحية  المضيف. والرعاية 
واألشخاص  والكمية،  الجودة  من  الكافي  بالقدر  دائماً  ليست 
أن  ويمكن  األجل.  الطويل  العالج  لهم  يتاح  ال  قد  العابرون 
السكانية  الكثافة  وارتفاع  المعيشية  الظروف  سوء  يؤدي 
في معظم المخيمات إلى نشر األمراض المعدية. وكثيراً ما 

األمن. وانعدام  العنف  لمخاطر  المرأة  تتعرض 

يواجهها  التي  التحديات  من  أيضاً  هو  والتعليم 
المهاجرين  األطفال  تعترض  ما  وكثيراً  المهاجرون. 
البلد  في  الدراسية  الفصول  في  التكيف  في  صعوبات 
والمناهج  التدريس  أساليب  يألفون  ال  حيث  المضيف، 
التعاون  منظمة  أجرتها  دراسة  واللغة. وأظهرت  الدراسية 
الجيل األول  بلداً، أن طالب   23 االقتصادي والتنمية على 
من  بكثير  أدنى  درجات  على  يحصلون  المهاجرين  من 
تحسناً  يحققون  الثاني  الجيل  وطالب  المحليين1.  الطالب 
البلدان المضيفة، ما يدل  طفيفاً. واالختالفات واضحة بين 
على تأثير سياسات دمج الطالب المهاجرين على نتائجهم 
يرتادون  المهاجرون  األطفال  يكون  وقد  الدراسة.  في 
أقرانهم  بينما  المضيف،  البلد  في  األولى  للمرة  المدرسة 
على مقاعد الدراسة. وإضافة إلى صعوبة التكيف مع البلد 
للتكيف  يبذلوا جهوداً  أن  المهاجرين  الطالب  الجديد، على 
لبعض األطفال  تتاح  الجديدة. وال  واالندماج في مدارسهم 
المضيف،  البلد  في  بالتعليم  االلتحاق  فرصة  المهاجرين 

وخاصة إذا كانوا ال يحملون الوثائق الالزمة.

مالحظة
1. Keeley 2009.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

 األفراد المولودون
 في ظروف إجحاف،

ال يتاح لهم سوى القليل 
من االستراتيجيات لتحسين 
أوضاعهم. وقد تكون 
 مغادرة الديار، بحثًا
 عن مجتمع أكثر أمنًا
من الناحية المادية 
واالقتصادية، من الخيارات 
المحتملة أمامهم
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تتعرض  واللجوء،  الهجرة  موجات  تسارع  ومع 
المضيفة  البلدان  في  والخدمات  األساسية  الهياكل 
هذه  وتبلغ  الجدد.  الوافدين  استيعاب  في  لضغوط 
التي  ولبنان،  وتركيا  األردن  في  أشدها  الضغوط 
النزاع  من  الالجئين  من  العظمى  الغالبية  استوعبت 
فجميع  السورية55.  العربية  الجمهورية  في  الدائر 
الضغط،  تحت  لبنان  في  األساسية  الخدمات 
األطفال  استوعب  الذي  التعليمي،  النظام  وال سيما 
ولكنه  السورية  العربية  الجمهورية  من  الالجئين 

استنفاد56. حالة  في  اليوم  أصبح 

الشعوب األصلية

وبعالقات  متميزة  بثقافات  األصلية  الشعوب  تتفرد 
وثيقة مع األرض التي تتخذ منها مسكنًا. وهناك أكثر 
أنفسهم شعوبًا أصلية في  مليونًا يصنفون  من 370 
70 بلدًا. ففي أمريكا الالتينية وحدها أكثر من 400 
جماعة، وفي آسيا والمحيط الهادئ 57705. وتشكل 
العالم،  سكان  من  المائة  في   5 األصلية  الشعوب 
حالة  في  يعيشون  الذين  من  المائة  في   15 ولكن 
من  حرمان  أوجه  األصلية  الشعوب  وتعاني  فقر58. 
والسياسي.  واالقتصادي  االجتماعي  اإلقصاء  جراء 
من  أكثر  أفريقيا  في  األصلية  الشعوب  وتتعرض 
غيرها لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز بسبب 
والعنصرية  الوصم،  منها  العوامل،  من  مجموعة 
والجماعي59.  الفردي  واإلخضاع  والتمييز،  الهيكلية، 
وفي الواليات المتحدة، يموت األمريكيون األصليون 
وخصوصًا  الوطني،  المتوسط  من  أعلى  بمعدالت 
والقتل  والحوادث  والسكري  الكبد  أمراض  بسبب 

المزمنة60. التنفسي  الجهاز  وأمراض  واالنتحار 
في  صعوبات  األصلية  الشعوب  أطفال  ويواجه 
اليومي،  الحضور  على  المرتكزة  التعليمية  النظم 
التي ال تتناسب مع الترحال، وقّلما تتضمن المناهج 

تاريخهم وثقافتهم ولغتهم61. وفي الكثير من البلدان، 
الدراسة  سنوات  في  كبيرة  فجوات  إلى  ذلك  يؤدي 
الشعوب  وأطفال  األصلية  الشعوب  أطفال  بين 
األخرى )الجدول 2-1(. ففي غواتيماال، يبلغ متوسط 
سنوات الدراسة ألطفال الشعوب غير األصلية ضعف 
الشعوب األصلية.  الدراسة ألطفال  متوسط سنوات 
ويتعذر وصول الشباب إلى فرص توليد الدخل، في 

العلمي. التحصيل  مستوى  تدني  حال 
من  المصير  تقرير  في  بالحق  المطالبات  وكانت 
بين  العالقة  في  الغالبة  الصفة  الذاتي  الحكم  خالل 
القرن  منتصف  منذ  األصلية  والمجتمعات  الدول 
تقرير  في  األصلية  الشعوب  حق  وألن  العشرين. 
سالمة  في  الدول  لحق  صراحة  يخضع  المصير 
أراضيها، ُيعتبر تمثيل الجماعات األصلية في البرلمان 
رمزًا قويًا لحق تقرير المصير ولسياسة عدم اإلقصاء.
األصلية  الشعوب  أنشأت  الحاالت،  بعض  وفي 
برلمانات أو مجالس خاصة بها تعمل بوصفها هيئات 
في  الصامي  الشعب  المثال،  سبيل  على  استشارية، 
أخرى، مثل  والنرويج. وفي حاالت  السويد وفنلندا 
الماوري في نيوزيلندا، تخصص مقاعد في البرلمان 

األصلية62. للشعوب 

 المثليــات والمثليــون ومزدوجــو الميــل الجنســي 
ومغايرو الهوية الجنسية وحاملو صفات الجنسين

فئة  من  األشخاص  يعاني  البلدان،  من  العديد  في 
الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات 
 ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين،
التي تجردهم األمن،  وانعدام  التمييز  ممارسات   من 
 من الكرامة والحقوق األساسية والفرص. واإلحصاءات
قليلة عن الميل الجنسي، وال سيما في البلدان التي 
قانونية  غير  المثلية  الجنسية  األفعال  فيها  تكون 
صدرت  مسوحًا  أن  غير  اجتماعيًا.  مقبولة  غير  أو 

ألن حق الشعوب األصلية 
في تقرير المصير يخضع 

 صراحة لحق الدول
في سالمة أراضيها، ُيعتبر 

 تمثيل الجماعات األصلية
 في البرلمان رمزًا قويًا

لحق تقرير المصير ولسياسة 
عدم اإلقصاء

الجدول 1-2

سنوات الدراسة ألطفال الشعوب األصلية والشعوب غير األصلية في بلدان مختارة

الفرقالشعوب األصليةالشعوب غير األصليةالبلد

6.94.32.6إكوادور

9.65.93.7بوليفيا

8.76.42.3بيرو

5.72.53.2غواتيماال

7.94.63.3المكسيك
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الداللة  بعض  تعطي  المتقدمة،  البلدان  في  مؤخرًا 
أستراليا، 3  ففي  السكان.  الفئة من  على حجم هذه 
في المائة من السكان البالغين في عام 2014 يعّرفون 
أنفسهم بالمثليين والمثليات أو التابعين لفئة أخرى63. 
وفي المملكة المتحدة، بلغ عدد المثليين والمثليات، 
وعدد  البالغين،  من   545,000 اإلجابات،  حسب 
مزدوجي الميل الجنسي 220,000 في عام 642012. 
وفي الواليات المتحدة األمريكية، بلغ عدد المثليين 
والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 
هذه  وفي  البالغين65.  من  المائة  في   3.4 الجنسية 
كانوا  أصغر  سن  من  المجيبين  أن  لوحظ  المسوح، 
أكثر إقدامًا من الكبار على تعريف أنفسهم بالمثليات 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 
على  يدل  مما  الجنسين،  صفات  وحاملي  الجنسية 
ارتفاع  احتمال  على  تؤثر  االجتماعية  األعراف  أن 

اإلجابة. معدالت 
بين  قانونية  غير  المثلية  الجنسية  واألفعال 
الرجال في 73 بلدًا وبين النساء في 45 بلدًا. وفي 
يقومون  الذين  األشخاص  يتعرض  قد  بلدًا،   13
وحتى  اإلعدام66.  لعقوبة  القبيل  هذا  من  بأفعال 
والمثليون  المثليات  فيها  ُيعتبر  ال  التي  البلدان  في 

الهوية الجنسية  الميل الجنسي ومغايرو  ومزدوجو 
وحاملو صفات الجنسين مجرمين، تبقى إمكاناتهم 
يتعرضون  ما  بفعل  محدودة  البشرية  التنمية  في 
واالقتصادية.  االجتماعية  الحياة  في  تمييز  من  له 
يكون  ما  كثيرًا  األخرى،  األقليات  لوضع  وخالفًا 
الجنسي  الميل  ومزدوجو  والمثليون  المثليات 
الجنسين  وحاملو صفات  الجنسية  الهوية  ومغايرو 
األقليات  تكشف  ال  وقد  الخفية.  الفئات  من 
القانونية  العقوبة  من  خوفًا  هويتها  عن  الجنسية 
من  والتمييز  والعداء  واإليذاء  االجتماعي  والنبذ 
األسرة.  أفراد  أو  المقربين  األصدقاء  أو  المجتمع 
الميول الجنسية غير معترف  وألن االختالفات في 
فالبيانات  المجتمعات،  من  العديد  في  صراحة  بها 
على  السياسات  ووضع  بوافية  ليست  التمييز  عن 

صعبة. مهمة  يبقى  الوقائع  أساس 
وفي 25 بلدًا تتوفر عنها بيانات، أصبحت المواقف 
الجنسي  الميل  والمثليين ومزدوجي  المثليات  تجاه 
ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، 
)الشكل  الماضي  القرن  تسعينات  منذ  قبواًل  أكثر 
في  التقدم  مع  االجتماعي  القبول  ويزداد   .)6-2
األعراف  وبين  التمييز.  مكافحة  تشريعات  اعتماد 

الشكل 6-2

الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  تجاه  المواقف  تغّيرت  الماضي  القرن  تسعينات  منذ 
للتمييز المناهضة  القوانين  وزادت  لهم،  قبواًل  أكثر  وأصبحت  الجنسين،  صفات  وحاملي  الجنسية 
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 حتى في البلدان
التي ال ُيعتبر فيها المثليات 
 والمثليون ومزدوجو
 الميل الجنسي ومغايرو
  الهوية الجنسية وحاملو

 صفات الجنسين مجرمين، 
 تبقى إمكاناتهم

في التنمية البشرية 
محدودة، بفعل ما يتعرضون 
له من تمييز في الحياة 
االجتماعية واالقتصادية
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المتبادل.  اإليجابي  التأثير  من  عالقة  والتشريعات 
وحيث ال يزال عدم القبول سائدًا، من الضروري سن 
الذي  والتمييزي  العدائي  السلوك  لمواجهة  تشريعات 
يضّيق الخيارات على شريحة كبيرة من سكان العالم.

كبار السن

العديد  في  واقعًا  السكان  شيخوخة  ظاهرة  باتت 
من البلدان، فما هي أوجه الحرمان التي تواجه كبار 
الناس  عدد  سيتجاوز   ،2020 عام  وبحلول  الناس؟ 
األطفال  فئة  فوق،  وما  سنة   60 العمرية  الفئة  من 
العالم  الخامسة. وستتضاعف نسبة سكان  دون سن 
من الفئة العمرية 60 سنة وما فوق، بين عامي 2015 
و2050، لتصبح 22 في المائة من مجموع السكان67. 
وقليلة هي البلدان المستعدة للتعامل مع هذا التحول 
الديمغرافي. وبدون أنظمة صحية، وحماية اجتماعية، 
وبرامج للعمل والتقاعد، سيكون كبار السن محرومين 
من  يعانون  وهم  وتوسيعها.  إمكاناتهم  صون  من 
التمييز،  وممارسات  وسياسات  المنحازة،  المواقف 
للمسنين68. المناهضة  بالبيئة  ُتعرف  ما  كثيرًا  التي 

النوع  هذا  يواجه  من  هي  المرأة  تكون  ما  وكثيرًا 
من العقبات، ألن العمر المتوقع للمرأة يزيد عادة على 
عمر الرجل. وقد ال تتوفر المعاشات التقاعدية للنساء 
اللواتي اقتصر عملهن في مراحل سابقة من حياتهن 
على الرعاية من دون أجر أو اللواتي عملن في القطاع 
من  أكثر  المسنون،  الرجال  ويحصل  النظامي.  غير 
النساء، على معاشات تقاعدية لقاء عملهم في القطاع 
بين  منها  أعلى  النساء  بين  الفقر  النظامي. ومعدالت 
الرجال69. والمرأة المسنة في االتحاد األوروبي معرضة 
للعيش في الفقر أكثر من الرجل بنسبة 37 في المائة70.

المرأة  تستمر  أن  كثيرة،  حاالت  في  ُيستبعد،  وال 
واألحفاد.  لألزواج  أجر  دون  من  الرعاية  تقديم  في 
العمل يمكن أن يكون مصدر شعور  النوع من  وهذا 
ال  وقد  المرأة،  على  مضٍن  ولكنه  الذاتي،  باالكتفاء 
المسنين،  من  فالكثير  العرفـان.  من  بالكثيـر  يـأتي 
النفسي  لإليذاء  يتعرضون  النساء،  وال سيما 
والكرامة.  باألمن  يزعزع إحساسهم  الذي  والجسدي 
أن  المسنين  لمساعدة  الدولية  للرابطة  دراسة  وترى 
العاطفي  لإليذاء  يتعرضون  الذين  المسنين  ثلثي 
النساء71. من  مولدوفا  في  والجسدي  واالقتصادي 
المتوقع  العمر  متوسط  في  العامة  الزيادة  وتعني 
حياة  لعيش  السنوات  من  العديد  المسنين  أمام  أن 
في   11 كان   ،2014 عام  وفي  ومنتجة.  صحية 
المائة من رواد األعمال الحرة في الواليات المتحدة 
والكثير  سنة72.   64-55 العمرية  الفئة  من  األمريكية 

وراغبين  العمل  على  قادرين  يزالون  ال  المسنين  من 
فيه، والكثيرون منهم بحاجة إلى مواصلة العمل إذا 
ممارسات  ولكن  الكافية.  التقاعد  برامج  تتوفر  لم 
السن  كبار  ضد  تمييز  على  تنطوي  التي  التوظيف 
تحد من فرص العمل أمامهم، وسن التقاعد اإللزامية 

العمل. سوق  ترك  على  المسنين  تجبر  قد 
أوجه الحرمان في سن متقدمة هي تراكم على مدى 
الفقيرة  المعيشية  األسر  الحياة. فاألطفال في  دورة 
األحوال  سوء  ومن  التغذية،  سوء  من  يعانون  قد 
متدنية  أعمال  وينتهون في  التعليم،  وقلة  الصحية، 
وال  صحي  تأمين  بدون  األجر،  ومنخفضة  المهارات 
المتحدة،  المملكة  التقاعد. وفي  مستحقات في سن 
سنوات  ست  ثراء  األكثر  األحياء  في  الناس  يعيش 
الفقيرة،  األحياء  يعيشون في  الذين  أطول من عمر 
إعاقة وال عجز73. بدون  إضافية  ويعيشون 13 سنة 

األشخاص ذوو اإلعاقة

األشخاص  تحرم  قد  واالجتماعية  المادية  الحواجز 
في  كامل طاقاتهم  تحقيق  فرصة  من  اإلعاقة  ذوي 
ذوي  لألشخاص  الخاصة  المرافق  وتسمح  الحياة. 
اإلعاقة والمسنين والمجموعات األخرى ذات القدرة 
المحدودة على الحركة بالمشاركة الكاملة في الحياة 
العالم  في  شخص  مليار  حوالى  أن  ومع  العامة. 
الهياكل  تزال  ال  اإلعاقة،  أشكال  من  شكاًل  يعيشون 
يجعل  مما  هؤالء،  بحاجات  وافية  غير  األساسية 
منهم74،  الكثيرين  على  صعبًا  باستقاللية  التنقل 
الريفية.  المناطق  في  الحركة  إمكانية  وتضيق 
قد  متوفرة،  األساسية  البنية  تكون  عندما  وحتى 
إضافية،  بحواجز  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يصطدم 
مثل ممارسات التمييز في التوظيف، التي تحد من 

عمل. فرص  على  الحصول  في  فرصهم 
الذين يعانون من مشاكل نفسية هم  واألشخاص 
 27 ففي  االجتماعي.  لإلقصاء  تعرضًا  الفئات  أكثر 
بلدًا أوروبيًا، اتسعت الفجوة في معدالت البطالة بين 
النفسية  الصحة  في  مشاكل  يعانون  الذين  األفراد 
وغيرهم بين عامي 2006 و2010 )قبل األزمة المالية 
وبعدها(، وكان الوصم االجتماعي عاماًل مساهمًا في 
التردد  ازداد  ألمانيا،  وفي  الوظيفي75.  األمن  انعدام 
في التوصية بشخص يعاني من االكتئاب للعمل بين 
و350   .762016-2000 والفترة   2000-1990 الفترة 
العالم، وحوالى  مليونًا مصابون بحالة االكتئاب في 
حادة،  عاطفية  باضطرابات  مصابون  مليونًا   60
و21 مليونًا بانفصام الشخصية وغيره من األمراض 
أن  والواقع  عقلي77.  بمرض  مليونًا  و47.5  النفسية، 

أوجه الحرمان في سن 
 متقدمة هي تراكم

على مدى دورة الحياة
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ما  الظروف،  هذه  من  يعانون  شخص  مليار  نصف 
االجتماعية،  والحياة  العمل  من  إقصاءهم  أن  يعني 

التنمية78. تعميم  دون  كبيرًا  حاجزًا  يشكل 

الحرمان في التنمية البشرية حالة 
متغّيرة

تعميم ما ُينجز في بعض اإلمكانات األساسية لن يمكن 
الحياة.  في  طاقاتهم  ملء  عيش  من  الناس  جميع 
متعثرة،  البشرية  التنمية  تزال  ال  عديدة،  أبعاد  ففي 
بما في ذلك القدرة على التصرف واألمن واالستدامة. 
الظروف  باختالل  األساسية  اإلمكانات  وتختلف 
باألولوية  يستأثر  أن  يمكن  فاألمن  الحياة.  ومراحل 
في حالة أسرة تعيش في بلد متأثر بالنزاعات، بينما 
ذوي  من  لشاب  أولوية  المجزي  العمل  فرص  تكون 
فوق  االرتقاء  يعني  وال  المرتفع.  العملي  التحصيل 
الحماية  ضمان  المنخفضة  البشرية  التنمية  عتبة 
لألشخاص من المخاطر الناشئة والمقبلة على التنمية 
البشرية. وفي الواقع، يعيش 900 مليون شخص على 
للوقوع  معرضون  وهم  األبعاد،  المتعدد  الفقر  شفير 
أو  الصحة  في  بسيطة  ولو  نكسة  أي  عند  الفقر  في 
التعليم أو سبل العيش79. فظروف الحرمان إذًا تتغّير.

حاجات  إلى  التنمية  تؤدي  عندما  الحرمان  ويقع 
وتخّلف  لإلقصاء.  جديدة  آليات  وتنشأ  جديدة 
الديمغرافية،  والتحوالت  السياسية،  التحوالت 
المحققة.  المكاسب  على  ضغوطًا  العنف  ونشوب 
تدفع  كلها  واألوبئة،  المالية،  واألزمات  المناخ،  وتغّير 
تضيق  أن  ويمكن  األبعاد.  المتعدد  الفقر  إلى  الناس 

فرص العمل والتعليم والحصول على المعلومات أمام 
تطّور  من  الرغم  على  المتقدمة،  البلدان  في  الناس 
الهياكل األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
ألن نظم اإلنترنت ذات النطاق العريض ال تصل إلى 
بعض المناطق الريفية أو تترتب عليها تكاليف باهظة. 
ولكنها  هامة،  قضايا  بالتفصيل  القسم  هذا  ويتناول 
البشرية  التنمية  في  البحث  من  حقها  تأخذ  لم  ربما 
كالجودة، والحصول على المعلومات، واألمن، ودورة 
وجميعها  األجيال،  عبر  المنتقل  والحرمان  الحياة، 
الحياة بملء طاقاتها. مواضيع تتزايد أهمية لعيش 

من الكمية إلى النوعية في التنمية البشرية

على مدى ربع القرن األخير، ركزت تقييمات التنمية 
البشرية في المقام األول على اإلنجازات الكمية. وفي 
سياق التقدم الكبير في التنمية البشرية الذي ُيقاس 
بمقاييس كمية، مثل سنوات الدراسة ومتوسط العمر 
النوعية.  تحسن  مدى  حول  تساؤالت  تبرز  المتوقع، 
ومستويات  والصحة  التعليم  نوعية  تحسنت  هل 
تقييم  في  وازن  مقياس  هي  فالنوعية  المعيشة؟ 
تكبر  وعندما  واألفراد.  البلدان  بين  البشرية  التنمية 
الفوارق في نوعية التنمية البشرية بين المجموعات، 
تصبح رافدًا لالمساواة ومصدرًا إلدامة الحرمان على 
مدى دورة حياة الفرد وبين األجيال. وفي إطار نهج 
التنمية البشرية، يمكن استكشاف مفهوم النوعية في 
الحقوق،  وإنفاذ  العامة،  الحياة  في  المشاركة  فرص 
وجودة العمل. وفي البداية، يتجه التحليل إلى نوعية 
التعليم، والصحة، ومستويات المعيشة، وهي األبعاد 

التي تكّون دليل التنمية البشرية.

الجدول 2-2

الفرق بين العمر المتوقع والعمر الصحي المتوقع في بلدان مختارة

البلد
 الفرق النسبي بين العمر المتوقع

والعمر الصحي المتوقع )بالنسبة المئوية(
 الفرق المطلق بين العمر المتوقع

والعمر الصحي المتوقع )بالسنوات(

14.811.1نيكاراغوا

13.410.5قطر

13.410.0المملكة العربية السعودية

13.210.9أستراليا

12.910.2الواليات المتحدة األمريكية

12.610.4السويد

12.610.4إسبانيا

12.510.1شيلي

12.510.1فنلندا
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الحصول  في  مكاسب  عديدة  بلدان  حققت  فقد 
التعليم  نوعية  في  التحسن  ولكن  التعليم،  على 
في  األطفال  فثلث  الكمية.  المكاسب  يواكب  لم 
أساسيات  يكتسبون  ال  االبتدائية،  الدراسة  سن 
الرياضيات والقراءة، مع أن نصفهم قضى ما ال يقل 
نسبة  وازدادت  المدرسة80.  في  سنوات  أربع  عن 
النتائج  ولكن  االبتدائي،  بالتعليم  الفتيات  التحاق 
والكتابة.  بالقراءة  اإللمام  في  مشجعة  ليست 
بيانات،  عنها  تتوفر  ناميًا  بلدًا   53 من  النصف  وفي 
غالبية النساء البالغات اللواتي أنجزن أربع إلى ست 
سنوات في المدرسة االبتدائية ال إلمام لهن بالقراءة 
والكتابة81. ومن أسباب هذه النتائج نوعية التعليم. 
المدارس  في  المدربين  المعلمين  عدد  يتجاوز  وال 
المائة  في   75 الوطنية  للمعايير  وفقًا  االبتدائية 
بيانات82.  عنها  تتوفر  التي  البلدان  ثلث  في حوالى 
التحديات  من  معلم  لكل  التالميذ  عدد  وارتفاع 
في  النسب  وكانت  التعليم.  نوعية  تقّوض  قد  التي 

التعليم االبتدائي أكثر من 40 تلميذًا لكل معلم في 
األفريقية  الصحراء  جنوب  في  بلدًا   23( بلدًا   26
آفاق  تضّيق  الدعم  وقلة   .832011 عام  في  الكبرى( 

المدرسة. من  التسرب  احتماالت  وتزيد  التعلم 
والصحة على تحسن في جميع أنحاء العالم. وقد 
متوسط  وزاد  أطول.  حياة  يعيشون  السكان  بات 
العالمي  المستوى  على  الوالدة  عند  المتوقع  العمر 
عام  في  عليه  كان  عما  أربع سنوات   2015 عام  في 
842000. ومن عوامل هذه الزيادة انخفاض الوفيات 
المناعة  نقص  فيروس  عن  الناجمة  واألمراض 
الماضي، فضاًل  العقد  في  والمالريا  واإليدز  البشرية 
المعدية، ومشاكل  األمراض  معالجة  التقدم في  عن 
الغذائية.  واالضطرابات  والمواليد  األمهات  صحة 
الصحية  المرافق  نوعية  في  التحسينات  وبفعل 
على  الحصول  فرص  وزيادة  الداخلي،  والهواء 
البلدان  في  األطفال  تمّكن  والتغذية،  التحصين 
الفقيرة من عيش حياة أطول85. ولكن هل السنوات 

الناس يعيشون حياة أطول، 
 ولكنهم يمضون مزيدًا

 من السنوات في معاناة
مع المرض والعجز

اإلطار 6-2

تحدي ازدواجية القطاعين العام والخاص في تعميم الحصول على الخدمات الجيدة

والرعاية  العام،  التعليم  تعميم  نحو  التقدم  من  الرغم  على 
ال  البلدان،  من  العديد  في  االجتماعية  والحماية  الصحية، 
الجودة.  العالية  الخدمات  تصلهم  ال  مهملين  العديد  يزال 
وتختلف النوعية بين خدمات القطاعين العام والخاص في 
الخدمات  على  الحصول  يكون  ما  وكثيراً  الحاالت.  بعض 
التي  والمجتمعات  للميسورين.  امتيازاً  الجودة  العالية 
عام  نظام  بين  التجزؤ  لخطر  تتعرض  الالمساواة  تسودها 

للنخبة. خاص  مصغر  ونظام  للعموم 
االستثمارات  من  الرغم  على  األرجنتين.  لنأخذ 
2003 و2011،  بين عامي  العامة،  المدارس  في  الموسعة 
في   39 إلى   22 من  الخاصة  بالمدارس  االلتحاق  ازداد 
كان  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  وفي  المائة1. 
الُخميس  في  المعيشية  األسر  أطفال  من  المائة  في   50

والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  ملتحقين  الدخل  األعلى من 
من  المائة  في   4 من  أقل  مقابل   ،2010 عام  في  الخاصة 
من  األدنى  الُخميس  في  المعيشية  األسر  من  األطفال 
الصحية  الرعاية  تقديم  توّسع  أدى  تركيا،  وفي  الدخل2. 
في  اجتماعي  طبقي  انقسام  إلى  الخاص  القطاع  من 
الميسورين  المرضى  ألن  الصحية،  الخدمات  استهالك 
التي  الخاصة  على  وُيقبلون  العامة  الخدمات  يتخلون عن 

نوعية3. أفضل  تكون  ما  غالباً 

الرعاية  لخدمات  والمتوسطة  العليا  الطبقات  واستخدام 
تدهور  احتمال  من  يزيد  البلدان  بين  الموزعة  الخاصة 
نوعية الخدمات العامة، ألن شرائح كبيرة من السكان ليس 
والضغط  العامة،  الخدمات  نوعية  تحسين  في  مصلحة  لها 
االجتماعي ال يكفي للحفاظ على نوعية جيدة من الخدمات 
أقل  أصبحت  العامة  والخدمات  الجميع،  متناول  في  العامة 
واستدامة  المستفيدين.  تخلي  بسبب  التكلفة  حيث  من  كفاءة 
للطبقة  تكن  لم  إذا  للخطر  العامة معرضة  للبرامج  التمويل 

البرامج. في  راسخة  مصلحة  المتوسطة 
وازدواجية تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص 
إذا كانت هناك فوارق  ليست بطبيعتها سلبية. فهي مشكلة 
التفاوت  أوجه  تعّمق  الخيارين،  بين  النوعية  في  واسعة 
ال  والذي  الكلفة  دفع  يستطيعون  الذين  بين  الفرص  في 
التعليمية  الخدمات  نوعية  في  كبيرة  والفوارق  يستطيعون. 
بين القطاعين العام والخاص في الكثير من البلدان النامية. 
أظهر استعراض أجري مؤخراً على 21 دراسة في باكستان 
المدارس  تالميذ  أن  والهند  ونيجيريا  ونيبال  وكينيا  وغانا 
المدارس  تعليمية أفضل من تالميذ  نتائج  الخاصة يحققون 
الخاصة  المدارس  في  التعليم  يكون  ما  وكثيراً  الحكومية. 
أفضل من التعليم في المدارس الحكومية، كما في باكستان، 

والهند4. ونيجيريا،  وكينيا،  أفريقيا،  وجنوب  وتنزانيا، 

مالحظات
1. Martinez-Franzoni and Sánchez-Ancochea 2016. 2. Daude 2012. 3. Agartan 2012. 4. Day Ashley and others 2014.
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سنوات  هي  المتوقع  العمر  متوسط  إلى  المضافة 
واإلعاقة؟  باألمراض  مثقلة  أو  بالصحة،  مليئة 
الصحي  العمر  العالمية  الصحة  منظمة  تناولت  لقد 
في  الفرد  يعيشها  التي  السنوات  بقياس  المتوقع 
تناول  تحليل  إعاقة. ويشير  غير  صحة جيدة ومن 
إلى  و2013  و2005   1990 األعوام  في  بلدًا   188
لكنها  المتوقع،  الصحي  العمر  متوسط  في  زيادة 
العمر  متوسط  سجلها  التي  الزيادة  بمقدار  تكن  لم 
والعمر  المتوقع  العمر  بين  والفرق  المتوقع عمومًا86. 
مثقلة  تكون  التي  السنوات  هو  المتوقع  الصحي 
بأعباء المرض واإلعاقة. وفي عام 2015، تجاوز هذا 
 .)2-2 )الجدول  بلدان  تسعة  في  سنوات   10 الفارق 
والناس يعيشون حياة أطول، ولكنهم يمضون مزيدًا 

والعجز. المرض  مع  معاناة  في  السنوات  من 
عند  المعيشة  مستويات  تتحسن  أن  ويفترض 
قد  الناس  حياة  نوعية  أن  غير  الدخل.  ارتفاع 
نصيب  ارتفاع  مع  حتى  كبير  تفاوت  على  تبقى 
الفرد  نصيب  مقاييس  ترتفع  وقد  الدخل.  من  الفرد 
تستهلك  وخدمات  سلع  تكون  عندما  الدخل  من 
االجتماعية،  والمشاكل  االضطرابات  أثر  على 
والخدمات  السجون،  ونظم  الحماية،  شرطة  مثل 
زيادة.  على  العقلية،  الصحة  وخدمات  القانونية، 
بعض  الدخل  من  الفرد  نصيب  يستثني  وكذلك 

السلع والخدمات التي يمكن أن تحسن نوعية حياة 
الناس، مثل أعمال الرعاية من دون أجر والخدمات 
نوعية  تقييم  الضروري  من  لذلك،  اإليكولوجية. 
مستوى معيشة الناس بما ال يقتصر على النمو الكمي 

الدخل. من  الفرد  نصيب  في 
الخدمات  على  الحصول  في  المساواة  فانعدام 
والرعاية  التعليم  في  الجودة  والعالية  المتقدمة 
الصحية والخدمات األخرى، يقّيد قدرة بعض الناس 
الدخل  توزيع  في  يؤثر  كما  إمكاناتهم.  توسيع  على 
نوعية  في  المساواة  وانعدام  الطويل.  األجل  في 
في  لالمساواة  مباشرة  نتيجة  هو  وكميته  التعليم 
إلى  التعليم  نظام  تجزئة  تؤدي  أن  ويمكن  الدخل. 
عبر  الالمساواة  وإدامة  الطبقات  بين  الفصل  تعميق 
األجيال87. ويمكن للحكومات أن تتخذ خطوات للحد 
من الفوارق في نوعية الخدمات بين الجهات المعنية 
والعام  الخاص  القطاعين  في  الخدمات  بتقديم 
التكاليف، بوسائل منها فرض ضرائب على  وتوحيد 
العامة  القطاع الخاص لدعم الخدمات  الموردين من 
جميع  بين  الدعم  ببناء  هي  والبداية   .)6-2 )اإلطار 
الفئات السكانية بهدف تعميم الخدمات الجيدة، حتى 
واألعراق مصلحة  الطبقات  ولجميع  للجنسين  تكون 

للجميع. والكافية  المنصفة  الخدمات  تقديم  في 

توسيع النطاق الرقمي

في  والفوارق  العريض  النطاق  تغطية  تؤدي  قد 
إلى  الذكية  والهواتف  الحواسيب  إلى  الوصول 
االتصال  أصبح  وقد  اإلقصاء.  من  جديدة  أشكال 
لتنمية  أساسيًا  معقولة  وبكلفة  باإلنترنت  الموثوق 
والعمل  التعليم  مثل  أخرى،  مجاالت  في  اإلمكانات 
المعلومات  على  والحصول  السياسية.  والمشاركة 
أمام  الفرص  ولتوسيع  الجيد،  للتعليم  أساسي 
هذه  إتاحة  هو  األكبر  والتحدي  والشباب.  األطفال 
المنافع لجميع الناس في كل مكان. غير أن الفجوة 
المنافع  هذه  تعميم  تعوق  تزال  ال  العالمية  الرقمية 
مزيد  إلى  الحرمان  يعانون  الذين  األشخاص  وتدفع 

أخرى. مجاالت  في  الحرمان  من 
نصف  من  أقل  على  اإلنترنت  استخدام  ويقتصر 
نسبة  تتجاوز  وال  المائة(.  في   47( العالم  سكان 
جنوب  في  السكان  من  المائة  في   25 المستخدمين 
الصحراء األفريقية الكبرى، و42 في المائة من السكان 
وعلى  العربية.  والدول  الهادئ  والمحيط  آسيا  في 
ثلثي  باإلنترنت  االتصال  يشمل  ذلك،  من  النقيض 
السكان في األمريكتين وفي رابطة الدول المستقلة. 

المائة88. في   79 إلى  أوروبا  في  النسبة  وتصل 

الشكل 7-2

تكاليف خطط النطاق العريض النقال والثابت في البلدان 
وتصل  المتقدمة،  البلدان  عليه في  ما هي  تفوق  النامية 

إلى أعلى مستوياتها في أقل البلدان نموًا
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ال تزال الفجوة الرقمية تعوق 
تعميم المنافع وقد تدفع 
الذين يعانون من الحرمان 
 إلى مزيد من الحرمان
في مجاالت أخرى
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االتصال  المناطق تجعل  العديد من  واألسعار في 
النطاق  خطط  وتكاليف  التكلفة.  باهظ  باإلنترنت 
تفوق  النامية  البلدان  في  والثابت  النقال  العريض 
ما هي عليه في البلدان المتقدمة، وتصل إلى أعلى 
مستوياتها في أقل البلدان نموًا )الشكل 2-7(. ولكن 
الفجوات الرقمية قائمة حتى في البلدان المتقدمة.
الفرص  من  االستفادة  من  الناس  جميع  ولتمكين 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تحملها  التي 
تعميم  الضروري  من  يكون  قد  البشرية،  للتنمية 
الحصول على خدمة واي فاي مجانًا. وباإلضافة إلى 
الوصول إلى التعليم العالي الجودة، تعميم االتصال 
الفرص  من  كبير  حد  إلى  يزيد  أن  يمكن  باإلنترنت 

مكان. كل  في  الالمساواة  أوجه  من  يحد  وأن 

المخاطر على األمن

األكثر  والفرص  الخيارات  أمن  المخاطر  تهدد  قد 
والكوارث  المناخ  والعنف وتغّير  األوبئة  اليوم.  وفرة 
الطبيعية يمكن أن تقّوض بسرعة تقدم األفراد الذين 
خرجوا من الفقر وتدفع الفقراء إلى المزيد من الفقر 
أيضًا أوجه حرمان جديدة.  أن تولد  المدقع. ويمكن 

ويتعرض الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم 
للكوارث الطبيعية بفعل المناخ، وحاالت الجفاف، وما 
الغذائي، ويعيشون  األمن  انعدام  ينجم عن ذلك من 
على أراٍض متدهورة. وبين عامي 1995 و2014، أوقع 
أكثر من 15,000 من األحداث المناخية القاسية أكثر 
من 525,000 وفاة في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى 

خسائر اقتصادية قيمتها 2.97 تريليون دوالر89.
من  للمخاطر  تعرضًا  أكثر  المجموعات  وبعض 
غيرها. وتعتمد أعداد كبيرة من النساء على الزراعة 
لضغوط  معرضات  بذلك  وهن  عيشهن،  كسب  في 
الناحية  من  ولألطفال  الغذاء.  إنتاج  على  المناخ 
قدرة  من  أقل  قدرة  األيض  وعملية  الفسيولوجية 
المناخ  آثار  وسائر  الحرارة  مع  التكّيف  على  البالغين 
جراء  الموت  أو  لإلصابة  تعرضهم  احتمال  ويزداد 
الكوارث الطبيعية90. وقد يبقون خارج المدارس عقب 
عام 2014  في  إيبوال  فيروس  تفشي  ومع  الكوارث. 
التعليم في سيراليون  ُحرم نحو 5 مليون طفل من 
وغينيا وليبريا، حيث ُأغلقت المدارس طيلة أشهر91. 
وتأثرت النساء أيضًا على نحو غير متناسب بتفشي 
الفيروس، فازداد خطر إصابتهن به نظرًا لدورهن في 
رعاية المرضى، وعانين من ترّدي الرعاية قبل الوالدة 

األوبئة والعنف وتغّير المناخ 
والكوارث الطبيعية يمكن 

 أن تقّوض التقدم
في التنمية البشرية بسرعة

اإلطار 7-2

األمن البشري من وجهة نظر المرأة

أجرى مكتب تقرير التنمية البشرية مسحاً طرح فيه على نساء 
من جميع األعمار والخلفيات المهنية في جميع أنحاء العالم 
السؤال التالي “ماذا يعني لك األمن البشري؟” وأجاب العديد 
من النساء أّن شغلهن الشاغل هو العنف الجسدي والنفسي.

“األمن البشري هو الحق في التنقل بحرية في مدينتك، ال 
إلى ديارك”. وآمناً  يشغلك هم العودة سالماً 

– مدّرسة من البرازيل

“يستحيل على اإلنسان أن يعيش في أمان إن لم يشعر بالتقدير 
واالحترام لوجوده، حتى ولو تسنت له جميع أنواع الفرص”.
– خبيرة في االقتصاد من موريتانيا

“األمن البشري يعني قدرة اإلنسان على التنقل بمفرده متى 
شاء نهاراً أو ليالً، ال يخشى التعرض ألي عنف. ال يخاف 
أن ُيقصد به شر لجنسه أو دينه أو أي خاصة أخرى تميزه 

عندما يقرر تمضية الوقت خارجاً”.
– عاملة في مجال التنمية من كازاخستان

“األمن البشري هو بالنسبة إلّي التحرر من الخوف، خوف 
وعدم  لالعتداء  والتعرض  امرأة  ألنني  الفوقّية  النظرة 

االحترام للسبب نفسه”.                – طالبة من الهند

“األمن البشري هو أن أتمّكن من النوم بسالم، وال أخشى 
من  خوفاً  الليل  من  متأخر  وقت  في  دياري  إلى  العودة 
من  خوفاً  السيارة  قيادة  عند  النوافذ  أغلق  وال  المجرمين، 
أن ينشل أحدهم حقيبتي، وأتسوق في المتجر من دون أن 
سوق  إلى  وأتوجه  السيارة،  من  أغراضي  سرقة  أخشى 
ياوندي من دون أن أخفي مالي في صدري، وأتنّزه بحرية 

كينيدي”. شارع  في 
– امرأة من الكاميرون

عن  بمنأى  بحرية  حياتك  تعيش  أن  هو  البشري  “األمن 
وغيرها  والعنصرية  الجنسي  والتحّيز  الكراهية  جرائم 
في  وتشارك  نفسك  عن  تعبر  وأن  االضطهاد،  أشكال  من 

بحرية”. المجتمع 
– ناشطة من السويد

ال سيما  والعنف،  اإليذاء  من  التحرر  هو  البشري  “األمن 
سوء معاملة األطفال والعنف المنزلي والعنف بين األفراد 
يعني حماية األطفال والشباب  الحميم. هو  الشريك  وعنف 
العنف  والنساء من  اإلعاقة  السن واألشخاص ذوي  وكبار 

والجريمة”.
– باحثة من ترينيداد وتوباغو

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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التحصيل العلمي هو آلية 
أساسية إلدامة الفصل 
بين الطبقات االجتماعية 
واالقتصادية عبر األجيال

الشكل 8-2

الحرمان لدى النساء يمكن أن يتراكم على مدى الحياة
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

اإلطار 8-2

اإلجهاد قبل الوالدة وانتقال الحرمان بين األجيال

بين  الفصل  إلدامة  أساسية  آلية  هو  العلمي  التحصيل 
ويمكن  األجيال.  عبر  واالقتصادية  االجتماعية  الطبقات 
وأطول  أفضل  تعليماً  يؤمنوا  أن  الميسورين  لألهالي 
كما  العمل.  سوق  على  عديدة  بفوائد  يعود  ما  ألوالدهم، 
وشبكات  الميراث  عبر  مباشرًة  االقتصادي  الُيسر  ينتقل 
التوظيف باإلحالة التي تعطي األفضلية للميسورين. وتؤثر 
هذه اآلليات على المراحل الالحقة في دورة الحياة، عندما 
يبلغ األطفال سن الدراسة أو العمل. وأظهر عدد متزايد من 
الوالدة  قبل  يبدأ  األجيال  عبر  الحرمان  تناقل  أن  البحوث 
درجات  بلغ  قد  يكون  جيل  إلى  جيل  من  الحظوظ  وتناقل 

العلمي. تحصيلهم  األطفال  يبدأ  عندما  متقدمة 
وَثبت الرابط بين التعرض في الرحم للعوامل المسببة 
انخفاض  مثل  الوالدة  نتائج  وضعف  البيئة  في  لإلجهاد 
َثبت  كما  األوان.  قبل  الوالدة  واحتمال  الوالدة  عند  الوزن 
الحركية،  المهارات  مثل  األطفال  نمو  بنتائج  ارتباطه 
واضطرابات  العاطفي،  واالستقرار  المعرفية،  والقدرات 
نقص االنتباه، واإلنجازات في مراحل التعليم األولى. وبما 
أن للحالة عند الوالدة والنمو في الطفولة المبكرة أثراً على 
يكون  قد  البلوغ،  سن  في  واالقتصادي  العلمي  التحصيل 

الظلم  مظاهر  أول  الرحم  في  للمخاطر  الفقراء  تعرض 
األجيال. عبر  الحرمان  إدامة  في  فيسهم 

الوالدة  قبل  للمخاطر  التعرض  آثار  تستمر  لماذا 
طوال الحياة؟ في الفترة ما قبل الوالدة مراحل نمو حاسمة 
المستقبلية  اإلمكانات  على  فيها  البيئة  أثر  يكون  وحساسة 
كبيراً جداً وقد يستحيل عكسه، بصرف النظر عن التدخالت 
الجهاز  يخضع  الوالدة،  قبل  ما  فترة  وخالل  الالحقة. 
النمو  عمليات  من  لسلسلة  والدماغ  المركزي  العصبي 
تراكمي  أثر  ولها  بالبيئة  بشكل خاص  تتأثر  التي  الحاسمة 
على القدرات المستقبلية. ويمكن أن ينتج من صدمة سابقة 
األولى  السنوات  في  اللغوية  القدرات  في  انخفاض  للوالدة 
من الحياة، ما قد يؤثر على القدرة على القراءة والنجاح في 

عموماً. المدرسة 
وتكثر األبحاث في مجال العلوم البيولوجية والسلوكية 
المراحل  منذ  السكان  رفاه  في  االستثمار  أهمية  تبرز  التي 
المنظورات  أحد  بالحمل. وحسب  بدءاً  الحياة،  في  المبكرة 
االقتصادية فإن االستثمار في اإلمكانات في مراحل مبكرة 
في  االستثمار  من  الكلفة  حيث  من  فعالية  أكثر  الحياة  في 

الالحقة. المراحل 
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وخاللها وبعدها. وفي مقاطعة كينيما في سيراليون، 
خوفًا  الوالدة  ومراكز  المستشفيات  تجنب  من  نتج 
من التعرض للفيروس تراجع بنسبة 29 في المائة في 
زيارات الرعاية ما قبل الوالدة وبنسبة 21 في المائة 

بعدها92. ما  الرعاية  زيارات  في 
ويمكن أن يحمل اإلعراب عن المشاغل إزاء هذه 
عن  فالمدافعون  مخاطر.  المستجدة  التهديدات 
يعانون  العالم  أنحاء  جميع  في  والبيئة  األراضي 
وتقييد  والتجريم  الجسدي  والعنف  التهديدات  من 
تزداد  البيئية،  الضغوط  ازدياد  ومع  حرياتهم. 
مجال  في  الناشطين  ضد  الجسدية  التهديدات 
البيئة. وفي عام 2015، تعرض أكبر عدد من الدعاة 
 16 في   185 إلى  وصل  للقتل،  البيئة  حماية  إلى 
المائة عن عام 2014.  بنسبة 59 في  زيادة  بلدًا في 
األصلية،  الجماعات  أعضاء  للخطر  عرضة  وأكثرهم 
ونسبتهم من الوفيات 40 في المائة في عام 932015.
الضغوط  بقضايا  يجاهرون  الذين  أمن  وانعدام 
انعدام  من  أوسع  ظاهرة  من  جزء  هو  البيئية 
خيارات  بشدة  تقّيد  والعنف  الجسدي  األمن 
فالعديد  العالم.  أنحاء  جميع  في  وحرياتهم  األفراد 
بيوتهم  في  باألمان  يشعرون  ال  األشخاص  من 
مليار  أن  إلى  الدراسات  إحدى  ومجتمعاتهم. وتشير 
جميع  في  عامًا   17-2 العمرية  الفئة  من  وفتى  فتاة 
أو  جنسي  أو  جسدي  لعنف  تعرضوا  العالم  أنحاء 

نفسي في السنة الماضية94. ونحو 25 في المائة من 
األطفال يعانون من اإليذاء الجسدي، و20 في المائة 
على  واحدة  مرة  الجنسي  االعتداء  الفتيات من  من 
األقل في حياتهن95. وال تزال مشكلة إساءة معاملة 
كبار السن طي الكتمان96: 10 في المائة من كبار السن 
تعرضوا لسوء معاملة في الشهر الماضي97. وال تزال 
جرائم القتل أيضًا من أهم الشواغل االجتماعية. في 
عام 2012، تعرض 437,000 شخص في العالم لجرائم 
قتل متعمد98. وتجاوز متوسط معدالت جرائم القتل 
لكل  قتياًل  الكاريبي 20  والبحر  الالتينية  أمريكا  في 

و992014.  2010 عامي  بين  السكان  من   100,000
وكان التحرر من العنف من أكثر الشواغل شيوعًا 
تقرير  مكتب  أجراه  البشري  األمن  لمسح عن  وفقاً 
من  والتحرر  الجسدي  األمن  وورد  البشرية.  التنمية 
للمجيبات  األساسية  الشواغل  بين  بالعنف  التهديد 
العنف  للنساء،  فبالنسبة   .)7-2 )اإلطار  المسح  على 
الجسدي والعاطفي، الواقع أو المتصور، من الحواجز 
البشرية  طاقتهن  كامل  استخدام  أمام  الرئيسية 

التنقل. بحرية  والشعور 

الحرمان على مدى دورة الحياة وعبر األجيال

مدى  ويستمر  الوالدة  قبل  األطفال  حرمان  يبدأ  قد 
تتعرض  الجنين،  تكّون  فمنذ   .)8-2 )الشكل  الحياة 

الشكل 9-2

التدخالت لصالح النساء في مراحل مبكرة يمكن أن تقي من حرمان في مراحل الحقة من دورة الحياة
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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 الفصل 2 التعميم: من المبدأ إلى التطبيق    |    73



الطفل  مهارات  على  تترك  وخيارات  لبيئة  المرأة 
تأثيرات ترافق نموه، ويصعب محوها في  وقدراته 
التغذية،  وسوء  الطبية،  الرعاية  فغياب  المستقبل. 
الذي  الطفل  تعرض  المضنية  الجسدية  واألعباء 
عرضة  أكثر  الفقراء  واألطفال  للخطر.  بعد  يولد  لم 
بفعل  متعددة  لمخاطر  الميسورين  أقرانهم  من 
والتلوث  األسرة  تفكك  ومنها  الوالدة،  قبل  ما  بيئة 
الوالدة  والعنف. وتبّين أن عوامل اإلجهاد هذه قبل 
المعرفي  والنمو  الصحة  في  الحياة  مسار  في  تؤثر 
التي  التنمية  واالجتماعي والعاطفي، وهي مجاالت 
تتيح في ظروف مختلفة لألفراد المشاركة المنتجة 
األطفال  لدى  أن  وتبّين   .)8-2 )اإلطار  المجتمع  في 
الذين تعرضوا قبل أن يولدوا لعاصفة شتوية عاتية 
المعرفي  النمو  كندا في عام 1998 مستوى من  في 
األطفال  لدى  منه  أقل  والحركي،  اللغوي  واألداء 
تعرض  أن  تبّين  كما  للعاصفة.  يتعرضوا  لم  الذين 
األطفال قبل الوالدة لزلزال شــيلي في عام 2005 قد 
أثر سلبًا على قدرتهم المعرفية الحقًا. وهذه الحاالت 
تقّيد  إذ  األجيال،  عبر  اإلجحاف  انتقال  في  تسهم 

الحياة100. مراحل  أولى  في  النمو  طاقات 
ومستوى تحصيل األهل ودخلهم هو من العوامل 
المتوقع  العلمي  التحصيل  تحدد  التي  القوية 
لألوالد101. وتبّين دراسة أجريت في جنوب أفريقيا 
التحصيل  بلغوا مستوى مرتفعًا من  الذين  أن اآلباء 
العلمي ينقلون ثالثة أخماس من حظوظ دخلهم إلى 
أبنائهم102. والفتيات اللواتي يرثن التحصيل العلمي 
تقدم  مع  اإلجحاف  يرافقهن  الوالدين  من  المتدني 
السن، فيزيد بنسبة 9 في المائة احتمال بقائهن في 
أدنى شريحة من حيث توزيع الوظائف على مجموع 
احتمال  يزيد  المتحدة،  المملكة  وفي  السكان103. 
آباؤهم  يحّصل  لم  الذين  األشخاص  يحصل  أن 
مستوى  على  التعليم  من  منخفض  مستوى  سوى 
محدود من التعليم 7.5 مرات مقارنة بالذين حّصل 
المقابل،  وفي  التعليم؛  من  مرتفعًا  مستوى  آباؤهم 
التحصيل  ذوي  األشخاص  حرمان  احتمال  يزيد 
عن  مرة   11 المادية  األصول  من  المنخفض  العلمي 

المرتفع104. العلمي  التحصيل  ذوي  األشخاص 
زيادة  أن  لعام 2015  البشرية  التنمية  تقرير  وأّكد 
فرص حصول المرأة على التعليم والعمل مقابل أجر 
الفتيات.  من  الالحقة  األجيال  خيارات  على  تؤثر 
الحصول على عمل  أكبر في  بفرص  فالفتاة تحظى 
حصلت  قد  والدتها  تكون  عندما  مكاسب  وتحقيق 
المتحدة  الواليات  وفي  بأجر.  والعمل  التعليم  على 
أكثر  العامالت  األمهات  بنات  تكسب  األمريكية، 
ال  اللواتي  األمهات  بنات  من  المائة  في   23 بنسبة 

يعملن خارج المنزل105. وفي السنغال، يرتبط تعليم 
األوالد  معيشة  بمستوى  إيجابيًا  ارتباطًا  الوالدين 
البالغين، ولتعليم األم أثر إيجابي أكبر بكثير من أثر 
تعليم األب106. وال بد من النظر في سبل التغلب على 
من  للوقاية  فرصًا  باعتبارها  اليوم  الحرمان  أوجه 

المستقبل. أجيال  حرمان 
والتدخالت لصالح النساء في مراحل مبكرة يمكن 
دورة  من  الحقة  مراحل  في  الحرمان  من  تقي  أن 
الحياة )الشكل 2-9(. وعندما يستثمر في اإلمكانات 
الرعاية  من خالل  كما  آجاًل،  وليس  عاجاًل  الحياتية 
والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تتحسن فرص 
اإلمكانات  أن  ذلك  في  والسبب  والعمل107.  التعليم 
في أي مرحلة من مراحل الحياة رهن بمسار الحياة 
في  ُتصاَدف  التي  والفرص  التحديات  ثمرة  وهي 
يحصلون  ال  الذين  فاألطفال  المبكرة.  المراحل 
ال  قد  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم  على 
االبتدائي  التعليم  نفسها في  بالجودة  أداؤهم  يكون 
ولكنهم  التعليم  على  الحاصلون  والشباب  والثانوي. 
العمل  سوق  في  ركودًا  تشهد  منطقة  في  يعيشون 
النظامي  غير  القطاع  في  العمل  إلى  يلجأون  قد 
إلى  بهم  يؤدي  قد  ما  العمل،  عن  عاطلين  يبقون  أو 
الشيخوخة. وقد  كاٍف في سن  تقاعدي غير  معاش 
تراكمت  عجز  وحاالت  أمراض  من  المسنون  يعاني 
المضني  الجسدي  العمل  من  سنوات  مدى  على 
وتظهر  الوقائية.  الصحية  الرعاية  كفاية  وعدم 
المهمشة في مراحل  الفئات  تواجهها  التي  الحواجز 
إلى حرمان شديد  الحياة وتؤدي  مختلفة من دورة 
أن  المبكرة  للتدخالت  ويمكن  الشيخوخة.  سن  في 
إذا  الالحقة،  المراحل  في  القيود  من  األفراد  تحرر 
ما ترافقت مع تدخالت تساعدهم على التعافي من 

الماضية. المراحل  في  الحرمان 

 ما الذي ينشده الناس في التنمية البشرية
بعد األساسيات؟

في  عنه  غنى  ال  جزء  األساسية  االحتياجات  تلبية 
الناس  لتمكين  يكفي  ال  ولكنه  اإلمكانات  توسيع 
حافل  عالم  في  ال سيما  طاقاتهم،  كامل  تحقيق  من 
غير  معظمها  العمل  فرص  من  جديدة  بأشكال 
البيئية.  األزمات  وتفاقم  العنف،  وبتصاعد  مستقر، 
في  مكاسب  من  حققوه  ما  بأن  يشعرون  وكثيرون 
الوقت الحاضر قد ال يستطيعون المحافظة عليه في 
الصوت  من  محرومون  اليوم  وكثيرون  المستقبل. 
واألولويات.  السياسات  تقييم  المشاركة في  وفرص 
النوعية  جيدة  خدمات  على  يحصلون  ال  وآخرون 

ال بد من النظر في سبل 
التغلب على أوجه الحرمان 
اليوم باعتبارها فرصًا للوقاية 
من حرمان أجيال المستقبل
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ويتطلب  واالتصاالت.  المعلومات  تكنولوجيا  وعلى 
التعميم في الواقع التنبه لهذه األبعاد وغيرها من أبعاد 
التنمية البشرية التي ال يزال ُيحرم منها أشخاص في 

النامية. البلدان  في  كما  المتقدمة  البلدان 

األبعاد  هذه  بعض  في  التنمية  تكن  لم  وربما 
االحتياجات  من  الحرمان  لشدة  الماضي،  في  ملحة 
سبل  إلى  يفتقران  اللذان  فالوالدان  األساسية. 
التعليم  لجودة  يكترثان  ال  قد  بالمدرسة  االلتحاق 

تلبية االحتياجات األساسية 
جزء ال غنى عنه في توسيع 
اإلمكانات ولكنه ال يكفي 

لتمكين الناس من تحقيق 
كامل طاقاتهم

الشكل 10-2

تختلف أولويات األفراد في البلدان من مختلف مستويات التنمية البشرية
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الشكل 11-2

تتفاوت أولويات مواطني شيلي حسب الدخل
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التي تحاول العيش بأقل من 1.90  الثانوي. واألسر 
من  للوقاية  أولوية  تعطي  ال  قد  اليوم  في  دوالر 
التي  الحرمان  أشكال  تراجع  ومع  البيئية.  األزمات 
المتعدد  الفقر  ودليل  البشرية  التنمية  دليل  يقيسها 
بات  وقد  الحرمان.  من  أخرى  أشكال  تبرز  األبعاد، 
إال  والحريات،  الخيارات  من  متسع  األشخاص  أمام 
الحياة. في  على طاقتهم  تضّيق  زالت  ما  قيودًا  أن 
فكرة  ذاتية  تقييمات  على  قائمة  مسوح  وتعطي 
عن تنّوع القيم بين االسكان واحتمال وجود عالقات 
األفراد.  لدى  التنمية  وأولويات  المحيط  بين  ترابط 
»عاَلمي«  بعنوان  مسحًا  المتحدة  األمم  أجرت  فقد 
التنمية  قضايا  فيه  قّيمت   2030 عام  لخطة  دعمًا 
غيرها108.  من  أكثر  األفراد  اهتمام  على  تحوز  التي 
واستنادًا إلى أكثر من 9 مليون إجابة، جرى ترتيب 
القضايا التي ينبغي العمل عليها حسب األولوية من 
الجيد  التعليم  بالحصول على  بدءًا  أصل 16 خيارًا، 
تغّير  معالجة  إلى  وصواًل  السياسية  الحرية  وصون 
التعليم  هي  الرئيسية  الثالث  واألولويات  المناخ. 
على  والحصول  الصحية  الرعاية  وتحسين  الجيد 
المسح  بيانات  تفصيل  وعند  أفضل.  عمل  فرص 
والجنسية  والجنس  والعمر  اإلنمائية  الحالة  حسب 
الرئيسية.  األولويات  في  تباين  يظهر  والمنطقة، 
من  البلدان  في  األفراد  أولويات  تختلف  وهكذا، 
 .)10-2 )الشكل  البشرية  التنمية  مستويات  مختلف 
كل  لدى  األولويات  سلم  الجيد  التعليم  ويتصدر 
الثالث  واألولويات  البشرية،  التنمية  مجموعات 
البشرية  التنمية  بلدان  في  نفسها  هي  الرئيسية 
قيام  ولكن  والمرتفعة.  والمتوسطة  المنخفضة 
المياه  على  والحصول  ومتجاوبة  نزيهة  حكومة 
النظيفة وخدمات الصرف الصحي هما من األولويات 
البشرية  التنمية  ذات  البلدان  في  الرئيسية  الثالث 
المرتفعة جدًا حيث ال يرد تحسين الرعاية الصحية 

الرئيسية. الخمس  األولويات  بين  العمل  وفرص 
أثر  للبحوث  بيو  مركز  أجراه  مسح  ويؤكد 
الناس  أولويات  على  العام  السياق  خصوصية 
المجيبين  من  المائة  في   83 فقد صّنف  وشواغلهم. 
مشكلة  أكبر  باعتبارها  الجريمة  ناميًا  بلدًا   34 في 
التي اعتبروها رئيسية  المشاكل  في بلدهم109. ومن 
الصحية،  الرعاية  إلى  واالفتقار  الفساد  أيضًا 
المائة من  المياه. و93 في  المدارس، وتلوث  وترّدي 
شواغلهم،  من  الجريمة  ذكروا  تونس  في  المجيبين 
بولندا  في  المائة  في   31 تتجاوز  ال  بنسبة  مقارنة 
الرعاية  المجيبين  من  المائة  في   59 اعتبر  حيث 
في   17 بنسبة  )مقارنة  المشاكل  أهم  من  الصحية 

الصين(.  في  فقط  المائة 

ويمكن للدخل أيضًا أن يؤثر على أولويات الناس. 
وفي شيلي، ُأجري مسح وطني سئل فيه المواطنون 
سعيدة.  حياة  لهم  تؤمن  التي  العوامل  أهم  عن 
وتباينت ردود المجيبين بين ُخميس الدخل األعلى 
من  المجيبين  فأكثرية  األدنى.  الدخل  وُخميس 
ُخميس الدخل األعلى ذكروا تحقيق أهداف الحياة 
وغاياتها، في حين ذكر المجيبون من ُخميس الدخل 
األدنى العيش بسالم بمنأى عن االضطرابات )الشكل 
الحياة  بجمال  والتمتع  هادفة  حياة  فعيش   .)11-2
من  المجيبين  ردود  في  نفسها  باألولوية  يكونا  لم 

األدنى. الدخل  ُخميس 
الذي  السياق  يحددها  وقيمهم  الناس  وأولويات 
معدالت  ترتفع  حيث  الجزائر،  ففي  فيه.  يعيشون 
البطالة بين الشباب، قد تكون أهم أولوية بالنسبة إلى 
العمل  سوق  دخولها  وعند  عمل.  فرصة  إيجاد  شابة 
وبلوغها ذروة مسيرتها المهنية، قد يصبح الوقت الحر 
كبير  رجل  ينشد  قد  النرويج،  وفي  تنشده.  ما  أكثر 
في السن وبصحة جيدة عالقات شخصية جيدة مع 
األصدقاء واألسرة أكثر من أي أولوية أخرى، مع أنه 
كان يقّدر الوقت الحر أكثر عندما كان شابًا في سوق 
القيم  وألن  الجزائر.  في  الشابة  مثل  تمامًا  العمل، 
التنمية  نهج  يبقى  السياق،  حسب  وتتغّير  تتطور 
البشرية ساريًا حتى عند تلبية االحتياجات األساسية.

حواجز دون التعميم

يثبته  ما  وهذا  الحرمان.  أوجه  على  القضاء  يمكن 
البشرية  التنمية  تقرير  صدور  منذ  المحرز  التقدم 
التنمية  دليل  قيمة  ازدادت  فقد   .1990 لعام  األول 
 0.597 من  المائة  في   20 بنسبة  العالم  في  البشرية 
إلى 0.717. وبلغت زيادة قيمة دليل التنمية البشرية 

نموًا110. البلدان  أقل  في  المائة  في   46
من  أيسر  لكنه  حينذاك،  سهاًل  التقدم  يكن  ولم 
هدف عدم إهمال أحد. وقد يكون من تعذر الوصول 
الحرمان  من  يعانون  يزالون  ال  الذين  األفراد  إليهم 
واجتماعية  وسياسية  جغرافية  عوامل  بفعل 
للقضاء على ما تبقى  الوقت  واقتصادية. وقد حان 
الرعاية  على  الحصول  في  فقط  ليس  حرمان  من 
في  أيضًا  ولكن  العيش،  وسبل  والتعليم  الصحية 
المشاركة  األمن، وحرية  للرفاه، مثل  األخرى  األبعاد 
الخدمات  على  والحصول  السياسية،  الحياة  في 

الجودة. والعالية  المتقدمة 
وتحقيق هذه الرؤية محفوف بالتحديات. ويتطلب 
الموارد  من  مزيدًا  الحواجز  بعض  على  التغلب 

ألن القيم تتطور وتتغّير 
حسب السياق، يبقى 
نهج التنمية البشرية ساريًا 
حتى عند تلبية االحتياجات 
األساسية
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التقدم  من  ومزيدًا  اإلنمائية،  والمساعدات  المالية 
للرصد  البيانات  توفر  في  وتحسنًا  التكنولوجيا،  في 
الحواجز،  هذه  تذليل  ويمكن   .)3 )الفصل  والتقييم 
على صعوبتها، بإحداث تغيير في السياسات الوطنية 

.)5 )الفصل  الدولية  النظم  وفي   )4 )الفصل 
الهويات  في  راسخ  هو  ما  األخرى  الحواجز  ومن 
الذي  والسياق  والسياسية.  االجتماعية  والعالقات 
األمن،  انعدام  يسوده  خياراتهم  األفراد  فيه  يتخذ 
الموارد  على  والتنافس  الفاضحة،  والالمساواة 
في  واإلقصاء  القوانين،  في  والتمييز  الشحيحة. 
األعراف االجتماعية، والعنف، والخلل في المشاركة 
كلها  الفرص،  توزيع  في  المساواة  وعدم  السياسية، 
حواجز دون التقدم. وسواء أكان اإلقصاء متعمدًا أم 
غير متعمد، تبقى النتائج نفسها: حرمان يطال بعض 
فرصة  للجميع  يكون  ولن  غيرهم،  من  أكثر  الناس 

متساوية لتحقيق كامل طاقاتهم. والخيارات متاحة 
للرجال أكثر من للنساء، ولألغنياء أكثر من للفقراء، 
الفئات  ولبعض  للمهاجرين،  من  أكثر  وللمواطنين 

األخرى.  من  أكثر  العرقية 
ويتطلب التقدم نحو تعميم التنمية البشرية وعيًا 
التي  ومظاهره،  الفئات  تهميش  بعوامل  وإلمامًا 
تختلف حتمًا بين البلدان والمناطق. وإذا كان تعميم 
من  أواًل  بد  فال  الواقع،  في  ممكنًا  البشرية  التنمية 
تذليل الحواجز وأشكال اإلقصاء )الرسم البياني في 

الفصل(. مستهل 

عدم القبول واإلقصاء واآلليات ذات الصلة

غير  أم  متعمدًا  إقصاء مجموعة ألخرى  أكان  سواء 
متعمد، نتائجه نفسها، حرمان وفرص ضائعة. فالفرد 

سواء أكان إقصاء مجموعة 
 ألخرى متعمدًا أم

غير متعمد، نتائجه نفسها، 
حرمان وفرص ضائعة

اإلطار 9-2

من منحنى الكأس إلى منحنى الفيل

أظهر تقرير التنمية البشرية في عام 1992 أن توزيع الدخل في العالم يتبع نمط 
التوزيع، وبقي  العليا من  الشريحة  الدخل في  األكبر من  الجزء  فيتركز  الكأس، 
الدخل في عامي 1998 و2008 )الجزء األيمن من  في توزيع  النمط نفسه سائداً 
الشكل(. ويمكن استنتاج أن لجميع الذين ال يتصدرون التوزيع مصلحة جماعية 
في إعادة توزيع الموارد. ولكن تجارب الحياة تختلف على طول قاعدة الكأس. 
ويتّبع معدل التغّير في الدخل الحقيقي بين عامي 1988 و2008 منحنى الفيل )الجزء 

األيسر من الشكل(1. وأتى التغّير بالنسبة المئوية في الدخل الحقيقي لمصلحة من 
كانوا في النصف األدنى والعشير األعلى في توزيع الدخل في العالم، في حين 
لم يسجل الدخل الحقيقي للشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى في البلدان المتقدمة 
سوى تقدم بسيط. وعلى سبيل المثال، ازداد نمو الدخل الحقيقي ألفقر 50 في المائة 
بنسبة 0-7 في المائة في ألمانيا، وبنسبة زادت قليالً عن 20 في المائة في الواليات 
المتحدة األمريكية، في حين انخفض الدخل الحقيقي ألفقر 10 في المائة في اليابان.

مكاسب الدخل في الفترة 1998-2008 لم تكن متساوية بين شرائح الدخل العشرية
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ينضم إلى مجموعة ليلبي رغبة أساسية في االنتماء 
إلى أسرة أو مجتمع محلي أو دين أو عرق. وينتسب 
عينه،  الوقت  في  متعددة  مجموعات  إلى  األفراد 
وينتمون إلى مجموعات مختلفة على مدى حياتهم. 
ففي المجموعة، يستطيع الفرد التقرب من اآلخرين 
ولكن  مشتركة،  مصالح  أو  خصائص  أساس  على 

المجموعة قد تكون أيضًا عامل إقصاء.
تعكس  المجموعات  بين  الالمساواة  وأوجه 
االنقسامات المتجذرة في البنيان االجتماعي وتستمر 
إذ تؤسس لعدم المساواة في الحصول على النتائج 
المرجوة والموارد الشحيحة. فمتى تجذرت الفوارق، 
االختالف  أوجه  حفظ  على  المجموعة  تركيز  صار 
وضمان الوالء والتضامن ما بين أفرادها فيستفيدون 
من انتمائهم ويحافظون على مزايا مواقعهم. وأبعاد 
خصائص  حال  هي  كما  متغّيـرة،  وآلياتـه  اإلقصـاء 
ويمكن  لإلقصاء.  أساسًا  التي تستخدم  المجموعات 
أن تخترق أقلية إثنية الحّيز السياسي الذي كان حكرًا 
اإلنصاف  منظور  من  نجاحًا  يبدو  ما  األغلبية،  على 
األقلية  هذه  أفراد  ولكن  السياسية،  المشاركة  في 
االنقسامات  يستخدمون  قد  مكان  لهم  صار  الذين 
الطبقية إلقصاء آخرين من األقلية اإلثنية نفسها من 
المشاركة في قرارات السياسة العامة. ومن األهمية 
اإلقصاء  وحواجز  الجماعية  الهوية  بأن  اإلقرار  إذًا 

المزايا. حماية  استراتيجيات  حسب  تتغّير 
تشكيل  في  عديدة  متغّيرة  عوامل  وتؤثر 
المجموعات واستراتيجيات الحماية. واليوم، تطرح 
العالم تحديات تعترض  الدخل في  اتجاهات توزيع 
االتفاقات الجماعية والتعاون بين البلدان والشرائح 
السكانية. ويحبط الناخبون في الشريحة الدنيا من 
النمو  بسبب  المتقدمة  البلدان  في  الوسطى  الطبقة 
األقل من المتوسط في مستويات معيشتهم مقارنة 
ويرافق   .)9-2 )اإلطار  النخب  معيشة  مستوى  بنمو 
االقتصادات  في  الدخل  نمو  بارتفاع  وعٌي  اإلحباط 
إلى  يتحول  قد  ما  والهند.  الصين  مثل  الناشئة 
استياء من التجارة مع البلدان النامية والهجرة منها.
ويكافح  توقعها،  يمكن  ال  سريعة  التغّير  ووتيرة 
العولمة  ظل  ففي  طريقهم.  متلمسين  الكثيرون 
الهياكل  في  التغّيرات  تتوالى  البشر،  حركة  وتزايد 
منظور  ومن  الثقافي.  والتنوع  واللغات  الديمغرافية 
التنمية البشرية، ينبغي التغني بالتنوع رافدًا لإلبداع 
البشري. ولكنه محفوف بمخاطر إذا تقوض التماسك 
االختالف،  وقبول  المتبادل،  واالحترام  االجتماعي، 
وانتشرت كراهية األجانب والنزعة القومية والتمييز 
واآلراء  المعتقدات  بعض  تحظى  ال  وقد  والعنف. 
بالتقدير  الحياة  وأساليب  والثقافات  والقواعد 

حقبات  التاريخ  في  الناس  عاش  وقد  الواجب. 
بالمعاناة  حفلت  ما  كثيرًا  اليقين،  وعدم  التغيير  من 
والنزاعات. فالمعتقدات واآلراء المتطرفة والمتشددة، 
القبول  تؤجج عدم  أم سياسية،  دينية  أكانت  سواء 
فمن  التغّيرات.  مع  والتكيف  المرونة  دون  وتحول 
في  وعكسها  القبول  عدم  أنماط  تحديد  الضروري 
مثل هذه الحقبات، سواء أكانت على شكل تمييز في 
القوانين، أو إقصاء في األعراف االجتماعية، أو عنف 
العالمية  التحديات  مواجهة  الضروري  ومن  وإكراه، 
فالتمييز  والتعاون.  المتبادل  االحترام  من  جو  في 
وهو  التعميم،  مع  تتعارض  القبول  وعدم  واإلقصاء 
محور التنمية البشرية ونواة العالم الذي نصبو إليه.

التمييز في القوانين

والسياسية  القانونية  المؤسسات  استخدام  يمكن 
بين  االنقسامات  إلدامة  استخدامها  إساءة  أو 
حقوق  حالة  المعبرة  الحاالت  ومن  المجموعات. 
الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات 
الجنسين  الجنسية وحاملي صفات  الهوية  ومغايري 
العالقات  تعتبر  حيث  أقاليم،  وخمسة  بلدًا   73 في 
عليها  ويعاقب  قانونية،  غير  الواحد  الجنس  ضمن 
الفئة  هذه  تمنح  وال  باإلعدام111.  منها  بلدًا   13 في 
في  سوى  الدستور  في  متساوية  حقوقًا  الناس  من 
عندما  التمييز  يقع  أخرى  حاالت  وفي  بلدان112.   10
على  الحصول  من  معّينة  مجموعات  القانون  يمنع 
التي  المضيفة  البلدان  في  كما  الفرص،  أو  الخدمات 
أن  ويمكن  العمل.  من  الالجئين  قوانينها  في  تمنع 
منح  فتمنع  التمييز،  أيضًا  الدولة  سياسات  تكرس 
للمناصب  الترشح  أو  التصويت  حق  أو  الجنسية 
قانونية  أدوات  الوطنية  الحدود  وتصير  السياسية. 
لترسيخ الالمساواة بين مواطنين من بلدان مختلفة. 
القوانين  البلد نفسه، ولكن  الالمساواة داخل  وتتسع 
في  شأن  لها  المولد  بلدان  في  السارية  والممارسات 

الحياة. في  الفرص  تحديد 
القانون  في  المرأة  ُتعطى  ال  الحاالت  بعض  وفي 
الحقوق التي ُتعطى للرجل. ويحد القانون من فرص 
عنها  تتوفر  بلدًا   173 أصل  من  بلدًا   155 المرأة في 
االنخراط  المرأة  على  يمنع  بلد،   100 البيانات. وفي 
ُتطبق  بلدًا،   32 وفي  إمرأة.  ألنها  محددة  مهن  في 
على الحصول على جواز سفر إجراءات مختلفة عن 
بلدًا،   18 وفي  الرجل.  على  ُتطبق  التي  اإلجراءات 
 46 وفي  للعمل.  زوجها  موافقة  إلى  المرأة  تحتاج 
المنزلي113.  العنف  من  المرأة  القانون  يحمي  ال  بلدًا، 
وتتعرض المرأة للتمييز عندما تضيق فرصها بسبب 

يمكن استخدام المؤسسات 
القانونية والسياسية أو 
 إساءة استخدامها
 إلدامة االنقسامات
بين المجموعات
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المناسبة، كما عندما ال ينص  الحماية  غياب قوانين 
عندما  أو  المدفوعة  األمومة  إجازة  على  القانون 

التمييزية. التوظيف  ممارسات  عن  ُيتغاضى 
وأبرز تقرير التنمية البشرية لعام 2015 أن مزيدًا من 
النساء كن ليدخلن سوق العمل، ويحصلن على أجور 
أفضل، ويتبوأن مواقع نفوذ، لو كان هناك من أنظمة 
تكافح التحرش ضد المرأة في أماكن العمل، وتضمن 
وتتيح  التوظيف،  وممارسات  األجور  في  المساواة 
التمييز  فمع  والمسنين114.  األطفال  لرعاية  خيارات 
حريات  تضيق  التشريعات،  وغياب  القوانين  في 
العامة  الحياة  في  الكاملة  مشاركتها  وتتعرقل  المرأة 
وسبب  المجتمع.  أفراد  سائر  مع  المساواة  قدم  على 
هذه النتائج إقصاء المرأة في العديد من الحاالت من 
الحّيز السياسي حيث يجري التوافق على السياسات 
والتشريعات. فعلى الصعيد العالمي، تشغل المرأة 22 
في  و26  البرلمان،  في  المقاعد  من  فقط  المائة  في 
المائة في المحاكم العليا، و18 في المائة في الوزارات.

والمؤسسات  األنظمة  لطبيعة  يكون  أن  ويمكن 
حصول  إمكانية  من  يحد  قد  مباشر،  غير  تأثير 
تفرض  فعندما  والموارد.  الخدمات  على  الفقراء 
على  يتعذر  اإليداعات،  من  أدنى  حدًا  المصارف 
الفقراء الحصول على الخدمات المالية. وفي العالم 
المصارف،  مع  يتعاملون  ال  شخص  ملياري  نحو 
من  غيرها  أو  المصارف  في  حسابات  يملكون  فال 

المؤسسات المالية أو جهات تقديم الخدمات النقدية 
عبر الهاتف النقال115. ويمكن لعدم تسجيل المواليد 
حصول  دون  يحول  أن  ثبوتية  أوراق  امتالك  أو 

العامة. الخدمات  من  العديد  على  الفقراء 

األعراف االجتماعية

األعراف االجتماعية هي ضمنًا قواعد سلوك. ويمكن 
توطيد  في  االجتماعية  األعراف  بعض  تساعد  أن 
التعايش السلمي بين البشر داخل المجتمعات، ولكن 
التمييز والتحّيز واإلقصاء. بعضها اآلخر قد يكرس 

والتصورات  المسبقة  األحكام  تؤدي  ما  وكثيرًا 
في  الجماعات  بين  تكافؤ  عدم  إلى  االجتماعية 
على  العيش  كسب  فرص  يضّيق  العمل،  أسواق 
الواليات  في  التوظيف  إجراءات  وفي  األقليات. 
الوظيفة  على  يحصل  ما  غالبًا  األمريكية،  المتحدة 
هو  من  قبل  أبيض  أصل  من  وهو  بطلب  المتقدم 
ولو  حتى  التيني،  أو  أفريقي  أمريكي  أصل  من 
وُيرفض  عليه.  تفوق  أو  المؤهالت  في  معه  تساوى 
األمريكيون األفارقة عادًة بمجرد النظر إلى أسمائهم 
)التي تكشف لصاحب العمل في الطلب المقدم( وال 
يتلقون سوى نصف عدد عروض العمل التي يتلقاها 
الموضوعة  القوانين  ورغم  البيض.  المرشحون 
يزال  ال  المساس،  حظر  ممارسات  لوقف  نيبال  في 
األفراد الذين يعتبرون من طبقة دنيا مستبعدين من 
أقل  الداليت  ويكسب  والخدمات،  الوظائف  بعض 
والتمييز  الداليت.  من  ليسوا  من  يكسبه  مما  بكثير 
في  ويؤثر  رائج  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق  في 
وبيرو،  وبنما،  الروسي،  االتحاد  ففي  عيشهم.  سبل 
يزيد  األمريكية  المتحدة  والواليات  وموريشيوس، 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بين  التشغيل  في  الفارق 
المعوقين على 40 نقطة مئوية116. واألشخاص غير 
وفي العديد من البلدان، تحد األعراف االجتماعية 
للنساء  المتاحة  الفرص  وتضّيق  الخيارات  من 
لعام  البشرية  التنمية  تقرير  والفتيات. وكما ورد في 
بالجزء  تلقي  التي  والتقاليد  األعراف  تؤدي   ،2015
كاهل  على  المنزل  في  أجر  بدون  العمل  من  األكبر 
العمل  سوق  في  المرأة  مشاركة  تراجع  النساء إلى 
بالمدرسة117.  الفتيات  التحاق  ويمكن أن تحول دون 
ثالثة  من  أكثر  عن  المسؤولية  عادة  المرأة  وتتحّمل 
المدفوعة  غير  الرعاية  تستغرقه  الذي  الوقت  أرباع 
على  المرأة  ع  ُتشجَّ ال  وقد  األسرة118.  في  األجر 
الحاالت من  المطاعم، وفي بعض  أو  المقاهي  ارتياد 
رفقة  دون  العامة  األماكن  في  تتحرك  أن  المحرمات 
األعضاء  تشويه  مثل  ممارسات  وتتصل  رجل119. 

الشكل 12-2

 في جنوب آسيا العديد من الفتيات يتزوجن قبل سن
18 عامًا، والبعض منهن قبل سن 15 عامًا
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 200 اليوم  تطال  وهي  وبترها،  لإلناث  التناسلية 
مليون فتاة وامرأة، باألعراف االجتماعية وهي تعرض 
تجنبها120. يمكن  جسيمة  صحية  لمخاطر  الفتيات 

تحد  أن  الزواج  في  االجتماعية  لألعراف  ويمكن 
فزواج  الالمساواة.  أوجه  من  وتزيد  الفرص  من 
األطفال هو انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان، ومع ذلك 
ال يزال شائعًا بسبب التقاليد وعوامل أخرى121. وفي 
يتزوجن  الفتيات  من  المائة  في   46 آسيا،  جنوب 
)الشكل  سنة   15 قبل  وكثيرات  الطفولة،  سن  في 
الفتاة  تقدم  فرص  من  المبكر  الزواج  ويحد   .)12-2
المبكر،  الحمل  يزيد من احتمال  المستقبل، ألنه  في 
المدرسة. من  المبكر  والتسرب  االجتماعية،  والعزلة 
في  الناس  خيارات  أن  إلى  األدلة  بعض  ويشير 
الزواج تعزز الهياكل الهرمية االجتماعية-االقتصادية 
واالنقسامات اإلثنية ألن الخيار يقع عادة على شريك 
المجموعة  أو  االجتماعية-االقتصادية  البيئة  من 
المملكة  في  أجريت  لدراسة  ووفقًا  نفسها.  اإلثنية 
المتحدة، اختارت 56 في المائة من النساء المتزوجات 
شريكًا من نفس الطبقة االجتماعية، وهذه النسبة في 
في  الزيادة  من  المائة  في   11 نحو  ويعزى  تزايد122. 
الالمساواة في البلدان المتقدمة منذ الثمانينات إلى 
اختيار الشريك في الزواج من المستوى االجتماعي-
االقتصادي نفسه، كأطباء يتزوجون من محاميات123. 
وخيارات الزواج تديم األعراف والتقاليد االجتماعية 
موريشيوس،  وفي  اإلثنية.  الجماعات  إلى  العائدة 
على  نفسها  اإلثنية  المجموعة  ضمن  الزواج  يفضل 

نفسها124. االجتماعية  الطبقة  ضمن  الزواج 

العنف

لعل العنف هو أكثر آليات اإلقصاء حدًة وتطرفًا. فقد 
تستخدم مجموعة محددة األدوات القسرية لتفرض 
ولحماية  أخرى  مجموعة  على  للمجتمع  رؤيتها 
من  واالستفادة  الموارد  إلى  الوصول  على  قدرتها 
تشديد  ذلك  دوافع  ومن  القرارات.  واتخاذ  النواتج 
النفوذ السياسي، وحماية رفاه النخب، والتحكم في 
والموارد،  األراضي  على  واالستيالء  الموارد،  توزيع 
هوية  تفّوق  ترجح  التي  لأليديولوجيات  والتحّيز 

القيم125. من  مجموعة  أو  واحدة 
دراسة،  بينت  وقد  العنف.  اإلقصاء  ويخلف 
أن   ،1945 عام  منذ  عالمية  بيانات  إلى  باالستناد 
يعانون  الذين  السكان  المائة في عدد  زيادة 30 في 
من إقصاء سياسي تزيد احتمال اندالع حرب أهلية 
إلى  أخرى  دراسة  المائة126. وخلصت  بنسبة 25 في 
أن البلدان التي ترتفع فيها معدالت الالمساواة بين 

الدخل،  إجمالي  فيها  ينخفض  اإلثنية،  الجماعات 
ويزيد الخلل في توزيع الخدمات والبنى األساسية، 

العنف127. وأعمال  للنزاعات  عرضة  أكثر  وتكون 
وعدم قبول اآلخر، سواء أكان قانونيًا أم اجتماعيًا 
أم قسريًا، هو نقيض للتنمية البشرية ولمبدأ تعميمها. 
واقع  هي  والالمساواة  واإلقصاء  التعصب  أن  غير 
بعض  في  تصاعد  على  هي  بل  العالم،  في  معاش 
إيجاد  من  بد  ال  الحواجز،  هذه  ولتذليل  الحاالت. 
سبل إلخضاع المصالح الجماعية لإلنصاف والعدالة 

.)3 )الفصل 

تحّكم النخبة بالمؤسسات

بفضل  العالمية  العمل  سوق  في  ينجحون  البعض 
ويتقاعدون  تعليمهم.  ومستوى  المتقدمة  مهاراتهم 
المعاشات  من  مستفيدين  الراحة  من  قدر  على 
أوالدهم  ويرسلون  الخاصة.  والمدخرات  التقاعدية 
إلى أهم المدارس للتعليم العالي. ويعيشون في أكثر 
المجتمعات أمانًا. وتتاح لهم سبل توجيه السياسات 

لحهم. لمصا
وبين التفاوت في الدخل، والالمساواة في التعليم 
والرعاية الصحية، وفي المشاركة السياسية والنفوذ 
عالقة ترابط. فأثرى 1 في المائة من أصحاب الثروة 
العالم128.  ثروة  من  المائة  في   46 بنسبة  يستأثرون 
وفي العقود األخيرة، تركزت معظم مكاسب الدخل 
في أعلى السلم، وآلت نسبة 44 في المائة من الدخل 
المكتسب بين عامي 1988 و2008 إلى 5 في المائة 
فقط من السكان129. ويؤثر هذا التفاوت في الدخل 

على تفاوت في أبعاد أخرى من الرفاه.
والفرص  اإلمكانات  وتركز  الالمساواة  وتشكل 
فمع  مفرغة.  حلقة  من  جزءًا  صغيرة  نخبة  لصالح 
المهمشة  الفئات  فرص  تنقص  الالمساواة،  اتساع 
والمستبعدة في توسيع إمكاناتها وتحقيقها، والتأثير 
وجهة  تحدد  التي  والسياسات  المؤسسات  على 
إتاحة  من  بد  ال  المفرغة،  الحلقة  ولكسر  التوزيع. 

والنفوذ. السياسية  للمشاركة  الفعلية  الفرص 
بعض  في  الوسطى  الطبقة  مصالح  تسهم  وقد 
الحاالت في اتخاذ قرارات في السياسة العامة تديم 
أوجه الحرمان وإقصاء الفئات الفقيرة. وقد رفضت 
في بعض البلدان برامج مكافحة الفقر لكونها ال تفيد 
سياسي  نفوذ  دائرة  تشكل  وهي  الوسطى،  الطبقة 
كبيرة130. ونتيجة لهذه المعارضة، قد ال تشمل برامج 
مصلحة  في  تصب  بل  السكان،  أفقر  التوزيع  إعادة 
البرامج  بعض  وتربط  والنخب.  الوسطى  الطبقة 
القطاع  بالعمل في  التحويالت  الحصول على  أهلية 

عدم قبول اآلخر، سواء أكان 
قانونيًا أم اجتماعيًا أم قسريًا، 
هو نقيض للتنمية البشرية 
ولمبدأ تعميمها
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الوسطى131.  الطبقة  تأييد  كسب  أجل  من  النظامي 
للمسؤولين  المعيشية  األسر  استفادت  تنزانيا،  ففي 
عناصر  قسائم  توزيع  من  كبيرة  بنسبة  القرى  في 
اإلنتاج الزراعي فتلقت 60 في المائة من القسائم132. 
ولكنه  السياسي،  الدعم  من  يزيد  النهج  هذا  ومثل 

الدعم. إلى  الحاجة  يهمل من هم في أمس 
في  المشروطة  النقدية  التحويالت  وأسهمت 
تأثيرها  ولكن  الفقر،  معدالت  في  كبير  انخفاض 
كان  الحاالت،  بعض  وفي  الفقراء.  على  يقتصر  لم 
حصول  ضمان  التأثير  نطاق  توسيع  من  الهدف 
على  للفقر  والمعرضين  الفقر  شفير  على  هم  الذين 
أقل  هم  من  إلى  تسربت  الفوائد  ولكن  األموال، 
التحويالت  المستفيدين من  حاجة. وازدادت حصة 
النقدية المشروطة من 46 في المائة في عام 2004 
إكوادور ومن  المائة في عام 2010 في  إلى 65 في 
المائة في  المائة في عام 2002 إلى 61 في  40 في 

المكسيك133. في   2010 عام 
والمؤسسات،  التنمية  بمنافع  النخبة  تحّكم  ومع 
على  تعمل  التي  مدني،  ومجتمع  ودول  أسواق  من 
توزيع الفرص، يمكن أن يتسع التفاوت في اإلمكانات 
الالمساواة134.  تزداد  حيث  المجتمعات  في  ويدوم 
وتركز اإلمكانات والفرص لدى الشريحة العليا يقوض 
في  التعددية  من  ويحد  الديمقراطي  الحكم  أسس 
القرار. وتصير مبادئ اإلنصاف والعدالة  عملية صنع 

التفاوت. تديم  التي  القواعد  دون 

ضعف القدرة على التفاوض

موقع  في  اإلقصاء  من  تعاني  التي  الفئات  تحل 
المؤسسات  تحويل  إلى  المبادرة  يخّولها  ال  ضعف 
إلى  تفتقر  وهي  النخبة.  وتحّكم  الالمساواة  بسبب 
يتيح  سياسي  نفوذ  وال  التصرف،  وحرية  الصوت 
من  والتشريعات  السياسات  نتائج  على  التأثير  لها 
خالل الوسائل التقليدية. وعلى مدى العقود الثالثة 
الماضية، أظهرت تدابير مختلفة تراجعًا في حقوق 
حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي )الشكل 
وبدوام  المرنة  العمل  أنماط  تزايد  ومع   .135)13-2
التقليدية،  العمالية  المنظمات  قدرة  تقّلصت  جزئي، 
مثل النقابات العمالية، على مناهضة مصالح النخب.
وتصبح وسائل أخرى للمشاركة، قد تكون خطيرة 
أو مدمرة أحيانًا، أكثر جاذبية في المجتمعات حيث 
زيادة  األخيرة  األعوام  وشهدت  الالمساواة.  تفاقُم 
من  والعالمية،  المحلية  االحتجاجات  في  مطردة 
اجتماعية  وحركات  وحمالت،  وتجمعات  مظاهرات 
الشغب  أعمال  مثل  منظمة  غير  وسياسية، وحشود 
)843 حادثة في العالم بين عامي 2006 و2013(136. 
فسحة  في  بنقص  الناس  لدى  بشعور  ذلك  ويشي 
فيختارون  القائمة،  السياسية  الهياكل  بفعل  التعبير 

شواغلهم. عن  للتعبير  بديلة  سبالً 
والتجمعات  المسيرات  تنظيم  للجماعات  ويمكن 
إلى  يلجأون  الناس  ولكن  فيها،  والمشاركة  السلمية 
العصيان المدني إلعالء الصوت من خالل قطع الطرق 
وهم  العامة.  واألماكن  المدن  شوارع  إلى  والنزول 
الحكومات  بيانات  لتسريب  التكنولوجيا  يستخدمون 
والشركات. وقد سلط تسريب وثائق بنما عالميًا الضوء 
على االستياء من المالذات الضريبية في الخارج وتراكم 
العالم. في  وقيادات سياسية  لشركات  الخفي  الثروة 

الهويات الذاتية الضّيقة

تعبر النظم االقتصادية واإليكولوجية والتكنولوجية 
الحدود الوطنية. والقرارات التي تتخذ في دولة أو 
المقابلة من  الجهة  منطقة قد تؤثر على األفراد في 
على  تأثير  أوروبا  في  التجارية  فللسياسات  العالم. 
سبل عيش المزارعين في أمريكا الالتينية. وانبعاث 
في  المناخ  تغّير  تأثير  من  يزيد  آسيا  في  الكربون 
المتحدة  الواليات  في  المالية  والسياسات  أفريقيا. 
األمريكية، قد تغّير وجهة حركة رأس المال العالمية. 
لذلك يستلزم تعميم التنمية البشرية وضمان الفرص 
أوجه  من  للحد  العالمية  الجهود  توحيد  للجميع 

المهمشة. الفئات  وتمكين  الالمساواة 

تشكل الالمساواة وتركز 
اإلمكانات والفرص لصالح 

نخبة صغيرة جزءًا من حلقة 
مفرغة

الشكل 13-2

حرية  حقوق  تراجعت  الماضية،  الثالثة  العقود  مدى  على 
الجماعي والتفاوض  الجمعيات  تكوين 
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على  والتعاون  العمل  يصبح  وقت  وفي 
على  االنكفاء  يزداد  ضرورة،  العالمي  الصعيد 
االجتماعية  الحركات  أن  ويبدو  الذاتية.  الهويات 
أكانت  سواء  الهوية،  في  المتجذرة  والسياسية 
وقوة.  تواترًا  تزداد  سياسية،  أم  إثنية  أم  قومية 
وتظهر  الهوية.  إثبات  حركات  سياسات  وتتزايد 
عدد  أن   2001 عام  إلى   1816 عام  من  البيانات 
فخاص   ،2001 عام  في  أقصاه  بلغ  الحركات  هذه 
العالم  في  النزاعات  من  تقريبًا  المائة  في   90
منفصلة  قومية  دول  إنشاء  هدفهم  قوميون 
داخل  القوى  توازن  إعادة  إلى  يرمون  أعراٌق  أو 
األمثلة  أحدث  من  وبركزيت  الواحدة137.  الدولة 
األفراد  يشعر  عندما  القومية  إلى  االنكفاء  على 
بالعزلة في عالم متغّير. وكان يمكن توقع مثل هذا 

القومية. النزعة  إلى  التحّول 

تذليل الحواجز

ثابتين.  غير  يبقيان  واإلقصاء،  االنقسام  تعمق  مهما 
فالصدمات والكوارث واألزمات والتحوالت السياسية، 
وانتشار التكنولوجيات، وعولمة المعلومات، واألعمال 
مفتوح  أفق  كلها  االجتماعية،  والشبكات  التجارية، 

السياسية  الموارد  توزيع  وإعادة  جديدة  لتحالفات 
أن  من  لنا  بد  ال  لذلك،  المجموعات.  بين  والمادية 
نفهم االتجاهات المستجدة التي يمكن أن تسهم في 
إلى  حشد األشخاص وتمكينهم وتحفيزهم ودفعهم 
قد  لمجموعات  المشتركة  المصالح  وتحديد  التغيير 
 2030 عام  خطة  وأهمية  التأثير.  على  قدرة  تكسب 
هي تركيزها على تعميم القضاء على الحرمان. وإذا 
لتحويل  الدولي  الحكومي  االتفاق  هذا  استخدم 
واإلنصاف  العدالة  تعزز  أدوات  إلى  المؤسسات 
واالستدامة، يصبح التغلب على ما تبقى من الحرمان 

اإلمكان. حّيز  في  والالمساواة 
توسيع  إلى  البشرية  التنمية  نهج  دعا  ولطالما 
إمكانات وحريات جميع الناس إلى أقصى الحدود، 
أو  اإلثني  األصل  أو  الجنسية  أو  الجنس  يكن  أيًا 
االنتقال  ولكن  أخرى.  هوية  أي  أو  الجنسي  الميل 
على  يقتصر  ال  الواقع  إلى  المبدأ  من  بالتعميم 
التنمية  مسيرة  أهملتها  التي  المجموعات  تحديد 
ثمار  وصول  دون  حالت  التي  والحواجز  البشرية 
التركيز  إعادة  الجميع، بل يستلزم  إلى  التنمية  هذه 
البشرية  للتنمية  التحليلي  النهج  عناصر  بعض  على 
والمشاركة،  الصوت  مثل  بعد،  تعالج  لم  التي 
االجتماعية.  والعدالة  واالحتواء  والتنوع،  والهوية 

.3 الفصل  موضوع  هو  التحليل  وهذا 

مهما تعمق االنقسام 
واإلقصاء، يبقيان غير ثابتين
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قضايا التحليل والتقييم

ــق  ــع، حاضــرًا ومســتقباًل، القــدرة علــى تحقي ــأن تكــون للجمي ــم، التــي تقضــي ب ــة البشــرية جــذورًا مــن فكــرة التعمي يســتمد نهــج التنمي
كامــل طاقاتهــم. وهنــا، تبــرز قضيتــان. أواًل، يظهــر واقــع التعميــم أن التقــدم فــي التنميــة البشــرية لــم يكــن متوازنــًا بيــن البلــدان وضمنهــا، 
ــال. وقلمــا اســتفادت مــن هــذا  ــة، والنســاء والرجــال، واألجي ــة والعرقي ــات اإلثني ــة، والفئ ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــن الفئ ــك بي وكذل
التقــدم الفئــات األكثــر حرمانــًا. ثانيــًا، عالــم اليــوم يختلــف عمــا كان عليــه قبــل 25 عامــًا، إذ يزخــر بفــرص ويطــرح تحديــات جديــدة. وال بــد 
مــن مســح الفئــات التــي ســبقها التقــدم فــي التنميــة البشــرية وفهــم األســباب. ومــن األهميــة أيضــًا، كمــا يوضــح هــذا الفصــل، تنــاول 

قضايــا فــي التحليــل والتقييــم قــد يســاعد حلهــا فــي تذليــل العقبــات أمــام تعميــم التنميــة البشــرية.

حريتين  إلى  البشرية  التنمية  نهج  يستند 
الوظائف  وضمنها  الرفاه،  حرية  أساسيتين: 
الصوت  وضمنها  التصرف،  وحرية  واإلمكانات، 
اإلنسان  ينشد  ما  هي  والوظائف  واالستقاللية. 
مجموع  هي  واإلمكانات  ويفعله،  عليه  يكون  أن 
والقدرة  ينجزها.  أن  يستطيع  التي  الوظائف 
ينجزه  أو  اإلنسان  يفعله  ما  تعني  التصرف  على 
)الرسم ينشدها  قيم  أو  ألهداف  تحقيقًا   بحرية 

البياني 1-3(1.

أبعاد للتحليل

الماضية  األعوام  طيلة  البشرية  التنمية  تقرير  أكد 
الخيـارات.  توســيع  تعني  البشرية  التنمية  أن  على 
تحدد  فالخيارات  سـاريًا.  يزال  ال  المفهوم  وهـذا 
ركائز:  أربع  على  وتقوم  نفعله،  وما  عليه  نحن  ما 
االنتقاء  علينا  التي  الواسعة  الخيارات  مجموعة 
والمعرفية،  االجتماعية  والقيود  إمكاناتنا؛  أي  منها، 
تقولب  التي  االجتماعية  والتأثيرات  واألعراف 
كأفراد  وقدرتنا  الذاتي  وتمكيننا  وخياراتنا؛  قيمنا 
والفرص  الخيارات  في  التصرف  على  وجماعات 
المطالبات  لتلبية  المتوفرة  واآلليات  لنا؛  المتاحة 
الطاقات  لتحقيق  ومؤاتية  عادلة  بطرق  المتنافسة 

.)1-3 )الشكل  البشرية 
التنمية  إتاحة  في  أهمية  الركائز  هذه  ولتحليل 
البشرية للجميع. ونهج التنمية البشرية، الذي يستمد 
هذه  لتجسيد  نهج  هو  اإلمكانات،  نهج  من  جذوره 
لتوضيح  قوية  كأداة  استعماله  ويمكن  األفكار. 
إجحافًا  تسبب  أن  يمكن  التي  العوامل  بين  الترابط 

مختلفة. ظروف  في  والمجموعات  لألفراد 

البشرية  التنمية  نهج  من  الفصل  هذا  وينتقي 
أفكارًا إلعادة التركيز عليها في سياق إتاحة التنمية 
وجهات  للدراسة  يعرض  كما  للجميع.  البشرية 

تحليلية محددة.
وقد أثبت نهج التنمية البشرية منعة وقدرة على 
مواكبة  على  قدرة  بل  صالبة،  وأظهر  االستمرار. 
التغّيرات التي شهدها العالم طيلة األعوام الخمسة 
والعشرين الماضية. واسُتعملت التعاريف األساسية 
مدى  على  للداللة  شتى  بطرق  النهج  هذا  ضمن 
التي  القضايا  في  رأي  إلبداء  لألشخاص  الُمعطى 
تؤثر في حياتهم، وسعة الفرص المجدية التي تتاح 
حصة  على  وللحصول  التنمية  في  للمساهمة  لهم 
بطرق  التعاريف  اسُتعملت  كما  ثمارها.  من  عادلة 
ألي  أساسًا  البشرية  التنمية  اعُتبرت  إذ  مبسطة، 
تحسن في الظروف التي تسمح لإلنسان بأن يعيش 
البشرية  التنمية  حياة أطول وبصحة أفضل. ونهج 
وثابت،  مرن  وطّيع،  مكتمل  وغني،  بسيط  نهج  هو 

وواقعي2. ملهم  ورؤيوي،  معياري 

حقوق اإلنسان: حجر األساس في نهج التنمية 
البشرية

يعتمد تقرير التنمية البشرية تعريف حقوق اإلنسان 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  عليه  المنصوص 
السياسية  الذي يتناول الحقوق  لعام 1948،  اإلنسان 
المدنية  الحقوق  وكذلك  واالقتصادية،  واالجتماعية 
والثقافية3. وتشمل حقوق اإلنسان الحق في الحياة 
والدين  والفكر  التجمع  وحرية  واألمن؛  والحرية 
والرأي؛ والحق في العمل؛ والحق في مستوى معيشي 
والمسكن  والملبس  المأكل  على  الحصول  وفي  الئق 
الجماعة. حياة  في  المشاركة  في  والحق  والتعليم؛ 

نهج التنمية البشرية أداة 
 قوية لتوضيح الترابط

بين العوامل التي يمكن 
أن تسبب إجحافًا لألفراد 

والمجموعات في ظروف 
مختلفة



ارتباط  اإلنسان  وحقوق  البشرية  التنمية  وبين 
هو  اإلنسان  حقوق  الحترام  سبيل  وأفضل  وثيق. 
اإلمكانات  فتوفر  اإلمكانات.  وجهة  من  إليها  النظر 
تكوين  وحرية  الجسدية  السالمة  حق  يضمن 
من  وغيرها  السياسية  والمشاركة  الجمعيات 
األشخاص  تمكين  يعني  الحقوق  وضمان  الحقوق. 
أو يفعلوا ما ينشدون. غير أن بعض  من أن يكونوا 
عن  بعيدًا  الورق،  على  يبقى  قد  األساسية  الحقوق 
التصويت،  حق  للمرأة  القانون  يكرس  فقد  الواقع4. 
المنزل  غادرت  كلما  نفسها  تجد  قد  الواقع  وفي 
حقها  ممارسة  إمكانية  من  يحرمها  لعنف  معرضة 

السياسية. المشاركة  في  اإلنساني 
لتحليل  مجدية  أفكارًا  اإلنسان  حقوق  وتوفر 
واجب  من  يكون  أن  كفكرة  البشرية،  التنمية 
اآلخرين تسهيل التنمية البشرية وتعزيزها5. وأوضح 
الحصول  أن   2000 لعام  البشرية  التنمية  تقرير 
أو  اآلخرين  األشخاص  مطالبة  يعني  ما  حق  على 
الوصول  في  بالمساهمة  أو  بالمساعدة  المؤسسات 
إلى قدر معين من الحرية6. ومع هذه المطالبة بتأدية 
واجبات محددة، تبرز مفاهيم المساءلة والمحاسبة 
والمسؤولية. فال يقتصر االعتراف بالحق في التعليم 
األساسي المجاني على مجرد اإلقرار بجدوى التعليم 
التعليم  تعميم  بوجوب  حتى  أو  للجميع  األساسي 
بحق  المطالبة  أيضًا  يستدعي  إنما  الجميع،  على 
مجاني،  ابتدائي  تعليم  على  الحصول  في  الجميع 
ومجرد حرمان البعض منه يعرض للمساءلة الجهات 

االجتماعية. المنظومة  في  المعنية 

عن  المعنية  الجهات  مساءلة  على  التركيز  وهذا 
من  أبعد  إلى  البشرية  التنمية  آفاق  يوسع  القصور 
المنظور  بهذا  االستعانة  ويمكن  المطالبة.  مجرد 
األوسع كأداة قوية اللتماس التعويض عن القصور، 
البشرية.  التنمية  تحليل  في  عليه  البناء  ويمكن 
المنظور الضوء على االستراتيجيات  كما يلقي هذا 
تنفيذًا  المسؤولون  يعتمدها  التي  واإلجراءات 
البشرية،  التنمية  بأبعاد  ونهوضًا  اإلنسان  لحقوق 
الفاعلة  الجهات  مسؤوليات  وفهم  بتحليل  ويسمح 
والمؤسسات في حال ضياع الحقوق. فهذا التحليل 

البشرية. التنمية  في  الجميع  لتقدم  ضرورة 

الصوت والمشاركة والممارسة الديمقراطية: 
جزء ال يتجزأ من التنمية البشرية

في  والمشاركة  التداول  على  األشخاص  قدرة 
العامة والتأثير في حياتهم وبيئتهم من  المناقشات 
القيمة  الناس. وإلعالء هذه  لمعظم  األساسية  القيم 
ثالثة أسباب في نهج التنمية البشرية )اإلطار 1-3(. 
معًا.  آن  في  وغاية  وسيلة  والمشاركة  والصوت 
والديمقراطية التشاركية التي ال تقتصر على عملية 
التصويت تولد حلقة حميدة عندما تسير على مسار 
األشخاص  تمكن  السياسية  فالحريات  صحيح. 
لمساءلة  متسعًا  تمنحهم  بسياسات  المطالبة  من 
على  الجماعات  المناقشات  وتساعد  الحكومات. 
تحديد أولوياتها. وتكريس حرية الصحافة وتنشيط 
المجتمع المدني وضمان الحريات السياسية بموجب 

التركيز على مساءلة الجهات 
المعنية عن القصور يوسع 
 آفاق التنمية البشرية

إلى أبعد من مجرد المطالبة. 
 ويمكن االستعانة

بهذا المنظور األوسع كأداة 
 قوية اللتماس
التعويض عن القصور

الشكل 1-3 

ركائز االختيار األربع
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 ال تسمح القدرة
 على التصرف لإلنسان

بأن يرتقي برفاهه فحسب 
بل برفاه اآلخرين أيضًا

والتنمية  الشاملة  للمؤسسات  دعائم  كلها  الدستور 
ُيعتبر  ال  البشرية،  التنمية  نهج  وفي  البشرية. 
األشخاص مستفيدين من التنمية فحسب، بل أيضًا 

بنائين لحياتهم7.
على  القدرة  مفهوم  يندرج  اإلطار  هذا  وفي 
على  العالية  القدرة  ذوو  فاألشخاص  التصرف. 
قيمهم.  مع  تنسجم  أعمال  في  يشاركون  التصرف 
ولكن عندما ُيرغمون على عمل أو يخضعون آلخرين 
أو يمكثون في االستكانة،  إرضائهم  أو يرغبون في 

التصرف8. على  القدرة  عن  يتخلون 
الحريتان  وهما  التصرف،  على  والقدرة  الرفاه 
مترابطان  البشرية،  التنمية  نهج  في  األساسيتان 
من  هو  التصرف  على  فالقادر  آن.  في  ومتمايزان 
يعمل ويحدث تغييرًا. وال تسمح هذه القدرة لإلنسان 
بأن يرتقي برفاهه فحسب بل برفاه اآلخرين أيضًا. 
ال  قضايا  على  للعمل  أشخاص  يتطوع  أن  ويجوز 
حماية  مثل  الخاص،  رفاههم  على  إيجابًا  تنعكس 
تحسين  أو  للمخاطر  المعرضة  الفئات  حقوق 
المواقع  أو  البيئية  النظم  على  الحفاظ  أو  ظروفهم 
الطبيعية أو األثرية. وقد يعرضون أنفسهم لظروف 
على  بها  يؤمنون  قضايا  مناصرة  بهدف  مضنية 
يمارسون  الطريقة،  بهذه  وأمنهم.  صحتهم  حساب 
سبيل  إذًا  هي  القدرة  وهذه  التصرف.  على  قدرتهم 
أو  الجماعة  تهم  أو  كأفراد  تهمهم  أهداف  لبلوغ 

كيانات أخرى.
المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  سرعة  ظل  وفي 
واإللمام  التعليم  معدالت  وارتفاع  واالتصاالت 
األفراد  حوزة  في  أصبح  والكتابة،  بالقراءة 
وللمشاركة   .)2-3 )اإلطار  للمشاركة  جديدة  أدوات 

على  والقدرة  التمكين  في  بالغ  تأثير  اإللكترونية 
للمشاركة  الجديدة  األشكال  هذه  ولكن  التصرف. 
تستدعي  ومخاطر  بتحديات  أيضًا  تصطدم 
الوصول  المساواة في  بد من تحقيق  المعالجة. فال 
بد  وال  وداخلها.  البلدان  بين  اإلنترنت  شبكة  إلى 
والعنف  التضليل  مخاطر  من  األشخاص  حماية  من 
واالعتداء  اإلنترنت  عبر  التسلط  مثل  اإللكتروني 
تستهدف  التي  الكراهية،  ولغة  والتحرش  الجنسي 

بمعظمها األطفال والنساء9.
على  البداية  في  البشرية  التنمية  نهج  ركز  وقد 
األولى  التقارير  في  واضح  وهذا  الرفاه،  حرية 
التنمية  دليل  تركيبة  وفي  البشرية،  للتنمية 
هو  مما  الحرمان  أوجه  كانت  حينذاك،  البشرية. 
كبيرًا  قدرًا  فاستقطبت  انتشارًا،  أكثر  أساسي 
مستوى  على  واالستجابة  والقياس  التحليل  من 
الرفاه،  تحقيق  في  التقدم  ومع  العامة.  السياسة 
ولهذه  التصرف.  حرية  على  االهتمام  تركيز  تزايد 
في  أساس  وهي  مستقلة،  جوهرية  قيمة  الحرية 

الرفاه. تحصين 

 األمن البشري:
شرط الزم للتنمية البشرية

النزاعات بين الدول  البشري  ال ُيقصد بمفهوم األمن 
األمان.  بعدم  األشخاص  شعور  ُيقصد  ما  بقدر 
والدخل  العمل  هواجس  المفهوم  هذا  ويشمل 
من  الحماية  ويعني  والجريمة.  والبيئة  والصحة 
مسار  تعطل  التي  والمؤذية  المفاجئة  األحداث 
الحياة. ويورد تقرير التنمية البشرية لعام 1994 أن 

اإلطار 1-3 

الصوت والمشاركة: قيمة جوهرية داعمة وبناءة

داعمة،  ومساهمة  جوهرية،  أهمية  والمشاركة  للصوت 
البشرية: التنمية  نهج  في  بناء  ودور 

قيمة جوهرية: للصوت والمشاركة قيمة جوهرية عالية 	 
رئيسيتين. بوصفهما وظيفتين  لألشخاص  بالنسبة 

توسيع 	  في  تأثير  والمشاركة  للصوت  أساسية:  مساهمة 
وقد  اإلمكانات.  ودعم  الديمقراطية،  السياسية  الحريات 
والحصول  األمراض  من  والسالمة  الجيدة  التغذية  تبدو 
على التعليم الالزم وظائف أساسية. ولكن هذه الوظائف 
 يصعب تحقيقها في الواقع من غير إمكانية المشاركة في 

المجتمع. واإلقصاء واالنغالق وانعدام الصوت هي عادة 
اإلمكانات  من  والمجموعات  األشخاص  حرمان  أسباب 

األساسية، على مر األجيال أحياناً.
وتتبادل 	  تتداول  أن  والبلدان  المجتمعات  بناء: على  دور 

المشتركة.  وخططها  أولوياتها  بشأن  لتقرر  اآلراء 
الجميع.  يضم  حواراً  الفعالة  المشاركة  وتقتضي 
الحوار  في  الصحيح  والتمثيل  الواسعة  وبالمشاركة 
من  به  تنادي  ما  مسار  على  المجتمعات  تتقدم  المدني، 

واالستدامة.  والتعميم،  كالعدالة،  قيم، 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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النظر إلى العالم من زاوية 
التهديدات يغّلب الطارئ 
على الضروري

حياة  قضية  بل  أسلحة،  قضية  ليس  البشري  األمن 
لإلنسان وكرامة10.

العالم  أنحاء  مختلف  في  الماليين  على  وبات 
الطبيعية  والكوارث  المناخ  تغّير  آلثار  يتصّدوا  أن 
والتعصب  والصحية  االقتصادية  واألزمات 
والعنف )الفصل 1(. وفي هذا الواقع الجديد، يعيد 
مفهوم  أحدًا  تهمل  ال  بشرية  تنمية  إلى  التطلع 
وينبغي  االهتمامات.  صدارة  إلى  البشري  األمن 
واألزمات  والمخاطر  التهديدات  فهم  على  التركيز 
 ومعالجتها بعمل مشترك قائم على المفاهيم والنهج

وهنا،  البشري11.  واألمن  البشرية  للتنمية  المحورية 
فكرتان: تبرز 

• التخلي عن نهج الرد على الصدمات في التصدي 	
المقتضيات  ينكر  أحد  ال  العالمية.  للتهديدات 
طارئة.  استجابة  تتطلب  التي  اآلنية  األمنية 
على  اإلنسان  قدرة  منظور  من  فهمها  ويمكن 
االهتمام  على  الصدمات  تأثير  أن  إال  التصرف. 
المهملة  الفئات  تحديد  في  هام  دور  له  العالمي 
أن  ذلك  إهمالها.  أسباب  على  التعرف  وفي 
السكان المنسيين أو الذين يصعب الوصول إليهم 
إلى  النظر  ولكن  للصدمات.  عرضة  األكثر  هم 
على  الطارئ  يغّلب  التهديدات  زاوية  من  العالم 
الضروري. فعندما يبلغ االهتمام بالحاالت الطارئة 
التدريجي  للضعف  التصدي  يتالشى  ذروته، 
وأخرى.  صدمة  كل  بين  يتنامى  الذي  والمعقد 
وصحيح أن نهج كل من التنمية البشرية واألمن 
للمقتضيات  دومًا  يستجيب  أن  ينبغي  البشري 
األمنية على المدى القصير، إال أنه يجب أن يوائم 
الصدمات في  الرد على  نهج  للتخلي عن  الجهود 

األشخاص  وُيترك  العالمية.  للتهديدات  التصدي 
أيضًا خارج مسار التنمية عندما تطول التهديدات 

األزمات. بإدارة  االلتزام  معها  فيطول 
• الوقاية 	 نفهم  أن  لنا  كيف  الوقاية.  ثقافة  نشر 

بما  العالم  المرء  تأمل  إذا  التنمية؟  في  ونطبقها 
يتهدده من مخاطر، قد يرى في األزمات فرصًا، 
وال يستبعد أن تعود األحوال إلى المسار المعتاد 
ولو  الوقاية،  عنصر  أن  إال  الطوارئ.  زوال  حال 
االهتمام  من  الالزم  القدر  على  بعد  يستحوذ  لم 
الكل  يجمع  عنصرًا  يبقى  األزمات،  إدارة  في 
األولوية من  إيالئه  ضرورة  وعلى  أهميته   على 

يستحق. ما 
التصدي  في  الصدمات  على  الرد  من  ولالنتقال 
أن  يجب  للحاجات،  االستجابة  إلى  لألزمات 
مستمدة  البشرية  التنمية  استراتيجيات  تكون 
حاالت  من  وليس  اليومية  الحياة  انشغاالت  من 
الطوارئ. ويركز األمن البشري على الدور المحوري 
تركيز  ترجح  التي  الحسابات  في  لألشخاص 
وينبغي  أخرى.  من  أكثر  تهديدات  على  االهتمام 
إدارة  في  كامل  بنهج  العمل  على  ذلك  يشجعنا  أن 
اإلنعاش  اإلغاثة وال  االهتمام  ُيغفل من  ال  األزمات، 

وال الوقاية.

صنع القرار: دراسة ملية

بإمكاناتهم  األفراد  ينجزها  التي  الوظائف  تنبثق 
فغالبًا  االختيار.  في  والالوعي  الوعي  تالقي  من 
لتداعيات  االختيار  عند  األشخاص  يتنبه  ال  ما 
وقد  الطويل.  المدى  على  وعواقبه  اختيارهم 

اإلطار 2-3

تسهيل المشاركة بواسطة التكنولوجيا الجديدة

سهل انتشار اإلنترنت في العقود الماضية ظهور أشكال جديدة 
من المشاركة المدنية، منها الحوكمة اإللكترونية، والعرائض 
الجماعي،  والتمويل  الحاشدة،  والمظاهرات  اإللكترونية، 
واالحتجاجات  العرائض  أن  ومع  اإللكترونية.  والمدونات 
دائماً،  ُتستعمل  كانت  السياسية  والمنشورات  األموال  وجمع 
غير  مستويات  إلى  التغطية  توسيع  اإلنترنت  شبكة  سهلت 

الحدود بسرعة هائلة. الناس عبر  إذ حشدت  مسبوقة، 
الدعم  أن يحشدوا  اليوم  الناشطين  باستطاعة  وأصبح 
 من الماليين في غضون بضعة أسابيع وبموارد محدودة، 

وهذا  والسياسية.  العامة  الحياة  في  بالتأثير  لهم  يسمح  ما 
التقليدية.  المشاركة  بوسائل  مستحيالً  يكون  يكاد  التأثير 
والحزبية  الحكومية  االحتكارات  تهددت  لذلك،  ونتيجة 
وساعدت  المدنية.  المشاركة  نطاق  واتسع  السياسة  في 
المشاركة  عن  سابقاً  أقصيت  فئات  الجديدة  التكنولوجيا 
المحدودي  األشخاص  مثل  والسياسية  العامة  الحياة  في 
النائية  المناطق  في  يعيشون  الذين  واألشخاص  الحركة 

والشباب.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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التنمية البشرية تشمل أيضًا 
 تعزيز حريات المجموعات

أو الكيانات الجماعية

االنحياز  تصحيح  في  ويخفقون  السائد  يتبعون 
وال  المعلومات،  وفرة  في  يغرقون  وقد  المعرفي. 
بتداعيات  اختيارهم  فيأتي  استيعابها،  يستطيعون 
عدم  مثاًل،  وُيذكر،  البشرية.  التنمية  على  هامة 
هالكة  قروض  على  الحصول  أو  للتقاعد  االدخار 
الدراسات حول  وتزخر  أفضل.  توفر خيارات  رغم 
النوع  هذا  عن  بنماذج  والمعرفية  السلوكية  العلوم 

من األخطاء12.
هو  ما  منها  شتى،  قرارات  األشخاص  ويتخذ 
عدة  ويواجهون  تداعيات.  له  ما  ومنها  بسيط 
جزءًا  بصفتهم  منها  االنتقاء  عليهم  خيارات، 
االختصاصيون  ويستعمل  أحيانًا.  مجموعة  من 
موحدة  نماذج  اإلنمائي  االقتصاد  في  والعاملون 
لتقييم كيفية االختيار لدى األشخاص. ودأب علماء 
والسلوكي  التجريبي  االقتصاد  وخبراء  النفس 
األشخاص  فيها  يقع  التي  األخطاء  توثيق  على 
تتأثر  القرارات  أن  ويبدو  االختيار13.  كيفية  في 
باعتبارات ال ُيفترض أن تكون هامة مثل الخيارات 
قد  التي  والخيارات  الخيارات،  وترتيب  التلقائية، 
تكون غير صائبة أحيانًا. ويعتبر بعض الباحثين أن 
ُيتوقع  )كما  يقومون  أو  عقالنيين  غير  األشخاص 
منهم( باختيارات غير عقالنية14. وكتب دان أريلي، 
ديوك  جامعة  في  ديوك  بي  جايمس  بروفسور 
كيفية  عن  السلوكي،  االقتصاد  في  رائد  وخبير 
النهوض بالتنمية البشرية في عالم تنقصه العقالنية 

)المساهمة الخاصة(.
الفقراء،  مثل  لفئة،  عقالني  غير  يبدو سلوكًا  وما 
يراها  خدمات  في  لنقص  نتيجة  أحيانًا  يكون  قد 
الجميع من التحصيل الحاصل. فقد ال يستطيع ذوو 
في  المالي  أمنهم  وضمان  االدخار  الثابت  الدخل 
المستقبل. وقد يبدو هذا السلوك غير عقالني، وقد 
للنقص في خدمات أساسية،  يكون ببساطة نتيجة 
ُعرضت  الفلبين،  ففي  االدخار.  حسابات  مثل 
األموال  سحب  إمكانية  دون  من  االدخار  حسابات 
األشخاص،  من  مجموعة  على  أشهر  ستة  لفترة 
زيادة  من  وتمكنوا  العرض،  المائة  في   30 فقبل 
لم  الذين  من  أكثر  المائة  في   82 بنسبة  مدخراتهم 

الحسابات15. هذه  يستخدموا 
العتبارات  عقالنية  غير  االختيارات  بعض  وتبدو 
تصنيف  كيفية  مثل  أهمية،  ذات  تكون  أال  ُيفترض 
أو  المتجر،  في  الصحية  وغير  الصحية  األغذية 
بمجرد  فيها  العاملين  تسجل  شركة  كانت  إذا  ما 
ويتأثر  للتقاعد.  االدخار  برامج  في  توظيفهم 
عرض  بطريقة  الحياة  نواحي  جميع  في  االختيار 

اختبارها16. وكيفية  المتاحة  الخيارات 

الحاالت، يساعد فهم كيفية االختيار  وفي بعض 
وظروفه على اقتراح تصحيح على صعيد السياسة 
الحاالت، قد يصعب  العديد من  العامة17. ولكن في 
الى  التنبه  ضرورة  هنا  من  التصحيح.  هذا  إجراء 
كيفية  إلى  التنبه  هذا  البشري.  السلوك  تقلبات 
وضع  من  التخطيط  على  القّيمين  يمّكن  االختيار 
المعرضين  األشخاص  لمساعدة  وسياسات  برامج 
قرارهم.  تصويب  على  القرار  اتخاذ  في  للخطأ 
ويشمل تصميم السياسات األحكام الصحيحة بشأن 
المعروضة  المعلومات  وكمية  التلقائية،  الخيارات 
فهم  ويساعد  ونشرها.  وعرضها  تأطيرها  وكيفية 
هذه  تحسين  على  األشخاص  لدى  االختيار  كيفية 
في  األفكار  هذه  ببعض  األخذ  ويمكن  العملية18. 
زال  وما  جديد،  اآلخر  والبعض  السياسات.  صياغة 
عدد كبير من الباحثين في العالم يحاولون كشفه19.

 اإلمكانات الجماعية:
سبيل لمساعدة الفئات المهمشة

الحريات  تعزيز  على  البشرية  التنمية  تقتصر  ال 
والتي يختارونها وينشدونها  األفراد  بها  ينعم  التي 
حريات  تعزيز  أيضًا  تشمل  بل  بهم،  تتعلق  ألسباب 
ُتختزل  وال  الجماعية.  الكيانات  أو  المجموعات 
بل  وحده،  الفرد  كيان  في  األخالقية  الشواغل 
ويؤدي  المشترك20.  العيش  هياكل  أيضًا  تشمل 
إلى  الراهن  الوضع  تقييم  في  الهياكل  هذه  إغفال 

هامة. معلومات  هدر 
يتخذ  الذي  المجتمع  هو  ذلك  على  مثال  وخير 
بحيث  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لدمج  ترتيبات 
وعناصر  كأفراد  حياتهم  ملء  عيش  يستطيعون 
ينفتح  الذي  المجتمع  هو  آخر  ومثال  المجتمع.  في 
فرص  إيجاد  فيستطيعون  ويقبلهم،  الالجئين  على 
المثليات  يردع  الذي  المجتمع  أما  واالندماج.  عمل 
ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين 
عن  الجنسين  صفات  وحاملي  الجنسية  الهوية 
الزواج أو اإلنجاب، فيحد من قدرتهم على تحقيق 
حيث  من  المجتمعات  وتتمايز  الحياة.  في  ذواتهم 
وفعاليتها،  ووظائفها  االجتماعية  المؤسسات  عدد 
فتتباين مجموعة الكفاءات االجتماعية التي توسع 

اإلنسان21. حريات 
أن  يمكن  ما  في  الجماعية  اإلمكانات  وتظهر 
أي  االجتماعية،  المؤسسات  تفعله  أو  عليه  تكون 
الحكومية  غير  المنظمات  أو  الجماعة  أو  العائلة 
التعاونيات.  أو  االجتماعي  النادي  أو  الحي  أو 
البشرية  للتنمية  دفعًا  اإلمكانات  هذه  وتعطي 
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مساهمة خاصة

النهوض بالتنمية البشرية في عالم تنقصه العقالنية: ضرب من الالعقالنية

 كيف بدأت بدراسة كيفية االختيار أو صنع القرار لدى األفراد؟
هل كان قرارك عقالنياً؟

أثر  على  المستشفى،  في  طويلة  فترة  أمضيت  بعدما  المجال  هذا  خضت 
أخطاًء  اعتبرته  ما  رأيُت  المستشفى،  في  الشباب.  في  بالغة  إلصابة  تعرضي 
للمصابين بحروق. تساءلت: ما  الضمادات  تبديل  لم ترق لي، كما في طريقة 
هي الطريقة الصحيحة؟ هل يجب تمزيق الضمادات بسرعة أو نزعها بروية؟ 
هي  الصحيحة  الطريقة  أن  الممرضات  زعمت  إيالماً؟  األقل  الطريقة  هي  ما 
تمزيق الضمادات بسرعة. تبعن حدسهّن. ولكني لم أوافق على هذه الطريقة. 

النية. حسن  من  الرغم  على  أخطأن،  فالممرضات 
يخطئ  كيف  ألفهم  تجارب  إجراء  في  فكرت  المستشفى،  غادرت  وبعدما 
البشري؟  للسلوك  الصحيح  النموذج  هو  ما  حدسنا؟  يخذلنا  أين  أحياناً.  حدسنا 
لنا  وكيف  األخطاء،  نقترف  كيف  األشخاص،  يتصرف  كيف  أفهم  أن  أردت 

تصّرفاتنا. تحسين 
فيها.  أفكر  ولم  كلها  خياراتي  أدرس  لم  “عقالنياً”.  قراراً  يكن  لم  قراري 
تفكير. طول  دون  من  اندفعت  لفهمه.  وتحّمست  شغفي،  أثار  موضوعاً  وجدت 

ماذا تعلمنا من علم االقتصاد السلوكي بشأن كيفية صنع القرار لدى األفراد 
والمجموعات؟ كيف غيرت هذه المعلومات نظرة علماء االقتصاد إلى 
صنع القرار؟ ما هي آثار ذلك على سياسات للصحة والتعليم والرفاه؟

األشخاص، عموماً، ال يتخذون قرارات عقالنية وال يفكرون ملياً قبل اتخاذها. 
الهواتف  على  وإدماننا  القيادة  أثناء  النصية  الرسائل  كتابة  ظاهرة  مثالً  لنأخذ 
النصية  الرسائل  فغالبية  اإلطالق.  على  عقالني  غير  تصرف  هذا  النقالة. 

فورياً. اهتماماً  تستدعي  ال  نتلقاها  التي  اإللكتروني  البريد  ورسائل 
على  جرذ  يحصل  المخبرية،  التجارب  في  العشوائية.  مفهوم  يدخل  هنا، 
ُمنح الطعام عشوائياً  التي يدوس فيها على عتلة. وإن  المائة  المرة  الطعام في 
في أي مرة يدوس فيها الجرذ بين 1 و200، سيظل يدوس لفترة أطول أمالً في 
الفينة  فبين  هواتفنا.  على  مدمنون  نحن  السبب،  ولهذا  مكافأة.  على  الحصول 
بالهاتف.  أو رسالة مشّوقة جداً، فنزداد تعلقاً  إلكترونياً  واألخرى، نتلقى بريداً 

القيادة. أثناء  األوقات، وحتى  أغلب  نتفقد هواتفنا في  ونظل 
الرياضة  ممارسة  في  والتقصير  األكل  في  المبالغة  على  ذلك  وينطبق 
األخرى  المجاالت  من  الماليين  جانب  إلى  المالية  القرارات  اتخاذ  وكيفية 
حيث نفشل في االختيار. وعلى صعيد السياسات، ليست المشكلة دائماً مشكلة 
المعلومات.  في  نقص  مشكلة  المشكلة  ليست  مثالً،  التدخين،  ففي  معلومات. 
النموذج  كان  وإذا  سلوكهم.  تغيير  على  األشخاص  تحث  أداة  والسياسة 
الذي تستند إليه السياسة خاطئاً، ستفشل هذه السياسة. وال بد من إعادة النظر 
في بعض االفتراضات التي تتضمنها النماذج المعيارية. على سبيل المثال، ال 

الطويل. المدى  عادة على  الناس  يفكر 

فالمصرفيون  النموذج.  فهم  بد من  المصرفية، ال  باألنظمة  يتعلق  ما  وفي 
لزيادة  سياسات  وتوضع  تتضارب.  المصالح  ولكن  سيئين،  أشخاصاً  ليسوا 
أفضل  نظرية  إيجاد  والمطلوب  كبيراً.  فرقاً  ُتحدث  ال  أنها  إال  مثالً،  الشفافية 
لفهم كيفية تصرف األشخاص وتضارب المصالح والخطوات الممكن اتخاذها 

التضارب. هذا  من  للحد 

القدرة على عيش حياة مديدة وصحية والوصول إلى المعلومات 
والمشاركة واتخاذ القرارات هي من ركائز الرفاه في نهج التنمية 

البشرية. ووفقاً لهذه الوجهة، يجب أن تهدف التنمية إلى توسيع 
الخيارات المتاحة لألفراد. على ضوء ما نعرفه من علم االقتصاد 

السلوكي، هل تعتبر أنه يمكن تحديد هذه الوجهة أو تعديلها؟
عليها  تترتب  ال  عندما  جيدة  كلها  الخيارات  ساذجة.  لكنها  جميلة  وجهة  هذه 

االختيار. بعبء  ُيعَرف  ما  إلى  المتاحة  الخيارات  تفضي  أن  ويمكن  كلفة. 
هنا، يجب أن نتساءل: هل نساعد األشخاص عندما نمّدهم بالخيارات؟ هل 
جهاز  تنزع  متى  أي  ذويك  لحياة  حداً  تضع  متى  تختار  أن  أتريد  عادل؟  هذا 

االصطناعي؟ الحياة 
األكل.  أو  القهوة  شرب  مكان  اختيار  مثل  صغيرة  قرارات  الناس  يتخذ 
وفي  األسهل.  يختارون  بل  الخيارات،  هذه  في  للتفكير  الوقت  لديهم  وليس 
يتخذ  كما  التصرف.  على  كاملة  قدرة  مع  باالختيار  يقومون  ال  الحاالت،  هذه 
األشخاص قرارات متوسطة األهمية مثل شراء آلة تصوير أو جهاز ستيريو. 
وأتيح  الصحيحة  المعلومات  توفرت  إذا  االختيار  فيها  يصيبون  قرارات  فتلك 

اختيارهم. في  فكروا  وإذا  الوقت  لهم 
واالدخار  منزل  وشراء  الزواج  مثل  األهمية  بالغة  خيارات  الناس  ويتخذ 
ُتشل  مثالً،  الصحية  أوضاعهم  عن  سيئة  أخباراً  يتلقون  وعندما  وغيرها. 
بسرطان  المصابين  عالج  أن  الدراسات  وتظهر  االختيار.  على  قدرتهم 
جراحاً،  الطبيب  كان  فإذا  يستشيرونه.  طبيب  أول  على  يعتمد  البروستات 
مختلفة  عالجية  خطة  يتبعون  آخر،  طبيباً  استشاروا  وإذا  لجراحة.  يخضعون 

للجراحة. يخضعون  وال 
الصغيرة  القرارات  اتخاذ  على  األشخاص  نساعد  أن  الضروري  ومن 

تحديداً. والكبيرة 

نود أن نتعرف إلى طريقة تصرف األفراد ضمن مجموعات. 
إلى أي مدى تتأثر القرارات الفردية باألعراف االجتماعية والقيم 
والقوالب النمطية واألحكام المسبقة؟ وكيف تنشأ المعايير المتعلقة 

باإلنصاف والتعاون والنزاهة، وكيف يمكن الحفاظ عليها؟
ويتساءل  مختلفة.  أوجه  الصفة  ولهذه  العقالني.  بالتبرير  النزاهة  ترتبط 
الناس: إلى أي حد يمكن أن أكون غير نزيه وأظل أشعر بالرضا عن نفسي؟ 
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ال بد للمجتمع أن ينظم 
الموارد والتكنولوجيا 
والخبرات والسياسات 

والمؤسسات لتمكين األفراد 
من أن يخطوا نحو الحرية

المحرومين  أو  المهمشين  األشخاص  لدى  ال سيما 
والفئات التي ال يمكن توسيع حريتها من خالل ما 

فقط. األفراد  ينجزه 
االجتماعية  للمؤسسات  الجماعية  واإلمكانات 
ينشد  فرد  وكل  الحاالت.  من  العديد  في  ضرورية 
يستطيعون  الذين  هم  قلة  ولكن  الجوع  من  حرية 
بد  وال  الفردي.  بمجهودهم  الحرية  بهذه  الفوز 
للمجتمع من تنظيم الموارد والتكنولوجيا والخبرات 
أن  من  األفراد  لتمكين  والمؤسسات  والسياسات 
يخطوا نحو الحرية. وال يمكن للعاملين في السخرة 
باإلمكانات  يستعينوا  لم  ما  النمط  هذا  من  االنعتاق 

المؤسسات. إمكانات  أو  الجماعية 
وتشكل المجموعات واالئتالفات وسيلة لممارسة 
في  تفوق  التي  التصرف  على  الجماعية  القدرة 
التي  للمجموعات  ويمكن  الفرد.  قدرة  تأثيرها 
ينشئها  قد  التي  تلك  فيها  بما  األفراد،  إليها  ينتمي 
حريات  وتمنحهم  إمكاناتهم  توسع  أن  األفراد، 
غرامين  هو مصرف  ذلك  على  مثال  جديدة. وخير 
من  مجموعات  ساعدت  حيث  بنغالديش،  في 
النساء  من  أفراد  تمكين  على  الفقيرات  النساء 
الجهود  تكن  لم  مبادرة  في  واجتماعيًا  اقتصاديًا 
القطاع غير  العمال في  ونّظم  عليها.  لتقدر  الفردية 
للمطالبة  البلدان  من  العديد  في  صفوفهم  النظامي 
وبفضل  أفضل.  ظروف  على  الحصول  في  بحقهم 
تمكن   ،2002 عام  منذ  الجماعي  والعمل  التنظيم 
عاملو النفايات في بوينس آيرس من تحويل نشاط 

نظام  إلى  المتقدمة  التكنولوجيا  الى  يفتقر  خطر 
ظروف  يقدم  المدن،  في  التدوير  إلعادة  تعاوني 
ويحد  المالئمة  بالتكنولوجيا  ويعمل  الالئق  العمل 

من تشغيل األطفال22.

القيــم واألعراف االجتماعية: آثارها على التعميم

معايير  في  االجتماعية  واألعراف  القيم  تؤثر 
ويمكن  البشرية.  التنمية  بفعل  تتسع  التي  الحريات 
بها  المعترف  الحريات  من  المجتمعات  تحد  أن 
الهوية  ومغايري  والمثليين  النساء  مثل  أفراد  لدى 
الجنسية وذوي اإلعاقة والمنتمين إلى عرق أو دين 
معّين )الفصل 2(. فعندما يتوقع المجتمع من المرأة 
أن تزاول عمل الرعاية غير المدفوع األجر فحسب، 
يثني الفتيات ضمنيًا أو صراحًة عن متابعة التعليم 

طاقاتهن. كامل  وتحقيق  العالي 
اهتمامًا  االجتماعية  والقيم  األعراف  تعير  ال  وقد 
أسر  في  توقعها  بل  لإلجحاف،  المعرضة  للفئات 
والممارسة.  الثقافة  في  الراسخة  المسبقة  األحكام 
المرأة تمييزًا صريحًا وضمنيًا في المدرسة  وتواجه 
تكافئ  أن  ُيتوقع  بيئة  في  ينتشر  تمييز  والعمل23، 
التعليم  اإلنسان موضوعيًا على جدارته مثل قطاع 
المتقدمة،  البلدان  وفي  العلمية24.  واألوساط  العالي 
على  الفرص  وانعدام  التمييز  من  الفئات  تعاني  قد 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  وفي  العرق.  أساس 
األمريكيين  األطفال  المربين ضد  تحّيز  تبدأ مظاهر 

مساهمة خاصة

البلدان.  بعض  في  مسموحة  الرشوة  مثالً،  االجتماعية.  باألعراف  مرتبط  هذا 
ويتساءل األشخاص عما هو مقبول هنا. فينتهي بهم األمر إلى قبول الرشوة. إن 
كنت تعيش في بلد جرت فيه العادة على أن يرتشي المسؤولون الحكوميون، تقنع 

نفسك بأن هذه الممارسة مقبولة.
وفي الواليات المتحدة األمريكية، ال ُيحاسب أحد على التنزيل اإللكتروني غير 
القانوني. هذا فساد! ولهذه الظاهرة منحى اجتماعي ملحوظ. فالناس يعلمون أنها 
ممارسة غير قانونية. ولكن مدلولها األخالقي يسقط ألن معظم الناس يقبلون عليه.

 ما مدى أهمية صورة الذات أو نظرتنا إلى أنفسنا عند اتخاذ القرارات؟
في أي مجاالت ينطبق هذا المفهوم وما هي آثاره على وضع السياسات؟

فنسبة  األشخاص.  لدى  كلياً  معدومة  ليست  النزاهة  أن  التجارب   تظهر 

الغش لديهم أقل مما تفترضه نظرية األفراد العقالنيين. هم يبحثون عما يجلب 
لهم الراحة )وليس عما بوسعهم الحصول عليه من دون عقاب(. ويتحلى اإلنسان 
قواعد  وداخله  الذاتية،  صورته  وتهّمه  والصالح.  الخير  صفات  من  بالكثير 

اجتماعي. كبنيان  أساساً  يكّون  الحسن، ما  للسلوك 
غاية  تكون  أن  االجتماعية  األعراف  أثر  تستعمل  التي  للسياسات  ويمكن 
السائقين  توقف  عدم  بسبب  مشكلة  مثالً،  بوغوتا،  واجهت  وقد  الفعالية.  في 
عند  للوقوف  مهّرجين  المدينة  سلطات  فاستقدمت  الحمراء.  اإلشارة  عند 
المرور.  إشارات  يتوقفون عند  الذين ال  بالسائقين  الطرق واالستهزاء  تقاطع 
لنا رائعاً. هذا  يبدو  التدخل،  التفكير في هذا  يتحسن. وعند  الناس  فبدأ سلوك 
التي  والمفردات  المصطلحات  وتغيير  االجتماعية  األنماط  فهم  أهمية  يؤكد 

مختلفة. بطرق  أنفسهم  في  التفكير  على  وحثهم  الناس  يستعملها 

دان أريلي
بروفسور جايمس بي ديوك في علم النفس واالقتصاد السلوكي في جامعة ديوك
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لألشخاص حرية اختيار الهوية

األفارقة في مرحلة مبكرة، ما قبل المدرسة25. ويكاد 
هذا التحّيز والحكم المسبق يؤثر في جميع مراحل 
األفراد وتصرفاتهم صورة عن  أفعال  حياتهم. وفي 
حساب  على  البعض  تميز  التي  االجتماعية  التقاليد 

اآلخر. البعض 
التي  االجتماعية  لألعراف  المجموعات  وتخضع 
تؤثر أيضًا في سلوك األفراد وغالبًا ما تقّيد الحريات 
التصرف.  على  القدرة  وال سيما  بها،  ينادون  التي 
الحرية بهذه األعراف من وجهة  تأثر  وجرى تحليل 
بها  يستعين  التي  اآللية  أي  التكّيفية،  التفضيالت 
ظروفهم.  حسب  تفضيالتهم  لتكييف  األشخاص 
يحرف  وعي  غير  على  التفضيالت  هذه  وتكييف 
التي  للقيود  يتنبهون  فال  لحريتهم،  األفراد  تصور 

اختيارهم. حرية  تكبل 
على  التكّيفية  التفضيالت  مفهوم  وينطبق 
المناقشات المتعلقة بنوع الجنس26. ويتجلى حرمان 
لألعراف  نتيجة  التصرف  على  القدرة  من  اإلنسان 
والثقافة االجتماعية في ظاهرة الزواج المبكر، وعدم 
التي  والمواقف  األسرة،  موارد  على  المرأة  سيطرة 
تعرضها لخطر العنف ألنها امرأة. وعّبر نصف النساء 
معاناتهن من  أفريقيا عن  اللواتي شملهن مسح في 
أكثر  في  التصرف  على  القدرة  صعيد  على  حرمان 
المتعلمات  النساء  وتحظى  حياتهن.  في  مجال  من 
بمزيد من  المدن  يعشن في  اللواتي  أو  العامالت  أو 
النساء  من  المائة  في  و20  واالستقاللية.  الصوت 
الريفيات اللواتي لم ينلن من التحصيل العلمي أكثر 
ثالثة  الحرمان في  يواجهن  االبتدائي  المستوى  من 
المائة  في  واحد  بنسبة  مقارنة  أساسية،  مجاالت 
التعليم  الى  وصلن  اللواتي  المدن  في  النساء  من 

العالي27.
وال تأتي األعراف والقواعد والتقاليد االجتماعية 
السلوك  يتطور  ومعها  تتطور  فالمعايير  العدم.  من 

المتوقع والمقبول. وقد تتغّير الظروف التي انبثقت 
ال  قد  ذاتها  بحد  األعراف  ولكن  معينة  أعراف  عنها 
فما  الوقت.  مع  واألعراف  التقاليد  وتترسخ  تتغّير. 
إن يتخذ العرف، يصعب اقتالعه، ويبقى العديد من 
تتناقله  إرثًا  والمنحرفة  البالية  االجتماعية  األعراف 
األجيال. ونتيجة للضغط االجتماعي، تحافظ األسر 
عائلة  تقدمه  الذي  المهر  مثل  التقاليد،  بعض  على 
الزوجة وزواج األطفال. ويمكن أن تتسبب مخالفة 
أو  مالية  بخسارة  أو  نفسي  باضطراب  األعراف 
بحالة أسوأ من االثنين. وما يجب التركيز عليه في 
إليه  تفضي  ما  على  األعراف  أثر  هو  الحاالت  هذه 
هذه  لتغيير  أساليب  وتحديد  السليمة،  السياسات 

.)3-3 )اإلطار  األعراف 

تعدد الهويات: أثرها في القدرة على التصرف 
والرفاه

التصرف  على  الفرد  قدرة  في  الهويات  تعدد  يؤثر 
فالمواطنة،  وإمكاناته(.  وظائفه  )أي  رفاهه  وفي 
والجنس،  والطبقة،  الجغرافي،  والمنشأ  واإلقامة، 
وااللتزام  والوظيفة،  والمهنة،  والسياسة، 
معالم  من  بمعلم  منها  كل  يرتبط  فئات  االجتماعي 
الفئات  إلى  واالنتماءات  والهويات  الفرد.  هوية 
إلى  ينتمي  شخص  وكل  متحركة.  بل  ثابتة  ليست 
في  األفراد  ويولد  نفسه.  الوقت  في  فئات  عدة 
فئات معّينة، كما من جنس معّين، وجنسية معّينة، 
عن  ينفصلوا  أن  ويجوز  معّينة.  جسدية  وبخاصة 
مثل  فئات،  إلى  ينضموا  وأن  الدين،  مثل  فئات، 
التعريف  تختصر  واحدة  هوية  من  وما  الجنسية. 

حياته. طيلة  الفرد  عن 
ولألفراد  الهوية.  اختيار  حرية  ولألشخاص 
الهويات  اختيار  بحرية  التمسك  لهم  يسوغ  ما 

اإلطار 3-3 

استراتيجيات لتغيير األعراف االجتماعية

تصحيح االعتقادات الخاطئة حول ما يفعله اآلخرون أو 	 
يفكرون فيه.

استخدام آليات الضغط االجتماعي.	 
تغيير المعنى الرمزي للعرف االجتماعي.	 
ما 	  استغالل  أو  األعراف  مختلف  بين  تضارب  إحداث 

تضارب. من  بينها 

تغيير طريقة التلميح إلى االمتثال لألعراف.	 
لدى 	  األعراف  تأييد  على  تشجع  التي  الحوافز  تغيير 

الرئيسية. الفاعلة  الجهات 
إيصال الرسائل المضادة عن طريق الجهات المالئمة.	 
تصحيح كيفية تفاعل األعراف مع القوانين.	 

.World Bank 2014 :المصدر
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الترابط بين الحريات 
والخيارات هو من دواعي 

اإلنصاف بين األجيال

ألن  وقيمة  أهمية  وللحرية  عنها.  والدفاع  وإعالئها 
ما  في  التفكير  فسحة  يستحقون  األفراد  جميع 
وخيارات.  وخصائص  معالم  من  هويتهم  تحمله 
والحرية شرط ال يستقيم بدونه تعايش سلمي في 

المجتمعات المتعددة اإلثنيات والثقافات.
مرتبطة  مسائل  بثالث  البشرية  التنمية  وتتأثر 
الذي  الهويات  لتعدد  المتاح  الحّيز  أواًل،  بالهوية. 
يضيق أمام المهمشين الذين قد ُيحَرمون من حرية 
ينشدونها. وهذا حرمان خطير  التي  الهوية  اختيار 

التصرف. على  قدرتهم  من  يحد  ألنه  حياتهم  في 
واحدة  األشخاص هوية  العديد من  يفضل  ثانيًا، 
اختيار  بمنطق  يعترفون  وال  الهويات،  سائر  على 
والكراهية  التطرف  على  القضاء  ويمكن  الهويات. 
عن  عوضًا  المتعددة  الهويات  قبول  على  بالتشجيع 
أو  دين  أو  إثنية  بفئة  مثاًل  تختصر  واحدة،  هوية 
يجعل  الواحدة  الهوية  واعتناق  اجتماعية.  طبقة 
أو  المنافسة  موقع  في  المغايرة  الهويات  أو  الفئات 
التي  المتعددة  الهويات  المنطق  العداء. ويغفل هذا 
أو  األسرة  صلة  أو  اإلنسانية  مثل  تشاركها  يمكن 
التصرف  لحرية  ضروري  الهويات  وتعدد  الجيرة. 
وظائف  استكشاف  فرصة  لألشخاص  يتيح  ألنه 

االستقاللية. ويعزز  مختلفة  وإمكانات 
هويات  إلى  المنتمية  الفئات  تتفاعل  ثالثًا، 
وعلى  السياسي  النفوذ  على  وتتنافس  مختلفة 
فئات  تسعى  ما  وغالبًا  محدودة.  اقتصادية  موارد 
أخرى  فئات  حساب  على  النفوذ  من  مزيد  إلى 
هذه  في  ويصعب  قوة.  مواقع  في  نفسها  فتحصن 
الذي  والسياسي  االقتصادي  النفوذ  إضعاف  الحالة 
وتخسر   .)2 )الفصل  واحدة  فئة  في  محصورًا  بات 
مثل  الحرمان،  من  تعاني  التي  المهمشة  الفئات 
اإلثنية،  واألقليات  السن  وكبار  األصلية  الشعوب 

البشرية. التنمية  في  التقدم  يسبقها  وقد 
وتشارك  للتفاعل  مساحة  لها  الفئات  أن  غير 
الهواجس في نظام ديمقراطي قائم على المشاركة. 
للمجتمع  مشترك  مفهوم  إلى  تتوصل  أن  ويجب 
يحظى  لكي  والنقاش،  التفاوض  خالل  من  العادل 
الهويات ويختار  الجميع بحرية استكشاف مختلف 
كل شخص ما يشاء. ويمكن تعزيز القيم والتطلعات 
فيه  تشارك  جماعي  خطاب  طريق  عن  الجماعية 

وفعال. صحيح  أساس  على  كلها  الفئات 

الترابط بين الحريات: حتمية المفاضالت

في  الجميع  بحق  البشرية  التنمية  نهج  يقول 
شخص  حرية  ولكن  ينشدونها،  التي  الحياة  عيش 

شخص  حرية  مع  تتداخل  أن  يمكن  مجموعة  أو 
التداخل  هذا  يكون  وقد  أخرى.  مجموعة  أو  آخر 
ظل  وفي  متعمدًا.  هدفًا  أو  مقصودة  غير  نتيجة 
االقتصاد السياسي السائد في المجتمع، قد تحاول 
المجموعات الثرية والقوية أن تقّيد حرية اآلخرين. 
ويظهر ذلك في تحّيز السياسات التي تنصف فئات 
وفي  المالية،  الوفرة  حيث  من  أخرى  حساب  على 
عمل  أسلوب  وفي  القانوني،  النظام  سير  طريقة 
المؤسسات في العديد من البلدان. وسيطرة النخبة 
فرص  لقضم  واألقوياء  األثرياء  من  محاولة  هي 

الفقراء والمحرومين.
االكتفاء  يجوز  ال  البشرية،  التنمية  نهج  وحسب 
فعلى  والحريات.  اإلمكانات  توسيع  إلى  بالدعوة 
بشأن  وتقرر  مفاضالت  تجري  أن  المجتمعات 
المحدودة،  الموارد  على  المتنافسة  الفئات  مطالب 
توزيع  في  التباين  ظل  في  األولويات  تحدد  وأن 
واالحتواء  والمشاركة،  والصوت  والثروة  الدخل 
المبادئ  تحدد  أن  المجتمعات  وعلى  والتنوع. 
لتسوية هذه القضايا في نقاش عقالني لبناء نفسها 

على أسس عادلة.

التنمية المستدامة: عدالة اجتماعية

دواعي  من  هو  والخيارات  الحريات  بين  الترابط 
المستقبل  أجيال  فحريات  األجيال.  بين  اإلنصاف 
وقد  الحاضر.  أجيال  حريات  عن  عزلة  في  ليست 
عن   2011 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  في  ورد 
الحريات  توسيع  أنها  المستدامة  البشرية  التنمية 
الحرص  مع  اليوم،  يعيشون  للذين  الحقيقية 
في  سيعيشون  من  بحريات  المساس  عدم  على 

المستقبل28.
التصورات  من  العديد  مع  الفكرة  هذه  وتلتقي 
انعكاس  أيضًا  لكنها  البيئية،  لالستدامة  التقليدية 
تجارب  في  بالمساواة  ويقول  التعميم،  لمفهوم 
الواحد  الجيل  أفراد  بين  القيمة  حيث  من  الحياة 
التنمية  نهج  ويعتبر  المختلفة.  األجيال  وبين 
التوزيع  باإلنصاف في  ُتعنى  أن االستدامة  البشرية 
ضمن الجيل الواحد وبين األجيال. وتقارير التنمية 
البشرية تؤكد على هذا النهج المتكامل لالستدامة.

ويكرر نهج التنمية البشرية أن التنمية المستدامة 
ال تقتصر على حماية الموارد الطبيعية والبيئة، وأن 
متساوية  وغير  بالغة  آثارًا  يترك  البيئي  التدهور 
للمخاطر،  والمعرضين  والمهمشين  الفقراء  على 
الشعوب  يقع على  المناخ  تغّير  األثر من  أعظم  وأن 
فالتنمية  فيه.  طولى  يد  لها  يكن  لم  التي  والبلدان 

 الفصل 3 الوصول إلى الجميع: قضايا التحليل والتقييم    |    93



 كّلما ازداد تأثير المرأة
على دخل األسرة، واتسعت 
مشاركتها في االقتصاد، 
وارتفعت نسبة التحاق 
الفتيات في التعليم العالي، 
 تعاظمت المنافع

العائدة على األسرة 
والمجتمع والوطن

تجسيد  البشرية،  التنمية  وجهة  حسب  المستدامة، 
االجتماعية. للعدالة 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة:
معالم حيوية

الجميع  إلى  البشرية  التنمية  وصول  مبدأ  يقتضي 
وعندما  المرأة.  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة 
تختارها،  التي  المهنة  بمزاولة  للمرأة  ُيسَمح 
بحماية  وتحظى  المالية،  الخدمات  على  وتحصل 
على  قادرة  تصبح  األسري،  العنف  من  القانون 
إطالق كامل طاقاتها. فكّلما ازداد تأثير المرأة على 
االقتصاد،  في  مشاركتها  واتسعت  األسرة،  دخل 
وارتفعت نسبة التحاق الفتيات في التعليم العالي، 
والمجتمع  األسرة  على  العائدة  المنافع  تعاظمت 

والوطن.
الجنسين  بين  المساواة  معالجة  من  بد  وال 
ويتناول  ومتكامل.  معمم  نحو  على  المرأة  وتمكين 
المستدامة  التنمية  أهداف  من  الخامس  الهدف 
النساء  الجنسين وتمكين كل  بين  المساواة  تحقيق 
ذات  والمؤشرات  المقاصد  ويعرض  والفتيات، 
الصلة. ولكن ال يجب حصر المساواة بين الجنسين 
إذ يتضمن كل من  المرأة في هدف واحد،  وتمكين 
الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة )حول 
)حول  الرابع  والهدف  والرفاه(  الجيدة  الصحة 
الجنس.  نوع  على  تركز  مقاصد  الجيد(  التعليم 
وتعطي هذه األهداف والمقاصد زخمًا قويًا لتحقيق 

المستدامة. التنمية  أهداف  سائر 
والمساواة  التكافؤ  بين  الخلط  يتم  ما  وغالبًا 
المساواة  هو  الجنسين  بين  التكافؤ  الجنسين.  بين 
فتشير  الجنسين،  بين  المساواة  أما  األرقام.  في 
ولها  والمرأة  الرجل  بين  االجتماعية  العالقة  إلى 
بناء  في  المرأة  مشاركة  مثال  فلنأخذ  أعمق.  أبعاد 
السالم إلنهاء الصراعات. في بعض األحيان، ُتدعى 
شرط  الستيفاء  فقط  المفاوضات  طاولة  إلى  نساء 
لتشارك  المرأة  تمكين  لكن  المتساوية،  المشاركة 
وفي  الفعلي29.  التأثير  من  تمّكنها  يعني  بفعالية 
اآلونة  في  كولومبيا  شهدتها  التي  السالم  عملية 
من  المفاوضات  في  المشاركين  ثلث  كان  األخيرة، 
النساء. وبفضل قدرتهن على الضغط، اعُتبر مرتكبو 
مخولين  غير  الصراع  إبان  الجنسي  العنف  جرائم 
االقتصادي  الدعم  بتوفير  طالبن  كما  العفو.  لنيل 
أنشطة  تنفيذ  بهدف  الريفية  المناطق  في  للنساء 
عملية  في  المرأة  ُتشَرك  عندما  جديدة30.  إنمائية 
لما  يدوم  اتفاق  حصول  احتمال  يزداد  السالم، 

ال يقل عن عامين بنسبة 20 في المائة، ولما ال يقل 
المائة31. في   35 بنسبة  عامًا   15 عن 

هل التقدم في التنمية البشرية يشمل 
الجميع: متطلبات التقييم

الجميع  كان  إذا  ما  لتحديد  المتوسطات  تكفي  ال 
هنا  من  البشرية،  التنمية  في  التقدم  من  يستفيد 
إن  التقييم  ينجح  ولن  مفصل.  نهج  اعتماد  ضرورة 
أن  الضروري  من  بل  الكمي،  الجانب  على  اقتصر 
البيانات  بد من مراجعة  النوعي. وال  الجانب  يشمل 
المتعلقة  تلك  وال سيما  التصرف،  حرية  حول 
بالصوت والمساءلة. ويمكن استقاء معلومات هامة 
دليل  مثل  البشري،  للرفاه  األخرى  المؤشرات  من 
التقدم االجتماعي32. وإلنتاج البيانات ونشرها، ال بد 
في  والتشارك  المعمقة،  البحوث  في  التوسع  من 
التحالفات بين  التجارب، وإجراء المشاورات، وبناء 

أصحاب المصلحة.

المنظور التفصيلي

يتطلب تقييم ما إذا كان التقدم في التنمية البشرية 
المنطقة ونوع  بيانات مفصلة حسب  للجميع  متاحًا 
والوضع  المدن،  أو  األرياف  في  والمكان  الجنس، 
اإلثني.  واألصل  والعرق،  واالقتصادي،  االجتماعي 
وتظهر البيانات المفصلة المتوسطات والفئات التي 
أهملها التقدم في التنمية وأماكن وجودها وأسباب 

اإلهمال.
فئات.  على  التنمية  عوائق  تقع  ما  وكثيرًا 
معّينة،  بخصائص  يتفردون  الذين  فاألشخاص 
هويات  ويحملون  معّينة،  أماكن  في  ويعيشون 
غيرهم  من  تعرضًا  أكثر  يكونوا  أن  يحتمل  معّينة، 
ضحية  وللوقوع  الضرورية،  الخدمات  من  للحرمان 
االجتماعي. اإلقصاء  أشكال  من  وغيره  التمييز 

البشرية الجميع،  التنمية  التقدم في  ولكي يشمل 
والمهمشة  المستبعدة  الفئات  تحديد  من  بد  ال 
مفصلة  ببيانات  غالبًا،  باالستعانة،  حرمانها،  ودرجة 
فالتقرير  البشرية.  للتنمية  الوطنية  التقارير  في 
إثيوبيا،  في   2014 لعام  البشرية  للتنمية  الوطني 
مفصلة   البشرية  التنمية  دليل  أرقام  تضمن  مثاًل، 
البشرية  للتنمية  الوطني  والتقرير  المناطق،  حسب 
لعام 2010 في المكسيك تضمن أرقام دليل التنمية 
البشرية مفصلة حسب الشعوب األصلية، كما عرض 
في   2012 لعام  البشرية  للتنمية  الوطني  التقرير 
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سيكون من الضروري 
االستثمار في القدرات 

 اإلحصائية الوطنية،
وحشد المزيد من التمويل 
إلجراء مسوح أطول وأكثر 

تفصياًل تستهدف الفرد عوضًا 
عن األسرة، وزيادة استعمال 

البيانات الضخمة لتحسين 
تغطية المسوح وتوسيعها

مفصلة  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل  أرقام  الصومال 
حسب المناطق )أي مناطق البدو واألرياف والمدن 
أن  على   2030 عام  خطة  وتنص  ذلك(33.  إلى  وما 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  التقدم 
ومتاحة  الجودة  عالية  بيانات  على  سيعتمد 
ونوع  الدخل،  حسب  ومفصلة  وموثوقة  وآنية 
ووضع  اإلثني،  واألصل  والعرق،  والعمر،  الجنس، 
من  وغيرها  الجغرافي،  والمكان  واإلعاقة،  الهجرة، 

الوطني34. السياق  في  المهمة  الخصائص 
الجميع  تمكين  أن  على  المبدئي  االتفاق  ومع 
البشرية  التنمية  في  التقدم  من  االستفادة  من 
كيفية  عن  السؤال  يبقى  مفصلة،  بيانات  يتطلب 
دقة  األكثر  هي  مسوح  فأي  البيانات.  هذه  توفير 
وتكثر  لجمعها؟  الكلفة  حيث  من  فعالية  واألكثر 
تتسم،  التي  البيانات  جمع  كيفية  حول  التساؤالت 
فقد  وسياسية.  ثقافية  بحساسية  أهميتها،  على 
الفئات  من  العديد  على  الضوء  البيانات  تسلط  ال 
المثليات  حال  في  كما  الخصوصيات  هذه  بسبب 
ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين 
وقد  الجنسين.  صفات  وحاملي  الجنسية  الهوية 
أو  التمييز  درجات  أشد  من  تعاني  فئات  تحجب 
الدقيقة  البيانات  جمع  يجعل  ما  هويتها،  التجريم 
تفصيل  أيضًا  محبذًا  وليس  مستحيلة.  شبه  مهمة 
اإلثنية.  الفئات  أو  األصلية  للشعوب  البيانات 
والسياسية  الثقافية  العوائق  هذه  على  والتغلب 
يطرح  هويتها  عن  الفئات  كشف  دون  تحول  التي 

المعرضة  الفئات  إلى  الوصول  في  كبيرًا  تحديًا 
والتهميش. لإلقصاء 

من  وغيرها  والتعليم  بالصحة  المتعلقة  والبيانات 
جوانب الرفاه مفصلة أصاًل حسب نوع الجنس والعمر 
والموقع وفئة الدخل العشرية، ومستمدة من المسوح 
والصحية،  الديمغرافية  المسوح  فيها  بما  األسرية 
ودراسة  للمجموعات،  المؤشرات  المتعددة  والمسوح 
من  مزيد  بذل  ويمكن  المعيشة35.  مستويات  قياس 
قابليتها  وتحسين  المسوح  هذه  عدد  لرفع  الجهود 
للمقارنة، ولكن استعمال ما هو متاح أصاًل من بيانات 
مفصلة هو الخطوة األولى نحو فهم أنماط اإلقصاء. 
القدرات  في  االستثمار  الضروري  من  وسيكون 
التمويل  من  المزيد  وحشد  الوطنية،  اإلحصائية 
الفرد  تستهدف  تفصياًل  وأكثر  أطول  إلجراء مسوح 
عوضًا عن األسرة، وزيادة استعمال البيانات الضخمة 

وتوسيعها. المسوح  تغطية  لتحسين 
كما يمكن حشد البيانات المفصلة من خالل مسوح 
في  ُأجري  ميداني  مسح  كشف  وقد  التصورات. 
نيجيريا في عام 2015 أن تصورات السكان لما يهدد 
أمنهم من حيث قدرة االعتماد على الذات أو خسارة 
منطقة  في  أقوى  جاءت  المصرفية  المدخرات 
الجنوبية  المنطقة  في  منها  االتحادية  العاصمة 
)الشكل 3-2(. وتعطي هذه المعلومات إنذارًا لصانعي 
الشعور  تعترض  التي  العوائق  بشأن  السياسات 
وضرورة  االتحادية  العاصمة  منطقة  في  باألمان 

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية36.

الشكل 2-3

تصورات السكان لما يهدد أمنهم أقوى في منطقة العاصمة االتحادية منها في المنطقة الجنوبية في نيجيريا 
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في  المطلوبة  التفاصيل  تحديد  يصعب  وقد 
أبعاد  ضمن  المساواة  عدم  عن  للكشف  البيانات 
والتهميش  اإلقصاء  أنماط  فهم  غير  من  محددة 
البيانات  جمع  أهمية  هنا  من  المجتمع.  في 
حول  والتاريخية  النوعية  البحوث  إلى  استنادًا 
مثاًل،  منغوليا  ففي  سياق.  كل  في  األنماط  هذه 
عام  وفي  اإلعاقة.  حسب  البيانات  تفصيل  جرى 
من  البالغين  المتعلمين  غير  نسبة  جاءت   ،2010
األشخاص ذوي  فئة  أكثر في  أو  10 سنوات  العمر 
الفئات  بسائر  مقارنة  أضعاف  بثالثة  أعلى  اإلعاقة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  أن  كما  السكانية. 
في   8 )ويبلغ  احتمااًل  أقل  هو  العالي  التعليم  إلى 
الفئات  لسائر  المائة  في   18 بنسبة  مقارنة  المائة 

السكانية(37.
في  الفوارق  تعزز  قد  ما  منطقة  في  والفوارق 
إبعاد  في  تمعن  دينامية  وُتحدث  أخرى  مناطق 
األشخاص عن التنمية البشرية. فعلى سبيل المثال، 
تعاني المرأة عمومًا من الحرمان في الحصول على 
كانت  وإذا  بالرجل.  مقارنة  البشرية  التنمية  منافع 
المرأة تعيش في منطقة هشة بيئيًا، تتعرض لحرمان 
مزدوج بسبب جنسها من ناحية وموقعها من ناحية 
فقيرة  المرأة  كانت  إذا  الحرمان  ويتفاقم  أخرى. 
أيضًا. وال بد للتقييم أن يتطرق إلى هذه الديناميات، 

المهملة. الفئات  على  أواًل  مركزًا 
نوع  هو  البيانات  لتفصيل  الرئيسية  األبعاد  وأحد 
في  واضح  غير  أو  غائب  البعد  هذا  أن  إال  الجنس، 
 ،2030 عام  خطة  وتركز  التنمية.  مؤشرات  معظم 
التنمية  أهداف  من  الخامس  الهدف  وال سيما 
بيانات  تتطلب  التي  المقاصد  على  المستدامة، 

ذلك38: في  بما  الجنس،  حسب  مفصلة 
• النساء 	 ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

مكان. كل  في  والفتيات 
• النساء 	 ضد  العنف  أشكال  جميع  على  القضاء 

في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات 
وغير  الجنسي  واالستغالل  بالبشر  االتجار  ذلك 

االستغالل. أنواع  من  ذلك 
• كزواج 	 الضارة،  الممارسات  جميع  على  القضاء 

األطفال والزواج المبكر والزواج باإلكراه، وتشويه 
لإلناث. التناسلية  األعضاء 

• والعمل 	 األجر  المدفوعة  غير  بالرعاية  االعتراف 
العامة. الخدمات  خالل  من  وتقديرهما  المنزلي 

• وتكافؤ 	 للمرأة  والفعالة  الكاملة  المشاركة  ضمان 
كافة  على  القيادية  المناصب  تولي  في  الفرص 
السياسية  الحياة  في  القرار  صنع  مستويات 

واالقتصادية والعامة.

• الصحة 	 خدمات  على  الجميع  حصول  ضمان 
اإلنجابية،  اإلنجابية والحقوق  الجنسية والصحة 
للسكان  الدولي  المؤتمر  عمل  لبرنامج  وفقًا 
 ،)1995( بيجين  عمل  ومنهاج   ،)1994( والتنمية 
منهما. كل  استعراض  لمؤتمر  الختامية  والوثيقة 

التقييم النوعي

لطالما كان التقدم في التنمية البشرية واسع النطاق 
ومثيرًا لإلعجاب من الناحية الكمية ولكنه ال يعطي 
أن  كما  النتائج.  جودة  تحليل  عند  نفسه  االنطباع 
تباين الجودة بين الفئات يمكن أن يكون حادًا. وفي 
ما يتعلق باألشخاص وحياتهم، يشير تدني الجودة 
إلى نقص في األدوات الالزمة التي تمّكن كل شخص 

من تحقيق كامل طاقاته والتعبير عن إمكاناته.
بالمدارس  يلتحقون  الذين  األطفال  وعدد 
ويرتادونها هو اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولكن 
المهارات  يتعلمون  ال  العالم  في  طفل  مليون   250
األساسية حتى ولو كان نصفهم قد أمضى ما ال يقل 
عن أربعة أعوام في المدرسة39. وفي معظم البلدان، 
من  الفقيرة  األحياء  على  الميسورة  األحياء  تتفوق 
المؤهلين وتوفر  حيث عدد الطالب وعدد األساتذة 
المرافق المحّسنة، ما يفضي إلى فوارق واسعة في 

التعلم.
وُتجرى اختبارات دولية منذ الخمسينات لمقارنة 
التعليم  مستويات  مختلف  على  المعرفي  اإلنجاز 
الفوارق في  أسباب  البلدان، وتحديد  بين  المدرسي 
المحاوالت  هذه  تعنيه  وما   .)4-3 )اإلطار  القياس 
هي  المعرفية  التنمية  أن  هو  التعليم  جودة  لتقييم 
الهدف الرئيسي للتعليم، وهي مقياس نجاح األنظمة 
مدى  الدراسي  االختبار  درجات  وتقيس  التعليمية. 
عند  الطالب  يكتسبه  وما  الدراسي  بالمنهج  اإللمام 

المدرسي. النظام  من  مرحلة  كل  انتهاء 
العالمي،  الصعيد  على  الناس  صحة  وتحسّنت 
 ،2015 عام  وفي  أطول.  حياة  يعيشون  وباتوا 
العالم  الوالدة في  المتوقع عند  العمر  ازداد متوسط 
لكنه   ،2000 عام  في  عليه  كان  عما  أعوام   4.9
وشهد  والبلدان.  المناطق  بين  كبيرة  فوارق  سجل 
في  زيادة  أعلى  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب 
و2015   2000 عامي  بين  المتوقع  العمر  متوسط 
)8.8 أعوام(، تليها منطقة جنوب آسيا )5.5 أعوام(، 
أعوام(40.   3.8( الكاريبي  والبحر  الالتينية  وأمريكا 
على  المضافة  األعوام  هذه  الناس  يعيش  ولكن هل 
متوسط العمر المتوقع في صحة، بعيدًا عن المرض 
مفهوم  برسم  السؤال  هذا  عن  واإلجابة  واإلعاقة؟ 

 الفوارق في منطقة ما
قد تعزز الفوارق في مناطق 
أخرى وُتحدث دينامية تمعن 
 في إبعاد األشخاص
عن التنمية البشرية
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يطل  ولم   .)2 )الفصل  جيدة  بصحة  المتوقع  العمر 
العمر المتوقع بصحة جيدة بمقدار العمر المتوقع، ما 
يعني أن السكان يعيشون حياة أطول عمومًا ولكن 
المرض  من  خالية  ليست  اإلضافية  السنوات  هذه 

واإلعاقة41.
وتوفر المرافق الصحية في المدن خدمات صحية 
األرياف.  في  الصحية  المراكز  توفره  مما  أفضل 
فئة  كل  أو  فرد  كل  يحظى  ال  الوضع،  لهذا  ونتيجة 
نوعية  تتابين  بل  الجودة،  العالية  البشرية  بالتنمية 

المتاحة. والفرص  المنجزة  اإلمكانات 

البيانات عن حرية التصرف

لطالما كانت حرية التصرف جزءًا ال يتجزأ من مفهوم 
التنمية البشرية، إال أن تقرير التنمية البشرية ال يهتم 
وهذا  بالرفاه.  اهتمامه  التصرف  على  بالقدرة  عادًة 
يعطي  ال  الذي  البشرية  التنمية  دليل  على  ينطبق 
حرية التصرف قيمة جوهرية تختلف بطبيعتها عن 
القيمة العملية. وما يصحح هذا اإلغفال الى حد ما 
أن  مع  الصلة،  ذات  والمقاييس  المرأة  تمكين  دليل 
بالمرأة  تتعلق  مسألة  ليست  التصرف  على  القدرة 

. فحسب
التصرف  حرية  تقييم  تعيق  التي  المشاكل  ومن 
حتى  ولكن  الرفاه.  بقياس  مقارنة  قياسها  صعوبة 
الكثير من  من دون قياسات دقيقة، يمكن استنباط 
المعلومات حول التقدم في بلوغ حرية التصرف )أو 
عدم بلوغها( في العالم، ال سيما لجهة تحديد الفئات 

أن  ُيحتمل  التي  وتلك  إهمالها،  وأسباب  المهملة 
ُتطَرح خارج مسار التنمية بفعل استمرار االتجاهات 
النتائج  كليًا ونسبيًا من  المحرومة  الراهنة. والفئات 
من  الحرمان  من  األحيان  أغلب  في  أيضًا  تعاني 

والحريات. والمشاركة  الصوت 
التصرف  على  القدرة  درجة  تتغّير  وقد 
التقدم  يؤثر  وقد  الفئات.  مختلف  لدى  والمشاركة 
والهيكليات  الحكومية  واألنظمة  التكنولوجيا  في 
التصرف. حرية  في  القانونية  واألطر  االقتصادية 
والعالقة إيجابية عمومًا بين الرفاه )بمقياس دليل 
والمشاركة  التصرف  على  والقدرة  البشرية(  التنمية 
الدولي(  للبنك  والمساءلة  الصوت  مؤشر  )بمقياس 
)اإلطار 3-5(، ولكن يمكن ألي بلد أن يحّل في مرتبة 
ومنخفضة  البشرية  التنمية  دليل  حسب  مرتفعة 
حسب مؤشر الصوت والمساءلة )الشكل 3-3(. وهذا 
ما يثبت فكرة التكامل بين المقياسين، ولو لم يكونا 
على أتّم ترابط. فيجوز أن تبلغ المجتمعات متوسطًا 
حرية  في  تبلغه  ال  قد  الرفاه  حرية  في  مرتفعًا 
إلى  تصل  أن  البشرية  للتنمية  كان  وإذا  التصرف. 
حرية  تعزيز  من  بد  ال  أبعادها،  مختلف  في  الجميع 
على  القدرة  مع  الرفاه  تقييم  ويساعد  التصرف. 
تقييم  اكتمال  على  السياسية  والمشاركة  التصرف 

البشرية. التنمية 
المرأة  تحّلي  مدى  التصرف  حرية  عناصر  ومن 
اتخاذ  في  مشاركتها  ومدى  التصرف  على  بالقدرة 
القرارات التي تؤثر في حياتها. ولهذا العنصر أهمية 
مختلف  إحصاء  أن  مع  البشرية  التنمية  في  بالغة 

 يساعد تقييم الرفاه
مع القدرة على التصرف 

 والمشاركة السياسية
 على اكتمال تقييم

التنمية البشرية

اإلطار 4-3

استخدام درجات االختبار لتقييم جودة التعليم

في  شتى  تعليمية  وأنظمة  بلداً   60 من  أكثر  يشارك 
والعلوم.  الرياضيات  دراسة  في  الدولية  االتجاهات 
للدراسة   2011 عام  دورة  في  تعليمياً  نظاماً   55 وشارك 
عام  وفي  العالم1.  في  القراءة  تقدم  مدى  لقياس  الدولية 
لمنظمة  التابع  للطلبة  الدولي  التقييم  برنامج  ُنفذ   ،2015

بلدان  معظمها  بلداً،   72 في  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
األخرى  المبادرات  وتشمل  الدخل.  ومتوسطة  صناعية 
اتحاد جنوب وشرق أفريقيا لرصد جودة التعليم الذي يضم 
16 بلداً، ومختبر أمريكا الالتينية لتقييم جودة التعليم الذي 

بلداً.  15 يضم 

االختبارات  هذه  كانت  إذا  ما  هو  المطروح  والسؤال 
الدولية تعطي تقييماً مفيداً لجودة نتائج التعليم في البلدان، أو 
أنها مجرد قياس لمدى تعلُّم الطالب للمنهج الدراسي. وبرنامج 
التقييم الدولي للطلبة هو البرنامج الوحيد القائم على اختبارات 
ال ترتبط مباشرة بالمناهج، لكن درجات االختبارات الوطنية 
في إطار هذا البرنامج هي متوسطات تخفي التباينات داخل 
البلد الواحد. ويقدم برنامج التقييم الدولي للطلبة ومختبر أمريكا 
الالتينية لتقييم جودة التعليم مزيداً من التفاصيل حول توزيع 
النتائج مثل األرباع، وحول االنحرافات المعيارية، والدرجات 

حسب التقسيم الخمسي لدخل األهل.

مالحظة
)https://nces.ed.gov/timss/( 1. الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم األمريكية: االتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم 

.)https://nces.ed.gov/surveys/pirls/( والدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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من األبعاد التي يسهل 
 قياسها مشاركة المرأة

في الحياة السياسية 
الوطنية وفي صنع القرار

قياسها  يسهل  التي  األبعاد  ومن  سهاًل.  ليس  أبعاده 
وفي  الوطنية  السياسية  الحياة  في  المرأة  مشاركة 
المخصصة  المقاعد  عدد  أساس  على  القرار،  صنع 

من  هو  المؤشر  )وهذا  الوطني  البرلمان  في  للنساء 
الجنسين(. ويكّمل هذا  بين  الفوارق  دليل  مؤشرات 
البشرية ويعطي صورة أشمل  التنمية  دليل  المؤشر 

الشكل 3-3

مؤشر حسب  ومنخفضة  البشرية  التنمية  دليل  حسب  مرتفعة  مرتبة  في  يحّل  أن  بلد  ألي   يمكن 
الصوت والمساءلة
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المصدر: الموقع اإللكتروني لمؤشرات الحوكمة في العالم التابع للبنك الدولي )www.govindicators.org(؛ مكتب تقرير التنمية البشرية.

اإلطار 5-3

مؤشر الصوت والمساءلة: نهج البنك الدولي

مؤشرات  ستة  من  مؤشر  هو  والمساءلة  الصوت  مؤشر 
أبعاد  لقياس  الدولي  البنك  وضعها  للحوكمة،  إجمالية 
والمساءلة،  الصوت  وتتناول  البلدان  في  الحوكمة 
الحكومة،  وفعالية  العنف،  وغياب  السياسي  واالستقرار 
الفساد.  ومكافحة  القانون،  وسيادة  التنظيمية،  والجودة 
ويرتكز كل مؤشر على معلومات مستمدة من عدة مصادر 
بيانات، من مسوح األسر والشركات، إلى التقييمات الذاتية 
الحكومية  غير  والمنظمات  األطراف  المتعددة  للمنظمات 
ويجمع  التجارية.  المؤسسات  عن  المعلومات  ومزودي 
مؤشر الصوت والمساءلة بيانات من المسوح لرصد مدى 

في المشاركة  على  معين  بلد  في  المواطنين  قدرة 

 اختيار حكومتهم ومدى حرية التعبير لديهم وحرية تكوين 
الجمعيات وحرية اإلعالم1.

وُيعاد حساب المتغّيرات الفردية المستمدة من مختلف 
حيث  واحد،  إلى  صفر  من  مقياس  على  البيانات  مصادر 
قيمة  تستخدم  ثم  النتائج.  أفضل  إلى  األرقام  أعلى  تشير 
والمساءلة.  الصوت  نتائج  تقديرات  لبناء  المقياس  هذا 
 214 حول  تقديرات  صدرت  و2015،   1996 عامي  وبين 
في وحدات قائمة على توزيع معياري طبيعي  وإقليماً  بلداً 
يتراوح تقريباً بين 2.5- و2.5. وهذا المؤشر، الذي يجري 
تحديثه سنوياً، استخدمه مكتب تقرير التنمية البشرية ألول 

. 22002 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  في  مّرة 

مالحظات
1. World Bank 2007, p. 262. 2. UNDP 2002.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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 المناطق كافة أحرزت
 تقدمًا في تضييق الفجوة

 في التمثيل البرلماني
بين النساء والرجال

الرئيسية  األبعاد  أحد  يتناول  إذ  البلدان،  تقدم  عن 
التصرف. على  المرأة  لقدرة 

التنمية  دليل  قيمة  تقديرات  في  الفصل  ويمكن 
والصحة  التعليم  نتائج  حساب  خالل  من  البشرية 
وتظهر  والرجال.  النساء  بين  مفصلة  والدخل 
الفوارق بين الجنسين في الرفاه واضحة في التعليم 
ويمكن  قياسها،  يسهل  الفوارق  فهذه  والصحة، 
فهمها إذ يعّبر عنها ببيانات موثوقة. من هنا إمكانية 
غير  البشرية  التنمية  دليل  تقديرات  استعمال 
المتعلقة  للنساء والرجال، أي تلك  بالدخل  المرتبطة 

والصحة. بالتعليم  حصرًا 
غير  البشرية  التنمية  دليل  أرقام  وتتحرك 
البرلمان  مقاعد  توزيع  ونسبة  بالدخل  المرتبطة 
كل  في  المنشود  االتجاه  في  والرجال  النساء  بين 
منطقة، حتى ولو تباينت النتائج عند نقطة البداية 
أن  إال   .)4-3 )الشكل  الوقت  مع  التغّيرات  وتفاوتت 
الفجوة  تضييق  في  تقدمًا  أحرزت  كافة  المناطق 
في التمثيل البرلماني بين النساء والرجال. وأفضل 
في  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  ألمريكا  كان  أداء 
الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  منطقة  أحرزت  حين 

تقدمًا محدودًا.

قياسات أخرى للرفاه

مختلف  ووضع  اقتراح  جرى  السنوات،  مر  على 
التنمية  إتاحة  البشري. وفي سياق  للرفاه  القياسات 
إذا كان بعض  القسم ما  للجميع، يحلل هذا  البشرية 
التقدم في تعميم  لرصد  القياسات يقدم إطارًا  هذه 

الرفاه.

دليل التقدم االجتماعي

البلدان على أساس  التقدم االجتماعي  دليل  يصنف 
التقدم االجتماعي، أي كيفية تحسن المجتمعات في 
المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية لكي 
عن  المكاسب  تتحقق  أن  ويمكن  الجميع42.  يستفيد 
طريق العمل اإلنساني المباشر، في إطار المؤسسات 
كنتيجة  أو  االجتماعي،  النشاط  أو  االجتماعية 
ويقيس  والثقافي.  االجتماعي  للتطور  طبيعية 
االجتماعية  لالحتياجات  البلدان  تلبية  مدى  الدليل 
للبلدان  النسبي  األداء  ويتضح  لمواطنيها.  والبيئية 
من خالل ثالثة وخمسين مؤشرًا حول االحتياجات 
اإلنسانية األساسية، وأسس الرفاه، وفرصة التقدم.

الشكل 4-3

االتجاه  في  هي  والرجال  النساء  بين  البرلمان  مقاعد  توزيع  ونسبة  بالدخل  المرتبطة  غير  البشرية  التنمية  دليل  أرقام 
منطقة كل  في  المنشود 
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دليل السعادة العالمي

مسوح  أساس  على  العالمي  السعادة  دليل  ُيحسب 
مختلف  في  السكان  من  كبيرًا  عددًا  تشمل  سنوية 
بأعلى  الذي يشعر سكانه  البلد  لتحديد  العالم  بلدان 
ف البلدان على أساس  مستوى من السعادة43. وُتصنَّ
األجوبة المستمدة من استبيان لتقييم الحياة يستند 
هذا  في  المشاركين  إلى  وُيطَلب  كانتريل.  سلم  إلى 
عشرة،  إلى  صفر  من  سلمًا  يتخّيلوا  أن  االستبيان 
أن  يمكن  حياة  أفضل  العاشرة  الدرجة  تمثل  حيث 
يعيشوها، بينما يمثل الصفر أسوء حياة ممكنة. ثم 
على  درجة  باختيار  حياتهم  تصنيف  إليهم  ُيطَلب 
نظرة  تعبر عن  النتيجة  أن  الباحثون  ويعتبر  السلم. 
بناًء  األجوبة  ح  وُترجَّ سعادتهم.  إلى  المستجيبين 
المحلي  الناتج  مستوى  أخرى:  عوامل  ستة  على 
والسخاء،  المتوقع،  العمر  ومتوسط  اإلجمالي، 

والفساد. والحرية،  االجتماعي،  والدعم 

دليل »حياة أفضل«

بلدًا   35 يضم  مركب  دليل  هو  أفضل«  »حياة  دليل 
إضافة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  من 
أفريقيا.  وجنوب  والبرازيل،  الروسي،  االتحاد  إلى 
محورًا  عشر  ألحد  وفقًا  الرفاه  الدليل  هذا  ويقيس 

على صعيد الظروف المعيشية )أي السكن، والدخل، 
والتعليم،  الجماعة،  )أي  الحياة  ونوعية  والوظائف( 
والصحة،  المدنية،  الحياة  في  والمشاركة  والبيئة، 
العمل  بين  والتوزان  والسالمة،  الحياة،  عن  والرضا 
هذا  وضع  في  المواطنون  ُيشَرك  كما  والحياة(44. 

قيمته. في  رأي  لهم  يكون  لكي  المؤشر 

القياسات الذاتية للرفاه

أو  للرفاه  الذاتية  القياسات  البلدان  بعض  يؤيد 
السعادة. على سبيل المثال، لدى مملكة بوتان دليل 
من  المتحدة،  والمملكة  الوطنية45.  للسعادة  إجمالي 
طليعة  في  هي  الوطنية،  اإلحصاءات  مكتب  خالل 
البلدان التي اعتمدت رسميًا قياس الرضا عن الحياة 
الوطني46.  الرفاه  قياسات  جانب  إلى  والسعادة 
ويعتبر المؤيدون لهذه القياسات أن استعمال قياس 
العديد  حول  الناس  مشاعر  يختزل  للسعادة  واحد 
في  الترجيح.  ضرورة  ينفي  الرفاه،  جوانب  من 
الفرد قد ترتبط أيضًا  حين يعتبر آخرون أن سعادة 
المجتمع،  في  المطلق  وغير  النسبي  رفاهه  بمستوى 
العديد  ويفكر  البلدان.  بين  المقارنة  دون  يحول  ما 
بعيدة  بنظرة  الشباب،  فيهم  بمن  األشخاص،  من 
بتحقيق  األمر  يتعلق  عندما  المستقبل  إلى  األمد 

.)6-3 )اإلطار  »جيد«  مستوى  إلى  ترقى  حياة 

اإلطار 6-3 

رؤية بعيدة للمستقبل: قائمة ليمرز

بمنظور  االبن  كينغ  لوثر  مارتن  نادى   ،1967 عام  في 
االستجابة   ”Hope XXL“ شباب مجموعة  ويحاول  عالمي. 
جميع  يتمكن  أن  في  المجموعة  هذه  فترغب  النداء.  لهذا 
الناس من عيش حياة يرونها “جيدة” )أي على درجة 8 وما 

.)10 إلى  سلم من صفر  فوق على 
في   2009 عام  في   ”Hope XXL“ مجموعة  وتأسست 
هولندا. وأعد عشرة شباب من منطقة ليمرز النسخة األولى 
المستقبل. ومنذ ذلك  إلى  ليمرز: نظرة طويلة األمد  لقائمة 
إليها  ينضم  دولية  حركة  المجموعة  هذه  أصبحت  الحين، 
قائمة  تطوير  وجرى  أفكارهم.  ويتشاركون  الشباب  آالف 
ليمرز في سلسلة من الفعاليات الدولية، بما في ذلك المؤتمر 
إعداد  وتولى  أنان.  كوفي  بحضور   2012 لعام  األوروبي 
النسخة األخيرة شباب من مختلف أصقاع العالم أثناء انعقاد 
العالمية لمجموعة “Hope XXL” في كوستاريكا في  القمة 

كانون الثاني/يناير 2015. وُعرَضت على األمم المتحدة في 
شباط/فبراير 2015. وتدعو مجموعة “Hope XXL” الجميع 

إلى المساهمة.
 Hope“ مجموعة  اقترحت  ليمرز،  لقائمة  وتنفيذاً 
الشراكة  ُيدعى  الدولي  للتعاون  جديداً  نهجاً   ”XXL

إلى  الشباب  نظرة  في  أساسي  عنصر  وهو  الشعبية. 
الشراكة  وفي  الدولي.  للتعاون  جديد  ونهج  المستقبل 
جميع  يرى  أن  هدف  لتحقيق  كلها  البلدان  تتحد  الشعبية، 
مجموعة  وترى  جيدة.  يعيشونها  التي  الحياة  األشخاص 
“Hope XXL” أن الرقم 8 يجسد الهدف األعظم لألهداف 
العالمية لألمم المتحدة، ما يجعله الرمز المثالي للتواصل 

أوسع. شعبية  قاعدة  مع 
ونشأت الشراكة األولى بين بنغالديش وهولندا، وتركز 

مجموعة Hope XXL على تعزيز هذه العالقة بين البلدين.

.HOPE XXL 2015 :المصدر

جرى اقتراح ووضع مختلف 
القياسات للرفاه البشري 
على مر السنوات
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مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

ومؤشرات  البشرية  التنمية  مؤشرات  تتكامل  قد 
عديدة  مجاالت  في  المستدامة  التنمية  أهداف 
التنمية  أهداف  في   1.2.3 فالمؤشر   .)5-3 )الشكل 
المستدامة المتعلق بمعدل وفيات األطفال دون سن 
الخامسة يمكن حسابه باالستناد إلى البيانات الواردة 
 ،)8 اإلحصائي  )الجدول  البشرية  التنمية  تقرير  في 
والحاالت  التقدم.  لمتابعة  استخدامه  يمكن  كما 
المساواة  وعدم  الفقر  قياس  في  عديدة  المماثلة 
إدراج  الجنسين. كما يمكن  بين  والتعليم والمساواة 
مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن مؤشرات 
لتقرير  اإلحصائية  الجداول  في  البشرية  التنمية 
تتناول  التي  الجداول  ال سيما  البشرية،  التنمية 

والحوكمة. العمراني،  والتوسع  االستدامة، 

طرق جديدة إلنتاج البيانات ونشرها

ال بد من إنتاج البيانات ونشرها بناء على منظورات 
األشخاص،  من  المزيد  مشاركة  لتشجيع  مبتكرة 
على  واالعتماد  الجديدة،  التكنولوجيا  واستعمال 
مسح  ويبين  السكان.  تصورات  من  إضافية  نواٍح 
للبيانات  جديدة  مصادر  تستخدم  التي  للمشـاريع 
التنمية المستدامة،  ومدى مالءمتها لقياس أهداف 

النقالة،  الهواتف  هي  رواجًا  األكثر  المصادر  أن 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  السواتل،  وصور 

)الشكل 6-3(47.
إنتاج  عملية  في  الشائكة  المسائل  وإحدى 
والبيانات  الضخمة.  البيانات  هي  ونشرها  البيانات 
الضخمة هي بيانات كبيرة الحجم وسريعة الحركة 
أنها  كما  المدلول48.  قوية  الغالب  وفي  ومتنوعة 
صدورها  وبمكان  إنتاجها  بطريقة  االرتباط  شديدة 

الشكل 5-3

يمكن لمؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة أن تتكامل: مثال عن الصحة
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.Ballivian 2015 :ال بد من إنتاج البيانات المصدر
ونشرها بناء على منظورات 

مبتكرة لتشجيع مشاركة 
المزيد من األشخاص، 

واستعمال التكنولوجيا 
 الجديدة، واالعتماد

على نواٍح إضافية من 
تصورات السكان
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تستخدم ثورة البيانات 
الحقيقية مصادر بيانات 
تقليدية وجديدة لدمج 
 اإلحصاءات في عملية
صنع القرار

جمعتها  سواء  أجلها،  من  صدرت  التي  وباألسباب 
اشتقت  أو  محدد  لغرض  خاصة  أو  رسمية  كيانات 
والتفصيل  أخرى.  ألغراض  صدرت  بيانات  من 
التحليل  في  بالتعمق  يسمح  إذ  ذاته  بحد  قوة  هو 
الخطر، ال سيما  بعناصر  أيضًا  والتتبع، ولكنه يرتبط 
من حيث حماية الفئات أو األفراد الذين ال يدركون 
استمد  وقد  والمتابعة.  للرصد  خاضعون  أنهم 
المنتدى االقتصادي العالمي بيانات من موقع »لينكد 
تحليل  على  التفاصيل  إلضفاء   )LinkedIn( إن« 
المال  رأس  حول  تقريره  في  الجامعي  التعليم 
البشري لعام 492016. وفي السياق الدولي، ُتستعَمل 
الحاالت  في  واسع  نطاق  على  الضخمة  البيانات 
في  المجتمعي  السلوك  عن  ولالستعالم  اإلنسانية 

مشروع. أو  برنامج  تنفيذ  إطار 
بالتنمية  المعني  المستوى  الرفيع  الفريق  ودعا 
المتحدة  األمم  عام  أمين  إشراف  تحت  المستدامة 
عام 2013  المستدامة في  للتنمية  بيانات  ثورة  إلى 
نوعية  لتحسين  جديدة  دولية  مبادرة  خالل  من 
للمواطنين50.  المتاحة  والمعلومات  اإلحصاءات 
باالستفادة  المصلحة  أصحاب  الفريق  هذا  وطالب 
بمجموعة  واالستعانة  الجديدة  التكنولوجيا  من 
تحسن  على  والبناء  الخارجية  المصادر  من  كبيرة 
تزويدهم  خالل  من  األشخاص  لتمكين  االتصال 
بالمعلومات بشأن التقدم نحو مقاصد أهداف التنمية 
البيانات  تحسين  أن  الفريق  أكد  كما  المستدامة. 
التقدم  تتبع  على  الحكومات  يساعد  واإلحصاءات 
وضمان اتخاذ القرارات بناًء على معلومات موثوقة. 
ويسمح تحسين البيانات واإلحصاءات أيضًا بتعزيز 
الحقيقية  البيانات  ثورة  تستخدم  إذ  المساءلة. 
اإلحصاءات  لدمج  تقليدية وجديدة  بيانات  مصادر 
على  الحصول  وتسهيل  القرار،  صنع  عملية  في 
وتكثيف  قيود،  أي  دون  من  واستخدامها  البيانات 

الدعم ألجهزة اإلحصاء.

ثورة  إحداث  إلى  الدعوة  في  االهتمام  يثير  وما 
من  المواطنين  تمكين  على  التركيز  هو  بيانات 
خالل الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك شفافية 
الحكومة.  ومساءلة  وإتاحتها  الرسمية  اإلحصاءات 
وجاءت هذه الدعوة أيضًا بمثابة اعتراف بأن مسار 
ال  دوليًا  المتاحة  الرسمية  اإلحصاءات  في  التقدم 
الرغم من جهود  على  زخمًا جديدًا،  ويتطلب  يكفي 
القرن  في  التنمية  أجل  من  اإلحصاء  في  الشراكة 
الثنائية  المبادرات  من  وغيرها  والعشرين  الحادي 

واإلقليمية والعالمية.
لقياس  رائجًا  التتبع  لوحة  نهج  اعتماد  وأصبح 
نتائج التنمية. فهو يقدم جداول األلوان المرّمزة التي 
تظهر مستويات تقدم البشرية في مختلف مؤشرات 
لتوفير  فعااًل  النهج  هذا  يكون  أن  ويمكن  التنمية. 
بيانات عن الرفاه. ويعتمد تقرير التنمية البشرية في 
التجربة واالبتكار، لوحتي  هذا اإلصدار، على سبيل 
واالقتصادية  البيئية  بالنواحي  تعنى  األولى  تتبع، 
ُتعنى  والثانية  المستدامة،  للتنمية  واالجتماعية 
)المرفق  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  بالمساواة 
اإلحصائي(. وال تعطي لوحة التتبع معلومات نهائية 
ويمكن  مؤشر.  مجرد  هي  بل  البلد،  إنجازات  عن 
تطبيقها على سائر مجاالت التنمية البشرية في حال 

ثُبتت جدواها.

*  *  *

السبيل  هو  االختيار  أن  البشرية  التنمية  نهج  يقر 
مطالبهم  أن  مع  األفراد  تطلعات  تحقيق  إلى 
ولتعميم  أحيانًا.  تتنافس  أن  ويمكن  مترابطة 
على  التحليل  يقتصر  أال  يجب  الواقع،  في  النتائج 
تحسين  أيضًا طريقة  يتناول  أن  بل  االختيار  طرق 
للغالبية  أو  الناس  من  للبعض  ليس  االختيار،  هذا 
ما  وهذا  السياسات،  دور  هنا  للجميع.  بل  منهم 

سيتناوله الفصل 4.
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الفصل 4

 االهتمام بالمهملين:
خيارات السياسة 
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 االهتمام بالمهملين:
خيارات السياسة الوطنية

شــهدت التنميــة البشــرية، فــي مــا هــو أساســّي منهــا، تقدمــًا فــي المتوســط فــي شــتى أنحــاء العالــم، ولكــن التقــدم لــم يــأِت بالمنفعــة 
علــى الجميــع، أو لــم يــأِت منصفــًا علــى الجميــع. فقــد ُأهمــل البعــض، والبعــض ســبقه التقــدم. وإزاء تحديــات عالمنــا المعاصــر، يبّيــن هــذا 
الفصــل أهــم السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي ينبغــي العمــل بهــا إذا أريــد تعميــم مــا هــو أساســي فــي التنميــة البشــرية علــى 

الجميــع، وحمايــة المكاســب المحققــة.

الجميع  إلى  البشرية  التنمية  وصول  ضمان  يتطلب 
اتباع نهج رباعي المحاور في السياسة العامة )الرسم 
العمل  بضرورة  يقضي  األول  المحور   .)1-4 البياني 
ولهذه  المهملين.  إلى  للوصول  التعميم  بسياسات 
هو  التعميم  أواًل،  مهمة.  اعتبارات  ثالثة  السياسات 
فكرة، وتبقى العبرة في تطبيق هذه الفكرة، وال سيما 
في مجاالت السياسة العامة، كما تبين في الفصل 2. 
فقد تلتزم إحدى الدول، مثاًل، بتعميم الرعاية الصحية 
الوعورة الجغرافية قد تمنعها من  على الجميع، لكن 
إليها  الوصول  يسهل  الصحية  للرعاية  مراكز  إنشاء 
التعميم  تحقق  لو  حتى  ثانيًا،  المناطق.  جميع  من 
الفوارق.  على  القضاء  يعني  ال  فذلك  النتائج،  في 
فقد تتمكن دولة، مثاًل، من تعميم التعليم االبتدائي، 
المدارس  في  تتفاوت  قد  التعليم  هذا  نوعية  ولكن 
يفرض  ثالثًا،  الفقيرة.  واألحياء  الغنية  األحياء  بين 
التعميم  توجيه سياسات  إعادة  العوامل  وجود هذه 
المهملين. وال  إلى  البشرية، بحيث تصل  التنمية  في 
شك في أن النمو االقتصادي من الوسائل المهمة في 
لمنافعه أن  إذا ما كان  لكن  البشرية.  التنمية  تحقيق 
تصل إلى فئات المجتمع المهمشة والفقيرة، فعليه أن 
إحداثه  الفئات في  تلك  تشترك  بحيث  يكون شاماًل 

نتائجه. من  عادلة  بحصة  وتحظى 
أما في المحور الثاني، وحتى مع التركيز المستجد 
على سياسات التعميم، قد ال تلبى بعض االحتياجات 
)الفصل  الناس  من  معينة  مجموعات  لدى  الخاصة 
محددة  تدابير  الناس  هؤالء  أوضاع  وتتطلب   .)2
مثاًل،  اإلعاقة،  ذوو  فاألشخاص  خاصًا.  واهتمامًا 
يحتاجون إلى تدابير تسّهل تنقلهم ومشاركتهم في 

العمل.  سوق  وفي  المجتمع 
ال  بشرية  تنمية  ُأنِجز من  ما  الثالث،  المحور  وفي 
ومواضع  مخاطر  اليوم  عالم  ففي  االستدامة.  يعني 
ضعف )الفصل 1( تعّرض التنمية البشرية للتباطؤ إن 
لم يكن لالنتكاس. ولذلك من الالزم حماية المكاسب 

بالكاد  الذين  حالة  في  خاصة  االنتكاسات،  وتجنب 
ال  والذين  البشرية  التنمية  في  األدنى  الحد  بلغوا 
قد  نفسها  قد تجد  األولى  فالمجموعة  دونه.  يزالون 
المجموعة  أما  األدنى،  الحد  دون  ما  إلى  تراجعت 
الثانية فقد ال تجد وسيلة لبلوغ هذا الحد. فال بّد من 
أن تكون التنمية البشرية بالمقدار الالزم من المنعة.

رابع المحاور وآخرها هو أنه ينبغي تمكين المهملين 
والمطالبة  أصواتهم  رفع  على  يقدرون  بحيث 
ما  إذا  أوضاعهم  تدارك  إلى  والسعي  بحقوقهم 
تحقيق  في  الفاعلة  واألطراف  السـياسـات  فشلت 
من  عامًا  إطارًا  ذلك  ويتطلب  المنشودة.  أهدافهم 
حقوق اإلنسان والقدرة على التماس العدالة، وإتاحة 
المساحات للحوار والمشاركة الفعالة، وآلية للمساءلة.

الوصول إلى المهملين بسياسات 
التعميم

البشرية،  التنمية  تعزز  التي  للسياسات  يكون  قد 
إيجابي  أثر  من  أكثر  التعميم،  سياسات  وال سيما 
وقد  للمخاطر،  والمعرضين  المهمشين  على  نسبي 
إلى  توجيهها  وإعادة  السياسات  هذه  تحديد  يؤدي 
في  المهملون  منها  يعاني  التي  النواقص  من  الحد 
أهمية:  السياسات  هذه  أكثر  ومن  البشرية.  التنمية 
للنساء،  الفرص  الشامل، وتحسين  النمو  إلى  السعي 
وتعبئة  الحياة،  مدى  اإلمكانات  في  واالستثمار 
سياسات  إن  إذ  البشرية،  التنمية  ألولويات  الموارد 

الموارد. على  كبيرًا  اعتمادًا  تعتمد  التعميم 

السعي إلى النمو الشامل

حتى تصل التنمية البشرية إلى الجميع ال بّد من أن 
النمو  في  يشارك  أن  يعني  وهذا  شاماًل،  النمو  يكون 

قد يكون للسياسات التي 
 تعزز التنمية البشرية،

وال سيما سياسات التعميم، 
أكثر من أثر إيجابي نسبي 

على المهمشين والمعرضين 
للمخاطر



ويجني ثماره العادلة كل من له القدرة والرغبة. وللنمو 
الشامل أربعة أركان متآزرة: صياغة استراتيجية نمو 
عمل  على خلق فرص  التركيز  مع  التشغيل،  يحركها 
منها  يعيش  التي  القطاعات  في  ومربحة  منتجة 
الموارد  في  االحتواء  وتعزيز  الفقراء؛  فيها  ويعمل 
المنتجة، وخاصة في القطاع المالي؛ واالستثمار في 
المجتمع  فئات  تعني  التي  البشرية  التنمية  أولويات 
الُمْهَملة؛ واعتماد التدخالت المتعددة األبعاد والقوية 

األثر )االستراتيجيات المربحة للجميع(.

صياغة استراتيجية نمو يحركها التشغيل

التي  النمو  استراتيجية  في  األساسية  العناصر 
التالية:  هي  التشغيل  يحركها 

• على 	 ترتكز  التي  التنمية  أمام  الحواجز  إزالة 
الصغيرة  المؤسسات  تواجه  ما  فكثيرًا  التشغيل. 
دخول  في  ضدها  تحّيزًا  مثاًل،  والمتوسطة، 
األسواق والوصول إلى االئتمان المالي، وقد يفتقر 
المعلومات  إلى  الوصول  إلى سبل  المشاريع  رواد 
العوائق  هذه  إزالة  وتتطلب  السوق.  ومهارات 
إنتاجية  لتحسين  الدعم  من  متعددة  مستويات 

ودخلها. المؤسسات  تلك 
• العمل 	 لمعالجة  وتنظيمي  قانوني  إطار  تصميم 

فالعمال  التطبيق.  حّيز  ووضعه  النظامي  غير 
العمال  فئات  أكثر  من  النظامي  غير  القطاع  في 
ويمكن  باألمان.  تمتعًا  وأقلها  للمخاطر  تعرضًا 
الفئة،  لهذه  الحماية  يوفر  أن  التنظيمي  لإلطار 
الحافز  فيهم  ويقّوي  باألمان  العمال  فيزيد شعور 

المضافة. والقيمة  إنتاجيتهم  لتحسين 
• ترتكز 	 )التي  الكبرى  الشركات  بين  الروابط  تقوية 

الصغيرة  والمؤسسات  المال(  رأس  على  عادة 
القوى  على  عادة  ترتكز  )التي  والمتوسطة 
المدعومة  الصناعية  للتجمعات  ويمكن  العاملة(. 
على  القدرة  من  تزيد  أن  العام  االستثمار  من 
وتسهل  والتكنولوجيا  المال  رأس  إلى  الوصول 
إلى  األعمال  هذه  تؤدي  وقد  المهارات.  انتقال 
أكبر  إمكانيات  ذات  إلى قطاعات  الموارد  تحويل 

القيمة.  وإضافة  العمل  فرص  لخلق 
• الفقراء 	 منها  يعيش  التي  القطاعات  على  التركيز 

الريفية.  المناطق  في  وخاصة  فيها،  ويعملون 
وقد تؤدي التدابير التي تتخذ في إطار السياسة 
في  وتوليدها  العمل  فرص  على  للحفاظ  العامة 
غير  )من  اإلنتاجية  تحسين  إلى  الزراعة  قطاع 
تكثيف  خالل  من  الموجودة(  بالوظائف  المساس 
دوريًا،  القطاف  أنماط  وتغيير  الزراعي،  النشاط 

وتحسين  لإلنتاج،  الالزمة  المدخالت  وتكامل 
البشرية  التنمية  تقرير  أوضح  وقد  التسويق. 
الكلفة  القليلة  المستدامة  التقنيات  أن  لعام 2015 
تتوفر في القطاع الزراعي ويمكن نقلها وتكييفها 
حسب االقتصادات من خالل التعاون بين البلدان 

النامية1. 
• رأس 	 عنصري  على  العام  اإلنفاق  توزيع  تعديل 

يدعم  وقد  العمل.  فرص  لخلق  والعمل  المال 
توفير  خالل  من  العمل  فرص  خلق  العام  اإلنفاق 
ظروف تفضيلية لبعض التقنيات والقطاعات التي 
تعزز التنمية البشرية. وقد يكون لهذا أثر داللي إذ 
حول  االقتصاد  قطاعات  سائر  إلى  إشارة  يعطي 
التي يمكن من خاللها استخدام  الكثيرة  الطرائق 

التشغيل.  على  المرتكزة  التكنولوجيات 
وتأمين فرص العمل الالئق ووظائف أفضل لجميع 
العادلة،  الوظائف  فكرة  تستوفي  العالم  في  الناس 
للحراك  وفرص  عادلة  عمل  وحقوق  أتعاب  لقاء  أي 
العالمية  للمبادرة  األساسية  السمة  هو  االقتصادي، 
التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2016 )اإلطار 1-4(2. 

تعزيز االحتواء المالي

يفتقد األشخاص المهَملون إلى القدرة على الوصول 
إلى الموارد المنتجة، من أراٍض ومدخالت وتقنيات؛ 
الوصول  القدرة على  إليه هو  يفتقدون  ما  أهم  لكن 
أمام  األكبر  العائق  هذا  ويعتبر  المالية.  الموارد  إلى 
النمو  عملية  في  وانخراطهم  االقتصادية  فرصهم 
عدد  ازداد  و2014،   2011 عامي  وبين  الشامل. 
حوالى  العالم  في  المصرفية  الحسابات  أصحاب 
700 مليون نسمة، وال يزال أكثر من ملياري إنسان 
الحصول على خدمات مصرفية3.  غير قادرين على 
الفقراء  إلنقاذ  جسرًا  المالية  الخدمات  تكون  وقد 
تعزز  أن  تدابير  لعدة  ويمكن  للمخاطر،  والمعرضين 

المالي:  النظام  في  الفقراء  احتواء 
• تصل 	 بحيث  المصرفية  الخدمات  نطاق  توسيع 

إلى المجموعات المعوزة والمهمشة. للوصول إلى 
المصرفية، يمكن اتخاذ  بالخدمات  المتصلين  غير 
المناطق  في  للمصارف  فروع  افتتاح  مثل  تدابير 
الريفية، وتسهيل المعامالت المصرفية، والتضامن 
بنك  في  )كما  مصرفية  ككفالة  الجماعة  ضمن 
اإلجراءات  وتبسيط  بنغالديش(،  في  غرامين 
المصرفية بحيث تكون في متناول ذوي التحصيل 
مقدونيا  جمهورية  وتعتبر  المتواضع.  العلمي 
اليوغوسالفية سابقًا قدوة يمكن االقتداء بها في 

 .)2-4 )اإلطار  المجال  هذا 

 يعتبر عدم الوصول
إلى الموارد المالية العائق 
 األكبر أمام عملية
النمو الشامل
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• والقطاعات 	 المناطق  نحو  المالي  االئتمان  توجيه 
النائية التي ال تحظى بخدمات. وجهت المصارف 
وجمهورية  والبرازيل  األرجنتين  في  االستثمارية 
القطاعات  إلى  المالي  ائتمانها  وماليزيا  كوريا 

الصادرات4.  في  المتخصصة  الصناعية 
• تخفيض معدالت الفائدة وتقديم ضمانات ائتمانية 	

وائتمان مدعوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
نيجيريا  في  الزراعي  لإلقراض  مؤسسٌة  توفر 
من  كبيرة  حصة  تخصص  كي  للمصارف  حوافز 
لرواد  خاصة  الزراعية،  لألعمال  المالي  ائتمانها 
المشاريع الصغيرة. وقد كانت قروض كهذه تشكل 
نسبة ال تزيد عن 1 في المائة من مجموع القروض 
أن  المتوقع  من  ولكن   ،2010 عام  في  المصرفية 

ترتفع إلى 10 في المائة بحلول عام 2020 5. 

• مستوى 	 لرفع  الحديثة  التكنولوجيات  تسخير 
المائة  لدى 12 في  أفريقيا،  المالي. في  االحتواء 
تدار  مصرفية  حسابات  البالغين  األشخاص  من 
يتجاوز  ال  عالمي  مقابل متوسط  النقال،  بالهاتف 
تبلغ  حيث  كينيا،  أن  في  شك  وال  المائة6.  في   2
النسبة حوالى 58 في المائة، هي الرائدة في هذا 
المتحدة  المجال، تليها أوغندا وجمهورية تنزانيا 
والصومال بنسبة 35 في المائة7. ويعتبر مصرف 
إم-بيزا )M-Pesa( في كينيا نموذجًا ممتازًا على 
غير  لألشخاص  النقال  الهاتف  تطبيقات  منافع 
القادرين على الوصول إلى خدمات مصرفية. أما 
يدار  مصرفي  نظام  وهو   ،)BKash( كاش«  »بي 
طريقة  غّير  فقد  بنغالديش،  في  النقال  بالهاتف 
ويشمل  األموال،  تحويل  مع  الفقراء  تعامل 

قد تكون الخدمات المالية 
جسرًا إلنقاذ الفقراء 
والمعرضين للمخاطر

اإلطار 1-4

المبادرة العالمية: استراتيجية مربحة لثالثة أطراف

العمال  بين  الطيبة  والعالقات  الالئق  العمل  يساهم كل من 
العمال  يفيد  ما  الشاملة،  االقتصادية  والتنمية  المساواة  في 
الرابحة(.  الثالثة  )األطراف  والمجتمعات  والشركات 
وتهدف المبادرة العالمية التي أطلقها رئيس وزراء السويد، 
االقتصادي  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  صممت  وقد 
بين  الحوار  تعزيز  إلى  الدولية،  العمل  ومنظمة  والتنمية 
والنقابات  العمل  الحكومات والشركات واتحادات أصحاب 
العمالية ومنظمات المجتمع المدني التي تتشابه في توجهاتها 

اإلنتاجية.  وزيادة  العمل  ظروف  لتحسين  الفكرية 

لألفرقاء  منصة  استحداث  إلى  المبادرة  وتهدف 
ارتكزت  وقد  القائمة.  التعاون  هياكل  وتعزيز  للتعاون 
على مبادرات ومشاريع سابقة، وهي توفر توجهاً سياسياً 
وتوّسع  القائمة  المسارات  وتنظم  التنمية،  لعملية  وزخماً 
إحداث  في  المبادرة  هذه  تسهم  أن  المتوقع  ومن  نطاقها. 
نمو شامل وتقلل من أوجه الالمساواة فتكون خطوة باتجاه 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والهدف النهائي الذي هو 

المدقع.  الفقر  على  القضاء 

.Dewan and Randolph 2016; Global Citizen 2016 :المصدر

اإلطار 2-4

تقديم التمويل إلى المزارعين في المناطق الريفية في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا

اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية  في  الفقراء  ثلثا  يعيش 
سابقاً، وأغلبهم من مزارعي الكفاف والعاطلين عن العمل 
التمويل  إلى  فيها  يفتقدون  ريفية  مناطق  في  والمتقاعدين، 

والتقنية.  المالية  الخدمات  إلى  وكذلك  لالستثمار، 
المالية  الخدمات  برنامج  ركز   2008 عام  وفي 
الزراعية، المصمم بحيث يتوافق مع سياسة البالد في تنمية 
األرياف، على خدمتين أساسيتين: أولهما تشكيل مجموعات 
مهارات  وتطوير  المالية  ثقافتهم  وتحسين  المستفيدين  من 

مقدمي الخدمات التقنية واإلدارية؛ والثانية تأمين الخدمات 
الزراعية.  االستثمارات  خالل  من  التقني  والدعم  المالية 

 2,745 المشروع  قّدم  والمركز،  البسيط  بأسلوبه 
للعائالت  السنوي  الدخل  معدل  زيادة  إلى  فأدى  قرضاً، 
التي شاركت فيه من 5,166 يورو إلى 8,050 يورو خالل 
سنتين فقط. كما تزايدت الفروع التي تقّدم القروض المالية 
اإلقراض  مسؤولي  عدد  وكذلك  بالمشروع  والمرتبطة 

مرات1.  خمس 

مالحظة
1. IFAD 2009, 2016.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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األلبسة،  العمال في صناعة  المالية من  الحواالت 
اليومية.  االحتياجات  وشراء  الفواتير،  وتسديد 

االستثمار في أولويات التنمية البشرية

في عام 2014 بلغت نسبة اإلنفاق العام على خدمات 
 3 حوالى  الصحية  الرعاية  مثل  أساسية  اجتماعية 
في المائة في البلدان النامية، أما حصة التعليم فلم 
تتجاوز 4.7 في المائة بين عامي 2005 و2014 8. لكن 
قسمًا رئيسيًا من ذلك اإلنفاق قد ال يكون وصل إلى 
فالفئات  الخدمات.  تلك  إلى  احتياجًا  األشد  الفئات 
المعوزة واألكثر تهميشًا تفتقد إلى التعليم األساسي 
الصرف  خدمات  وإلى  الشاملين،  الصحية  والرعاية 
الصحي المحسنة، واإلسكان الالئق. لكن مجرد زيادة 
الضرب من  بكاٍف ألن هذا  ليس  االجتماعي  اإلنفاق 
مرافق صحية حديثة  يذهب على  ما  كثيرًا  اإلنفاق 
في  الحال  ميسورة  اجتماعية  لفئات  مخصصة 
باألم  العناية  مراكز  على  وليس  الحضرية  المناطق 
والطفل في المناطق الريفية مثاًل. ويمكن أن يؤدي 
مقدار  إلى  البشرية  التنمية  أولويات  في  االستثمار 
أكبر من المنافع إذا وصلت الخدمات عبر بنية تحتية 
مناسبة، وبذلك يوجه الخدمات العالية الجودة نحو 

 .)1-4 )الشكل  والمعوزة  المهمشة  المجموعات 

إلى  البشرية  األولويات  في  االستثمار  ويهدف 
الوصول إلى من يفتقرون إلى الخدمات االجتماعية 
تعتبر  التي  الصحية،  والرعاية  كالتعليم  األساسية 
أركان بناء رأس المال البشري، بحيث يصبح هؤالء 
الناس جزءًا من مسيرة النمو الشامل، ويحّسنون من 

ذاتها(.  مة في حد  قيِّ تعتبر  )التي  إمكاناتهم 
وثمة أربعة اعتبارات تتعلق بالسياسة العامة في 
الخدمات  توفر  مجرد  أن  هو  األول  المجال:  هذا 
ذاتهما،  حد  في  كافيين  ليسا  إليها  والوصول 
فاالستخدام الفعال لهذه الخدمات يتطلب أن تكون 
الجيدة  والخدمات  للتكيف.  وقابلة  الكلفة  ميّسرة 
متناول  في  تكون  وقد  ممكنة،  الكلفة  والمنخفضة 
الفقراء. ففي نيكاراغوا مثاًل تستخدم آالت مدمجة 
الدراجات  على  يمكن حملها  الصوتية  فوق  لألمواج 
فتحّسن  الحوامل  النساء  صحة  لمراقبة  الهوائية 
وعلى  منخفضة9.  بكلفة  الوالدة  قبل  ما  الرعاية 
الثقافية  لألعراف  مالئمة  تكون  أن  أيضًا  الخدمات 
األطباء  فوجود  بها.  المحيطة  للبيئة  واالجتماعية 
في  والطفل  باألم  العناية  مراكز  في  فقط  الرجال 
إليها.  الذهاب  والفتيات  النساء  يثني  قد  األرياف 

ثانيًا، توفر الخدمات وعدم االكتراث بالنوعية يضر 
المقدمة  الخدمات  من  الكثير  أن  والواقع  بالفقراء، 
أسباب  ومن  النوعية.  متدنية  الفقيرة  المناطق  في 

يمكن أن يؤدي االستثمار 
في أولويات التنمية 
البشرية إلى إيصال خدمات 
عالية الجودة للمجموعات 
المهمشة والمعوزة

الشكل 1-4

االستثمارات في أولويات التنمية البشرية لضمان وصول التنمية البشرية إلى الجميع 
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ذلك التصور القائل بأن الناس الفقراء قد ال يرغبون 
وتصور  الجودة،  العالية  الخدمات  أعباء  تحّمل  في 
الفقراء توفر الخدمات بغضِّ  آخر مفاده بأنه َحْسب 
اقتصر  التصورات  لهذه  ونتيجة  نوعيتها.  عن  النظر 
التمتع بالخدمات العالية الجودة على فئات المجتمع 
الميسورة. لكن الفقراء مستعدون عادًة لإلنفاق على 
في  تكاليفها  كانت  ما  إذا  الجودة  عالية  خدمات 
متناولهم. ففي عام 2004 قام أشخاص فقراء بتسديد 
تكاليف تعليم أوالدهم بمقابل نقـدي )بإسهامات مالية 
يبلغ معدلها حوالى دوالرين سنويًا( وعيني )من خالل 
كذلك  والحكومية(10،  المحلية  المدارس  في  التطوع 
غطى هؤالء األشخاص تكاليف الكتب واالحتياجات 

األخرى.  المدرسية 
ممكن  للفقراء  الجودة  عالية  خدمات  تقديم 
الوطني  فالمكتب  األمثلة.  من  فاسو  وبوركينا  إذًا، 
عن  المسؤولة  المصلحة  الصحي،  والصرف  للمياه 
العاصمة  في  الصحي  والصرف  المياه  خدمات 
يوفر  ال  األخرى،  الحضرية  والمناطق  واغادوغو 
للمستوطنات  إال  األنابيب  عبر  موزعة  المياه 
سكان  من  المائة  في   16 حوالى  لكن  النظامية11. 
نسمة  مليوني  حوالى  عددهم  البالغ  واغادوغو 
تدخل  ال  نظامية  غير  مستوطنات  في  يعيشون 
هذه  ولتجاوز  المكتب12.  تغطية  نطاق  ضمن 
امتياز  عقود  بتصميم  المصلحة  قامت  اإلشكالية 
مدتها خمس سنوات تفسح المجال لشركات خاصة 
لتبني وتشّغل شبكات للمياه في خمس مستوطنات 
دور  وينحصر   ،13 2013 عام  من  بدءًا  نظامية  غير 
المصلحة حسب هذه العقود في بيع المياه بالجملة 
نجح  وقد  التعريفات.  وتنظيم  الخدمات  لمشغلي 
امتياز  عقدي  المصلحة  فأضافت  النموذج،  هذا 
آخرين في واغادوغو وثالثة عقود في هوندي في 
في  التجهيز  طور  في  آخر  عقد  وكان   ،2015 عام 

بوبو-ديوالسو في عام 2016. 
من  الحكومية  غير  المنظمات  أصبحت  ثالثًا، 
البلدان،  من  الكثير  في  الرئيسية  الفاعلة  الجهات 
وهي تقدم خدمات اجتماعية أساسية مثل الرعاية 
ومن  للشرب.  الصالحة  والمياه  والتعليم  الصحية 
الرسمي  غير   )BRAC( براك  نظام  ذلك  على  األمثلة 
منهاجًا  النظام  هذا  ويتبع  بنغالديش14.  في  للتعليم 
مكلفة،  غير  فعالة  بطريقة  التعليم  ويوفر  مبتكرًا 
وقد حسن من نسبة حضور الطلبة واستبقائهم في 
المدارس. وتستخدم المدارس التي تتبع نظام براك 
الفتيات  تعليم  في  كبيرة  مساهمة  ساهما  إجراءين 
الذكور  حمامات  فصل  هو  األول  بنغالديش:  في 
مجموعتين  تقديم  والثاني  اإلناث،  حمامات  عن 

مجانيتين من الثياب المدرسية للفتيات. وبراك من 
االجتماعية  الخدمات  تقديم  في  الريادية  األنظمة 
الخارجة  أو  بالنزاعات  المنكوبة  البلدان  في  خاصة 
المنظمات  كبير من  كأفغانستان15. ويعمل عدد  منها 
بيل  مؤسسة  )مثل  الحكومية  غير  والمؤسسات 
األخرى  والهيئات  الحكومات  مع  غيتس(  وميلندا 
أن  يمكن  وهكذا  األطفال16.  لتلقيح  حمالت  على 
تكون تحالفات القطاعين العام والخاص آلية ناجعة 

الخدمات.  تأمين  في 
تشمل  أن  المبتكرة  للخدمات  النادر  من  رابعًا، 
إليها.  الناس حاجة  أشد  هم  كانوا  لو  الفقراء، حتى 
المعني  المستوى  الرفيع  الفريق  تقرير  أوضح  وقد 
األمم  عام  ألمين  التابع  األدوية  على  بالحصول 
المتحدة أن االبتكارات الطبية أنقذت وحّسنت حياة 
يعتريه  االبتكارات  هذه  إلى  الوصول  لكن  الماليين، 
الكثير من الالمساواة. وُتْحرم المجموعات المعرضة 
االبتكارات  الكاملة من هذه  االستفادة  من  للمخاطر 
الموارد  محدودية  تشمل  متنوعة  عوامل  بسبب 
والتمييز  والوصم  االجتماعي  المرضى  وحرج 
الصحي  التأمين  توفر  وعدم  الصحية  الثقافة  وقلة 
الحصرية17.  التسويق  وحقوق  التنظيمية  والموانع 
السل  مرض  اختبارات  الجلية  األمثلة  ومن 
غير  حدود  بال  أطباء  منظمة  أقرتها  التي  الجديدة 
الحكومية، والمقرر استخدامها في إطار إنساني مع 
أشخاص محدودي الدخل18، لكن الكلفة كانت كبيرة 
لم تحصل  والتي  المصابة  النامية  البلدان  على  جدًا 
بين  شراكات  بناء  بعد  إال  االختبارات  تلك  على 
القطاعين العام والخاص. وكثيرًا ما تؤدي الخيارات 
االقتصادية والسياسية المتعلقة بتمويل االبتكارات 
ودعمها إلى عوائق تحول دون الوصول إليها. وفي 
رصد الفجوات في حماية الفئات السكانية، وتحديد 
الملحة،  التحديات  لمعالجة  الجديدة  السبل  أفضل 
يقنع  قد  ما  السبل،  فعالية هذه  األدلة حول  وتوفير 
صانعي القرار بزيادة دعم االبتكارات وإيصالها على 

نطاق19.  أوسع 
وبدءًا من عام 2000، تزايد استخدام الحكومات 
بنشر  فقامت  شعوبها،  مع  للتواصل  لإلنترنت 
الوثائق والبيانات الرسمية على مواقعها، وأفسحت 
اإلدارية  اإلجراءات  لينجزوا  الناس  أمام  المجال 
األحيان  بعض  في  إياهم  داعية  اإلنترنت،  على 
القرارات  اتخاذ  المشاركة في  آرائهم وحتى  لتقديم 
الفجوة  بوجود  ولكن   .20)3-4 )اإلطار  السياسية 
الرقمية وعدم وجود ما يسدها، بقيت أعداد كبيرة 
نطاق  خارج  للمخاطر  والمعرضين  المهمشين  من 

هذه الخدمات. 
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اعتماد التدخالت المتعددة األبعاد والقوية األثر: 
االستراتيجيات المربحة للجميع

تسريع تعميم التنمية البشرية ممكن بفعل تدخالت 
التدخالت  هذه  ومن  األثر.  وقوية  األبعاد  متعددة 
توزيع  وإعادة  مدرسية،  وجبات  توفير  مثل  تدابير 
وهي  المحلي،  للعمل  األولوية  وإعطاء  األصول، 

للجميع.  مربحة  استراتيجيات 

توفير وجبات مدرسية. لبرنامج الوجبات المدرسية 
خالل  من  االجتماعية  الحماية  مثل:  عديدة  فوائد 
أمنهم  وحماية  األوالد  تعليم  على  األسر  مساعدة 
تكون  ما  فكثيرًا  والتغذية،  األزمات؛  في  الغذائي 
والمغذية  المنتظمة  الوجبات  المدرسية  الوجبات 
الفقيرة؛  البلدان  في  الطفل  يتناولها  التي  الوحيدة 
التعليم، ألن وجبة مدرسية يومية قد تعطي  ودعم 
المدرسة  إلى  أوالدهم  إلرسال  قويًا  حافزًا  األهالي 
الطعام  ألن  المحلية،  الزراعة  وتعزيز  فيها؛  وإبقائهم 
عادة ما ُيْشترى محليًا، ما يفيد المزارعين المحليين. 
وفي الوقائع المستمدة من بوتسوانا وجنوب أفريقيا 
ومالي  وكينيا  ديفوار  وكوت  فيردي  وكابو  وغانا 
وناميبيا ونيجيريا ما يدّل على فوائد برامج الوجبات 

المدرسية21.
البنية  التدخالت  لهذه  األخرى  المجاالت  ومن 
والكهرباء.  الطرق  وخاصة  األرياف،  في  التحتية 
النقل،  كلفة  من  األرياف  في  الطرق  إنشاء  فيقلل 

المجال  ويتيح  واألسواق،  المزارعين  بين  ويصل 
ويشجع  أكبر،  بحرية  يتحركوا  كي  العاملين  أمام 
الصحية.  الرعاية  وعيادات  المدارس  إلى  الوصول 
يفتقدون  العالم  في  إنسان  مليار  من  أكثر  يزال  وال 
إلى  الكهرباء  توصيل  أدى  وقد  الكهرباء22،  إلى 
وغواتيماال  أفريقيا  جنوب  في  الريفية  المجتمعات 
إلى زيادة عدد الوظائف بين المجموعات المهمشة23. 
كذلك حققت خيارات منخفضة الكلفة مثل الشبكات 
المتحدة  تنزانيا  جمهورية  في  نجاحات  المصغرة 
والسنغال  للمستهلكين(،  المناسبة  )التعريفات 
)مشاريع المجتمعات األصغر حجمًا(، وكينيا )الشبكة 
التجارب  هذه  تكييف  ويمكن  الخضراء(،  المصغرة 
بالطاقة  الريفية  األسر  وتتزّود  أخرى24.  أماكن  في 
من خالل شبكات مصغرة ُتغّذى عادة من نظم توليد 

ذكية.  تقنيات  فيها  وتدخل  الهجينة  الطاقة 
ويمكن للتدخالت الغذائية الفعالة من حيث الكلفة 
الدقيقة،  والمغذيات  اليود  في  النقص  تعالج  أن 
النقائص الشائعة بين المجموعات المعوزة  وهي من 
والمهمشة25. وقد أدت إضافة اليود إلى ملح الطعام 
وتقوية  الضرائب  من  الدقيقة  المغذيات  وإعفاء 
األغذية األساسية والثانوية إلى تحسين وضع الفقراء 
حيث  من  فعالة  تدخالت  زيادة  وتسهل  الغذائي26. 
الكلفة كهذه وتكييفها الستخدامها في أماكن مختلفة. 

إعادة توزيع األصول. غالبًا ما توضع سياسات إعادة 
في  الالمساواة  من  التخفيض  إطار  ضمن  التوزيع 

اإلطار 3-4

الحوكمة اإللكترونية

تحمل نظم إثبات الهوية الرقمي في ثناياها إمكانيات كبيرة 
لقد  المدنية.  المشاركة  في  جديداً  مجاالً  تزال  ال  أنها  مع 
زادت هذه النظم فعالية الخدمات العامة في إستونيا وبلجيكا 
وجمهورية كوريا وسنغافورة وفرنسا وفنلندا، حيث يمكن 
الرسمية  الوثائق  ويطلبوا  ضرائبهم  يدفعوا  أن  للسكان 
إلكترونيا1ً. بالنسبة إلى الدول النامية، يمكن إلثبات الهوية 
نيجيريا  وكانت  التسجيل.  أنظمة  من  يوسع  أن  الرقمي 
رائدة في تجربة نظام جديد للمصادقة على هوية الناخبين 
مشفرة  بطاقات  اسُتخدمت  حيث   ،2015 عام  انتخابات  في 

المكررة2.  األصوات  لتجنب  األصابع  ببصمات 
ويمكن لنظم الحكومة اإللكترونية أن تقلل من التكاليف 
وتوسع من وصول الدولة حتى إلى أكثر المناطق نأياً طالما 

 2000 عام  وفي  اإلنترنت.  إلى  الوصول  قدرة  فيها  تتوفر 
أطلقت الواليات المتحدة األمريكية بوابة دولتها اإللكترونية 
الرسمية لتقديم الخدمات والمعلومات للجمهور. وتقوم اليوم 
المالية، و151 حكومة بنشر  159 حكومة بنشر المعلومات 

معلومات حول الصحة، و146 حكومة بنشر معلومات حول 
العاملة،  اليد  حول  معلومات  بنشر  حكومة  و132  التعليم، 
حكومة  و123  البيئة،  حول  معلومات  بنشر  حكومة  و130 
تعتبر  كذلك  االجتماعي3.  الضمان  حول  معلومات  بنشر 
البيانات الحكومية المفتوحة من المجاالت التي تشهد تطوراً 
للعموم  مجاناً  متوفرة  الخام  البيانات  تكون  حيث  سريعاً، 
تحققها  التي  النتائج  يتابعوا  كي  الفرصة  الناس  لتعطي 

مساءلتها.  على  قادرين  فيكونون  الحكومات 

مالحظات
1. World Bank 2016, p. 2. World Bank 2016, p. 3. UNDESA 2014a.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

تسريع تعميم التنمية البشرية 
ممكن بفعل تدخالت 
متعددة األبعاد وقوية األثر

110    |    تقرير التنمية البشـرية 2016



االجتماعية  الحماية  توفير  أو  الدخل(  )مثل  النتائج 
)من خالل التحويالت النقدية مثاًل(، أما إعادة توزيع 
النمو.  مسار  إلى  المهملين  تعيد  أن  فيمكن  األصول 
األراضي  استصالح  سياسات  اعُتبرت  ما  فكثيرًا 
ولكن  العادل،  النمو  فرص  لتسوية  مسبقًا  شرطًا 
القوانين العرفية المتعلقة بحيازة األراضي وملكيتها 
المجتمعات.  من  الكثير  في  السائدة  هي  تزال  ال 
المائة  في   75 من  أكثر  على  القوانين  هذه  ق  وتطبَّ
وتعّرض  األفريقية،  البلدان  معظم  في  األراضي  من 
هذا  في  الممكن  ومن  للحرمان27.  خصوصـًا  النســاء 
المجال سن قوانين لألراضي تبطل القوانين العرفية. 
البشري هو من األصول، والتحصيل  المال  ورأس 
مستويات  في  والتفاوت  مكوناته.  من  العلمي 
عملية  في  المشاركة  من  الفقراء  يمنع  التحصيل 
التفاوت في مرحلة  اإلنتاجية. ويتسع  العالية  النمو 
التعليم العالي، ففي الواليات المتحدة األمريكية في 
للشخص  الدخل األسبوعي  بلغ متوسط  عام 2015، 
الحائز شهادة الماجستير 1,341 دوالرًا، أما الشخص 
الحائز شهادة مدرسية ثانوية، فلم يتجاوز متوسط 
 678 بلغ  حيث  القيمة،  تلك  نصف  األسبوعي  دخله 
دوالرًا28. وفي عام 2015، دعا تقرير التنمية البشرية 
إلى جعل مرحلة التعليم العالي أكثر ديمقراطية على 

والعالمي29.  الوطني  المستويين 
ويحسن دعم المدخالت إنتاجية الفقراء ويساهم 
في عملية النمو. فدعم الطاقة الخضراء، مثاًل، يأتي 
وفي  الفقر.  مستوى  ويخّفض  البيئة  على  بمنافع 

مبادرات  بتمويل  المركزي  البنك  قام  بنغالديش، 
التمويل  إعادة  نافذة  خالل  من  بيئيًا  مستدامة 

والمغرب.  األردن  وتبعها  الكلفة30،  المنخفض 

ُنهج  التباع  يمكن  المحلي.  للعمل  األولوية  إعطاء 
محلية أن يحد من النزاعات ويحمي حقوق األقليات 
االحتياجات  ويلبي  الخدمات  تقديم  ويحسن 

السكان.  لتفضيالت  ويستجيب  المحلية 
من  درجة  المحلية  الحكومات  إلعطاء  ويمكن 
المحلية  التنمية  مخططات  صياغة  في  االستقاللية 
تطلعات  عن  للتعبير  المجال  يفسح  أن  وتنفيذها 
المالية  الالمركزية  وتتيح  المحلية.  المجتمعات 
بها  الخاصة  العوائد  تجمع  أن  المحلية  للحكومات 
المركزية،  الحكومة  من  المنح  على  اعتمادها  وتقلل 
الحكومة  بين  العائدات  لتوليد  لمعادلة  وفقًا  وذلك 
المركزية والحكومات المحلية. وفي أمريكا الالتينية 
حصة  زيادة  إلى  الالمركزية  سياسات  أدت  مثاًل، 
الحكومي  اإلنفاق  مجموع  من  المحلية  الحكومات 
المائة  إلى 30 في  المائة في عام 1985  من 20 في 
في عام 2010 31، لكن نصيبها من العائدات الذاتية لم 
يتغّير، إذ بقي عند حوالى 10 في المائة من المجموع 
للحكومات  المالي  الوضع  يجعل  وهذا  الوطني. 
المحلية أكثر ضعفًا وأقل استقرارًا، ويقوض قدرتها 
على التخطيط الطويل المدى. أما تجربة إندونيسيا، 
أّمنت  فقد  الكبير،  الالمركزية  بانفجار  عرفت  التي 

 .)4-4 )اإلطار  المحلية  الحاجات  لتلبية  موارد 

التفاوت في مستويات 
التحصيل العلمي يمنع 
 الفقراء من المشاركة

في عملية النمو العالية 
اإلنتاجية

اإلطار 4-4

الالمركزية المالية في إندونيسيا: تحسين تقديم الخدمات

منذ عام 2000، حين أصبح النزوح إلى المدن وضواحيها 
قوة  ازدادت  الحكومية،  اإلصالحات  تركيز  موضع 
تدير  اإلنفاق.  في  وخاصة  إندونيسيا،  في  الالمركزية 
ونصف  العام  اإلنفاق  ثلث  حوالى  اآلن  محلية  حكومات 
الحكومات  واجبات  وتتضمن  التنموي.  اإلنفاق  أوجه 
البيئية  والخدمات  والتعليم  الصحية  الرعاية  تقديم  المحلية 
وخدمات البنية التحتية. وتشمل بعض خطوات اإلصالحات 

التالي:  الرئيسية 
قضايا 	  في  االستقاللية  المحلية  الحكومات  أُعطَيت 

األعلى  اإلداري  المستوى  إلى  أوكل  وقد  الميزانية، 
 2004/32 القانون  ووسع  القضايا.  هذه  قانونية  مراجعة 
المحلية.  الموازنات  على  األعلى  المستوى  من  الرقابة 

ُتنتخب المجالس المحلية واإلقليمية اآلن كل خمس سنوات. 	 

ُينتخب الحكام اإلقليميون والمحافظون المحليون مباشرة 	 
منذ عام 2005.

أُِقرَّ 	  الذي  المعلومات،  عن  العلني  الكشف  قانون  وعد 
في عام 2008، بإعطاء الناس القدرة على الوصول إلى 

الشفافية.  من  أكبر  وبمقدار  العامة  المعلومات 
المحلية، 	  الحكومة  تخطيط  شؤون  في  المواطنون  يشارك 

ضّيق.  نطاق  على  اجتماعية  خدمات  لتقديم  آليات  وثمة 
ومن النتائج اإليجابية التي أدت إليها هذه اإلصالحات 
تقديم  وتحسين  الخدمات،  على  المحلي  العام  اإلنفاق  زيادة 
المقابل  في  ظهرت  ولكن  القطاعات.  بعض  في  الخدمات 
إشكاليات متعلقة بفعالية اإلنفاق في بعض المناطق، وكذلك 
توجيه  ضرورة  واتضحت  المكاسب.  حجم  حول  خالفات 
للمساءلة.  آليات محلية فعالة  المزيد من االهتمام إلى تطوير 

.Smoke 2015 :المصدر
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التنمية  يحقق  أن  المحلي  للنهج  كان  ما  وإذا 
الناس  من  مشاركة  يتطلب  فهو  للمهملين،  البشرية 
آلية  وضع  وينبغي  كبيرة.  محلية  إدارية  وإمكانات 
لمراقبة  التنفيذ  حّيز  والمسؤولية  بالشفافية  تتسم 
اآللية مع  ترافقت هذه  البشرية. وإذا  التنمية  نتائج 
المركزية  الحكومة  ودعم  المحلي  المجتمع  انخراط 

المحلية  الُنهج  ستقدم  اآلخرين،  التنمية  وشركاء 
المناطق  في  البشرية  التنمية  إلى  كبيرة  إسهامات 
 ،32)5-4 )اإلطار  مولدوفا  في  كما حدث  فقرًا،  األكثر 
بلدة   70 في  فاعُتمد  المشاركة  نموذج  نجح  حيث 
 350,000 حوالى  اليوم  وينخرط  محليًا،  ومجتمعًا 
المحلية.  التنمية  مشاريع  في  مولدوفا  في  مواطن 

الشكل 2-4

عوامل تساعد تمكين النساء أو تعوقه: عوامل ستة مباشرة وأربعة كامنة
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اإلطار 5-4

كيف تحدث الحكومة المحلية فرقًا في مولدوفا

نسمة   9,000 سكانها  عدد  يبلغ  التي  تيلينستي  بلدة  كانت 
إحدى أفقر مناطق مولدوفا، وبقيت الخدمات األساسية مثل 
المياه والصرف الصحي وإزالة النفايات على مدى عشرين 
عاماً من الكماليات النادرة. لكن البلدية في تيلينستي تعاونت 
مع السكان المحليين لتحسين الخدمات األساسية في مبادرة 

وطنية تقوم على المشاركة. 
ومن المشاكل التي لطالما عانت منها الحكومات المحلية 
في هذا المجال افتقادها إلى الخبرة في إدارة التنمية المحلية، 

ففي ظل النظام االشتراكي كانت هذه الحكومات تعتمد على 
ب أكثر من 10,000  توجيه الحكومة المركزية البعيدة. وقد ُدرِّ
موظف حكومي محلي، أي 80 في المائة من مجموع موظفي 
أفراد  مع  العمل  كيفية  في  الوطني،  المستوى  على  الدولة 

المجتمعات المحلية وإدارة الخدمات بشكل أفضل. 
وبعد ذلك قامت تيلينستي بتجديد شبكتها المائية وإضافة 
اإلنارة للشوارع وبناء طرق جديدة وأصبحت أول بلدة في 

مولدوفا تؤّمن لجميع المقيمين خدمات الصرف الصحي. 

.UNDP 2013a :المصدر

ستقّدم الُنهج المحلية 
إسهامات كبيرة إلى التنمية 
 البشرية في المناطق
األكثر فقرًا
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تحسين الفرص للنساء

يتطلب استحداث الفرص للنساء ضمان تمكين المرأة 
على الصعيد االقتصادي والسياسي والثقافي )الشكل 
4-2(. ولالستثمار في الفتيات والنساء منافع متعددة 
البلدان  في  الفتيات  جميع  استكملت  فإذا  األبعاد، 
النامية مرحلة التعليم الثانوي، مثاًل، ينخفض معدل 

وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى النصف33. 
التعليم  ينهين  اللواتي  الفتيات  عدد  وبتزايد 
لمتابعة  أمامهن  المجال  يتسع  والثانوي،  األساسي 
أفضل  عمل  فرص  على  والحصول  العالي،  التعليم 
في المستقبل والتقدم في مسار الحياة العملية. لكن 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 
ُتفتح  أن  العالية، يجب  المهارات  على  الطلب  حيث 
بلدان  إال ُخمُس  النساء. ولم يحقق  أكبر من  ألعداد 
العالم التكافؤ بين الجنسين في مجال األبحاث في 
عام 2015 )وما يعنيه التكافؤ هنا بلوغ نسبة النساء 
المائة  إلى 55 في  األبحاث 45  العامالت في مجال 
من المجموع(34. وتتطلب زيادة انخراط النساء في 
والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت  في  العالي  التعليم 
والهندسة والرياضيات حوافز مثل تخصيص المنح 
في  العملي  والتدريب  للقبول،  وحصص  الدراسية 

التكنولوجيا. وشركات  األبحاث  مؤسسات 
وتضطر المرأة لتولي عدة أعمال في آن، من العمل 
إلى عمل  المنزل  المدفوع األجر خارج  الوظيفة  في 
الرعاية بدون أجر داخل المنزل، وللتوفيق بين الدور 
مثل  لتدابير  ويمكن  اإلنجابي.  والدور  اإلنتاجي 
لمدة  الغائبات في إجازة أمومة  النساء  أماكن  حجز 
العمل عن  التي تشمل  المرنة  العمل  سنة، وترتيبات 

العمل  لمعاودة  النساء  أمام  المجال  تفسح  أن  بعد، 
بعد اإلنجاب. ويمكن إعطاء النساء أيضًا زيادة في 

العمل.  إلى  للعودة  كحافز  الراتب 
ولتخفيف عبء عمل الرعاية بدون أجر عن المرأة، 
مراكز  تشمل  بحيث  الرعاية  خيارات  توسيع  يمكن 
ومنازل  المدرسة،  بعد  ما  وبرامج  النهارية،  الرعاية 
الطويلة  الرعاية  ومرافق  المواطنين،  كبار  إليواء 
دون  من  الرعاية  دعم  أيضًا  الخيارات  ومن  األمد. 
أجر ببطاقات المساعدة واالئتمان. ولتحسين القدرة 
الصحي  والصرف  النظيفة  المياه  إلى  الوصول  على 
وخدمات الطاقة والبنية التحتية العامة، بما في ذلك 
الرعاية  النقل، دور في تخفيف عبء أعمال  وسائل 
للعمل مقابل  المجال  المرأة  أمام  بدون أجر، فيفسح 
أجر إذا ما اختارت ذلك. ومن شأن اإلجازات األسرية 
الرعاية بدون أجر،  أن تحقق توازنًا في توزيع عمل 
بين  المدفوعة  األعمال  أجور  في  الفجوة  وتخفف 
الرجال والنساء، خاصة إذا شملت الرجال وتضمنت 
في  لألدوار  المتكافئ  التوزيع  وسيكون  لهم.  حوافز 
األسرة بين األمهات واآلباء مفيدًا للرجال أيضًا، الذين 

أطفالهم.  قّيمة مع  أوقات  يفوتهم عادة قضاء 

تشجيع رائدات األعمال ودعمهن 

إطار  إنشاء  األعمال  رائدات  تشجيع  تدابير  تشمل 
امتالك  النساء من  التي تمنع  الحواجز  قانوني يزيل 
األراضي، التي هي من الموارد األساسية، خاصة في 
قطاع الزراعة. وال يتجاوز حجم المزارع التي تديرها 
المزارع  حجم  ثلثي  أو  نصف  نساء  ترأسها  عائالت 
ينبغي  لذلك  رجال35.  يرأسها  عائالت  تديرها  التي 

لالستثمار في الفتيات 
والنساء منافع متعددة 
األبعاد، فإذا استكملت 

جميع الفتيات في البلدان 
النامية مرحلة التعليم 

الثانوي، مثاًل، ينخفض معدل 
وفيات األطفال دون سن 

الخامسة إلى النصف

اإلطار 6-4

الدول العربية: إتاحة الفرص للنساء

األعمال  رائدات  النساء  لدعم  األعمال  جمعيات  تنشأ 
بخدمات في مجال التدريب والبحث والتشبيك. ومن األمثلة 
شبكة سيدات أعمال منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في البحرين، ومنتدى سيدات األعمال في فلسطين، والغرفة 

تونس1.  في  المؤسسات  لصاحبات  الوطنية 
الدول  في  النسائية  العاملة  القوى  مشاركة  وتتزايد 
والحكومات  األعمال  أصحاب  وعي  تزايد  مع  العربية 
بالمكاسب المالية لعمل المرأة، وال سيما مع ارتفاع مستوى 

الشرائية.  وقدرتها  العلمي  تحصيلها 

في  العمل  في  النساء  عدد  ازداد   ،2010 عام  ومنذ 
ومن  المائة.  في   48 بنسبة  السعودية  العربية  المملكة 
القانونية  واإلصالحات  االلتماسات  الزيادة  هذه  أسباب 
مغلقة  كانت  قطاعات  في  العمل  من  النساء  مكنت  التي 
غير  من  الخروج  ومن  القانوني،  القطاع  ومنها  أمامهن، 
والترشح  التصويت  في  حقوقهن  وممارسة  رجال،  رفقة 
فاجتذبت  األردن،  في  أما  الحكومية2.  المستويات  لبعض 
 )Handasiyat.net( الهندسيين  للمقاولين  إلكترونية  منصة 

المنزل3.  من  العمل  في  يرغبن  مهندسات 

مالحظات
1. ILO 2016b. 2. Chew 2015. 3. ILO 2016b.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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تعديل السياسات والتشريعات واإلجراءات المتعلقة 
ووضع  النساء،  تستوعب  بحيث  األراضي  بملكية 
أن  يجب  التدابير  وهذه  التنفيذ.  موضع  التعديالت 
الرسمية، وقد  الرسمية وغير  القانونية  النظم  تشمل 
البلدان بإجراء إصالحات قانونية تتيح  بدأت بعض 

)اإلطار 6-4(.  متناولهن  تكن في  لم  للنساء فرصًا 

كسر السقف الزجاجي

لكنه ال يزال متماسكًا  الزجاجي،  السقف  لقد تصّدع 
اللواتي  النساء  نسبة  تزال  وال  التكّسر.  على  عصيًا 
التجارية  يشغلن مناصب إدارية رفيعة في األعمال 
وال  العالم،  مستوى  على  المائة  في   24 حدود  في 
امرأة  أي  الشركات  من  المائة  في   33 حوالى  تضم 
بين  التكافؤ  شروط  وبفرض  المناصب36.  تلك  في 
وتوظيفهم،  العاملين  اختيار  آليات  في  الجنسين 
تعزيز  يمكن  النساء  الستبقاء  الحوافز  وتوفير 
العام والخاص. ويجب  القطاعين  المرأة في  حضور 
مناصب  إلى  والمرأة  الرجل  ترقية  معايير  تكون  أن 
إدارية عليا رفيعة، تقوم على مبدأ األجر المتساوي 

المتساوي.  للعمل 
المناصب  تكون  ما  كثيرًا  النامية،  البلدان  وفي 
التجارية  الشركات  في  للنساء  المتاحة  القيادية 
وفي  والصغرى.  الصغيرة  المشاريع  ضمن  محدودة 
التي  السياسات  على  االعتماد  يمكن  كهذه،  ظروف 
مشاركة  وتدعم  األعمال  ريادة  على  النساء  تشجع 
النساء  تقودها  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 

العامة.  المشتريات  في 
إجراءات  بفعل  النساء  تمثيل  زيادة  ويمكن 
في  للنساء  حصص  تحديد  مثل  اإليجابي،  العمل 
مجالس إدارات الشركات كما في االتحاد األوروبي. 
ترافقت  ما  إذا  فعالية  أكثر  اإلجراءات  هذه  وتكون 
العمل.  في  االستبقاء  مستوى  تحّسن  سياسات  مع 
التوجيهي  والتدريب  اإلرشاد  على  االعتماد  ويمكن 
في  بنساء  باالستعانة  العمل،  بيئة  في  والرعاية 
قدوة  يكّن  أن  يمكنهن  الرفيعة  اإلدارية  المناصب 
اإلجراءات،  أخريات. ومن خالل هذه  لنساء  ومثااًل 
وترقية  اجتماعيًا  المقبولة  األعراف  تغيير  يتاح 
ويمكن  عليا.  مناصب  إلى  النساء  من  أكبر  أعداد 
اســتكمال هذه اإلجراءات بنهج تشـجيع الرجال على 

للنساء.  تقليديًا  ُتحسب  كانت  أعمال  مزاولة 
النرويجي  النسبية  الحصص  قانون  ويفرض 
الموجودة  )المحدودة(  العامة  الشركات  جميع  على 
على  وكذلك  النرويج،  في  البورصة  الئحة  في 
الشركات التي تملكها الدولة والمملوكة بين البلديات 

إدارة تشغل  تعيين مجالس  التعاونية،  والمؤسسات 
مقاعدها.  من  المائة  في   40 عن  يقل  ال  ما  النساء 
النساء  نسبة  تتجاوز  تكن  لم   ،2002 عام  وفي 
ذات  العامة  الشركات  إدارة  مجالس  عضوية  في 
المسؤولية المحدودة 6 في المائة، وارتفعت إلى 40 

فقط37.  أعوام  ستة  غضون  في  المائة  في 

االستثمار في اإلمكانات مدى الحياة

في  ُتبنى  التي  اإلمكانات  تغذية  الضروري  من 
التغلب  ينبغي  كما  وصونها.  الحياة  مراحل  مختلف 
مدى  الفرد  لها  يتعرض  التي  المخاطر  جميع  على 
إلى  البشرية  التنمية  وصول  ولضمان  الحياة. 
باعتباره  اإلمكانات  بناء  إلى  النظر  يجب  المهملين، 

حياة.  مشروع 

مساعدة األطفال على التحضير للمستقبل 

عندما  الُمجزية  التنمية  نتائج  تعميم  فرص  تزيد 
إلى  لالنضمام  تؤهلهم  مهارات  األطفال  يكتسب 
العاملة في مرحلة الشباب. ويتركز االهتمام،  القوى 
عن حق، على ما يلزم لضمان إتمام األطفال، في كل 

كاماًل.  مدرسيًا  تحصياًل  مكان، 
التعليم الرسمي ليس سوى حلقة من  ولكن نظام 
بسن  الوالدة  حديث  طفاًل  تربط  مؤثرات  سـلسـلة 
البلوغ. وتعمل المؤثرات االجتماعية والثقافية داخل 
في  األساسية  والعوامل  وخارجه.  المدرسي  النظام 
يبدأ  الحياة  توجه  التي  اإلنجازات  وتحقيق  التعلم 
تأثيرها على الطفل في الرحم وتتراكم، فتجلب كل 
عثرة في أي مرحلة من مراحل الحياة عثرات على 
المراحل التي تليها، وتصبح معالجتها صعبة، إن لم 

مستحيلة.  تكن 
بحيث  مرنًا  المدرسي  النظام  يكون  أن  وينبغي 
جهوزية  تقل  وال  مختلفة،  ثقافات  يستوعب 
عن  أهمية  التعّلم  إمكانات  تكوين  في  المدرسة 
الحياة،  في  إيجابية  نتائج  لبلوغ  المدرسي  التعليم 
إلى  واالرتقاء  والصحة  والدخل  اإلنتاجية  كزيادة 
مستويات أعلى في العمل والمجتمع. وتبقى النتائج 
التقليدية،  التعويض  وسائل  من  المحققة  اإليجابية 
محو  برامج  أو  العمل  أثناء  العام  التدريب  مثل 
مستوى  لتحسين  والمستخدمة  للبالغين  األمية 
برامج  من  فعالية  أقل  حظًا،  األقل  الشباب  مهارات 
الخيارات  أفضل  من  وتبقى  المبكرة.  الطفولة 
تسّهل  والتي  المدرسة  قبل  ما  المبكرة  التدخالت 
توسعت  وقد  فيه.  واالستمرار  المدرسي  التعلم 

يمكن االعتماد على اإلرشاد 
والتدريب التوجيهي والرعاية 
في بيئة العمل، باالستعانة 
بنساء في المناصب اإلدارية 
الرفيعة يمكنهن أن يكّن 
قدوة ومثااًل لنساء أخريات
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خدمات التعليم في الطفولة المبكرة منذ عام 2000، 
لكن فجوات كبيرة ال تزال تعتريه وتتطلب اهتمامًا 

وملحًا.  سريعًا 
وقد اكتشف البنك الدولي أن كل دوالر ُينَفق على 
التعليم ما قبل المدرسي يحقق ما قيمته 6 إلى 17 
عاملة  قوى  لتوفر  نتيجة  العامة،  المنافع  من  دوالرًا 
أفضل صحة وإنتاجية38. ويبدو أن الكثير من البلدان 
النامية قد تنبهت لهذه الحقيقة. فإثيوبيا مثاًل تقول 
إنها ستزيد نسبة األطفال الملتحقين بمراحل التعليم 
 2020 عام  في  المائة  في   80 إلى  المدرسي  قبل  ما 
وأصبح   .2009 عام  في  المائة  في   4 كانت  أن  بعد 
قبل  ما  للتعليم  التربوي يخصص سنتين  غانا  نظام 
للتعليم  مرافق  تقديم  الصين  تنوي  بينما  المدرسي، 

المدرسي لجميع الصغار39.  ما قبل 

تمكين الشباب

المسار  في  التأثير  وسائل  أهم  هو  التصويت 
بقدر  الشباب  الناخبين  يجذب  ال  لكنه  السياسي، 
مثاًل  كندا  ففي  السن.  كبار  من  الناخبين  يجذب  ما 
 34-18 العمرية  الفئة  من  الناخبين  نسبة  تراوحت 
الفترة 2011-2004  أدلوا بأصواتهم في  الذين  سنة، 
بين 35 و50 في المائة من مجموع الناخبين من هذه 
الفئة العمرية مقابل نسبة تراوحت بين 65 و78 في 
المائة من الناخبين من الفئة العمرية 55-74 سنة40. 
االهتمام  من  الكثير  يبدون  ال  الشباب  كان  وإذا 
أنهم  يعني  ال  اهتمامهم  فعدم  التقليدية،  بالسياسة 

العامة.  بالحياة  مهتمين  غير 
بديلة  وسائل  إلى  األلفية  جيل  أبناء  ويسعى 
المستوى  على  أكان  سواء  مجتمعاتهم  لتحسين 
منهم  المائة  في   63 تبرع  وقد  العالمي.  أم  المحلي 
منهم  المائة  في   52 ووّقع  خيرية،  ألعمال  بأموال 

عرائض والتماسات، وتطّوع 43 في المائة منهم في 
الشباب  هؤالء  وينظر  المدني41.  المجتمع  منظمات 
األهلية  والمنظمات  االجتماعية  الحركات  إلى  أيضًا 
وتحركاتهم  اهتماماتهم  عن  للتعبير  منابر  باعتبارها 
السياسية. ففي تونس والجمهورية العربية السورية 
هواتفهم  الشباب  المتظاهرون  استخدم  ومصر، 
حول  واألفالم  والصور  التعليقات  لنشر  النقالة 
الربيع العربي مباشرة على وسائل التواصل  أحداث 
على  لمطالبهم  والتأييد  الدعم  لحشد  االجتماعي 

والدولي42.  الوطني  المستويين 
ويكمن التحدي على هذا الصعيد في األخذ بآراء 
بوسائل  عنها  يعبرون  التي  ومعتقداتهم،  الشباب 
بديلة للمشاركة في صنع القرارات والسياسات. ومن 
النهج التي يمكن استخدامها في هذا اإلطار إعطاء 
الحكومات،  رعاية  تحت  استشارية  أدوارًا  الشباب 
مناقشة.  حلقات  وتنظيم  للشباب،  برلمانات  وإنشاء 
البالغين  وفي 30 بلدًا أنشئت مجالس برلمانية لغير 
والقرى  المدن  في  أم  الوطني  المستوى  على  سواء 
الحكومية  للخطط  يمكن  وكذلك  والمدارس43. 
التي  كتلك  والشباب،  لألطفال  خصيصًا  الموضوعة 

المشاركة.  تشجع  أن  نيوزيلندا،  حكومة  تقدمها 
أما من الناحية االقتصادية، فالمطلوب إتاحة فرص 
جديدة للشباب، وتحضيرهم عبر تزويدهم بالمهارات 
الالزمة لالستفادة من تلك الفرص. ومن المتوقع أن 
يتغّير ما ال يقل عن ثلث المهارات التي تعتبر مهمة 
 .44 2020 عام  بحلول  اليوم  العالمي  االقتصاد  في 
للقرن  المناسبة  المهارات  تحصيل  يكون  أن  ويجب 
تعلم  مسيرة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  والعشرين  الحادي 
تستمر مدى الحياة الكتساب أربع صفات هي التفكير 
 .)3-4 )الشكل  والتواصل  واإلبداع  والتعاون  النقدي 

ويتطلب إطالق روح اإلبداع والريادة لدى الشباب 
ومشاريع  القطاعات،  مختلف  في  داعمة  سياسة 

تزيد فرص تعميم نتائج 
التنمية الُمجزية عندما 

يكتسب األطفال مهارات 
 تؤهلهم لالنضمام

 إلى القوى العاملة
في مرحلة الشباب

الشكل 3-4

مهارات للقرن الحادي والعشرين
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للرياديين  دعمًا  االقتصاد،  في  جديدة  مجاالت  في 
الجماعي  والتلزيم  الناشئة  المؤسسات  في  الشباب 

مثاًل، وكذلك في المجتمع )اإلطار 7-4(. 

حماية العمال المعرضين للمخاطر

حيث  من  مؤسسات  عشر  أكبر  من  ثالث  بدأت 
عن  تستعيض  العالم  في  العاملة  القوى  استيعاب 
في   57 أن  إلى  التقديرات  وتشير  باآلالت.  العمال 
التعاون  منظمة  بلدان  في  الوظائف  من  المائة 
اآللة  بسبب  للخطر  معرضة  والتنمية  االقتصادي 
)الشكل 4-4(45. ويتجه العالم نحو اقتصاد المعرفة، 
أو  المتدنية  المهارات  أصحاب  العمال  ويخسر 
الهامشيين سبل رزقهم. ويتوقع أن يضيف االتحاد 
عامي  بين  جديدة  وظيفة  مليون   16 األوروبي 
أيضًا أن يتناقص  المتوقع  2010 و2020، ولكن من 
يتلقوا  لم  الذين  لألشخاص  المتاحة  الوظائف  عدد 
 12 بحوالى  منه  القليل  تلقوا  أو  نظاميًا  تعليمًا 

مليون وظيفة46. 

جديدة  أعمال  تظهر  األعمال،  بعض  تزول  وبينما 
التعليم  مثل  التجارية  غير  السلع  قطاعات  في 
والرعاية الصحية والخدمات العامة، التي تعتبر من 
الوظائف األساسية لتحسين التنمية البشرية. وعلى 
توجههم  وإرشادات  خاصًا  تعليمًا  يتلقوا  أن  العمال 
سبيل  على  فيمكن  الوظائف.  من  الفئة  هذه  نحو 
من  يتمكنون  بحيث  العمال  مهارات  تطوير  المثال 
االنتقال إلى وظائف مستدامة في قطاعات االقتصاد 

األخضر وتوليد الطاقة من الشمس والرياح. 
يبدأ  للمستقبل  لتعليم مهارات  نظام  ويمكن وضع 
حتى  ويستمر  الثانوي  التعليم  مرحلة  من  تطبيقه 
مرحلة التعليم العالي. وقد يكون التركيز على العلوم 
فيه.  ضروريًا  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
ضرورية  التعليمية  المناهج  نظام  في  المرونة  لكن 
بمهارات  المتدرب  يزّود  أن  للتدريب  وينبغي  للغاية، 
في مهام متعددة وبالقدرة على االنتقال من نشاط إلى 
آخر. وهكذا يستطيع العمال الذين تتهدد سبل عيشهم 
أعلى  أو  نفسه  المستوى  على  أعمال  إلى  ينتقلوا  أن 
باالعتماد على إعانات األجور ودعم الدخل المؤقت. 

الشكل 4-4

جولة إلى الثورة الصناعية الرابعة
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اإلطار 7-4

األعمال التجارية االجتماعية تجذب الشباب

األعمال التجارية االجتماعية مجاالت عمل جديدة تستقطب 
ومشاكل  بقضايا  اهتمام  يدفعها  كيانات  وهي  الشباب، 
على  تقوم  ال  شركات  لمعالجتها.  ُوجدت  وقد  اجتماعية، 
نفسها  دعم  على  قادرة  لكنها  وخسائرها،  األسهم  أرباح 
بنفسها مالياً، وال تتوخى زيادة األرباح هدفاً أّول )وإن كان 
أولويتها تحقيق منافع  بل  نتيجة مرغوبة(،  تحقيق األرباح 

اجتماعية. 
الناجحين  الشباب  وانتقل عدد كبير من رواد األعمال 
التغيير  عملية  في  لينغمسوا  الربح  تتوخى  مشاريع  من 

رد  في  ورغبة  معينة  بقضايا  اهتمام  يدفعهم  االجتماعي، 
رائد   763 شمل  مسح  أظهر  وقد  مجتمعاتهم.  إلى  الجميل 
إلى  التجارية  األعمال  ريادة  من  تحّولوا  الهند،  في  أعمال 
ريادة األعمال االجتماعية بين عامي 2003 و2013، وكذلك 
تحليل كمي لحوالى 493 رائد أعمال منهم، أن 21 في المائة 
التغيير  جهود  إلى  تحّولوا  الناجحين  األعمال  رواد  من 
وأثرياء  ناجحون  منظمات،  بناة  ومعظمهم  االجتماعي، 
الدولة،  مؤسسة  خارج  يكونون  ما  وكثيراً  بجهودهم، 

االنتشار. بلدان  من  يأتي  وبعضهم 

.UNDP 2015a :المصدر

بينما تزول بعض األعمال، 
 تظهر أعمال جديدة
 في قطاعات السلع

غير التجارية مثل التعليم 
والرعاية الصحية والخدمات 
 العامة، التي تعتبر

من الوظائف األساسية 
لتحسين التنمية البشرية
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العناية بكبار السن

المجموعات  من  هم  مجتمع  أي  في  السن  كبار 
الحرمان في الصحة  للمخاطر، يعانون من  المعرضة 
ويتطلب   .)2 )الفصل  االجتماعية  والحياة  والدخل 
كبار السن اهتمامًا خاصًا من صانعي القرار السياسي 
لضمان احترام حقوقهم اإلنسانية وإتاحة الفرص لهم 
ليتمكنوا من تحقيق ذاتهم والمساهمة في المجتمع. 
التي يمكن اتخاذها على هذا الصعيد:  التدابير  ومن 

• اعتماد مزيج من خدمات الرعاية العامة والخاصة 	
لكبار السن. يمكن في هذا المجال تفعيل الرعاية 
خصيصًا  تقّدم  بحيث  العام،  القطاع  من  الصحية 
لكبار السن خدمات صحية عالية الجودة وميسرة 
الكلفة. وفي ظل التغّير الجاري في البنية العائلية 
االقتصادي،  النساء  نشاط  في  المطردة  والزيادة 
الرعاية  تقديم  تتيح  التي  السوق  آليات  تنشأ  قد 
رعاية(،  لتقديم  أشخاص  توظيف  )مثل  الخاصة 
الرعاية.  لتقديم  مبتكرة  مجتمعية  أنظمة  أو 
اليابان،  في   Fureai Kippu نظام  وبموجب 
لكبار  لقاء رعايتهم  نقاط  يحصل األشخاص على 
ما  إذا  الحقًا  يستخدموها  أن  ويمكنهم  السن 
أشخاص  إلى  تحويلها  أو  الرعاية  إلى  احتاجوا 

إليها47.  بحاجة  آخرين 
• خالل 	 من  السن  لكبار  االجتماعية  الحماية  تعزيز 

على  القائمة  غير  االجتماعية  التقاعد  معاشات 
على  البرازيل(48.  في  الحال  هو  )كما  االشتراكات 
تقديم  إمكانيات  تستكشف  أن  أيضًا  البلدان 
وقائمة  بالكامل  ممولة  اجتماعية  تقاعد  معاشات 

االشتراكات49.  على 
• يستطيعون 	 حيث  السن  لكبار  عمل  فرص  إتاحة 

الرعاية  وعمل  األطفال  تعليم  في  المساهمة 
كبار  من  األقارب  يقّدم  قد  التطوعي.  والعمل 
أو  أهلهم  يعمل  الذين  لألطفال  الرعاية  السن 
ففي  األيتام.  لألطفال  أو  العمل  بداعي  يهاجرون 
المائة  في   60 من  أكثر  يعتني  وهولندا،  الدنمارك 
و40  سنة   65-60 العمرية  الفئة  من  النساء  من 
نفسها  العمرية  الفئة  من  الرجال  من  المائة  في 
 30 ينخرط  المتحدة،  المملكة  وفي  بأحفادهم50. 
 74-65 العمرية  الفئة  من  األفراد  من  المائة  في 

سنة في أعمال تطوعية51. 

تعبئة الموارد ألولويات التنمية البشرية 

أولويات  إلى  الموجهة  العامة  السياسات  تتطلب 
ومن  وخارجية،  محلية  موارد  البشرية  التنمية 

الموارد  حشد  كيفية  معرفة  الهامة  القضايا 
المحلية  فاإليرادات  البشرية.  التنمية  ألولويات 
باإلجمال. محدودة  النامية  البلدان  من  كثير   في 
بلدان  في  الضرائب  إيرادات  حصة  بلغت  وقد 
المائة  في   7.2 نحو  المنخفضة  البشرية  التنمية 
مقابل   2002 عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
المـرتفعة  البشـرية  التنمية  بلدان  المائة في  15 في 
إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  وينحاز  جدًا52. 
حساب  على  والهند،  الصين  مثل  معينة  بلدان 
الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  وتعتبر  أخرى.  بلدان 
البلدان  بعض  في  االقتصادية  الحياة  شريان 
الفقيرة، ولكن إمكانات تقديم هذه المساعدة تبدو 
العالمي  السياسي  االقتصاد  وضع  ظل  في  ضعيفة 
أمام  يبقى  المتباينة،  الظروف  هذه  وإزاء  الحالي. 
لتوليد  األقل  على  خيارات  خمسة  النامية  البلدان 

الالزمة.  الموارد 

بناء حّيز مالي

الحّيز المالي هو تمويل يتوفر للحكومات من خالل 
وإجراء  الموارد  حشد  إلى  تهدف  سياسية  تدابير 
المؤسسية  والبيئة  الحوكمة  لتحسين  إصالحات 
واالقتصادية. ويعتمد الحّيزالمالي على أربعة أركان: 
المحلية،  واإليرادات  الرسمية،  اإلنمائية  المساعدة 
وتمويل العجز )من االقتراض الداخلي والخارجي(، 

الكفاءة53.  لتحقيق  اإلنفاق  أولويات  وتغيير 
ويتوقف اختيار الركن الصحيح لبناء الحّيز المالي 
وإعادة بنائه في بلد معين على خصائص هذا البلد. 
ففي عام 2009، ارتأت غانا تحسين جمع اإليرادات 
لقطاع  المخصصة  ميزانيتها  زيادة  تتمكن من  حتى 
الصحة مع أن النصيب المخصص لقطاع الصحة من 
ثابتًا54. واعتمدت شيلي  بقي  العامة  الدولة  ميزانية 
وسيلة  واالقتراض  اإليرادات  زيادة   2006 عام  في 
األول  العقد  منتصف  وفي  المالي55.  الحّيز  لتوسيع 
والهند  البرازيل  من  كل  قررت  الثالثة،  األلفية  من 
هي  إنما  المالي  حّيزها  لزيادة  المثلى  الوسيلة  أن 
زيادة الكفاءة في اإلنفاق في المجاالت التي شهدت 

اإليرادات56.  لجمع  مكثفة  جهودًا 
الحّيز  من  الفرد  نصيب  متوسط  زيادة  وتفسح 
االقتصاد  في  قطاعات  على  لإلنفاق  المجال  المالي 
تحسن التنمية البشرية مباشرة، كما يمكن الستقرار 
إجراًء  يكون  أن  الكساد  فترات  أثناء  المالي  الحّيز 
الحفاظ  في  يساعد  االقتصادية،  للدورة  معاكسًا 
على مستوى اإلنفاق على الخدمات االجتماعية، بل 

في زيادته. 

يتطلب كبار السن اهتمامًا 
خاصًا لضمان احترام 
حقوقهم اإلنسانية 

 الفصل 4 االهتمام بالمهملين: خيارات السياسة الوطنية    |    117



على  الكلي  االقتصاد  استقرار  يساعد  أن  ويمكن 
المالية  للقواعد  يمكن  كما  المالي،  الحّيز  تعزيز 
المدى  المتوسط  اإلنفاق  وإطار  التثبيت  وصناديق 
بدورها  وتدعم  المالية  الحوكمة  قوة  من  تزيد  أن 
زيادة  على  ينطبق  نفسه  واألمر  المالي.  الحّيز 
البلدان  فباستطاعة  الموارد.  استخدام  في  الكفاءة 
السلع  أسعار  انخفاض  تستغل  أن  مثاًل،  النامية، 
لتوسيع  يمكن  كما  لديها،  اإلعانات  نظام  لتصلح 
القاعدة الضريبية والتقليل من التشوهات الضريبية 

المساعدة في ذلك أيضًا. 

دعم التحويالت المالية

قيمة  تصل  أن   2016 عام  في  المتوقع  من  كان 
تعتبر  التي  النامية،  البلدان  في  المالية  التحويالت 
فيها،  المحلية  المجتمعات  من  الكثير  حياة  شريان 
التحويالت  هذه  وتدخل  دوالر57.  مليار   442 إلى 
كلها  )ليست  مختلفة  قنوات  عبر  بلد  كل  إلى 
بين  تتراوح  متباينة  كثيرة  ولغايات  قانونية( 
ومنها  األصول  وشراء  والتعليم  االستهالك 
مرتفعة  المالية  التحويالت  كلفة  لكن  األراضي. 
دولية  حوالة  إجراء  قيمة  معدل  بلغ  إذ  إجمااًل، 
بقيمة 200 دوالر من أي مكان في العالم حوالى 8 

في المائة في عام 2015. 
أن  وتسهيلها  المالية  التحويالت  دعم  شأن  ومن 
تمويل ألولويات  التحويالت مصدر  يجعال من هذه 
التنمية البشرية، كما يمكن إنشاء مصارف متخصصة 
وبنغالديش  األردن  مثل  بلدان  في  للتحويالت 
كبيرة.  بكميات  التحويالت  تتدفق  حيث  والفلبين 
إلرسال  وشفافة  سهلة  قانونية  آليات  إقرار  ويمكن 
المضيفة.  البلدان  مع  بالتشاور  المالية  التحويالت 
 )M-Pesa( ويمكن أيضًا اتباع نموذج مصرف إم-بيزا
التحويالت  إجراء  في   )BKash( كاش  بي  وخدمة 

الرقمية.  المالية 

استخدام التمويل ألغراض المناخ ألولويات 
التنمية البشرية 

تغّير  بشأن  باريس  واتفاق   2030 عام  خطة  تعّبر 
أجل  من  بالعمل  الدولي  المجتمع  التزام  عن  المناخ 
ومعالجة  الالمساواة  من  والحد  الفقر  على  القضاء 
والمعرضين  المهمشين  يمّس  الذي  المناخ،  تغّير 
للمخاطر أكثر من غيرهم. لذلك برز التمويل ألغراض 
المناخ.  لتغّير  التصدي  البلدان على  لمساعدة  المناخ 
ذات  البلدان  بين  الشواغل  اختالف  ضوء  وفي 

الدخل المتوسط وأقل البلدان نموًا، نشأ جدل حول 
والتمويل  اإلنمائي  التمويل  بين  العالقة  طبيعة 

المناخ.  ألغراض 
البلدان  وتسعى  البلدان.  بين  تختلف  فالشواغل 
المتقدمة وذات الدخل المتوسط، التي تنبعث منها 
معظم كميات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف 
من  للحد  والتكنولوجيات  التمويل  وراء  الجوي، 
في  أما  المناخ.  تغّير  أثر  من  والتخفيف  االنبعاثات 
االنبعاثات،  انخفاض  حيث  نموًا،  األقل  البلدان 
توسيع  في  المناخ  ألغراض  التمويل  فُيستخدم 
وتحسين  المناخ  تغّير  على  المنيعة  العيش  سبل 
األمن  وضمان  الصحي  والصرف  المياه  أنظمة 
الغذائي. ولهذه االستثمارات غايات تتجاوز مجرد 
على  لتركز  الضّيق،  بمعناه  المناخ  تغّير  مع  التكيف 
التنمية البشرية من خالل زيادة منعة االقتصادات 
والمجتمعات إزاء تغّير المناخ على المدى الطويل. 

استغالل وسائل أخرى 

تريليون  قيمتها  مبالغ  أن  إلى  التقديرات  تشير 
البلدان  من  قانونية  غير  قنوات  عبر  تخرج  دوالر 
وهذه  سنة.  كل  الناشئة  واالقتصادات  النامية 
عبر  االقتصادات  تلك  تتلقاه  ما  تفوق  المبالغ 
اإلنمائية  والمساعدة  المباشر  األجنبي  االستثمار 
بلدان  أكثر  يحرم  الذي  الواقع،  وهذا  الرسمية58. 
من  والتهرب  والفساد  الجريمة  يشجع  عوزًا،  العالم 
طريق  عن  األموال  هذه  معظم  وتضيع  الضرائب. 
األموال  لنقل  األسعار  تغيير  أي  بالفواتير،  التالعب 
المصدرة  الدول  تعاونت  وإذا  الحدود.  عبر  سرًا 
والمستوردة، في فرض رقابة على إصدار الفواتير 
سيسهل  أخرى،  وآليات  تجارية  قوانين  خالل  من 

التدفقات وضبطها.  تتبع هذه 
اإلنمائي  األثر  ذات  السندات  تعويم  ويمكن 
مستثمري  من  لإليرادات  جديدة  مصادر  إلتاحة 
القطاع  لكيانات  المجال  وإتاحة  الخاص  القطاع 
صانعي  السندات  هذه  وُترغم  المخاطر.  لنقل  العام 
التدخالت،  منافع  قياس  على  السياسي  القرار 
مليون  بناء  )مثل  واضحة  أهدافًا  تتطلب  ولكنها 
ويسهل  حسنة  تبدو  الكمية  فاألهداف  مرحاض(. 
األثر  يترك  لن  مرحاض  مليون  بناء  ولكن  قياسها، 
المرجو ما لم يكن جزءًا من نظام مستدام للصرف 

الصحي يدار محليًا.
رؤوس  وهروب  الفساد  إيقاف  يؤدي  أن  ويمكن 
األموال إلى توفير موارد للتنمية البشرية. ففي عام 
لت أصول مالية بقيمة 21 تريليون دوالر  2010، ُحوِّ

من شأن دعم التحويالت 
المالية وتسهيلها أن يجعال 
من هذه التحويالت مصدر 
تمويل ألولويات التنمية 
البشرية
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خسائر  وُتقدر  خارجية59.  ضريبية  مالذات  إلى 
استقاللها  عام  بين  الفساد  من  الناتجة  نيجيريا 
ونسب  دوالر60.  مليار   400 بحوالى   1999 وعام 
إلى  الوصول  تسّهل  قد  األموال  هذه  من  صغيرة 

المهملين في تلك البلدان. 
وقد يؤدي إنهاء الدعم الموجه لألغنياء أو لسلع 
لُتستخدم  إلى تحرير موارد  الوقود األحفوري  مثل 
أغنى  حظي   ،2014 عام  ففي  البشرية.  التنمية  في 
20 في المائة في الهند بدعم بقيمة 16 مليار دوالر 
وسكك  الطهو،  غاز  هي  وخدمات  سلع  ست  على 
والذهب،  الطيران،  ووقود  والكهرباء،  الحديد، 
الضريبة  من  اإلعفاء  إلى  باإلضافة  والكيروسين، 
النقد  صندوق  ويقدر  العام61.  االدخار  صندوق  في 
الوقود  شركات  منه  تستفيد  ما  مقدار  الدولي 
بحوالى  العالم  مستوى  على  الدعم  من  األحفوري 
الملوثين  ألن  وذلك  الدقيقة،  في  دوالر  مليون   10
يتسببون  التي  البيئية  األضرار  كلفة  يتحملون  ال 
أضرار  من  يلحق  ما  الكلفة  هذه  وتشمل  فيها62. 
وبسكان  المياه،  لتلوث  نتيجة  المحليين  بالسكان 
التي  والعواصف  والجفاف  الفيضانات  جراء  العالم 

المناخ.  تغّير  إليها  يؤدي 
وفي تسعينات القرن الماضي ُطِرح اتفاق 20:20 
البشرية،  التنمية  من  األدنى  الحد  لتحقيق  كإطار 
المائة  في   20 بموجبه  النامية  البلدان  تخصص 
البشرية،  التنمية  ألولويات  المحلية  ميزانيتها  من 
اإلنمائية  المساعدة  من  المائة  في   20 بنسبة  تكّملها 
من  بّد  ال   ،2030 عام  خطة  اعتماد  ومع  الرسمية63. 

األفكار.  هذه  حول  المناقشة  إحياء  إعادة 

استخدام الموارد بكفاءة 

يعادل  بكفاءة  المتوفرة  الموارد  استخدام  يكاد 
الطبي  فللعالج  إضافية.  موارد  توليد  األهمية  في 
طبية  إرشادات  تقديم  في  جدوى  مثاًل،  بعد،  عن 
موقعهم  كان  أينما  للمرضى  للعالج  وخيارات 
الجغرافي، مخففًا من كلفة تأمين الخدمات الطبية. 
صعوبة  الميدانيون  الصحة  قطاع  عمال  ويجد 
يتسبب  الذي  الرئتين  التهاب  مرض  تشخيص  في 
وكذلك  سنة،  كل  طفل  مليون  من  أكثر  وفاة  في 
في  سبب  أهم  ثاني  الحمل،  تسمم  تشخيص  في 
ذلك،  ولتغيير  العالم.  في  الحوامل  األمهات  وفاة 
الهاتف  على  العامل  التأكسج  مقياس  يستخدم 
لقياس  نقال  هاتف  يشّغله  الكلفة  قليل  مجسًا 
في  المشورة  ويقدم  الدم،  في  األكسجين  مستوى 

والعالج64.  التشخيص  سبيل 

اتخاذ تدابير للمجموعات ذات 
االحتياجات الخاصة

تتعرض فئات معينة في المجتمع للتمييز واالضطهاد 
تمييز  إجراءات  من  بد  فال  ولإلهمال،  المنهجيين، 
إيجابي لتحقيق نتائج لصالحها في التنمية البشرية. 
إلى  البشرية  التنمية  وصول  ضمان  ويتطلب 
من  المجموعات  بعض  لصالح  تدابير  اتخاذ  الجميع 
واألقليات  النساء،  مثل  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
اإلعاقة،  وذوي  األصليين،  والسكان  العرقية، 
ومرض  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  والمصابين 

للمخاطر.  المعرضين  والعمال  اإليدز، 
حول  مفصلة  بيانات  تجميع  التدابير  هذه  ومن 
إجراءات  واتخاذ   ،)3 )الفصل  المجموعات  تلك 
السياسة  صعيد  على  محّددة  وتدخالت  إيجابية 
المجموعات  لصالح  البشرية  التنمية  لتحقيق  العامة 

المهمشة. 

التعويل على العمل اإليجابي

هو  السياق  هذا  في  اإليجابي  العمل  يعنيه  ما 
التمييز اإليجابي ألجل العدالة في التوزيع، ولطالما 
كان هذا العمل مهمًا في إصالح أوجه عدم التكافؤ 
والتمييز  المجتمع  فئات  بين  والثابتة  التاريخية 
الراسخ  المبدأ  تأكيد  إعادة  بعضها، وكذلك في  ضد 
وتواجه  متساوية.  حقوقًا  إنسان  لكل  بأن  القائل 
ذوو  واألشخاص  العرقية  واألقليات  النساء 
الجنس  بسبب  التمييز  من  مختلفة  أشكااًل  اإلعاقة 
 .)2 )الفصل  الصحية  والظروف  العرقي  واالنتماء 
التمييز  في  االجتماعية  واألعراف  الوصم  ويسهم 
نقص  بفيروس  والمصابين  األصلية  الشعوب  ضد 
العمل  أشكال  ومن  اإليدز.  ومرض  البشرية  المناعة 
التعليم  صفوف  في  حصص  تخصيص  اإليجابي 
التفضيلية  المعاملة  أو  العرقية،  لألقليات  العالي 
القروض  للنساء رائدات األعمال في الحصول على 

المدعومة من النظام المصرفي. 
والقيام بالعمل اإليجابي، مثل تخصيص حصة من 
العمل  فرص  بعض  يحجز  اإلعاقة،  لذوي  الوظائف 
لهذه الفئة، ويعطي أيضًا بقية أفراد المجتمع فرصة 
ليتعرفوا على إمكانات هؤالء األشخاص وإنجازاتهم 
العامة  والسلوكيات  التحّيز ضدهم،  مشاعر  يغير  ما 
ونظرة  االجتماعية  األعراف  وحتى  تجاههم، 
المجتمع لهم. ومن المجاالت التي أحدث فيها العمل 
البرلمان  في  المرأة  تمثيل  واضحًا  فرقًا  اإليجابي 

)اإلطار 8-4(. 

قد يؤدي إنهاء الدعم 
الموجه لألغنياء أو لسلع 

 مثل الوقود األحفوري
إلى تحرير موارد لُتستخدم 
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هو  العالم  في  اإليجابي  للعمل  برنامج  وأقدم 
الهدف  وكان   ،1950 عام  في  الهند  أطلقته  الذي 
األساسي منه إفادة الطبقات المسجلة التي شملت 
لقمع  تعرضوا  قد  المنبوذين،  أو  الداليت،  طبقة 
التقليدي،  الطبقي  النظام  تحت  لقرون  استمر 
حوالى  الطبقة  هذه  إلى  المنتمين  نسبة  بلغت  وقد 
الهند،  في  السكان  مجموع  من  المائة  في   16
المجموعات  تشمل  التي  المسجلة  القبائل  وكذلك 
المنتمين  نسبة  تبلغ  التي  تاريخيًا  المهملة  القبلية 
السكان65. مجموع  من  المائة  في   8 حوالى   إليها 

القرن  تسعينات  في  ليتوسع  عاد  البرنامج  ولكن 
أي  األخرى،  المهملة  الطبقات  ليشمل  الماضي 
أقل  اجتماعية  فئات  من  المؤلفة  الدنيا  الطبقات 
 25 حوالى  وتشمل  والتعليم  المجتمع  في  حظًا 
يسـتأصل  ولم  السكان.  مجموع  من  المائة  في 
ولكنه  الطبقي،  اإلقصاء  مشاكل  البرنامج  هذا 
عام  وفي  بالغة.  إيجابية  آثارًا  أحدث  األقل  على 
المائة من الداليت إال 2 في   1965، مثاًل، لم يشغل 
مع  ولكن  الرفيعة،  العامة  الخدمة  وظائف  مجموع 
إلى  ارتفعت  قد  حصتهم  كانت   2001 عام  حلول 

11 في المائة. 

أصل  من  جامعة   32 كانت   ،2013 عام  وبحلول 
 40 وكذلك  البرازيل،  في  للواليات  تابعة  جامعة   38
من أصل 59 جامعة حكومية قد طبقت أحد أشكال 
نسبة  ارتفعت  كما  اإليجابي66.  العمل  سياسات 
البرازيليين ذوي األصول األفريقية الذين بلغوا عمر 
االلتحاق بالجامعة ودخلوها من 4 في المائة في عام 

المائة في عام 2011.  إلى 20 في   1997

تحقيق التنمية البشرية للفئات المهمشة

بالرغم من التنوع الكبير في الهويات واالحتياجات 
)الفصل 2(، ال تزال فئات مهمشة، كاألقليات العرقية، 
والمصابين  اإلعاقة  وذوي  األصلية  والشعوب 
اإليدز،  ومرض  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس 
الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  والمثليات 
ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين، 
تواجه قيودًا متشابهة في سعيها لتحسين إمكاناتها 
الحد  في  التهميش  من  تعاني  فجميعها  وحرياتها. 
صوتها  إسماع  على  القدرة  وفي  الرفاه،  من  األدنى 
الحقوق  على  والحصول  استقالليتها،  وممارسة 
هذه  إلى  المنتمون  يواجه  ما  وكثيرًا  واالمتيازات. 

اإلطار 8-4

كيف ساعد العمل اإليجابي في زيادة تمثيل النساء في البرلمان

نال تخصيص الحصص على أساس الجنس في المناصب 
إعالن  اعتماد  منذ  متزايدة  أهمية  والبرلمانات  الرفيعة 
المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر  في  بيجين  عمل  ومنهاج 
1995 وصدور  في عام  المتحدة  األمم  الذي عقدته  بالمرأة 
التوصية 25 عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد 
بما  المؤقتة  الخاصة  التدابير  بشأن   ،2004 عام  في  المرأة 
يتزايد  الحين،  ذلك  ومنذ  الوظيفية.  الحصص  ذلك  في 
النساء  لتعزيز مشاركة  الحصص  لنظام  الحكومات  اعتماد 

التغيير.  وتسريع  التمييز  ومناهضة 
في  البرلمانية  المقاعد  من  أكبر  عدداً  النساء  وتشغل 
البلدان التي تعتمد أحد أشكال الحصص للمرأة في نظامها 
المائة  في   26 النساء  حصص  متوسط  ويبلغ  البرلماني. 
المجلس  األحادية  والبرلمانات  النيابية  المجالس  مقاعد  من 
ضمن  اختيارياً  حصص  نظام  تعتمد  التي  البلدان  في 
األحزاب، و25 في المائة في البلدان التي تعتمد تشريعات 
التي  البلدان  المائة في  تحدد حصص المرشحين، و23 في 
تخصص مقاعد برلمانية للنساء حصرا1ً. وبالمقارنة مع ما 

تعتمد  ال  التي  البلدان  في  النساء  نصيب  يتجاوز  ال  ُذكر، 
التي  البلدان  أشاعت  وقد  المائة.  في   16 الحصص  نظام 
تعتمد أنظمة الحصص الثقة ومنحت حوافز للنساء ليتقدمن 

بها.  والفوز  البرلمانية  المقاعد  على  المنافسة  إلى 
وُتعتبر رواندا مثاالً مشرقاً على التمثيل النسائي حيث 
ففي  المائة.  في   64 النواب  مجلس  في  النساء  نسبة  بلغت 
مقاعد  من  المائة  في   30 الدستور  خصص   ،2003 عام 
عدد  ازداد  الحين،  ذلك  ومنذ  للنساء.  التشريعية  المجالس 
المحجوزة  وغير  المحجوزة  النساء  تشغلها  التي  المقاعد 
منها في كل دورة انتخابية. ووصل معدل تمثيل النساء في 
مجلس النواب إلى 64 في المائة في عام 2013. وتبلغ نسبة 
األعضاء النساء في البرلمان أكثر من 60 في المائة اليوم2. 
إلى  باإلضافة  أنه،  الحصص  اعتماد نظام  نتائج  وكان من 
إلقرار  منصبهن  باستخدام  لهن  سمح  النساء،  تمثيل  زيادة 
المرأة  ضد  العنف  حظر  تشمل  المرأة  لتمكين  قوانين 
المرأة في  وفرض عقوبات على ممارسيه، وزيادة حقوق 

العاملة. القوى  في  االنخراط  على  وتشجيعها  الملكية 

مالحظات
1. United Nations 2015d. 2. UN Women 2016a.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية. 

بالرغم من التنوع الكبير في 
 الهويات واالحتياجات،

ال تزال فئات مهمشة تواجه 
قيودًا متشابهة في سعيها 
لتحسين إمكاناتها وحرياتها
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الفئات التمييز والوصمة االجتماعية وخطر التعرض 
احتياجاتها  الفئات  تلك  من  فئة  لكل  ولكن  لألذى. 
أن  جميعًا  لها  كان  إن  تلبيتها  ينبغي  التي  الخاصة 

البشرية.  التنمية  في  التقدم  من  تستفيد 
على  وتشريعاتها  البلدان  دساتير  نصت  أواًل، 
المجموعات  لبعض  حقوقًا  وضمنت  التمييز  منع 
األقليات  مثل  المجتمع  في  للمخاطر  المعرضة 
العرقية واألشخاص ذوي اإلعاقة. وكثيرًا ما تحمي 
تدابير خاصة الشعوب األصلية كما يحصل في كندا 
ونيوزيلندا. ولكن في الكثير من الحاالت ال تحتوي 
القوانين على آليات فعالة لتحقيق المساواة الكاملة. 
حقوق  في  العاملة  الوطنية  الهيئات  تتمكن  فقد 
المهتمة بقضايا فئات اجتماعية  الهيئات  أو  اإلنسان 
انتهاك  عدم  لضمان  الرقابة  توفر  أن  من  محددة 

حقوق تلك الفئات. وفي الكثير من البلدان لم ُيعترف 
بتلك الفئات ضمن الفئات المهمشة. فال تعترف سوى 
خمسة، مثاًل، بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي 
وحاملي  الجنسية  الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل 

 .)2 والفصل   ،9-4 )اإلطار  الجنسين  صفات 
كاألقليات  المهمشة،  للفئات  االعتراف  ثانيًا، 
ووضع  خاصة  بهوية  األصلية،  والشعوب  العرقية 
االعتراف بحق  الضرورة. وألن  أمر في غاية  خاص 
إلى  الحاجة  عن  قوية  رسالة  يحمل  المصير  تقرير 
االعتراف  بمكان  األهمية  فمن  الفئات،  تلك  حماية 
وينبغي  األصليين.  للسكان  المصير  تقرير  بحق 
الشعوب  الكثير من  بين  الخاصة  بالعالقة  االعتراف 
التنمية  لتعزيز  تدابير  واتخاذ  واألرض،  األصلية 
العالقة.  بهذه  وعي  عن  تنّم  الشعوب  لهذه  البشرية 

إعطاء األقليات العرقية 
والشعوب األصلية حصصًا 

من المقاعد البرلمانية، 
باإلضافة إلى كونه احترامًا 

لحق تقرير المصير، يساعد 
هؤالء الناس على إسماع 

همومهم ومخاوفهم

اإلطار 9-4

التغلب على التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين

والمثليين  المثليات  ضد  التمييز  على  التغلب  يتطلب 
الجنسية  الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي 
إطاراً  الفئة  هذه  واستغالل  الجنسين  صفات  وحاملي 
ضدهم  والتمييز  اإلنسانية.  حقوقهم  عن  للدفاع  قانونياً 
الفئة،  هذه  أفراد  تجّرم  التي  البلدان  في  للغاية  شائع 
درجات  بأدنى  هؤالء  فيها  يحظى  ال  التي  البلدان  وفي 
عن  للدفاع  حّيز  لهم  يتوفر  يكاد  ال  القانوني  التساهل 
آلية  وتظل  التمييز.  مناهضة  مبدأ  أساس  على  أنفسهم 

الجنسية.  ميولهم  إنكار  هي  لهم  المتاحة  األولى  الدفاع 
والمجتمعات  األسر  في  توعية  حمالت  إطالق  وينبغي 
الفئة.  بهذه  القبول  لتسهيل  العمل  وأماكن  والمدارس 
إلى  بالمراهقين  يؤدي  قد  األسرة  في  القبول  وعدم 
التحرش  على  ويشجع  والتشرد  منازلهم  من  الهرب 
يكون  أن  ويمكن  التوظيف.  في  والتمييز  المدارس  في 
اإلرشادية  والمجموعات  الساخنة  والخطوط  للمراكز 

الفئة. هذه  حماية  في  مساعد  دور 

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

اإلطار 10-4

تمثيل شعب الماوري في برلمان نيوزيلندا

أدخل قانون تمثيل شعب الماوري لعام 1867 نظاماً لدوائر 
انتخابية ثنائية في نيوزيلندا حيث ينتخب أعضاء البرلمان 
الواحد  العضو  ذات  الناخبة  الهيئات  من  مجموعتين  من 
واألخرى  ماوري  أصل  من  إحداها شخصاً  تنتخب  بحيث 
اليوم  إليها  يشار  التي  وهي  أوروبي،  أصل  من  شخصاً 
القانون  َل  ُعدِّ  1975 عام  وفي  العامة.  الناخبة  بالهيئات 
الناخبين  يعطي  الذي  الماوري  االنتخابي  االختيار  إلدخال 
الهيئات  في  االنخراط  اختيار  حق  الماوري  األصل  من 

العامة.  أو  الماورية  الناخبة 
تسعينات  في  جرى  الذي  االنتخابي  اإلصالح  أثر 
األولى  بطريقتين:  الماوري  تمثيل  على  الماضي  القرن 

أنه أتاح المجال أمام عدد الهيئات الناخبة الماورية، الذي 
يتغّير  كي   ،1867 عام  منذ  هيئات  أربع  على  ثابتاً  ظل 
صعوداً وهبوطاً حسب عدد الناخبين من األصل الماوري 
الهيئات  تلك  في  االنتخابات  في  االنخراط  اختاروا  الذين 
الذي  النسبي  التمثيل  أدخل  أنه  هي  والثانية  االنتخابية؛ 
األخرى  والمجموعات  الماوري  شعب  أمام  المجال  أتاح 
كي تنتخب من لوائح حزبية ما أدى إلى انتخاب الماوري 
ضمن نطاق أوسع من األحزاب السياسية وإلى أعداد أكبر 
25 من  بكثير من الماوري ضمن أعضاء البرلمان )حالياً 

برلمان(.  عضو   121

.Edwards 2015; Forbes 2015 :المصدر
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ثقافتها  األصلية  والشعوب  العرقية  األقليات  ولدى 
الحسبان  في  ذلك  أخذ  وينبغي  الخاصة،  ولغتها 
الرعاية  على  الحصول  من  تمكينها  على  العمل  عند 

الفئات  تلك  تعليم  وفي  التعليم.  وفرص  الصحية 
اللغة وخصوصيتها،  بأهمية  اعتراف  األصلية  بلغتها 

األطفال.  لدى  التعلم  لتشجيع  وعامل 

مساهمة خاصة

لدى العالم الكثير كي يتعلمه من الشعوب األصلية

الناس  أكثر  لحقوق بعض  التي خضتها على مدى حياتي كداعمة  التجارب  إن 
تعلمتها  التي  األشياء  بعض  أشارك  كي  المجال  لي  تتيح  للتهميش  تعرضاً 
وأصبحت أرى فيها عناصر جوهرية في ضمان المجتمعات المسالمة والتنمية 

تعددي.  عالم  في  المستدامة 

االهتمام بالتنوع
تساهم الشعوب األصلية في تنوع المجتمعات، ويشدد تاريخها على أهمية إعادة 
وتقاليد  تتضمنه من موسيقى ولغات ومعارف  ما  القديمة، مع  للثقافات  الحيوية 
وهويات، واالهتمام بها. إننا نعيش في حقبة تشهد تزايداً في الرهاب من األجانب 
قد  ولذا  العالم،  أرجاء  من  الكثير  في  العرقي  والتمييز  والشعبوية  واألصولية 
تساهم االهتمامات والرسائل اإليجابية المتعلقة بقيمة التنوع في مكافحة الصور 
النمطية السلبية والتمييز بشتى أشكاله وتشجع التسامح واإلبداع والتعايش السلمي 
بين الشعوب. وهذا بدوره في غاية األهمية لحماية المعتقد األصيل بتساوي قيمة 

جميع البشر والذي يعكسه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 

اتخاذ تدابير خاصة لضمان المساواة ومكافحة التمييز 
ثمة  بالمقابل  ولكن  الالمساواة،  من  مسبوقة  غير  حالة  من  اليوم  العالم  يعاني 
اعتراف متزايد باألهمية الكبرى التي تحملها معالجة أوجه الالمساواة المنهجية 
إلغاء  هي  المعالجة  هذه  باتجاه  األولى  الخطوة  إن  المستدامة.  التنمية  لضمان 
البلدان  جميع السياسات والقوانين التمييزية التي يستمر وجودها في الكثير من 
بالنسبة  أما  طاقاتها.  كامل  تحقيق  من  الناس  من  معينة  مجموعات  تمنع  والتي 
إلى الشعوب األصلية، فمن المهم اعتماد تدابير إيجابية أو خاصة للتغلب على 
التمييز وضمان تحقيٍق مستمر ومتزايد لحقوق الشعوب األصلية كما شدد على 
المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )المادة 21.2( ويشمل  ذلك إعالن األمم 
ذلك تدابير لحماية هويات الشعوب األصلية وقيمها الحضارية )المادة 8.2( أو 
لضمان قدرتها على الحصول على التعليم بلغاتها األم )المادة 14(. وعدم التمييز 
ضد الشعوب األصلية شديد االرتباط بحقها في تقرير المصير والسالمة الثقافية، 
وينبغي إشاعة هذه المبادئ في سياق معالجة المقصد 16ب من خطة عام 2030 

التنفيذ.  أي إشاعة القوانين وسياسات عدم التمييز ووضعها حّيز 

معالجة األسباب الجذرية للنزاعات
ال حلول ممكنة للنزاعات وأوجه الالمساواة من دون معالجة األسباب الجذرية لهذه 
النزاعات. فبالنسبة إلى الشعوب األصلية، كثيراً ما تكون األسباب الجذرية انتهاك 

وتمر  والموارد.  والمناطق  باألراضي  المرتبطة  تلك  وخاصة  اإلنسانية،  حقوقها 
الشعوب األصلية في شتى أنحاء العالم بأزمات كبيرة مثل العسكرة والنزاع المسلح 
والترحيل القسري أو نزاعات أخرى تجري على أراضيها، التي ما فتئت قيمتها ترتفع 
في عصر العولمة والسعي المتواصل إلى استخراج الموارد. كما يواجه المنتمون 
إلى الشعوب األصلية والمدافعون عن البيئة الذين يتحركون لحماية حقوقهم تهديدات 
بالموت ومضايقات وتجريماً بل وحتى القتل. حسب تقرير أصدرته منظمة أوكسفام، 
كانت 41 في المائة من جرائم قتل الناشطين في حقوق اإلنسان في أمريكا الالتينية 
والخطوة  األصلية.  والشعوب  والمناطق  واألراضي  البيئة  عن  بدفاعهم  مرتبطة 
وتشجيع  حماية  هي  المسالمة  التنمية  وضمان  النزاعات  لمنع  واألساسية  األولى 
لعة على  وضمان حقوق جميع الشعوب بما في ذلك موافقتهم االختيارية المسبقة المطَّ
أنشطة التنمية الجارية على أراضيهم. وفي ضوء ما ذكر، يصبح تحقيق الهدف 16 
من خطة عام 2030 حول المجتمعات المسالمة والمؤسسات القوية في غاية األهمية 
وخاصة التركيز على الشفافية وسيادة القانون والمساواة في الوصول إلى العدالة التي 

ستكون جوهرية في ضمان المساءلة حول حقوق جميع الناس. 

دمج أصوات الشعوب األصلية ورؤيتهم للعالم وقوتهم
لقد طالبت الشعوب األصلية بممارسة حقها في الجلوس على طاولة المفاوضات 
وأن تكون أصواتها مسموعة أثناء عملية صنع القرار، مرددًة شعارات مثل: ال 
المتحدة  السابعة من إعالن األمم  المادة  بدوننا. وحسب ما ورد في  يعنينا  شيء 
وأمن  بحرية  تعيش  أن  في  الحق  الشعوب  لهذه  األصلية،  الشعوب  بشأن حقوق 
وسالم كشعوب متميزة عن غيرها، وكذلك على الدول ذات المجتمعات الخارجة 
من النزاعات أن تضمن مشاركة الشعوب األصلية عبر المؤسسات التي تمثلها 
في عمليات مفاوضات السالم وبنائه وحفظه، والمساعدات اإلنسانية والمصالحة 
الوطنية. وعبر تعزيز مؤسسات الشعوب األصلية وحوكمتها وضمان شمولها في 
عمليات صنع القرار األساسية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، يمكن 
التوصل إلى حلول عادلة ومعالجة األسباب األساسية البنيوية التي أدت إلى النزاع 
من خالل  السالم  عمليات  في  تساهم  أن  أيضاً  األصلية  للشعوب  ويمكن  أصالً. 
حكمتها المتوارثة القديمة، وُنهجها الداعية إلى المصالحة والسالم. وتتجاوز مقاربة 
الغفران  على  تركيزها  خالل  من  القانونية  الحلول  للمصالحة  األصلية  الشعوب 
والتعايش والتناغم التي يمكنها أن تشكل مصدر إلهام في حاالت النزاع التي قد 
تطول من دون هذه القيم. وأمام العالم الكثير من العبر التي يستقيها من الشعوب 

األصلية في سعيها إلى السالم والتنمية في عالم اليوم الحافل بالتعدد.

ميرنا كننغهام كين
من شعب ميسكيتو في نيكاراغوا، وناشطة في مجال حقوق الشعوب األصلية، ورئيسة سابقة لمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية 
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ثالثًا، ينبغي ضمان انخراط الفئات األقل حظًا في 
مشاركة فعالة في المسارات التي تؤثر على حياتهم. 
فإعطاء األقليات العرقية والشعوب األصلية حصصًا 
احترامًا  كونه  إلى  باإلضافة  البرلمانية،  المقاعد  من 
لحق تقرير المصير، يساعد هؤالء الناس على إسماع 
األصلية  الشعوب  فلبعض  ومخاوفهم.  همومهم 
والتي  الخاصة،  التمثيلية  مجالسها  أو  برلماناتها 
ولنيوزيلندا   .)2 )الفصل  استشارية  كهيئات  تعمل 
ألنفسها  األصلية  الشعوب  تمثيل  في  طويل  تاريخ 
 .)10-4 )اإلطار  الوطنية  التشريعية  الهيئات  في 
وقد شددت ميرنا كننغهام كين، الناشطة في مجال 
نيكاراغوا،  في  األصلي  ميسكيتو  شعب  حقوق 
الدائم  المتحدة  األمم  لمنتدى  السابقة  والرئيسة 
المعني بقضايا الشعوب األصلية، على أنه ثمة الكثير 
الذي يمكن تعلمه من سعي الشعوب األصلية للسالم 
خاصة(.  )مساهمة  التعددية  من  عالم  في  والتنمية 
واستيعابها  المهمشة  الفئات  احتواء  إن  رابعًا، 
تمكين  في  عنها  غنى  ال  أساسية  إنسانية  حقوق 
وظائف  وتجد  باستقاللية  تعيش  حتى  الفئات  تلك 
من  قاعدة  على  فيه  وتسهم  المجتمع  في  وتشارك 
المساواة. والبيئة المشجعة على اإلنتاجية واإلبداع 
حاجة جوهرية بالنسبة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 
عليها  ومحافظتهم  الوظائف  على  عثورهم  أن  مع 
أمرًا صعبًا. وفي هذا اإلطار، يعتبر ضمان  قد يكون 
المهارات  وعلى  المهني  التدريب  على  حصولهم 
المنتجة  الموارد  وتوسيع قدرتهم على الوصول إلى 
الحرة( وتقديم  )مثل الحصول على تمويل لألعمال 
إيجابية.  خطوات  النقالة  األجهزة  عبر  المعلومات 
أن  للمعلومات  فعالية  وأكثر  أكبر  لتدفق  ويمكن 
على  الحصول  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يساعد 

عمل ويساعد أصحاب العمل على االستفادة من ثروة 
بعض  ويعتمد  المجال.  ذلك  في  اإلنساني  اإلبداع 
خيارات  لتوسيع  األساليب  تلك  على  بالفعل  البلدان 
 .)11-4 )اإلطار  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أمام  العمل 
ومن الضروري تشجيع التحوالت السلوكية لصالح 
األعراف  تغيير  من  بد  وال  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص 
في  الناس  عامة  يرى  بحيث  االجتماعية  والمدارك 
مختلفة،  إمكانات  أصحاب  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
خطوة  وهذه  للعمل.  عادلة  فرصة  ينالوا  أن  ويجب 
التمييز  يثبط  قانوني  بإطار  دعمها  ينبغي  ضرورية 

الناس.  الفئة من  ضد هذه 
األشخاص  قدرات  تعزز  أن  للتكنولوجيا  ويمكن 
قانونيًا  شرطًا  إندونيسيا  أقرت  وقد  اإلعاقة.  ذوي 
نماذج مطبوعة  بتقديم  التصويت  يلزم جميع مراكز 
أصحاب  أو  البصر  مكفوفي  للناخبين  بريل  بطريقة 
بتوفير  كمبوديا  بدأت  بينما  البصرية67،  اإلعاقات 
نماذج كهذه منذ عام 2008 68. وتقدم الفلبين تسهيالت 
االنتخابات  يوم  قبل  الناخبين  لتسجيل  خاصة 

اإلعاقة69.  ذوي  لألشخاص  سريعة  وممرات 
ما  كثيرًا  الذين  والالجئون،  المهاجرون  خامسًا، 
العنيفة  النزاعات  بسبب  وطنهم  ترك  إلى  يضطرون 
أيضًا  الهجرة، هم  بنوع يائس من  وبالتالي يقومون 
المضيف  البلد  في  للمخاطر  المعرضة  الفئات  من 
للحدود  عابرة  المشكلة  هذه  أن  ومع   .)2 )الفصل 
الفصل 5 كتحد عالمي(، ال بد من معالجتها  )يحللها 
الجديدة  الهجرة  طبيعة  تراعي  بتدابير  محليًا، 
تحمي  قوانين  تقر  أن  للبلدان  ويمكن  وسياقها. 
يشكلون  الذين  واألطفال  النساء  وخاصة  الالجئين 
الضحية  عادة  ويكونون  الالجئين  من  كبيرًا  عددًا 
الكبرى للنزاعات. وعلى بلدان العبور والمقصد تأمين 

اإلطار 11-4

توسيع خيارات فرص العمل أمام األشخاص ذوي اإلعاقة في صربيا

لطالما رادفت اإلصابة بشكل من أشكال اإلعاقة في صربيا 
أكثر  يعاني  اجتماعي.  وإقصاء  وتمييز  وبطالة  فقر  حياة 
من 10 في المائة من المجتمع من شكل من أشكال اإلعاقة 
ويعيش أكثر من 70 في المائة من األشخاص ذوي اإلعاقة 
في حالة من الفقر وال يحصل على فرص عمل إال 13 في 

منهم1.  المائة 
التأهيل  إعادة  قانون  الحكومة  أقرت   ،2009 عام  وفي 
المهني والتوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي أنشأ نظام 

حصص يفرض على جميع المؤسسات التي تضم 20 إلى 
ذوي  من  واحداً  األقل شخصاً  على  توظف  أن  موظفاً   50

 50 كل  مقابل  األقل  على  واحداً  إضافياً  اإلعاقة، وشخصاً 
موظفاً آخر. ويمكن للشركات الخاصة أن تختار عدم التقيد 
بهذه الحصص، ولكن عليها حينئذ أن تدفع ضريبة ُتستخدم 
لتمويل الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. ونتيجة 
لهذا القانون، حظي 3,700 شخص من ذوي اإلعاقة بوظيفة 

في عام 2010 مقابل 600 فقط في عام 22009. 

مالحظات
1. UNDP 2011a. 2. UNDP 2011a.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

األشخاص ذوو اإلعاقة 
أصحاب إمكانات مختلفة
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المدرسة ألطفال  للنازحين، مثل  سلع عامة أساسية 
الالجئين. ومن غير هذه الخدمات قد يكون األطفال 
الالجئون جياًل مهددًا بالضياع. وعلى بلدان المقصد 
أن تضع سياسات وترتيبات للعمل المؤقت لالجئين 
المثلى  االجتماعية  الحماية  هو  لهؤالء  العمل  ألن 

.)12-4 )اإلطار 
من  شاملة  مجموعة  استحداث  وينبغي 
البشرية  التنمية  مستوى  تبين  التي  المؤشرات 
على  يتوجب  كما  والنازحة.  المهاجرة  األسر  بين 
للتعامل  تنشئ نظم سياسات شاملة  أن  الحكومات 
االقتصادات  تعزز  الهجرة  أن  خاصة  الهجرة،  مع 
 .)13-4 )اإلطار  السويد  في  حدث  كما  الوطنية 
عالمية،  مشكلة  أصبحت  قد  الالجئين  مشكلة  وألن 

يشكل  والدولية  الوطنية  الجهات  بين  فالتعاون 
خطوة إلى األمام. 

تحصين منعة التنمية البشرية

من  بحالة  يمر  أن  البشرية  التنمية  لتقدم  يمكن 
ناتجة  نتيجة لصدمات  التراجع،  يكن  لم  إن  الركود، 
من التدهور البيئي وتغّير المناخ والكوارث الطبيعية 
الحالة،  هذه  وفي  والنزاعات.  العالمية  واألوبئة 
ستكون الفئات المعرضة للمخاطر والمهمشة، المهملة 

تضررًا.  الفئات  أشد  أصاًل، 

تأمين الحماية االجتماعية

ولكن  للمهملين،  الدعم  االجتماعية  الحماية  توفر 
خالل  من  التنمية  على  أيضًا  أثر  لها  يكون  قد 
كاًل  االجتماعية  الحماية  وتشمل  اإلمكانات.  تعزيز 
االجتماعية  والمساعدات  االجتماعي  الضمان  من 
أنظمة  تغطي  وال  االجتماعي.  األمان  وشبكات 
من  المائة  في   27 إال  الشاملة  االجتماعية  الحماية 
مجموع سكان العالم، ما يعني أن 5.2 مليار نسمة قد 
العامة  السياسة  خيارات  وتشمل  منها70.  استثنيت 

التالي:  االجتماعية  الحماية  لتوسيع  المتاحة 
• اجتماعية حسنة 	 برامج حماية  إنشاء  إلى  السعي 

األدنى  الحد  يهدف  والتنفيذ.  والتوجيه  اإلعداد 
ضمانات  من  مجموعة  وهو  االجتماعية،  للحماية 
ف وطنيًا،  ُتَعرَّ التي  األساسية  االجتماعية  الحماية 
عام  في  المتحدة  األمم  نظام  في  ُأطلق  والذي 
في  العملية  التوصيات  بعض  مع  ث  وُحدِّ  2009

اإلطار 12-4

توفير فرص عمل لالجئين السوريين في األردن

المحلية  المجتمعات  في  السوريين  الالجئين  وجود  أسهم 
النظامي  غير  االقتصاد  توسيع  في  األردن  في  المضيفة 
وخفض أجور العمال وعرقلة الوصول إلى الخدمات العامة 

األطفال.  تشغيل  وزيادة 
 وُبِذَلت جهود حثيثة لتحسين وصول الالجئين السوريين 
وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة إلى سوق العمل النظامي 
في األردن. وفي مطلع عام 2016 وافق األردن على استيعاب 
عدد ثابت من السوريين في سوق العمل مقابل قدرة أفضل 
على الوصول إلى األسواق األوروبية واستثمارات أوروبية 

ميسرة.  بشروط  قروض  على  والحصول  األردن  في  أكبر 
سماح  فترة  السوريين  الالجئين  األردنية  السلطات  ومنحت 
تمتد على ثالثة أشهر لطلب الحصول على تراخيص عمل. 
عملية  وسائل  استحداث  إلى  التركيز  تحول  ذلك  وبعد 
سوق  إلى  الوصول  على  السوريين  الالجئين  قدرة  لزيادة 
ويفيد  العاملة  القوى  في  النواقص  يسد  نحو  على  العمل 
االقتصاد  تعزيز  في  ويسهم  المضيفة  المحلية  المجتمعات 
األردني. وفي حزيران/يونيو 2016، كانت السلطات األردنية 
السوريين.  لالجئين  جديد  عمل  ترخيص   12,000 أصدرت  قد 

.ILO 2016a :المصدر

اإلطار 13-4

تعزيز االقتصاد السويدي من خالل الهجرة

شهدتها  اقتصادية  طفرة  أكبر  رفد  في  الهجرة  ساعدت 
 2015 األخيرة. وفي عام  الخمسة  األعوام  السويد خالل 
كانت السويد الدولة التي استقبلت أكبر عدد من الالجئين 
الوطني  المعهد  ويشير  أوروبا.  في  سكانها  بعدد  مقارنة 
االقتصاد  أن  إلى  واالجتماعية  االقتصادية  للبحوث 
أيضاً  يشدد  ولكنه  العاملة،  القوى  من  استفاد  السويدي 
بأن  وعي  فثمة  والالجئين.  المهاجرين  بين  الفرق  على 
على  يستحيل  عبئاً  سيكون  كبيرة  بأعداد  الالجئين  توافد 
أي دولة تحمله حتى على المدى القصير، ولكنه يزيد من 
النمو. وعلى الحكومة أن ترسم استراتيجية بعيدة المدى 
االقتصادي.  االنتعاش  استمرار  ولضمان  الالجئين  لدمج 

.Witton 2016 :المصدر

يمكن لتقدم التنمية البشرية 
 أن يمر بحالة

من الركود، إن لم يكن 
التراجع، نتيجة لصدمات ناتجة 
من التدهور البيئي وتغّير 
المناخ والكوارث الطبيعية 
واألوبئة العالمية والنزاعات
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عام 2012، إلى تأمين المستوى األدنى من الرعاية 
الصحية ومعاشات التقاعد وغير ذلك من الحقوق 
وسائل  البلدان  وتستكشف  للجميع71.  االجتماعية 
لتمويل هذا الحد األدنى تتراوح بين إعادة هيكلة 
نفقاتها العامة الحالية ورفع االشتراكات في الضمان 
واستخدام  العام  ين  الدَّ هيكلة  وإعادة  االجتماعي 
المركزية.  البنوك  في  األجنبية  العمالت  احتياطي 

• الحماية االجتماعية واالستراتيجيات 	 بين  الجمع 
الستحداث  يمكن  العمل.  فرص  لزيادة  المناسبة 
التي  العامة  األشغال  برامج  خالل  من  الوظائف 
توليد  عبر  الفقر  من  يقلل  أن  الفقراء  تستهدف 
وحماية  المادية،  التحتية  البنية  وبناء  الدخل، 
البرنامج  من  كل  ويعتبر  الصدمات.  من  الفقراء 
األرياف  في  العمل  فرص  لضمان  الوطني 
المرافق  في  العمل  فرص  وبرنامج  الهند  في 
النماذج  من  بنغالديش  في  األرياف  في  العامة 

 .72 لناجحة ا

• الحد 	 ضمان  ُيعتبر  للعيش.  الالزم  الدخل  توفير 
المواطنين،  لجميع  الدخل  من  األساسي  األدنى 
بغض النظر عن سوق العمل، من خيارات السياسة 
العامة المتاحة. وتوشك فنلندا على البدء بتجربة 
تختار فيها عشوائيًا ما بين 2,000 و3,000 مواطن 
البطالة، حيث ستقدم  يعيشون أصاًل على إعانات 
لهم الدولة دخاًل شهريًا أساسيًا ثابتًا بقيمة 560 يورو 
المقدمة  اإلعانات  يحل محل  دوالر(  )حوالى 600 
دعم  من  األدنى  الحد  القيمة  هذه  وتعادل  إليهم. 
وسُتجرى  الدولة.  تكفله  الذي  االجتماعي  الضمان 
دراسة استكشافية في الفترة 2017-2018 لتقييم 
سيقلل  هذا  األساسي  الدخل  تحويل  كان  ما  إذا 
والبيروقراطية  االجتماعي  واإلقصاء  الفقر  من 
من ناحية ويزيد من التوظيف من ناحية أخرى73. 
الحد  استخدام  بشأن  استفتاًء  سويسرا  وأجرت 
يلق  لم  ولكنه   ،2016 عام  في  الدخل  من  األدنى 
وأبرز  الناخبين74،  من  المائة  في  من 23  إال  تأييدًا 

اإلطار 14-4

الوصول إلى المهملين في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز

تعتبر مالوي من الدول الريادية في مكافحة فيروس نقص 
المناعة البشرية ومرض اإليدز من خالل نهج غّير قواعد 
اللعبة برمتها يحمل اسم الخيار ب+ واعُتِمَد في عام 2011. 
لجميع  العكسي  النسخ  لفيروسات  عالجاً  البرنامج  يقدم 
النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 
في إطار نهج عالج الجميع الذي يزيل التأخيرات والعقبات 
المرتبطة بدراسة الحاالت وتحديد أهليتها. ويساعد العالج 
المبكر النساء على الحفاظ على صحتهن ويحمي الجنين في 
حاالت حملهن المستقبلية من انتقال العدوى إليه ويقلل من 
خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية إلى شركائهن. 
الحوامل  النساء  عدد  ازداد  فقط،  واحدة  سنة  خالل 
البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المصابات  والمرضعات 
اللواتي يتلقين عالجاً لفيروسات النسخ العكسي من 1,257 
في الربع الثاني من عام 2011 إلى 10,663 في الربع الثالث 
الخطة  مالوي  أطلقت  النجاح  ذلك  بعد   .1 2012 عام  من 
البشرية  المناعة  نقص  فيروس  مع  للتعامل  االستراتيجية 
ومرض اإليدز للفترة 2015-2020 في عام 2014 للوصول 
المبادرات  إليها  تصل  لم  التي  السكانية  المجموعات  إلى 

السابقة. 
الهوية  لمغايري  عيادة  أول  البرازيل  وافتتحت 
منذ  افتتحت  وقد   ،2010 عام  في  باولو  ساو  في  الجنسية 

ذلك الحين تسعة مرافق لخدمات الرعاية الصحية األساسية 
للنساء  العدالة  تدعم عيادة  كيغالي، رواندا،  األخرى. وفي 
للعمل مع  المخصصة  الرعاية والعالج،  إلى  الوصول  في 
النساء والشباب المعرضين والمراهقين المصابين بفيروس 
نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز، حوالى 400 شخص 
يافع السن ومصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث 
يتلقى 90 في المائة منهم عالجاً لفيروسات النسخ العكسي. 
دينية  منظمة  المتحدة،  تنزانيا  جمهورية  السالم،  دار  وفي 
معنية بالنشاطات والخدمات الرعوية لألشخاص المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض اإليدز في أبرشية 
واالستشارات  المخبرية  الفحوص  تقدم  السالم،  دار 
األطفال  بين  والدعم  والعالج  العناية  في  االنخراط  لزيادة 
والمراهقين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي 
لفيروسات  عالجاً  مثاري  مستشفى  يوفر  كينيا،  نيروبي، 
النسخ العكسي لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة 
البشرية والذين يتعاطون المخدرات من خالل الحقن. كما 
أفريقيا  في  والعالج  والوقاية  اإلدمان  دعم  منظمة  تقدم 
بفيروس  للمصابين  المخبرية  والفحوص  النفسية  المشورة 
المنقولة  األمراض  من  وغيره  البشرية  المناعة  نقص 
في  والحقن  اإلبر  برامج  إلى  باإلضافة  الجنسي  باالتصال 

مرافقها2.  من  اثنين 

مالحظات
1. CDC 2013; UNAIDS 2016f. 2. UNAIDS 2016c.

.UNAIDS 2016f :المصدر
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ما أخذ عليه كلفته الهائلة. وردًا على هذا االنتقاد، 
اقُترح التعويض عن نسبة كبيرة من هذه الكلفة من 
خالل إلغاء برامج اجتماعية أخرى. ومما أخذ على 
هذا النهج أيضًا أنه يثبط عزيمة المستفيدين منه 
عن العثور على عمل مع أن الغاية منه لم تكن قط 
زيادة حوافز السعي إلى العثور على عمل مدفوع 
األجر، بل تمكين الناس من العيش الكريم في حال 

األجر.  توفر عمل مدفوع  عدم 
• تظهر 	 المحلية.  الظروف  حسب  البرامج  ضبط 

الدروس المستقاة من تجارب ناجحة للغاية جرت 
قد  النقدية  التحويالت  أن  الالتينية  أمريكا  في 
برنامج  وصل  وقد  فعالة.  اجتماعية  حماية  توفر 
إلى  الفلبين  في  المشروطة  النقدية  التحويالت 
في   21 مغطيًا   ،2015 عام  في  عائلة  مليون   4.4
في   82 وصل  وقد  السكان؛  مجموع  من  المائة 
في   40 أفقر  إلى  التحويالت  منافع  من  المائة 
إلى  برنامج  أي  نجاح  ويعزى  البلد75.  في  المائة 
دقة االستهداف والتقييم المنتظم لتحديث قائمة 
المستفيدين منه باستمرار وضمان تلبيته لحاجات 
ولدى  المجتمع.  في  للمخاطر  تعرضًا  الفئات  أكثر 
سكانها  من  المائة  في   60 يعيش  التي  مدغشقر، 
في حالة من الفقر المدقع، نظام بسيط للتحويالت 
المالية يتلقى المستفيدون منه بانتظام، وال سيما 
التغذية  على  والتدريب  نقدية  دفعات  النساء، 

القيادة76.  ومهارات  المبكرة  الطفولة  وتنمية 

التصدي لألوبئة والصدمات والمخاطر

لن تحوز التنمية البشرية أي منعة في صراعها ضد 
لم  البشرية ومرض اإليدز ما  المناعة  فيروس نقص 
المحتاجين  األشخاص  جميع  إلى  الوصول  يصبح 
للمساعدة في هذا المجال ممكنًا. ال نكران في أنه قد 
تحقق الكثير من التقدم في زيادة عدد المستفيدين 
من عالج فيروسات النسخ العكسي، ولكن 18 مليون 
البشرية  المناعة  نقص  فيروس  من  يعانون  شخص 
تعرضت  العالج77. وقد  ذاك  إلى  الوصول  يمكنهم  ال 
ولعل مجموعة  لإلهمال  مجموعات سكانية محددة 
غير  من  الجنسي  للعنف  تعرضن  اللواتي  الشابات 
والرعاية  المعلومات  إلى  الوصول  من  يتمكنَّ  أن 
للضرر78.  عرضة  األكثر  المجموعات  من  الصحية 
وبالرغم مما ذكر، ثمة نجاحات في تقليص معدالت 
زيادة  وفي  واألطفال،  النساء  بين  العدوى  انتقال 

 .)14-4 )اإلطار  العالج  إلى  الوصول  على  قدرتهم 
أزمات صحية  التحضير إلمكانية حدوث  وأصبح 
والنامية،  منها  المتقدمة  كلها،  البلدان  أولويات  من 

فيه  وتزداد  يوم  بعد  يومًا  ترابطًا  يزداد  عالم  في 
وباء  تفشي  ويعتبر  ووتيرتها.  الناس  حركة  سهولة 
فيروس زيكا مؤخرًا من األمثلة التي ينبغي للبلدان 
أخذ العبر منها كي تكون جاهزة للصدمات الصحية. 
عام  أوائل  في  البرازيل  في  زيكا  فيروس  وتفشى 
2015، وانتشر بعد ذلك بسرعة في بالد األمريكتين، 
حيث كان انتشــاره وتفشـيه سـريعًا ومقلقًا لدرجة أن 
أصبح  الفيروس  أن  أعلنت  العالمية  الصحة  منظمة 
االهتمام  ذات  الطارئة  العامة  الصحة  أحداث  من 

 .2016 شباط/فبراير  في  الدولي 
فيروس  انتشار  على  البلدان  فعل  ردود  وتباينت 
ال  إليها  الفيروس  انتقال  كان  التي  فالبلدان  زيكا. 
والجمهورية  وجامايكا  إكوادور  مثل  جاريًا،  يزال 
يؤجلن  أن  النساء  نصحت  وكولومبيا،  الدومينيكية 
من  جديدة  ساللة  فأطلقت  البرازيل  أما  الحمل79. 
وأرسل  الفيروس،  لمكافحة  محاولة  في  البعوض 
أفراد من القوات المسلحة عبر البالد لتثقيف الناس 
خطة  وركزت  الفيروس80.  مخاطر  من  وتحذيرهم 
منظمة  رسمتها  التي  االستراتيجية  االستجابة 
أكثر من ستين شريكًا  بالتعاون مع  العالمية  الصحة 
والدعم81.  والرعاية  والوقاية  والكشف  البحث  على 
أفريقيا  انتشر في  الذي  اإليبوال،  وأزهق فيروس 
 ،2014 عام  في  الهشيم  في  النار  انتشار  الغربية 
العوامل  من  عدد  تضافر  وأسهم  أرواح.   11,310
بين  تفشيه  منها:  المرض،  انتشار  وحشية  في 
الصحة  أنظمة  وتهاوي  متنقلة،  سكانية  مجموعات 
الدفن  وممارسات  الحكومي،  واإلهمال  العامة، 
تكون  أن  المحتمل  ومن  بالمخاطر.  المحفوفة 
فتكًا  أشد  اإليبوال  فيروس  جعلت  قد  جينية  طفرة 
البشرية  الخاليا  اختراق  على  قدرته  من  زادت  إذ 
وحسب  توسع.  لربما  الوباء  نطاق  أن  إلى  يشير  ما 
المرضى  فإن  للقلق،  المثيرة  االكتشافات  إحدى 
المتحولة  اإليبوال  فيروس  أشكال  بأحد  المصابين 

أكثر تعرضًا لخطر الموت82. 
الزالزل  مثل  الطبيعية،  الكوارث  وتؤدي 
والفيضانات وأمواج التسونامي والثورات البركانية، 
إلى  الناس  ودفع  األرواح،  في  ضخمة  خسائر  إلى 
التنمية  في  التقدم  نتائج  وعكس  والحرمان،  الفقر 
البشرية. لكن آثار الكوارث على رفاه الناس، وخاصة 
بين المجموعات األكثر عرضة للمخاطر، قد ينخفض 
على  والسياسات  البرامج  فاشتمال  كبير.  حد  إلى 
المنعة ضد الكوارث قد يقلل من مخاطرها ويخفف 

من آثارها. 
وكان هذا النهج في صميم إطار سنداي للحد من 
آذار/مارس  في  عليه  ِفَق  اتُّ الذي  الكوارث  مخاطر 

لن تحوز التنمية البشرية 
أي منعة في صراعها 
ضد فيروس نقص المناعة 
 البشرية ومرض اإليدز
 ما لم يصبح الوصول

إلى جميع األشخاص 
 المحتاجين للمساعدة
في هذا المجال ممكنًا
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بهذا  المرتبطة  اإلبداعات  برامج  2015. وتظهر عدة 
محطات  اآلن  ث  ُتحدَّ مثاًل  أذربيجان  ففي  النهج. 
ترسل  بحيث  إنذار،  بأنظمة  وتزّود  الجوية  األرصاد 
إلى  المياه  منسوب  وصول  عند  للسلطات  إشعارًا 
األنظمة  هذه  وتجمع  خطيرة83.  عالية  مستويات 
بالفيضانات  للتنبؤ  استخدامها  يمكن  التي  البيانات 
الموسمية. أما سري النكا، فنفذت مشاريع لتحصين 
إلى مرافق  تتحول  أن  يمكنها  التي  المدارس  مباني 
أثناء  حصل  كما  الكوارث  أوقات  في  مجتمعية 
بمراحيض  المباني  وُزودت   .84 2004 عام  تسونامي 
تعمل  الكهرباء  لتوليد  وأنظمة  للعواصف،  مقاومة 
لتحصينها  عالية  وأساسات  الشمسية،  الطاقة  على 
في وجه الفيضانات، وأسقف مسطحة من اإلسمنت 
هذه  نجاح  ويتطلب  الشديدة.  الرياح  لمقاومة 
البرامج وغيرها تعاون وتآزر بين مختلف األطراف 
والمجتمع  الحكومات  )مثل  المتأثرة  والمجموعات 
الخاص  والقطاع  العلمية  األبحاث  ومعاهد  المدني 
كما  واألطفال(.  والفقراء  والمهاجرين  والنساء 
مختلف  بين  الموارد  في  ومشاركة  تواصاًل  يتطلب 
لمختلف  وفهمًا  المستويات،  جميع  على  المؤسسات 
رصد  في  المؤسسات  هذه  تؤديها  التي  األدوار 

الكوارث واالستجابة لها. 

مكافحة العنف وحماية أمن األفراد

الناس  أمن  يهدد  العنف  أن  على  اثنان  يختلف  ال 
معقدة،  للعنف  المؤججة  العوامل  ولكن  وسالمتهم. 

يشمل:  المحاور  متعدد  نهجًا  وتستدعي 
• إحالل سيادة القانون بناًء على العدالة دون أدنى 	

حّيز  إلى  النهج  هذا  يحتاج  العنف.  مع  تساهل 

مدني للحوار وصنع قرارات مناهضة للعنف مبنية 
على المشاركة والتعاون الوثيق مع قادة محليين 
ووسطاء موثوقين لتشجيع الحوار مع العصابات 

المجتمع.  في  المعزولة  والمجموعات 
• المجتمعية 	 والشرطة  المحلية  الحكومات  تقوية 

وموظفي إنفاذ القانون في بؤر العنف الساخنة. ال 
أيضًا.  الفساد  العنف، بل مكافحة  بمعالجة  االكتفاء 

• تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتحسين وسائل 	
النقل العام في األحياء التي تتفشى فيها الجريمة 
وبناء وحدات سكانية أفضل في المناطق المدنية 
األشد فقرًا لتعزيز الثقة بين السلطات والمهملين. 
مدينة  أكبر  )ثاني  ميديلين  مدينة  معجزة  تعتبر 
التخلص  كيفية  على  ناصعًا  مثااًل  كولومبيا(  في 
جرائم  معدل  ارتفاع  نتيجة  السيئة  السمعة  من 
في  جريمة   6,000 إلى  وصلت  )التي  فيها  القتل 
يطيب  مزدهرة  مدينة  إلى  لتتحول   )1991 عام 

العيش85.  فيها 
• للعنف، 	 واقتصادية  اجتماعية  بدائل  تقديم 

التماسك  بناء  خالل  من  الشباب،  بين  وخاصة 
. عي جتما ال ا

• تطوير خدمات االستجابة والدعم لمعالجة العنف 	
ومساعدة ضحاياه.

 الحفاظ على رفاه اإلنســان في حاالت
ما بعد النزاع

تواجه مجتمعات كثيرة، وخاصة تلك التي ال تتمتع 
البشرية، مصاعب جمة  التنمية  من  مرتفع  بمستوى 
ألنها  مواطنيها  رفاه  مجال  في  تقدم  تحقيق  في 
أسيرة نزاع عنيف أو ال تزال تعاني من آثاره وتبعاته. 

اإلطار 15-4

النجاح في تخفيض معدل وفيات األمهات واألطفال في أفغانستان

منذ انهيار حركة طالبان في عام 2002، اعتمدت أفغانستان 
المانحة استثمرت  الدول  التنمية وبمساعدة  في  جديداً  مساراً 
مليارات الدوالرات في إعادة بناء االقتصاد النظام الصحي. 
حسنت هذه االستثمارات من صحة األم والطفل وقللت من 

الوفيات بين األمهات واألطفال دون سن الخامسة.  معدل 
وفي عام 2010 قدر مسح الوفيات في أفغانستان معدل 
 100,000 لكل  وفاة   327 بحوالى  األمهات  بين  الوفيات 
الخامسة  سن  دون  األطفال  وفيات  معدل  أما  حية،  والدة 

1,000 والدة حية.  لكل  5 وفيات  بلغ  فقد 

األمهات  وفيات  معدالت  في  االنخفاض  يتسق 
المحّتمة  العوامل  تغّير  مع  الخامسة  سن  دون  واألطفال 
األكبر،  الزواج  أعمار  تشمل:  والتي  الوفيات  لتلك 
معدالت  وتدني  الحمل،  منع  لوسائل  األوسع  واالستخدام 
وازدياد  التحصين،  تغطية  نطاق  وتوسيع  الخصوبة، 
وزيادة  صحية،  مرافق  في  يلدن  اللواتي  النساء  نسبة 
وتحسن  لها،  والتالية  للوالدة  السابقة  الرعاية  انتشار 
الصحية  الخدمات  رزمة  إلى  الوصول  على  القدرة 

 . سية ألسا ا

.Rasooly and others 2014 :المصدر

العوامل المؤججة للعنف 
معقدة، وتستدعي نهجًا 

متعدد المحاور
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وفي تلك الحاالت، يجب أن تشمل سياسات التنمية 
واقتصادية.  تدابير سياسية  البشرية 

إلى  التدابير  هذه  من  السياسي  الجانب  ويحتاج 
نهج ثالثي المحاور لتحويل المؤسسات أثناء أعمال 
اإلعمار:  وإعادة  والتعافي  النزاعات  بعد  ما  اإلغاثة 
المحور األول هو ضمان أمن الناس من خالل حماية 
قوى  قيام  ويشمل  المجتمعية  والشرطة  المواطنين 
وثمة  االنتشار.  وإعادة  بالتدقيق  المسؤولة  األمن 
حاجة ماسة في تلك األحوال إلى نشر قوة شرطة، 
وطنية ودولية، فعالة ومدربة في مجال التعامل مع 

النساء.  العنف ضد 
المحور الثاني هو السعي إلى معالجة عدد الحاالت 
االجتماعية  المساءلة  لضمان  بسرعة  المعروضة 
خاصة في إيصال اإلغاثات اإلنسانية وإرساء أسس 

مستقباًل.  السلطة  تقاسم 
المحور الثالث هو إعادة دمج المحاربين السابقين 
القوات  وتسريح  السالح  نزع  ألن  المجتمع  في 
المجتمع  في  السابقين  المحاربين  دمج  وإعادة 
االنتقال  من  األولى  الخطوات  مجموعها  في  تشكل 
السالح  نزع  ويتطلب  السالم.  إلى  الحرب  من 
جميع  واحتواء  األمن  إحالل  القوات،  وتسريح 
شاماًل  ونهجًا  سياسيًا  واتفاقًا  المتحاربة  األطراف 
إعادة  على  فتركز  الدمج  إعادة  أما  كافية.  وموارد 
ومعالجة  المجتمع  إلى  القدامى  المحاربين  إدخال 
الدمج  إعادة  إلى  وصواًل  االقتصادية  احتياجاتهم 
نزع  في  الناجحة  البرامج  جميع  وفي  االقتصادي. 
السالح وتسريح القوات وإعادة الدمج، ينبغي التنبه 
إلى أن المحاربين السابقين مجموعة غير متجانسة 

ومن  أطفااًل.  مجندين  تشمل  ما  كثيرًا  المجتمع  في 
هنا ضرورة اعتماد نهج لالستهداف من عدة مراحل. 
أما من الناحية االقتصادية، فمن الضروري القيام 

بالتدخالت التالية على مستوى السياسة العامة: 
• ما 	 األساسية  االجتماعية  الخدمات  إنعاش 

كبيرة  وسياسية  اجتماعية  فوائد  له  سيكون 
حتى  إيجابية  نتائج  جرائه  من  تحققت  ولربما 
في أشد الحاالت سوءًا )اإلطار 4-15(. وقد تكون 
الحكومية،  غير  والمنظمات  المحلية،  المجتمعات 
عوامل  والخاص  العام  القطاعين  بين  والشراكات 

الصعيد.  هذا  على  جيدة  تحفيز 
• يغطي 	 بحيث  الصحي  النظام  في  العمل  دعم 

في  بالكامل  الصحي  النظام  ينهار  كثيرة.  أهدافًا 
يحّول  ما  بالنزاعات،  المنكوبة  البلدان  من  كثير 
تهدد  تحديات  إلى  الصحية  الخدمات  تقديم 
المعونة  وتصبح  والجرحى.  المساعدين  حياة 
المتطوعين  ولكن  عنها،  غنى  ال  ضرورة  الدولية 
كبير بشكل  المساهمة  على  قادرون   المحليين 
األساسية  الصحية  الخدمات  تقديم  حيث  من 

وإنقاذ األرواح. 
• لألعمال 	 يمكن  العامة.  األشغال  برامج  بدء 

مقابلها  المدفوعة  النقود  مع  الطارئة  المؤقتة 
إليها  يحتاجون  رزق  أسباب  الناس  تعطي  أن 
مادية  أساسية  بنية  إنشاء  في  وتسهم  بشدة، 

واجتماعية صلبة. 
• ووضعها 	 الموجهة  المجتمعية  البرامج  صياغة 

استخدام  في  االستمرار  مثل  التطبيق:  حّيز 
األطفال  يفقد  ال  حتى  المؤقتة  البديلة  المدارس 

اإلطار 16-4

مساران في تسعير الكربون

تبادل  نظام  الكربون:  سعر  لتحديد  رئيسيان  إجراءان  ثمة 
حقوق االنبعاثات، وفرض ضريبة على انبعاثات الكربون. 
يحدد نظام تبادل حقوق إطالق االنبعاثات والذي يشار إليه 
المسموح  األعلى  السقف  االنبعاثات  مقايضة  نظام  باسم 
ويتيح  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات  لمجموع 
المجال أمام القطاعات الصناعية ذات مستويات االنبعاثات 
المتدنية أن تبيع حصتها إلى تلك التي تحتاج إلى مستويات 
أعلى من االنبعاثات. وبذلك ينشأ عرض وطلب على حقوق 
الغازات.  النبعاثات  سوق  سعر  خالله  ومن  االنبعاثات 
ضمان  على  االنبعاثات  على  المفروض  السقف  ويساعد 
المتسببون  يلتزم  لكي  فيها  المطلوبة  التخفيضات  حدوث 

الكربون  انبعاثات  بميزانية  مجموعهم(  )في  باالنبعاثات 
مسبقاً.  لهم  المخصصة 

أما الضريبة المفروضة على انبعاثات الكربون فتحدد 
مباشرة سعر الكربون من خالل تحديد معدل للضريبة على 
المحتوى  على  أو  الحراري،  االحتباس  غازات  انبعاثات 
أكثر  هو  )كما  األحفوري  الوقود  أنواع  في  الكربوني 
تبادل حقوق إطالق  نظام  الضريبة عن  شيوعاً(. وتختلف 
االنبعاثات من حيث أن التخفيضات في االنبعاثات الناجمة 
انبعاثات  سعر  بخالف  سلفاً،  معرفة  ليست  الضريبة  عن 

سلفاً.  التخفيضات  ُتعرف  حيث  الكربون 

.World Bank 2016j :المصدر

في جميع البرامج الناجحة 
في نزع السالح وتسريح 
القوات وإعادة الدمج، 
ينبغي التنبه إلى أن 
المحاربين السابقين مجموعة 
غير متجانسة في المجتمع 
كثيرًا ما تشمل مجندين 
أطفااًل. ومن هنا ضرورة 
 اعتماد نهج لالستهداف
من عدة مراحل
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يمكن   التعليم.  إلى  الوصول  على  قدرتهم 
أجيال  إمكانات  على  الحفاظ  المبادرات  لهذه 
المستقبل، ويمكن للنشاطات االقتصادية أن تنال 
الناس  توصيل  إعادة  األمام من خالل  إلى  دفعة 
إصالح  في  والمساعدة  الشبكات  بناء  وإعادة 

النسيج االجتماعي.

التصدي لتغّير المناخ

الفقيرة  الفئات  في  الناس  أرواح  المناخ  تغّير  يهدد 
مخاطر  من  يسببه  لما  عيشهم،  وأسباب  والمهمشة 
التصدي  ويتطلب  والصحة.  الغذائي  األمن  على 
لتغّير المناخ ثالثة تدابير أولية في السياسة العامة: 

 وضع سعر النبعاثات الكربون وإنهاء دعم
الوقود األحفوري

الحد  إلى  الكربون  انبعاثات  سعر  تحديد  يؤدي 
نظيفة.  خيارات  نحو  االستثمار  سيوجه  كما  منها 
خاللها  من  للحكومات  يمكن  عديدة  وسائل  وثمة 
جميعها  وتؤدي  الكربون،  النبعاثات  سعرًا  تضع  أن 
اختيار  ويعتمد   .)16-4 )اإلطار  ذاتها  النتيجة  إلى 
واالقتصادية  الوطنية  الظروف  على  األنسب  األداة 
وغير  دقيقة  أخرى  وسائل  وثمة  بلد.  كل  في 
المفروضة على  الكربون كالضرائب  مباشرة لتسعير 
األحفوري،  الوقود  عن  الدعم  وإزالة  الوقود،  بيع 
الكربون  كلفة  تتضمن  التي  التنظيمية  واإلجراءات 
غازات  انبعاثات  أسعار  تحديد  ويمكن  االجتماعية. 
على  المدفوعات  خالل  من  الحراري  االحتباس 
ذات  للكيانات  يمكن  حيث  االنبعاثات  تخفيض 
تشتري  أن  السيادة  ذات  أو  منها  الخاصة  العالقة 
االنبعاثات  عن  للتعويض  االنبعاثات  تخفيضات 
التي تتسبب هي بها أو دعم أنشطة التخفيض من 

النتائج. على  القائم  التمويل  خالل 
يعرف  بما  اإلمساك  بداية  هي  التدابير  وهذه 
بالتكاليف الخارجية النبعاثات الكربون، أي التكاليف 
ثمن  كارتفاع  أخرى  بوسائل  السكان  يسددها  التي 
وازدياد  الزراعية،  المحاصيل  تضرر  بسبب  الغذاء 
كلفة الرعاية الصحية بسبب موجات الحر والجفاف، 
وارتفاع  الفيضانات  نتيجة  الممتلكات  وتضرر 
من  بمصدرها  ربطها  ثم  ومن  البحر،  سطح  مستوى 

الكربون.  النبعاثات  سعر  وضع  خالل 
األطراف  تحميل  إلى  الخيارات  هذه  وتهدف 
االنبعاثات  جراء  الواقع  الضرر  عن  المسؤولة 
فوضع  آثارها.  عالج  كلفة  منها  الحد  على  والقادرة 

على  رسمية  قيود  فرض  من  بداًل  الكربون  سعر 
بينما  بالتلوث  المتسببين  من وعي  انبعاثاته سيزيد 
إلى  المؤدية  نشاطاتهم  إيقاف  بين  الخيار  يعطيهم 
للتخفيف  العثور على وسائل  إلى  السعي  أو  التلوث 
من االنبعاثات أو الموافقة على تسديد ثمن التلوث 
تحقيق  وسائل  أكثر  هي  هذه  فيه.  يتسببون  الذي 
أنها طريقة  كما  كلفة،  وأقلها  البيئية مرونة  الحماية 
التكنولوجيات  مجال  في  اإلبداع  لتشجيع  فعالة 

االقتصادي.  النمو  تعزيز  مع  ترافقًا  النظيفة 
مدينة   20 من  وأكثر  دولة   40 حوالى  وتستخدم 
ووالية ومقاطعة آليات لتسعير الكربون، وينوي عدد 
متزايد القيام بالمثل خالل األعوام المقبلة. وتغطي 
في  الصادرة  االنبعاثات  نصف  حوالى  اآلليات  هذه 
تلك الكيانات، أي حوالى 13 في المائة من مجموع 
العالم86.  في  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 
البلدان  المناخ  تغّير  بشأن  باريس  اتفاق  ويشجع 
أسواق  تنظيم  في  بينها  فيما  التعاون  توثيق  على 
المختلفة  سياساتها  بين  والربط  الكربون  انبعاثات 

االنبعاثات. تلك  أسعار  تحديد  في 
قسمًا  إال  الكربون  انبعاثات  سعر  تصحيح  وليس 
في  وال سيما  النمو،  سريعة  فالمدن  المعادلة.  من 
البلدان النامية. ويعيش أكثر من نصف سكان العالم 
اليوم في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة 
إلى الثلثين بحلول عام 2050 87. ويمكن لتدابير مثل 
األراضي،  واستخدام  النقل  في  الدقيق  التخطيط 
وكذلك وضع معايير لكفاءة الطاقة أن تجنب المدن 
االنغالق في أنماط غير مستدامة، وكذلك أن تفسح 
المجال أمام الفقراء للوصول إلى الوظائف والفرص 

بينما تحد من تلوث الهواء.
لدعم  التدريجي  اإللغاء  خالل  من  للبلدان،  يمكن 
الوقود األحفوري الضار، أن تعيد توزيع إنفاقها إلى 
ذلك  في  بما  العليا،  والفعالية  الملحة  الحاجة  حيث 
بلغ   ،2013 عام  ففي  الفقراء.  إلى  الموجه  الدعم 
مجموع اإلنفاق العالمي على دعم الوقود األحفوري 
حوالى 550 مليار دوالر وشغل حّيزًا كبيرًا من الناتج 
دعم  لكن  البلدان88.  بعض  في  اإلجمالي  المحلي 
الوقود األحفوري ال يساهم في حماية الفقراء. فهذا 
مجموع  من  المائة  في   20 أغنى  على  يأتي  الدعم 
السكان بمنافع تفوق بستة أضعاف ما يأتي به على 

المائة89.  في   20 أفقر 

زيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة

بدون  العالم  في  نسمة  مليار   1.2 حوالى  يزال  ال 
على  يعتمدون  نسمة  مليار   2.8 يزال  وال  الكهرباء، 

 وضع سعر للكربون
بداًل من فرض قيود رسمية 

 على انبعاثاته سيزيد
من وعي المتسببين بالتلوث 

 بينما يعطيهم الخيار؛
هذه هي أكثر وسائل 

تحقيق الحماية البيئية مرونة 
وأقلها كلفة
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الحجري  والفحم  الخشب  مثل  الصلب،  الوقود 
والنباتي، الذي يتسبب في تلوث الهواء داخل األماكن 
الطعام90.  لطهو  الوقود  هذا  يستعمل  حيث  المغلقة 
للجميع األهداف  المستدامة  الطاقة  ورسمت مبادرة 
الجميع  وصول  تحقيق   :2030 لعام  التالية  الثالثة 
إلى الطاقة الحديثة؛ ومضاعفة معدل تحسين كفاءة 
الطاقة؛ ومضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من مزيج 
من  سنة  عشرين  جهود  وأفضت  العالمي.  الطاقة 
الطاقة  استخدام  إلى خفض  الطاقة  كفاءة  تحسين 
العالمي بحوالى ثلث ما كان سينتهي إليه بدونها، كما 
أصبحت كلفة اختيار مصادر الطاقة المتجددة أكثر 
تنخفض بحيث  أي وقت مضى. فاألسعار  يسرًا من 
أصبح تطوير استخدام الطاقة المتجددة على نطاق 
األحفوري  للوقود  إنشاء مرافق  كلفة من  أقل  واسع 

البلدان91.  من  عدد  في 

التركيز على الصلة بين الفقر والبيئة: قضية 
معقدة ولكن حيوية للمهمشين 

المعقدة،  القضايا  الفقر والبيئة من  بين  الصلة  تعتبر 
األكبر  األذى  في  يتسبب  دائمًا  يكاد  البيئي  فالضرر 
أصبح هؤالء  وقد  الفقر.  في  يعيشون  الذين  للناس 
الضحية األكبر لتلوث الهواء والماء، كما يعانون من 
الجفاف والتصحر، وهم عادة من يقطن في المواقع 
المزدحمة  والطرق  القذرة  المصانع  إلى  األقرب 
والمفارقة  بيئيًا.  الهشة  النفايات واألراضي  ومكبات 
البيئي  الفقراء هم أكثر من يتحمل أعباء الضرر  أن 
ونادرًا ما يتسببون به. فاألغنياء هم أكثر من يتسبب 
بالتلوث، وينتج أكبر الكميات من المخلفات، ويلقي 

الطبيعة.  على  األعباء  بأثقل 
وكثيرًا ما يجد الفقراء أنفسهم عالقين في دوامة 
في  الموارد  فتناقص  البيئي.  الضرر  بفعل  التدهور 
الماضي يزيد من عمق مشكلة الفقر في الحاضر، ما 
أحياء.  ليبقوا  الموارد  استنزاف  على  الفقراء  يجبر 
في  الفقراء  عليه  يعتمد  الذي  البيولوجي  والتنوع 
قد  وأدويتهم  وغذائهم  رزقهم  وأسباب  حياتهم 
العالم92.  أراضي  نصف  في  االحترازي  الحد  تجاوز 
وتفسير الصلة بين الفقر والبيئة من حيثية الدخل 
المالي فقط تبسيط مخل، فإشكاليات ملكية الموارد 
الطبيعية، والقدرة على الوصول إلى الموارد المشتركة 
)مثل المياه(، ونقاط القوة والضعف في المجتمعات 
الفقراء  حقوق  وضمان  المحلية،  والمؤسسات 
المصادر تشكل جمعيها قسمًا من  ومستحقاتهم من 
السياسة  إطار  في  دراستها  يجب  التي  الخيارات 
البيئية.  الناس  العامة ألنها كلها تؤثر على سلوكيات 

وتضمن  التنمية  تدعم  مناخيًا  الذكية  والزراعة 
األمن الغذائي بينما يتغّير المناخ، ويمكن للمزارعين 
ليزيدوا  الزراعة  من  األسلوب  هذا  يستخدموا  أن 
المناخ،  تغّير  أمام  منعتهم  ويعززوا  إنتاجيتهم 
تمتص  أن  الغابات،  إلى  باإلضافة  لمزارعهم،  ويمكن 
وتخفض  للكربون  بالوعات  لتخلق  وتخزنه  الكربون 

االنبعاثات93.
في  اشترك  التي  والبيئة  الفقر  مبادرة  وأسهمت 
وبرنامج  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  قيادتها 
األمم المتحدة للبيئة في إدخال عالقات الترابط تلك 
التنمية  استراتيجيات  صلب  إلى  والبيئة  الفقر  بين 
الوطنية والمحلية في 24 بلدًا، وإلى االستراتيجيات 
على  لتركز  بلدًا   18 في  متكاملة  بطريقة  القطاعية 

 .)17-4 )اإلطار  األبعاد  المتعددة  التنمية  قضايا 
وتجنب  البشرية  التنمية  مكاسب  وحماية 
شكل  يتخذ  نموذجًا  للمنعة  يرسمان  خسارتها 
العائلة  ثم  الفرد  حول  تدور  المركز  متحدة  دوائر 
المحلي  المجتمع  ثم  الضّيقة  المحلية  الجماعات  ثم 
بأسره.  الكوكب  ثم  الدولة  ثم  المحلية  الحكومة  ثم 
ويكمن دور الحكومات في إيجاد التوازن بين حماية 
لمزودي  والتمكين  الحماية  وبسط  وتمكينه،  الفرد 
أحسنوا  إذا  للفرد  امتدادًا  يكّونون  الذين  الخدمات، 
التفيا  دولة  وظلت  أخفقوا.  إذا  له  وتهديدًا  عملهم، 
في مقدمة من استخدم هذا النهج الذي يجري اآلن 
 .)18-4 )اإلطار  العالم  من  أخرى  أنحاء  في  تكييفه 

تمكين المهملين 

إذا لم تقدم السياسات الرفاه للمهمشين والمعرضين 
عدم  ضمان  عن  المؤسسات  عجزت  وإذا  للمخاطر، 
فينبغي  وفئاته،  المجتمع  أفراد  من  أحد  إهمال 
حتى  الخلل  ذلك  لتدارك  وآليات  أدوات  استحداث 

المكتسبة. بحقوقهم  المطالبة  من  الناس  يتمكن 

مناصرة حقوق اإلنسان

معالجة  في  اإلنسان  حقوق  ألدوات  العام  المشهد 
التنمية  أبعاد  جميع  في  واإلقصاء  الحرمان  أشكال 
لضمان  متعددة  ُأُطر  ُوضعت  فقد  معقد.  مشهد  هو 
تعميم احترام حقوق اإلنسان والعدالة على الجميع. 
هذه  بصون  التزامها  من حيث  تختلف  الدول  ولكن 
حيث  من  الوطنية  المؤسسات  وتختلف  الحقوق، 
فيها  المساءلة  آليات  تكون  وقد  التنفيذ،  إمكانات 
العالمي  اإلعالن  وكان  األحيان.  بعض  في  مفقودة 

كثيرًا ما يجد الفقراء أنفسهم 
عالقين في دوامة التدهور 
بفعل الضرر البيئي. فتناقص 
الموارد في الماضي يزيد 
 من عمق مشكلة الفقر

في الحاضر، ما يجبر الفقراء 
 على استنزاف الموارد
ليبقوا أحياء
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ركيزة   1948 عام  في  اعتماده  منذ  اإلنسان  لحقوق 
والوطني  العالمي  المستويين  على  اإلنسان  لحقوق 
االهتمام  وللنداءات األخالقية إلعمالها94. وقد وجه 
الوطنية  الدساتير  على  بالتأثير  الحقوق  هذه  إلى 

والدفع إلى معاهدات دولية تهدف إلى حماية أنواع 
محددة من الحقوق كالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية 

اإلطار 17-4

تعميم منظور الصلة بين الفقر والبيئة

لقد أدرجت رواندا الصلة بين الفقر والبيئة وأهدافها وغاياتها 
المناخية ضمن الخطط المرسومة لثالثين منطقة إدارية فيها، 
ونفذت  والبيئة  الفقر  بين  للصلة  التعميم  ُنهج  رسخت  كما 

أهدافاً تتعلق بهذه الصلة في خطة التنمية الوطنية. 
وتتضمن سياسة التنمية الخضراء التي تتبعها منغوليا 
وقد  والبيئة.  الفقر  بين  بالصلة  تتعلق  ومؤشرات  أهدافاً 
في  محافظة   17 في  التنمية  خطط  في  كبير  تقدم  أُحرز 
االجتماعية  للتنمية  الوطنية  خطتها  إلى  باإلضافة  منغوليا 
التنمية  اعتبرت  حيث   ،2020-2016 للفترة  واالقتصادية 
التي  والنتائج  المحصالت  من  الشامل  والنمو  المستدامة 

البلد.  في  االقتصادية  التنمية  تدعم 
إدراج  على  غواتيماال  والبيئة  للفقر  مبادرة  وساعدت 
على  وتركز  الجنسين  بين  والمساواة  الفقراء  تدعم  أهداف 
إدارة الموارد الطبيعية المستدامة في خطة التنمية الوطنية 
البالد1. وحسب  في  اإلقليمية  التنمية  وكذلك في مخططات 

كيفية  في  تدريباً  الدولة  تلقى موظفو  المبادرة،  تتضمنه  ما 
مساهمة خدمات األنظمة البيئية ومنهجيات تقييمها في الحد 

الفقر.  من 
الشعبية،  الديمقراطية  الو  جمهورية  إلى  وبالنسبة 
فيها  بما  الطبيعية،  الموارد  المباشر في  االستثمار األجنبي 
األراضي والمناجم والطاقة الكهرمائية، هو قضية رئيسية 
في الصلة بين الفقر والبيئة2. فقد كان هذا االستثمار رافداً 
بيئة  لتدهور  سبب  ولكنهه  البلد،  في  االقتصادي  للنمو 
إدراج وسائل  المبادرة على  الريفية. وساعدت  المجتمعات 
اإلنمائي  التخطيط  ضمن  والبيئية  االجتماعية  الحماية 
ذلك  في  بما  الخاص،  القطاع  استثمارات  وإدارة  الوطني 
القدرة  وتحسين  الجديدة  لالستثمارات  الحديثة  اإلرشادات 
المقصد  تحقيق  في  بارزاً  إسهاماً  شكل  ما  الرصد،  على 
نظم  باعتماد  المعني  المستدامة،  التنمية  أهداف  من   5.17

وتنفيذها3.  نمواً  البلدان  ألقل  االستثمار  لتشجيع 

مالحظات
1. UNEP and UNDP 2016. 2. United Nations 2015c. 3. United Nations 2015c.

.GC-RED 2016 :المصدر

اإلطار 18-4

منعة التنمية البشرية: دروس من التفيا

مزيج  أنها  على  البشرية  المنعة  إلى  النظر  ينبغي  أوالً، 
البشري.  واألمن  البشرية  التنمية 

الواقع،  في  تكون  أن  البشرية  للمنعة  ينبغي  ثانياً، 
لي:  لتا وكا

تكنولوجيا المعلومات والحراك البشري يزيدان من تأثير 	 
التصرفات الفردية والعالمية. 

الموارد 	  من  والقليل  اإلنمائية  األهداف  من  الكثير  ثمة 
المتوفرة، ولذا فإن أفضل المكاسب اإلنمائية هي حصيلة 

الصائبة.  الخيارات  واتخاذ  بذكاء  األولويات  تحديد 
القرار 	  صانعي  يساعد  الذي  السلوكي  االقتصاد  ظهور 

اإلنسانية.  التصورات  معالجة  على  السياسي 
ثالثاً، وإلعطاء األفعال األولوية التي تستحقها، قد يتخذ 

صانعو القرار الخطوات التالية: 

والحواجز 	  والمخاطر  التهديدات  بتحديد  الناس  مطالبة 
البيانات حول   تنميتهم، وجمع  دون  تحول  التي  الرئيسية 
هذه المخاطر، واستطالع مدى شدة التهديدات عبر ُنهج 
لها.  تعرضاً  االجتماعية  الفئات  أشد  إلى  والتعرف  معيارية 

في 	  تؤثر  ألنها  الموضوعية  الذاتية  العوامل  معالجة 
لسلوكيات.  ا

مع 	  وتقويتها،  المنعة  بناء  في  تؤثر  التي  العوامل  تحديد 
والمجتمعات.  األفراد  بين  تتباين  قد  العوامل  تلك  أن  العلم 

األمنية 	  االستراتيجيات  وضع  على  األفراد  قدرات  بناء 
بهم.  الخاصة 

ضمان محاور األمن الفعالة، والتعاون المتعدد المستويات 	 
بين القطاعات المختلفة لمساعدة الفرد والمجتمع والوطن 

على الحفاظ على األمن. 

.Simane 2016 :المصدر

المشهد العام ألدوات 
حقوق اإلنسان في معالجة 

أشكال الحرمان واإلقصاء 
 في جميع أبعاد التنمية

هو مشهد معقد
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اعترافها  في  انتقائية  ظلت  الحكومات  لكن 
اعتمادها  مدى  في  وتختلف  الدولية،  بالمعاهدات 
فُأنِشئت   .)5-4 )الشكل  المساءلة  لتحسين  لآلليات 
رفع  بسبل  األفراد  لتزويد  اختيارية  بروتوكوالت 
أمام اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  بشأن   الشكاوى 

االنتهاكات  في  بالتحقيق  مكّلفة  دولية،  لجان 
الخطيرة والمنهجية. 

بحقوق  التزامًا  للجميع  البشرية  التنمية  وتتضمن 
على  المصادقات  إلى  قياسًا  بعد،  يكتمل  لم  اإلنسان 
وجود  تتطلب  وكذلك  اإلنسان.  حقوق  معاهدات 
مؤسسات حقوقية وطنية قوية تملك القدرة والوالية 
واإلرادة لمعالجة التمييز وضمان حماية جميع حقوق 
المؤسسات،  هذه  وتتولى  أبعادها.  بمختلف  اإلنسان 
بما فيها هيئات حقوق اإلنسان وأمناء المظالم، النظر 

الشكل 5-4

بلدان كثيرة لم توقع على مختلف صكوك حقوق اإلنسان الدولية أو لم تصادق عليها
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في الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان وتثقيف 
المجتمع المدني والدولة حول حقوق اإلنسان وتقديم 

القانونية.  اإلصالحات  بشأن  توصيات 
اإلنسان  حقوق  من  حقًا  التنمية  العتبار  وكان 
بعض  في  الحرمان  أشكال  من  الحد  في  مهم  دور 
على  الهندي،  الدستور  فبموجب  والظروف.  األبعاد 
من  معقولة  مسافة  على  مدارس  تبني  أن  الدولة 
الحكم هذا  أصبح  أن  وبعد  المحلية.   التجّمعات 
الحكومة  مقاضاة  إلى  لكثيرين  دافعًا  الدستور  في 
أمام المحكمة العليا، أمنت الدولة مدارس تستوفي 

الحكم.  هذا 
المرتبطة  والحريات  الخيارات  توسيع  واعتبار 
بالبشرية حقًا من حقوق اإلنسان هو أيضًا  بالتنمية 
التي  القوى  موازين  تحويل  في  عملية  وسيلة 
المبادئ  اإلنسان  حقوق  وتوفر  الالمساواة.  تعتريها 
تلك  عن  للدفاع  الالزمة  والوسائل  والمفردات 
الديناميات  صياغة  إعادة  في  وتساعد  الحقوق، 
االجتماعي.  التغّير  أمام  المجال  وإفساح  السياسية 
حقوق  تتطلب  المترابط،  الحديث  العالم  وفي 
نموذج  توسيع  ويجب  العدالة.  تحقيق  اإلنسان 
المساءلة المرتكز على الدولة، بحيث ال يقتصر على 
الفاعلة  الجهات  واجبات  يشمل  بل  الدولة،  واجبات 
خارج  الدولة  واجبات  إلى  ويمتد  الدول،  غير  من 
يعّم  لن  اإلنسان  حقوق  فإعمال  الوطنية.  الحدود 
وتحركات  متينة  محلية  آليات  تنشأ  لم  ما  الجميع 

دولية حاسمة )الفصل 5(. 

تسهيل التماس العدالة

المطالبة  على  الناس  قدرة  العدالة  التماس  يعني 
المؤسسات  خالل  من  عليه  وحصولهم  بالتعويض 
العدالة  ولمسار  الرسمية.  وغير  الرسمية  القضائية 
مع  يتوافق  بما  إليها  السعي  ينبغي  نوعية  أبعاد 
مساواة  ولعل  ومعاييرها.  اإلنسان  حقوق  مبادئ 
لسيادة  األساسية  السمة  هي  القانون  أمام  الجميع 
السلطة  وال سيما  الدولة،  أن  تعني  ألنها  القانون 
القضائية، تضمن للجميع حماية حقوقهم. فالمساواة 
المحاكم  إلى  الوصول  على  القدرة  في  الجميع  بين 
وغيرها من مؤسسات العدالة المعنية بإنفاذ القوانين 
العدالة يفوق  إلى  الوصول  في غاية األهمية. وحق 
الوصول  على  القدرة  مجرد  ومضامينه  أهميته  في 
إلى الهياكل الرسمية للمحاكم والمنظومة القضائية، 

القانوني.  التمكين  مجرد  من  أكثر  وهو 
كبيرة  عوائق  والمحرومة  الفقيرة  الفئات  وتواجه 
سوءًا  يزيدها  بالقانون،  والمعرفة  الوعي  نقص  منها 
الشعور باإلقصاء الشخصي والبنيوي. فقدرة الفقراء 
على الوصول إلى الخدمات العامة محدودة، وكثيرًا 
ما تكون تلك الخدمات باهظة الثمن ومترهلة، تنقصها 
مخافر  تتوفر  ال  وقد  والمرافق.  والكوادر  الموارد 
الشرطة والمحاكم أصاًل في المناطق النائية، ونادرًا ما 
يستطيع الفقراء تحمل تكاليف اإلجراءات القضائية 
شبه  اآلليات  تكون  ال  وقد  القضائية.  الرسوم  مثل 
القضائية متوفرة، وإن توفرت قد ال تخلو من التحّيز. 

اإلطار 19-4

المساواة أمام القانون: خدمة المعونة القانونية في جورجيا

في  الدولة  تمولها  التي  القانونية  المعونة  خدمة  أُنشئت 
الفئات  إلى  وخاصة  القانونية،  المشورة  لتقديم   2007 عام 
المجتمع، وكان ذلك ضمن سلسلة  للمخاطر في  المعرضة 
هي  والخدمة  الشاملة.  القضائية  اإلصالحات  من  طويلة 
ويضمن  البرلمان.  أمام  للمساءلة  يخضع  مستقل  كيان 
وشفافيتها.  الخدمة  استقاللية  القانونية  المعونات  مجلس 
وأنشأت الحكومة أيضاً المدرسة العليا للعدالة لتدريب 
المحامون مهارات  القضائي1، فاكتسب  السلك  العاملين في 
التواصل والتحرك، وخاصة بالنيابة عن الفئات المهمشة. 
في  أجري  مسح  في  المستجيبين  أرباع  ثالثة  وقيَّم 
عام 2010 الخدمة بأنها مرضية جداً، وقال 71 في المائة 

عام  وبحلول  المحاكم2.  في  ناجحة  نتائج  حققوا  إنهم  منهم 
في  مكتباً   18 وأسست  توسعت  قد  الخدمة  كانت   2015

 75,000 من  ألكثر  مجانية  قانونية  مساعدة  وقدمت  البالد 
فئات  أكثر  من  منها  المستفيدين  غالبية  وكانت  شخص. 
المجتمع تعرضاً للمخاطر، أي 57 في المائة من العاطلين 
الذي  العلمي  المستوى  دون  المائة  في  و11  العمل،  عن 
من  المائة  في  و10  القانونية،  المصطلحات  فهم  يخولهم 
من  المائة  في  و4  المجتمع،  في  للمخاطر  المعرضين 
المستفيدين  من  المائة  في   58 أن  وُيذَكر  اإلثنية.  األقليات 

النساء.  من  كانوا 

مالحظات
1. UNDP 2016g. 2. UNDP 2016g.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

في العالم الحديث المترابط، 
تتطلب حقوق اإلنسان 

تحقيق العدالة
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األصلية  للشعوب  العدالة  تحقيق  عوائق  وتنبع 
التاريخي  وضعهم  من  واإلثنية  العرقية  واألقليات 
يعّمق  الذي  والسياسي  االجتماعي  والنظام  التبعي 
ما  القضائي،  والنظام  القانوني  اإلطار  في  التحّيز 
تلك  إلى  المنتمين  األفراد  أفعال  تجريم  في  يسهم 
هذه  وتؤدي  احتجازهم.  في  التعسف  أو  األقليات 
لسوء  والتعرض  المخاطر  تعميم  إلى  اإلجراءات 

القانون.  إنفاذ  عن  المسؤولين  يد  على  المعاملة 
والقانوني  السـياسي  التهميش  استمرار  يزال  وال 
يظهر  تاريخيـًا  التـابعة  أو  المضطهـدة  للفئـات 
العدالة.  إلى  الوصول  على  المحدودة  قدرتها  في 
الريف  وسكان  العرقية  األقليات  أفراد  ويواجه 
العوائق  أكبر  النزاعات  جراء  والنازحون  الفقراء 

أمام تحقيق العدالة. 
بالغة  أهمية  العدالة  إلى  الوصول  ولتعميم 
الضروري  ومن  المهمشة.  الفئات  حالة  في 
القانونية  بالمعرفة  وتزويدهم  األشخاص  تمكين 
األضعف  والفئات  بحقوقهم،  المطالبة  ليستطيعوا 
وتعتبر خدمة  إليها.  األشد حاجة  المجتمع هي  في 
جورجيا  في  الدولة  ترعاها  التي  القانونية  المعونة 
سريعة  نتائج  إلى  أدت  التي  الواعدة  األمثلة  من 

وملموسة )اإلطار 19-4(95. 

تحقيق االحتواء

مختلفة  سياسية  ُنهجًا  البلدان  استخدمت 
وضمن  سكانها  بين  والتعددية  التنوع  مع  للتعامل 
الثقافي  التنوع  مع  المجتمعات  وتعاملت  حدودها. 

باعتماد  المتجانسة  غير  السكانية  والمجموعات 
والدمج  االستيعاب  على  تركز  متعددة  تدابير 

والتعددية الثقافية. 
دائم  مفهومًا  النهج  هذه  تطلبت  ما  وكثيرًا 
وسياسية.  اجتماعية  سمات  ذا  للمواطنة  التطور 
الناس  رفاه  على  متباينة  آثار  السمات  لهذه  وكان 
الواسع  لتأثيرها  نتيجة  البشرية  التنمية  وأولويات 
النسبي  وموقعهم  السياسية،  الناس  حريات  على 
الحياة  في  االجتماعي  ووضعهم  األسواق،  في 
في  نسمة  مليار   1.5 حوالى  يستطيع  وال  العامة. 
العالم إثبات هوياتهم96. وبدون تسجيل المواليد أو 
شهادات الميالد أو أي من الوثائق الثبوتية يصطدم 
اليومية مثل فتح  الحياة  هؤالء بحواجز في مهام 
اجتماعية  منافع  على  الحصول  أو  حساب مصرفي 
أن  الجديدة  للتقنيات  ويمكن  صحي.  تأمين  أو 
وشاملة  متينة  نظم  إنشاء  على  البلدان  تساعد 

إلثبات الهوية. 
واإلقصاء  للحرمان  المعرضة  الفئة  تكون  عندما 
للمؤسسات  يمكن  البلد،  في  الديمغرافية  الغالبية 
الديمقراطية أن تؤدي إلى سياسات شاملة تحد من 
أشكال الالمساواة االجتماعية واالقتصادية. وكانت 
الفصل  بعد  أفريقيا  جنوب  في  الحال  هي  هذه 
السياسة  اعتماد  بعد  ماليزيا  في  وكذلك  العنصري، 

 .1970 عام  في  الجديدة  االقتصادية 
حيث   ،2030 عام  خطة  صلب  في  واالحتواء 
يتجذر التعهد بعدم إهمال أحد في رؤية تطّلعية إلى 
يتسع  اآلخر،  يتقبل  ومنفتح،  ومنصف  عادل  عالم 
للمخاطر. عرضة  األكثر  احتياجات  ويلبي  للجميع، 

اإلطار 20-4

الحق في الوصول إلى المعلومات: قوانين في البلدان النامية

الحق في  تقدمية بشأن  قوانين  الهند  تعتمد   ،2005 منذ عام 
االمتيازات االجتماعية واالقتصادية تشمل اإلعالم والتعليم 
وتميزت  العامة.  والخدمة  والغذاء  الغابات  على  والحفاظ 
الحقوق  القائمة على  المطالبات  إلى  باالستناد  القوانين  هذه 
وتصميم آليات مبتكرة للحوكمة تهدف إلى تحسين الشفافية 

مساءلتها1. على  والقدرة  الدولة  واستجابة 
ف التدقيقات االجتماعية بأنها اآلليات التي ُتجمع  وتعرَّ
من خاللها المعلومات حول أوجه اإلنفاق وإشكاليات التنفيذ 
اجتماع عام، وقد أصبحت رائجة  للتداول في  تقدم  أن  قبل 
مازدور كيسآن شاكتي سانغاثانا2.  الجماهيرية  الجماعة  بفضل 

وفي بنغالديش، يفرض كل من قانون الحكومة المحلية 
)المجالس االتحادية( لعام 2009 وقانون الحق في الوصول 
إلى المعلومات لعام 2009 كشف المعلومات حول الميزانية 
مفتوحة  عامة  اجتماعات  في  االتحادية  للمجالس  المقترحة 
وخطط التنمية والميزانيات الحالية في تجمعات للمواطنين3. 
وتتألف مجالس موزمبيق االستشارية من مواطنين انتخبتهم 
في   40( المجتمعات  لقادة  مع حصص  المحلية  مجتمعاتهم 
المائة(  في   20( والشباب  المائة(  في   30( والنساء  المائة( 
فيه  يشارك  مسار  ضمن  للتنمية  عامة  إدارة  إنشاء  لغاية 

المواطنون ويؤثرون في صنع القرار بشأن التنمية. 

المالحظات
1. Ruparelia 2013. 2. Joshi 2010. 3. McGee and Kroesschell 2013.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

يعني الحق في الوصول 
إلى المعلومات حرية 
استخدامها لتكوين الرأي 
العام والمطالبة بمحاسبة 
 الحكومات والمشاركة

في صنع القرارات وممارسة 
حق حرية التعبير
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ضمان المساءلة

للمساءلة  االجتماعية  المؤسسات  إخضاع  يتطلب 
يتعلق  ما  في  بعضها، خاصة  وبين  العام  الرأي  أمام 
بحماية حقوق الفئات المعرضة لإلقصاء من السكان، 
تدخالت سياسية واضحة. ومن أهم أدوات تحقيق 
وبدءًا  المعلومات.  على  الحصول  في  الحق  ذلك: 
بلدًا   50 من  أكثر  اعتمد  الماضي،  القرن  بتسعينيات 
على  الحصول  في  الحق  لحماية  جديدة  أدوات 
المعلومات97. وفي عام 2015، كان أكثر من 100 بلدًا 
قد أقر قوانين أو مراسيم ولوائح وطنية حول الحق 
في الحصول على المعلومات98. وبينما سنت البلدان 
الوصول  بحرية  خاصة  قوانين  المتقدمة  الصناعية 
إلى المعلومات في إطار العمل على تعزيز الحوكمة 
مختلفًا  المسار  كان  والمساءلة،  والشفافية  السليمة 

)اإلطار 20-4(.  النامية  البلدان  الكثير من  في 
حرية  المعلومات  إلى  الوصول  في  الحق  ويعني 
بمحاسبة  والمطالبة  العام  الرأي  لتكوين  استخدامها 
وممارسة  القرارات  صنع  في  والمشاركة  الحكومات 
واجبان  الحكومات  وعلى  التعبير.  حرية  حق 
تقوم  ما  حول  المعلومات  نشر  هو  األول  أساسيان: 
العام،  الرأي  متناول  العامة ووضعها في  الهيئات  به 
واالستجابة له بإتاحة الوثائق األصلية أو نسخ منها. 
في  للمشاركة  عديدة  أساليب  واسُتخِدمت 
عالقات  وتوجيه  الدولة  مؤسسات  مساءلة 
الخدمات ومزوديها.  المستفيدين من  بين  المساءلة 
العام،  اإلنفاق  تتبع  مسوح  األساليب  هذه  ومن 
النتائج،  وبطاقات  المواطنين،  تقارير  وبطاقات 
المجتمعية.  والرقابة  االجتماعية،  والتدقيقات 
بالمعلومات  المعنية  األطراف  األساليب  هذه  وتزود 
وتخصيص  األولويات  تحديد  في  للتداول  الالزمة 
الخدمات، والموارد المحلية من خالل المشاركة في 
على  والرقابة  التدقيقات  وإجراء  الميزانيات  وضع 

انخراط  تعزز  وجميعها  محددة.  قطاعات  ميزانيات 
العامة. المالية  الشؤون  إدارة  في  المواطن 

بالمساهمة  المشاركة  من  النوع  من  لهذا  وُيعترف 
الديمقراطية،  والحوكمة  البشرية  التنمية  في 
المهملين. وكان للصوت والمشاركة  وال سيما لصالح 
نتائج إنمائية طيبة لصالح الفقراء، ومساهمات في 
الناس، وال سيما حرية  الديمقراطية. ولحريات  بناء 
مباشرة  وغير  مباشرة  قيمة  والمساءلة،  الصوت 
على  الحريات،  ألن  األخرى  االنمائية  األهداف  في 
اختالفها، تتآزر وتتكامل. فلرفع الصوت والمساءلة 

والحرمان.  الفقر  إنهاء  على  بالغ  تأثير 

خالصة

إلى  إليصالها  بجهود  البشرية  التنمية  تقدم  يتطلب 
ومن  التصميم.  ومحكمة  هادفة  سياسات  الجميع 
التوجيه،  وإعادة  والتركيز  التعميم  السياسات  هذه 
المحددة،  االحتياجات  ذات  الفئات  لصالح  وتدابير 
ودرء  البشرية  التنمية  مكاسب  لحماية  وتدخالت 
للسياسات  الداعمة  السياسات  لكن  االنتكاسات. 
الوطنية تعني أيضًا ضمان مشاركة الناس في التأثير 
وال سيما  التنمية،  نتائج  وتقييم  السياسات  على 
ولحصول  للمخاطر.  والمعرضين  المهمشين  صوت 
واستخدامها  البيانات  نوعية  تحسين  ينبغي  ذلك 
ينبغي  كما  األدلة،  على  تقوم  سياسات  صنع  في 
الشفافية  لتحقيق  الالزمة  واألدوات  النظم  تفعيل 

والتقييم.  والمساءلة 
الوطنية وفعاليتها،  السياسات  وتتوقف صالحية 
إلى حد كبير، على ما يستجد في العالم من القضايا 
المجتمع  حدود  توّسع  مع  وال سيما  والمؤسسات، 
موضوع  هو  وهذا  العالمية.  واألسواق  العالمي 

الفصل 5. 

لحريات الناس، وال سيما 
حرية الصوت والمساءلة، 

قيمة مباشرة وغير مباشرة 
في األهداف اإلنمائية 

 األخرى ألن الحريات،
على اختالفها، تتآزر وتتكامل
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الفصل 5

 تحويل المؤسسات
العالمية



التحديات 
واإلصالحات في 

المؤسسات العالمية
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 يعتمد حلول البعض
في موقع الرابح والبعض 

 في موقع الخاسر
على كيفية مواكبته 

العولمة

 تحويل المؤسسات
العالمية

مــا يشــهده العالــم اليــوم يختلــف اختالفــًا كبيــرًا عمــا شــهده فــي عــام 1990. وتهــدد تحديــات عالميــة جديــدة مــا تصبــو إليــه خطــة عــام 
2030، أي عــدم إهمــال أحــد. وعــدم المســاواة واإلقصــاء، والعنــف والتطــرف، والالجئــون والهجــرة، والتلــّوث والتدهــور البيئــي، كلهــا 
نتائــج ألعمــال البشــر وتفاعالتهــم تعبــر الحــدود. وال يقتصــر حــل هــذه المشــاكل علــى خطــوات تتخذهــا البلــدان منفــردة، بــل يتطلــب بنــاء 

إمكانــات جماعيــة علــى الصعيــد العالمــي لتحقيــق نتائــج ال يســتطيع تحقيقهــا بلــد بمفــرده.

تشمل هذه القضايا كلها السلع العامة العالمية واآلثار 
العرضية التي ظهرت مع بزوغ فجر العولمة وتطّور 
غير  وطنية  سياسات  واعتماد  البشر.  بين  االتصال 
تخفيض  مثل  العالمية  للتحديات  للتصدي  منسقة 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وحماية حقوق 
والتعاون  لألجور،  األدنى  الحد  وضمان  العمال، 
اإلنسانية  المعونة  وتوفير  الهشة،  الدول  لتحصين 
تكفي  ال  كلها  األخطار،  ألشد  للمعرضين  والمأوى 
لوجود عوامل خارجية1. من هنا ضرورة المؤسسات 
العالمية  القضايا  أهم  لمعالجة  واإلقليمية  العالمية 

منهجي. نحو  على  وتنسيقها  ومتابعتها 
وبفضـل المؤسسات الدولية وما أنتجته من نظام 
البشرية.  التنمية  في  ملحوظ  تقدم  ُأحرز  عالمي، 
الحرمان  مع  ترافق  المؤسسات  هذه  عمل  ولكن 
واسعة  مجموعات  بإهمال  تسّبب  الذي  الشديد 
البشري  األمن  انعدام  واستمرار  العالم  سكان  من 
المنقوص  النجاح  هذا  ويستدعي  و2(.   1 )الفصالن 
اإليجابيات وتعالج  إصالحات وبرامج تحافظ على 

الواضحة. الثغرات 
االجتماعية  المؤسسات  على  الفصل  هذا  ويركز 
العالمية، أي األسواق والمنظمات المتعددة األطراف 
وقواعد  قوانين  من  تعتمده  وما  المدني،  والمجتمع 
المال  رأس  وحركة  والخدمات،  السلع  تبادل  تنظم 
والقوى العاملة، والمنظمات المتعددة األطراف التي 
والشبكات  وتروجها،  العالمية  العامة  السلع  تحدد 
العالمية لمواطنين يسعون وراء مصالحهم المختلفة. 
البشرية،  للتنمية  هيكلية  تحديات  الفصل  ويتناول 
ويعرض  للجميع،  التنمية  إتاحة  حيث  من  وال سيما 

لإلصالح. خيارات 
وعلى صعيد التحديات والشوائب الهيكلية، تتكرر 
فكرة الالمساواة بين البلدان التي تتفاوت مستويات 
العالم.  التنمية فيها وبين المجموعات السكانية في 
ويستمر التباين بين البلدان في طريقة المشاركة في 

آليات  وتمويل  القواعد  وتحديد  العالمية  األسواق 
التعويض وقدرتها على المساءلة. وتقف الالمساواة 
ألن  اإلنصاف  وتهدد  الواقع  في  التعميم  أمام  عائقًا 
على  قدرتها  في  غيرها  على  تتقدم  الفئات  بعض 
تحديد قواعد اللعبة ونتائجها. ويعتمد حلول البعض 
على  الخاسر  موقع  في  والبعض  الرابح  موقع  في 

العولمة. مواكبته  كيفية 
المؤسسات  بستطاعة  التحديات،  هذه  وإزاء 
وإفساح  الجماعية،  اإلمكانات  تعزيز  العالمية 
)باألشخاص  الدولي  للتبادل  واسعًا  المجال 
دعمًا  المال(،  ورأس  والخدمات  والسلع  والمعرفة 
اتجاه  ولكن  والمساءلة.  والمشاركة  للتعاون 
السياسات  مع  تام  انسجام  غير  على  العولمة 
الدولية  القواعد  تقّيد  إذ  الديمقراطية،  الوطنية 
كانت  التي  تلك  فيها  بما  الوطنية  السياسات  بعض 
اليوم متقدمة. ومع  التي أصبحت  البلدان  تعتمدها 
للحوكمة  أفضل  ونظم  مؤسسات  بناء  يمكن  ذلك، 

العالمية على أساس المسلمات التالية:
• على 	 مشددة  قيودًا  تفرض  التي  القواعد 

السياسات اإلنمائية ليست نتيجة حتمية للعولمة، 
بل هي ناجمة عن مسار محدد للعولمة، حيث كان 
على  أكبر  تأثير  األصوات  وبعض  البلدان  لبعض 
النظر  ُتراعى وجهات  المفاوضات. وعندما  طاولة 
على نطاق أوسع وبمزيد من المنهجية واإلنصاف، 
للتنمية  مؤاتية  قواعد  إصدار  ممكنًا  سيكون 
يتاح  ولكي  الجميع.  على  وتطبيقها  البشرية 
للبلدان مجال أوسع من الفرص، يجب أن تحتفظ 
بموجب  الوطنية  السياسات  لصياغة  هام  بحّيز 

الديمقراطية. المبادئ 
• تعّددية 	 تعزيز  العالمية  العامة  السلع  تتطلب 

بين  للتوفيق  السياسات  وتماسك  األطراف 
في  المشتركة  والمسؤولية  المشترك  الصالح 
كنف الشرعية. فال يمكن الفصل تمامًا بين ضبط 



األشخاص  حماية  ومسؤولية  الهجرة  موجات 
أوطانهم. خارج  الشديد  الحرمان  في  يقعون  الذين 

• استعمال 	 على  النامية  البلدان  قدرة  تعزيز  يجب 
الماضي،  المستدامة. في  التنمية  لتحقيق  العولمة 
الديمقراطية،  المسارات  عبر  البلدان،  هذه  قبلت 
القيود المفروضة على صياغة السياسات الوطنية 
في ما يتعلق بمعاهدات حماية االستثمار والحوافز 
الضريبية للشركات األجنبية وتحرير التجارة. ولكن 
إلى  تحّول  أن  لبث  ما  االلتزامات  هذه  من  بعضًا 
البلدان. اإلنمائية في بعض  السياسات  أمام  عائق 

تحديات هيكلية في المؤسسات 
العالمية

تحديد  للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  يتطلب 
مستوى  على  التعميم  دون  تحول  التي  العوائق 
المؤسسات العالمية الرئيسية، أي األسواق، والمنظمات 
العالمي. المدني  والمجتمع  األطراف،  المتعددة 

حوكمة العولمة االقتصادية

عدم التوازن في حوكمة العولمة االقتصادية

الحركة  تنظم  التي  السوق  مؤسسات  عولمة  ليست 
والقوى  المال  ورأس  والخدمات  للسلع  الدولية 

في  العالم  شهد  فقد  حتمية.  وال  بتلقائية  العاملة 
من  فترات  تبعتها  العولمة  من  موجات  السابق 
اُتخذت  جماعية  لقرارات  نتيجة  المشددة  الحماية 
والعالمي.  واإلقليمي  الوطني  المستوى  على 
والقواعد  المعايير  من  أدنى  حدًا  العولمة  وتتطلب 
والثقة. وقد تبدو العولمة في جوهرها لألفراد عاماًل 
جديدة  فرصًا  تتيح  ألنها  البشرية  للتنمية  محفزًا 
اإلمكانات  توّسع  )أي  واالستثمار  والسفر  للتفاعل 
لصدمات  التعرض  أيضًا  تعني  ولكنها  الفردية(، 
أخرى.  ودول  شعوب  مع  للتفاعل  نتيجة  خارجية 
والبعض  اإلمكانات،  يوسع  الصدمات  هذه  بعض 
اآلخر يقّيدها )الجدول 5-1(. وفي هذا اإلطار، تؤثر 
من  العالمية  المؤسسات  على  الجماعية  القرارات 
بتكاليف  المجموعات،  مختلف  بين  التفاعل  خالل 

متفاوتة. ومنافع 
األطراف  والمتعددة  الثنائية  المنظمات  وتضع 
السلع  تجارة  وفي  الرئيسية.  والمعايير  القواعد 
الكيان  هي  العالمية  التجارة  منظمة  والخدمات، 
األعضاء  البلدان  تلتزم  معايير  يضع  الذي  الرئيسي 
اتفاقات  تشكل  المال،  رأس  حركة  وفي  بتطبيقها. 
الثنائية  االستثمار  ومعاهدات  الدولية  االستثمار 
العاملة،  الرئيسية. وفي حركة القوى  آليات الحماية 
الثنائية  االتفاقات  من  بمجموعة  العمل  يجري 

والمعاهدات الدولية.
السلع  لحماية  األطراف  المتعددة  واآلليات 
التمييزية  المعاملة  من  األجنبية  األموال  ورؤوس 

تؤثر القرارات الجماعية على 
المؤسسات العالمية من 
خالل التفاعل بين مختلف 
المجموعات، بتكاليف 
ومنافع متفاوتة

الجدول 1-5

أمثلة عن المنافع والتكاليف االجتماعية لعولمة مؤسسات السوق

التكاليفالمنافع

التجارة

الحصول على السلع والخدمات بسعر أقل	 

الوصول إلى أسواق أكبر حجمًا	 

تحديث الهياكل االقتصادية وتنويعها	 

البطالة في القطاعات التي تستعيض عن المنتجات المحلية 	 
بالواردات

التعرض للصدمات التجارية السلبية	 

تضييق حّيز السياسات الوطنية	 

السباق نحو القاع )العمال(	 

التمويل
الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل	 

قدرة الشركات على تنويع المخاطر بولوج أسواق أخرى	 

التقلبات المالية )التعرض للصدمات المالية(	 

تضييق حّيز السياسات الوطنية	 

السباق نحو القاع )العمال، واألنظمة الضريبية، والتنظيمات(	 

الهجرة

وصول البلدان المضيفة إلى سوق عمل أوسع	 

حصول المهاجرين على ظروف عمل ومعيشة أفضل من 	 
الظروف في بلدان المنشأ

إرسال التحويالت المالية إلى بلدان المنشأ	 

تدفق المعرفة والثقافة	 

تعّرض المهاجرين وأسرهم للمخاطر	 

احتمال اختالل التوازن في تقديم الخدمات في البلدان 	 
المضيفة، وال سيما عند مواجهة إحدى صدمات الهجرة

الثغرات في المهارات والرعاية في بلدان المنشأ )“هجرة 	 
األدمغة”(

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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األجانب  العمال  تحمي  التي  تلك  من  انتشارًا  أكثر 
التجارة  منظمة  وتضم   .)1-5 )الشكل  التمييز  من 
وقواعدها.  لمعاييرها  خاضعًا  عضوًا   164 العالمية 
االستثمار  حماية  معاهدات  على  بلدًا   181 ووّقع 
قانونية  آليات  المتضررة  للشركات  تؤمن  التي 
بلدًا   50 من  أقل  يلتزم  حين  في  الدول.  لمقاضاة 
كبشر  األساسية  وحقوقهم  المهاجرين  بحماية 

وحقوقهم االقتصادية كعمال.
وانعكس انعدام التناسق في المؤسسات المتعددة 
األطراف والثنائية التي تنظم األسواق الدولية على 
منذ  التجارة  عولمة  تسارعت  فقد  العولمة.  أنماط 
التجارية  المبادالت  نمو  متوسط  وبلغ  التسعينات، 
6.7 في المائة سنويًا. كما تسارعت عولمة التمويل، 
في   8.9 بنسبة  المباشر  األجنبي  االستثمار  فارتفع 
المائة في السنة في الفترة من 1990 إلى 2015 2. أما 
عدد المهاجرين، فارتفع بنسبة 1.9 في المائة سنويًا، 
واستقرت نسبة المهاجرين من مجموع سكان العالم 
على  الماضية  والعشرين  الخمسة  األعوام  طيلة 

المائة3. حوالى 3 في 
السلع  حالة  في  نفسها  الحركة  وتيرة  وليست 
فحركة  العاملة.  والقوى  المال  ورأس  والخدمات 
السلع  حركة  لها  تخضع  ال  لقيود  تخضع  العمال 

ولم  بثواٍن.  تنتقل  أن  يمكن  التي  األموال  ورؤوس 
التي  السياسات  في  القليل  سوى  التقدم  من  ُيحَرز 
تشجع حركة القوى العاملة. فقد أظهر مسح للبلدان 
أن حوالى 73 في المائة منها تعتمد سياسات لتثبيت 
الهجرة )عادة من دون تدخالت(، و16 في  معدالت 
المائة تعتمد سياسات لخفضها، و11 في المائة فقط 

لزيادتها4. سياسات  تعتمد 
الخارجية  الصدمات  انتقال  العولمة  تكاليف  ومن 
»الكبرى« أي تلك التي تتخطى الدورات »العادية«. 
العالمي  للكساد  نتيجة  التجاري  التبادل  فانهيار 
أو  المال  رأس  حركة  في  المفاجئ  االنقطاع  أو 
االرتفاع الحاد في عدد المهاجرين نتيجة لنزاع في 
تحدث  أن  يمكن  خارجية  حوادث  كلها  مجاور،  بلد 
الصدمات  تبدو  وقد  للحدود.  عابرة  كبيرة  أزمات 
الخارجية من منظور بلد ما وليدة عوامل خارجية، 
وليدة  تبدو  فقد  الدولي  المجتمع  منظور  من  أما 
الصدمات  وهذه  اإلنسان.  صنع  من  داخلية  عوامل 
يقوى  وقلما  الحاالت.  من  الكثير  في  تجنبها  يمكن 
إذا  ومدتها  الصدمة  بامتداد  ليتحكم  بمفرده  بلد 
إجراءات  على  بلدان  عدة  التقت  إذا  أما  وقعت.  ما 
مشتركة، فيصبح باستطاعتها أن تحتوي التداعيات 

منها. وتحد  للصدمات  السلبية 
حركة العمال تخضع لقيود 
ال تخضع لها حركة السلع 

ورؤوس األموال. ولم ُيحَرز 
من التقدم سوى القليل في 
السياسات التي تشجع حركة 

القوى العاملة

الشكل 1-5

يتفاوت عدد البلدان في الصكوك الدولية المتعددة األطراف
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مالحظة: معدالت النمو هي للفترة 1990–2015.
 المصدر: منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومنظمة العمل الدولية، ومجموعة

معاهدات األمم المتحدة.
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عدم اإلنصاف في العولمة 

والتطور  الدولية  للمؤسسات  الحالي  البنيان  يفرض 
غير المتوازن لألسواق العالمية تحديات في تحقيق 
بعض  أحرزت  فقد  مستويين.  على  البشرية  التنمية 
الفئات السكانية تقدمًا، وبقيت فئات أخرى متأخرة. 
الضوابط  من  المتحررة  المالية  العولمة  وعّرضت 
الناس للمزيد من انعدام األمن االقتصادي )الفصالن 

1 و2(.
السكانية  الشريحة  في  عادًة  المال  رأس  ويترّكز 
ومن  التنقل  سهولة  من  تستفيد  التي  ثراًء  األكثر 
)سالسل  اإلنتاج  أشكال  في  المتزايدة  المرونة 
سائر  إلى  المكاسب  بعض  وتنتقل  العالمية(.  القيمة 
المجتمع، ولكن هذا ال يعني اعتبار اآلثار اإليجابية 

فاالقتصاد   .)1-5 )اإلطار  الحاصل  التحصيل  من 
العالمي، الذي ال ينفك يزداد تعقيدًا، تعتريه فجوات 
المشروعة  غير  لألنشطة  خصبة  أرضًا  تكون  قد 
عمل  فعالية  فتقّوض  الضرائب،  من  وللتهرب 

الحكومات )اإلطار 2-5(.
على  تقطع  الهجرة  تعترض  التي  والحواجز 
أما  الفقيرة.  البلدان  في  التنمية  إلى  سبياًل  الفقراء 
للسكان  الفرص  من  المزيد  فتتيح  المنظمة،  الهجرة 
في البلدان النامية، إذ يرى األفراد في انتقالهم إلى 
من  واالستفادة  رفاههم  لتحقيق  طريقًا  آخر  بلد 
التنمية البشرية. وينتقل أكثر من 75 في المائة من 
التنمية  في  حققت  بلدان  إلى  الدوليين  المهاجرين 
البشرية مستوى يفوق مستوى التنمية البشرية في 
بلدانهم5. وفي بعض الحاالت، يكتشفون خيارات لم 

يفرض البنيان الحالي 
للمؤسسات الدولية والتطور 
غير المتوازن لألسواق 
العالمية تحديات في تحقيق 
التنمية البشرية

اإلطار 1-5

الشركات عبر الوطنية والتنمية البشرية: ال صلة تلقائية

العولمة.  مظاهر  أبرز  من  الوطنية  عبر  الشركات  كانت 
ملياري  المباشر من  ارتفع رصيد االستثمار األجنبي  وقد 
دوالر في عام 1990 إلى 25 مليار دوالر في عام 12015. 
 )1-5 )الشكل  االستثمار  بمعاهدات  االرتفاع  هذا  وارتبط 
االستثمار  تحرير  إلى  الهادفة  الوطنية  وبالسياسات 
المعاهدات  هذه  به  تعد  وما  وتنشيطه.  المباشر  األجنبي 
والسياسات ضمناً هو أن االستثمار األجنبي المباشر يمكن 
رفع  مثل  مختلفة  قنوات  عبر  البشرية  التنمية  يعزز  أن 
القدرة اإلنتاجية )وال سيما في البلدان النامية التي تنقصها 
ونشرهما،  والدراية  التكنولوجيا  ونقل  األموال(،  رؤوس 
وزيادة  المهارات،  وتنمية  العمل،  فرص  واستحداث 
ليست  اإليجابية  الصالت  الضريبية. ولكن هذه  اإليرادات 

الحاصل. التحصيل  من 
المباشر 	  األجنبي  االستثمار  من  مهمة  حصة  ُتخصَّص 

هذه  وفي  الموجودة.  األصول  وتملّك  دمج  لعمليات 
الحاالت، ال استحداث مباشر لقدرات إنتاجية. وفي عام 
االستثمارات  من  المائة  في   41 نسبة  ُخصصت   ،2015

والتملك2. الدمج  لعمليات  الواردة 
البلدان 	  من  يأتي  المباشر  األجنبي  االستثمار  أن  يبدو 

االقتصادات،  هذه  وفي  إليها.  ويعود  الدخل  المرتفعة 
بلغ رصيد االستثمار األجنبي المباشر 37 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015، مقارنة بنسبة 31 
انتقالية و28 في  التي تمر بمرحلة  البلدان  المائة في  في 

النامية3. البلدان  في  المائة 

التي 	  الحماية  من  مستفيدًة  الوطنية  عبر  الشركات  تعمل 
توفرها لها معاهدات االستثمار التي قد تحول دون تصحيح 
ما تولده طبيعة أنشطتها من مؤثرات خارجية سلبية. فقد 
كان إصالح التشريعات في قطاع الطاقة المتجددة أول نشاط 
نفذته الدول التي اعتمدت التحكيم في مجال االستثمارات في 
عام 2015. ومعاهدة ميثاق الطاقة هي أكثر االتفاقات الدولية 

التي ُيركن إليها في مجال االستثمار4.
لإلنتاج 	  العالمي  النمط  الوطنية  عبر  الشركات  غّيرت 

عمليات  فجّزأت  العالمية،  القيمة  سالسل  خالل  من 
حوالى  تترّكز  واليوم،  الجغرافية.  المناطق  بين  اإلنتاج 
80 في المائة من الصادرات العالمية في سالسل القيمة 

العالمية5. وفي حال استورد بلد ما جميع المدخالت ذات 
به األمر أن يصّدر  ينتهي  قد  المرتفعة،  المضافة  القيمة 
منتجات نهائية متطورة ذات قيمة مضافة متدنية نسبياً. 
ال  قد  العالمية  التصنيع  سلسلة  في  ناٍم  بلد  أّي  فمشاركة 

واالجتماعية. اإلنتاجية  البنية  في  تحسناً  له  تحقق 
الوطنية 	  عبر  الشركات  تستخدم  األحيان،  أغلب  في 

الضرائب6. لتجنب  الجغرافية  التجزئة 
من آثار سلسلة القيمة العالمية ارتفاع حصة رأس المال 	 

والقوى العاملة الماهرة من القيمة المضافة، وما يترتب 
البلدان  بين  الدخل  توزيع  على  تداعيات  من  ذلك  على 
الشرائح  ومختلف  والعمال  المستثمرين  )بين  وداخلها 
أدى  مثالً،  الالتينية  أمريكا  ففي  عموماً(7.  السكانية 
الدخل8. فجوة  توسيع  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار 

مالحظات
1. UNCTAD 2016. 2. UNCTAD 2016. 3. UNCTAD 2016. 4. UNCTAD 2016. 5. Montes and Lunenborg 2016. 6. Zucman 2015. 7. Timmer and others 2014. 

8. Herzer, Huhne and Nunnenkamp 2014; Suanes 2016.
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تكن متاحة لهم في بلدانهم. فقد تتسع للمرأة حرية 
للدراسة والعمل. وقد يستطيع الالجئون العيش في 
تصان  أن  أمل  وعلى  واالضطهاد  العنف  من  مأمن 
حقوقهم اإلنسانية. والمهاجرون الدوليون هم مصدر 

لبلدانهم6. تجاري  وتبادل  واستثمارات  أموال 
يؤدي  عندما  أحيانًا،  مرتفع  الهجرة  ثمن  ولكن 
النقص في حماية الحقوق األساسية للمهاجرين إلى 
ارتفاع عدد القتلى منهم وانتشار االتجار بالبشر )كما 
 .)2015 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  في  موّثق  هو 
العاملة  اليد  عولمة  تختزنه  ما  يستنفد  الثمن  وهذا 
أعداد  في  النمو  وانخفض  البشرية.  التنمية  لرفد 

المهاجرين الطوعيين )باستثناء الالجئين( من 3 في 
1.5 في  إلى  إلى 2010  الفترة من 2005  المائة في 

.7 2015 إلى   2010 من  الفترة  في  المائة 

اختالل التوازن في حوكمة المؤسسات 
المتعددة األطراف

عدم اإلنصاف في تعددية األطراف

ال تقتصر أهمية حوكمة المؤسسات المتعددة األطراف 
وظائفها  إنجاز  من  المؤسسات  تلك  تمكين  على 

ال تقتصر أهمية حوكمة 
المؤسسات المتعددة 
األطراف على تمكين 

تلك المؤسسات من إنجاز 
وظائفها الرئيسية، بل 

تتخطى ذلك إلى توسيع 
اإلمكانات الجماعية 

المشتركة بين البلدان

اإلطار 2-5

فجوات العولمة: التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير القانونية

القواعد  فيه  تتفاوت  عالم  في  األموال  رؤوس  حركة  أدت 
إلى فجوات تستنفد قدرة الحكومات الوطنية على تنفيذ مهام 
أساسية، مثل تحصيل الضرائب، ووضع الضوابط، وتعقب 

األنشطة غير المشروعة.
وتستغل الشركات الكبرى والفئات ذات الدخل المرتفع 
الدولية  المالية  األسواق  في  الضوابط  في  الفجوات  هذه 
المنتجة  للشركات  ويمكن  الوطنية.  الضرائب  دفع  لتتجنب 
عالمياً أن تنقل أرباحها إلى حيث الضرائب أقل )عن طريق 
ففي آب/أغسطس  الديون(.  الداخلي وإعادة هيكلة  التسعير 
2016، حددت المفوضية األوروبية أن معّدل الضريبة الذي 

 2014 المالية  السنة  في  فعلياً   )Apple( “آبل”  شركة  دفعته 
بلغ 0.005 في المائة، وذلك بفضل نظام ضريبي خاص في 
آيرلندا لتسجيل أرباح المبيعات في البلدان األوروبية1. كما 
يمكن لألشخاص ذوي الدخل المرتفع أن يستعملوا المراكز 
الضرائب.  أعباء  من  والتخفيف  أموالهم  إلخفاء  الخارجية 
وقد قُدرت الثروة في المراكز الخارجية بمبلغ 7.6 تريليون 
أكبر  رأسمال  حجم  يفوق  ما  أي   ،2014 عام  في  دوالر 
 1,645 ألغنى  المتراكمة  واألصول  العالم  في  شركة   20

شخصاً )الشكل(. وفي نيسان/أبريل 2016، عرضت وثائق 
بنما لمحة عن اآلليات التي يستعملها األثرياء في المراكز 
الحكومات  على  مالية  كلفة  ذلك  على  وترتبت  الخارجية. 

190 مليار دوالر سنويا2ً. الوطنية تجاوزت 
مثل كسب  المشروعة،  المالية غير  التدفقات  وتفرض 
األموال أو نقلها أو استعمالها بطرق غير مشروعة، تحدياً 
فهي  أفريقيا.  في  وال سيما  النامية،  البلدان  على  جسيماً 
تضعف الحوكمة وتحد من االستهالك واالستثمار واإلنفاق 
المجتمعات  إمكانات  بناء  الوقت  مع  فتعرقل  االجتماعي، 

ُيهَدر 30 إلى  التنمية البشرية. وفي أفريقيا،  المحلية وسير 
اإلجرامية  العائدات  تبييض  بسبب  سنوياً  دوالر  مليار   60

نهب  إلى  الفساد  هذا  ويؤدي  بالبشر.  باالتجار  المرتبطة 
والتجاري. الضريبي  واالستغالل  الدولة  أصول 

وفي الفترة من 2001 إلى 2010، تكبدت أفريقيا خسائر 
في  تسعير  سوء  عن  للتعويض  دوالر  مليار   400 بمقدار 
المشروعة  غير  المالية  التدفقات  حجم  ويقارب  األسواق. 
المنطقة3.  تتلقاها  التي  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  مجموع 
وتكثر محركات التدفقات المالية غير المشروعة، وأبرزها 
انعدام الشفافية، ونقص أنظمة الرصد والمتابعة، واختالف 
وعدم  الوطنية،  القدرات  ومحدودية  الضريبية،  األنظمة 
بين  التنسيق  كفاية  الدولية، وعدم  المؤسسات  بنيان  اكتمال 
البلدان، وكل ذلك في ظل اقتصادات تغلب عليها صناعات 

مؤسسات ضعيفة4. إشراف  تحت  تعمل  استخراجية 

ر بتريليون دوالر  بسبب التدفقات المالية غير المشروعة التي تقارب  Zucman 2015 .2 .European Commission 2016. 1. 3.  خسرت أفريقيا في األعوام الخمسين الماضية ما ُيقدَّ

.African Union and Economic Commission for Africa 2015 .4  .)African Union and Economic Commission for Africa 2015( الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  مجموع 
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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اإلمكانات  توسيع  إلى  ذلك  تتخطى  بل  الرئيسية، 
المؤسسات  وهذه  البلدان.  بين  المشتركة  الجماعية 
وجودته. عملها  شرعية  المالئم  الهيكل  من  تستمد 

ما  تسوية  على  الدولي  النقد  صندوق  ويساعد 
وسالمته  العالمي  النقدي  النظام  استقرار  في  يؤثر 
االلتزام  وإجراءات  المعلومات  نظم  من مشاكل في 
والتنسيق. والواقع أن الصندوق يؤدي دور المشرف 
حساسة(  معلومات  إلى  الوصول  بإمكانه  )الذي 
والمستشار الموثوق. وتعتمد فعاليته على مدى ثقة 

ونزاهته. كفاءته  وفي  فيه  البلدان 
النقد  لصندوق  اإلداري  للهيكل  هي  واألهمية 
الدولي )الذي تسيطر عليه مجموعة البلدان السبعة(. 
عام  في  اإلصالحات  من  سلسلة  على  االتفاق  فبعد 
 ،2016 الثاني/يناير  كانون  في  وتنفيذها   2010
حق  وحدها  األمريكية  المتحدة  للواليات  أصبح 
التصويت.  قوة  من  المائة  في   17 وحوالى  النقض 
أفريقيا،  وجنوب  والبرازيل،  الروسي،  االتحاد  أما 
والصين، والهند، فلها مجتمعة 14 في المائة من قوة 
التصويت8. ويشتكي البعض من أن قرارات اإلقراض 
والمصالح  المقترض  بين  التوافق  بمدى  رهن 
اإلعفاء  ببند  فعماًل  النفوذ9.  ألصحاب  الرئيسية 
إلى   2010 عام  من  الفترة  في  سرى  الذي  المنهجي 
النقد  بإمكان صندوق  اليونان، صار  لمساعدة   2015
الدولي منح قروض للبلدان الواقعة تحت عجز في 
يهدد  البلدان حدًا  بلغت مشاكل هذه  إذا  المديونية، 
السياسة حسنات  ولهذه  الدولي10.  المالي  االستقرار 

وسيئات  العالمي(  المالي  االستقرار  تحصين  )مثل 
تنذر  كهذه  وحالة  معنوية(.  بمخاطر  التسبب  )مثل 

الجيوسياسي. المستوى  على  بتوترات 
وقد وجد مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق 
إذ  متفاوتة،  المنظمة  في  الثقة  أن  الدولي  النقد 
يغلب الشك على موقف السلطات في آسيا وأمريكا 
تغلب  الكبرى، في حين  الناشئة  الالتينية واألسواق 
الكبيرة11.  المتقدمة  البلدان  موقف  على  الالمباالة 
الدور  على  يقتصر  ال  المحدودة  الثقة  وتأثير 
االستشاري للصندوق بل يطال دوره اإلقراضي في 
الثقة،  في  النقص  لهذا  ونتيجة  األزمات12.  فترات 
اختارت االقتصادات النامية التأمين الذاتي بكميات 
تكاليف  يرتب  الخيار  وهذا  االحتياطي.  من  كبيرة 
االقتصاد  كفاءة  وُيضعف  البلدان  على  مرتفعة 

االنكماش(13. )احتماالت  العالمي 
النفوذ،  أصحاب  لسيطرة  الدولي  البنك  ويخضع 
الصين  أن  مع  السبعة،  البلدان  مجموعة  وتحديدًا 
أصبحت في المرتبة الثالثة من حيث قوة التصويت 
بعد الواليات المتحدة األمريكية واليابان منذ إصالح 
عام 2010 14. وقد يتضارب هدف القضاء على الفقر 
رأس  أسواق  في  اإلخفاقات  على  التغلب  هدف  مع 

العالمية15. العامة  السلع  وتأمين  المال 
الدولية  التجارية  المنظومة  حوكمة  وتخضع 
لقواعد مثل االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية 
والتجارة الذي سبق إنشاء منظمة التجارة العالمية. 
وشجعت هذه القواعد التوسع التجاري16 في سياق 

القواعد التي ترعى التجارة 
الدولية تضّيق الحّيز الوطني 
لتحديد السياسات العامة

اإلطار 3-5

منظمة التجارة العالمية وسياسات التنمية الوطنية في الهند

الهند  في   2013 لعام  الغذائي  لألمن  الوطني  القانون  يمنح 
السالمة  لشبكة  برنامج  أكبر  إطار  في  الغذاء  في  الحق 
 61( مدعومة  غذائية  حبوب  توزيع  يتضمن  إذ  الغذائية، 
مليون طن( على 67 في المائة من السكان. فبشراء الحبوب 
من المزارعين الفقراء لبيعها لمستهلكين أكثر فقراً، تصير 
التجارة  منظمة  مع  اللتزاماتها  انتهاك  وضع  في  الهند 
منظمة  أعضاء  ويخضع  الزراعة.  مجال  في  العالمية 
السقف  تجاوز  حال  في  تجارية  لعقوبات  العالمية  التجارة 
حساب  طريقة  ولكن  الزراعية.  اإلعانات  على  المفروض 
وبالعملة   1988-1986 الفترة  أسعار  إلى  تستند  السقف  هذا 

جداً. منخفض  أساس  خط  وهو  الوطنية، 
الحّيز  يضّيق  الدولية  القواعد  في  الواضح  الخلل  وهذا 
البلدان  كسائر  فالهند،  إنمائية.  سياسات  لوضع  الوطني 

النامية، لم تكن تعتمد إعانات زراعية كبيرة عندما تّم االتفاق 
على القواعد. وهذا القانون، الذي يهدف إلى درء الجوع عن 
في  840 مليون نسمة والذي يمكن أن يؤدي دوراً محورياً 

تنفيذ خطة األمم المتحدة للقضاء على الجوع في كل مكان، 
يواجه انتقادات ومعارضة ألنه يرفع فاتورة اإلعانات الغذائية 
المباشرة في الهند من حوالى 15 مليار دوالر سنوياً إلى 21 
المتحدة األمريكية  مليار دوالر تقريباً. وقد زادت الواليات 
دعمها المحلي الزراعي من 60 مليار دوالر في عام 1995 

إلى 140 مليار دوالر في عام 2013.
وهذه القضية لم تحل، إال في حاالت متفق عليها من 
منظمة  أبلغت  التي  البلدان  في  باإلجراءات  العمل  وقف 
بالتفاوض  وتعهدت  لديها،  الدعم  ببرامج  العالمية  التجارة 

دائم. حل  على 

.Montes and Lunenborg 2016 :المصدر
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التكّيف  نتيجة  النامية  البلدان  في  التجارة  تحرير 
الهيكلي في الثمانينات والتسعينات17. ولكن القواعد 
العامة18،  السياسات  لتحديد  الوطني  الحّيز  تضّيق 
لدعم  التجارية  السياسة  استعمال  من  وتحد 
السياسات  )وهي  الصناعية  أو  القطاعية  التنمية 
أصبحت  التي  البلدان  الماضي  في  استعملتها  التي 
بعض  وتقّيد  صناعاتها(19.  لدعم  اليوم  متقدمة 
القواعد استعمال السياسة االجتماعية مثل القانون 

.)3-5 )اإلطار  الهند  في  الغذائي  لألمن  الوطني 
وأتاحت جولة الدوحة اإلنمائية في إطار منظمة 
هذه  إلى  التوازن  إلعادة  مجااًل  العالمية  التجارة 
القواعد، وتوجيهها هذه المرة في وجهة إنمائية. إال 
أن التقدم في القضايا الرئيسية، التي كانت موضوع 
مفاوضات منذ عام 2001، بقي محدودًا20. ومع تعثر 
جولة الدوحة، سيطرت على قواعد التجارة الدولية 
اتفاقات تجارية إقليمية وثنائية ركزت على حماية 
أن  والواقع  الفكرية.  الملكية  وحقوق  االستثمارات 
البلدان الصناعية )وهي المصدر الرئيسي لالستثمار 
تستعمل  االختراع(  وبراءات  المباشر  األجنبي 
عام  ومنذ  المنافع.  على  للحصول  االتفاقات  هذه 
العوائد  مدفوعات  في  كبير  ارتفاع  ُسجل   ،1990

البلدان  لحساب  النامية  البلدان  من  والتراخيص 
األمريكية(  المتحدة  الواليات  )وال سيما  المتقدمة 

.21)2-5 )الشكل 
ومعاهدات  الدولية  االستثمار  اتفاقات  تقّيد  وقد 
تحديد  على  الحكومات  قدرة  الثنائية  االستثمار 
هذه  تعّرف  ما  وغالبًا  وطنية22.  ومعايير  سياسات 
يحد  الذي  اإلجراء  بأنه  الملكية  نزع  االتفاقات 
تعريف  وهذا  للمستثمرين،  المتوقعة  األرباح  من 
تسوية  وتتم  للمنازعات23.  المجال  يفتح  واسع جدًا 
طريق  عن  الصكوك  بهذه  المتعلقة  المنازعات 
الدولي  المركز  األحيان  معظم  في  هو  دولي،  كيان 
تنظيم  يصعب  وقد  االستثمار.  منازعات  لتسوية 
)اإلطار  معّينة  بضوابط  األجنبية  الشركات  أنشطة 
ثنائية  معاهدات  على  البلدان  غالبية  ووقعت   .)4-5
لالستثمار من أصل 2,958 معاهدة موثقة لدى مؤتمر 

.)1-5 )الشكل  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم 
واألمم المتحدة التي تضم 193 بلدًا عضوًا، وتعتمد 
يمكن  بلد،  لكل  واحد  صوت  مبدأ  على  قراراتها 
للشرعية  تمثياًل  األكثر  الدولية  المنظمة  تكون  أن 
بين  وال سيما  ظاهرة،  الخلل  مواطن  ولكن  الدولية. 

وجهان. ولها  النامية،  والبلدان  المتقدمة  البلدان 

يمول عدد قليل من البلدان 
 المانحة نسبة مرتفعة

من نفقات أنشطة العمليات 
وبعثات حفظ السالم

الشكل 2-5

ُسجل ارتفاع كبير في مدفوعات العوائد والتراخيص من البلدان النامية لحساب البلدان المتقدمة منذ عام 1990 
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في  الدائمون  الخمسة  األعضاء  يملك  أواًل، 
والصين  الروسي  االتحاد  أي  األمن  مجلس 
األمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة 
بصفته  األمن،  مجلس  ويؤدي  النقض.  حق  وفرنسا 
إصدار  المخولة  الوحيدة  المتحدة  األمم  هيئة 
أمين  اختيار  في  حاسمًا  دورًا  ملزمة،  قرارات 
العامة،  الجمعية  تعّينه  )الذي  المتحدة  األمم  عام 
فقط،  األمن  مجلس  من  توصية  على  بناًء  ولكن 
المتحدة(. األمم  ميثاق  من   97 المادة  بموجب 

نسبة  المانحة  البلدان  من  قليل  عدد  يمول  ثانيًا، 
حفظ  وبعثات  العمليات  أنشطة  نفقات  من  مرتفعة 
السالم. وعلى صعيد منظومة األمم المتحدة، ُتحدد 
طريق  عن  الموارد  من  المائة  في   55 إنفاق  وجهة 

الجهات المانحة، وهذا يعني أن هذه الجهات هي التي 
تقرر إنفاق هذه الموارد على أنشطة معّينة ومحددة 
مسبقًا24. ففي أنشطة العمليات )التي تشكل 62 في 
المائة من نفقات األمم المتحدة(، تمثل الموارد العادية 
)أي غير المقيدة( نسبة صغيرة ومتضائلة من مجموع 
التمويل، إذ انخفضت من 32 في المائة في عام 2003 
إلى 24 في المائة في عام 2014 )الشكل 5-3(. وظلت 
أو  لمواضيع  عادة  المرصودة  العادية  غير  الموارد 
لمناطق جغرافية معينة ترتفع، ما جعل وكاالت األمم 
التمويل من  المتحدة اإلنمائية تتنافس على مصادر 
الجهات المانحة. وإذا كانت األموال المخصصة قادرة 
الحاالت، فهي  الموارد في بعض  على توسيع رصيد 

تزاحم الموارد العادية عامة.

تمويل المؤسسات العالمية 
 غير كاٍف لتحقيق
األهداف الدولية

الشكل 3-5

حصة الموارد العادية في أنشطة عمليات األمم المتحدة منخفضة ومتضائلة
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اإلطار 4-5

معاهدات االستثمار الثنائية والسياسات الوطنية في إكوادور

تحكيم  هيئة  أصدرت   ،2012 األول/أكتوبر  تشرين  في 
حكماً  االستثمار  منازعات  لتسوية  الدولي  المركز 
النفط شركة  رفعتها  قضائية  دعوى  في  إكوادور   بحق 
وشركة  Occidental Petroleum Corporation   
بموجب   Occidental Exploration and Production  
األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  ثنائية  استثمار  معاهدة 
بقيمة  إكوادور  على  مالية  عقوبة  وفُرَضت  وإكوادور. 
وتكاليف  المركبة  الفوائد  إلى  إضافة  دوالر  مليار   1.8

دوالر. مليار   2.3 إلى  العقوبة  قيمة  فارتفعت  الدعوى، 
هذا  في  القانونيين  المراقبين  اهتمام  محط  وكان 
إكوادور  جمهورية  بأن  اعترفت  التحكيم  هيئة  أن  الحكم 
 40 )ببيع  رئيسياً  بنداً  خرقت  الشركة  ألن  عقدها  ألغت 
إذن(،  دون  من  أخرى  إلى شركة  االمتياز  من  المائة  في 
العادلة  المعاملة  التزام  خالفت  إكوادور  أن  ولكنها وجدت 
والمنصفة بموجب معاهدة االستثمار الثنائية بين الواليات 

وإكوادور. األمريكية  المتحدة 

.Montes and Lunenborg 2016; Wallach and Beachy 2012 :المصدر
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نقص في تمويل تعددية األطراف

العالمية  المؤسسات  عبر  الموارد  من  يمر  ال 
 ،2014 عام  ففي  متواضع.  قدر  سوى  الرئيسية 
0.17 في  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  بلغت  بالكاد 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي25، وكان 
الناتج  من  المائة  في   0.06 المتحدة  األمم  إنفاق 
اإلقراض  كان  كما  العالمي26.  اإلجمالي  المحلي 
محدودًا  الرئيسية  الدولية  المالية  المؤسسات  من 
 0.04 الدولي  النقد  صندوق  إنفاق  بلغ  فقد  أيضًا. 
العالمي27،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في 
األطراف  المتعددة  اإلنمائية  المصارف  وإنفاق 
0.09 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي28. ولو 
ألحدثت  واحد،  هدف  نحو  الموارد  هذه  ُوجهت 
مختلفة،  وجهات  تتتخذ  ما  كثيرًا  ولكنها  فرقًا. 
السلع  لتمويل  وبعضها  الحرمان  لمعالجة  بعضها 
مجال  في  كما  الطلب  تزايد  )مع  العالمية  العامة 
حيث  األوروبي،  االتحاد  ويدير  واألمن(.  السالم 
الناتج  من  المائة  في   1 يقارب  ما  أقل،  الحرمان 

ألعضائه29. اإلجمالي  المحلي 
غير  العالمية  المؤسسات  تمويل  أن  ويبدو 
أهداف  وتتطلب  الدولية.  األهداف  لتحقيق  كاٍف 
األهداف  بنطاقها  تفوق  التي  المستدامة،  التنمية 
قيمتها  تتراوح  استثمارات  لأللفية،  اإلنمائية 
النامية  البلدان  في  دوالر  تريليون  و4.5   3.3 بين 
خصم  وبعد  المقبلة.  عشر  الخمسة  األعوام  في 
 1.4 البالغة  الحالية  السنوية  االستثمارات  قيمة 
 2.5 الموارد  في  النقص  يصبح  دوالر،  تريليون 
الناتج  من  المائة  في   3 حوالى  )أي  دوالر  تريليون 
الجارية(30.  باألسعار  العالمي  اإلجمالي  المحلي 
قويًا.  عالميًا  نهجًا  العالمية  الخطة  تنفيذ  ويتطلب 
هذه  تنفيذ  في  رياديًا  دورًا  المتحدة  األمم  وتؤدي 
العالمية،  القضايا  من  العديد  تشمل  التي  الخطة 
أن  إال  المناخ،  بالبيئة وتغّير  المتعلقة  تلك  وال سيما 
ميزانيتها محدودة جدًا )تغطي حوالى 2 في المائة 
التنمية  أهداف  لتحقيق  الموارد  في  النقص  من 

النامية31(. البلدان  في  المستدامة 
خطة  هي  التي  المستدامة،  التنمية  وأهداف 
من  طموحها  يوازي  بما  تحظى  ال  طموحة،  عالمية 
الموارد التي تأتي من البلدان المانحة التقليدية من 
خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية. فباستثناء بعض 
 0.7 دون  المتقدمة  البلدان  مساهمة  ظلت  الحاالت، 
في المائة من الدخل القومي اإلجمالي، وهي الحصة 
التي ُحددت في عام 1970 وأعيد التأكيد عليها في 
توافق آراء مونتيري في عام 2002 وأهداف التنمية 

بلغ   ،2014 عام  وفي  الماضي.  العام  في  المستدامة 
التمويل  المانحة عبر قناة  البلدان  متوسط مساهمة 

هذه 0.39 في المائة من الدخل القومي اإلجمالي32.
بدور  تضطلع  أن  العالمية  المؤسسات  وعلى 
اقتصادي قوي لكي تواجه مشكلتين هما عدم كفاية 
السلع العامة عندما تكون رهنًا بالقرارات الالمركزية 
ويتطلب  المال.  رأس  أسواق  وشوائب  الطوعية، 
بموجب  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  الحد 
سنوية  استثمارات  المناخ  تغّير  بشأن  باريس  اتفاق 
في الطاقة النظيفة تعادل قيمتها 1.5 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي لكل بلد33. كما يتفاقم نقص 
الموارد في قضايا ملحة مثل مسألة النازحين قسرًا. 
مساهمات  بلغتها  التي  القياسية  المستويات  ورغم 
المانحة في عام 2015 )3.36 مليار دوالر(،  الجهات 
المتحدة  األمم  مفوضية  لدى  التمويل  نقص  تفاقم 
المائة بعد أن كان 36  إلى 53 في  الالجئين  لشؤون 
بلغت  عام 2016،  عام 2010 34. وفي  المائة في  في 
التقديرات،  حسب  التمويل،  إلى  المفوضية  حاجة 
6.55 مليار دوالر35، أي ما يعادل 0.4 في المائة من 

اإلنفاق العسكري العالمي36.

عدم االستباق في تعددية األطراف 

عدد  في  تصاعدًا  الماضية  القليلة  األعوام  شهدت 
المصابين37.  عدد  وفي  بالنزاعات  المتأثرة  البلدان 
داخل  المسلحة  النزاعات  اندالع  يتزايد  واليوم، 
للدبلوماسية  التقليدية  األدوات  من  فتحد  البلدان، 
على  تنسحب  عواقبها  أن  إال  والردع38،  القسرية 
أن يتصدى  الدولي يجب  المجتمع  أجمع ألن  العالم 
وألن  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  الدولي  لإلرهاب 
انعدام األمن البشري يمكن أن يوّلد اضطرابات على 
الظواهر  هذه  على  وتغلب  لجوء.  وأزمات  الحدود 

»الجديدة« الخصائص التالية39:
• التمويل غير القانوني لمعظم الظواهر.	
• تعاظم دور الجهات الفاعلة من غير الدول.	
• شكل 	 فقد  المدنيين40.  من  الضحايا  عدد  ارتفاع 

والجرحى  القتلى  من  المائة  في   92 المدنيون 
المناطق  في  المتفجرة  األسلحة  استعمال  جراء 

.41 المأهولة
العالمية،  المؤسسات  بضعف  األزمات  هذه  وتشي 
أو  القسرية  للهجرة  الكافية  غير  استجابتها  في  إما 
برامج  باعتماد  األزمات  منع وقوع  إخفاقها في  في 
إنمائية فاعلة. وفي معظم الحاالت، يبدو أن التعاون 
األوضاع  تداعيات  تنتشر  حتى  ينتظر  كان  الدولي 

على الصعيد العالمي.

يتزايد اندالع النزاعات 
 المسلحة داخل البلدان،
 إال أن عواقبها تنسحب

على العالم أجمع
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فالتعاون  السيادة.  على  الدولي  التعاون  ويرتكز 
والتعاون  سيادة.  ذات  دولتين  بين  يحصل  الثنائي 
األمم  كيانات  طريق  عن  يحصل  األطراف  المتعدد 
المتحدة حسب الطلب: يجري االتفاق على البرامج 
الدولة  بأن  الضمني  واالفتراض  الحكومات.  مع 

القومية قادرة على الذود عن مواطنيها، ليس دائمًا 
صحيحًا. ويعتمد رصيد الموارد أيضًا على أولويات 
على  القائم  النظام  لهذا  ونتيجة  المانحة.  البلدان 
في  النظر  ويكفي  البعض.  ُيهَمل  والطلب،  العرض 
المصادر الثالثة الرئيسية لموجات اللجوء في الفترة 

سلطت الحركات االجتماعية 
العالمية الضوء على عدم 
المساواة واالستدامة 
وعولمة األسواق

الشكل 4-5

ُمنَحت أكثر من 4,500 منظمة غير حكومية المركز االستشاري في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 72 
في المائة منها بعد عام 2000
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اإلطار 5-5

المجتمع المدني واالستدامة البيئية

أولى  الدولية  الحكومية  غير  بيس  غرين  منظمة  وضعت 
السيناريوهات للتخفيف من آثار تغّير المناخ في عام 1993، 
ما أسهم في رفع مستوى الوعي باالحترار العالمي من خالل 
وفي  التواصل1.  أساليب  من  وغيرها  االحتجاج  حركات 
مستهل التسعينات، طورت المنظمة تكنولوجيا جديدة ُتدعى 
“غرين فريز” لتصنيع البرادات من دون استخدام مركبات 
الكلوروفلوروكربون التي تستنفد األوزون. وفي عام 1997، 
اعترف برنامج األمم المتحدة للبيئة بمساهمات غرين بيس 
في حماية طبقة األوزون. واليوم، ُتستخَدم تكنولوجيا “غرين 

فريز” في صناعة أكثر من 800 مليون براد في العالم2.

العمل  خالل  من  المدني،  المجتمع  لمنظمات  وكان 
المحلي  الصعيد  على  البيئة  على  تأثير  والدعوة،  المباشر 
الواسعة  اإلعالنية  الحمالت  والعالمي. وساعدت  والوطني 
العام  الرأي  عبر وسائل اإلعالم وفي الشارع على توجيه 
للتحرك.  الحكومات  على  والضغط  البيئية  القضايا  إلى 
بيس  منظمة غرين  أجرتها  التي  البحوث  أثر  ومثالً، على 
حول إزالة الغابات في األمازون إلنتاج الصويا وما لحقها 
حكومة  اعتمدت  المنظمة،  في  لنشطاء  احتجاجات  من 
لحفظ الغابات المطيرة من التدمير لزراعة  البرازيل اتفاقاً 

الصويا3. فول 

مالحظات
1. IPCC 2000. 2. Greenpeace 2016a. 3. Greenpeace 2016b.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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والجمهورية  أفغانستان  )أي   2015 إلى   2010 من 
أواخر  وفي  والصومال(42.  السورية  العربية 
من  المائة  في   0.4 البلدان  هذه  تلقت  التسعينات، 
مجموع المساعدات اإلنمائية الرسمية مع أنها تضّم 
وفي  النامية43.  البلدان  سكان  من  المائة  في   0.8
إلى  األزمة  أثر  امتد  بعدما  الماضية،  القليلة  األعوام 
البلدان األخرى، تلقت حوالى 5 في المائة44، لدوافع 
معالجة حالة عدم االستقرار وليس ما أدى إليه من 

جذور اجتماعية.

الطاقة غير المستثمرة للمجتمع المدني 
العالمي

محدودية المشاركة في المسارات المتعددة 
األطراف

من التغّيرات المؤسسية الهامة التي شهدتها األعوام 
متزايدة  مشاركة  الماضية  والعشرون  الخمسة 
المتعددة  المسارات  في  العالمي  المدني  للمجتمع 
إعالن  شجع   ،2000 عام  وفي  الرسمية.  األطراف 
بناء  على  الحكومات  األلفية  بشأن  المتحدة  األمم 
شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني45. وفي 
إعالن باريس بشأن فعالية المعونات في عام 2005، 
بوسان  وشراكة   ،2008 عام  في  أكرا  عمل  وبرنامج 
 ،2011 عام  في  الفعال  اإلنمائي  التعاون  أجل  من 
إقرار بمسؤوليات متزايدة للمجتمع المدني في تنفيذ 
خطة التنمية. وفي إطار خطة التنمية المستدامة لما 
بعد عام 2015، ُعقَدت مشاورات مواضيعية جمعت 
جهات حكومية وغير حكومية على الصعيد الوطني 
واإلقليمي والعالمي. وتعترف خطة عام 2030 اليوم 
المدني والمنظمات الخيرية  بدور منظمات المجتمع 

تنفيذها46. في 
لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ومنح 
المتحدة المركز االستشاري ألكثر من 4,500 منظمة 
عند  منظمة   41 عددها  كان  وقد  حكومية،  غير 
تأسيس المجلس في عام 1946 47. وقد أعطيت 72 
في المائة من هذه المنظمات المركز االستشاري بعد 
عام 2000، و43 في المائة بين عاَمي 2010 و2015 

.48)4-5 )الشكل 
الضوء  العالمية  االجتماعية  الحركات  وسلطت 
األسواق.  وعولمة  واالستدامة  المساواة  عدم  على 
هذه  نجحت  البيئية،  االستدامة  موضوع  ففي 
الحركات في رفع مستوى الوعي وترويج السياسات 
في  الحكومية  غير  المنظمات  وكانت   .)5-5 )اإلطار 
الرأي  اهتمام  وجهت  التي  المعنّية  الجهات  طليعة 

العام وصانعي السياسات إلى االستدامة البيئية في 
واليوم،  الماضي.  القرن  من  والتسعينات  الثمانينات 
تنفذ هذه المنظمات البرامج البيئية على نحو مستقل 
أو  األطراف  المتعددة  والمؤسسات  الحكومات  عن 
أن  التقدم وتحرص على  ترصد  كما  معها.  بالشراكة 

بالتزاماتها. والشركات  الحكومات  تفي 

محدودية الشمول

سمحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمجتمع 
األفكار  ويتبادل  الحدود  عبر  يتواصل  بأن  المدني 
انتشار  ولكن  وخارجها،  اإلنترنت  شبكة  عبر 
البنية  وبين  العالم.  في  متفاوت  التكنولوجيا 
األساسية لالتصاالت وأدوات المشاركة اإللكترونية 
عالقة ترابط إيجابي )الشكل 5-5(49. فكلما تطورت 
اآلليات  تزايدت  لالتصاالت،  األساسية  البنية 
في  المدني  المجتمع  لمشاركة  إلكترونيًا  المتوفرة 

الحياة العامة والسياسية.
المائة  في   53 بحوالى  االنكليزية  اللغة  وتستأثر 
بها  الناطقين  عدد  أن  مع  اإللكتروني  المحتوى  من 
وما  العالم50.  سكان  من  المائة  في   5 إلى  يصل  ال 
ينتجه  الذي  المحتوى  من  المائة  في   85 يقارب 
يصدر  اليوم  غوغل  محرك  على  المستخدمون 
األمريكية51.  المتحدة  والواليات  وكندا  أوروبا  في 
القراءة  يجيدون  ال  الذين  األفراد  ُيقصى  وهكذا، 
والكتابة باللغة اإلنكليزية عن معظم فرص المشاركة 

اإلنترنت. شبكة  على  المتاحة 

تكتسب أشكال جديدة 
للمشاركة أهمية متزايدة 

 في صياغة السياسات،
وال سيما تلك القائمة على 
استعمال شبكات التواصل 

االجتماعي ذات النطاق 
العالمي

الشكل 5-5

 البنية األساسية الجيدة لالتصاالت تعني مزيدًا
من المشاركة اإللكترونية
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محدودية المداوالت المّطلعة

متزايدة  أهمية  للمشاركة  جديدة  أشكال  تكتسب 
على  القائمة  تلك  وال سيما  السياسات،  صياغة  في 
النطاق  ذات  االجتماعي  التواصل  شبكات  استعمال 
العالمي. وهي ترتكز على تفاعالت سريعة المركزية 
ال تسمح دومًا بالتدقيق في الوقائع وتحليلها. وهذا 
عن  عبارة  العامة  السياسة  حول  النقاش  يجعل  ما 
ردود فعل سريعة ترتكز على دورة إخبارية قصيرة. 
الحاسوب  ينشئها  التي  المزيفة  للحسابات  ويمكن 
الحكومات  تستخرجها  التي  المعلومات  تحّرف  أن 
االجتماعي. التواصل  شبكات  من  اإلعالم  ووسائل 

وتنشر على وسائل التواصل االجتماعي معلومات 
خاطئة أحيانًا، إذ يستطيع أي مستخدم أن ينتج أي 
صحته.  عن  النظر  بغض  إلكترونيًا  وينشره  محتوى 
وأذواقهم  هوياتهم  حسب  المستخدمين  وبتصنيف 
ومعتقداتهم في »غرف الصدى«، يصبح من األسهل 
الناس52. وهذا ما يثبته تأكيد  إقناع مجموعات من 
على  التركيز  إلى  باألشخاص  يؤدي  الذي  التحّيز 
االنفتاح  عن  عوضًا  آرائهم  مع  المتفقة  المعلومات 

أخرى. آراء  على 

خيارات إلصالح المؤسسات 

يتوقف النظام العالمي وتأثيره على التنمية البشرية 
حين  ففي  العالمية.  المؤسسات  جودة  مدى  على 
في  البلدان  انخراط  الوطنية  السياسات  تسّهل 
اقتصادي  نظام  بناء  يتطلب  العالمي،  المجتمع 
تنسيق  تتولى  واجتماعي جّيد مؤسسات  وسياسي 
خيارات  وتهدف  البلدان.  بين  الجماعية  اإلجراءات 
أفضل  عالمية  مؤسسات  قيام  إلى  التالية  اإلصالح 

العالمية. العامة  السلع  حماية  خالل  من 

تثبيت االقتصاد العالمي

أسواق  تستهين  كيف  المالية  األزمات  تاريخ  يظهر 
رأس المال بالمخاطر في أوقات السيولة وتغالي في 

رد الفعل في أوقات االضطراب.

تنسيق السياسات واألنظمة على مستوى 
االقتصاد الكلي

مستوى  على  الكبرى  االقتصادات  بين  التنسيق 
االستقرار،  على  للحفاظ  ضروري  الكلي  االقتصاد 

الذي هو سلعة عامة. ويمكن معالجة اختالل التوازن 
األمم  مشاركة  بزيادة  منهجية  أكثر  بطرق  العالمي 
السبع  الدول  مجموعة  اجتماعات  في  المتحدة 
ذات  النامية  البلدان  عن  نيابة  العشرين،  ومجموعة 
االقتصادات الصغيرة والمعرضة لصدمات خارجية.

جهود   2008 عام  في  المالية  األزمة  واستقطبت 
تنسيق واسعة النطاق قادتها مجموعة العشرين، حول 
للدورة  معاكسة  ومالية  نقدية  سياسة  على  توافق 
رسملة  تعزيز  الهامة  التدابير  من  وكان  االقتصادية. 
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف. وأقر صندوق 
السحب  لحقوق  إصدار  عملية  أكبر  الدولي  النقد 
مخصصًا  دوالر(،  مليار   250( تاريخه  في  الخاصة 

الدخل53. المرتفعة  للبلدان  المائة  في   60 نسبة 
المركزية  البنوك  لجأت  األزمة،  أعقاب  وفي 
وبنك  األمريكي،  الفدرالي  االحتياطي  )أي  الرئيسية 
كندا، والبنك المركزي األوروبي، وبنك إنكلترا، وبنك 
الصين الشعبي، وبنك اليابان( إلى مقايضة العمالت 
الصرف،  أسعار  أسواق  وتثبيت  السيولة  لتوفير 
المركزية في  البنوك  وتعاونت فيما بينها ومع بعض 
التنسيق  هذا  توطيد  من  بد  وال  النامية54.  البلدان 
إنشاء  المقترحات  ومن  منتظمًا.  طابعًا  وإعطائه 
حقوق  على  قائم  العالم  في  دولي  احتياطي  نظام 
الدولي.  النقد  صندوق  يديره  الخاصة  السحب 
لدى صندوق  تودع  بأن  للبلدان  النظام  ويسمح هذا 
النقد الدولي حقوق السحب الخاصة غير المستعملة 
التي يمكن أن تمّول عمليات اإلقراض فيه، ما يسّهل 
االقتصادية  الدورة  تقلبات  لمواجهة  وضع سياسات 

وتشارك المخاطر بفعالية55.

فرض الضوابط على المعامالت النقدية وحركة 
رأس المال

المصارف،  بين  وال سيما  مقبولة،  الضوابط  تصبح 
المال على نقل  عندما تهدف لمساعدة أسواق رأس 
وتيسير  المستثمرين  إلى  المدخرين  من  الموارد 
االستهالك. وينسق مجلس تحقيق االستقرار المالي 
وضع  وهيئات  الوطنية  المالية  السلطات  جهود 
ضابطة  سياسات  إلى  للتوصل  الدولية  المعايير 
حركة  تنظيم  في  يتردد  المجلس  ولكن  وناظمة. 

رأس المال الدولية غير المصرفية56.
المعامالت  على  ضريبة  فرض  الخيارات  ومن 
متعددة  ضريبة  فرض  يؤدي  أن  ويمكن  الدولية. 
األربع  الرئيسية  التداول  عمالت  على  األطراف 
رفع  إلى  المائة(  في   0.1 تبلغ  جدًا  ضئيلة  )بنسبة 
في   0.05 بنسبة  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

التنسيق بين االقتصادات 
الكبرى على مستوى 
االقتصاد الكلي ضروري 
للحفاظ على االستقرار، 
الذي هو سلعة عامة
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المائة تقريبًا57. وتخفف ضريبة المعامالت في فرنسا 
من أحجام التداول والتقلبات التي تحصل في اليوم 
السيولة58.  على  بالغًا  أثرًا  تترك  أن  دون  من  نفسه 
من  األطراف  المتعددة  الضريبة  تحد  أن  ويمكن 
تعزز  وأن  القصير،  المدى  على  والتقلبات  المضاربة 
المال  رأس  أسواق  قطاعات  الطويل  المدى  على 

المرتبطة باالستثمار اإلنتاجي.
رأس  على  الضوابط  استعمال  هو  اآلخر  والخيار 
المال. وحتى صندوق النقد الدولي )الذي حاول أن 
يلزم جميع أعضائه بتحرير حسابات رأس المال في 
الضوابط59،  هذه  بفوائد  مؤخرًا  اعترف   )1997 عام 
معتبرًا أنها خففت من حدة المخاطر )مثل التسارع 
المفرط في النشاط االقتصادي والمديونية الجائرة( 

قبل وقوع األزمة المالية في عام 2008 60.

تطبيق قواعد عادلة في التجارة واالستثمار

والخدمات  السلع  حركة  ينظم  الذي  العادل  النظام 
والمعرفة واالستثمار المنتج هو سلعة عامة عالمية. 
ولطالما كانت التجارة الدولية محركًا قويًا للتنمية في 
العديد من البلدان، وال سيما في آسيا. ولكن األسواق 
ما  عادًة  أواًل،  رئيسيتين.  مشكلتين  من  تعاني  اليوم 
بما  المتقدمة،  البلدان  لصالح  التجارة  قواعد  تعمل 
حماية  ومعاهدات  الفكرية  الملكية  حقوق  ذلك  في 
االستثمار. وثانيًا، تباطأت التجارة العالمية في األعوام 
األخيرة، ما يمكن أن يحد من الفرص المتاحة للبلدان 
دولي  عمل  برنامج  أي  يضع  أن  ويجب  النامية61. 
والمعرفة،  والخدمات  السلع  تجارة  لتنشيط  قواعد 

المستدامة. التنمية  وأهداف  البشرية  التنمية  تعزز 

إتمام جولة الدوحة اإلنمائية لمنظمة التجارة 
العالمية

منظمة التجارة العالمية، متى عملت بعدل وفعالية، 
للبلدان  بالنسبة  العالمية  العامة  السلع  أهم  من  هي 
البلدان  تكتسب  فعندما  موجود:  واألمل  النامية. 
النامية قوة في التفاوض، يمكن أن تصبح االتفاقات 
أداة  قيود،  من  يعتريها  ما  على  األطراف،  المتعددة 
تضيف  أن  ويتوقع  عداًل.  أكثر  تجاري  نظام  لبناء 
التجارة،  قواعد  إلى  إنمائية  مبادئ  الدوحة  جولة 
البلدان  قدرة  لتعزيز  التنفيذ  قضايا  بتناول  وذلك 
التجارة  منظمة  في  بالتزاماتها  الوفاء  على  النامية 
العالمية من خالل معالجة الخلل في أنظمة اإلعانات 
والتفضيلية  الخاصة  المعاملة  وتفعيل  الزراعية 

المستدامة(. التنمية  أهداف  من   17.10 )المقصد 

إصالح النظام العالمي لحقوق الملكية الفكرية

الملكية  لحقوق  الحالي  النظام  لتقييم جدوى  يمكن 
أن  المستدامة  التنمية  أهداف  استيفاء  الفكرية في 
أهداف  من  اثنان  ويعنى  لإلصالح.  أساسًا  يشكل 
ضمان  وهما  الملكية،  بحقوق  المستدامة  التنمية 
تمتع الجميع بحياة صحية وبالرفاه )الهدف 3( وآلية 
عمل  خطة  عليها  نصت  التي  التكنولوجيا  تيسير 

.)17 )الهدف  أبابا  أديس 
وأوصى الفريق الرفيع المستوى المعني بالحصول 
المتحدة بأن  العام لألمم  التابع لألمين  على األدوية 
االتفاقات  العالمية  التجارة  منظمة  أعضاء  يراجع 
بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 
الفكرية، وذلك بهدف تيسير وتسهيل تصدير األدوية 
إلى  إلزامي  ترخيص  بموجب  ُتنتج  التي  األساسية 
البلدان التي ال تملك القدرة على إنتاج هذه األدوية 
المدرجة  لألدوية  األولوية  إيالء  ويجب  بنفسها62. 
لمنظمة  األساسية  للعقاقير  النموذجية  القائمة  على 
مماثل  مبدأ  ينطبق  أن  ويجب  العالمية.  الصحة 
سنويًا  ينبغي  إذ  التكنولوجيا،  تيسير  آلية  على 
أهداف  لتحقيق  الضرورية  التكنولوجيات  تحديد 
التنمية المستدامة )في منتدى اقترحته خطة عمل 
اعتمادها. دون  يحول  ما  وتحديد  أبابا(،   أديس 
المنفذة  الفكرية  الملكية  حقوق  كانت  حال  وفي 
نشر  أمام  عائقًا  العالمية  التجارة  منظمة  آليات  عبر 
على  المناسب،  الوقت  في  المطلوبة  التكنولوجيا 
طريقة  بتعديل  جديًا  يفكر  أن  الدولي  المجتمع 

اإلطار 6-5

إعادة تقييم المعاهدات: بعض األمثلة

أفريقيا،  جنوب  آثرت  المستثمرين،  مع  التشاور  بعد 
الحماية  تأمين  الثنائية،  االستثمار  معاهدات  بانقضاء 
في  التنفيذ  حّيز  دخل  محلي  قانون  بموجب  للمستثمرين 

.2015 األول/ديسمبر  كانون 
مع  جديدة  معاهدات  على  البرازيل  تفاوضت  وقد 
ومالوي  والمكسيك  وكولومبيا  وشيلي  وبيرو  أنغوال 
االستثمار  تسهيل  نموذج  إلى  استناداً  وموزامبيق، 
المستثمر  لجوء  عموماً  البرازيل  وترفض  والتعاون. 

المنازعات. لتسوية  التحكيم  إلى  والدولة 
وفي الهند، يحمي النموذج الجديد المستثمر بدالً من 
االستثمار. ويقتضي استنفاد سبل االنتصاف المحلية قبل 

اللجوء إلى التحكيم.

.Montes and Lunenborg 2016 :المصدر
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المستوى  على  ثمنها  ودفع  األصول  هذه  حماية 
هامًا  االتجاه  هذا  في  التقدم  يكون  وقد  الدولي63. 
التكنولوجيا ضروري  المناخ ألن نشر  تغّير  لمكافحة 
انبعاثات  عن  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  لفصل 

غازات االحتباس الحراري.

إصالح النظام العالمي لحماية المستثمرين

حقوق  من  لهم  وما  المستثمرين  حماية  من  بد  ال 
معاهدات  معظم  أن  إال  التعسف.  من  الملكية 
قد  النامية  البلدان  مع  الموقعة  الثنائية  االستثمار 
جرى التفاوض عليها على نحو غير متوازن. وينبغي 
المتاح  القانوني  الحّيز  تستخدم  أن  النامية  للبلدان 
وتغييرها  المعاهدات  هذه  نماذج  تقييم  إلعادة 

)اإلطار 6-5(.

اعتماد نظام عادل للهجرة

تعزيز االستراتيجيات التي تحمي حقوق 
المهاجرين وتتيح لهم الفرص

تتمثل الخطوة األولى نحو حماية المهاجرين باعتماد 
نهج حقوق اإلنسان في المصادقة على اتفاقية األمم 
المتحدة لعام 1990 بشأن العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم. وبما أن الهجرة جزء ال يتجزأ من االقتصاد 
رديف  موقع  في  قواعدها  تكون  أن  يجب  العالمي، 
على  تنص  وأن  واالستثمار  للتجارة  العادلة  للقواعد 
ويجب  الوطنيين.  العمال  معاملة  في  التمييز  عدم 

أن تكون هذه الوجهة المرتكزة على السوق موضوع 
تفاوض في اتفاقات ثنائية وإقليمية، مع االستفادة 

من أوجه الشبه بين البلدان.
ما  إذا  البشرية  للتنمية  رافدًا  الهجرة  وتظل 
توافقت حاجات البلدان المضيفة على المدى الطويل 
تحسين  ينعكس  أن  ويمكن  المهاجرين.  مصالح  مع 
وبلدان  العبور  وبلدان  المنشأ  بلدان  بين  التنسيق 
في  للمهاجرين  الطوعي  التنقل  على  إيجابًا  المقصد 
أمن  الدولية  االتفاقات  تضمن  أن  ويجب  العالم. 
المهاجرين وتزيد إنتاجيتهم. ويمكن توفير التدريب 
والمعلومات إلى المهاجرين في بلدانهم حول الفرص 
في  سيواجهونها  التي  والتحديات  لهم  المتاحة 

البلدان المضيفة.
حول  اإلدارية  المعلومات  الحكومات  وتبادل 
المهاجرين يسّهل دمجهم. فقد وقعت مدينة كافارنا 
البلغارية، مثاًل، اتفاقًا مع المدن البولندية التي تعمل 
البلغارية،  األصول  ذوي  الروما  أفراد  غالبية  فيها 
لضمان حقهم في العمل والسماح لهم بإنشاء شركات 
وتسهيل جمع الضرائب64. وحّسن النجاح االقتصادي 

لجماعة الروما نظرة المجتمع المضيف لهم.

إنشاء آلية عالمية لتنسيق الهجرة االقتصادية

انضمت المنظمة الدولية للهجرة إلى منظومة األمم 
 .)7-5 )اإلطار   2016 أيلول/سبتمبر  في  المتحدة 
والمراعية  األمد  الطويلة  الهجرة  وتتطلب سياسات 
على  والتعاون  التنسيق  استمرار  البشرية  للتنمية 
األمم  منظومة  إطار  وفي  المستويات.  جميع 

اإلطار 7-5

المنظمة الدولية للهجرة: عضو جديد في أسرة األمم المتحدة

العالمية  الوكالة  وهي  للهجرة،  الدولية  المنظمة  انضمت 
الرائدة في مجال الهجرة، إلى منظومة األمم المتحدة بوصفها 
المجتمع  كان  حينما   2016 أيلول/سبتمبر  في  تابعة  منظمة 
المتمثل  العالمي  التحدي  لمعالجة  شامالً  ينسق نهجاً  الدولي 
في حركة المهاجرين والالجئين. وُتعنى المنظمة بمجاالت 
األمن  ذلك  )بما  اإلنسانية  والمساعدة  الهجرة،  مثل  متنوعة 
الغذائي(، والصحة العامة، وأسواق العمل. وبفضل مكانتها 
الجديدة، ستعزز تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة وصناديقها 
وبرامجها بشأن مسائل جوهرية وفي عدة مجاالت مثل التعاون 
اإلداري، والتمثيل المتبادل، والترتيبات المتعلقة بالموظفين.

وفي إطار االستجابة اإلقليمية لألزمة السورية، قّدمت 
مليون نسمة في   4 إلى  للهجرة مساعدات  الدولية  المنظمة 
والعراق  السورية  العربية  والجمهورية  وتركيا  األردن 
ولبنان1. وأمامها مجال للتعاون مع مفوضية األمم المتحدة 
المتخصصة  الوكاالت  من  وغيرها  الالجئين  لشؤون 
والصناديق والبرامج في منظمة األمم المتحدة. وفي مجال 
عودة  في  رئيسياً  دوراً  تؤدي  أن  المتوقع  من  الهجرة، 
األوضاع إلى طبيعتها على المدى الطويل من خالل تأمين 
الطبية  والمتابعة  والمشورة  الحاالت  دراسة  في  خدمات 

والدمج2. واالستقبال  والنقل  والتدريب 

مالحظات
1. IOM 2016a, 2016b. 2. UNHCR 1997.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

تظل الهجرة رافدًا للتنمية 
البشرية إذا ما توافقت 
حاجات البلدان المضيفة 
 على المدى الطويل
مع مصالح المهاجرين
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عضوًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  أصبحت  المتحدة، 
أعلى  وهو  التنفيذيين،  الرؤساء  مجلس  في  دائمًا 
وفي  المتحدة،  األمم  في  بالتنسيق  معني  كيان 
رسميًا  عضوًا  اليوم  أصبحت  كما  الفرعية.  الهيئات 
في األفرقة القطرية لألمم المتحدة في إطار عملها 
المؤيد  تكون  أن  المتوقع  ومن  اإلنمائية.  للمساعدة 
الرئيسي للمفاوضات المقرر إجراؤها في عام 2018 
اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العالمي  االتفاق  العتماد 

والمنظمة والنظامية.

تسهيل منح اللجوء للنازحين قسرًا

 1951 لعام  الالجئين  بوضع  الخاصة  االتفاقية  تلزم 
على  البلدان   1967 عام  في  الصادر  وبروتوكولها 
وعدم  أراضيها  على  اللجوء  طالبي  استضافة 
ترحيلهم إلى حيث قد تكون حياتهم في خطر. ولم 
 148 سوى  بروتوكولها  أو  االتفاقية  هذه  إلى  تنضم 

المتحدة. األمم  في  عضوًا  دولة   193 أصل  من 
ويجب ضمان سالمة النازحين قسرًا أثناء تنقلهم 
بتزويدهم بالمعونة اإلنسانية أو بالنقل المنظم. وبما 
يتطلب  المتوسط،  في  عامًا   17 يدوم  النزوح  أن 
للتشارك  دوليين  واتفاقًا  تنسيقًا  النازحين  تنقل 
وعلى  الطوارئ  أوقات  في  الرعاية  مسؤولية  في 
في  لالجئين  كالوبيي  مخّيم  وفي  الطويل65.  المدى 
بتصريف  والحق  أراٍض  قطع  الالجئون  ُمنح  كينيا، 
على  للحصول  تجارية  مشاريع  وفتح  منتجاتهم 

استدامة66. أكثر  رزق  سبل 

تنسيق العمل الضريبي ورصد التمويل عالميًا

ضريبي  نظام  إنشاء  البشرية  التنمية  ركائز  من 
البشرية.  للتنمية  الرئيسية  األولويات  لتمويل 
في  العالم  اكتسحت  التي  العولمة  موجة  ولكن 
على جمع  الحكومات  قدرة  أضعفت  األخيرة  اآلونة 
المشروعة. غير  المالية  التدفقات  وكبح  الضرائب 

تشجيع التبادل العالمي والتلقائي للمعلومات 
المستمدة من المؤسسات المالية

ملكية  لتوثيق  عالمي،  مالي  سجل  إنشاء  يسّهل 
في  بها  التداول  يجري  التي  المالية  األوراق  جميع 
في  والتنظيمية  الضريبية  السلطات  عمل  العالم، 
تعقب الدخل والكشف عن التدفقات غير المشروعة. 
وهذا ممكن إذا كانت السجالت المستمدة حاليًا من 

للمشتقات67. وشاملة  مركزية  الرئيسية  األسواق 

الطلب  عند  المعلومات  تقديم  الفعالية  من  وليس 
)مثاًل، عندما تطلب إحدى الحكومات معلومات عن 
بعض المكلفين( ألن ذلك يتطلب تحقيقًا على أساس 
معلومات غير كافية )لمعرفة سبب طلب المعلومات 
تحديدًا(. ولكن من الممكن إنشاء آلية عالمية فاعلة. 
قانون  األمريكي  الكونغرس  أقر   ،2010 عام  ففي 
يفرض  الذي  األجنبية  للحسابات  الضريبي  االمتثال 
على المؤسسات المالية في العالم أن تبّلغ السلطات 
يملكها  التي  األصول  عن  األمريكية  الضريبية 

األمريكيون68. المواطنون 
من  المتكاملة  المعلومات  أنظمة  تحد  أن  ويمكن 
التدفقات المالية غير المشروعة، ما يمّكن السلطات 
التحرك  من  المقصد  وبلدان  المنشأ  بلدان  في 
ترسلها  التي  المشروعة  غير  فالتدفقات  لكبحها. 
شركائها  لدى  تتركز  مثاًل،  الخارج،  إلى  أفريقيا 
كوريا  وجمهورية  أوروبا  )أي  الرئيسيين  التجاريين 
والصين وكندا والهند والواليات المتحدة األمريكية 
واليابان(69. ونظرًا إلى ضعف المؤسسات في معظم 
تعزيز  التجاريين  لشركائها  يمكن  األفريقية،  البلدان 

الشفافية.

زيادة القدرة الفنية للبلدان على معالجة 
المعلومات وتنفيذ سياسات فاعلة لمكافحة 

التهرب الضريبي وتجنب دفع الضرائب والتدفقات 
غير المشروعة

عولمة  من  العامة  السياسات  في  الفائدة  لتحقيق 
ولو  فحتى  االستعداد.  الحكومات  على  المعلومات، 
توفرت معلومات عن األصول األجنبية نتيجة لثورة 
البيانات، لن تكون بالفعالية المطلوبة إال إذا خضعت 
تطوير  دعم  من  بد  ال  وهنا  ومنهجي.  واٍف  لتحليل 

الدولي. التعاون  من  إطار  الفنية في  القدرات 

تحقيق استدامة االقتصاد العالمي

هامًا  معلمًا  المناخ  تغّير  بشأن  باريس  اتفاق  يشّكل 
ولكنه لن يكون كافيًا بحد ذاته. ويتفق الخبراء على 
انبعاثات  من  بالحد  للبلدان  الحالية  التعهدات  أن 
المقررة  المساهمات  )أي  الحراري  االحتباس  غازات 
دون  العالمي  االحترار  تبقي  لن  وطنيًا(  المحددة 
المستوى الحرج، أي ما بين 1.5-2 درجة مئوية فوق 
مستويات ما قبل العصر الصناعي70. حتى ولو وفت 
درجة  متوسط  سيرتفع  بتعهداتها،  البلدان  جميع 
الحرارة في العالم بمقدار 2.4 إلى 2.7 درجة مئوية 

.71 2100 عام  بحلول 

بما أن النزوح يدوم 17 عامًا 
في المتوسط، يتطلب تنقل 

النازحين تنسيقًا واتفاقًا 
دوليين
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نجح  وقد  ممكن.  العالمي  االحترار  كبح  أّن  غير 
تنسيق العمل العالمي في الماضي، كما في التحركات 
لوقف استنفاد طبقة األوزون في التسعينات. وأدى 
لطبقة  المستنفدة  المواد  بروتوكول مونتريال بشأن 
األوزون لعام 1987 وامتثال الدول الموقعة عليه إلى 
الكلور الجوي الذي يستنفد  انخفاض حاد في كمية 
وحلها  المشكلة  بدت  بعد،  وفيما  األوزون72.  طبقة 
تشخيص  العالم  متناول  في  وأصبح  وضوحًا.  أكثر 
ولكن  الحراري  االحتباس  غازات  لمشكلة  واضح 
يتوافق مع  الوضوح، وال  القدر من  بهذا  ليس  الحل 
الحوافز. ولكن قد تتغّير األمور؛ فقد اقُترحت خطة 
الطاقة  كفاءة  في  العالمي  االستثمار  برفع  تقضي 
وزيادة نسبة الطاقة المتجددة البالغة حاليًا 0.4 في 
-1.5 إلى  سنويًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة 

2 في المائة سنويًا. ويمكن أن تحد هذه الخطة من 
المائة  في   40 بنسبة  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
على مدى عشرين عامًا، إلى مستويات تتناسب مع 
تترك  أن  الحرارة، ويمكن  ارتفاع محدود في درجة 
االلتزام  ومع  الكلي73.  االقتصاد  على  إيجابية  آثارًا 

ممكنة. األهداف  هذه  تصبح  السياسي، 
النمو  بفصل  التكنولوجي  التطور  أن سمح  وسبق 
في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  عن  االقتصادي 
والمملكة  والسويد  وألمانيا  إسبانيا  منها  بلدًا،   21
ولم  األمريكية74.  المتحدة  والواليات  المتحدة 
 2014 عاَمي  في  العالمي  االقتصادي  النمو  يترافق 
فالمجال مفتوح  االنبعاثات75.  زيادة في  و2015 مع 
تلك  إلى  البلدان  وصلت  وإذا  جيد.  توازن  لتحقيق 
يمكن  جديدة،  استثمارات  خالل  من  التكنولوجيات 
تسريع  بين  مقايضة  من  تخشاه  ما  على  تتغّلب  أن 
انبعاثات  وتخفيض  االقتصادية  التنمية  عجلة 
الحراري عن طريق خطة حاسمة  غازات االحتباس 

لالستثمار.
ما  خير  بيئيًا  المستدامة  السياسات  وليست 
يمكن فعله ألجيال المستقبل فحسب، بل هي أيضًا 
فمن  اليوم.  البشرية  التنمية  لتحصين  سبيل  خير 
في  إيجابًا  تؤثر  أن  طموحة  استثمارية  خطة  شأن 
من  تقديرات  تبّينه  حسبما  الوظائف،  استحداث 
وجمهورية  والبرازيل  وإندونيسيا  وألمانيا  إسبانيا 
والواليات  والهند  والصين  أفريقيا  وجنوب  كوريا 
زيادة  ستؤدي  الهند،  ففي  األمريكية.  المتحدة 
استثمارات الطاقة النظيفة بنسبة 1.5 في المائة من 
عامًا   20 مدى  على  سنويًا  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
سنويًا  وظيفة  مليون   10 قدرها  صافية  زيادة  إلى 
لتقليص  نتيجة  المفقودة  الوظائف  حساب  بعد 

األحفوري76. الوقود  صناعات 

بشأن  والتواصل  الدعوة  متابعة  الضروري  ومن 
البيئة  وحماية  المناخ  لتغّير  التصدي  إلى  الحاجة 
الستقطاب الدعم من الحكومات والشركات واألفراد. 
العوامل  التكنولوجي وتحسن معرفة  التقدم  وساعد 
المؤثرة في البيئة على توفير األدوات الالزمة لتصحيح 
طرق العيش واالستهالك واإلنتاج. وستترتب على هذا 
التصحيح تكاليف، منها ما ينجم عن خسارة الوظائف 
البشرية  التنمية  تقرير  ولكن  الملوثة.  الصناعات  في 
لعام 2015 عرض، لمواجهة هذا التحدي، أساليب شتى 
مثل صياغة سياسات اجتماعية هادفة وتزويد العمال 

المتضررين بمهارات مهنية جديدة77.
إلى  الوصول  ضمان  الجيد  التوازن  ويتطلب 
لالستثمار  اقتصادية  حوافز  وتوفير  التكنولوجيا، 
األخضر، وتأمين موارد لالستثمار. وتتوقف الكفاءة 
االجتماعية  التكاليف  تحديد  على  واالستدامة 
ومعالجة  الطاقة  أنواع  لمختلف  »المقبولة« 

اإلخفاقات في أسواق االئتمان.
للحصول  المجال  إفساح  الواعدة  الخيارات  ومن 
على االئتمان عن طريق المصارف اإلنمائية الوطنية 
والمتعددة األطراف. وتحّل ألمانيا في صدارة البلدان 
اإلجراءات  بفضل  وذلك  الطاقة،  كفاءة  مجال  في 
الحاسمة التي اتخذها المصرف اإلنمائي التابع للدولة 
منحها  التي  واإلعانات  للقروض  فنتيجة   .)KfW(
في  الطاقة  كفاءة  في  االستثمار  لتشجيع  المصرف 
الخاصة.  األموال  توفرت  والصناعة،  البناء  قطاَعي 
الجديد  التنمية  أنشئ مصرف  األخيرة،  اآلونة  وفي 
الذي ُيتوقع أن يركز على التنمية المستدامة والطاقة 
المتجددة، وقد تعهد صراحة بإيالء األولوية لمشاريع 
أول  المصرف  أقر  النظيفة. وفي عام 2016،  الطاقة 
رزمة من القروض بقيمة 811 مليون دوالر للبرازيل 

والهند. والصين  أفريقيا  وجنوب 

تحقيق اإلنصاف في المؤسسات المتعددة 
األطراف وصون مشروعيتها

للمؤسسات  اإلدارية  الهياكل  لدراسة  األوان  آن  لقد 
اليوم  العالم  يشهده  ما  أثر  على  األطراف  المتعددة 

جديدة. وقائع  من 

إعالء صوت البلدان النامية في المنظمات 
المتعددة األطراف

إعادة  مع  تقدمًا  الماضية  القليلة  األعوام  شهدت 
اإلنمائية  والمصارف  الدولي  النقد  صندوق  رسملة 
أن  غير  المالية.  األزمة  لمواجهة  األطراف  المتعددة 

سبق أن سمح التطور 
التكنولوجي بفصل النمو 
االقتصادي عن انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون في 
21 بلدًا
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غالبية البلدان النامية ال تزال غير ممثلة بما يكفي. 
وينبغي أن يتيح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
الوقائع  وتستدعي  النامية.  للبلدان  أوسع  حّيزًا 
النامية  البلدان  تمثيل  تحسين  الجديدة  والتطلعات 

األطراف. المتعددة  المنظمات  إدارة  في 

تحسين الشفافية في تعيين رؤساء المنظمات 
المتعددة األطراف

يجب توخي المزيد من الشفافية في تعيين رؤساء 
الشفافية  فانعدام  األطراف.  المتعددة  المنظمات 
لتحديات  منظمة  كل  استعداد  فرص  يضّيق 
المتحدة  األمم  أحرزت   ،2016 عام  وفي  المستقبل. 
بعض التقدم في هذا المجال، إذ انُتخب األمين العام 

وإجراء  المرشحين  أسماء  عن  رسميًا  اإلعالن  بعد 
وينبغي  األعضاء.  الدول  مع  رسمية  غير  حوارات 
المسارات في  التقدم وتدعيم هذه  المضي في هذا 

األطراف. المتعددة  المنظمات  جميع 

 زيادة التنسيق والفعالية لتحقيق أهداف
محورها اإلنسان

المتعددة األطراف  المؤسسات  أداء  ال بد من تقييم 
وتحقيق  التصرف  على  األشخاص  قدرة  صون  في 
بتحقيق  ملتزم  األطراف  المتعدد  والنظام  الرفاه. 
وقد   .2030 عام  بحلول  المستدامة  التنمية  أهداف 
مؤسسية  تعديالت  الطموحة  التنمية  خطة  تتطلب 
مثل إعادة تشكيل الكيانات لتعزيز التناغم والمساءلة 

تستدعي الوقائع والتطلعات 
الجديدة تحسين تمثيل البلدان 
النامية في إدارة المنظمات 

المتعددة األطراف

اإلطار 8-5

التطورات المؤسسية العالمية لصالح دمج المرأة

تطورت المؤسسات العالمية الداعمة للمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة على مر العقود الثالثة األخيرة. وباإلضافة 
 )1946 عام  )منذ  المرأة  وضع  للجنة  المستمر  العمل  إلى 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

التركيز حالياً على ناحيتين. 1979، يجري 

أوالً، جرى توسيع الهيكل المؤسسي منذ صدور منهاج 
عمل بيجين في عام 1995، الذي حدد األهداف االستراتيجية 
واإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الحكومات والمنظمات 
الخاص  والقطاع  األطراف  المتعددة  والمنظمات  اإلقليمية 
 ،2010 تموز/يوليو  وفي  المدني.  المجتمع  ومنظمات 
وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  هيئة  أنشئت 
وهي  للمرأة،  المتحدة  األمم  بهيئة  أيضاً  المعروفة  المرأة، 
منظومة  في  منفصلة  كانت  كيانات  أربعة  واليات  تجمع 
المساواة  تحقيق  على  العمل  قيادة  وتتولى  المتحدة،  األمم 
بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق المنظومة وتنسيقه 

بشأنه. والمساءلة  ودفعه 
بين  المساواة  بشأن  المعياري  العمل  تعّمم  ثانياً، 
الجنسين وتمكين المرأة تدريجياً من خالل صكوك مختلفة، 
وضع  تحسين  أن  الحقوق  ونهج  الحال  واقع  أثبت  بعدما 
المرأة ليس واجباً أخالقياً وحسب، بل هو شرط الزم وأداة 
اعتمد   ،2000 عام  وفي  التنمية.  لتحقيق  وضرورية  فعالة 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 1325 الذي شكل 
منع  في  للمرأة  الهام  الدور  على  فيه  وأكد  تحول،  نقطة 
وبناء  السالم  مفاوضات  خالل  من  وتسويتها  النزاعات 

بعد  اإلعمار  وإعادة  اإلنسانية  واالستجابة  وحفظه  السالم 
القرار  المجلس  اعتمد   ،2015 عام  وفي  النزاع.  انتهاء 
لخطة العمل المتعلقة بالمرأة والسالم  2242، فأعطى دفعاً 

جميع  مساءلة  وحدد  المتحدة،  األمم  منظومة  في  واألمن 
حفظ  عناصر  ومنها  السالم،  مجال  في  الفاعلة  الجهات 

السالم في األمم المتحدة.
وتمكين  الجنسين  بين  للمساواة  المزدوج  والدور 
المرأة، حاضر دائم في خطة التنمية العالمية، وسيلة للتنمية 
وخطة  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  ففي  لها.  وغاية  البشرية 
عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يبدو كل من المساواة 
وجزءاً  ذاتهما  بحد  هدفين  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين 
في  المنظور  هذا  وُيراعى  اإلنمائية.  األهداف  معظم  من 
سائر الكيانات الحكومية المتعددة األطراف على المستوى 
المحلي والوطني واإلقليمي، والمدعومة بشبكة عالمية من 

المدني. المجتمع  منظمات 
وحققت غالبية المناطق النامية التكافؤ بين الجنسين في 
مرحلة التعليم االبتدائي، ونجحت في تضييق الفجوات في 
في  ومتفاوتاً  بطيئاً  التقدم  وكان  والجامعي.  الثانوي  التعليم 
العالمية  المؤسسية  التحديات  أهم  ومن  المجاالت1.  معظم 
ومفصلة  وآنية  دقيقة  إحصائية  وبيانات  معلومات  إنتاج 
المجاالت  في  وال سيما  البلدان،  لجميع  الجنس  حسب 
المتأخرة إحصائياً مثل استعمال الوقت، بهدف إجراء تحليل 
شامل للوضع االقتصادي وغير االقتصادي للمرأة والرجل 

التغّير. عالم سريع  في 

مالحظة
1. UNDESA 2015e.
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والتآزر، أو آليات ملزمة لتفعيل المسؤولية المشتركة 
النهوض  ويعتمد  البلدان.  بين  متباينة  بدرجات  ولو 
العالم  أنحاء  من  العديد  في  المحرومة  بالفئات 
األطراف المتعددة  للمنظمات  المتسق  العمل   على 

)اإلطار 8-5(.

ضمان تمويل تعددية األطراف والتعاون

يجب أن يخصص المجتمع الدولي مزيدًا من الموارد 
العالمي  التمويل  من  ومزيدًا  العالمية  لإلجراءات 

المؤسسية. العامة  والسلع  الوطنية  للتنمية 

تعزيز المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف 
واإلقليمية

األطراف  المتعددة  اإلنمائية  للمصارف  يمكن 
على  للقضاء  الموارد  نقص  تعالج  أن  واإلقليمية 
السياسات،  صياغة  في  المعرفة  وفجوات  الفقر، 
المشاريع  تمويل  في  تؤثر  التي  السوق  وإخفاقات 
أو  إقليميًا  أو  وطنيًا  أو  )محليًا  القّيمة  االجتماعية 

المالي. االستقرار  وانعدام  عالميًا(، 
إنمائي  أهم مصرف  الدولي هي  البنك  ومجموعة 
متعدد األطراف )وقد غطت مدفوعاتها نسبة 50 في 
المتعددة  اإلنمائية  المصارف  مدفوعات  من  المائة 
وبعد   .78)2012 إلى   2004 من  الفترة  في  األطراف 
المال  رأس  أسواق  إخفاقات  لمعالجة  تأسست  أن 
الفقر  من  الحد  اليوم  األول  هدفها  أصبح  الدولية، 
المدقع. كما أن البنك الدولي هو بنك المعارف، يتولى 

ونشرها. واألفكار  البيانات  جمع 
واضطلعت المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف 
الدورة  تقلبات  مواجهة  في  فاعل  بدور  واإلقليمية 
االقتصادية إبان األزمة المالية في عام 2008، وهو 
اإلنمائية  المصارف  زادت  وقد  تفعيله.  ينبغي  دور 
المتعددة األطراف القروض للبلدان النامية والناشئة 
في  و2009   2008 عاَمي  بين  المائة  في   72 بنسبة 
من  تقلص  الخاصة  المال  رأس  أسواق  كانت  حين 
الذي  للوهن  بسرعة  واستجابت  الموارد79.  تدفقات 
متعهدًة  التجارة  تمويل  في  الخاص  القطاع  أصاب 
كانت  ما  إلى  إضافة  دوالر  مليار   9.1 بتخصيص 
دوالر.  مليار   3.2 قدره  تمويل  من  أصاًل  تخصصه 
على  العشرين  مجموعة  وافقت   ،2009 عام  وفي 
اإلنمائية  المصارف  مال  رأس  تكوين  إعادة  دعم 

األطراف80. المتعددة 
التمويل  تحفز  أن  اإلنمائية  للمصارف  ويمكن 
بالتالي  تدعم  وأن  الطويل  المدى  على  الخاص 

ضاعف  مثاًل،   2012 عام  ففي  العامة.  الموارد 
المدفوع  ماله  رأس  لالستثمار  األوروبي  المصرف 
بمقدار 10 مليار يورو، ما رفع قدرته على اإلقراض 
في  المستثمرين  أن  وبما  يورو.  مليار   80 بمقدار 
القطاع الخاص يشاركون في التمويل بنسبة 50 في 
المائة على األقل، ارتفعت القدرة التمويلية إلى 160 
تعمل  أن  يمكن  التنويع،  خالل  ومن  يورو81.  مليار 
تحقيق  على  األطراف  المتعددة  اإلنمائية  المصارف 
أهداف أوسع تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. 
مصرفان  أنشئ  الماضية،  القليلة  األعوام  وفي 
األطراف،  المتعددة  اإلنمائية  المصارف  من  كبيران 
هما المصرف اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، 
مع  األساسية  البنية  خالل  من  التنمية  يدعم  الذي 
ومصرف   ،)9-5 )اإلطار  اإلقليمي  البعد  على  التركيز 
المستدامة  التنمية  على  يركز  الذي  الجديد،  التنمية 

المتجددة. والطاقة 

زيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية من الجهات 
المانحة التقليدية

في  مساهماتها  المتقدمة  البلدان  تزيد  أن  ينبغي 
المساعدة اإلنمائية الرسمية حتى تفي بالنسبة التي 
التزمت بها، وهي 0.7 في المائة من الدخل القومي 
أبابا  أديس  عمل  خطة  عليها  نصت  )كما  اإلجمالي 
وأحد مقاصد الهدف السابع عشر من أهداف التنمية 
المستدامة(. ولو حصل الوفاء بهذه النسبة، ألضيف 
الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  إلى  دوالر  مليار   191
بنسبة 141 في  زيادة  الفعلية في عام 2014، وهي 
المقصد من  )الشكل 5-6(. وعلى تحقيق هذا  المائة 
أهداف  تحقيق  يتوقف  المستدامة  التنمية  أهداف 
التي  نموًا  البلدان  أقل  في  وال سيما  أخرى،  إنمائية 
إلى  الوصول  أو  المحلية  الموارد  حشد  تستطيع  ال 

الدولية. الخاصة  المال  رأس  أسواق 

توسيع نطاق مشاركة البلدان النامية من خالل 
التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

إلى  المنتمية  غير  المانحة  الجهات  تكاثر  مع 
التعاون  لمنظمة  التابعة  اإلنمائية  المساعدة  لجنة 
االقتصادي والتنمية، شهد التعاون اإلنمائي تغّيرات، 
الجنوب  بلدان  بين  التعاون  أهمية  تزايدت  إذ 
هو  الجنوب  بلدان  بين  والتعاون  الثالثي.  والتعاون 
إلى  تعود جذوره  الدولي،  التعاون  أشكال  أقدم  من 
أواخر  في  فظهر  الثالثي،  التعاون  أما  السبعينات. 
التعاون،  من  الشكلين  هذين  وفي  التسعينات. 

الشكل 6-5

البلدان المتقدمة تضيف 191 مليار 
دوالر إلى المساعدة اإلنمائية 

الرسمية إذا وفت بالنسبة التي 
تعهدت بها وهي 0.7 في المائة 

من الدخل القومي اإلجمالي
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اضطلعت المصارف 
اإلنمائية المتعددة األطراف 
واإلقليمية بدور فاعل في 
مواجهة تقلبات الدورة 
االقتصادية إبان األزمة 
المالية في عام 2008، 
وهو دور ينبغي تفعيله
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المهارات والمعرفة والموارد  النامية  البلدان  تتشارك 
لبلوغ أهدافها اإلنمائية. ويشمل التعاون الثالثي إما 
جهة مانحة من لجنة المساعدة اإلنمائية أو مؤسسة 
متعددة األطراف تسهل التمويل والتدريب واإلدارة. 
فعالية  بشأن  باريس  إعالن  في  وارد  هو  وكما 
المعونات82، ينبغي أن تكون ملكية مشاريع التعاون 
الفني للبلدان النامية، فتختار بدقة مجاالت التعاون 

حاجاتها.  يلبي  بما  الشريكة  والبلدان 
غالبية  تقدمها  التي  المالية  المساهمات  أن  ومع 
الجهات المانحة غير التابعة للجنة المساعدة اإلنمائية 
االقتصادي  التعاون  منظمة  إلى  رسميًا  غ  تبلَّ ال 
تزايد  فكرة حول  التقديرات  بعض  يعطي  والتنمية، 
عام  ففي  النامية.  البلدان  إلى  المالية  التدفقات 
بوصفها  السعودية،  العربية  المملكة  قدمت   ،2014
وغير  المالية  الناحية  من  المانحة  الجهات  أكبر 
 13.7 قدره  مبلغًا  اإلنمائية،  المساعدة  للجنة  التابعة 
التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  تليها  دوالر،  مليار 
وارتفعت  نفسه.  العام  في  دوالر  مليار   5.1 قدمت 
المعونة من الصين من 2.6 مليار دوالر في عام 2010 
من  الهند  ومن   ،2014 عام  في  دوالر  مليار   3.4 إلى 
قدمت  كما  دوالر.  مليار   1.4 إلى  دوالر  مليون   708

 ،)2013 عام  في  دوالر  مليار   1.3( هامة  موارد  قطر 
واالتحاد الروسي )876 مليون دوالر في عام 2014(، 
 ،)2013 عام  في  دوالر  مليون   529( والمكسيك 
 ،83)2010 عام  في  دوالر  مليون   500( والبرازيل 
وجنوب أفريقيا )148 مليون دوالر في عام 2014(. 
وقدمت بلدان أصغر حجمًا مثل شيلي وكوستاريكا 
مساهمات بقيمة 49 مليون دوالر و24 مليون دوالر 
بموجب  وال سيما   ،2014 عام  في  الترتيب  على 
أخرى84.  مانحة  جهات  مع  الثالثي  التعاون  اتفاقات 
واكتسب التعاون بين بلدان الجنوب رواجًا بفعل 
بما  أواًل،  النامية.  للبلدان  المتعددة  النسبية  المزايا 
أن هذه البلدان سلكت مسار التنمية بنفسها مؤخرًا، 
التحديات اإلنمائية األخيرة.  فهي أكثر اطالعًا على 
السياق  الجنوب  بلدان  من  العديد  يتشارك  ثـانيًا، 
ثالثًا،  التعاون.  الشركاء في  اإلنمائيين مع  والمنظور 
قد يكون بعض مشاريع التعاون بين بلدان الجنوب 
التعاون  مشاريع  من  الكلفة  حيث  من  فعالية  أكثر 
بين  المسافات  تقارب  ويؤدي  التقليدية.  الفني 
السفر،  تكاليف  من  التخفيف  إلى  الشريكة  البلدان 
وإتقان اللغة نفسها إلى توفير تكاليف الترجمة بين 

.)2-5 )الجدول  شريكين  بلدين 

اكتسب التعاون بين بلدان 
الجنوب رواجًا بفعل المزايا 

النسبية المتعددة للبلدان 
النامية

اإلطار 9-5

مصرف التنمية اإلقليمي الجديد: للبنية األساسية في آسيا

والمالية  الفنية  المساعدة  اإلقليمية  التنمية  مصارف  تقدم 
والقروض  والمنح  الفني  التعاون  من خالل  النامية  للبلدان 
عادًة  اإلقليمية  التنمية  مصارف  وتضم  منخفضة.  بفائدة 
اآلسيوي،  التنمية  ومصرف  األفريقي،  التنمية  مصرف 
والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير، ومصرف التنمية 
أنشئ   ،2016 الثاني/يناير  كانون  وفي  األمريكية.  للبلدان 
وهو  األساسية،  البنية  في  لالستثمار  اآلسيوي  المصرف 

رائدة. جديدة  مؤسسة 
وإزاء صعوبة بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 
2030، تؤدي مصارف التنمية اإلقليمية دوراً مكّمالً للتعاون 

العالمي. ويمكنها أن تنشر المعرفة الخاصة بكل منطقة وأن 
كل  تواجهها  التي  التحديات  مع  ومشاريعها  برامجها  توائم 
منطقة وأن تكون جهات فاعلة إقليمية تضاهي بمشروعيتها 
في  لالستثمار  اآلسيوي  والمصرف  العالمية.  المؤسسات 
البنية األساسية هو أول وأبرز مصرف إنمائي إقليمي تموله 
مليار   85.9 أصل  فمن  المنطقة.  في  الناشئة  االقتصادات 
دوالر من االشتراكات، تسهم الصين بنسبة 34.7 في المائة، 
والهند بنسبة 9.7 في المائة، واالتحاد الروسي بنسبة 7.6 في 

في  الناشئة  البلدان  دور  تعاظم  دليل على  ذلك  وفي  المائة. 
ومنها  العالمية،  الحوكمة  على  الهامة  وآثاره  التنمية  تمويل 
المقترضة  والناشئة  النامية  للبلدان  التمويل  مصادر  تنويع 

وتحسين شروط اإلقراض.
وتختلف والية المصرف اآلسيوي لالستثمار في البنية 
يركز  إذ  األخرى  اإلنمائية  المصارف  والية  عن  األساسية 
على االستثمار في البنية األساسية وسائر المجاالت اإلنتاجية، 
أكثر من االستهداف المباشر للحد من الفقر وتعزيز الحماية 

االجتماعية.
وتوسيع نطاق مصارف التنمية اإلقليمية خطوة حاسمة في 
السياسات اإلنمائية وتحدٍّ في مجال اإلدارة والحوكمة. ويشدد 
غريفيث جونز )2016( على أهداف واضحة في سياق أطر 
الكفاءة وتشجيع  الرشيدة لزيادة  إنمائية واضحة؛ والحوكمة 
والحوافز  الوطنية؛  اإلنمائية  االستراتيجيات  مع  المواءمة 
الصحيحة للموظفين المصرفيين وللمقتضرين لتعظيم األثر 
اإلنمائي للقروض وضمان الحد األدنى من العائدات التجارية؛ 
اآلثار  من  للحد  الفنية  والمساعدة  العمليات؛  في  والشفافية 

السلبية للعمليات على المجتمع والبيئة.

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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تميز  التي  لتلك  مشابهة  منافع  الثالثي  وللتعاون 
التعاون  نماذج  ومن  الجنوب.  بلدان  بين  التعاون 
وبيرو  للبرازيل  ألمانيا  قدمته  الذي  الدعم  الثالثي 
في إنشاء مركز للتكنولوجيا البيئية. ويدرب المركز 
وآلية  الجوية،  التكنولوجيا  في  متخصصين  خبراء 
المتدهورة،  المناطق  وتجديد  النظيفة،  التنمية 
في  واالبتكار  المتجددة،  والطاقة  الطاقة،  وكفاءة 
بتمويل  المركز  هذا  وتأسس  البيئية85.  التكنولوجيا 
والصندوق  وبيرو  البرازيل  حكومَتي  بين  مشترك 
في  الثالثي  التعاون  لتشجيع  األلماني  اإلقليمي 

الكاريبي. والبحر  الالتينية  أمريكا 
لمكافحة  التمّيز  الثالثي مركز  التعاون  ومن نماذج 
الجوع في البرازيل، الذي تأسس بمبادرة مشتركة بين 
برنامج األغذية العالمي وحكومة البرازيل. ويضع هذا 
نجاحها  أثبتت  التي  البرازيلية،  االستراتيجية  المركز 
في القضاء على الجوع، في متناول بلدان نامية أخرى. 
مليون  22.8 من  الجياع  عدد  البرازيل  خفضت   فقد 
 .86 2012 عام  في  مليون   13.6 إلى   1992 عام  في 
إلى   ،2011 عام  في  تأسس  الذي  المركز،  ويهدف 
تحسين األمن الغذائي والحماية االجتماعية وااللتحاق 
بالمدارس )من خالل الوجبات الغذائية المدرسية( في 
 البلدان النامية، وال سيما في أفريقيا وكذلك في آسيا

وأمريكا الالتينية، من خالل دورات التدريب، وورشات 
العمل، والبعثات التقنية، واالستشارات الوطنية87. 

استكشاف الخيارات لتمويل السلع العامة العالمية

يتزايد الوعي بأهمية السلع العامة العالمية في ظل 
المالية والتدهور  النزاعات وانعدام األمن والتقلبات 

الدول  تدفع  الجماعي  العمل  مشاكل  أن  إال  البيئي. 
هذه  يضع  مما  الفردية،  المصلحة  في  االنكفاء  إلى 

التمويل. في  الكبير  النقص  رهينة  السلع 
اآللية  اعتماد  هو  المطروحة  الخيارات  وأحد 
ينص  التي  المتحدة،  األمم  في  للتمويل  التقليدية 
األعضاء  »يتحمل  المتحدة:  األمم  ميثاق  عليها 
الجمعية  تقررها  التي  األنصبة  حسب  الهيئة  نفقات 
المقررة  األنصبة  بلغت   ،2014 عام  وفي  العامة«. 
األمم  منظومة  إيرادات  من  المائة  في   29 حوالى 
حفظ  لعمليات  نصفها  من  أكثر  وُخصص  المتحدة، 
يمكن  المخصصة،  الموارد  لتزايد  ونظرًا  السالم88. 
التفكير باعتماد أنصبة مقررة إلزامية لتعزيز القدرة 
لها  التي  لألزمات  التصدي  على  العالمية  الجماعية 
المناخ  تغّير  من  التخفيف  مثل  عالمية  تداعيات 
كحوافز  األنصبة  استعمال  ويمكن  معه.  والتكيف 
وربطها بما تولده البلدان من عوامل خارجية سلبية 

الكربون89. أكسيد  ثاني  انبعاثات  مثل 
الذي أنشئ بموجب بروتوكول  التكيف  وصندوق 
بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  التفاقية  كيوتو 
المانحة  الجهات  من  جزئيًا  ممول  المناخ  تغّير 
من  المائة  في   2 وبنسبة  والخاصة،  الحكومية 
إطار  في  المعتمدة  االنبعاثات  تخفيضات  عائدات 
للبروتوكول.  التابعة  النظيفة  التنمية  آلية  مشاريع 
وقد خّصص هذا الصندوق، منذ عام 2010، حوالى 
المناخ  تغّير  مع  التكيف  ألنشطة  دوالر  مليون   360
أن تدهور أسعار  إال  بلدًا90،  المنعة في 61  وتحسين 

اآللية. هذه  إيرادات  تخفيض  إلى  أدى  الكربون 
وبهدف زيادة التمويل المخصص للبلدان النامية، 
المتحدة  األمم  إدارة  )مثل  الكيانات  بعض  اقترحت 

تملك المؤسسات المتعددة 
األطراف مشروعية راسخة 
وقدرة على جمع الدول 
في العمل المشترك، غير 
أنها بحاجة إلى إصالحات 
هامة لكي تستطيع التصدي 
للقضايا المعاصرة

الجدول 2-5

مزايا التعاون بين بلدان الجنوب في آسيا وأمريكا الالتينية

مثال على التعاون بين بلدان الجنوبالميزة النسبية للشركاء من الجنوب

الخبرات في آخر مسارات التنمية

استنادًا إلى قدرات الهند المتميزة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
أطلقت الحكومة الهندية برنامج الهند التدريبي المدني للتعاون التقني 

واالقتصادي. ويهدف هذا المركز إلى تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، واإلدارة، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، والتنمية الريفية، وغيرها من المجاالت. وهذا البرنامج، الذي 
مولته الحكومة الهندية بحوالى 32 مليون دوالر، أفاد بالتدريب 10,000 

مشارك في الفترة 2014-2015، معظمهم من أقل البلدان نموًا1.

تتعاون األرجنتين وكولومبيا في مفاوضات السالم بين الحكومة المواءمة بفضل الخلفية اإلقليمية المشتركة وفعالية التكلفة
الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية. ويعمل البلدان على 
إنشاء قاعدة بيانات بالمالمح الوراثية لألشخاص الذين ُفقدوا أثناء النزاع 
بهدف التعرف على الضحايا وتسجيلهم. ويرمي هذا التعاون إلى إرساء 

العدالة والتعويض ألسر الضحايا. ويعتمد نجاح العمل على مثل هذه 
القضايا الحساسة على وجود خلفية إقليمية مشتركة، كاللغة والثقافة.

1. Asia Foundation 2015.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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ضريبة  فرض  واالجتماعية(  االقتصادية  للشؤون 
على التداوالت المالية العالمية، غير أن هذه الضريبة 
القائمة  المالية  التداوالت  كلفة  برفع  تتسبب  قد 
على المضاربة. ويمكن توجيه بعض اإليرادات نحو 
دولة   30 وحوالى  العالمية91.  العامة  السلع  تمويل 
تفرض شكاًل من أشكال هذه الضريبة على التداوالت 
المالية. واالتحاد األوروبي، بالدول األعضاء العشرة، 
يتخذ  لم  ولكنه  شامل،  نهج  اعتماد  إلى  األقرب  هو 

الشأن92. بهذا  نهائيًا  قرارًا  بعد 
السلع  لتمويل  األخرى  المتبكرة  األساليب  وتشمل 
والجبايات؛  والرسوم  الضرائب  العالمية  العامة 
التمويل  ومصادر  الخاصة؛  الشركات  من  واألموال 
العامة من البلدان النامية )بما فيها التعاون بين بلدان 
الجنوب(؛ والشراكات التي تجمع بين مصادر مختلفة. 
أنشئ  الذي  األدوية،  لشراء  الدولي  المرفق  ويهدف 
في عام 2006، بمبادرة من حكومات البرازيل وشيلي 
الوقاية  إلى  والنرويج،  المتحدة  والمملكة  وفرنسا 
والسل  واإليدز  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  من 
خالل  من  المرفق،  ويجمع  ومعالجتها.  والمالريا 
المساهمات التقليدية والضريبة اإلضافية على أسعار 

تذاكر السفر، حوالى 300 مليون دوالر سنويًا93.

تحصين أمن األشخاص عالميًا

إزاء تفاقم انعدام االستقرار الجيوسياسي، وتحديات 
األجانب  وكراهية  القومية  النزعة  وتجدد  العولمة، 
في العديد من البلدان، تزداد اليوم، أكثر من أي وقت 
البلدان  بين  التعاون  أواصر  توطيد  أهمية  مضى، 
وتملك  األطراف.  المتعددة  المنظمات  خالل  من 
راسخة  مشروعية  األطراف  المتعددة  المؤسسات 
وقدرة على جمع الدول في العمل المشترك، غير أنها 
التصدي  تستطيع  لكي  هامة  إصالحات  إلى  بحاجة 

المعاصرة. للقضايا 
المتحدة  لألمم  تكون  لكي  جارية  والمناقشات 
المتعددة التخاذ الذي يجمع األطراف  المنتدى   صفة 
عالمية  مشاكل  نشوء  حال  في  سريعة  قرارات 
خطيرة، وتكون لها الوسائل الالزمة لتنفيذ القرارات 
بفعالية. ومن الحلول المقترحة، إعادة هيكلة اآلليات 
بداًل  الحالية فتكون موجهة نحو االستباق والوقاية 
للعمليات  األولوية  وإعطاء  الفعل،  برد  االكتفاء  من 
المجتمع  ومع  داخليًا  التنسيق  وتحسين  الميدانية، 
خاصة،  مساهمة  وفي  الخاص.  والقطاع  المدني 
تؤكد كارول بيالمي، رئيسة مجلس إدارة الصندوق 
العالمي إلشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على 
األمم  لمنظمة  السابقة  التنفيذية  والمديرة  الصمود 

المتحدة للطفولة، أن منع التطرف العنيف قد أصبح 
من مواضيع خطة التنمية العالمية )مساهمة خاصة(.

تحسين اآلليات لضمان استجابة كافية لألزمات

أن  إلى   2014 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  أشار 
المؤسسات العالمية المجزأة اليوم ال تخضع للمساءلة 
لألزمات.  للتصدي  الكافية  بالسرعة  تتحرك  ال  أو 
فهي تعمل عادة حسب الحاجة من دون الوالية وال 
وفي  المعاصرة.  التهديدات  لمواجهة  كافية  موارد 
كل مؤسسة عالمية مشاكل ونقائص تشوب بنيتها94. 
فاألمم المتحدة، مثاًل، تأسست لدعم األمن الجماعي 
مع  يتماشى  يعد  لم  مفهوم  وهو  سيادة،  ذات  لدول 
التهديدات األمنية المعاصرة. ويعاني هيكل المنظمة 
من موروثات الحرب البادرة، كحق النقض في مجلس 
األمن الذي يقّيد العمل المتعدد األطراف. والمنظمات 
اإلنسانية، وهي أول من يستجيب للمعاناة اإلنسانية 
مقّيدة  نفسها  ترى  الطبيعية،  الكوارث  عن  الناجمة 
بسبب  وتسويتها،  النزاعات  من  الوقاية  حاالت  في 
المتحاربين  تجاه  المطلق  بالحياد  تقّيدها  ضرورة 
عن  بعيدة  تبقى  وقد  الضحايا.  بين  التمييز  وعدم 
عمليات السالم، حتى تظل قادرة على مواصلة عملها 

النزاعات95. من  الوقاية  جهود  فشلت  حال  في 
الكفاية  تحقيق  ضرورة  المشاكل  هذه  وُتبرز 
الموارد  المؤسسي، وحشد  المستوى  والتجانس على 
ومن  المعاصرة.  التهديدات  هذه  لمواجهة  الالزمة 
والمتعددة  العالمية  المؤسسات  تخضع  أن  الضروري 
الدولية  ُتكِسب جهودها  األطراف إلصالحات جذرية 
التنفيذ. بوسائل  وتزودها  والقدرة،  المشروعية 
على  القدرة  الدولية  األسرة  تملك  أن  ويجب 
التحرك أمام أي تدهور داهم في الظروف اإلنسانية، 
التنمية  تقرير  ويؤكد  األزمات.  حال  في  ال سيما 
يجب  ال  الحماية  مسؤولية  أن   2014 لعام  البشرية 
أن تقتصر على الفظائع الجماعية بل يجب أن تشمل 
أوجهًا أخرى من الحرمان الشديد من األمن البشري 

للمخاطر96. المعرضة  الفئات  لدى 

تعزيز آليات االنتصاف العالمية

تضطلع  أن  الدولة  على  البشري،  األمن  لضمان 
بمسؤولية مزدوجة تفرضها سيادة القانون. فالدولة 
الجناة  َسوق  في  العنف  ضحايا  تجاه  أواًل  مسؤولة 
إلى العدالة. ومسؤولة ثانيًا أمام الناس في مساءلة 
صونه.  المولجين  القانون  بانتهاكهم  الدولة  رجاالت 
لكن ال سيادة للقانون في مجتمعات تمزقها الحروب، 

يجب أن تملك األسرة 
الدولية القدرة على التحرك 
أمام أي تدهور داهم في 

الظروف اإلنسانية، ال سيما 
في حال األزمات
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للعدالة. غياب  وبغيابها  صعبة  واستعادتها 
لذلك رأى المدافعون عن حقوق اإلنسان في إنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية واحدًا من أبرز انتصاراتهم. 
وهج  خفت  عليها  عقد  من  أكثر  مرور  بعد  لكن 
االنتصار. فالمالحقات القضائية قليلة وبطيئة وصعبة، 
التنسيق  ينقصه  للمحكمة  األعضاء  الدول  ودعم 
والتعاون. وما من دليل قاطع على أن عمل المحكمة 

كان له األثر الرادع، وأنها نجحت في تعزيز إجراءات 
لقد  بل على عكس ذلك،  الضحايا وتمكينهم،  حماية 
المحكمة بمقاومة شديدة من الحكومات  اصطدمت 
والمجتمعات المحلية97. وفي عام 2016 شهدت على 
عضويتها98. من  أفريقيا  وجنوب  بوروندي  انسحاب 
بالدعم  تحظى  انتصاف  آليات  من  للعالم  بد  وال 
والقبول لكي يتمكن من حل القضايا العابرة للحدود، 

مساهمة خاصة

منع التطرف العنيف وإتاحة التنمية البشرية للجميع: مسألة حاسمة في خطة التنمية العالمية

شقت قضية منع التطرف العنيف طريقها تدريجياً إلى خطة التنمية العالمية، وهي 
اليوم مرشحة لتكون بنداً ثابتاً فيها.

ففي البداية، تردد الكثيرون من المعنيين بالعمل اإلنمائي في طرح قضية منع 
التطرف العنيف في خطة التنمية. لكن هذه القضية اكتسبت مزيداً من المشروعية، 
وال سيما من خالل عمل المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب الذي يضم 35 دولة 
عضواً. وما كان من دواعي القلق هو أن منع التطرف العنيف انطلق أساساً من 
المثقلة  الماضي  سياسات  بتصحيح  الترحيب  ورغم  اإلرهاب.  مكافحة  مجتمع 
بالتدابير األمنية لمكافحة اإلرهاب، ظل التشكيك بأن فكرة منع التطرف العنيف 

ليست سوى غطاء قد ال ُيستحسن إقحامه في جهود التنمية.
ومع أن مجتمع التنمية لم يقتنع بعد تماماً بأهمية الربط بين األمن والتنمية، 
األمم  عام  أمين  أكد  أوالً،  الهواجس.  تبدد  قد  إيجابية  تطورات  مؤخراً  حصلت 
المتحدة أهمية منع التطرف العنيف لخطة التنمية العالمية، فأصدر خطة عمله لمنع 
التطرف العنيف في كانون الثاني/يناير 2016، ودعا وكاالت األمم المتحدة كلها 
بالترابط بين  الواضح  المبادرة على االعتراف  ثانياً، ترتكز هذه  إلى االستجابة. 
األمن والتنمية في أهداف التنمية المستدامة. ثالثاً، اعترفت لجنة المساعدة اإلنمائية 
التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأن مساهمات الجهات المانحة في منع 
التطرف العنيف ترتقي إلى مستوى المساعدة اإلنمائية الرسمية. واليوم، زاد بعض 
أكبر المانحين في مجال التنمية تمويل أنشطة منع التطرف العنيف، بدءاً بإدارة 
والتعاون  للتنمية  السويسرية  بالوكالة  مروراً  المتحدة  المملكة  في  الدولية  التنمية 

وصوالً إلى وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة األمريكية.
وتشير البحوث، التي أُجريت حول ما يسبب التطرف العنيف وما قد يسمح 
بمنعه، بوأده في مهده، إلى أهمية التدخالت اإلنمائية. ومع أن أحد التحديات التي 
تحول دون منع التطرف العنيف هو أن مسبباته تتوقف على الظروف المحلية، 
عن  الناجمة  الحواجز  رفع  فكيفية  الثابتة.  أسبابه  من  والتهميش  اإلقصاء  يبقى 
اإلقصاء والتهميش، التي تعوق التنمية البشرية، هي من المواضيع التي يتناولها 

هذا التقرير. ومن الواضح أن رفع هذه الحواجز سيساعد أيضاً على منع التطرف 
العنيف. ومن التدخالت التي أثبتت فعاليتها تمكين النساء والفتيات، وتعليم األطفال 

على التفكير النقدي، وإيجاد البدائل اإليجابية مثل التدريب المهني والوظائف.
الفردي  المستويين  عند  يتوقف  ال  العنيف  والتطرف  التنمية  بين  والترابط 
وسائل  أن  ومع  والعالمي.  الوطني  المستويين  إلى  يتخطاهما  بل  والمجتمعي، 
اإلعالم تسلط الضوء على الفظائع المرتكبة في عدد متزايد من البلدان الغنية، ال 
يجب إغفال أن المجتمعات الفقيرة في البلدان الفقيرة ُتصاب بأشد األضرار من 
التطرف العنيف. وتخسر البلدان السريعة النمو مثل تونس وكينيا ومصر نسبة 
هامة من ناتجها المحلي اإلجمالي بفعل تراجع السياحة فيها نتيجة للخوف من 
التطرف واإلرهاب. وحسب مؤشر اإلرهاب العالمي لعام 2015، تخطت الكلفة 
االقتصادية العالمية لإلرهاب )المباشرة وغير المباشرة( 50 مليار دوالر في عام 
2014، ما شكل أيضاً دافعاً قوياً لمشاركة القطاع الخاص في حل هذه المشكلة.

وكان الصندوق العالمي إلشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود 
البشرية.  التنمية  العنيف من خالل  التطرف  إذ أطلق مبادرات لمنع  في الصدارة 
وهذه المبادرات هي من إعداد المجتمعات المتضررة، وتشمل أنشطة التوعية بشأن 
البدائل اإليجابية له. ووّزع هذا  التطرف العنيف، وحشد الدعم لمكافحته، وإيجاد 
الصندوق في العامين األولين بعد إنشائه قرابة 25 مليون دوالر لدعم المبادرات 
المحلية التي تعزز منعة المجتمع المحلي في وجه التطرف العنيف في بنغالديش 
تقريب  إلى  المبادرات  هذه  وتسعى  ونيجيريا.  وميانمار  ومالي  وكينيا  وكوسوفو* 
وجهات النظر حول األمن والتنمية بين أصحاب المصلحة وضمان الملكية الوطنية 
بالحماية. بل تزويدها  فيها  التي تشارك  بالمجتمعات  الضرر  إلحاق  لها من دون 
وال ينبغي االستهانة بصعوبات دمج جهود منع التطرف العنيف في جهود 
التنمية البشرية. وربما للمرة األولى في مسيرتي المهنية، أرى أن التنمية البشرية 
للجميع قد تكون في اإلمكان. وإني على التزام وطيد بالمساهمة في تذليل عائق 
كبير ماثل أمام هذا اإلنجاز العظيم. منع التطرف العنيف هو هدف إنمائي حاسم.

كارول بيالمي
رئيسة مجلس إدارة الصندوق العالمي إلشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكّيف والمديرة التنفيذية السابقة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

* اإلشارة إلى كوسوفو هي في سياق قرار مجلس األمن 1244 )1999(.
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واللجوء،  العرقي،  والتطهير  الجماعية،  اإلبادة  مثل 
حول  والتنافس  بالبشر،  واالتجار  للعمل،  والهجرة 
الدولية  المحافل  أن  إال  اإلقليمية.  أو  الدولية  المياه 
العالمية  التحديات  بهذه  التداول  عن  المسؤولة 
تحول  تاريخية  قيود  تكّبلها  زالت  ما  المشتركة 
فمن  والمساءلة.  المشاركة  على  قدرتها  تفعيل  دون 
للجرائم  للتصدي  العالمية  اآلليات  تعزيز  الضروري 
البلدان  التزام  التأكيد على  إعادة  الدولية، من خالل 
المستوى  على  جماعية  مسؤولة  إجراءات  باتخاذ 
العالمي، ومساءلة الدول األعضاء بشأن امتثالها لتلك 

االلتزامات واإلجراءات.

 تفعيل مشاركة المجتمع المدني العالمي
في المسارات المتعددة األطراف

ينبغي تفعيل مشاركة الناس في المسارات المتعددة 
المسارات  هذه  تكتسب  لكي  القرار  لصنع  األطراف 
أن  يجب  كما  حقًا.  وعالميًا  ومتوازنًا  احتوائيًا  بعدًا 
ترتكز على الواقع والمنطق إلحداث تغّيرات إيجابية 

السياسات. في 

 توسيع نطاق مشاركة المجتمع المدني
في المؤسسات المتعددة األطراف

المجتمع  مشاركة  لتشجيع  جهود  ُبذلت  أن  سبق 
مثل  األطراف،  المتعددة  المؤسسات  في  المدني 

أو  مراقب  بصفة  الحكومية  غير  المنظمات  إشراك 
بعض  ويشارك  الدولية.  المناقشات  في  مستشار 
منظمات المجتمع المدني في المبادرات الدولية إلى 
الدولية،  الحكومية  والمنظمات  الحكومات  جانب 
التي  الفعال،  اإلنمائي  للتعاون  بوسان  شراكة  مثل 
غيتس  وميليندا  بيل  مؤسسة  موقعيها  بين  تضم 
وينبغي   .Better Aids المدني  المجتمع  وشبكة 
تطوير آليات المشاركة حرصًا على أن تمثل منظمات 
المصالح. من  واسعًا  طيفًا  المعنية  المدني  المجتمع 

 تعزيز شفافية المؤسسات المتعددة
األطراف ومساءلتها

أدوات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تتيح 
جديدة للمجتمع المدني واألفراد المعنيين في مختلف 
المتعددة  المؤسسات  التزامات  لرصد  العالم  أنحاء 
نشر  األخيرة،  اآلونة  وفي  وإنجازاتها.  األطراف 
شبكة  على  بيانات  قواعد  المؤسسات  هذه  من  عدد 
اإلنترنت ليستعملها الجميع في الرصد والدعوة، بدءًا 
باألمم المتحدة في عام 2008 99، والبنك الدولي في 
 .101 2012 عام  في  األوروبي  واالتحاد   ،100 2011 عام 
إلى  إلكترونية  عرائض  رفع  األخرى  اآلليات  وتشمل 
لمعالجة مسائل محددة.  األطراف  المتعددة  الهيئات 
ولدعم هذه األشكال الجديدة من المشاركة المدنية، 
المهارات  األشخاص  من  المزيد  يمتلك  أن  يجب 

اإلنترنت.  إلى  والنفاذ  الحاسوبية 

يجب أن تكون المنظمات 
المتعددة األطراف مسؤولة 

ليس فقط تجاه الدول 
األعضاء بل أيضًا تجاه 

المجتمع المدني

اإلطار 10-5

المجتمع المدني ومشاركة المرأة

السياسية  المنتديات  في  الرجل  من  تمثيالً  أقل  هي  المرأة 
التقليدية. ففي عام 2015، حصلت المرأة على نسبة 22.5 في 
المائة من المقاعد في البرلمانات الوطنية في العالم. وعندما 
تواجه المرأة التمييز لدى خوضها رسمياً الحياة السياسية أو 
العامة، يعرض عليها المجتمع المدني بدائل للمشاركة. فمن 
أصل 11,554 متطوعاً إلكترونياً في األمم المتحدة، ساهموا 
بمهاراتهم في جهود السالم والتنمية في عام 2015، كانت 
59 في المائة نساء1. وظلت منظمات المجتمع المدني طيلة 

مستوى  ورفع  الجنسين  بين  المساواة  لتحقيق  داعية  عقود 
الوعي بشأن انتهاكات حقوق المرأة.

بدور  األطراف  المتعددة  المؤسسات  تعترف  واليوم، 
بين  بالمساواة  المتعلقة  المبادرات  في  المدني  المجتمع 

الجنسين. وتعتبر هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين 
مكوناتها،  أهم  المدني هو من  المجتمع  أن  المرأة  وتمكين 
إذ يضطلع بدور محوري للنهوض بالمساواة بين الجنسين 
وضع  لجنة  وافقت   ،2016 عام  وفي  المرأة2.  وتمكين 
المرأة على تخصيص مزيد من الموارد والدعم للمنظمات 
بين  المساواة  لتعزيز  المدني  المجتمع  ومنظمات  النسائية 
والفتيات.  النساء  حقوق  وحماية  المرأة  وتمكين  الجنسين 
للفترة الجنسين  بين  المساواة  استراتيجية  تهدف   كما 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابعة   2017-2014

المدني  المجتمع  وحركات  النسائية  الشبكات  دعم  إلى 
السياسات  في  الجنسين  بين  المساواة  مفهوم  تعميم  بهدف 

القانونية. واإلصالحات 

مالحظات
1. UNV 2016. 2. UN Women 2014.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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تشجيع ودعم شبكات المجتمع المدني 
العالمية الشاملة لفئات محددة

اإلثنية،  واألقليات  والشباب،  النساء،  تسعى شبكات 
والمثليين  والمثليات  اإلعاقة،  ذوي  واألشخاص 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية 
إلى  النازحين  والعمال  الجنسين،  صفات  وحاملي 
تبادل  الدولية وتسهيل  الساحة  إعالء صوتهم على 
بلد.  كل  في  االحتواء  لتحقيق  الممارسات  أفضل 
في  تقدير  محل  المدني  المجتمع  دور  كان  وقد 
الحياة  في  المرأة  مشاركة  على  اإليجابي  تأثيره 

.)10-5 )اإلطار  والسياسية  العامة 

زيادة حرية تدفق المعلومات والمعرفة من 
خالل آليات الشفافية الفاعلة

تستفيد السوق والمؤسسات المتعددة األطراف على 
المجتمع  يضمنها  التي  المساءلة  من  الطويل  المدى 
جيدة  لضوابط  الخاضعة  واألسواق  المّطلع.  المدني 
واألجور  األسعار  حول  معلومات  وتنشر  تجمع 
وتوحد  الخدمة.  ونوعية  المدفوعة  والضرائب 
الحكومة  ممارسات  األطراف  المتعددة  المبادرات 
المنفتحة  الحكومات  شراكة  مثل  المفتوحة، 
المنظمات  تكون  أن  ويجب  بلدًا102.   70 تضّم  التي 
الدول  تجاه  فقط  ليس  األطراف مسؤولة  المتعددة 

المدني. المجتمع  تجاه  أيضًا  بل  األعضاء 
والمبادرة الدولية للشفافية في المعونة هي معيار 
لنشر معلومات  المتعددة األطراف  للمنظمات  عالمي 
الحكومية  البيانات  مبادرات  وتنشر  برامجها.  بشأن 
اإللكترونية  المواقع  عن  أولية  بيانات  المفتوحة 
التي يمكن دخولها مجانًا. وفي عام 2014، قدم 86 
آليًا باستعمال برنامج  بلدًا بيانات حكومية مقروءة 
الواليات  وأطلقت  مثاًل103.  إكسل  مايكروسوفت 
المفتوحة  الحكومة  مبادرة  األمريكية  المتحدة 
كالمملكة  أخرى  نماذج  تلتها  ثم   ،104 2009 عام  في 
المتحدة في عام 2010 105، وكينيا في عام 2011 106، 
.108 2013 عام  في  واليابان   ،107 2012 عام  في  فغانا 

حماية عمل الصحافة االستقصائية الدولية

حقوق  من  هما  اإلعالم  وحرية  التعبير  حرية 
العالمي  بها في اإلعالن  المعترف  اإلنسان األساسية 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  لحقوق 
المدنية والسياسية. وهما ضروريتان أيضًا لتحقيق 
لإلعالم  ويمكن  البشري.  واألمن  البشرية  التنمية 

والمساءلة  الشفافية  يضمن  أن  والكفوء  الحر 
وسيادة القانون، ويعزز المشاركة في الخطاب العام 
والسياسي، ويسهم في مكافحة الفقر. غير أن حرية 
أنحاء  جميع  في  لالعتداء  تعرضت  قد  الصحافة 
الصحافيون  خاطر  إذ  األخيرة،  األعوام  في  العالم 
لمزاولة  أحيانًا  وبحياتهم  بحريتهم  االستقصائيون 
عملهم. وتوصي األمم المتحدة بإتاحة حرية التعبير 

من خالل109:
• بإنشاء 	 تسمح  وتنظيمية  قانونية  بيئة  إيجاد 

وتعددي. منفتح  إعالمي  قطاع 
• وتعزيز 	 القطاع  لدعم  السياسية  اإلرادة  حشد 

لحمايته. القانون  سيادة 
• سن القوانين التي تكفل الوصول إلى المعلومات، 	

وال سيما تلك المتاحة في المجال العام.
• والكتابة 	 القراءة  بمهارات  المستخدمين  تزويد 

تحليل  من  يتمكنوا  لكي  اإلعالم  وسائل  على 
حياتهم  في  الستخدامها  وتوليفها  المعلومات 

عملها. عن  اإلعالم  وسائل  ولمساءلة  اليومية 
في  والخلل  الحرب،  جرائم  عن  اإلعالم  ويكشف 
األسواق العالمية، وانتهاكات الخصوصية على شبكة 
وهي  الدولية،  المنظمات  في  والمشاكل  اإلنترنت، 
الوطنية  المؤسسات  لتحسين  ضرورية  معلومات 

والعالمية.

خالصة

إتاحة  في  فاعل  دور  العالمية  المؤسسات  لتحويل 
العملية  هذه  وتتطلب  للجميع.  البشرية  التنمية 
وحوكمة  األسواق،  تنظيم  بين  دقيقًا  توازنًا 
المجتمع  ومشاركة  األطراف،  المتعددة  المنظمات 
هذه  وبين  ترابطًا.  يتزايد  الذي  العالمي  المدني 
ما  في  والمساءلة  ترابط،  عالقة  الثالثة  العناصر 
مصدر  العالمية  واألسواق  لإلصالح.  ضرورية  بينها 
للحركة، ولكن ينبغي تنظيمها لتعمل لصالح األغلبية. 
مسارات  في  راسخة  الضوابط  تكون  أن  ويجب 
حول  تتمحور  مشروعية،  ذات  األطراف  متعددة 
في  الناس  صوت  وتعلي  النامية  البلدان  مصالح 
العالمي  المستوى  على  التحوالت  وهذه  المداوالت. 

للجميع. البشرية  التنمية  لتحقيق  ضرورية 
السياسات  إلى  باالستناد   ،6 الفصل  ويقترح 
من  عمل  برنامج  العالمية،  واإلصالحات  الوطنية 
التي  المضامين  تحديد  إلى  ويتطّلع  نقاط.  خمس 
المعرفة  آفاق  توسيع  سبيل  في  استكشافها  ينبغي 

للجميع. البشرية  التنمية  حول 

لتحويل المؤسسات العالمية 
دور فاعل في إتاحة التنمية 
البشرية للجميع
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 التنمية البشرية للجميع:
مستقبل التنمية

نريــد عالمــًا تصــل فيــه التنميــة البشــرية إلــى الجميــع، فــال يتعــرض أحــد لإلهمــال، فــي الحاضــر كمــا فــي المســتقبل. ومــن هــذا المنظــور 
الواســع، تنطلــق رســالة فصــول التقريــر الســابقة، لتقــول بالتعميــم ركنــًا للتنميــة البشــرية، كونــه واجبــًا أخالقيــًا، ومطلبــًا عمليــًا علــى 
 حــد ســواء. فلــن تكــون رحلــة التنميــة البشــرية عامــة وال شــاملة، إذا أهمــل أحــد، ولــن نســتطيع بنــاء عالــم يعمــه الســالم واالزدهــار،

إذا أقصي أحد.

الجميع  إلى  البشرية  التنمية  وصول  فكرة  ليست 
مجرد فكرة مثالية من نسج األحالم، إنما غاية يمكن 
تحقيقها. في وسعنا البناء على ما تحقق، في وسعنا 
استكشاف إمكانيات جديدة للتغلب على التحديات. 
حّيز  عن  بعيدًا  بدا  ما  تحقيق  مرة  استطعنا  وكما 
اإلمكان في الماضي، لعلنا نستطيع في الغد القريب 
آمالنا  فتحقيق  بعيدًا.  اليوم  يبدو  ما  على  التغلب 
في متناول أيدينا، وال شك في أن خطة عام 2030 
على  أساسية  خطوة  المستدامة  التنمية  وأهداف 

للجميع. المستدامة  التنمية  طريق 
الرائع  التقدم  أن  هو  اليوم  الحال  واقع  أن  غير 
في  كثيرة  مستويات  على  اإلنسانية  شهدته  الذي 
قد  الماضي  القرن  ربع  مدى  على  البشرية  التنمية 
المهمشة  الفئات  وخاصة  الناس،  من  الكثير  تجاهل 
حياة  التقدم  ذلك  أثرى  لقد  للمخاطر.  والمعرضة 
ُيثِر  ولم  نفسه،  بالمستوى  ليس  ولكن  الكثيرين، 
الجميع. وال تزال عوائق اقتصادية وسياسية  حياة 
إلى  الناس  جميع  وصول  تمنع  هائلة  واجتماعية 
سدًا  العوائق  هذه  وتقف  طاقاتهم.  كامل  تحقيق 
حيث  وال سيما  والفتيات،  النساء  أمام  منيعًا 

يتعرضن للتمييز على أساس الجنس.
والتغلب على العوائق وأشكال الالمساواة تلك من 
بد  وال  الجميع.  إلى  البشرية  التنمية  وصول  شروط 
لنا من أن نؤمن على األقل بأن بناء عالم أكثر عدالة 
التي  الحواجز  من  بالرغم  ممكن  وشمواًل  وإنصافًا 
تعترض التعميم. ولم يعد تبرير أشكال الظلم ممكنًا 
إلزالة  الالزمة  والتقنية  المالية  الموارد  تتوفر  حيث 
تسوده  عالم  بناء  ويتطلب  أشكاله.  بشتى  الحرمان 
أصعدة:  ثالثة  على  ومباشرًا  واقعيًا  عماًل  المساواة 
أولها تنفيذ اإلجراءات الحاسمة من خيارات السياسة 
العامة المتاحة؛ وثانيها إصالح الحوكمة العالمية من 
إعادة  وثالثها  التعددية؛  في  العدالة  توخي  خالل 
التركيز على القضايا التحليلية مثل تطوير المؤشرات 

وإجراء  واالستقاللية،  الصوت  ومقاييس  المفصلة، 
البشرية. للتنمية  نوعية  تقييمات 

طموحة  وأهداف  عامًا،   15 من  أقل  العالم  وأمام 
وتحقيق  والجوع،  الفقر  على  كالقضاء  وملهمة، 
النساء  جميع  وتمكين  الجنسين،  بين  المساواة 
والفتيات. والوقت من ذهب، هذا ما يظهر من مثال 
)الشكل  الكبرى  األفريقية  الصحراء  جنوب  منطقة 
الفقر  من  تخلص  أن  المنطقة  لهذه  كان  وإذا   .)1-6
بضعف  تتقدم  أن  عليها   ،2030 عام  بحلول  المدقع 
السرعة التي تسير عليها اليوم. وإذا لم يحدث تقدم 
ثالثة  سرعة  فسَتلزمها  المقبلة،  الستة  األعوام  في 
 11 لمدة  ركودها  على  األرقام  بقيت  وإذا  أضعاف1، 

أضعاف. ثمانية  سرعة  فسَتلزمها  عامًا، 

التنمية البشرية للجميع: برنامج عمل

ليقترح،  واستنتاجاته  تحاليله  من  التقرير  ينطلق 
عمل  برنامج  ذكرها،  الوارد  التطلعات  سياق  في 
البشرية  التنمية  ضمان  إلى  تهدف  نقاط  خمس  من 
الفصل(،  مستهل  في   1-6 البياني  )الرسم  للجميع 
العامة  السياسة  قضايا  البرنامج  هذا  ويغطي 

وااللتزامات العالمية.

تحديد الذين يواجهون قصورًا في التنمية 
البشرية وأماكن وجودهم

في  التقدم  مسيرة  أهملتهم  الذين  تحديد  ليس 
مجرد  وجودهم  أماكن  ومسح  البشرية  التنمية 
تفيد  وجوهرية  واقعية  مهمة  بل  أكاديمي،  عمل 
وضع  وفي  التنمية  أشكال  مختلف  إلى  الدعوة  في 
السياسات الفعالة. فقد يساعد هذا المسح الناشطين 
قد  كما  أفضل  بإجراءات  المطالبة  على  التنمية  في 

ليس تحديد الذين أهملتهم 
مسيرة التقدم في التنمية 

البشرية ومسح أماكن 
وجودهم مجرد عمل 

أكاديمي، بل مهمة واقعية 
وجوهرية تفيد في الدعوة 
إلى مختلف أشكال التنمية 

وفي وضع السياسات 
الفعالة



الشكل 1-6

الوصول إلى الجميع: الوقت من ذهب في منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
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أ. الفقر الذي يمنع األشخاص من تلبية االحتياجات الغذائية الموصى بها يوميًا.
.ODI 2016 :المصدر

166    |    تقرير التنمية البشـرية 2016



المساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة ركنان 

 أساسيان من أركان
التنمية البشرية

كفيلة  سياسات  صياغة  في  القرار  صانعي  يوجه 
والمعرضين  المهمشين  األشخاص  رفاه  بتحسين 
البشرية  التنمية  لتقارير  ويمكن  وتنفيذها.  للمخاطر 
الوطنية ودون الوطنية أن تكون أدوات مفيدة في 

وجودهم. أماكن  ومسح  المهملين  تحديد 
الصلة  ذات  والبيانات  المعلومات  تجميع  وُيعتبر 
من العناصر المهمة للغاية في عملية مسح المواقع. 
مثل  البيانات،  لتجميع  مبتكرة  آليات  تكون  وقد 
أمريكا  بلدان  بعض  تتبعها  التي  اإلدارية  السجالت 
فعالية  أكثر  وسائل  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
السكانية  اإلحصاءات  مثل  التقليدية  الوسائل  من 

.)1-6 )اإلطار  المعيشية  األسر  ومسوح 

اتباع مجموعة متسقة من خيارات السياسة 
العامة المتاحة

يجوز  ال  الواقع،  إلى  الفكرة  من  بالتعميم  لالنتقال 
التنمية  مسيرة  أهملتهم  الذين  بتحديد  االكتفاء 
البشرية وتحديد العوائق التي يواجهونها، إنما ال بد 

المهملين. وتمكين  مالئمة  سياسات  اتباع  من 
الجميع  إلى  البشرية  التنمية  وصول  ويتطلب 
السياسات  خيارات  من  المحاور  متعددة  مجموعة 
الوصول  المحاور  هذه  ومن   .)4 )الفصل  الوطنية 
التعميم، واتخاذ  باستخدام سياسات  المهملين  إلى 
االحتياجات  ذات  للمجموعات  مالئمة  تدابير 

وتمكين  البشرية،  التنمية  منعة  وتحصين  الخاصة، 
. لمهملين ا

بلد  بين  تتباين  األوضاع  إن  القول  عن  وغني 
العامة  السياسات  خيارات  تعديل  وتحتم  وآخر، 
السياسات  اعتماد  ويجب  بلد.  كل  وضع  حسب 
انخراط  خالل  من  متسق  نحو  على  بلد  كل  في 
عمليات  وإجراء  المتعددين،  المصلحة  أصحاب 
االتساق  وضمان  وطنية،  ودون  محلية  مواءمة 
القطاعات  بين  )الجامع  األفقي  المستويين  على 
االتجاه  مع  التوافق  أجل  )من  والعمودي  المتعددة( 

الدولي والعالمي(.

سد الفجوة بين الجنسين

ركنان  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة 
أن  يمكن  فال  البشرية.  التنمية  أركان  من  أساسيان 
ُيزعم بتعميم التنمية البشرية، ما دام نصف البشرية 
الحقيقة  هذه  ُتغفل  ما  فكثيرًا  التقدم.  من  محرومًا 
االنشغال  خضم  في  الساطعة،  ولكن  البسيطة 

البشري. التقدم  بمتوسطات 
اإلمكانات  في  الجنسين  بين  الالمساواة  وهّوة 
حول  العالمي  التقرير  ويشير  واقع.  الفرص  وكذلك 
الفجوة بين الجنسين لعام 2016 إلى أن التقدم نحو 
دورة  ضمن  البشرية  نصف  إمكانات  كامل  تحقيق 
هذا  على  استمر  وإذا  شديد2.  ببطء  يسير  الحياة 

اإلطار 1-6

السجالت اإلدارية في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

حول  األبعاد  متعددة  بيانات  اإلدارية  السجالت  تجمع 
ومن  الذاتي.  والرفاه  والدخل،  الوقت،  كاستخدام  مواضيع 
األمثلة الشهيرة في هذا المجال “كاداسترو أونيكو” )السجل 
السكانية  المجموعات  حول  بيانات  يوفر  الذي  الموحد( 
المعرضة للمخاطر، وهي األسر التي ال تجني سوى نصف 
الحد األدنى لألجور أو أقل للشخص الواحد، أو ما مجموعه 
ثالثة أجور تعادل الحد األدنى ضمن األسرة ككل. وتحتوي 
البيانات معلومات حول خصائص كل أسرة وجميع  قاعدة 
ومدى  واالقتصادية،  االجتماعية  ظروفها  وحول  أفرادها، 

العامة. الخدمات  إلى  وصولها 
ويدير بنك كايكسا إيكونوميكا الفيدرالي، وهو مصرف 
ُتستخدم  شخص،  مليون   78 تغطي  بيانات  قاعدة  عام، 
فاميليا  بولسا  برنامج  منافع  لتخصيص  األولى  بالدرجة 
قاعدة  زادت  وقد  مشهور(.  مالي  تحويل  برنامج  )وهو 

بالبيانات  التالعب  خطر  وخففت  البرنامج  سعة  البيانات 
في  عرضت  مشاكل  وجميعها  والمحسوبيات،  واالحتيال 

لالنتقادات. فاميليا  بولسا  برنامج  السابق 
والكاريبي  الالتينية  أمريكا  من  أخرى  بلدان  واقتدت 
الجمهورية  الواحد” في  المستفيد  بالبرازيل. فنظام “اختيار 
الدومينيكية، مثالً، يساعد في تحديد األسر المؤهلة للبرامج 
دوراً  هذه  التوجيه  آلية  وتؤدي  وتصنيفها.  االجتماعية 
أساسياً في تحديد وجهات الموارد، بحيث تستفيد منها أكثر 
اإلشراف  عمليات  أيضاً  للمخاطر، وتحسن  تعرضاً  األسر 

وتقييمها. االجتماعية  السياسة  برامج  على 
وللبرنامج الموحد في تحديد األهلية فوائد أخرى مثل 
برامج(،  عدة  من  منافع  أناس  لتلقى  )وإال  التكرار  منع 
وتخفيض التكاليف اإلدارية المترتبة بين البرامج، وتسهيل 
والتدرج. الزمنية  للمهل  المرسومة  المعايير  على  اإلشراف 

.Checchi and van der Werfhorst 2014; ILO 2014a; World Bank 2015c :المصدر
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تحمل أهداف التنمية 
المستدامة قيمة بحد ذاتها، 
ولكنها أيضًا ركن أساسي 
في تحقيق التنمية البشرية 
 للجميع. فبين خطة

عام 2030 ونهج التنمية 
البشرية عالقة تآزر

والمحيط  آسيا  شرق  مناطق  ستستغرق  المنوال، 
الهادئ 111 عامًا لسد الفجوة االقتصادية فقط بين 
الشرق  ومنطقة  األخرى،  الفجوات  دون  الجنسين، 

عامًا.  356 أفريقيا  وشمال  األوسط 
وفي لقاء تاريخي في نيويورك في أيلول/سبتمبر 
ضد  التمييز  بإنهاء  العالم  قادة  من   80 تعهد   ،2015
إجراءات  عن  وأعلنوا   ،2030 عام  بحلول  المرأة 
وطنية ملموسة وقابلة للقياس لإلسراع في التغيير. 
تقف  التي  العوائق  أعتى  االلتزامات  هذه  وتتناول 
في  االستثمار  زيادة  وال سيما  المرأة،  تمكين  أمام 
لصالح  التكافؤ  وتحقيق  الجنسين،  بين  المساواة 
وإلغاء  القرار،  صنع  مستويات  جميع  على  المرأة 
تكرس  التي  االجتماعية  واألعراف  التشريعات 
العمل  أوان  آن  وقد  المرأة.  ضد  والعنف  التمييز 

بالوعود واالتفاقات.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ 
االتفاقات العالمية

ذاتها،  بحد  قيمة  المستدامة  التنمية  أهداف  تحمل 
التنمية  تحقيق  في  أساسي  ركن  أيضًا  ولكنها 

ونهج   2030 عام  خطة  فبين  للجميع.  البشرية 
أهداف  وتحقيق  تآزر.  عالقة  البشرية  التنمية 
جميع  تمكين  نحو  مهمة  خطوة  المستدامة  التنمية 
السياق،  هذا  وفي  طاقاتهم.  ملء  عيش  من  البشر 
للنظر«  البائنين  »المهملين  على  التركيز  ينبغي  ال 
عنه«.  الخفيين  »المهملين  على  أيضًا  بل  فقط، 
المستدامة  التنمية  أهداف  تتبع  الضروري  لذلك من 
وتغيير  الفجوات  وتحديد  التقدم  لقياس  ورصدها 
بينت  وقد  التنفيذ.  ومخططات  العامة  السياسات 
معالي الدكتورة أنجيال ميركل، مستشارة جمهورية 
البشرية جمعاء أن تعمل  ألمانيا االتحادية، أن على 
يدًا واحدة نحو تحقيق األهداف النبيلة لخطة عام 

خاصة(.  )مساهمة   2030
إنجازًا  المناخ  تغّير  بشأن  باريس  اتفاق  ويشكل 
كلها،  البلدان  تعتبر  وثيقة  أول  كان  إذ  تاريخيًا، 
عمل  إطار  من  جزءًا  والنامية،  منها  المتقدمة 
جهودها  قصارى  بذل  على  جميعًا  يحثها  مشترك، 
المقبلة  األعوام  خالل  تعهداتها  بتحقيق  وااللتزام 
تقديم  اآلن  األطراف  جميع  وعلى   .)2-6 )اإلطار 
تقارير منتظمة حول انبعاثات الكربون لديها وحول 
التنفيذ،  حّيز  التزاماتها  لوضع  تبذلها  التي  الجهود 

اإلطار 2-6

اتفاق باريس بشأن تغّير المناخ

األمم  اتفاقية  أطراف  لمؤتمر  الرئيسية  المحصلة  كانت 
المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ هي اتفاق باريس وقرار 
أحكامهما: ومن  والعشرين،  الحادية  بالدورة  ُيعرف  مرافق 

متوسط 	  ارتفاع  على  اإلبقاء  هدف  على  التأكيد  إعادة 
درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين 
الصناعية،  الحقبة  قبل  ما  مستويات  فوق  مئويتين 
درجة  ارتفاع  حصر  إلى  الرامية  الجهود  ومواصلة 

مئوية. درجة   1.5 يتجاوز  ال  حد  في  الحرارة 
إسهامات 	  بتقديم  األطراف  لجميع  ملزمة  تعهدات  قطع 

إلى  تهدف  محلية  إجراءات  إلى  وبالسعي  وطنياً  محددة 
اإلسهامات. تلك  تحقيق 

إلزام جميع الدول برفع تقارير منتظمة حول االنبعاثات 	 
لديها ومدى تقدمها في تنفيذ اإلسهامات المحددة وطنياً، 

الدولية. للمراجعة  والخضوع 
وطنياً 	  محددة  جديدة  إسهامات  بتقديم  الدول  جميع  إلزام 

كل خمس سنوات مع توقعات واضحة بأن عليها تحقيق 
السابقة. اإلسهامات  يتجاوز  تقدم 

األمم 	  اتفاقية  أقرتها  التي  الواجبات  على  التأكيد  إعادة 
الدول  تلزم  والتي  المناخ  تغّير  بشأن  اإلطارية  المتحدة 
المتقدمة بدعم جهود الدول النامية بينما تشجع اإلسهامات 

النامية طوعاً. الدول  تقدمها  التي 
مليار 	   100 بقيمة  أموال  تعبئة  في  الحالي  الهدف  تمديد 

مع   2025 عام  إلى   2020 عام  بحلول  السنة  في  دوالر 
.2025 عام  تلي  التي  للفترة  أعلى  هدف  تحديد 

من 	  الناتجة  والخسائر  األضرار  لمعالجة  آلية  وضع 
من  شكل  أي  صراحة  تستتبع  ال  بحيث  المناخ  تغّير 
اعتمادها  يمكن  وال  التعويض  أو  المسؤولية  أشكال 

لذلك. أساساً 
الدولي 	  االتجار  في  العاملة  األطراف  جميع  إلزام 

باالنبعاثات بتجنب الحساب المزدوج.
التي 	  النظيفة  التنمية  بآلية  شبيهة  جديدة  آلية  إلى  الدعوة 

حساب  من  تمّكن  والتي  كيوتو،  بروتوكول  يتضمنها 
المحددة  اإلسهامات  ما ضمن  بلد  في  االنبعاثات  خفض 

آخر. بلد  في  وطنياً 
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إعالن  ويتضمن  الدولية.  للمراجعة  والخضوع 
المتحدة  األمم  قمة  مؤتمر  عن  الصادر  نيويورك 
لشؤون الالجئين في أيلول/سبتمبر 2016 التزامات 
الالجئون  يواجهها  التي  القضايا  لمعالجة  جريئة 

المستقبل  لتحديات  واالستعداد  والمهاجرون 
والحكومات  الدولي  المجتمع  وعلى   .)3-6 )اإلطار 
الوطنية وجميع األطراف األخرى أن تضمن احترام 

هذه االتفاقات وتنفيذها ورصدها.

مساهمة خاصة

أهداف التنمية المستدامة: رؤية مشتركة ومسؤوليات جماعية

لكرامة اإلنسان حرمة ال يجوز انتهاكها. هذا المبدأ ثابت منذ عام 1948، حينما 
رسخته األمم المتحدة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ال تأسره حدود األمم، 
وُيطبق بالتساوي على كل إنسان أياً كان عمره أو جنسه أو دينه. علينا أن نسأل 
أنفسنا: إلى أي مدى نحن ملتزمون بهذا المبدأ النبيل؟ أي تقدم أحرزنا في الواقع 
حتى يعيش بكرامة كل فرد من بني البشر؟ يسلط تقرير التنمية البشرية الضوء 
على هذا الموضوع بانتظام. وهو إذ يركز على األفراد، يسلط الضوء أيضاً على 
الحاجة إلى االستثمار في البشر: في الصحة والتعليم والتدريب، في البنية التحتية 

واالجتماعية. االقتصادية 
فقر وجوع، دول هشة وإرهاب، نحن نعي هذه التحديات وتحديات وجودية 
مناطق  أفقر  فحتى  ممكن.  الجيدة  البشرية  التنمية  تحقيق  أن  نعلم  لكننا  أخرى. 
يتفجرون طاقة  العالم ال تحتوي على موارد طبيعية فحسب، بل تضم أشخاصاً 
تمألهم إبداعاً وابتكاراً، وتحدوهم رغبة عميقة إلى العمل بجد. يتوجب علينا دائماً 
أن نحسن استغالل هذه الثروات البشرية حتى يتمكن الناس من العيش بكرامة، 

بصرف النظر عن الصعوبات التي قد تطرأ في بعض الحاالت.
في عصر تسارع العولمة، وقد أصبحت فرص الحياة في قارات العالم أجمع 
أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، علينا أن نعمل معاً على أساس قيمنا المشتركة. 
عالمياً  واتفاقاً  العالمية  المستدامة  التنمية  وأهداف   2030 عام  اعتمدنا خطة  لذلك 
بشأن تغّير المناخ، فترتبت على جميع دول العالم واجبات ومسؤوليات لتذليل أكبر 
التحديات التي تواجهها اإلنسانية، مع العمل على القضاء على الفقر، وحماية المناخ 

والطبيعة والبيئة، وصون السالم.
وللعثور على إجابات وافية على هذه األسئلة الحاسمة، ال بد من تغيير جذري 
واالجتماعية  االقتصادية  القضايا  وبين  وعملنا.  وتصرفنا  تفكيرنا  طريقة  في 
والبيئية عالقة تأثير متبادل. لذلك، يتعين علينا التوفيق بين اإلنتاجية االقتصادية 
والمسؤولية االجتماعية وحماية الموارد الطبيعية على كوكبنا، وهذا بالضبط ما 
يعنيه مبدأ االستدامة الذي تنشده خطة عام 2030. وإنما هو، في جوهره، الحياة 
في كرامة وعدالة وسالم، الحياة في بيئة سليمة، في كنف الضمان االجتماعي، في 

فسحة تتيح لكل فرد تحقيق إمكاناته االقتصادية.
وأرست خطة عام 2030 أسس شراكة عالمية جديدة تقوم ألمانيا فيها بدور 
فاعل. وفي المنتدى السياسي الرفيع المستوى األول في نيويورك في تموز/يوليو 
2016، قدمت الحكومة األلمانية تقريرها حول الخطوات التي اتخذتها لغاية تنفيذ 

الخطة على المستوى الوطني. أما على المستوى الدولي، فسنستفيد من موقعنا في 
رئاسة مجموعة العشرين في عام 2017 لتحديد أولويات تنفيذ الخطة.

ويتطلب التنفيذ المتسق لخطة عام 2030 تحوالً في النظام الدولي. لذا سيكون 
جعل هياكل األمم المتحدة ومؤسساتها وافية بهذه الغاية من المهام الرئيسية التي 
بها،  االضطالع  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  الجديد  العام  األمين  على 

وستكون مساعدته في هذه العملية من دواعي سرور ألمانيا.
وتقدم تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت الحديثة فرصاً كبيرة لنجاح تنفيذ 
خطة عام 2030 حيث تعزز الفعالية والتأثير والشفافية في اإلجراءات والعمليات، 
موفرة بذلك الوقت والمال، وكذلك تفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون، ممّكنة الجميع 

من الوصول إلى المعرفة.
ويعزز توسيع الوصول إلى المعلومات أهداف السياسة اإلنمائية في مجاالت 
والصحة  التعليم  في  وكذلك  الريفية،  المناطق  في  والتنمية  الجيدة  الحوكمة  مثل 
وتطوير األنظمة المالية. ويمكن لتطوير البنية الرقمية وتوسيع نطاقها خلق فرص 
جديدة للنمو االقتصادي وللعمل في البلدان الصناعية والنامية على حد سواء. وأهم 
خطوة هي إزالة الفوارق ليس فقط بين البلدان الصناعية والبلدان النامية، بل أيضاً 

ضمن البلدان النامية نفسها، مثل الفوارق بين المدن واألرياف.
قضية  تبزر  الحديثة،  التكنولوجيات  إلى  الوصول  على  القدرة  جانب  وإلى 
االحتواء الرقمي. فالمؤهالت المالئمة مسألة جوهرية إذا ما كان لكل رجل وامرأة 
أن يشاركا في العالم الرقمي على أساس المساواة في جميع الجوانب االقتصادية 
واالجتماعية. وستكون هذه المسألة أيضاً من القضايا األساسية أثناء رئاسة ألمانيا 

لمجموعة العشرين.
ليس التصميم هو كل ما يلزمنا للتغلب على التحديات العالمية المتنوعة، وفي 
بعض األحيان على ضروب من التنمية مثقلة باألزمات، بل تلزمنا الوحدة أيضاً. 
ولنا في خطة عام 2030 نهج شامل طليعي إلعادة تصميم عالمنا، وليس باألنماط 
القديمة، أي ليس على حساب الناس والطبيعة في المناطق واألقاليم األخرى، بل 
لمنفعة الجميع في عالم واحد. مسؤوليتنا جميعاً، يوماً بعد يوم، أن نجعل االستدامة 
قطاع  في  قرارات، مسؤولين  به، من موقعنا كسياسيين وصانعي  نسترشد  مبدأً 

األعمال والمجتمع، وأفراد نتطلع فعالً إلى المستقبل. 
قبل اعتماد خطة عام 2030، كنا في مرحلة التفاوض، وقد حان اآلن أوان 

العمل. وعلى عاتقنا مسؤولية تمكين الجميع من عيش الحياة بكرامة.
د. أنجيال ميركل 
مستشارة جمهورية ألمانيا االتحادية
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بات الصوت واالستقاللية، 
اللذان اكتسبا أهمية 
بحد ذاتهما، من األدوات 
الجوهرية في تحقيق 
التمكين والرفاه للمهملين

العمل على إصالحات في النظام العالمي

من  العولمة،  بأواصر  المترابط  اليوم  عالم  في  بد  ال 
ويكّمل  البشرية  التنمية  ُيغني  عادل  عالمي  نظام 
التنمية  تعميم  إلى  الهادفة  الوطنية  السياسات 
العالمي  النظام  بنيان  وتشوب  للجميع.  البشرية 
في  التوازن  انعدام  فادحة:  نواقص  خمسة  الحالي 
في  اإلنصاف  عدم  االقتصادية،  العولمة  حوكمة 
المتعددة  المؤسسات  حوكمة  في  الخلل  العولمة، 
لدواعي األطراف  تعددية  خضوع   األطراف، 

المجتمع  إمكانات  استغالل  عدم  البشري،  األمن 
المدني العالمي.

وهذه النواقص تعرض التنمية البشرية لتحديات 
عدم  لتأثير  فنتيجة  المستويات.  من  العديد  على 
التقدم  يأتي  التوزيع،  على  العولمة  في  اإلنصاف 
وال سيما  أخرى،  دون  المجتمع  فئات  بعض  لصالح 
من  النمط  وهذا  للمخاطر.  والمعرضين  الفقراء 
العولمة يضع المهملين في وضع اقتصادي غير آمن، 

الطويلة. للنزاعات  الكثيرين  ويعرض 
واالنتقال إلى منظومة عالمية أكثر عدالة يتطلب 
األسواق  على  المؤسسات  إصالحات  خطة  تركيز 
المؤسسات  إدارة  على  وكذلك  وتنظيمها،  العالمية 
المتعددة األطراف، وتعزيز المجتمع المدني العالمي. 
من  وباستمرار  بقوة  اإلصالح  خطة  دعم  وينبغي 

مع  التحالفات  وبناء  العامة،  الدعوة  تشجيع  خالل 
اإلصالح. خطة  ودفع  المصلحة،  أصحاب 

التنمية البشرية للجميع: مسار العمل

برنامج  دعم  البشرية  التنمية  تعميم  يتطلب 
عمل  بمسار  واإلصالحات  العامة  السياسات 
ووجهات  التحليلية  القضايا  على  يقوم  موضوعي 
أسئلة  بطرح  الموضوعي  العمل  ويبدأ  التقييم. 
تطورت  لماذا  للتمييز؟  الناس  يتعرض  لماذا  مثل: 
عليه  هي  ما  إلى  االجتماعية  والقيم  األعراف 
هذه  عن  اإلجابة  تتطلبه  ما  ينحصر  ال  اليوم؟ 
إلى  يمتد  بل  االقتصادي،  التحليل  في  األسئلة 

اإلنسان. وعلم  االجتماع  علم  في  دراسات 
بحاجة  البشرية  التنمية  نهج  في  القضايا  وبعض 
هذا  تركيز  ظل  اآلن،  فحتى  تركيز.  إعادة  إلى 
النهج منصبًا على حرية الرفاه أكثر منه على حرية 
إذ  تاريخي  سبب  إلى  ذلك  ُيعزى  وربما  التصرف. 
وقعًا  أكثر  أساسي  هو  مما  الحرمان  أوجه  كانت 
التحليل  من  األكبر  القدر  فاستحقت  الماضي،  في 
والقياس واالهتمام على مستوى السياسات العامة. 
ولكن مع تحقق الرفاه، ازدادت أهمية تحقيق حرية 
التصرف. وبات الصوت واالستقاللية، اللذان اكتسبا 

اإلطار 3-6

إعالن نيويورك

اإلنسانية 	  والمهاجرين  الالجئين  جميع  حقوق  حماية 
النساء  ذلك حقوق  النظر عن وضعهم، ويشمل  بصرف 
والفتيات وتشجيع مشاركتهن الكاملة والمتساوية والمجدية 

الحلول. على  العثور  في 
ضمان تلقي جميع األطفال الالجئين والمهاجرين للتعليم 	 

وخالل أشهر قليلة من وصولهم إلى البلد المضيف.
منع العنف الجنسي والقائم على الجنس والتصدي له.	 
دعم البلدان التي تنقذ أعداداً كبيرة من الالجئين والمهاجرين 	 

وتستقبلهم وتستضيفهم.
تحديد 	  لغاية  األطفال  احتجاز  إنهاء ممارسة  العمل على 

كمهاجرين. القانوني  وضعهم 
إدانة كراهية األجانب التي تستهدف الالجئين والمهاجرين 	 

ودعم إطالق حملة عالمية ضدها.
إلى 	  المهاجرون  يقدمها  التي  اإليجابية  تعزيز اإلسهامات 

التي تستضيفهم. البلدان  االقتصادية واالجتماعية في  التنمية 

إلى 	  واإلنمائية  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  تحسين 
مالية  حلول  عبر  ذلك  في  بما  تضرراً،  األشد  البلدان 
الفجوات جميع  سد  بهدف  األطراف،  متعددة   مبتكرة 

في التمويل.
تنفيذ استجابة شاملة لحاالت اللجوء تقوم على إطار عمل 	 

في  والشركاء  األعضاء  الدول  مسؤوليات  يحدد  جديد 
حيثما  خاصة،  المتحدة  األمم  ومنظومة  المدني  المجتمع 
لجوئهم. أو طالت حالة  بأعداد ضخمة  الالجئون  تحرك 

إيجاد مساكن جديدة لجميع الالجئين الذين يحدد مفوض 	 
األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين حاجتهم إلى إعادة 
التوطين، وتوسيع فرص الالجئين كي ينتقلوا إلى بلدان 
الخطط  أو  العاملة  اليد  تنقل  مثل  وسائل  عبر  أخرى 

التعليمية.
المنظمة 	  إدراج  عبر  للهجرة  العالمية  الحوكمة  تعزيز 

المتحدة. األمم  منظومة  في  للهجرة  الدولية 

.United Nations 2016i :المصدر
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تتطلب التنمية البشرية 
اعتراف الجميع بأن البشر 

يتساوون في قيمة الحياة 
وأهميتها، وأن التنمية 

البشرية للجميع تبدأ بأكثر 
الناس تأخرًا في الطريق

في  الجوهرية  األدوات  من  ذاتهما،  بحد  أهمية 
للمهملين. والرفاه  التمكين  تحقيق 

تحليل  نحو  أيضًا  التركيز  يتحول  أن  وينبغي 
التصرف  فحرية  وفهمها.  الجماعية  اإلمكانات 
المهمشين  إلى  بالنسبة  األهمية  غاية  الجماعية في 
يتمكنون  ال  قد  الذين  للمخاطر  والمعرضين 
الفقراء  أن  وبما  بمفردهم.  الكثير  تحقيق  من 
والمحرومين هم أكثر من يعاني من مواطن الخطر 
حيث  من  البشري  األمن  تحليل  ينبغي  والضعف، 
االستجابة  بين  والتوازن  البشرية  بالتنمية  صلته 
الطويل. المدى  على  والوقاية  القصير  المدى  على 
اعتماد  للجميع  البشرية  التنمية  تحقيق  ويتطلب 
التنمية  تقييم  على  يركز  موضوعي  عمل  مسار 
بيانات  يتطلب  الجميع  إلى  فالوصول  البشرية. 

أخرى. قضايا  بثالث  واهتمامًا  مفصلة 
اليوم  البشرية حتى  التنمية  تقييمات  أواًل، ركزت 
أهمية  تزداد  النوعية  لكن  الكمية،  اإلنجازات  على 
في تقييم التقدم. فقد ازداد معدل التحاق األطفال 
يتعلمون؟  ماذا  ولكن  المدارس.  في  وحضورهم 
يقل  ال  البشرية  التنمية  إنجازات  نوعية  فتقييم 

فيها. للتقدم  الكمي  الرصد  عن  أهمية 
مقياس  على وضع  األبحاث  تركز  أن  يجب  ثانيًا، 
للصوت واالستقاللية رغم صعوبة هذا القياس. وقد 
لتقييمات  ويمكن  الموضوع.  هذا  الكثير حول  ُكِتب 
التنمية البشرية أن تبني على تلك الكتابات. فمقياس 
البشرية  التنمية  لدليل  مكّمل  والمساءلة  الصوت 
)مقياس الرفاه(، وسيكون أداة قوية لمناصرة من ال 

له. صوت 
للرفاه  عدة  مقاييس  قبل  من  ُعرضت  ثالثًا، 
فالحرمان  مختلفة.  زوايا  من  الحرمان  وأوجه 
من  لذا  األفراد.  حياة  من  متعددة  جوانب  يطال 
أوجه  حول  واضحة  فكرة  إلى  التوصل  المهم 
االعتماد  مدى  ودراسة  المتعددة،  والرفاه  الحرمان 
البشرية  التنمية  قياس  في  الرفاه  مقاييس  على 

العناء. تستحق 

وألن نهج التعميم يحتل مكانة محورية في نهج 
والتقييم  التحليل  قضايا  سترشد  البشرية،  التنمية 
المتعلقة  واألعمال  والتحاليل  األبحاث  وتوجه  هذه 
ذلك  في  بما  المستقبلية،  البشرية  التنمية  بتقارير 
تقرير عام 2017. وهذا ضروري لتوسيع حدود نهج 
التحديات  البشرية وفهم قضاياها ومعالجة  التنمية 

تواجهها. التي  المستقبلية 

خالصة

ينعم  البشرية هو عالم  التنمية  نريده من منظور  ما 
كامل طاقاتهم في  تحقيق  بحرية  البشر  فيه جميع 
الواقع  في  هو  هذا  ينشدون.  ما  فينالون  الحياة، 
أو عدم  التعميم،  نهج  البشرية:  التنمية  جوهر فكرة 
التنمية  تعميم  في  تحقيقه  يجب  ما  أحد.  إهمال 
إمكاناته  توسيع  من  إنسان  أي  تمكين  هو  البشرية 
العمر  كان  أيًا  االستخدام،  حّيز  كاملًة  وضعها  ثم 
أي  أو  الجنسي  والميل  والعرق  والدين  والجنسية 
معلم آخر من معالم الهوية. وما يعنيه هذا هو حتمية 
االستدامة لإلمكانات والفرص مدى حياة الفرد وعبر 
األقل  واألشخاص  المهملين  تحقيق  لكن  األجيال. 
إلى دعم من اآلخرين،  لكامل طاقاتهم يحتاج  حظًا 

ودواًل. ومجتمعات  أفرادًا 
وعلى  ولهم.  بهم  هي  البشر،  إلى  مآلها  فالتنمية 
البشر أن يتشاركوا في تحقيقها، في جو من التوازن 
جمعاء  البشرية  وعلى  األرض.  كوكب  وبين  بينهم 
أن تسعى إلى تحقيق السالم واالزدهار لكل أبنائها. 
وتتطلب التنمية البشرية اعتراف الجميع بأن البشر 
التنمية  وأن  وأهميتها،  الحياة  قيمة  في  يتساوون 
البشرية للجميع تبدأ بأكثر الناس تأخرًا في الطريق.
ويقدم تقرير التنمية البشرية لعام 2016 مساهمة 
فكرية في تناول القضايا، التي نؤمن كل اإليمان أن 
من الواجب حلها، إذا كان لنا يومًا ما أن نبلغ المنتهى 

معًا، ومعًا ننظر إلى الوراء، فال نرى أحدًا .
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دليل القارئ
تعطي الجداول اإلحصائية السبعة عشر في الملحق صورة عامة عن 
أبعاد التنمية البشرية. وتتناول الجداول الستة األولى مجموعة األدلة 
في  الواردة  األدلة  هذه  وقيمة  ومكّوناتها.  البشرية  للتنمية  المركّبة 
الجداول هي حصيلة تقديرات أجراها مكتب تقرير التنمية البشرية. 
التنمية  مؤشرات  من  أوسع  مجموعة  المتبقية  الجداول  وتتضمن 
حسب  مجموعات  في  للبلدان  توزيع  التتّبع  لوحتي  وفي  البشرية. 

مؤشر. كل  ضمن  األداء 
حتى  المتاحة  البيانات  إلى  الجداول  تركيب  في  المكتب  واستند 
المالحظات.  في  ذلك  خالف  إلى  يشر  لم  ما   ،2016 أيلول/سبتمبر   1
الفنية  والمالحظات  والمؤشرات  األدلة  جميع  على  االطالع  ويمكن 
اإلضافية  المعلومات  ومصادر  المركبة،  األدلة  حساب  بطرق  المتعلقة 

 .http://hdr.undp.org/en/data العنوان:  على 
قيمة  حسب  بالترتيب  الجداول  في  والمناطق  البلدان  وترد 
البيانات  دقة  تحليل  من  ويتبّين    .2015 لعام  البشرية  التنمية  دليل 
وموثوقيتها أن دليل التنمية البشرية يصبح غير ذي مدلول إحصائي 
عند المنزلة العشرية الرابعة. لذلك، ُأعطي الترتيب نفسه للبلدان التي 
تساوت في قيمة دليل التنمية البشرية حتى المنزلة العشرية الثالثة. 

المصادر والتعاريف

الوكاالت  عن  الصادرة  البيانات  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  يعتمد 
والخبرات  الموارد  وتملك  بالصالحية  تتمتع  التي  المختصة،  الدولية 
البيانات الوطنية حول المؤشرات المحددة، ما لم يشر  الالزمة لجمع 

ذلك.  إلى خالف 
وترد في آخر كل جدول تعاريف المؤشرات والمصادر التي اسُتمّدت 
منها جميع البيانات األصلية المدرجة في الجدول. وترد تفاصيل هذه 

المصادر كاملة في قائمة المراجع اإلحصائية.

تحديث المنهجية

المركبة  األدلة  مجموعة   2016 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  يتضمن 
كاملة وهي دليل التنمية البشرية، ودليل التنمية البشرية معداًل بعامل 
بين  الفوارق  ودليل  الجنس،  حسب  التنمية  ودليل  المساواة،  عدم 
الجنسين، ودليل الفقر المتعدد األبعاد. وقد استخدمت منهجية تقرير 
عام 2015 نفسها لحساب هذه األدلة. ويمكن االطالع على التفاصيل 
http://hdr. في المالحظات الفنية من 1 إلى 5 المتاحة على الموقع
.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
وقد استحدثت في هذا التقرير لوحتا تتّبع تستخدم فيهما األلوان 
مراحل  الجنسين في مختلف  بين  الفوارق  البلدان، وهما عن  لتوزيع 
حسب  مجموعات  في  البلدان  وتوّزع  المستدامة.  والتنمية  الحياة 

مؤشر. كل  أدائها ضمن 

المقارنة بين فترات زمنية ومع أعداد أخرى من التقرير

في  البيانات  جمع  تتوّلى  التي  والدولية  الوطنية  الوكاالت  تعمل 
عام.  بعد  عامًا  بياناتها  سلسلة  تحسين  على  اختصاصها  مجاالت 
هذا  في  الواردة  البيانات  تكون  لن  المستمرة،  العملية  لهذه  ونتيجة 
التقرير، وضمنها قيمة دليل التنمية البشرية وترتيب البلدان وفقًا لهذا 
الدليل، قابلة للمقارنة باألرقام التي وردت في تقارير األعوام السابقة. 
التي  التطورات   2 اإلحصائي  الجدول  في  المتسقة  البيانات  وتبّين 

سجلها دليل التنمية البشرية ألغراض المقارنة بين األعوام والبلدان.

الفوارق بين التقديرات الوطنية والدولية

والتقديرات  الوطنية  التقديرات  بين  الفوارق  بعض  أحيانًا  تالحظ 
على  تحرص  الدولية  فالوكاالت  عديدة.  عوامل  إلى  مرّدها  الدولية 
بين  للمقارنة  قابلة  الوطنية  البيانات  لجعل  موحدة  بمعايير  االلتزام 
ال  فقد  التقديرات.  تستخدم  البيانات  توفر  عدم  حال  وفي  البلدان، 
الوطنية. وعندما يالحظ مكتب  البيانات  الدولية آخر  للوكاالت  تتاح 
الوطنية  الهيئات  بشأنها  يراجع  الفوارق،  هذه  البشرية  التنمية  تقرير 

البيانات. جمع  عن  المسؤولة  والدولية 

مجموعات البلدان والمجاميع اإلحصائية

تتضمن الجداول مجاميع إحصائية عائدة إلى مجموعات البلدان.  وال 
بيانات  توفر  في حال  إال  بلدان  إلى مجموعة  العائد  المجموع  يدرج 
البيانات  هذه  تمثل  أن  على  األقل،  على  المجموعة  بلدان  نصف  عن 
التي  البلدان  إلى  المجاميع  المجموعة. ولذلك تعود  ثلثي عدد سكان 

البيانات.   عنها  تتوفر 

التصنيف	حسب	التنمية	البشرية

أربع  في  البشرية  التنمية  دليل  مؤشرات  قيمة  حسب  البلدان  توّزع 
مجموعات هي: مجموعة التنمية البشرية المنخفضة حيث تكون قيمة 
حيث  المتوّسطة  البشرية  التنمية  ومجموعة  0.550؛  من  أقل  الدليل 
تتراوح قيمة الدليل بين 0.550 و0.699؛ ومجموعة التنمية البشرية 
الدليل بين 0.700 و0.799؛ ومجموعة  المرتفعة، حيث تتراوح قيمة 
التنمية البشرية المرتفعة جدًا حيث تكون قيمة الدليل 0.800 أو أكثر.

مجموعات	البلدان	

المتحدة  األمم  برنامج  تصنيف  حسب  مجموعات  في  البلدان  توّزع 
اإلنمائي للمناطق. ويشمل التقرير مجموعات أخرى مثل أقل البلدان 
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نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية حسب تصنيف األمم المتحدة 
 .)www.unohrlls.org(

البلدان	النامية	

البلدان  مجموعة  ضمن  المصنفة  للبلدان  مجاميع  الجداول  تتضمن 
النامية.

منظمة	التعاون	االقتصادي	والتنمية	

التعاون  منظمة  في  األعضاء  البلدان  مجاميع  الجداول  تتضمن 
وثالثة  متقدمًا  بلدًا   32 منها  بلدًا،   35 وعددها  والتنمية،  االقتصادي 
البلدان  المجاميع  وتغطي  والمكسيك(.  وشيلي  )تركيا  نامية  بلدان 

البيانات. عنها  تتوفر  التي 

مالحظة عن البلدان

البيانات عن الصين ال تشمل هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة( 
وماكاو الصين )منطقة إدارية خاصة( ومقاطعة تايوان الصينية. 

الرموز 

الشرطة بين العامين كما في 2005-2014 تعني أن البيانات تعود إلى 
المائلة  المحددة؛ والشرطة  الفترة  بيانات خالل  آخر سنة تتوفر عنها 
ومعدالت  المبينة.  السنوات  متوسط  تعني   2014/2005 العامين  بين 
النمو هي المتوّسطات السنوية لمعدالت النمو بين أول سنة وآخر سنة 

من الفترة المحّددة.
ترد في الجداول الرموز التالية: 

تعني أن البيانات غير متوفرة عالمة )..( 
تعني أّن القيمة منخفضة جدًا عالمة )0( أو )0.0( 

أو ال تستحق الذكر  
تعني ال ينطبق عالمة )_( 

كلمة شكر للمصادر اإلحصائية

اسُتند في حساب أّدلة التقرير المركبة وفي مصادره اإلحصائية إلى 
مجموعة متنّوعة من الخبرات المتخصصة العريقة في إنتاج البيانات 
بالشكر  البشرية  التنمية  الدولي. ويخّص مكتب تقرير  المستوى  على 
واالتحاد  لالتصاالت،  الدولي  واالتحاد  الدولي،  البرلماني  االتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في 
األمم المتحدة، والبنك الدولي، ودراسة الدخل في لكسمبرغ، وشركة 
البيانات  وقاعدة  وغالوب،  الدولي،  النقد  وصندوق   ،ICF Macro
الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  االجتماعية-االقتصادية 

واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
رصد  ومركز  الكوارث،  عن  الناجمة  األوبئة  أبحاث  ومركز  والتنمية، 
أبحاث  ومعهد  السياسات،  لبحوث  السوري  والمركز  الداخلي،  التشرد 
المتحدة  األمم  لمنظمة  التابع  اإلحصاء  ومعهد  الجنائية،   السياسات 
اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  األمم  ومفوضية  الثقافة،  والعلم  للتربية 
اإلحصائي  والمكتب  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضية 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  األوروبية،  للجماعات 
والجريمة، ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية في 
الدولية،  العمل  ومنظمة  العالمية،  الصحة  ومنظمة  المتحدة،  األمم 
وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ووكالة 
الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم 
التي يشرف  بالتعليم  الدولّية الخاصة  البيانات  األدنى. وننّوه بقاعدة 
وا  )Robert Barro( من جامعة هارفرد، وجونغ  بارو  روبيرت  عليها 
لي )Jong-Wha Lee( من جامعة كوريا، إذ كانت من المصادر القّيمة 

التقرير. أدلة  إليها في حساب  اسُتند  التي 

الجداول اإلحصائية

الخمسة  المركبة  البشرية  التنمية  أدّلة  األولى  الستة  الجداول  تتناول 
وعناصرها.

منذ عام 2010، تحسب في تقرير التنمية البشرية أربعة أدلة مرّكبة 
بعامل عدم  البشرية معداًل  التنمية  البشرية، ودليل  التنمية  دليل  هي 
الفقر المتعدد األبعاد.  الفوارق بين الجنسين، ودليل  المساواة، ودليل 
الذي  الجنس  حسب  التنمية  دليل   2014 عام  تقرير  في  واسُتحدث 

للنساء وللرجال على حدة.  الدليل محسوبًة  يقارن قيمة 
تعطي  المؤشرات  من  واسعة  مجموعة  األخرى  الجداول  وتتضمن 

بلد. البشرية في كل  التنمية  صورة أشمل عن 
الجدول 1، دليل التنمية البشرية وعناصره، يورد البلدان بالترتيب 
قيمة  وتفاصيل   ،2015 لعام  البشرية  التنمية  دليل  قيمة  حسب 
والدخل.  )مؤشران(،  والتعليم  المتوّقع،  العمر  أي  الدليل  مؤشرات 
دليل  قيمة  البلدان حسب  ترتيب  في  التغّير  أيضًا  الجدول  ويتضمن 
قيمة  حسب  والترتيب  اإلجمالي،  القومي  والدخل  البشرية  التنمية 
البيانات  آخر  إلى  باالستناد  األرقام  ُحسبت  وقد   ،2014 لعام  الدليل 

 .2016 عام  حتى  المتاحة  المنقحة 
الجدول 2، اتجاهات دليل التنمية البشرية، 1990-2015، يتضمن 
عام  في  الدليل  قيمة  بمقارنة  يسمح  زمني  تسلسل  في  الدليل  قيمة 
الجدول  أرقام  ُحسبت  وقد  السابقة.  األعوام  في  بقيمته   2015
 ،2016 عام  حتى  المتاحة  المنقحة  البيانات  آخر  إلى  باالستناد 
باستخدام المنهجية نفسها التي حسب على أساسها دليل عام 2015. 
على  الدليل  قيمة  حسب  البلدان  ترتيب  في  التغّير  الجدول  ويبّين 
مدى السنوات الخمس األخيرة والمتوّسط السنوي لمعدالت نمّوه في 
زمنية مختلفة هي 1990-2000، و2000-2010، و2010- أربع فترات 

و2015-1990.  ،2015
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المساواة،  عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  دليل   ،3 الجدول 
معداًل  البشرية  التنمية  دليل  هما  المساواة،  لعدم  مقياسين  يتضمن 
عدم  بسبب  األصلي  الدليل  قيمة  في  والنقص  المساواة  عدم  بعامل 
عدم  بعامل  المعدل  البشرية  التنمية  دليل  يقتصر  وال  المساواة. 
في  بلد  كل  في  المحققة  اإلنجازات  متوّسط  قياس  على  المساواة 
اإلنجازات  هذه  توّزع  كيفّية  يبّين  بل  والدخل،  والتعليم  الصحة 
المساواة  عدم  بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  ودليل  السكان.  على 
المساواة.  عدم  حساب  بعد  البشرية  للتنمية  الفعلي  المستوى  هو 
المساواة  عدم  بعامل  المعدل  والدليل  األصلي  الدليل  بين  والفارق 
نتيجة  البشرية  التنمية  لدليل  المحتمل  المستوى  في  “الخسارة”  هو 
الجدول  البلد. ويتضّمن  الدليل داخل  توّزع قيمة  المساواة في  لعدم 
عدم  ألوجه  مرجح  غير  متوسط  وهو  المساواة  عدم  معامل  أيضًا 
المساواة في األبعاد الثالثة. ويبّين الجدول الفارق في الترتيب لكل 
بعامل  معداًل  البشرية  التنمية  ودليل  البشرية  التنمية  دليل  بين  بلد 
بعد  يتراجع  البلد  ترتيب  أّن  تعني  السلبّية  والقيمة  المساواة.  عدم 
أيضًا  الجدول  المساواة. ويتضمن  بعامل عدم  المعدل  الدليل  حساب 
ثالثة مقاييس معيارية لعدم المساواة في الدخل، هي نسبة الشريحة 
وهي  بالما  ونسبة  األفقر؛  الخمسية  الشريحة  إلى  األغنى  الخمسية 
حصة أغنى 10 في المائة من الدخل مقسومة على حصة أفقر 40 في 

للدخل. جيني  ومعامل  منه؛  المائة 
الجدول 4، دليل التنمية حسب الجنس، يتضمن قيمة دليل التنمية 
بين  النسبة  وتشكل  حدة.  على  والرجال  النساء  من  لكل  محسوبة 
القيمتين دليل التنمية حسب الجنس. وكل ما قاربت النسبة 1 )واحد( 
عناصر  أيضًا  الجدول  ويتضمن  والرجال.  النساء  بين  الفارق  تقّلص 
دليل التنمية البشرية لطول العمر والتعليم )مؤشران( والدخل مفّصلة 
حسب الجنس، وترتيب مجموعات البلدان الخمس حسب االنحراف 

المطلق للدليل عن 1 )واحد(.
مركبًا  مقياسًا  يتضمن  الجنسين،  بين  الفوارق  دليل   ،5 الجدول 
للفوارق بين الجنسين في أبعاد الصحة اإلنجابية والتمكين والمشاركة 
في سوق العمل. وتقاس الصحة اإلنجابية بمؤشرين هما نسبة وفّيات 
بعدد  التمكين  ويقاس  المراهقة؛  سن  في  الوالدات  ومعدل  األمهات 
المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس النيابية، ونسبة الحاصالت 
على جزء من التعليم الثانوي على األقل؛ وتقاس المشاركة في سوق 
دليل  قيمة  انخفاض  ويشير  العاملة.  القوى  في  بالمشاركة  العمل 
الفوارق بين الجنسين، والعكس  الفوارق بين الجنسين إلى انخفاض 

صحيح.
يلّخص  النامية،  البلدان  األبعاد:  المتعدد  الفقر  دليل   ،6 الجدول 
التعليم  في  األشخاص  منها  يعاني  التي  المختلفة  الحرمان  أوجه 
والصحة والمعيشة. ويقيس الدليل حدوث الفقر بعدد السكان الذين 
الحرمان  بالدخل، وشدة  األبعاد غير مرتبط  يعيشون في فقر متعدد 
بعدد أوجه الحرمان التي يعاني منها الفقراء في آن. ويصّنف الجدول 
السكان ضمن فئات تحددها شّدة الحرمان فيكونون معّرضين لخطر 
الفقر المتعدد األبعاد، أو يعانون من فقر متعدد األبعاد، أو هم في فقر 
ويتضمن  المدقع.  الفقر  من  الحرمان  أبعاد  حصة  أيضًا  ويورد  مدقع، 
دون  يعيشون  الذين  السكان  نسبة  أي  الدخل،  لفقر  مقياسًا  الجدول 
خط الفقر الوطني والذين يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم 

المتعدد  الفقر  دليل  حساب  في  وتستخدم  الشرائية.  القوة  بمعادل 
األبعاد المنهجية المنقحة التي استحدثت في تقرير عام 2014. وقد 
العشرة  المؤشرات  على  التعديالت  بعض  المنهجية  هذه  في  أدخلت 
لدليل الفقر المتعدد األبعاد. فاستعيض عن الوزن حسب العمر بالطول 
هو  التقزم  ألّن  الخامسة،  سن  دون  األطفال  فئة  في  العمر  حسب 
األطفال ضمن  وفيات  وُحسبت  المزمن.  التغذية  لسوء  أفضل  مؤشر 
الصحية في حال حدثت خالل خمس  الخدمات  من  الحرمان  أوجه 
التعليم  من  للحرمان  األدنى  الحد  قياس  وُرفع  المسح.  قبل  سنوات 
المدرسة، عماًل  الدراسة في  إلى ست سنوات من  من خمس سنوات 
بتعريف التعليم االبتدائي المعتمد في األهداف اإلنمائية لأللفية وفي 
مؤشرات  نطاق  واتسع  والكتابة.  بالقراءة  لإللمام  الدولية  المقاييس 
لتشمل  المعيشية  األسر  بأصول  المتعلقة  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل 

المدن. األرياف كما في  األسر في 
من  السكان  عن  مؤشرات  يتضمن  السكان،  اتجاهات   ،7 الجدول 
ومعدالت  اإلعالة،  ونسب  الوسيط،  والعمر  اإلجمالي،  العدد  حيث 
الخصوبة اإلجمالية، تساعد في تقييم حجم األعباء الملقاة على عاتق 

معّين. بلد  في  العاملة  القوى 
الرضع  صّحة  عن  مؤشرات  يتضمن  الصحية،  الحالة   ،8 الجدول 
أول  في  الطبيعية  الرضاعة  من  حصريًا  تغذوا  الذين  الرضع  )نسبة 
الخناق  لم يحّصنوا ضد  الذين  الرضع  أشهر من عمرهم، ونسبة  ستة 
وصحة  الرضع(،  وفيات  ومعدل  الحصبة،  وضد  والكزاز  والشهاق 
الخامسة  دون سن  األطفال  ونسبة  األطفال،  وفيات  )معدل  األطفال 
البالغين  وفيات  )معدل  البالغين  وصحة  التقّزم(،  من  يعانون  الذين 
حسب الجنس، والوفيات بسبب المالريا وداء السل، ومعدالت انتشار 
فيروس نقص المناعة البشرية، وسنوات العمر المتوقعة بعد الستين(. 
وتقاس نوعّية الرعاية الصحية باستخدام مؤشرين هما عدد األطباء 
لكل 10,000 من السكان، وحصة اإلنفاق العام على الصحة من الناتج 

اإلجمالي.  المحلي 
لرصد  مؤشرات  يتضمن  التعليم،  في  اإلنجازات   ،9 الجدول 
الجدول مؤشرات  ويشمل  التعليم.  نوعية  لقياس  التعليم ومؤشرات 
البالغين والشباب  إلمام  إلى معدالت  باالستناد  العلمي،  التحصيل  عن 
جزء  على  الحاصلين  السكان  من  البالغين  ونسبة  والكتابة،  بالقراءة 
بالتعليم  االلتحاق  نسب  وتستكمل  األقل.  على  الثانوي  التعليم  من 
المرحلة  من  التسرب  بمعدالت  تعليمي  مستوى  كل  في  اإلجمالية 
التعليم  نوعّية  عن  مؤشرين  الجدول  ويشمل  التعليم.  من  االبتدائية 
التعليم  في  لألساتذة  التالميذ  ومعدل  المدربين  المعلمين  عدد  هما 
االبتدائي. ويتضمن الجدول أيضًا مؤشرًا عن حصة اإلنفاق العام على 

اإلجمالي. المحلي  الناتج  من  التعليم 
مجموعة  يتضمن  الموارد،  وتركيبة  القومي  الدخل   ،10 الجدول 
وتكوين  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  منها  الكلي  االقتصاد  من مؤشرات 
رأس المال الثابت اإلجمالي، والضرائب على الدخل، واألرباح والعوائد 
رأس  وتكوين  الضريبية.  اإليرادات  من  المئوية  بالنسبة  الرأسمالية 
المستثمر  الوطني  للدخل  تقريبي  مؤشر  هو  اإلجمالي  الثابت  المال 
وغير المستهلك. ويتراجع هذا المؤشر عندما يكون االقتصاد في حالة 
من عدم اليقين أو الركود. ومؤشر اإلنفاق العام هو النفقات الحكومية 
على االستهالك النهائي )الحصة من الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط 
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االئتمان  هما  ين،  الدَّ عن  مؤشرين  الجدول  ويتضّمن  السنوي(.  النمو 
ين، محسوبين  المحلي الممنوح من القطاع المالي ومجموع خدمة الدَّ
القومي  الدخل  أو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئوية  بالنسبة 
اإلجمالي. ويقيس دليل أسعار االستهالك التضخم. ويتضمن الجدول 
ودليل األسعار  مستوى  دليل  هما  األغذية،  أسعار  عن   مؤشرين 

تقّلب األسعار. 
الجدول 11، العمل والتشغيل، يتضمن مؤشرات عن عنصرين هما 
العاملين  للتشغيل هما نسبة  التشغيل والبطالة. ويركز على مؤشرين 
الجدول  في  وترد  العاملة.  القوى  في  المشاركة  ومعدل  السكان  من 
ومؤشرات  والخدمات  الزراعة  قطاعي  في  التشغيل  عن  بيانات 
الجدول  ويجمع  البطالة.  أنماط  ومختلف  المستقر  غير  التشغيل  عن 
مؤشرات عن عمل األطفال والفقراء العاملين، ويقاس األمن في العمل 

التقاعد. ومعاشات  المدفوعة  األمومة  إجازة  هما  بمؤشرين 
باألمان.  السكان  يتناول مدى شعور  البشري،  األمن   ،12 الجدول   
الالجئين  وأعداد  المسجلة،  للوالدات  المئوية  النسبة  يورد  وهو 
النازحين داخليًا. كما يتضّمن عدد السكان  حسب بلد المنشأ، وأعداد 
وترد  والسجناء.  األيتام،  وعدد  الطبيعية،  الكوارث  بسبب  المشردين 
)حسب  واالنتحار  القتل  جرائم  عن  مؤشرات  أيضًا  الجدول  في 
الجنس(، ويتضمن مؤشرًا عن العنف ضد المرأة ومقياسًا لعمق العجز 

الغذائي.
الجدول 13، التكامل الدولي، يتضمن مؤشرات عن مختلف أوجه 
العولمة. وفي الجدول ُيقاس حجم التجارة الدولية بنسبتها من الناتج 
المباشر  األجنبي  باالستثمار  المال  رأس  وتدفق  اإلجمالي،  المحلي 
ورأس المال الخاص والمساعدة اإلنمائية الرسمية وحركة التحويالت. 
المهاجرين  وعدد  الهجرة،  معدل  بصافي  األشخاص  حركة  وتقاس 
الوافدين، وصافي عدد الطالب في التعليم العالي من الخارج )بالنسبة 
وعدد البلد(  في  العالي  بالتعليم  الملتحقين  مجموع  من   المئوية 

بنسبة  الدولية  االتصاالت  حجم  وُيقاس  الوافدين.  الدوليين  السّياح 
الهاتف  في  االشتراكات  وعدد  اإلنترنت  يستخدمون  الذين  السكان 
بين  التغّير في هذه االشتراكات  السكان، ونسبة  لكل 100 من  النقال 

و2015.  2010 عامي 
شعور  يقيس  بالرفاه،  الشعور  تكميلية:  مؤشرات   ،14 الجدول 
السكان بالرفاه، من خالل مؤشرات تعّبر عن آراء األفراد وتصّوراتهم 
والرعاية  التعليم،  نوعّية  ومنها  البشرية  التنمية  أبعاد  بشأن  الذاتية 
الشخصية،  والسالمة  العمل،  وسوق  المعيشة،  ومستويات  الصحية، 
والرضا العام بحرّية الخيار وبالحياة. ويتضّمن الجدول أيضًا مؤشرات 

والحكومة.  المجتمع  حيال  السكان  انطباع  تقيس 
يتضمن  اإلنسان،  لحقوق  األساسية  المعاهدات   ،15 الجدول 
معلومات عن تاريخ تصديق الدول على المعاهدات األساسية لحقوق 
اإلنسان. وتشمل االتفاقيات اإلحدى عشرة المختارة الحقوق المدنية 
والحقوق  والثقافية؛  واالقتصادية  االجتماعية  والحقوق  والسياسية؛ 

أساس  على  التمييز  أشكال  جميع  على  بالقضاء  المرتبطة  والحريات 
العمال  وحقوق  األطفال،  حقوق  وحماية  والعنف،  الجنس  أو  العرق 
التعذيب  أيضًا  تغطي  وهي  اإلعاقة.  ذوي  واألشخاص  المهاجرين 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره 

القسري.  االختفاء  من  والحماية  المهينة 
مراحل  مختلف  في  الجنسين  بين  الفوارق   ،1 التتبع  لوحة 
الجنسين  بين  الفوارق  عن  المؤشرات  من  مجموعة  تتضمن  الحياة، 
المتقدمة.  والسن  والبلوغ،  والشباب،  الطفولة  الحياة:  مراحل  في 
والتشغيل،  العمل  وسوق  والتعليم،  بالصحة،  المؤشرات  وترتبط 
االجتماعية.  والحماية  البرلمان،  في  والمقاعد  القيادية،  والمناصب 
وبعض المؤشرات يقتصر على النساء، في حين يتضمن البعض اآلخر 
ثالث  على  مؤشر  كل  ضمن  البلدان  وتوّزع  الذكور.  إلى  اإلناث  نسبة 
األعلى  المجموعة  هي  تقريبًا  تتساوى  ألوان  ثالثة  من  مجموعات 
عند  اإلناث  إلى  الذكور  نسبة  مؤشر  ويستثنى  والدنيا.  والوسطى 
المؤشر  هذا  ضمن  البلدان  وتوّزع  هذه،  التصنيف  طريقة  من  الوالدة 
النسبة  فيها  تتراوح  التي  الطبيعية  المجموعة  هما  مجموعتين  في 
فيها  النسبة  تخرج  التي  البلدان  ومجموعة  )ضمنًا(  و1.07   1.04 بين 
عن النطاق الطبيعي فتنحاز ألحد الجنسين. وللفارق في نسبة الذكور 
الوالدة أثر على مستويات اإلحالل، ويمكن أن يكون  إلى اإلناث عند 
المستقبل  واجتماعية في  اقتصادية  مؤشرًا الحتمال حدوث مشاكل 
ودلياًل على التفريق بين الجنسين. وتشّكل البلدان التي تبلغ فيها قيمة 
دليل الفوارق بين الجنسين حوالى 1 المجموعة ذات أفضل اإلنجازات. 
الذي  الجنس  عن  النظر  بصرف  واحد  هو  المساواة  عن  واالنحراف 
سّجل اإلنجازات. وليس المقصود اقتراح حدود دنيا أو غايات عددية 
توزيع  عن  تفاصيل   6 الفنية  المالحظة  وتتضمن  المؤشرات.  لهذه 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( البلدان في هذه اللوحة

.)hdr2016_technical_notes.pdf
لوحة التتبع 2، التنمية المستدامة، تتضمن مجموعة من المؤشرات 
وتتضمن  واالجتماعية.  واالقتصادية  البيئية  المستدامة  التنمية  عن 
استهالك  في  والتغّيرات  المستويات  البيئية  االستدامة  مؤشرات 
الطاقة المتجددة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومساحة الغابات، 
االقتصادية  االستدامة  مؤشرات  وتغطي  العذبة.  المياه  وسحب 
ين الخارجي،  نضوب الموارد الطبيعية، واالدخار الوطني، ورصيد الدَّ
واإلنفاق العام على البحث والتطوير، وتنّوع االقتصاد. أما االستدامة 
االجتماعية فتقاس بالتغّير في الدخل والفوارق بين الجنسين ونسبة 
إعالة المسنين. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات 
والوسطى  األعلى  المجموعة  هي  تقريبًا  تتساوى  ألوان  ثالثة  من 
لهذه  عددية  غايات  أو  دنيا  حدود  اقتراح  المقصود  وليس  والدنيا. 
البلدان  توزيع  عن  تفاصيل   7 الفنية  المالحظة  وتتضمن  المؤشرات. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( اللوحة  هذه  في 

.)hdr2016_technical_notes.pdf
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بدوالر 2011(

201520152015a2015a201520152014الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.94981.717.712.767,61451النرويج1
b13.242,822193 0.93982.520.4أستراليا2
0.93983.116.013.456,36472سويسرا2
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f42,582129 0.92082.216.313.1كندا10
0.92079.216.513.253,245111الواليات	المتحدة	األمريكية10
212–0.91784.215.711.654,265هونغ	كونغ	الصين	)منطقة	إدارية	خاصة(12
b12.532,8702013 0.91582.019.2نيوزيلندا13
0.91382.316.112.346,251215السويد14
g14.612.4 h75,065 e,i–1114 0.91280.2ليختنشتاين15
0.90980.816.313.337,9311016المملكة	المتحدة16
c37,2681017 0.90383.715.312.5اليابان17
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0.89080.617.312.128,6641325سلوفينيا25
0.88783.316.310.933,573627إيطاليا26
0.88482.817.79.832,779726إسبانيا27
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0.86681.117.210.524,8081629اليونان29
c26,3621231 0.86577.016.512.5إستونيا30
f72,843–2530 0.86579.014.99.0بروني	دار	السالم	30
g13.5 d10.347,979 j–1832 0.85881.5أندورا32
0.85680.314.311.729,459434قبرص33
e–3233 0.85678.313.49.8129,916قطر33
0.85680.714.611.329,500335مالطة33
0.85577.616.411.924,1171136بولندا36
0.84873.516.512.726,006737ليتوانيا37
0.84782.016.39.921,6651638شيلي38
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f22,589744 0.83074.316.011.7التفيا44
f20,945 l1245 0.82776.517.39.9األرجنتين45
0.82777.515.311.220,2911446كرواتيا45
k9.4 m37,236–1946 0.82476.714.5البحرين47
n15,4102449 0.80776.415.111.3الجبل	األسود48
0.80470.315.012.023,286148االتحاد	الروسي49
0.80274.814.710.819,4281151رومانيا50
e–4850 0.80074.513.37.376,075الكويت51

 تنمية بشرية مرتفعة 
0.79671.515.712.015,6291951بيالروس52
m34,402–2153 0.79677.013.78.1ُعمان52
0.79577.415.58.619,148854أوروغواي54
n14,9522054 0.79575.815.310.5بربادوس54
c16,2611357 0.79474.315.010.8بلغاريا56
f22,093–356 0.79469.615.011.7كازاخستان56
k10.921,565–358 0.79275.612.7جزر	البهاما58
1359–0.78974.913.110.124,620ماليزيا59
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g14.312.3 k13,7712162 0.78872.9باالو60
0.78877.813.09.919,470060بنما60
k20,907–461 0.78676.213.99.2أنتيغوا	وبربودا62
k23,886–1563 0.78273.314.19.4سيشيل63
0.78174.615.29.117,948164موريشيوس64
o10.928,049–2564 0.78070.512.7ترينيداد	وتوباغو65
0.77675.014.410.812,2022266صربيا66
0.77679.614.28.714,0061466كوستاريكا66
m7,455 p4869 0.77579.613.911.8كوبا68
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0.74374.912.711.38,1892885أرمينيا84
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f9,770–18126 0.64065.111.76.7ناميبيا125
c6,884–5125 0.63866.510.38.4غيانا127
k9.7 d3,29122126 0.63869.311.7ميكرونيزيا	-	الواليات	الموحدة127
q2,60130129 0.62769.611.310.4طاجيكستان129
0.62573.311.26.24,46611130هندوراس130
c5,663–4131 0.62468.311.76.3الهند131
n7,081–12132 0.60769.912.53.1بوتان132
q5,371 l–1133 0.60568.512.54.4تيمور	-	ليشتي133
o6.8 n2,80523134 0.59772.110.8فانواتو134
k5.5 q21,517–79137 0.59257.99.2غينيا	اإلستوائية135
c5,503–7135 0.59262.911.16.3الكونغو135
k2,47523136 0.58866.211.97.8كيريباس137
n5,049–2137 0.58666.610.85.2جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية138
c3,3418140 0.57972.010.25.2بنغالديش139
f3,4647139 0.57960.812.56.9زامبيا139
f3,8395140 0.57961.511.56.9غانا139
0.57466.612.05.33,07012142سان	تومي	وبرينسيبي142
q3,09510143 0.56368.810.94.7كمبوديا143
n2,33719144 0.55870.012.24.1نيبال144
m4.7 f4,943–6146 0.55666.19.1ميانمار145
f2,88110147 0.55562.211.16.3كينيا146
10148–0.55066.48.15.15,031باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
n7,522–33149 0.54148.911.46.8سوازيلند148
s2,441 t13145 0.53669.79.05.1الجمهورية	العربية	السورية149
q6,291–27150 0.53352.711.45.0أنغوال150
0.53165.58.95.82,46710152جمهورية	تنزانيا	المتحدة151
q5,443–23151 0.52753.110.06.0نيجيريا152
c2,8942154 0.51856.010.46.1الكاميرون153
k4.3 f2,7124153 0.51662.89.9بابوا	غينيا	الجديدة154
0.51659.210.37.71,58820158زمبابوي154
m5.3 d1,56119155 0.51568.19.6جزر	سليمان156
f3,527–12155 0.51363.28.54.3موريتانيا157
n1,32025157 0.51265.510.36.1مدغشقر158
0.49864.710.83.81,61714162رواندا159
q1,33522160 0.49763.611.14.8جزر	القمر160
f3,319–12161 0.49750.110.76.1ليسوتو160
m2,2503163 0.49466.99.52.8السنغال162
m1,6708165 0.49359.210.05.7أوغندا163
k5.2 c1,6579164 0.49363.19.1هايتي163
22165–0.49063.77.23.53,846السودان165
q1,26218167 0.48760.212.04.7توغو166
c1,9791168 0.48559.810.73.5بنن167
c2,300–4159 0.48264.19.03.0اليمن168
f1,8711169 0.47960.710.13.6أفغانستان169
f1,07316170 0.47663.910.84.4مالوي170
f3,163–20172 0.47451.98.95.0كوت	ديفوار171
k3,216–22171 0.47362.36.34.1جيبوتي172
f1,5413173 0.45260.58.93.3غامبيا173
q1,5235174 0.44864.68.42.6إثيوبيا174
9175–0.44258.58.42.32,218مالي175
0.43559.19.86.168015178جمهورية	الكونغو	الديمقراطية176
f68313177 0.42761.29.94.4ليبريا177
m2.9 k1,3693179 0.42455.59.2غينيا	-	بيساو178
k1,4901181 0.42064.25.03.9إريتريا179
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1  دليل التنمية
البشرية

 العمر المتوقع
عند الوالدة

 العدد المتوقع
لسنوات الدراسة

 متوسط
سنوات الدراسة

نصيب الفرد من الدخل 
القومي اإلجمالي

الترتيب حسب نصيب 
الفرد من الدخل القومي 
اإلجمالي ناقص الترتيب 

حسب دليل التنمية البشرية
الترتيب حسب دليل 

التنمية البشرية

)بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة
)بمعادل القوة الشرائية 

بدوالر 2011(

201520152015a2015a201520152014الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

f1,529–1176 0.42051.39.53.3سيراليون179
n1,882–12179 0.41856.14.94.8جمهورية	جنوب	السودان181
q1,0984182 0.41855.59.13.5موزامبيق181
q1,0584182 0.41459.28.82.6غينيا183
c6915184 0.40457.110.63.0بوروندي184
q1,537–8185 0.40259.07.71.4بوركينا	فاسو185
n1,991–19186 0.39651.97.32.3تشاد186
f8891187 0.35361.95.41.7النيجر187
n5874188 0.35251.57.14.2جمهورية	أفريقيا	الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
....5,395........توفالو

....4,412........جزر	مارشال
........70.512.0..جمهورية	كوريا	الشعبية	الديمقراطية

....50,063..15.1....سان	مارينو
....294....55.7..الصومال
..............موناكو

....k..12,058 9.7....ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

——0.89279.416.412.239,605تنمية	بشرية	مرتفعة	جدًا
——0.74675.513.88.113,844تنمية	بشرية	مرتفعة

——0.63168.611.56.66,281تنمية	بشرية	متوسطة
——0.49759.39.34.62,649تنمية	بشرية	منخفضة

——0.66870.011.87.29,257البلدان النامية
المناطق

——0.75175.214.18.314,028أمريكا	الالتينية	والبحر	الكاريبي
——0.75672.613.910.312,862أوروبا	وآسيا	الوسطى

——0.62168.711.36.25,799جنوب	آسيا
——0.52358.99.75.43,383جنوب	الصحراء	األفريقية	الكبرى

——0.68770.811.76.814,958الدول	العربية
——0.72074.213.07.712,125شرق	آسيا	والمحيط	الهادئ

——0.50863.69.44.42,385أقل البلدان نموًا
——0.66770.311.58.17,303الدول الجزرية الصغيرة النامية

——0.88780.315.911.937,916منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
——0.71771.612.38.314,447العالم

تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع
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مالحظات

a .بيانات عام 2015 أو آخر البيانات المتوفرة

b  لحساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى للعدد
المتوقع لسنوات الدراسة 18 سنة.

c  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى تقديرات
.Barro and Lee 2016  من

d .باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني

e  لحساب دليل التنمية البشرية، اعتبر الحد األقصى لنصيب
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.

f .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى بيانات من

g .UNDESA 2011 البيانات من

h  اعتمد لحساب هذا الرقم متوسط سنوات الدراسة في النمسا
وسويسرا.

i  تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو
المتوقع في سويسرا.

j  تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو
المتوقع في إسبانيا.

k  .باالستناد إلى خط التراجع بين البلدان

l  تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 United Nations Statistics ؛World Bank 2016a من

.Division 2016a

m  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.UNESCO Institute for Statistics 2016  من

n  باالستناد إلى المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي
أجرتها اليونيسف للفترة 2015-2006.

o  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 ICF من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2015-2006.

p  باالستناد إلى خط التراجع بين البلدان ومعدل النمو المتوقع
.UNECLAC 2016 من

q  باالستناد إلى بيانات من المسوح الديمغرافية والصحية التي
أجرتها شركة ICF Macro للفترة 2015-2006.

r .WHO 2016 البيانات من

s  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 .Syrian Center for Policy Research 2016 من

t  ؛UNESCWA 2016 باالستناد إلى معدالت النمو المتوقعة من
.World Bank 2016a

تعاريف

دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 
في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 

والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 
المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(
.)technical_notes.pdf

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفاة المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة فترة حياته.

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي 
يتوقع أن يتمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض 

بقاء أنماط معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي 
طيلة حياة الطفل.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتّمها األشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبًا 

بمستويات التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل 
مرحلة. 

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي: مجموع الدخل في 
اقتصاد معّين، وهو حصيلة قيمة اإلنتاج وملكية عوامل اإلنتاج 

تطرح منها المداخيل التي تنفق على استخدام عوامل اإلنتاج 
التي تملكها اقتصادات العالم األخرى وُتحّول إلى قيمة الدوالر 

المعتمدة دوليًا على أساس معدالت معادل القوة الشرائية وتقسم 
على مجموع عدد السكان المسجل في منتصف السنة.

الترتيب حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
ناقص الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق بين 
الترتيب حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

والترتيب حسب دليل التنمية البشرية، وتشير القيمة السلبية إلى 
أن ترتيب البلد حسب نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

أفضل من ترتيبه حسب دليل التنمية البشرية.

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية لعام 2014: الترتيب 
حسب دليل التنمية البشرية لعام 2014 المقاس باستخدام 
البيانات المتسقة المتاحة عند قياس دليل التنمية البشرية 

لعام 2015. 

مصادر البيانات 

العمودان 1 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015a إلى بيانات من

 United Nations Statistics Division ؛Statistics 2016
 IMF ؛Barro and Lee 2016 ؛World Bank 2016a 2016؛a

.2016

.UNDESA 2015a :2 العمود

العمود UNESCO Institute for Statistics 2016 :3؛ المسوح 
الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة ICF Macro والمسوح 

المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها اليونيسف.

 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2016 :4 العمود
and Lee 2016؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها 

شركة ICF Macro والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات 
التي أجرتها اليونيسف.

 United Nations ؛IMF 2016  ؛World Bank 2016a :5 العمود
.Statistics Division 2016a

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و5. 

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf


الجدول

2

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

2015a1990–20002000–20102010–20151990–2015–199020002010201120122013201420152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.8490.9170.9390.9410.9420.9450.9480.94900.770.240.210.45النرويج1
0.8660.8990.9270.9300.9330.9360.9370.93910.380.310.240.32أستراليا2
0.8310.8880.9320.9320.9340.9360.9380.93900.670.490.160.49سويسرا2
0.8010.8600.9120.9160.9190.9200.9240.92600.710.590.300.58ألمانيا4
0.7990.8620.9100.9220.9240.9260.9230.92520.760.550.320.59الدانمرك5
0.7180.8200.9110.9170.9200.9220.9240.92501.341.050.301.02سنغافورة5
20.560.370.290.43–0.8300.8780.9110.9210.9220.9230.9230.924هولندا7
0.7620.8570.9090.8950.9020.9100.9200.92311.170.600.290.77آيرلندا8
0.7970.8540.8940.9010.9070.9150.9190.92170.700.460.600.58آيسلندا9

0.8490.8670.9030.9070.9090.9120.9190.92010.210.410.380.32كندا10
30.280.290.200.27–0.8600.8840.9100.9130.9150.9160.9180.920الواليات	المتحدة	األمريكية10
0.7810.8250.8980.9050.9070.9130.9160.91730.550.850.420.64هونغ	كونغ	الصين	)منطقة	إدارية	خاصة(12
0.8180.8680.9010.9040.9080.9100.9130.91500.610.360.320.45نيوزيلندا13
10.730.280.250.45–0.8150.8770.9010.9030.9040.9060.9090.913السويد14
..0.480.16..5–0.8620.9040.9090.9080.9120.9110.912..ليختنشتاين15
41.130.410.160.64–0.7750.8660.9020.8980.8990.9040.9080.909المملكة	المتحدة16
0.8140.8560.8840.8890.8940.8990.9020.90310.510.320.440.42اليابان17
0.7310.8200.8840.8890.8910.8960.8990.90101.150.760.370.84جمهورية	كوريا18
0.7850.8500.8830.8890.8910.8950.8980.89920.810.380.350.54إسرائيل19
40.880.460.110.56–0.7820.8540.8940.8920.8920.8920.8960.898لكسمبرغ20
0.7790.8490.8820.8850.8870.8900.8940.89710.860.390.340.57فرنسا21
40.810.120.270.42–0.8050.8730.8840.8860.8890.8900.8950.896بلجيكا22
0.7830.8560.8780.8840.8870.8900.8930.89510.900.250.370.53فنلندا23
10.530.500.310.47–0.7940.8370.8800.8840.8870.8920.8920.893النمسا24
0.7670.8240.8760.8770.8780.8880.8880.89000.730.610.330.60سلوفينيا25
0.7680.8280.8720.8770.8760.8770.8810.88700.760.510.340.58إيطاليا26
0.7550.8250.8670.8710.8740.8770.8820.88400.900.490.400.64إسبانيا27
0.7610.8210.8610.8640.8650.8710.8750.87800.760.470.390.57الجمهورية	التشيكية28
0.7600.8010.8600.8580.8600.8620.8650.86600.520.710.140.52اليونان29
0.7280.7810.8380.8500.8560.8600.8630.86520.710.700.650.69إستونيا30
0.7820.8190.8460.8520.8600.8630.8640.86510.460.330.430.40بروني	دار	السالم	30
..0.95....0.8190.8190.8430.8500.8570.8589....أندورا32
30.880.580.200.62–0.7330.8000.8470.8500.8490.8500.8540.856قبرص33
0.7540.8090.8270.8370.8430.8540.8550.85620.710.220.680.51قطر33
0.7360.7830.8260.8210.8280.8470.8530.85630.630.530.710.61مالطة33
30.970.560.620.74–0.7120.7840.8290.8340.8380.8500.8520.855بولندا36
10.360.870.530.60–0.7310.7570.8260.8300.8340.8410.8460.848ليتوانيا37
0.7000.7610.8200.8260.8310.8410.8450.84720.840.750.650.76شيلي38
0.6980.7420.8030.8180.8300.8410.8450.84790.610.801.050.77المملكة	العربية	السعودية38
70.340.830.390.54–0.7380.7630.8290.8350.8380.8410.8420.845سلوفاكيا40
0.7110.7820.8180.8240.8270.8370.8410.84310.970.450.590.68البرتغال41
40.940.320.380.58–0.7260.7980.8240.8260.8290.8320.8360.840اإلمارات	العربية	المتحدة42
40.890.670.360.70–0.7030.7690.8210.8230.8240.8340.8340.836هنغاريا43
0.7030.7280.8100.8120.8140.8220.8280.83010.351.070.490.67التفيا44
20.900.570.280.64–0.7050.7710.8160.8220.8230.8250.8260.827األرجنتين45
0.6690.7490.8080.8150.8170.8200.8230.82711.130.770.470.85كرواتيا45
30.630.230.290.40–0.7450.7940.8120.8120.8150.8200.8230.824البحرين47
..0.38....0.7920.7970.7990.8030.8040.8072....الجبل	األسود48
0.180.870.480.37–0.7330.7200.7850.7920.7990.8030.8050.8045االتحاد	الروسي49
20.111.200.120.55–0.7000.7080.7980.7970.7940.7970.7980.802رومانيا50
10.980.070.210.46–0.7130.7860.7920.7940.7960.7870.7990.800الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
..1.450.23..0.6810.7870.7930.7960.7960.7980.7961..بيالروس52
..0.04–1.25..3–0.7050.7970.7970.7960.7960.7950.796..ُعمان52
0.6920.7420.7800.7840.7880.7910.7940.79520.700.500.370.55أوروغواي54
0.7140.7500.7800.7850.7920.7930.7940.79520.490.390.370.43بربادوس54
0.7000.7130.7750.7780.7810.7870.7920.79430.190.830.490.50بلغاريا56
0.071.130.720.56–0.6900.6850.7660.7740.7820.7890.7930.7947كازاخستان56
..0.130.08..6–0.7780.7880.7890.7900.7890.7900.792..جزر	البهاما58

2 ول
جد

ال

اتجاهات	دليل	التنمية	البشرية،	2015-1990
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2

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

2015a1990–20002000–20102010–20151990–2015–199020002010201120122013201420152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

0.6430.7250.7740.7760.7790.7830.7870.78911.200.670.390.83ماليزيا59
..0.380.47..0.7410.7700.7750.7790.7820.7830.7882..باالو60
0.6620.7210.7580.7650.7730.7800.7850.78840.860.500.760.70بنما60
..0.08....7–0.7820.7780.7810.7820.7840.786....أنتيغوا	وبربودا62
..0.411.02..0.7140.7440.7550.7620.7660.7810.78211..سيشيل63
0.6200.6730.7480.7560.7650.7690.7790.78160.831.050.890.93موريشيوس64
50.650.790.160.61–0.6700.7150.7740.7720.7730.7780.7790.780ترينيداد	وتوباغو65
0.070.650.500.33–0.7140.7090.7570.7670.7660.7710.7750.7760صربيا66
0.6530.7080.7520.7580.7620.7680.7750.77630.820.610.640.70كوستاريكا66
0.130.55–120.151.28–0.6760.6860.7800.7780.7730.7720.7720.775كوبا68
0.5720.6660.7450.7550.7690.7700.7740.77431.531.120.781.22إيران	-	الجمهورية	اإلسالمية69
..0.990.72..0.6730.7420.7490.7550.7590.7680.7695..جورجيا70
0.5760.6530.7370.7500.7540.7590.7640.76791.261.220.811.15تركيا71
40.581.180.290.76–0.6340.6720.7560.7670.7700.7710.7690.767فنزويال	-	الجمهورية	البوليفارية71
20.920.840.560.82–0.6260.6860.7460.7520.7570.7600.7640.766سري	النكا73
..0.64....0.7410.7460.7490.7560.7620.7652....سانت	كيتس	ونيفس74
0.6350.6620.7380.7520.7590.7610.7620.76440.411.100.700.74ألبانيا75
..0.14....12–0.7580.7630.7660.7630.7630.763....لبنان76
50.770.630.440.65–0.6480.7000.7450.7480.7530.7540.7580.762المكسيك77
..1.430.48..2–0.6420.7410.7420.7450.7520.7580.759..أذربيجان78
0.6110.6850.7240.7300.7340.7470.7540.75471.150.550.830.85البرازيل79
..0.33....3–0.7410.7440.7450.7490.7510.754....غرينادا79
..1.07....0.7110.7280.7350.7420.7470.75014....البوسنة	والهرسك81
..0.35....0.7350.7390.7410.7430.7460.7480....جمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	سابقًا82
0.5770.6440.7240.7320.7370.7410.7430.74531.111.180.561.03الجزائر83
0.6340.6440.7290.7320.7360.7390.7410.74310.161.240.390.64أرمينيا84
0.480.870.250.21–1–0.7060.6730.7340.7390.7440.7460.7480.743أوكرانيا84
61.310.430.130.72–0.6200.7060.7370.7350.7370.7370.7410.741األردن86
0.6130.6770.7210.7250.7310.7350.7370.74031.010.630.530.76بيرو87
0.5740.6490.7200.7290.7330.7370.7380.74041.251.030.561.02تايلند87
0.6430.6700.7100.7170.7250.7370.7390.73970.410.580.830.56إكوادور89
0.4990.5920.7000.7030.7130.7230.7340.738111.721.701.051.57الصين90
0.6410.6830.7090.7140.7190.7270.7340.73660.640.370.750.56فيجي91
..0.690.06..8–0.6840.7330.7350.7340.7230.7350.735..سانت	لوسيا92
0.5790.5880.7010.7120.7200.7290.7330.73580.171.770.940.96منغوليا92
60.440.600.220.46–0.6510.6800.7220.7250.7270.7270.7290.730جامايكا94
0.5920.6530.7000.7070.7120.7200.7240.72760.990.700.760.83كولومبيا95
..0.380.13..8–0.6950.7220.7220.7210.7240.7240.726..دومينيكا96
51.400.880.290.97–0.5690.6540.7140.7170.7200.7220.7230.725تونس97
..0.58....0.7040.7080.7190.7220.7230.7251....سورينام97
0.5960.6560.7030.7060.7090.7120.7180.72200.960.690.540.77الجمهورية	الدومينيكية99
..0.550.28..6–0.6730.7120.7130.7170.7200.7200.722..سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين99

80.380.560.240.42–0.6480.6740.7120.7170.7180.7160.7180.721تونغا101
1.060.20–350.720.32–0.6810.7320.7560.7060.7350.7300.7190.716ليبيا102
20.430.330.190.34–0.6480.6770.7000.7020.7060.7050.7060.706بليز103
0.5980.6450.6930.6980.7000.7010.7020.70400.750.720.320.65ساموا104
..1.121.07..0.5940.6640.6730.6810.6900.6970.7016..أوزبكستان105
..1.241.11..0.5870.6630.6750.6830.6930.7010.70110..ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
0.871.180.810.28–0.6520.5970.6720.6790.6860.6960.7010.6990جمهورية	مولدوفا107
0.431.930.560.71–3–0.5850.5600.6780.6870.6930.6970.6980.698بوتسوانا108
0.6200.6330.6640.6690.6780.6870.6940.69750.200.480.970.47غابون109
40.730.790.540.71–0.5800.6240.6750.6790.6790.6880.6920.693باراغواي110
..0.78....0.6650.6720.6780.6830.6880.6912....تركمانستان111
31.120.930.600.94–0.5470.6120.6710.6730.6810.6860.6880.691مصر111
0.5280.6040.6620.6690.6770.6820.6860.68931.360.920.781.07إندونيسيا113
..0.45....5–0.6690.6740.6840.6780.6780.684....دولة	فلسطين114
0.4770.5760.6550.6620.6680.6750.6780.68321.921.290.851.45فييت	نام115
70.600.720.390.61–0.5860.6220.6690.6660.6710.6760.6790.682الفلبين116
61.520.800.411.01–0.5290.6150.6660.6700.6750.6760.6780.680السلفادور117

الجدول 2 اتجاهات دليل التنمية البشرية، 2015-1990    |    205

تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع



الجدول 2 اتجاهات دليل التنمية البشرية، 2015-1990

الجدول

2

دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

2015a1990–20002000–20102010–20151990–2015–199020002010201120122013201420152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

0.5350.6070.6490.6550.6610.6660.6710.67401.260.660.770.92بوليفيا	-	دولة	متعددة	القوميات118
0.6210.6290.6380.6440.6520.6600.6650.66620.130.140.890.28جنوب	أفريقيا119
0.370.650.980.30–0.6150.5930.6320.6380.6470.6560.6620.6643قيرغيزستان120
30.590.670.010.51–0.5720.6070.6490.6560.6590.6580.6490.649العراق121
..1.190.50..0.5620.6320.6360.6430.6430.6460.6481..كابو	فيردي122
0.4580.5300.6120.6230.6340.6400.6450.64741.461.471.121.39المغرب123
0.4950.5700.6200.6250.6300.6360.6420.64521.420.830.821.06نيكاراغوا124
0.4780.5460.6090.6160.6110.6140.6370.64051.341.091.001.17غواتيماال125
0.390.960.910.41–0.5780.5560.6120.6190.6250.6320.6370.6402ناميبيا125
21.140.290.450.66–0.5410.6060.6240.6300.6330.6360.6380.638غيانا127
..0.01–0.56..6–0.6040.6380.6400.6410.6390.6370.638..ميكرونيزيا	-	الواليات	الموحدة127
1.391.280.640.08–0.6160.5350.6080.6130.6170.6220.6250.6272طاجيكستان129
10.940.940.450.84–0.5070.5570.6110.6140.6140.6180.6230.625هندوراس130
0.4280.4940.5800.5900.5990.6070.6150.62441.451.621.461.52الهند131
..1.19....0.5720.5810.5890.5960.6040.6075....بوتان132
..0.03–2.57..1–0.4700.6070.6180.6200.6120.6030.605..تيمور	-	ليشتي133
..0.20....1–0.5910.5920.5910.5960.5980.597....فانواتو134
..0.960.44..0.5270.5800.5820.5860.5820.5820.5920..غينيا	اإلستوائية135
0.671.381.200.52–0.5210.4870.5580.5570.5760.5810.5890.5923الكونغو135
..0.10....3–0.5850.5810.5890.5970.5860.588....كيريباس137
0.3970.4630.5420.5540.5630.5730.5820.58651.541.591.591.57جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية138
0.3860.4680.5450.5570.5650.5700.5750.57921.951.541.211.64بنغالديش139
0.3980.4240.5430.5540.5650.5700.5760.57930.642.501.301.51زامبيا139
0.4550.4850.5540.5630.5700.5760.5750.57900.631.340.880.97غانا139
20.910.941.000.94–0.4540.4970.5460.5530.5590.5620.5650.574سان	تومي	وبرينسيبي142
0.3570.4120.5330.5400.5460.5530.5580.56311.462.611.091.84كمبوديا143
0.3780.4460.5290.5380.5450.5510.5550.55821.661.731.071.57نيبال144
0.3530.4270.5260.5330.5400.5470.5520.55621.902.121.101.83ميانمار145
0.571.720.900.64–1–0.4730.4470.5300.5360.5410.5460.5500.555كينيا146
0.4040.4500.5250.5290.5380.5420.5480.55021.091.550.951.24باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
0.05–0.780.380.57–1–0.5480.5060.5260.5340.5390.5410.5410.541سوازيلند148
0.15–3.68–290.580.94–0.5560.5890.6460.6450.6350.5750.5530.536الجمهورية	العربية	السورية149
..2.381.49..0.3910.4950.5080.5230.5270.5310.5334..أنغوال150
0.3700.3910.4980.5040.5130.5120.5190.53110.572.451.271.46جمهورية	تنزانيا	المتحدة151
..1.08....1–0.5000.5070.5140.5210.5250.527....نيجيريا152
0.151.061.270.61–0.4440.4370.4860.4960.5010.5070.5140.5185الكاميرون153
0.3600.4220.4940.5010.5060.5110.5150.51611.601.570.901.45بابوا	غينيا	الجديدة154
1.550.572.670.13–0.4990.4270.4520.4640.4880.4980.5070.51615زمبابوي154
..1.190.71..3–0.4420.4970.5050.5090.5120.5130.515..جزر	سليمان156
0.3780.4440.4870.4910.5010.5090.5130.51301.620.941.041.23موريتانيا157
..1.010.33..8–0.4560.5040.5060.5080.5090.5110.512..مدغشقر158
0.2440.3320.4640.4750.4850.4880.4930.49843.143.391.402.89رواندا159
..0.78....1–0.4790.4840.4900.4970.4980.497....جزر	القمر160
1.060.561.200.04–0.4930.4430.4690.4790.4840.4910.4950.4972ليسوتو160
0.3670.3810.4550.4630.4740.4830.4910.49440.371.801.651.20السنغال162
32.511.880.661.88–0.3090.3960.4770.4770.4780.4830.4880.493أوغندا163
20.820.600.960.76–0.4080.4430.4700.4770.4830.4870.4900.493هايتي163
11.891.491.151.58–0.3310.3990.4630.4680.4780.4850.4880.490السودان165
10.530.691.320.75–0.4040.4260.4570.4640.4700.4750.4840.487توغو166
0.3450.3950.4540.4580.4660.4750.4810.48501.381.401.321.37بنن167
0.440.70–120.911.06–0.4050.4440.4930.4940.4980.5000.4990.482اليمن168
21.432.951.081.97–0.2950.3400.4540.4630.4700.4760.4790.479أفغانستان169
0.3250.3870.4440.4540.4590.4660.4730.47611.741.401.381.53مالوي170
0.3890.3950.4410.4440.4520.4590.4660.47410.161.111.430.79كوت	ديفوار171
..2.190.98..2–0.3630.4510.4600.4640.4670.4700.473..جيبوتي172
11.541.400.461.27–0.3300.3840.4410.4400.4450.4490.4500.452غامبيا173
..3.791.71..0.2830.4110.4220.4270.4350.4410.4481..إثيوبيا174
0.2220.2970.4040.4110.4210.4300.4380.44242.943.141.822.80مالي175
0.731.891.790.81–0.3560.3310.3980.4070.4120.4190.4250.4354جمهورية	الكونغو	الديمقراطية176
..0.511.00..0.3860.4060.4160.4190.4250.4270.4270..ليبريا177
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دليل التنمية البشرية

التغّير في 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشريةالبشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

2015a1990–20002000–20102010–20151990–2015–199020002010201120122013201420152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

..0.67....2–0.4100.4160.4150.4190.4210.424....غينيا	-	بيساو178
..0.74....1–0.4050.4100.4140.4160.4180.420....إريتريا179
0.2720.3020.3920.4010.4130.4260.4310.42031.042.651.391.75سيراليون179
..0.49–....7–0.4290.4190.4170.4210.4210.418....جمهورية	جنوب	السودان181
0.2090.2980.3970.4000.4050.4090.4140.41803.632.901.032.82موزامبيق181
0.2710.3220.3850.3960.4060.4120.4140.41401.741.801.451.71غينيا183
0.063.670.971.62–1–0.2700.2680.3850.3930.3980.4040.4060.404بوروندي184
..1.27....0.3770.3840.3910.3980.3990.4020....بوركينا	فاسو185
..2.131.37..0.3000.3700.3810.3870.3900.3940.3960..تشاد186
0.2120.2550.3230.3310.3410.3450.3510.35311.852.411.762.06النيجر187
0.470.39–0.191.41–1–0.3200.3140.3610.3660.3700.3450.3470.352جمهورية	أفريقيا	الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
..........................توفالو

..........................جزر	مارشال
..........................جمهورية	كوريا	الشعبية	الديمقراطية

..........................سان	مارينو
..........................الصومال
..........................موناكو

..........................ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

0.550.480.350.48—0.7910.8360.8760.8810.8840.8870.8900.892تنمية	بشرية	مرتفعة	جدًا
1.041.190.831.06—0.5740.6370.7160.7210.7280.7360.7440.746تنمية	بشرية	مرتفعة

1.231.311.091.23—0.4650.5250.5980.6060.6130.6200.6260.631تنمية	بشرية	متوسطة
0.892.020.921.35—0.3560.3880.4750.4810.4860.4900.4940.497تنمية	بشرية	منخفضة

1.021.180.851.05—0.5140.5690.6400.6460.6530.6590.6650.668البلدان النامية
المناطق

0.920.630.580.74—0.6260.6850.7300.7350.7390.7450.7500.751أمريكا	الالتينية	والبحر	الكاريبي
0.230.950.630.59—0.6520.6670.7320.7410.7450.7500.7540.756أوروبا	وآسيا	الوسطى

1.381.511.251.40—0.4380.5020.5830.5920.6010.6070.6140.621جنوب	آسيا
0.541.671.041.09—0.3990.4210.4970.5040.5100.5150.5200.523جنوب	الصحراء	األفريقية	الكبرى

0.960.950.450.85—0.5560.6110.6720.6770.6840.6850.6860.687الدول	العربية
1.451.450.921.35—0.5160.5950.6880.6920.7000.7090.7170.720شرق	آسيا	والمحيط	الهادئ

1.401.901.081.54—0.3470.3990.4810.4890.4950.5000.5040.508أقل البلدان نموًا
0.590.830.330.63—0.5700.6040.6560.6580.6610.6630.6650.667الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.620.440.330.49—0.7850.8350.8720.8760.8790.8820.8850.887منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
0.710.820.610.74—0.5970.6410.6960.7010.7060.7100.7150.717العالم
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مالحظات

a .تشير القيمة اإليجابية إلى تحّسن في الترتيب

تعاريف

دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات في 
ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 

والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 
 المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(
.)technical_notes.pdf

المتوسط السنوي لمعدل نمو دليل التنمية البشرية: النمو 
السنوي البسيط لدليل التنمية البشرية خالل فترة زمنية محددة 

محسوبًا كمعدل النمو المركب السنوي.

مصادر البيانات 

األعمدة 1 إلى 8: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015a إلى بيانات من

Statistics 2016؛ United Nations Statistics Division 2016a؛ 
.IMF 2016 ؛Barro and Lee 2016 ؛World Bank 2016a

العمود 9: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في األعمدة 
3 إلى 8.

األعمدة 10 إلى 13: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
األعمدة 1 و2 و3 و8.

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
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3

دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم 
المساواة

معامل 
عدم  

المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

 المتوقع
عند الوالدة

دليل العمر 
المتوقع عند 

الوالدة معداًل 
بعامل عدم 

المساواة

عدم 
المساواة 

aفي التعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
عدم المساواة في الدخلالمساواة

القيمةالقيمة

مجموع الخسارة 
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل 

bالتنمية البشرية
)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

نسبة 
الشريحة 
نسبة بالماالخمسية

معامل 
جيني

2015c20152015d20152015d20152010–2015e2010–2015e2010–2015e–201520152015201520152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا 
0.9490.8985.405.43.30.9182.40.89410.40.8823.80.925.9النرويج1
18.04.30.9211.90.92117.70.7536.01.434.9–0.9390.8618.2أستراليا2
48.43.80.9345.70.84015.70.8064.91.231.6–0.9390.8598.6سويسرا2
17.03.70.9052.60.89114.80.7874.61.130.1–0.9260.8597.2ألمانيا4
27.03.80.8943.00.89614.30.7894.51.029.1–0.9250.8587.2الدانمرك5
..............3.00.943........0.925سنغافورة5
0.9240.8616.926.83.70.9144.20.85912.40.8124.21.028.0هولندا7
27.73.70.9053.00.88316.30.7695.31.332.5–0.9230.8507.9آيرلندا8
0.9210.8685.865.72.90.9372.50.88411.70.7894.01.026.9آيسلندا9

28.74.70.9123.90.85617.40.7555.81.333.7–0.9200.8398.9كندا10
1012.96.10.8565.60.85027.00.6929.12.041.1–0.9200.79613.5الواليات	المتحدة	األمريكية10
..............2.80.959........0.917هونغ	كونغ	الصين	)منطقة	إدارية	خاصة(12
..............4.60.910........0.915نيوزيلندا13
0.9130.8516.736.63.30.9283.40.82613.10.8064.20.927.3السويد14
..........................0.912ليختنشتاين15
17.84.50.8942.80.87116.20.7525.31.332.6–0.9090.8368.0المملكة	المتحدة16
f1.2 f32.1 f 812.23.20.94819.80.67513.50.7745.4–0.9030.79112.4اليابان17

......1915.93.70.92025.50.64518.40.720–0.9010.75316.4جمهورية	كوريا18
1112.93.90.9258.40.79626.40.63910.32.242.8–0.8990.77813.5إسرائيل19
0.8980.8278.017.82.60.9275.80.73815.10.8265.91.434.8لكسمبرغ20
19.34.00.9217.50.77616.30.7525.31.333.1–0.8970.8139.4فرنسا21
0.8960.8218.328.34.00.9018.10.77312.70.7944.21.027.6بلجيكا22
0.8950.8435.895.73.40.9072.00.83011.60.7963.91.027.1فنلندا23
0.8930.8158.738.53.70.9124.30.78517.50.7574.91.130.5النمسا24
0.8900.8385.995.83.60.8982.60.86311.30.7583.70.925.6سلوفينيا25
311.23.00.9459.90.73420.80.6966.71.435.2–0.8870.78411.5إيطاليا26
0.8840.79110.5110.13.50.9325.10.77721.80.6847.31.535.9إسبانيا27
0.8780.8305.4105.33.50.8731.40.86611.10.7573.80.926.1الجمهورية	التشيكية28
612.23.70.90511.70.73321.10.6577.61.636.7–0.8660.75812.4اليونان29
0.8650.7888.938.64.80.8352.30.85618.70.6845.71.333.2إستونيا30
..............4.40.868........0.865بروني	دار	السالم	30
..........................0.858أندورا32
210.84.00.89112.40.68815.90.7225.41.434.3–0.8560.76210.9قبرص33
..............6.10.843........0.856قطر33
......0.8560.7868.138.04.50.8926.00.73413.60.742مالطة33
0.8550.7749.529.35.20.8405.40.80617.40.6855.01.232.1بولندا36
0.8480.75910.5010.25.50.7785.60.83319.60.6756.51.435.2ليتوانيا37
1217.17.60.8818.20.71935.50.52412.23.250.5–0.8470.69218.2شيلي38
..............11.00.745........0.847المملكة	العربية	السعودية38
0.8450.7936.1126.05.30.8221.40.81211.40.7484.00.926.1سلوفاكيا40
0.8430.75510.4110.13.90.9055.90.71220.40.6696.71.536.0البرتغال41
..............5.80.828........0.840اإلمارات	العربية	المتحدة42
0.8360.7717.867.65.20.8073.10.80814.60.7045.01.130.6هنغاريا43
110.36.70.7803.80.80320.30.6536.71.435.5–0.8300.74210.6التفيا44
615.210.00.7828.10.74227.40.58610.02.142.7–0.8270.69815.6األرجنتين45
0.8270.7529.128.94.50.8454.40.76317.70.6605.71.232.5كرواتيا45
..............6.30.818........0.824البحرين47
0.8070.7368.818.75.20.8237.40.73813.60.6574.81.231.9الجبل	األسود48
0.8040.7259.819.68.80.7052.20.79817.70.6788.22.041.6االتحاد	الروسي49
0.8020.71411.1010.88.40.7734.60.73419.50.6414.11.027.5رومانيا50
..............7.20.779........0.800الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة 
0.7960.7456.466.45.80.7463.70.8049.70.6893.91.027.2بيالروس52
..............7.00.815........0.796ُعمان52
715.49.50.79910.40.64226.20.5869.12.041.6–0.7950.67015.7أوروغواي54
..........7.80.7915.50.730........0.795بربادوس54
0.7940.70910.7210.57.80.7715.50.73518.20.6296.91.536.0بلغاريا56
0.7940.71410.1410.111.60.6745.90.75812.70.7123.70.926.3كازاخستان56
..............9.40.774........0.792جزر	البهاما58
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مجموع الخسارة 
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المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل 

bالتنمية البشرية
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نسبة بالماالخمسية

معامل 
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2015c20152015d20152015d20152010–2015e2010–2015e2010–2015e–201520152015201520152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

f2.6 f46.3 f 11.3........6.70.788........0.789ماليزيا59

......12.00.71123.00.573............0.788باالو60
1921.011.50.78613.60.59738.00.49316.43.450.7–0.7880.61422.0بنما60
..............8.40.792........0.786أنتيغوا	وبربودا62
9.82.646.8........9.00.746........0.782سيشيل63
414.39.80.75813.20.62919.80.6285.91.535.8–0.7810.66914.4موريشيوس64
......515.016.60.6486.60.67021.90.665–0.7800.66115.3ترينيداد	وتوباغو65
0.7760.68911.2311.17.90.7808.10.69817.40.6004.41.129.1صربيا66
918.28.20.84212.40.59934.10.49212.83.048.5–0.7760.62819.1كوستاريكا66
..........5.50.86610.90.694........0.775كوبا68
4031.510.60.76437.30.44146.60.4126.61.637.4–0.7740.51833.1إيران	-	الجمهورية	اإلسالمية69
0.7690.67212.7312.210.30.7592.20.77724.10.5148.21.940.1جورجيا70
315.811.50.75614.20.57421.80.6188.01.940.2–0.7670.64515.9تركيا71
f2.8 f46.9 f 1119.111.40.74117.60.58628.40.54316.0–0.7670.61819.4فنزويال	-	الجمهورية	البوليفارية71

0.7660.67811.6811.58.10.77812.80.65613.70.6106.61.839.2سري	النكا73
..........................0.765سانت	كيتس	ونيفس74
0.7640.66113.5413.49.90.80411.90.63018.30.5714.31.029.0ألبانيا75
......1020.47.20.85024.10.49830.00.517–0.7630.60321.0لبنان76
1222.413.20.76119.70.52534.30.50610.82.948.2–0.7620.58722.9المكسيك77
f1.2 f31.8 0.7590.65913.2513.021.70.6138.30.6638.90.7024.8أذربيجان78
1925.014.40.72122.60.52737.80.46515.53.551.5–0.7540.56125.6البرازيل79
..............8.70.752........0.754غرينادا79
0.7500.65013.3613.16.70.81312.50.60720.20.5565.71.333.8البوسنة	والهرسك81
f2.3 f44.1 f 0.7480.62316.7116.17.60.78910.60.60230.10.5099.3جمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	سابقًا82

..............18.60.689........0.745الجزائر83
0.7430.6749.3159.210.10.7593.70.70313.90.5734.71.231.5أرمينيا84
0.7430.6907.2187.28.70.7183.60.7749.20.5903.30.824.1أوكرانيا84
......0.7410.61916.5316.411.90.73416.90.58320.50.554األردن86
821.314.20.72420.30.53629.50.50310.82.344.1–0.7400.58021.6بيرو87
520.210.40.75316.10.53834.00.4966.51.737.9–0.7400.58620.8تايلند87
120.215.10.73315.50.56230.10.49210.52.545.4–0.7390.58720.5إكوادور89
29.50.5219.22.142.2....8.90.784........0.738الصين90
f2.1 f42.8 f 0.7360.62415.3915.112.30.67710.50.69522.60.5168.2فيجي91

......0.7350.61816.0715.610.10.7639.20.61427.40.503سانت	لوسيا92
0.7350.63913.01313.017.10.6359.40.66812.30.6165.01.232.0منغوليا92
......0.7300.60916.6615.911.90.7575.60.64030.10.467جامايكا94
923.714.40.71417.40.52039.40.44417.33.953.5–0.7270.54824.6كولومبيا95
..........................0.726دومينيكا96
321.912.20.74334.60.42118.90.5676.41.535.8–0.7250.56222.5تونس97
......723.313.60.68219.00.51037.30.481–0.7250.55124.0سورينام97
0.7220.56521.7121.616.80.68719.90.49828.10.52710.82.747.1الجمهورية	الدومينيكية99
..............12.70.712........0.722سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين99

f1.7 f38.1 f 6.9........13.60.704........0.721تونغا101

..............15.80.671........0.716ليبيا102
......621.811.60.68115.90.59237.90.403–0.7060.54622.7بليز103
f2.2 f42.7 f 7.9........13.30.716........0.704ساموا104

......0.7010.59015.81015.324.30.5751.40.72920.10.489أوزبكستان105
f1.7 f38.4 f 923.47.10.81440.00.33723.20.5397.1–0.7010.52924.6ملديف105

تنمية بشرية متوسطة 
0.6990.62810.22110.19.00.7247.30.67214.00.5093.80.926.8جمهورية	مولدوفا107
f5.8 f60.5 f 2336.220.90.54232.10.44755.50.33522.9–0.6980.43337.9بوتسوانا108

f2.1 f42.2 f 323.827.60.50123.50.47320.40.6318.4–0.6970.53123.9غابون109

523.518.30.66614.00.52738.30.41014.73.551.7–0.6930.52424.3باراغواي110
..............26.00.521........0.691تركمانستان111
......1028.213.40.68435.00.39036.30.444–0.6910.49129.0مصر111
0.6890.56318.2918.216.50.63020.80.49217.30.5766.61.839.5إندونيسيا113
f1.4 f34.5 f 0.6840.58115.11315.113.70.70516.50.54715.00.5095.5دولة	فلسطين114

0.6830.56217.8917.814.20.73817.60.50821.40.4726.81.637.6فييت	نام115
0.6820.55618.4818.216.20.62311.60.56326.80.4908.42.243.0الفلبين116
0.6800.52922.2322.013.70.70726.60.42925.70.4888.42.041.8السلفادور117
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2015c20152015d20152015d20152010–2015e2010–2015e2010–2015e–201520152015201520152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

628.729.00.53220.80.52036.40.39614.73.048.4–0.6740.47829.0بوليفيا	-	دولة	متعددة	القوميات118
1232.025.70.43013.80.60856.40.31627.97.163.4–0.6660.43534.7جنوب	أفريقيا119
0.6640.58212.32012.113.60.6755.00.68517.70.4273.71.026.8قيرغيزستان120
......0.6490.50522.3122.019.30.61630.60.34716.10.602العراق121
f2.7 f47.2 f 0.6480.51820.1419.913.40.71318.20.43628.00.44610.7كابو	فيردي122

f1.9 f40.7 f 228.316.00.70245.80.27323.00.4977.4–0.6470.45629.5المغرب123

0.6450.47925.8125.414.60.72529.50.38232.10.39610.92.747.1نيكاراغوا124
229.117.00.66536.20.32434.10.42412.13.048.7–0.6400.45029.6غواتيماال125
f5.8 f61.0 f 1333.421.70.54325.00.41053.60.32120.3–0.6400.41535.2ناميبيا125

......0.6380.51818.81018.520.70.56710.50.50824.40.483غيانا127
9.62.142.5........19.80.608........0.638ميكرونيزيا	-	الواليات	الموحدة127
0.6270.53215.21614.923.20.5866.50.61515.00.4184.51.230.8طاجيكستان129
0.6250.44329.2028.519.60.66024.40.39141.50.33615.83.450.6هندوراس130
0.6240.45427.2426.524.00.56539.40.32416.10.5125.31.535.2الهند131
328.420.70.60844.80.25019.60.5176.81.838.8–0.6070.42829.4بوتان132
f1.2 f31.6 f 529.924.40.56447.60.25917.80.4954.6–0.6050.41631.2تيمور	-	ليشتي133

0.5970.49417.21217.115.40.67817.50.43418.50.4106.61.637.2فانواتو134
..............38.40.359........0.592غينيا	اإلستوائية135
0.5920.44624.8624.631.10.45521.50.40821.20.47712.83.148.9الكونغو135
f1.6 f37.6 f 732.026.10.52621.40.46448.40.2507.2–0.5880.39433.1كيريباس137

0.5860.42727.1126.926.20.52934.10.31320.30.4726.31.737.9جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية138
228.620.10.63937.30.28728.30.3804.71.332.1–0.5790.41228.9بنغالديش139
1134.733.80.41621.70.45248.60.27516.04.355.6–0.5790.37335.6زامبيا139
f2.2 f42.8 f 832.530.80.44234.90.35831.70.3779.3–0.5790.39132.5غانا139

0.5740.43224.7724.726.90.52421.40.40025.80.3844.71.130.8سان	تومي	وبرينسيبي142
0.5630.43622.51122.419.70.60327.30.33320.30.4134.41.230.8كمبوديا143
0.5580.40727.0225.819.60.61843.90.26713.90.4105.01.332.8نيبال144
..........26.00.52519.40.330........0.556ميانمار145
f2.9 f48.5 f 129.432.10.44022.90.40033.10.33911.6–0.5550.39129.5كينيا146

229.632.80.47944.40.22011.60.5234.41.230.7–0.5500.38030.9باكستان147
تنمية بشرية منخفضة

f3.5 f51.5 f 533.135.00.28926.80.39937.60.40814.2–0.5410.36133.3سوازيلند148

......0.5360.41921.81021.414.50.65331.50.28618.30.394الجمهورية	العربية	السورية149
f2.2 f42.7 f 836.646.20.27134.60.31628.90.4458.9–0.5330.33637.0أنغوال150

0.5310.39625.4725.425.00.52528.50.31522.70.3746.21.737.8جمهورية	تنزانيا	المتحدة151
f2.2 f43.0 f 1037.540.80.30143.30.27028.40.4329.1–0.5270.32837.8نيجيريا152

132.439.40.33534.80.32223.10.39111.42.746.5–0.5180.34832.8الكاميرون153
f2.3 f43.9 f 10.4....26.50.48411.50.371........0.516بابوا	غينيا	الجديدة154

0.5160.36928.5228.131.20.41517.40.45035.80.2688.52.243.2زمبابوي154
f2.6 f46.1 f 0.5150.39223.8923.822.30.57522.80.34326.30.30610.5جزر	سليمان156

0.5130.34732.4131.933.70.44140.80.22321.20.4245.31.232.4موريتانيا157
0.5120.37427.0726.824.80.52735.00.32020.40.3108.62.142.7مدغشقر158
0.4980.33931.9131.829.80.48329.30.30136.40.26711.03.250.4رواندا159
......1844.830.90.46347.60.24656.00.172–0.4970.27045.8جزر	القمر160
634.933.50.30824.30.38047.00.28020.54.354.2–0.4970.32035.6ليسوتو160
0.4940.33133.1132.525.00.54144.70.19627.70.3407.71.940.3السنغال162
0.4930.34130.9630.835.70.38829.40.33027.30.3097.62.041.0أوغندا163
739.230.90.45838.30.26248.40.21932.56.560.8–0.4930.29839.6هايتي163
f1.4 f35.4 f 6.2....31.80.45942.70.182........0.490السودان165

0.4870.33231.9531.632.40.41838.90.29923.50.29310.72.646.0توغو166
337.137.00.38544.80.22829.40.3188.42.243.4–0.4850.30437.4بنن167
......0.4820.32033.7032.729.40.47848.10.18220.60.376اليمن168
......0.4790.32731.8330.435.70.40344.80.21910.80.395أفغانستان169
0.4760.32831.2531.132.70.45428.20.32032.50.2429.62.646.1مالوي170
f2.2 f43.2 f 237.439.70.29645.10.22827.40.3799.6–0.4740.29437.8كوت	ديفوار171

0.4730.31034.6333.732.50.43947.00.16521.70.41010.22.344.1جيبوتي172
......26.90.302....31.30.428........0.452غامبيا173
0.4480.33026.31025.530.30.47836.60.2029.50.3725.21.333.2إثيوبيا174
f1.3 f33.0 f 0.4420.29333.7032.740.40.35341.60.18216.10.3935.2مالي175

0.4350.29731.9331.739.10.36627.70.34328.20.2088.72.142.1جمهورية	الكونغو	الديمقراطية176
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دليل التنمية 
البشرية

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم 
المساواة

معامل 
عدم  

المساواة 
بين البشر

عدم 
المساواة 
في العمر 

 المتوقع
عند الوالدة

دليل العمر 
المتوقع عند 

الوالدة معداًل 
بعامل عدم 

المساواة

عدم 
المساواة 

aفي التعليم

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

aفي الدخل

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
عدم المساواة في الدخلالمساواة

القيمةالقيمة

مجموع الخسارة 
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن الترتيب 
حسب دليل 

bالتنمية البشرية
)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

نسبة 
الشريحة 
نسبة بالماالخمسية

معامل 
جيني

2015c20152015d20152015d20152010–2015e2010–2015e2010–2015e–201520152015201520152010الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

f1.6 f36.5 f 0.4270.28433.4132.933.10.42442.90.24222.70.2246.7ليبريا177

539.144.60.30240.30.21132.50.26712.63.350.7–0.4240.25739.3غينيا	-	بيساو178
..............25.90.504........0.420إريتريا179
336.643.40.27347.30.19719.20.3335.41.434.0–0.4200.26237.8سيراليون179
f2.7 f46.3 f 13.1....40.70.33039.60.180........0.418جمهورية	جنوب	السودان181

f2.5 f45.6 f 0.4180.28033.0332.936.40.34733.80.24428.40.2599.9موزامبيق181

0.4140.27034.8233.635.40.39048.30.17117.10.2965.51.333.7غينيا183
f1.3 f33.4 f 0.4040.27631.5430.640.80.33836.90.24914.10.2514.8بوروندي184

0.4020.26733.6233.337.10.37738.60.16124.20.3135.31.535.3بوركينا	فاسو185
139.646.20.26441.90.16330.70.31310.02.243.3–0.3960.23839.9تشاد186
0.3530.25328.3127.535.30.41735.00.13412.30.2905.41.434.0النيجر187
f4.5 f56.2 f 0.3520.19943.5043.145.70.26334.50.22149.20.13618.3جمهورية	أفريقيا	الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
7.71.941.1......10.5..............توفالو

............................جزر	مارشال
..............15.40.658..........جمهورية	كوريا	الشعبية	الديمقراطية

............................سان	مارينو
............42.10.31843.5..........الصومال
............................موناكو

............................ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

———10.95.40.8657.20.79719.90.723—0.8920.79311.1تنمية	بشرية	مرتفعة	جدًا
———19.610.50.76418.30.53530.00.521—0.7460.59720.0تنمية	بشرية	مرتفعة

———25.522.60.57833.70.35720.10.500—0.6310.46925.7تنمية	بشرية	متوسطة
———32.035.10.39237.10.25823.90.377—0.4970.33732.3تنمية	بشرية	منخفضة

———25.119.60.61931.00.39124.70.515—0.6680.49925.2البلدان النامية
المناطق

———22.914.00.73019.70.53734.90.486—0.7510.57523.4أمريكا	الالتينية	والبحر	الكاريبي
———12.613.20.7027.90.67016.70.611—0.7560.66012.7أوروبا	وآسيا	الوسطى

———27.123.90.57039.50.31417.80.504—0.6210.44927.7جنوب	آسيا
———32.134.90.38934.00.29727.40.386—0.5230.35532.2جنوب	الصحراء	األفريقية	الكبرى

———27.117.90.64237.10.34726.20.556—0.6870.49827.5الدول	العربية
———19.011.20.74018.30.50527.40.526—0.7200.58119.3شرق	آسيا	والمحيط	الهادئ

———29.830.50.46635.30.26423.60.366—0.5080.35630.0أقل البلدان نموًا
———24.719.20.62520.70.46934.30.426—0.6670.50025.1الدول الجزرية الصغيرة النامية

———12.35.90.8739.50.75821.50.704—0.8870.77612.6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
———22.317.10.65825.90.45823.80.573—0.7170.55722.3العالم
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تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

مالحظات
a  قائمة المسوح المستخدمة لتقدير عوامل عدم المساواة متاحة

.http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI على الموقع
b  للبلدان التي شملها حساب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل

عدم المساواة.
c  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى جداول

.UNDESA 2015a الوفيات للفترة 2010-2015 من
d .بيانات عام 2015 أو آخر البيانات المتوفرة
e .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة
f .2010 بيانات عام سابق لعام

تعاريف
دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات في 

ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية، 
والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن المالحظة الفنية 

http://hdr.undp.org/( 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
.)sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf

دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة: دليل التنمية 
البشرية معداًل بعامل عدم المساواة في األبعاد الثالثة األساسية 
للتنمية البشرية. وتتضمن المالحظة الفنية 2 تفاصيل عن كيفية 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( حساب هذا الدليل

.)hdr2016_technical_notes.pdf

مجموع الخسارة: الفارق النسبي بين دليل التنمية البشرية معداًل 
بعامل عدم المساواة ودليل التنمية البشرية.

الفارق عن الترتيب حسب دليل التنمية البشرية: الفارق في 
الترتيب حسب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة 

ودليل التنمية البشرية، وهو محسوب للبلدان التي ُحسب لها 
الدليل معداًل بعامل عدم المساواة.

معامل عدم المساواة بين البشر: متوسط أوجه عدم المساواة 
في األبعاد الثالثة األساسية للتنمية البشرية.

عدم المساواة في العمر المتوقع عند الوالدة: عدم المساواة في 
توزيع العمر المتوقع باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول 

الوفيات المقدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل العمر المتوقع عند الوالدة معداًل بعامل عدم المساواة: 
دليل متوسط العمر المتوقع في دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 

عدم المساواة في توزيع العمر المتوقع باالستناد إلى البيانات 
المستمدة من جداول الوفيات الواردة في مصادر البيانات.

عدم المساواة في التعليم: عدم المساواة في توزيع سنوات 
الدراسة باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر 

المعيشية المقدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل التعليم معداًل بعامل عدم المساواة: دليل التعليم معداًل بعامل 
عدم المساواة في توزيع سنوات الدراسة باالستناد إلى البيانات 

المستمدة من مسوح األسر المعيشية الواردة في مصادر البيانات.

عدم المساواة في الدخل: عدم المساواة في توزيع الدخل 
باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية 

المقدرة باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل الدخل معداًل بعامل عدم المساواة: دليل الدخل في دليل 
التنمية البشـرية معداًل بعامل عدم المسـاواة في توزيع الدخل 

باالستناد إلى البيانات المستمدة من مسوح األسر المعيشية 
الواردة في مصادر البيانات.

نسبة الشريحة الخمسية: نسبة متوسط دخل أغنى 20 في 
المائة من السكان إلى متوسط دخل أفقر 20 في المائة منهم.

نسبة بالما: حصة أغنى 10 في المائة من السكان من الدخل 
القومي اإلجمالي مقسومة على حصة 40 في المائة األفقر منهم. 

وتستند النسبة إلى بيانات من Palma 2011، التي توضح أن 
دخل الطبقة الوسطى يشّكل نصف الدخل القومي اإلجمالي 

تقريبًا في أغلبية الحاالت ويتوّزع النصف الثاني على أغنى 10 
في المائة وأفقر 40 في المائة، غير أن حصة هاتين الشريحتين 

تختلف إلى حد كبير بين البلدان.

معامل جيني: قياس الفارق في توزيع الدخل بين األفراد واألسر 
المعيشية في بلد معين نسبًة إلى التوزيع المتساوي التام. والنقطة 
صفر تشير إلى المساواة التامة، والنقطة 100 إلى انعدام المساواة.

مصادر البيانات 
العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 

 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015a إلى بيانات من
Statistics 2016؛ United Nations Statistics Division 2016a؛ 

.IMF 2016 ؛Barro and Lee 2016 ؛World Bank 2016a

العمود 2: حسابات المتوسط الهندسي للبيانات الواردة في دليل 
العمر المتوقع عند الوالدة معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل 

التعليم معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل الدخل معداًل بعامل 
عدم المساواة، باستخدام المنهجية المفّصلة في المالحظة الفنية 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_( 2
.)technical_notes.pdf

العمود 3: حسابات باالستناد إلى دليل التنمية البشرية ودليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة.

 العمود 4: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في دليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة، وترتيب البلدان 

المصّنفة حسب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة.

العمود 5: حسابات المتوسط الحسابي لبيانات عدم المساواة 
في العمر المتوقع عند الوالدة، وعدم المساواة في التعليم، 

وعدم المساواة في الدخل، باستخدام المنهجّية المفّصلة في 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( 2 المالحظة الفنية

.)hdr2016_technical_notes.pdf

العمود 6: حسابات باالستناد إلى جداول الوفيات الموجزة من 
.UNDESA 2015a

العمود 7: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في العمر المتوقع 
ودليل العمر المتوقع في دليل التنمية البشرية.

العمودان 8 و10: حسابات باالستناد إلى بيانات من قاعدة 
بيانات دراسة الدخل في لكسمبرغ، وإحصاءات االتحاد األوروبي 
حول الدخل وظروف المعيشة، وقاعدة بيانات توزيع الدخل في 

العالم الصادرة عن البنك الدولي، والمسوح المتعددة المؤشرات 
للمجموعات التي تجريها اليونيسف، والمسوح الديمغرافية 

والصحية التي تجريها شركة ICF Macro، باستخدام المنهجّية 
http://hdr.undp.org/sites/( 2 المفّصلة في المالحظة الفنية

.)default/files/hdr2016_technical_notes.pdf

العمود 9: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في التعليم 
ودليل التعليم في دليل التنمية البشرية.

العمود 11: حسابات باالستناد إلى عدم المساواة في الدخل 
ودليل الدخل في دليل التنمية البشرية.

العمودان 12 و13: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.World Bank 2016a باالستناد إلى بيانات من

.World Bank 2016a :14 العمود

 

http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
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 دليل التنمية
حسب الجنس

 دليل التنمية
البشرية

 العمر المتوقع
عند الوالدة

 العدد المتوقع
لسنوات الدراسة

 متوسط
سنوات الدراسة

النصيب التقديري للفرد من 
aالدخل القومي اإلجمالي

المجموعةbالقيمة

)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015201520152015201520152015c2015c2015c2015c20152015الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا 
0.99310.9440.95183.779.718.317.112.812.759,80075,314النرويج1
d20.0 d13.413.034,27151,386 0.97810.9270.94884.680.520.9أستراليا2
0.97420.9260.95185.181.016.016.113.313.546,79866,116سويسرا2
e13.6 e35,87854,440 0.96420.9080.94283.478.716.917.312.9ألمانيا4
d18.4 d12.612.936,85752,293 0.97020.9100.93882.378.520.0الدانمرك5
f12.1 f60,78796,001 g 0.98510.9130.92786.280.115.515.311.1سنغافورة5

d18.1 d11.612.230,11762,773 0.94630.8950.94683.579.918.2هولندا7
d18.6 d12.511.933,49754,135 0.97610.9090.93183.179.018.6آيرلندا8
d17.912.2 e12.6 e30,53043,576 0.96520.9050.93884.281.220.1آيسلندا9

h12.9 h33,28852,026 0.98310.9110.92684.180.216.815.913.3كندا10
0.99310.9150.92281.676.917.315.813.213.242,27264,410الواليات	المتحدة	األمريكية10
0.96420.9030.93787.081.415.815.511.512.439,52570,921هونغ	كونغ	الصين	)منطقة	إدارية	خاصة(12
d18.5 d12.612.524,41341,718 0.96320.8960.93083.780.320.0نيوزيلندا13
0.99710.9090.91184.080.616.615.112.412.240,32852,181السويد14
........13.515.9............ليختنشتاين15
0.96420.8900.92482.778.916.715.913.213.426,32449,872المملكة	المتحدة16
e12.4 e25,38549,818 0.97020.8870.91486.980.415.215.512.6اليابان17
0.92930.8630.92985.278.815.817.311.512.921,30847,934جمهورية	كوريا18
0.97320.8840.90984.280.816.515.512.812.723,32339,239إسرائيل19
g 0.96620.8810.91184.179.614.013.711.612.347,53977,291لكسمبرغ20

0.98810.8920.90285.279.416.615.911.511.831,74244,776فرنسا21
f11.6 f32,41650,358 0.97810.8810.90183.478.516.715.911.2بلجيكا22
h11.1 h32,06945,882 1.00010.8950.89583.878.217.616.511.5فنلندا23
e11.8 e29,82957,888 0.95720.8700.90984.079.116.215.610.8النمسا24
1.00310.8900.88883.577.618.116.711.912.225,65431,726سلوفينيا25
0.96320.8650.89985.780.916.715.910.511.022,91044,844إيطاليا26
0.97420.8700.89485.480.018.017.49.610.024,38241,500إسبانيا27
0.98310.8690.88381.675.917.616.112.112.620,99735,543الجمهورية	التشيكية28
0.95720.8440.88384.078.217.117.310.310.817,30432,683اليونان29
e12.2 e21,97631,347 1.03220.8780.85181.472.217.315.713.0إستونيا30
h9.1 h55,40289,256 g 0.98610.8540.86680.977.215.414.69.0بروني	دار	السالم	30

....10.210.3................أندورا32
0.97910.8460.86482.678.214.713.811.611.923,45035,227قبرص33
g 0.99110.8510.85980.177.513.513.310.99.550,324159,897قطر33

0.92340.8170.88582.479.014.315.010.911.617,29541,802مالطة33
1.00610.8570.85281.573.617.215.511.912.018,92829,658بولندا36
1.03220.8610.83479.167.917.116.012.712.722,14730,530ليتوانيا37
0.96620.8290.85884.779.016.616.19.810.014,95528,556شيلي38
g 0.88250.7790.88475.973.215.317.09.010.019,30075,923المملكة	العربية	السعودية38

0.99110.8380.84680.072.715.514.412.012.320,17333,770سلوفاكيا40
0.98010.8330.85084.078.216.516.68.98.921,09531,673البرتغال41
e8.7 e27,25780,420 g 0.97220.8150.83878.776.513.912.910.6اإلمارات	العربية	المتحدة42

f12.1 f17,78729,567 0.98810.8300.84078.871.616.015.212.0هنغاريا43
f,h11.6 f,h18,82427,031 1.02520.8400.82079.069.316.615.512.0التفيا44
h10.0 h12,87529,367 0.98210.8130.82880.272.618.416.19.7األرجنتين45
0.99710.8270.83080.874.216.014.611.211.616,93223,897كرواتيا45
i9.4 i25,71744,303 0.97020.8060.83177.875.915.113.79.4البحرين47
j12.0 j11,75719,149 0.95520.7890.82778.674.215.715.010.7الجبل	األسود48
1.01610.8090.79675.964.615.314.712.012.117,86829,531االتحاد	الروسي49
0.99010.7960.80578.471.315.114.410.311.016,27222,786رومانيا50
g 0.97220.7690.79175.973.613.612.47.46.935,164107,991الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
1.02110.8030.78677.365.716.115.111.912.112,32719,433بيالروس52
i8.5 i15,70343,894 0.92730.7550.81479.475.313.913.67.7ُعمان52
1.01710.7990.78680.873.716.614.48.88.314,60824,014أوروغواي54
j10.3 j11,80118,377 1.00610.7950.79178.173.316.713.910.6بربادوس54
e11.2 e12,97919,736 0.98410.7890.80177.870.915.314.810.8بلغاريا56
h11.7 h16,36428,226 1.00610.7950.79074.364.815.414.611.7كازاخستان56
11.510.518,07025,209....78.572.5........جزر	البهاما58
10.010.817,17032,208....77.372.6........ماليزيا59
........17.613.7............باالو60
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دليل	التنمية	حسب	الجنس

212    |    تقرير التنمية البشـرية 2016



الجدول

4

 دليل التنمية
حسب الجنس

 دليل التنمية
البشرية

 العمر المتوقع
عند الوالدة

 العدد المتوقع
لسنوات الدراسة

 متوسط
سنوات الدراسة

النصيب التقديري للفرد من 
aالدخل القومي اإلجمالي

المجموعةbالقيمة

)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015201520152015201520152015c2015c2015c2015c20152015الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

0.99710.7830.78580.974.813.212.410.39.514,55024,365بنما60
........78.673.714.613.3........أنتيغوا	وبربودا62
........78.269.114.813.5........سيشيل63
0.95420.7590.79678.271.115.514.88.89.510,54025,539موريشيوس64
k12.3 k10.811.021,10435,179 1.00410.7860.78374.267.114.3ترينيداد	وتوباغو65
0.96920.7630.78777.972.214.813.910.311.49,60014,932صربيا66
0.96920.7620.78682.177.214.513.88.78.79,95518,052كوستاريكا66
i12.0 i5,0139,874 0.94630.7500.79281.677.614.413.511.5كوبا68
h9.1 h5,13227,499 0.86250.7000.81276.774.514.615.08.5إيران	-	الجمهورية	اإلسالمية69
0.97020.7540.77778.571.314.113.712.312.26,10511,871جورجيا70
0.90840.7240.79778.772.314.015.07.08.810,64827,035تركيا71
1.02820.7760.75478.670.415.413.29.79.011,57918,709فنزويال	-	الجمهورية	البوليفارية71
h11.4 h6,06715,869 0.93430.7340.78578.471.714.313.610.3سري	النكا73
........13.813.5............سانت	كيتس	ونيفس74
0.95920.7470.77880.675.614.414.09.59.87,36513,186ألبانيا75
i8.7 i5,84420,712 0.89350.7090.79381.577.913.013.68.3لبنان76
0.95120.7370.77579.474.613.513.18.28.610,71022,115المكسيك77
0.94030.7320.77974.167.812.612.710.312.011,02921,845أذربيجان78
1.00510.7540.75178.571.015.714.78.17.510,67217,736البرازيل79
........76.071.116.215.3........غرينادا79
0.92340.7210.78179.274.114.814.07.810.66,95013,261البوسنة	والهرسك81
j9.8 j9,05015,790 0.94730.7250.76577.973.213.012.88.9جمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	سابقًا82
e8.5 e4,02222,926 0.85450.6650.77977.572.714.614.16.6الجزائر83
0.99310.7360.74178.771.113.811.411.311.35,53511,258أرمينيا84
h11.3 h5,7919,181 1.00010.7410.74176.066.215.515.111.3أوكرانيا84
0.86450.6700.77675.972.613.412.99.710.73,20316,694األردن86
0.95920.7230.75477.572.213.513.28.49.58,93913,655بيرو87
1.00110.7400.73978.071.314.113.17.78.212,93816,145تايلند87
0.97610.7300.74878.973.414.413.98.28.48,27812,795إكوادور89
e7.9 e10,70515,830 0.95420.7180.75377.574.513.713.47.2الصين90
h10.2 h4,69511,676 10.9....73.467.3........فيجي91
i9.3 i8,03311,617 0.98610.7290.74078.072.513.412.99.4سانت	لوسيا92
i9.5 i8,80912,122 1.02620.7440.72574.265.615.514.210.0منغوليا92
h9.6 h6,62810,086 0.97520.7190.73878.273.513.112.69.7جامايكا94
e7.5 e10,21515,389 1.00410.7310.72877.870.714.513.37.6كولومبيا95
........................دومينيكا96
e7.8 e4,66215,967 0.90440.6800.75277.472.715.114.26.7تونس97
i8.5 i10,50121,512 0.97220.7090.73074.668.213.012.08.2سورينام97
0.99010.7170.72476.970.613.712.77.97.59,28116,256الجمهورية	الدومينيكية99
i13.1 i....7,60013,095 75.271.013.5........سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين99

0.96920.7070.73076.070.114.614.011.011.13,9596,602تونغا101
e7.0 e7,16321,364 0.95020.6910.72774.869.013.613.27.7ليبيا102
0.96720.6930.71673.167.413.012.510.510.55,3609,402بليز103
3,4447,182....77.070.713.312.5........ساموا104
0.94630.6720.71171.965.111.812.211.812.33,8917,668أوزبكستان105
k12.7 k6.2 f,k6.3 f,k7,15513,591 0.93730.6760.72178.076.012.8ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
1.01010.7020.69575.967.612.111.612.011.84,4615,637جمهورية	مولدوفا107
e9.5 e13,27816,050 0.98410.6930.70466.962.212.812.59.2بوتسوانا108
k9.0 k15,83822,177 0.92340.6690.72565.764.112.512.77.3غابون109
0.96620.6790.70375.270.912.612.08.18.26,13810,165باراغواي110
9,35918,856....70.061.610.611.0........تركمانستان111
h7.9 h4,75015,267 0.88450.6400.72473.669.213.013.26.4مصر111
0.92630.6600.71271.267.012.912.97.48.56,66813,391إندونيسيا113
0.86750.6160.71075.171.113.712.18.69.31,7668,651دولة	فلسطين114
e8.2 e4,8345,846 1.01010.6870.68180.671.212.912.57.9فييت	نام115
f9.2 f6,8459,917 1.00110.6820.68171.965.012.111.49.5الفلبين116
0.95820.6630.69177.768.613.013.36.26.95,38610,385السلفادور117
0.93430.6500.69571.366.313.514.17.68.84,6957,610بوليفيا	-	دولة	متعددة	القوميات118
0.96220.6510.67759.555.513.612.510.210.58,79515,489جنوب	أفريقيا119
e10.7 e2,1234,090 0.96720.6480.67174.866.813.312.710.9قيرغيزستان120
k11.5 k5.4 j7.8 j3,55219,467 0.80450.5690.70871.867.49.7العراق121
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4,0308,123....75.271.613.913.1........كابو	فيردي122
h6.4 h3,38811,091 0.82650.5790.70075.373.311.512.63.8المغرب123
h6.4 h3,1506,389 0.96120.6290.65478.272.211.911.46.8نيكاراغوا124
0.95920.6240.65175.668.510.511.06.36.35,1329,081غواتيماال125
h6.5 h7,97111,667 0.98610.6350.64467.562.511.811.56.9ناميبيا125
e8.4 e4,3469,397 0.94330.6150.65268.964.210.510.28.5غيانا127
............70.368.2........ميكرونيزيا	-	الواليات	الموحدة127
k11.2 k2,1003,088 0.93030.6040.65073.466.310.611.99.6طاجيكستان129
0.94230.6000.63775.970.911.610.96.26.12,6806,254هندوراس130
e8.2 e2,1848,897 0.81950.5490.67169.966.911.911.34.8الهند131
j4.2 j5,6578,308 0.90050.5730.63770.169.612.612.42.1بوتان132
k5.3 k3,1247,549 0.85850.5580.65170.466.812.113.73.6تيمور	-	ليشتي133
2,1393,453....74.370.210.411.1........فانواتو134
k7.3 k17,46225,375 4.0....59.456.6........غينيا	اإلستوائية135
e6.7 e4,7316,274 0.93230.5680.61064.461.411.011.35.5الكونغو135
........69.563.012.311.5........كيريباس137
j5.6 j4,4085,696 0.92440.5600.60768.065.210.411.24.5جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية138
e5.6 e2,3794,285 0.92730.5560.59973.370.710.49.95.0بنغالديش139
h7.4 h2,8034,126 0.92440.5550.60162.958.812.113.06.4زامبيا139
h7.9 h3,2004,484 0.89950.5450.60662.560.511.111.75.8غانا139
0.90740.5420.59768.664.512.211.74.75.92,0004,149سان	تومي	وبرينسيبي142
0.89250.5290.59270.866.710.111.73.75.52,6503,563كمبوديا143
j5.0 j1,9792,718 0.92540.5380.58271.568.612.712.23.2نيبال144
h4.9 h4,1825,740 4.9....68.264.0........ميانمار145
h7.0 h2,3573,405 0.91940.5310.57764.160.310.811.45.7كينيا146
0.74250.4520.61067.465.47.48.83.76.51,4988,376باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
j7.2 j5,07810,020 0.85350.4950.58048.149.611.011.86.4سوازيلند148
0.85150.4750.55876.663.98.99.04.65.68354,007الجمهورية	العربية	السورية149
5,0737,527....54.251.28.714.0........أنغوال150
0.93730.5120.54666.964.18.39.35.46.22,3592,576جمهورية	تنزانيا	المتحدة151
k7.1 k4,1326,706 0.84750.4820.56953.452.79.210.84.9نيجيريا152
e7.4 e2,3403,448 0.85350.4740.55557.154.89.611.34.6الكاميرون153
h5.3 h2,3623,047 3.7....65.060.7........بابوا	غينيا	الجديدة154
0.92730.4960.53560.757.710.210.57.38.21,3601,822زمبابوي154
i10.1 i....1,0612,045 69.666.79.1........جزر	سليمان156
h5.4 h1,6085,422 0.81850.4540.55564.761.78.48.53.3موريتانيا157
0.94830.5000.52767.064.010.210.56.76.11,0911,549مدغشقر158
0.99210.4910.49567.461.811.49.33.34.41,4281,822رواندا159
0.81750.4370.53565.361.910.911.33.75.67151,945جزر	القمر160
f5.3 f2,6314,020 0.96220.4850.50550.049.911.210.37.0ليسوتو160
i3.6 i1,7062,814 0.88650.4640.52368.864.99.29.72.1السنغال162
i6.8 i1,2662,075 0.87850.4590.52361.157.39.910.14.5أوغندا163
e6.6 e1,3701,950 3.9....65.361.0........هايتي163
0.83950.4410.52665.362.27.07.43.04.11,9025,775السودان165
k6.3 k1,1161,412 0.84150.4440.52860.959.410.813.13.2توغو166
e4.3 e1,6732,287 0.85850.4610.53861.258.310.513.72.8بنن167
e4.2 e1,0453,530 0.73750.4000.54365.462.77.610.41.9اليمن168
i13.1 i1.6 h5.8 h5113,148 0.60950.3480.57262.059.58.3أفغانستان169
h5.0 h9721,175 0.92140.4550.49564.862.910.710.83.8مالوي170
h6.1 h2,1364,155 0.81450.4210.51752.851.17.89.83.9كوت	ديفوار171
1,9814,441....64.060.75.86.8........جيبوتي172
h4.2 h1,2961,790 0.87850.4250.48461.959.18.79.62.6غامبيا173
k3.7 k1,1611,886 0.84250.4080.48466.662.77.98.81.5إثيوبيا174
0.78650.3850.49158.358.67.59.41.73.01,3493,071مالي175
0.83250.3900.46960.557.68.710.04.08.1599761جمهورية	الكونغو	الديمقراطية176
0.83050.3870.46662.260.29.310.63.16.0575788ليبريا177
1,1391,603........57.353.7........غينيا	-	بيساو178
1,2861,693....66.362.04.45.6........إريتريا179
h4.2 h1,3541,708 0.87150.3920.45151.950.89.110.02.6سيراليون179
....j5.3 j 57.155.23.86.34.0........جمهورية	جنوب	السودان181
k4.6 k1,0161,184 0.87950.3910.44456.854.08.69.52.5موزامبيق181
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k3.9 k8481,267 0.78450.3640.46459.758.77.510.11.5غينيا183
e3.6 e632752 0.91940.3880.42259.255.110.211.12.6بوروندي184
0.87450.3750.42960.357.67.38.11.02.01,2781,800بوركينا	فاسو185
0.76550.3400.44553.050.85.88.81.23.41,5812,400تشاد186
h2.3 h4811,292 0.73250.2910.39762.961.14.75.91.1النيجر187
j5.7 j482696 0.77650.3060.39553.449.55.88.42.8جمهورية	أفريقيا	الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
........................توفالو

........................جزر	مارشال
........73.966.911.512.5........جمهورية	كوريا	الشعبية	الديمقراطية

........15.614.6............سان	مارينو
170418........57.454.1........الصومال
........................موناكو

........10.29.2............ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

0.8810.89882.476.616.716.012.112.229,23450,284—0.980تنمية	بشرية	مرتفعة	جدًا
0.7280.76077.773.414.113.67.88.310,21417,384—0.958تنمية	بشرية	مرتفعة

0.5820.66870.466.811.511.35.67.83,3149,131—0.871تنمية	بشرية	متوسطة
0.4550.53660.758.08.510.03.65.61,9503,365—0.849تنمية	بشرية	منخفضة

0.6350.69571.968.211.811.96.57.96,05312,390—0.913البلدان النامية
المناطق

0.7430.75778.472.014.713.88.38.310,05318,091—0.981أمريكا	الالتينية	والبحر	الكاريبي
0.7330.77076.368.713.714.09.910.78,45317,547—0.951أوروبا	وآسيا	الوسطى

0.5490.66770.267.411.311.14.97.82,2789,114—0.822جنوب	آسيا
0.4880.55760.257.69.110.34.56.32,6374,165—0.877جنوب	الصحراء	األفريقية	الكبرى

0.6210.72672.869.111.412.15.97.65,45523,810—0.856الدول	العربية
0.7040.73676.272.313.313.07.38.09,56914,582—0.956شرق	آسيا	والمحيط	الهادئ

0.4730.54165.162.18.99.93.75.21,7922,994—0.874أقل البلدان نموًا
5,2239,256........72.767.9....—..الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.8730.89682.977.716.215.711.712.028,44147,684—0.974منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
0.6930.73873.869.612.412.37.78.810,30618,555—0.938العالم

الجدول 4 دليل التنمية حسب الجنس    |    215

تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

مالحظات

a  بيانات الدخل موّزعًا حسب الجنس غير متاحة، لذلك
اعتمدت تقديرات تقريبية لدخل الذكور واإلناث. وللتفاصيل 

 يمكن االطالع على التعاريف والمالحظة الفنية 3
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(

.)technical_notes.pdf

b  البلدان مصّنفة في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق
عن التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية.

c .بيانات عام 2015 أو آخر البيانات المتوفرة

d  لحساب دليل التنمية البشرية، اعُتبر الحد األقصى لسنوات
الدراسة المتوقعة 18 سنة.

e  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى تقديرات
.Barro and Lee 2016 من

f  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 Barro and ؛UNESCO Institute for Statistics 2016 من

.Lee 2016

g  لحساب دليل التنمية البشرية للذكور، اعُتبر الحد األقصى
للدخل التقديري 75,000 دوالر.

h .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى بيانات من

i  تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.UNESCO Institute for Statistics 2016 من

j  باالستناد إلى بيانات من المسوح المتعددة المؤشرات
للمجموعات التي أجرتها اليونيسف للفترة  2015-2006.

k   تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
 ICF المسوح الديمغرافية والصحّية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2015-2006.

تعاريف

دليل التنمية حسب الجنس: نسبة قيمة دليل التنمية البشرية 
لإلناث إلى قيمة دليل التنمية البشرية للذكور. وتتضمن المالحظة 

 الفنية 3 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(

.)technical_notes.pdf

مجموعات البلدان وفق دليل التنمية حسب الجنس: تصّنف 
البلدان في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق عن 

التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية. وتضم المجموعة 
1 البلدان التي تسجل مستوى مرتفعًا من المساواة بين الجنسين 
في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق دون 2.5 في 

المائة(؛ والمجموعة 2 البلدان التي تسجل مستوى مرتفعًا إلى 
متوسط من المساواة بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية 

البشرية )انحراف مطلق بين 2.5 و5 في المائة(؛ والمجموعة 
3 البلدان التي تسجل مستوى متوسطًا من المساواة بين 

الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 
5 و7.5 في المائة(؛ والمجموعة 4 البلدان التي تسجل مستوى 

متوسطًا إلى منخفض من المساواة بين الجنسين في إنجازات 
دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق بين 7.5 و10 في المائة(؛ 

والمجموعة 5 البلدان التي تسجل مستوى منخفضًا من المساواة 
بين الجنسين في إنجازات دليل التنمية البشرية )انحراف مطلق 

فوق 10 في المائة(.

دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات 
في ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة 

والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن 
 المالحظة الفنية 1 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(
.)technical_notes.pdf

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفاة المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة فترة حياته.

العدد المتوقع لسنوات الدراسة: عدد سنوات الدراسة التي 
ُيتوقع أن يتّمها طفل في سن الدخول إلى المدرسة مع افتراض 

بقاء أنماط معدالت االلتحاق حسب الفئات العمرية كما هي 
طيلة حياة الطفل.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتّمها األشخاص من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر، محسوبًا 

بمستويات التحصيل العلمي على أساس الفترات الرسمية لكل 
مرحلة.

النصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي: يحسب 
باالستناد إلى نسبة راتب المرأة إلى راتب الرجل، وحصة كل 

من الجنسين من مجموع الناشطين اقتصاديًا، والدخل القومي 
اإلجمالي )بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011(. وتتضمن 

 المالحظة الفنّية 3  تفاصيل عن كيفّية الحساب
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(

.)technical_notes.pdf

مصادر البيانات 

 العمود 1:  حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في
العمودين 3 و4.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

العمودان 3 و4: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2015a إلى بيانات من

Statistics 2016؛ Barro and Lee 2016؛ World Bank 2016a؛ 
.IMF 2016 ؛ILO 2016a

.UNDESA 2015a :6العمودان 5 و

العمودان 7 وUNESCO Institute for Statistics 2016 :8؛ 
 ICF Macro المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة

والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها 
اليونيسف.

العمودان 9 وUNESCO Institute for Statistics 2016 :10؛ 
Barro and Lee 2016؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي 

تجريها شركة ICF Macro والمسوح المتعددة المؤشرات 
للمجموعات التي تجريها اليونيسف.

العمودان 11 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 World ؛UNDESA 2015a ؛ILO 2016a باالستناد إلى بيانات من

.IMF 2016 ؛Bank 2016a

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
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 معدل الوالدات
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 معدل المشاركة
في القوى العاملة

الترتيبالقيمة
)عدد وفيات األمهات لكل 

100,000 والدة حية(

)عدد الوالدات لكل 1,000 
امرأة من الفئة العمرية 

15-19 سنة(
)النسبة المئوية التي 

تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر()بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015201520152015a20152005–2015b2005–2015b20152015الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.053655.939.696.194.661.268.5النرويج1
0.12024614.130.591.491.558.670.9أستراليا2
0.040152.928.996.197.462.774.8سويسرا2
0.066966.736.996.497.054.566.4ألمانيا4
0.041264.037.489.198.558.066.2الدانمرك5
0.06811103.823.975.581.958.276.4سنغافورة5
0.044374.036.486.290.357.570.2هولندا7
0.12726810.419.986.882.252.467.8آيرلندا8
0.051536.141.3100.097.270.777.5آيسلندا9

0.0981879.828.3100.0100.061.070.3كندا10
0.203431422.619.595.495.156.068.4الواليات	المتحدة	األمريكية10
80.974.753.468.5..3.2......هونغ	كونغ	الصين	)منطقة	إدارية	خاصة(12
0.158341123.631.498.898.762.473.1نيوزيلندا13
0.048445.743.687.888.360.968.2السويد14
........20.0........ليختنشتاين15
0.13128914.626.781.384.656.968.7المملكة	المتحدة16
0.1162154.111.693.090.649.170.2اليابان17
0.06710111.616.388.894.650.071.8جمهورية	كوريا18
0.1032059.726.787.390.358.969.4إسرائيل19
0.07513105.928.3100.699.452.266.1لكسمبرغ20
0.1021988.925.779.785.550.760.1فرنسا21
0.0731278.242.480.184.748.259.3بلجيكا22
0.056836.541.5100.0100.055.062.1فنلندا23
0.0781447.130.398.799.254.766.0النمسا24
0.053693.827.796.598.352.263.0سلوفينيا25
0.0851646.030.179.183.339.358.1إيطاليا26
0.0811558.438.070.976.752.364.8إسبانيا27
0.1292749.919.699.899.851.168.2الجمهورية	التشيكية28
0.1192337.519.763.771.743.960.0اليونان29
0.13128913.123.8100.0100.055.469.5إستونيا30
c69.6 c51.075.3 67.7..2321.0....بروني	دار	السالم	30
....39.372.073.7........أندورا32
0.1162175.012.577.082.757.570.2قبرص33
d70.967.853.694.2 0.5421271310.70.0قطر33
0.21744916.612.972.781.238.866.0مالطة33
0.13730313.424.881.186.949.165.3بولندا36
0.121251011.023.491.195.653.965.5ليتوانيا37
0.322652247.815.876.176.950.774.6شيلي38
0.25750128.819.963.372.120.179.1المملكة	العربية	السعودية38
0.17939620.218.799.299.551.468.3سلوفاكيا40
0.09117109.934.850.852.253.664.2البرتغال41
0.23246629.722.577.464.541.991.6اإلمارات	العربية	المتحدة42
0.252491718.010.195.697.946.462.5هنغاريا43
0.191411813.618.099.398.854.467.7التفيا44
e63.561.448.474.5 0.362775263.837.1األرجنتين45
0.1413189.515.292.096.046.458.7كرواتيا45
c55.6 c39.285.4 0.233481513.515.061.6البحرين47
0.15633712.217.386.996.242.056.1الجبل	األسود48
0.271522523.414.594.694.756.671.7االتحاد	الروسي49
0.339723134.612.086.192.247.664.9رومانيا50
0.3357049.81.556.858.148.484.5الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
0.14432418.229.287.092.254.568.2بيالروس52
0.28154178.18.259.857.130.085.6ُعمان52
0.284551556.119.255.051.655.476.3أوروغواي54
0.291592740.719.693.090.662.470.7بربادوس54
0.223451137.720.493.195.548.660.1بلغاريا56
0.202421227.920.199.7100.066.177.0كازاخستان56
0.362778029.616.787.487.669.479.1جزر	البهاما58
0.291594013.613.275.479.149.377.6ماليزيا59

5 ول
جد

ال

دليل	الفوارق	بين	الجنسين

216    |    تقرير التنمية البشـرية 2016



الجدول

5

 دليل الفوارق
بين الجنسين

 نسبة وفيات
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الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015201520152015a20152005–2015b2005–2015b20152015الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

........10.3........باالو60
0.4571009474.518.370.166.150.580.5بنما60
........44.825.7......أنتيغوا	وبربودا62
........57.443.8......سيشيل63
0.380825328.511.657.062.046.874.9موريشيوس64
0.324676331.531.570.668.452.673.6ترينيداد	وتوباغو65
0.185401719.034.082.391.643.460.1صربيا66
0.308632556.533.354.553.846.876.6كوستاريكا66
0.304623945.648.983.986.742.668.6كوبا68
0.5091182526.73.166.870.216.272.7إيران	-	الجمهورية	اإلسالمية69
0.361763639.711.396.197.457.378.4جورجيا70
0.328691627.614.943.564.830.471.4تركيا71
0.4611019579.417.072.665.051.478.4فنزويال	-	الجمهورية	البوليفارية71
0.386873014.84.980.280.630.275.6سري	النكا73
........13.3........سانت	كيتس	ونيفس74
0.267512921.720.790.290.540.360.7ألبانيا75
0.381831512.43.153.055.423.570.3لبنان76
0.345733862.840.656.159.045.479.5المكسيك77
0.326682559.816.993.997.561.968.3أذربيجان78
0.414924467.010.859.155.256.378.5البرازيل79
........2730.525.0....غرينادا79
0.15834118.619.369.587.534.458.0البوسنة	والهرسك81
0.16036817.633.340.255.643.968.1جمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	سابقًا82
0.4299414010.625.734.135.716.870.4الجزائر83
0.293612523.010.798.598.154.973.6أرمينيا84
0.284552424.112.194.396.052.267.4أوكرانيا84
0.4781115823.211.678.582.714.264.4األردن86
0.385866849.122.356.267.065.782.6بيرو87
0.366792044.66.140.945.862.980.2تايلند87
0.391886475.941.648.249.449.079.7إكوادور89
0.16437277.323.669.879.463.677.9الصين90
0.358753044.816.073.966.537.071.3فيجي91
0.354744853.920.748.242.063.176.5سانت	لوسيا92
0.278534415.714.589.785.856.568.8منغوليا92
0.422938959.716.767.159.457.772.2جامايكا94
0.393896450.220.950.359.657.979.8كولومبيا95
........21.9........دومينيكا96
0.28958626.831.337.549.925.171.3تونس97
0.4489915546.125.557.756.840.568.6سورينام97
0.4701079297.919.157.255.552.378.7الجمهورية	الدومينيكية99
56.377.2....4551.013.0....سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين99

d91.291.152.874.0 0.65915212415.20.0تونغا101
c44.2 c27.878.7 0.1673896.216.065.7ليبيا102
0.375812865.913.377.977.456.383.6بليز103
0.439975125.06.177.870.423.158.0ساموا104
0.287573617.716.499.999.948.376.2أوزبكستان105
0.31264686.75.934.330.957.378.8ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
0.232462322.621.895.297.338.845.6جمهورية	مولدوفا107
c86.7 c73.481.3 0.4359512932.39.585.1بوتسوانا108
c45.9 c39.957.5 0.54212729199.916.062.3غابون109
0.46410413257.416.846.247.058.184.6باراغواي110
47.377.5....4216.425.8....تركمانستان111
f54.5 c68.2 c22.876.1 0.5651353351.92.2مصر111
0.46710512649.617.142.951.750.983.9إندونيسيا113
56.361.217.869.1..4558.6....دولة	فلسطين114
0.337715438.624.364.076.773.883.2فييت	نام115
0.4369611461.727.172.870.350.578.8الفلبين116
0.384855465.232.139.444.849.179.2السلفادور117
0.4469820670.851.849.658.763.982.5بوليفيا	-	دولة	متعددة	القوميات118
g73.776.246.260.2 0.3949013845.541.2جنوب	أفريقيا119
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)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر()بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015201520152015a20152005–2015b2005–2015b20152015الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

0.394907639.619.2100.099.949.477.1قيرغيزستان120
c55.5 c15.169.7 0.5251235084.026.535.8العراق121
h....53.284.2 4273.420.8....كابو	فيردي122
c33.2 c25.374.3 0.49411312131.715.725.7المغرب123
c44.1 c49.180.3 0.46210315088.841.345.7نيكاراغوا124
0.4941138880.713.937.436.241.383.6غواتيماال125
0.47410826576.837.738.139.055.763.3ناميبيا125
c53.2 c41.877.2 0.50811722988.030.468.1غيانا127
........d 10015.00.0....ميكرونيزيا	-	الواليات	الموحدة127
0.322653238.114.798.188.259.477.5طاجيكستان129
0.46110112965.025.833.431.147.284.4هندوراس130
c61.4 c26.879.1 0.53012517424.512.235.3الهند131
0.47711014821.48.35.813.458.772.8بوتان132
26.855.5....21546.638.5....تيمور	-	ليشتي133
d....61.680.5 7843.10.0....فانواتو134
71.392.0....342108.719.7....غينيا	اإلستوائية135
c50.0 c67.172.6 0.592141442117.711.545.0الكونغو135
........9017.28.7....كيريباس137
c42.8 c77.777.0 0.46810619764.125.030.4جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية138
c44.3 c43.181.0 0.52011917683.020.042.0بنغالديش139
0.52612422490.412.752.348.969.880.9زامبيا139
0.54713131966.810.951.868.575.578.5غانا139
0.52412215684.318.230.844.845.376.2سان	تومي	وبرينسيبي142
0.47911216151.619.013.226.175.586.7كمبوديا143
c41.2 c79.786.8 0.49711525871.929.524.1نيبال144
c20.0 c75.181.1 0.3748017816.513.027.1ميانمار145
0.56513551090.920.827.834.162.172.1كينيا146
0.54613017838.720.026.546.124.382.2باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
c30.5 c40.064.2 0.56613738970.414.727.3سوازيلند148
0.5541336839.412.434.843.412.270.8الجمهورية	العربية	السورية149
59.977.1....477164.336.8....أنغوال150
0.544129398118.636.010.115.374.083.3جمهورية	تنزانيا	المتحدة151
48.464.0....814110.65.8....نيجيريا152
0.568138596104.627.131.737.971.081.1الكاميرون153
c14.7 c69.671.0 0.59514321554.82.78.8بابوا	غينيا	الجديدة154
0.540126443109.735.151.964.777.887.3زمبابوي154
61.173.5....11448.42.0....جزر	سليمان156
c23.5 c29.165.3 0.62614760278.622.211.1موريتانيا157
83.889.1....353116.220.5....مدغشقر158
0.3838429026.357.510.516.486.483.2رواندا159
35.379.4....33568.33.0....جزر	القمر160
0.54913248792.724.823.622.559.273.9ليسوتو160
0.52112031578.642.710.219.245.070.2السنغال162
0.522121343111.935.025.932.182.387.7أوغندا163
c38.7 c61.571.4 0.59314235939.33.525.7هايتي163
c18.8 c24.372.2 0.57514031174.031.013.7السودان165
0.55613436892.017.623.136.181.180.6توغو166
0.61314440583.27.215.830.870.073.4بنن167
c33.2 c25.873.1 0.76715938561.50.515.6اليمن168
c35.4 c19.183.6 0.66715439674.027.48.8أفغانستان169
0.614145634136.216.714.924.281.280.8مالوي170
c32.7 c52.480.9 0.672155645135.59.216.6كوت	ديفوار171
36.568.1....22921.512.7....جيبوتي172
c39.1 c72.282.7 0.641148706113.09.425.3غامبيا173
0.49911635358.437.310.820.777.089.1إثيوبيا174
0.689156587174.68.87.316.250.182.3مالي175
c35.0 c70.571.8 0.663153693122.68.214.5جمهورية	الكونغو	الديمقراطية176
c39.7 c58.063.9 0.649150725108.810.717.3ليبريا177
67.278.3....54989.513.7....غينيا	-	بيساو178
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الجدول

5

 دليل الفوارق
بين الجنسين

 نسبة وفيات
األمهات

 معدل الوالدات
للمراهقات

المقاعد في المجالس 
النيابية

السكان الحاصلون على جزء من التعليم 
الثانوي على األقل

 معدل المشاركة
في القوى العاملة

الترتيبالقيمة
)عدد وفيات األمهات لكل 

100,000 والدة حية(

)عدد الوالدات لكل 1,000 
امرأة من الفئة العمرية 

15-19 سنة(
)النسبة المئوية التي 

تشغلها النساء(

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر()بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015201520152015a20152005–2015b2005–2015b20152015الترتيب	حسب	دليل	التنمية	البشرية

77.790.2....50154.322.0....إريتريا179
c29.7 c65.068.6 0.6501511,360118.212.416.8سيراليون179
71.275.3....78965.924.3....جمهورية	جنوب	السودان181
c8.0 c82.575.4 0.574139489139.739.62.8موزامبيق181
79.585.1....679140.621.9....غينيا183
c9.6 c84.682.7 0.47410871228.337.87.1بوروندي184
0.615146371108.59.46.011.576.690.7بوركينا	فاسو185
0.695157856133.514.91.79.964.079.3تشاد186
c8.4 c40.289.4 0.695157553202.413.33.6النيجر187
f12.3 c29.8 c71.784.6 0.64814988291.912.5جمهورية	أفريقيا	الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
........6.7........توفالو

....9.191.692.5........جزر	مارشال
73.685.9....820.516.3....جمهورية	كوريا	الشعبية	الديمقراطية

........16.7........سان	مارينو
33.275.9....732103.913.8....الصومال
........20.8........موناكو

........5.3........ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

1417.025.888.489.352.668.6—0.174تنمية	بشرية	مرتفعة	جدًا
3627.421.666.974.056.577.1—0.291تنمية	بشرية	مرتفعة

16440.819.940.457.637.279.4—0.491تنمية	بشرية	متوسطة
553101.822.014.825.960.377.1—0.590تنمية	بشرية	منخفضة

23148.821.051.763.448.778.2—0.469البلدان النامية
المناطق

6764.328.157.858.152.878.6—0.390أمريكا	الالتينية	والبحر	الكاريبي
2426.619.078.185.745.470.5—0.279أوروبا	وآسيا	الوسطى

17533.717.436.958.628.379.4—0.520جنوب	آسيا
551103.023.325.333.964.976.1—0.572جنوب	الصحراء	األفريقية	الكبرى

14247.715.541.652.322.375.1—0.535الدول	العربية
6323.119.664.173.062.379.1—0.315شرق	آسيا	والمحيط	الهادئ

T91.422.321.829.561.580.9 436—0.555أقل البلدان نموًا
20459.023.455.258.253.472.7—0.463الدول الجزرية الصغيرة النامية

1522.427.784.286.951.168.6—0.194منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
T44.722.560.369.249.676.2 216—0.443العالم
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تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

مالحظات

a  2015-2010 البيانات هي متوسطات القيم المتوقعة للفترة
وإسقاطات للفترة 2020-2015.

b .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

c .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى

d  استخدمت قيمة 0.1 في المائة لحساب دليل الفوارق بين
الجنسين.

e .2014 بيانات عام

f .2012 بيانات عام

g  ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب
االقتضاء والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

h .2013 بيانات عام

T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف

دليل الفوارق بين الجنسين: دليل مركب يقيس الفارق في 
اإلنجازات بين المرأة والرجل في ثالثة أبعاد هي: الصحة 

الفنية  المالحظة  العمل. وتتضمن  اإلنجابية، والتمكين، وسوق 
http://hdr.undp.( 4 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

.)org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf

نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل لكل 
100,000 والدة حية.

معدل الوالدات للمراهقات: عدد الوالدات ألمهات من الفئة 
العمرية 15-19 سنة لكل 1,000 امرأة من الفئة العمرية 15-19 سنة.

المقاعد في المجالس النيابية: نسبة المقاعد التي تشغلها 
النساء من مجموع المقاعد في المجلس النيابي. وفي البلدان 

التي تعتمد نظامًا تشريعيًا من مجلسين، تحسب حّصة المقاعد 
باالستناد إلى عدد المقاعد في كال المجلسين.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: 
نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى 

من التعليم الثانوي )ولو لم يتّموه(.

معدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة السكان في سن العمل 
)الفئة العمرية 15 سنة وأكثر( المنخرطين في سوق العمل، من 
عاملين أو باحثين عن عمل، من مجموع السكان في سن العمل.

مصادر البيانات 

العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
البيانات الواردة في األعمدة 3 إلى 9.

العمود 2: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمود 1.

 UN Maternal Mortality Estimation Group :3 العمود
.2016

.UNDESA 2015a :4 العمود

.IPU 2016 :5 العمود

.UNESCO Institute for Statistics 2016 :7العمودان 6 و

. ILO 2016a :9العمودان 8 و

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf


الجدول

6

البلد

 دليل الفقر
aالمتعدد األبعاد

 السكان الذين يعيشون
aفي فقر متعدد األبعاد

 السكان
المعرضون لفقر 

aمتعدد األبعاد

 السكان
 الذين يعيشون
 في فقر مدقع
aمتعدد األبعاد

 حصة أبعاد الحرمان
aمن الفقر العام

نسبة السكان الذين يعيشون 
دون خط فقر الدخل

 السنة
bالدليلوالمسح

 مجموع
السكان

 شدة 
)بالنسبة المئوية(الحرمان

)بالنسبة المئوية(

خط الفقر 
الوطني

1.90 دوالر في 
اليوم بمعادل 
القوة الشرائية

القيمة2015–2005
)بالنسبة 
)باآلالف(المئوية(

)بالنسبة 
الصحةالتعليم)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(المئوية(

مستوى 
2014c2005–2014c–2005المعيشة

D0.53788.279,29860.96.767.027.425.247.429.633.5 2011إثيوبيا
D0.0092.421038.211.50.220.050.729.36.00.5 2006أذربيجان
N0.015 e3.7 e1,457 e39.1 e5.2 e0.5 e38.2 e27.8 e34.0 e..1.7 2005األرجنتين

..D0.0041.28535.31.00.131.565.03.514.4 2012األردن
D0.0020.61837.03.00.13.487.88.730.02.3 2010أرمينيا

..M0.293 d58.8 d16,942 d49.9 d16.0 d29.8 d45.6 d19.2 d35.2 d35.8 2010/2011أفغانستان
N0.0153.758539.68.40.523.642.434.023.33.8 2013/2014إكوادور

D0.0051.23538.37.20.122.447.130.514.31.1 2008/2009ألبانيا
D0.024 d5.9 d14,644 d41.3 d8.1 d1.1 d24.7 d35.1 d40.2 d11.38.3 2012إندونيسيا

..M0.0133.593136.66.20.13.783.412.814.1 2006أوزبكستان
D0.35970.324,08851.120.633.318.030.251.919.534.6 2011أوغندا

M0.001 d0.4 d161 d34.5 d0.0 d0.0 d19.0 d77.5 d3.5 d6.40.0 2012أوكرانيا
D0.23745.682,61252.014.926.536.232.331.629.56.1 2012/2013باكستان
N0.010 d,g2.4 d,g4,994 d,g40.0 d,g6.7 d,g0.3 d,g24.9 d,g45.1 d,g30.1 d,g7.43.7 2014البرازيل

....M0.004 f1.2 f3 f33.7 f0.3 f0.0 f1.5 f95.9 f2.6 f 2012بربادوس
....M0.0307.42441.26.41.536.234.829.0 2011بليز

D0.18840.764,81646.219.616.028.426.145.531.518.5 2014بنغالديش
D0.34364.26,45453.316.937.733.124.842.136.253.1 2011/2012بنن

M0.12829.421243.518.08.840.326.333.412.02.2 2010بوتان
D0.50882.812,95161.37.663.839.022.538.540.143.7 2010بوركينا	فاسو

D0.44281.87,74054.012.048.225.026.348.864.677.7 2010بوروندي
M0.006 f1.7 f65 f37.3 f3.2 f0.0 f7.8 f79.5 f12.7 f17.90.1 2011/2012البوسنة	والهرسك

D0.09720.61,97447.017.37.821.927.950.238.66.8 2008بوليفيا	-	دولة	متعددة	القوميات
D0.04310.43,15041.412.32.119.429.850.821.83.1 2012بيرو

M0.0010.44134.51.10.02.689.77.75.10.0 2005بيالروس
M0.0041.066738.84.40.119.451.329.410.50.0 2005/2006تايلند

....M0.0113.014437.06.50.17.482.510.1 2006تركمانستان
....M0.007 d1.7 d23 d38.0 d0.5 d0.2 d2.2 d86.1 d11.7 d 2006ترينيداد	وتوباغو

M0.54586.910,33962.78.867.632.322.545.246.738.4 2010تشاد
D0.24248.53,45449.919.923.226.428.844.955.154.2 2013/2014توغو
M0.0061.516139.33.20.233.748.218.115.52.0 2011/2012تونس

D0.32264.368050.121.431.520.030.449.641.846.8 2009/2010تيمور	-	ليشتي
N0.011 f,g2.7 f,g76 f,g40.5 f,g9.6 f,g0.5 f,g8.8 f,g52.0 f,g39.2 f,g19.91.7 2012جامايكا

M0.0020.5338.92.00.022.059.918.18.60.0 2013الجبل	األسود
D/M0.16534.325248.123.114.929.125.945.044.813.5 2012جزر	القمر

M0.42476.33,39255.615.748.523.826.250.062.066.3 2010جمهورية	أفريقيا	الوسطى
D0.0256.061341.620.61.028.439.632.032.42.3 2013الجمهورية	الدومينيكية

..P0.0287.21,48539.17.41.354.734.011.335.2 2009الجمهورية	العربية	السورية
D0.36972.554,31450.818.536.715.631.053.463.677.1 2013/2014جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

D0.33566.430,29050.421.532.116.928.254.928.246.6 2010جمهورية	تنزانيا	المتحدة
M0.55189.38,98061.78.569.639.314.346.350.642.7 2010جمهورية	جنوب	السودان

M0.18636.82,38350.518.518.837.725.436.923.216.7 2011/2012جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية
M0.007 f1.7 f35 f38.4 f2.4 f0.1 f18.5 f57.2 f24.3 f22.11.3 2011جمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	سابقًا

M0.0041.14438.42.20.111.066.922.111.40.0 2012جمهورية	مولدوفا
N0.04110.35,44639.617.11.38.461.430.253.816.6 2012جنوب	أفريقيا

M0.0082.29937.64.10.17.467.425.214.89.8 2005جورجيا
M0.12726.921347.316.011.136.122.741.2..22.5 2006جيبوتي
D0.25353.96,26347.025.020.528.618.453.044.960.4 2014/2015رواندا
D0.26454.48,55448.623.122.517.929.852.360.564.4 2013/2014زامبيا

M0.12828.94,40944.129.37.810.834.554.872.321.4 2014زمبابوي
D0.21747.57945.521.516.429.126.544.461.732.3 2008/2009سان	تومي	وبرينسيبي

....M0.003 f0.8 f2 f34.5 f0.9 f0.0 f15.8 f65.2 f19.0 f 2012سانت	لوسيا
D0.27851.97,62153.518.130.843.623.133.446.738.0 2014السنغال
M0.11325.930943.520.57.413.741.045.363.042.0 2010سوازيلند
M0.29053.119,16154.617.931.930.420.748.946.514.9 2010السودان
....M0.033 f7.6 f39 f43.1 f4.7 f2.0 f31.0 f37.2 f31.8 f 2010سورينام
D0.41177.54,79153.014.643.925.728.545.952.952.3 2013سيراليون

M0.0020.43840.62.70.130.740.728.725.40.2 2014صربيا
....M0.50081.87,10461.18.363.633.718.847.5 2006الصومال

N0.023 g5.2 g70,807 g43.3 g22.7 g1.0 g30.0 g36.6 g33.4 g..1.9 2012الصين

6 ول
جد

ال

دليل	الفقر	المتعدد	األبعاد:	البلدان	النامية
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الجدول

6

البلد

 دليل الفقر
aالمتعدد األبعاد

 السكان الذين يعيشون
aفي فقر متعدد األبعاد

 السكان
المعرضون لفقر 

aمتعدد األبعاد

 السكان
 الذين يعيشون
 في فقر مدقع
aمتعدد األبعاد

 حصة أبعاد الحرمان
aمن الفقر العام

نسبة السكان الذين يعيشون 
دون خط فقر الدخل

 السنة
bالدليلوالمسح

 مجموع
السكان

 شدة 
)بالنسبة المئوية(الحرمان

)بالنسبة المئوية(

خط الفقر 
الوطني

1.90 دوالر في 
اليوم بمعادل 
القوة الشرائية

القيمة2015–2005
)بالنسبة 
)باآلالف(المئوية(

)بالنسبة 
الصحةالتعليم)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(المئوية(

مستوى 
2014c2005–2014c–2005المعيشة

D0.0317.962339.023.41.213.452.634.031.319.5 2012طاجيكستان
..M0.05213.34,24139.47.42.550.138.611.318.9 2011العراق
D0.07316.727043.419.94.415.243.840.932.78.0 2012غابون
..D0.28957.21,06850.521.331.732.930.936.248.4 2013غامبيا

D0.14732.48,68845.420.511.127.231.541.224.225.2 2014غانا
....D0.0317.85940.018.81.216.851.232.0 2009غيانا
D/M0.42573.88,58857.612.749.836.622.840.655.235.3 2012غينيا

M0.49580.41,20161.610.558.430.527.941.669.367.1 2006غينيا	-	بيساو
M0.13531.26943.132.67.324.424.151.612.715.4 2007فانواتو
D0.033 d,j6.3 d,j6,169 d,j51.9 d,j8.4 d,j4.2 d,j35.3 d,j30.2 d,j34.5 d,j25.213.1 2013الفلبين

M0.0051.46538.25.40.220.867.811.525.80.1 2014دولة	فلسطين
M0.016 d3.9 d3,646 d39.9 d4.3 d0.6 d39.6 d24.3 d36.1 d13.53.1 2013/2014فييت	نام

M0.0082.212736.36.50.013.073.513.532.11.3 2014قيرغيزستان
M0.0041.117836.42.30.04.383.911.82.70.0 2010/2011كازاخستان
D0.26048.210,17054.117.827.124.531.344.237.524.0 2011الكاميرون
D0.15033.85,18044.321.611.430.826.442.817.72.2 2014كمبوديا

D0.30759.312,52151.717.932.436.525.837.746.329.0 2011/2012كوت	ديفوار
D0.0327.63,49442.210.21.834.324.741.027.85.7 2010كولومبيا
D0.19243.01,84444.726.212.210.632.856.646.537.0 2011/2012الكونغو

D0.16636.016,17046.132.010.712.332.255.545.933.6 2014كينيا
D0.35670.13,01050.821.535.423.025.651.463.868.6 2013ليبريا
....P0.0051.48237.56.30.131.947.920.2 2007ليبيا

D0.22749.598445.920.418.214.833.851.457.159.7 2009ليسوتو
D0.45678.413,00958.210.855.937.922.439.743.649.3 2012/2013مالي

D0.42077.015,77454.611.748.031.624.543.975.377.8 2008/2009مدغشقر
..D0.016 h4.2 h3,750 h37.4 h5.6 h0.4 h45.6 h46.7 h7.8 h25.2 2014مصر

P0.06915.65,09044.312.64.944.821.833.48.93.1 2011المغرب
N0.0246.07,34639.910.11.131.425.643.053.23.0 2012المكسيك

M0.27356.19,36948.627.224.319.327.253.550.770.9 2013/2014مالوي
D0.0082.0737.58.50.127.860.211.915.77.3 2009ملديف
M0.04711.130242.519.32.318.127.754.221.60.2 2010منغوليا
M0.29155.62,04952.416.829.934.520.345.342.05.9 2011موريتانيا

D0.39070.217,55255.614.844.130.422.347.354.768.7 2011موزامبيق
D0.20544.91,05445.519.313.411.039.249.828.722.6 2013ناميبيا
M0.11626.67,49343.714.49.332.225.642.225.215.0 2014نيبال
D0.58489.815,83865.05.973.535.924.040.048.945.7 2012النيجر
D0.27950.988,01854.818.430.029.829.840.446.053.5 2013نيجيريا

D0.08819.41,12745.614.86.937.812.649.629.66.2 2011/2012نيكاراغوا
D0.24250.25,16148.122.220.124.823.451.858.553.9 2012هايتي
D0.28255.3642,39151.118.227.822.732.544.821.921.2 2005/2006الهند

D0.098 i20.7 i1,601 i47.4 i28.6 i7.2 i36.6 i23.1 i40.3 i62.816.0 2011/2012هندوراس
..D0.20040.010,20450.122.419.429.532.238.234.8 2013اليمن
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تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

مالحظات

a  لم تتوفر جميع المؤشرات لجميع البلدان، لذلك يجب توخي
الحذر في المقارنة بين البلدان. وفي حاالت نقص البيانات، 
ُرجحت قيمة المؤشرات ليصبح مجموعها 100 في المائة، 

 على النحو المبّين في المالحظة الفنية 5
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(

.)technical_notes.pdf

b  إلى أن البيانات مستمدة من المسوح D يشير الحرف
الديمغرافية والصحية، والحرف M إلى أن البيانات مستمدة 

 P من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات، والحرف
إلى أن البيانات مستمدة من مسوح السكان وصحة العائلة 

في البلدان العربية، والحرف N إلى أّن البيانات مستمّدة من 
المسوح الوطنية. وقائمة المسوح الوطنية ترد على الموقع 

http://hdr.undp.org/en/faq-page/multidimensional-
.poverty-index-mpi

c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

d .ال تشمل البيانات مؤشرات التغذية

e .تغطي البيانات المناطق الحضرية فقط

f .ال تشمل البيانات مؤشر وفيات األطفال

g .ال تشمل البيانات مؤشر نوعّية األرضّية

h .ال تشمل البيانات مؤشر وقود الطهو

i .ال تشمل البيانات مؤشر الكهرباء

j .ال تشمل البيانات مؤشر الحضور بالمدرسة

تعاريف

دليل الفقر المتعدد األبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون 
حالة فقر متعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه الحرمان. وتتضمن 

 المالحظة الفنية 5 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(

.)technical_notes.pdf

مجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من حرمان ترّجح حّدته بنسبة 33 في 

المائة على األقل. وتشمل البيانات عدد السكان باآلالف في السنة 
التي أجري فيها المسح.

شدة الحرمان في حالة الفقر المتعدد األبعاد: متوسط نسبة 
الحرمان الذي يعاني منه األشخاص الذين يعيشون حالة فقر 

متعدد األبعاد.

السكان المعرضون لفقر متعدد األبعاد: نسبة السكان المعرضين 
ألكثر من وجه من أوجه الحرمان بحدة ترّجح  بين 20 و33 

في المائة.

السكان الذين يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد: نسبة 
السكان الذين يعانون من فقر مدقع متعدد األبعاد، ومن حرمان 

ترّجح حّدته بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

حصة أبعاد الحرمان من الفقر العام: النسبة المئوية من دليل 
الفقر المتعدد األبعاد المنسوبة إلى كل بعد من أبعاد الحرمان 

الثالثة.

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني: نسبة 
السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، وهو الخط الذي 

تتخذه سلطات بلد معين لقياس الفقر فيه. وتستند التقديرات 
الوطنية إلى التقديرات المرّجحة على أساس مجموعات السكان 

المستمدة من مسوح األسر المعيشية.

نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في 
اليوم بمعادل القوة الشرائية: نسبة السكان الذين يعيشون دون 
خط الفقر الدولي أي على أقل من 1.90 دوالر أمريكي في اليوم 

)بمعادل القوة الشرائية(.

مصادر البيانات 

العمود 1: يشير إلى بيانات السنة والمسح المستخدمة لحساب 
دليل الفقر المتعدد األبعاد وعناصره.

األعمدة 2 إلى 10: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
باالستناد إلى بيانات عن أوجه الحرمان الذي تعاني منه األسر 

المعيشية في التعليم والصحة ومستوى المعيشة، مستمدة من 
عدد من مسوح األسر المعيشية على النحو المبّين في العمود 1 

 وباستخدام المنهجّية المنّقحة المفّصلة في المالحظة الفنية 5
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(

.)technical_notes.pdf

.World Bank 2016a :12العمودان 11 و
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7

نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

للشباب )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

20152030b2000/20052010/201520152015201520152015201520152000/20052010/2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1c5.25.90.61.380.50.33.40.939.127.324.91.81.8النرويج
2d24.028.51.21.689.41.515.93.637.528.222.71.81.9أستراليا
8.39.20.71.273.90.45.61.542.322.026.91.41.5سويسرا2
0.20.175.33.453.217.146.219.632.21.41.4–80.779.3ألمانيا4
5.76.00.30.487.70.33.61.141.626.329.61.81.7الدانمرك5
5.66.42.72.0100.00.34.10.740.021.416.11.31.2سنغافورة5
16.917.60.50.490.50.911.03.142.725.327.91.71.8هولندا7
4.75.21.80.363.20.43.10.636.933.520.22.02.0آيرلندا8
0.30.41.10.794.10.00.20.036.030.820.82.02.0آيسلندا9

5.840.623.523.81.51.6..35.940.41.01.081.81.9كندا10
321.8355.80.90.881.619.7213.247.638.028.622.32.01.9الواليات المتحدة األمريكية10
7.38.00.20.8100.00.45.31.143.216.420.61.01.2هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
4.55.11.40.786.30.32.90.738.031.122.91.92.1نيوزيلندا13
9.810.80.40.885.80.66.11.941.027.531.81.71.9السويد14
................0.00.00.90.714.3ليختنشتاين15
64.770.10.50.682.64.141.711.540.027.627.61.71.9المملكة المتحدة16
0.193.55.377.033.346.521.143.31.31.4–126.6120.10.2اليابان17
50.352.50.60.582.52.336.76.640.619.218.01.21.3جمهورية كوريا18
8.110.01.91.792.10.84.90.930.345.718.42.93.1إسرائيل19
0.60.71.02.290.20.00.40.139.223.620.11.71.6لكسمبرغ20
64.468.00.60.579.53.940.212.341.229.630.61.92.0فرنسا21
11.312.00.60.797.90.77.32.141.526.128.11.71.8بلجيكا22
23e5.55.70.30.584.20.33.51.142.525.932.41.81.7فنلندا
8.58.80.50.466.00.45.71.643.221.228.01.41.5النمسا24
2.12.10.10.149.70.11.40.443.122.026.71.21.6سلوفينيا25
59.859.10.50.169.02.638.213.445.921.535.11.31.4إيطاليا26
27f0.279.62.130.68.743.222.428.31.31.3–46.145.91.5إسبانيا
0.10.173.00.57.11.941.522.527.01.21.5–10.510.5الجمهورية التشيكية28
0.478.00.57.02.343.622.833.41.31.3–11.010.50.2اليونان29
0.367.50.10.90.241.724.728.81.41.6–0.6–1.31.2إستونيا30
0.40.51.81.577.20.00.30.030.631.96.12.11.9بروني دار السالم 30
................3.685.1–0.10.14.3أندورا32
33g1.21.31.81.166.90.10.80.135.923.418.21.61.5قبرص
2.22.86.94.799.20.11.90.030.718.61.43.02.1قطر33
0.40.40.50.395.40.00.30.141.521.829.01.51.4مالطة33
38.637.20.00.060.52.026.86.039.621.522.31.31.4بولندا36
1.666.50.21.90.543.121.828.31.31.6–0.8–2.92.7ليتوانيا37
17.920.21.21.189.51.212.42.034.429.316.02.01.8شيلي38
31.539.12.92.383.13.221.60.928.341.74.23.62.9المملكة العربية السعودية38
5.45.40.00.153.60.33.90.839.121.319.51.21.4سلوفاكيا40
0.463.50.46.72.244.021.631.91.51.3–10.39.80.4البرتغال41
9.211.07.71.985.50.57.80.133.316.41.32.41.8اإلمارات العربية المتحدة42
0.371.20.56.71.841.321.526.31.31.3–0.3–9.99.3هنغاريا43
1.267.40.11.30.442.922.729.51.31.5–1.3–2.01.8التفيا44
43.449.41.11.091.83.727.74.730.839.417.12.52.3األرجنتين45
0.459.00.22.80.842.822.528.61.41.5–0.2–4.24.0كرواتيا45
1.41.65.31.888.80.11.00.030.328.23.22.72.1البحرين47
0.60.60.10.164.00.00.40.137.627.620.21.91.7الجبل األسود48
0.40.074.09.2100.319.238.724.019.11.31.7–143.5138.7االتحاد الروسي49
0.854.60.913.13.442.123.125.81.31.5–0.7–19.517.6رومانيا50
3.95.03.24.898.30.32.90.131.029.52.62.62.2الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
0.60.076.70.66.61.339.623.020.01.31.6–9.59.0بيالروس52
4.55.22.38.477.60.43.50.129.026.73.43.22.9ُعمان52
3.43.60.00.395.30.22.20.534.933.422.52.22.0أوروغواي54
0.30.30.30.331.50.00.20.038.529.121.31.81.8بربادوس54
0.773.90.34.71.443.521.530.41.21.5–0.8–7.16.3بلغاريا56
17.620.10.71.653.21.911.71.229.340.110.12.02.6كازاخستان56
0.40.42.01.582.90.00.30.032.429.611.71.91.9جزر البهاما58
59h30.336.11.91.574.72.521.11.828.535.28.42.52.0ماليزيا

7 ول
جد
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)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
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إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

20152030b2000/20052010/201520152015201520152015201520152000/20052010/2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

................0.00.00.80.887.1باالو60
3.94.81.81.666.60.42.60.328.741.711.72.62.5بنما60
0.10.11.21.023.80.00.10.030.935.210.42.32.1أنتيغوا وبربودا62
0.10.11.80.753.90.00.10.032.633.69.92.22.3سيشيل63
64i1.31.30.60.439.70.10.90.135.227.213.41.91.5موريشيوس
1.41.40.50.58.40.10.90.133.829.813.51.81.8ترينيداد وتوباغو65
66j0.555.60.55.91.540.624.525.61.71.6–0.6–8.98.3صربيا
4.85.41.61.176.80.43.30.431.432.412.92.21.9كوستاريكا66
11.411.20.30.177.10.67.91.641.223.420.01.61.6كوبا68
79.188.51.31.373.46.956.44.029.533.17.12.01.7إيران - الجمهورية اإلسالمية69
70k1.253.60.32.70.637.525.220.41.61.8–1.2–4.03.9جورجيا
78.787.71.41.773.46.852.55.929.838.411.32.42.1تركيا71
31.136.71.81.489.03.020.42.027.442.89.52.72.4فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
20.721.50.80.518.41.613.71.932.337.214.12.32.1سري النكا73
................0.10.11.51.232.0سانت كيتس ونيفس74
0.30.057.40.22.00.434.326.918.01.91.8–2.93.0ألبانيا75
5.95.34.26.087.80.54.00.528.535.412.02.01.7لبنان76
127.0148.11.31.479.211.683.78.227.441.99.82.62.3المكسيك77
78l9.810.71.11.454.60.97.10.530.930.37.82.02.3أذربيجان
207.8228.71.40.985.715.0143.716.331.333.311.32.31.8البرازيل79
0.10.10.30.435.60.00.10.027.239.910.82.42.2غرينادا79
0.139.80.22.70.641.519.021.71.21.3–3.83.60.2البوسنة والهرسك81
2.12.10.30.257.10.11.50.337.524.017.41.61.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
39.748.31.31.970.74.626.02.427.643.69.12.42.9الجزائر83
0.40.462.70.22.10.334.626.015.31.71.6–3.03.0أرمينيا84
84m0.469.72.531.36.940.321.421.91.11.5–0.8–44.840.9أوكرانيا
7.69.12.23.183.71.04.60.322.558.56.23.93.5األردن86
31.436.91.31.378.63.020.52.127.542.710.52.82.5بيرو87
68.068.31.00.450.43.848.87.138.024.714.61.61.5تايلند87
16.119.61.71.663.71.610.41.126.645.110.42.92.6إكوادور89
1,376.01,415.50.60.555.683.21,000.0131.437.023.513.01.51.6الصين90
0.90.90.30.753.70.10.60.127.643.98.93.02.6فيجي91
0.20.21.10.818.50.00.10.031.234.113.32.11.9سانت لوسيا92
3.03.51.01.772.00.32.00.127.341.76.02.12.7منغوليا92
2.82.90.60.454.80.21.90.329.135.013.62.52.1جامايكا94
48.253.21.41.076.43.733.13.430.035.410.22.31.9كولومبيا95
................0.10.10.20.469.5دومينيكا96
11.312.70.81.166.81.07.80.931.233.811.02.02.2تونس97
0.50.60.50.966.00.00.40.029.040.410.42.72.4سورينام97
10.512.11.51.279.01.16.70.726.147.310.52.82.5الجمهورية الدومينيكية99
0.10.10.20.050.60.00.10.029.836.010.82.22.0سانت فنسنت وجزر غرينادين99

0.10.10.60.423.70.00.10.021.364.110.24.23.8تونغا101
6.37.41.70.078.60.64.10.327.545.56.92.82.5ليبيا102
0.40.52.72.244.00.00.20.023.550.95.93.42.6بليز103
0.20.20.60.819.10.00.10.021.264.99.14.44.2ساموا104
29.934.41.11.536.43.220.01.426.342.77.02.52.5أوزبكستان105
0.40.41.71.845.50.00.20.026.440.56.92.62.2ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
107n0.145.00.23.00.435.621.213.41.21.3–0.2–4.13.8جمهورية مولدوفا
2.32.81.42.057.40.31.50.124.249.75.63.22.9بوتسوانا108
1.72.32.22.287.20.21.00.121.464.38.84.44.0غابون109
6.67.81.81.359.70.74.20.424.947.29.43.22.6باراغواي110
5.46.21.11.350.00.53.60.226.441.76.12.82.3تركمانستان111
91.5117.11.82.243.112.156.44.824.753.88.53.23.4مصر111
257.6295.51.31.353.724.9172.913.328.441.27.72.52.5إندونيسيا113
114o4.76.82.12.875.30.72.70.119.370.85.25.04.3دولة فلسطين
93.4105.21.01.133.67.765.66.330.432.99.61.92.0فييت نام115
100.7123.62.01.644.411.363.94.624.250.37.23.73.0الفلبين116
6.16.40.50.366.70.54.00.526.741.712.62.62.0السلفادور117
10.713.21.81.668.51.26.60.724.153.110.63.83.0بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
54.560.01.51.164.85.435.82.725.744.57.72.82.4جنوب أفريقيا119
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الجدول 7 اتجاهات السكان

الجدول

7

نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

للشباب )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

20152030b2000/20052010/201520152015201520152015201520152000/20052010/2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

5.97.10.61.735.70.83.80.325.148.86.62.53.1قيرغيزستان120
36.454.12.73.369.55.720.41.119.373.25.54.74.6العراق121
0.50.61.61.265.50.10.30.024.545.17.03.22.4كابو فيردي122
34.439.81.01.460.23.422.92.128.040.99.32.52.6المغرب123
6.17.01.41.258.80.63.90.325.246.37.82.82.3نيكاراغوا124
16.321.42.42.151.62.19.60.821.262.68.34.23.3غواتيماال125
2.53.31.32.346.70.31.50.121.261.45.93.83.6ناميبيا125
0.80.80.00.428.60.10.50.024.743.57.62.92.6غيانا127
0.20.222.40.00.10.021.555.37.14.13.3–0.10.1ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
8.511.11.92.226.81.25.30.322.556.04.83.73.6طاجيكستان129
8.19.71.91.554.70.85.10.423.450.17.73.62.5هندوراس130
1,311.11,527.71.71.332.7123.7860.073.626.643.98.63.12.5الهند131
0.80.92.91.538.60.10.50.026.739.57.43.12.1بوتان132
1.21.63.12.332.80.20.60.118.581.510.77.05.9تيمور - ليشتي133
0.30.42.52.326.10.00.20.022.261.67.14.13.4فانواتو134
0.81.23.33.039.90.10.50.020.567.95.05.65.0غينيا اإلستوائية135
4.66.82.42.665.40.82.50.218.779.46.85.15.0الكونغو135
0.10.11.81.844.30.00.10.022.457.06.04.03.8كيريباس137
6.88.51.51.738.60.84.20.321.956.66.23.93.1جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
161.0186.51.71.234.315.3105.68.025.644.97.62.92.2بنغالديش139
16.225.32.63.140.92.98.30.516.989.75.76.15.5زامبيا139
27.436.92.62.454.04.115.80.920.667.25.94.64.2غانا139
0.20.32.22.265.10.00.10.018.578.55.75.14.7سان تومي وبرينسيبي142
15.619.01.81.620.71.810.00.623.949.26.43.42.7كمبوديا143
28.533.11.41.218.62.817.61.623.152.99.03.62.3نيبال144
53.960.20.90.834.14.636.22.927.941.18.02.92.3ميانمار145
46.165.42.62.725.67.225.51.318.975.85.15.04.4كينيا146
188.9244.92.12.138.824.7114.38.522.557.97.44.23.7باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
1.31.50.81.521.30.20.80.020.563.26.14.03.4سوازيلند148
2.357.72.210.90.820.863.16.93.73.0–18.528.62.1الجمهورية العربية السورية149
25.039.43.53.344.14.712.50.616.195.24.66.86.2أنغوال150
151p53.582.92.83.231.69.427.61.717.387.66.25.75.2جمهورية تنزانيا المتحدة
182.2262.62.62.747.831.197.15.017.982.65.16.15.7نيجيريا152
23.332.92.62.554.43.712.70.718.578.45.95.54.8الكاميرون153
7.610.12.52.113.01.04.60.221.262.15.04.43.8بابوا غينيا الجديدة154
15.621.40.82.232.42.58.70.518.975.05.34.04.0زمبابوي154
0.60.82.62.122.30.10.30.019.969.15.94.64.1جزر سليمان156
4.15.73.02.559.90.62.30.119.870.55.75.34.7موريتانيا157
24.236.03.02.835.13.813.40.718.775.25.15.34.5مدغشقر158
11.615.82.32.428.81.76.50.319.273.15.05.44.1رواندا159
0.81.12.42.428.30.10.40.019.770.74.95.24.6جزر القمر160
2.12.50.71.227.30.31.30.121.060.36.93.83.3ليسوتو160
15.122.82.73.143.72.68.10.418.082.15.55.45.2السنغال162
39.061.93.33.316.17.319.31.015.997.35.06.75.9أوغندا163
10.712.61.61.458.61.26.60.523.054.87.54.03.1هايتي163
40.256.42.62.233.86.022.61.319.472.15.95.34.5السودان165
7.310.52.72.740.01.24.00.218.776.85.05.34.7توغو166
10.915.63.32.744.01.76.00.318.676.75.35.84.9بنن167
26.836.32.82.634.63.915.30.719.370.74.96.04.4اليمن168
32.543.94.33.026.75.017.40.817.582.34.67.25.1أفغانستان169
17.226.62.63.116.33.08.80.617.287.96.76.15.3مالوي170
22.732.11.92.454.23.712.40.718.477.95.65.75.1كوت ديفوار171
0.91.11.51.377.30.10.60.023.651.96.64.23.3جيبوتي172
2.03.13.23.259.60.41.00.016.889.74.55.95.8غامبيا173
99.4138.32.82.519.514.654.73.518.675.26.36.14.6إثيوبيا174
17.627.43.13.039.93.38.80.416.295.15.06.96.4مالي175
77.3120.33.13.242.513.939.42.316.990.15.87.06.2جمهورية الكونغو الديمقراطية176
4.56.42.52.649.70.72.50.118.677.45.55.74.8ليبريا177
1.82.52.12.449.30.31.00.119.472.85.75.65.0غينيا - بيساو178
5.27.33.42.222.60.82.90.118.678.44.85.14.4إريتريا179
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الجدول

7

نسبة اإلعالةالسكان

المجموع
 متوسط النمو

السنوي
المناطق 
aالحضرية

دون سن 
الخامسة

الفئة العمرية 
65 سنة وأكثر15-64 سنة

العمر 
الوسيط

)لكل 100 من السكان من الفئة 
معدل الخصوبة الكليالعمرية 15-64 سنة(

)بالنسبة المئوية()بالماليين(
)بالنسبة 
)بالسنوات()بالماليين(المئوية(

للشباب )من صفر 
إلى 14 سنة(

 للمسنين
)عدد الوالدات لكل امرأة()65 سنة وأكثر(

20152030b2000/20052010/201520152015201520152015201520152000/20052010/2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

6.58.64.42.239.91.03.50.218.577.14.96.04.8سيراليون179
12.317.83.84.118.82.06.70.418.677.36.46.05.2جمهورية جنوب السودان181
28.041.42.92.832.24.814.40.917.188.26.55.85.5موزامبيق181
12.618.31.92.737.22.06.90.418.578.25.65.95.1غينيا183
11.217.43.23.312.12.15.90.317.685.04.76.96.1بوروندي184
18.127.22.92.929.93.19.40.417.087.64.66.45.6بوركينا فاسو185
14.021.93.83.322.52.67.00.316.095.84.97.26.3تشاد186
19.936.03.74.018.74.19.30.514.8107.55.57.77.6النيجر187
4.96.51.72.040.00.72.80.220.068.46.85.34.4جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
................0.00.00.60.259.7توفالو

................0.10.10.00.272.7جزر مارشال
25.226.70.80.560.91.717.42.433.930.513.82.02.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

................0.00.01.30.794.2سان مارينو
10.816.52.72.439.62.05.40.316.592.55.67.46.6الصومال
................0.00.01.00.5100.0موناكو

................0.00.00.10.4100.0ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

1,350.11,414.30.60.580.477.1870.8225.340.225.725.21.61.7تنمية بشرية مرتفعة جدًا
2,379.42,524.40.80.862.7165.31,683.6210.434.428.312.41.81.8تنمية بشرية مرتفعة

2,622.33,124.51.71.438.5269.81,696.4138.225.946.48.13.22.7تنمية بشرية متوسطة
929.21,361.42.82.735.8153.3496.327.717.981.75.66.05.2تنمية بشرية منخفضة

6,071.27,178.31.51.448.5601.13,971.0385.628.142.99.72.92.7البلدان النامية
المناطق

629.0715.51.41.179.853.1419.347.529.338.711.32.52.2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
239.4255.40.51.060.320.1162.422.132.333.913.62.02.1أوروبا وآسيا الوسطى

1,823.02,147.41.71.434.8180.11,185.898.526.145.48.33.22.6جنوب آسيا
949.51,378.02.72.737.9155.2511.829.318.379.85.75.75.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

387.6504.22.22.157.948.4242.316.824.353.07.03.63.4الدول العربية
2,041.62,176.50.80.752.9144.11,448.7171.334.328.511.81.81.8شرق آسيا والمحيط الهادئ

954.41,325.92.52.431.5139.6538.734.119.970.86.35.14.3أقل البلدان نموًا
55.763.91.31.255.55.535.54.027.945.211.33.12.8الدول الجزرية الصغيرة النامية

1,276.41,359.20.70.680.376.3813.5207.139.127.724.81.81.8منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
T8,500.8 T1.2 T1.2 T54.0 T670.9 T4,825.5 T608.2 T29.6 T39.7 T12.6 T2.6 T2.5 T 7,349.5العالم

مالحظات

a  البيانات محسوبة باالستناد إلى التعاريف الوطنية للمدينة
أو المنطقة الحضرية، ولذلك يجب توخي الحذر في المقارنة 

بين البلدان.

b .إسقاطات باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسطة

c .تشمل البيانات جزر سفالبارد وجان ماين

d  ،)تشمل البيانات جزيرة كريسماس وجزر كوكس )كيلينغ
وجزيرة نورفولك.

e .تشمل البيانات جزر آالند

f .تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية

g .تشمل البيانات شمالي قبرص

h .تشمل البيانات صباح وساراواك

i .تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون

j .تشمل البيانات كوسوفو

k .تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

l .تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ

m .تشمل البيانات القرم

n .تشمل البيانات ترانسنيستريا

o .تشمل البيانات القدس الشرقية

p .تشمل البيانات زنجبار

T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف

مجموع السكان: مجموع األشخاص الذين يعيشون في بلد أو 
منطقة المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

متوسط النمو السنوي للسكان: متوسط النمو السنوي األسي 
خالل الفترة المحددة.

سكان المناطق الحضرية: مجموع األشخاص الذين يعيشون في 
المناطق المصنفة حضرية حسب المعايير المعتمدة في البلد أو 

المنطقة، المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

السكان دون سن الخامسة: مجموع األشخاص الذين يعيشون 
في بلد أو منطقة وهم دون سن الخامسة، المسجل حتى 1 

تموز/يوليو.

السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة: مجموع األشخاص الذين 
يعيشون في بلد أو منطقة، وأعمارهم تتراوح بين 15 و64 سنة، 

المسجل حتى 1 تموز/يوليو.

السكان في سن 65 سنة وأكثر: مجموع األشخاص الذين 
يعيشون في بلد أو منطقة، وهم في سن 65 سنة وأكثر، المسجل 

حتى 1 تموز/يوليو.

العمر الوسيط: حصيلة قسمة توزيع السكان على شريحتين 
متساويتين، بحيث يكون 50 في المائة من السكان فوق هذا 

العمر و50 في المائة دونه.

نسبة إعالة الشباب: نسبة السكان من الفئة العمرية 0-14 سنة إلى 
السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وتحسب النسبة على أساس 

عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل )15-64 سنة(.

نسبة إعالة المسنين: نسبة السكان في سن 65 سنة وأكثر إلى 
السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وتحسب النسبة على 

أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل )64-15 
سنة(.

معدل الخصوبة الكلي: عدد األطفال الذين تنجبهم كل امرأة إذا 
عاشت حتى آخر سنوات اإلنجاب وأنجبت في كل عمر أطفااًل 

حسب معدل الخصوبة المعروف لذلك العمر.

مصادر البيانات 

.UNDESA 2015a :13 األعمدة 1 إلى 4 و6 إلى

.UNDESA 2014 :5 العمود
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الجدول

8

الرضع الذين 
يتغذون حصرًا من 
الرضع غير المحصنينالرضاعة الطبيعية

سوء التغذية 
الوفيات الناجمة عنمعدالت الوفياتلدى األطفال

انتشار فيروس 
نقص المناعة 

 البشرية
بين البالغين

سنوات 
العمر 

المتوقعة 
األطباءبعد الستين

اإلنفاق العام 
على الصحة

 )بالنسبة المئوية
 من الرضع

من الفئة العمرية صفر 
إلى 5 أشهر(

الخناق 
والشهاق 

الحصبةوالكزاز

 التقزم
 )المعتدل
الرضعأو الحاد(

دون سن 
الخامسة

اإلناث 
البالغات

الذكور 
داء السلالمالرياالبالغون

)بالنسبة المئوية من 
األطفال في عمر سنة(

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)لكل 100,000 من السكان()لكل 1,000 من السكان()لكل 1,000 مولود حّي(سن الخامسة(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

)بالسنوات(15-49 سنة(
)لكل 10,000 
من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2015a201420142010–2015a20152015201420142012201420152010/2015b2001–2014a2014–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
23.942.88.3..0.2..2.02.64469..16..النرويج1
c3.03.8......0.20.224.932.76.3 872.0..أستراليا2
25.040.57.7..0.1......3.43.9..27..سويسرا2
c3.13.7......0.4..23.538.98.7 231.3..ألمانيا4
22.834.99.2..0.4......2.93.5..410..الدانمرك5
c2.12.73971..1.0..25.119.52.1 254.4..سنغافورة5
23.828.69.5..0.1......3.23.8..24..هولندا7
23.426.75.1..0.4......3.03.6..27..آيرلندا8
d67 d..0.3..24.534.87.2 1.62.039..410..آيسلندا9

24.720.77.4..0.2......4.34.9..25..كندا10
d131 d..0.1..23.324.58.3 292.15.66.578..الواليات المتحدة األمريكية10
....25.8..2.5..3264............هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
d81 d..0.1..24.527.49.1 4.75.752..77..نيوزيلندا13
24.339.310.0..0.3..2.43.04366..13..السويد14
............................ليختنشتاين15
d85 d..0.5..23.528.17.6 3.54.254..27..المملكة المتحدة16
25.823.08.6..1.8......127.12.02.7..اليابان17
24.321.44.0..112.52.93.437900.03.8..جمهورية كوريا18
24.633.44.8..0.2......3.24.0..54..إسرائيل19
23.929.05.8..0.2......1.51.9..11..لكسمبرغ20
d105 d..0.6..25.231.99.0 3.54.351..110..فرنسا21
23.748.98.2..0.3......3.34.1..14..بلجيكا22
23.729.17.3..0.2......1.92.3..13..فنلندا23
23.848.38.7..0.7..2.93.54686..724..النمسا24
23.125.26.6..0.8......2.12.6..26..سلوفينيا25
0.40.425.137.67.0......2.93.5..214..إيطاليا26
0.50.424.849.56.4......3.54.1..14..إسبانيا27
c2.83.453115..0.6..21.536.26.3 112.6..الجمهورية التشيكية28
1.00.323.661.75.0..3.64.645101..13..اليونان29
21.332.45.0..2.1......2.32.9..57..إستونيا30
c8.610.25285..3.6..21.414.42.5 1319.7..بروني دار السالم 30
40.06.3....0.8......2.12.8..14..أندورا32
22.123.33.3..0.4..2.52.73570..114..قبرص33
21.077.41.9..0.2..6.88.04776..29.311قطر33
22.834.96.7..0.3..5.16.44170..12..مالطة33
21.522.24.5..1.4......4.55.2..12..بولندا36
d266 d..7.7..19.241.24.4 3.35.292..37..ليتوانيا37
1.60.325.210.33.9..461.87.08.14496..شيلي38
c12.514.580940.02.1..18.524.93.5 129.3..المملكة العربية السعودية38
20.333.25.8..0.5......5.87.3..13..سلوفاكيا40
23.741.06.2..1.2......3.03.6..12..البرتغال41
c66..5.96.85781..0.3..19.825.32.6 34.0اإلمارات العربية المتحدة42
20.130.84.9..0.7......5.35.9..11..هنغاريا43
d243 d..2.70.719.835.83.7 6.97.994..75..التفيا44
c11.112.575154..1.40.421.438.62.7 32.7258.2األرجنتين45
c26..3.64.357134..1.1..20.630.06.4 23.3كرواتيا45
c11..5.36.26075..0.4..19.49.23.2 33.8البحرين47
19.821.13.7..0.6..16.83129.44.34.773130الجبل األسود48
18.443.13.7..11.0......8.29.6..32..االتحاد الروسي49
c21112.8 c9.711.179195..5.5..19.824.54.5 15.8رومانيا50
c365.87.38.65898..0.2..17.727.02.6 11.9الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
c3.44.690261..7.70.618.139.33.7 19.0314.5بيالروس52
20.624.33.2..0.6..32.81114.19.911.670111ُعمان52
1.70.522.037.46.1..1410.78.710.177136..أوروغواي54
e257.712.013.075125..0.01.619.518.14.7 19.7بربادوس54
c9.310.4......2.1..19.238.74.6 1078.8..بلغاريا56
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جد
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الحالة الصحية
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الرضع الذين 
يتغذون حصرًا من 
الرضع غير المحصنينالرضاعة الطبيعية

سوء التغذية 
الوفيات الناجمة عنمعدالت الوفياتلدى األطفال

انتشار فيروس 
نقص المناعة 

 البشرية
بين البالغين

سنوات 
العمر 

المتوقعة 
األطباءبعد الستين

اإلنفاق العام 
على الصحة

 )بالنسبة المئوية
 من الرضع

من الفئة العمرية صفر 
إلى 5 أشهر(

الخناق 
والشهاق 

الحصبةوالكزاز

 التقزم
 )المعتدل
الرضعأو الحاد(

دون سن 
الخامسة

اإلناث 
البالغات

الذكور 
داء السلالمالرياالبالغون

)بالنسبة المئوية من 
األطفال في عمر سنة(

)بالنسبة المئوية 
من األطفال دون 

)لكل 100,000 من السكان()لكل 1,000 من السكان()لكل 1,000 مولود حّي(سن الخامسة(

)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

)بالسنوات(15-49 سنة(
)لكل 10,000 
من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

2015a201420142010–2015a20152015201420142012201420152010/2015b2001–2014a2014–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

8.60.217.136.22.4..31.84113.112.614.1124302كازاخستان56
0.63.222.328.23.6..9.912.1120200..48..جزر البهاما58
c1617.2 c6.07.0801671.08.00.419.312.02.3 29.0ماليزيا59
13.86.5....1.2......14.216.4..117..باالو60
c14.617.0811530.05.50.723.916.55.9 21.541019.1بنما60
3.8..21.5..3.8..5.88.1108154..12..أنتيغوا وبربودا62
19.410.73.1..0.0..11.713.692238..11..سيشيل63
c32..11.813.595194..1.30.920.210.62.4 21.0موريشيوس64
c745.3 c18.220.4124217..2.01.218.211.83.2 12.8ترينيداد وتوباغو65
19.121.16.4..1.4..12.83146.05.96.779152صربيا66
c8.59.7611140.00.80.323.611.16.8 32.5955.6كوستاريكا66
c4.05.572109..0.30.323.167.210.6 33.2217.0كوبا68
53.1116.813.415.5641050.03.50.119.48.92.8إيران - الجمهورية اإلسالمية69
c1811.3 c10.611.9641710.06.60.419.842.71.6 54.8جورجيا70
20.817.14.2..30.1369.511.613.5731420.00.6تركيا71
c121113.4 c12.914.9911952.21.80.520.719.41.5 7.1فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
c1114.78.49.8752010.06.10.1 f20.46.82.0 75.8سري النكا73
11.72.1....2.7......8.410.5..17..سانت كيتس ونيفس74
c1223.1 c12.514.05085..0.6..21.211.52.9 38.6ألبانيا75
c162116.5 c7.18.35071..1.60.1 f22.032.03.0 26.6لبنان76
14.410313.611.313.2811430.01.70.222.721.03.3المكسيك77
12.14218.027.931.7861780.10.40.218.334.01.2أذربيجان78
c137.1 c14.616.4931940.62.60.621.318.93.8 38.6البرازيل79
c36..10.811.898186..0.4..18.86.62.8 39.0غرينادا79
20.219.36.8..3.8..18.58118.95.15.466130البوسنة والهرسك81
19.126.34.1..2.3..23.0274.94.85.571134جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
f21.612.15.2 25.71511.721.925.5841350.011.00.1الجزائر83
4.70.219.627.01.9..34.63320.812.614.170170أرمينيا84
c7.79.0111 d292 d..13.00.918.135.43.6 19.710213.7أوكرانيا84
19.025.65.2..0.3..22.7227.815.417.994128األردن86
68.421114.613.116.9961540.77.20.321.311.33.3بيرو87
12.31116.310.512.31052070.911.01.121.43.95.6تايلند87
c161525.218.421.6871640.02.90.322.917.24.5 40.0إكوادور89
c119.49.210.772980.02.8..19.419.43.1 27.6الصين90
c167.5 c19.122.4139236..4.7..17.04.33.0 39.8فيجي91
21.11.13.6..2.4..112.512.714.3110168..سانت لوسيا92
f18.028.42.6 2.20.1..47.11210.819.022.4132300منغوليا92
0.31.622.24.12.8..23.8385.713.515.7101166جامايكا94
42.89912.713.615.9901920.91.50.521.414.75.4كولومبيا95
15.93.8....2.7......19.621.2..16..دومينيكا96
f19.512.24.0 2.00.1..8.52210.112.114.073126تونس97
2.89158.819.021.31212221.22.11.118.59.12.9سورينام97
4.79127.125.730.91212050.13.91.021.714.92.9الجمهورية الدومينيكية99
19.95.34.4..1.0..16.618.3130182..11..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

18.65.64.3..2.1..52.214338.114.416.7102167تونغا101
c11.413.499173..9.7..18.219.03.7 4721.0..ليبيا102
14.74519.314.216.51322240.01.81.517.08.33.9بليز103
c19..15.017.593159..3.4..18.94.86.5 51.3ساموا104
c1119.6 c33.939.1133238..9.10.218.325.33.1 26.4أوزبكستان105
c1120.3 c7.48.65983..2.3..19.514.210.8 47.8ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
7.80.617.329.85.3..36.46106.413.615.8101244جمهورية مولدوفا107
c2331.4 c34.843.62623460.428.022.217.13.43.2 20.3بوتسوانا108
6.0233917.536.150.824624567.455.03.818.32.92.4غابون109
c21010.917.520.51261660.02.90.421.012.34.5 24.4باراغواي110
c1118.9 c43.751.4153297..3.4..17.023.91.3 10.9تركمانستان111
f17.328.32.2 0.30.1..39.74722.320.324.0113189مصر111
41.562336.422.827.21472059.841.00.516.52.01.1إندونيسيا113
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)بالنسبة المئوية من 
األطفال في عمر سنة(
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2015a201420142010–2015a20152015201420142012201420152010/2015b2001–2014a2014–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

..18.58.4..0.2..38.6117.418.021.198143دولة فلسطين114
24.35319.417.321.7681860.218.00.522.411.93.8فييت نام115
c141230.322.228.01442720.110.00.1 f16.811.51.6 34.0الفلبين116
47.04614.014.416.81052650.01.90.521.516.04.5السلفادور117
64.32518.130.638.41562190.13.10.321.14.74.6بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
c273023.9 c33.640.54194642.244.019.216.17.84.2 8.3جنوب أفريقيا119
41.14412.919.021.31112510.011.00.217.719.73.6قيرغيزستان120
17.56.13.3..2.2..19.6234322.626.532.0132198العراق121
c17..20.724.5971370.031.01.018.63.13.6 59.6كابو فيردي122
7.90.119.16.22.0..27.81114.923.727.687106المغرب123
c18.822.11061940.13.40.322.39.05.1 31.71123.0نيكاراغوا124
53.2113346.524.329.11292360.01.60.621.39.32.3غواتيماال125
48.581723.132.845.42493250.163.013.317.33.75.4ناميبيا125
23.32112.032.039.417325023.621.01.516.02.13.1غيانا127
c29..28.634.7150178..16.0..17.31.812.4 60.0ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
34.32226.838.544.81182070.03.30.318.319.22.0طاجيكستان129
31.2141222.717.420.41221740.11.00.422.13.74.4هندوراس130
c101738.737.947.71452174.117.0..17.77.01.4 46.4الهند131
20.22.62.6..51.41333.627.232.92162100.09.5بوتان132
16.90.71.3..62.3192650.244.752.612817416.294.0تيمور - ليشتي133
18.01.24.5..72.6254728.523.127.51081563.77.9فانواتو134
7.4355626.268.294.128632669.36.64.916.83.02.9غينيا اإلستوائية135
17.91.04.2..32.952021.233.245.0247286103.846.0الكونغو135
c179..43.655.9159240..49.0..16.83.88.3 69.0كيريباس137
16.61.80.9..40.461343.850.766.71762179.555.0جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
f18.73.60.8 55.331136.130.737.610715213.951.00.1بنغالديش139
72.541540.043.364.027033179.232.012.917.71.72.8زامبيا139
52.31818.842.861.623127067.036.01.615.61.02.1غانا139
18.24.93.6..73.82817.234.647.316521942.57.3سان تومي وبرينسيبي142
65.21632.424.628.71452103.758.00.617.11.71.3كمبوديا143
56.961237.429.435.81391770.217.00.217.32.12.3نيبال144
23.6101435.139.550.017322911.353.00.816.76.11.0ميانمار145
61.4122126.035.549.425129649.621.05.917.82.03.5كينيا146
f17.88.30.9 37.7213745.065.881.11431791.826.00.1باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
63.811425.544.560.76125761.251.028.816.31.77.0سوازيلند148
c354627.5 c11.112.986283..0.1..18.714.61.5 42.6الجمهورية العربية السورية149
c96.0156.9321369100.952.02.215.71.72.1 11529.2..أنغوال150
41.11134.735.248.724328150.558.04.718.50.32.6جمهورية تنزانيا المتحدة151
17.4254932.969.4108.8346379106.697.03.113.74.00.9نيجيريا152
28.272031.757.187.934537064.731.04.516.50.80.9الكاميرون153
c133549.544.557.323731340.340.00.814.90.63.5 56.1بابوا غينيا الجديدة154
41.02827.646.670.738241318.415.014.717.50.82.5زمبابوي154
c5732.8 c23.628.11571985.513.0..16.92.24.6 73.7جزر سليمان156
26.9121622.065.184.718322867.222.00.616.50.71.9موريتانيا157
c35.949.619924841.451.00.416.91.61.5 41.9173649.2مدغشقر158
87.31237.931.141.717829633.26.42.917.90.62.9رواندا159
16.21.52.2..12.1172032.155.173.520425470.47.5جزر القمر160
64.022.715.50.58.1..66.93833.269.290.2599581ليسوتو160
33.062019.441.747.216022759.521.00.516.60.62.4السنغال162
63.2111834.237.754.628334657.912.07.117.31.21.8أوغندا163
1.6..39.7284721.952.269.02152775.120.01.717.8هايتي163
55.411438.247.670.119725416.521.00.317.82.81.8السودان165
57.591827.552.378.425628982.88.82.415.10.52.0توغو166
41.4163734.064.299.522327079.69.81.115.60.62.3بنن167
f16.32.01.3 10.362546.533.841.920124510.04.40.1اليمن168
f15.72.72.9 183440.966.391.12382810.244.00.1..أفغانستان169
70.231542.443.464.026227962.917.09.118.80.26.0مالوي170
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3.214.11.41.7..12.1223729.666.692.638842470.6كوت ديفوار171
c72933.554.265.323027727.9120.01.617.52.36.8 1.3جيبوتي172
46.82424.547.968.923729183.718.01.815.20.45.0غامبيا173
17.80.22.9..52.0143040.441.459.220325548.133.0إثيوبيا174
c202038.5 c74.5114.726325892.111.01.315.20.81.6 37.8مالي175
47.6192342.674.598.3241290106.669.00.816.61.11.6جمهورية الكونغو الديمقراطية176
55.2264232.152.869.923126969.268.01.115.40.13.2ليبريا177
15.00.51.1..52.583127.660.392.525230696.263.0غينيا - بيساو178
68.73450.334.146.52282953.614.00.615.40.51.5إريتريا179
32.0122237.987.1120.4399407108.745.01.313.00.21.9سيراليون179
1.1..45.1517831.160.392.632134855.429.02.516.4جمهورية جنوب السودان181
41.071543.156.778.538242571.467.010.517.00.43.9موزامبيق181
20.5404831.361.093.7260285104.829.01.615.01.02.7غينيا183
69.32657.554.181.726732763.723.01.016.40.34.0بوروندي184
50.151232.960.988.6250279103.39.10.815.10.52.6بوركينا فاسو185
0.3404639.985.0138.7346388152.623.02.015.70.42.0تشاد186
23.3112843.057.195.5203239131.118.00.516.00.23.2النيجر187
34.3315140.791.5130.1382423114.948.03.715.80.52.1جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
c1410.0 c22.827.1......14.0....10.916.4 34.7توفالو

c321..29.636.0......38.0....4.414.4 31.3جزر مارشال
..16.832.9..68.96127.919.724.91061760.020.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

51.05.7....0.0......2.62.9..1843..سان مارينو
..c485425.9 c85.0136.828534633.567.00.516.10.4 5.3الصومال
71.73.8....0.2......2.83.5..11..موناكو

c1224.0 c29.135.4......6.0....7.12.9 67.2ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

2.00.423.430.97.5......5.46.3..26..تنمية بشرية مرتفعة جدًا
3.50.419.919.03.4..29.33310.411.613.479129تنمية بشرية مرتفعة

43.0101835.035.544.61472157.122.71.617.87.31.8تنمية بشرية متوسطة
37.8152936.757.384.026931671.046.83.016.31.81.7تنمية بشرية منخفضة

37.791728.334.445.813319014.218.41.618.911.53.0البلدان النامية
المناطق

2.70.521.819.63.6..32.96813.015.117.892176أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
5.70.519.025.83.7..27.44612.518.220.597210أوروبا وآسيا الوسطى

46.6111937.940.750.81372024.420.70.117.96.81.6جنوب آسيا
38.7152834.956.182.228833173.248.45.116.21.92.4جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

7.10.118.615.63.0..31.481623.326.834.9118169الدول العربية
31.44718.414.917.9901341.811.30.519.215.43.0شرق آسيا والمحيط الهادئ

46.1112137.951.072.020825447.939.51.917.31.81.8أقل البلدان نموًا
15.41.020.722.55.3..35.7132422.834.944.9148212الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.80.324.027.77.7......5.96.9..36..منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
15.51.520.414.96.0..37.791626.931.641.7127183العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b  البيانات هي المتوسطات السنوية للقيم المتوقعة للفترة
.2015-2010

c .بيانات عام قبل المشار إليه

d .2013 بيانات عام

e  باالستناد إلى قاسم صغير )يتراوح عادة بين 25 و49 حالة
غير مرجحة(.

f .0.1 أو أقل

تعاريف

الرضع الذين يتغذون حصرًا من الرضاعة الطبيعية:  نسبة 
الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و5 أشهر، وقد تغذوا 

حصرًا من حليب الرضاعة الطبيعية في 24 ساعة سبقت المسح.

الرضع غير المحصنين ضد الخناق والشهاق والكزاز: نسبة 
الرضع األحياء الذين لم يحصلوا على الجرعة األولى من لقاح 

الخناق والشهاق والكزاز.

الرضع غير المحصنين ضد الحصبة: نسبة الرضع األحياء الذين 
لم يحصلوا على الجرعة األولى من لقاح الحصبة.

سوء التغذية لدى األطفال )التقزم المعتدل أو الحاد(: النسبة 
المئوية من األطفال بين صفر و59 شهرًا الذين يشكون من قصر 

يكون دون متوسط الطول مقابل السن بأكثر من مقياسين، 
حسب معايير منظمة الصحة العالمية لنمو الطفل.

معدل وفيات الرضع: احتمال وقوع الوفيات من الرضع خالل 
فترة تمتد بين الوالدة والسنة الواحدة، لكل 1,000 والدة حية.

معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: احتمال وقوع 
الوفيات من األطفال في فترة تمتد من الوالدة حتى سن 

الخامسة، لكل 1,000 والدة حية.

معدل وفيات البالغين: احتمال وفاة أشخاص لهم من العمر 15 

سنة قبل بلوغ عمر 60، لكل 1,000 من السكان. 

الوفيات الناجمة عن المالريا: عدد الوفيات الناجمة عن حاالت 
إصابة مؤكدة أو محتملة بالمالريا، لكل 100,000 من السكان.

الوفيات الناجمة عن داء السل: عدد الوفيات الناجمة عن حاالت 
إصابة مؤكدة أو محتملة بداء السل، لكل 100,000 من السكان.

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين البالغين: 
نسبة األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من 

الفئة العمرية 15-49 سنة.

سنوات العمر المتوقعة بعد الستين: عدد السنوات اإلضافية 
التي يتوقع أن يعيشها األشخاص البالغون من العمر 60 سنة إذا 
بقيت أنماط معدالت الوفاة المسجلة حسب الفئات العمرية على 

حالها طوال الفترة المتبقية من حياتهم.

األطباء: عدد أطباء الصحة العامة والمتخصصين لكل 10,000 
من السكان.

اإلنفاق العام على الصحة: اإلنفاق الجاري والرأسمالي من 

الميزانيات الحكومية )المركزية والمحلية(، والقروض الخارجية 
والمساعدات )بما في ذلك هبات الوكاالت الدولية والمنظمات غير 
الحكومية(، وصناديق التأمين الصحي االجتماعية )أو اإللزامية(، 

كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

مصادر البيانات

.UNICEF 2016 :4العمودان 1 و

.WHO and UNICEF 2016 :3العمودان 2 و

 UN Inter-agency Group for Child :6العمودان 5 و
.Mortality Estimation 2015

.World Bank 2016a :14األعمدة 7 و8 و11 و13 و

.United Nations Statistics Division 2016b :9 العمود

.United Nations Statistics Division 2016c :10 العمود

.UNDESA 2015a :12 العمود
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الجدول

9

معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة
السكان 

الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل التسرب 
من التعليم 

االبتدائي

نوعية التعليم

اإلنفاق العام 
على التعليم

 لدى البالغين
)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

15 سنة وأكثر(

 لدى الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 

العاليالثانوياالبتدائيالحضانة15-24 سنة(

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
للمعلمين 

في التعليم 
االبتدائي

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية 
من الفئة 

العمرية 25 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 

سن الحضانة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

 )عدد
التالميذ لكل 

معلم(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

2015a2005–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2014a–2005الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
97.4..95.398100113770.4......النرويج1
5.3......91.510910713887......أستراليا2
105.1....96.710510310057......سويسرا2
124.9..96.7111103102653.5......ألمانيا4
8.5....89.596101130820.5......الدانمرك5
2.9..1.394........96.899.999.978.6سنغافورة5
125.6....88.29510413279......هولندا7
165.8....85.510810312673......آيرلندا8
107.0..98.69799111822.1......آيسلندا9

5.3........100.074101110......كندا10
155.2....95.3711009887......الواليات المتحدة األمريكية10
77.4109111101691.696143.6......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
146.4....98.7929911781......نيوزيلندا13
107.7..88.096121133620.4......السويد14
72.6..1061031163720.6........ليختنشتاين15
175.7....82.98810812856......المملكة المتحدة16
173.8..91.890102102620.2......اليابان17
174.6..91.4929998950.4......جمهورية كوريا18
135.9..88.8111104102660.8......إسرائيل19
..8..100.093971021915.2......لكسمبرغ20
185.5....82.510910511164......فرنسا21
116.4..82.3118105165737.8......بلجيكا22
137.2..100.080101145890.4......فنلندا23
115.6..98.910210299800.5......النمسا24
175.7..99.799.999.897.39399111831.0سلوفينيا25
124.1..99.299.999.982.3100102102631.1إيطاليا26
134.3..98.199.899.773.798105130893.7إسبانيا27
194.3..99.810599105660.7......الجمهورية التشيكية28
..9..97.799.499.567.576991081109.3اليونان29
114.7..99.8100.0100.0100.088101109733.4إستونيا30
b7410799323.687103.8 96.499.799.568.6بروني دار السالم 30
29.3100103.1........72.8......أندورا32
136.6..99.199.999.879.0779999539.2قبرص33
97.899.798.368.458101109162.349113.5قطر33
116.8..94.199.598.876.91159785453.1مالطة33
104.8..99.8100.0100.083.977101109711.5بولندا36
134.8..99.899.999.993.188102107692.8ليتوانيا37
204.6..97.399.799.076.5128101100870.5شيلي38
..94.799.399.466.516109108611.310011المملكة العربية السعودية38
154.1..99.699.599.499.39210192532.1سلوفاكيا40
135.1....95.799.699.551.49210911666البرتغال41
..228.010019..93.899.199.667.792107اإلمارات العربية المتحدة42
114.6..99.199.098.796.684102107531.7هنغاريا43
114.9..99.999.999.899.191100115676.5التفيا44
5.3....98.199.599.162.472111106805.4األرجنتين45
144.2..99.399.899.795.8619999700.6كرواتيا45
b55....372.283122.6 95.799.799.857.9البحرين47
......98.799.099.389.25594905519.5الجبل األسود48
204.2..99.799.899.794.68499101793.6االتحاد الروسي49
182.9..98.899.399.389.1909695536.0رومانيا50
..96.299.599.657.48110394274.3799الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
99.799.999.889.310599107891.799165.0بيالروس52
5.0....94.899.199.158.854110102291.3ُعمان52
144.4..98.499.398.553.47011094635.3أوروغواي54
92.68494109656.6100186.7......بربادوس54
183.5..98.497.898.294.28399101712.2بلغاريا56
..99.899.999.8100.060111109461.210016كازاخستان56

9 ول
جد

ال
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الجدول

9

معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة
السكان 

الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل التسرب 
من التعليم 

االبتدائي

نوعية التعليم

اإلنفاق العام 
على التعليم

 لدى البالغين
)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

15 سنة وأكثر(

 لدى الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 

العاليالثانوياالبتدائيالحضانة15-24 سنة(

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
للمعلمين 

في التعليم 
االبتدائي

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية 
من الفئة 

العمرية 25 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 

سن الحضانة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

 )عدد
التالميذ لكل 

معلم(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

2015a2005–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2014a–2005الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

..10.59214..10893..87.5......جزر البهاما58
94.698.598.377.19910779305.899116.1ماليزيا59
........7411411462..99.599.899.8باالو60
95.098.098.368.67110575396.890253.3بنما60
..7597102238.77014......99.0أنتيغوا وبربودا62
87133.6..93104756..95.299.698.6سيشيل63
90.699.198.459.710210398391.8100195.0موريشيوس64
....10.688....106..99.099.699.669.8ترينيداد وتوباغو65
98.198.498.686.75910194581.756164.4صربيا66
97.899.499.254.253111120539.694137.0كوستاريكا66
99.799.999.984.89898100413.5100912.8كوبا68
86.898.298.567.74210988663.8100263.0إيران - الجمهورية اإلسالمية69
11799391.39592.0..99.899.899.796.7جورجيا70
..20..95.098.899.754.0281071007910.0تركيا71
......12.9..95.498.397.168.97310192فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
92.699.298.480.595101100211.880241.6سري النكا73
..948492797.26814........سانت كيتس ونيفس74
193.5..97.699.199.090.38911296631.3ألبانيا75
93.999.398.854.2849768436.797122.6لبنان76
94.498.898.757.46910391304.396275.2المكسيك77
99.899.9100.095.623106103232.7100132.5أذربيجان78
215.9....92.699.298.657.58611010246البرازيل79
..6314....91103101........غرينادا79
..17..98.599.699.778.015100894813.5البوسنة والهرسك81
..15..97.898.598.747.8298682392.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
..80.295.595.634.979119100356.69524الجزائر83
2.2..449.877....99.899.999.898.352أرمينيا84
99.899.899.795.110410499821.5100176.7أوكرانيا84
......96.799.499.081.3328984482.1األردن86
183.7..94.599.098.961.58810196419.5بيرو87
96.798.298.343.37310486536.5100154.1تايلند87
94.598.898.848.8621131044011.182244.2إكوادور89
..16....96.499.799.775.0821049439الصين90
2.8100283.9..10689..72.9......فيجي91
86179.979144.8..45.265......سانت لوسيا92
100274.6..98.499.098.187.8861029164منغوليا92
69285.196226.0..88.798.994.263.4105جامايكا94
94.799.198.254.955114995116.598244.7كولومبيا95
..15.06514..8511897........دومينيكا96
81.897.898.343.94311388356.0100176.2تونس97
..14.1614..95.699.798.457.69412078سورينام97
..91.898.697.356.444101784821.48521الجمهورية الدومينيكية99
31.476165.1..69105105........سانت فنسنت وجزر غرينادين99

..9.69722..99.499.599.491.23910890تونغا101
................b 91.099.9100.055.1ليبيا102
82.789.987.377.65011280245.361226.2بليز103
..30..10.0..99.099.498.974.53710687ساموا104
..99.6100.099.999.925979591.910016أوزبكستان105
17.886125.2........99.399.5100.032.6ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
99.4100.0100.096.2849387414.994177.5جمهورية مولدوفا107
..b1810984286.09923 88.599.696.185.9بوتسوانا108
..b37142........25 83.290.587.854.1غابون109
95.699.598.646.638106773515.992245.0باراغواي110
3.0......6389858..99.799.999.8تركمانستان111
..b3010486323.97323 75.292.194.561.4مصر111
173.3..93.999.198.947.358106823118.1إندونيسيا113
..96.799.399.458.8519582442.510024دولة فلسطين114
3010.4100196.3..94.598.098.271.781109فييت نام115
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الجدول 9 اإلنجازات في التعليم

الجدول

9

معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة
السكان 

الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل التسرب 
من التعليم 

االبتدائي

نوعية التعليم

اإلنفاق العام 
على التعليم

 لدى البالغين
)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

15 سنة وأكثر(

 لدى الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 

العاليالثانوياالبتدائيالحضانة15-24 سنة(

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
للمعلمين 

في التعليم 
االبتدائي

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية 
من الفئة 

العمرية 25 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 

سن الحضانة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

 )عدد
التالميذ لكل 

معلم(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

2015a2005–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2014a–2005الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

117883624.2100313.4..96.398.997.071.6الفلبين116
88.497.997.541.072112812917.496243.4السلفادور117
7.3....3.3..85..95.798.999.254.263بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
326.1....94.399.498.674.9761009420جنوب أفريقيا119
99.599.899.7100.02510891461.272256.8قيرغيزستان120
................b 79.780.682.445.6العراق121
7011393239.496235.0..87.698.698.1كابو فيردي122
..b60116692510.710026 72.493.596.629.4المغرب123
b5812374..51.675304.5 82.893.689.745.0نيكاراغوا124
232.8..79.391.095.536.866104641828.2غواتيماال125
9.496308.3....81.993.386.538.521111ناميبيا125
b948589127.870233.2 88.594.894.160.9غيانا127
............98..........ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
99.899.999.993.3119888261.4100224.0طاجيكستان129
145.9..88.598.196.232.347109682124.6هندوراس130
b101116924....323.8 72.187.291.848.7الهند131
64.987.389.99.617102841121.191275.9بوتان132
317.7..17137731818.8..67.582.981.9تيمور - ليشتي133
28.5100234.9..9712460..85.296.095.5فانواتو134
..27.94926....6884..95.398.897.7غينيا اإلستوائية135
79.376.985.747.414111551029.780446.2الكونغو135
..8526......113..........كيريباس137
b30116571722.498254.2 79.987.393.136.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
b32112581333.858402.0 61.585.880.643.1بنغالديش139
..44.59348....104..63.462.169.451.8زامبيا139
76.689.991.359.8121110711616.355316.0غانا139
74.982.384.037.751114851320.534393.9سان تومي وبرينسيبي142
1653.1100452.0..77.291.991.119.618116كمبوديا143
b85135671629.994234.7 64.787.492.632.0نيبال144
..b23100511425.210028 93.196.396.323.8ميانمار145
97575.5....78.086.685.232.07411168كينيا146
58.769.381.535.47094421020.484472.5باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
b2511363525.379288.6 87.596.093.528.8سوازيلند148
......86.495.697.138.9680503383.9الجمهورية العربية السورية149
79129291068.147433.4..71.167.378.6أنغوال150
80.387.287.412.6328732433.399433.5جمهورية تنزانيا المتحدة151
..20.76638..138544..59.665.379.9نيجيريا152
75.080.487.131.834114561230.279443.0الكاميرون153
..........b..11540 64.278.866.311.7بابوا غينيا الجديدة154
86.593.590.057.74210048623.186362.0زمبابوي154
28.5652010.0..9811448........جزر سليمان156
b39830635.991343.3 52.155.070.017.3موريتانيا157
1414738459.917422.1..64.764.865.4مدغشقر158
70.582.278.513.21413439865.395585.0رواندا159
75285.1..23105599..77.888.286.9جزر القمر160
..79.493.477.023.031107521032.67633ليسوتو160
55.763.675.913.9158140738.670325.6السنغال162
73.986.687.430.81111028475.295462.2أوغندا163
................b 60.781.682.632.0هايتي163
..b3470431720.66025 75.987.891.316.3السودان165
66.581.488.933.315125551047.276414.8توغو166
38.442.562.623.321126541546.668464.4بنن167
..b197491030.5..30 70.182.797.624.4اليمن168
b..112569....464.8 38.246.369.622.2أفغانستان169
14739150.991616.9..65.875.274.919.6مالوي170
b79040926.085434.7 43.140.759.624.9كوت ديفوار171
56647515.6100334.5........جيبوتي172
b348657322.784372.8 55.570.875.631.9غامبيا173
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الجدول

9

معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة
السكان 

الحاصلون على 
جزء من التعليم 
الثانوي على 

األقل

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل التسرب 
من التعليم 

االبتدائي

نوعية التعليم

اإلنفاق العام 
على التعليم

 لدى البالغين
)بالنسبة المئوية 
من الفئة العمرية 

15 سنة وأكثر(

 لدى الشباب
)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 

العاليالثانوياالبتدائيالحضانة15-24 سنة(

المعلمون 
المدربون 

في التعليم 
االبتدائي

معدل التالميذ 
للمعلمين 

في التعليم 
االبتدائي

الذكوراإلناث

)بالنسبة المئوية 
من الفئة 

العمرية 25 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 

سن الحضانة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
االبتدائي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
الثانوي(

)بالنسبة المئوية 
من السكان 

في سن التعليم 
العالي(

)بالنسبة المئوية 
من فوج  
)بالنسبة المئوية(الملتحقين(

 )عدد
التالميذ لكل 

معلم(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

2015a2005–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2010–2015a2005–2015a2005–2015a2010–2015a2010–2014a–2005الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

49.167.871.115.82510036863.495644.5إثيوبيا174
38.746.461.511.547744738.452424.3مالي175
b410744744.695352.2 77.380.591.624.6جمهورية الكونغو الديمقراطية176
b..96381232.256262.8 47.644.064.728.3ليبريا177
39522.4......6114..59.973.780.8غينيا - بيساو178
..155136322.48040..73.891.994.5إريتريا179
b1013043..52.257352.8 48.159.375.823.1سيراليون179
44500.8......684..31.941.746.9جمهورية جنوب السودان181
b..10425669.390546.5 58.869.783.75.2موزامبيق181
1591391134.175463.5..30.447.543.0غينيا183
b712838447.492445.4 85.687.887.48.7بوروندي184
36.043.247.68.548730530.586444.5بوركينا فاسو185
40.250.255.35.5110122349.065622.9تشاد186
b77119235.650366.8 19.117.136.46.1النيجر187
b69317353.458801.2 36.827.048.920.9جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
..........9310181........توفالو

......4316.5..92.148105......جزر مارشال
........30........100.0100.0100.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

62.4..1079395603.8........سان مارينو
........................الصومال
1.0......................موناكو

..7439....9010583........ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

145.1....88.88410210675......تنمية بشرية مرتفعة جدًا
..18....95.399.399.270.6741059543تنمية بشرية مرتفعة

293.9....76.488.591.549.1341096823تنمية بشرية متوسطة
60.969.177.520.3189840842.276423.8تنمية بشرية منخفضة

..26....83.388.791.857.7421057129البلدان النامية
المناطق

225.4....93.298.498.058.1741079544أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..18..98.199.499.781.74410498555.2أوروبا وآسيا الوسطى

333.4....70.384.889.547.9231096523جنوب آسيا
64.371.178.329.62610043841.778434.8جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..80.791.694.647.03798763016.18521الدول العربية
..17....95.799.098.968.9741068837شرق آسيا والمحيط الهادئ

63.374.378.925.72210444945.478413.3أقل البلدان نموًا
..........10773..82.890.087.856.6الدول الجزرية الصغيرة النامية

165.1....85.58010310470......منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
245.0....84.389.192.164.9471057635العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b .Barro and Lee 2016 باالستناد إلى

تعاريف

معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة: نسبة السكان من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر الذين يملكون القدرة على فهم وقراءة 

وكتابة مقطع قصير وسهل عن الحياة اليومية.

معدل إلمام الشباب بالقراءة والكتابة: نسبة السكان من الفئة 
العمرية 15-24 سنة الذين يملكون القدرة على فهم وقراءة 

وكتابة مقطع قصير وسهل عن الحياة اليومية.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل: 
نسبة السكان من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر الذين بلغوا مستوى 

من التعليم الثانوي )ولو لم يتموه(.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم: مجموع االلتحاق بمرحلة 
معينة من التعليم )الحضانة أو االبتدائي أو الثانوي أو العالي( 
بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع 

السكان الذين هم في سن االلتحاق بهذه المرحلة. 

معدل التسرب من التعليم االبتدائي: نسبة المتسربين من فوج 
الملتحقين قبل إنهاء الصف األخير من مرحلة التعليم االبتدائي. 
وُتحسب هذه النسبة بطرح معدل التالمذة الذين استمروا حتى 

الصف األخير من الرقم 100 مع افتراض عدم حصول أي تغّير 
خالل فترة بقاء هذا الفوج وعدم عودة المتسربين إلى المدرسة.

المعلمون المدربون في التعليم االبتدائي: نسبة معلمي المدارس 
في المرحلة االبتدائية الذين تلقوا الحد األدنى المطلوب من 

التدريب النظامي على التعليم في المرحلة االبتدائية )قبل بدء 
التعليم أو أثناءه(.

معدل التالميذ للمعلمين في التعليم االبتدائي: متوسط عدد 
التالميذ لكل معلم في التعليم االبتدائي في سنة دراسية محددة.

اإلنفاق العام على التعليم: مجموع اإلنفاق الجاري والرأسمالي 
واإلنفاق من التحويالت على التعليم كنسبة من الناتج المحلي 

اإلجمالي.

مصادر البيانات

.UNESCO Institute for Statistics 2016 :11 األعمدة 1 إلى

.World Bank 2016a :12 العمود
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10

 الناتج
 المحلي

اإلجمالي

 تكوين
رأس المال 

الثابت اإلجمالي

 اإلنفاق الحكومي
 العام

 على االستهالك
النهائي

مجموع 
اإليرادات 
الضريبية

الضرائب على 
الدخل واألرباح 
وعوائد رأس 

المال

ين األسعارالدَّ

االئتمان 
المحلي 

من القطاع 
المالي

 مجموع
ين خدمة الدَّ

دليل أسعار 
االستهالك

 مستوى أسعار
األغذية المحلية

المجموع 
)بالمليارات بمعادل 

القوة الشرائية 
بدوالر 2011(

نصيب الفرد 
)بمعادل القوة 
الشرائية بدوالر 

)2011

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

المجموع )بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

متوسط النمو 
السنوي  

)بالنسبة المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

اإليرادات 
الضريبية(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
الدليل(100=2010)اإلجمالي(

 دليل
التقّلب

2015a2010–2015a2010–2015a2005–2014a2005–2014a2010–2015a201420152010–2014a2010–2014a–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1091.511.3....334.964,45123.323.21.923.826.2النرويج1
..1121.4..1,038.243,65526.518.01.322.263.6177.2أستراليا2
981.46.6..456.755,11223.711.32.49.620.9178.8سويسرا2
1071.55.6..3,586.544,05320.019.42.511.516.5135.1ألمانيا4
1071.36.0..246.443,41519.126.20.634.844.0219.0الدانمرك5
1131.04.0..443.980,19225.510.40.113.934.7121.1سنغافورة5
1091.45.6..785.446,37419.525.30.320.924.1218.9هولندا7
1051.23.3..0.823.837.6130.5–240.851,89922.017.2آيرلندا8
1181.85.4..14.042,44919.223.81.825.729.8108.0آيسلندا9

1091.37.1....1,537.742,89123.321.21.711.852.9كندا10
1091.00.0..16,890.252,54919.614.30.410.952.8238.3الواليات المتحدة األمريكية10
....123..390.053,38022.69.63.412.536.2211.5هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
..1082.0..159.834,76222.418.62.326.750.8150.7نيوزيلندا13
1041.56.7..443.945,29624.226.12.526.414.3152.4السويد14
........................ليختنشتاين15
1121.25.0..2,518.138,65817.319.41.525.032.6163.2المملكة المتحدة16
1041.95.6..4,545.735,80421.720.41.210.947.6376.6اليابان17
1101.99.1..1,740.534,38729.115.23.414.430.3166.5جمهورية كوريا18
1072.25.9..265.431,67118.622.32.923.528.983.2إسرائيل19
1091.38.9..53.393,55317.416.62.725.929.1191.2لكسمبرغ20
1061.74.8..2,492.337,30621.523.91.423.325.4148.4فرنسا21
1091.76.0..464.341,13823.324.20.226.136.5148.3بلجيكا22
1091.66.2..0.920.814.8158.6–211.838,64320.324.6فنلندا23
1111.45.9..378.043,89322.120.11.426.428.1126.1النمسا24
1062.29.4..59.728,94219.418.50.717.610.471.3سلوفينيا25
1072.05.0..0.723.631.6171.4–2,042.233,58716.519.0إيطاليا26
1072.08.4..1,523.232,81420.419.32.712.228.2193.6إسبانيا27
1082.310.7..314.529,80525.819.32.813.514.570.8الجمهورية التشيكية28
1012.611.2..266.424,61711.720.00.024.618.8135.4اليونان29
1112.87.4..35.326,93024.219.92.11.010.476.5إستونيا30
1023.04.7..33.4....28.266,64727.321.61.1بروني دار السالم 30
........................أندورا32
1022.012.7..8.724.523.3314.2–25.530,31010.815.7قبرص33
1121.86.3..19.48.314.740.2120.2..302.5135,322قطر33
b28,822 b14.320.20.928.032.6151.5..1082.68.6 12.2مالطة33
1082.77.0..943.824,83620.118.03.415.519.173.6بولندا36
1083.55.5..76.826,39718.916.91.34.615.147.5ليتوانيا37
1182.67.4..397.522,14522.713.45.817.128.9123.6شيلي38
1182.93.8..20.8....1,586.050,28428.829.612.0المملكة العربية السعودية38
1092.69.2..148.627,39423.019.03.416.128.374.4سلوفاكيا40
1072.59.0..276.226,69015.018.10.622.725.1167.0البرتغال41
....109..100.1..605.366,10223.77.53.70.4اإلمارات العربية المتحدة42
1112.45.8..240.924,47421.720.22.923.015.059.4هنغاريا43
1082.97.9..44.822,62822.917.64.914.08.758.0التفيا44
....c 106..41.2....15.618.36.7....األرجنتين45
1073.22.7..86.320,43019.119.70.619.67.988.7كرواتيا45
1112.218.5..60.844,18215.315.72.91.10.587.8البحرين47
59.95.81115.69.1....3.0–9.315,01022.917.6الجبل األسود48
1524.35.2..1.813.41.954.5–3,498.423,89521.919.1االتحاد الروسي49
395.219,92624.713.51.818.018.737.512.51143.74.3رومانيا50
1182.63.7..88.0....19.48.8..261.267,113الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
5.36.0..0.415.13.551.57.2–158.116,62128.614.9بيالروس52
1103.39.2..161.635,98328.025.03.92.62.664.2ُعمان52
1503.16.4..68.519,95219.913.92.618.818.436.3أوروغواي54
1172.45.4....4.415,42613.020.631.325.227.6بربادوس54
121.716,95621.216.30.318.614.661.810.41073.25.9بلغاريا56
....44.915.2137....427.224,35319.910.310.3كازاخستان56

10 ول
جد

ال

الدخل القومي وتركيبة الموارد
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 الناتج
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 اإلنفاق الحكومي
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 على االستهالك
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الضرائب على 
الدخل واألرباح 
وعوائد رأس 
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ين األسعارالدَّ

االئتمان 
المحلي 

من القطاع 
المالي

 مجموع
ين خدمة الدَّ

دليل أسعار 
االستهالك

 مستوى أسعار
األغذية المحلية

المجموع 
)بالمليارات بمعادل 

القوة الشرائية 
بدوالر 2011(

نصيب الفرد 
)بمعادل القوة 
الشرائية بدوالر 

)2011

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

المجموع )بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

متوسط النمو 
السنوي  

)بالنسبة المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

اإليرادات 
الضريبية(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
الدليل(100=2010)اإلجمالي(

 دليل
التقّلب

2015a2010–2015a2010–2015a2005–2014a2005–2014a2010–2015a201420152010–2014a2010–2014a–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

1091.65.4..99.4....8.722,39420.615.74.4جزر البهاما58
767.625,30826.213.24.315.652.0144.84.01132.94.3ماليزيا59
....................0.314,386باالو60
82.43.11203.02.1....82.120,88543.39.93.0بنما60
..1102.6..2.021,61525.023.041.518.612.068.0أنتيغوا وبربودا62
1216.77.2..28.427.933.7..2.425,66833.726.3سيشيل63
23.118,33317.714.44.318.719.9118.128.21204.911.7موريشيوس64
1344.016.5..41.730,67713.815.58.327.649.633.5ترينيداد وتوباغو65
1.219.77.655.519.61334.08.5–91.312,86318.116.9صربيا66
69.614,47221.817.83.513.715.669.97.21223.27.6كوستاريكا66
..............b19,950 b10.433.32.2 226.7كوبا68
c16,507 c26.210.72.77.719.3..0.12854.513.0 1,289.9إيران - الجمهورية اإلسالمية69
....33.59,10928.516.56.624.135.252.611.4115جورجيا70
1,491.418,95920.315.76.721.117.492.87.11463.812.9تركيا71
7304.512.8..485.415,60322.212.40.615.521.561.9فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
231.611,04826.58.810.310.416.266.93.21286.98.3سري النكا73
..1062.9..20.29.879.0..1.322,93429.022.6سانت كيتس ونيفس74
62.62.51116.410.3....2.8–30.010,39727.310.9ألبانيا75
....0.314.819.3206.07.2115–76.713,11727.613.8لبنان76
53.74.11193.74.7....2,096.016,50222.212.32.3المكسيك77
......161.116,69528.612.52.213.013.635.42.5أذربيجان78
1.014.126.5108.72.51382.64.4–3,004.414,45518.220.2البرازيل79
..18.716.958.02.91043.4..1.312,20315.015.0غرينادا79
38.210,02418.922.30.919.86.558.54.41044.86.3البوسنة والهرسك81
26.412,72525.016.74.616.410.759.68.81105.17.9جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
548.313,82336.719.41.137.260.239.80.11275.15.5الجزائر83
23.87,89920.413.83.117.521.348.211.81258.911.9أرمينيا84
15.818.311.885.613.71815.23.9–319.27,45013.319.0أوكرانيا84
1.115.313.6105.53.91164.56.1–77.810,24022.118.9األردن86
366.211,67224.313.09.516.534.027.62.61183.93.4بيرو87
1,042.915,34524.717.11.716.034.6173.43.91104.52.8تايلند87
30.94.01213.45.7....173.010,71827.014.61.1إكوادور89
18,374.713,40044.313.63.110.424.9196.90.51153.38.1الصين90
23.232.5119.91.21165.18.3..7.78,62017.115.2فيجي91
22.927.197.42.71113.412.3..1.910,34420.819.3سانت لوسيا92
7.815.311.669.312.11634.816.7–33.911,47118.211.9منغوليا92
1.026.629.050.411.31415.07.0–23.28,52922.014.8جامايكا94
626.412,98826.718.22.814.719.452.63.61182.74.5كولومبيا95
....23.116.251.63.8104..0.810,61412.321.3دومينيكا96
119.110,72619.619.710.321.126.790.24.21273.94.7تونس97
1396.29.7..8.715,97050.117.034.019.531.953.4سورينام97
140.813,37521.311.88.813.827.254.85.31224.15.2الجمهورية الدومينيكية99
58.44.31053.44.8......1.110,37923.416.6سانت فنسنت وجزر غرينادين99

....c4,972 c33.619.2......29.51.5110 0.5تونغا101
....b 126..2.7..........83.613,321ليبيا102
2.98,02519.715.05.522.628.766.65.8983.027.9بليز103
....0.020.376.12.5108......1.15,574ساموا104
......1.4........176.65,64323.815.8أوزبكستان105
13.72.880.12.91333.514.2......4.911,892ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
16.94,74224.220.40.018.62.737.26.71364.85.7جمهورية مولدوفا107
33.714,87629.517.48.726.923.912.40.41332.93.6بوتسوانا108
16.92.41105.221.0....7.3–32.518,83229.315.0غابون109
57.48,64417.112.96.012.811.648.79.31254.311.2باراغواي110
......0.1........83.415,52747.28.9تركمانستان111
938.010,25013.711.87.012.526.295.82.01577.59.8مصر111
2,674.910,38533.29.85.411.434.846.75.41326.710.7إندونيسيا113
....111..20.94,71523.826.611.85.73.511.2دولة فلسطين114
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المئوية من 

الدخل القومي 
الدليل(100=2010)اإلجمالي(

 دليل
التقّلب

2015a2010–2015a2010–2015a2005–2014a2005–2014a2010–2015a201420152010–2014a2010–2014a–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

....128.33.8145....519.85,66824.76.37.0فييت نام115
697.46,92621.711.09.412.942.159.21.81176.82.6الفلبين116
49.68,09614.011.94.715.425.877.85.21084.33.0السلفادور117
69.56,47621.014.76.717.09.666.73.21345.912.2بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
680.912,39020.020.30.326.648.4180.12.91303.06.2جنوب أفريقيا119
....0.518.119.119.05.6146–19.23,22532.817.5قيرغيزستان120
1165.116.4..9.3......510.614,01823.522.4العراق121
3.36,29646.718.53.418.418.282.82.51095.75.4كابو فيردي122
0.523.325.4107.44.51065.74.9–257.37,36129.419.9المغرب123
29.74,88430.37.24.115.130.048.26.51374.56.4نيكاراغوا124
0.110.829.442.83.61227.15.5–118.57,25313.210.4غواتيماال125
1293.57.2..24.19,80133.426.99.423.132.656.6ناميبيا125
....56.82.2109......5.47,06425.217.0غيانا127
........c3,177 c..........–26.2 0.3ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
......20.23.7....22.22,61614.111.71.1طاجيكستان129
38.64,78523.115.21.616.721.559.73.91294.84.8هندوراس130
7,512.55,73030.810.912.810.844.876.84.61484.78.4الهند131
5.97,60156.817.72.49.215.954.34.51465.16.4بوتان132
....143..9.0–....24.0–2.62,12637.967.2تيمور - ليشتي133
....c2,891 c25.914.9–1.116.0..72.11.0107 0.7فانواتو134
....123..2.818.835.716.9–23.928,27254.69.3غينيا اإلستوائية135
6.57.64.621.52.61176.318.8–27.75,99340.918.1الكونغو135
....................0.21,749كيريباس137
14.817.626.53.21268.63.6..36.35,34132.914.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
505.03,13728.95.48.88.722.459.70.91448.04.5بنغالديش139
16.148.029.41.614410.13.2..58.83,62625.92.8زامبيا139
108.43,95323.619.04.314.924.735.12.11795.418.3غانا139
c3,030 c......13.912.826.24.11549.150.5 0.6سان تومي وبرينسيبي142
51.13,27821.25.34.014.615.253.91.01177.84.7كمبوديا143
66.02,31323.011.118.015.318.775.11.11529.510.2نيبال144
25.232.10.11318.58.1............ميانمار145
133.62,90121.514.515.415.940.945.22.01505.86.0كينيا146
896.44,74513.511.816.011.227.948.82.31457.113.2باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
....16.80.7135....5.8–10.27,93014.316.5سوازيلند148
....d143 e 1.7..14.230.2..........الجمهورية العربية السورية149
18.831.931.06.41617.213.7..173.66,93710.317.9أنغوال150
130.32,51031.314.310.011.721.922.80.515811.54.8جمهورية تنزانيا المتحدة151
1,027.45,63915.17.45.61.628.321.80.11596.34.0نيجيريا152
14.81.41137.810.0....68.62,93921.011.454.8الكاميرون153
....c2,723 c..........51.07.1128 20.3بابوا غينيا الجديدة154
....25.3106......26.31,68813.225.14.5زمبابوي154
....24.31.6125..........1.22,058جزر سليمان156
c3,694 c42.921.32.3....29.64.312010.13.1 14.7موريتانيا157
33.31,37314.813.13.510.121.218.00.91407.13.5مدغشقر158
0.71228.610.5..14.713.425.7–19.21,65525.712.3رواندا159
....c1,364 c20.416.71.4....29.20.198 1.0جزر القمر160
c2,517 c35.235.1–0.958.717.40.71.61274.46.4 5.3ليسوتو160
34.62,28827.015.44.619.223.136.02.31058.48.7السنغال162
67.11,71824.99.617.611.030.617.90.41575.221.8أوغندا163
31.60.31399.73.4..........17.81,658هايتي163
....20.90.4349....158.03,92717.97.04.1السودان165
10.01,37421.314.63.620.011.142.01.51106.815.5توغو166
21.61,98626.015.14.615.516.719.61.11108.121.8بنن167
b3,663 b..........33.90.8 b158 c7.611.0 93.5اليمن168
....7.53.70.40.2131..59.21,82021.213.6أفغانستان169
15.11.12517.623.6....19.21,11312.813.611.7مالوي170
20.914.422.131.55.11116.78.8–74.73,29016.114.9كوت ديفوار171
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....c3,120 c..........33.22.3 f115 c 2.7جيبوتي172
c1,556 c21.29.30.7....53.75.3122 c7.32.7 3.0غامبيا173
1.42096.39.0..152.11,53039.39.05.59.216.0إثيوبيا174
40.22,28516.716.212.413.021.921.90.61107.79.4مالي175
....b 56.973716.115.02.68.811.99.71.4129جمهورية الكونغو الديمقراطية176
....c 36.21.0137....3.578720.016.75.2ليبريا177
....19.90.2108......2.51,3676.48.5غينيا - بيساو178
......g1,411 g10.021.1–9.5....104.00.9 g 6.8إريتريا179
17.20.71686.83.3....9.71,49713.311.13.6سيراليون179
....331..39.5....21.51,74111.235.80.4جمهورية جنوب السودان181
31.21,11638.125.86.320.429.543.51.11258.66.7موزامبيق181
34.31.21869.97.3....14.31,13513.28.62.5غينيا183
28.50.91547.08.3....0.4–7.769321.721.9بوروندي184
28.31,56231.220.70.315.219.929.30.81088.411.8بوركينا فاسو185
17.80.91168.011.7....55.3–28.72,04428.05.2تشاد186
16.30.71067.29.4....17.989738.816.715.4النيجر187
....9.46.934.80.9187..2.856211.413.8جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
....................c3,592 c 0.0توفالو

....................c3,628 c 0.2جزر مارشال
........................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

....108....22.315.5..........سان مارينو
......0.0........8.06.9....الصومال
........................موناكو

........................ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

———..52,478.739,98920.717.71.314.936.5200.0تنمية بشرية مرتفعة جدًا
———33,383.714,07935.514.52.812.226.3154.61.9تنمية بشرية مرتفعة

———16,333.56,36127.011.89.112.738.573.13.8تنمية بشرية متوسطة
———23.81.5....2,516.92,77518.711.15.5تنمية بشرية منخفضة

———55,360.89,37632.214.24.512.029.3125.32.3البلدان النامية
المناطق

———73.83.4....8,221.014,04120.416.52.2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
———3,128.113,22621.514.94.520.015.676.58.3أوروبا وآسيا الوسطى

———10,571.45,80628.310.611.410.338.271.83.4جنوب آسيا
———3,317.03,49320.113.74.613.038.460.72.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

———64.92.2....5,863.916,37724.719.16.8الدول العربية
———179.41.1......24,233.912,38641.713.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

———2,041.52,30624.511.35.712.525.635.51.5أقل البلدان نموًا
———57.57.2..........557.410,032الدول الجزرية الصغيرة النامية

———..48,239.737,66020.617.51.215.137.5206.6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
———104,713.014,60024.816.42.314.034.7176.42.4العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b .2013 بيانات عام

c .2014 بيانات عام

d .2007 بيانات عام

e .2012 بيانات عام

f .2005 بيانات عام

g .2011 بيانات عام

تعاريف

الناتج المحلي اإلجمالي: مجموع القيمة المضافة التي يحققها 
جميع المقيمين المنتجين في االقتصاد تضاف إليه الضرائب على 

المنتجات وُتطرح منه جميع أشكال الدعم التي ال تدخل في

حساب قيمة المنتجات، وقد ُحسب بمعادل القوة الشرائية بقيمة 
الدوالر المعتمدة دوليًا لعام 2011.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي: الناتج المحلي اإلجمالي 
في فترة محددة مقسومًا على مجموع السكان في الفترة نفسها.

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي: قيمة األصول الجديدة 
والمتوفرة لدى الشركات والحكومات واألسر )ال تدخل فيها 

الشركات غير االعتبارية(، تطرح منها قيمة التصرف باألصول 
الثابتة، وُتحسب بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، وال 

تخضع هذه القيمة ألي تعديل بفعل استهالك األصول الثابتة.

اإلنفاق الحكومي العام على االستهالك النهائي: مجموع 
النفقات الحكومية الجارية على المشتريات من السلع والخدمات 

)بما في ذلك مستحقات العاملين ومعظم نفقات الدفاع واألمن 
الوطنيين باستثناء النفقات الحكومية لألغراض العسكرية التي 

تشكل جزءًا من تكوين رأس المال الحكومي(. وُيحسب مجموع 
هذه النفقات بالنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي.

مجموع اإليرادات الضريبية: التحويالت اإللزامية إلى الحكومة 
المركزية لألغراض العامة، وُتحسب بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

الضرائب على الدخل واألرباح وعوائد رأس المال: الضرائب 
المفروضة على الدخل الصافي الفعلي أو االفتراضي لألفراد، 
وعلى أرباح الشركات والمؤسسات، وعلى عوائد رأس المال، 

المحققة وغير المحققة، وعلى األراضي واألوراق المالية وغيرها 
من األصول.

االئتمان المحلي من القطاع المالي: االئتمان اإلجمالي الممنوح 
للقطاعات المختلفة، باستثناء االئتمان للحكومة المركزية 

المحسوب صافيًا، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

ين: مجموع المبالغ األصلية المردودة والفوائد  مجموع خدمة الدَّ
ين الطويل  المدفوعة بالعملة األجنبية، وكسلع أو خدمات على الدَّ

ين القصير األجل، واألقساط  األجل، والفوائد المدفوعة على الدَّ
المسّددة )إعادة الشراء والرسوم( إلى صندوق النقد الدولي. 

ويحسب بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي.

دليل أسعار االستهالك: دليل يقيس التغّير في متوسط سعر سلة 
من السلع والخدمات يمكن أن تكون ثابتة أو متغّيرة على فترات 

زمنية محّددة قد تكون سنوية.

دليل مستوى أسعار األغذية المحلية: يقسم معدل معادل 
القوة الشرائية لألغذية على المعدل العام لمعادل القوة الشرائية، 

ليعطي دليل أسعار األغذية في البلد نسبة إلى سعر سلة 
االستهالك العامة.

دليل تقّلب مستوى أسعار األغذية المحلية: مقياس التغّير 
في دليل مستوى أسعار األغذية المحلية، ويحسب باالنحراف 

المعياري لالنحرافات عن االتجاه خالل األشهر الثمانية األخيرة.

مصادر البيانات

.World Bank 2016a :10 األعمدة 1 إلى

.FAO 2016a :12العمودان 11 و
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ضمانات العملالعمل الذي يشكل خطرًا على التنمية البشريةالبطالةالتشغيل

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل 
المشاركة 

في القوى 
aالعاملة

 التشغيل
في الزراعة

التشغيل في 
الشبابالمجموعالخدمات

الشباب خارج 
المدرسة 
والعمل

 التشغيل
غير المستقر

 عمل
األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 

دوالر في اليوم 
بمعادل القوة 

الشرائية

 إجازة
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفئة العمرية 
5-14 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

)باأليام(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
السن القانونية 

للتقاعد(

2014b2010–2014b201520152010–2014b2005–2014b2009–2015b2004–2013b20152004–2013b,c–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
100.0......62.264.92.177.04.110.15.55.3النرويج1
83.0........60.764.72.669.56.313.59.8أستراليا2
98100.0....65.768.73.273.94.37.07.39.1سويسرا2
98100.0....57.660.31.370.44.67.16.46.3ألمانيا4
126100.0....58.162.02.378.06.310.85.85.4الدانمرك5
1050.0....70.63.37.318.98.7..65.067.2سنغافورة5
112100.0....59.963.82.075.36.18.85.012.8هولندا7
18290.5....54.360.06.175.29.520.915.212.7آيرلندا8
90100.0....70.874.14.277.14.48.75.88.5آيسلندا9

10597.7......61.065.62.178.26.913.213.3كندا10
d........92.5 58.862.11.681.25.311.816.5الواليات المتحدة األمريكية10
7072.9....79.93.39.56.66.9..58.360.3هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
11298.0......63.667.66.473.05.914.411.9نيوزيلندا13
100.0......59.864.51.779.07.420.87.26.7السويد14
........................ليختنشتاين15
1499.5....59.362.71.179.15.515.111.912.7المملكة المتحدة16
9880.3......57.359.33.769.13.35.33.9اليابان17
e......9077.6 58.660.86.169.53.710.418.8جمهورية كوريا18
9873.6......60.864.01.179.75.08.115.7إسرائيل19
11290.0....55.759.11.385.75.918.66.36.3لكسمبرغ20
112100.0....49.455.22.875.810.624.710.77.2فرنسا21
10584.6....48.953.61.177.48.721.812.110.5بلجيكا22
147100.0....52.958.53.973.79.623.310.29.8فنلندا23
112100.0....56.860.24.369.75.710.27.78.6النمسا24
10595.1....52.157.57.760.29.316.79.415.1سلوفينيا25
15081.1....42.548.43.569.512.142.122.018.1إيطاليا26
11268.2....45.358.44.276.322.449.417.112.5إسبانيا27
196100.0....56.459.42.758.95.213.08.114.5الجمهورية التشيكية28
11977.4....38.851.713.071.824.949.219.129.6اليونان29
14098.0....58.261.93.965.55.911.311.75.7إستونيا30
9181.7........62.363.50.680.81.95.7بروني دار السالم 30
........................أندورا32
12685.2....53.963.93.979.615.632.317.014.2قبرص33
507.9....0.2..84.484.61.446.80.20.8قطر33
12660.5....49.552.31.277.15.412.311.49.4مالطة33
18296.5....52.756.911.257.97.419.912.017.2بولندا36
126100.0....53.559.19.065.89.517.69.99.8ليتوانيا37
f4.912674.5 7.0..58.462.49.267.16.416.411.8شيلي38
..70......51.654.84.970.95.831.018.4المملكة العربية السعودية38
238100.0....52.859.53.560.911.325.212.812.2سلوفاكيا40
f,g....100.0 51.458.55.569.512.130.112.314.53.0البرتغال41
..45....1.0..3.711.1....77.180.1اإلمارات العربية المتحدة42
16891.4....50.254.04.664.57.018.213.65.8هنغاريا43
112100.0....54.460.47.368.69.814.812.07.6التفيا44
56.961.00.574.76.719.118.620.54.05.19090.7األرجنتين45
20857.6....43.952.38.763.916.143.819.310.4كرواتيا45
g..6040.1 2.05.0..68.369.21.162.41.25.4البحرين47
f1.84552.3 13.0....40.048.95.773.018.237.5الجبل األسود48
3.9140100.0..59.863.56.765.85.815.012.06.0االتحاد الروسي49
g..12698.0 52.055.925.444.56.923.117.030.91.0رومانيا50
7027.3....2.2..66.769.21.258.63.517.3الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
2.11.03.112693.6..57.060.89.657.26.112.9بيالروس52
5024.7........64.869.15.257.96.319.3ُعمان52
h22.58.0 f,g5.39876.5 60.665.39.369.17.320.320.5أوروغواي54
8468.3..2.0....58.266.32.778.412.330.4بربادوس54
41096.9....48.954.26.962.89.822.220.28.7بلغاريا56
g3.412695.9 28.62.0..67.271.224.256.05.65.1كازاخستان56
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الجدول

11

ضمانات العملالعمل الذي يشكل خطرًا على التنمية البشريةالبطالةالتشغيل

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل 
المشاركة 

في القوى 
aالعاملة

 التشغيل
في الزراعة

التشغيل في 
الشبابالمجموعالخدمات

الشباب خارج 
المدرسة 
والعمل

 التشغيل
غير المستقر

 عمل
األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 

دوالر في اليوم 
بمعادل القوة 

الشرائية

 إجازة
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفئة العمرية 
5-14 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

)باأليام(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
السن القانونية 

للتقاعد(

2014b2010–2014b201520152010–2014b2005–2014b2009–2015b2004–2013b20152004–2013b,c–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

9184.2........63.574.13.783.014.428.4جزر البهاما58
6.96019.8..61.563.312.260.32.910.41.221.1ماليزيا59
48.0......................باالو60
f10.49837.3 62.065.416.765.05.213.717.629.96.0بنما60
9169.7....................أنتيغوا وبربودا62
98100.0....20.010.4....3.678.2....سيشيل63
6.184100.0..17.1..55.860.58.063.57.917.5موريشيوس64
g..9898.7 3.89.652.515.61.0....60.562.9ترينيداد وتوباغو65
f0.413546.1 41.751.521.352.919.045.219.528.610.0صربيا66
56.361.612.768.28.621.117.820.74.01.712055.8كوستاريكا66
....5.6......53.955.618.664.23.06.5كوبا68
f3.727026.4 39.944.517.948.310.524.134.340.511.0إيران - الجمهورية اإلسالمية69
g15.218389.8 59.818.0..12.329.8....58.967.1جورجيا70
f4.011288.1 45.150.319.751.910.316.424.829.46.0تركيا71
g9.218259.4 59.564.77.471.18.016.719.230.38.0فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
i43.13.0 f12.28417.1 49.351.830.443.44.720.20.5سري النكا73
9144.7....................سانت كيتس ونيفس74
f2.036577.0 17.332.730.558.15.0....41.650.3ألبانيا75
700.0..27.82.0..7.121.6....43.747.0لبنان76
4.09.08425.2..59.562.213.462.44.38.820.0المكسيك77
f,g1.712681.7 56.47.0..61.965.036.848.94.714.3أذربيجان78
f5.112086.3 62.367.114.576.67.216.819.623.18.0البرازيل79
9034.0....................غرينادا79
g1.536529.6 25.35.0..30.366.9....32.246.1البوسنة والهرسك81
40.955.918.051.426.949.425.122.813.03.027052.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة82
9863.6..39.143.710.858.410.528.622.826.95.0الجزائر83
53.063.336.346.716.337.240.942.44.013.614080.0أرمينيا84
53.259.114.859.19.923.120.018.12.01.912695.0أوكرانيا84
f,g12.77042.2 34.840.01.879.612.833.424.69.72.0األردن86
h46.334.0 f,g12.19033.2 75.93.59.315.3..71.574.1بيرو87
g1.59081.7 70.671.441.937.51.14.713.855.98.0تايلند87
f11.28453.0 61.464.225.354.34.310.93.839.03.0إكوادور89
14.812874.4......67.670.92.547.04.612.1الصين90
13.28410.6..38.8..7.718.2....50.254.3فيجي91
9126.5..4.0....20.147.2....55.669.6سانت لوسيا92
f6.8120100.0 58.162.535.046.87.114.71.551.415.0منغوليا92
56.064.818.266.513.732.728.837.53.07.85655.5جامايكا94
j47.910.0 f9.29823.0 61.768.616.364.110.020.522.0كولومبيا95
8438.5....................دومينيكا96
40.647.714.851.514.834.525.421.62.04.63068.8تونس97
..0..12.94.0..50.254.53.272.97.818.6سورينام97
f7.88411.1 55.965.314.541.914.429.821.341.713.0الجمهورية الدومينيكية99
9176.6....8.0..20.039.6....53.566.8سانت فنسنت وجزر غرينادين99

01.0........5.211.7....60.063.2تونغا101
9843.3........20.650.0....42.253.2ليبيا102
f..9864.6 11.822.027.923.53.0....61.669.8بليز103
2849.5....38.741.15.479.95.814.138.230.9ساموا104
12698.1........10.119.8....55.661.8أوزبكستان105
k18.8..13.06099.7 59.968.014.667.011.827.956.4ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
39.942.028.853.55.015.628.632.016.01.212672.8جمهورية مولدوفا107
f,g26.384100.0 12.99.0..63.077.426.456.118.629.4بوتسوانا108
31.313.017.79838.8..20.536.3....38.848.8غابون109
i38.128.0 f6.06322.2 68.071.522.858.24.912.312.3باراغواي110
............10.019.5....55.862.0تركمانستان111
f48.29032.7 43.549.428.047.912.135.527.926.47.0مصر111
63.467.434.344.85.819.324.133.07.038.7908.1إندونيسيا113
32.443.710.561.125.939.831.025.66.02.6708.0دولة فلسطين114
f14.618034.5 76.778.346.832.02.15.39.362.616.0فييت نام115
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الجدول 11 العمل والتشغيل

الجدول

11

ضمانات العملالعمل الذي يشكل خطرًا على التنمية البشريةالبطالةالتشغيل

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل 
المشاركة 

في القوى 
aالعاملة

 التشغيل
في الزراعة

التشغيل في 
الشبابالمجموعالخدمات

الشباب خارج 
المدرسة 
والعمل

 التشغيل
غير المستقر

 عمل
األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 

دوالر في اليوم 
بمعادل القوة 

الشرائية

 إجازة
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفئة العمرية 
5-14 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

)باأليام(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
السن القانونية 

للتقاعد(

2014b2010–2014b201520152010–2014b2005–2014b2009–2015b2004–2013b20152004–2013b,c–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

f32.06028.5 60.464.730.453.66.715.724.838.411.0الفلبين116
d37.619.0 f9.48418.1 58.762.819.660.16.413.05.7السلفادور117
f,g12.790100.0 54.326.0..3.67.1....70.573.1بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
16.612092.6..39.753.04.671.925.150.031.39.3جنوب أفريقيا119
f15.4126100.0 57.762.931.748.18.214.621.241.626.0قيرغيزستان120
5.029.77256.0....16.935.1....35.342.4العراق121
f48.76055.7 6.0....10.817.5....60.968.3كابو فيردي122
g13.19839.8 50.78.0..44.549.239.239.49.619.3المغرب123
g20.28423.7 47.115.0..60.464.232.251.36.09.7نيكاراغوا124
f14.48414.1 59.861.532.750.22.76.229.844.526.0غواتيماال125
31.28498.4..44.259.331.454.225.549.632.07.8ناميبيا125
f..91100.0 18.0....11.225.1....52.959.5غيانا127
........................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
g21.614080.2 47.110.0..10.916.8....61.068.5طاجيكستان129
l53.315.0 f28.2848.4 63.165.635.845.43.97.141.4هندوراس130
g52.98424.1 51.953.749.728.73.59.727.280.812.0الهند131
53.13.010.9563.2..64.766.456.332.72.69.2بوتان132
g77.784100.0 69.64.0..39.341.350.639.85.015.7تيمور - ليشتي133
f..843.5 70.015.0..4.38.8....68.071.0فانواتو134
..g20.484 28.0....9.415.3....74.382.0غينيا اإلستوائية135
f46.310522.1 75.123.0..7.212.2....64.869.8الكونغو135
..84....53.3......22.161.8....كيريباس137
f84.11055.6 83.910.0..76.177.471.320.21.64.0جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
f86.111239.5 59.462.247.535.34.411.640.357.84.0بنغالديش139
e79.041.0 f,g78.4847.7 67.375.352.238.310.719.728.3زامبيا139
f44.1847.6 76.822.0..72.177.044.740.96.312.2غانا139
f..9041.8 26.0....52.160.526.146.914.021.8سان تومي وبرينسيبي142
f71.8905.0 80.580.954.129.60.50.87.864.119.0كمبوديا143
f43.95262.5 37.0..80.583.066.522.43.15.19.2نيبال144
..82.698......4.712.1....74.378.0ميانمار145
g..907.9 26.0....9.217.6....60.967.1كينيا146
37.1842.3..63.1..51.053.943.534.05.410.7باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
7.022.91486.0....25.653.0....38.651.8سوازيلند148
g34.812016.7 32.94.0..36.541.713.255.312.328.5الجمهورية العربية السورية149
g49.99014.5 24.0....7.612.0....63.268.4أنغوال150
f72.6843.2 76.078.666.926.63.26.331.874.029.0جمهورية تنزانيا المتحدة151
..25.072.384....5.88.6....53.156.3نيجيريا152
f48.19812.5 4.67.010.873.647.0....72.576.0الكاميرون153
66.500.9......3.16.7....68.170.3بابوا غينيا الجديدة154
82.9986.2..65.5..74.782.465.825.09.315.4زمبابوي154
52.68413.1......34.851.5....43.967.4جزر سليمان156
m 15.017.6989.3....31.147.3....32.547.2موريتانيا157

f90.0984.6 84.686.475.316.92.23.65.086.023.0مدغشقر158
77.729.082.1844.7..82.984.975.316.22.43.0رواندا159
..22.025.398....19.637.7....46.257.4جزر القمر160
g64.684100.0 17.423.0..27.537.6....48.166.4ليسوتو160
58.015.063.89823.5..51.757.146.122.49.313.1السنغال162
h78.916.0 f60.6846.6 81.985.071.920.23.66.05.9أوغندا163
n 24.060.5421.0....6.917.4....61.766.3هايتي163

f27.6564.6 25.0....41.648.144.640.113.622.5السودان165
f65.79810.9 7.712.29.089.128.0....74.680.9توغو166
70.971.745.144.01.12.320.087.715.065.7989.7بنن167
g50.5708.5 41.749.624.756.215.930.148.129.623.0اليمن168
f89.89010.7 29.0....9.619.9....47.552.5أفغانستان169
f87.6564.1 39.0..75.581.064.128.56.78.916.7مالوي170
79.026.053.9987.7..9.513.7....60.667.0كوت ديفوار171
g..9812.0 m 8.0......53.9....24.152.3جيبوتي172

18010.8..60.519.0..54.077.331.554.630.144.4غامبيا173
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الجدول

11

ضمانات العملالعمل الذي يشكل خطرًا على التنمية البشريةالبطالةالتشغيل

نسبة العاملين 
aمن السكان

معدل 
المشاركة 

في القوى 
aالعاملة

 التشغيل
في الزراعة

التشغيل في 
الشبابالمجموعالخدمات

الشباب خارج 
المدرسة 
والعمل

 التشغيل
غير المستقر

 عمل
األطفال

الفقراء العاملون 
مقابل 3.10 

دوالر في اليوم 
بمعادل القوة 

الشرائية

 إجازة
األمومة 
اإللزامية 
المدفوعة

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد

)بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية
من مجموع العاملين(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

العاملة(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العمرية 15-24 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 

مجموع القوى 
العاملة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفئة العمرية 
5-14 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع القوى 

)باأليام(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من السكان في 
السن القانونية 

للتقاعد(

2014b2010–2014b201520152010–2014b2005–2014b2009–2015b2004–2013b20152004–2013b,c–201520152010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

i88.827.075.3909.0 78.483.072.719.95.57.61.1إثيوبيا174
8.510.713.582.921.080.0985.7....60.666.2مالي175
f85.39815.0 38.0....3.86.2....68.471.1جمهورية الكونغو الديمقراطية176
..g89.090 58.460.946.541.24.24.914.578.721.0ليبريا177
38.079.4606.2....7.612.4....67.272.7غينيا - بيساو178
..69.060......8.413.0....76.983.9إريتريا179
37.081.4840.9....3.45.3....64.566.8سيراليون179
..56................73.2..جمهورية جنوب السودان181
g90.96017.3 22.0..22.337.810.1....61.579.1موزامبيق181
89.828.072.5988.8..80.982.374.819.31.81.2غينيا183
93.726.093.5844.0..1.52.9....82.483.7بوروندي184
89.639.080.5983.2..2.94.7....81.183.5بوركينا فاسو185
26.067.0981.6....5.68.3....67.671.6تشاد186
84.831.085.1986.1..2.83.9....62.964.7النيجر187
..29.081.398....7.612.3....72.178.0جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
19.5......................توفالو

64.2..............11.079.6....جزر مارشال
....81.4......6.712.8....74.279.5جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..150............0.365.4....سان مارينو
....g76.7 49.0....7.511.7....50.254.3الصومال
........................موناكو

56.5......................ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

11490.4......56.460.43.872.76.816.313.4تنمية بشرية مرتفعة جدًا
11.811670.9......63.166.814.053.85.814.4تنمية بشرية مرتفعة

63.012.147.99125.6..55.558.643.735.65.213.4تنمية بشرية متوسطة
26.871.9859.4....7.011.4....64.068.6تنمية بشرية منخفضة

15.633.39550.9....60.063.635.141.45.713.5البلدان النامية
المناطق

61.265.414.865.06.414.319.531.310.28.68959.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
28.56.44.316586.1..51.557.420.354.410.419.3أوروبا وآسيا الوسطى

52.254.547.330.94.210.728.274.812.152.59923.9جنوب آسيا
27.470.08920.5....7.812.5....65.270.4جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

12.134.97336.6....44.249.822.851.911.729.0الدول العربية
20.78265.5......67.670.825.144.14.612.6شرق آسيا والمحيط الهادئ

24.575.78519.5....6.211.4....66.971.1أقل البلدان نموًا
29.0..........7.918.2....57.963.0الدول الجزرية الصغيرة النامية

12287.0......55.659.64.872.36.914.715.0منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
T..32.510364.4 46.3..59.362.926.250.45.913.8العالم

مالحظات

a .تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية

b .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

c  تختلف السن القانونية للتقاعد حسب البلد، لذلك يجب
توخي الحذر في المقارنة بين البلدان.

d .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية 16-24 سنة

e .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية  15-29 سنة

f  تختلف البيانات عن التعريف المعتمد أو تعود فقط إلى
أجزاء من البلد.

g .تعود البيانات إلى أعوام أو فترات غير تلك المحددة

h .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية  14-24 سنة

i .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية  10-24 سنة

j .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية  14-28 سنة

k .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية  18-35 سنة

l .تغطي البيانات السكان من الفئة العمرية  12-30 سنة

m .2002 بيانات عام

n .2001 بيانات عام

T .من مصدر البيانات األصلي

تعاريف

نسبة العاملين من السكان: نسبة األشخاص العاملين من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر من مجموع السكان.

معدل المشاركة في القوى العاملة: نسبة السكان المنخرطين 
في سوق العمل، من عاملين أو باحثين عن عمل، من مجموع 

السكان في سن العمل. وهو يدل على الحجم النسبي للمعروض 
من القوى العاملة الجاهزة للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات.

التشغيل في الزراعة: نسبة العاملين في الزراعة من مجموع 
العاملين.

التشغيل في الخدمات: نسبة العاملين في الخدمات من مجموع 
العاملين.

مجموع معدل البطالة: نسبة األشخاص في مجموع القوى 

العاملة الذين يبلغون من العمر 15 سنة وأكثر وال يزاولون عماًل 
لقاء أجر وال يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون 

إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

معدل بطالة الشباب: نسبة الشباب في مجموع القوى العاملة 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون عماًل لقاء 

أجر وال يعملون لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون 
إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

الشباب خارج المدرسة والعمل: نسبة الشباب في مجموع القوى 
العاملة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون أي 

عمل وغير ملتحقين بأي تعليم أو تدريب.

التشغيل غير المستقر: نسبة العاملين في األسرة من دون أجر 
والعاملين لحسابهم الخاص.

عمل األطفال: نسبة األطفال، من الفئة العمرية 5-11 سنة، الذين 
قاموا بنشاط اقتصادي لمدة ساعة على األقل أو بأعمال منزلية لمدة 

28 ساعة على األقل خالل أسبوع معّين، أو من الفئة العمرية 12-
14 سنة، الذين قاموا بنشاط اقتصادي لمدة 14 ساعة على األقل أو 

بأعمال منزلية لمدة 28 ساعة على األقل خالل أسبوع معّين.

الفقراء العاملون مقابل 3.10 دوالر في اليوم بمعادل القوة 
الشرائية: نسبة العاملين الذين يعيشون على أقل من 3.10 دوالر 
في اليوم )بمعادل القوة الشرائية(، من مجموع العاملين من الفئة 

العمرية 15 سنة وأكثر. 

إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة: عدد أيام التغّيب عن العمل 
المدفوعة التي يحق للعاملة بها من أجل االهتمام بمولود جديد.

المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد: نسبة المسنين 
الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، ويستفيدون من معاش تقاعد 

الشيخوخة )النظام القائم على االشتراكات أو غير القائم على 
االشتراكات أو النظامين( من مجموع السكان المؤهلين لهذا المعاش.

مصادر البيانات

.ILO 2016a :10األعمدة 1 إلى 8 و

.UNICEF 2016 :9 العمود

.World Bank 2016b :11 العمود

.ILO 2016c :12 العمود
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حسب بلد 

المنشأ
النازحون 

داخليًا

المشردون 
بسبب الكوارث 

الطبيعية
األطفال 

السجناءاأليتام

 معدل
 جرائم
القتل

 معدل
االنتحار

 تبرير
 ضرب

الزوجة

 النساء اللواتي تعّرضن
في أي وقت مضى 

aللعنف
عمق العجز 

الغذائي

)بالنسبة 
المئوية من 

األطفال 
دون سن 
)باآلالف()باآلالف(الخامسة(

)المعدل 
السنوي لكل 

مليون من 
)باآلالف(السكان(

)لكل 100,000 
من السكان(

)لكل 100,000 
من السكان(

)لكل 100,000 من السكان(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العمرية 15-49 سنة(
 على يد

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم
)نصيب الفرد 

من آالف 
السعرات 

الحرارية في 
اليوم( )بالنسبة المئوية(الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015b2015c20152005/201520142004–2015b2010–2014b201220122010–2015b2010–2015b2005–2015b2005–2015b2013/2015–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
....27.0....710.65.213.0..0..1000.0النرويج1
....16.9....1511.05.216.1..57..1000.0أستراليا2
..........840.55.113.6..0..1000.0سويسرا2
..22.07.0....780.94.114.5..0..1000.2ألمانيا4
..32.011.0....611.04.113.6..0..1000.0الدانمرك5
....6.1....2270.35.39.8..0..0.1..سنغافورة5
..25.012.0....690.74.811.7..0..1000.1هولندا7
..15.05.0....801.15.216.9..0..1000.0آيرلندا8
....22.4....450.36.721.0..0....100آيسلندا9

..........1061.44.814.9..19..1000.1كندا10
..........6983.95.219.4..16..1004.8الواليات المتحدة األمريكية10
..............1140.9..0..0.0..هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
..........1940.95.014.4..15..1000.0نيوزيلندا13
..28.012.0....550.96.116.2..0..1000.0السويد14
..............d2.7 21........100ليختنشتاين15
..e0.92.69.8....29.07.0 146..44..1000.1المملكة المتحدة16
..........480.310.126.9..29..1000.1اليابان17
4........1010.718.041.7..8..0.4..جمهورية كوريا18
..........2561.72.39.8..0..1000.8إسرائيل19
..22.08.0....1120.74.413.0..0..1000.0لكسمبرغ20
..d1.26.019.3....26.09.0 95..1..1000.1فرنسا21
..24.08.0....1051.87.721.0..0..1000.1بلجيكا22
..30.011.0....571.67.522.2..0..1000.0فنلندا23
..13.04.0....950.55.418.2..0..1000.0النمسا24
..13.04.0....730.74.420.8..47..1000.0سلوفينيا25
..19.05.0....860.81.97.6..116..1000.1إيطاليا26
..13.03.0....1360.72.28.2..30..1000.1إسبانيا27
..21.04.0....1950.73.921.5..0..1001.3الجمهورية التشيكية28
..19.01.0....1090.11.36.3..33..1000.1اليونان29
..20.09.0....2163.13.824.9..0..1000.3إستونيا30
13........1320.55.27.7..0......بروني دار السالم 30
..............720.0......1000.0أندورا32
..d0.11.57.7....15.02.0 94..1000.0272.00قبرص33
......537.21.25.77.016.0......0.0..قطر33
..15.05.0....1351.40.711.1......1000.0مالطة33
..13.02.0....1910.73.830.5..0..1001.3بولندا36
..24.05.0....2685.58.451.0..0..1000.1ليتوانيا37
f0.6..4,573..2473.65.819.0........22 99شيلي38
10........1616.20.20.6..32..0.7..المملكة العربية السعودية38
..23.04.0....1841.12.518.5..0..1000.3سلوفاكيا40
..19.01.0....1380.93.513.6..1..1000.0البرتغال41
f0.1......2290.71.73.9........22 100اإلمارات العربية المتحدة42
..21.03.0....1871.57.432.4..0..1001.4هنغاريا43
..32.07.0....2393.94.330.7..0..1000.2التفيا44
f0.2..16..1607.64.117.22.0......3 100األرجنتين45
..13.03.0....890.84.519.8..0..33.5..كرواتيا45
..........3010.52.911.6..0..0.4..البحرين47
......1743.26.424.73.05.0..0..990.7الجبل األسود48
..........4459.56.235.1..10067.127.09االتحاد الروسي49
..24.02.0....1431.52.918.4..26..1.7..رومانيا50
20........921.80.81.0..0..1.1..الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
......f4.1..0..3063.66.432.74.04.0 100بيالروس52
36......361.10.61.28.0..0..0.0..ُعمان52
25......2917.85.220.02.0..269..1000.1أوروغواي54
23......3228.80.64.13.0..0..990.1بربادوس54
..23.06.0....1251.65.316.6..15..1001.3بلغاريا56
19....2347.49.340.612.017.0..49..1002.3كازاخستان56
..........36329.81.33.6..0..0.2..جزر البهاما58

12 ول
جد

ال

األمن البشري
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المشردون 
بسبب الكوارث 

الطبيعية
األطفال 

السجناءاأليتام

 معدل
 جرائم
القتل

 معدل
االنتحار

 تبرير
 ضرب

الزوجة

 النساء اللواتي تعّرضن
في أي وقت مضى 

aللعنف
عمق العجز 

الغذائي

)بالنسبة 
المئوية من 

األطفال 
دون سن 
)باآلالف()باآلالف(الخامسة(

)المعدل 
السنوي لكل 

مليون من 
)باآلالف(السكان(

)لكل 100,000 
من السكان(

)لكل 100,000 
من السكان(

)لكل 100,000 من السكان(
)بالنسبة المئوية من الفئة 

العمرية 15-49 سنة(
 على يد

شريك حميم
على يد شريك 

غير حميم
)نصيب الفرد 

من آالف 
السعرات 

الحرارية في 
اليوم( )بالنسبة المئوية(الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2015b2015c20152005/201520142004–2015b2010–2014b201220122010–2015b2010–2015b2005–2015b2005–2015b2013/2015–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

17........1711.91.54.7..94..0.4..ماليزيا59
..25.315.1........3433.1..0..0.0..باالو60
69......39217.41.38.16.0..32..960.1بنما60
..............37311.2..0..0.1..أنتيغوا وبربودا62
..............7992.1..0..0.0..سيشيل63
36........1552.72.913.2..0..0.1..موريشيوس64
g0.4..0..25825.96.220.48.0 g......59 97ترينيداد وتوباغو65
........1481.35.819.94.0..15....99صربيا66
f0.4..0..35210.02.211.24.0......39 100كوستاريكا66
f7.0 f....8 5104.74.518.54.0..1,307..1005.9كوبا68
f84.9..25..2874.83.66.7........36 99إيران - الجمهورية اإلسالمية69
d2.71.05.77.0 g..9.00.260 274..1006.5239.0129جورجيا70
f59.6954.043..2204.34.211.813.0..38.0..1 99تركيا71
f7.5..12..17862.01.04.3........10 81فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
g121.444.05,380..922.912.846.453.0 f,g......200 97سري النكا73
..............60733.6..0..0.0..سانت كيتس ونيفس74
....g10.4..7..1894.05.26.630.0 g36.0 g24.6 99ألبانيا75
g4.412.00..1204.30.61.210.0 f,g......33 100لبنان76
30..14.1....21215.71.77.1..9311.3287.0288المكسيك77
g9.7564.069..2362.51.02.428.0..13.5..13 94أذربيجان78
11........30124.62.59.4..82..960.9البرازيل79
..............3987.5..0..0.3..غرينادا79
......g18.798.00..73 e1.34.118.05.06.0 100البوسنة والهرسك81
........1471.63.27.315.0..1001.80.20جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
g3.5..11..1621.51.52.359.0 f......21 100الجزائر83
45..1302.00.95.09.020.09.5..10011.28.40أرمينيا84
..d4.45.330.33.09.013.21.3 195..100321.01,679.06أوكرانيا84
f..23.6..13 1502.31.92.270.0..0..991.8األردن86
f3.660.0193..2426.72.14.4....36.4..54 97بيرو87
f0.235.025..4613.94.519.113.0......57 99تايلند87
72..37.5....1628.25.313.2..89..921.0إكوادور89
d0.88.77.1........78 119..203..212.9..الصين90
64.09.030....1743.04.110.6..0..0.9..فيجي91
........7.0....34921.6..0..921.0سانت لوسيا92
f....165 2667.53.716.310.09.0..0..992.2منغوليا92
62..35.0..14536.10.71.85.0..39..1001.9جامايكا94
67..37.4....24427.91.99.1..9790.86,270.026كولومبيا95
..............3008.4..853..0.0..دومينيكا96
4......2123.11.43.430.0..0..991.6تونس97
58......1839.511.944.513.0..0..990.0سورينام97
88..22.4..23317.42.16.12.0..128..880.4الجمهورية الدومينيكية99
46............37825.6..499..1.8..سانت فنسنت وجزر غرينادين99

....29.021.039.6....1660.1..0..930.0تونغا101
..........992.51.42.2..6.1500.00..ليبيا102
41......44934.40.54.99.0..0..950.1بليز103
37.030.046.111.022....2503.2..0..590.0ساموا104
g4.2..0..1503.24.113.270.0 g61.0 g....31 100أوزبكستان105
g0.0..0..3410.94.97.831.0 f,g14.0 f,g19.56.239 93ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
....d3.24.824.111.013.045.5 215..0..1002.3جمهورية مولدوفا107
g0.3..010018814.82.05.7........183 72بوتسوانا108
47682109.44.512.150.040.048.65.019..900.2غابون109
f0.1..29..1588.83.29.1........76 85باراغواي110
g0.5..0..5834.37.532.538.0 f,g......24 96تركمانستان111
f..26.0..12 763.21.22.436.0..9917.978.01مصر111
f9.36.1296..640.54.93.735.018.0 f....51 69إندونيسيا113
..............h221.011....0.6 9998.0دولة فلسطين114
89..34.4..1541.52.48.028.0..863..96313.2فييت نام115
14.61.696..1219.91.24.813.0..900.662.091الفلبين116
86..26.3..49264.25.723.58.0..9914.8289.0268السلفادور117
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f,g0.6..47..12212.48.516.216.0 g....4.0109 76بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
f0.4..152,80029233.01.15.5........14 85جنوب أفريقيا119
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f,g16.0 f,g12.6..72 28610.61.69.117.0..0..910.0كابو فيردي122
f1.8..0..2221.01.29.964.0 g......33 94المغرب123
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g10.3251.0379..12131.24.313.7....27.6..101 97غواتيماال125
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77....25920.422.170.810.010.0..0..890.5غيانا127
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258..20.3..1211.42.85.760.0..29..880.8طاجيكستان129
85....19674.62.88.312.010.0..946.8174.0129هندوراس130
g42.0 g37.20.3110 729.9612.066229,600333.216.425.847.0الهند131
........1452.711.223.168.0..0..10017.7بوتان132
503.75.810.286.081.034.60.4190..0..550.0تيمور - ليشتي133
f0.0..0..872.9....60.060.060.033.041 43فانواتو134
....0431293.48.624.153.052.056.9..540.2غينيا اإلستوائية135
196....9614.87.84372102710.54.614.754.040.0الكونغو135
g0.0..75..1367.5....76.0 g60.0 g67.610.023 94كيريباس137
717.36.611.258.049.015.05.0131..1..757.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
f..67.2..120 432.88.76.833.0..3712.2426.071بنغالديش139
1319501255.810.820.847.032.049.52.9411..110.3زامبيا139
19950531.72.24.228.013.022.94.222..7123.0غانا139
38..19.014.027.9....1013.4..0..950.0سان تومي وبرينسيبي142
f27.0 f21.04.0102 1051.86.512.650.0..366..7312.8كمبوديا143
28.20.449..592.920.030.143.0..588.950.0284نيبال144
108........1132.510.316.5..72198.7644.015ميانمار145
677.9309.0112,0001185.98.424.442.036.041.23.5136كينيا146
f32.0 f....171 437.89.69.142.0..34277.31,459.02,742باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
190....208728917.44.18.620.017.0..540.2سوازيلند148
..........g4,850.86,600.00..602.20.20.7 96الجمهورية العربية السورية149
96........4361,3001069.87.320.7..3611.9أنغوال150
f6.2..702,600697.918.331.654.038.043.62.9237 15جمهورية تنزانيا المتحدة151
f152.12,096.089,9003110.12.910.335.025.016.21.540 30نيجيريا152
6610.6124.02041,2001152.73.410.936.039.051.15.064الكاميرون153
..........0.36.32953006110.49.115.9..بابوا غينيا الجديدة154
38101456.79.727.237.024.042.31.2264..3221.3زمبابوي154
g65.0 g63.5..67 7.213.969.0..56..171..0.1..جزر سليمان156
37......4411.41.54.538.0..326..5934.7موريتانيا157
f....227 830.66.915.245.046.0..1,967..830.3مدغشقر158
240..525004344.97.217.156.025.056.4..63286.4رواندا159
..317.810.324.039.017.06.41.5..0..870.6جزر القمر160
g0.0..1171209238.03.49.237.0 g48.0 g....76 45ليسوتو160
66....627.92.88.657.027.0..7321.324.00السنغال162
306.330.07821,90011511.812.326.958.044.050.53.7170أوغندا163
8673009710.02.43.317.015.020.82.0530..8034.8هايتي163
i3,182.0556..506.511.523.034.0......176 j 67622.5السودان165

85....788.83.0190330649.22.88.529.018.0توغو166
52....1,468440776.33.18.836.017.0..850.4بنن167
180......536.73.04.349.0..3115.92,509.015اليمن168
166......746.65.36.290.0..372,663.01,174.0281أفغانستان169
f0.4..514990731.88.923.913.08.031.01.7139 6مالوي170
94..6571.1303.0451,2005211.44.110.648.042.025.5كوت ديفوار171
g1.1..032687.09.520.9........130 92جيبوتي172
33....2187589.42.67.658.033.0..728.5غامبيا173
g85.8450.013,5001288.06.716.568.045.0....244 7إثيوبيا174
23..34.6..81154.250.03088103310.22.77.287.0مالي175
..25541.31,500.0324,0003212.54.815.875.061.064.12.7جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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f10.0..89190393.22.06.843.024.038.62.6261 25ليبريا177
152....9.92.47.242.029.0..42120..241.5غينيا - بيساو178
......9.78.725.851.045.0..0140..379.8..إريتريا179
162..36310551.94.511.063.034.045.3..774.9سيراليون179
........k1,697.005706513.912.827.179.0 35778.6جمهورية جنوب السودان181
188..2921,800613.621.134.223.020.033.1..480.1موزامبيق181
118....268.72.47.192.066.0..33..5817.0غينيا183
......75292.899.0519580934.012.534.173.044.0بوروندي184
167..367830340.72.87.344.034.011.5..772.1بوركينا فاسو185
276......1214.9107.093970399.22.37.462.0تشاد186
58....394.51.95.360.027.0..641.4153.0449النيجر187
349..61471.1452.09203001613.25.314.180.075.029.8جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
....g0.0..0..11020.3....70.0 g73.0 g36.8 50توفالو

..g0.0..0....4.7....56.0 g58.0 g51.013.0 96جزر مارشال
g1.1..1,315....4.7............344 100جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..............0.0........1000.0سان مارينو
........g1,123.01,223.0234630..5.66.818.176.0 f,g 3الصومال
................d 74......1000.0موناكو

..g........1401.3........48.147.0 83ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

..........l299.0 l81..2892.95.619.9 100118.2تنمية بشرية مرتفعة جدًا
l10,750.6 l203..1746.06.48.9........60 1,019.2..تنمية بشرية مرتفعة

l7,878.9 l609..664.811.017.341.3..37.3..104 701,335.9تنمية بشرية متوسطة
l20,559.3 l2333,982708.26.615.251.836.1....147 3911,584.9تنمية بشرية منخفضة

l40,683.8 l399..1115.88.313.5........92 6515,066.6البلدان النامية
المناطق

l7,331.0 l290..24421.62.89.9........41 94197.8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
l3,542.6 l29..2093.94.818.621.5..26.2..27 98456.2أوروبا وآسيا الوسطى

l3,765.0 l838..483.814.321.645.8......115 643,195.4جنوب آسيا
l7,404.8 l1893,702889.56.315.550.335.5....131 413,445.3جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

l17,615.0 l72..1164.02.65.545.8......67 847,011.7الدول العربية
l753.4 l241..1261.57.37.3........79 760.1..شرق آسيا والمحيط الهادئ

l13,773.0 l249..756.48.515.651.9......165 407,859.6أقل البلدان نموًا
l6.3 l506..22912.04.311.813.2......169 8250.9الدول الجزرية الصغيرة النامية

..........l1,241.0 l114..2743.35.317.4 9983.3منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
l40,710.8 l334..1435.27.914.7........91 6915,182.3العالم

مالحظات

a  تختلف طرق جمع البيانات، والفئات العمرية، ومجموعات
النساء اللواتي تشملهن المسوح )النساء اللواتي كان لديهن 
شريك في أي وقت مضى، أو اللواتي تزوجن في أي وقت 

مضى، أو جميع النساء(، والتعاريف المستخدمة لمختلف 
أشكال العنف ضد المرأة وللجناة، لذلك فإن البيانات غير قابلة 

بالضرورة للمقارنة بين البلدان.

b .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

c  تعود البيانات إلى عدد الالجئين المعترف بهم بموجب
اتفاقية األمم المتحدة لعام 1951، وبروتوكول األمم المتحدة 

لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969. 
وفي حال عدم توفر البيانات الحكومية، قدرت المفوضية 

العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عدد الالجئين في 
العديد من البلدان الصناعية على أساس 10 سنوات من اتخاذ 

األفراد صفة اللجوء.

d www.prisonstudies. بيانات البلدان متاحة بالتفصيل على
.org

e  حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات
.ICPS 2016 من

f  تختلف البيانات عن التعريف المعتمد أو تعود فقط إلى
أجزاء من البلد.

g .تعود البيانات إلى أعوام أو فترات غير تلك المحددة

h  تقتصر البيانات على الالجئين الفلسطينيين ضمن والية
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. وُيضاف إلى 

هذا العدد 5,589,488 الجئًا فلسطينيًا ضمن والية وكالة 
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 

الشرق األدنى.

i .ُيحتمل أن تشمل البيانات مواطنين من جنوب السودان

j  متوسط فترة 2009-2011 قبل استقالل جمهورية جنوب
السودان.

k  ُيحتمل أن تتضّمن بيانات السودان عددًا غير محدد من
الالجئين وطالبي اللجوء من جنوب السودان.

l .مجموع غير مرجح للتقديرات الوطنية

تعاريف

الوالدات المسجلة: نسبة األطفال دون سن الخامسة المسجلين 
في وقت إجراء المسح. ويشمل عدد المسجلين أولئك الذين 

اطلع مجري المقابلة على شهادة والدتهم أو الذين أفادت والدتهم 
أو ولّي أمرهم بأنهم مسجلون.

الالجئون حسب بلد المنشأ: عدد األشخاص الذين تركوا 
بلدهم األصلي بسبب خوف مبرر من االضطهاد على أساس 

العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو االنتماء إلى 
فئة اجتماعية محددة، وال يستطيعون أو يريدون العودة إلى 

بلدهم األصلي.

النازحون داخليًا: عدد األشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم 
أو أماكن إقامتهم المعتادة، تجنبًا آلثار النزاعات المسلحة أو 

حاالت العنف المنتشر، أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو لكوارث 

طبيعية أو سببها اإلنسان، ولم يعبروا حدود بلد معترف بها دوليًا.

المشردون بسبب الكوارث الطبيعية: األشخاص الذين ُتركوا 
دون مأوى بسبب كوارث طبيعية، يحملون ممتلكاتهم القليلة 

معهم، وينامون في الشوارع، أو في مداخل المنازل وعلى 
األرصفة أو في أي مكان آخر بشكل عشوائي عمومًا، لكل مليون 

من السكان.

األطفال األيتام: عدد األطفال )بين صفر و17 سنة( الذين فقدوا 
أحد الوالدين أو كليهما ألي سبب كان.

السجناء: عدد السجناء البالغين واألحداث )بمن فيهم 
المحتجزون قبل المحاكمة ما لم يشر إلى خالف ذلك لكل 

100,000 من السكان.

معدل جرائم القتل: عدد الوفيات من جراء أفعال غير قانونية 
يرتكبها شخص عمدًا بحق شخص آخر، وُيحسب لكل 100,000 

شخص.

معدل االنتحار: عدد الوفيات الناجمة عن أعمال إلحاق األذى 
بالنفس، من مجموع األفراد في فئة مرجعية من السكان، 

ويحسب لكل 100,000 شخص.

تبرير ضرب الزوجة: نسبة النساء والرجال من الفئة العمرية 
15-49 سنة الذين يبررون ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد على 

األقل من األسباب التالية: إذا حرقت الزوجة الطعام، أو جادلت 
الزوج، أو خرجت من دون علمه، أو أهملت األطفال، أو رفضت 

إقامة عالقة جنسية.

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف على يد 

شريك حميم: نسبة النساء، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، 
اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى لعنف جسدي أو جنسي على 

يد شريك حميم.

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف على يد 
شريك غير حميم: نسبة النساء، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، 
اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى لعنف جسدي أو جنسي على 

يد شريك غير حميم.

عمق العجز الغذائي: عدد السعرات الحرارية باآلالف الالزمة 
لتغيير وضع الذين يعانون من سوء تغذية، فرضًا أن جميع 

العوامل األخرى بقيت على حالها. 

مصادر البيانات

.UNICEF 2016 :11األعمدة 1 و5 و10 و

.UNHCR 2016 :2 العمود

.IDMC 2016 :3 العمود

.UNDESA 2015a ؛CRED EM-DAT 2016 :4 العمود

.ICPS 2016 :6 العمود

.UNODC 2016 :7 العمود

.WHO 2016 :9العمودان 8 و

.UN Women 2016 :13العمودان 12 و

.FAO 2016a :14 العمود
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المئوية(

2015b2015b2015b2014c2015b2010/2015d20152013e2014c201520152010–2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
f14.2 f–3.44,85596.8113.6–0.8 0.169.3..1.514.6–68.5النرويج1
g28.2 g17.16,86884.6132.832.2 0.168.9..7.2–41.02.8أستراليا2
0.349.529.412.69,15888.0142.015.3..114.618.08.5سويسرا2
0.463.114.92.832,99987.6116.79.6..86.01.48.4ألمانيا4
0.423.510.18.310,26796.3128.311.0..2.1–100.20.6الدانمرك5
14.945.410.311,86482.1146.10.5....326.122.38.5سنغافورة5
0.181.311.75.413,92593.1123.57.0..154.39.04.5هولندا7
1.5–3.98,81380.1103.7–6.015.9–0.25..64.8–222.085.5آيرلندا8
8.299898.2114.06.3–0.211.4–1.15..100.42.320.5آيسلندا9

16,53788.581.98.3..0.096.721.8..0.1–65.43.6كندا10
0.043.214.53.675,01174.6117.628.8..0.7–28.12.1الواليات المتحدة األمريكية10
1.727,77084.9228.816.9–0.124.239.0..400.058.46.9هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
0.240.323.014.02,77288.2121.813.0..0.3–0.3–55.2نيوزيلندا13
0.665.716.81.85,66090.6130.411.3..0.1–86.13.2السويد14
16.85496.6108.810.7–62.6............ليختنشتاين15
0.182.813.216.332,61392.0125.81.7..18.2–56.81.8المملكة المتحدة16
0.090.61.63.013,41393.3125.129.2..36.80.06.4اليابان17
1.714,20289.9118.513.1–0.471.22.6..84.80.45.2جمهورية كوريا18
2.62,92778.9133.58.7–0.290.524.9..59.43.91.7إسرائيل19
85.91,03897.3148.53.8–2.7918.144.0..98.4–391.542.6لكسمبرغ20
0.961.012.16.683,76784.7102.612.3..61.41.81.4فرنسا21
2.194.912.36.67,88785.1115.74.1..2.7–4.6–167.1بلجيكا22
h5.7 h4.44,22692.7135.5–13.3 0.354.0..7.9–74.38.1فنلندا23
0.753.517.513.125,29183.9157.48.0..102.41.56.7النمسا24
0.12,41173.1113.29.6–1.700.411.4..146.33.94.3سلوفينيا25
2.2–0.521.89.71.648,57665.6151.3..57.30.46.3إيطاليا26
i12.7 i1.464,99578.7107.9–3.0 2.6–0.22..63.81.93.8إسبانيا27
1.480.63.86.510,61781.3129.25.4..3.1–162.51.4الجمهورية التشيكية28
0.822,03366.8114.03.0–2.511.3–0.22..0.14.9–60.4اليونان29
3.52,91888.4148.716.8–1.815.4–1.96..0.83.0–155.4إستونيا30
0.5–38.320171.2108.1–1.024.3....106.61.16.8بروني دار السالم 30
182.32,36396.988.14.8–59.7............أندورا32
j16.8 j–61.02,44171.795.41.8 1.296.2..108.127.113.9قبرص33
0.2636.375.516.62,82692.9153.622.9..90.90.611.7قطر33
6.31,69076.2129.320.5–2.093.09.9..45.9–182.55.7مالطة33
0.41.60.216,00068.0148.721.0–1.43..0.3–95.91.5بولندا36
12.5–5.02,06371.4139.5–11.34.7–3.33..2.6–154.71.5ليتوانيا37
0.53,67464.3129.511.9–3.00.10.052.32.6–60.48.5شيلي38
6.7–0.818,25969.6176.6–0.055.732.3..72.51.31.1المملكة العربية السعودية38
10.96,23585.0122.312.2–2.470.03.3..185.22.50.1سلوفاكيا40
4.2–2.78.11.49,09268.6110.4–0.18..0.3–0.7–79.9البرتغال41
91.2187.344.7..9.388.438.2......175.93.0اإلمارات العربية المتحدة42
0.9–3.330.64.63.412,14072.8118.9..0.84.9–171.2هنغاريا43
2.91,84379.2127.015.1–7.213.4–5.24..118.92.76.2التفيا44
5,93169.4143.91.8..1.80.00.080.14.8–22.92.1األرجنتين45
8.7–5.211,62369.8103.8–0.913.6–0.50.24.32–96.00.3كرواتيا45
4.710,45293.5185.348.0–4.551.1....4.588.7–115.3البحرين47
14.1–1,35064.6162.2..0.813.2–20.52.29.55–104.417.5الجبل األسود48
3.4–0.521.68.11.232,42173.4160.0..50.70.53.2االتحاد الروسي49
3.8–1.48,44255.8107.1–4.41.2–1.65..1.2–82.72.2رومانيا50
30782.1231.874.2..0.0329.873.6..99.10.333.5الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
4.013762.2123.613.6–0.90.21.272.511.4–119.22.9بيالروس52
2.7–11.81,51974.2159.9–115.41.21.90.00.0665.241.1ُعمان52
2,68264.6160.221.8..1.82.1–2.50.20.22–44.93.3أوروغواي54
6.7–81.25.70.90.42.431.512.13.952176.1116.5بربادوس54
6.4–4.67,31156.7129.3–1.41.4–2.95..5.5–131.53.6بلغاريا56
5.14,56072.9187.253.6–2.80.00.101.920.1–53.32.2كازاخستان56
32.4–1,42778.080.3..5.215.3....0.7–93.40.9جزر البهاما58
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االتصاالتحركة البشرحركة األموالالتجارة

الصادرات 
والواردات

االستثمار 
األجنبي المباشر 
الصافي الوافد

حركة رأس 
المال الخاص

المساعدة 
اإلنمائية الرسمية 
aالصافية الوافدة

التحويالت 
الوافدة

معدل الهجرة 
الصافي

عدد المهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية

حركة السياحة 
الدولية 
الوافدة

مستخدمو 
اإلنترنت

االشتراكات في الهاتف 
الجّوال

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
 المئوية من

الدخل القومي 
اإلجمالي(
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المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)لكل 1,000 من 
السكان(

)بالنسبة المئوية 
من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 
الملتحقين 

)باآلالف(بالتعليم العالي(
)بالنسبة المئوية 

من السكان(
)لكل 100 من 

السكان(
)التغّير بالنسبة 

المئوية(

2015b2015b2015b2014c2015b2010/2015d20152013e2014c201520152010–2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

k8.3 k–0.227,43771.1143.920.2 134.43.72.20.00.553.1ماليزيا59
111.557.3..141..26.6..16.39.80.79–3.1–134.5باالو60
3.6–1,74551.2174.2..0.41.071.54.7–6.8–115.011.0بنما60
28.7–19.024965.2137.2–0.130.6–10.80.21.68–97.811.9أنتيغوا وبربودا62
198.323358.1158.122.6–3.313.3–15.90.71.14–181.37.4سيشيل63
l2.2 l–11.61,03950.1140.645.3 0.60.40.010.0–109.41.8موريشيوس64
41269.2157.710.5..0.73.7–0.00.45..59.95.8ترينيداد وتوباغو65
m9.1 m–1.21,02965.3120.5–3.8 2.2–4.60.99.23–105.16.4صربيا66
2,52759.8150.7124.9..5.90.11.080.88.8–72.35.9كوستاريكا66
1.40.14.12,97031.129.7233.5–..0.1....44.3كوبا68
1.04,96744.193.428.6–0.83.4–0.00.31..43.10.5إيران - الجمهورية اإلسالمية69
n4.2 n–5.85,51645.2129.042.3 14.4–7.53.410.45–110.09.6جورجيا70
58.82.40.50.40.195.33.80.239,81153.796.012.1تركيا71
3.1–0.585761.993.0–0.54.5–54.30.60.10.00.03فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
5.11,52730.0112.834.9–4.70.2–1.60.68.50–48.50.8سري النكا73
13.7–57.911375.7131.8–13.4..13.13.85.61–79.08.5سانت كيتس ونيفس74
12.13,34163.3106.424.5–6.32.0–11.52.19.14–71.48.6ألبانيا75
5.31.815.8849.134.16.91,35574.087.132.0–121.95.0لبنان76
0.629,34657.485.310.0–0.90.9–3.50.12.29–72.82.6المكسيك77
o2.7 o–6.62,16077.0111.311.2 0.3–3.60.32.39–72.67.6أذربيجان78
0.26,43059.1126.625.5–4.70.00.160.00.3–27.44.2البرازيل79
3.6–8.16.654.113453.8112.3–9.14.53.03–68.76.2غرينادا79
3.253665.190.211.5–0.10.9–1.13.411.08–90.81.7البوسنة والهرسك81
5.242570.4105.42.9–0.56.3–2.51.93.04–113.31.9جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
1.12,30138.2113.027.8–0.80.6–0.20.30.10.16–62.5الجزائر83
11.7–2.61,20458.2115.1–0.76.3–4.02.214.12–71.01.7أرمينيا84
p10.80.512,71249.3144.023.0 3.71.16.450.9–107.53.4أوكرانيا84
6.87.614.266.541.03.73,99053.4179.474.9–97.93.4األردن86
3,21540.9109.910.4..1.60.3–5.10.21.42–44.63.6بيرو87
0.224,81039.3125.816.5–131.91.85.40.11.320.35.8تايلند87
19.4–1.31,55748.979.4–0.52.4–2.50.22.37–45.11.1إكوادور89
1.855,62250.393.247.5–0.30.1–41.22.30.00.00.41الصين90
69346.3108.233.4..6.61.5–5.72.15.07–137.07.6فيجي91
9.1–31.533852.4101.5–12.41.32.100.06.9–95.36.6سانت لوسيا92
3.939321.4105.013.4–1.10.6–3.82.82.26–87.01.7منغوليا92
3.9–2,08043.2111.5..7.00.8–15.10.716.86–77.15.7جامايكا94
2,56555.9115.720.9..0.60.3–5.90.31.60–39.04.1كولومبيا95
28.3–8167.6106.3..9.2..0.33.14.38–80.76.7دومينيكا96
3.26,06948.5129.924.3–0.60.5–2.52.05.46–102.12.3تونس97
25242.8180.782.0..1.98.6–5.50.20.14–91.14.0سورينام97
7.0–3.03.92.75,14151.982.6–8.30.37.74–53.63.3الجمهورية الدومينيكية99
14.0–7151.8103.7..9.14.2–18.81.34.20–78.116.1سانت فنسنت وجزر غرينادين99

5045.065.625.8..15.45.4–18.227.08..71.312.9تونغا101
13.0–19.0157.0....16.012.3–..137.02.58.80.5ليبيا102
22.3–32141.648.9..3.32.34.814.515.0–125.63.4بليز103
12025.458.521.0..13.42.6–1.812.020.27–77.72.1ساموا104
2.8–8.31,96942.873.3–1.43.9–0.54.65..42.81.6أوزبكستان105
1,20554.5206.736.2..10.10.90.120.025.9–200.710.3ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
q3.5 q–12.31149.8108.051.3 0.5–4.15.923.41–117.24.1جمهورية مولدوفا107
5.41,54427.5169.040.8–99.22.74.00.60.211.97.1بوتسوانا108
23.5168.963.3....0.615.6..0.6..74.04.4غابون109
64944.4105.415.0..2.72.4–1.90.22.00–82.11.1باراغواي110
15.0145.9130.1....1.03.7–0.10.04..117.711.4تركمانستان111
0.50.51.09,62835.9111.022.6–0.71.25.96–34.92.1مصر111
0.59,43522.0132.350.8–0.60.1–4.90.01.12–41.91.8إندونيسيا113
r5.5 s–9.855657.477.619.6 2.0–0.817.517.40–77.50.9دولة فلسطين114
2.27,87452.7130.64.3–0.40.1–5.52.46.82–178.86.1فييت نام115
0.24,83340.7118.132.7–1.40.2–60.82.01.60.210.27الفلبين116
1.31,34526.9145.317.3–7.90.7–1.70.416.58–68.02.0السلفادور117
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حركة السياحة 
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المئوية من 
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السكان(
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من مجموع 
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)لكل 100 من 

السكان(
)التغّير بالنسبة 

المئوية(

2015b2015b2015b2014c2015b2010/2015d20152013e2014c201520152010–2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

87145.192.230.4..1.21.3–85.31.51.52.13.62بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
0.40.30.262.35.83.69,54951.9159.362.7–62.80.5جنوب أفريقيا119
4.03.41.92,84930.2132.834.3–10.88.625.68–125.111.6قيرغيزستان120
89217.293.824.9..50.42.11.60.60.163.31.0العراق121
34.549443.0127.266.7–4.42.9–4.312.912.32–91.84.6كابو فيردي122
7.710,28357.1126.925.5–1.90.3–3.82.17.04–80.93.1المغرب123
1,33019.7116.170.6..4.60.7–6.13.79.43–93.06.6نيكاراغوا124
11.5–1,45527.1111.5..1.50.5–1.70.510.33–51.31.8غواتيماال125
32.71,17622.3102.114.1–0.13.8–18.31.80.08–111.59.2ناميبيا125
5.8–16.920638.267.2–7.22.0–1.95.29.27–120.53.7غيانا127
100.0–..3531.5..15.72.6–4.633.97.34–6.4..ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
4.221319.098.626.6–2.93.2–5.03.128.76–87.55.0طاجيكستان129
23.4–0.986820.495.5–2.10.3–5.53.318.19–109.16.5هندوراس130
0.67,67926.078.826.4–0.40.4–3.00.13.32–48.82.1الهند131
29.913439.887.158.4–7.11.002.76.6..116.01.7بوتان132
6013.4117.4167.9..8.90.9–12.87.74.36–110.93.0تيمور - ليشتي133
7.9–10922.466.2..2.812.13.450.51.2–97.41.6فانواتو134
21.366.716.3....5.11.3..0.0..178.33.4غينيا اإلستوائية135
20.93737.6111.723.5–2.88.5–..0.9..165.617.4الكونغو135
613.038.8258.3..4.02.8–104.31.26.124.311.01كيريباس137
15.2–3.43,16418.253.1–3.60.3–13.14.20.75–79.08.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
1.112514.483.485.5–2.80.9–1.91.37.89–42.11.7بنغالديش139
94721.074.580.7..0.50.8–17.43.80.27–67.97.8زامبيا139
0.41.50.51,09323.5129.780.5–10.23.113.16–98.88.4غانا139
1225.865.112.9..6.21.3–7.611.57.95–8.0..سان تومي وبرينسيبي142
2.74,50319.0133.0134.4–2.00.5–9.35.12.20–141.79.4كمبوديا143
7.679017.696.7182.5–2.71.8–4.432.23..53.20.1نيبال144
1.03,08121.876.76,603.2–1.80.1–2.24.99..4.8..ميانمار145
1,26145.680.732.2..0.22.4–7.14.42.46–44.82.3كينيا146
96618.066.916.8..1.21.9–0.71.47.15–28.10.4باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
32.896830.473.220.3–1.02.5–0.62.00.60–3.0–101.2سوازيلند148
5,07030.062.415.0..41.14.7–..........الجمهورية العربية السورية149
59512.460.826.5..75.18.52.30.20.010.90.4أنغوال150
t0.5 t..1,1135.475.962.6 0.8–4.45.60.87–49.54.4جمهورية تنزانيا المتحدة151
60047.482.250.4..0.40.7–1.00.54.29–30.90.6نيجيريا152
8.091220.771.871.6–0.51.6–2.22.70.84–42.82.1الكاميرون153
1827.946.667.6..2.03.50.060.00.3–0.2–..بابوا غينيا الجديدة154
16.71,90516.484.844.0–3.02.6–..5.8..75.03.0زمبابوي154
2010.072.7231.2..4.30.4–1.418.11.60–98.21.9جزر سليمان156
15.289.316.1....1.03.4–..5.0..103.79.2موريتانيا157
2.62224.246.025.8–5.55.44.280.00.1–69.75.2مدغشقر158
5.792618.070.5115.2–1.43.8–4.013.31.99–45.34.0رواندا159
70.5197.554.8126.5–2.71.6–1.711.920.19–79.90.8جزر القمر160
11.71,07916.1105.5114.7–1.90.3–5.14.017.43–141.64.3ليسوتو160
83621.799.955.1..1.41.7–8.57.211.71–73.62.5السنغال162
0.81.97.21,26619.250.433.5–3.16.23.98–46.94.0أوغندا163
46512.269.972.9..2.90.4–12.324.73..69.51.2هايتي163
68426.670.569.8..4.21.3–2.11.20.18–19.02.1السودان165
9.42827.164.957.4–0.33.8–106.61.312.25.29.93توغو166
0.22.34.32426.885.615.1–3.66.33.59–62.82.7بنن167
0.899025.168.039.6–0.41.3–0.41.33.09.30–..اليمن168
8.361.671.2..5.8–0.423.31.573.11.2–53.20.9أفغانستان169
20.17959.335.370.2–0.41.3–11.015.80.59–61.92.2مالوي170
1.92.81.210.59.60.247121.0119.345.1–87.81.4كوت ديفوار171
39.36311.934.774.6–3.712.7–2.24....9.6..جيبوتي172
15617.1131.349.2..1.59.7–12.121.24..70.13.3غامبيا173
77011.642.8443.4..0.11.1–6.51.01..37.23.5إثيوبيا174
5.316810.3139.6162.4–3.72.1–1.58.86.83–50.71.2مالي175
0.11913.853.0178.8–0.30.7–3.08.10.01–1.4–64.5جمهورية الكونغو الديمقراطية176
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االتصاالتحركة البشرحركة األموالالتجارة

الصادرات 
والواردات

االستثمار 
األجنبي المباشر 
الصافي الوافد

حركة رأس 
المال الخاص

المساعدة 
اإلنمائية الرسمية 
aالصافية الوافدة

التحويالت 
الوافدة

معدل الهجرة 
الصافي

عدد المهاجرين 
الوافدين

حركة الطالب 
الدولية

حركة السياحة 
الدولية 
الوافدة

مستخدمو 
اإلنترنت

االشتراكات في الهاتف 
الجّوال

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
 المئوية من

الدخل القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)لكل 1,000 من 
السكان(

)بالنسبة المئوية 
من السكان(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 
الملتحقين 

)باآلالف(بالتعليم العالي(
)بالنسبة المئوية 

من السكان(
)لكل 100 من 

السكان(
)التغّير بالنسبة 

المئوية(

2015b2015b2015b2014c2015b2010/2015d20152013e2014c201520152010–2015الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

5.981.1104.3....0.92.5–44.331.21..112.435.1ليبريا177
3.569.362.3....1.21.2–0.39.86.04–36.81.7غينيا - بيساو178
1071.17.0118.5..6.50.3–..5.1..37.51.5إريتريا179
442.589.5157.5..0.71.4–9.118.91.48–59.211.6سيراليون179
17.923.965.1....16.60.0115.46.7..3.1–67.4جمهورية جنوب السودان181
1.11,6619.074.2146.3–0.20.8–24.812.61.33–91.625.3موزامبيق181
5.1334.787.2137.0–0.21.8–2.09.11.39–78.11.3غينيا183
3.51424.946.2154.3–16.21.580.82.6..40.00.2بوروندي184
2.019111.480.6119.6–1.53.9–1.99.23.57–68.71.5بوركينا فاسو185
11.91222.740.263.8–1.53.7..2.9..67.25.5تشاد186
5.11352.246.5101.4–0.31.0–8.411.32.04–56.67.3النيجر187
9.2–0.41.76.2714.620.4..35.9..39.50.2جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
142.740.3147.8..1.4..1.72.063.310.72..توفالو

..18.0519.329.2–6.2..8.124.213.97–4.8..جزر مارشال
12.9630.6......0.00.2..........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

115.216.2..75..14.8............سان مارينو
1.852.5680.0....7.90.2–..21.1..75.88.7الصومال
32993.488.839.7..55.8............موناكو

100.0–........31.1............ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

0.292.312.53.4713,81879.4128.511.3..59.72.90.4تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1.3279,21651.4101.219.4–0.90.10.820.11.6–49.52.6تنمية بشرية مرتفعة

0.890,39927.292.7170.7–0.70.8–2.70.74.27–55.72.3تنمية بشرية متوسطة
3.223,49619.067.487.8–1.11.6–1.73.53.20–45.52.5تنمية بشرية منخفضة

1.1431,04636.292.978.5–0.41.6–0.90.41.57–52.92.5البلدان النامية
المناطق

0.281,82854.4110.614.1–0.61.3–3.70.11.33–46.23.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
1.377,82352.3114.926.5–1.20.62.091.36.7–69.03.2أوروبا وآسيا الوسطى

0.817,39324.579.058.1–0.70.8–2.60.53.85–46.01.7جنوب آسيا
1.333,74322.276.471.4–0.11.9–2.32.52.63–55.62.6جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.375,24440.0111.046.1–0.28.9–86.41.74.21.62.42الدول العربية
1.5142,57444.9101.5335.8–0.40.4–0.20.10.83–48.92.4شرق آسيا والمحيط الهادئ

2.226,44012.668.3254.2–1.01.3–3.04.74.57–56.53.9أقل البلدان نموًا
2.51.90.518,68429.771.038.4–1.66.43..65.43.7الدول الجزرية الصغيرة النامية

0.322.110.03.3641,07577.2115.99.0..0.1–55.12.6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
0.20.40.760.03.30.31,107,33943.798.559.1–56.72.8العالم

مالحظات

a  تشير القيمة السلبية إلى المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية
المسّددة من البلدان المانحة.

b .بيانات عام 2015 أو آخر البيانات المتوفرة

c .بيانات عام 2014 أو آخر البيانات المتوفرة

d .2015-2010 البيانات هي متوسطات لتقديرات سنوية للفترة

e .بيانات عام 2013 أو آخر البيانات المتوفرة

f .تغطي البيانات جزر سفالبارد وجان ماين

g  ،)تغطي البيانات جزيرة كريسماس وجزر كوكس )كيلينغ
وجزيرة نورفولك.

h .تشمل البيانات جزر آالند

i .تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية

j .تشمل البيانات شمالي قبرص

k .تشمل البيانات صباح وساراواك

l .تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز وسانت براندون

m .تشمل البيانات كوسوفو

n .تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

o .تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ

p .تشمل البيانات القرم

q .تشمل البيانات ترانسنيستريا

r .تشمل البيانات القدس الشرقية

s  تشمل البيانات القدس الشرقية. وال ُيحسب الالجئون ضمن
عدد المهاجرين المولودين في الخارج في دولة فلسطين.

t .تشمل البيانات زنجبار

تعاريف

الصادرات والواردات: مجموع الصادرات والواردات من 
السلع والخدمات، ويحسب بالنسبة المئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي. وهو مؤشر أساسي من مؤشرات االنفتاح على التجارة 
الخارجية والتكامل االقتصادي، يدل على مدى اعتماد المنتجين 

المحليين على الطلب الخارجي )الصادرات( والمستهلكين 
والمنتجين المحليين على العرض الخارجي )الواردات(، بالمقارنة 

مع حجم اقتصاد البلد )الناتج المحلي اإلجمالي(.

االستثمار األجنبي المباشر الصافي الوافد: مجموع رأس المال 
باألسهم والمدخرات الُمعاد استثمارها، وغيرها من أنواع رأس 
المال الطويلة والقصيرة األجل، وُيحسب بالنسبة المئوية من 

الناتج المحلي اإلجمالي.

حركة رأس المال الخاص: صافي االستثمار األجنبي المباشر 
واالستثمار بالحافظة المالية، وُيحسب بالنسبة المئوية من الناتج 

المحلي اإلجمالي.

المساعدة اإلنمائية الرسمية الصافية الوافدة: القروض التي 
ُتمنح بشروط ميّسرة )سداد أصل المبلغ( والمنح من الوكاالت 

الرسمية، بقصد مساعدة البلدان واألراضي المدرجة في الجزء 
األول من قائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية في دفع عجلة التنمية االقتصادية. وُتحسب 
هذه المساعدة بالنسبة المئوية من الدخل القومي اإلجمالي 

للبلد المتلقي.

التحويالت الوافدة: المكاسب والموارد المادية التي يحّولها 
المهاجرون أو الالجئون إلى مستفيدين في بلد المنشأ أو بلد 

سكنهم قبل الهجرة أو اللجوء.

معدل الهجرة الصافي: نسبة الفرق بين عدد المهاجرين 
الوافدين وعدد المهاجرين النازحين من بلد معّين خالل فترة 

محددة إلى متوسط عدد السكان خالل هذه الفترة. وتحسب لكل 
1,000 من السكان.

عدد المهاجرين الوافدين: نسبة المهاجرين الوافدين إلى البلد 
إلى مجموع سكان البلد. ويختلف تعريف المهاجرين الوافدين 
بين بلد وآخر، ولكنه يشير إلى عدد األشخاص الذين ولدوا في 

الخارج أو المقيمين األجانب )حسب الجنسية( أو يشمل الفئتين.

حركة الطالب الدولية: مجموع عدد الطالب في التعليم العالي 
من الخارج )الطالب الوافدون( الذين يدرسون في بلد معّين 

يطرح منه عدد طالب البلد في المستوى التعليمي نفسه الذين 
يدرسون في الخارج )الطالب المهاجرون إلى الخارج(. وُيحسب 
بالنسبة المئوية من مجموع الملتحقين بالتعليم العالي في البلد.

حركة السياحة الدولية الوافدة: عدد الزائرين الذين يدخلون 
لليلة واحدة أو يدخلون ويغادرون في اليوم نفسه عبر الحدود 

الوطنية، وغيرهم من السياح.

مستخدمو اإلنترنت: عدد األشخاص الذين يستخدمون شبكة 
اإلنترنت العالمية.

االشتراكات في الهاتف الجوال: عدد االشتراكات في خدمات 
الهاتف الجّوال لكل 100 من السكان.

مصادر البيانات

.World Bank 2016a :9األعمدة 1 و2 و4 و5 و

العمود 3: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2016a بيانات من

.UNDESA 2015b :7العمودان 6 و

.UNESCO Institute for Statistics 2016 :8 العمود

.ITU 2016 :11العمودان 10 و

العمود 12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.ITU 2016 بيانات من

 

تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

الجدول 13 التكامل الدولي    |    251



الجدول

14

الشعور حيال الحكومةالشعور حيال المجتمع المحليالشعور بالرفاه لدى األفراد

نوعّية 
التعليم

نوعّية 
الرعاية 
الصحية

مستوى 
المعيشة

الوظيفة 
المثالية

الشعور 
باألمان

 حرية
الخيار

 دليل
الرضا العام 

بالحياة

سوق 
العمل 
المحلية

 وقت
التطوع

المجتمع 
المحلي

الثقة في 
النظام 
القضائي

تدابير 
المحافظة 
على البيئة

 الثقة
في حكومة 

البلد

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

 )بالنسبة المئوية
للمجيبين بالرضا(

 )0 األقل
 رضا،
10 

األكثر رضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بمناسب(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بالرضا(

)بالنسبة 
المئوية 

للمجيبين 
بنعم( الذكوراإلناث

2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a2014–2015a–2014الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
848593859095927.6423194825659النرويج1
738786706392917.3264091555948أستراليا2
839394848793927.6473195828479سويسرا2
628990807587907.0612794716463ألمانيا4
758891798594947.5452393847158الدانمرك5
838884719289836.6452394868791سنغافورة5
828687608191897.3283390647358هولندا7
856778687789906.8454091667257آيرلندا8
b73 b81 b6678 b92 b90 b7.5 b42 b29 b86 b63 b64 b46 b 83آيسلندا9

737779718094947.3504488675952كندا10
687774657387867.2514481596035الواليات المتحدة األمريكية10
516275609184835.5461588765146هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
788590666492947.4394492666762نيوزيلندا13
638187797794927.3391594706950السويد14
............................ليختنشتاين15
707784717888786.5463386626746المملكة المتحدة16
607161696879755.9302682645138اليابان17
496263516155615.8192173193428جمهورية كوريا18
677267577768697.4362181604544إسرائيل19
798789587191966.7253193767869لكسمبرغ20
717778747181836.4132986516333فرنسا21
808985737089856.9262885536246بلجيكا22
817180718694917.4163190726356فنلندا23
788888848190897.1322692667245النمسا24
738067658489885.7153487247120سلوفينيا25
554968665956585.831562292526إيطاليا26
576675628271756.4171780364628إسبانيا27
747475707080776.6391489456744الجمهورية التشيكية28
523649596350545.68878523644اليونان29
584849506775815.6251388566534إستونيا30
............................بروني دار السالم 30
............................أندورا32
575266677058645.4172585274020قبرص33
..c90 d867392 c89 c91 c6.466 c19 c92 c..91 c 72قطر33
808383807792896.6552887516473مالطة33
674768446673736.025986425121بولندا36
595334505357595.7161185385537ليتوانيا37
413481745569746.8411684234040شيلي38
..71..79846.3641585..70748161المملكة العربية السعودية38
665259616254476.2121181263828سلوفاكيا40
705754716978805.1211787355522البرتغال41
..e94916.6592289..93 7084817090اإلمارات العربية المتحدة42
555356715352505.323980424628هنغاريا43
625247416263595.9201186375430التفيا44
625779694386876.7322077335038األرجنتين45
635651426964685.2201073464636كرواتيا45
..d85865.84115 d88..69 7082756960البحرين47
654741507760565.116864443740الجبل األسود48
513449485363606.0181278362765االتحاد الروسي49
646549415574805.822780402825رومانيا50
..66..82786.2471584..53758169الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
554047465858555.7112278465152بيالروس52
......d78 d87 d....92 d90 d6.9 d69 d22 d90 d 70ُعمان52
556977634690886.6172177506355أوروغواي54
............................بربادوس54
423837515453534.413477192214بلغاريا56
654869486368745.9381477574582كازاخستان56

14 ول
جد

ال

مؤشرات تكميلية: الشعور بالرفاه
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............................جزر البهاما58
757875764462716.3543378556244ماليزيا59
............................باالو60
665375765080846.6473280384638بنما60
............................أنتيغوا وبربودا62
............................سيشيل63
817871746481805.6313490617556موريشيوس64
b54 b54 b5657 b82 b83 b6.2 b43 b37 b75 b33 b34 b38 b 64ترينيداد وتوباغو65

584937456848515.37567362839صربيا66
806581804890896.9202378405526كوستاريكا66
............................كوبا68
5875..4.7182169......56446272إيران - الجمهورية اإلسالمية69
665924337356614.151874373025جورجيا70
b75434449 517165616060675.5315تركيا71
614054782256576.1221173222720فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
798173737487884.6594990777574سري النكا73
............................سانت كيتس ونيفس74
605443326166724.6181163283651ألبانيا75
725455646057605.2201076292419لبنان76
554365724072696.2411372294426المكسيك77
543853457672655.1321776425479أذربيجان78
463375763670717.0441366414136البرازيل79
............................غرينادا79
595349477257605.111467332419البوسنة والهرسك81
535747566560635.022768304237جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
..c57 c56 c6.4438 c83 c..48 c 7047725153الجزائر83
523927308453474.312656273017أرمينيا84
502217394434434.0916764138أوكرانيا84
..62..547267628077745.4321173األردن86
543768674076815.6422669155418بيرو87
908983806988856.2571792648666تايلند87
745978775279796.0321682427052إكوادور89
..b65 b745175 b76 b77 b5.338 b478 b..63 b 64الصين90
............................فيجي91
............................سانت لوسيا92
544258745260685.093977333023منغوليا92
655342506582795.3223859293528جامايكا94
624370694780776.4361977224527كولومبيا95
............................دومينيكا96
303861556265715.1191167563048تونس97
c78 c64 c7060 c85 c88 c6.3 c34 c22 c90 c71 c65 c72 c 82سورينام97

845770563889915.4313574316156الجمهورية الدومينيكية99
............................سانت فنسنت وجزر غرينادين99

............................تونغا101
..c....62..67 c70 c5.8 c49 c37 c72 c..37 c 33ليبيا102
5088846.0402674376238..625066بليز103
............................ساموا104
..92..909278668397986.0752796أوزبكستان105
............................ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
554044324555536.091771222417جمهورية مولدوفا107
636226484086843.8282158837982بوتسوانا108
342539463565684.7371247494937غابون109
644375794281765.6281990163118باراغواي110
..d64 d81767355475.8776088..80 77تركمانستان111
524378588465654.833476764477مصر111
817668767974745.0495085535665إندونيسيا113
736054566452584.713975453745دولة فلسطين114
b82 b5.142198366 b6081 b 836978656180فييت نام115
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818478876291925.5714287588667الفلبين116
705972783671746.0272876314031السلفادور117
663974764487875.8502182236349بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
745942514083884.9362853695358جنوب أفريقيا119
626578555178804.9472988405258قيرغيزستان120
424466646160584.5261763404044العراق121
............................كابو فيردي122
b 342776406658655.218575284538المغرب123

845572765680815.9442384466560نيكاراغوا124
704970775185846.5323684415627غواتيماال125
4485854.6462167686478..715843ناميبيا125
............................غيانا127
............................ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
..62..766581678479805.1471993طاجيكستان129
674769784849574.8254186305330هندوراس130
766263806972784.3392178745669الهند131
938689886383795.1513993979995بوتان132
............................تيمور - ليشتي133
............................فانواتو134
............................غينيا اإلستوائية135
513345555285824.7431562565250الكونغو135
............................كيريباس137
..c66 c73 c8075 c87 d87 d4.9 c66 c20 c94 d..90 d 73جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
856180858074754.6421490765976بنغالديش139
624530533679824.3392947594461زامبيا139
614834597882834.0222652623944غانا139
............................سان تومي وبرينسيبي142
..92..888180804596954.2731589كمبوديا143
725665876077694.8503686586147نيبال144
..64..736564527982774.2535591ميانمار145
695647635476824.4474164666575كينيا146
654163745859584.8261184594446باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
d58 d45 d5642 d62 d60 d4.9 d25 d27 d62 d56 d56 d35 d 77سوازيلند148

..38..243820283232453.5172036الجمهورية العربية السورية149
462935604630373.8431750443757أنغوال150
422727606472793.7471564644768جمهورية تنزانيا المتحدة151
554836486171654.9392562563341نيجيريا152
584453565077785.0462465525661الكاميرون153
............................بابوا غينيا الجديدة154
715939525767643.7171761674959زمبابوي154
............................جزر سليمان156
372663524550363.9422269303129موريتانيا157
513425564652573.6412275483648مدغشقر158
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d21 d27 d4138 d61 d62 d4.9 d21 d16 d52 d64 d23 d40 d 40ليسوتو160
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..d11 282252517125294.118235065السودان165
352228435674723.8381946504650توغو166
383432514573703.6411852554651بنن167
442151475760634.014378292734اليمن168
523232873445513.119978274141أفغانستان169
564739483981793.9443269546357مالوي170
553831505881764.452759585664كوت ديفوار171
d49 d63 d5972 d76 d70 d4.4 d55 d8 d75 d57 d58 d68 d 67جيبوتي172
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805961656776794.6521871727683إثيوبيا174
343035626462684.058562453262مالي175
402926494349593.9261243373327جمهورية الكونغو الديمقراطية176
364029314858652.7393448472147ليبريا177
............................غينيا - بيساو178
............................إريتريا179
403746495559604.9332869543865سيراليون179
4451553.8232448433045..332125جمهورية جنوب السودان181
d47 d38 d5942 d63 d64 d5.0 d45 d17 d83 d62 d55 d63 d 65موزامبيق181

372938535062633.5452064473661غينيا183
..41..543726604347392.9101047بوروندي184
543331505761684.4491960594967بوركينا فاسو185
492643705157553.538962305337تشاد186
543355628371723.7521463725458النيجر187
d23 d34 d6260 d75 d80 d3.7 d36 d15 d76 d67 d69 d78 d 39جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
............................توفالو

............................جزر مارشال
............................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

............................سان مارينو
8596965.4392193589278..704768الصومال
............................موناكو

............................ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

646871646879786.5352782525342تنمية بشرية مرتفعة جدًا
..57..625971626573755.638977تنمية بشرية مرتفعة

746166766873764.6402479675666تنمية بشرية متوسطة
513938575563654.2371861534453تنمية بشرية منخفضة

665764706572745.0391776585558البلدان النامية
المناطق

554170734073736.4381772324532أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
605755506261665.2321478344542أوروبا وآسيا الوسطى

745964796871754.4372080715567جنوب آسيا
564338585569714.3402160574856جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..494467526860635.13212725544الدول العربية
............................شرق آسيا والمحيط الهادئ

594449686166684.2401970575160أقل البلدان نموًا
............................الدول الجزرية الصغيرة النامية

636973676878786.5372781515438منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
655965686673755.2381977575454العالم

مالحظات

a .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

b .2013 بيانات عام

c .2012 بيانات عام

d .2011 بيانات عام

e .2010 بيانات عام

تعاريف

الرضا بنوعّية التعليم: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال استطالعات 
غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بنظام التعليم؟

الرضا بنوعّية الرعاية الصحية: نسبة المجيبين بالرضا عن 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 

بتوفر خدمات الرعاية الصحية وجودتها؟

الرضا بمستوى المعيشة: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بمستوى 

معيشتك، كل ما يمكنك أن تشتريه أو تقوم به؟

الوظيفة المثالية: نسبة العاملين المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تعتبر أن وظيفتك مثالية؟

الشعور باألمان: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال استطالعات 
غالوب العالمية: هل تشعر باألمان وأنت تسير بمفردك لياًل في 

المدينة أو المنطقة حيث تعيش؟

الرضا بحرية الخيار: نسبة المجيبين بالرضا عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بحرية 

الخيار المتاحة لك للتصّرف بشؤونك في هذا البلد؟

دليل الرضا العام بالحياة: حصيلة الردود على سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: تخّيل نفسك على سّلم صعودًا من

الدرجة صفر إلى الدرجة العاشرة، مفترضًا أن الدرجة السفلى 
تمثل أدنى مستوى قد تعيشه في الحياة والدرجة العليا أفضل 
مستوى، وكلما صعدت في الدرجات تحسنت حياتك. على أي 

درجة تشعر أنك تقف اليوم؟

الرضا بسوق العمل المحلية: نسبة المجيبين بمناسب عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: بالنظر إلى وضع الوظائف في 

المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها اليوم، هل يمكنك أن تعتبر 
أن الوقت مناسب أو غير مناسب حاليًا إليجاد وظيفة؟

وقت التطوع: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال استطالعات 
غالوب العالمية: في الشهر الماضي، هل خّصصت وقتًا للتطوع 

في منظمة؟

الرضا بالمجتمع المحلي: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض بالمدينة 

أو المنطقة حيث تعيش؟

الثقة في النظام القضائي: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في النظام القضائي في 

هذا البلد؟

الرضا بتدابير المحافظة على البيئة: نسبة المجيبين بالرضا عن 
سؤال استطالعات غالوب العالمية: هل أنَت راٍض أو غير راٍض 

بالجهود المبذولة للمحافظة على البيئة في هذا البلد؟

الثقة في حكومة البلد: نسبة المجيبين بنعم عن سؤال 
استطالعات غالوب العالمية: هل تثق في الحكومة في هذا البلد؟

مصادر البيانات

 .Gallup 2016 :14 األعمدة 1 إلى
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الجدول

15

 االتفاقية
الدولية للقضاء 

 علي جميع
أشكال التمييز 

 العنصري،
1965

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

المدنية 
 والسياسية،

1966 

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

 والثقافية،
1966 

 اتفاقية
 القضاء

 على جميع
أشكال التمييز ضد 

 المرأة،
1979 

اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 

 ضروب المعاملة
أو العقوبة 
القاسية أو 

الالإنسانية أو 
المهينة، 1984

 اتفاقية
 حقوق
 الطفل،
1989 

االتفاقية الدولية 
لحماية حقوق 
جميع العمال 

المهاجرين وأفراد 
أسرهم، 1990

البروتوكول 
االختياري 

التفاقية حقوق 
الطفل بشأن 

اشتراك األطفال 
في المنازعات 
المسلحة، 2000

البروتوكول االختياري 
التفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع 

األطفال واستغالل 
األطفال في البغاء 

وفي المواد اإلباحية، 
2000

االتفاقية الدولية 
لحماية جميع 
األشخاص من 

االختفاء القسري، 
2006

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة، 2006

الدخول حّيز التنفيذ: 
4 كانون الثاني/

يناير 1969

الدخول حّيز التنفيذ: 
23 آذار/مارس 

1969

الدخول حّيز التنفيذ: 
3 كانون الثاني/

يناير 1976

الدخول حّيز التنفيذ: 
3 أيلول/سبتمبر 

1981

الدخول حّيز التنفيذ: 
26 حزيران/يونيو 

1987

الدخول حّيز التنفيذ: 
2 أيلول/سبتمبر 

1990

الدخول حّيز التنفيذ: 
 1 تموز/يوليو

2003

الدخول حّيز التنفيذ: 
12 شباط/فبراير 

2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
18 كانون الثاني/

يناير 2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
23 كانون األول/

ديسمبر 2010

الدخول حّيز 
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196919731973198119871990200820132012االتحاد الروسي
197619931993198119941991201420142010إثيوبيا

1996199219921995199619921999200220022009أذربيجان
19681986198619851986199020072002200320072008األرجنتين

197419751975199219911991200720062008األردن
1993199319931993199319932005200520112010أرمينيا
20012002200119952014199420052005إريتريا

1968197719771984198719902002200120092007إسبانيا
197519801975198319891990200620072008أستراليا
199119911991199119911991201420042012إستونيا
197919911991199119911991200520082012إسرائيل

198319831983200319871994200320022012أفغانستان
19661969196919811988199020022004200420092008إكوادور

19941991199119941994199220072008200820072013ألبانيا
1969197319731985199019922004200920092009ألمانيا

19742004201219972010اإلمارات العربية المتحدة
19881989199319932002أنتيغوا وبربودا

20062006199720061996200120012014أندورا
1999200620061984199819902012201220122011إندونيسيا

1992199219861990200720052014أنغوال
19681970197019811986199020012003200320092009أوروغواي
19951995199519951995199420082008أوزبكستان

1980199519871985198619901995200220012008أوغندا
1969197319731981198719912005200320152010أوكرانيا

196819751975199420072009إيران - الجمهورية اإلسالمية
2000198919891985200219922002آيرلندا

19671979197919851996199220012001آيسلندا
1976197819781985198919912002200220152009إيطاليا

198220082008199519932013بابوا غينيا الجديدة
20031992199219871990199020082002200320102008باراغواي
19662010200819962010199020112011باكستان

19952013باالو
199020062007200219981992200420042011البحرين
1968199219921984198919902004200420102008البرازيل

197219731973198019902013بربادوس
1982197819781980198919902003200320142009البرتغال
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1975198319831985199919912002200620112009بلجيكا
196619701970198219861991200220022012بلغاريا

20011996201519901986199020012003200320152011بليز
1979200019981984199819902011200020002007بنغالديش

1967197719771981198719902001200120112007بنما
200119921992199219921990200520052012بنن

1981199020092009بوتان
1974200019962000199520042003بوتسوانا

19741999199919871999199020032007200620092009بوركينا فاسو
197719901990199219931990200820072014بوروندي

19931993199319931993199319962003200220122010البوسنة والهرسك
196819771977198019891991200520052012بولندا

19701982198219901999199020002004200320082009بوليفيا - دولة متعددة القوميات
19711978197819821988199020052002200220122008بيرو

19691973197319811987199020062002بيالروس
200319961999198520071992200620062008تايلند

199419971997199719991993200520052008تركمانستان
2002200320031985198819952004200420022009تركيا

197319781978199019912015ترينيداد وتوباغو
19771995199519951995199020022002تشاد
1972198419841983198719902005200420142011توغو

1967196919691985198819922003200220112008تونس
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أشكال التمييز ضد 
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1990
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 1 تموز/يوليو

2003
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12 شباط/فبراير 

2002
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18 كانون الثاني/

يناير 2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
23 كانون األول/

ديسمبر 2010

الدخول حّيز 
التنفيذ: 3 أيار/
مايو 2008
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199919952013توفالو
19721995تونغا

200320032003200320032003200420042003تيمور - ليشتي
197119751975198419912008200220112007جامايكا

2006200620062006200620062007200620112009الجبل األسود
1972198919891996198919932005200920062009الجزائر

19752008200819931991201520152015جزر البهاما
2004199419932007جزر القمر

1982198220021995جزر سليمان
200619932015جزر مارشال

197119811981199119922012جمهورية أفريقيا الوسطى
199319931993199319931993200120132009الجمهورية التشيكية

198319781978198220121991201420062009الجمهورية الدومينيكية
1969196919692003200419932005200320032009الجمهورية العربية السورية

197619761976198619961990200120012015جمهورية الكونغو الديمقراطية
19721976197619851991200420032009جمهورية تنزانيا المتحدة

201520152015جمهورية جنوب السودان
197819901990198419951991200420042008جمهورية كوريا

19811981200119902014جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
197420092007198120121991200620062009جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

199419941994199419941993200420032011جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
199319931993199419951993200420072010جمهورية مولدوفا

199819982015199519981995200920032007جنوب أفريقيا
199919941994199419941994201020052014جورجيا

201120022002199820021990201120112012جيبوتي
197119721972198319871991200220032009الدانمرك
1993199319801991200220022012دومينيكا

1975197519751981200819912008200220022008رواندا
197019741974198219901990200120012011رومانيا

19721984198419851998199120112010زامبيا
19911991199119911990201320122013زمبابوي

2008199219942012ساموا
200319912015سان تومي وبرينسيبي

200219851985200320061991201120112008سان مارينو
1981198119811981200119932005201120052010سانت فنسنت وجزر غرينادين

200619851990سانت كيتس ونيفس
19901982199320142013سانت لوسيا

198219801980198119941991199620002006سري النكا
1979197919791981199619902003200220042007السلفادور
1993199319931993199319932006200420142010سلوفاكيا
199219921992199219931992200420042008سلوفينيا

1995199520082013سنغافورة
19721978197819851986199019992004200320082010السنغال
196920042004200420041995201220122012سوازيلند
1977198619861990200520042009السودان
198419761976199319932012سورينام
197119711971198019861990200320072008السويد

199419921992199719861997200220062014سويسرا
196719961996198820011990200220012010سيراليون

1978199219921992199219901994201020122009سيشيل
19711972197219891988199020052003200320092008شيلي
2001200120012001200120012003200220112009صربيا

19751990199019902015الصومال
19812001198019881992200820022008الصين

199519991999199319951993200220022002طاجيكستان
1970197119711986201119942008200820102013العراق
200320061996200420042009ُعمان
1980198319831983200019942010200720112007غابون
1978197919781993199020102015غامبيا
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 العنصري،
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الخاص بالحقوق 
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 والسياسية،
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العهد الدولي 
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 والثقافية،
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 اتفاقية
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 على جميع
أشكال التمييز ضد 
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اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من 
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أو العقوبة 
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 حقوق
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اشتراك األطفال 
في المنازعات 
المسلحة، 2000

البروتوكول االختياري 
التفاقية حقوق 
الطفل بشأن بيع 

األطفال واستغالل 
األطفال في البغاء 

وفي المواد اإلباحية، 
2000

االتفاقية الدولية 
لحماية جميع 
األشخاص من 

االختفاء القسري، 
2006

اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة، 2006
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23 آذار/مارس 
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الدخول حّيز التنفيذ: 
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3 أيلول/سبتمبر 
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الدخول حّيز التنفيذ: 
26 حزيران/يونيو 

1987

الدخول حّيز التنفيذ: 
2 أيلول/سبتمبر 

1990

الدخول حّيز التنفيذ: 
 1 تموز/يوليو

2003

الدخول حّيز التنفيذ: 
12 شباط/فبراير 

2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
18 كانون الثاني/

يناير 2002

الدخول حّيز التنفيذ: 
23 كانون األول/

ديسمبر 2010

الدخول حّيز 
التنفيذ: 3 أيار/
مايو 2008

سنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقسنة التصديقالبلد

196620002000198620001990200020142012غانا
20131991199119901990201220122014غرينادا

1983199219881982199019902003200220022009غواتيماال
1977197719771980198819912010201020102014غيانا
197719781978198219891990200020112008غينيا

201020101992198520131990201420102014غينيا - بيساو
2002198719871984200219922003غينيا االستوائية

2008199520111993200720072008فانواتو
1971198019801983198619902003200320082010فرنسا

1967198619741981198619901995200320022008الفلبين
20142014201420142014201420142014دولة فلسطين

196719781978198319911990200320022013فنزويال - الجمهورية البوليفارية
19701975197519861989199120022012فنلندا
197319951993فيجي

198219821982198220151990200120012015فييت نام
196719691969198519911991201020062011قبرص

1976200920001995200220012008قطر
199719941994199719971994200320032003قيرغيزستان

1979199319931980199219921997200220022011كابو فيردي
1998200620061998199819942003200120092015كازاخستان
1971198419841994198619932013الكاميرون

19692002199020012001الكرسي الرسولي
199219921992199219921992200220022007كرواتيا

1983199219921992199219922004200220132012كمبوديا
197019761976198119871991200020052010كندا
19721980199519912007200120092007كوبا

197319921992199519951991201220112014كوت ديفوار
1967196819681986199319902003200220122008كوستاريكا

19811969196919821987199119952005200320122011كولومبيا
198819831983198220031993201020092014الكونغو
196819961996199419961991200420042013الكويت

20041995201520152013كيريباس
20011972197219841997199020022008كينيا
199219921992199219921992200520062010التفيا
1971197219721997200019912004لبنان

197819831983198919871994200420112011لكسمبرغ
1976200420041984200419932012ليبريا
196819701970198919891993200420042004ليبيا

1998199119911994199619922003200420132010ليتوانيا
20001998199819951990199520052013ليختنشتاين

19711992199219952001199220052003200320132008ليسوتو
1971199019901991199019902002201020152012مالطة
19741974197419851999199020032002200220092008مالي
19951995201220122010ماليزيا

1969197119711989200519912015200420042015مدغشقر
1967198219821981198619901993200720022008مصر

19701979197919931993199319932002200120132009المغرب
19751981198119811986199019992002200220082007المكسيك

199619931993198719961991201020092009مالوي
198420062006199320041991200420022010ملديف

1997200019971996201120102008المملكة العربية السعودية
196919761976198619881991200320092009المملكة المتحدة

1969197419741981200219902004200320152009منغوليا
1988200420042001200419912007200720122012موريتانيا

197219731973198419921990200920112010موريشيوس
198319931997199919942013200420032012موزامبيق

19951997199720051991199320012008موناكو
1997199120122011ميانمار

2004199320152012ميكرونيزيا - الواليات الموحدة
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198219941994199219941990200220022007ناميبيا
2011201219942012ناورو

197019721972198119861991200320012013النرويج
1972197819781982198719922002200420122008النمسا

197119911991199119911990200720062010نيبال
19671986198619991998199020092012200420152008النيجر

19671993199319852001199120092012201020092010نيجيريا
1978198019801981200519902005200520042007نيكاراغوا
197219781978198519891993200120112008نيوزيلندا

1972199120131981199520142009هايتي
19681979197919931992200520052007الهند

20021997198119831996199020052002200220082008هندوراس
196719741974198019871991201020102007هنغاريا
197119781978199119881995200920052011هولندا

19941992199420022002الواليات المتحدة األمريكية
1995197919791985199919942004200520092014اليابان
197219871987198419911991200720042009اليمن

1970199719851983198819932003200820152012اليونان

تعاريف

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 
1965: تحظر االتفاقية جميع أشكال التمييز العنصري، وُيقصد 
به كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس 

العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف 
أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات 
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة. وتلتزم 

الدول بموجب هذه االتفاقية بالقضاء على هذه الظاهرة، وباتخاذ 
التدابير المالئمة إلنهاء التمييز العنصري بما في ذلك نشر األفكار 

العنصرية التي تدعو إليها المجموعات أو المنظمات. 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966: 
ينص العهد على أنه لكل إنسان حقوق مدنية وسياسية، بما في 

ذلك حق تقرير المصير، والحق في الحياة، والحق في حرية 
التنقل، وحرية الدين والرأي والتجمع، والحق في المساواة بين 

الرجل والمرأة، والحق في التساوي أمام القانون، والحق في 
اللجوء الفعال إلى القانون. وال يجوز تعليق بعض هذه الحقوق 

أو االنتقاص منها حتى في حاالت الطوارئ، فال يجوز حرمان 
أحد من حياته تعسفًا، وال إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. ويشكل العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكوالت 

االختيارية المتعلقة به، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان، معًا، الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، 1966: ينص العهد على الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التمتع بشروط 
عمل عادلة ومرضية، والحماية االجتماعية، ومستوى معيشي 
كاٍف، وأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، والتعليم، 

والمشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي. 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية هو جزء من الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979: 
أول معاهدة دولية شاملة وملزمة قانونًا تهدف إلى القضاء على 

جميع أشكال التمييز على أساس الجنس ضد المرأة. وتفرض 
على الدول دمج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير 

الوطنية أو التشريعات األخرى المناسبة وضمان التحقيق الفعلي 
لهذا المبدأ. وُيقصد بالتمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو 

تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل 
من االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق 

اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال 
االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض 

النظر عن حالتها الزوجية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، 1984: تعّرف 

االتفاقية أشكال التعذيب وسوء المعاملة وتحظرها مهما كانت 
ظروف ارتكابها، وتفرض على الدول تجريمها بموجب القوانين 
المحلية، ومنع حدوثها، وتوفير التدريب الالزم في مجال حظر 

التعذيب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم، والتحقيق 
بنزاهة في االدعاءات المتعلقة بالتعذيب، وتوفير تعويض عادل 
ومناسب ألي ضحية. وتنص االتفاقية بوضوح على أنه ال يجوز 

التذرع بأي ظروف استثنائية، بما في ذلك التذرع باألوامر 
الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو بحالة حرب أو طوارئ 

كمبرر للتعذيب- فحظر التعذيب مطلق. وتلتزم الدول بعدم طرد 
أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى، في حال تعّرضه 
لخطر التعذيب على األراضي التي يعود إليها، وبااللتزام العالمي 

بمالحقة أي شخص متهم بممارسة التعذيب وتسليمه.

اتفاقية حقوق الطفل، 1989: تعّرف االتفاقية الطفل بأنه 
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل 

ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وهي تحدد معايير متعلقة 
بالصحة والتعليم والخدمات القانونية والمدنية واالجتماعية 

للطفل وفقًا ألربعة مبادئ عامة: عدم التمييز بين األطفال؛ 
ومصلحة الطفل الفضلى؛ وحق الطفل في الحياة والبقاء والنمو؛ 

واحترام آراء الطفل.

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم، 1990: تحدد االتفاقية المعايير الدنيا التي على 

الدول تطبيقها على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بغض النظر 
عن وضعهم كمهاجرين. وتنطبق هذه المعايير خالل كامل عملية 
الهجرة التي تشمل التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة 

اإلقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك 
العودة إلى دولة المنشأ أو دولة اإلقامة العادية. 

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
األطفال في المنازعات المسلحة، 2000: تتخذ الدول، بموجب 

هذا البروتوكول، جميع التدابير الممكنة عمليًا لضمان عدم 
اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة 

من العمر اشتراكًا مباشرًا في األعمال الحربية، وتحظر التجنيد 
اإلجباري لألشخاص دون سن الثامنة عشرة، وتضمن عدم 

اشتراك المتطوعين في قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة 
عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في األعمال الحربية، وتتخذ 

التدابير القانونية الالزمة لمنع المجموعات المسلحة المستقلة 
من تجنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة أو استخدامهم في 

األعمال الحربية.

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، 
2000: يحظر البروتوكول بيع األطفال ألغراض جنسية أو غير 

جنسية، واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية، 

وينص بالتفصيل على المتطلبات التي ينبغي أن تطبقها الدول 
لوضع حد الستغالل األطفال وسوء معاملتهم. ويفرض على 

الدول المصدقة توفير المساعدة القانونية وغيرها من أشكال 
الدعم لألطفال الضحايا، وتجريم األنشطة المتعلقة بهذه الجرائم 
ومعاقبة كل من يعرض طفاًل أو يسّلمه لغرض من هذه األغراض، 

وكل من يقوم بقبول طفل لهذه األنشطة.

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء 
القسري، 2006: تحظر االتفاقية االختفاء القسري، وُيقصد به 

االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على 
أيدي سلطات الدولة، ويعقبه رفض هذه السلطات الكشف عن 

مكان وجود الشخص أو مصيره، وتحدد المعايير القانونية الدنيا 
لمنعه ومكافحة اإلفالت من العقاب، وإنفاذ القوانين بفعالية، 

ودعم حقوق الضحايا. وتكّرس االتفاقية أيضًا حق الضحايا في 
معرفة الحقيقة وفي التعويض.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006: تضمن االتفاقية 
تمّتع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعًا كاماًل وعلى قدم المساواة 

مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز 
احترام كرامتهم المتأصلة. وتعتبر أن اإلعاقة تحدث نتيجة 

تفاعل بين حالة الفرد وصعوبة المشاركة في المجتمع. والحواجز 
التي تحول دون المشاركة في المجتمع متعددة وتعتبرها 

االتفاقية  تمييزية وتطلب إزالتها. وتعتمد االتفاقية في تناول 
مسألة اإلعاقة نهجًا قائمًا على الحقوق، فال تعتبر اإلعاقة مرضًا 

كامنًا في الفرد يتطلب تدخاًل طبيًا )النهج الطبي(، أو تدخاًل 
خيريًا )النهج الخيري( قائمًا على المساعدة الطوعية بداًل من 

الحق الفردي.

مصادر البيانات

.UNOHCHR 2016 :11 األعمدة 1 إلى
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 لوحتا تتـّبع
التنمية البشـرية



 لوحة
تتبع

1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة 
الذكور 

إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
)لإلناث(

معدل بطالة 
الشباب

نسبة وفيات 
األمهات

السكان 
الحاصلون 
على جزء 

من التعليم 
الثانوي 

على األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة 
العامالت 

لقاء أجر في 
القطاعات 
غير الزراعية

النساء من 
المشرعين 

وكبار 
المسؤولين 
والمديرين

المقاعد 
في 

المجالس 
النيابية

سنوات 
العمر 

المتوقعة 
بعد 

الخمسين، 
لإلناث

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد الثانوياالبتدائيالحضانة

 

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
 العمرية 

15-19 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن الحضانة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

االبتدائي(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

الثانوي(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)عدد الوفيات 
لكل 100,000 

والدة حية(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

 )نسبة اإلناث
إلى الذكور(

)بالنسبة 
المئوية من 

القوى العاملة 
لقاء أجر في 
القطاعات غير 

الزراعية(

)بالنسبة 
المئوية من 

المجموع(

)النسبة 
المئوية 

التي تشغلها 
)بالسنوات(النساء(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015b2015b2015c2015c2015c201520152005–2015d20152015c2014e20152015b2006–2013d

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1.065.9981001110.8751.020.8448.731.539.634.51.00النرويج1
1.0614.11081061340.9461.000.9947.436.730.535.71.13أستراليا2
1.052.9104103980.9650.991.0647.633.028.935.91.00سويسرا2
1.066.71101031000.9260.990.8348.330.336.934.31.00ألمانيا4
1.064.0971011320.9560.901.0449.127.837.433.11.00الدانمرك5
..1.32100.921.1348.233.923.936.7......1.073.8سنغافورة5
1.054.0951041301.0770.950.9148.329.636.434.41.00هولندا7
1.0710.41101031270.9081.060.7651.033.319.934.00.66آيرلندا8
1.046.197991110.8231.031.1051.540.041.334.81.00آيسلندا9

..1.069.8731011100.8871.000.8449.535.828.335.2كندا10
1.0522.67299980.92141.000.9647.743.419.533.40.96الواليات المتحدة األمريكية10
..37.5..1.080.8346.731.8..1.073.2108110990.89هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
1.0523.693981211.02111.001.2750.040.031.434.90.97نيوزيلندا13
1.065.7951241420.9440.990.9750.034.643.634.81.00السويد14
....20.0............102102103....ليختنشتاين15
1.0514.6881081300.9090.960.9349.434.326.733.90.99المملكة المتحدة16
..11.637.7..1011020.9951.030.8943.9..1.064.1اليابان17
..1.071.69299970.92110.940.9443.59.616.335.9جمهورية كوريا18
..1.059.71111041031.0550.971.0149.432.126.735.0إسرائيل19
1.055.994971040.85101.011.2945.924.228.334.60.56لكسمبرغ20
1.058.91091051110.9880.930.9350.539.425.736.21.00فرنسا21
1.058.21181051750.9670.950.8548.829.942.434.40.68بلجيكا22
1.056.5791011520.8731.000.8651.832.041.534.71.00فنلندا23
1.067.1101102970.9640.990.8948.627.230.334.71.21النمسا24
1.053.892991110.9090.981.2547.338.527.734.30.86سلوفينيا25
1.066.0991011011.0740.951.1245.625.030.136.20.69إيطاليا26
1.068.4981051300.9950.921.1548.629.838.036.10.48إسبانيا27
1.069.9104991051.0941.001.4146.725.819.632.41.00الجمهورية التشيكية28
1.067.576981061.1130.891.3646.223.019.734.80.55اليونان29
1.0613.1871001080.9591.000.9750.936.223.832.70.99إستونيا30
..31.8..33.7..1.0621.074108991.09230.971.13بروني دار السالم 30
....39.3..49.3..0.98..............أندورا32
1.075.077100990.9170.930.8951.313.612.533.10.57قبرص33
..1.0510.758991032.13131.0513.2613.412.20.031.1قطر33
1.0616.611995810.8590.900.9842.023.412.933.10.33مالطة33
1.0613.4771011071.0230.931.0647.338.424.832.60.95بولندا36
38.523.430.91.00..1.0511.0881031051.02100.950.77ليتوانيا37
15.836.00.96..1.0447.8126991011.19220.991.2940.1شيلي38
..1.038.818108941.36120.886.8915.06.819.928.5المملكة العربية السعودية38
1.0520.291100920.9861.001.2647.631.018.731.31.00سلوفاكيا40
1.069.9901061151.12100.971.1251.832.734.834.81.00البرتغال41
..9.922.529.6..1.2161.203.13..1.0529.792107اإلمارات العربية المتحدة42
1.0618.0831011070.95170.981.1048.140.410.130.40.90هنغاريا43
1.0513.6901001141.01181.000.7953.345.018.030.81.00التفيا44
f32.61.07 1.0463.8721101101.13521.031.4644.823.137.1األرجنتين45
1.069.561991010.9980.961.0148.824.815.231.80.52كرواتيا45
..15.029.0....2.01151.118.28....1.0413.555البحرين47
..1.0712.25493901.0070.901.1147.830.317.329.9الجبل األسود48

توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة األعلى

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات 
متساوية تقريبًا هي المجموعة األعلى، والوسطى والدنيا. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.
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لوحة تتبع 1 الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة

 لوحة
تتبع

1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة 
الذكور 

إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
)لإلناث(

معدل بطالة 
الشباب

نسبة وفيات 
األمهات

السكان 
الحاصلون 
على جزء 

من التعليم 
الثانوي 

على األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة 
العامالت 

لقاء أجر في 
القطاعات 
غير الزراعية

النساء من 
المشرعين 

وكبار 
المسؤولين 
والمديرين

المقاعد 
في 

المجالس 
النيابية

سنوات 
العمر 

المتوقعة 
بعد 

الخمسين، 
لإلناث

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد الثانوياالبتدائيالحضانة

 

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
 العمرية 

15-19 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن الحضانة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

االبتدائي(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

الثانوي(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)عدد الوفيات 
لكل 100,000 

والدة حية(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

 )نسبة اإلناث
إلى الذكور(

)بالنسبة 
المئوية من 

القوى العاملة 
لقاء أجر في 
القطاعات غير 

الزراعية(

)بالنسبة 
المئوية من 

المجموع(

)النسبة 
المئوية 

التي تشغلها 
)بالسنوات(النساء(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015b2015b2015c2015c2015c201520152005–2015d20152015c2014e20152015b2006–2013d

1.0623.483991001.05251.000.8850.138.414.529.01.00االتحاد الروسي49
1.0634.69195941.02310.930.7444.631.212.030.30.88رومانيا50
..13.91.527.3..1.049.880103990.9140.980.77الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
..46.329.229.3..1.0618.2103991061.0340.940.58بيالروس52
..8.230.8..1.058.155115981.22171.052.7817.6ُعمان52
1.0556.1701081001.10151.071.5248.743.919.233.21.04أوروغواي54
..48.219.630.0..1.0440.786941111.09271.031.06بربادوس54
1.0637.78399991.03110.970.8249.736.920.429.90.96بلغاريا56
..1.0627.9641111111.16121.001.3450.638.420.127.5كازاخستان56
..51.616.732.2..109951.16801.001.08..1.0629.6جزر البهاما58
..1.09400.951.1739.325.013.228.8......1.0613.6ماليزيا59
....10.3............77112117....باالو60
1.0574.572104781.14941.061.5644.646.018.334.10.59بنما60
..25.731.1............1.0344.87293103أنتيغوا وبربودا62
43.830.51.00..55.1........1.0657.49310575سيشيل63
1.0428.5104104991.21530.922.3041.223.111.630.61.00موريشيوس64
..43.531.528.5..1.26631.031.41..104..1.0431.5ترينيداد وتوباغو65
1.0519.059101951.04170.901.1247.032.734.029.50.93صربيا66
1.0556.5531101241.15251.011.4443.035.233.333.90.75كوستاريكا66
..48.933.3..1.0645.699961011.03390.971.2844.8كوبا68
..1.0526.742112881.17250.952.0416.013.33.128.8إيران - الجمهورية اإلسالمية69
..1181001.04360.990.7647.334.011.330.6..1.1039.7جورجيا70
..1.0527.627107991.13160.671.3327.510.014.931.7تركيا71
17.031.10.72..1.0579.473100951.16951.121.2043.7فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
..1.0414.8951001021.32301.002.3727.128.44.930.5سري النكا73
0.77..13.3............928493....سانت كيتس ونيفس74
1.0821.787111930.93291.000.8444.722.520.732.50.61ألبانيا75
..8.43.132.9..1.0512.48293681.07150.961.94لبنان76
1.0562.870103931.07380.951.0640.130.740.632.30.50المكسيك77
1.1459.8241051021.11250.961.3942.77.116.928.50.96أذربيجان78
1.0567.0861071061.26441.071.6547.737.510.831.40.92البرازيل79
..25.028.5........27..1.0530.588102101غرينادا79
..19.330.6..1.068.614100901.01110.791.1236.2البوسنة والهرسك81
..1.0517.62985810.9680.720.9343.027.933.329.2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
..1.0510.6791151021.151400.961.9519.210.625.731.1الجزائر83
..1.15251.001.2647.521.510.730.8....1.1323.060أرمينيا84
..1.0624.1103105980.95240.980.7150.837.812.128.7أوكرانيا84
11.628.80.14....1.0523.23188861.19580.952.13األردن86
1.0549.188101961.04680.841.2537.129.722.331.20.63بيرو87
1.0644.673104891.12200.890.9145.625.16.131.11.09تايلند87
1.0575.9621131061.31640.981.6138.539.741.632.60.92إكوادور89
..1.167.382104950.94270.880.7937.716.823.629.5الصين90
..23.816.026.8..106931.23301.111.78..1.0644.8فيجي91
46.120.731.30.81..861.39481.151.77..1.0353.967سانت لوسيا92
1.0315.786101921.06441.041.0450.247.414.527.91.00منغوليا92
..16.732.1....721.28891.131.80..1.0559.7108جامايكا94
1.0550.2551121031.28640.841.7246.553.120.931.10.65كولومبيا95
....21.9............82118100....دومينيكا96
..31.330.1....1.056.843111941.02620.751.52تونس97
..35.825.528.5..1.0746.196118891.611551.022.79سورينام97
1.0597.94596821.43921.032.4648.637.019.131.40.38الجمهورية الدومينيكية99
..13.029.1....0.94..1.0351.0701031031.1345سانت فنسنت وجزر غرينادين99

..0.029.3....1.0515.238107941.201241.002.07تونغا101
..16.028.3....1.2091.481.73......1.066.2ليبيا102
..1.0365.951109821.55281.012.6143.441.313.326.7بليز103
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تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

 لوحة
تتبع

1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة 
الذكور 

إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
)لإلناث(

معدل بطالة 
الشباب

نسبة وفيات 
األمهات

السكان 
الحاصلون 
على جزء 

من التعليم 
الثانوي 

على األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة 
العامالت 

لقاء أجر في 
القطاعات 
غير الزراعية

النساء من 
المشرعين 

وكبار 
المسؤولين 
والمديرين

المقاعد 
في 

المجالس 
النيابية

سنوات 
العمر 

المتوقعة 
بعد 

الخمسين، 
لإلناث

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد الثانوياالبتدائيالحضانة

 

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
 العمرية 

15-19 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن الحضانة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

االبتدائي(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

الثانوي(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)عدد الوفيات 
لكل 100,000 

والدة حية(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

 )نسبة اإلناث
إلى الذكور(

)بالنسبة 
المئوية من 

القوى العاملة 
لقاء أجر في 
القطاعات غير 

الزراعية(

)بالنسبة 
المئوية من 

المجموع(

)النسبة 
المئوية 

التي تشغلها 
)بالسنوات(النساء(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015b2015b2015c2015c2015c201520152005–2015d20152015c2014e20152015b2006–2013d

..1.0825.039106921.14511.111.3037.636.36.129.9ساموا104
..16.428.0....1.0617.72596951.05361.001.00أوزبكستان105
..0.93681.111.4340.414.35.929.0......1.096.7ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
1.0622.68393880.83230.980.6756.144.121.827.91.21جمهورية مولدوفا107
38.69.525.71.00..1.0332.318107861.161290.981.34بوتسوانا108
..16.026.9....1.162911.362.00..1.0399.938140غابون109
1.0557.438104791.271320.981.6242.833.816.830.40.80باراغواي110
..25.826.8....0.99..1.0516.46289841.0442تركمانستان111
g26.70.13 1.0651.930104861.30330.803.0318.27.12.2مصر111
..1.0549.659104821.061260.831.2235.823.217.126.0إندونيسيا113
..28.3..1.0558.65195861.07450.921.2216.99.9دولة فلسطين114
..24.333.6..1.10540.831.0743.1..1.1138.680109فييت نام115
..117931.071141.040.9241.354.827.126.4..1.0661.7الفلبين116
1.0565.273110810.98540.880.5837.037.132.131.10.33السلفادور117
35.151.830.01.00..841.202060.841.55..1.0570.863بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
..h24.5 1.0345.576971041.071380.971.1845.731.341.2جنوب أفريقيا119
1.0639.625107911.14761.001.3042.335.219.228.01.00قيرغيزستان120
..26.526.9..1.14500.651.8115.4......1.0784.0العراق121
i28.30.88 20.8....1.36..1.0373.470110991.3342كابو فيردي122
..1.0631.753113640.981210.771.0521.512.815.728.4المغرب123
41.041.331.80.38..1.0588.859123791.141501.041.04نيكاراغوا124
13.930.70.57..1.0580.766102621.20881.031.2638.6غواتيماال125
..42.837.726.1..1.112650.981.22..1.0376.822110ناميبيا125
30.424.41.00....1.0588.09384891.222291.281.70غيانا127
..0.026.1........100....97..1.0715.0ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
14.729.10.75....1.0538.11098830.90321.110.85طاجيكستان129
25.831.80.42..1.0565.048108741.301291.071.4841.7هندوراس130
..13.812.226.6..1.1124.59117691.011740.581.14الهند131
..1.0421.418103871.081480.431.6026.317.08.327.3بوتان132
10.338.526.01.00..1.61..1.0546.617136761.28215تيمور - ليشتي133
..28.50.027.7..1.31..1.0743.197122591.0678فانواتو134
..19.725.1....1.11..1.10342..1.03108.76884غينيا اإلستوائية135
11.526.40.11....1.03117.714115511.084420.901.20الكونغو135
..36.58.725.9......90....115..1.0717.2كيريباس137
..25.025.3....1.0564.131113550.781970.710.75جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
..5.420.027.6..1.0583.032115611.031760.951.15بنغالديش139
..12.726.1....0.962241.071.02..104..1.0390.4زامبيا139
..10.923.9....1.0566.8122110691.123190.761.14غانا139
..24.418.227.0..1.0384.354111891.131560.691.35سان تومي وبرينسيبي142
..0.791610.500.6338.721.019.026.0..1.0551.618113كمبوديا143
..18.329.526.3..1.0771.984141700.812580.580.81نيبال144
..13.025.5....1.0316.52498521.101781.361.17ميانمار145
..20.826.3..1.0390.973112651.035100.821.3535.7كينيا146
..1.0938.76686371.121780.572.1611.13.020.026.2باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
..14.724.1....1.0370.426108621.023890.901.16سوازيلند148
..1.0539.4679511.25680.803.2716.39.212.429.7الجمهورية العربية السورية149
..36.823.5....1.21..1.03164.394100231.08477أنغوال150
..1.03118.63387311.223980.661.8836.416.536.026.9جمهورية تنزانيا المتحدة151
..5.821.2....1.25..1.06110.61381411.27814نيجيريا152
27.124.10.29....1.03104.635107521.205960.831.42الكاميرون153
..2.723.7....109351.082150.601.30..1.0854.8بابوا غينيا الجديدة154
..35.124.7..1.02109.74399471.124430.801.3736.6زمبابوي154
..2.025.9....1.03..1.0748.498112471.00114جزر سليمان156
..22.225.2....1.0578.64101291.196020.471.22موريتانيا157
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لوحة تتبع 1 الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة

 لوحة
تتبع

1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة 
الذكور 

إلى 
اإلناث عند 

aالوالدة

معدل 
الوالدات 
للمراهقات

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم 
)لإلناث(

معدل بطالة 
الشباب

نسبة وفيات 
األمهات

السكان 
الحاصلون 
على جزء 

من التعليم 
الثانوي 

على األقل
مجموع معدل 

البطالة

حصة 
العامالت 

لقاء أجر في 
القطاعات 
غير الزراعية

النساء من 
المشرعين 

وكبار 
المسؤولين 
والمديرين

المقاعد 
في 

المجالس 
النيابية

سنوات 
العمر 

المتوقعة 
بعد 

الخمسين، 
لإلناث

المسنون 
الحاصلون 

على 
معاشات 

التقاعد الثانوياالبتدائيالحضانة

 

)عدد الوالدات 
لكل 1,000 

امرأة من الفئة 
 العمرية 

15-19 سنة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن الحضانة(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

االبتدائي(

)بالنسبة 
المئوية من 
الفتيات في 
سن التعليم 

الثانوي(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)عدد الوفيات 
لكل 100,000 

والدة حية(
)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

 )نسبة اإلناث
إلى الذكور(

)بالنسبة 
المئوية من 

القوى العاملة 
لقاء أجر في 
القطاعات غير 

الزراعية(

)بالنسبة 
المئوية من 

المجموع(

)النسبة 
المئوية 

التي تشغلها 
)بالسنوات(النساء(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015b2015b2015c2015c2015c201520152005–2015d20152015c2014e20152015b2006–2013d

..1.6737.325.120.525.4..1.03116.214147381.13353مدغشقر158
..57.526.5....1.0226.315135411.072900.641.06رواندا159
..3.024.8....1.34..1.0568.324102601.02335جزر القمر160
36.124.821.61.00..1.0392.732106601.204871.051.31ليسوتو160
..42.725.7....1.0478.61684381.353150.531.73السنغال162
..35.025.5..1.03111.911111261.043430.811.3129.8أوغندا163
..3.526.5....1.183590.661.33......1.0539.3هايتي163
..31.026.2....1.0474.03567411.203110.731.70السودان165
..17.623.1....1.103680.641.21..1.0292.015121توغو166
..7.224.0..1.0483.221120441.564050.511.3326.0بنن167
..5.20.524.9..1.0561.5189401.173850.472.07اليمن168
..27.424.0....92401.013960.251.50..1.0674.0أفغانستان169
..16.728.3....148380.956340.621.11..1.03136.2مالوي170
..9.221.2....1.03135.5784331.246450.511.27كوت ديفوار171
..12.725.8........229..1.0421.546242جيبوتي172
..9.423.7....1.03113.03588561.157060.651.77غامبيا173
..1.0458.42496351.613530.522.7138.822.137.326.3إثيوبيا174
8.823.00.44....1.05174.6473371.355870.451.86مالي175
..8.224.8....1.03122.64102331.236930.411.46جمهورية الكونغو الديمقراطية176
..10.723.7....92331.227250.440.98..1.05108.8ليبريا177
..13.723.2....1.20..1.08549..1.0389.57110غينيا - بيساو178
..22.024.3....1.21..1.0554.31547321.09501إريتريا179
..12.419.6....1.02118.210130400.701,3600.570.47سيراليون179
..24.324.1........789....1.0465.9667جمهورية جنوب السودان181
39.625.10.80..100240.984890.341.1833.5..1.03139.7موزامبيق181
..21.923.0..0.3418.3..1.02140.61584310.69679غينيا183
37.824.60.29....1.0328.37128351.077120.741.50بوروندي184
31.09.423.20.07..1.05108.5485280.833710.520.57بوركينا فاسو185
..14.923.5....1.03133.5188141.218560.171.48تشاد186
..13.324.5....1.05202.4765160.805530.430.71النيجر187
..g23.7 12.5....1.0391.9680121.068820.411.13جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
....6.7............9310290....توفالو

....9.1......0.99......49105....جزر مارشال
..16.327.9....1.02..1.0182......1.050.5جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

....43.417.816.7........1089396....سان مارينو
..13.824.0....1.21..1.06732......1.03103.9الصومال
....20.8......................موناكو

....5.3............9610083....ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

1.0517.0831021061.01140.991.0646.935.325.834.00.93تنمية بشرية مرتفعة جدًا
..1.1127.474105971.05360.901.1038.932.321.630.0تنمية بشرية مرتفعة

..16.419.926.9..1.0840.833111681.061640.701.35تنمية بشرية متوسطة
..22.024.4....1.04101.81894361.165530.571.54تنمية بشرية منخفضة

..23.021.028.4..1.0848.841105711.072310.821.28البلدان النامية
المناطق

1.0564.375105991.20670.991.4842.936.528.131.80.88أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..1.0626.644104971.04240.911.0340.628.719.029.6أوروبا وآسيا الوسطى

..12.517.426.8..1.1033.723112651.041750.631.37جنوب آسيا
..23.324.3....1.04103.02697401.125510.741.34جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..8.615.528.0..1.0547.73696731.201420.802.31الدول العربية
..23.819.629.2..1.1223.173105900.99630.880.87شرق آسيا والمحيط الهادئ

..22.325.8....1.0491.423100411.104320.741.42أقل البلدان نموًا
..23.430.1....104741.242040.951.73..1.0659.0الدول الجزرية الصغيرة النامية

1.0522.4791021040.99150.971.0445.734.027.734.60.91منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
..1.0744.746104751.062100.871.2140.428.022.530.1العالم
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تقـرير التنمية البشـرية 2016
تنمية للجميع

 لوحة
تتبع

1

مالحظات

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. 
وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية 

تقريبًا هي المجموعة األعلى، والوسطى والدنيا. ويستثنى مؤشر 
نسبة الذكور إلى اإلناث من طريقة التصنيف هذه، وتوّزع البلدان 
ضمن هذا المؤشر في مجموعتين هما المجموعة الطبيعية )التي 
تتراوح فيها النسبة بين 1.04 و1.07 ضمنًا( وُيستخدم لها اللون 
الداكن، ومجموعة البلدان التي فيها تحّيز ألحد الجنسين )سائر 
البلدان(. وتتضّمن المالحظة الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( في هذا الجدول

.)hdr2016_technical_notes.pdf

a  من المعروف عامة والمثبت بالتجربة أن النسبة الطبيعية
للذكور  إلى اإلناث عند الوالدة هي 1.05 من الذكور لكل أنثى.

b   2015-2010 البيانات هي متوسطات للتوقعات الزمنية للفترة
وإسقاطات للفترة 2020-2015.

c .بيانات عام 2015 أو آخر البيانات المتوفرة

d .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة 

e .بيانات عام 2014 أو آخر البيانات المتوفرة

f .2014 بيانات عام

g .2012 بيانات عام

h  ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب
االقتضاء والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

i .2013 بيانات عام

تعاريف

نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة: نسبة الوالدات من الذكور 
إلى الوالدات من اإلناث.

معدل الوالدات للمراهقات: عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة من 
الفئة العمرية 15-19 سنة.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم، لإلناث: مجموع التحاق 
اإلناث بمرحلة معّينة من التعليم )الحضانة أو االبتدائي أو 

الثانوي( بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة المئوية من 
مجموع النساء في سن االلتحاق بهذه المرحلة.

معدل بطالة الشباب، نسبة اإلناث إلى الذكور: نسبة اإلناث من 
مجموع القوى العاملة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة 

وال يزاولن عماًل لقاء أجر وال يعملن لحسابهن، ولكنهن جاهزات 
للعمل، ويحاولن إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهن 

الخاص، إلى نسبة الذكور من القوى العاملة الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و24 سنة وال يزاولون عماًل لقاء أجر وال يعملون 

لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر 
أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل لكل 
100,000 والدة حية.

السكان الحاصلون على جزء من التعليم الثانوي على األقل، 
نسبة اإلناث إلى الذكور: نسبة اإلناث من السكان من الفئة 

العمرية 25 سنة وأكثر اللواتي بلغن مستوى من التعليم الثانوي 
)ولو لم يتممنه( إلى نسبة الذكور من السكان من الفئة العمرية 25 

سنة وأكثر من المستوى التعليمي نفسه.

مجموع معدل البطالة، نسبة اإلناث إلى الذكور: معدل نسبة 
النساء من مجموع القوى العاملة من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر 

وال يزاولن عماًل لقاء أجر وال يعملن لحسابهن، ولكنهن جاهزات 
للعمل، ويحاولن إيجاد عمل لقاء أجر أو تأسيس عمل لحسابهن 

الخاص إلى نسبة الرجال من مجموع القوى العاملة من الفئة 
العمرية 15 سنة وأكثر وال يزاولون عماًل لقاء أجر وال يعملون 

لحسابهم، ولكنهم جاهزون للعمل، ويحاولون إيجاد عمل لقاء أجر 
أو تأسيس عمل لحسابهم الخاص.

حصة العامالت لقاء أجر في القطاعات غير الزراعية: حصة 
النساء من العمل لقاء أجر في القطاعات غير الزراعية. وتشمل 

القطاعات غير الزراعية األنشطة الصناعية والخدمات.

النساء من المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين: النسبة التي 
تشغلها النساء من مناصب المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين.

المقاعد في المجالس النيابية:  نسبة المقاعد التي تشغلها 
النساء من مجموع المقاعد في المجلس النيابي. وفي البلدان 

التي تعتمد نظامًا تشريعيًا من مجلسين، ُتحسب حصة المقاعد 
باالستناد إلى عدد المقاعد في كال المجلسين.

سنوات العمر المتوقعة بعد الخمسين، لإلناث: عدد السنوات 
اإلضافية التي يتوقع أن تعيشها النساء البالغات من العمر 50 

سنة إذا بقيت أنماط معدالت الوفاة المسجلة حسب الفئات 
العمرية على حالها طوال الفترة المتبقية من حياتهن.

المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد، نسبة اإلناث إلى 
الذكور: نسبة المسنات اللواتي بلغن سن التقاعد القانونية، 
ويحصلن على معاش تقاعد الشيخوخة )النظام القائم على 

االشتراكات أو غير القائم على االشتراكات أو النظامين( إلى نسبة 

المسنين الرجال الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، ويحصلون 
على معاش تقاعد الشيخوخة )النظام القائم على االشتراكات أو 

غير القائم على االشتراكات أو النظامين(.

مصادر البيانات

.UNDESA 2015s :13األعمدة 1 و2 و

.UNESCO Institute for Statistics 2016 :5 األعمدة 3 إلى

العمودان 6 و9: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 .ILO 2016a إلى

 UN Maternal Mortality Estimation Group :7 العمود
.2016

العمود 8: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2016 بيانات من

and Lee 2016؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها 
شركة ICF Macro، والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات 

التي تجريها اليونيسف.

.ILO 2016b :10 العمود

.World Bank 2016a :11 العمود

.IPU 2016 :12 العمود

 العمود 14: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
.ILO 2016c إلى
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 لوحة
تتبع

2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية االستدامة البيئية

استهالك 
الطاقة 
المتجددة

انبعاثات ثاني 
مساحة الغاباتأكسيد الكربون

سحب المياه 
العذبة

نضوب 
الموارد 
الطبيعية

االدخار 
الصافي 
المعدل

رصيد 
ين  الدَّ

الخارجي

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير
دليل ترّكز 
الصادرات

نسبة 
الشريحة 
الخمسية 
من الدخل

دليل 
الفوارق 

بين 
الجنسين

السكان 
الذين 

يعيشون في 
فقر متعدد 

األبعاد

 نسبة
إعالة المسنين 

)65 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من إجمالي 
االستهالك 

النهائي 
للطاقة(

مساهمة 
الفرد 
)بالطن(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من 
إجمالي 
مساحة 

)aاألراضي

التغّير 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

إجمالي 
الموارد المائية 

المتجددة(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
 المئوية

من الناتج 
المحلي 

)القيمة(اإلجمالي(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

 متوسط 
 التغّير

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

)المسنون لكل 
 100 شخص
من الفئة 

 العمرية
15-64 سنة(

2012b2013
1990/ 
20132015

1990–
20152005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c2005–2014c20142000/20142005/20152005/20142030d

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
32.2..3.8–..1.70.372..0.20.87.121.0–58.011.72.033.2النرويج1
31.3..1.4–2.20.2660.0..2.93.93.38.5–8.416.30.216.2أستراليا2
38.3..5.1–..3.00.256..1.031.79.03.80.015.0–22.75.0سويسرا2
47.7..4.3–..2.90.097..32.81.221.40.013.3..12.49.2ألمانيا4
37.1..3.7–..3.10.086..1.614.412.610.61.014.5–27.66.8الدانمرك5
36.5..5.3–..2.20.250..0.036.9..5.2–2.123.1–0.59.4سنغافورة5
41.9..4.3–..2.00.097..0.211.29.311.80.416.9–4.710.1هولندا7
29.2..3.5–..1.50.241..0.710.962.21.50.116.1–7.07.6آيرلندا8
32.5..5.9–..1.90.445..1.10.5205.61.80.011.2–78.16.1آيسلندا9

38.5..3.1–0.2–1.60.179..0.31.32.17.0–0.638.2–20.613.5كندا10
33.8..2.8–2.70.0950.4..0.733.92.713.60.76.4–7.916.4الواليات المتحدة األمريكية10
43.7......0.70.233............1.16.31.2هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(12
34.9..1.0–..1.20.203..30.87.60.338.65.11.60.913.8نيوزيلندا13
37.0..0.9–..3.20.091..1.268.90.81.60.218.8–49.94.6السويد14
....................43.16.2..1.4..ليختنشتاين15
35.0..3.8–..1.70.111..1.313.013.25.50.63.6–4.47.1المملكة المتحدة16
53.1..2.1–..3.60.128..4.59.80.468.50.018.90.03.4اليابان17
37.6..4.4–..4.30.148..3.941.90.018.7–1.611.83.263.4جمهورية كوريا18
22.9..4.0–4.10.2872.2..0.215.3..8.78.80.57.625.0إسرائيل19
28.3..5.8–..1.30.107..1.20.012.5..1.533.5–4.118.7لكسمبرغ20
40.5..3.6–..2.30.092..1.031.017.714.10.06.6–12.65.1فرنسا21
38.1..2.9–..2.50.104..32.80.09.8..1.022.6–7.48.4بلجيكا22
43.3..3.6–..3.20.135..0.973.11.86.00.26.3–39.18.5فنلندا23
40.5..3.9–..3.00.061..0.146.92.54.50.111.8–34.57.4النمسا24
42.7..6.4–1.0–2.40.158..62.05.13.60.510.8..19.37.0سلوفينيا25
48.6..5.2–..1.30.054..1.131.622.528.10.13.5–12.15.7إيطاليا26
41.4..3.3–..1.20.092..0.436.833.233.00.06.6–15.75.1إسبانيا27
36.1..1.6–2.00.1130.5..34.51.512.60.15.7..10.99.4الجمهورية التشيكية28
41.3..3.5–..0.80.339..5.8–0.631.522.914.00.1–13.96.3اليونان29
37.9..4.6–0.6–1.40.118..52.71.213.40.816.5..24.915.1إستونيا30
16.2......0.646....27.125.8..8.0–1.072.1–0.018.9بروني دار السالم 30
........0.192..........34.00.0..6.5..أندورا32
26.9..2.5–..0.50.209..0.418.77.226.50.00.3–8.45.2قبرص33
5.1......0.50.519..374.113.829.6..40.52.20.0..قطر33
39.9..1.9–..0.80.375......0.71.10.044.4–2.65.2مالطة33
36.3..1.5–0.6–0.90.065..0.830.86.319.00.710.0–11.17.9بولندا36
36.0..3.2–1.00.1421.9..34.812.12.60.420.1..24.34.3ليتوانيا37
27.0..1.9–1.9–0.40.334..30.34.72.823.916.23.88.04.1شيلي38
9.5..6.2–..0.10.738..0.017.91.30.50.0943.320.420.0المملكة العربية السعودية38
31.6..0.6–0.90.1750.1..40.31.01.10.51.3..10.56.2سلوفاكيا40
44.7..4.9–..1.30.079..7.511.80.12.4–25.64.40.234.7البرتغال41
7.7..6.1–..0.70.405....1.83.931.71,867.09.2–0.118.7اإلمارات العربية المتحدة42
32.9..1.40.1132.10.0..2.022.914.04.90.310.9–10.24.2هنغاريا43
36.7..1.1–0.70.0960.9..54.05.80.71.00.2..40.43.5التفيا44
20.3....3.8–0.60.186..22.14.32.710.1–8.84.51.19.9األرجنتين45
39.7..2.0–0.80.0781.4..34.33.80.61.63.0..20.04.2كرواتيا45
8.7..2.6–..0.10.369..2.0–26.4..0.20.8144.4–23.7..البحرين47
23.430.0–....52.90.40.234......61.532.1..46.23.6الجبل األسود48

2 بع
 تت

حة
لو

التنمية المستدامة
توزيع البلدان

المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة األعلى

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات 
متساوية تقريبًا هي المجموعة األعلى، والوسطى والدنيا. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية االستدامة البيئية

استهالك 
الطاقة 
المتجددة

انبعاثات ثاني 
مساحة الغاباتأكسيد الكربون

سحب المياه 
العذبة

نضوب 
الموارد 
الطبيعية

االدخار 
الصافي 
المعدل

رصيد 
ين  الدَّ

الخارجي

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير
دليل ترّكز 
الصادرات

نسبة 
الشريحة 
الخمسية 
من الدخل

دليل 
الفوارق 

بين 
الجنسين

السكان 
الذين 

يعيشون في 
فقر متعدد 

األبعاد

 نسبة
إعالة المسنين 

)65 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من إجمالي 
االستهالك 

النهائي 
للطاقة(

مساهمة 
الفرد 
)بالطن(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من 
إجمالي 
مساحة 

)aاألراضي

التغّير 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

إجمالي 
الموارد المائية 

المتجددة(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
 المئوية

من الناتج 
المحلي 

)القيمة(اإلجمالي(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

 متوسط 
 التغّير

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

)المسنون لكل 
 100 شخص
من الفئة 

 العمرية
15-64 سنة(

2012b2013
1990/ 
20132015

1990–
20152005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c2005–2014c20142000/20142005/20152005/20142030d

29.5..2.3–1.20.3701.6..49.80.81.49.511.9..3.212.5االتحاد الروسي49
33.6..0.90.2–2.829.87.43.01.021.657.00.40.099–21.73.5رومانيا50
6.8..1.0–..0.30.657..22.318.7..27.30.70.481.2..الكويت51

تنمية بشرية مرتفعة
30.3....1.1–42.510.92.61.217.354.30.70.250..7.26.7بيالروس52
7.8......0.20.592..20.1–34.9..15.74.10.00.0..ُعمان52
26.8..2.8–1.6–0.30.215..2.68.1..46.42.22.410.5131.3أوروغواي54
35.6..1.2–..0.163....0.3–9.55.10.914.70.087.50.7بربادوس54
37.0..0.9–2.035.217.125.70.810.790.10.80.1051.6–15.85.4بلغاريا56
9.915.6–4.5–2.5–3.318.413.73.083.30.20.668–1.2..1.415.4كازاخستان56
22.4..1.7..0.412....0.12.3..1.68.20.351.40.0جزر البهاما58
14.5..0.1–0.7–0.81.95.512.066.81.30.178–6.88.04.267.6ماليزيا59
........0.845............1.687.6–2.710.7باالو60
17.7..0.3–2.4–8.40.70.124.343.90.10.167–22.92.73.962.1بنما60
19.0......0.597........4.98.5–5.80.822.3..أنتيغوا وبربودا62
19.8....0.30.4891.0....0.1..0.57.25.489.41.1سيشيل63
25.9..0.5..0.02.790.90.20.219..6.1–3.43.03.419.0موريشيوس64
21.9..0.7–..0.10.371..14.4–2.68.813.4–0.334.54.045.7ترينيداد وتوباغو65
21.632.7–..0.8–78.70.80.105....31.19.92.6..19.66.3صربيا66
22.6..2.0–1.5–38.61.62.354.07.52.11.214.743.80.60.536كوستاريكا66
36.2..2.0–..0.40.225....18.93.50.430.156.918.33.0كوبا68
13.4..0.2–2.3–1.30.30.571..12.6..0.98.03.36.617.8إيران - الجمهورية اإلسالمية69
29.7..1.1–40.62.62.90.89.485.00.10.2220.2..28.72.0جورجيا70
18.0..3.7–0.3–12.84.22.015.221.819.80.310.851.61.00.069تركيا71
15.6..0.3–1.7–0.760....10.31.711.614.5–11.26.10.052.9فنزويال - الجمهورية البوليفارية71
23.7..1.3–0.6–9.424.50.517.359.70.10.204–60.90.85.533.0سري النكا73
........0.286........5.12.342.30.051.3..سانت كيتس ونيفس74
31.8..2.3–0.8–1.660.80.20.297–2.24.33.8–38.21.70.128.2ألبانيا75
21.1......0.122..7.768.0–5.04.31.513.44.824.30.0لبنان76
2.315.4–1.9–1.1–5.317.25.07.934.70.50.131–9.43.90.334.0المكسيك77
18.7....13.834.634.519.617.816.10.20.8567.4..2.83.8أذربيجان78
6.219.9–1.4–..9.70.92.57.324.11.20.147–43.62.52.559.0البرازيل79
16.2......0.194..75.6....10.02.94.250.00.07.1غرينادا79
11.237.3–..57.10.30.1042.1....1.50.9–42.7..15.35.7البوسنة والهرسك81
9.227.7–3.6–39.610.38.62.213.565.70.40.1891.9..16.54.0جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا82
14.0..2.1–..0.23.50.70.817.366.914.726.92.60.10.490الجزائر83
28.7..2.6–0.9–0.937.91.80.474.80.20.223–11.7..6.61.8أرمينيا84
8.830.8–2.0–1.7–2.7100.30.70.127–16.74.18.53.2..2.86.0أوكرانيا84
1.45.48.0–..0.692.40.515.768.50.40.156–3.13.40.51.1األردن86
10.215.5–1.6–3.0–0.227..5.10.74.813.334.3–28.21.92.957.8بيرو87
29.2..1.20.0–23.04.54.632.117.113.13.412.038.20.50.076تايلند87
12.416.0–1.8–3.4–4.42.27.811.226.60.30.500–13.42.82.350.5إكوادور89
4.425.3–2.7–..18.47.65.622.232.619.52.334.59.32.00.101الصين90
15.3..2.1–0.2550.8..12.21.92.455.76.70.30.84.721.6فيجي91
19.9......0.331..39.2..6.914.30.1–2.32.22.833.3سانت لوسيا92
9.411.8–3.1–0.6–3.214.55.28.10.11.612.28.2186.20.20.485منغوليا92
14.121.0–0.9–..0.470..2.77.51.010.994.3–0.431.0–14.72.8جامايكا94
18.8..2.3–1.7–9.20.56.83.328.00.20.459–26.31.90.552.7كولومبيا95
........0.404..56.3..13.310.00.2–11.61.83.557.8دومينيكا96
18.6..0.9–1.4–2.757.30.60.145–13.02.52.06.761.969.73.8تونس97
4.716.2–0.4..0.484....12.1–0.60.69.8–0.598.3–19.43.9سورينام97
0.715.6–0.8–1.9–0.178..13.22.12.341.079.530.41.414.644.0الجمهورية الدومينيكية99
19.7......0.295..46.5..5.11.94.269.28.07.90.1سانت فنسنت وجزر غرينادين99

11.9..0.34.1–0.296..44.2..0.1..1.12.04.012.50.0تونغا101
10.5..3.4–..0.765....0.10.10.0822.916.234.1–1.78.1ليبيا102
2.41.38.3–..0.158..5.582.9–5.2..15.5–0.459.9–26.81.5بليز103
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لوحة تتبع 2 التنمية المستدامة

 لوحة
تتبع

2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية االستدامة البيئية

استهالك 
الطاقة 
المتجددة

انبعاثات ثاني 
مساحة الغاباتأكسيد الكربون

سحب المياه 
العذبة

نضوب 
الموارد 
الطبيعية

االدخار 
الصافي 
المعدل

رصيد 
ين  الدَّ

الخارجي

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير
دليل ترّكز 
الصادرات

نسبة 
الشريحة 
الخمسية 
من الدخل

دليل 
الفوارق 

بين 
الجنسين

السكان 
الذين 

يعيشون في 
فقر متعدد 

األبعاد

 نسبة
إعالة المسنين 

)65 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من إجمالي 
االستهالك 

النهائي 
للطاقة(

مساهمة 
الفرد 
)بالطن(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من 
إجمالي 
مساحة 

)aاألراضي

التغّير 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

إجمالي 
الموارد المائية 

المتجددة(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
 المئوية

من الناتج 
المحلي 

)القيمة(اإلجمالي(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

 متوسط 
 التغّير

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

)المسنون لكل 
 100 شخص
من الفئة 

 العمرية
15-64 سنة(

2012b2013
1990/ 
20132015

1990–
20152005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c2005–2014c20142000/20142005/20152005/20142030d

13.7..1.0–..0.277..58.1..0.8..23.21.32.260.431.5ساموا104
11.9......20.40.20.281..7.65.7100.69.0..2.43.4أوزبكستان105
11.0..2.1–0.1–0.731..3.22.76.33.30.015.70.18.639.1ملديف105

تنمية بشرية متوسطة
2.824.7–1.5–2.8–12.428.28.70.413.874.00.40.146..4.71.4جمهورية مولدوفا107
7.7..1.9–1.8–1.334.815.10.30.824..21.0–23.92.51.119.1بوتسوانا108
8.5..0.2–..2.128.60.60.628–2.189.34.50.126.2–69.62.9غابون109
13.2..1.3–2.3–27.60.65.310.047.90.10.335–62.70.81.838.6باراغواي110
11.0......0.756..1.0..35.7..8.80.0..12.8..تركمانستان111
11.910.5–....5.52.42.60.165.9126.66.42.314.20.70.163مصر111
10.312.4–1.4–..2.626.334.10.10.152..23.2–37.11.93.750.2إندونيسيا113
6.5......0.190........1.51.048.8..0.6..دولة فلسطين114
18.3..35.61.77.547.665.69.34.015.040.60.20.1430.80.7فييت نام115
2.710.3–0.7–1.0–29.41.01.827.022.717.01.728.722.70.10.231الفلبين116
17.3..2.4–3.7–29.78.12.50.559.60.10.212–34.01.03.512.8السلفادور117
12.7..1.9–4.7–12.80.49.58.327.00.20.474–28.01.93.850.6بوليفيا - دولة متعددة القوميات118
1.32.510.5–0.17.60.030.23.12.142.30.70.1192.6–16.98.9جنوب أفريقيا119
5.512.1–4.2–1.3–5.8101.10.10.175–23.832.66.1–3.3..22.51.7قيرغيزستان120
6.36.0–....0.00.972..2.6–18.5..1.64.92.21.93.3العراق121
10.0....1.7–0.520.386.40.10.411..21.20.95.122.355.7كابو فيردي122
16.1..1.3–0.1–11.31.82.712.613.735.71.016.641.10.70.157المغرب123
8.713.1–1.0–3.7–0.221..31.00.97.411.788.8–53.10.81.025.9نيكاراغوا124
9.5..1.6–2.3–25.42.64.62.633.10.00.132–66.20.92.033.0غواتيماال125
1.17.4....0.10.212..1.216.9..21.0–32.91.317.98.4ناميبيا125
0.615.0–0.2–..0.424..10.473.0–0.80.510.8–36.12.52.184.0غيانا127
10.8....5.7–0.426......0.1....91.8..1.4..ميكرونيزيا - الواليات الموحدة127
8.69.1–1.2–0.1–2.91.051.11.114.344.30.10.406..58.00.4طاجيكستان129
6.711.0–1.1–3.9–0.235..4.410.440.6..43.6–53.41.23.541.0هندوراس130
12.5..1.6–..39.01.63.623.810.533.92.919.022.70.80.175الهند131
10.8..1.1–..0.362..90.01.27.172.334.70.416.914.7105.1بوتان132
8.2....2.0–0.906..........29.0–46.1..43.10.4تيمور - ليشتي133
9.9......0.638..17.2..0.0..0.336.10.0–34.20.4فانواتو134
9.4......0.698......67.2..15.7–29.86.814.255.9غينيا اإلستوائية135
0.49.57.0–..0.788..69.833.3–39.2..1.7–48.20.60.665.4الكونغو135
9.5......0.897......0.0..2.90.62.815.00.0كيريباس137
6.58.1–..0.2851.3..4.195.9–86.50.38.681.36.31.112.2جمهورية الو الديمقراطية الشعبية138
5.310.6–0.9–0.4–0.396..4.42.92.625.218.8–38.30.44.911.0بنغالديش139
2.04.8–1.6–8.93.528.90.30.6127.2..7.9–0.865.4–88.20.3زامبيا139
3.16.5–0.7–17.51.647.70.40.4011.1..49.50.63.441.08.2غانا139
6.2....0.5–0.624..63.9..1.6..4.3–43.20.61.755.8سان تومي وبرينسيبي142
5.810.4–1.5–..0.317..26.90.52.33.142.9–72.60.43.653.6كمبوديا143
10.110.8–2.2–0.8–24.74.55.832.720.00.30.145–84.70.28.825.4نيبال144
12.5......0.273..10.2..3.9..25.9–78.70.23.844.5ميانمار145
5.66.1–1.3–6.610.52.84.026.70.80.1941.3–78.50.30.97.8كينيا146
0.90.88.6–41.774.42.714.123.90.30.1930.2–45.50.81.21.9باكستان147

تنمية بشرية منخفضة
6.6..0.6–0.2720.6..1.613.8–1.4..39.50.92.534.124.2سوازيلند148
0.24.39.0..0.172..9.214.3..2.02.732.184.2–2.41.9الجمهورية العربية السورية149
5.0....3.5–0.958..5.10.524.53.023.9–57.21.44.946.4أنغوال150
6.2..0.7–0.4–2.015.130.10.50.180..17.6–88.20.23.952.0جمهورية تنزانيا المتحدة151
1.15.1–..2.9–59.44.66.611.04.90.20.758–86.50.61.47.7نيجيريا152
1.55.8–1.5–0.4423.1..2.316.4–5.6..22.6–78.10.33.339.8الكاميرون153
6.4..1.3–4.4–0.280..147.6..0.20.115.0–53.40.82.174.1بابوا غينيا الجديدة154
4.75.0–0.7–..0.312..84.2..36.617.93.8–2.036.4–75.60.9زمبابوي154
7.0......0.524..11.117.0–36.0..6.0–1.278.1–67.20.4جزر سليمان156
4.26.8–..2.0–0.468..17.073.4–45.911.820.7–33.30.71.90.2موريتانيا157
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تتبع
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية االستدامة البيئية

استهالك 
الطاقة 
المتجددة

انبعاثات ثاني 
مساحة الغاباتأكسيد الكربون

سحب المياه 
العذبة

نضوب 
الموارد 
الطبيعية

االدخار 
الصافي 
المعدل

رصيد 
ين  الدَّ

الخارجي

اإلنفاق 
على البحث 

والتطوير
دليل ترّكز 
الصادرات

نسبة 
الشريحة 
الخمسية 
من الدخل

دليل 
الفوارق 

بين 
الجنسين

السكان 
الذين 

يعيشون في 
فقر متعدد 

األبعاد

 نسبة
إعالة المسنين 

)65 سنة 
وأكثر(

)بالنسبة المئوية 
من إجمالي 
االستهالك 

النهائي 
للطاقة(

مساهمة 
الفرد 
)بالطن(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية 

من 
إجمالي 
مساحة 

)aاألراضي

التغّير 
)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية من 

إجمالي 
الموارد المائية 

المتجددة(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

)بالنسبة 
المئوية 

من الدخل 
القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة
 المئوية

من الناتج 
المحلي 

)القيمة(اإلجمالي(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

متوسط 
التغّير 

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

 متوسط 
 التغّير

السنوي 
)بالنسبة 
المؤية(

)المسنون لكل 
 100 شخص
من الفئة 

 العمرية
15-64 سنة(

2012b2013
1990/ 
20132015

1990–
20152005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c2005–2014c20142000/20142005/20152005/20142030d

6.4....1.5–5.327.60.00.253–4.3..8.9–78.90.12.221.4مدغشقر158
4.67.0–2.0–0.4390.3..5.74.826.1..0.219.550.9–86.80.1رواندا159
6.3......0.547..2.222.4–3.4..24.5–46.80.21.619.9جزر القمر160
6.1..0.3–4.629.233.60.00.3950.9..1.622.5..4.21.1ليسوتو160
3.45.6–1.3–1.112.436.60.50.2220.4..11.5–51.40.61.543.0السنغال162
1.14.3–1.3–1.0–56.41.111.53.119.80.50.191–90.30.15.010.4أوغندا163
2.79.6–0.4991.40.2..16.410.33.116.622.2–83.10.22.23.5هايتي163
6.8..1.2–....37.571.23.66.130.60.3–64.00.31.98.1السودان165
1.15.4–1.3–..19.524.50.30.179–7.8..72.6–72.70.32.03.5توغو166
1.45.8–0.5–..0.283..1.412.322.8..25.2–50.60.66.238.2بنن167
0.20.95.7–..0.531..11.522.0–1.01.00.91.00.0168.68.1اليمن168
5.0..1.0–..0.308..18.312.2–1.6..10.80.75.22.10.0أفغانستان169
4.25.6–0.5–3.4–0.482..19.27.910.81.840.1–79.20.10.833.4مالوي170
0.22.55.6–0.3571.4..0.632.71.81.84.013.033.0–74.40.4كوت ديفوار171
9.1....0.1732.2..62.5......34.40.71.10.20.0جيبوتي172
0.94.9–0.3..7.08.363.90.10.340..48.80.31.048.210.4غامبيا173
6.6....11.214.530.40.60.3131.4..17.8–93.50.12.612.5إثيوبيا174
1.24.5–0.4–2.2–29.54.310.614.829.50.70.523–83.90.11.03.9مالي175
0.65.8–0.2–..26.619.10.10.400–4.90.131.8–4.767.3–96.00.0جمهورية الكونغو الديمقراطية176
2.65.9–0.3–..0.498..27.937.4–27.4..15.2–0.143.4–89.40.2ليبريا177
6.1....0.9368.0..19.326.6–12.3..11.0–0.570.1–88.60.1غينيا - بيساو178
e..15.0–6.8..15.1..23.8..0.366......4.9 80.40.1إريتريا179
0.54.8–0.1–..0.481..2.40.17.74.728.4–80.30.21.942.2سيراليون179
6.2................1.3......0.1..جمهورية جنوب السودان181
0.90.16.4–1.88.547.60.40.2600.0..12.5–88.40.23.048.2موزامبيق181
2.26.1–..2.5–0.491..47.822.9–19.2..12.4–76.30.20.425.9غينيا183
1.45.9–1.1–3.5–8.622.30.10.356–13.8..4.5–2.710.7–96.60.0بوروندي184
0.74.7–..3.7–21.96.110.99.920.50.20.473–80.00.24.419.6بوركينا فاسو185
4.7..0.8–..0.905..21.6..27.31.913.0–90.60.02.83.9تشاد186
0.65.8–0.5–..0.426..41.32.913.75.732.1–81.30.10.60.9النيجر187
1.36.8–....0.358..36.7..1.70.10.1–0.335.6–78.40.1جمهورية أفريقيا الوسطى188

األراضي أو البلدان األخرى
........0.752..........33.30.0......توفالو

........0.760............1.92.970.2..جزر مارشال
17.8......0.341........38.711.2–41.8..16.02.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

......................0.0......سان مارينو
5.4......0.605......8.6..23.2–94.20.114.110.1الصومال
..........0.0..................موناكو

........0.819............4.80.0–4.3..ناورو
مجموعات دليل التنمية البشرية

—————2.4..0.434.71.06.11.48.3–9.110.9تنمية بشرية مرتفعة جدًا
—————0.95.13.525.119.41.6–17.36.21.429.4تنمية بشرية مرتفعة

—————9.915.24.116.827.20.5–35.61.61.129.2تنمية بشرية متوسطة
—————..8.96.320.0..13.8–78.50.40.325.0تنمية بشرية منخفضة

—————6.77.24.621.921.01.2–23.83.40.726.6البلدان النامية
المناطق

—————9.18.317.04.88.956.70.7..7.35.3أوروبا وآسيا الوسطى
—————..9.41.74.58.430.1–26.33.01.646.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

—————32.51.63.814.77.623.94.218.720.50.7جنوب آسيا
—————8.35.724.70.4..11.7–63.20.80.628.2جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—————23.7102.213.912.824.80.4–3.64.80.53.0الدول العربية
—————..14.3..2.5..0.629.83.8–20.15.8شرق آسيا والمحيط الهادئ

—————..8.89.025.3..12.4–73.10.32.126.8أقل البلدان نموًا
—————..64.6..4.4..15.32.60.169.31.2الدول الجزرية الصغيرة النامية

—————2.5..0.531.31.58.80.77.7–10.49.7منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
—————3.26.92.213.021.42.0–17.44.70.030.8العالم
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لوحة تتبع 2 التنمية المستدامة

 لوحة
تتبع

2

مالحظات

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. 
وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث مجموعات متساوية 

تقريبًا هي المجموعة األعلى، والوسطى والدنيا. وتتضّمن 
المالحظة الفنّية 7 تفاصيل عن توزيع البلدان في هذا الجدول 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_(
.)technical_notes.pdf

a  لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر
التغّير في مساحة الغابات.

b .بيانات عام 2012 أو آخر البيانات المتوفرة

c .آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة

d .إسقاطات باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسطة

e .2011 بيانات عام

تعاريف

استهالك الطاقة المتجددة: نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي 
استهالك الطاقة النهائي. ومن المصادر القابلة للتجدد الطاقة 
المائية والجيوحرارية والشمسية والطاقة من حركة األمواج 

والرياح والكتلة األحيائية والوقود الحيوي.

مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: مجموع 
االنبعاثات التي يخّلفها اإلنسان نتيجة لحرق الوقود األحفوري، 
والغاز، وإنتاج اإلسمنت، مقسومًا على مجموع السكان المسجل 

في منتصف السنة. ويشمل ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من 
الكتلة األحيائية للغابات بعد انحسار مساحتها.

مساحة الغابات: قطعة من األرض تفوق مساحتها 0.5 هكتار، 
تغطيها أشجار يتجاوز ارتفاعها 5 أمتار، وتتجاوز فيها المساحة 

المظّللة 10 في المائة من المساحة اإلجمالية، أو أرض تضّم 
أشجارًا يمكن أن تبلغ هذا الحد من االرتفاع إذا بقيت. وتستثنى 
من هذا التعريف األراضي التي يغلب عليها االستخدام الزراعي 

أو الحضري، وتلك التي تنبت فيها أشجار ضمن نظام اإلنتاج 
الزراعي )كاألشجار المثمرة وأشجار الغابات التي تستخدم 
ألغراض زراعية(، واألشجار التي ُتزرع في حدائق المدن. 

وتدخل أيضًا في حساب مساحة الغابات الفعلّية المساحات 
التي ُيعاد تشجيرها ولم تبلغ بعد ولكن من المتوقع أن تبلغ نسبة 

الغطاء المظّلل فيها 10 في المائة وال ارتفاع األشجار 5 أمتار، 
والمساحات غير المشّجرة بفعل تدّخل بشري أو عوامل طبيعية 

والتي ُيتوقع أن تنمو من جديد.

سحب المياه العذبة: مجموع كمية المياه العذبة التي ُتسحب، 
وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة.

نضوب الموارد الطبيعية: القيمة النقدية لنفاد موارد الطاقة 
والموارد المعدنية وموارد الغابات، وُتحسب بالنسبة المئوية من 

الدخل القومي اإلجمالي.

االدخار الصافي المعدل: يساوي المدخرات الوطنية الصافية 
زائد اإلنفاق على التعليم ناقص استنزاف الطاقة والمعادن 

والغابات، واألضرار الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

والجسيمات. وتساوي المدخرات الوطنية الصافية االدخار 
القومي اإلجمالي ناقص قيمة استهالك رأس المال الثابت.

ين المستحق لغير المقيمين المسدد  ن الخارجي: نسبة الدَّ رصيد الديَّ
بالعملة األجنبية، أو بسلع أو خدمات، من الدخل القومي اإلجمالي.

اإلنفاق على البحث والتطوير: اإلنفاق الجاري والرأسمالي )العام 
والخاص( على األنشطة االبتكارية الهادفة إلى زيادة المعرفة، بما 

في ذلك المعرفة الشاملة لقضايا اإلنسانية والثقافة والمجتمع، 
واستخدامها في تطبيقات جديدة. وهي تشمل األبحاث 

األساسية والتطبيقية، والتطوير التجريبي. 

دليل ترّكز الصادرات : يقيس نسبة ترّكز المنتجات المصّدرة  
)ويعرف أيضًا بمؤشر هرفندال-هيرشمان(. ويعني اقتراب 
قيمة الدليل من 1 أن صادرات البلد مرّكزة على عدد قليل 

من المنتجات، واقترابها من 0 أن الصادرات موزعة على نحو 
متجانس على عدد أكبر من المنتجات، ما يدّل على تنّوع 

االقتصاد.

نسبة الشريحة الخمسية من الدخل، متوسط التغّير السنوي: 
التغّير في نسبة متوسط دخل أغنى 20 في المائة من السكان 

إلى متوسط دخل أفقر 20 في المائة منهم في الفترة 2000-
2014، مقسومًا على عدد السنوات.

دليل الفوارق بين الجنسين، متوسط التغّير السنوي: التغّير 
في دليل الفوارق بين الجنسين في الفترة 2005-2015 مقسومًا 

على عدد السنوات.

السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد، متوسط التغّير 
السنوي: التغّير في نسبة السكان الذين يعيشون في فقر متعدد 

األبعاد في الفترة 2005-2014 مقسومًا على عدد السنوات.

نسبة إعالة المسنين: النسبة المتوّقعة للسكان في سن 65 سنة 
وأكثر إلى السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وُتحسب على 
أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل )من الفئة 

العمرية 15-64 سنة(.

مصادر البيانات

.World Bank 2016a :10 األعمدة 1 إلى 4 و7 إلى

العمود 5: حسابات مكتب  تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2016a بيانات حول مساحة الغابات من

.FAO 2016b :6 العمود

.UNCTAD 2016 :11 العمود

العمود 12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2016a بيانات من

العمود 13: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
سالسل البيانات الزمنّية في دليل الفوارق بين الجنسين.

 العمود 14: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
سالسل البيانات الزمنّية في دليل الفقر المتعدد األبعاد. 

 .UNDESA 2015a :15 العمود

 

270    |    تقرير التنمية البشـرية 2016



المناطق 
الدول العربية )20 بلدًا أو أرضًا(

والسودان،  السورية، وجيبوتي،  العربية  والجمهورية  والجزائر،  وتونس،  والبحرين،  المتحدة،  العربية  واإلمارات  األردن، 
العربية  والمملكة  والمغرب،  ومصر،  وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  وقطر،  فلسطين،  ودولة  وعمان،  والعراق،  والصومال، 

واليمن السعودية، 

شرق آسيا والمحيط الهادئ )24 بلدًا(

مارشال،  وجزر  سليمان،  وجزر  ليشتي،   - وتيمور  وتونغا،  وتوفالو،  وتايلند،  وباالو،  الجديدة،  غينيا  وبابوا  إندونيسيا، 
والفلبين،  وفانواتو،  والصين،  وساموا،  الشعبية،  الديمقراطية  الو  وجمهورية  الديمقراطية،  الشعبية  كوريا  وجمهورية 
وناورو الموحدة،  الواليات   - وميكرونيزيا  وميانمار،  ومنغوليا،  وماليزيا،  وكيريباس،  وكمبوديا،  نام،  وفييت  وفيجي، 

أوروبا وآسيا الوسطى )17 بلدًا(

والجبل  وتركيا،  وتركمانستان،  وبيالروس،  والهرسك،  والبوسنة  وأوكرانيا،  وأوزبكستان،  وألبانيا،  وأرمينيا،  أذربيجان، 
األسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، 

وكازاخستان

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )33 بلدًا(

دولة   - وبوليفيا  وبنما،  وبليز،  وبربادوس،  والبرازيل،  وباراغواي،  وأوروغواي،  وبربودا،  وأنتيغوا  وإكوادور،  األرجنتين، 
وسانت  ودومينيكا،  الدومينيكية،  والجمهورية  البهاما،  وجزر  وجامايكا،  وتوباغو،  وترينيداد  وبيرو،  القوميات،  متعددة 
فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسورينام، وشيلي، وغرينادا، وغواتيماال، 
وغيانا، وفنزويال – الجمهورية البوليفارية، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس

جنوب آسيا )9 بلدان(

أفغانستان، وإيران - الجمهورية اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وبوتان، وسري النكا، وملديف، ونيبال، والهند

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى )46 بلدًا(

إثيوبيا، وإريتريا، وأنغوال، وأوغندا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وجزر القمر، وجمهورية 
السودان،  جنوب  أفريقيا،  وجنوب  المتحدة،  تنزانيا  وجمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى،  أفريقيا 
ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسوازيلند، وسيراليون، وسيشيل، والغابون، وغامبيا، 
وغانا، وغينيا، وغينيا – بيساو، وغينيا اإلستوائية، وكابو فيردي، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبريا، 

ونيجيريا والنيجر،  ونامبيا،  وموزامبيق،  وموريشيوس،  وموريتانيا،  ومالوي،  ومدغشقر،  ومالي،  وليسوتو، 

.www.unohrlls.org مالحظة: البلدان المدرجة في مجاميع أقل البلدان نموًا والدول النامية الجزيرية الصغيرة ُحّددت وفق تصنيفات األمم المتحدة المتاحة على الموقع
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Empowered lives. 
Resilient nations. 

الحريات  توسيع  يجب  البشرية.  التنمية  نهج  فرادة  التعميم  في 
الجميع،  بل  الغالبية  وال  منهم  البعض  ليس  الناس،  جميع  لتشمل 
في كل مكان من العالم، فيستطيعون العيش بملء إمكاناتهم في 
الحاضر والمستقبل. هذا أيضًا هو جوهر خطة عام 2030 وأهداف 
التنمية المستدامة: أاّل ُيهمل أحد. التنمية البشرية يجب أن تكون 

 . للجميع
التنمية  في  كبير  تقدم  القرن  من  األخير  الربع  خالل  أحرز  وقد 
بعيدًا عن  متفاوتًا  بقي  التقدم  لكن  المليارات.  أثرى حياة  البشرية 
متناول مجموعات وجماعات ومجتمعات. وبقي البعض عند الحد 
وبقي  الحد.  هذا  دون  اآلخر  والبعض  البشرية،  التنمية  من  األدنى 

معّينة.  أو في ظروف  مواقع  الحرمان متجذرًا في 
للجميع،  البشرية  التنمية  تحقيق  تعوق  كبيرة  حواجز  تزال  وال 
االجتماعية  والعالقات  الهويات  في  الجذور  عميق  بعضها 
القوانين  في  والتمييز  المستشري،  العنف  مثل  والسياسية، 
السياسية،  المشاركة  في  التوازن  وانعدام  االجتماعية،  واألعراف 

الفرص.  توزيع  في  المساواة  وعدم 
والتنمية البشرية ال تتوقف عند تلبية االحتياجات األساسية، بل 
عالم  في  أهمية  تزداد  واالستقاللية، حقوق  الصوت  إلى  تتجاوزها 
سريع التغّير وحياة تختلف ظروفها. التنمية البشرية ُتعنى بالقدرة 
على التصرف، وتقرير المصير، وحرية االختيار والتأثير على النتائج. 

التركيز  إعادة  من  بد  ال  للجميع،  البشرية  التنمية  ولتحقيق 
من  نطاقها  وتوسيع  البشرية،  التنمية  نهج  جوانب  بعض  على 
القدرة  الرفاه إلى  القدرات الجماعية؛ من  الفردية إلى  اإلمكانات 
المشاركة.  إلى  التنّوع  من  واالستقاللية؛  الصوت  إعالء  على 
المتوسطات  على  اليوم  بعد  التقييم  يقتصر  أن  يمكن  ال  كما 

الكمية.  واإلنجازات 
استراتيجية  تستدعي  بعد  التنمية  تشملهم  لم  الذين  فرعاية 
المهملين من خالل سياسات  إلى  الوصول  أربعة محاور هي:  من 
الخاصة،  االحتياجات  ذات  بالفئات  تدابير خاصة  اتخاذ  التعميم، 
ويجب  المهملين.  وتمكين  البشرية،  التنمية  منعة  تحصين 
العالمي  المستوى  على  بإجراءات  الوطنية  السياسات  استكمال 
المؤسسات  بوالية  المتصلة  المسائل  إلى  التطرق  خالل  من 

وعملها. فيها،  اإلدارة  وهياكل  العالمية، 
وفي العالم اليوم ما يكفي من األسباب للتمسك باألمل بإمكانية 
التغيير والتحويل. وما يبدو اليوم تحديًا يمكن تذليله غدًا. فأمام 
العالم أقل من 15 سنة لتحقيق الخطة الطموحة بعدم إهمال أحد. 
سبيل  في  جاهدين  سنعمل  واأليدي،  والعقول  القلوب  وبجمع  
اإلنسان  بين  للتوازن  ونسعى  الشراكات  واالزدهار، سنبني  السالم 
ومعًا  معًا،  المنتهى  نبلغ  األهداف،  هذه  تتحقق  وحالما  واألرض. 

ننظر إلى الوراء فال نرى أحدًا. 

"حّققت البشرية على مدى األعوام الخمسة والعشرين الماضية إنجازات تزرع األمل في تقدم للمستقبل، ويمكننا أن نبني على ما حققناه، 
ونستكشف إمكانات جديدة للتغلب على التحديات، ونبلغ ما بدا يومًا خارج اإلمكان. فتحقيق اآلمال ممكن." 

— هلن كالرك، مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

"التنمية البشرية للجميع التزام يتجاوز حدود بالدنا، ونأمل أن يثمر عملنا أثرًا طيبًا وقيمة مضافة في حياة مواطني البلدان األخرى."

— خوان مانويل سانتوس، رئيس جمهورية كولومبيا وحائز جائزة نوبل للسالم لعام 2016

"مسؤوليتنا جميعًا، يومًا بعد يوم، أن نجعل االستدامة مبدًأ نسترشد به، من موقعنا كسياسيين وصانعي قرارات، مسؤولين في قطاع 
المستقبل."  إلى  نتطلع فعاًل  والمجتمع، وأفراد  األعمال 

— د. أنجيال ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا االتحادية

الموارد  فعالية، وتوجيه  أكثر  وبرامج  وتنفيذ سياسات  نحو وضع  أساسية  أولى  والحرمان في خطوة  الفقر  فهم  التعمق في  بد من  "ال 
األثر."   أكبر  لها  يكون  إلى حيث  الشحيحة 

— ميليندا غيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس

"التنمية البشرية تعني التعميم، فلكل حياة قيمتها، والجميع متساوون من حيث قيمة الحياة. وال بد من تحقيق االستدامة في التنمية 
البشرية إلثراء حياة كل إنسان، فنتمكن جميعًا من عيش الحياة بملء إمكاناتنا." 

— سليم جهان، المؤلف الرئيسي للتقرير

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
One United Nations Plaza

New York, NY 10017
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