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إخالء المسؤولية. ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، وال في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان لمكتب تقرير التنمية 
 البشرية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن المركز القانوني ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو بشأن سلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها 

أو حدودها. تشير الخطوط المنقطة والمتقطعة على الخرائط إلى حدود تقريبية قد ال يكون هناك بعد اتفاق تام بشأنها.

 االستنتاجات والتحليالت والتوصيات الواردة في هذا التقرير، كما هو الحال في التقارير السابقة، ال تمثل الموقف الرسمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 أو ألي من الدول األعضاء في األمم المتحدة التي تشكل جزءًا من المجلس التنفيذي فيه. وال يدعمها بالضرورة األشخاص المذكورون في الشكر والتقدير 

أو المشار إليهم في التقرير.

ال يعني ذكر أسماء شركات أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يدعمها أو يوصي بها أكثر من الشركات األخرى ذات الطبيعة المماثلة التي ال يرد ذكرها.

بعض األرقام الواردة في الجزء التحليلي من التقرير، حيثما ذكرت، هي تقديرات لمكتب تقرير التنمية البشرية أو لمساهمين آخرين في التقرير، وليست بالضرورة 
إحصاءات رسمية للبلد أو المنطقة أو اإلقليم المعني الذي يمكن أن يعتمد طرقًا بديلة. جميع األرقام الواردة في المرفق اإلحصائي مستمدة من مصادر رسمية 

في المقاييس المركبة. اتخذ مكتب تقرير التنمية البشرية جميع االحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذه المطبوعة. لكّن المادة المنشورة 
توّزع من دون أي نوع من الضمانات، سواء صراحًة أم ضمنًا.

 تقع مسؤولية تفسير المادة واستخدامها على عاتق القارئ. ال يكون مكتب تقرير التنمية البشرية وال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسؤواًل، في أي حال 
من األحوال، عن أي أضرار ناجمة عن استخدامها.

ُطبع التقرير في الواليات المتحدة األمريكية، من قبل شركة AGS التابعة لشركة RR Donnelley، باستخدام أوراق خالية من عنصر الكلورين ومصدقة من مجلس 
رعاية الغابات. استخدم في الطبع حبر نباتي األصل.

المتحدة اإلنمائي منذ  برنامج األمم  الصادرة عن  العالمية  البشرية  التنمية  لعام 2019 هو أحدث إصدار في سلسلة تقارير  البشرية  التنمية  تقرير 
عام 1990. وهو مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع واالتجاهات والسياسات اإلنمائية، بالتحاليل واألدلة. 

ويمكن االطالع على الموارد اإلضافية المتعلقة بتقرير التنمية البشرية لعام 2019 على 
المترجمة  والنسخ  الرقمية،  النسخ  ذلك  في  بما   ،http://hdr.undp.org الموقع 
التفاعلية،  اإللكترونية  والنسخة  لغات،  عشر  من  أكثر  في  المتاحة  العامة  واللمحة 
ومجموعة الورقات األساسية والبحثية المعّدة في إطار التقرير، والبيانات المصّورة 
للمصادر  مفصلة  وشروح  البشرية،  التنمية  لمؤشرات  البيانات  وقواعد  التفاعلية 
المواد  من  وغيرها  القطرية،  والمالمح  المركبة،  األدلة  في  المستخدمة  والمنهجيات 
ويتضّمن  والوطنية.  واإلقليمية  العالمية  السابقة  البشرية  التنمية  وتقارير  األساسية 

الموقع اإللكتروني أيضًا التصحيحات واإلضافات.

والنقاط  متغّير.  عالم  في  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه  الغالف  يصّور 
المساواة. واأللوان  األبعاد ألوجه عدم  المعقدة والمتعددة  الطبيعة  إلى  الملّونة ترمز 
النارية في خلفية الغالف تعّبر عن التغّير التكنولوجي الكاسح وأزمة المناخ الحادة، 
القرن  في  البشرية  التنمية  تحقيق  في  التقدم  مسار  على  أثر  من  لهما  سيكون  وما 

الحادي والعشرين.
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فريق العمل

مدير المكتب والمؤلف الرئيسي
بيدرو كونسيساو

البحث واإلحصاءات
جاكــوب أســا، وتانغافيــل باالنيفــل، وهيربيرتــو تابيــا، وكرولينــا ريفيــرا، وجــورج رونالــد غــراي، ونرجــس غوالســان، 
وسيســيليا كالديــرون، وميلــوراد كوفاســفيك، وبرايــن لوتــز، وكريســتينا لينجفيلــدر، وتانــي موكوباديــاي، وشــيفاني نيــار، 

ويو-تشــي هســو

اإلنتاج واالتصاالت والعمليات
ودارشــاني  راثــور،  ويمنــى  ديفيــس،  وأندريــا  جاهيــك،  وأدميــر  تورتشــي،  وإلــودي  برنــال،  وأوســكار  أورتوبيــا،  آنــا 
ســينيفيراتني، وفــي هواريــز شــاناهان، وبوتاغــوز عبدريافــا، وريزارتــا غــودو، وســارانتويا مينــد، وســيكوان برايــس هوانــغ، 

وجــون هــول، ونــو نــو ويــن

المساهمون من خارج البرنامج
الفصــل الثالــث )مختبر الالمساواة العالميــة(: تومــاس بيكيتــي، ولــوكاس تشانســيل، وإمــوري جيثيــن، ودينيــس كونيــو، 

وأليكــس ميكزوفســكي

األطــر واإلضــاءات: إليزابيــث أندرســون، وميشــيل باتشــيليت، وبــاس فــان بافيــل، وجيمــس فوســتر، وبــن فيليبــس، 
وديفيــد كــودي، ونــورا لوســتيغ

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
في موجات التظاهرات التي تجتاح بلدانًا عديدة 
إشارة واضحة إلى أن مجتمعنا المعولم ليس على ما 

يرام، رغم كل ما أحرز من تقدم.
يتجه الناس إلى الشارع ألسباب مختلفة من ثمن 
المطالبات  إلى  البنزين  أسعار  أو  القطار  تذكرة 

السياسية باالستقالل.
المطالب  هذه  لجميع  المشترك  المحرك   أما 
إزاء  باإلحباط  المتفاقم  العميق  الشعور   فهو 

عدم المساواة.
العالم  يعم  ما  مع  التعامل  كيفية  فهم  ويتطلب 
الدخل  وراء  “ما  إلى  النظر  اضطراب   من  اليوم 
والمتوسط  والحاضر”، وهذا موضوع هذا العدد من 

تقرير التنمية البشرية.
وفي أحيان كثيرة، يوضع عدم المساواة في إطار 
االقتصاد ويقاس انطالقًا من مبدأ أن كسب األموال 

أهم ما في الحياة.
لكن المجتمعات ترزح تحت وطأة هذا االفتراض. 
وفي حين يلجأ الناس إلى االحتجاج ليبقوا على ما 
في جيوبهم من المال، يبقى النفوذ صاحب الكلمة 
الفصل: نفوذ القلة، وعجز الكثرة، والنفوذ الجماعي 

الذي يمّكن الناس من المطالبة بالتغيير.
المصالح  تناول  الدخل  بتخطي  والمقصود 
التي  المتجذرة – األعراف االجتماعية والسياسية 
شعب  وثقافة  تاريخ  في  عميقًا  جذورها   تضرب 

أو مجموعة.
وفي ما وراء الحاضر، يكشف تقرير التنمية البشرية 
لعام 2019  نشوء جيل جديد من أوجه عدم المساواة.
المعيشة  مستويات  في  الفجوة  تضيق  وإذ 
األساسية، وتفلت أعداد غير مسبوقة من براثن الفقر 
والجوع والمرض، تتطور اإلمكانات التي يحتاج إليها 

الناس للمنافسة في المستقبل.
فقد نشأت فجوات جديدة، كما في التعليم العالي 
التي كانت  الفرص  العريض –  النطاق  إنترنت   وفي 
حاسمًة  اليوم  أصبحت  الكماليات  من  السابق   في 
في التنافس واالنتماء، ال سيما في اقتصاد المعرفة، 
حيث ال سّلم الرتقاء عدد متزايد من الشباب المتعلم 

المتصل بالعالم.
وفي الوقت نفسه، تمعن عوامل تغّير المناخ وأوجه 
عدم المساواة بين الجنسين والنزاعات العنيفة في 
دفع وتثبيت أوجه عدم المساواة المزمنة والمستجدة 
البشرية،  التنمية  على حد سواء. وكما يبّين تقرير 
سيؤدي الفشل في التصدي لهذه التحديات الُنظمية 

القّلة  نفوذ  وتوطيد  المساواة  عدم  ترسيخ  إلى 
وهيمنتها السياسية.

ما نراه اليوم هو قمة الموجة  في عدم المساواة. أما 
ما سيحدث بعد فرهن بخياراتنا. فكما أّن عدم المساواة 
األطفال  وفرص  حريات  ويحدد  الوالدة  منذ  يبدأ 
والبالغين والمسنين، بل أيضًا حريات وفرص األجيال 
المقبلة، كذلك يمكن لسياسات مكافحة عدم المساواة 

أن تغطي دورة الحياة كاملة.
فمن االستثمارات قبل االنخراط في سوق العمل في 
صحة األطفال الصغار وتغذيتهم إلى االستثمار في 
سوق العمل وفي ما بعده، في ما يتعلق بالحصول على 
والخدمات  األجور  من  األدنى  والحد  المال  رأس 
السياسات  وواضعي  السياسيين  أمام  االجتماعية، 
مجموعة واسعة من الخيارات التي، إذا ما اتخذت بما 
يناسب سياق كل بلد أو مجموعة، ستتحّول استثمارًا 

مدى الحياة في المساواة واالستدامة.
بمعالجة  بااللتزام  يبدأ  الخيارات  هذه   واتخاذ 
تعقيد التنمية البشرية – باالبتكار والتجديد لمساعدة 
أهداف  تحقيق  على  المحلية  والمجتمعات  البلدان 

التنمية المستدامة.
المتحدة  األمم  برنامج  رسالة  جوهر  هو   هذا 
اإلنمائي: أن نعمل مع البلدان واألقاليم المئة والسبعين 

التي نخدمها.
سين،  أمارتيا  البروفسور  طرح  عامًا   40 منذ 
غايًة  يبدو  البشرية، سؤااًل  التنمية  لمبدأ  المؤسس 
ببساطة  المساواة في ماذا؟ فأجاب  البساطة:  في 
نبني  كي  تهمنا  التي  األمور  في  المساواة  مماثلة: 

المستقبل الذي نتوق إليه.
تجديد  على  تساعدنا  سين  البروفيسور   كلمات 
واألسواق  النمو  من  أبعد  النظر  على   رؤيتنا؛ 
لفهم ما يدفع الناس إلى الشوارع احتجاجًا وما يسع 

القادة فعله.
أود أن أشكر من رافقونا في هذه الرحلة االستكشافية 
على مدى 12 شهراً، وأدعوكم إلى االنضمام إليها من 

خالل قراءة هذا التقرير.

أكيم شتاينر
المدير التنفيذي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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شكر وتقدير
إعداد تقرير التنمية البشرية مسعى جماعي فعًال. 
إنه ثمرة مساهمات رسمية وغير رسمية لعديدين 
ومؤسسات عّدة. وال يعّبر ما تتضمنه هذه الصفحات 
عن كل ما بذل من جهود في تبادل األفكار والتفاعل 
والتشارك والتعاون. وهذا الشكر ليس أكثر من لفتة 
متواضعة لتقدير جهود كل من كّرس وقته وطاقته 
بسخاء للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية 
ولم  شاركوا  كثيرين  من  االعتذار  مع   ،2019 لعام 
يرقى  أن  كمؤلفين،  ونتمنى،  أسماؤهم.  تدرج 
التي  القّيمة  المساهمات  مستوى  إلى  المحتوى 
تلقيناها، وأن يقدم قيمة مضافة إلى تقرير التنمية 
لألمم  العامة  الجمعية  فيه  ترى  الذي  البشرية 
أنه  المتحدة “نتاج عملية فكرية مستقلة” وتعتبر 
بالتنمية  الوعي  سوية  رفع  في  هامة  أداة  “يمّثل 

البشرية في جميع أنحاء العالم”.
المجلس  أعضاء  إلى  أواًل  بالشكر  نتوجه 
االستشاري، الذي عمل تحت القيادة الفعالة لتوماس 
بيكيتي وثارمان شانموغاراتنام، وهم أولو أجاكايي، 
وكوشيك باسو، وهارون بورات، وديفيد غروسكي، 
غورنيك،  سي  وجانيت  ستيوارت،  وفرانسيس 
وفرانسيسكو فيريرا، ورافي كانبور، ونورا لوستيج، 
وتشونلينغ لي، وإنريكو ليتا، ولورا شينشيال ميراندا، 

ونجوغونا ندونغو.
قّدم  االستشاري،  المجلس  لمشورة  واستكمااًل 
بشأن  توجيهات  اإلحصائي  االستشاري  الفريق 
جوانب عدة متعلقة بالمنهجية والبيانات، ال سيما 
بالشكر  البشرية. ونتوجه  التنمية  أدّلة  في حساب 
وأوليفر  تشوا،  أ.  ألبينا  الفريق:  أعضاء  جميع  إلى 
لويس  وبيدرو  جوليف،  ميتشل  ودين   تشينغانيا، 
دو ناسيمنتو سيلفا، وماكس روسر، ومارك فليرباي، 
وييمي كايل، وستيفن كبسوس، وجايا كريشناكومار، 
كيركباتريك،  وروبرت  كوبينز،   ولودجارد 
هالدورسون،  وماري  الدين،  محي  عزير  ومحمد 

وفريدريك هوبلر.
دون  سخية،  اقتراحات  آخرون  كثيرون  وقدم 
سابينا  ومنهم  رسمي،  استشاري  بدور  االضطالع 
ويوكيو  باتاشاريا،  وعمار  أناند،  وسودهير  ألكير، 
خاراس،  وهومي  تورجرسون،  وسينوي  تاكاسو، 
وأنجوس ديتون، وشانتا ديفاراجان، وأليكس ريد، 
وكارولينا سانشيز-بارامو، وخوان سومافيا، وبول 
وكارول  غاسبار،  وفيتور  سين،  وأمارتيا  سيغال، 
وميشيل  كوراك،  ومايلز  كليف،  وسارة  غراهام، 

المونت، وسانتياغو ليفي، وأكو موتو، وآمبر نياران، 
وكينيث هارتغن، ومايكل وولكوك.

الخطية  للمساهمات  أيضًا  تقديرنا  عن  ونعرب 
الالمساواة  مختبر  في  وزمالئنا  شانسيل  للوكاس 
العالمية في الفصل الثالث من التقرير. وساهم في 
أندرسون،  إليزابيث  من  كل  واإلضاءات  األطر 
وجيمس  بافيل،  فان  وباس  باتشيليت،  وميشيل 
فوستر، وبن فيليبس، وديفيد كودي، ونورا لوستيغ، 
ومزدوجي  والمثليين  للمثليات  الدولية  والرابطة 
صفات  وحاملي  الجنس  ومغايري  الجنسي  الميل 
في  السالم  لبحوث  الدولي  والمعهد  الجنسين، 
المعلومات  ورقات  إعداد  في  وساهم  أوسلو. 
غودرون  من  كل  الخطية  والمدخالت  األساسية 
أنطونيو  وخوسيه  أوسالنر،  وإريك  أوستبي، 
أوكامبو، وفابريزيو برناردي، وماثيو برونواسر، وإلز 
ومارثا  بيزيمر،  وديرك  بيرمانير،  وإيناكي  بالفجو، 
تشن، وسيريان دالوم، وسيري آس روستاد، ومارتين 
فان زومرين، ودييجو سانشيز-أنكوشيا، وجيروين 
ك.  وجيمس  شيفرين،  وأنيا  سميتس،  ب.ج.م. 
فياال،  وأوليفيي  غوش،  وجاياتي   غالبرايث، 
وإيمانويل  كاباندا،  وباتريك  فيتزجيرالد،  وفالبي 
موكليف،  وهوفارد  مارتينيز،  وجوليانا   ليتوز، 
ومارتن هيلبرت، وجون هيليويل، وكيفن واتكينز. 

لهم جزيل الشكر.
وعقد في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 
2019 عدد من المشاورات مع خبراء في الموضوع 
وخبراء إقليميين، بما في ذلك في باريس، وبون، 
والدوحة،  وجنيف،  وبيروت،  آيرس،  وبوينس 
ونور  ومراكش،  والقاهرة،  وطوكيو،  والرباط، 
على  خاص  بشكر  ونتوجه  ونيروبي.  سلطان، 
المدخالت التي قدمها خالل  هذه المشاورات كل 
من هالة أبو علي، وتهامي أبي، ولورا أداتي، وباولو 
آل خليفة،  أحمد  بن  والشيخ عبد هلل  إستيفيس، 
وأندريا  األنصاري،  وياسمين  ألفاريدو،  وفاكوندو 
وتشوكوكا  أوردونيز،  وأندريا  أوخيدا،  فياريال 
ومونيكا  بارماكسيز،  ميميس  وإميل  أونيكوينا، 
باليسترا،  وكارلوتا  باالكريشنان،  وراديكا  باشون، 
وكراالي بايباتيروفا، وأليخان بايمينوف، وإبراهيم 
وديبابريا  بالنشيت،  وتوماس  البدوي،  أحمد 
بيكاريا،  ولويس  بيسيو،  وروبرتو  بهاتاشاريا، 
وحاتم  التيجاني،  وحامد  تشوبريك،  وألكسندر 
ومها  خاتون،  وفهميدة  حسين،  وأمينة  جمالي، 
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وبول  وويدراوغو سايوبا،  رمضان،  ورشا  الرباط، 
ستابس، وهالة السعيد، وأندريه دي ميلو إي سوزا، 
وشو  شوقي،  وشيرين  شاتورفيدي،  وساشين 
عثمان،  وماجد  الخالق،  عبد  وتهامي  شيولي، 
وكزافيي عودينوت، وكريستينا غاالش، ومانويل 
غالف، وشيرين غنيم، وليانا غوكاسيان، وأموري 
موريسيو  ورينيه  الفارس،  الرازق  وعبد  غيثين، 
الفضالة،  وأسماء  فين،  دي  فان  وبيتر  فالديس، 
كليم،  وأليكس  كروغمان،  وبول  فلفول،  وإلياس 
وكريستوف  الرا،  دي  وتوماس  كوليتش،  ونيفينا 
ماتكوفيتش،  وغوردانا  ليفني،  وإريك  الكنر، 
ونجالء  ماوريسيو،  وروكسانا  ماركيز،  ورودريغو 
موراليس،  وسيلو  مقدسي،  وبول  مراد،  علي 
نصار،  وهبة  ميرا،  وماركو  موريلي،  وسالفاتوري 
نصر، وهبة هندوسة، وغونزالو هيرنانديز- وربيع 
ليكونا، ونو واه وين، وكاي يبينغ، وسابينا يميري، 
وستيفن يونغر. وقدم الدعم عدٌد كبير من األفراد 
التي  المشاورات  )ترد  هنا  جميعًا  ذكرهم  يصعب 
http://hdr.undp.org/en/ الموقع  على  عقدت 
من  المزيد  أسماء  وترد   ،towards-hdr-2019
قع  لمو ا على  كين  ر لمشا ا و ء  كا لشر  ا
http://hdr.undp.org/en/acknowledge-
من  قدمته  بما  أيضًا  وننوه   .)ments-hdr-2019
المؤسسات  ومساعدة  دعم  وأنشطة  مساهمات 
الشريكة، بما فيها المكاتب اإلقليمية والقطرية في 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
واستفاد التقرير، في كل فصل، من استعراضات 
أقران أجراها بول أنان، وزاكاري بارولين، وكيت إ. 
وديدييه  تافاريس،  مينديز  ومارينا  بيكيت، 
جاكوبس، وداني دورلنغ، وسانجاي ريدي، وباسكال 
سيمانز،  وروبرت  سيرياني،  وليديا  آمانز،  سانت 
ونيكوالس شورت، وليونارد غوف، وألكسندر ف. 
فياال،  وأوليفر  فرانشيسي،  وماورا  غيفوركيان، 
رودريغيز  وكارلوس  كازا،  وسيلبا  فيهر،  وكسابا 
كلوغمان،  وجيني  كريشنا،  وأنيرودا  كاستالن، 
البالنت،  وبينوا  كيكي،  ودانييلي  كول،  وميغان 
وماكس الوسون، ومارك مورغان، وتيريزا مونزي، 

وبرايان نوالن.
ونتوجه بالشكر لعديد من الزمالء في منظومة 
األمم المتحدة الذين ساهموا في إعداد التقرير من 
التعليقات  تقديم  أو  المشاورات  استضافة  خالل 
والمشورة، ومنهم، ثوكوزايل روزفيدزو، وسوراب 
اللجنة  من  موينغوا،  تانيارادزوا  وبروسبر  سينها، 
وأليسيا  أريناس،  وألبرتو  ألفريقيا؛  االقتصادية 
ونونزيا سابوريتو، وماريو سيمولي، من  بارسينا، 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي؛ وخالد أبو اسماعيل، ونيرنجان سارنجي، 
وأسامة صفا، من اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
وروجر  سيكرلر،  وبيرين  )اإلسكوا(؛  آسيا  لغربي 
من  كون،  وستيفان  غريمشو،  وداميان  غوميس، 
منظمة العمل الدولية؛ وأسترا بونيني، وهوي واي 
سميديس،  ومايكل  رويغ،  ومارتا  تشينغ،  جاكي 
وإليوت  موخيرجي،  وشانتانو  الفلور،  ومارسيلو 
إدارة  من  يانغ،  ووينيان  هافينغا،  وإيفو  هاريس، 
األمم  في  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 
المتحدة؛ ومانوس أنتونينيس، وبالل فؤاد بركات، 
المتحدة  األمم  منظمة  من  دادي،  كريستينا  وآنا 
والكشمي  )اليونسكو(؛  والثقافة  والعلم  للتربية 
ومارك  تشاندي،  ولورانس  باالجي،  ناراسيمهان 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  من  هيريوارد، 
شدياق،  وجورج  بانيهاني،  وشمس  )اليونيسف(؛ 
وشياوجون غريس وانغ، من مكتب األمم المتحدة 
وبول الد من  الجنوب؛  بلدان  بين  ما  للتعاون في 
االجتماعية؛  التنمية  لبحوث  المتحدة  األمم  معهد 
وراشيل جيسيلكويست، وكونال سين، وكارلوس 
االقتصاد  لبحوث  العالمي  المعهد  من  غرادين، 
ومارغريت  المتحدة؛  األمم  جامعة  في  اإلنمائي 
األمم  برنامج متطوعي  وإيما مورلي، من  كارول، 
ستاب،  وسيلك  رازافي،  وشهرشوب  المتحدة؛ 
المتحدة  األمم  هيئة  من  ماجومدار،  وشروتي 
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم 
 المتحدة للمرأة(؛ وثيادورا سويفت كولر، من منظمة 

الصحة العالمية.
األمم  برنامج  في  الزمالء  من  العديد  وقدم 
المتحدة اإلنمائي المشورة والتشجيع. ولم تقتصر 
لوبيز  توجيهات جوزيف ديكروز، ولويس فيليبي 
كالفا، وميشيل كاندوتي، وعبد هلل مار ديي، على 
تقرير  مكتب  توّجه  رسمت  بل  التقرير  محتوى 
التنمية البشرية في السنوات القادمة. والشكر لكّل 
وميريانا  أليرز،  ومارسيل  أرامايو،  فرناندو  من 
بيريز،  إيغلوي، وإرنستو  إيغر، ونيكول  سبوالريك 
وإسونا دوغاروفا، وريناتا روبيان، وكينروي روش، 
شو،  وهيوليانغ  سالي،  وبن  زافاليتا،  ودييجو 
وناروي شيكي، وستيفن غولد، وألمودينا فرنانديز، 
وكاسي فلين، وغابرييال كاتربرغ، وفاليري كليف، 
وبويان كونستانتينوف، وراكيل الغوناس، وروبن 
وهبة،  ومراد  ميلينديز،  ومارسيال  ميركادو، 

ودوغالس ويب.
الموهوبين  المتدربين  بدعم  أيضًا  حظينا  وقد 
غفار،  وفرحين  جوتشالك،  ومايكل  بيرل،  أدريان 
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الوقائع،  ومدققي  هوانغ،  وشاو  كول،   وسنيها 
شيلينغز،  وتوبياس  توشيدلوفسكا،  إميليا 

وجيريمي ماراند.
بخالص  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب  ويتوجه 
الشكر إلى جمهورية كوريا لما قدمته من دعم مالي. 
التقرير  وهذا  التنمية  لبحوث  المستمر  فدعمها 

وتفانيها في هذا المجال هما موضع تقدير كبير.
والمصممين  المحررين  إلى  بالشكر  ونتوجه 
 Communications مؤسسة  في  المحترفين 
بروس  بقيادة   Development Incorporated
روس-الرسن، وهم كريستوفر تروت، وجو كابونيو، 

ونيك موشوفاكيس، وإلين ويلسون.
المدير  إلى  الشكر  بجزيل  نتقّدم  الختام،  وفي 
أكيم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذي 
تطلعاتنا  تصعيد  إلى  دائمًا  يدفعنا  الذي  شتاينر، 

ويمنحنا في الوقت نفسه حرية أن نتحلى بالجرأة. 
الجمهور  إلى  يتوجه  تقرير  إعداد  إلى  دعا  فقد 
وواضعي السياسات والخبراء، ألن ذلك هو السبيل 
نأمل أن  البشرية.  التنمية  للنهوض بقضية  الوحيد 

نكون قد ارتقينا إلى مستوى هذه التوقعات. 

بيدرو كونسيساو
مدير

مكتب تقرير التنمية البشرية
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89 عدم المساواة االقتصادية والتنمية البشرية    5-2
92 النزاع المسلح الداخلي وأوجه عدم المساواة األفقي    6-2
106 الصحافة االستقصائية تكشف عن عدم المساواة    1-3
109 ما هي مفاهيم الدخل التي نقيس؟    2-3
110 ماذا عن االستهالك؟    3-3
114 ما موقعك من سّلم توزيع الدخل العالمي؟    4-3
119 نمو دخل أدنى 40 في المائة — أعلى من المتوسط الوطني؟    5-3
151 المصالح واالحتياجات العملية واالستراتيجية للجنسين    1-4
153 هويات متداخلة ومتقاطعة    2-4

دليل األعراف االجتماعية المتعددة األبعاد للجنسين، قياس التحّيزات   3-4 
155 والتحامالت والمعتقدات   
159 إطار الرجولة    4-4
163 تغّير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين    5-4
165 هناك حاجة إلى بيانات أفضل حول عدم المساواة بين الجنسين    6-4
175 دخل األسرة المعيشية، وعدم المساواة، وانبعاثات غازات الدفيئة    1-5

من عصر الهولوسين إلى عصر األنثروبوسين: النفوذ ومن يمسك   2-5 
177 زمامه على عتبة حقبة جديدة   
187 حين ال يعود التاريخ دلياًل جيداً    3-5
189 آثار التحّول في النظم الغذائية العالمية على التنمية البشرية المستدامة    4-5
203 التكنولوجيا النقالة تعزز الشمول المالي    1-6

التكنولوجيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:   2-6 
209 تهيئة الظروف المناسبة   
212 الذكاء االصطناعي وخطر التحّيز: جعل أوجه عدم المساواة األفقي أسوأ؟    3-6
213 مبادئ إطار أخالقيات البيانات في المملكة المتحدة    4-6
217 حقوق الملكية الفكرية واالبتكار ونشر التكنولوجيا    5-6
227 تعزيز القدرات في الصين: التصدي لجذور عدم المساواة    1-7
227 إطالق إمكانات التعليم ما قبل االبتدائي للنهوض بالتنمية البشرية في إثيوبيا    2-7
228 استمرار الفوارق الصحية حتى مع التغطية الصحية الشاملة    3-7
230 خيارات وفرص تدريب الفتيات على الترميز البرمجي    4-7
235 المساواة بين الجنسين في سوق العمل    5-7
240 كيف يمكن أن يؤثر تركيز السوق بشكل غير متناسب على الفقراء    6-7
241 قوة إعادة التوزيع المالي    7-7

األشكال
حصة السكان التي تفيد بأن الدخل يجب أن يكون أكثر مساواًة ارتفعت   1 

2 بين العقد األول والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين   
األطفال المولودون في عام 2000 في بلدان تختلف في مستويات   2 

2 الدخل، سيوضعون حتى عام 2020 على مسارات غير متساوية   
ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: دراسة أوجه عدم المساواة في التنمية      3
3 البشرية تنتهي إلى خمس رسائل أساسية   
5 التمّعن في أوجه عدم المساواة    4
6 التنمية البشرية، من اإلمكانات األساسية إلى اإلمكانات المعززة    5

أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية والمعززة   6 
8 ال تزال عميقة الجذور بين بلدان العالم   
9 تقارب بطيء في اإلمكانات األساسية، تباعد سريع في اإلمكانات المعززة    7
10 التعليم والصحة مدى الحياة    8
12 أوجه عدم المساواة، واالختالالت في موازين القوى، وفعالية الحوكمة    9

التحّيز ضد المساواة بين الجنسين آخذ في االرتفاع: حصة النساء   10
والرجال في جميع أنحاء العالم التي ال تحّيز بين الجنسين في عرفها    

13 االجتماعي انخفضت بين عامي 2009 و2014   
بين عامي 1980 و2017، ارتفع الدخل بعد الضرائب بحوالي   11

    40 في المائة لدى أفقر 80 في المائة من السكان األوروبيين،
14 مقابل أكثر من 180 في المائة لدى أغنى 0.001 في المائة   
15 إطار لرسم سياسات لتصحيح أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية    12

إعادة توزيع الضرائب والتحويالت المالية المباشرة توضح معظم الفوارق   13 
16 في عدم المساواة في الدخل المتاح بين االقتصادات المتقدمة والناشئة   
16 استراتيجيات التعميم على الجميع في البلدان النامية حيث عدم المساواة    14
18 البصمة البيئية تتسع مع التنمية البشرية    15
19 يمكن للتكنولوجيا تولي بعض المهام، وكذلك استحداث مهام جديدة    16

حصة السكان التي تفيد بأن الدخل يجب أن يكون أكثر مساواًة  ج 1-1  
23 ارتفعت بين العقد األول والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين   

األطفال المولودون في عام 2000 في بلدان تختلف في مستويات   1-1 
29 الدخل، سيوضعون حتى عام 2020 على مسارات غير متساوية   

ما زال هناك عدم مساواة هائل في التنمية البشرية في جميع   2-1 
30 أنحاء العالم، 2017   
33 التنمية البشرية، من اإلمكانات األساسية إلى اإلمكانات المعززة    3-1

أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية والمعززة ال تزال عميقة   4-1 
34 الجذور بين بلدان العالم   

في جميع مناطق العالم، الخسارة في التنمية البشرية بسبب   5-1 
35 عدم المساواة آخذة بالتضاؤل، ما يعكس تقدمًا في اإلمكانات األساسية   
36 تقارب في اإلمكانات األساسية، وتباعد في اإلمكانات المعززة    6-1
38 استمرار عدم المساواة في العمر المتوقع ومعدل الوفيات    7-1
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تغّير عدم المساواة في العمر المتوقع، 2015-2005: بلدان   8-1 
التنمية البشرية المنخفضة تلحق بانخفاض العمر المتوقع عند الوالدة،   

40 لكنها تتأخر في العمر المتوقع في األعمار المتوقعة   
معدالت وفيات الرضع، محدد هام للعمر المتوقع عند الوالدة،   9-1 

41 ما زالت تتناقص في كل مكان، لكن هناك تدرجات كبيرة    
معدل الوفيات: تقارب في اإلمكانات األساسية، وتباعد   10-1 

41 في اإلمكانات المعززة   
كلما انخفضت التنمية البشرية في بلد، ازدادت الفجوة في الحصول   11-1 

44 على التعليم   
الفجوات في الحصول على التعليم بين األطفال والشباب كبيرة   12-1 

44 أيضًا ضمن البلدان   
45 تراجع عدم المساواة في التعليم االبتدائي والثانوي خالل العقد الماضي    13-1
46 ديناميات التحصيل العلمي، 2017-2007    14-1
47 تتزايد أوجه عدم المساواة في التعليم ما بعد الثانوي ضمن البلدان    15-1
48 اتساع نطاق عدم المساواة في توفر األطباء بين البلدان    16-1
48 درجات االختبار المتسقة عبر مجموعات التنمية البشرية    17-1
50 تتقارب وفيات األطفال مع التنمية البشرية، ولكن ليس ألفقر 20 في المائة    18-1

تمكن الحيلولة دون وفيات حوالي 846,000 طفل من بين 3.1 مليون   19-1 
50 إذا تقارب أفقر 20 في المائة مع المتوسط للبلد   

تتقارب معدالت التسّرب من المدارس مع التنمية البشرية، ولكن ليس   20-1 
51 ألفقر 20 في المائة   
61 وصف مراحل تطور اقتصادات السوق التاريخية  إ1-1-1 

ربط خطر المد بكوارث الفيضانات: تعزز المساواة االقتصادية والسياسية  إ2-1-1 
62 فرصة أن تصبح المؤسسات مكّيفة مع الظروف وتحول دون وقوع الكوارث    
65 نقل عدم المساواة في التنمية البشرية عبر دورة الحياة  إ1-2-1 
66 توزيع الرفاه الذاتي عبر العالم )مقاسًا برضا األشخاص العام عن حياتهم(  إ2-2-1 
68 يعيش حوالي 600 مليون شخص على أقل من 1.90 دوالر في اليوم  إ1-3-1 
69 يرتبط الفقر على مستوى أقل من 1.90 دوالر في اليوم بالفقر المتعدد األبعاد  إ2-3-1 
69 تعاني بلدان جنوب الصحراء األفريقية الكبرى أكثر أشكال الحرمان المتداخلة  إ3-3-1 

اإلرتقاء في الدخل عبر األجيال أقل في البلدان التي يكثر فيها   1-2 
74 عدم المساواة في التنمية البشرية   
76 التعليم والصحة مدى الحياة    2-2

ثبات التعليم عبر األجيال في البلدان التي يرتفع فيها عدم المساواة   3-2 
76 في التنمية البشرية   
77 الفوارق في المهارات تظهر في الطفولة المبكرة على أساس تعليم الوالدين    4-2

يؤثر الوضع االجتماعي واالقتصادي على مجاالت محددة من الصحة   5-2 
81 في مرحلة الحقة من دورة الحياة   
83 الفراغ في الوسط  في جنوب أفريقيا    6-2
90 كفاءة الحوكمة: حلقة ال تتناهى    7-2
105 الشفافية بشأن بيانات عدم المساواة شبه مفقودة في عشرات البلدان    1-3

ارتفع عدم المساواة في الدخل، على أساس حصة أغنى 10 في المائة   2-3 
111 من الدخل، في معظم المناطق منذ عام 1980، ولكن بمعدالت مختلفة   
112 عدم المساواة والنمو على الصعيد العالمي: منحنى الفيل    3-3

في عام 2010، بلغ نصيب أعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل ما نسبته   4-3 
53 في المائة من الدخل العالمي، وكان لينخفض إلى 48 في المائة   

113 في حال المساواة التامة في متوسطات الدخل بين جميع البلدان   
ازدادت نسبة متوسط دخل أعلى 10 في المائة إزاء الـ40 في المائة   5-3 

الوسطى بنحو 20 نقطة مئوية بين عامي 1980 و2016، ولكن نسبة   
متوسط دخل الـ40 في المائة الوسطى إزاء أدنى 50 في المائة   

114 انخفضت بما يبلغ 27 نقطة مئوية   
تغّيرت التفاصيل الجغرافية لكل شريحة مئوية من توزيع الدخل العالمي   6-3 

115 من عام 1990 إلى عام 2016   
بين عاَمي 1995 و2015، بقيت حصة الدخل ألعلى  10 في المائة   7-3 

في الشمال والغرب األفريقي مستقرة نسبيًا، في حين أن حصة أدنى   
117 40 في المائة انخفضت في الجنوب األفريقي   
ارتفعت حصة أعلى 1 في المائة من الدخل بقدر كبير في االتحاد الروسي      8-3
120 والصين والهند منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي   

ارتفعت حصة أعلى 10 في المائة من الدخل قبل الضريبة في الواليات   9-3 
المتحدة األمريكية من حوالي 35 في المائة في عام 1980 إلى حوالي   

123 47 في المائة في عام 2014   

بين عاَمي 1980 و2017، ارتفعت حصة أعلى 10 في المائة من أصحاب   10-3 
الدخل من الدخل القومي بعد الضريبة من 21 إلى 25 في المائة   

في أوروبا الشمالية في حين أن حصة أدنى 40 في المائة هبطت   
124 من 24 إلى 22 في المائة   

بين عاَمي 1980 و2017، ارتفع دخل أفقر 80 في المائة من السكان   11-3 
األوروبيين بما يقارب نسبة 40 في المائة في حين ارتفع دخل   

125 أعلى 0.001 في المائة من السكان بأكثر من 180 في المائة   
انخفضت حصة أدنى 40 في المائة من الدخل قبل الضريبة في الواليات   12-3 
المتحدة األمريكية من 13 في المائة في عام 1980 إلى 8 في المائة   
في عام 2017، في حين ارتفعت حصة أعلى 1 في المائة من حوالي   

126 11 في المائة إلى 20 في المائة   
بين عاَمي 1980 و2017، ارتفع متوسط حصة أدنى 40 في المائة   13-3 

من الدخل قبل الضريبة في أوروبا بنسبة 36 في المائة، في حين انخفض   
126 بنسبة 3 في المائة في الواليات المتحدة األمريكية   

متوسط الدخل قبل الضريبة لدى أعلى 10 في المائة في الواليات   14-3 
المتحدة األمريكية كان أعلى بحوالي 11 ضعفًا منه لدى أدنى   

40 في المائة في عام 1980، إال أن النسبة بين الفئتين بلغت 27 ضعفًا   
127 في عام 2017، أما النسبة في أوروبا، فازدادت من 10 إلى 12 ضعفاً   

انخفض، بين عاَمي 1981 و2017، متوسط الضرائب على أعلى أرباح   15-3 
الشركات في االتحاد األوروبي من 50 إلى 25 في المائة، في حين   

127 ارتفع متوسط ضريبة القيمة المضافة من 18 إلى أكثر من 21 في المائة   
ارتفع صافي الثروة الخاصة من نسب تتراوح بين 250 و400 في المائة   16-3 

129 في عام 1970، إلى ما يتراوح بين 450 و750 في المائة في عام 2016   
130 تزداد البلدان غنًى، إال أن الحكومات تشتّد فقراً    17-3
132 االتجاهات في عدم المساواة في الثروة    18-3

إذا استمّرت االتجاهات الحالية على الصعيد العالمي، سيمتلك، بحلول   19-3 
عام 2050، أعلى 0.1 في المائة قدرًا من الثروة العالمية يعادل   

133 ما تمتلكه الـ 40 في المائة الوسطى من سكان العالم   
134 أنماط متماسة في التنمية البشرية تتخطى الحدود الوطنية: خليج غينيا  إ1-1-3 

سوء تغذية اإلناث البالغات وتقّزم األطفال يمكن أن يحدثا بكثرة  إ2-1-3 
135 في األسر المعيشية غير الفقيرة   
136 منحنى لورنز  إ1-2-3 
147 تقدم ملحوظ في اإلمكانات األساسية وأقل بكثير في اإلمكانات المعززة    1-4

يرتبط عدم المساواة بين الجنسين ارتباطًا إحصائيًا بخسارة   2-4 
149 في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة   
150 تباطؤ التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين    3-4
151 كلما كان التمكين أكبر، اتسعت الفجوة بين الجنسين    4-4

النسبة المئوية للعمالة غير النظامية في العمالة غير الزراعية   5-4 
152 في البلدان النامية هي عمومًا أعلى للنساء منها للرجال   

كيف يمكن أن تعرقل المعتقدات االجتماعية المساواة بين الجنسين   6-4 
154 وتمكين المرأة    

ليس لدى 14 في المائة من النساء و10 في المائة من الرجال فقط   7-4 
156 في أنحاء العالم تحّيزات في األعراف االجتماعية للجنسين   

حصة النساء والرجال في جميع أنحاء العالم التي ال تحّيز بين الجنسين   8-4 
في عرفها االجتماعي انخفضت من الفترة 2009-2005   

156 إلى الفترة 2014-2010    
كان التقدم المحرز في حصة الرجال الذين ليس لديهم تحّيز في األعراف   9-4 

االجتماعية للجنسين أكبر في شيلي والواليات المتحدة األمريكية وهولندا،   
من الفترة 2005-2009 إلى الفترة 2010-2014, في حين أظهر معظم   

البلدان رد فعل عكسي في حصة النساء اللواتي ليس لديهن تحّيز  
157 في األعراف االجتماعية للجنسين    

البلدان ذات التحّيزات األعلى في األعراف االجتماعية تنحو   10-4 
157 إلى عدم مساواة بين الجنسين أعلى   
158 تظهر التحّيزات في األعراف االجتماعية تدرجاً    11-4

استخدام وسائل منع الحمل أعلى بين المراهقات غير المتزوجات   12-4 
والناشطات جنسيًا، وكذلك االحتياجات غير الملباة لتنظيم   

160 األسرة 2002-2014   
161 ال تزال هناك فجوة في أعمال الرعاية بدون أجر في االقتصادات النامية    13-4

تعتقد نسبة كبيرة من النساء العامالت أن اختيار العمل يعني المعاناة   14-4 
ألطفالهن، في حين تشعر نسبة كبيرة من ربات البيوت أنهن يتخلين   

عن حياتهن المهنية أو استقاللهن االقتصادي باختيار البقاء في البيت،   
162  2010-2014  
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بلغت نسبة اللواتي لديهن حسابات في مؤسسة مالية أو لدى جهة   15-4 
تقديم خدمات مالية متنقلة في عام 2018 أقل من 80 في المائة    

163 في جميع مناطق البلدان النامية    
الفتيات والنساء في سن اإلنجاب يحتمل أكثر أن يعشن في أسر   16-4 

164 معيشية فقيرة من الفتيان والرجال من العمر نفسه   
تعرض حوالي ثلث النساء من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر لعنف جسدي  إ1-1-4 

166 أو جنسي على يد شريك حميم، 2010   
تتعرض البرلمانيات األوروبيات الرتفاع معدالت العنف السياسي  إ2-1-4 

167 ضد المرأة، 2018   
168 األعراف االجتماعية التقليدية تشجع مختلف أشكال العنف ضد المرأة   إ3-1-4 
176 نصيب الفرد من البصمة البيئية يزيد مع التنمية البشرية    1-5

البلدان المتقدمة هي اليوم مسؤولة عن غالبية انبعاثات ثاني أكسيد    2-5 
179 الكربون المتراكمة   

أول 10 في المائة من مطلقي االنبعاثات على الصعيد العالمي   3-5 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 40 في المائة في أمريكا الشمالية،   

179 و19 في المائة في االتحاد األوروبي   
عدم المساواة في البلد الواحد في االنبعاثات من مكافئ ثاني أكسيد   4-5 
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لمحة عامة

أوجه عدم المساواة 
في التنمية البشرية 

في القرن الحادي والعشرين





عدم المساواة. الوقائع كثيرة، وأكثر منها الشواغل. 
والناس، في أنحاء العالم ومن مختلف االتجاهات 
عدم  خفض  بضرورة  اقتناعًا  يزدادون  السياسية، 

المساواة في الدخل في بلدانهم )الشكل 1(.
أما عدم المساواة في التنمية البشرية فأعمق. ومن 
األمثلة حالة طفلين ولدا  في عام 2000، أحدهما في 
بلد من فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا واآلخر في 
بلد من فئة التنمية البشرية المنخفضة )الشكل 2(. 
بالتعليم  االلتحاق  في  األول  الطفل  فرصة  تكون 
العالي 50 في المائة، ألّن أكثر من نصف الشباب في 
سن العشرين في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا 
يلتحقون بالتعليم العالي. أما الطفل اآلخر، ففرصة 
بقائه على قيد الحياة أقل بكثير، ألن حوالي 17 في 
المائة من األطفال المولودين في عام 2000 في بلدان 
قبل  للوفاة  معّرضون  المنخفضة  البشرية  التنمية 
بلوغهم سن العشرين، مقابل 1 في المائة فقط في 
كذلك فرص  المرتفعة جدًا.  البشرية  التنمية  بلدان 
الطفل الثاني في االلتحاق بالتعليم العالي محدودة 
جدًا، إذ  ال تتجاوز نسبة االلتحاق في بلدان التنمية 
البشرية المنخفضة 3 في المائة. هكذا، بفعل ظروف 
على  الطفالن  هذان  ُوضع  إرادتيهما،  عن  خارجة 
أال  يحتمل  متساويين،  غير  مختلفين  مسارين 
يستطيعا منهما فكاكًا1. وعلى نحو شبيه، أوجه عدم 
النامية منها  البلدان،  أيضًا داخل  المساواة شاسعة 
أن  ُيقّدر  المتقدمة،  البلدان  بعض  ففي  والمتقدمة. 
فارق متوسط العمر المتوقع عند سن األربعين بين 
أعلى وأدنى واحد في المائة في توزيع الدخل يصل 

إلى 15 سنة للرجال و10 سنوات للنساء2.
وال تعكس أوجه عدم المساواة دائمًا عالمًا مجحفًا. 
فقد ال يمكن اجتناب بعضها، كعدم المساواة الناجم 
عن نشر تكنولوجيا جديدة3. ولكن عندما ال تكون 
لهذه المسارات غير المتساوية صلة بمجازاة الجهود 

أو المواهب أو روح المخاطرة أو المبادرة، فقد تمّس 
شعور األفراد باإلنصاف وتهين كرامة اإلنسان.

هذه  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  وأوجه 
تضير بالمجتمعات، إذ تقّوض التماسك االجتماعي 
وبالمؤسسات  بالحكومات  الناس  ثقة  وتزعزع 
وببعضهم بعضًا. ويضّر معظمها باالقتصاد، إذ يبدد ما 
إمكاناتهم في  األفراد كامل  لو حّقق  ُينجز  كان قد 
عدم  أوجه  تجعل  ما  وكثيرًا  الحياة.  وفي  العمل 
المساواة من األصعب على القرارات السياسية التعبير 
إذ  األرض،  حماية  أو  بأسره  المجتمع  تطلعات  عن 
تستخدم القلة التي في المقدمة نفوذها لتوجه هذه 
القرارات إلى خدمة مصالحها اآلنية. وعندما يضيق 

الناس ذرعًا ، ينزلون إلى الشارع.
وتشكل أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية 
حواجز تحول دون تحقيق خطة التنمية المستدامة  
. وال تقتصر هذه على الفوارق في الدخل  لعام 2030
وفي الثروة، وال يمكن اختزالها بمقاييس تركز على 
بعد واحد5، بل إنها ستحّدد معالم مستقبل من قد 
تكتب لهم الحياة في القرن الثاني والعشرين. هكذا، ال 
بد في دراسة أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية 
من الذهاب إلى ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر، 

ما يؤدي إلى خمس رسائل رئيسية )الشكل 3(.
أواًل، بينما تجاوز كثيرون الحدود الدنيا لألداء 
واسعة  التفاوتات  تزال  ال  البشرية،  التنمية  في 
االنتشار. في أّول عقدين من القرن الحادي والعشرين 
تحّقق تقدم ملحوظ في الحد من أشكال الحرمان 
الشديد، غير أّن التفاوتات ال تزال على مستويات غير 
مقبولة في مجموعة من اإلمكانات، ال سيما حرية 
من  ينشدونه  وما  ذواتهم  يحققوا  أن  في  األفراد 
دراسة أو عمل أو ما يكفي من غذاء. ويخّلف التقدم 
وراءه بعض من هم أكثر عرضة للمخاطر، بل حتى 
من يعانون أشد أشكال الحرمان، إلى حد أن العالم قد 
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الشكل 1

حصة السكان التي تفيد بأن الدخل يجب أن يكون أكثر مساواًة ارتفعت بين العقد األول والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين
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التغّير في حصة السكان التي تفيد 
بأن الدخل يجب أن يكون أكثر مساواًة، 

�ين العقد األول والعقد الثاني 
من الق�ن الحادي والعش��ن 

(بالنقاط المئوية)

ميل إلى اليمين الوسط ميل إلى اليسار

السكان في بلدان مختارة حسب االتجاهات السياسية
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 مالحظة: كل نقطة تمثل واحدًا من 39 بلدًا تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة. وتشمل العينة 48 في المائة من سكان العالم. باالستناد إلى الردود على مقياس 1-5، حيث يمثل
 الرقم 1 “دخل أكثر مساواة” و5 “نحتاج إلى مزيد من الفوارق في الدخل”.

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم، الموجات الرابعة والخامسة والسادسة.

الشكل 2

األطفال المولودون في عام 2000 في بلدان تختلف في مستويات الدخل، سيوضعون حتى عام 2020 على مسارات غير متساوية
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النتائج التقدي��ة لعام 2020
(بالنسبة المئوية)

التحاق
بالتعليم العالي

عدم 
التحاق

بالتعليم العالي

وفاة قبل سن 
العش��ن

األطفال المولودون
في عام 2000 

في البلدان من مجموعة 
التنمية البش��ة المرتفعة 

جدًا
األطفال المولودون
في عام 2000 في البلدان
من مجموعة التنمية
البش��ة المنخفضة

مالحظة: تقديرات )باستخدام قيم وسطية( لفرد عادي من بلد من بلدان التنمية البشرية المنخفضة، وآخر من بلد من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. البيانات عن االلتحاق بالتعليم العالي تستند إلى بيانات مستمدة من مسح األسر المعيشية للسكان من 
الفئة العمرية 18-22 سنة، الذي يجريه معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهذه البيانات متاحة على الموقع www.education-inequalities.org )اطلع عليها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019(. والنسب المئوية هي 

للمولودين في عام 2000. وُقدرت نسبة الوفيات قبل سن العشرين وفق الوالدات في عام 2000، والوفيات المحتملة في تلك المجموعة بين عامي 2000 و2020. وُقدرت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي في عام 2020 على أساس األشخاص المتوقع 
أن يكونوا على قيد الحياة )من المجموعة المولودة في عام 2000(، وآخر البيانات عن االلتحاق بالتعليم العالي. ويشكل غير الملتحقين بالتعليم النسبة المتبقية.

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، ومعهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
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ال يتوصل إلى القضاء على هذه التفاوتات بحلول 
عام 2030، كما تنشد أهداف التنمية المستدامة.

ثانيًا، ينشأ جيل جديد من أوجه عدم المساواة 
القرن  في  نشأ  الذي  منها  الكثير  أن  مع  الحادة 
العشرين أخذ ُيذلل. ففي ظل أزمة المناخ وموجة 
المساواة  الكاسحة، يتخذ عدم  التكنولوجي  التغّير 
في التنمية البشرية أشكااًل جديدة في القرن الحادي 
في  المساواة  عدم  أوجه  وتتطّور  والعشرين. 
في  المساواة  فعدم  مختلفة.  بطرق  اإلمكانات 
الحرمان  بأشكال  المرتبط  األساسية،  اإلمكانات 
األشد، آخذ في التقلص، بصورة درامية في بعض 
الحاالت، كما في عدم المساواة في متوسط العمر 
المتوقع عند الوالدة على الصعيد العالمي. وكثيرون 
ممن كانوا في األسفل يصلون اليوم العتبات األولية 
تتفاقم  نفسه،  الوقت  في  ولكن  البشرية.  للتنمية 
التي  المعززة  اإلمكانات  في  المساواة  عدم  أوجه 
تعكس جوانب من الحياة يحتمل أن تزداد أهمية 
في المستقبل ألنها ستكون على التمكين أقدر. ومن 
أبواب  اليوم بهذه اإلمكانات يقفون على  يتمتعون 

غد أفضل.

ثالثًا، يمكن أن تتراكم أوجه عدم المساواة مدى 
في  عميقة  اختالالت  تفاقمها  ما  وكثيرًا  الحياة، 
موازين القوى. فهي ليست سببًا لإلجحاف قدر ما هي 
المجتمعات  في  متجذرة  عوامل  تدفعها  له،  نتيجة 
واالقتصادات والبنى السياسية. وتعني معالجة أوجه 
لهذه  التصدي  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم 
العوامل: فالتحسين الحقيقي لن يتأتى عن محاولة 
تصحيح الفوارق فقط عندما تكون مداخيل األفراد 
قد أصبحت بالغة التفاوت، ألن أوجه عدم المساواة 
ذلك،  قبل  حتى  كثيرة  أحيانًا  بل  الوالدة،  منذ  تبدأ 
ويمكن أن تتراكم مدى الحياة. كما ال يكون التحسين 
تكرار  ومحاولة  الوراء  إلى  بالنظر  أيضًا  الحقيقي 
سياسات ومؤسسات نجحت في خفض عدم المساواة 
في أوقات وبلدان معّينة خالل القرن العشرين. ففي 
هذه الظروف بالتحديد ترّسخت اختالالت موازين 
مدى  على  المكاسب  تراكم  بفعلها  وازداد   القوى، 

دورة الحياة.
رابعًا، يتطلب تقييم عدم المساواة في التنمية 
الجيدة  فالسياسات  المقاييس.  في  ثورة  البشرية 
ُتبنى على مقاييس جّيدة، والجيل الجديد من أوجه 

الشكل 3

ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: دراسة أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية تنتهي إلى خمس رسائل أساسية

د�اسة أوجه عدم المساواة 
في التنمية البش��ة: 
خمس رسائل رئيسية

ينشأ جيل جديد 
من أوجه عدم المساواة، 
مع التبا�ن في اإلمكانات 

المع�زة، رغم التقارب 
في اإلمكانات 

األساسية

أوجه عدم المساواة 
�ت�اكم مدى الحياة، 

وكثي�ًا ما تعكس اختالالت 
عميقة في موا��ن القوى

يتطلب تق�يم 
عدم المساواة 

في التنمية 
البش��ة والتصدي له 
ثورة في المقا�يس

يمكننا تصحيح عدم المساواة في التنمية 
البش��ة إذا بدأنا العمل حاًال،
قبل أن �تحّول االختالالت 
في النفوذ االقتصادي 

إلى هيمنة سياسية �اسخة

ال ت�ال التفاوتات 
في التنمية 

البش��ة واسعة اال�تشار، 
رغم اإلنجا�ات في خفض 

الحرمان المدقع
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عدم المساواة يستدعي جيًال جديدًا من المقاييس. 
مرتبطة  أوضح  مفاهيم  إلى  حاجة  هناك  هكذا، 
شتى  مصادر  بين  الجمع  وإلى  العصر  بتحديات 
 للبيانات واستخدام أدوات أدّق للتحليل. وما يجري 
المداخيل والثروات  من أعمال مبتكرة ينّم عن أن 
البلدان  من  العديد  في  العليا  الشرائح  لدى  تتراكم 
موجزة  بمقاييس  التقاطه  يمكن  ما  تفوق  بسرعة 
ُعّممت  إن  الجهود  لهذه  ويمكن  المساواة.  لعدم 
وُنشرت أن ُترشد على نحو أفضل المناقشات العامة 
والسياسات. وقد ال تبدو المقاييس أولوية إلى أن 
يأخذ المرء باالعتبار مدى سيطرة مقاييس كالناتج 
المحلي اإلجمالي منذ إطالقه في النصف األول من 

القرن العشرين.
التنمية  في  المساواة  عدم  تصحيح  خامسًا، 
البشرية في القرن الحادي والعشرين أمر ممكن، إذا 
بدأنا العمل حااًل، قبل أن تتحّول االختالالت في  
راسخة.  سياسية  هيمنة  إلى  االقتصادي  النفوذ 
بعض  في  المساواة  عدم  مستويات  تحّسن  وفي 
التقدم  أن  بوضوح  يبّين  ما  األساسية  اإلمكانات 
اإلمكانات  في  إنجازات  من  تحقق  ما  لكن  ممكن. 
األساسية في الماضي ال يلّبي تطلعات الناس في هذا 
القرن. ومع أن تكثيف الجهود لمواصلة الحد من عدم 
ال  أنه  إال  الزم،  األساسية  اإلمكانات  في  المساواة 
يكفي. فإذا كانت اإلمكانات الُمعززة تعني التمكين، 
قد يؤدي تجاهل الفجوات الناشئة في هذه اإلمكانات 
إلى شرخ بين واضعي السياسات وبين تمكين الناس 
من تولي أمورهم بأنفسهم، أي قدرتهم على اتخاذ 
قرارات تلّبي تطلعاتهم وتنسجم مع قيمهم. وال يمكن 
عدم  أوجه  من  الجديد  الجيل  إلى  التنّبه  بغير 
المعززة، والكثير منها آخذ  المساواة في اإلمكانات 
في النشوء، اجتناب المزيد من تجذر عدم المساواة 

في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين.
كيف؟ ال بالنظر في السياسات الواحدة بمعزل عن 
األخرى أو االعتقاد أن حًال سحريًا يصلح لكل مسألة. 
الدخل،  توزيع  إعادة  إلى  ُينظر  الحاالت،  بعض  في 
عدم  بشأن  السياسات  مناقشات  على  يغلب  الذي 
المساواة، على أنه الحل السحري. ففي الفترة بين 
المملكة  اعتمدت   ،2013 وعام  السبعينات  أواخر 
المتحدة مجموعة متكاملة من أربع سياسات إلعادة 
التوزيع – ضرائب على الدخل أعلى وأكثر تصاعدية، 
لدى  المكتسبة  األجور  على  ضريبية  وحسومات 
مستحقات  وإخضاع  المنخفض،  الدخل  شرائح 
األطفال للضريبة عندما يكون الدخل مرتفعًا، وحد 
أدنى من الدخل لألفراد جميعًا – لكن هذه السياسات 

لم تكِف لعكس تزايد عدم المساواة في الدخل6. ال 
يعني ذلك أن ال أهمية إلعادة التوزيع، على العكس، 
الدخل  المساواة في  التغيير في عدم  أن  يعني  بل 
عدم  أوجه  من  غيره  في  كما  الطويل،  المدى  على 
في  نهجًا  يستلزم  البشرية،  التنمية  في  المساواة 

السياسات أوسع وأشمل.
التقرير  المقترح في هذا  النهج  العمل؟ يحدد  ما 
سياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة في التنمية 
اإلمكانات  بين توّسع  ما  البشرية ضمن إطار يربط 
الخيارات  وتشمل  توزيعها.  وبين  والمداخيل 
سوق  وفي  العمل  سوق  قبل  ما  لمراحل  سياسات 
في  ُتحدد  العادة،  ففي  العمل.  سوق  وبعد  العمل  
سوق العمل األجور واألرباح ومعدالت المشاركة في 
األنظمة  تصوغها  بدورها  وهذه  العاملة،  القوى 
والمؤسسات والسياسات السائدة )في السوق(. لكّن 
هذه العوامل تعتمد أيضًا على سياسات تؤثر على 
األفراد قبل أن يصيروا فاعلين في االقتصاد )قبل 
السوق(. ويمكن لسياسات ما قبل السوق أن تحّد من 
الفوارق في اإلمكانات، فتساعد الجميع على دخول 
وتؤثر  أفضل.  استعداد  على  وهم  العمل  سوق 
سياسات مرحلة السوق على توزيع الدخل والفرص 
قد  نواتج  فتصوغ  يعملون،  األفراد  يكون  عندما 
تحّسن المساواة أو تضير بها7. أما سياسات ما بعد 
سوق العمل فتؤّثر على أوجه عدم المساواة بعد أن 
تكون سياسات مرحلتي ما قبل السوق والسوق قد 
حددت توزيع الدخل والفرص. وتتفاعل مجموعات 
تقديم  يتوقف  فقد  بينها.  ما  في  هذه  السياسات 
الخدمات العامة قبل سوق العمل جزئيًا على فعالية 
سياسات ما بعد السوق )الضرائب على الدخل من 
السوق لتمويل الصحة والتعليم مثًال(، ولهذا شأنه 
تلك  كلفة  لتسديد  الحكومية  اإليرادات  حشد  في 
بمدى  بدورها،  الضرائب،  وتسترشد  الخدمات. 
في  ممن  الدخل  توزيع  إلعادة  المجتمع  استعداد 

حوزتهم أكثر إلى من في حوزتهم أقل.
إن مستقبل عدم المساواة في التنمية البشرية في 
نملك  ال  لكننا  أيدينا.  في  والعشرين  الحادي  القرن 
ثمن  أّن  تبّين  المناخ  فأزمة  الطمأنينة.  إلى  الركون 
عدم  يؤجج  أنه  إذ  الوقت،  مع  يتصاعد  التقاعس 
المساواة فيجعل العمل المناخي أصعب. وقد بدأت 
التكنولوجيا فعًال تغّير سوق العمل والحياة، ولكن لم 
محل  الحلول  على  اآللة  قدرة  مدى  بعد  يتقرر 
اإلنسان. لكننا على شفير هوة يصعب الصعود منها 
من  لنا  بد  وال  خيارات،  أمامنا  فيها.  الوقوع  بعد 

االختيار اآلن.
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 ما وراء الدخل والمتوسط 
والحاضر 

يستند هذا التقرير إلى إطار جديد للتحليل يبحث 
في عدم المساواة، ذاهبًا ما وراء الدخل والمتوسط 

والحاضر )الشكل 4(.

ما وراء الدخل
ال بد ألي تقييم شامل لعدم المساواة من النظر في 
الدخل والثروة، لكن عليه أن يتجاوز الدوالرات أو 
البشرية  التنمية  أبعاد  الفوارق في  ليفهم  الروبيات 
هناك  بالطبع،  إليها.  تؤدي  التي  والعوامل  األخرى 
أوجه عدم مساواة اقتصادية، لكن هناك أيضًا أوجه 
أخرى  البشرية  للتنمية  أبعاد  في  مساواة  عدم 
والكرامة  والتعليم  الصحة  مثل  من  أساسية، 
واحترام حقوق اإلنسان. وهذه قد ال يكشفها النظر 
أما  غيرها.  دون  والثروة  الدخل  في  الفوارق  في 
البشرية  التنمية  منظور  من  المساواة  عدم  مقاربة 
فتتمحور على اإلنسان: إنها ُتعنى بقدرة الناس على 
ما  تحقيق  وفي  الوجود  في  حرياتهم  ممارسة 

يصبون له في الحياة.

بل إن فهم عدم المساواة في الدخل يتطلب تفحص 
الصحة  في  فالحرمان  أخرى.  مساواة  عدم  أوجه 
يتفاعل  نفسه(  الفرد  أم  للوالدين  )سواء  والتعليم 
وكثيرًا ما يتفاقم مدى الحياة. وكثيرًا ما تبدأ الفوارق 
قبل الوالدة، “بورقة حظ” تحددها صدفة مكان والدة 
الطفل، وقد تتسع هذه الفوارق عبر السنين. فأطفال 
التعليم  تكاليف  تحمل  يمكنهم  ال  قد  الفقيرة  األسر 
وتكون فرصهم لدى البحث عن عمل أقل من فرص 
غيرهم. وإذ تضير بهم مستويات الحرمان المتراكمة، 
ُيرجح أن يكون كسبهم لدى دخول سوق العمل أقل 

مما يتيسر ألطفال األسر ذات الدخل األعلى.

ما وراء المتوسط
التبسيط  في  المساواة  عدم  نقاش  يقع  ما  كثيرًا 
وبيانات  موجزة  مقاييس  على  معتمدًا  المفرط، 
مضّللة  بل  ال  مجتزأة،  صورة  تقدم  مكتملة  غير 
يتوجب  التي  المساواة  عدم  أوجه  عن  أحيانًا، 
يذهب  أن  يجب  المتضررين.  وعن  فيها  النظر 
تختزل  التي  المتوسطات  وراء  ما  إلى  التحليل 
النظر  يمكن  كي  واحد،  رقم  إلى  البيانات  توزيع 
مجموعة  ضمن  المساواة  عدم  توزيع  كيفية  في 
سكانية معينة في أماكن ومراحل زمنية مختلفة. 

الشكل 4

التمّعن في أوجه عدم المساواة

د�اسة أوجه عدم المساواة 
في التنمية البش��ة: 

إطار جديد

ال بد ألي تق�يم شامل لعدم المساواة 
من النظر في الدخل والث�وة، 
لكن عليه أيضًا فهم الفوا�ق 
في أبعاد التنمية البش��ة 
األخرى والعوامل التي تؤدي إليها.

ما و�اء الدخل

ما و�اء المتوسط

ما و�اء الحاضر

تحليل أوجه عدم المساواة في 
التنمية البش��ة يجب 

أال يقتصر على مقا�يس 
موجزة تركز على البعد الواحد.

أوجه عدم المساواة في التنمية البش��ة 
ستحّدد معالم مستقبل من قد تكتب 
لهم الحياة في الق�ن الثاني والعش��ن.
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وفي كل بعد من أبعاد التنمية البشرية، ما يهم هو 
في  )الفوارق  بأكمله  المساواة  عدم  تدرج 
اإلنجازات عبر السكان حسب خصائص اجتماعية-

مختلفة(. اقتصادية 

ما وراء الحاضر
على  أو  الماضي  على  معظمه  في  التحليل  يركز 
ما  في  النظر  يتطلب  المتغّير  العالم  لكن  اآلني. 
فاألشكال  المستقبل.  في  المساواة  عدم  سيصوغ 
القائمة والجديدة لعدم المساواة تتفاعل مع أشكال 
من القوى االجتماعية واالقتصادية والبيئية لتحديد 
في  أبنائهم  وحياة  اليوم  شباب  حياة  معالم 
المستقبل. وستشكل القرن الحادي والعشرين قوتان 
وها  التكنولوجي.  والتحّول  المناخ  تغّير  جارفتان: 
هي أزمة المناخ تلحق أفدح األضرار بأفقر الناس، 
اآللة  كتعليم  تكنولوجية  ابتكارات  ُتخّلف  قد  بينما 
كاملة من  والذكاء االصطناعي وراءها مجموعات 
شبح  األفق  في  ليلوح  البلدان،  بل  ال  السكان، 

مستقبل غامض8.

تطلعات بشرية متطورة: من اإلمكانات 
األساسية إلى اإلمكانات المعززة 

عدم  من   وجه  أي  سين  أمارتيا  سئل  عندما 
المساواة هو الذي ينبغي في نهاية المطاف التنبه 
له )المساواة في ماذا؟(، قال إن إمكانات الناس، أي 
حريتهم في اتخاذ قرارات حياتية، هي األساس9. 
في  البشرية  التنمية  من  تقع  اإلمكانات  وهذه 

الصميم. هذا هو النهج الذي يتبناه هذا التقرير إذ 
يستكشف عدم المساواة في اإلمكانات.

تتطور اإلمكانات بتغّير الظروف، كما بتغّير القيم 
يعد  لم  واليوم،  وتطلعاتهم.  الناس  مطالب  وتغّير 
أي  اإلمكانات،  من  األساسي  على  الحصول  كافيًا 
تلك المرتبطة بغياب الحرمان المدقع، فقد أصبحت 
الناس  لتمكين  حاسمة  ضرورة  المعززة  اإلمكانات 

من تمّلك “سيرة حياتهم”10.
وتكفل اإلمكانات المعززة للناس قدرًا من الوالية 
على حياتهم. وبما أن بعض اإلمكانات تنبني على 
من  مجموعة  إحراز  فإن  اإلنسان،  حياة  مدى 
اإلمكانات األساسية، كالبقاء على قيد الحياة حتى 
سن الخامسة أو تعلم القراءة، يوفر عتبة انطالق 
من  مرحلة الحقة  في  معززة  إمكانات  تكوين  إلى 

الحياة )الشكل 5(.
األساسية  اإلمكانات  من  مماثل  تطّور  وينعكس 
التكنولوجيا  استخدام  في  المعززة  اإلمكانات  إلى 
أو القدرة على الصمود أمام الصدمات البيئية، من 
األحداث  إلى  األثر  القليلة  المتواترة  المخاطر 
أيضًا  مهم  التمييز  وهذا  المتوقعة.  غير  الكبيرة 
بين  المساواة  أوجه عدم  بفهم  األمر  يتعلق  عندما 
على  النساء  قدرة  من  كالتقدم  المجموعات، 
إلى  أساسية(  )قدرة  االنتخابات  في  التصويت 
الصعيد  على  كقائدات  السياسة  في  مشاركتهن 
من  الطموح  وتطور  معززة(.  )قدرة  الوطني 
اإلمكانات األساسية إلى اإلمكانات المعززة يعكس 
أهداف  إلى  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  التطّور 

المستدامة. التنمية 

الشكل 5

التنمية البشرية، من اإلمكانات األساسية إلى اإلمكانات المعززة

اإلمكانات
المع�زة

أمثلة عن اإلنجا�ات
-  الحصول على الخدمات الصحية الجيدة على جميع المستويات

-  خدمات التعليم الجيدة جدًا على جميع المستويات
-  الحصول بفعالية على التكنولوجيات المتوفرة حاليًا

-  المنعة إ�اء الصدمات الجديدة غير المع�وفة

اإلمكانات 
األساسية

أمثلة عن اإلنجا�ات
-  البقاء على قيد الحياة في مرحلة الطفولة المبكرة

-  التعليم االبتدائي
-  المستوى األدنى من التكنولوجيا

-  المنعة إ�اء الصدمات المتك�رة

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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الرسالة األساسية األولى: ال تزال 
التفاوتات في التنمية البشرية واسعة 

االنتشار، رغم اإلنجازات في خفض 
الحرمان المدقع

شهد القرن الحادي والعشرون تقدمًا كبيرًا في مستويات 
المعيشة، فقد أفلت من براثن الجوع والمرض والفقر في 
أنحاء العالم عدد غير مسبوق من الناس11، الذين قفزوا 
فوق الحد األدنى لمعيشة الكفاف. ويبّين دليل التنمية 
البشرية تحسنًا مذهًال في المتوسط، ما يعكس تحسينات 
كبيرة في أبعاد مثل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة، 

تدفعها انخفاضات حادة في معدالت وفيات الرضع.
مع ذلك، خّلفت هذه اإلنجازات وراءها أعدادًا كبيرًة 
المساواة منتشرة عبر  الناس، وبقيت أوجه عدم  من 
اإلمكانات جميعًا، بعضها يتعلق بمسائل حياة وموت 
وعلى  المعرفة  على  بالحصول  اآلخر  والبعض 

التكنولوجيات التي تغّير نمط الحياة.
ورغم تقلص فارق العمر المتوقع عند الوالدة بين 
التنمية  وبلدان  المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان 
البشرية المرتفعة إال أنه ال يزال يبلغ 19 سنة. وهناك 
األعمار جميعًا.  المتوقع عند  العمر  فوارق في طول 
يبلغ خمس  السبعين  عند سن  المتوقع  العمر  ففارق 
التعليم  على  الحاصلين  نسبة  وتبلغ  تقريبًا.  سنوات 
البشرية  التنمية  بلدان  في  البالغين   من  االبتدائي 
المنخفضة نحو 42 في المائة مقابل 94 في المائة في 
بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. وتوجد فوارق في 
مستويات التعليم جميعًا. وتبلغ نسبة الحاصلين على 
التعليم العالي من البالغين 3.2 في المائة في بلدان 
التنمية البشرية المنخفضة بالمقارنة مع 29 في المائة 
في البلدان المتقدمة. وفي ما يتعلق بالحصول على 
التكنولوجيا، تبلغ نسبة االشتراكات في الهاتف النقال 
67 لكل 100 من السكان في البلدان النامية، أي نصف 
ما في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا، بينما تبلغ 
نسبة االشتراك في إنترنت النطاق العريض أقل من 
واحد لكل 100 من السكان في بلدان التنمية البشرية 
المنخفضة بالمقارنة مع 28 لكل 100 من السكان في 

بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا )الشكل 6(.
ومن المحرومين أشد حرمان 600 مليون شخص ال 
يزالون يعيشون في فقر مدقع بسبب الدخل، ويقفز الرقم 
ليصل إلى 1.3 مليار بمقياس دليل الفقر المتعدد األبعاد12. 
المدارس  خارج  طفل  مليون   262 حوالي  يزال  وال 
الثانوية، ويموت 5.4 مليون طفل قبل  أو  االبتدائية 
تجاوز السنوات الخمس األولى من العمر. ورغم زيادة 
فرص الحصول على التحصين والعالج بكلفة معقولة، ال 
تزال معدالت وفيات األطفال مرتفعة في أفقر األسر في 

بلدان  المعّدالت في  أعلى  وتوجد  العالم.  بلدان  أفقر 
التنمية البشرية المتوسطة والمنخفضة، لكن هناك أيضًا 
فوارق شاسعة ضمن البلدان. فقد يتساوى معدل وفيات 
األطفال بين أفقر 20 في المائة في بعض بلدان التنمية 
البشرية المتوسطة مع هذا المعدل في بلد نموذجي من 

بلدان التنمية البشرية المنخفضة.

الثانية:  األساسية   الرسالة 
ينشأ جيل جديد من أوجه عدم 

التباعد   المساواة، مع 
في اإلمكانات المعززة، رغم 

التقارب في اإلمكانات األساسية

ونحن نوشك الدخول في عشرينات األلفية الثالثة، أخذت 
مجموعة جديدة من اإلمكانات تصبح الزمة للحياة في 
في  المساواة  عدم  وألوجه  والعشرين.  الحادي  القرن 
اإلمكانات المعززة هذه ديناميات تختلف اختالفًا جذريًا 
عن ديناميات نظيراتها في اإلمكانات األساسية، وهي في 

صميم الجيل الجديد من أوجه عدم المساواة.
بعض  في  المساواة  عدم  أوجه  ببطء  وتتقلص 
اإلمكانات األساسية في معظم البلدان، وإن كان ال 
يزال يتعين القيام بالكثير. فمتوسط العمر المتوقع 
عند الوالدة، ونسبة الحاصلين على التعليم االبتدائي، 
واالشتراكات في الهاتف النقال، تؤشر كّلها إلى تقلص 
البشرية  التنمية  مجموعات  عبر  المساواة  عدم 
)الشكل 7(، إذ يتقدم من هم في أسفل الهرم أسرع مما 
يتقدم من هم في قمته. ففي الفترة بين عامي 2005 
و2015، بلغت المكاسب المحققة في متوسط العمر 
المتوقع عند الوالدة في بلدان التنمية البشرية المنخفضة، 
بفعل خفض معّدالت وفيات األطفال، ثالث مرات ما 
بلغته في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. كما أن 
بلدان التنمية البشرية المنخفضة أخذت تلحق بالركب 
في  واالشتراك  االبتدائي  التعليم  على  الحصول  في 

الهاتف النقال.
ولكن يترافق مع هذه األخبار الطيبة من المحاذير 
إلى  العالم في سبيله  ليس  التقدم،  رغم  أواًل،  اثنان. 
والتعليم  الصحة  في  الشديد  الحرمان  على  القضاء 
بحلول عام 2030، إذ ال يزال يتوقع أن يالقي 3 ماليين 
طفل دون سن الخامسة حتفهم سنويًا، )أي ما يفوق 
مقصد هدف التنمية المستدامة بما ال يقل عن 850,000 
حالة(، ويتوقع أن يبقى خارج المدارس 225 مليون 
طفل. وثانيًا، يعود ما يحدث من تقلص الفوارق جزئيًا 
إلى دنو من هم في أعلى الهرم من قمته فال يعود هناك 

غير مجال صغير للتقدم.
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الشكل 6

أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية والمعززة ال تزال عميقة الجذور بين بلدان العالم

الصحة

التعليم

 الحصول على
التكنولوجيا

العمر المتوقع عند الوالدة، 2015 
(بالسنوات)

العمر المتوقع عند السبعين، 2015 
(بالسنوات)

المع�زة األساسية

حصة الحاصلين على التعليم االبتدائي، 2017
(بالنسبة المئوية)

حصة الحاصلين على التعليم العالي، 2017
(بالنسبة المئوية)

االشت�اكات في الها�ف النقال، 2017 
(لكل 100 من السكان)

االشت�اكات في إ�ترنت النطاق الع��ض الثابت، 2017 
(لكل 100 من السكان)

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة

0.8
2.3

11.3

28.3

59.4
66.6

72.978.4

9.8
11.1

12.6
14.6

42.3

66.5

93.5
84.9

3.2

28.6

13.7

18.5

67.0

90.6

116.7
131.6

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من االتحاد الدولي لالتصاالت، ومعهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
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الشكل 7

تقارب بطيء في اإلمكانات األساسية، تباعد سريع في اإلمكانات المعززة

ارتفاع عدم المساواةانخفاض عدم المساواة

0.8
2.0

8.9

12.3

5.9

4.9

2.72.4
0.5

0.70.8

1.2

5.3

9.2

3.0

8.6

1.1

7.1

6.25.9

49.3

59.5

49.3

26.1

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

الصحة

التعليم

 الحصول على
التكنولوجيا

المع�زة األساسية

العمر المتوقع عند الوالدة
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالسنوات)

العمر المتوقع عند السبعين
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالسنوات)

حصة الحاصلين على التعليم االبتدائي
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (بالنقاط المئوية)

حصة الحاصلين على التعليم العالي
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (بالنقاط المئوية)

االشت�اكات في الها�ف النقال 
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (لكل 100 من السكان)

االشت�اكات في إ�ترنت النطاق الع��ض الثابت  
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (لكل 100 من السكان)

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من االتحاد الدولي لالتصاالت، ومعهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وإدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
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على النقيض من ذلك، يتفاقم عدم المساواة في 
في  النواقص  من  الرغم  فعلى  المعززة.  اإلمكانات 
البيانات، تشير التقديرات إلى أن االرتفاع في متوسط 
العمر المتوقع عند السبعين بين عامي 1995 و2015 
في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا فاق بأكثر من 
الضعف نظيره في بلدان التنمية البشرية المنخفضة13.
وهناك من الشواهد ما يدل على نمط من التباعد 
المعززة.  اإلمكانات  من  كبيرة  مجموعة  في  مماثل 
المعرفة  على  الحصول  في  التباعد  أن  والواقع 
المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة تباعد صارخ. فنسبة 
التنمية  بلدان  في  العالي  التعليم  على  الحاصلين 
البشرية المرتفعة جدًا تزداد بوتيرة أسرع بست مرات 
مما في بلدان التنمية البشرية المنخفضة، أما وتيرة 
 االشتراك في إنترنت النطاق العريض الثابت فأسرع 

بـ 15 مرة.
وألوجه عدم المساواة الجديدة هذه، بين البلدان 
وفي داخل البلدان على حد سواء، عواقب هائلة. فهي 
إذ ترسم معالم القرن الحادي والعشرين، توّسع الحدود 
في الصحة وطول العمر والمعرفة والتكنولوجيا. وهي 
التي ُيرجح أن تحدد قدرة الناس على اغتنام فرص 
اقتصاد  في  العمل  وعلى  والعشرين  الحادي  القرن 

المعرفة والصمود في مواجهة تغّير المناخ.

الرسالة األساسية الثالثة: أوجه عدم 
المساواة تتراكم مدى الحياة، وكثيرًا 

ما تعكس اختالالت عميقة في 
موازين القوى

لفهم أوجه عدم المساواة، وحتى عدم المساواة في 
الدخل، ال بّد من التمّعن في العوامل التي تؤسس لها. 
بينما  بينها،  ما  في  تتفاعل  المساواة  عدم  فأوجه 
الفرد.  حياة  مراحل  خالل  ووقعها  حجمها  يتحّول 
التصدي  لذلك هي أن سياسات  الطبيعية  والنتيجة 
من  أكثر  تتطلب  االقتصادية  المساواة  عدم  ألوجه 
مجرد زيادة الدخل بصورة ميكانيكية. فهي كثيرًا ما 
والسياسات  االجتماعية  األعراف  معالجة  تتطلب 

والمؤسسات العميقة الجذور في التاريخ.

الحرمان مدى الحياة
يبدأ عدم المساواة قبل والدة الفرد وكثيرًا ما يتفاقم عبر 
حياته. وعندما يحدث ذلك، فإنه قد يؤدي إلى أوجه من 
عدم المساواة راسخة مزمنة. ويمكن أن يحدث ذلك 
بطرق مختلفة، ال سيما ضمن عالقة الترابط بين الصحة 
واالقتصادي  االجتماعي  والوضع  جهة  من  والتعليم 

للوالدين من جهة أخرى )الشكل 8(.

الشكل 8

التعليم والصحة مدى الحياة

االرتباط التجانسي

التعليم

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي 

للوالد�ن

صحة
الطفل

صحة
البالغ

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي 

للبالغ

النمو
في مرحلة 

الطفولة المبكرة

مالحظة: تمثل الدوائر مختلف مراحل الحياة، والدائرتان البرتقاليتان النتائج النهائية. ويمثل المستطيل االرتباط التجانسي. وتشير الخطوط المتقطعة إلى تفاعالت غير مفّصلة. وتؤثر 
صحة الطفل على النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وفرصه في تحصيل التعليم. فالطفل من ذوي اإلعاقة الذهنية لن يستفيد من النمو في مرحلة الطفولة المبكرة وال من 

فرص التعليم على غرار طفل بصحة جيدة. بدوره، يمكن أن يساهم التعليم في نمط حياة صحي، وإيصال المعلومات عن كيفية االستفادة من نظام الرعاية الصحية عند االقتضاء 
.)Cutler and Lleras-Muney 2010( 

.Deaton )2013a( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، مقتبس من
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ويؤثر دخل الوالدين وظروفهما في صحة الطفل 
والفوارق  الحقة.  مراحل  في  دخله  وفي  وتعليمه 
الصحية عبر الفئات االقتصادية واالجتماعية المختلفة 
تبدأ غالبًا قبل الوالدة، ويمكن، إن لم ُتعالج، أن تتراكم 
إلى مرحلة البلوغ على األقل. فاألطفال المولودون 
لألسر المنخفضة الدخل أكثر عرضة لالعتالل الصحي 
والنقص في التعليم. والنقص في التعليم يؤدي بدوره 
الدخل، في حين يضطر األطفال  انخفاض في  إلى 
الذين يعانون اعتالاًل إلى التغّيب عن الدراسة. وعندما 
يكبر األطفال، ويرتبطون بأشخاص في ظروف مماثلة 
لظروفهم )كما يحدث عادة في االرتباط التجانسي(، 

تترّسخ أوجه عدم المساواة عبر األجيال.
وقد يصعب كسر هذه الحلقة، ألسباب ليس أقلها 
السبل التي يتطور بها معًا عدم المساواة في الدخل 
والنفوذ السياسي. فعندما يتمكن األثرياء من صوغ 
يحدث  كما  أطفالهم،  وصالح  لصالحهم  السياسات 
الدخل  تراكم  حصر  إدامة  النتيجة  تكون  كثيرًا، 
ليس  هكذا،  العليا.  المستويات  على  والفرص 
في  االجتماعي  االرتقاء  يتعثر  أن  بالمستغرب 
ذلك،  مع  المساواة.  بعدم  تتسم  التي  المجتمعات 
االرتقاء االجتماعي في بعض المجتمعات أكبر مما في 
عداها – ومن هنا للمؤسسات والسياسات أهميتها – 
االرتقاء  أيضًا  يعّزز  المساواة  عدم  من  يحّد  ما  ألن 

االجتماعي )اإلطار 1(.

اختالل موازين القوى
كثيرًا ما تترجم  أوجه عدم المساواة في الدخل والثروة 
إلى عدم مساواة سياسية، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن عدم 
المساواة يحّد من المشاركة السياسية، ما يفسح المجال 
لصالحها.  القرارات  لتوجيه  النفوذ  جماعات  أمام 
وباستطاعة أصحاب االمتيازات هؤالء التحكم بالنظام 
وتطويعه لصالحهم، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم 
المساواة، بل قد يؤدي اختالل موازين القوى إلى تعطيل 
عمل المؤسسات وتقويض فعالية السياسات. فعندما 
رغبة  تتقلص  المؤسسات،  على  األثرياء  يسيطر 
االجتماعية  العقود  في  االنخراط  في  المواطنين 
)مجموعات القواعد والتوقعات السلوكية التي يلتزم بها 
الناس طوعًا والتي تؤسس لمجتمعات مستقرة(. وعندما 
يؤدي ذلك إلى خفض االمتثال لتسديد الضرائب، تتراجع 
قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة الجيدة، ما قد 
يؤدي إلى مزيد من عدم المساواة في الصحة والتعليم. 
وعندما يرى السكان في النظام العام نظامًا مجحفًا، بفعل 
اإلقصاء المنهجي والمحسوبية )مبادلة الدعم السياسي 
بالمكاسب الشخصية(، فإنهم يتجهون إلى االنكفاء من 

الحياة السياسية، فيتعاظم نفوذ النخب.

المساواة  أوجه عدم  بين  التفاعل  ومن طرق فهم 
إلى إطار يستكشف كيفية  القوى االستناد  وموازين 
وفي  ترّسخها.  وكيفية  المساواة  عدم  أوجه  تكّون 
الجوهر، كثيرًا ما يشار إلى هذه العملية بالحوكمة، أي 
الطريقة التي تتفاوض بها الجهات الفاعلة في المجتمع 
لتتوصل إلى اتفاقات )سياسات وقواعد(. وعندما تتخذ 
هذه االتفاقات شكل سياسات، فإنها يمكن أن تساهم 
مباشرة في تغيير توزيع الموارد في المجتمع )السهم في 
النواتج”(.  اليمنى من الشكل 9، “لعبة  الحلقة  أسفل 
فمثًال، سياسات الضرائب واإلنفاق االجتماعي تحدد من 
يدفع في النظام المالي ومن يستفيد. وهذه السياسات 
تؤثر تأثيرًا مباشرًا على النواتج اإلنمائية، بما في ذلك 
هذه  أن  غير  )والنمو(.  االقتصاد  في  المساواة  عدم 

اإلطار 1

)Great Gatsby Curve( منحنى غاتسبي العظيم

بين ارتفاع عدم المساواة في الدخل وتراجع االرتقاء في الدخل عبر األجيال ارتباط إيجابي معروف 
تنطبق  )Great Gatsby Curve(، وهي  العظيم  غاتسبي  بمنحنى  الترابط هذه  وتعرف عالقة  جيدًا. 
وحده  الدخل  في  المساواة  عدم  من  بداًل  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  مقياس  على  أيضًا 
األجيال،  عبر  الدخل  في  االرتقاء  تراجع  البشرية،  التنمية  في  المساواة  عدم  ارتفع  وكلما  )الشكل(. 

والعكس صحيح.
   ويسير هذان العامالن بالتوازي، ولكن ذلك ال يعني أن أحدهما يتسبب باآلخر. بل على األرجح أن 
تعزيز  في  ومعالجتها  فهمها  يساهم  قد  أساسية،  واجتماعية  اقتصادية  عوامل  عن  ناجمان  كليهما 

االرتقاء وتصحيح عدم المساواة.

 االرتقاء في الدخل عبر األجيال أقل في البلدان التي يكثر فيها عدم المساواة 
البشرية التنمية  في 
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عدم المساواة في التنمية البش��ة (بالنسبة المئوية)
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مالحظة: يقاس عدم المساواة في التنمية البشرية كنسبة مئوية للخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة في 
في  واألطفال  الوالدين  دخل  بين  الترابط  ازداد  األجيال،  بين  الدخل  مرونة  ازدادت  وكلما  والصحة.  والتعليم  الدخل  هي  ثالثة  أبعاد 

المستقبل، ما يعكس تراجع االرتقاء في الدخل عبر األجيال.
.Corak )2013( مقتبسة من ،GDIM )2018( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باستخدام بيانات من
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إنما  االقتصادية  الموارد  توزيع  بإعادتها  السياسات 
أعلى  في  )السهم  الواقع  بحكم  النفوذ  أيضًا  توزع 
ذلك  يوّلد  أن  9(. ويمكن  الشكل  اليمنى من   الحلقة 
)أو يعزز( اختالالت في موازين القوى بين الجهات 
الفاعلة على صعيد السياسة العامة، ما يؤدي بدوره 
إلى التأثير سلبًا على فعالية تنفيذ السياسات. فمثًال، 
تحّكم  في  القوى  موازين  اختالل  يتجّلى  أن  يمكن 
النخبة بالسياسات، ما يقّوض قدرة الحكومات على 
كما  الطويل،  المدى  على  األهداف  بتحقيق  االلتزام 
يمكن أن يتجلى في إقصاء بعض الفئات السكانية عن 
الحصول على خدمات عامة عالية الجودة، ما يقّوض 
الضرائب.  دفع  في  الرغبة  بإضعاف  التعاون  أسس 
ويمكن أن تتكّون جراء ذلك حلقة مفرغة من انعدام 
المساواة )فخاخ عدم المساواة( يترّسخ في مؤسسات 
المجتمعات غير المتكافئة. فتتبدى هذه الحلقة في 
السائدة  االجتماعية  واألعراف   المؤسسات 
)لعبة النواتج( ويمكن أن تؤدي بالجهات الفاعلة إلى 
اتخاذ قرار بتغيير قواعد اللعبة )السهم األسفل في 
الحلقة اليسرى من الشكل 9(. وبهذه الطريقة، يعاد 
أيضًا توزيع النفوذ بحكم القانون. وقد تترتب على 
لن يقتصر على  أثره  بكثير، ألن  أكبر  تداعيات  ذلك 
النواتج الحالية فقط، بل سيطال أيضًا الظروف التي 
تحّدد سلوك الجهات الفاعلة في المستقبل. ويجدر 
التأكيد أن الطريقة التي تتطور بها اختالالت موازين 
القوى في ساحة السياسة العامة يمكن أن تؤدي إلى 
تفاقم وترسيخ أوجه عدم المساواة )ومن الواضح أن 
تمهد  أو  الحوكمة(،  فعالية  يقّوض  المساواة  عدم 
المساواة  المزيد من  لصالح  ديناميات  أمام  الطريق 

ولصالح اشتمال الجميع.

عدم المساواة بين الجنسين

المنهجي  التمييز  تعاني  التي  الفئات  بعض  هناك 
ضدها بطرق عديدة. وقد يحدد هذه الفئات األصل 
العرقي أو اللغة أو الجنس أو الطبقة االجتماعية أو 
أو  جنوبه  أو  البلد  شمال  في  اإلقامة  مكان  مجرد 
شرقه أو غربه. وهناك العديد من األمثلة عليها، ولكن 
ال شك في أن النساء هّن الفئة األكبر على مستوى 
أوجه  أكثر  الجنسين هي من  بين  فالفوارق  العالم. 
عدم المساواة تجذرًا في كل مكان، وبما أن حرمان 
يشكل  فإنه  العالم،  سكان  نصف  يطال  الفئة  هذه 

العائق األكبر أمام التنمية البشرية.
وقضية عدم المساواة بين الجنسين قضية معقدة، 
يتفاوت التقدم والتراجع بشأنها من مكان آلخر ومن 
مسألة ألخرى. وقد كان لحركة MeToo# )#أنا_أيضًا( 
دور  )#ال_واحدة_أقل(   #NiUnaMenos حركة  أو 
كبير في رفع سوّية الوعي لقضايا العنف ضد المرأة. 
كما أن الفتيات في جميع أنحاء العالم يحرزن تقّدمًا 
في بعض األساسيات، كااللتحاق بالتعليم االبتدائي.

ولكن، خال هذه األساسيات، ما زال التقدم المحرز 
المساواة حادة  المنشود. فال تزال أوجه عدم  دون 
بين ما للرجل وما للمرأة من نفوذ في المنزل أو في 
المنزل  ففي  السياسية.  الحياة  في  أو  العمل  مكان 
األجر  المدفوعة  غير  الرعاية  أعمال  النساء  تتولى 
بمعّدل ثالثة أمثال ما يتواله الرجل. ورغم أن النساء 
في  يتساوون  البلدان  من  العديد  في  والرجال 
التصويت في االنتخابات، تبقى الفوارق قائمة على 
المستويات العليا من النفوذ السياسي. وكّلما كانت 
والمرأة  الرجل  بين  الفجوة  اتسعت  أرفع،  السلطة 

الشكل 9

أوجه عدم المساواة، واالختالالت في موازين القوى، وفعالية الحوكمة

االختالالت في موا��ن القوى
النفوذ بحكم القانون النفوذ بحكم الواقع

القواعد السياسة
العامة

النوا�ج 
اإلنمائية

لعبة القواعد  لعبة النوا�ج

 مالحظة: القواعد تشمل القواعد النظامية وغير النظامية )األعراف(. وتشير النواتج اإلنمائية إلى األمن والنمو واإلنصاف.
.World Bank, 2017b :المصدر
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لتصل إلى 90 في المائة في مناصب رئاسة الدول 
والحكومات.

والثقافية  االجتماعية  األعراف  ترّسخ  ما  وكثيرًا 
كهذه.  مساواة  عدم  أوجه  يديم  الذي  السلوك 
كافة  على  تأثير  النفوذ  إلى  واالفتقار  ولألعراف 
أشكال عدم المساواة بين الجنسين، من العنف ضد 
المرأة إلى الحاجز غير المرئي الذي يحول دون تقدم 
التقرير  هذا  ويقدم  المجاالت.  مختلف  في  النساء 
يأخذ  االجتماعية  لألعراف  جديدًا  مركبًا  مؤشرًا 
باالعتبار الروابط بين المعتقدات االجتماعية وبين 
المساواة بين الجنسين في أبعاد عدة. وعلى الصعيد 
العالمي، ال يبدي شكًال من أشكال التحّيز الواضح ضد 
المساواة بين الجنسين غير رجل واحد من كل عشرة 
ولهذه  نساء(.  سبع  كل  من  واحدة  امرأة  )مقابل 
التحّيزات نمط واضح، فهي تميل إلى أن تكون أشد 
في المجاالت التي تنطوي على مستويات ٔاعلى من 
النفوذ. ويالحظ أن هناك ردة عكسية )الشكل 10(، 
بين  المساواة  ضد  المتحّيزين  نسبة  زادت  فقد 

الجنسين، وإن اختلفت األنماط بين البلدان.

الرسالة األساسية الرابعة: يتطلب تقييم 
عدم المساواة في التنمية البشرية 

والتصدي له ثورة في المقاييس
ليست المعايير والممارسات الحالية لقياس عدم المساواة 

كافية لتوجيه النقاش العام ودعم اتخاذ القرار.
من  الكبير  العدد  إلى  التحدي  من  جزء  ويعود 
عدم  أوجه  فهم  بها  يمكن  التي  المختلفة  الطرق 

المساواة. ومن أبرزها:

المجموعات 	  بين  المساواة  عدم  من  أوجه   هناك 
)عدم  األفراد  وبين  األفقي(  المساواة   )عدم 

المساواة العمودي(.
هناك أوجه من عدم المساواة بين البلدان وفي داخلها، 	 

وهذه تتبع آليات شتى.
هناك أوجه من عدم المساواة ضمن األسرة المعيشية 	 

)فمثًال، في 30 بلدًا جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، 
الوزن  نقص  يعانين  اللواتي  النساء  أرباع  ثالثة 
واألطفال الذين يعانون سوء التغذية ليسوا في أفقر 
20 في المائة من األسر المعيشية ونصف هؤالء ليسوا 

في أفقر 40 في المائة من األسر المعيشية(14. 
والمطلوب جيل جديد من المقاييس لسد الفجوات 
في البيانات الالزمة لقياس أوجه عدم المساواة هذه، 
وبشكل أعم المضي منهجيًا إلى ما وراء المتوسطات. 
اإلحصاءات  بعض  في  الفجوات  بسد  ذلك  ويبدأ 
األساسية التي ال تزال نظم التسجيل البالغة األهمية 
وفي  إليها.  تفتقر  النامية  البلدان  من  العديد  في 
كان  والثروة،  الدخل  في  المساواة  لعدم  التصدي 
التقّدم في األعوام القليلة الماضية ملحوظًا، إال أن 
إلى  جزئيًا  ذلك  ويعود  شحيحة،  تزال  ال  البيانات 
المتاحة.  المعلومات  وقلة  الشفافية  إلى  االفتقار 
وبحسب مقياس مركب جديد يعرضه هذا التقرير، 
حصل 88 بلدًا على نقطة واحدة أو أقل )على مقياس 
من 20 نقطة( على توفر المعلومات عن عدم المساواة 
 5 تسجل  أنها  يعني  ما  والثروة،  الدخل   في 

في المائة أو أقل من مستوى الشفافية المثالي.
وقد أخذ يظهر بمبادرة من أكاديميين ومن منظمات 
متعددة األطراف وحتى من بعض الحكومات بعض 
العمل اإلبداعي – وبعضه ال يزال تجريبيًا – الستخدام 

الشكل 10

 التحّيز ضد المساواة بين الجنسين آخذ في االرتفاع: حصة النساء والرجال في جميع أنحاء العالم التي ال تحّيز بين الجنسين 
في عرفها االجتماعي انخفضت بين عامي 2009 و2014

النسبة المئوية من الذ�ن شملهم المسح 
وأبدت إجابا�هم تحّي�ًا ضد المساواة 

�ين الجنسين وتمكين الم�أة

تحّيز في سؤال واحد أو
ال تحّيز في أي سؤال
من المسح العالمي للقيم

تحّيز في سؤالين
أو أكثر من المسح
العالمي للقيم

اإلناث
الذكور

اإلناث
الذكور

29.6

40.1

30.3

43.3

69.770.4
56.759.9

2009-2005

2014-2010

 مالحظة: مجموعة متوازنة من 32 بلدًا وإقليمًا وبيانات من الموجتين الخامسة )2005–2009( والسادسة )2010–2014( من المسح العالمي للقيم، تمثل 59 في المائة 
من سكان العالم. يقاس التحّيز بين الجنسين في األعراف االجتماعية من خالل آراء السكان بشأن أدوار الجنسين في السياسة )من الحقوق السياسية إلى القدرة على تولي 
 القيادة(، والتعليم )أهمية الشهادة الجامعية(، واالقتصاد )من الحق في الحصول على فرص العمل، إلى القدرة على ريادة األعمال(، والسالمة الجسدية للمرأة )من العنف 

 على يد شريك حميم، إلى الصحة اإلنجابية(.
المصدر: باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم.
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إحصاءات عدم المساواة في الدخل بطرق منهجية 
قابلة للمقارنة. لكن مصادر البيانات ال تزال مجزأة، وال 

تزال التغطية محدودة للغاية.
وال تزال المنهجية التوزيعية للحسابات القومية في 
بداياتها، كما تعّرض العديد من افتراضاتها للطعن به. 
ومع ذلك، إذا ما حافظت هذه المنهجية على الشفافية 
الكاملة واستمر إدخال التحسينات عليها، يمكن عندئذ 
ُنظم  من  المستمدة  البيانات  بين  الجمع  يؤدي  أن 
الحسابات القومية ومسوح األسر المعيشية والبيانات 
اإلدارية إلى توفير منظور جديد عن تطور توزيع الدخل 
والثروة. ويتوافق ذلك مع بعض التوصيات الصادرة عن 
والتقدم  االقتصادي  األداء  بقياس  المعنية  اللجنة 
االجتماعي، بما في ذلك التوصية بالتركيز على نحو 
متكامل على عدم المساواة في الدخل وعدم المساواة 
في الثروة15. ويعرض هذا التقرير نتائج تستند إلى هذه 
المنهجية وتكشف الديناميات الحقيقية لعدم المساواة 
في الدخل التي يحجبها استخدام مقاييس موجزة 
تعتمد على مصدر واحد للبيانات. وعلى سبيل اإليضاح، 
تشير النتائج إلى أن الشريحة العليا من شرائح توزيع 
الدخل في أوروبا هي كانت وما زالت المستفيد الرئيسي 

من نمو الدخل منذ عام 1980 )الشكل 11(.
تقوم المقاييس الموجزة لعدم المساواة على تضميم 
معلومات معقدة في رقم واحد على نحو إجمالي. وهي 
تستند إلى أحكام ضمنية بشأن المهم أو غير المهم من 

أشكال عدم المساواة. ونادرًا ما تّتسم هذه األحكام 
بالشفافية، بل إنها قد ال تعّبر عن وجهات نظر المجتمع. 
ولفهم أي جانب من جوانب عدم المساواة، وهي كثيرة، 
لإلحاطة  المتوسطات،  وراء  ما  إلى  المضي  يتعين 
بأوضاع الفئات السكانية جميعًا. ما نسبة السكان الذين 
يعيشون إلى عمر معّين، ويصلون إلى مستويات من 
التعليم معّينة، أو يكسبون دخًال معينًا؟ وكيف يتغّير 
وضع فرد أو أسرة أو جماعة في المجتمع بمرور الوقت؟ 
تعكس  عندما   – أهميتها  الموجزة  للمقاييس  وتظل 
مقّومات سليمة لتقييم التوزيعات، لكنها ال توفر غير 
نافذة صغيرة على البحث األوسع في عدم المساواة في 

التنمية البشرية.

الرسالة األساسية الخامسة: يمكننا 
تصحيح عدم المساواة في التنمية 

البشرية إذا بدأنا العمل حااًل، قبل أن 
تتحّول االختالالت في النفوذ 

االقتصادي إلى هيمنة سياسية راسخة

ما من حتمي في الكثير من أفدح أوجه عدم المساواة 
في التنمية البشرية. هذه هي أهم رسالة في هذا التقرير. 
يقبل من مستويات  ما  فلكل مجتمع خياراته بشأن 

الشكل 11

بين عامي 1980 و2017، ارتفع الدخل بعد الضرائب بحوالي 40 في المائة لدى أفقر 80 في المائة من السكان األوروبيين، 
مقابل أكثر من 180 في المائة لدى أغنى 0.001 في المائة
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أفقر 40 في المائة استفادوا 
من 13 في المائة من النمو

607080

فئات الدخل (بالش��حة المئوية)

مجموع نمو الدخل 
(بالنسبة المئوية)

أغنى 1 في المائة استفادوا 
من 13 في المائة من النمو

 مالحظة: يتغّير المقياس في المحور األفقي بعد الشريحة المئوية التسعين. وقد تغّيرت فئات الدخل بين عامي 1980 و2017، وبالتالي ال تمثل التقديرات التغّيرات 
 مع مرور الوقت في دخل األفراد.

.World Inequality Database )http://WID.world( ؛Blanchet, Chancel and Gethin )2019( :المصدر
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بسهولة  القول  يعني  ال  المساواة. وهذا  وأنواع عدم 
التصدي لعدم المساواة. فال بد للعمل الفّعال من تحديد 
القوى الدافعة لعدم المساواة، وهي على األغلب معقدة 
ومتعددة األوجه وكثيرًا ما تكون مرتبطة ببنى النفوذ 
بناصيتها  الُممسكون  يرغب  ال  قد  التي   السائدة 

في تغييرها.
ولكن ما العمل؟ يمكن القيام بالكثير لتصحيح عدم 
المساواة في التنمية البشرية، باعتماد مجموعتين من 
اإلمكانات  في  التقارب  تسريع  أواًل،  السياسات. 
المعززة  اإلمكانات  في  التباعد  ووقف  األساسية 
والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وفي ما بين 
مجموعات أخرى )أي عدم المساواة األفقي(. وثانيًا، 
العمل في اآلن نفسه على تعزيز العدالة والكفاءة في 
األسواق، لتزيد اإلنتاجية بما يترجم إلى نمو الدخل 
عدم  تصحيح  وبالتالي  واسع،  نطاق  على  المشترك 
من  المجموعتان  وهاتان  الدخل.  في  المساواة 
توّسع  التي  فالسياسات  مترابطتان.  السياسات 
اإلمكانات إلى ما هو أبعد من الدخل تتطلب في كثير 
من األحيان موارد لتمويل خدمات الصحة العامة أو 
التعليم تؤمنها الضرائب. والموارد اإلجمالية المتاحة 
مرتبطة بدورها باإلنتاجية، التي تتوقف، في جزء منها، 
على إمكانات الناس. هكذا، يمكن لمجموعتي السياسات 

هاتين أن تعمال معًا في دورة حميدة )الشكل 12(.
وكثيرًا ما ُيمكن إحراز تقدم في اإلنصاف والكفاءة 
في آن معًا. ومن األمثلة على ذلك سياسات مكافحة 
االحتكار. فهي تحد من قدرة الشركات على استخدام 
قوتها في السوق، فتتيح فرصًا متكافئة وتزيد الكفاءة، 
الريوع  بخفض  إنصافًا  أكثر  نواتج  إلى  تؤدي  كما 

االقتصادية التي تؤدي إلى ترّكز الدخل.

مجموعة سياسات متكاملة تتجاوز 
أي حل سحري

أم  الثروة  أم  الدخل  على  أكانت  للضرائب،  يمكن 
االستهالك، أن تسهم إلى حد كبير في تصحيح عدم 
لتحسين  المتوفرة  اإليرادات  تزيد  فهي  المساواة. 
الصحية  )الرعاية  األساسية  العامة  الخدمات 
يعود  بما  االجتماعي،  الضمان  وتأمين  والمدارس( 
بالفائدة على الفقراء كما على الشريحة المتوسطة 

في توزيع الدخل.
وينخفض عدم المساواة في الدخل بعد الضرائب 
والتحويالت الحكومية، لكن أثر إعادة التوزيع يتفاوت. 
فقد أسهمت الضرائب والتحويالت في مجموعة مختارة 
من البلدان المتقدمة في انخفاض معامل جيني بـ 17 
نقطة لدى مقارنة الدخل قبل الضرائب بالدخل بعدها، 
في حين اقتصر االنخفاض في البلدان النامية على 4 

نقاط )الشكل 13(.
الضرائب  أبعد من  الذهاب  ذاته  بالقدر  المهم  ومن 
والتحويالت )سياسات ما بعد السوق( بالتصدي أيضًا 
لعدم المساواة خالل العمل )سياسات مرحلة السوق( 

وقبل البدء بالعمل )سياسات ما قبل السوق(.

ويمكن لسياسات مرحلة السوق أن تمّهد للتكافؤ في 
بالقوة في  المتعلقة  المجال االقتصادي. فالسياسات 
السوق )سياسات مكافحة االحتكار( وتأمين حصول 
الجميع على رأس المال اإلنتاجي والمفاوضة الجماعية 
والحد األدنى لألجور تؤثر جميعها على كيفّية توزيع 
الفوائد المتأتية عن اإلنتاج. وبالقدر نفسه من األهمية 
سياسات ما قبل السوق التي ترمي إلى تحقيق تكافؤ 
في الفرص في مجالي الصحة والتعليم في مرحلة 
الطفولة، وسياسات ما بعد السوق، من مثل الضرائب 

الشكل 12

إطار لرسم سياسات لتصحيح أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية

سياسات تهدف إلى:

-  تس��ع التقارب في 
    اإلمكانات األساسية

-  وقف التبا�ن في اإلمكانات 
   المع�زة

- القضاء على عدم المساواة 
   �ين الجنسين وعدم المساواة 

   األفقي

سياسات تهدف 
إلى توسيع

المداخيل  لتشمل الجميع
(اإل�تاجية واإلنصاف)

تصحيح أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية والمع�زة

سوق
وققبل ال

س
ي ال

ف

قبل السوق

بعد  السوق

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

لمحة عامة   |    15



والحماية  العامة  والتحويالت  والثروة  الدخل  على 
أن  السوق  قبل  ما  لسياسات  ويمكن  االجتماعية. 
تؤدي دورًا واضحًا في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث 
تسهم تدابير خفض عدم المساواة في دعم الصحة 
االستثمار  عائد  فيكون  المعرفي  والنمو  والتغذية 
كبيرًا. وال يعني ذلك أن كل سياسة جّيدة قادرة على 
خفض عدم المساواة وزيادة الرفاه، فكما الحظنا، قد 
الجديدة  التكنولوجيا  نشر  مثل  عمليات  تؤدي 
وتحقيق إنجازات قي التنمية البشرية لدى شرائح 
كبيرة من المجتمع إلى زيادة عدم المساواة. وما يهم 
هو ما إذا كانت العملية التي توّلد عدم المساواة هي، 

في حد ذاتها، متحّيزة أو غير عادلة.

توليد حوافز للتغيير
حتى لو توّفرت الموارد لتنفيذ خطة تقارب في اإلمكانات 
األساسية واإلمكانات المعززة على حد سواء، يبقى الحد 
المطاف خيارًا مجتمعيًا  نهاية  المساواة في  من عدم 
وسياسيًا. فللتاريخ والسياق والسياسات دور في ذلك. 
ويصعب تغيير األعراف االجتماعية التي يمكن أن تؤدي 
حقوق  على  القوانين  نصت  لو  وحتى  التمييز.  إلى 
متساوية، قد تطغى األعراف االجتماعية في تحديد 
النواتج. ويبّين تحليل هذا التقرير لعدم المساواة بين 
الجنسين أن ردود الفعل تحتد في المجاالت التي يكتنفها 
قدر ٔاكبر من النفوذ، ما يمكن أن ينتهي إلى رد فعل عكسي 
عنيف إزاء مبدأ المساواة بين الجنسين بحد ذاته. وتشكل 
السياسات التي تعالج صراحة الصور النمطية ووصم 
المجموعات المهّمشة جزءًا مهمًا من مجموعة أدوات 

الحد من عدم المساواة.
وقد يكون االقتصاد السياسي للتصدي لعدم المساواة 
محفوفًا بالتحديات بصفة خاصة. ففي حالة الخدمات 
العامة، يمكن أن يحدث التغيير من القمة إلى القاعدة 
بتوسيع نطاق االمتيازات التي يتمتع بها من هم في القمة 
لتشمل اآلخرين )الشكل 14(. ولكن قد ال تتوفر حوافز 
كافية للمستفيدين من الخدمات ليقبلوا بتوسيع نطاقها 
إلى اآلخرين إذا رأوا في ذلك خطرًا يتهدد جودتها. كما 
يمكن أن يحدث التغيير من القاعدة إلى القمة، مثًال بزيادة 
الدخل الذي يحق لألسرة دونه أن تستفيد من خدمات 
مجانية أو مدعومة. لكن هذا التدبير قد يلقى مقاومة من 
نادرًا ما تستخدم هذه  إذا كانت  الدخل األعلى  فئات 
في  الوسط  من  تنطلق  ثالثة  مقاربة  وفي  الخدمات. 
االتجاهين، ال تكون الشريحة األفقر هي المستهدفة بل 
األكثر عرضة للمخاطر، كالعمال في القطاع الرسمي الذين 

الشكل 13

 إعادة توزيع الضرائب والتحويالت المالية المباشرة 
 توضح معظم الفوارق في عدم المساواة في الدخل 

المتاح بين االقتصادات المتقدمة والناشئة

0.45
0.48

0.31

بعدقبل

االقتصادات المتقدمة
األسواق الناشئة 

والبلدان النامية

عدم المساواة 
في الدخل (انخفاض مطلق

في معامل جيني)

0.49

.IMF )2017a( المصدر: باالستناد إلى

الشكل 14

استراتيجيات التعميم على الجميع في البلدان النامية حيث عدم المساواة

مسار من القمة 
إلى القاعدة

مسار من القاعدة 
إلى القمة 

مسار من الوسط األدنى 
في االتجاهين

الش��حة الميسورة وش��حة 
الدخل المرتفع

ش��حة الدخل المتوسط

الش��حة الفقيرة

صعوبة في توسيع التغطية 
ألنه سيكون على حساب الجودة.

فّعال لتل�ية االحتياجات الطارئة. ولكن 
هناك صعوبة في توسيع التغطية

بسبب النقص في الموارد، 
وألن الجودة  المنخفضة ال تستقطب 

مشاركة الطبقة الوسطى.

الجودة العالية نس�يًا يمكن أن تستقطب 
فئات الدخل المرتفع للمشاركة 

مع الطبقة الوسطى. ويمكن أن ُيستخدم 
هذا المسار لتمو�ل توسيع التغطية 

لصالح الفق�اء (تحالف �ين الطبقات).

جودة
عاليةمنخفضة 

.Martínez and Sánchez-Ancochea )2016( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى مناقشة في
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يكسبون أجرًا منخفضًا. وفي هذه الحالة، يمكن توسيع 
التغطية صعودًا أو نزواًل. ومع تحّسن نوعية الخدمات، 
يرّجح أن تبدي فئات الدخل المرتفع رغبتها في المشاركة، 

ما يوسع الدعم لشمول الخدمات الشرائح الفقيرة.
في  االجتماعية  السياسات  إدامة  تحديات  ومن 
البلدان المتقدمة ضمان استفادة قاعدة واسعة منها، بما 
في ذلك الطبقات الوسطى. لكن هذه الفوائد قد تكون 
التعاون  منظمة  بلدان  من  عدد  ففي  للتآكل.  عرضة 
االقتصادي والتنمية، يرى أفراد الطبقة الوسطى أنهم 
واألمن  بالدخل  يتعلق  ما  في  تدريجيًا  يتخلفون 
وإمكانية الحصول على خدمات جيدة ميسورة الكلفة 

في الرعاية الصحية والتعليم.
أما في البلدان النامية، فكثيرًا ما يكمن التحدي في 
تمتين السياسات االجتماعية لطبقة وسطى ال تزال 
عرضة للمخاطر. ففي بعض هذه البلدان، يدفع أفراد 
من الطبقة الوسطى مقابل الخدمات االجتماعية أكثر 
مما يتلقون منها، وكثيرًا ما يرون أن نوعية الرعاية 
إلى  يلجأون  فإنهم  ولذا  رديئة.  والتعليم  الصحية 
ازدادت  الخدمات. هكذا  التي تزود  الخاصة  الجهات 
نسبة الملتحقين بالمدارس الخاصة للتعليم االبتدائي 
في بعض هذه البلدان من 12 في المائة في عام 1990 

إلى 19 في المائة في عام 2014.
الموارد  الرد الطبيعي في هذه الحالة أخذ  ويكون 
ممن هم في أعلى السلم. لكن األغنى، وإن كان عددهم 
قليًال، قد يقفون عائقًا أمام توسيع نطاق الخدمات. 
وهم يمكن أن يحبطوا العمل بطرق متعددة، من خالل 
التأثير على صانعي القرار والتبرع للحمالت السياسية 
والتأثير على الصحافة واستخدام النفوذ االقتصادي 

بطرق أخرى للتصدي للقرارات التي ال يوافقون عليها.
وتعني العولمة أن السياسات الوطنية كثيرًا ما تتأثر 
الحكومات  بكيانات وقواعد وأحداث خارج سيطرة 
الوطنية تمارس ضغوطًا تنازلية واسعة النطاق على 
الشركات  دخل  على  المفروضة  الضريبة  معدالت 
ومعايير العمل. ومما يسّهل االحتيال الضريبي والتهرب 
الوافية  المعلومات  إلى  االفتقار  الضريبة  دفع  من 
عبر  تعمل  التي  الكبيرة  الرقمية  الشركات  وصعود 
بين  التعاون  كفاية  وعدم  مختلفة  ضريبية  سلطات 
المختلفة. وفي هذه  البلدان  القضائية في  السلطات 
المجاالت من السياسات، ال بد للعمل الجماعي الدولي 

من أن يكّمل العمل الوطني.

ماذا بعد؟

يفتح نهج التنمية البشرية نوافذ جديدة على أوجه 
ما  تتجلى،  كيف  أهميتها،  أسباب   – المساواة  عدم 

فرص  لكن  الملموس.  للعمل  تمهد   – حيالها  العمل 
البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه  معالجة 
تترجم  قد  إذ  التقاعس،  استمرار  مع  تتضاءل 
هيمنة  إلى  االقتصادي  النفوذ  في  االختالالت 
أقل  التدخالت  المرحلة تصبح  تلك  سياسية. وفي 
فعالية وأكثر صعوبة بكثير مما لو اتخذت في وقت 
فطبيعة  بسياقها.  بالطبع  اإلجراءات  وترتبط  أبكر. 
أوجه عدم المساواة وأهميتها النسبية تتفاوت بين 
مختلفة  سياسات  انتهاج  من  بد  فال  البلدان، 
لمعالجتها. وتمامًا كما ال يتوفر حل سحري لمعالجة 
تتوفر  ال  الواحد،  البلد  داخل  المساواة  عدم  أوجه 
عدم  لمعالجة  السياسات  من  واحدة  مجموعة 
بد  ال  ذلك،  مع  البلدان.  جميع  تناسب  المساواة 
تيارين  مجابهة  من  جميعًا  البلدان  في  للسياسات 
يصوغان عدم المساواة في التنمية البشرية في كل 

مكان: تغّير المناخ وتسارع التقدم التكنولوجي.

 تغّير المناخ وعدم المساواة 
في التنمية البشرية

ال يمكن عزل عدم المساواة عن أزمة المناخ – من 
االنبعاثات واآلثار إلى السياسات والمنعة. فبشكل 
في  البشرية  التنمية  ارتفعت مستويات  كّلما  عام، 
البلدان، ازدادت مستويات انبعاثات الكربون للفرد 

.)15 الواحد واتسعت البصمة البيئية )الشكل 
البشرية  بالتنمية  الضرر  المناخ  تغّير  وسيلحق 
المحاصيل  فشل  على  تقتصر  ال  عدة  بطرق 
تغّير  يؤدي  أن  المتوقع  فمن  الطبيعية.  والكوارث 
 250,000 إلى  و2050   2030 عامي  بين  المناخ 
التغذية  لسوء  نتيجة  سنويًا  إضافية  وفاة  حالة 
وبحلول  الحراري.  واإلجهاد  واإلسهال  والمالريا 
عدد  الماليين  بمئات  يزداد  قد   ،2050 عام 
للوفاة،  المسببة  الشديدة  للحرارة  المعّرضين 
الجغرافي  النطاق  ويتسع  يتحّول  أن  ويرجح 
لناقالت األمراض، كالبعوض الذي ينقل المالريا أو 

الضنك. حمى 
العام على السكان على مدى  التأثير  وسيتوقف 
العامالن مع  انكشافهم وتعّرضهم. ويترابط هذان 
تغّير  وسيضرب  مفرغة.  حلقة  في  المساواة  عدم 
المناخ المناطق االستوائية أواًل وبالقدر األكبر من 
بلدان  النامية  البلدان  من  والعديد  الحدة، 
والمجتمعات  النامية  البلدان  أن  غير  استوائية. 
المجتمعات  من  قدرة  أقل  الفقيرة  المحلية 
والظواهر  المناخ  تغّير  مع  التكّيف  على  الميسورة 
الجوية القاسية. لذا، فإن آثار تغّير المناخ ستعّمق 

القائمة. التصدعات االجتماعية واالقتصادية 
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تشير  إذ  المعاكس،  االتجاه  آثار في  أيضًا  وهناك 
األدلة إلى أن بعض أشكال عدم المساواة قد يجعل 
الدخل  المساواة في  فعدم  أصعب.  المناخي  العمل 
الجديدة  التكنولوجيا  نشر  يعوق  البلدان  ضمن 
الصديقة للبيئة. ويمكن أن يؤثر عدم المساواة أيضًا 
من  الحد  إلى  الداعين  بين  القوى  موازين  على 
انبعاثات الكربون والمعارضين له. وقد يتالقى تركز 
المجموعات  العليا مع مصالح  الشريحة  الدخل في 

المعارضة للعمل المناخي.
أيضًا  البشرية  التنمية  المساواة في  ويؤدي عدم 
فهو  أخرى.  بطريقة  المناخ  أزمة  في  أساسيًا  دورًا 
عدم  تفاقم  كلما  إذ  الفّعال،  العمل  على  عبئًا  يشكل 
المساواة ازدادت صعوبة بذل الجهود المشتركة لكبح 

تغّير المناخ داخل البلدان وفي ما بينها.
عدم  أوجه  لمعالجة  متاحة  تبقى  الخيارات  لكن 
المساواة االقتصادية وأزمة المناخ معًا، ما يفترض أن 
يدفع بالبلدان إلى التقّدم على مسار تحقيق التنمية 
البشرية المستدامة والشاملة للجميع. ومن بين هذه 
بعض  معالجة  وتمكن  الكربون.  تسعير  الخيارات 

اآلثار التوزيعية التي ال يمكن تجنبها ألسعار الكربون 
بتوفير الدعم المالي للفقراء، وهم األكثر تضررًا من 
ارتفاع فواتير الطاقة. لكن مثل هذه االستراتيجيات 
توزيع  ألن  تحديات،  العملية  الممارسة  في  واجه 
األموال ليس المتغّير الوحيد ذا الشأن. ومن المهم 
السياسات  من  أوسع  مجموعة  في  النظر  أيضًا 
االجتماعية ُتعنى بأوجه عدم المساواة وتغّير المناخ 
حقوق  إعمال  على  نفسه  الوقت  في  وتركز  معًا 
مستوى  والمجتمعات  البلدان  ترفع  وإذ  اإلنسان. 
طموحها إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة شاملة 

للجميع، فإن أمامها خيارات عدة.

تسخير التقدم التكنولوجي لخفض عدم 
المساواة في التنمية البشرية

واالبتكار  العلمي  التقدم  دفع  التاريخ،  عبر 
المتناهية  الرقاقة  إلى  العجلة  من  التكنولوجي، 
أن  ويرجح  المعيشة.  مستويات  بتحسين  الصغر، 
يظل التغّير التكنولوجي القوة الدافعة األساسية إلى 

الشكل 15

البصمة البيئية تتسع مع التنمية البشرية
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(بالهكتار العالمي للفرد)
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القدرة الحيوية للفرد،
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مالحظة: تشمل البيانات 175 بلدًا في قاعدة بيانات الشبكة العالمية للبصمة البيئية )www.footprintnetwork.org/resources/data/؛ اطلع عليها في 17 تموز/يوليو 2018(. 
تقاس البصمة البيئية هنا بنصيب الفرد من مساحة األراضي والمياه المنِتجة حيويًا التي يتطلبها البلد، محليًا وفي الخارج، إلنتاج جميع الموارد التي يستهلكها والستيعاب النفايات التي 

 يولدها. وتمثل كل دائرة بلدًا، ويمثل حجم الدائرة عدد سكان البلد.
.Cumming and von Cramon-Taubadel )2018( :المصدر
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االزدهار، بدفعه زيادة اإلنتاجية وتمكينه، على ما يؤمل، 
أنماط إنتاج واستهالك أكثر استدامة.

ولكن ما الذي سيكون عليه حجم التغّيرات المستقبلية 
وكيف ستتوزع المكاسب المحققة من االبتكار؟ يتنامى 
القلق إزاء كيفية صوغ التغّير التكنولوجي ألسواق العمل، 
التشغيل اآللي والذكاء  ال سيما بشأن كيف سيتولى 

االصطناعي مھامًا يقوم بها اإلنسان حاليًا.
مرات  مزعِزعًا  التكنولوجي  التغّير  كان  لقد 
من  الدروس  من  الكثير  استقاء  ويمكن  سابقة، 
الماضي. ومن أهم هذه الدروس ضمان أن تساعد 
االبتكارات المزعِزعة الرئيسية الجميع، ما يتطلب 
وربما  نفسه  بالقدر  ابتكارية  سياسات  اعتماد 
مؤسسات جديدة. وستتطلب الموجة الحالية من 
تشمل  أخرى  تغييرات  التكنولوجي  التقدم 
أقوى  لالحتكار  مكافحة  وقوانين  سياسات 
للبيانات  األخالقي  االستخدام  تحكم  وقوانين 
الكثير من  االصطناعي. وسيتطلب نجاح  والذكاء 

هذه السياسات والقوانين تعاونًا دوليًا.

لقد وضعت الثورة الصناعية البشرية على مسار 
تقدم نحو الرفاه لم يسبق له مثيل. لكنها أدت أيضًا 
إلى “االفتراق العظيم” بين المجتمعات التي صارت 
لها  يتيسر  لم  التي  األخرى  والمجتمعات  صناعية 
ذلك. ما يختلف اآلن – ربما للمرة األولى في التاريخ 
على  الحصول  مكان  أي  في  يمكن  أنه  هو   –
التكنولوجيا التي تقف خلف التحّوالت الحالية. لكن 
االستفادة  على  البلدان  قدرات  في  كبيرة  الفوارق 
من الفرص الجديدة، ولذلك تداعيات ضخمة على 

عدم المساواة كما على التنمية البشرية.
بل  فراغ،  في  التكنولوجي  التغّير  يحدث  وال 
تصوغه عمليات اقتصادية واجتماعية. وهو ناجم 
لواضعي  ويمكن  اإلنسان.  به  يقوم  عمل  عن 
السياسات تحديد توجه التغّير التكنولوجي بطرق 
الذكاء  يتولى  قد  فمثًال،  البشرية.  التنمية  تعزز 
االصطناعي مهامًا يقوم بها اإلنسان، لكنه قد يؤدي 
أيضًا إلى إعادة الطلب على اليد العاملة من خالل 
تأثيره  فيكون  لإلنسان،  جديدة  مهام  استحداث 

الشكل 16

يمكن للتكنولوجيا تولي بعض المهام، وكذلك استحداث مهام جديدة

تأ�ير
على اإل�تاجية

-+
+

التغّير
التكنولوجي

(التشغيل اآللي، تعليم اآللة،
والتحكم اآللي، واقتصاد

المنصة الجديدة،
واالستعانة بمصادر

خارجية عالمية ومحلية)

تأ�ير
توّلي مهام قائمة
(المهام المتعلقة

بالمحاسبة ومسك الدفا�ر،
ووكالء السفر)

تأ�ير استحداث
مهام جديدة

(خب�اء في األمن
الس�ب�اني، ومتخصصون

في التحول الرقمي،
وعلماء ال�يانات) 

التغّير الصافي
في الطلب

على اليد العاملة

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.
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الصافي إيجابيًا ويساهم في خفض عدم المساواة 
)الشكل 16(.

 نحو خفض عدم المساواة 
 في التنميةالبشرية في القرن 

الحادي والعشرين

يؤكد هذا التقرير أن التصدي لعدم المساواة ممكن، 
عدم  أوجه  تحديد  يتطلب  فهو  سهًال.  ليس  لكنه 
المساواة التي تؤثر على النهوض بالتنمية البشرية 
المساواة  عدم  ألنماط  أفضل  فهم  إلى  والتوصل 
والقوى الدافعة لها. ويحث التقرير الجميع على إدراك 
أن المقاييس المعيارية الحالية الحتساب أوجه عدم 
المساواة ليست دقيقة وكثيرًا ما تكون مضللة، ألنها 
األساسية  اآلليات  توضح  وال  الدخل  على  تركز 
المسببة لعدم المساواة. لذا يؤكد التقرير على قيمة 
تناول أوجه عدم المساواة ما وراء الدخل وما وراء 
عدم  ألوجه  الموجزة  المقاييس  المتوسط،كما 

المساواة، وما وراء الحاضر.
مّكن  الذي  الملحوظ  بالتقدم  االحتفاء  وينبغي 
الحد  إلى  الوصول  من  العالم  أنحاء  في  كثيرين 
على  اإلبقاء  لكن  البشرية.  التنمية  من  األدنى 
كافيًا  ليس  النجاحات  التي حققت هذه  السياسات 
وحده. فقد ُأغفل البعض وفي الوقت نفسه، تطلعات 
العديدين آخذة في التغّير. ومن قصر النظر أن تركز 
اإلمكانات  في  المساواة  عدم  على  المجتمعات 
أبعد من الحاضر يعني  األساسية فحسب. فالتطلع 
األشكال  ومعالجة  لتحديد  المستقبل  استشراف 
المعززة  اإلمكانات  المساواة في  الجديدة من عدم 
المناخ  تغّيُر  اإللحاَح  وُيزيد  أهميًة.  تزداد  التي 

والتحّوالت التكنولوجية.
وقد يكون لمعالجة  أوجه عدم المساواة الجديدة 
هذه أثر عميق على صنع السياسات. وال يدعي هذا 
التقرير أن مجموعة واحدة من السياسات تصلح لكل 
السياسات  أن تسبر هذه  لكنه يؤكد ضرورة  مكان، 
الكامنة  للقوى  للتصدي  المساواة  أعماق أوجه عدم 
القوى  هذه  لبعض  التصدي  ويتطلب  لها.  الدافعة 
المعتمدة  العامة  السياسة  أهداف  اصطفاف  إعادة 
لجميع  التعليم  جودة  على  التشديد  مثًال،  اليوم: 
األعمار، بما في ذلك التعليم ما قبل االبتدائي، بداًل 

من التركيز على معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
والثانوي. والكثير من هذه التطّلعات هي في صلب 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وال شك أن االختالالت في موازين القوى هي في 
المساواة. وقد تكون  العديد من أوجه عدم  صميم 
هذه االختالالت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. 
النفوذ  فقد تدعو الحاجة، مثًال، إلى سياسات تحّد 
السياسية.  الحياة  في  معين  لفريق  المتناسب  غير 
الميدان  في  الفرص  تكافؤ  ضمان  تتطلب  وقد 
لمكافحة االحتكار  اتخاذ إجراءات  االقتصادي عبر 
بعض  وفي  المستهلكين.  لصالح  المنافسة  تشّجع 
الحاالت، قد يعني التصدي للعقبات التي تحول دون 
المساواة معالجة األعراف االجتماعية المتجذرة في 
من  العديد  ويتوفر  وثقافته.  المعني  البلد  تاريخ 
الخيارات لتعزيز اإلنصاف والكفاءة في آن معًا، لكن 
السبب الرئيسي لعدم اعتمادها يرتبط أحيانًا كثيرة 
بالمصالح المتجذرة ألصحاب النفوذ الذين لن يعود 

عليهم التغيير بمكاسب تذكر.
عدم  ألوجه  بالنسبة  أهميتها  للسياسات  هكذا، 
بالنسبة  أهميتها  المساواة  عدم  وألوجه  المساواة، 
يضع  الذي   – البشرية  التنمية  ومنظور  للسياسات. 
اإلنسان في صميم صنع القرار – أساسي لفتح نافذة 
المساواة،  عدم  أوجه  تناول  كيفية  على  جديدة 
بالتساؤل متى يكون لها تأثير وما هذا التأثير وكيف 
يتجلى وما أفضل السبل للتصدي لها. تلك مسائل ال 
يبدأ  حوار  بشأنها،  حوارًا  يفتح  أن  مجتمع  لكل  بد 
على  تنطوي  قد  إجراءات  أي  أن  صحيح  اليوم. 
مخاطر  أن  تؤكد  التجارب  لكن  سياسية.  مخاطر 
التقاعس عن العمل قد تكون أكبر بكثير، إذ قد يؤدي 
اضطرابات  إلى  بالمجتمع  الحاد  المساواة  عدم 

اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ال يزال هناك متسع من الوقت للعمل. لكن الوقت 
يمضي. وقرار  كيفية التصدي ألوجه عدم المساواة 
أو  بلد  كل  إلى  يعود  قرار  البشرية  التنمية  في 
مجتمع، قرار هو وليد مناقشات سياسية قد تكون 
هذه  في  يساهم  التقرير  وهذا  وصعبة.  شائكة 
المساواة  عدم  أوجه  عن  وقائع  بعرض  المناقشات 
في التنمية البشرية وتقديم تحليل لها باعتماد نهج 
اإلمكانات واقتراح أفكار لتقليصها على مدى القرن 

الحادي والعشرين.
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يشعر كثيرون في أنحاء 
العالم، من االتجاهات 

السياسية الشتى، وبقوة 
أنه ينبغي تخفيض عدم 

المساواة في الدخل، 
وقد اشتد هذا التفضيل 

منذ بداية العقد األول من 
القرن الحادي والعشرين الشكل ج1-1

حصة السكان التي تفيد بأن الدخل يجب أن يكون أكثر مساواًة ارتفعت بين العقد األول والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

50

40

30

20

10

0

–10

–20

–30

–40

التغّير في حصة السكان التي تفيد 
بأن الدخل يجب أن يكون أكثر مساواًة، 

�ين العقد األول والعقد الثاني 
من الق�ن الحادي والعش��ن 

(بالنقاط المئوية)

ميل إلى اليمين الوسط ميل إلى اليسار

السكان في بلدان مختارة حسب االتجاهات السياسية

35 من
�ين 39

بلدًا

33 من
�ين 39

بلدًا

32 من
�ين 39

بلدًا

 مالحظة: كل نقطة تمثل واحدًا من 39 بلدًا تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة. وتشمل العينة 48 في المائة من سكان العالم. باالستناد إلى الردود على مقياس 5-1، 
 حيث يمثل الرقم 1 “دخل أكثر مساواة” و5 “نحتاج إلى مزيد من الفوارق في الدخل”.

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم، الموجات الرابعة والخامسة والسادسة.

ما وراء الدخل
عدم المساواة في ماذا؟ في معرض اإلجابة على هذا السؤال الذي يبدو في ظاهر األمر بسيطًا، وضع أمارتيا سين النهج الذي استرشدت 
. طرح سين هذا السؤال ألن االحتفاء بالتنوع البشري يستدعي التفكير  به تقارير التنمية البشرية منذ أن صدر التقرير األول منها في عام 1990
“عدم  ماذا؟” هو  المساواة في  “عدم  الجواب على سؤال سين  المطاف.  نهاية  به في  نهتم  أن  ينبغي  الذي  المساواة  عدم  نوع  في 

المساواة في اإلمكانات”.

مع انتهاء العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
عادت األسئلة المتعلقة بعدم المساواة التي حّفزت 
بعنفوان  الظهور  إلى  السبعينات  أواخر  في  سين 
بفهم  يتعلق فقط  ال  اآلن  الحديث  أن  شديد. غير 
أيضًا  بل  قياسه؛  ينبغي  الذي  المساواة  عدم  نوع 
بكيفية التعامل مع عدم المساواة2. يشعر كثيرون 
في أنحاء العالم، من االتجاهات السياسية الشتى، 
في  المساواة  عدم  تخفيض  ينبغي  أنه  وبقوة 
العقد  بداية  منذ  التفضيل  هذا  اشتد  وقد  الدخل، 
األول من القرن الحادي والعشرين )الشكل ج1-1(. 
االهتمام  أن  إلى  يشير  األدلة  بعض  أن  والواقع 
مساواته  تجري  ما  كثيرًا  الذي  العالمي،  بالنمو 
بالتحسينات األوسع في التنمية في أنحاء العالم،  

أصبح اآلن يحتل المرتبة الثانية بعد االهتمام بعدم 
المساواة على الصعيد العالمي3.

خطة  في  المساواة  عدم  خفض  كّرس  وقد 
من  عدد  يتناول  إذ   ،2030 المستدامة  التنمية 
خفض  إلى  التطلعات  المستدامة  التنمية  أهداف 
مع  وتماشيًا  متعددة.  أبعاد  عبر  المساواة  عدم 
هذا  من  األول  الجزء  يذهب   ،2030 عام   خطة 
التقرير إلى أنه يتوجب علينا تجاوز قياس الدخل 
في  وخاصة  المساواة،  عدم  استكشاف  في 
التصدي ألوجه عدم المساواة الجديدة في القرن 
نهج  إن  القائل  بالرأي  ويدفع  والعشرين.  الحادي 
اإلمكانات مناسب تمامًا لفهم أوجه عدم المساواة 

الجديدة هذه ومواجهتها4.



رغم التحسن والتقارب 
في اإلمكانات التي 
احتلت موقعًا مركزيًا 
في إعالن األلفية لعام 
2000 واألهداف اإلنمائية 
لأللفية، تظل بضع 
فجوات صارخة وتتسع 
فجوات أخرى جديدة في 
إمكانات ستحدد الفرق 
بين من يستطيعون ومن 
ال يستطيعون االستفادة 
الكاملة من فرص القرن 
الحادي والعشرين الجديدة

لماذا، في نهاية األمر، تتزايد الشواغل بشأن عدم 
المساواة، في الوقت الذي يتحقق فيه تقدم كبير في 
له  يسبق  لم  عدد  انفالت5  مع  المعيشة،  مستويات 
مثيل من الناس في أنحاء العالم من براثن الجوع 
والمرض والفقر؟6 ورغم أن كثيرين ما زالوا مهملين، 
المتوسط  هناك في  أن  البشرية  التنمية  دليل  يبّين 
تحسن باهر، بل وتقارب، في اإلمكانات التي يشملها 
دليل التنمية البشرية. مع ذلك، يبّين الفصل األول أنه 
التي  األساسية  اإلمكانات  في  التقارب  جانب  إلى 
كانت محط تركيز تقارير التنمية البشرية في أوائل 
تسعينات القرن الماضي، تبرز تباينات في مؤشرات 
أخرى، ضمن البلدان وفي ما بينها على حد سواء: 
ال  أكثر  يصبح  أخذ  سنًا  األكبر  لدى  المتوقع  فالعمر 
عاٍل.  تعليم  على  الحصول  إمكان  وكذلك  تساويًا، 
باختصار، رغم التحسن والتقارب في اإلمكانات التي 
احتلت موقعًا مركزيًا في إعالن األلفية لعام 2000 
فجوات  بضع  تظل  لأللفية،  اإلنمائية  واألهداف 
صارخة وتتسع فجوات أخرى جديدة في إمكانات 
ستحدد الفرق بين من يستطيعون ومن ال يستطيعون 
االستفادة الكاملة من فرص القرن الحادي والعشرين 
التحليل مرارًا وتكرارًا أن من هم   الجديدة. ويّبين 
 في المراتب الدنيا من البلدان والناس آخذين باللحاق 
بينما  األساسية،  اإلمكانات  بإنماء  يتعلق  ما   في 
في  بأشواط  العليا  المراتب  في  هم  من  يتقدم 

اإلمكانات المعززة7.
يشير التقارب في اإلمكانات األساسية إلى اتجاه 
التغيير، لكنه ال يعني أن الفجوات قد أغلقت تمامًا. 
ففي الواقع، ال يحرز المستثنون غير النزر اليسير من 
التقدم. هكذا يبّين الفصل األول أن العالم ُيتوقع أن 
يمكن  فجوات  إلى  توصل  وقد   2030 عام  يبلغ 
غير  واألطفال  الرضع  وفيات  في  دونها  الحيلولة 
ويوثق  المدقع.  الدخل  وفقر  بالمدارس  الملتحقين 
الفصل، باالعتماد على بيانات مفّصلة ومركزًا النظر 
على مناطق جغرافية بعينها، أشكال حرمان متداخلة 
وأصناف استبعاد متعددة الجوانب. وأخيرًا، يوّسع 
صدمات  مثل  المخاطر  ديناميات  ليتناول  النظر 
الصحة أو الكوارث الطبيعية أو النزاعات التي تفاقم 
 تعرض الجماعات أو األفراد للمخاطر. ويكمن خلف 
بتعزيز  المتمثل  العنيد  التحدي  األنماط   هذه 

 إمكانات المهملين.
في  والمتزايدة  المستمرة  المساواة  عدم  وأوجه 
اإلمكانات المعززة تهم أكثر من قيمتها األداتية. ينظر 
الفصل األول أيضًا في كيفية تأثيرها على الكرامة 
مجموعات  أو  أفراد  بإمكان  يكون  وقد  اإلنسانية. 
على  ليس  ولكن  الموارد،  على  الحصول  أشخاص 

المساواة في المعاملة من خالل القانون الرسمي أو 
المظالم  جميع  إلى  ُينظر  وال  االجتماعية.  األعراف 
جانب  من  بها،  اإلقرار  عن  ناهيك  االجتماعية، 
المؤسسات االجتماعية، وهذا هو الحال أحيانًا كثيرة 
الجماعات  أو  األصلية  الشعوب  لجماعات  بالنسبة 
الميل  ومزدوجي  والمثليين  والمثليات  اإلثنية 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات 
التي  االجتماعية8  الفئات  من  وغيرهم  الجنسين، 
تعاني اإليذاء والتمييز. ويؤثر عدم المساواة أيضًا، 
في أماكن كثيرة جدًا، على وضع المرأة، التي تخضع 
ألدوار مفروضة عليها وللعنف في كثير من األحيان، 
حتى عندما تتقاسم منزاًل مع رجل يتيح لها الحصول 
وقد  مماثلة.  وخدمات  سلع  على  المبدأ  حيث  من 
بّينت حركة #MeToo )أنا أيضًا( مدى انتشار إساءة 
المعاملة واإلذالل وكيف أنهما ال يتحددان بالدخل أو 

المركز االجتماعي9. 
الدخل  المساواة في  أوجه عدم  أن  المؤكد  ومن 
والثروة يمكن أن تكون هامة ومحورية في تناول 
واضعي السياسات لمسألة عدم المساواة في التنمية 
ُينظر إلى أوجه عدم المساواة  البشرية. ويمكن أن 
االقتصادية هذه، معّرفة تعريفًا ضيقًا، على أنها غير 
عادلة أو على أنها يمكن أن تقّيد بالفعل رفاه الناس 
)من خالل عدة قنوات، كما سيجري بحثه في الفصل 
في  المساواة  عدم  أوجه  تحليل  هنا،  من  الثاني(. 
هذا  في  تناوله  ويجري  ضروري  والثروة  الدخل 
التقرير، لكن التركيز حصرًا على أوجه عدم المساواة 
يخفق  أنه  إذ  للغاية،  اختزالي  والثروة  الدخل   في 
في  المساواة  لعدم  الكامل  بالنطاق  اإلقرار   في 

التنمية البشرية.
عدم  أوجه  نشوء  كيفية  الثاني  الفصل  ويوثق 
المساواة في اإلمكانات، ويبّين كيف أنها تكون في 
مع  وحتى  ومستديمة.  مترابطة  كثيرة  أحيان 
بتزايد  األساسية  اإلمكانات  في  الفوارق  انخفاض 
من  تمكنهم  أساسية  إمكانات  يكتسبون  من  عدد 
الصحة  في  اإلنجازات  من  األدنى  الحد  تحقيق 
هم  من  أن  وتعني  التدرجات،  تستمر  والتعليم، 
الصحة  في  أفضل  بنواتج  يتمتعون  حااًل  أفضل 
والتعليم أكثر ممن هم أسوأ حااًل، أو تصبح أوضح.
مستويين  على  وصف  الثاني  الفصل  في  ويرد 
لآلليات التي تفسر نشوء أوجه عدم المساواة في 
اإلمكانات. أواًل، من خالل اتباع نهج دورة الحياة 
الدخل  الوالدين في  الذي يتتبع كيف تشّكل مزايا 
والصحة والتعليم مسار أطفالهم مع مرور الوقت، 
ما يؤدي في كثير من األحيان إلى استمرار “اكتناز” 
الفرص عبر األجيال. ثانيًا، من خالل اإلشارة إلى أن 
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التركيز على رفع مستوى 
الناس فوق الحدود 

الدنيا غير كاف، بالنظر 
إلى أن تدرجات عدم 

المساواة في اإلمكانات 
ال تزال تتسع وتستمر

اإلطار ج1-1

2030 نهج اإلمكانات وخطة التنمية المستدامة لعام 

التي  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  أبعاد  تنعكس 
لعام  المستدامة  التنمية  التقرير في خطة  فيها هذا  نظر 

2030 وأهدافها.
التنمية  أهداف  حول  العالمي  اآلراء  توافق  ويمثل 
لأللفية  اإلنمائية  األهداف  اعتبرته  عما  تطورًا  المستدامة 
القرن  نهاية  بحلول  النامية  للبلدان  ضروريًا  أو  “أساسيًا” 
وينظر  التطور  هذا  من  مستوحى  التقرير  وهذا  العشرين. 
والتي  الشاملة  األهمية  ذات  المساواة  عدم  أبعاد  إلى 

تتجاوز األساسي.
عدم  خفض  إلى  المستدامة  التنمية  أهداف  تسعى 
المساواة بأشكال عديدة. وهي ال تهدف فقط إلى خفض 
التنمية  )هدف  وضمنها  البلدان  بين  المساواة  عدم 

10(، بل إنها تتوخي أيضًا وضع نهاية مطلقة  المستدامة 
 )1 )الهدف  أشكاله  بجميع  الفقر  الحرمان:  أشكال  لبعض 
2(. وترمي األهداف األخرى إلى الدفع  والجوع )الهدف 

قدمًا بتوفير سلع عامة عالمية )كاستقرار المناخ(.
وكما في أي نهج عالمي، للنظر في مجموعة محددة 
من األبعاد حدوده. فهو ال يتناول أبعاد اإلجحاف والظلم 
أن  غير  معينة.  أماكن  هامة في  تكون  قد  التي  جميعها 
هذا التقرير يّكمل مقاييس عدم المساواة المحددة عالميًا 
والمستندة إلى بيانات موضوعية  ويقارنها مع معلومات 
المساواة  عدم  بمقاييس  المساواة،  لعدم  المدركات  عن 
في التصور الذاتي للرفاه وببعض المقاييس المحددة على 

الصعيد الوطني.

 

هذه اآلليات ال تحدث في فراغ وأن السياق، بما في 
ذلك عدم المساواة االقتصادية، يصوغ الفرص من 
تصميم  كيفية  مثل  متعددة،  قنوات  خالل 
الموارد  توزيع  ويعتمد  وتنفيذها.  السياسات 
توزيع  على  كبيرًا  اعتمادًا  المجتمع  في  والفرص 
اختالالت  إلى  يؤدي  السلطة  فتركيز  السلطة. 
القوية على  النخب  إلى سيطرة  أن يفضي  ويمكن 
الحكومة واألسواق، ما يزيد من عدم المساواة في 
االستجابة  تضعف  قد  دورة  في  والثروة،  الدخل 
قد  النمط  هذا  أن  ويبدو  السكان.  عامة  لتطلعات 
التاريخ )اإلضاءة 1-1 في نهاية  بالفعل في  حدث 
بدورها  الديناميات  لهذه  ويمكن  األول(10.   الفصل 
الضرر  فتلحق  الحوكمة  تآكل  إلى  تؤدي   أن 

بالتنمية البشرية11.
الجزء األول  المساواة في  ويتخطى بحث عدم 
من التقرير الدخل ليناقش اإلمكانات، موّسعًا طيف 

عدم  مناقشة  لدى  باالعتبار  تؤخذ  التي  البيانات 
المساواة، ويكشف عن أنماط التقارب والتباعد في 
رفع  على  التركيز  أن  يبّين  وهو  البشرية.  التنمية 
مستوى الناس فوق الحدود الدنيا غير كاف، بالنظر 
ال  اإلمكانات  في  المساواة  عدم  تدرجات  أن  إلى 

تزال تتسع وتستمر.
ويوجه الجزء األول من التقرير النظر إلى أوجه 
عدم المساواة في التنمية البشرية. لكن هذه خطوة 
مفوضة  باشليه،  ميشيل  تشير  فكما  فقط.  أولى 
مساهمتها  في  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  األمم 
ندفع  أن  علينا  كافيًا،  التشخيص  “ليس  الخاصة، 
باتجاه سياسات عامة تتصدى ألشكال الظلم هذه”. 
وستكون هذه النتائج، المستوحاة من نهج التنمية 
الرامية  الجهود  لدعم  األهمية  حاسمة   البشرية، 
 2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ   إلى 

)اإلطار ج1-1(12.
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مساهمة خاصة

نظرة جديدة على عدم المساواة

برنامج  يقدمه  الذي   2019 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  يدعونا  عام،  كما في كل 
باإلدماج  فهو  المرآة.  أنفسنا في  على  نظرة  إلقاء  إلى  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
الُنظمي للمعلومات حول تنمية مجتمعاتنا، يواجهنا بأدلة على ما حققناه وعلى 

ما أخفقنا في تحقيقه.
وهذه األدلة أكثر بكثير من مجرد تجميع أعداد وأرقام. فألن األمر يتعلق برفاهية 
الناس: كل فجوة مستمرة أو متنامية هي دعوة للرد على ظلم عدم المساواة من 
خالل سياسات فّعالة. ما الذي يمكن أن نتوقعه عندما تولد فتاة في فقر، دون 
الشرب  مياه  على  الحصول  صعوبة  فيها  تتفاقم  بيئة  وفي  سوّية  صحية  تغطية 
المناخ؟ كم من الوقت يمكن لمجتمعاتنا أن تستمر في الوقوع في  بسبب تغّير 
هي  هذه  األساسية؟  اإلنسان  لحقوق  انتهاكًا  به  تقوم  ما  يشّكل  عندما  الخطأ 

القضايا التي يواجهنا بها عدم المساواة.
أوجهها،  من  الكثير  زال  وما  عديدة.  أشكااًل  يتخذ  المساواة  عدم  أن  نعلم  إننا 
كعدم المساواة في الدخل أو عدم المساواة بين الجنسين، معنا منذ فترة طويلة. 
وينبغي أن يكون من دواعي الفخر أن تقدمًا كبيرًا قد أحرز في هذه القضايا في 
معظم أنحاء العالم. ويسلط هذا التقرير الضوء على أن أوجه عدم المساواة في 
فمثاًل،  االنخفاض.  في  آخذة  الشديد  الحرمان  تعكس  التي  األساسية  اإلمكانات 
يتجه العالم نحو متوسط مساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم االبتدائي 
والثانوي. ولكن في الوقت نفسه، تميل إلى أن تكون أعلى، وفي بعض الحاالت 
تتزايد، أوجه عدم المساواة التي تعكس مستويات أكبر من التمكين وهي األكثر 
أهمية للمستقبل. وهنا، لدينا مثال تمثيل المرأة على المستوى السياسي األعلى.
ورغم أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه، فقد تراكمت لدينا خبرة حول ما 
الحراك  ومسارات  المالية  واألدوات  االجتماعية  الحماية  مجال  في  يصلح 
االجتماعي. وهناك قصص نجاح عن تحسين تمثيل المرأة، وعن مشاركة أكثر إنصافًا 
وجود  ومفارقة  الجنسي.  التنوع  ضد  التمييز  من  التخلص  وعن  العمل  سوق  في 
أوجه مساواة كهذه ما زالت قائمة منذ أمد طويل هي أننا، كمجتمع، وجدنا سباًل 

للتغيير اإليجابي، وليس المطلوب في حاالت كثيرة غير اإلرادة السياسية.
مع ذلك، هناك أوجه عدم مساواة تواجهنا حتى بتحديات أكبر. وهذا بالتحديد 
هو ما يسعى هذا التقرير إلى إلقاء الضوء عليه، فتلك أوجه عدم مساواة تنجم من 
لعمليات معقدة  تحديًا ألنها تستجيب  أكثر  ظواهر جديدة ونزاعات عالمية، وهي 
آثار  أو  الهجرات  يتعين فهمها جيدًا. هل نحن مدركون تمامًا ألثر  يزال  ودينامية ال 
األمر  ذلك هو  تعايشنا؟ ألن  على  الجديدة  الوبائية  األخطار  أو  المناخية  الكوارث 

الجديدة،  السيناريوهات  هذه  مواجهة  في  معًا،  نعيش  أن  يمكننا  كيف  حقًا: 
وتحقيق رفاه أكبر للناس؟ إنه طريق ينبغي أن نتعلم الخطو عليه معًا.

فالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والتكنولوجيات الجديدة والمناطق 
على  مؤشرًا  متزايدة  بصورة  يشكل  التلوث،  من  الخالية  والمساحات  الخضراء 
وحتى الناس  جماعات  بين  الرفاه  بها  وُيوزع  الفرص  بها  ُتوزع  التي   الطريقة 

بين البلدان.
على  الناس  لرفاه  الحاسمة  المساواة  عدم  أوجه  أبعاد  وفهم  تفسير  ويساعد 
اختيار أفضل سالسل اإلجراءات. ليس التشخيص كافيًا بل علينا الضغط كي توضع 

سياسات عامة تتصدى ألشكال الظلم هذه.
لذا، لدى البلدان جميعها عمل ينبغي القيام به. لكننا وجدنا على مدى سنوات 
عديدة أن الجهود الفردية ليست كافية، فالكثير من التحديات يتطلب نهجًا جماعيًا.

لعام   المستدامة  التنمية  خطة  أن  نعتقد  المتحدة،  األمم  منظومة  في  ونحن 
الحديثة: فهي  2030 وأهدافها هي نوع االستجابة المطلوبة في هذه األزمنة 
بين  تقارب  إحداث  إلى  وتسعى  والحلول،  الظواهر  على  شاملة  نظرة  تلقي 
قياسات  إلى  وتستند  الدولية،  والوكاالت  الحكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات 
للقطاعات  العابر  بنهجها  المستدامة،  التنمية  وأهداف  للمقارنة.  وقابلة  شفافة 

وبالتزام جميع الحكومات، تضعنا جميعًا  في خدمة مسعًى واحد.
وأفضل مثال على ما بين أيدينا هو التحدي الهائل المتمثل في الحد من ارتفاع 
المتحدة  األمم  مكتب  قال  وقد  مئوية.  درجة   1.5 إلى  العالمية  الحرارة  درجة 
لحقوق اإلنسان بوضوح إن تغّير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مجموعة 
العلم  التئام  بداية  بارتياح  نشهد  ونحن  ضمانها.  ينبغي  التي  اإلنسان  حقوق  من 
هكذا،  ملموسة.  مقاصد  حول  المدني  والمجتمع  األعمال  وقطاع  والحكومات 
شيئًا فشيئًا ستتداعى عزلة القطاعات بعضها عن بعض وتتهاوى الحجج القطاعية.

عدم  أشكال  على  نقضي  أن  واجبنا  من  عليه.  نصّر  أن  يجب  الذي  الطريق  إنه 
المساواة واإلقصاء القديمة والجديدة التي تنتهك كل يوم حقوق ماليين الناس 

الذين يعيشون على األرض.
سيكون من الخطأ االعتقاد أنه لم تكن هناك نجاحات وأن الظلم في العالم لم 
علينا  المساواة،  عدم  بسبب  ومعاناة  ألم  هناك  دام  ما  ولكن  التراجع.  إلى  ُيدفع 

واجب التصدي لما نرتكب من أخطاء والقيام بما يمكن من التصحيح.
لدينا اليوم مستقبل أكثر مما كان لدينا البارحة: هذه هي الدعوة التي ينبغي 

علينا جميعًا أن نحتضنها.

 ميشيل باشليه جيريا
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
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أهداف متغّيرة في القرن 
الحادي والعشرين





.1

الفصل 1 عدم المساواة في التنمية البشرية: أهداف متغّيرة في القرن الحادي والعشرين    |    29

الشكل 1-1

األطفال المولودون في عام 2000 في بلدان تختلف في مستويات الدخل، سيوضعون حتى عام 2020 على مسارات غير متساوية
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النتائج التقدي��ة لعام 2020
(بالنسبة المئوية)

التحاق
بالتعليم العالي

عدم 
التحاق

بالتعليم العالي

وفاة قبل سن 
العش��ن

األطفال المولودون
في عام 2000 

في البلدان من مجموعة 
التنمية البش��ة المرتفعة 

جدًا
األطفال المولودون
في عام 2000 في البلدان
من مجموعة التنمية
البش��ة المنخفضة

 مالحظة: تقديرات )باستخدام قيم وسطية( لفرد عادي من بلد من بلدان التنمية البشرية المنخفضة، وآخر من بلد من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. البيانات عن االلتحاق بالتعليم العالي تستند إلى بيانات مستمدة من مسح األسر المعيشية للسكان 
من الفئة العمرية 18-22 سنة، الذي يجريه معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهذه البيانات متاحة على الموقع www.education-inequalities.org )اطلع عليها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019(. والنسب المئوية 
هي للمولودين في عام 2000. وُقدرت نسبة الوفيات قبل سن العشرين وفق الوالدات في عام 2000، والوفيات المحتملة في تلك المجموعة بين عامي 2000 و2020. وُقدرت نسبة الملتحقين بالتعليم العالي في عام 2020 على أساس األشخاص 

المتوقع أن يكونوا على قيد الحياة )من المجموعة المولودة في عام 2000(، وآخر البيانات عن االلتحاق بالتعليم العالي. ويشكل غير الملتحقين بالتعليم النسبة المتبقية.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة، ومعهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

 عدم المساواة في التنمية البشرية: 
أهداف متغّيرة في القرن الحادي والعشرين

ينظر هذا الفصل في مسألتين رئيسيتين: أين تقف أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية اليوم وكيف تتغّير؟ يتجسد إجحاف في العديد 
من أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية. ومن األمثلة حالة طفلين ولدا في عام 2000، أحدهما في بلد من بلدان التنمية البشرية 
المنخفضة واآلخر في بلد من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا )الشكل 1-1(. ما الذي نعرفه اليوم عن آفاق حياتهما عندما يكبران؟ نعلم 
أنها مختلفة اختالفًا كبيرًا. فمن المحتمل جدًا أن يلتحق الثاني بالتعليم العالي، إلى جانب أغلبية البالغين من العمر 20 عامًا في البلدان 

األكثر تقدمًا اليوم. ويستعّد هذا الطفل للعيش في عالم معولم وتنافسي وستتوفر له فرص العمل الماهر.

بالمقابل، احتمال أن يكون الطفل من بلد من بلدان 
أقل  الحياة  قيد  على  المنخفضة  البشرية  التنمية 
األطفال  من  المائة  في   17 فحوالي  بكثير. 
المولودين في عام 2000 في بلدان التنمية البشرية 
سن  بلوغهم  قبل  للوفاة  معرضون  المنخفضة 
األطفال  من  فقط  المائة  في   1 مقابل  العشرين، 
المولودين في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. 
أما الذين سيبقون على قيد الحياة، فحياتهم أقصر 
بثالثة عشر عامًا من نظرائهم في مجموعة البلدان 
يكون  أن  أيضًا  المحتمل  غير  ومن  تقدمًا.  األكثر 
الطفل المولود في بلد التنمية البشرية المنخفضة 
من  فقط  المائة  في   3 بالتعليم. وسيكون  ملتحقًا 
نظرائه ملتحقين بالتعليم العالي1. وإذ يبدأ كل من 

بفعل  فإنهما،  البلوغ،  حياة  للتو  الشابين  هذين 
ُوضعا  إرادتيهما،  عن  تقريبًا  كليًا  خارجة  ظروف 
على مسارين مختلفين غير متساويين، من حيث 
الصحة والتعليم والتوظيف والدخل، وقد ال يكون 

لهما من هذا التباعد فكاك.
البلدان،  المساواة ضمن  وليس بعض أوجه عدم 
سواء كانت نامية أم متقدمة، أقل حدة من تلك التي 
عرضنا لها في المثال عن التباينات بين البلدان. ففي 
الواليات المتحدة األمريكية، يختلف متوسط العمر 
المتوقع لمن يبلغون 40 عامًا بين أعلى 1 في المائة 
من توزيع الدخل وبين أسفل 1 في المائة بمقدار 15 
سنة للرجال و10 سنوات للنساء2. وهذه التفاوتات 

آخذة في االتساع.



الشكل 2-1

ما زال هناك عدم مساواة هائل في التنمية البشرية في جميع أنحاء العالم، 2017
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.Permanyer and Smits )2019( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى حسابات قيم دليل التنمية البشرية على المستوى دون الوطني التي قام بها

غير  واسعًا  والعشرون طيفًا  الحادي  القرن  يقدم 
مسبوق من التجارب البشرية. أنظر، مثًال، كيف أن 
دليل  في  بالدخل  المتعلقة  غير  المؤشرات  توزيع 
التنمية البشرية للمناطق دون الوطنية يغطي طيفًا 
تزال  وال  والتعليم.  الصحة  في  النواتج  من  واسعًا 
بلدان  بين  فقط  ال  قائمة،  الشديد  الحرمان  أوجه 
وتتمتع   .)2-1 )الشكل  المنخفضة  البشرية  التنمية 
بلدان  في  هم  من  ذلك  في  بمن  العالمية،   النخب 
أكثر  بمعرفة  المنخفضة،  البشرية  التنمية   ذات 
وبعدد أكبر من سنوات الحياة الصحية وبالمزيد من 
تغّير  تكنولوجيات  على  الحصول  إمكانية   توفر 

نمط الحياة.
لماذا تستمر أوجه عدم المساواة الصارخة؟ يعزى 
جذور  منها  للكثير  اجتماعية،  بنى  إلى  جزئيًا  ذلك 
وغير  رسمية  مؤسسات  في  مترسخة  تاريخية، 
رسمية تقاوم التغيير بعناد3. ولتحويل منحنى عدم 
المساواة في التنمية، ال يكفي تحسين مؤشر واحد 
أو اثنين فقط، بل ينبغي، بداًل من ذلك، تغيير البنى 

االجتماعية التي تديم الظلم4.
التنمية  في  المساواة  عدم  أوجه  نطاق  وتصوير 
البشرية وتطورها يمثل تحديًا هائًال، ألن هذه األوجه 
دينامية ومعقدة ومتعددة األبعاد. فأي منها هو الذي 

يمكن  قياسها؟ كيف  يمكن  ُيشمل؟ كيف  أن  ينبغي 
تحليلها؟  يمكن  كيف  كلية؟  قياسات  في  تجميعها 
وعلى أي مستوى: العالمي أم الوطني أم دون الوطني 
األسرة  في  حتى  أم  االجتماعية  الفئات  ضمن  أم 
المعيشية؟ في خضم هذا التعقيد، قد يكون باإلمكان 
الواسعة في أوجه عدم  التطور  أنماط  بين  التمييز 
المساواة المنتشرة. هذه هي المهمة التي يستطلعها 

هذا الفصل.

 فهم عدم المساواة 
في اإلمكانات

الحريات  نطاق  توسيع  البشرية  التنمية  تعني 
بأشياء  القيام  من  الناس  تمّكن  التي  الجوهرية 
يقّدرونها ويكون لديهم من األسباب ما يدفعهم إلى 
تقديرها5. يمّكن الدخل والثروة الناس من أن يختاروا 
ما يكونون عليه وما يفعلونه، أي توظيفاتهم المنجزة، 
لكنهما منفصلين عن هذه التوظيفات. وبرغم أهمية 
البشرية  التنمية  تعّرف  ال  المنجزة،  التوظيفات 
الناس فعًال؛ فهي  التي يتخذها  بالخيارات  فحسب 
في  الشخص  يمتلكها  التي  “بـالحرية  أيضًا  تعّرف 
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أوجه عدم المساواة 
التي نهتم بها قد تكون 

بالفعل أهدافًا متغّيرة

اختيار مجموعة توظيفات مجدية، يشار إليها على 
أنها اإلمكانات التي يتحلى بها”6. هكذا ينظر تحليل 
عدم المساواة في هذا الفصل في عدم المساواة في 

اإلمكانات )اإلطار 1-1(.
فيها؟  النظر  ينبغي  التي  اإلمكانات  ما هي  ولكن 
حاجج ِسين بأنه يتعين التكّيف استجابة للظروف 
االجتماعية واالقتصادية المتطورة. مثًال، في الهند 
 ،1947 عام  في  االستقالل  لدى  المعقول  من  كان 
التركيز “على التعليم االبتدائي، والصحة األساسية، 
بإمكان  كان  إذا  ما  حول  كثيرًا  القلق  وعدم   ]...[
الجميع التواصل تواصًال فّعااًل في أنحاء البالد ومع 
خارجها”7. ولكن بعد حين، مع اإلنترنت وتطبيقاتها 
تكنولوجيا  في  نطاقًا  األوسع  التقدم  عن  فضًال 
شبكة  إلى  النفاذ  أصبح  واالتصاالت،  المعلومات 
اإلمكانات  من  العامة  االتصاالت  وحرية  اإلنترنت 
الهامة للمواطنين جميعًا. وبينما يرتبط أحد جوانب 
إلى  )النفاذ  باإلمكانات  وثيقًا  ارتباطًا  التصور  هذا 
حقوق  مع  آخر  جانب  يتقاطع  اإلنترنت(،  شبكة 
حرية  في  الحق  مع  التحديد  وجه  وعلى  اإلنسان، 
الرأي والتعبير8. وعالوة على ذلك، تتطور اإلمكانات 
ومع  القيم  مع  أيضًا  ولكن  الظروف  مع  فحسب  ال 

مطالب وتطلعات الناس المتغّيرة.

لذا نهج اإلمكانات مفتوح، وذلك أمر يعتبره بعض 
المراقبين قصورًا9. وأحد االعتراضات عليه هو أنه ال 
الرفاه  لتقييم  وثابت  قياسي  لتحديد هدف  يصلح 
االجتماعي ألن اإلمكانات أهداف متغّيرة باستمرار. 
غير أن هذا التقرير يتبنى وجهة نظر مختلفة: فهو 
يعتبر أن أوجه عدم المساواة التي نهتم بها قد تكون 
بالفعل أهدافًا متغّيرة، ولذا فإنه يهدف إلى تحديد 
أنماط وديناميات عدم المساواة في مجموعة أوسع 
خالل  متزايدة  أهمية  لها  تكون  قد  اإلمكانات  من 

القرن الحادي والعشرين.
ويتمثل تحّد آخر في كيفية قياس اإلمكانات، أي 
كيفية االنتقال من المفاهيم إلى التقييم التجريبي 
لتوزيع اإلمكانات. هنا يتبع التقرير النهج الذي اتخذ 
فيحدد  البشرية  التنمية  مؤشر  دليل  صدور  لدى 
تمكن  التي  المنجزة  التوظيفات  من  قليًال  عددًا 
مالحظتها اللتقاط إمكانات أوسع نطاقًا )مثُال، في 
حياة  العيش  خيار  يرتبط  البشرية،  التنمية  دليل 
الوالدة(.  المتوقع عند  العمر  بمؤشر  مديدة صحية 
فيها،  نظر  التي  التجريبية  المعلومات  ولتحفيز 
في  اإلنجازات  ألن  الحياة،  دورة  نهج  ُيستخدم 
التنمية البشرية ُتبنى على مدى حياة الشخص من 
القابلة  الملحوظة  المؤشرات  من  سلسلة  خالل 

مالحظات
1. ذهب )1980( Sen أبعد من السلع االجتماعية األساسية التي رّكز عليها راول Rawl، أساسًا بالحجة ذاتها، وهي أن هذه هي في أحسن األحوال أدوات.  2. على نحو أدق، كان )Sen )1980 يبّين 
محدوديات النفعية كمبدأ معياري للحكم على الرفاه االجتماعي. يقّيم الرفاه االجتماعي في النظرية النفعية على أساس الخيارات الفعلية التي يتخذها الناس، الذين يفترض أنهم يعظمون منفعتهم 
الفردية، وهذه دالة تتزايد بتزايد الدخل لكنها تعطي منفعة أقل كلما ارتفع الدخل. لذا فإن تحقيق الرفاه االجتماعي المثالي يعني تعظيم المنفعة اإلجمالية في المجتمع. وال يمكن أن يحدث ذلك 
بدوره إاّل إذا وّزع الدخل بحيث تتساوى المنفعة الهامشية الفردية. ولذا استخدم سين مثااًلً معروفًا ومقنعًا لتوضيح كيف يمكن أن يؤدي هذا المبدأ إلى نواتج تنتهك إحساسنا بالعدالة: خذ شخصين: 
أحدهما ذو إعاقة وال يتمتع بكفاءة جيدة في تحويل الدوالر اإلضافي من الدخل إلى منفعة مقابل آخر يستمد رضًا من كل دوالر إضافي. تملي النفعية إعطاء المزيد من الدخل للثاني، وذلك ناتج 
ينتهك مفهومنا للعدالة.  Stewart, Ranis and Samman 2018 .4 .Basu and Lopez-Calva 2011 .3. 5. يقّدر  )Sen )2005 العمل المشترك مع محبوب عبد الحق Mahbub Ul Haq لوضع دليل 
عام للتقييم والنقد على المستوى العالمي يتجاوزان الناتج المحلي اإلجمالي.  Sen 2005 .6. 7. ربما األهم، وباالقتباس من )Klasen )2018, p.2 “لقد تم الفوز بكثير من معارك تسعينات القرن 
الماضي التي حددت تقارير التنمية البشرية. واليوم، يقبل مجتمع التنمية برمته أن التنمية أكثر من مجرد زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.... وقد تكرس دليل التنمية البشرية في جميع 

الكتب الدراسية االعتيادية عن اقتصادات التنمية أو دراسات التنمية... ويعتبر البديل األكثر جدية والشامل لنصيب الفرد من الناتج المحلي ]...[”

هذا  يفترض  السابقة،  البشرية  التنمية  تقارير  مع  تماشيًا 
التقرير، من منظور معياري، أن أوجه عدم المساواة التي 
في  المساواة  عدم  أوجه  هي  جوهرية  أهمية  لها 
اختيار  حرية  بأنها  عمومًا  اإلمكانات  وتعّرف  اإلمكانات. 
الناس لما يكونون عليه ولما يفعلونه، وال يمكن اختزالها 
ال  كما  لها1.  أداتان  ألنهما  وحدهما  والثروة  الدخل  إلى 
الناس  بخيارات  وقياسها  منفعة  بأنها  تعريفها  يمكن 
كيفية  في  حقيقية  فروقًا  يحجب  ذلك  ألن  الفعلية، 
استخدام األفراد للدخل مقابل اإلنجازات التي يقّدرونها2. 
الناس  حريات  أنها  على  اإلمكانات  تعّرف  ذلك،  من  بداًل 
بغض  يفعلونه،  وما  عليه  يكونون  يريدون  ما  اختيار  في 
ولذا  الخيارات.  بتلك  فعاًل  يقومون  كانوا  إذا  عما  النظر 
فال  الفرص:  بمفهوم  وثيقًا  ارتباطًا  اإلمكانات  ترتبط 
بلد  إلى  يسافر  لم  شخص  كان  إذا  ما  نعرف  أن  يكفي 
أجنبي، بل يهمنا أن نعرف ما إذا كان ذلك خيارًا حرًا، أم 

أو رفض  النفقات  السفر ولكن لم يستطع تحمل  أراد  أنه 
. البلد المقصد3  دخوله إلى 

نهج  األولى  البشرية  التنمية  تقارير  استخدمت 
حينذاك،  السائد  التنمية  خطاب  في  للتّدخل  اإلمكانات 
عندما كانت النقاشات تترّكز على االحتياجات األساسية4، 
يقيس  الذي  البشرية  التنمية  دليل  وضع  إلى  أدى  ما 
المعرفة  واكتساب  صحية  مديدة  حياة  العيش  إمكان 
وكان  أساسي5.  معيشي  مستوى  لتحقيق  دخل  وكسب 
القصد من دليل التنمية البشرية أن يكون مقياسًا لقائمة 
محدودة جدًا من اإلمكانات، “الحصول على حد أدنى من 
أن  أبدًا  به  يقصد  يكن  ولم  األساسية”6.  الحياة  نوعية 
في  كما  تعظيمه  إلى  ُيسعى  إحصائيًا  مقياسًا  يكون 
الدليل على مستوى  احتسب  الكلية. وقد  المنفعة  حالة 
البلدان، غالبًا بسبب توفر البيانات، وكان الغرض منه إثراء 

البلدان اإلنمائي7. تقييم أداء 

اإلطار 1-1 

عدم المساواة في اإلمكانات
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الخطوات األولى، كالبقاء 
على قيد الحياة حتى سن 
الخامسة وتعّلم القراءة 
وحّل مسائل رياضية 
أساسية، كلها حاسمة 
لتحقيق مزيد من النماء: 
توفر هذه اإلنجازات 
األساسية بعض الشروط 
الضرورية لنشوء مزيد من 
اإلمكانات في الحياة في 
ما بعد. وتعكس اإلنجازات 
المعززة التي تتبع، كالحياة 
المديدة والصحية للبالغين 
أو التعليم العالي، حصواًل 
على الفرص أكثر تقدمًا

للقياس. فالخطوات األولى، كالبقاء على قيد الحياة 
مسائل  وحّل  القراءة  وتعّلم  الخامسة  سن  حتى 
من  مزيد  لتحقيق  حاسمة  كلها  أساسية،  رياضية 
النماء: توفر هذه اإلنجازات األساسية بعض الشروط 
الضرورية لنشوء مزيد من اإلمكانات في الحياة في 
تتبع،  التي  المعززة  اإلنجازات  وتعكس  بعد10.  ما 
كالحياة المديدة والصحية للبالغين أو التعليم العالي، 

حصواًل على الفرص أكثر تقدمًا.
قياسه  يمكن  ما  هي  الملحوظة  اإلنجازات  هذه 
)ومقارنته عبر البلدان في تقرير شامل(، إال أنها ُتتخذ 
تتراوح  التي  اإلمكانات  من  أوسع  مجموعة  لتمثل 
على  التركيز  وينبغي  والمعزز.  األساسي  بين  أيضًا 
األساسية  اإلمكانات  مفهوم  التأسيسي،  المفهوم 
التي  المحددة،  القياسات  على  مما  أكثر  والمعززة، 
يمكن أن تتطور ويمكن أن تتغّير من بلد إلى آخر. 
لإلمكانات  سين  أمارتيا  تعريف  هو  يلهمنا  ما  وهنا 
بعض  تلبية  على  “القدرة  أنها  على  األساسية 
إلى  األهمية  الحاسمة  األساسية  التوظيفات 
مستويات معينة”11.  هكذا تشير اإلمكانات األساسية 
إلى حرية اتخاذ الخيارات الضرورية للبقاء على قيد 
الحياة واجتناب الفقر أو اإلفالت منه ومن أشكال 

الحرمان القاسية األخرى.
واإلمكانات  األساسية  اإلمكانات  بين  والتمييز 
البشرية  التنمية  أبعاد  على  أيضًا  ينطبق  المعززة 
األخرى التي ال ترتبط بالضرورة بدورة حياة الفرد، 
إلى  األساسية  التكنولوجيات  من  التدرج  مثل، 
التكنولوجيات التي تقف على حدود العلم والقدرة 
على التكّيف مع الصدمات البيئية، من تلك الناجمة 
عن أحداث ربما تكون متكررة لكنها ذات أثر منخفض 
إلى تلك الناجمة عن مخاطر كبيرة ال يمكن التنبؤ بها.
األساسية  اإلمكانات  بين  التمييز  هذا  ويشبه 
العملية  االحتياجات  تحليل  المعززة  واإلمكانات 
واالحتياجات االستراتيجية في سياق تمكين المرأة 
الذي كانت كارولين موسر Caroline Moser رائدة 
تحذيرية:  رسالة  التمييز  بهذا  وترتبط  له12.  
أساسي،  أمر  األساسية  االحتياجات  االستثمار في 
لكن التركيز على ذلك حصرًا يعني إهمال أوجه عدم 
التي  تلك  الحياة،  من  هامة  جوانب  في  المساواة 

تغّير توزيع السلطة.
لذا يقدم القسم التالي تحليًال نسقيًا على أساس 
بعدين رئيسيين يتجاوزان الدخل: الصحة والحصول 
على المعرفة، وكالهما بعدان أساسيان من أبعاد نهج 
البشرية  التنمية  تقرير  منذ صدور  البشرية  التنمية 
اإلمكانات  من  التسلسل  تأطير  ويمكن  األول. 
المعززة في سياق تحليل  إلى اإلمكانات  األساسية 

دورة الحياة )الذي ُيستخدم أيضًا في الفصل الثاني 
أوجه عدم  إلى نشوء  المؤدية  اآلليات  لدى تحليل 
من  الحق  قسم  وفي  اإلمكانات(.  في  المساواة 
آخرين:  بعدين  في  نفسها  األنماط  توضح  التقرير، 
المرتبطة  الصدمات  مواجهة  في  البشري  األمن 
والتكنولوجيا   )5 )الفصل  المناخ  تغّير  باتجاهات 
الدافعتين  القوتين  هاتين  6(13. وُينظر في  )الفصل 
لتوزيع اإلمكانات في القرن الحادي والعشرين دون 
أن يعني ذلك أن قوًى أخرى، كالتغّيرات الديمغرافية، 
المهمتان  هما  القوتين  هاتين  أن  أو  مهمة  غير 
وحدهما، بل فحسب إلتاحة تقديم الحجج التي تبّين 
المساواة في كل من  أهمية تحليل ديناميات عدم 

اإلمكانات األساسية واإلمكانات المعززة.
وال جدال في أن اقتصار التحليل على هذه األبعاد 
األربعة اعتباطي. وال ينبغي بأي حال أن تعتبر هذه 
الجوانب على أنها األهم أو أن لها أي معنى معياري. 
اإلمكانات  توزيع  أن  االدعاء  المعقول  من  لكن 
وتطورها عبر هذه األبعاد األربعة ستكون له أهمية 
قصوى في تحديد والية الناس على حياتهم خالل 
القرن الحادي والعشرين، أي “القدرة على اتخاذ قرار 
يتعلق بما يريدون والقوة التي تيسر لهم تحقيق ما 
يريدون”14. وهذه اإلمكانات، وإن كانت هامة لوالية 
الناس على حياتهم، ليست المحددات الوحيدة لها، 
ألن الدوافع البشرية غير مدفوعة حصرًا بالتحسينات 
الناس  “إحساس  أيضًا  المهم  فمن  الفرد،  رفاه  في 
واآلخرون  هم  يعاملوا  بأن  واهتمامهم  باإلنصاف 
آلثار  الكاملة  المعالجة  أن  حين  بإنصاف”15.  وفي 
المحددات األوسع نطاًقا لوالية الناس على حياتهم 
بقسم  الفصل  هذا  يختتم  التقرير،  نطاق  تتجاوز 
أن  يمكن  )التي  المساواة  يبحث في مدركات عدم 
اإلحساس  يتطور،  ال  أو  يتطور،  كيف  إلى  تشير 
االجتماعية  األسس  بعض  في  كما  باإلنصاف( 
هذه  تظهر  أن  بها  يمكن  التي  للكيفية  والنفسية 

المدركات وكيفية ارتباطها بالكرامة اإلنسانية.

ديناميات عدم المساواة في التنمية 
البشرية: تقارب في اإلمكانات األساسية 

وتباعد في اإلمكانات المعززة

فيها  ينظر  التي  األربعة  األبعاد  من  بعد  كل  على 
من  اإلمكانات،  في  التمايز  تحديد  يمكن  التقرير، 

األساسي إلى المعزز )الشكل 3-1(:
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يستمر عدم المساواة 
واإلجحاف. تظل أوجه 

عدم المساواة في التنمية 
 البشرية منتشرة.

يظهر تقارب في اإلمكانات 
األساسية. من هم في 

المراتب األدنى يلحقون 
 في األساسيات.
يظهر تباعد في 

اإلمكانات المعززة. تتجاوز 
الفجوات في اإلمكانات 

المعززة تلك التي في 
اإلمكانات األساسية أو 

أنها آخذة في التزايد

الشكل 3-1

التنمية البشرية، من اإلمكانات األساسية إلى اإلمكانات المعززة

اإلمكانات
المع�زة

أمثلة عن اإلنجا�ات
-  الحصول على الخدمات الصحية الجيدة على جميع المستويات

-  خدمات التعليم الجيدة جدًا على جميع المستويات
-  الحصول بفعالية على التكنولوجيات الحديثًة
-  المنعة إ�اء الصدمات الجديدة غير المع�وفة

اإلمكانات 
األساسية

أمثلة عن اإلنجا�ات
-  البقاء على قيد الحياة في مرحلة الطفولة المبكرة

-  التعليم االبتدائي
-  المستوى األدنى من التكنولوجيا

-  المنعة إ�اء الصدمات المتك�رة

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

قيد 	  على  البقاء  على  القدرة  من  مثًال،  الصحة. 
الحياة في السنوات األولى من العمر إلى احتمال 

عمر طويل وحياة صحية. 
التعليم والمعرفة. مثًال، من الحصول على تعليم 	 

رفيع  تعليم  على  الحصول  إلى  أساسي  ابتدائي 
الجودة على المستويات جميعها.

األمن البشري في مواجهة الصدمات. من االفتقار 	 
اليومي إلى الحرية من الخوف حيث يتفشى العنف 
النزاعات.  عواقب  مواجهة  إلى  األشخاص  بين 
مواجهة  على  القدرة  الخامس  الفصل  ويتناول 
الصدمات المتكررة وإمكانات التعامل مع األحداث 

المتقلبة المرتبطة بتغّير المناخ.
الحصول على التكنولوجيات الجديدة. من مستوى 	 

المبتدئين إلى المستويات األكثر تقدمًا )ُيبحث بمزيد 
من التفصيل في الفصل السادس، ويعرض بعض 

النتائج في هذا الفصل(.
وتتقاطع عبر أبعاد التنمية البشرية الرئيسية النتائج 

الرئيسية الثالث لهذا القسم، وهي:
يستمر عدم المساواة واإلجحاف. تظل أوجه عدم 	 

المساواة في التنمية البشرية منتشرة.
يظهر تقارب في اإلمكانات األساسية. من هم في 	 

المراتب األدنى يلحقون في األساسيات.
المعززة. تتجاوز 	  اإلمكانات  في  تباعد  يظهر 

في  التي  تلك  المعززة  اإلمكانات  في  الفجوات 
اإلمكانات األساسية أو أنها آخذة في التزايد )أو 

األمرين معًا في بعض الحاالت(.
أوالً، أوجه عدم المساواة مستمرة وواسعة االنتشار. 
فهناك قدر ذو شأن من أوجه عدم المساواة عبر جميع 
األبعاد التي ُنظر فيها في المجاالت التأسيسية للتنمية 

البشرية: يشير بعضها إلى الحياة والموت ويشير البعض 
اآلخر إلى الحصول على المعرفة وعلى التكنولوجيات 
التي تغّير نمط الحياة. وعبر البلدان جميعًا، ما زال العالم 
غير متساٍو للغاية في المجاالت الرئيسية للتنمية البشرية 
من حيث اإلمكانات األساسية والمعززة على حد سواء 
)الشكل 1-4(. فالفرق في العمر المتوقع عند الوالدة بين 
بلدان التنمية البشرية المنخفضة وبلدان التنمية البشرية 
في  يعكس فجوات  ما  عامًا،  يبلغ 19  المرتفعة جدًا 
الحصول على الخدمات الصحية. ويمثل ذلك فقدان ربع 
العمر لمجرد أن الشخص ولد في بلد فقير. وتميل هذه 
الفروق إلى االستمرار على مدار دورة الحياة. ففارق 
العمر المتوقع عند سن السبعين يبلغ خمس سنوات 
تقريبًا، ما يمثل فقدان ثلث العمر المتبقي. وتبلغ نسبة 
الحاصلين على التعليم االبتدائي من البالغين في بلدان 
التنمية البشرية المنخفضة نحو 42 في المائة مقابل 94 
في المائة في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. ومرة 
أخرى تبقى الفوارق على مدار دورة الحياة، إذ تبلغ نسبة 
الحاصلين على التعليم العالي من البالغين 3 في المائة 
فقط في بلدان التنمية البشرية المنخفضة بالمقارنة مع 
يتعلق  ما  المتقدمة. وفي  البلدان  المائة في  29 في 
بالحصول على التكنولوجيا، تبلغ نسبة االشتراكات في 
الهاتف النقال 67 لكل 100 من السكان في البلدان النامية، 
أي نصف ما في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا. 
وفي التكنولوجيات المتقدمة جدًا، كالنفاذ إلى النطاق 
العريض الثابت، تبلغ نسبة االشتراك أقل من واحد لكل 
100 من السكان في بلدان التنمية البشرية المنخفضة 
بالمقارنة مع 28 لكل 100 من السكان في بلدان التنمية 

البشرية المرتفعة جدًا. 
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الشكل 4-1

أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية والمعززة ال تزال عميقة الجذور بين بلدان العالم

الصحة

التعليم

 الحصول على
التكنولوجيا

العمر المتوقع عند الوالدة، 2015 
(بالسنوات)

العمر المتوقع عند السبعين، 2015 
(بالسنوات)

المع�زة األساسية

حصة الحاصلين على التعليم االبتدائي، 2017
(بالنسبة المئوية)

حصة الحاصلين على التعليم العالي، 2017
(بالنسبة المئوية)

االشت�اكات في الها�ف النقال، 2017 
(لكل 100 من السكان)

االشت�اكات في إ�ترنت النطاق الع��ض الثابت، 2017 
(لكل 100 من السكان)

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة

0.8
2.3

11.3

28.3

59.4
66.6

72.978.4

9.8
11.1

12.6
14.6

42.3

66.5

93.5
84.9

3.2

28.6

13.7

18.5

67.0

90.6

116.7
131.6

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من االتحاد الدولي لالتصاالت، معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
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رغم اللحاق في 
األساسيات، إاّل أن ذلك 
حدث بعد سنوات من 

استنفاد الشرائح األكثر 
ثراء من المجتمع حيز 
إحراز مزيد من التقدم 
في المجاالت نفسها

الشكل 5-1

 في جميع مناطق العالم، الخسارة في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة آخذة بالتضاؤل، ما يعكس تقدمًا 
في اإلمكانات األساسية

27.4

21.9

16.1

25.3

29.6

35.1

23.4
24.5

16.6

11.7

22.3
25.9

30.5

20.2

20102018 الخسارة في التنمية البش��ة الناجمة عن عدم المساواة 
(بالنسبة المئوية)

العالم

ش�ق آسياالدول العر�ية
والمحيط الهادئ

أم��كا الالتينية
والبحر الكا��بي

أو�وبا
وآسيا الوسطى

جنوب الصح�اء
األف��قية الكبرى

جنوب آسيا

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.

البلدان. ومن بين طرق  وينطبق ذلك أيضًا ضمن 
في  نفسه  البلد  ضمن  المساواة  عدم  أوجه  معرفة 
دليل  تفحص  البشرية  للتنمية  الرئيسية  المجاالت 
يعّدل  الذي  المساواة،  بعدم  المعّدل  البشرية  التنمية 
قيمة دليل التنمية البشرية في كل عنصر من عناصره 
)الصحة والتعليم والدخل( بعدم المساواة ضمن البلد. 
ووفقًا لهذا الدليل، يبلغ متوسط الخسارة في التنمية 

البشرية عالميًا بسبب عدم المساواة 20 في المائة.
اإلمكانات  في  تقارب  هناك  المتوسط  في  ثانيًا، 
األساسية، وعدم المساواة في اإلمكانات األساسية 
للتنمية البشرية المشمولة في دليل التنمية البشرية 
آخذ في التناقص. وتمكن رؤية ذلك في تطور دليل 
حيث  المساواة،  بعدم  المعّدل  البشرية  التنمية 
أوزان  األساسية  اإلمكانات  تمثل  التي  للمؤشرات 
التنمية  الخسارة في  أن  ضمنية مرتفعة جدًا16. كما 
عدم  عن  الناجمة  العالم  مناطق  في جميع  البشرية 
المساواة آخذة بالتناقص )الشكل 1-5(. ويتكرر هذا 
االتجاه في قيمة الدليل على المستوى دون الوطني17، 
من   مجموعة  في  للتنمية  كلي  تقدم  خلفية  على 
الفقر  معدل  انخفض  فقد  األساسية18.  اإلمكانات 
المدقع في العالم من 36 في المائة في عام 1990 إلى 
. وال تزال معدالت وفيات  9 في المائة في عام 2018
معدالت  شهدت  كما  باستمرار.  تتناقص  الرضع 
مع  كبيرة،  خطوات  االبتدائية  بالمدارس  االلتحاق 
البلدان، ويحرز  التعليم االبتدائي في معظم  تعميم 
التعليم الثانوي تقدمًا سريعًا )رغم أن من الضروري 
النظر إلى األهمية الجوهرية لهذه اإلنجازات في سياق 
“أزمة التعّلم”، كما سنبحث الحقًا في هذا الفصل(20. 
بشرية  تنمية  بلدان  في  يعيشون  من  عدد  ويبلغ 

منخفضة اليوم 923 مليونًا، منخفضًا عن 2.1 مليار 
ديتون  أنجوس  تعبير  حد  وعلى   .2000 عام  في 
Angus Deaton، “انفلت” الناس من سجن الحرمان 
الشديد21. ويوثق هذا الفصل أيضًا أن العمل لم يكتمل 
بعد، ألن التحدي المتمثل في الوصول إلى من هم أكثر 

تعرضًا لإلهمال ما زال قائمًا.
ورغم اللحاق في األساسيات، إاّل أن ذلك حدث بعد 
سنوات من استنفاد الشرائح األكثر ثراء من المجتمع 
حيز إحراز مزيد من التقدم في المجاالت نفسها. فقد 
وصل من هم في أعلى التوزيع عادة إلى نهاية التقدم 
في  الشاملة  فالتغطية  األساسية:  اإلمكانات  في 
التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي ومعدالت وفيات 
الرضع المنخفضة جدًا والحصول على التكنولوجيا 
األساسية أصبحت اآلن كلها أمورًا مفروغًا منها بين 
الشرائح الميسورة في معظم المجتمعات، وغدا هؤالء 
يتطلعون إلى أهداف أكثر تقدمًا. فما الذي يحدث في 

هذه المجاالت المعززة؟
ثالثًا، هناك تباعد في اإلمكانات المعززة. وفي العادة 
المعززة  اإلمكانات  في  أعلى  المساواة  عدم  يكون 
جميعًا، وإال فإنه يتزايد. وفي كل من األبعاد الرئيسية 
للتنمية البشرية، الصحة والتعليم ومستويات المعيشة 
والحصول على التكنولوجيا واألمن، إن المجموعات 
في  العليا  المستويات  من  االقتراب  في  اآلخذة 
اإلمكانات األساسية تتأخر  عن اللحاق في الحصول 
على إمكانات معززة. وتحدد الطموحات األكبر أهدافًا 
متغّيرة. لكن مجموعة اإلنجازات المعززة هذه ستحدد 
بتزايد حياة الناس في هذا القرن، ويرجع ذلك جزئيًا 
إلى ارتباطها ببعض أكثر القوى الدافعة للتغيير في 

عصرنا: التكنولوجيا وتغّير المناخ.
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الشكل 6-1

تقارب في اإلمكانات األساسية، وتباعد في اإلمكانات المعززة

ارتفاع عدم المساواةانخفاض عدم المساواة

0.8
2.0

8.9

12.3

5.9

4.9

2.72.4
0.5

0.70.8

1.2

5.3

9.2

3.0

8.6

1.1

7.1

6.25.9

49.3

59.5

49.3

26.1

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

الصحة

التعليم

 الحصول على
التكنولوجيا

المع�زة األساسية

العمر المتوقع عند الوالدة
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالسنوات)

العمر المتوقع عند السبعين
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالسنوات)

حصة الحاصلين على التعليم االبتدائي
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (بالنقاط المئوية)

حصة الحاصلين على التعليم العالي
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (بالنقاط المئوية)

االشت�اكات في الها�ف النقال 
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (لكل 100 من السكان)

االشت�اكات في إ�ترنت النطاق الع��ض الثابت  
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (لكل 100 من السكان)

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من االتحاد الدولي لالتصاالت، معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وإدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
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التنمية  في  الناشئة  الفجوة   6-1 الشكل  يلخص 
البشرية بأزواج من المؤشرات، فيقيس التقدم المحرز 
واحد  أساسي  مؤشر  في  الماضي  العقد  مدى  على 
ومؤشر معزز واحد لكل من األبعاد الثالثة الرئيسية 
على  والحصول  والتعليم  الصحة  البشرية:  للتنمية 
التكنولوجيا. وهناك عبر مجموعات التنمية البشرية 
اتجاهان متعارضان في تدرجات اإلمكانات األساسية 
والمعززة. فأوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية 
تنخفض ألن بلدان التنمية البشرية المنخفضة تحرز 
تقدمًا أكبر في المتوسط. وعندما تنمو البلدان المهملة 
بشكٍل أسرع، يكون هناك تقارب. وبالمقابل تتزايد أوجه 
عدم المساواة في اإلمكانات المعززة ألن بلدان التنمية 
البشرية المرتفعة جدًا تتقدم، ما يؤدي إلى التباعد. 
ويبّين التقرير في ما بعد أن هذه االتجاهات ُتالحظ 

أيضًا ضمن البلدان.
وتعكس المؤشرات األساسية جميعها في هذا الشكل 
تضّيق أوجه عدم المساواة بين البلدان في مختلف 
مجموعات التنمية البشرية. فمثًال، في العمر المتوقع عند 
الوالدة )وهو مدفوع أساسًا بالبقاء على قيد الحياة حتى 
سن الخامسة(، وفي الحصول على التعليم االبتدائي 
وفي الحصول على هواتف نّقالة تحرز بلدان التنمية 
البشرية المنخفضة تقدمًا أسرع، فتكاد تلحق ببلدان 

التنمية البشرية المرتفعة.
األكثر تقدمًا في هذا  المؤشرات  بالمقابل، تكشف 
التنمية  الشكل أوجه عدم مساواة متزايدة. فبلدان 
البشرية المرتفعة تبدأ بميزة في متوسط العمر المتوقع 
عند السبعين، وفي االلتحاق بالتعليم العالي وفي النفاذ 
إلى إنترنت النطاق العريض، وتزيد تصّدرها في هذه 
المجاالت. وسيتكشف في القرن الحادي والعشرين أثر 
هذه الفجوات اآلخذة في االتساع، التي تشكل أمثلة 
قليلة عن التباعد في اإلمكانات المعززة. وسيكون لذلك 
أثر على من يولدون اليوم وسيشهد العديد منهم القرن 
هذا  من  المتبقي  الجزء  ويتناول  والعشرين.  الثاني 
القسم ديناميات التقارب والتباعد في مجالي الصحة 

والتعليم بمزيد من التفصيل.

الصحة: الميسورون يعيشون حياة صحية 
أطول في القرن الحادي والعشرين

قد يكون عدم المساواة في الصحة تجليًا واضحًا 
في  ذلك  في  ل  مفصَّ بحث  )يرد  االجتماعي  للظلم 
الفصل 2(. ويعكس عدم المساواة هذا أيضًا قصورًا 
في تلبية حقوق إنسان أساسية، كتلك التي حددتها 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   25 المادة 

)اإلطار 2-1(.

 أوجه عدم المساواة في نواتج 
الصحة منتشرة على نطاٍق واسع

العمر المتوقع عند الوالدة مؤشر مفيد لتتبع عدم 
دليل  عناصر  أحد  أنه  وبما  الصحة.  في  المساواة 
استخدم منذ صدور  الثالثة، فقد  البشرية  التنمية 
تقرير التنمية البشرية األول في عام 1990 كمؤشر 

غير مباشر للحياة المديدة والصحية.
ما  إلى  المتوقع  العمر  التحليل  يوّسع  هنا، 
األعمار  ليشمل  الوالدة  عند  العمر  يتجاوز 
عبر  الصحة  ديناميات  لتحديد  وذلك  المختلفة، 
من  هذا  الحياة  دورة  نهج  ويجعل  الحياة.  دورة 
لتحّوالت  ا في  لتغييرات  ا معرفة  لممكن  ا
االجتماعية-االقتصادية.  والتحّوالت  الديمغرافية 
أوجه  أن  عبر مؤشرات مختلفة، كيف  يبّين،  وهو 
ليست مستمرة فحسب،  المتجذرة  المساواة  عدم 
االتساع.  في  آخذة  جديدة  فجوات  أن  أيضًا  بل 
فالعمر المتوقع، عند الوالدة وفي األعمار المتقدمة 
ذات  البلدان  في  بكثير  أعلى  سواء،  حد  على 
المرتفعة  البشرية  التنمية  أو  المرتفع  الدخل 
تدرجًا  كثيرة  أحيانًا  ذلك  ويدعى   .)7-1 )الشكل 
بلدان  في  يولدون  من  يعيش  أن  ويتوقع  صحيًا. 
أطول سنة   19 قرابة  المرتفعة  البشرية   التنمية 
البشرية  التنمية  بلدان  في  الناس  يعيش  مما 
تقريبًا(22.  الثلث  بمقدار  أطول  )أي  المنخفضة 
في  السبعين  عمر  في  هم  من  يعيش  أن  ويتوقع 
5 سنوات  المرتفعة حوالي  البشرية  التنمية  بلدان 
البشرية  التنمية  بلدان  في  يعيشون  ممن  أخرى 
المنخفضة )أي أطول بحوالي 50 في المائة(. كما 
نوعية  في  النظر  عند  جدًا  كبيرة  الفجوات  أن 

الصحة )اإلطار 3-1(.

يتوقع أن يعيش من 
يولدون في بلدان التنمية 

البشرية المرتفعة قرابة 
19 سنة أطول مما يعيش 

الناس في بلدان التنمية 
البشرية المنخفضة )أي 

أطول بمقدار الثلث تقريبًا(

اإلطار 2-1

 المادة 25 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: الحق 
في الحصول على مستوى معيشي أساسي

لضمان  يكفي  معيشة  مستوى  في  حقٌّ  شخص  “لكلِّ 
المأكل  صعيد  على  ًة  وخاصَّ وألسرته،  له  والرفاهة  الصحة 
الخدمات  وصعيد  الطبية  والعناية  والمسكن  والملبس 
الغوائل  به  يأمن  ما  في  الحقُّ  وله  الضرورية،  االجتماعية 
أو  ل  الترمُّ أو  العجز  أو  المرض  أو  البطالة  حاالت  في 
إرادته  عن  الخارجة  الظروف  من  ذلك  غير  أو  الشيخوخة 

والتي تفقده أسباب عيشه.
تين.  “لألمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّ
االجتماعية  الحماية  بذات  ع  التمتُّ حقُّ  األطفال  ولجميع 

سواء ُوِلدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار”.

.www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ :المصدر
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اإلطار 3-1

عدم المساواة في العمر المتوقع بصحة جيدة

من  البشرية،  للتنمية  الحياة  مدة  طول  أهمية  رغم 
األهمية بالقدر ذاته كيفية عيش تلك السنوات. هل هي 
العمر  مؤشر  يشير  جيدة؟  الصحة  تبقى  هل  ممتعة؟ 
فهو  كبيرة.  تفاوتات  وجود  إلى  جيدة  بصحة  المتوقع 
حوالي  جدًا  المرتفعة  البشرية  التنمية  ذات  للبلدان  يبلغ 
للبلدان  فقط  سنة   56 حوالي  مع  بالمقارنة  سنة،   68

المنخفضة1. البشرية  التنمية  ذات 
أن  المحددة  األمراض  بعض  على  نظرة  إللقاء  ويمكن 
يسلط بعض الضوء على أسباب عدم المساواة في العمر 
ال  فمثاًل،  جيدة.  بصحة  المتوقع  العمر  وفي  المتوقع 
يتجاوز معدل انتشار السل 0.8 لكل 100,000 شخص في 
اإلمارات العربية المتحدة، لكنه يبلغ 724 لكل 100,000 
نقص  فيروس  انتشار  معدل  ويبلغ  ليسوتو.  في  شخص 

في  المائة  في   2.27 البالغين  بين  البشرية  المناعة 
مملكة إسواتيني ولكن 0.1 في المائة فقط في العديد 
أستراليا  ومنها  جدًا،  المرتفعة  البشرية  التنمية  بلدان  من 

والبحرين ورومانيا والكويت2. 
أن  ويتوقع  النكا  سري  في  المالريا  مرض  هزم  وقد 
ُيهزم في عام 2020 في األرجنتين وإكوادور وباراغواي 
والمكسيك3.  وكوستاريكا  وسورينام  والسلفادور  وبليز 
مالي  من  كل  في  مرتفعًا  يزال  ال  انتشاره  معدل  لكن 
459.7 و423.3 حالة على التوالي  وبوركينا فاسو، مع 
أيار/مايو  وفي  اإلصابة4.  لخطر  معرضين   1,000 لكل 
الكونغو  جمهورية  في  شخصًا   1,572 عانى   ،2019

الديمقراطية من مرض اإليبوال5.

مالحظات
     .http://hdr.undp.org/en/human-development-report-2019 1. الجدول اإلحصائي 8 المتاح على الموقع

الشكل 7-1

استمرار عدم المساواة في العمر المتوقع ومعدل الوفيات
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72.9
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2015           2005
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0.6

عدم المساواة في العمر المتوقع 

عدم المساواة في معدالت الوفيات

58.3

43.8
54.7

39.7

51.4

35.2

47.5

29.8

العمر المتوقع عند السبعين
(بالسنوات)

العمر المتوقع عند الوالدة
(بالسنوات)

احتمال الوفاة دون سن الخامسة
(بالنسبة المئوية)

احتمال الوفاة في الفئة العم��ة 79-70
(بالنسبة المئوية)

المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضة

المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

38    |    تقرير التنمية البشرية لعام 2019

http://hdr.undp.org/en/human-development-report-2019.%202
http://hdr.undp.org/en/human-development-report-2019.%202


اكتسبت بلدان التنمية 
البشرية المنخفضة تقريبًا 

6 سنوات من العمر 
المتوقع عند الوالدة بين 

عامي 2005 و2015، 
مقارنة مع 2.4 سنة 
للبلدان ذات التنمية 

البشرية المرتفعة جدًا 

اللحاق في األساسيات: تقارب عالميًا في 
متوسط العمر المتوقع عند الوالدة،  ال سيما 

من خالل انخفاض معدل  وفيات الرضع

تصّور الزيادة في العمر المتوقع عند الوالدة، من متوسط 
مرجح بلغ 47 سنة في الخمسينات إلى 72 سنة حوالي 
عام 2020، التقدم الهائل في مجال الصحة23. وفي عام 
2000، كان متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في عدة 
بلدان أقل من 50 سنة، وتلك فئة يتوقع أن تختفي من 
. وقد لوحظ هذا  متوسط كل بلد بحلول عام 2020
التحسن عبر مجموعات التنمية البشرية )الشكل 7-1(. 
البشرية  التنمية  بلدان  اكتسبت  ذلك،  على  وعالوة 
المنخفضة تقريبًا 6 سنوات من العمر المتوقع عند الوالدة 
بين عامي 2005 و2015، مقارنة مع 2.4 سنة للبلدان 
ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا )الشكل 1-8(. ويتسق 
ذلك مع انخفاض بأكثر من 4 نقاط مئوية في معدالت 
الوفيات دون سن الخامسة في بلدان التنمية البشرية 
المجال  األمهات  المنخفضة. وكانت معدالت وفيات 
اآلخر الذي شهد انخفاضًا كبيرًا بلغ 45 في المائة بين 

. عامي 1990 و2013
البلدان  في  الوضع  هذا  على  مفّصلة  نظرة  وإلقاء 
النامية يؤكد هذه االتجاهات. ولتيسير إجراء مقارنة 
البلدان  في  النتائج   9-1 الشكل  يجمع  معنى،  ذات 
)معلومات لكل ُخمس من أخماس السكان في 54 بلدًا(، 
وفقًا لمستوى تنميتها البشرية. وقد انخفضت معدالت 
وفيات الرضع، وهو محدد هام للعمر المتوقع عند الوالدة 
في كل مكان، ولكن ال تزال هناك تدرجات كبيرة في كل 
مكان، فلدى األطفال الذين يولدون في أخماس السكان 
األفقر احتمال وفاة خالل السنة األولى من العمر أكبر 
بكثير مما للمولودين في أخماس السكان األغنى. وهذا 

هو الحال في مجموعات التنمية البشرية جميعًا.
ويتأّكد أيضًا التقارب في معدالت الوفيات لدى األعمار 
األصغر ضمن البلدان، إذ يبدو أن وفيات الرضع آخذة 
باالنخفاض لدى جميع فئات السكان، وفي معظم البلدان 
كانت أكبر االنخفاضات في وفيات الرضع في األخماس 
النتيجة مع  السكان. وتتسق هذه  األفقر من  الثالثة 
االنخفاض في التشتت اإلحصائي للعمر المتوقع عند 
الوالدة الموثق في تحليل ألكثر من 1,600 منطقة في 
161 بلدًا تشمل أكثر من 99 في المائة من سكان العالم26.

تنامي عدم المساواة في اإلمكانات 
 المعززة: اختالف في العمر المتوقع 

في األعمار المتقدمة
معدالت  متوسط  وتطور  مستويات  في  النظر  لدى 
البلدان، سواء في  لمجموعات مختلفة من  الوفيات 
األعمار الصغيرة )األعمار بين 0 و5 سنوات( واألعمار 

المتقدمة )من 70 إلى 79 سنة( )الشكل 1-10(، يتبّين أن 
مستوى عدم المساواة في معدالت الوفيات أعلى بكثير 
لدى األعمار الصغيرة مما لدى األعمار المتقدمة، إال أن 
التغّيرات في معدالت الوفيات تعكس أنماطًا مختلفة. 
فمعدالت وفيات األطفال تتقارب إذ تنخفض بسرعة 
أكبر لدى بلدان التنمية البشرية المنخفضة، تمامًا كما 

تتباعد معدالت الوفيات في األعمار المتقدمة.
وإذا كانت البلدان التي حققت أداًء ضعيفًا في عام 
2005 هي التي أحرزت تقدمًا أكبر على مدى الفترة 
2005-2015، يكون هناك لحاق أو تقارب، أما إذا كانت 
التي شهدت  أداًء في عام 2005 هي  البلدان األسوأ 
تباعد.  فهناك  الفترة 2015-2005،  أقل خالل  تحسنًا 
وتمكن مالحظة أنماط مختلفة مع التعاريف المختلفة 
العمر  في  واضح  تقارب  من  تتراوح  المتوقع:  للعمر 
المتوقع عند الوالدة إلى تباعد واضح في العمر المتوقع 

عند السبعين )الشكل 8-1(27.
وعدم المساواة في العمر المتوقع في األعمار المتقدمة 
شكل مستجد من أشكال عدم المساواة في التنمية 
البشرية في القرن الحادي والعشرين. والتباعد في العمر 
المتوقع في األعمار المتقدمة أقوى بكثير اليوم مما كان 
خالل النصف الثاني من القرن العشرين28. فمنذ مطلع هذا 
القرن، ما زال العمر المتوقع في األعمار المتقدمة يتزايد 
بسرعة أكبر بكثير في بلدان التنمية البشرية المرتفعة 
جدًا مما في أي مكان آخر. فخالل الفترة 2015-2005، 
ازداد العمر المتوقع 0.5 سنة عند السبعين في بلدان 
التنمية البشرية المنخفضة و1.2 سنة في بلدان التنمية 

البشرية المرتفعة جًدا.
والواقع أن التحسينات في التكنولوجيات والخدمات 
الحدود  تغّير  الصحية  المعززة والعادات  االجتماعية 
النهائية للبقاء على قيد الحياة في جميع األعمار. وبينما 
يتقلص بسرعة حيز خفض الوفيات دون سن الخامسة، 
فإن هذا الحيز ما زال واسعًا في األعمار المتقدمة )دون 
معدالت  وراء  الهامة  العوامل  الثمانين(29. ومن  عمر 
الوفيات المختلفة في األعمار المتقدمة االختالفات في 
المجموعات  عبر  السارية  غير  األمراض  معدالت 
المختلفة. فخطر الموت من مرض غير ساٍر أعلى لدى 
أو  االجتماعي-االقتصادي  الوضع  تدني  يعانون  من 

يعيشون في مجتمعات أكثر تهميشا30ً.
ويتقدم العالم في العمر بسرعة ومن تتجاوز أعمارهم 
60 عامًا هم الشريحة العمرية األسرع نموًا من سكان 
العالم. وبحلول عام 2050، يتوقع أن يكون واحد من بين 
كل خمسة أشخاص في أنحاء العالم في هذه الفئة 
العمرية، وفي المناطق األكثر تقدمًا، يتوقع أن تكون هذه 
النسبة واحدًا من بين كل ثالثة31. ولذا، ستزداد أهمية 

أوجه عدم المساواة المرتبطة بالمسنين.
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الشكل 8-1

 تغّير عدم المساواة في العمر المتوقع، 2005-2015: بلدان التنمية البشرية المنخفضة تلحق بانخفاض العمر المتوقع عند الوالدة، لكنها تتأخر 
في العمر المتوقع في األعمار المتوقعة
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مجموعة التنمية البش��ة مجموعة التنمية البش��ة

المرتفعة جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضة

العمر المتوقع عند الوالدة
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالسنوات)
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مالحظة: يختبر التقارب والتباعد بطريقتين: باستخدام ميل المعادلة التي تمثل االنحدار اإلحصائي للتغّير خالل الفترة 2005-2015 مقابل القيمة األولى في عام 2005 )باستخدام انحدارات أدنى المربعات االعتيادية واالنحدارات المتينة 
وانحدارات دالة التوزيع الكمي الوسيط( ومن خالل مقارنة المكاسب التي حققتها بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا بالمكاسب التي حققتها بلدان التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة. وفي ما يتعلق بالعمر المتوقع عند الوالدة، 

 هناك تقارب وفقًا للمقياسين )قيم p أقل من 1 في المائة(. وفي ما يتعلق بالعمر المتوقع عند السبعين، هناك تباعد وفقًا للمقياسين )قيم p أقل من 1 في المائة(.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.
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الشكل 9-1

معدالت وفيات الرضع، محدد هام للعمر المتوقع عند الوالدة، ما زالت تتناقص في كل مكان، لكن هناك تدرجات كبيرة 
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 مالحظة: تشير البيانات لعام 2007 إلى أخر سنة تتوفر عنها بيانات للفترة 1998-2007، وتشير البيانات لعام 2017 إلى آخر سنة تتوفر عنها بيانات للفترة 2008-2017. والبيانات متوسطات بسيطة عبر مجموعات التنمية البشرية. 
 ولم يدرج في العينة سوى بلد واحد من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا )كازاخستان(. وتجمع األخماس التي تعكس توزيع األصول ضمن البلد حسب مجموعات التنمية البشرية.

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

الشكل 10-1

معدل الوفيات: تقارب في اإلمكانات األساسية، وتباعد في اإلمكانات المعززة

احتمال الوفاة في الفئة العم��ة 70-79، 2015احتمال الوفاة دون سن الخامسة، 2015
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احتمال الوفاة دون سن الخامسة
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالنقاط المئوية)

احتمال الوفاة في الفئة العم��ة 79-70
التغّير �ين عامي 2005 و2015 (بالنقاط المئوية)

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضةالمرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

 المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة ICF Macro والمسوح المتعددة المؤشرات 
للمجموعات التي أجرتها اليونيسف.
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التعليم آخذ في التوسع 
في معظم البلدان عبر 
جميع مستويات التنمية، 
ولكن ما زال هناك عدم 
مساواة في االلتحاق 
بالمدارس بين األجيال 
الشابة وفي التحصيل 
العلمي لدى الكبار

تتفق هذه النتائج بين البلدان مع األدلة الناشئة عن 
دراسات أجريت ضمن البلدان. ففي الواليات المتحدة 
األمريكية يرتبط ارتفاع الدخل بزيادة طول العمر. وقد 
ازداد عدم المساواة في العمر المتوقع في السنوات 
األخيرة. فبين عامي 2001 و2014. كسب من هم في 
أعلى 5 في المائة من توزيع الدخل أكثر من عامين من 
العمر المتوقع في عمر 40، في حين ظلت أعمار من هم 
في أسفل 5 في المائة من توزيع الدخل دون تغيير 
تقريبًا32. وتبرز أهمية العوامل االجتماعية-االقتصادية 
الدخل  ذوي  بين  عمر 40  المتوقع عن  العمر  أن  في 
المنخفض )الربع السفلي( يتفاوت عبر المدن بحوالي 
4.5 سنة: يعيش ذوو الدخل المنخفض في المدن الغنية 
الحكومي  واإلنفاق  المرتفعة  السكانية  الكثافة  ذات 
الكبير، مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، فترة أطول 
)ولديهم أنماط حياة صحية أكثر( مما من أي مكان آخر. 
كما شهدت تلك المدن أكبر مكاسب في العمر المتوقع 
بين الفقراء خالل األلفية الحالية. وأخيرًا، تحّد الفوارق 
في العمر المتوقع من إعادة التوزيع ألن ذوي الدخل 
المنخفض يحصلون على منافع من البرامج االجتماعية 

لسنوات أقل مما يفعل ذوو الدخل المرتفع33.
وتبّين دراسات أخرى تزايد عدم المساواة في العمر 
واليابان37  وفنلندا36  والدانمرك35  كندا34  في  المتوقع 
والمملكة المتحدة38 والواليات المتحدة األمريكية 39 
وبعض بلدان أوروبا الغربية40. أما األدبيات المتعلقة 
بالبلدان النامية والناشئة فمحدودة جدا41ً. وفي شيلي، 
ترتبط الزيادة في عدم المساواة في العمر المتوقع في 
بالوضع  و2017   2002 عامي  بين  المتقدمة  األعمار 

االجتماعي االقتصادي للبلديات )اإلطار 4-1(.
وتعكس أوجه عدم المساواة الناشئة هذه كيف أن 
التقدم في طول العمر يهمل شرائح واسعة من الناس. 
ومن الضروري إجراء تحليالت أكثر تفصيًال لتبيان 
التي تضمن أن  المحددات واإلجراءات السياساتية 
لم  إذا  أما  الجميع.  متناول  في  التقدم  ثمار  تكون 
ُتعكس هذه االتجاهات، فإنها ستؤدي إلى زيادة عدم 
المساواة في السياسات العامة التي تركز على دعم 

المواطنين المسنين42.

تزايد الحصول على التعليم ولكن مع 
اتساع نطاق عدم المساواة في اإلمكانات

يمكن للطالب من خلفيات محرومة تحسين فرصهم 
في الحراك االجتماعي من خالل التعليم. أما لألطفال 
الذين يغادرون النظام المدرسي في وقت مبكر أو ال 
يتلقون تعليمًا رفيع الجودة، فيمكن أن تصبح فجوات 
التعّلم فخًا يقعون فيه، ولذلك تداعيات على مدى 

الحياة وبين األجيال43.

أوجه عدم المساواة في التعليم منتشرة على 
نطاق واسع

التعليم آخذ في التوسع في معظم البلدان عبر جميع 
مستويات التنمية، ولكن ما زال هناك عدم مساواة في 
االلتحاق بالمدارس بين األجيال الشابة وفي التحصيل 
انخفضت  كلما  المتوسط،  وفي  الكبار.  لدى  العلمي 
التنمية البشرية في بلد ما، ازدادت الفجوة في الحصول 
على التعليم )الشكل 1-11(44. وفي ما بين بلدان التنمية 
البشرية المنخفضة وبلدان التنمية البشرية المرتفعة 
جدًا، تتراوح نسب الفجوات في االلتحاق بالتعليم من 
20 نقطة للتعليم االبتدائي إلى 58 نقطة للتعليم الثانوي 

والعالي إلى 61 نقطة للتعليم ما قبل االبتدائي.
بين  التعليم  على  الحصول  في  الفجوات  أن  كما 
األطفال والشباب كبيرة أيضًا ضمن البلدان )الشكل 
1-12(. ففي كافة مستويات التنمية البشرية، يحصل 
من هم في أخماس الدخل األدنى دائمًا تقريبًا على 
بلدان  في  االبتدائي  التعليم  باستثناء  أقل،  تعليم 
التنمية البشرية المرتفعة والمرتفعة جدًا التي تحقق 

فيها تعميم التعليم االبتدائي.

اللحاق في األساسيات: تقارب في التعليم 
االبتدائي ولكن ليس بسرعة كافية

عادة يكون عدم المساواة أقل في التعليم االبتدائي 
والثانوي، ومعظم البلدان في سبيله إلى تعميم التعليم 
اإلمكانات  امتالك  إمكانية  يمّثل  الذي  االبتدائي، 
يكون  الثانوي  بالتعليم  االلتحاق  ويكاد  األساسية. 
معممًا في بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا، في 
حين ال يلتحق به في بلدان التنمية البشرية المنخفضة 
النجاح في خفض عدم  سوى ثلث األطفال. ويبّين 
المساواة في منحنيات التركيز التي تبّين المساواة 
الرسم   13-1 )الشكل  القطر  خط  من  القرب  بمدى 
األعلى(. وقد أخذ عدم المساواة في التعليم االبتدائي 
والثانوي باالنخفاض على مدى العقد الماضي. وشهد 
الناس في البلدان التي كان فيها االلتحاق بمستويي 
التعليم هذين في البداية منخفضًا )في الغالب بلدان 
أعلى  والمتوسطة(  المنخفضة  البشرية  التنمية 
الزيادات في المتوسط )الشكل 1-13 الرسم السفلي(. 
فهناك  العلمي،  التحصيل  في  االتجاهات  وتتشابه 
االبتدائي  التعليم  في  الفجوات  في  قوي  انخفاض 
)الشكل 1-14(. لكن هذه متوسطات، وليس التقارب 
بعض  ألن  جميعًا  السياقات  في  ذاته  بالقدر  قويًا 
هذا  في  الحقًا  سنبحث  )كما  مهمل  المجموعات 

الفصل(.
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اإلطار 4-1

التباعد في العمر المتوقع في األعمار المتقدمة في شيلي

بلغ  وقد  الدخل،  حيث  من  متساو  غير  بلد  شيلي  تاريخيًا، 
معامل جيني لها 0.50 في عام 2017 )أرقام رسمية من 
المسح االجتماعي االقتصادي الوطني(. وعدم المساواة 
ففي  المتقدمة.  األعمار  في  المتوقع  العمر  في  كبير 
من  لدى  المتوقع  العمر  يبلغ  الكبرى،  سانتياغو  منطقة 
بسنتين  أكثر  أي  عامًا،   65 ثراًء  أكثر  بلديات  يعيشون في 
الشكل(.  في  العلوي  الجزء  في  هم  )من  المعدل  في 
مدى  على  المتوقع  العمر  في  عام  تحّسن  حدث  وقد 
 2002 عامي  تعدادي  )بين  األخيرة   15 الـ  السنوات 
بل  مستمرة،  البلديات  بين  الفروق  ذلك،  ومع  و2017(. 
العمر  حيث  من  هناك  ليس  واليوم،  فعاًل.  ازدادت  إنها 
المتوقع في األعمار المتقدمة غير القليل من التداخل بين 

الوضع في البلديات األكثر ثراء وغيرها.
وهناك تداعيات متعددة للتباعد في العمر المتوقع في 
التقدم  في  التباعد  يعكس  أواًل،  فهو،  المتقدمة.  األعمار 

في مجال الصحة في أنحاء البالد. وهناك تقدم في الحياة 
الصحية، لكنه هذا التقدم ال يصل إلى الفئات االجتماعية 
والمناطق جميعًا بصورة منصفة. وثانيًا، قد تكون هناك آثار 
الذي  التقاعدي،  المعاش  نظام  خالل  من  تنازلية  توزيعية 
المتراكمة في  األموال  بكمية  التقاعد  استحقاقات  يربط 
حساب االدخار الفردي وبالعمر المتوقع بعد التقاعد، وهو 

مشترك حاليًا بين المجموعات االجتماعية.
عدم  ألوجه  الشامل  التحليل  أهمية  المثال  هذا  يبّين 
المساواة باستخدام عدسة التنمية البشرية، بتجاوز الدخل 
إلى  )النظر  المتوسطات  وتجاوز  الصحي(  البعد  )تقييم 
ما  إلى  والنظر  مختلفة(  مجاالت  في  المصنفة  البيانات 
المساواة  عدم  أوجه  شمل  يصبح  أن  )يتوقع  اليوم  بعد 
النظرة  وهذه  القادمة(.  السنوات  في  أهمية  أكثر 
ضرورية  الناشئة  المساواة  عدم  أوجه  إلى  الجديدة 

السياسات. لتصميم 

 في المتوسط، زاد العمر المتوقع لمن يعيشون في البلديات األثرى في منطقة سانتياغو الكبرى، وهو أعلى 
في األصل، أكثر مما في حالة من يعيشون في البلديات األفقر

نصيب الفرد من دخل األسرة، 2017نصيب الفرد من دخل األسرة، 2017
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الشكل 11-1

كلما انخفضت التنمية البشرية في بلد، ازدادت الفجوة في الحصول على التعليم
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االبتدائيما قبل االبتدائي

2017             2007

نسبة االلتحاق 
(الصافية)

نسبة االلتحاق
(الصافية)

العاليالثانوي
نسبة االلتحاق

(الصافية)
نسبة االلتحاق 

(اإلجمالية)

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمتوسطة المنخفضة

 مالحظة: البيانات متوسطات بسيطة للبيانات على مستوى البلدان.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

الشكل 12-1

الفجوات في الحصول على التعليم بين األطفال والشباب كبيرة أيضًا ضمن البلدان

معدل الحضور
(بالنسبة المئوية)
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مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة/المرتفعة  جدًا المتوسطة  المرتفعة/المرتفعة  جدًاالمنخفضة المتوسطة  المرتفعة/المرتفعة  جدًاالمنخفضة المتوسطة  المنخفضة

االبتدائي
(الصافي)

الثانوي
(الصافي)

العالي
(اإلجمالي)

234523452345الخمس1 12345 1111 23452345 12345

 مالحظة: أدرج في العينة بلد واحد من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا )الجبل األسود(. البيانات لعام 2016 أو السنة األخيرة التي تتوفر عنها بيانات. وتستند األخماس إلى توزيع ملكية األصول ضمن البلدان.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى البيانات المستمدة من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة ICF Macro والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها اليونيسف.
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الشكل 13-1

تراجع عدم المساواة في التعليم االبتدائي والثانوي خالل العقد الماضي

لكن أوجه عدم المساواة في اإلمكانات المع�زة أعلى وآخذة في الت�ايد (تباعد): 
أوجه عدم المساواة في نسب االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي والعالي مرتفعة

وآخذة في الت�ايد.
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منحنيات التركيز (2017(

المساواة المطلقة

الثانوياالبتدائي

الثانوياالبتدائي

العاليما قبل االبتدائي

العاليما قبل االبتدائي

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعة المتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعة المتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعة المتوسطة المنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة  جدًاالمرتفعة المتوسطة المنخفضة

نسبة
النتائج الت�اكمية

نسبة
النتائج الت�اكمية

نسبة
النتائج الت�اكمية

نسبة
النتائج الت�اكمية

التغّير في نسبة االلتحاق �ين عامي 2007 و2017
(بالنقاط المئوية)

المع�زة األساسية

أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية أقل وآخذة  في الت�اجع (تقارب): 
هذا هو واقع نسب االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي. وبلدان التنمية البش��ة 

المنخفضة تلحق ببلدان التنمية البش��ة المرتفعة والمرتفعة جدًا.

 مالحظة: منحنيات التركيز مرتبة حسب قيمة مؤشر التنمية البشرية.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات على مستوى البلدان من معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
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الشكل 14-1

ديناميات التحصيل العلمي، 2017-2007
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المع�زة األساسية

نسبة الحاصلين على التعليم االبتدائي
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (بالنقاط المئوية)

نسبة الحاصلين على التعليم العالي
التغّير �ين عامي 2007 و2017 (بالنقاط المئوية)

نسبة الحاصلين على التعليم العالينسبة الحاصلين على التعليم االبتدائي

مجموعة التنمية البش��ةمجموعة التنمية البش��ة
المتوسطة  المتوسطة المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمنخفضة المرتفعة  جدًاالمرتفعةالمنخفضة

التغّير �ين عامي 2007 و2017 
(بالنقاط المئوية)

التغّير �ين عامي 2007 و2017
(بالنقاط المئوية)

جنوب آسيا

ارتفاع عدم المساواة انخفاض عدم المساواة

أو�وبا وآسيا الوسطى

أم��كا الالتينية
والبحر الكا��بي

الدول العر�ية

البلدان المتقدمة

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ

جنوب الصح�اء
األف��قية الكبرى

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ

أو�وبا وآسيا الوسطى

البلدان المتقدمة
أم��كا الالتينية
والبحر الكا��بي

جنوب آسيا
الدول العر�ية

جنوب الصح�اء األف��قية الكبرى

تباعدتقارب

مالحظة: يختبر التقارب والتباعد بطريقتين: باستخدام ميل المعادلة التي تمثل االنحدار اإلحصائي للتغّير خالل الفترة 2007–2017 مقابل القيمة األولى في عام 2007 باستخدام انحدارات أدنى المربعات االعتيادية واالنحدارات المتينة 
وانحدارات دالة التوزيع الكمي الوسيط( ومن خالل مقارنة المكاسب التي حققتها بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا بالمكاسب التي حققتها بلدان التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة. وللتحصيل في التعليم االبتدائي هناك تقارب 

وفقًا للمقياسين )قيم p أقل من 1 في المائة في جميع االنحدارات وأقل من 5 في المئة في المقارنة بين مجموعات التنمية البشرية(. وللتحصيل في التعليم الثالثي هناك تباعد وفقًا للمقياسين، مع اختالف مستويات الداللة في 
االنحدارات: المعلم القياسي )p( إيجابي في جميع الحاالت؛ وليست له داللة إحصائية في انحدار المربعات الصغرى العادية، ولكن له داللة إحصائية في االنحدار المتين )قيمة p أقل من 10 في المائة( وفي انحدار دالة التوزيع الخمسي 

 الوسيط )قيمة p أقل من 1 في المائة( وفي المقارنة بين مجموعات التنمية البشرية )قيمة p أقل من 5 في المئة(.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات على مستوى البلدان من معهد اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
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تبّين البيانات عن 47 من 
البلدان النامية تباعدًا في 

امتالك إمكانات معززة: 
فقد حققت أكبر المكاسب 

أخماس السكان التي 
كانت تتمتع بنسبة حصول 

أكبر على التعليم ما بعد 
الثانوي قبل 10 سنوات

الشكل 15-1

تتزايد أوجه عدم المساواة في التعليم ما بعد الثانوي ضمن البلدان
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مجموعة التنمية البش��ة

متوسط التغّير في نسبة 
الحضور اإلجمالية

الخمس

 مالحظة: البيانات متوسطات بسيطة لكل مجموعة من مجموعات التنمية البشرية. ولم يدرج في العينة سوى بلد واحد من بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا )الجبل األسود(. وتستند األخماس إلى توزيع ملكية األصول ضمن البلدان.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى البيانات المستمدة من المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجراها البنك الدولي.

تنامي عدم المساواة في اإلمكانات 
 المعززة: فجوات واسعة ومتزايدة 
 في التعليم العالي وفي التعليم 

ما قبل االبتدائي

أوجه عدم المساواة في التعليم ما قبل االبتدائي 
والتعليم ما بعد الثانوي مرتفعة، وتتزايد في كثير 
أن  كيف  التركيز  منحنيات  وتعكس  األماكن.  من 
هذه اإلنجازات تتوزع بقدر أكبر من عدم المساواة 
العالي  والتعليم  االبتدائي  قبل  ما  التعليم  في 
)الشكل 1-13(. وعالوة على ذلك، تتزايد الفجوات 
البشرية  التنمية  بلدان  تميل  المتوسط:  في 

المنخفضة إلى إحراز تقدم أبطأ.
التعليم  في  التقارب  االتجاهات،  هذه  وليست 
فهناك  قَدرًا،  المعزز،  التعليم  في  والتباعد  األساسي 
تغاير، ما يفسح حيزًا للسياسات. فمثًال، في المعلومات 
المتوفرة عن التحصيل العلمي يتبّين أن مناطق شرق 
آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى أحرزت 
جميعها تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق التعليم العالي، 
مقتربة من البلدان المتقدمة )الشكل 1-14(. غير أن 
مناطق أخرى تتبع االتجاه العام، وتلحق منطقة  جنوب 
الصحراء األفريقية الكبرى بالركب بقوة في التعليم 

االبتدائي، بينما تتأخر في التعليم العالي.
وتبّين البيانات عن 47 من البلدان النامية تباعدًا 
أكبر  حققت  فقد  معززة:  إمكانات  امتالك  في 
المكاسب أخماس السكان التي كانت تتمتع بنسبة 
 10 قبل  الثانوي  بعد  ما  التعليم  على  أكبر  حصول 

سنوات )الشكل 15-1(.

التنمية  على  عواقب  التوزيع  في  وللتفاوت 
تشكيل  في  الفجوات  أكبر  وتظهر  البشرية. 
العوائد  ذات  المجاالت  وهي  المعززة،  اإلمكانات 
العوائد  االبتدائي ذي  قبل  ما  التعليم  األعلى: في 
ذي  العالي  التعليم  وفي  األعلى45،  االجتماعية 
التحليل  الفرد46. ويعتبر هذا  العوائد على مستوى 
ألهميته  معززًا  إنجازًا  االبتدائي  قبل  ما  التعليم 
السنوات  بأهميته إال في  لم تقّر  المجتمعات  وألن 
تشكيل  في  المساواة  عدم  ويمهد  فقط.  األخيرة 
في  المساواة  لعدم  الطريق  المعززة  اإلمكانات 
في  وخاصة  الحياة،  دورة  طوال  المستقبل 

الحصول على فرص العمل والدخل47.
األساسية  اإلمكانات  بين  التمييز  ويعتمد 
اإلنجازات  تأثير  على  التعليم  في  والمعززة 
يفعلوه.  أن  لألشخاص  يمكن  ما  على   المختلفة 
االتساع  في  واآلخذة  الكبيرة  الفجوات  تظهر  وال 
العالي  التعليم  على  الحصول  في  تباعدًا  فحسب 
إنها  بل  التعّلم،  الحصول على  المباشر على  وأثره 
أيضًا تحدد عدم المساواة في توفر المهنيين بين 
مجاالت  على  تأثيرات  ولذلك  وضمنها،  البلدان 
المساواة  عدم  فمثًال،  متعددة.  بشرية   تنمية 
البلدان.  بين  االتساع  في  آخذ  األطباء  توفر  في 
لبشرية  ا لتنمية  ا ن  بلدا في  كان   فقد 
من  بكثير  أكبر  عدد  جدًا  والمرتفعة  المرتفعة 
األطباء للفرد الواحد في عام 2006، وتتزايد، في 
بلدان  البلدان وبين  الفجوات بين هذه  المتوسط، 
سطة  لمتو ا و لمنخفضة  ا ية  لبشر ا لتنمية   ا

)الشكل 16-1(.
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تنامي عدم المساواة في المجاالت األكثر 
تمكينًا: أزمة التعّلم

إلى  الدراسة  تؤدي  أن  التعليم  يضمن  أن  ينبغي 
التعّلم. لكن التوسع الكبير في التعليم لم يترجم إلى 
من  كبير  قدر  فهناك  التعّلم،  في  متكافئة  مكاسب 
عدم المساواة. وما زال يتعين عمل الكثير في هذا 
البلدان  العديد من  التعّلم في  الصدد، فاإلنجاز في 
منخفض بشكل يبعث على القلق. ففي حين يتلقى 
أكثر من 90 في المائة من األطفال في العالم اليوم 
بعض التعليم، يحقق أقل من نصفهم في المدارس 
الحد األدنى من إتقان القراءة والرياضيات بحلول 

نهاية المرحلة االبتدائية48.
وقد أدى التوسع السريع في التعليم في البلدان 
من  المتعلمين  من  الماليين  التحاق  إلى  النامية 
الجيل األول بالمدارس، وهؤالء يفتقرون إلى الدعم 
من أسرهم عندما يتأخرون عن غيرهم في المناهج 
إذا كان مستوى  أنهم قد يصارعون  الدراسية، كما 
المدرسي )على أساس كتب مدرسية تتبع  التعليم 
مستواهم  من  بكثير  أعلى  طموحة(  مناهج 
الصفوف  في  المشاكل  هذه  وتتفاقم  التعليمي49. 
الصف  إلى  تلقائيًا  الطالب  ترقية  جرت  إذا  العليا، 
تأسيسية.  مهارات  على  الحصول  دون  التالي 
الفرص  إضعاف  في  المتدنية  المهارات  وتستمر 
الوظيفية والمداخيل، بعد أن يغادر الطالب المدرسة 

بفترة طويلة.
وفي البلدان جميعها تقريبًا، تظل الخلفية األسرية، 
االجتماعي  والوضع  الوالدين  تعليم  ذلك  في  بما 

الحصول  )مثل  المنزل  في  والظروف  واالقتصادي 
على الكتب(، أقوى متنبئ بنواتج التعّلم50.

فمن  المساواة،  عدم  التعليمي  التدرج  ويفاقم 
الفئات المحرومة تتاح لهم فرص أقل  ينتمون إلى 
أيضًا  إنهم  بل  فحسب  ذلك  وليس  التعليم،  لتلقي 
)الشكل  الدراسي  الصف  في  بكثير  أقل  يتعلمون 
1-17(. وقد ظلت أوجه عدم المساواة االجتماعية 
مدى  على  ومستقرة  مرتفعة  هذه  واالقتصادية 
العقدين الماضيين في البلدان التي تتوفر تاريخيًا 

بيانات قياسية عنها51.

التقارب في األساسيات ال يعود 
بالفائدة على الجميع: من هم المهملون

األساسية.  اإلمكانات  بين  التقارب  الفصل  هذا  وّثق 
ولكن هل يعني ذلك أن المد المتصاعد يرفع القوارب 
ُيقصى  التقارب،  رغم  أنه،  القسم  هذا  يبّين  جميعًا؟ 
الكثيرون ويظلون عالقين في قاع المجتمع. وليس 
التقارب في اإلمكانات األساسية مطلقًا، فالتقدم في 
الصحة والتعليم ضمن البلدان ما زال يستثني الكثيرين.
كافيًا  شرطًا  المتوسط  في  التقارب   وليس 
وجهة  من  ويمكن،  أحد.  يستثنى  أاّل  من   للتأكد 
التقارب  خصائص  تحديد  معينة،  مجموعة  نظر 

بأربع حاالت: في حين يتلقى أكثر 
من 90 في المائة من 
األطفال في العالم اليوم 
بعض التعليم، يحقق أقل 
من نصفهم في المدارس 
الحد األدنى من إتقان 
القراءة والرياضيات بحلول 
نهاية المرحلة االبتدائية

الشكل 16-1

 اتساع نطاق عدم المساواة في توفر األطباء 
بين البلدان
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المرتفعة جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضة

 مالحظة: البيانات متوسطات بسيطة لكل مجموعة من مجموعات التنمية البشرية.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات على مستوى 

البلدان من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي.

الشكل 17-1

درجات االختبار المتسقة عبر مجموعات التنمية البشرية
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مجموعة التنمية البش��ة

المرتفعة جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضة

�تائج االختبا�ات

 مالحظة: يرسم كل مربع وسط الـ 50 في المائة من التوزيع؛ الخط المركزي 
 هو الوسيط؛ الخطوط الطرفية النهائية هي الحد األدنى والحد األقصى 

للتوزيع.  التقريبي 
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات على مستوى 

.World Bank )2018b( البلدان من
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اليوم، يموت قبل تجاوز 
السنوات الخمس األولى 

من العمر  5.4 مليون 
طفل، أكثر من نصفهم 

مواليد جدد؛ وبمعدالت 
التقدم الحالية، سيكون 
هناك حوالي 3 ماليين 

حالة من وفيات األطفال 
في عام 2030

الجدول 1-1

تقارب محدود في الصحة والتعليم، 2017-2007
التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة( )النسبة المئوية للسكان في بلدان 

الدراسة متوسط سنوات 

 تباعد 
كامل

تقاربتباعد
ضعيف

 تقارب
مطلق

مر 
لع

ا
 

د 
عن

ع 
وق

مت
ال

دة
وال

ال

كامل 0.13.52.70.2تباعد 

0.210.616.41.7تباعد

1.012.942.84.3تقارب ضعيف

0.01.41.70.3تقارب مطلق

 مالحظة: التقديرات مرجحة بعدد السكان في ما يتعلق بأداء بلدان التنمية المرتفعة جدًا.
.Permanyer and Smits )2019( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات دون وطنية من

تقارب مطلق: تلحق المجموعة بكافة المجموعات 	 
التي تعلوها.

تقارب ضعيف: تلحق المجموعة في المتوسط بمن 	 
هم أعلى.

تقدمًا 	  المعينة  المجموعة  تسّجل  بسيط:  تباعد 
بطيئًا للغاية، ولذا يزيد متوسط الفجوة بينها وبين 

من هم أعلى.
تباعد كامل: هناك تراجع للمجموعة فتتسع الفجوة 	 

بينها وبين اآلخرين وبالمقارنة مع الحالة األولية.
التنمية  دليل  مؤشرات  من  لمؤشرين  ويمكن 
أكبر  بقدر  األساسية  باإلمكانات  مرتبطين  البشرية 
سنوات  ومتوسط  الوالدة  عند  المتوقع  )العمر 
المتوسط.  التقارب  حدود  يوضحا  أن  الدراسة( 
ويستند التحليل إلى حصة السكان في بلدان التنمية 
الذين  والمرتفعة  والمتوسطة  المنخفضة  البشرية 
يقتربون )أو ال يقتربون( من إنجازات التنمية البشرية 
الفترة  مدى  وعلى   .)1-1 )الجدول  جدًا  المرتفعة 
2007-2017، كان هناك تقارب كبير، لكنه كان جزئيًا 
)نصف عدد السكان فقط( وضعيفًا في الغالب )حقق 
0.3 في المائة فقط تقاربًاًً كامًال مطلقًا(. وكانت للفرق 
بين التقارب المطلق والتقارب الضعيف نتائجه، فقد 
كان التقدم “المفقود” من حيث العمر المتوقع عند 
الوالدة 2.8 سنة، ومن حيث متوسط سنوات الدراسة 
0.7 سنة. مقابل ذلك، كان 36 في المائة من السكان 
في منطقة مختلطة تتسم بتقارب في متغّير وتباعد 
في متغّير آخر )الخاليا الصفراء في الجدول 1-1( 
و14 في المائة في منطقة تباعد )الخاليا الحمراء في 

الجدول 1-1(.
على  تداعيات  والضعيف  الجزئي  وللتقارب 
المستقبل وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
فاليوم، يموت قبل تجاوز السنوات الخمس األولى 
من العمر  5.4 مليون طفل، أكثر من نصفهم مواليد 

جدد52؛ وهناك 262 مليون طفل خارج المدرسة إما 
الثانوي،  على المستوى االبتدائي أو على المستوى 
وال يزال ما يقرب من 600 مليون شخص حول العالم 
يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم53. ويشير 
المنخفضة  البشرية  التنمية  ذوي  أن  إلى  ذلك 
يواجهون تحديًا مزدوجًا، إذ لم يلِب جزء من السكان 
المجموعة األساسية من إمكانات التنمية البشرية من 
حيث العمر المتوقع والتعليم والدخل. كما أن جزءًا 
التي  المعززة  اإلمكانات  مجموعة  عن  يتأخر  أكبر 
العلمي  التحصيل  من  أعلى  عتبات  حول  تتمحور 

والعمل والمهارات الرقمية.
التحصين  على  الحصول  تزايد  ورغم 
تزال  ال  التكلفة،  الميسورة  الطبية  والتكنولوجيات 
األسر  أفقر  في  مرتفعة  األطفال  وفيات  معدالت 
 .)18-1 )الشكل  العالم  بلدان  أفقر  في  المعيشية 
البشرية  التنمية  بلدان  في  المعدالت  أعلى  وتتركز 
شاسعة  تفاوتات  وهناك  والمتوسطة.  المنخفضة 
ضمن البلدان، فمتوسط معدالت وفيات أفقر 20 في 
المائة من السكان في غواتيماال المتوسطة الدخل هو 

نفسه كما في السنغال المنخفضة الدخل.
وبمعدالت التقدم الحالية، سيكون هناك حوالي 3 
 ،2030 عام  في  األطفال  وفيات  من  حالة  ماليين 
دونها  الحيلولة  تمكن  ألسباب  نتيجة  ومعظمها 
متجذرة في الفقر وعدم المساواة في الحصول على 
الحالي،  المسار  وعلى  الجيدة.  الصحية  الرعاية 
سيعكس حوالي 850,000 الفجوة بين مقصد هدف 
التنمية المستدامة والنواتج. وألن نسبة الوفيات بين 
أفقر الناس وأغناهم تزيد عن 5 إلى 1، فإن تسريع 
التقدم لدى أفقر األطفال سيكون محفزًا قويًا للتقدم 
التقارب برفع من هم في  العام، ويوضح ذلك قوة 
األسفل إلى أعلى، ما من شأنه إنقاذ 4.7 مليون حياة 

بين عامي 2019 و2030 )الشكل 19-1(.
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كان حوالي 262 مليون 
من األطفال والشباب خارج 
المدرسة في عام 2017

الشكل 18-1

تتقارب وفيات األطفال مع التنمية البشرية، ولكن ليس ألفقر 20 في المائة
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مجموعة التنمية
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مجموعة التنمية
البش��ة المتوسطة
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 مالحظة: تمثل األلوان عتبات التنمية البشرية. وتمثل كل دائرة بلدًا، ويتناسب حجم الدائرة مع عدد سكان البلد.
المصدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية.

الشكل 19-1

 تمكن الحيلولة دون وفيات حوالي 846,000 طفل 
 من بين 3.1 مليون إذا تقارب أفقر 20 في المائة 

مع المتوسط للبلد

ينبغي أن يتسا�ع معدل 
االنخفاض في المتوسط 

من 2.7 في المائة 
إلى 4.5 في المائة، 

إلنقاذ 4.7 مليون حياة
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معدل االنخفاض 
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إلى 5.5 في المائة

الحد األدنى لمقصد هدف التنمية المستدامة
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معدل الوفيات دون سن الخامسة، 2017
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أغنى 20 في المائةأفقر 20 في المائةالمتوسط

.Fiala and Watkins 2019 :المصدر

ولم تعالج بعد األسباب الرئيسية للوفاة بين األطفال 
الوالدة  مضاعفات  تشمل  وهي  الخامسة.  سن  دون 
المبتسرة )18 في المائة من المجموع العالمي( وااللتهاب 
الرئوي )16 في المائة( والمضاعفات أثناء الوالدة )12 في 
المائة(، بينما تمثل التشوهات الخلقية وإنتان المواليد 
والمالريا 5-10 في المائة لكل منها54. ومردود التدخالت 
الموجهة لمعالجة السل وااللتهاب الرئوي واإلسهال من 
بين أعلى المردودات لخفض وفيات الرّضع دون سن 
الخامسة في العالم النامي. وتنجم ثالثة أرباع الوفيات 
بين من هم في الفئة العمرية  0–14 عن أمراض سارية 
وعن ظروف الفترة المحيطة بالوالدة وعن التغذية55. كما 
فالتدخالت  يطرح مشكلة.  البيانات  إلى  االفتقار  أن 
الوقت  في  السجالت  حفظ  من  تستفيد  الموجهة 
لتكملة  عائلية  سجالت  باستخدام  وذلك  الحقيقي، 
سجالت مقدمي الخدمات الصحية. ويبّين المتبنون 
وكينيا  بيرو  اإللكترونية،  الطبية  للسجالت  األوائل 
ومالوي وهايتي، كيف يمكن لنظم المعلومات أن تساعد 

في االستهداف الدقيق لمن هم أكثر تعرضًا لإلهمال.
وما زال البقاء في المدرسة يشّكل تحديًا في أسفل 
التوزيع العالمي. فقد كان حوالي 262 مليون من األطفال 
والشباب خارج المدرسة في عام 2017، منهم 64 مليون 
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في سن الدراسة االبتدائية و61 مليون في سن الدراسة 
اإلعدادية و138 مليون في سن المرحلة الثانوية العليا56.

وتسّجل منطقة جنوب الصحراء األفريقية الكبرى أعلى 
إلى  الذهاب  يضمن  ال  وببساطة  اإلقصاء.  معدالت 
المدرسة أن األطفال يتعلمون. فال يستطيع أكثر من 
نصف أطفال العالم قراءة وفهم قصة بسيطة بحلول 
سن العاشرة57. وكما في معدالت الوفيات، هناك تباينات 
واسعة ضمن البلدان، فالبقاء في أسفل توزيع الدخل 

القومي يزيد فرص التسّرب بشدة )الشكل 20-1(58.
سينخفض  الراهنة،  االتجاهات  استمرت  ما  وإذا 
معدل التسّرب من 18 في المائة في عام 2017 إلى 14 
في المائة في عام 2030. وذلك انحراف عن الهدف 
يطال 225 مليون طفل سيبدأون حياتهم بحرمان ال 

يكاد يمكن عكسه59.
ويمكن النظر إلى الصورة المختلطة للتقدم المحرز 
من خالل عدسة مؤشر الفقر العالمي المتعدد األبعاد، 
ومبادرة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أعده  الذي 
في  اليوم  فهناك  البشرية.  والتنمية  للفقر  أكسفورد 
البلدان النامية 1.3 مليار شخص من الفقراء فقرًا متعدد 
األبعاد. وفي دراسة مفصّلة لعشرة بلدان بياناتها قابلة 
للمقارنة مع مرور الوقت، شهدت تسعة منها انخفاضًا 
في معدل الفقر المتعدد األبعاد في السنوات األخيرة. 
وفي تسعة منها كان تحسن الـ 40 في المائة من السكان 
إجمالي  تحسن  من  أسرع  التوزيع  أسفل  في  الذين 
السكان. وهذا يشير إلى تقارب عام. لكن الوضع غير 
متجانس لدى النظر إلى ما يتجاوز المتوسطات. ففي 

قادرة على  الهند  المتأخرة في  المناطق  كانت  حين 
اللحاق إلى حد كبير، وخاصة بيهار وجارخهاند، كان 
بعض المناطق األفقر في إثيوبيا األبطأ في إحراز تقدم، 

وخاصة أوروميا60.
أحد  الواسع،  بمعناه  البشري،  األمن  إلى  واالفتقار 
العوامل الكامنة وراء التباعد في مناطق معينة )اإلطار 
1-5(. فقد أحبطت التنمية البشرية لمن هم في أسفل 
التوزيع بفعل صدمات في الدخل أو الصحة أو بسبب 
النزاع أو الكوارث، ما يجعل األسر المعيشية المعرضة 
للمخاطر أكثر انكشافًا. وتشير المخاطر إلى أحداث 
يمكن أن تضر بالرفاه، ويمكن أن يفهم مقدار االنكشاف 
على المخاطر على أنه جسامة المخاطر التي يمكن 
التنمية  نواتج  على  حدوثها(  )قبل  لها  التعرض 
خفض  المعيشية  واألسر  لألفراد  ويمكن  البشرية61. 
انكشافهم على المخاطر، أي أنهم يستطيعون تعزيز 
حدوثها،  لدى  الصدمات  مع  التعامل  على  قدرتهم 

بالحصول على أصول يمكن أن تخفف وقع الصدمات
وترتفع حدة العواقب لدى من هم في أسفل التوزيع. 
ويمكن أن تؤثر الصدمات على تصرفات الناس بطرق 
تقلل من إمكانية التنمية البشرية على المدى الطويل 
)مثًال، إخراج األطفال من المدرسة(، لكنها يمكن أيضًا 
أن تدفع األفراد واألسر المعيشية إلى حرمان شديد 

دون سابق إنذار. 

نحو والية معززة للفرد على حياته

قّدم القسم السابق بعض الحقائق النسقية عن عدم 
المساواة في التنمية البشرية، متجاوزًا االقتصار على 
عدم المساواة في الدخل. لكن تحليل بعض األبعاد 
باستخدام مجموعة محدودة من المؤشرات القياسية 
أبعد ما يكون عن الشمول. ويرجح أن تتباين أوجه 
عبر  البشرية  بالتنمية  الصلة  ذات  المساواة  عدم 
الجغرافيا والثقافات والوقت. والواقع أن نهج التنمية 
البشرية الذي يرّكز على الناس تعددي، يسّلم بتقييمات 

وأولويات مختلفة، وليست له حدود نهائية.
عن  الناجم  التعقيد  هذا  إلدارة  طريقة  أفضل  ما 
المساواة،  لعدم  والمتغّيرة  األبعاد  المتعددة  الطبيعة 
سعيًا إلى استكشاف أوجه عدم المساواة الناشئة في 

القرن الحادي والعشرين؟ 
يتناول هذا القسم المسألة بالنظر إلى جانبين من 
الجوانب  لتكملة  الناس على حياتهم،  جوانب والية 
المرتبطة بعدم المساواة في اإلمكانات التي نوقشت 
عوامل محددة  اإلمكانات  فكما الحظنا،  اآلن.  حتى 
للرفاه ومطلوبة لوالية الناس على حياتهم، لكنها ليست 

إذا ما استمرت االتجاهات 
الراهنة، سينخفض معدل 

التسّرب من 18 في المائة 
في عام 2017 إلى 14 

في المائة في عام 2030. 
وذلك انحراف عن الهدف 

يطال 225 مليون طفل

الشكل 20-1

تتقارب معدالت التسّرب من المدارس مع التنمية البشرية، 
ولكن ليس ألفقر 20 في المائة
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 مالحظة: يرسم كل مربع وسط الـ 50 في المائة من التوزيع؛ الخط المركزي 
 هو الوسيط؛ الخطوط الطرفية النهائية هي الحد األدنى والحد األقصى 

 التقريبي للتوزيع.
المصدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية.
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اإلطار 5-1

األزمات والتباعد

األزمات االقتصادية عامل هام وراء التباعد في الظروف 
ركودًا  تعاني  التي  فالبلدان  واالجتماعية.  االقتصادية 
للتعافي1.  عدة سنوات  كثيرة  أحيان  تحتاج في  اقتصاديًا 
تعرضًا  األكثر  الناس  األزمات  تؤذي  ذلك،  على  وعالوة 
بلدان  على  أجريت  دراسة  وتبّين  البلدان.  داخل  للمخاطر 
تبعتها  االقتصادية  األزمات  جميع  أن  الالتينية   أمريكا 
في  زيادة  تبعته  وبعضها  الفقر  معدل  في   زيادة 

عدم المساواة2.
الطبيعية  باألخطار  المرتبطة  الكوارث  تؤدي  وقد 
في  نبحث  كما  البشرية،  بالتنمية  تضر  مدمرة  آثار  إلى 
الفصل 5. وستصبح هذه الكوارث أكثر شيوعًا مع تفاقم 
ففي  حقًا.  مدمرة  اآلثار  هذه  تكون  وقد  المناخ.  أزمة 
أيداي  إعصار  اليابسة  بلغ   ،2019 آذار/مارس   14
ينتقل  أن  قبل  موزمبيق،  بيرا، في  ميناء  االستوائي في 
الناس  من  الماليين  وأصيب  المنطقة.  أنحاء  جميع  إلى 
كارثة طبيعية  بأسوأ  وزمبابوي  في مالوي وموزامبيق 
وبعد  األقل3.  على  عقدين  في  األفريقي  الجنوب  في 
شمال  في  كينيث  إعصار  اليابسة  بلغ  أسابيع،  ستة 
يسّجل  التي  التاريخ  في  األولى  المرة  وهي  موزمبيق، 
في  قويين  استوائيين  إلعصارين  البلد  تعرض  فيها 
 1.85 حوالي  اإلعصاران  خّلف  وقد  نفسه.  الموسم 
ماسة  حاجة  في  وحدها  موزامبيق  في  شخص  مليون 

إنسانية. مساعدة  إلى 

كارثة  أصبحت  لما  بداية  سوى  اإلعصاران  يكن  ولم 
تعليمية وصحية. ففي موزامبيق ّدمرت أو تضررت حوالي 
طفاًل   305,000 يقرب  ما  وخسر  دراسة،  قاعة   3,400
دروسًا بعد الفيضانات4. وارتفعت حاالت اإلصابة بالمالريا 
إلى 27,000 حالة، وبلغت حاالت الكوليرا 7,000 تقريبًا. 
غذائية،  مساعدات  شخص  مليون   1.6 حوالي  وتلقى 
نزوح.  مراكز  في  العيش  إلى   14,000 قرابة  واضطر 
خالل  تمامًا  العواصف  لهذه  التراكمية  اآلثار  وستتضح 

السنوات القليلة القادمة.
تصاعد  فقبل  البشرية.  للتنمية  مدّمرة  أيضًا  والنزاعات 
النزاع في اليمن في عام 2015، احتل البلد المرتبة 153 
في التنمية البشرية و138 في الفقر المدقع و147 في 
العلمي. وقد عكس  التحصيل  المتوقع و172 في  العمر 
النزاع وتيرة التنمية، إذ قتل ما يقرب من ربع مليون شخص 
مباشرة بسبب القتال وبشكل غير مباشر بسبب االفتقار إلى 
الغذاء والبنى التحتية والخدمات الصحية. وحوالي 60 في 
واآلثار  الخامسة.  سن  دون  أطفال  القتلى  من  المائة 
الطويلة األجل لهذا النزاع تجعله أكثر النزاعات تدميرًا منذ 
إلى  اآلن  حتى  أدى  وقد  )الشكل(  الباردة  الحرب  نهاية 
 21 بحوالي  الوراء  إلى  البلد  في  البشرية  التنمية  تراجع 
عامًا. وإذا استمر النزاع حتى عام 2022، ستتراجع التنمية 
النزاع  استمر  وإذا  جيل.  أكثر من  أي  عامًا،   26 الوراء  إلى 

حتى عام 2030، سيمتد األثر إلى ما يقرب 40 عامًا.

أدى النزاع حتى اآلن إلى تراجع التنمية البشرية في  اليمن 21 عامًا
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دليل التنمية البش��ة
(عدد سنوات الت�اجع في نهاية الن�اع)

199020002030

1991 (ت�اجع 39 سنة)

.Moyer and others 2019 :المصدر

مالحظات
.)Cerra and Saxena 2008( وفي كثير من الحاالت حتى أكثر )Reinhart and Rogoff 2009( 1. تحتاج البطالة إلى أكثر من أربع سنوات للتعافي؛ والمخرجات إلى حوالي سنتين

 .  .Lustig 2000 .2

العوامل المحددة الوحيدة. هكذا، ينظر هذا القسم أواًل 
في الكيفية التي يحرم فيها عدم المساواة، الذي يتخذ 
أحيانًا كثيرة شكل تمييز، الناس من الكرامة. فأوجه 
ثمار  على  الحصول  تقّيد  ألنها  تؤلم  المساواة  عدم 
الحراك  على  ضارة  آثار  من  لذلك  ما  مع  التقدم، 

الطويل  األجل  في  االجتماعي  والتقدم  االجتماعي 
ومعها  اإلنسانية،  بالكرامة  تضير  وألنها   ،)2 )الفصل 
التقدير واالحترام االجتماعيين، ما قد يحد من والية 
الناس على حياتهم. وثانيًا، ألن عدم المساواة مفهوم 
بين  للمقارنات  يستجيب  فإنه  وعالئقي،  اجتماعي 
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البحث عن الكرامة أمر 
حاسم في تحديد الجوانب 

التأسيسية للتنمية في 
القرن الحادي والعشرين

تأتي  قد  هنا،  من  األفراد.  وبين  االجتماعية  الفئات 
االختالفات  عن  بمعلومات  االجتماعية  المدركات 
إلى أن األفعال  بالنظر  الناس،  التي تهم  االجتماعية 
اإلنسانية تتشكل أيضًا من خالل مدركات اإلنصاف 

تجاه ما يحدث للمرء ولآلخرين.

عدم المساواة والبحث عن الكرامة

إن البحث عن الكرامة أمر حاسم في تحديد الجوانب 
والعشرين.  الحادي  القرن  في  للتنمية  التأسيسية 
األساسية  واإلنجازات  اإلمكانات  على  ذلك  وينطبق 
والمعززة على حد سواء، ويوفر نظرة متبصرة قوية 
مصادر  وهي  الناشئة،  اإلقصاء  مصادر  الستكشاف 
يصعب الحصول عليها من خالل المؤشرات التي تبّلغ 
عنها عادة المكاتب اإلحصائية الوطنية. والبحث عن 
الكرامة واضح في “اإلمكانات المركزية” التي أتت بها 
. ويؤكد أمارتيا  Martha Nussbaum مارثا نوسباوم
سين بدوره أنه لدى تحديد الحد األدنى من الحريات 
المطلوبة، ما يهم ليس فقط تأثير النواتج الملحوظة 
بشكل مباشر، مثل الدخل، بل أيضًا القيود المحتملة 
شعور  دون  المجتمع  في  العمل  على  القدرة  على 
بالخزي63. وهو يقتفي كتاب ثروة األمم آلدم سميث، 
مسلطًا الضوء على دور أشكال الحرمان النسبية، التي 
لها أهمية اجتماعية رمزية حتى لو لم تكن ضرورية 
للعيش بيولوجيًا، في تحديد االحتياجات األساسية. 
وهذا هو أحد أسباب تغّير األهداف في التنمية. والواقع 
أن الكرامة اإلنسانية كانت وال تزال عنصرًا أساسيًا في 
تطور توافق اآلراء العالمي حول الطموحات المتشاركة 
عالميًا، من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 

1948 إلى أهداف التنمية المستدامة في عام 2015.
ويمكن أيضًا أن يكون البحث عن الكرامة حاسمًا في 
االعتراف  يكون  عندما  وخاصة  السياسات،  وضع 
)بمعنى المساواة في المعاملة( مطلوبًا لتكملة السياسات 
األخرى التي تستهدف اإلنصاف، بما في ذلك إعادة 
التوزيع64. ومن األمثلة على ذلك التقدم المحرز في 
االعتراف بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل 
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات 
الجنسين. وعندما تكون هوية الشخص معاقبًا عليها 
اجتماعيًا، فإن ذلك يقوض قدرته على الظهور علنًا دون 
والمثليين  المثليات  إقصاء  ويتخذ  بالخزي،  شعور 
ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 
وحاملي صفات الجنسين شكل تمييز في العمل وفي 
المجتمعات المحلية، فالبيئة المعادية لهم تجبرهم على 
االختيار بين مواجهة االضطهاد وبين إخفاء هويتهم 

تفاعلهم  إمكانيات  الجنسية والحد من  وأفضلياتهم 
االجتماعي المنفتح وتحقيق ذواتهم )اإلطار 6-1(.

وقد تكون الكرامة كمعاملة متساوية وعدم تمييز 
أكثر أهمية من االختالالت في توزيع الدخل. في مسح 
أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 2017 
في شيلي، حيث توزيع الدخل غير متكافئ، بدا عدم 
المساواة في الدخل مرتفعًا في ترتيب شواغل الناس 
)53 في المائة عبروا عن انزعاجهم من عدم المساواة 
في الدخل(65، لكنهم أعربوا حتى عن مزيد من االستياء 
من عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية 
على  الحصول  في  المساواة  وعدم  المائة(  في   68(
التعليم )67 في المائة( وعدم المساواة في االحترام 
والكرامة في الطريقة التي يعامل بها الناس )66 في 
المائة(. ومن بين 41 في المائة قالوا إنهم عوملوا بعدم 
احترام على مدار العام الماضي، قال 43 في المائة إن 
سبب ذلك هو طبقتهم االجتماعية، وقال 41 في المائة 
إن السبب كونهن إناث، وقال 28 في المائة إن السبب 
هو المكان الذي يعيشون فيه، وقال 27 في المائة إنه 
بسبب طريقة لبسهم. وفي هذا السياق، يبدو التقدم 
على  الناس  بوالية  النهوض  سياسات  في  المحرز 
حياتهم وخفض الشعور بالخزي والتمييز في أهمية 
التقدم المؤدي إلى تحسين الظروف المادية66. وفي 
اليابان مفهوم وقياس الكرامة يشيران أيضًا إلى عدم 
 مساواة ال يمكن للمؤشرات المادية األخرى أن تلتقطه 

)اإلطار 7-1(.
وعدم  المتساوية  المعاملة  إلى  االفتقار  وينعكس 
التمييز أيضًا في عدم المساواة بين الجماعات، وهو ما 
يعرف بعدم المساواة األفقي67، وعدم المساواة هذا غير 
للناس خارجة عن  عادل، ألنه متجذر في خصائص 
إرادتهم. وتشجع أهداف التنمية المستدامة على دراسة 
عدم المساواة األفقي من خالل تصنيف البيانات بما 
يسلط األضواء على المجموعات ذات األولوية، أي تلك 
بين  والمساواة  الدخل  تقليديًا من حيث  المحرومة 
الهجرة  ووضع  واإلثنية  والعرق  والسن  الجنسين 
واإلعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص 

ذات الصلة في السياقات الوطنية68.
وقد يعكس عدم المساواة األفقي تمييزًا متعمدًا في 
خفية  آليات  أو  واإلجراءات  والقوانين  السياسات 
متأصلة في األعراف االجتماعية أو التحّيزات الالواعية 
أو أداء األسواق. وكثيرًا ما تكون التيارات الثقافية 
التي تدفع إلى عدم المساواة األفقي عميقة بما يكفي 
إلدامتها رغم السياسات التي تحظرها أو تخفضها، كما 
األمر في الهند )اإلطار 1-8(. وفي أمريكا الالتينية، يبدو 
عدم المساواة األفقي مرتبطًا بثقافة االمتياز، التي لها 

جذور في الحقبة االستعمارية69.
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اإلطار 6-1

اإلقصاء االجتماعي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين
الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي   
ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين  

والمثليون  المثليات  زال  ما  العالم،  أنحاء  جميع  في 
الهوية الجنسانية  ومغايرو  الجنسي  الميل  ومزدوجو 
وحاملو صفات الجنسين يواجهون اإلقصاء االجتماعي في 
الجنسية  ميولهم  أساس  على  الحياة  مجاالت  مختلف 
وخصائصهم  الجنساني  وتعبيرهم  الجنسانية  وهويتهم 
الجنسية. ومن بين األسباب الرئيسية الكامنة وراء إقصائهم، 
على  القائمين  والعنف  والتمييز  التقييدية  القانونية  األطر 
هذه الصفات )ترتكبهما جهات فاعلة في الدولة ومن غير 

الدولة( واالفتقار إلى سياسة عامة فّعالة1.

التقييدية القانونية  األطر 
التجريم عائق رئيسي أمام نماء المثليات والمثليين ومزدوجي 
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات 
الجنسين. ففي أيار/مايو 2019، كانت 69 دولة من الدول 
األعضاء في األمم المتحدة تجّرم األفعال الجنسية بالتراضي 
بين المثليين البالغين، وما زال ما ال يقل عن 38 من هذه الدول 
أو  السجن  عقوبة  عليهم  ويفرض  ويقاضيهم  هؤالء  يعتقل 
عقابًا جسديًا أو حتى الموت باالستناد إلى قوانين2. وعالوة 
على ذلك، لدى العديد من الدول األعضاء في األمم المتحدة 
أيضًا قوانين تجّرم أشكااًل مختلفة من التعبير الجنساني وارتداء 
الضطهاد  القوانين  هذه  وتـستخدم  اآلخر،  الجنس  مالبس 

مغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين3.
أكثر  أحد  بالجنسانية4  القانوني  االعتراف  إلى  واالفتقار 
لمغايري  االجتماعي  االشتمال  أمام  تحديًا  الحواجز 
الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وعندما ال تتطابق 
عائقًا  ذلك  يصبح  حاملها،  مظهر  مع  الشخصية  المستندات 
كبيرًا أمام القيام بأنشطة سائدة في الحياة اليومية، مثل فتح 
حساب مصرفي والتقدم بطلب للحصول على منحة دراسية 
يتعرض مغايرو  أو شراء عقار. كما  وإيجاد وظيفة واستئجار 
وحتى  بهم  والشك  الغرباء  تفحص  إلى  الهوية الجنسانية 
العنف. وفي كثير من البلدان، ال يمنح اعتراف قانوني بنوع 
الجراحية  كالعمليات  َمرضية  شروط  بمقتضى  إال  الجنس 

والعالجات/عمليات الفحص أو تقارير من أطراف ثالثة5. 

التمييز والعنف القائمان على الميول الجنسية والهوية 
الجنسانية والتعبير الجنساني والخصائص الجنسية

قدرة  على  عميقًا  تأثيرًا  والتمييز  العنف  معاناة  تؤثر  قد 
بحوث  وهناك  مجدية.  منتجة  حياة  العيش  على  الشخص 
ومزدوجو  والمثليون  المثليات  يعاني  كيف  تبّين  وفيرة 
وحاملو صفات  الهوية الجنسانية  ومغايرو  الجنسي  الميل 
تبدأ  وقد  والعنف6.  والتمييز  واإلنكار  االنتفاء  الجنسين 
وتستمر  األسرة  جدًا ضمن  مبكرة  الرفض في سن  دوامة 
في المدرسة7 وفي العمل8 وفي مرافق الرعاية الصحية 
الدولة  في  المسؤولون  يكون  وقد  العامة9.  واألماكن 
هم  يقومون  وقد  واالعتداء  للعنف  الرئيسيين  المرتكبين 

باالعتقاالت التعسفية واالبتزاز واإلذالل والمضايقة وحتى 
بالفحوص الطبية القسرية. كما يواجه المثليات والمثليون 
الهوية الجنسانية  ومغايرو  الجنسي  الميل  ومزدوجو 
وحاملو صفات الجنسين أيضًا اإلقصاء لدى التماس العدالة، 
ضدهم  المرتكب  العنف  عن  التبليغ  قلة  في  يساهم  ما 
هذا  لمرتكبي  القضائية  المالحقة  معدالت  وانخفاض 
مؤسسات  عن  ينعزلون  كثيرة  أحيان  في  ألنهم  العنف، 

الدولة خوفًا من تجريم الذات والمزيد من التجاوزات10.

االفتقار إلى سياسة عامة فّعالة
اإلقصاء  أسباب  من  الرئيسية  الثالثة  المجموعة  تتعلق 
الميل  للمثليات والمثليين ومزدوجي  الرئيسية  االجتماعي 
صفات  وحاملي  الهوية الجنسانية  ومغايري  الجنسي 
السياسة  بقضايا  يتعلق  ما  في  الدولة  بتقاعس  الجنسين 
العامة تجاه التنوع الجنسي والجنساني11. وكما األمر مع 
طويل  لتمييز  تعرضت  التي  األخرى  االجتماعية  الفئات 
للمثليات  الكامل  االجتماعي  اإلدماج  يتطلب  األمد، 
ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين 
الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أكثر من مجرد 
إزالة التشريعات التمييزية وسن قوانين الحماية. فالمطلوب 
للتعامل  مصممة  فّعالة  عامة  سياسات  وتنفيذ  وضع  هو 
وفي  خفضهما  تستهدف  والوصم  االجتماعي  التحّيز  مع 
نهاية المطاف القضاء على التحّيزات االجتماعية لمواجهة 
فقر.  في  يعيشون  من  بين  وخاصة  الُنظمي  اإلقصاء  آثار 

وقد يكون من الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات تمييز إيجابي.
ويواجه حاملو صفات الجنسين أيضًا أشكااًل معينة من 
والمثليون  المثليات  يعانيها  التي  تلك  عن  تختلف  اإلقصاء 
ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية. ففي 
أحيان كثيرة يتعرض هؤالء لتدخالت طبية ال لزوم لها عند 
المشتركة  التناسلية  لألعضاء  تشويه  بأنها  تتسم  الوالدة، 
وفقًا  التدخالت  هذه  تجري  ما  وكثيرًا  الجنسين12.  بين 
لبروتوكوالت طبية تتيح تشويه األجساد التي تحمل صفات 
تعديل  على  الموافقة  على  الحصول  دون  الجنسين 
يكون  عندما  عادة  النموذجية،  غير  الجنسية  الخصائص 
الضحايا رضعًا. ويمكن لهذه التجارب الصادمة والتدخلية أن 
تتسبب  أن  ويمكن  والمراهقة  الطفولة  فترة  طوال  تمتد 
األمر  ويتفاقم  شديدة13.  وجسدية  وجنسية  عقلية  بمعاناة 
الصفات  بها حاالت  التي تحاط  التامة  السرية  عادة بسبب 
بين  المعلومات  إلى  واالفتقار  الجنسين  بين  المشتركة 

أفراد األسرة والتحّيز المجتمعي14.

54    |    تقرير التنمية البشرية لعام 2019



تشير المقاييس الذاتية 
باستمرار إلى أن كثيرين 
في أنحاء العالم يجدون 

عدم المساواة الحالي 
مرتفعًا للغاية

اإلطار 7-1

عدم المساواة في األمن البشري في اليابان: دور الكرامة

فرصة  المستدامة  التنمية  أهداف  تتيح  اليابان،  في 
منظور  من  للبلد  اإلنمائية  األولويات  في  النظر  إلعادة 
التغلب  بعد  الحرمان  يعّرف  الذي  ما  الناس.   محوره 
األمن  مؤشر  لدليل  المادية؟  النواقص  معظم  على 
والكرامة.  العيش  وسبل  الحياة  أبعاد:  ثالثة  البشري 
وترتبط الحياة وسبل العيش براحة البال والشعور باألمان. 
كل  فيه  يفخر  أن  يمكن  مجتمع  إلى  الكرامة  وتهدف 

بنفسه. شخص 
وذلك  إقليمًا،   47 عن  بيانات  جمعت  اليابان،  في 
البعد  قياس  وجرى  مؤشرًا.   91 من  مجموعة  باستخدام 

7 منها عن وضع  26 مؤشرًا:  المتعلق بالكرامة من خالل 
األطفال والنساء، و6 عن الثقة في القطاع العام، و2 عن 
المدنية  والمشاركة  المجتمع  عن  و11  الحياة،  عن  الرضا 

واالستيعاب السليم للمهاجرين.
كبيرة  مساواة  عدم  أوجه  المبكرة  النتائج   وتبّين 
في اليابان في األبعاد الرئيسية الثالثة جميعًا. لكن الدليل 
من  أدنى  متوسطًا  يبّين  بالكرامة  الخاص  الفرعي 
المعيشة.  وسبل  بالحياة  الخاصة  الفرعية   المؤشرات 
هو  للتحسين  األكبر  المجال  سيكون  المنظور،  هذا  ومن 

تعزيز الكرامة.

.Takasu )2019( المصدر: باالستناد إلى

الكشف عن المفاهيم وراء مدركات عدم 
المساواة في القرن الحادي والعشرين

الراغبين  نسبة  الماضي  العقد  خالل  ارتفعت   لقد 
في المزيد من المساواة في الدخل )الشكل ج1-1(. 
بلدًا   44 في  رئيسيًا  تحديًا  المساواة  عدم  ويعتبر 
شملها مسح Pew Research. ويتفق 60 في المائة 
من المجيبين في البلدان النامية و56 في المائة في 
األغنياء  بين  “الفجوة  أن  على  المتقدمة  البلدان 
بلدانهم70.  تواجه  جدًا”  كبيرة  مشكلة   والفقراء 
ومن الالفت لالنتباه أن هذه المشاعر مشتركة عبر 

الطيف السياسي.
وعلى نحو شبيه، وفقًا آلخر مسوح المدركات في 
االتحاد األوروبي، تعتقد األغلبية الساحقة أن الفروق 
في الدخل كبيرة جدًا )84 في المائة( وتتفق على أنه 
لخفضها  تدابير  تتخذ  أن  الحكومات  على   ينبغي 
)81 في المائة(71. وفي أمريكا الالتينية، ازداد تصور 
 ،2012 عام  منذ  الثروة  توزيع  في  إجحاف  وجود 
ليعود إلى مستويات أواخر تسعينات القرن الماضي، 
وال يقّيم التوزيع على أنه عادل سوى 16 في المائة 
هي  هذه  أن  يعني  ال  وهذا  المجيبين72.  من  فقط 
المسألة الوحيدة، أو حتى األكثر أهمية، التي يشعر 
الناس بالقلق تجاهها، لكنها دليل واضح على الرغبة 

الكبيرة والمتزايدة في تحقيق مزيد من المساواة.
وهذه المدركات الهامة قد تعتمد على ما إذا كان 
دخل  سياق  أم  راكد  دخل  سياق  األوسع  السياق 
متزايد. والمدركات لعدم المساواة، وليس باألحرى 
تدفع  هي  المساواة،  لعدم  الفعلية  المستويات 
ففي  التوزيع73.  إعادة  تجاه  المجتمع  تفضيالت 
توزيع  أعلى في  أنهم  اعتقدوا  أراد من  األرجنتين، 

إعادة  مزيدًا من  الواقع  عليه في  كانوا  مما  الدخل 
التوزيع عندما أبلغوا عن وضعهم الحقيقي74.

عدم  أوجه  المجتمعات  بها  تعالج  التي  الطريقة 
المساواة معقدة. وقد قدرت دراسات في االقتصاد 
السلوكي مقدار تقليل الناس من قدر عدم المساواة 
علم  بحث  وقد  الفصل(.  نهاية  في   2-1 )اإلضاءة 
البنيوية  والظروف  اآلليات  في  االجتماعي  النفس 
االجتماعية التي تحدد مدركات أوجه عدم المساواة، 
لتلك  واالستجابة  عادلة،  غير  كنواتج  وتصورها 
المدركات. وتعطي هذه األدبيات رؤى جديدة حول 
األسباب التي تجعل الناس يقبلون مستويات عالية 
من عدم المساواة من منظور اجتماعي. أواًل، قد يقبل 
الناس أو حتى يسهموا في عدم المساواة من خالل 
عزل أنفسهم رغبة منهم في سيادة في الوئام. وثانيًا، 
قد تبرر سرديات التحفيز عدم المساواة، وللقوالب 
)اإلطار  هائل  نفوذ  االجتماعية  واألعراف  النمطية 
1-9(. ويعّد ذلك من وجهة النظر االجتماعية تكملة 
التي  التكّيفية،  األفضليات  لنظرية  وقوية  متسقة 
أشكال  قدر  من  التقليل  إلى  الفرد  ميل  إلى  تستند 

الحرمان ليمكن تحملها.
تلخيصًا، تشير المقاييس الذاتية باستمرار إلى أن 
المساواة  عدم  يجدون  العالم  أنحاء  في  كثيرين 
مؤشرات  تكّمل  أن  ويمكن  للغاية.  مرتفعًا  الحالي 
تكون  عندما  المدركات،  بيانات  موضوعية 
بعض  أن  والواقع  جيدًا.  مفهومة  محدودياتها 
الناس  ووالية  لإلمكانات  النهائية  الحدود  مقاييس 
على حياتهم مؤشرات ذاتية75. وتميل مدركات عدم 
الفعلي، ولذا  الواقع  التقليل من شأن  إلى  المساواة 
عندما تكون مستوياتها عالية، تكون لها قيمة خاصة 
المؤشرات  بعض  يلتقط  وال  تحذير.  كإشارات 
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اإلطار 8-1

عدم المساواة األفقي في الهند: ديناميات مختلفة في اإلمكانات األساسية واإلمكانات المعززة

الفرد  نصيب  ارتفع  فقد  النمو.  سريع  الهند   اقتصاد 
الضعف  على  يزيد  بما  اإلجمالي  القومي  الدخل   من 
االقتصادي  النمو  من  مزيج  وبفضل   .2005 عام   منذ 
حاد  انخفاض  تحقق  االجتماعية،  والسياسات   السريع 
 2006/2005 الفترة  فبين  األبعاد.  المتعدد  الفقر  في 
متعدد  فقرًا  الفقراء  عدد  انخفض  و2016/2015، 
وفي  مليونًا.   271 من  بأكثر  الهند  في  األبعاد 
وأفقر  الدول  أفقر  بين  أكثف  التقدم  كان  المتوسط، 

الجماعات1.
التنمية  مؤشرات  في  المحرز  التقدم  رغم  ولكن، 
قائمة  األفقي  المساواة  عدم  أوجه  تزال  ال  البشرية، 
عدم  سياق  في  الموصوف  ذاته  النمط  دينامياتها  وتتبع 
كبيرة،  فجوات  البشرية:  التنمية  في  الرأسية  المساواة 
في  وتباعد  األساسية  اإلمكانات  في   وتقارب 

المعززة. اإلمكانات 
من  وغيرها  المصّنفة  والقبائل  الطوائف  أداء  أواًل، 
مؤشرات  عبر  المجتمع  بقية  من  أقل  المتأخرة  الطبقات 
العلمي  التحصيل  ذلك  في  بما  كلها،  البشرية  التنمية 

1 و2(2  والحصول على التكنولوجيات الرقمية )الشكالن 
منذ  واإلقصاء  الوصم  تعاني  الجماعات  هذه  زالت  وما 
قرون. وقد حاولت الهند الحديثة تصحيح الفوارق دستوريًا 
وسياسات  إيجابي  وتمييز  إيجابية  إجراءات  خالل  من 

الجماعات3. لتخصيص موارد مكرسة لهذه 
في  انخفاض  حدث   ،2006/2005 الفترة  منذ  ثانيًا، 
البشرية.  للتنمية  أساسية  مجاالت  في  المساواة  عدم 
فمثاًل، هناك تقارب في مستوى التحصيل العلمي، إذ أن 
السكان  ببقية  باللحاق  آخذة  تاريخيًا  المهمشة  الجماعات 
التعليم.  من  أكثر  أو  سنوات  خمس  لديهم  من  حيث  من 
على  الحصول  في  تقارب  هناك  شبيه،  نحو  وعلى 

النقالة. الهواتف 
في  المساواة  عدم  أوجه  في  زيادة  حدثت  ثالثًا، 
على  الحصول  مثل  المعززة،  البشرية  التنمية  مجاالت 
التعليم.  أكثر من  أو  12 سنة  على  والحصول  الحواسيب 
أكثر  كانت  التي  الجماعات  المكاسب  أكثر  حققت  فقد 
الجماعات  وتتقدم   ،2006/2005 الفترة  في  استفادة 

متأخرة. النسبية  بالمعايير  لكنها  أيضًا،  المهمشة 

الشكل 1 الهند: عدم المساواة األفقي في تعليم من هم في سن العمل )األعمار 49-15(

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات المسح الديمغرافي والصحي.
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مالحظات
    .UNDP and OPHI 2019 1. يمكن االطالع على

اإلطار 1-8 )تابع(

عدم المساواة األفقي في الهند: ديناميات مختلفة في اإلمكانات األساسية واإلمكانات المعززة

الموضوعية لعدم المساواة، مثل معامل جيني في 
البلدان النامية، هذا الواقع بعد، ومن الممكن أن ُتغفل 
البحث  ويقدم  القصة76.  من  جزءًا  المؤشرات  هذه 
التي  األمثلة  العديد من  التقرير  التجريبي في هذا 
وقياس  الدخل  مقاييس  تجاوز  أن  كيف  توضح 
معامل  مثل  اإلجمالية  )والمقاييس  المتوسطات 
)بالتقاط عناصر  اليوم  أبعد من  إلى  جيني( والنظر 
في  تحّواًل  يحدث  أهمية(،  أكثر  تصبح  أن  يتوقع 
الذي قد يكون  المتزايد  المساواة  الكشف عن عدم 

وراء تلك المدركات.
مسوح  في  بالمساواة  المطالبة  لتزايد  وأخيرًا، 
المدركات نتائج ملموسة على المجتمع. فمهما كانت 
درجة ذاتية هذه اآلراء وكان فيها تشوه محتمل، لديها 
وأن  السياسي  النقاش  من  تصبح جزءًا  فرصة ألن 
تحفز العمل. وهناك حاجة ماسة إلى نهج سياساتية 

قائمة على األدلة لالستجابة للمطالب الجديدة.

 أهداف متغّيرة وأوجه عدم المساواة 
في القرن الحادي والعشرين

قد يكون التحّول في تطلعات الناس نتيجة إنجازات 
التنمية.  فردية واجتماعية جزءًا طبيعيًا من عملية 
وهذا الهدف المتغّير نسبي بطبيعته، ولذا فإنه يتطلب 
طريقة أكثر مرونة لتقييم عدم المساواة. وقد ال يكون 
تعريف عدم المساواة قبل عدة عقود مضت ذا صلة 
بالواقع. فمثًال، في عالم خال من الفقر المدقع، سيرتفع 
خط الفقر حتمًا، والواقع أن الفقر في البلدان المتقدمة 
يقاس عادة بمعايير نسبية. وفي ما يتعلق بالتنمية 
البشرية، قد يكون التحّول في التركيز من اإلمكانات 
األساسية إلى اإلمكانات المعززة هامًا. فمن المحتم أن 
يتغّير ما يعتبر معززًا مع مرور الوقت، كما في انتقال 
الحصول على البنية التحتية للكهرباء والصرف الصحي 
من الطموحات إلى األساسيات خالل القرن العشرين. 
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فإن  التنمية،  عن  الناجمة  بالفجوات  يتعلق  ما  وفي 
فيه ومتوقع، ال  أمر مرغوب  المساواة  تقليص عدم 
نتيجة تقييد مكاسب من هم في الصدارة، بل من النشر 

الواسع لألبعاد الجديدة األكثر تقدمًا للتنمية77.
دعا هذا الفصل إلى قياس التنمية البشرية باالستناد 
إلى تشّكل اإلمكانات، خطوة تلو خطوة، من األساسي 
إلى المعّزز. ووثق فجوات كبيرة في التنمية البشرية 
بأبعادها جميعًا. لكن تطور عدم المساواة يبدي نمطين 
متمايزين. فعلى العموم، من هم في الجزء السفلي من 
توزيع التنمية البشرية في العالم آخذون باللحاق في 
اإلمكانات األساسية، ويبدو أن عدم المساواة فيها آخذ 
في االنخفاض، بينما يمضي من هم في الجزء العلوي 

قدمًا في اإلمكانات المعززة، وهنا يزداد عدم المساواة. 
التوزيع يلحقون من  من هم في الجزء السفلي من 
ناحية أهداف وتطلعات القرن العشرين، في حين يعزز 
األهداف  في  مزاياهم  العلوي  الجزء  في  هم  من 
والتطلعات ذات الصلة بالقرن الحادي والعشرين. وبين 
من هم في الجزء السفلي ومن هم في الجزء العلوي 
من التوزيع تقع الطبقة الوسطى العالمية األكثر تنوعًا 
الثقافية  تركيبتها  في  متنوعة  فهي  التاريخ.  في 
وموقعها الجغرافي ومكانتها النسبية في ديناميات 
أيضًا طبقة وسطى مجزأة  والتباعد، وهي  التقارب 
البلدان من حيث الحصول على السلع  بتزايد ضمن 

والخدمات، كما هو موثق في البلدان المتقدمة78. 

مالحظات
 Cakal and .6 .Saguy 2018 .5 .Maclnnis and Hodson   2019 .4 .Dixon, Durrheim and Tredoux 2005 .3 .Deaton 2003; Jost 2019; Jost, Ledgerwood and Hardin 2008; Major 1994 .2 .Festinger 1954; Smith and others 2012 .1
 Spruyt .11 . Marmot 2005 .10 .Corcoran, Pettinicchio and Young 2011; Green, Glaser and Rich 1998 .9 . Jost, Ledgerwood and Hardin 2008; Major 1994 .8 . Jost, Ledgerwood and Hardin 2008; Major 1994 .7 .others 2011

. Jost 2019 .13 .Spruyt, Kuppens, Spears and van Noord forthcoming .12 .and Kuppens 2015
.van Zomeren )2019( المصدر: باالستناد إلى

اإلطار 9-1

منظور اجتماعي-نفساني إلى عدم المساواة

كائنات  باعتبارهم  للناس  اجتماعي-نفساني  منظور  إلى  اإلطار  هذا  يرتكز 
وهذا  االجتماعية.  العالقات  من  شبكتهم  تنظيم  إلى  مدفوعين  عالئقية، 
االجتماعي  للتجذر  أن  إلى  يشير  الفردانية،  المنظورات  يتجاوز  الذي  المنظور، 
الهويات  وعبر  االجتماعية  الشبكات  ضمن  االجتماعية  االرتباطات  )خبرة 
على  غيره،  حااًل من  أسوأ  المرء  يكون  أن  )خبرة  النسبي  والحرمان  الجماعية( 

اآلخرين( عواقب هامة. اجتماعية مع  أساس مقارنات 
النفسانية  الروابط  وتعكس  اجتماعي.  انتماء  إلى  بحاجة  بطبيعتهم  البشر 
دعم  مصادر  االجتماعي  التفاعل  خالل  من  آخرين  مع  األفراد  ينّميها  التي 
)تقييمات  االجتماعية  للمقارنة  أهدافًا  وتوفر  اجتماعية  ووالية  اجتماعي 
لفهم  أساسي  أمر  وهذا  حااًل(1.  أسوأ  أو  أفضل  آخرون  كان  إذا  لما  ذاتية 
إذا  ما  على  يرّكز  االجتماعي-النفساني  المنظور  ألن  المساواة  عدم  عواقب 
كان األفراد ينظرون إلى عدم المساواة ويشعرون به بشكل شخصي اعتمادًا 

عالقاتهم. شبكة  على 
إليه  ينظرون  فإنهم قد ال  المساواة،  األفراد عدم  يدرك  عندما  ولكن حتى 
متجانسة  تكون  أن  إلى  االجتماعية  الشبكات  وتنحو  عادل2.  غير  أمر  أنه  على 
تقع”(3. وكثيرًا  أشكالها  )“الطيور على  أنفسهم  عزل  إلى  يميلون  األفراد  ألن 
“فقاعة”  يشكلون  الذين  بهم،  المحيطين  مع  أنفسهم  األفراد  يقارن  ما 
يؤدي  وقد  المساواة.  عدم  بشأن  أراءهم  يؤكدوا  أن  لذلك  يحتمل  والذين 
التواصل مع اآلخرين، مثاًل، بين أفراد المجموعات المحرومة وغير المحرومة، 
إلى زيادة وعي الناس بعدم المساواة4، لكن األبحاث تشير أيضًا إلى أن هذا 
التواصل يتسم في أحيان كثيرة برغبة في الحفاظ على الوئام بداًل من بحث 
الواقع غير المريح، واقع عدم المساواة بين المجموعات )“مفارقة الوئام”(5. 
وعلى هذا النحو، كثيرًا ما ينطوي التجذر االجتماعي على تأثير مهدئ عندما 
يتعلق األمر بإدراك عدم المساواة، فال يمكن للمرء أن يتصرف بناًء على ما ال 

فقاعته هو6. رؤيته ضمن  للمرء  تمكن 
المساواة  عدم  إلى  بالضرورة  ينظر  ال  لماذا  تحفيزي  تفسير  أيضًا  وهناك 
األفراد  تحفيز  يمكن  التحديد،  على وجه  عادل.  غير  أنه  على  إدراكه  عند  حتى 
بعدالة  المتعلقة  المعتقدات  لدعم  المساواة  عدم  وجود  تبرير  أو  إنكار  على 
)تأكيد وجود  بالجدارة  ينظر من يؤيدون نظام االعتقاد  وقد  النظام األوسع7. 

وفي  عادل.  الدخل  في  المساواة  عدم  أن  على  للجميع(  متساٍو  مجال 
بعدم  لالعتراف  النمطية  القوالب  تستخدم  ما  كثيرًا   الواقع، 
يتضمن  الذي  األوسع  النظام  على  الحفاظ  وبالتالي  عليه  للحفاظ  المساواة 

المساواة8. عدم 
إجابات على  المنظور االجتماعي-النفساني  الخلفية، يوفر  في ضوء هذه 
)كفجوة  المساواة  عدم  ضد  يعملون  ال  أو  الناس  يعمل  لماذا  مثل  أسئلة 
بطريقة  يتصرفون  أنهم  كثيرة  أحيان  في  يبدو  ولماذا  الجنسين(  بين  األجور 
هذا  مثل  ويساعد  مصالحهم(.  يحمي  ال  لحزب  التصويت  في  )كما  العقالنية 
)مثل  المجمعة  البيانات  في  العامة  االرتباطات  تجاوز  على  المنظور 
وتركيز  العامة(  والصحة  الدخل  في  المساواة  لعدم  البلدان  بين  المؤشرات 
عمليات  خالل  من  تفسيره  يمكن  الذي  األوسع  العالقة  جانب  على  النظر 

النسبي9. والحرمان  التجذر  مثل  نفسانية 
عدم  المساواة  لعدم  االجتماعي-النفساني  المنظور  يتجاوز  كذلك 
اجتماعية  سوابق  المساواة  عدم  أوجه  من  فللعديد  الدخل.  في  المساواة 
على  المساواة  عدم  ذلك  في  بما  المساواة،  عدم  من  مختلفة  أشكال  في 
المقارنة االجتماعية  وتشير مجموعات  الجنس والعرق واإلثنية10.  أساس نوع 
الناس  يقارن  الذين  هم  من  معرفة  أهمية  إلى  المرجعية  والمجموعات 
التي  هي  جماعية  هويات  وأي  شبكتهم  في  هم  ومن  بهم  أنفسهم 
أن  يحتمل  التي  هي  المساواة  عدم  من  محددة  أشكال  وأي  يقدرونها، 
نسبيًا.  فيها  محرومين  أنهم  ويشعرون  عادلة  غير  أنها  على  إليها  ينظروا 
مستوى  ارتفع  كلما  بسهولة  النفسانية  األبعاد  هذه  تفقد  أن  ويمكن 

والتجميع. التحليل 
فرص  يعوق  أو  يتيح  موضوعي  عامل  مجرد  ليس  مثاًل   والتعليم 
للفقاعة والهوية  أيضًا عاماًل محتماًل  أن يكون  بل يمكن  االجتماعية،  الحركية 
الفروق  يعون  الناس  جعل  مثاًل،  السياسية11.  المشاركة   في 
على  الفروق،  هذه  تعزيز  إلى  إال  يؤدي  ال  المختلفة  التعليم  مجموعات  بين 
بالمتعلمين  المرتبطة  للكفاءة  النمطية  القوالب  تأكيد  إلى  باالستناد  األرجح 
يبرر  أن  بالجدارة  لالعتقاد  يمكن  بكيف  يذكرنا  وهذا  وأعلى12.  أدنى  تعليمًا 

المساواة13. عدم 
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األهداف المتغّيرة يمكن 
أيضًا أن تشّكل تحديًا للتنمية 

البشرية إذا كانت هناك 
حاجة إلى مزيد من الجهود 

واإلنجازات للحصول 
على اإلمكانات نفسها

المساواة  عدم  أوجه  بعض  إن  القول  ويمكن 
يبدأ  أن  بّد  فال  للتقدم79.  طبيعية  نتيجة  الجديدة 
التقدم في مكان ما، ولذا يمضي بعض المجموعات 
أواًل. وباالستناد إلى التقدم التدريجي، قد يتبع تطور 
الوقت شكل U مقلوبًا، أي  المساواة مع مرور  عدم 
عدد  يحقق  فعندما  كوزنتس80.  منحنى  من  نسخة 
الحصول  )لنقل،  “هدفًا”  األشخاص  من  جدًا  قليل 
المساواة  عدم  يكون  جديدة(،  تكنولوجيا  على 
األداء.  الناس في ضعف  يتساوى معظم  منخفضًا: 
يبدأ  الناس،  من  مزيد  إمكانية حصول  مع  والحقًا، 
عدم المساواة في التزايد، ما يعكس االنقسام بين من 
يملكون ومن ال يملكون. وفي وقت الحق، مع وصول 
الحصول،  إمكانية  إلى  األشخاص  من  كبيرة  نسبة 
تتساوى  وهنا  االنخفاض:  في  المساواة  عدم  يبدأ 
غالبية الناس في األداء الجيد. وهذا يبّين أن هناك 
وهناك  المساواة.  عدم  أوجه  من  مختلفة  أنواعًا 
الوقت  في  تجري  متعددة  وتقارب  تباعد  عمليات 
نفسه )منحنيات كوزنتس المتداخلة(81 ومن هنا قد 
يكون الشخص نفسه قادرًا على اللحاق في اإلمكانات 
األساسية، ويتأخر في الوقت ذاته في بناء اإلمكانات 
المعززة. وعندما تكون هذه األنماط غير عشوائية، 
ويميل بعض المجموعات إلى أن يكون في الصدارة، 
في حين يستمر البعض اآلخر في التأخر، ال بد وأن 

ينظر إلى هذه العملية على أنها مجحفة.
هكذا، حتى لو كان عدم المساواة العابر يصاحب 
بعض أشكال التقدم، فقد يكون عدم المساواة ذاك 
نطاق  على  الالحق  التقدم  ينتشر  لم  إذا  مجحفًا 
واسع وبسرعة كافية. وقد تزايد عدم المساواة في 
اإلمكانات المعززة الذي كان مرتفعًا بالفعل منذ 10 

حافز  ذلك  وفي  تغييره،  يمكن  أمر  وهذا  سنوات. 
التحديد  وجه  على  تستهدف  التي  للسياسات 

المساواة في اإلمكانات.
والتباعد  التقارب  أنماط  تؤدي  أن  ويحتمل 
الحادي  القرن  في  بارزًا  دورًا  هذه  المتزامنة 
والعشرين. وهذان االتجاهان هامان، ال لتأثيراتهما 
الحرمان  أشكال  خفض  في  فحسب،  المنفصلة 
الشديد في الحالة األولى وتركيز السلطة في الحالة 
الثانية، بل أيضًا بسبب تداعياتهما السياسية. فقد ال 
يعني التقدم كثيرًا إذا اقترن بزيادة عدم المساواة 
بسبب  بعمق،  الناس  بها  يهتم  التي  المجاالت  في 

صالتها بالتمكين ووالية الناس على حياتهم.
وحالما يحقق معظم السكان أهدافًا معينة، تصبح 
الناس  عناصر أخرى أهم في ما يتعلق بكيف يرى 
أنفسهم بالعالقة مع اآلخرين وبكيف ينظر اآلخرون 
إليهم. فيبدأون التركيز على مكانتهم في المجتمع 
المرتبطة  والفرص  والمسؤوليات  الحقوق  وعلى 
بذلك. ويمكن أن تحفز أوجه عدم المساواة الناشئة 
ظهور مدركات عن اإلجحاف بقدر ما ال يكون لحاق 

أو يكون اللحاق بطيئًا.
تشّكل  أن  أيضًا  يمكن  المتغّيرة  األهداف  لكن 
إلى  حاجة  هناك  كانت  إذا  البشرية  للتنمية  تحديًا 
على  للحصول  واإلنجازات  الجهود  من  مزيد 
أنهم  الناس  يشعر  أن  ويحتمل  نفسها.  اإلمكانات 

دومًا مهملون82.
جديدة  تحديات  الديناميات83  هذه  وتشكل 
العقود  في  التنمية  مسارات  على  ستؤثر  وصعبة 
الثاني بوصف اآلليات التي  المقبلة. ويقوم الفصل 

ترتكز إليها هذه الديناميات.

الفصل 1 عدم المساواة في التنمية البشرية: أهداف متغّيرة في القرن الحادي والعشرين    |    59



الجدول إ1-1-1

حاالت معينة ومحتملة القتصادات السوق

مالحظةالتاريخالفترةالموقع

محتملةحوالي 1900–1600 ق.مساللة أور الثالثة /البابلية القديمةبابل حالة 

الجديدةبابل البابلية  بيانات محدودةحوالي 700–300 ق.مالفترة 

الكالسيكيةأثينا/أتيكا محتملةحوالي 600-300 ق. مالفترة  حالة 

الرومانيةإيطاليا بيانات محدودةحوالي 200 ق.م - 200 الحقبة الحاليةالفترة 

المبكرةالعراق اإلسالمية  حوالي 700– 1000 الحقبة الحاليةالفترة 

اليانغتسى نهر  بيانات محدودةحوالي 1000– 1400 الحقبة الحاليةقترة ساللة سونغ حوض 

والشمال( )المركز  حوالي 1200– 1600 الحقبة الحاليةإيطاليا 

الغرب( )وخاصة  المنخفضة  حوالي 1500– 1900 الحقبة الحاليةالبلدان 

حوالي 1600 -إنكلترا

األمريكية )شمال( المتحدة  حوالي 1825 -الواليات 

حوالي 1980 -شمال غرب أوروبا

.Bas van Bavel )Utrecht University, The Netherlands( :المصدر

يتطور تنظيم األسواق وأداؤها وتفاعلها مع الدولة 
ببطء.  والمجتمع  االقتصاد  األوسع على  وتأثيراتها 
وبينما تهيمن على الجدل الدائر حول عدم المساواة 
التطورات منذ عقود قليلة، وفي كثير من األحيان 
منذ بضع سنوات، فإن مراقبة وتحليل كيفية نشوء 
عدم المساواة وكيف أنه يرّكز النفوذ وكيف يمكن أن 
الدولة  وعلى  األسواق  على  السيطرة  إلى  يؤدي 
يتطلب منظورًا تاريخيًا أطول بكثير. ولربما بدا هذا 
النهج الطويل األجل غير ذي صلة بالقضايا المتصلة 
باقتصاد السوق، إذ ساد االعتقاد على نطاق واسع أن 
اقتصاد السوق ظاهرة حديثة لم تتطور إال منذ القرن 
التاسع عشر وأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحديث. 
األخيرة  االقتصادية  التاريخية  األبحاث  أن  غير 
غيّرت هذه الفكرة بتعرفها على عدد من اقتصادات 

السوق نشأ في وقت أبكر بكثير في التاريخ1.
اقتصادات  تسعة  على  يقينًا  التعرف  جرى  وقد 
الحديث،  العصر  إلى  القديمة  العصور  من  سوق، 
وتتوفر لستة منها بيانات كافية لتتحّقق فيها جيدًا 
)الجدول إ1-1-1(. وليست هذه مجموعة عشوائية، 
أسواق  فيها  القتصادات  معروفة  حاالت  كلها  بل 

مهيمنة، تمكن متابعتها على مدى فترة طويلة. وهذا 
يتيح فهمًا أفضل للكيفية التي تتطور بها اقتصادات 
السوق، وهو أمر ال يمكن أن تقوم به األعمال النظرية 

ودراسات الحالة القصيرة األجل.
وقد أبدت اقتصادات السوق الستة جميعها تطورًا 
حللت  التي  الثالث  الحاالت  من  كٍل  ففي  مماثًال. 
برزت  الواطئة2،  والبلدان  والعراق  إيطاليا  بعمق، 
األسواق في بيئة منصفة وأصبحت مهيمنة، بتنظيم 
مؤسسي أتاح الوصول إلى األسواق لمجموعات عدة 
في المجتمع. وأدت الفرص التي أتاحتها التبادالت 
في السوق إلى زيادة النمو االقتصادي والرفاه، مع 
توزيٍع لثمار النمو بالتساوي إلى حد ما. ولما أصبحت 
واليد  األراضي  أسواق  وخاصة  مهيمنة،  األسواق 
في  أيضًا  المساواة  عدم  نما  المال،  ورأس  العاملة 
ورأس  األراضي  ملكية  أصبحت  إذ  بطيئة،  عملية 
المال أكثر تركيزًا. وارتفع عدم المساواة في الثروة 
في هذه الحاالت ليصل مؤشر جيني إلى 0.85، أو 

أعلى من مستويات أدنى بكثير3.
ومع تزايد عدم المساواة، استمر النمو االقتصادي 
في البداية، لكن تحّوله إلى رفاه واسع النطاق أصبح 

اإلضاءة 1-1
تركيز النفوذ والسيطرة على الدولة: رؤى من التاريخ حول عواقب الهيمنة 

على السوق على عدم المساواة والكوارث البيئية

جامعة  واالجتماعية،  االقتصادية  التحّوالت  في  متميز  أستاذ   ،Bas van Bavel بافيل  فان   باس 
أوترخت، هولندا
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أقل فأقل باطراد. ومع ركود القوة الشرائية لحصة 
ربحية  وتناقص  الطلب  وتباطؤ  السكان  من  كبيرة 
الثروات  أصحاب  حّول  االقتصادية،  االستثمارات 
المالية.  األسواق  إلى  استثماراتهم  بتزايد  الكبيرة 
من  سياسي  نفوذ  الكتساب  ثرواتهم  واستخدموا 
خالل المحسوبية وشراء المناصب السياسية أو من 
نظام  في  رئيسية  مناصب  على  الحصول  خالل 
وعن  المالي  والحقل  والبيروقراطية  العامة  المالية 
ودورهم  المالية  األسواق  على  هيمنتهم  طريق 
كدائنين للدولة. وعلى مدى 100-150 عامًا أصبحت 
الوزن  خالل  من  وإنصافًا،  انفتاحًا  أقل  األسواق 
االقتصادي ألصحاب الثروات الكبيرة كما من قدرتهم 
ونتيجة  لألسواق4.  المؤسسي  التنظيم  حرف  على 
وبدأ  اإلنتاجية،  االستثمارات  انخفضت  لذلك، 
االقتصاد في الركود وازداد عدم المساواة االقتصادية 

مقرونًا بتزايد اإلجحاف السياسي بل واإلكراه.
منصفة  حالة  من  السوق  اقتصادات  من  كل  بدأ 
االقتصادية  للثروة  نسبيًا  متساو  توزيع  مع  جدًا، 
لفترة  نتيجة  ذلك  وكان  السياسي.  القرار  ولصنع 
طويلة سابقة من ثورات صغيرة وكبيرة وأشكال من 
التنظيم الذاتي للناس العاديين، في نقابات وأخويات 
)الشكل  وتعاونيات ومشاعات وشركات  وجمعيات 
إ1-1-1(5. ومّكنهم تنظيمهم من كسر أوجه اإلجحاف 
وأشكال اإلكراه القائمة والحصول على توزيع أكثر 
تبادل  بحرية  فازوا  كما  والموارد.  للثروة  إنصافًا 
قيود  دون  أموالهم  ورؤوس  وعملهم  أراضيهم 
الفرصة  أفسح  ما  السلطة،  نخبة  من  مفروضة 
كان  هكذا،  الغاية.  هذه  لتحقيق  السوق  الستخدام 

النضاالت وأشكال التنظيم الذاتي في أساس نشوء 
أسواق عناصر اإلنتاج، وحدث هذا النشوء في إطار 
مساواة نسبية، ما كفل لمجموعات كبيرة الوصول 

إلى السوق واالستفادة من التبادل السوقي.
اإليجابية  التكوينية  المرحلة  هذه  وجدت  وقد 
أيضًا في حاالت اقتصادات السوق الحديثة المألوفة: 
القرن  في  مهيمنة  السوق  أصبحت  حيث  إنجلترا، 
السابع عشر، وشمال الواليات المتحدة األمريكية في 
التاسع عشر. وكان كالهما  القرن  النصف األول من 
أكثر المجتمعات إنصافًا في ذلك الوقت، ويتمتعان 
بدرجات كبيرة من الحرية ونفاذ جيد إلى صنع القرار 
أشكال  لألراضي وغيرها من  نسبيًا  وتوزيع متساٍو 
أساس  السوق  اقتصادات  تكن  لم  هكذا  الثروة6. 
بل  النظريات،  بعض  ذهب  كما  واإلنصاف،   الحرية 
إنها تطورت على أساس ما كان قد اكتسب من حرية 
وإنصاف في وقت سابق. وحلت السوق في ما بعد 
ومنظمات  جمعيات  محل  للتحصيص  كنظام 
عندما  انتشرت  عملية  وتلك  العاديين،  األشخاص 
تداخلت نخب السوق مع نخب الدولة، وعمدتا معًا، 
وعن سابق تصميم في كثير من األحيان، إلى تهميش 
فرص  من  ذلك  وقلل  والمنظمات.  الجماعات  هذه 
وفي  الحرية  عن  الدفاع  في  العاديين   الناس 
على  والسيطرة  القرار  صنع  سلطة  في  المشاركة 

األرض والموارد.
نشوء  قبل  سادت  التي  التحصيص  نظم  وكانت 
السوق، سواء المشاعات أو الجمعيات األخرى، تشمل 
في معظمها األمن الطويل األجل واالستدامة البيئية 
لكن  قواعدها.  تكفله  الذي  النحو  على  عملها،  في 
النظم  هذه  وفي  صراحة7.  ذلك  تفعل  ال  السوق 
األخرى، كان السبب والتأثير والفاعل والمتأثر أوثق 
األسواق  في  أما  حجمها،  صغر  بسبب  ارتباطًا 
فاالرتباط أضعف. ويشكل ذلك خطرًا ألن أصحاب 
األراضي ورؤوس األموال والموارد الطبيعية كثيرًا 
عن  منفصلين  السوق  اقتصاد  في  يكونون  ما 
الموارد، كما  الناجم عن استغالل  بالضرر  المتأثرين 
أنهم يواجهون قيودًا أقل على هذا االستغالل مقارنة 

بالنظم التي تكون فيها حقوق الملكية أكثر تجزؤًا.
في فالندرز الساحلية، وكان اقتصادها في القرنين 
الرابع عشر والسادس عشر اقتصاد سوق ناضج، راكم 
مستثمرون ال يعيشون في المنطقة األراضي. وغّير 
من  الحماية  منطق  الغائبون  المستثمرون  هؤالء 
إلى  األجل  الطويل  األمن  الساحلية من  الفيضانات 
فاقم  ما  عالية،  ومخاطر  منخفضة  تكلفة  منطق 
المحليين8. السكان  وتهميش  الفيضانات  مخاطر 
السوق  اقتصادات  حاالت  عانت  أعم،  وبصورة 

الشكل إ1-1-1

وصف مراحل تطور اقتصادات السوق التاريخية

الرفاه

هيمنة 
النخب 

في األسواق

هيمنة
األسواق

نهوض األسواق

الحركات االجتماعية

عدم المساواة

.van Bavel 2016 :المصدر
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جميعها في مراحل تدهورها المتأخرة  مشاكل بيئية 
األساسية  الري  نظم  وانهيار  التملح  من  خطيرة، 
)العراق في العصور الوسطى( إلى زيادة الفيضانات 
والمجاعات )إيطاليا في عصر النهضة( إلى المالريا 
والفيضانات )البلدان المنخفضة الساحلية(، وإن تكن 
اقتصادات السوق الحديثة تجنبت بتزايد في وقت 
خالل  من  البيئي  للتدهور  السلبية  اآلثار  الحق 

الحصول على موارد من بالد ما وراء البحار. 
وعدم  السوق  اقتصادات  بين  التفاعل  لرؤية 
الصدمات  على  واالنكشاف  المادية  المساواة 
الواطئة  البلدان  أجزاء  إلى  النظر  يمكن  الطبيعية، 
)فالندرز  السوق  لهيمنة  خضوعًا  األكثر  الثالثة 
في  وغروننجن(  الهولندي  النهر  ومنطقة  الساحلية 
مواجهتها أمدًا طويًال مخاطر ارتفاع منسوب المياه9.

فقد زاد عدم المساواة المادية تواتر حدوث فيضانات 
المؤسسي  اإلطار  بل من خالل  مباشرة  ال  خطيرة، 
إلدارة المياه. ولم ُتتفاَد اآلثار الكارثية إال في الحاالت 
التي ُكّيف فيها هذا التنظيم المؤسسي بما يتماشى 
مع تنامي عدم المساواة المادية )الشكل إ1-1-2(. ولم 

عندما  حتى  حتميًا،  أو  تلقائيًا  التكّيف  هذا  يحدث 
وّزعت  وعندما  كبيرة10.  فيضانات  المجتمع  واجه 
حقوق الملكية وصنع القرار على نطاق واسع، كانت 
مؤسسات إدارة المياه مهيأة ومكّيفة على نحو أفضل 
كارثة  مخاطر  من  للحد  المتغّيرة  الظروف  مع 
الفيضانات. وعندما سيطرت الجهات الفاعلة الثرية 
الموارد  ملكية  حقوق  على  المصالح  وجماعات 
الرئيسية وتمسكت بسلطة اتخاذ القرار، حافظت عل 
الترتيبات السائدة حماية لمصالحها الخاصة، حتى لو 
التكّيف.  المجتمع على  أدى ذلك إلى إضعاف قدرة 
وإذا حدث بعض التكّيف في هذه الحاالت، فإنه كان 
النظام  قدرة  زيادة  إلى  يهدف  كثيرة  أحيان  في 
بعد  اإلنتاج  مستويات  استعادة  على  االقتصادي 
الصدمة، ولكن على حساب شرائح من السكان لم تعد 
خطر  كان  وقد  القرار11.  صنع  عملية  في  مشمولة 
تكون  أن  وخطر  السلبية  العواقب  هذه  حدوث 
البيئية  الظروف  مع  التكّيف  سيئة  المؤسسات 
التي  السوق  اقتصادات  في  مرتفعًا  واالجتماعية 
حيث  الثروة،  في  المساواة  عدم  بارتفاع  اتسمت 

الشكل إ2-1-1

 ربط خطر المد بكوارث الفيضانات: تعزز المساواة االقتصادية والسياسية فرصة أن تصبح المؤسسات مكّيفة 
مع الظروف وتحول دون وقوع الكوارث 

المساواة
عدم 

المساواة

كارثة
(فيضان ك�ير)

تفادي كارثة

مؤسسات غير مكّيفة كفاية

الخطر 
(المد)

إعطاء 
المالحظات بنجاح

عدم إعطاء 
المالحظات الكافية

مؤسسات مكّيفة جّيدًا

.van Bavel, Curtis and Soens )2018( المصدر: مقتبس من
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في  المالكين  من  صغيرة  مجموعة  قبضة  كانت 
أقوى  الطبيعية  الموارد  على  الخاص  القطاع 

وأصبحت سلطة صنع القرار تتركز في أيديهم.
اليوم؟  بتطورات  المالحظات  هذه  صلة  مدى  ما 
الحاالت التاريخية التي برزت فيها األسواق كنظام 
والعمل  )األرض  اإلنتاج  لعوامل  مهيمن  تحصيص 
ورأس المال( أبدت جميعها تراكمًا للثروة في أيدي 
مجموعة صغيرة، رّكزت بعد ذلك في أيديها النفوذ 
السياسي أيضًا، ووّلدت حوافز في األسواق زادت من 
عدم المساواة والكوارث البيئية. واليوم، حتى في 
الديمقراطيات البرلمانية، يبدو أن الثروة االقتصادية 
خالل  من  سياسي،  نفوذ  إلى  أخرى  مرة  تترجم 
حمالت الضغط وتمويل الحمالت االنتخابية وامتالك 
وسائط اإلعالم والمعلومات، حيث يمكن ألصحاب 
عن  بسهولة  أنفسهم  يعزلوا  أن  المتنقلين  الثروات 
البيئي12. ويبّين  التدهور  أو  االضطراب االجتماعي 
التاريخ أن هذه التطورات ليست انحرافات أو أحداثًا 
عرضية، ولربما تتطلب دراسة أوسع وأعمق لمجموعة 
أوسع من اإلجراءات السياساتية الرامية إلى الحد 
من تركيز النفوذ االقتصادي والسياسي. والحد من 
المرحلة  وهو  )الثروة(،  االقتصادي  النفوذ  تركيز 
األولى، هو األسهل، لكن ذلك أصعب بكثير بعد ترسخ 

النفوذ االقتصادي وترجمته إلى هيمنة سياسية.

مالحظات 

هذا صحيح حتى إذا كان اقتصاد السوق محددًا بطريقة صارمة   1
جدًا، أي كاقتصاد ال يقتصر فيه التحصيص عن طريق السوق على 
السلع والمنتجات والخدمات، بل يشمل أيضًا المدخالت )األراضي 

والموارد الطبيعية واليد العاملة ورأس المال(. 
van Bavel 2016. لتحليل أنماط دورية طويلة من ارتفاع   2

 Turchin and( وانخفاض عدم المساواة يمكن االطالع أيضًا على
.Nefedov )2009

van Bavel 2016 )الصفحات 72–73 عن العراق، الصفحة 128   3
194–195 عن أمستردام  1427، والصفحات  عن فلورنسا في عام 

في عام 1630(.
هذا صحيح حتى في النظم السياسية الشاملة للجميع )نسبيًا(، على   4

 ،Acemoglu and Robinson )2012( نقيض الحجة التي ساقها
حيث يفترض أنها تشكل حلقة حميدة.

.van Bavel 2019  5
في ما يتعلق بالواليات المتحدة األمريكية، االطالع على   6

.Acemoglu and Robinson )2012(; Larson )2010( 
وللتأكد، موقف حصل عليه على حساب السكان األصليين.

.Gemici )2007( حول تجذر نواتج السوق، يمكن االطالع على  7
.Soens 2011  8

.van Bavel, Curtis and Soens 2018  9
.Rohland )2018( يمكن االطالع أيضًا على  10

.Soens 2018  11
.Gilens and Page 2014; Schlozman 2012  12
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تتناقض المدركات الذاتية لعدم المساواة مع انخفاض 
الحرمان الشديد في البيانات الموضوعية. فقد كشفت 
المسوح عن ارتفاع مدركات عدم المساواة وارتفاع 
عدم  وارتفاع  المساواة  من  المزيد  تحقيق  تفضيل 
المساواة في العالم في المدركات الذاتية للرفاه. وينبغي 
تحذيرات  بمثابة  االتجاهات جميعها  تكون هذه  أن 
صارخة، خاصة بالنظر إلى ميل وجهات النظر الذاتية 
في بعض البلدان إلى تقدير عدم المساواة في الدخل 
والثروة بأقل مما هي في الواقع والتقليل من شأن 

أوجه عدم المساواة في الرفاه في العالم.

ميل المدركات إلى التقليل من شأن عدم 
المساواة في الدخل والثروة

في المتوسط، يخطئ الناس في إدراك عدم المساواة 
الدخل والثروة. والتقليل من شأن عدم  الفعلي في 
المساواة أمر شائع في بعض البلدان، كالمملكة المتحدة 
المسوح،  أحد  األمريكية1. ففي  المتحدة  والواليات 
اعتقد األميركيون أن أعلى خمس من مالكي الثروة 
يمتلكون حوالي 59 في المائة من الثروة اإلجمالية، في 
حين كانت النسبة الحقيقية أقرب إلى 84 في المائة2.
والتوزيعات المثالية للثروات أكثر مساواة بكثير من 
تقديرات المجيبين. كما أن المجموعات الديمغرافية 
جميعها ترغب في توزيع للثروة أكثر تكافؤًا مما في 
الوضع الراهن3. ونسبة األجور الفعلية لكبار الموظفين 
 )354:1( الماهرة  غير  العمال  أجور  إلى  التنفيذيين 
فاقت بكثير النسبة المقدرة )30:1(، التي كانت بدورها 

أعلى بكثير من النسبة المثالية )7:1(4.
وطلبت دراسات أخرى من المجيبين تقدير وضعهم 
وضع  األرجنتين،  في  الثروة.  أو  الدخل  توزيع  في 
حوالي 15 في المائة فقط من المجيبين دخل أسرهم 
الصحيحة5. وبالغ  العشرية  الشريحة  في  المعيشية 
جزء كبير من األفراد األفقر في تقدير تصنيفهم، في 
حين قللت تصنيفها نسبة كبيرة من األفراد األغنى. 
وظهرت انحيازات شبيهة في تجربة مسح عشوائي 

أجري في ثمانية بلدان6. 

 ارتفاع عدم المساواة في العالم 
في المدركات الذاتية للرفاه

في تقييم أوجه عدم المساواة، من بين طرق النظر 
في ما يتجاوز الدخل، وهو مقياس موضوعي تمامًا، 

وتوزيعها،  للرفاه  الذاتية  للمدركات  باالعتبار  األخذ 
وهذه تتغّير من منطقة إلى أخرى )الشكل إ1-2-1(. 
أواًل، تؤدي القدرة على التمتع بالحياة والقدرة على 
تقييم الخبرات من خالل الرفاه دورًا بالغ األهمية في 
توفير الرفاه المباشر وتوفير “الجدارة االستداللية” 
إلرشاد صنع القرارات الفردية7. ثانيًا، يمكن للمؤشرات 
الذاتية أن توفر معلومات قّيمة لتغطية بعض النقاط 

المخفية في البيانات الموضوعية.
وال شك في أنه ينبغي تناول المقاييس الذاتية للرفاه 
الحجج  تعزز  للشك  الوجيهة  األسباب  لكن  بعناية، 
الداعية إلى االهتمام بارتفاع مدركات عدم المساواة. 
ففي نظرية األفضليات التكّيفية ألمارتيا سين، يكّيف 
البيانات عن  لظروفهم8. ففي  األفضليات  األشخاص 
السعادة المبلغ عنها ذاتيًا، يخفف من يواجهون الحرمان 
تفضيالتهم لجعل وضعهم أكثر احتمااًل. وعلى النقيض 
من ذلك، يبلغ األثرياء عن سعادة أقل مما تبرر ثروتهم 
في ظاهر األمر، الن إشباعهم العالي قلل حيز اإلضافة 
تقلل  قد  كليهما،  وللسببين  الشخصي9.  الرضا  إلى 
المقاييس الذاتية للسعادة من قدر عدم المساواة الفعلي 

في الرفاه.
تبدي  ذاتيًا  عنها  المبّلغ  السعادة  أن  الالفت  ومن 
تزايد عدم المساواة في الرفاه الذاتي حول العالم، 
 2010 عام  منذ  حادًا  ارتفاعًا  شهد  اتجاه   وذلك 
)الشكل إ1-2-2(. وقد تزايد هذا االتجاه خالل الفترة 
2006-2018 في المناطق جميعًا، باستثناء أوروبا10.
المستقلة  الدول  رابطة  في  المساواة  عدم  وكان 
في  أخذ  لكنه  البداية،  في  مستقرًا  )الكمنولث( 
االرتفاع منذ عام 2013. وكان عدم المساواة ثابتًا في 
أمريكا الالتينية حتى عام 2014، لكنه ارتفع منذ ذلك 
الحين، كما ارتفع حتى عام 2010 في أمريكا الشمالية 
التي تطغى عليها الواليات المتحدة األمريكية وفي 
أستراليا ونيوزيلندا، لكنه ظل ثابتًا منذ ذلك الحين. 
وقد ارتفع عدم المساواة منذ عام 2010 في جنوب 
شرق أسيا، لكنه لم يرتفع كثيرًا في بقية آسيا. وفي 
جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، اتبع عدم المساواة 
مسارًا حادًا لما بعد عام 2010، وكان شبيهًا بالمسار 
في شرق أسيا. وفي الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
ارتفع عدم المساواة من عام 2009 إلى عام 2013، 

ولكنه استقر منذ ذلك الحين.

اإلضاءة 2-1
 تزايد المدركات الذاتية لعدم المساواة، وتزايد عدم المساواة 

في الرفاه المدرك
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الشكل إ1-2-1

نقل عدم المساواة في التنمية البشرية عبر دورة الحياة
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 مالحظة: إجابات المجيبين على أسئلة تقييم الحياة التي طرحت في استطالع الرأي على مقياس من 0 )أسوأ ما يمكن( إلى 10 )أفضل ما يمكن(.
.Helliwell 2019 :المصدر
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يطرح االتجاه نحو زيادة عدم المساواة في الرفاه 
الذاتي تحديًا. أواًل، رضا األشخاص العام عن حياتهم 
في  آخر  شيء  لكل  مقياس  كثيرة  نواح  في  هو 
حياتهم. وهناك روابط قوية بين التقييمات األعلى 
للحياة وعدة مقاييس رئيسية للتنمية البشرية، بما 
الحكومة،  وفعالية  الوظائف  عن  الرضا  ذلك  في 
وروابط معتدلة القوة بين ارتفاع مستوى الرضا عن 
عدم  وانخفاض  االختيار  حرية  وزيادة  الحياة 
المتغّيرات التي  المساواة11. وعالوة على ذلك، فإن 
تبّين األدبيات المتعلقة بالرفاه الذاتي، وكذلك تقارير 

السعادة العالمية، أنها ترتبط ارتباطًا قويًا بالتقييمات 
للحياة، وهي بالتحديد  الدخل والدعم االجتماعي 
وحرية  الوالدة  عند  جيدة  بصحة  المتوقع  والعمر 
اختيار الحياة والسخاء والفساد، كلها أبعاد للتنمية 
البشرية12.  فاذا كان المجتمع غير متساٍو في الرضا 
عن الحياة، من المحتمل أكثر أن يكون غير متساٍو 

في خبرته للحياة والتنمية البشرية.
ثانيًا، يرتبط تزايد عدم المساواة في الرفاه الذاتي 
بتدني الرفاه الذاتي نفسه13.  وبعبارة أخرى، المزيد من 

عدم المساواة في السعادة يجعل الجميع أقل سعادة.

مالحظات 
.Hauser and Norton 2017  1

.Norton and Ariely 2011  2

.Norton and Ariely 2013  3
.Kiatpongsan and Norton 2014  4

.Cruces, Pérez-Truglia and Tetaz 2013  5
Bublitz 2016. وتشمل هذه البلدان االتحاد الروسي، إسبانيا،   6

الواليات  المتحدة،  المملكة  السويد، فرنسا،  البرازيل،  ألمانيا، 
الذاتي  التقديري  بالوضع  المتحدة األمريكية. وفي ما يتعلق 

للدخل، لدى األفراد في خمس الدخل األسفل انحياز إيجابي في 
وضع الدخل، في حين لدى األفراد في أخماس الدخل األعلى 

انحياز سلبي في وضع الدخل )باستثناء األفراد في الخمس 
الثاني، الذين ال يظهرون تقريبًا أي انحياز في وضع الدخل(.
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.Hall )2013( يمكن االطالع على  12
.Helliwell 2019  13

الشكل إ2-2-1

 توزيع الرفاه الذاتي عبر العالم )مقاسًا برضا األشخاص العام 
عن حياتهم(
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اليوم، يعيش حوالي 600 مليون شخص على أقل 
من 1.90 دوالر في اليوم1. وقد أحرز تقدم كبير في 
مكافحة الفقر في العقود األخيرة، فانخفض معدل 
الفقر المدقع في الدخل من 36 في المائة في عام 
1990 إلى 8.6 في المائة في عام 2018. ورغم هذا 
على  فقر مدقع  يعيشون في  فإن عدد من  التقدم، 
المستوى العالمي مرتفع إلى حد غير مقبول، وقد ال 
الفقر  إلنهاء  يكفي  بما  سريعًا  الفقر  خفض  يكون 
أهداف  إليه  تدعو  كما   ،2030 عام  بحلول  المدقع 
أخذ  التقدم،  من  عقود  فبعد  المستدامة.  التنمية 

خفض الفقر يتباطأ )اإلطار إ1-3-1(.
وعمومًا، تنحو معدالت الفقر المدقع إلى أن تكون 
أعلى في بلدان التنمية البشرية المنخفضة، ولكن قد 
مستوى  كان  مهما  البلدان  في  فقراء  هناك  يكون 
انخفضت  حين  وفي  إ1-3-1(.  )الشكل  التنمية 
معدالت الفقر في المناطق جميعها، كان التقدم غير 
مستٍو، ويعيش أكثر من نصف من يعيشون في فقر 
مدقع في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، حيث 
تتزايد األعداد المطلقة لمن يعيشون في فقر. وإذا 

استمرت االتجاهات الحالية، فسيكون حوالي 9 من 
في  مدقع  فقر  في  يعيشون  أشخاص   10 كل  بين 

جنوب الصحراء األفريقية الكبرى في عام 2030 2. 
وليس فقر الدخل إال شكًال واحدًا من أشكال الفقر. 
ويعاني من هم أكثر تعرضًا لإلهمال أشكال حرمان 
إلى  واالفتقار  تمييزية  اجتماعية  وأعرافًا  متراكبة 
المخاطر واالنكشاف  السياسي. ومن شأن  التمكين 
إطار  اإلنجازات، كما يوضح  عليها مفاقمة هشاشة 
إهمال  عدم  حول  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

أحد3.
في  مصاعب  تكابد  التي  البلدان  معظم  ويوجد 
مستويات  ارتفاع  ثلثها  من  أكثر  ويعاني  أفريقيا، 
النزاع أو العنف4. وتواجه هذه البلدان بعضًا من أحّد 
التحديات اإلنمائية في العالم. كما أنها تتشارك في 
الضريبية  األنشطة  انخفاض  منها  خصائص 
والتعليم. ويعوقها  الصحة  اإلنفاق على  وانخفاض 
الخدمات  قطاع  في  الخاص  القطاع  تطور  ضعف 
الموارد  على  الكبير  واالعتماد  الزراعية  غير 
الطبيعية. وزيادة دخل اليد العاملة أمر حاسم لمن 

اإلضاءة 3-1
الجزء السفلي من التوزيع: تحدي القضاء على فقر الدخل

اإلطار إ1-3-1

سيناريوهات خفض فقر الدخل وصواًل إلى عام 2030

اليوم، يفلت من براثن الفقر 70 شخصًا كل دقيقة، ولكن ما أن 
يحقق معظم البلدان في آسيا هدف الفقر، يتوقع أن يتباطأ 
الدقيقة  في  شخصًا   50 دون  ما  إلى  الفقر  خفض  معدل 
العالمي  الفقر  معدل  ويتراوح   .2020 عام  في  الواحدة 
المتوقع لعام 2030 بين 4.5 في المائة )حوالي 375 مليون 
شخص( و6 في المائة تقريبًا )أكثر من 500 مليون شخص( 
)الشكل(. بل إن أكثر التوقعات تفاؤاًل تفيد أن ما يزيد عن 300 
مليون شخص سيعيشون في فقر مدقع في جنوب الصحراء 

األفريقية الكبرى في عام 2030.
الصحيح  المسار  المرجعي، هناك على  للسيناريو  ووفقًا 
لبلوغ هدف الفقر 24 بلدًا، بفكاك 207 مليون شخص من 
الهدف،  يتحقق  لن  بلدًا   40 وفي   .2030 عام  قبل  الفقر 
فعلى الرغم من أن عدد من يعيشون في فقر سينخفض، 
يتوقع أن يظل 131 مليون شخص في حالة فقر بحلول عام 
2030. ويتوقع أن يزيد عدد من يعيشون في فقر في 20 
أن  غير  )الشكل(.  مليون   290 إلى  مليون   242 من  بلدًا 
السيناريو المرجعي يقوم على نظرة متفائلة نسبيًا للتنمية 
الصحراء  جنوب  في  وخاصة  المستقبل،  في  االقتصادية 

األفريقية الكبرى.

0

200

400

600

20172030

104 بلدان
23 مليون

24 بلدًا
10 مال�ين

104 بلدان
10 مال�ين

24 بلدًا
207 مليون

40 بلدًا
202 مليون

40 بلدًا
131 مليون

20 بلدًا
242 مليون

20 بلدًا
290 مليون

عدد الفق�اء باالستناد 
 SSP2 إلى سينا��و

(بالمال�ين)

ارتفاع الفقر
على المسار الصحيح

خا�ج المسار الصحيح
ال فقر مدقع

 الشكل 1  عدد الفقراء حسب تصنيف المسار، 
2017 و2030

للهيئة  المشتركة  واالقتصادية  االجتماعية  المسارات  تعكس  مالحظة: 
الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ درجات مختلفة من التخفيف من آثار تغّير 
ويفترض  المرجعي  السيناريو  إلى   SSP2 يشير سيناريو  والتكّيف معه.  المناخ 

استمرار االتجاهات االجتماعية واالقتصادية العالمية الراهنة.
.Cuaresma and others 2018 :المصدر
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الشكل إ1-3-1

يعيش حوالي 600 مليون شخص على أقل من 1.90 دوالر في اليوم
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األشخاص الذ�ن يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم بمعادل القوة الش�ائية
أي دون خط فقر الدخل، 2007-2017 (بالنسبة المئوية)

قيمة دليل التنمية البش��ة، 2018
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متوسطة

�نمية بش��ة
مرتفعة

�نمية بش��ة 
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80

 مالحظة: كل دائرة تمثل بلدًا، وحجم الدائرة يتناسب مع عدد سكان البلد ممن يعانون فقر الدخل.
المصدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية.

هم في المراتب األدنى5.ومن المهم أيضًا الحصول 
على أصول مادية ومالية من أرض ورأسمال وغير 
ذلك من مدخالت اإلنتاج أو الخدمات التي تساعد 
من  حماية  وحواجز  للدخل  مدرة  كتدفقات 
الحماية  توفير  أيضًا  المهم  ومن  الصدمات6. 
االجتماعية، على شكل مدفوعات دنيا غير إسهامية، 

وتوفير ذلك لمن هم أكثر انكشافًا على المخاطر7. 
على  القدرة  على  البشرية  التنمية  تقدم  ينطوي 
ذلك  في  بما  إمكانات،  إلى  وترجمته  الدخل  توليد 
هذه  وتستمر  والتعليم.  الصحة  نواتج  تحسين 
العملية طوال دورة الحياة. وتبدأ تنمية كل شخص 
في وقت مبكر، حتى قبل الوالدة، مع توفير التغذية 
للرضع واألطفال.  التعليم  المعرفي وفرص  والنماء 
الجنسية  والصحة  الرسمي  التعليم  في  وتستمر 
لكن  العمل.  العنف قبل دخول سوق  والسالمة من 
تعزز  عقبة  الناس  ألفقر  تشكل  هذه  الحياة  دورة 

حاالت الحرمان واإلقصاء.
ويمكن لمؤشرات الفقر المتعددة األبعاد أن تسلط 
مزيدًا من الضوء على من هم أكثر تعرضًا لإلهمال 

األسر  في  المتراكبة  الحرمان  أشكال  بالتقاط 
منطقة  في  المعيشية  األسر  المعيشية ومجموعات 
جغرافية معينة. وترتبط هذه الحاالت بفقر الدخل، 
ولكن بتفاوتات كبيرة )الشكل إ1-3-2(. وقد يعاني 
البعض من فقر متعدد األبعاد حتى لو كانوا يعيشون 
فوق خط الفقر النقدي. ويغطي الدليل العالمي للفقر 
المتعّدد األبعاد 101 من البلدان، يعيش فيها 77 في 
المائة من سكان العالم، أو 5.7 مليار نسمة.  ويعاني 
نحو 23 في المائة من هؤالء األشخاص )1.3 مليار( 
الدليل  بيانات  وتوضح  األبعاد.  متعدد  فقر  من 
الحرمان  ألشكال  التصدي  في  المتمثل  التحدي 
المتراكبة: يعيش 83 في المائة ممن يعانون من فقر 
الصحراء  وجنوب  آسيا  جنوب  في  األبعاد  متعدد 
البلدان  في  المائة  في  و67  الكبرى،  األفريقية 
المتوسطة الدخل، و85 في المائة في مناطق ريفية، 
ويعيش 46 في المائة في فقر مدقع8. ويميل الفقراء 
في المناطق الريفية إلى معاناة الحرمان من التعليم 
والحصول على المياه والمرافق الصحية والكهرباء 
أيضًا:  المدن  إلى  تمتد  التحديات  لكن  واإلسكان. 
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الشكل إ2-3-1

يرتبط الفقر على مستوى أقل من 1.90 دوالر في اليوم بالفقر المتعدد األبعاد

األشخاص الذ�ن يعيشون على أقل من 1.90 دوالر في اليوم
أي دون خط فقر الدخل، 2007-2017 (بالنسبة المئوية)
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المصدر: تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية.

الشكل إ3-3-1

تعاني بلدان جنوب الصحراء األفريقية الكبرى أكثر أشكال 
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 مالحظة: السكان غير الفقراء المعرضون إلى المخاطر هم من يعانون من 20 
في المائة أو أكثر وأقل من 33 في المائة من أشكال الحرمان المتراكبة . والسكان 

الفقراء غير شديدي الفقر هم من يعانون من 33 إلى 50 في المائة من أشكال 
الحرمان المتراكبة، والسكان شديدو الفقر هم من يعانون من أشكال الحرمان 

 المتراكبة بنسبة  50 في المائة أو أكثر.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى منهجية احتساب دليل 

.HDRO and OPHI )2019( الفقر المتعدد األبعاد في

فمعدل وفيات األطفال وسوء التغذية أكثر شيوعًا 
األفريقية  الصحراء  جنوب  منطقة  وتعاني  فيها9. 
الكبرى أشد أشكال الحرمان المتراكبة، إذ يعاني أكثر 
السودان  وجنوب  بوروندي  سكان  نصف  من 
والصومال من فقر متعدد األبعاد، و50 في المائة أو 
أكثر من أشكال الحرمان المتداخلة )الشكل إ3-3-1(.

ومع تطور البلدان، يميل الناس إلى الخروج من 
الفقر، لكن العملية ليست خطية وال ميكانيكية. فهي 
الفقر(  )الخروج من  كًال من حركة صعودية  تشمل 
ثانيًة(.  الفقر  في  )الوقوع  نزولية  حركة  وخطر 
الوسطى  الطبقة  عتبة  تعريف  احتساب  ويمكن 
تكون  أن  من  بداًل  احتمااًل  باعتبارها  فيها  بالتفكير 
الطبقة  من  يعتبر  قد  الشخص  أن  أي  مطلقًا،  خطًا 
أن  خطر  ويكون  فقيرًا  يكون  ال  عندما  الوسطى 
يصبح فقيرًا ضئيًال جدًا. وفي البلدان التي خفضت 
السنوات  في  المحرز  التقدم  فقدان  مخاطر  الفقر، 
يشير  وكما  كبيرة.  الماضية  والعشرين  الخمس 
تحليله  في    Anirudh Krishna كريشنا  انيراده 
أوغندا   في  معيشية  أسرة   35,000 حياة  لقصص 
)الواليات  الشمالية  وكارولينا  والهند  وكينيا  وبيرو 
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الدخل  العديد من ذوي  ليس  األمريكية(،  المتحدة 
واحد10.  بمرض  إاّل  الفقر  عن  بعيدين  المنخفض 
أن  يمكن  نسبيًا  الميسورة  المعيشية  األسر  وحتى 
تهبط إلى ما دون خط الفقر بعد صدمات شخصية 
)مثل المشاكل الصحية الحادة( أو مجتمعية )مثل 
الكوارث أو فقدان المصدر الرئيسي للعمالة(. تبّين 
دراسة أخرى أن 46 في المائة فقط من األوغنديين 
الذين كانوا في الخمس السفلي في عام 2013 كانوا 
هناك قبل عامين11. وفي إندونيسيا، 52 في المائة 
من األسر المعيشية التي لديها أطفال في الخمس 
السفلي من توزيع الدخل تدخل هذه الشريحة من 

سنة إلى أخرى12.
وفي الفترة بين عامي 2003 و2013، خرج عشرات 
الماليين من الناس من الفقر في أمريكا الالتينية. مع 
ذلك، ال تزال أعداد كبيرة عرضة للعودة إلى الفقر. 
لرأس  التقاعدي  المعاش  تغطية  زادت  بيرو،  وفي 
الفقر  من  الخروج  احتمال  من  المعيشية  األسرة 
بمقدار 19 نقطة مئوية، وقللت من احتمال العودة 
7 نقاط مئوية. ومقابل ذلك، أدى  الفقر بمقدار  إلى 
الحصول على التحويالت المالية إلى خفض احتمال 

العودة إلى الفقر بمقدار 4 نقاط مئوية13.

دينامية.  تأثيرات  األفقي  المساواة  وألوجه عدم 
ففي الفترة بين عامي 2002 و2005، قلل االنتماء 
اإلثني من احتمال الخروج من الفقر في المكسيك 
العودة  احتمال  من  وزاد  مئوية،  نقطة   12  بمقدار 
 10 بمقدار  للمخاطر  التعرض  بسبب  الفقر   إلى 

نقاط مئوية14.
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معالجة أوجه الحرمان في 
بعد واحد ال تعود بفوائد 
على هذا البعد فحسب، 

إنما يمكن أن تساهم في 
تحسين األبعاد األخرى

 أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية: 
ترابط مزمن

ليس عدم المساواة عّلة للمجريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية بقدر ما هو نتيجة لها. ]...[ ورغم أن بعض المجريات التي توّلد عدم 
المساواة تعتبر منصفة، فعدم اإلنصاف جليٌّ وراسخ في مجريات أخرى أصبحت وقودًا للغضب والسخط المشروعين1.

التنمية  في  المساواة  عدم  أنماط  تظهر  كيف 
تركز  معالجتها؟  فرص  تكمن  وأين  البشرية؟ 
الفرضية  على  السؤالين  هذين  حول  المناقشات 
القائلة بأن عدم المساواة في الدخل له، بحد ذاته، 
آثار وبيلة على التنمية البشرية. ولذا، فالحد منه، 
والتحويالت  الضرائب  توزيع  إعادة  خالل  من 
بمزيد  ويوزعها  اإلمكانات  يعّزز  أن  يمكن   المالية، 

من التساوي.
المساواة  عدم  بين  للروابط  الصيغة  هذه  ولكن 
تشي  اإلمكانات  في  المساواة  وعدم  الدخل  في  
في  جاء  وكما  والجمود.  االختزال  من  بالكثير 
الفصل 1، ينبغي النظر إلى ما وراء الدخل، وتحديد 
اآلليات التي تظهر من خاللها وتستمر أوجه عدم 

المساواة في التنمية البشرية.
ما  مع  يتوافق  الفصل  هذا  في  المعتمد  والنهج 
حاجج به أمارتيا سين في مؤلفه حول العالقة بين 
الحرية والتنمية، إذ رأى أن معالجة أوجه الحرمان 
البعد  هذا  على  بفوائد  تعود  ال  واحد  بعد  في 
فحسب، إنما يمكن أن تساهم في تحسين األبعاد 
التغذية  أو  السكن  في  الحرمان  فأوجه  األخرى2. 
على سبيل المثال يمكن أن تؤخر محصالت التعليم 
والصحة. وال شك أن الدخل هو أحد العوامل، إال 
أن الحرمان ال يرتبط بالضرورة بقدرة األسر على 
شراء السلع والخدمات من األسواق. وهذا ما دفع 
األبعاد،  المتعدد  للفقر  العالمي  الدليل  وضع  إلى 
المقياس غير النقدي للحرمان الذي يصدر منذ عام 
2010 في تقرير التنمية البشرية3. كذلك يمكن أن 
المستوى  وتدني  الصحية  الحالة  َضعُف  يحد 
على  أو  الدخل  كسب  على  القدرة  من  التعليمي 
المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية. وهذه 
األوجه من الحرمان يعزز كل منها اآلخر وتتراكم 
على مر الزمن، فتوسع التفاوتات في القدرات، بل 

وتعمقها أيضًا.
ومع ذلك، يواجه هذا النهج، كما الفصل 1 من هذا 

التقرير، الصعوبة نفسها: من أين البداية؟
السؤال  هذا  على  اإلجابة  الفصل  هذا  ويحاول 
باتباع نهجين. ينطلق النهج األول من منظور دورة 

القدرات  تحليل  به  استرشد  لما  المماثل  الحياة، 
  1 الفصل  في  الوارد  والتعليم  بالصحة  المرتبطة 
القسم  فيتناولهما  والتكنولوجيا  المناخ  تغّير  )أما 
يحدث  ما  ويتابع  باستفاضة(،  التقرير  من  الثالث 
لألطفال منذ الوالدة وحتى ما قبل الوالدة، وكيف 
العامة  والسياسات  العمل،  وأسواق  األسر،  تحّدد 
بأفعالهما  فالوالدان،  لألطفال4.  المتاحة  الفرص 
تثّمنها  إما  صفات  ألطفالهما  ينقالن  وقراراتهما، 
العمل أو ال تجد فيها فائدة، ما يفسر إلى  أسواق 
الدخل  األسرية  الخلفية  تحّدد  كيف  ما  حد 
لألطفال  العلمي  التحصيل  ويرتبط  الشخصي. 
بوضع والديهم االجتماعي واالقتصادي، الذي يحدد 
أيضًا وضعهم الصحي حتى قبل الوالدة، وقدرتهم 
المعرفية التي ترتبط جزئيًا بالمحفزات التي تتوفر 
لهم في مرحلة الطفولة المبكرة. ويحدد هذا الوضع 
التي  والمدارس  فيه،  يكبرون  الذي  الجوار  أيضًا 
العمل  في سوق  لهم  المتاحة  والفرص  يرتادونها، 

التي ترتبط جزئيًا بمعارفهم وشبكاتهم.
إلقاء  في  يساعد  أن  يمكن  الحياة  دورة  ونهج 
الضوء على اآلليات على صعيدي الفرد واألسرة، إال 
هذين  على  السلوك  على  االعتماد  يمكن  ال  أنه 
الصعيدين فقط في تفسير محددات توزيع الدخل. 
فلعوامل أخرى أهمية كبيرة أيضًا في هذا اإلطار، 
النمو،  ومعدل  والمؤسسات،  السياسات،  منها 
يتبع  السبب  ولهذا  االقتصاد.  هيكل  في  والتغيير 
عدم  تفاعل  كيفية  في  للنظر  ثانيًا  نهجًا  الفصل 
وموازين  المؤسسات  مع  الدخل  في  المساواة 
طبيعة  وحتى  المجتمعات،  عمل  وطريقة  القوى، 
النمو االقتصادي. والذهاب إلى ما وراء الدخل ال 
يعني استبعاد عدم المساواة في الدخل. بل يعني، 
عدم  اعتبار  عدم  ديتن،  أنغس  تعبير  حد  على 
“التلوث”  أشكال  من  شكًال  الدخل  في  المساواة 
التي تلحق أضرارًا مباشرًة بنتائج التنمية البشرية5.
وال بد من تحديد آليات تفاعل عدم المساواة في 
بطرق  واالقتصاد  والسياسة  المجتمع  مع  الدخل 
توّلد المزيد من أوجه عدم المساواة وتلحق الضرر 

بالتنمية البشرية.



عدم  تطور  كيفية  ذلك  على  األمثلة  ومن 
وموازين  المؤسسات  مع  الدخل  في  المساواة 
سياسات  النخبة  مجموعات  تضع  وعندما  القوى. 
الدخل  تراكم  يزداد  أوالدها،  ومصلحة  لمصلحتها 
وتزداد الفرص. فارتفاع عدم المساواة في الدخل 
يرتبط بانخفاض القدرة على الحركية االجتماعية، 
أي قدرة األفراد على تحسين وضعهم االجتماعي 

واالقتصادي.
مدى  أي  األجيال،  بين  الدخل  في  والحركية 
تبعية دخل األوالد لدخل الوالدين، تبقى منخفضة 
ع  في بعض المجتمعات6. وفي هذه الحالة، ال ُتَوَزّ
الطرق  بأكثر  االقتصاد  في  والمواهب  المهارات 
االقتصادي  للنمو  ه  الموجِّ المبدأ  فيتحّول  فعالية، 
من  قدر  أكبر  كسب  إلى  الموارد  توزيع  من 
في  عليها  التركيز  يجب  التي  والمسألة  العائدات. 
التقديرات  في  الدقة  ليست  السياق  هذا 
هي  ما  بقدر  البلدان،  بين  القياسية  االقتصادية 
تحديد آلية معقولة تبدأ من ارتفاع عدم المساواة 
التنمية  في  رئيسية  مسألة  )وهي  الفرص  في 

البشرية( إلى النمو االقتصادي، وبالعكس.
فأوجه  أهميتها.  المساواة  عدم  أوجه  ولنوعية 
عدم المساواة األفقي، على سبيل المثال، التي تركز 
األفراد  من  عوضًا  المجموعات  بين  الفوارق  على 
على النحو المبين في الفصل 1، تؤثر على النزاع. 
وال بد من توضيح اآللية في هذه الحالة أيضًا، فال 
يؤدي عدم المساواة األفقي فقط إلى تشاُرك المظالم 
في المجموعة برمتها، بل يمكن أيضا أن يتفاعل مع 
المجموعة  هذه  لتعبئة  السياسي  المساواة  عدم 

ودفعها إلى حمل السالح.

 كيف تبدأ أوجه عدم المساواة 
عند الوالدة وكيف أنها قد تستمر 

مدى الحياة

أقوى  أوالدهما  ودخل  الوالدين  دخل  بين  الرابط 
في  المساواة  عدم  فيها  يرتفع  التي  البلدان  في 
بين  الدخل  حركية  في  انخفاضًا  يعني  ما  الدخل، 
األجيال. ويعرف هذا الرابط باسم منحنى غاتسبي 
ما،  بلد  لبيانات  عرضي  بمخطط  ر  ويصوَّ العظيم7، 
الدخل  في  المساواة  عدم  عن  بيانات  ترد  حيث 
على المحور األفقي، ويرد مقياس للرابط بين دخل 
العمودي.  المحور  على  األطفال  ودخل  الوالدين 
المساواة  لعدم  مقياسًا  أيضًا  المنحنى  ويستخدم 
الدخل  في  المساواة  عدم  ال  البشرية،  التنمية  في 

فقط )الشكل 2-1(: فكلما يزداد عدم المساواة في 
التنمية البشرية، تزداد مرونة الدخل بين األجيال، 
وجود  الرابط  هذا  يعني  وال  الحركية.  فتنخفض 
عالقة سببية مباشرة في أي من االتجاهين، ويمكن 
التي تعمل في  اآلليات  حسابه من خالل عدد من 
االتجاهين8. ويستكشف هذا القسم كيف “أن نتائج 
األطفال البالغين تعكس سلسلة من التدرجات بين 
التحصيل في مراحل محددة في حياتهم وأوجه 
التي  واالقتصادية  االجتماعية  المساواة  عدم 

يتعرضون لها”9.
العالقة  لهذه  األساسية  اآلليات  فهم  ويمكن 
تفسير  الممكن  من  )إذ  المساواة  عدم  من  انطالقًا 
إلى  المنخفضة  الحركية  باالتجاه من  أيضًا  العالقة 
عدم  التالي:  النحو  على  المرتفع(،  المساواة  عدم 
المساواة يخّفض إمكانية الحركية ألنه يحدد شكل 
الفرص. ويزيد من النتائج المرتبطة بالدخل للفوارق 
الفطرية بين األفراد؛ كما أنه يغّير الفرص، والحوافز، 
التي  والمهارات  السمات  تكّون  التي  والمؤسسات 
ويحّول  وتنقلها؛  وتطّورها،  العمل،  سوق  يثمنها 
في  المجموعات  بعض  تكون  بحيث  القوى  ميزان 
وضع يمكنها من هيكلة السياسات أو دعم تحصيل 

الرابط بين دخل الوالدين 
ودخل أوالدهما أقوى في 
البلدان التي يرتفع فيها 
عدم المساواة في الدخل، 
ما يعني انخفاضًا في 
حركية الدخل بين األجيال

الشكل 1-2

 اإلرتقاء في الدخل عبر األجيال أقل 
 في البلدان التي يكثر فيها عدم المساواة 

في التنمية البشرية
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مالحظة: مقياس عدم المساواة المستخدم هو نسبة الخسارة في قيمة دليل التنمية 
البشرية بسبب عدم المساواة في ثالثة عناصر هي: الدخل والتعليم والصحة. ويمكن 

فهم الخسارة كبديل عن عدم المساواة في اإلمكانات. قيمة معامل االرتباط هي 
6292. وعدم المساواة في الدخل هو الرابط األقوى بين هذه العناصر الثالثة 
(، يليه عدم المساواة في التعليم )4931.( وعدم  )بمعامل ارتباط قدره 6243

 المساواة في متوسط العمر المتوقع )4713.(.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باستخدام بيانات من )GDIM )2018, مقتبسة من 

.Corak )2013(
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الحاصلون على مستوى 
معّين من الدخل أو التعليم 

يميلون إلى االرتباط 
بأشخاص من ظروف 
اقتصادية واجتماعية 

مماثلة لظروفهم

إذًا  فالفرص  الموهبة10.  عن  النظر  بصرف  أطفالها 
تتفاعل  التي  والمؤسسات  الحوافز  تحددها 
كمحركات في منحنى غاتسبي العظيم. وفي البلدان 
التي يزيد فيها عدم المساواة، من األصعب التحرك 
صعودًا ألن الفرص المتاحة لهذا التحرك غير موزعة 
بالتساوي بين السكان11. ولكن ما هي العوامل التي 
تشكل عدم المساواة في الفرص؟ من هذه العوامل، 
على سبيل المثال وليس الحصر، خلفية األسرة، أو 
وكلها  الوالدة،  مكان  أو  العرق،  أو  الجنس،  نوع 
الدخل12.  في  المساواة  عدم  لتفسير  أساسية 
والفرضية المذكورة أعاله تدعمها عالقة سلبّية بين 
في  والحركية  الفرص  في  المساواة  لعدم  مقياس 
في  المساواة  عدم  نسبة  أن  تبّين  حيث  التعليم، 
الدخل، التي تعزى إلى ظروف معّينة، تكون أعلى 
مجال  في  الحركية  تنخفض  حيث  البلدان  في 
التعليم13. وثمة عالقة مماثلة بين عدم المساواة في 

الفرص وحركية الدخل14.
عدم  بين  رابط  هو  الفرص  في  المساواة  وعدم 
المساواة والحركية بين األجيال: فإذا أدى ارتفاع 
عدم المساواة إلى مزيد من الصعوبة في الحركية، 
فاألرجح أن يكون السبب في ذلك أن فرص التقدم 
األطفال.  بين  المساواة  عدم  من  بمزيد  موزعة 
خاللها  من  يساهم  التي  فالطريقة  العكس،  وعلى 
انخفاض الحركية في استمرار أوجه عدم المساواة 
هي عن طريق إتاحة مجموعات مختلفة جدًا من 
وال  الفقراء15.  وأطفال  األغنياء  ألطفال  الفرص 
تؤثر هذه الفرص فحسب على مستوى الرفاه الذي 
بذلها  يتعين  التي  الجهود  تحدد  بل  سيتحقق؛ 
المساواة  عدم  فمقياس  النواتج16.  بعض  لتحقيق 
اإلطالق  على  يتمكن  لن  فقط  النواتج  يقّيم  الذي 
في  اإلنصاف  لمدى  كامل  تقييم  إجراء  من 

تخصيص معّين للموارد17.
المهم  العامل  ليست  النسبية  الحركية  ولكن 
الحركية  فبدون  البشرية.  التنمية  في  الوحيد 
المطلقة ال تزداد مستويات التعليم والدخل من جيل 
خاصة  التقدم،  لتحقيق  مهمة  وهي  جيل،  إلى 
بالنسبة إلى بلدان التنمية البشرية المنخفضة التي 

تحتاج إلى اللحاق في اإلمكانات )الفصل 1(18.
كيفية  التدرج  يصف   ،1 الفصل  في  جاء  وكما 
أو  )كالصحة  ما  بعٍد  إطار  في  اإلنجازات  ازدياد 
واالقتصادي.  االجتماعي  الوضع  مع  التعليم( 
التدرجات  بروز  كيفية  عدة  أدبيات  وتتناول 
 )Angus Deaton( واستمرارها. وبّين آنغس ديتون
كيف كانت التدرجات الصحية مسطحة، مع فارق 
األغنياء  بين  الصحية  النواتج  في  جدًا  ضئيل 

في  الصحية  االبتكارات  مّكنت  أن  إلى  والفقراء، 
بدء  من  ثراًء  األكثر  الفئات  عشر  الثامن  القرن 
فالسلطة  الصحية:  التكنولوجيات  على  الحصول 
لم  إذا  الموت  قوة  أمام  الجدوى  عديما  والمال 
تتوفر أسلحة لمكافحته19. وفي النصف الثاني من 
التدرجات  توثيق  جرى  عشر،  التاسع  القرن 
وظل  أخرى،  وأماكن  بريطانيا  في  بدقة  الصحية 
اتساقها محطًا لجدل مستمر في مجال السياسات 

والمجال األكاديمي20.
لتصبح  والتعليم  الصحة  تدرجات  تتطور  كيف 
فرصًا؟ يصف بعض التفاعالت ما يمكن أن يحدث 

على مدى دورة الحياة )الشكل 2-2(.
رئيسي  مصدر  التعليم  في  المفرغة  والحلقة 
فالتعليم  تخطيه.  يمكن  ال  الحركية  في  النخفاض 
عندما  ولكن  نصيبهم،  تحسين  على  األفراد  يحث 
الوالدين إلى  التعليم المنخفض من  ينتقل مستوى 
الدورة  هذه  وكسر  عديدة.  فرص  تتبدد  األطفال، 
التي  الحلقات  تفاعل  كيفية  فهم  يتطلب  المفرغة 
ما  وهذا  التدخل،  فرص  عن  يكشف  ما  تنشئها، 
يتناوله القسم التالي من هذا الفصل. وحلقة هامة 
أخرى تتعلق بالحالة الصحية، التي تبدأ عند الوالدة، 
األسرة  الحياة حسب خيارات  مراحل  عبر  وتتغّير 
المتساوي  غير  التوزيع  الصحية21.  والسياسات 
عدم  أوجه  في  يسهم  أن  يمكن  الصحية  لألحوال 
المساواة في مجاالت أخرى من الحياة، مثل التعليم 
أيضًاً  العالقة  وتتخذ  الدخل22.  توليد  وإمكانية 
االتجاه اآلخر، حيث تشير تدرجات الصحة والدخل 
والصحة  الصحة،  “يحمي”  الدخل  ارتفاع  أن  إلى 
الجيدة بدورها تقي الناس من خسارة الدخل نتيجة 
المرض )مع احتمال نشوء حلقة مفرغة في االتجاه 

المعاكس تطال ذوي الدخل المنخفض(.
من  أساسية  مجاالت  في  المساواة  عدم  وأوجه 
التنمية البشرية متداخلة، وقد تنتقل من جيل إلى 
العديد من جوانب  اإلنسان معه  جيل. وقد يحمل 
أثرًا  لتؤثر  حياته،  من  الحقة  مراحل  إلى  طفولته 
الحالة  وتؤثر  الدخل.  توليد  على  قدرته  على  بالغًا 
االجتماعية االقتصادية الناجمة عن ذلك في سلوك 
فالحاصلون على مستوى  البالغين23.  بين  االرتباط 
االرتباط  إلى  يميلون  التعليم  أو  الدخل  من  معّين 
بأشخاص من ظروف اقتصادية واجتماعية مماثلة 
ينجب  وعندما  التجانسي(24.  )االرتباط  لظروفهم 
هؤالء أطفااًل، تبدأ الحلقة من جديد25: والدان من 
مكانة اقتصادية واجتماعية معينة، يرسمان وجهة 

صحة الطفل ونمائه في مرحلة الطفولة المبكرة26.
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ُيالَحظ ثبات في التعليم 
عبر األجيال في البلدان 
حيث يرتفع عدم المساواة 
في التنمية البشرية

الشكل 3-2

ثبات التعليم عبر األجيال في البلدان التي يرتفع فيها عدم 
المساواة في التنمية البشرية
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مالحظة: مقياس عدم المساواة المستخدم هو نسبة الخسارة في قيمة دليل التنمية 
البشرية بسبب عدم المساواة في ثالثة عناصر هي: الدخل والتعليم والصحة. ويمكن 
فهم الخسارة كبديل عن عدم المساواة في اإلمكانات. معامل االرتباط هو 4679. 

وعدم المساواة في التعليم هو الرابط األقوى بين هذه العناصر الثالثة )بمعامل 
ارتباط قدره 5501.(، يليه عدم المساواة في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة 

 )4632.( ثم عدم المساواة )1154.(.
.GDIM )2018( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، باالستناد إلى بيانات من

الشكل 2-2

التعليم والصحة مدى الحياة

االرتباط التجانسي

التعليم

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي 

للوالد�ن

صحة
الطفل

صحة
البالغ

الوضع االجتماعي 
واالقتصادي 

للبالغ

النمو
في مرحلة 

الطفولة المبكرة

مالحظة: تمثل الدوائر مراحل مختلفة من الحياة، وتشير الدوائر البرتقالية إلى النواتج النهائية. ويمثل المستطيل عملية التزاوج المتالئق. وتمثل الخطوط المتقطعة التفاعالت غير 
الموصوفة بالتفصيل في هذا الفصل. صحة الطفل تؤثر على نموه في مرحلة الطفولة المبكرة وعلى مستقبل تعليمه. فالطفل ذو اإلعاقة الذهنية، مثاًل، لن يستطيع االستفادة 

من النمو الكامل في مرحلة الطفولة المبكرة ومن فرص التعليم كأي طفل يتمتع بصحة سليمة. ويمكن للتعليم أيضا أن يسهل نشرأسلوب الحياة الصحية، ويساعد في إيصال 
.)Cutler and Lleras-Muney 2010( المعلومات عن كيفية االستفادة من نظام الرعاية الصحية عند االقتضاء 

.Deaton )2013b( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، مقتبس من

التعليم: كيف تنشأ الثغرات في مرحلة 
مبكرة من الحياة

على غرار منحنى غاتسبي العظيم والشكل 2-1، ُيالَحظ 
ثبات في التعليم عبر األجيال في البلدان حيث يرتفع 
عدم المساواة في التنمية البشرية )معامل تقديرات أثر 
سنة دراسية إضافية للوالدين على السنوات الدراسية 
للمجيبين(27. وهذا يعني أن المستويات التعليمية عبر 
األجيال أكثر ثباتًا )أقل حركية( في البلدان حيث يرتفع 
عدم المساواة )الشكل 2-3(. والعنصر األقوى لمعامل 
الترابط بين األجيال هو التعليم، وهذا يعني أن الثبات 
في التعليم عبر األجيال يرتفع مع ازدياد عدم المساواة 
في  متوسط سنوات الدراسة في مجتمع معين. وعلى 
النحو المذكور، ال ينبغي اإلسراع إلى استنتاج العالقة 
السببية المباشرة دون النظر في اآلليات التي تقف وراء 
ليس على  بحثا،  يتطلب  الذي  األمر  الترابط،  عالقة 
األفراد.  مستوى  على  بل  فحسب،  البلدان  مستوى 
االجتماعية  الحالة  بين  الصلة  ما هي  هو:  والسؤال 
واالقتصادية للوالدين )وال سيما المستوى التعليمي( 
والحالة الصحية )الفرع التالي( وتعليم األطفال، وما هو 

الدور الذي تؤديه المؤسسات في هذه الصلة؟
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يبدأ عدم المساواة 
في التعليم في مرحلة 
الطفولة، ألن األهل غير 

متساوين في القدرة 
على استثمار فرصة 

الحضانة والرعاية. وتؤدي 
المؤسسات دورًا حاسمًا 

في دفع الحركية

الشكل 4-2

الفوارق في المهارات تظهر في الطفولة المبكرة على أساس تعليم الوالدين
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مالحظة: تركز الخطوط العمودية المتقطعة على الديناميات الزمنية في فوارق اإلنجازات من التعليم ما قبل االبتدائي حتى التعليم ما قبل الثانوي. وينطوي الدليل المركب )z( على 
العديد من المقاييس لجميع حاالت القياس، باستثناء المرحلة العمرية 7 أشهر، حيث يشمل تقييمًا واحدًا )المهارات الحسية الحركية(، ومرحلة 4 سنوات، حيث يشمل أيضًا تقييمًا واحدًا 

)مهارة الرياضيات(. وترتكز التوقعات على المرحلة العمرية – نماذج االنحدار المحددة. والخطوط العمودية على كل نقطة هي نطاقات ثقة للتنبؤات نسبتها 95 في المائة. يشير K إلى 
 مجموعة من رياض األطفال وG إلى الصف في المدرسة. والخطوط الطويلة السوداء المتقطعة تصل بين النقاط من نفس الفوج الدراسي في التعليمي الوطني.

.Skopek and Passaretta 2018 :المصدر

يبدأ عدم المساواة في التعليم في مرحلة الطفولة. 
ولالنفتاح على الحوافز ونوعية الرعاية، سواء في 
بالغة في توسيع  المؤسسات، أهمية  األسرة أو في 
حياتهم،  من  الحقة  مراحل  في  األطفال  خيارات 
الكاملة28.  إمكاناتهم  تطوير  على  ومساعدتهم 
فالوالدان يؤمنان الحوافز لألطفال الصغار، واألسرة 
يمكن أن تكون الحاضنة. ولتعليم الوالدين تأثير على 
نشأة الطفل ورعايته، من تكوينه في مرحلة الحمل 
تمد  المنزل،  بيئة مؤاتية في  المبكرة:  الطفولة  إلى 
الغذائية  احتياجاته  تلبي  العاطفي،  بالدعم  الطفل 
اللعب  فرص  له  تفتح  نماءه،  تحفز  والصحية، 
واالكتشاف والحماية من المخاطر29. ولكن األهل غير 
متساوين في القدرة على استثمار فرصة الحضانة 
فئة  من  األسر  أطفال  متناول  ففي  والرعاية. 
االختصاصيين في الواليات المتحدة األمريكية عدد 
من الكلمات يفوق بثالث مرات ما هو متاح ألطفال 
األسر التي تتلقى استحقاقات الرعاية االجتماعية30. 
ولهذا الفارق أثر على العالمات التي يحوزها األطفال 
في اختبارات التعلم المبكر ومحصالت التعليم في 
مراحل الحقة، ويؤدي إلى ثبات التعليم عبر األجيال.
وتؤدي المؤسسات دورًا حاسمًا في دفع الحركية. 
فعلى سبيل المثال، تعود نسبة 13.7 في المائة من 
العائد على التعليم إلى االستثمار في التعليم الشامل 

من  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  الجودة  والعالي 
الوالدة حتى خمس سنوات، وهي نسبة أعلى بكثير 
من التقديرات السابقة31. غير أن فرص الوصول إلى 
هذه البرامج غير متساوية بين األطفال، وتبقى رهنًا 
على  واالجتماعية،  االقتصادية  أسرهم  بأوضاع 
الصعيدين الوطني والعالمي. فنسبة االلتحاق ببرامج 
التعليم ما قبل االبتدائي )بين عمر 3 سنوات وعمر 
دخول المدرسة( تتراوح بين 21 في المائة في بلدان 
التنمية البشرية المنخفضة، و31 في المائة في بلدان 
التنمية البشرية المتوسطة، و74 في المائة في بلدان  
التنمية البشرية المرتفعة، و80 في المائة في بلدان 

التنمية البشرية المرتفعة جدًا32.
ولكن حتى عندما يلتحق األطفال ببرامج التعليم 
ما قبل االبتدائي، تظهر الفوارق في قدرات التعلم 
المبينة  لألسباب  األحيان  من  الكثير  في  واضحة 
سابقًا. فلنأخذ مثًال العالقة بين متوسط اإلنجازات 
في عالمات االختبارات حسب سن الطفل ومستوى 
الوضع  على  )كدليل  ألمانيا  في  الوالدين  تعليم 
الفوارق في  االقتصادي واالجتماعي؛ الشكل 4-2(. 
العالمات حسب األعمار واسعة، وتزداد اتساعًا خالل 
وتستمر  الطفل  حياة  من  األولى  الخمس  السنوات 
طوال مرحلة الطفولة. وهذا ال يعني أن األطفال ال 
يتعلمون في المدارس )االختبارات ازدادت صعوبة(، 
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ال بد من تدخالت تركز 
على االنتهاء من ردم 
الفجوة في منجزات 
التعليم األساسي وعلى 
كيفية الحيلولة دون 
استمرار أو تزايد التباعد في 
منجزات التعليم العالي

وال يعني أن الدراسة ال تسهم  في مساعدة األطفال 
التسعت  للدراسة  المكافئ  األثر  )لوال  المحرومين 
الفوارق اكثر خالل مرحلة الطفولة(. غير أنه يلقي 
على  الوالدين  لتعليم  الكبير  التأثير  على  الضوء 
التنمية  بلدان  بلد من  أطفالهما، حتى في  إنجازات 
البشرية المرتفعة جدًا حيث ينخفض عدم المساواة 
التعليم  الثبات في  البشرية، وينخفض  التنمية  في 
عبر األجيال33. ولتعميم المشاركة في برامج الطفولة 
المبكرة، حتى ما قبل التعليم االبتدائي، القدرة على 
الحد من عدم المساواة في التعليم، وكذلك على دفع 

الحركية في التعليم.
وفي العديد من بلدان التنمية البشرية المنخفضة 
ليس عدم المساواة في الحوافز في مرحلة الطفولة 
المبكرة السبب الوحيد الذي يحول دون الحركية في 
االجتماعي  الوضع  ذات  األسر  فأطفال  التعليم. 
االلتحاق  يستطيعون  ال  قد  المتواضع  واالقتصادي 
بالمدرسة لتوليهم مهام في المنزل أو في المزرعة أو 
لمشاركتهم في كسب الدخل لألسرة34. وحتى إذا بلغ 
العلمي نفسها، تضيق  التحصيل  كل األطفال درجة 
فجوة تعميم اإللمام بالحساب إلى نسبة 8 في المائة 
في الهند و25 في المائة في باكستان، وفجوة تعميم 
في  المائة  في   8 بنسبة  والكتابة  بالقراءة  اإللمام 
أوغندا و28 في المائة في باكستان. وإذا تساوى في 
درجة التحصيل العلمي طفل من أسرة فقيرة وآخر 
بالحساب  اإللمام  احتمال  يبقى  غنية،  أسرة  من 
الطفلين. واألطفال  وبالقراءة والكتابة مختلفًا بين 
من أفقر 40 في المائة من األسر يبدون مستويات 
أدنى في اإللمام بالحساب وبالقراءة والكتابة في كل 
صف. وإذا كانت لهؤالء األطفال مالمح التعلم نفسها، 
أي العالقة  بين سنوات الدراسة وقياس المهارات أو 
تضيق  الغنية،  األسر  ألطفال  التي  التعلم،  مستوى 
فجوة تعميم اإللمام بالحساب بنسبة  16 في المائة 
الهند،   في  المائة  في  و34  وباكستان  أوغندا  في 
وفجوة تعميم اإللمام بالقراءة والكتابة بنسبة 13 في 
المائة في أوغندا و44 في المائة الهند35. وإضافة إلى 
زيادة فرص الحصول على التعليم، يجب الحد من 
الفوارق في القدرة على التعلم، في سن مبكرة، كما 

يبّين المثال من ألمانيا.
الوحيدة  الميزة  المبكرة  الطفولة  وليست حوافز 
االجتماعية  الطبقة  من  األسر  أطفال  لصالح  
واالقتصادية الميسورة. وحتى لو كان أداؤهم ضعيفًا 
من  أكبر  احتماالت  أمامهم   تبقى  المدارس،  في 
كما  العالي،  التعليم  إلى  االرتقاء  لمواصلة  غيرهم 
أوروبية  وبلدان   وفرنسا  ألمانيا  حالة  في  يتضح 
وسياسية  مؤسسية  ظروف  في  وكذلك  أخرى، 

أواخر  في  السوفياتية  لينينجراد  مثل  مختلفة، 
الستينات، والواليات المتحدة األمريكية في أواخر 
االقتصادي  الوالدين  وضع  كان  واذا  السبعينات36. 
واالجتماعي ميسورًا، فباستطاعتهما تأمين المساعدة 
شراء  أو  الخاص،  التعليم  كلفة  دفع  أو  المباشرة، 
الحواسيب، أو دفع تكاليف السفر، أو نقل أطفالهم 
إلى مدارس للتعويض، أو إلى مدارس أقل تشددًا، 

مما يتيح لهم فرصة ثانية37.
وثمة مصدر محتمل للتباعد في التعلم االجتماعي 
البالغين  لتهيئة  األهمية  بالغ  أمر  وهو  والعاطفي، 
االجتماعي  والتعلم   .38)1-2 )اإلطار  لإلنتاجية 
والعاطفي ال يؤدي إلى اإلنتاجية فحسب، بل يمّكن 
أيضًا من التفعال االجتماعي السلمي في مجتمعات 
متماسكة39. وتأخذ أشكال التعلم الحديثة هذا النوع 
التعلم،  من التعلم في الحسبان عند تصميم برامج 
التنمية  بلدان  من  العديد  على  إضافي  تحٍد  ولكنه 
التي تبذل جهودًا  المنخفضة والمتوسطة،  البشرية 
احتمال  ويبقى  األساسي.  التعليم  لتعميم  ضخمة 

نشوء المزيد من التباعد قائمًا بين البلدان.
في  األدلة  مع  تلتقي  حاسمة  نقطة  يوضح  وهذا 
الفصل 1: ُوّجه الكثير من االهتمام لرفع األفراد فوق 
“عتبة” معّينة، لكّن ما تحقق ال يلغي استمرار وجود 
دون  يحول  ال  وأحيانًا  اإلنجاز،  في  حادة  تدرجات 
إحداث تدرجات جديدة. وتخفق السياسات الموجهة 
نحو رفع األفراد فوق عتبة معّينة، في توسيع الفرص 
أمام الشباب لالنتقال إلى التعليم العالي. وهكذا، ال بد 
من تدخالت تركز على االنتهاء من ردم الفجوة في 
منجزات التعليم األساسي وعلى كيفية الحيلولة دون 
استمرار أو تزايد التباعد في منجزات التعليم العالي.

ففي  العمل.  إلى سوق  أيضًا  التدرج  أثر  وينتقل 
واقتصادي  اجتماعي  وضع  من  الفرد  كان  حال 
أبناء  غرار  على  علمي منخفض،  ميسور وتحصيل 
األسر الميسورة، وال يحمل شهادة جامعية أو شهادة 
أكبر من فرصة  الثانوي، تكون فرصته  التعليم  في 
غيره من أبناء األسر األقل يسرًا في الحصول على 
عمل بأجر جيد وتجنب األعمال المضنية. وكثيرًا ما 
ينجح أفراد األسر الميسورة  في تجنب االنتقال إلى 
كان  لو  حتى  الوالدين،  وظيفة  دون  وظيفة 
وللشبكات   .40 ضعيفًا التعليم  في  تحصيلهم 
االجتماعية واألسرية دور حاسم في ذلك41. وفي 
التعليم  في  الحركية  تحّسن  يؤّد  لم  البلدان  بعض 
إلى األثر المكافئ المتوقع في الدخل، وذلك لتزايد 
التي قد تفوق  أهمية الشبكات وأنشطة التشكبيك 
فعاليتها في بعض األحيان أهمية ارتفاع مستويات 

التعليم في سوق العمل42.
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في أسواق العمل 
التي تخضع لتطّورات 
تكنولوجية ولتغّيرات 

في المهارات، ال بّد من 
استثمارات كبيرة في كل 

مرحلة من مراحل الحياة

اإلطار 1-2

كفاءات أساسية للتعلم االجتماعي والعاطفي

وعاطفية:  اجتماعية  أساسية  كفاءات  خمس  ُحّددت 
االجتماعي،  والوعي  الذاتية،  واإلدارة  الذاتي،  الوعي 
)الشكل(.  مسؤولة  قرارات  واتخاذ  العالقات،  ومهارات 
لنمو  ومتكاملة  ومتآزرة  مترابطة  الكفاءات  وهذه 
األطفال والبالغين ونمائهم1. وقد تبّين أن تضمين المناهج 
الكفاءات  تلقن  تعلمية  مواد  األساسية  التعليمية 
االجتماعية والعاطفية كان له فعالية كبيرة في البلدان 
مثل  للمخاطر  المعرضين   لألطفال  سيما  وال  األوروبية، 

من  واألطفال  والثقافية،  اإلثنية  األقليات  من  األطفال 
واألطفال  المحرومة،  واالقتصادية  االجتماعية  األوساط 
والحياة  العقلية  الصحة  في  صعوبات  يواجهون  الذين 
االجتماعي  للتعلم  ويمكن  واالجتماعية2.  العاطفية 
خالل  من  التعليم  في  التدرجات  يسّوي  أن  والعاطفي 
عدم  أوجه  من  الحد  في  يسهم  وأن  اإلمكانات،  توسيع 
اإلنصاف  تعزيز  وفي  البشرية  التنمية  في  المساواة 

واإلدماج االجتماعي.

خمس كفاءات أساسية اجتماعية وعاطفية وكيفية تحصيلها

األسر والمجتمعات  

المدارس

الصفوف

الوعي
الذا�ي

الوعي
االجتماعي

مها�ات
العالقات

ا�خاذ
ق�ا�ات
مسؤولة

اإلدارة
الذا�ية

التعلم
االجتماعي
والعاطفي

الش�اكات �ين األسرة والمجتمع

لممارسات والسياسات على مستوى المدارس
ا

عليم ومناهج التعلم االجتماعي والعاطفي
الت

.Jagers, Rivas-Drake and Borowski 2018 :المصدر

مالحظات
.   .Jagers, Rivas-Drake and Borowski 2018 .1

مستويات  من  األطفال  يبدأ  المحصلة،  وفي 
التعليم  دخول   قبل  تجاربهم  الختالف  متفاوتة، 
التي  والحوافز  المبكر  التعليم  سيما  وال  النظامي، 
يقّدمها الوالدان. وُيفّسر ذلك، باإلضافة إلى الفوارق 
في الحصول على التعليم وفي نوعيته )الفصل 1(، 
البلدان.  داخل  األجيال  بين  التعليم  في  الثبات 
وأطفال األسر ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي 
األقل يسرًا هم أقل حظًا في مواصلة التعليم، حتى 
لو كان متاحًا ومتوفرًا. وللشبكات دور حاسم أيضًا 
في دخول سوق العمل. وفرص معالجة أوجه عدم 

من  أساسية  مراحل  ثالث  في  متاحة  المساواة 
والشباب  الدراسة،  وسن  المبكرة،  الطفولة  الحياة: 
سوق  إلى  المدرسة  من  االنتقال  خالل   )خاصة 
العمل(. وباإلضافة إلى ذلك، يبقى التعلم مدى الحياة 
لتطّورات  التي تخضع  العمل  ضرورة. وفي أسواق 
من  بّد  ال  المهارات،  في  ولتغّيرات  تكنولوجية 
استثمارات كبيرة في كل مرحلة من مراحل الحياة. 
آن،  في  واجتماعية  اقتصادية  استراتيجية  وهذه 
الحياة43.  مدى  اإلمكانات  لتوسيع  سبل  عن  بحثًا 

)يتناول الجزء الثالث أفكارًا لتدخالت عملية(.
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الصحة: كيف تكون النتائج غير المتساوية 
سببًا ونتيجة إلمكانات غير متساوية

لدخل الوالدين ومستوى تعليمهما آثار عميقة على 
عنها،  التغاضي  حال  في  تنعكس،  األطفال،  صحة 
مرحلة  في  )وصحتهم  التعليمية  منجزاتهم  على 
المستقبل44. والتدرجات في  البلوغ(، فدخلهم في 
الفئات  جميع  بين  الصحية  الفوارق  أي  الصحة، 
أو  الوالدة،  عند  تبدأ  واالقتصادية،  االجتماعية 
الحياة.  مدى  على  تتراكم  أن  ويمكن  قبلها،  حتى 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  ذات  فاألسر 
الميسور تستثمر في الصحة، وتتبع نمط استهالك 
صحيًا، وتستطيع في الغالب تجّنب ظروف العمل 
بين  الفجوة  يوّسع  ونفسيًا. وهذا  القاسية جسديًا 
وقد  الميسورة،  وغير  الميسورة  األسر  من  األفراد 

يحدث فوارق في متوسط العمر المتوقع45.
حتى  أو  الوالدة،  عند  الصحية  الظروف  وتؤثر 
الحياة46.  مدى  الصحة  على  بالغًا  تأثيرًا  قبلها، 
االقتصادي  الوضع  تدرجات  الولدان  ويحمل 
واالجتماعي على الصحة إلى األجيال المقبلة، ألن 
عدم المساواة في الصحة يبدأ  في وقت مبكر من 
الوضع  الجنين47. ففي  تكوّن  الحياة، بل حتى مع 
الوظيفي للوالدين، وكذلك عنوان المنزل، ما يدل 
وذلك  الوالدة،  عند  للطفل  الصحي  الوضع  على 
ألسباب عدة48: غذاء األم وغيرها من السلوكيات 
وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التي  )التدخين(،  الصحية 
مرتبط  وهو  للتلوث،  األم  وتعرض  بالتعليم؛ 
والرعاية  واالقتصادي؛  االجتماعي  بالوضع 

الصحية التي قد تتلقاها األم قبل الوالدة49.

صحة  للوالدين  الصحي  السلوك  يحدد  كذلك 
األطفال بعد الوالدة. فعلى سبيل المثال، بدانة األطفال 
هي فعل الطبيعة والتغذية، يتوقف جزء منها على 
العيش  نمط  على  اآلخر  والجزء  الجينات  عمل 
والتغذية في األسرة50. وفي حالة المراهقين تختلف 
االجتماعي  الوضع  حسب  الصحة  في  التدرج  آلية 
واالقتصادي. فمدركات الوضع االجتماعي  أكثر أهمية 
في اإلفادة عن الوضع الصحي الذاتي من دخل األسرة 
المعيشية وأصولها، حسبما يبّلغ عنه الوالدين، حتى 
في حال أخذ تعليمهما في الحسبان. وتفسير أن هذين 
في  السببية  العالقة  لتأثير  إما  متداخلين  العاملين 
االتجاهين، أو بسبب وجود عوامل أخرى أكثر أهمية 
في هذه المرحلة من  الحياة، يؤثر بقوة على  تقييم 
في  الجيد  األداء   ( االجتماعي  الوضع  مدركات 
المدارس، ووجود األصدقاء(51. وأحيانًا يمكن أن تتأثر 
لوضعهم  بمدركاتهم  للبالغين  الصحية  النتائج 

االجتماعي واالقتصادي )اإلطار 2-2(.
واستخدم النقاش حول العالقة بين عدم المساواة 
في الدخل والنواتج الصحية البدائل عن متوسط العمر 
المتوقع عند الوالدة ووفيات الرضع52. لكن آثار التدرج 
الصحي للوضع االجتماعي واالقتصادي قد ال تكون 
دائمًا مميتة، كما أنها قد ال تكون فورية. ويتبّين من 
الصحية كيف يؤثر  النواتج  النظر مليًا في مختلف 
الوضع االجتماعي واالقتصادي على بعض المجاالت 
المحددة للصحة في مرحلة الحقة من دورة الحياة 
احتمال  أن  حسابي  موجز  ويبّين   .)5-2 )الشكل 
الحصول على نواتج صحية سيئة في بعض الجوانب 
الصحية في مجموعة مختارة من البلدان المتوسطة 
الدخل هو أعلى بمرتين إلى نحو أربع مرات للمجموعة 

لدخل الوالدين ومستوى 
تعليمهما آثار عميقة على 
صحة األطفال، تنعكس، 
في حال التغاضي 
عنها، على منجزاتهم 
التعليمية )وصحتهم 
في مرحلة البلوغ(، 
فدخلهم في المستقبل

اإلطار 2-2

كيف تؤثر مدركات الحرمان النسبي على النتائج الصحية

مدركات الحرمان النسبي، أي كيف يرى األفراد أوضاعهم 
مقارنة باآلخرين، تضعف النتائج الصحية1. فما  السبب؟ من 
األجوبة  أن مدركات الحرمان نسبة إلى اآلخرين هي نتيجة 
من  أسوأ  وضع  في  أنهم  الناس  يشعر  عاطفية.  لحالة 
وقد  واالستياء2.  بالغضب  شعورًا  فيهم  يؤجج  ما  اآلخرين، 
موضوعيًا،  الميسورين  األشخاص  حتى  الشعور  هذا  ينتاب 
حااًل. وهذه  أسوأ  به من هم موضوعيًا  يشعر  في حين ال 
األحوال العاطفية التي ال تتعلق دائمًا بالمتوسط الفعلي 
لعدم المساواة في بلد معّين، تقّوض النتائج الصحية، على 
والجسدية  النفسية  واألمراض  اإلجهاد  حاالت  ازدياد  غرار 

التي يبّلغ عنها األشخاص أنفسهم3.

التضمين  اآللية  لهذه  المحتملة  التخفيف  عوامل  ومن 
العالقات  في  االجتماعية  الروابط  أي  االجتماعي، 
وهويات  االجتماعية  الشبكات  ضمن  الشخصية 
المجموعات4. ويشكل التضمين االجتماعي عامل تخفيف، 
يخفف حاالت  ألنه  االجتماعي”  “العالج  اسم  عليه  يطلق 
األفراد  ألن  الصحة  يحّسن  كذلك  والقلق5.  اإلجهاد 
من  أكثر  الرياضة  يمارسون  المجتمع   في  المدمجين 
ويلتزمون  أقل،  ويدخنون  أفضل،  يأكلون  غيرهم، 
سامة  شبكات  في  ينخرطوا  لم  ما  الطبية،  باإلرشادات 
تنشر السلوكيات الخطرة6. وهكذا يتآزر التضمين  الصحي 

االجتماعي. والتضمين 

مالحظات
 .  .4 .  .3 .   .2 .  .1

.  .6 .  .5
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من غير الكافي ضمان 
عدم استمرار التدرج لرفع 

األشخاص فوق عتبة معينة

الشكل 5-2

يؤثر الوضع االجتماعي واالقتصادي على مجاالت محددة من الصحة في مرحلة الحقة من دورة الحياة

أم�اض القلب
البدانة
السكري
ارتفاع ضغط الدم
السير
سوء الوضع الصحي المبلغ عنه ذا�يًا
الجلطات
االكتئاب
أداء الوظائف
االضط�اب المعرفي

بوغوتا، كولوم�يا

الجلطات
البدانة
ارتفاع ضغط الدم
أم�اض القلب
السكري
السير
سوء الوضع الصحي المبلغ عنه ذا�يًا
االضط�اب المعرفي
أداء الوظائف
االكتئاب

المكسيك، المناطق الحض��ة

السير
البدانة
السكري
أداء الوظائف
الجلطات
أم�اض القلب
االكتئاب
ارتفاع ضغط الدم
االضط�اب المعرفي
سوء الوضع الصحي المبلغ عنه ذا�يًا

جنوب أف��قيا، المناطق الحض��ة

أم�اض القلب
الجلطات
ارتفاع ضغط الدم
البدانة
السكري
أداء الوظائف
االكتئاب
السير
سوء الوضع الصحي المبلغ عنه ذا�يًا
االضط�اب المعرفي

الواليات المتحدة األم��كية

0.200.75 0.401.001.251.752.253.000.200.75 0.401.001.251.752.253.00

0.200.75 0.401.001.251.752.253.000.200.75 0.401.001.251.752.253.00

الوضع االقتصادي واالجتماعي الميسورالوضع االقتصادي واالجتماعي المتدني

احتمال الحصول على نوا�ج صحية سيئة

احتمال الحصول على نوا�ج صحية سيئة

احتمال الحصول على نوا�ج صحية سيئة

احتمال الحصول على نوا�ج صحية سيئة

مالحظة: جرى حساب فرص سوء النواتج الصحية باستخدام نسب االحتمال )مقياس لوغاريتمي(. بيانات كولومبيا مستخلصة من المسح عن الصحة والرفاه والشيخوخة، وبيانات المكسيك وجنوب أفريقيا من الدراسة عن الشيخوخة وصحة 
الراشدين في العالم، وبيانات الواليات المتحدة األمريكية من دراسة الصحة والتقاعد. تشير القيم التي تفوق 1 )الخط العمودي( إلى فرص أكبر لناتج صحي معين بالمقارنة مع أشخاص ذوي وضع اجتماعي واقتصادي متوسط، والقيم 

التي تتدنى عن 1 إلى فرص أقل. فعلى سبيل المثال، في بوغوتا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية، يزيد احتمال اإلصابة باالضطراب المعرفي مرتين لدى األفراد من ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي المتدني عن ذوي الوضع 
 المتوسط، في حين يتدنى كثيرًا لذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي الميسور.

.McEniry and others )2018( المصدر: مقتبس من

ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي األدنى بالمقارنة 
واالقتصادي  االجتماعي  الوضع  ذات  المجموعة  مع 
المتحدة  المملكة  فيه  تتشابه  نمط  وهو  األعلى، 
والواليات المتحدة األمريكية53. وترتبط التدرجات في 
البلدان المتوسطة الدخل إلى حد ما بالتوسع العمراني 
)التدرجات األكثر حدة هي في المناطق الحضرية(. 
ويمكن أيضًا أن تشير إلى أوجه قصور في نظم الصحة 
حيث  السويد،  في  حتى  لكن  البلدان.  في  العامة 
خدمات التغطية الصحية الشاملة جّيدة، فالتدرجات 
في اإلنجازات الصحية قائمة، وتزداد أحيانًا على مدى 
تستفيد من  األسرة  أفراد  أن صحة  واألهم  الحياة. 
وجود خبراء طبيين فيها، ويظهر ذلك في طول العمر، 
وانخفاض مستوى تعاطي األدوية، والتلقيح في جميع 
إذًا ضمان عدم استمرار  الكافي  األعمار54. فمن غير 

التدرج لرفع األشخاص فوق عتبة معينة.

فالوضع االجتماعي واالقتصادي يؤثر على الصحة، 
الحياة.  في  أخرى  فرص  على  بدورها  تؤثر  التي 
وسياسات إعادة توزيع الدخل ال يمّكن أن تكسر هذه 
الحلقة دون معالجة اآلليات التي تكمن وراءها. وهناك 
حاجة إلى التغطية الصحية الشاملة حتى يتمّكن الناس 
الوقاية  في  الصحية  الخدمات  من  االستفادة  من 
والعالج وتسكين اآلالم والتأهيل التي يحتاجون إليها 
)المقصد 8 من هدف التنمية المستدامة 3(. وينبغي 
لها  والترويج  المتاحة  بالخدمات  الجمهور  إبالغ 
باإلضافة إلى نشر المعلومات عن أنماط الحياة الصحية، 
حتى يتمّكن الناس من اتخاذ خيارات واعية. ومع ذلك، 
ال يمّكن معالجة قضية التدرجات في الصحة بمجرد 
توجيه السياسات نحو توفير حد أدنى من الحصول 
على خدمات صحية للجميع. ولمحددات اجتماعية 

أخرى أهميتها هي األخرى.

الفصل 2 أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية: ترابط مزمن    |    81



ما أصبح يعرف باسم 
فرضية كوزنتس تنبأ 
بعالقة يمثلها منحى يشبه 
حرف U المعكوس بين 
مستويات الدخل وعدم 
المساواة في الدخل، حيث 
التغيير الهيكلي هو اآللية 
الرئيسية التي تمثل العالقة

 كيف تتفاعل أوجه عدم 
 المساواة مع محّددات ظرفية 

أخرى للتنمية البشرية

الفردي  المستوى  وراء  ما  إلى  القسم  هذا  يذهب 
تفاعل  كيفية  في  ويبحث  الحياة،  دورة  وتحليل 
أخرى  ظرفية  محددات  مع  المساواة  عدم  أوجه 
للتنمية البشرية. وينظر هذا القسم، الذي ال يقصد به 
أن يكون شامًال، إلى أربعة أبعاد ذات أهمية شديدة 
للتنمية البشرية: االقتصاد )كيف تتفاعل أوجه عدم 
والمجتمع  االقتصادي(،  النمو  أنماط  مع  المساواة 
التماسك  على  المساواة  عدم  أوجه  تؤثر  )كيف 
تتأثر  )كيف  السياسية  والساحة  االجتماعي(، 
السياسي  النفوذ  وممارسة  السياسية  المشاركة 
)كيف  واألمن  والسالم  المساواة(،  عدم  بأوجه 
تتفاعل أوجه عدم المساواة مع العنف، الذي يتأثر 

بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية(.

 أوجه عدم المساواة 
 في الدخل والثروة، والنمو 

االقتصادي، والتغيير الهيكلي

التغيير  بين  العالقة  حول  طويلة  مناقشات  هناك 
وعدم  االقتصادي،  والنمو  االقتصاد،  في  الهيكلي 
النمو  ويحدث  والثروة.  الدخل  في  المساواة 
االقتصادي المستدام عادة مع التحّوالت الهيكلية 
في االقتصاد )مع تحّول العمالة والقيمة المضافة 
عن الزراعة إلى الصناعة والخدمات(. لكن العالقة 
سيمون  وكان  غموضًا.  أكثر  الدخل  توزيع  مع 
بشكل  المسألة  هذه  تناول  من  أول  كوزنتس 
النمو االقتصادي،  منهجي، انطالقًا من فرضية أن 
وانتقال اليد العاملة من القطاع الزراعي والريفي 
إلى األنشطة االقتصادية الحضرية وغير الزراعية، 
وتوزيع  الزراعة  من  أعلى  األجر  متوسط  )حيث 
في  تطورًا  سيحدثان  نطاقًا(،  أوسع  اإليرادات 
المرحلة  خالل  مرحلتين55.  على  الدخل  توزيع 
األولى، سيزداد عدم المساواة على نطاق االقتصاد 
النسبي  الوزن  ازدياد  مع  االقتصادي،  النمو  مع 
المنخفضة  المستويات  عن  الزراعي  غير  للقطاع 
القطاع  في  العاملة  اليد  حصة  تقّلص  لكن  جدًا. 
الزراعي سيفضي في نهاية المطاف إلى الوصول 
المساواة  عدم  وسيبدأ  تحّول،  نقطة  إلى 
التدني  الشديد  الوزن  إلى  )بالنظر  باالنخفاض 

للقطاع الزراعي والريفي(.

كوزنتس  فرضية  باسم  يعرف  أصبح   ما 
تنبأ بعالقة يمثلها منحى يشبه حرف U المعكوس 
بين مستويات الدخل وعدم المساواة في الدخل، 
التي  الرئيسية  اآللية  هو  الهيكلي  التغيير  حيث 
اإلرث  الفرضية  هذه  أصبحت  وقد  العالقة.  تمثل 
 ،1955 مقالة سيمون كوزنتس  ديمومة من  األكثر 

لكنها لم تكن اإلسهام الوحيد من هذا العمل.
آلليات  تحليًال  كوزنتس  سيمون   وأجرى 
بين  التفاعل  على  أثرت  أنها  اعتقد   أخرى 
النمو، والتغيير الهيكلي، وعدم المساواة. وتراوحت 
هذه اآلليات بين التغّيرات الديمغرافية )بما في ذلك 
اقتصادات  في  للمهاجرين  االقتصادية  المسارات 
العمليات  تأثير  إلى  النمو(  السريعة  التحديث 
السياسية في تحديد توزيع الدخل: في المجتمعات 
للفئات  السياسي  النفوذ  تزايد  أدى  الديمقراطية، 
إلى  الحضرية  المناطق  المنخفض في  الدخل  ذات 
التي  والداعمة،  الحمائية  التشريعات  مجموعة من 
سوءًا  األشد  اآلثار  مواجهة  إلى  معظمها  يهدف 
للتصنيع والتوسع العمراني السريعين، ودعم مطالب 
الجماهير بحصص أكثر مالءمة من الدخل المتزايد 
التحليل األكثر دقة  الزمن ضاع  للبلد56. ومع مرور 
وصف  محله  ليحل  كوزنتس،  مقالة  في  وتطورًا 
لعالقة آلية بين النمو وعدم المساواة57. ويمكن فهم 
تطور  تصف  أنها  على  وجه  أفضل  على  الفرضية 
الدخل خالل المراحل الرئيسية للتغيير الهيكلي، بما 
يعرف بـ “موجات كوزنتس” في مقابل مسار “مرة 
واحدة وإلى األبد” الحتمي لعدم المساواة مع تطور 

االقتصادات58.
والنمو  الهيكلي  التغيير  يتفاعل  أن  يمكن  كذلك 
غير  أخرى  آليات  خالل  من  المساواة  وعدم 
التغييرات في التشكيلة القطاعية التي أشار إليها 
هذا  في  الهامة  القنوات  ومن  كوزنتس.  سيمون 
وكيفية  التكنولوجي  التغيير  طبيعة  السياق 
أنه تنبرغن  يان  ورأى  العمل.  أسواق  مع   تفاعله 
للمهارات، أي  التكنولوجي منحازًا  التغيير  إذا كان 
أن  فيتوّقع  أعلى،  بمهارات  عاملين  تطّلب  إذا 
واإلمداد  التكنولوجيا  بين  “سباٌق”  ينطلق 
في  ُيتوقع،  التكنولوجيا،  تقدم  ومع  بالمهارات59. 
أجور  تزيد  أن  بالمهارات،  اإلمداد  تأخر  حال 
أعلى  في  األجور  تزيد  وأن  المتقدمة،  المهارات 
عدم  إلى  يؤدي  ما  الدخل،  المهارات/توزيع  سلم 
المهارات  ذوي  العمال  يعجز  إذ  المساواة، 
المنخفضة عن متابعة السباق. وتتوّفر أدلة تتسق 
مع هذه الفرضية في بعض االقتصادات المتقدمة النمو 
في الشطر األخير من القرن العشرين60، لكن يبدو أن 
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“سباق” تنبرغن ال يأخذ في الحسبان جميع التطورات 
الحديثة التي شهدتها أسواق العمل في هذا القرن.

وبداًل من التدرج الحاد، حصل انقسام في أسواق 
العمل في االقتصادات المتقدمة النمو. ويظهر هذا 
اليد  ارتفاع حصة  االنقسام في بعض األحيان في 
أدناه،  المهارات وفي  العاملة في أعلى سلم توزيع 
تعديل  بالتالي  وينبغي  الوسط61.  في  فراغ  مع 
نموذج سباق يان تنبرغن بما يأخذ في الحسبان نمو 
بافتراض أن اآللية نفسها  السلم،  أدنى  األجور في 
يمكن أن تفسر الزيادات في األجور أو المكاسب في 
أدبيات  وصدرت  السلم.  أعلى  في  العمالة  حصص 
عديدة لتفسير االنقسام الوظيفي، بناًء على مفهوم 
على  الطلب  تحدد  ال  وحدها  التكنولوجيا  أن 
المهارات، بل تساهم معها في ذلك عوامل أخرى، بما 

في ذلك التجارة.
والنهج األكثر تأثيرًا في هذا المجال يتوقف عند 
عنها  االستعاضة  يمكن  مدى  أي  إلى  ويقّيم  المهام 
بسهولة سواء بالتكنولوجيا أو بالعولمة )مع انتقال 
اليد  في  أقل  تكلفة  ذات  اقتصادات  إلى  اإلنتاج 
الطلب  يرتفع  أن  يمكن  اإلطار،  هذا  العاملة(. وفي 
يصعب  )التي  الروتينية  غير  المهام  بعض  على 
تشغيلها آليًا( واألقل تأثرًا بالعولمة )يمكن تسميتها 
للتداول،  قابلة  غير  مهام  تقنية  أكثر  بمصطلحات 
سبيل  على  واالجتماعية  الشخصية  الرعاية  مثل 
المثال(، حتى وإن كانت تتطلب مهارات منخفضة62. 
وفي منتصف سّلم توزيع المهارات، حيث العديد من 

المهام في القطاع الصناعي، يرتفع خطر النقل إلى 
الخارج أو االستبدال بالتكنولوجيا، األمر الذي يفسر 
الفراغ في الوسط63. ويبدو أن لهذه العوامل تأثيرها 
في بعض البلدان النامية أيضًا64. وخالل هذا القرن، 
حدث فراغ في الوسط، جرى قياسه بالتغّيرات في 
 .65)6-2 )الشكل  أفريقيا  جنوب  في  األجور  توزيع 
وبأن  اآلليات،  بهذه  جزئيًا  ذلك  تفسير  ويمكن 
مقومات سوق العمل على غرار الحد األدنى لألجور 
نقابات  وبأن  الوسط،  في  هم  من  تحمي  ال  مثًال، 
العمال يهيمن عليها جزئيًا من هم في أعلى السلم. 
المساواة  وعدم  االنقسام  بين  العالقة  تزال  وال 
موضوع خالف، والتأثير على مجموع تدابير عدم 

المساواة مبهمًا66.
الصالحية  حول  وجزر  بمد  النقاش  وتواصل 
واآلليات  وتفسيرها،   كوزنتس  لفرضية  التجريبية 
البديلة، والعالقة السببية بين النمو االقتصادي وعدم 
المساواة في الدخل67. وتقييم وزن األدلة التجريبية 
صعب، نظرا لتنّوع مقاييس عدم المساواة في الدخل 
في األدبيات، وكذلك صعوبة تبيان خطأ القياس من 
التحليل  يزيد  ومما  الوجيهة68.  السببية  العالقات 
تعقيدًا عوامل كان لها في مرحلة من الزمن أو في 
ظروف معّينة، تأثير على عدم المساواة يفوق تأثير 
النمو أو التغيير الهيكلي. وهذا هو جوهر ما وجهه 
توماس بيكيتي من نقد إلى فرضية كوزنتس القائلة 
بأن ديناميات عدم المساواة تتوقف على المؤسسات 
والسياسات69. ويحاجج والتر شيدل بأن حاالت العنف 

مع تقدم التكنولوجيا، 
ُيتوقع، في حال تأخر 

اإلمداد بالمهارات، أن تزيد 
أجور المهارات المتقدمة، 
وأن تزيد األجور في أعلى 

سلم المهارات/توزيع 
الدخل، ما يؤدي إلى عدم 
المساواة، إذ يعجز العمال 
ذوي المهارات المنخفضة 

عن متابعة السباق

الشكل 6-2

الفراغ في الوسط  في جنوب أفريقيا

متوسط معدل النمو السنوي لإلي�ادات الحقيقية، 
2001-2015 (بالنسبة المئوية)

1-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

06121824303642485460667278849096

الش��حة المئوية لألجور

.Bhorat and others 2019 :المصدر

الفصل 2 أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية: ترابط مزمن    |    83



ما يهم هو تحديد 
السياسات التي يمكن 
أن تؤدي إلى النمو 
وإلى توسيع نطاق توزيع 
المكاسب المحققة 
من نمو الدخل

واألوبئة الكبرى هي من أكثر محركات عدم المساواة 
صعودًا، وليس التغيير الهيكلي وال السياسات70.

وإضافة إلى النهج الهيكلي البعيد األمد الذي اكتشفه 
سيمون كوزنتس وما تاله من مناقشة، تبقى مسألة 
المفاضالت بين النمو وعدم المساواة ضمن فترات زمنية 
قصيرة. وشواغل الكفاءة أو مقدار نمو الدخل  تطغى 
توزيعه.  كيفية  أو  فيه  اإلنصاف  شواغل  على  عادة 
الكفاءة  بين  المفاضلة  نوعًا من  أوكون  آرثر  واقترح 
االقتصادية والمساواة، بحجة أن المزيد من المساواة قد 
العمل  على  الحافز  بإضعاف  االقتصادي  بالنمو  يضّر 
واالدخار واالستثمار71. وبما أن لنمو الدخل أثرًا كبيرًا 
على المدى البعيد في تحسين مستويات المعيشة، يبدو 
أثر إعادة توزيع اإلنتاج باهتًا بالمقارنة مع الطاقة غير 
الدراسات  وجدت  وقد  اإلنتاج72.  لزيادة  المحدودة 
التجريبية الحديثة أن ارتفاع مستوى عدم المساواة في 
بما في ذلك في  النمو وتدنيه73،  بقلة  يرتبط  الدخل 
البلدان النامية74. لكن البيانات والتقنيات المستخدمة في 
بعض  دراسات االقتصاد القياسي هذه ال تزال موضع 
خالف، فتلقي بظالل من الشكوك على المزاعم بأن عدم 

المساواة هو إما “سيئ” أو“جيد” للنمو االقتصادي75.
وفي النهاية ربما ليست أهمية البحث في ما إذا كان 
عدم المساواة يضّر بالنمو )بطريقة آلية( بقدر أهمية 
والنمو  الدخل  توزيع  على  السياسات  بأثر  اإلحاطة 
االقتصادي76. وتقييم أثر السياسات على التوزيع يتوقف 
على الوزن الذي يعطيه المجتمع وصانعو السياسات 
لمختلف الشرائح السكانية. وهكذا، من غير المجدي 
التعميم في الحكم على أثر عدم المساواة على النمو، ألنه 
ال ُيتيح تكوين صورة دقيقة عما إذا كان الدخل يصل 
إلى الطبقة الوسطى أو إلى أدنى سلم التوزيع. ومنذ 
صدور مقالة كوزنتس في عام 1955، أصبح من المفهوم 
أن عمليات النمو ال تحقق األثر المكافئ. وما يهم هو 
تحديد السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى النمو وإلى 

توسيع نطاق توزيع المكاسب المحققة من نمو الدخل.
ومن المهم تحديد أنماط هذا النمو األكثر شمواًل، وال 
سيما لمن هم في أدنى سلم التوزيع. وفي هذه الحالة، 
يمكن أن تحقق إعادة توزيع القدرة اإلنتاجية )التي 
تؤدي إلى تراكم األصول، والوصول إلى األسواق، وربط 
العائدات على استخدام األصول في أدنى سلم التوزيع(، 
مكاسب في النمو والدخل ألدنى سلم التوزيع، ما يحّد 
من عدم المساواة77. والتفاعل التلقائي بين النمو وعدم 
المساواة يؤثر على كمية الدخل التي تصل إلى الفقراء78. 
وعلى سبيل التحليل الحسابي المحض، يتوقف أثر 
زيادة متوسط الدخل على الفقر على معدل النمو وكذلك 
على مقدار الدخل اإلضافي الذي يصل إلى أدنى سلم 
التوزيع79. إعادة التوزيع نحو أدنى السلم يمكن أن تحد 

من الفقر وعدم المساواة ليس لمرة واحدة وحسب،  بل 
أن تغّير نمط تأثر الفقر بالدخل، مما  يجعل النمو أكثر 
تأثيرًا على الحد من الفقر على مر الزمن80. وتحدد عملية 
محاكاة أجريت حديثًا بالكمية كيف يمكن أن يساعد 
الحد من عدم المساواة في الحد من الفقر باستخدام 
تلك العالقات المباشرة. ومن المتوقع أن يبقى عدد الذين 
يعيشون في فقر مدقع أكثر من 550 مليون  في عام 
المحلي  الناتج  الفرد من  نما نصيب  2030 في حال 
اإلجمالي حسب توقعات صندوق النقد الدولي وفي 
تراجع  ثابتًا. ولكن  المساواة  بقي مستوى عدم  حال 
معامل جيني بنسبة 1 في المائة سنويًا في كل بلد قد 
يؤدي إلى خفض معدل الفقر في العالم إلى حوالي 5 في 
المائة في عام 2030، وهذا يعني انتشال 100 مليون 

شخص إضافي من براثن الفقر المدقع81.
وفي إطار اإلحاطة بآليات أخرى ممكنة للتفاعل بين 
عدم المساواة والنمو، تقول إحدى الفرضيات بأن ارتفاع 
عدم المساواة إذا أدى إلى الحد من الحركية، تكون 
)المواهب  الموارد  توزيع  في  كفاءة  عدم  المحصلة 
والمهارات ورأس المال(، من شأنه أن يضّر بالنمو إذا ما 
قورن بفرضية الكفاءة في توزيع الموارد. وإذا استقامت 
هذه اآللية، فسيؤثر عدم المساواة في الدخل سلبًا على 
النمو االقتصادي، متسربًا من قناة عدم المساواة في 
الفرص82. غير أن األساس التجريبي لهذه القناة مبهم83.

ومن الفرضيات األخرى أن العالقة تعمل من خالل 
الكفاءة: فاإلنتاجية، وبالتالي الناتج المحلي اإلجمالي 
يزيدان أكثر عندما ُتستخدم الموارد بكفاءة وُتستثمر 
إمكانات التعلم التكنولوجي بالكامل84. وقد ظهر ذلك 
من خالل نموذج النمو في شرق آسيا. وساهم االستثمار 
في التعليم، في جملة أمور، في النمو االقتصادي عن 
طريق زيادة اإلنتاجية85. واإلنتاجية أدنى في معظم 
البلدان التي يرتفع فيها عدم المساواة في الدخل منها 
في  المساواة  عدم  فيها  ينخفض  التي  البلدان  في 
الدخل86. ولعل أحد األسباب يكمن في أن عدم المساواة 
يحد من حوافز االبتكار واالستثمار من خالل آليات 

مختلفة في العرض87.
ويمكن أن تعمل العالقة أيضًا في االتجاه المعاكس: 
فبطء النمو االقتصادي يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدم 
المساواة في ظروف معينة. فعلى سبيل المثال، عندما 
تزيد معدالت العائد عن النمو االقتصادي، وال سيما في 
الحافظات ذات الثروة الكبيرة، يتجه عدم المساواة في 
الثروة إلى االرتفاع88. ويمكن أن تؤدي هذه الدينامية، 
القدرة  زيادة  في  تساهم  أخرى  آليات  جانب  إلى 
التفاوضية في أعلى السلم وارتفاع الدخل )بما في ذلك 
تعويضات كبار المديرين( إلى حلقة مفرغة من النمو 

البطيء وارتفاع عدم المساواة.
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عندما ترتفع أوجه عدم 
المساواة األفقي، أو 

يعتقد أنها مرتفعة، قد 
ينسحب الناس من بعض 

التفاعالت االجتماعية، 
ما قد يضعف الثقة 

والتماسك االجتماعي

 الثقة والتفاعل االجتماعي 
في المجتمعات غير المتساوية

عدم المساواة في الدخل يمكن أن يضعف التماسك 
المجتمعات. فالتفاوتات في الدخل  االجتماعي في 
االجتماعي،  والتفاعل  والتضامن  الثقة  تضعف 
القواعد  )مجموعات  االجتماعي  العقد  فيتقّوض 
طوعًا  الناس  بها  يلتزم  التي  السلوكية  والتوقعات 
هل  لكن  المستقرة(.  المجتمعات  عليها  تقوم  والتي 
يضعف عدم المساواة في الدخل التماسك االجتماعي 
ضعف  وأن  اتجاهين،  العالقة  لهذه  أن  أم  فحسب، 

التماسك االجتماعي يعيق سياسات إعادة التوزيع؟
من أبرز سمات التماسك االجتماعي قوة العالقات 
بالهوية  والشعور  المشتركة،  والقيم  االجتماعية، 
أكثر  ومن  معين89.  مجتمع  إلى  باالنتماء  والحس 
المقاييس شيوعًا للتماسك االجتماعي مستوى الثقة 
القبول  تعني  بالناس  فالثقة  المجتمع.  أفراد  بين 
القيم  ومشاركتهم  المجتمع  من  كجزء  بالغرباء 
األساسية. وتقوم الثقة على التفاؤل والمراقبة: وضع 
الثقة في الغرباء ال يعتبر مخاطرة90. لكن مع زيادة 
عدم المساواة، قد يشعر األقل ثراء بأنهم مجّردون من 
القوة، وتقل ثقتهم في مجتمع يعتبر عمومًا غير عادل، 
أنهم  السلم  أعلى  في  الناس  يشعر  ال  قد  حين  في 
يتشاركون في هذا المصير،  أو أن عليهم السعي إلى 

تحقيق هدف مشترك91.
عدم  ارتفع  كلما  أنه  إلى  التجريبية  األدلة  وتشير 
انخفض  المتقدمة  البلدان  الدخل في  المساواة في 
البلدان  المجتمع92. وفي بعض  الثقة داخل  مستوى 
األوروبية حيث عدم المساواة في الدخل أعلى، يكون 
المعيشية  الظروف  لتحسين  استعدادًا  أقل  الناس 
لآلخرين، بغض النظر عن دخل األسرة، في حين يقل 
التضامن ويكون الناس أقل استعدادًا لدعم مؤسسات 
عدم  أوجه  بين  فالتفاعل  وهكذا  التوزيع93.  إعادة 

المساواة والتضامن يسير في االتجاهين.
وعندما ترتفع أوجه عدم المساواة األفقي، أو ُيعتقد 
أنها مرتفعة، قد ينسحب الناس من بعض التفاعالت 
الثقة  يضعف  قد  ما   ،)3-2 )اإلطار  االجتماعية 
والتماسك االجتماعي94. وفي البلدان التي ترتفع فيها 
عدم المساواة، يقل احتمال اختالط الناس من مختلف 
الطبقات االجتماعية وتفاعلهم95. وهم على األرجح 
يعيشون في أحياء مختلفة، ويرتاد أوالدهم مدارس 
في  ويشاركون  مختلفة،  صحفًا  ويقرأون  مختلفة، 
مجموعات مختلفة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
)اإلطار 2-4(. وقد يختلفون في اآلراء، وال يعرفون إال 
القليل عن مصير شركائهم في الوطن. واألشخاص 

يتفاعلون ال يدركون مباشرة  الذين ال يتالقون وال 
شواغل اآلخرين واحتياجاتهم )اإلطار 1-9 في الفصل 
إلى  الرامية  السياسات  دعم  من  يقلل  قد  مما   ،96)1

تحقيق المساواة.
تبّين مقارنة بين كندا والواليات المتحدة األمريكية 
الفصل على حركية  آثار  الوطني  الصعيد دون  على 
الدخل بين األجيال. ومتوسط الحركية في الواليات 
المتحدة األمريكية أقل منه في كندا، ولكن إذا اعتبر 
على الصعيد دون الوطني، فهو في أدنى مستوياته في 
جنوب الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك في شمال 
كندا. وأحد أسباب تدني الحركية في جنوب الواليات 
المتحدة األمريكية هو تاريخ من إقصاء األمريكيين 
يدمج  لم  زال  ما  منهم  والعديد  أفريقي،  أصل  من 
بالكامل في صلب األنشطة االقتصادية97. والحركية في 
بعض المناطق في شمالي كندا أقل منها في سائر البلد، 
ويعزى ذلك على األرجح إلى وجود  السكان األصليين 
في مناطق  نائية، ما يعوق اندماجهم في االقتصاد، 
ولكن نسبة هؤالء من مجموع  السكان أقل بكثير من 
جنوب  في  أفريقي  أصل  من  المنحدرين  السكان 

الواليات المتحدة األمريكية98.
نحو التفاعل  حوافز  من  مزيد  يوجه   وعندما 
األعراق  جميع  من  األشخاص  ذلك  في  )بما  التنوع 
واألديان والطبقات االجتماعية(، يمكن بناء التفاعل 
والثقة والشبكات والتماسك االجتماعي99. وتخصيص 
الحصص اإلثنية ودعم األنشطة الثقافية والرابطات 
وسيلتين  يكونا  قد  وغيرها  والمدارس  المدنية، 
وفي  الطويل.  األجل  في  التفاعل  لتيسير  فعالتين 
البداية قد يقاوم الناس التفاعل، وقد يحدث تراجع 
مؤقت في الثقة، ولكن التفاعل على المدى الطويل 
يحتوي  هذه الردات السلبية األولية، فيعزز الثقة بل 

يحسن المدركات بشأن نوعية حياة100.
وأوجه عدم  االجتماعي  التماسك  دورة  وترتبط 
المساواة بقوة بدورة التعليم وعدم المساواة، التي 
ويمكن  الصحية.  التدرجات  بدورة  بدورها  ترتبط 
بين  قوية  اجتماعية  روابط  ينشئ  أن  للتعليم 
بين  المعرفة  نشر  خالل  من  المجموعات  مختلف 
من  وتمكينهم  الثقافات  مختلف  حول  الناس 
االتصال مع أشخاص من خلفيات مختلفة. كما أن 
التعليم ينشر قواعد وقيمًا، ويعزز المواطنة الفاعلة 
أن  يمكن  المدارس  ولكن  المشاركة.  على  القائمة 
وتعليم  الصحة  تدرجات   تخفيف  في  دورًا  تؤدي 
نظام  اتباع   وكيفية  الصحية  العادات  األطفال 
التعليم  في  والتقارب  ومتوازن101.  صحي  غذائي 
في  األمل  يبعث   )1 )الفصل  والثانوي  االبتدائي 

تهيئة حلقات مثمرة لإلنصاف في المستقبل.
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اإلطار 3-2

قوة مدركات أوجه عدم المساواة في جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا هي حالة مثيرة لالهتمام وجديرة بالدراسة 
نظرًا  المساواة،  عدم  وأوجه  االجتماعي  التماسك  في 
أوجه عدم  به من  يتصل  العنصري فيها وما  الفصل  لتاريخ 
مساواة عمودي وأفقي. واستنادًا إلى مقاييس مستوات 
المعيشة المتعددة األبعاد، تراجع مستوى عدم المساواة 
بشكل ملحوظ بين األفراد واألعراق منذ عام 2008. ومع 
بالتفاعالت  )مقاسًة  األعراق  بين  فالتفاعالت  ذلك 
وفي  التفاعل  في  والرغبة  الفعلية،  العرقية  االجتماعية 
انخفضت  أعراق أخرى(  تقاليد األشخاص من  التعّرف على 
العرقي  التفاعل  يشكل  ال  حين  وفي   .2010 عام  منذ 
األهمية  االجتماعي، فهو شديد  التماسك  سوى جزء من 
في جنوب أفريقيا. وهذه النتائج تتعارض مع الفطرة، ومع 

النتائج التجريبية للبلدان األخرى.
التي  االتجاهات  أن  هو  المحتملة  التفسيرات  ومن 
يتصّورها الناس عن عدم المساواة، وهي مختلفة كليًا عن 
بالتنشئة  للتنبؤ  أهمية  أكثر  هي  الفعلية،  االتجاهات 
وتقل  األعراق.  بين  التفاعل  على  القائمة  االجتماعية 
احتماالت المشاركة في التنشئة االجتماعية القائمة على 

من  تقريبًا  المائة  في   70 لنسبة  األعراق  بين  التفاعل 
مواطني جنوب أفريقيا الذين يشعرون بأن عدم المساواة لم 
يتغّير كثيرًا بل ازداد على مر الزمن بالمقارنة مع أولئك الذين 
يعتبرون أن عدم المساواة آخذ في االنخفاض. وتزداد هذه 
التنشئة بين المجموعات العرقية عندما تتراجع مدركات عدم 
المساواة )الشكل(. والرغبة في التفاعل بالغة األهمية في 
بسبب  الفعلية  التفاعالت  عن  تختلف  إذ  السياق،  هذا 
الظروف. وتبقى النتيجة ذات داللة حتى بعد تثبيت مقياس 
العرق،  ومقاييس  األبعاد،  المتعدد  المعيشة  مستويات 

والتعليم، والثقة، وغير ذلك.
أساسي  األعراق  بين  التفاعل  ألن  هامة  النتائج  وهذه 
أفريقيا.  جنوب  في  االجتماعي  التماسك  لتحقيق 
التوافق  إمكانية  من  بدوره  يزيد  االجتماعي  والتماسك 
على سياسات األثر المكافئ التي تحد من عدم المساواة. 
المساواة  عدم  تراجع  أن  على  ضعيفة  أدلة  وتتوفر 
الموضوعية يحّسن التماسك االجتماعي. ويتيح ذلك فرصة 
وانخفاض  االجتماعي  التماسك  من  حميدة  دورة  لخلق 

أوجه عدم المساواة.

المزيد من التفاعل بين األعراق مع تراجع مدركات أوجه عدم المساواة

020406080020406080
مدركات

عدم المساواة

ن تحسَّ

بالنسبة المئويةبالنسبة المئوية

ساء
نوعًا ما

بقي
على حاله

التحدث

التفاعل
االجتماعي

التحدث

التفاعل
االجتماعي

التحدث

التفاعل
االجتماعي

التحدث

التفاعل
االجتماعي

التحدث

التفاعل
االجتماعي

الرغبة في التحدث

التعرف على التقاليد

الرغبة في التحدث

التعرف على التقاليد

الرغبة في التحدث

التعرف على التقاليد

الرغبة في التحدث

التعرف على التقاليد

الرغبة في التحدث

التعرف على التقاليد

الرغبة في التفاعل �ين األع�اقالتفاعل الفعلي �ين األع�اق

ساء بدرجة
ك�يرة

ال أدري

الع�ق األسودالع�ق الملّونالع�ق اآلسيوي/الهنديالع�ق األ�يض

.David and others 2018 :المصدر

.David and others 2018 :المصدر
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اإلطار 4-2

الجيران تأثير 

الناس  سلوك  على  ما  حد  إلى  يتوقف  فسلوكهم  عزلة،  في  البشر  يعمل  ال 
األفراد  على  القائمة  النماذج  من  مثال  ويبّين  المعرفي1.   جوارهم  في 
أسس  على  للفصل  نموذٌج  ويبّين  المساواة2.  عدم  ألوجه  الناشئة  الطبيعة 
المساواة  عدم  أشكال  من  شكاًل  اعتباره  يمكن  السكنية،  األحياء  في  عرقية 
ينشأ  أن  يمكن  فالفصل  الفردية،  المسبقة  األفكار  قلت  أنه مهما  الجغرافية، 

األفراد3. تفاعل  من مجّرد 
ولنموذج الفصل نوعان من الوحدات، حمراء وخضراء، أعدادهما متساوية، 
يشغل كل منهما “رقعًة” من بيئة النموذج )ما يعادل منزاًل(. وفي المتوسط، 
المعيار األساسي هو  الخضر والحمر.  الجيران  تبدأ كل وحدة بعدد متساو من 
نفسه  اللون  من  الجيران  من  الوحدات  رغبة  من  المتوسطة  المئوية  النسبة 
70 في المائة على سبيل المثال(. وإذا  بالعيش متجاورة )30 في المائة أو 
لم يكن لوحدة ما عدد كاف من الجيران من لونها )حسب ما معيار األفضلية(، 

قريب. مكان  إلى  تنتقل 
التامة  للمساواة  تفضيل  وانطالقًا من  للنظر.  المحاكاة ملفتة  ونتائج هذه 
إلى  الوحدات  تحركات  تؤدي  نفسه(  اللون  الجيران من  المائة من  )50 في 
 86 حوالي  يكون  أخرى،  )وبعبارة  المائة  في   86 إلى  يصل  إجمالي  فصل 
في المائة من الجيران  من اللون نفسه، على الرغم من أن كل شخص يرغب 
40 في المائة، تأتي  50 في المائة(. وبخفض التفضيل إلى  في تنوع قدره 
المائة؛  في   83 حوالي  إلى  الفصل  معدل  مجموع  في  انخفاضًا  النتيجة 
في   75 نحو  إلى  الفصل  معدل  يصل  المائة  في   30 إلى  التفضيل  وبخفض 

انخفاضًا  النتيجة  تأتي  أحادية  أرقام  إلى  التفضيل  وبخفض  )الشكل(4.  المائة 
المائة(.  في   52 إلى  تؤدي  مثاًل،  المائة،  في   9( الفصل  معدل  في  كبيرًا 
ينتقلون  العرقية  الخصائص  في  يشتركون  الذين  الناس  أن  يعني  وهذا 
تصاعد  وتيرة  تسرع  السلوكية  األنماط  وهذه  بعضهم.  بجوار  للعيش  تلقائيًا 
على  الجوار  أثر  لوصف  تعبير  في  الجوار،  تأثير  قوة  بسبب  المساواة  عدم 
والقدوة.  األقران  من  بتأثير  االجتماعي،   السلم  في  الفرد  ارتقاء  إمكانية 
التساع  أقوى  الجوار  تأثير  يكون  أن  يرجح  النامية،  البلدان  معظم  وفي 
الفوارق في تامين المنافع والخدمات العامة، ال سيما بين المناطق الريفية 

الحضرية5. والمناطق 
السلوك  تشكيل  على  تساعد  أن  يمكن  العامة  السياسة  تدخالت  أن  بيد 
الواليات  الجوار. ففي  تأثير  تخّفف من قوة  تؤمن حوافز مضادة  إذ  البشري، 
قدرة  من  المساكن  أسعار  في  المساواة  عدم  يحد  األمريكية،  المتحدة 
الدخل6.   من  المزيد  جني  فيها  يمكنهم  أماكن  إلى  االنتقال  على  العمال 
األحياء،  بين  المدارس،  مثل  العامة،  الخدمات  نوعية  تتباعد  أن  يمكن  كما 
أو  لإلسكان  الحكومي  والدعم  المساواة.  عدم  أوجه  التباعد  هذا  فيفاقم 
يساعد في  أن  يمكن  المساواة  قدم  على  النوعية  الجيدة  الرسمية  المدارس 
التخفيف من هذا األثر. وقد أظهرت تجربة “االنتقال إلى فرصة” فعالية هذه 
لالنتقال  عشوائيًا  اختيرت  ألسر  لإلسكان  قسائم  تقديم  طريق  عن  السياسات، 
المدرسة  في  الحضور  زيادة  في  االنتقال  هذا  وساعد  أفضل.  أحياء  إلى 

الطفولة7. مرحلة  انتقلوا في  الذين  إيرادات  وزيادة 

كيف ينشأ الفصل من التفاعل

نقطة االنطالق مع عدد مماثل من الجيران الخضر والحمر                        بعد التفاعل بين الوحدات
       

.Wilensky 1997 :المصدر

مالحظات
Iversen, Krishna and Sen 2019 .1.  تستخدم النماذج القائمة على الوحدات للتنبؤ بالسلوك البشري. باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات البرامجية، تعنى  النماذج القائمة على الوحدات بتكوين مجموعة من الوحدات )أفراد وشركات وأشجار وحيوانات 
ومجتمعات وبلدان، وما إلى ذلك(، وتصميم قواعد سلوكية بسيطة )إما جميع الوحدات أو مجموعات فرعية(، ووضع الوحدات في بيئة محاكاة )تتألف من بعدي الزمان والمكان(، ثم تحرير الوحدات للتفاعل على أساس القواعد السلوكية. ونقطة المحاكاة هي 
في مراقبة الظواهر الناشئة والخصائص اإلجمالية التي توّلدها التفاعالت باالستناد إلى الظروف األساسية هذه، دون تحديد التوازن المسبق أو أي هدف آخر.   Schelling 1978.  وتتوقف دقة األرقام  على إجراء عملية المحاكاة نفسها ومقياس الكثافة 
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القرارات السياسية هي 
انعكاس لتوازن القوى 
في المجتمع. وهذا ما 
يشار اليه بهيمنة النخبة 
على المؤسسات

كيف تتحّول أوجه عدم المساواة إلى 
عدم مساواة في السياسة ثم ترتد مجددًا

يخلص معظم األدبيات إلى أن أوجه عدم المساواة 
في بلدان التنمية البشرية المتقدمة، تثبط المشاركة 
المناقشات  كثافة  سيما  وال  السياسية،  الحياة  في 
جميع  بين  االنتخابات  في  والمشاركة  السياسية 
المواطنين، ما عدا األكثر ثراء102. وهكذا تؤثر النخب 
العليا(  المتوسطة  الطبقة  أحيانًا  حتى  )أو 
والمجموعات المنظمة التي تمثل المصالح التجارية 
على وجهة  السياسات بقدر أكبر بكثير من المواطنين 
في  تعمل  التي  الضغط  مجموعات  أو  العاديين 
التأثير على  آليات منها  القاعدة. ويحدث ذلك عبر 
الرأي العام، والضغط، والمحسوبية103. وتتحّول أوجه 
عدم المساواة في الدخل والثروة إلى عدم المساواة 
في السياسة )اإلطار 2-5(، حيث تعمل  المجموعات 
الميسورة على تطويع النظام حسب احتياجاتها، مما 
يؤدي إلى مزيد من أوجه عدم المساواة. ويقّيد ذلك 
الحيز المتاح للسياسة الحكومية لمعالجة أوجه عدم 
المساواة، ألن القرارات السياسية هي انعكاس لتوازن 
القوى في المجتمع. وهذا ما يشار اليه بهيمنة النخبة 

على المؤسسات104.
إلى  القوى  موازين  في  االختالالت  تفضي  وقد 
تدهور في الوظائف المؤسسية يعيق فعالية تنفيذ 
في  المحسوبية  تتفشى  فحين  السياسات. 
المواطنون  يعود  ال  النخب،  وتأسرها  المؤسسات، 
راغبين في التعاون بشأن العقود االجتماعية. وإذا 
تمّثل ذلك في عدم انصياع المواطنين لدفع الضرائب 
على  األخيرة  قدرة  تتضاءل  الدولة،  تفرضها  التي 
تقديم الخدمات العامة العالية الجودة. وقد يفضي 
هذا، بدوره، إلى تزايد أوجه عدم المساواة وترسيخها 
تسود  وحين  مثًال.  والتعليم  كالصحة  مجاالت  في 
ينحو  مجحفة،  بأنها  برمتها  المنظومة  إلى  نظرة 
الناس إلى االنسحاب من العمليات السياسية، ما يزيد 

تأثير النخب ترسخًا وقوة105.
المعلومات  على  الحصول  فيه  يسهل  عالم  وفي 
حيويًا  منفذًا  اإلعالم  وسائل  تمثل  أهمية،  ويزداد 
فيمكن  النفوذ.  في  االختالالت  خالله  تتضخم 
تدفقات  ُيوجدوا  أن  المصلحة  أصحاب  لمختلف 
يالئم  بما  يحرفوها  أو  يستغلوها  أن  أو  للمعلومات 
أو  اآلخرين  مسؤوليات  تعدل  وبطرائق  غاياتهم، 
تمّكن منها أو تعطلها، وذلك ضمن مجموعة متباينة 
ورغم  والجديدة106.  القديمة  اإلعالم  وسائل  من 
يتمتع  ال  المعلومات،  إلى  الكثيرين  وصول  سهولة 
البلدان  بالقدر نفسه من سعة االطالع. في  الجميع 

عدم  يرتبط  اإلنترنت،  انتشار  فيها  يتسع  التي 
في  المساواة  عدم  من  كل  مع  إيجابيًا  المساواة 
المعلومات )مقاسًا بمعامل جيني المقدر بعدد مصادر 
من حيث  والفقر  فرد(  كل  يستخدمها  التي  األنباء 
المعلومات )احتمالية عدم استخدام أي مصدر لألنباء 
والمملكة  أستراليا  وفي  فقط(.  واحد  مصدر  أو 
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، حيث يرتفع 
عدم المساواة في الدخل والمعلومات، ثمة فرد من 
كل عشرة ال يستخدم أي مصدر للمعلومات أو مصدرًا 
حيث  من  الفقر  من  يعاني  )أي  فقط  واحدًا 
المعلومات(107. والناخبون األقل اطالعًا أكثر عرضة 
اإلعالم  لمصادر  تأثير سياسي  من  لما سبق وصفه 
المصادر  تروج  وقد  يستهلكون.  التي  الضئيلة 
اإلعالمية هذه أو تحمي مصالح مجموعات محددة، 
وذلك اعتمادًا على وسائل تمويلها. ويشار إلى هذا 
اإلعالمي”108.  “النفوذ  بـ  المتحّيز  التبليغ  من  النوع 
ويمكن الجتماع شدة الفقر من حيث المعلومات مع 
العمليات  يقوض  أن  اإلعالمي  النفوذ  تعاظم 
الديمقراطية109، إذ يؤثر على سلوك الناخبين الشديد 

التأثر  باألنباء الكاذبة110.
ويمكن أيضًا ألوجه عدم المساواة أن تزيد كًال من 
الشعبويين والمستبدين وانتشار  القادة  الطلب على 
ظهورهم. فحين يؤدي تزايد أوجه عدم المساواة إلى 
ترسيخ الشعور بالظلم الممنهج، يزداد معه انفتاح عامة 
التيار  عن  الخارجة  السياسية  الحركات  إلى  الناس 
السائد111. ويتسع نطاق المشاركة السياسية في بعض 
السياقات، إذ يستثير القادة الشعبويون المظالم بربط 
واالقتصادي112.  االجتماعي  مع  السياسي  اإلقصاء 
القلق  الشعبويون  القادة  يستخدم  أعم،  وبصورة 
االقتصادي، والسخط العام، وتقلص شرعية األحزاب 
المؤيدة للوضع الراهن إلنشاء سرديات جديدة تستغل 
الفوارق  ثقافي، يشمل  أولهما  انقسامين:  واحدًا من 
سياقه  في  وتزدهر  والوطنية،  والعرقية  الدينية 
الفوارق  على  يشدد  والثاني  اليمينية،  الشعبوية 
االقتصادية بين النخب الثرية والفئات الدنيا، وتزدهر 
يقسم  وكالهما  اليسارية113.  الشعبوية  سياقه  في 

المجتمع، ويضعف التماسك االجتماعي.
المساواة  عدم  بين  التفاعل  فهم  طرق  وإحدى 
وديناميات السلطة هي االستناد إلى إطار للكشف عن 
المساواة  عدم  أوجه  توّلد  التي  العمليات  إحدى 
في  العملية،  هذه  إلى  يشار  ما  وكثيرًا  وتديمها. 
التي  الطريقة  أو  “الحوكمة”  بمصطلح  جوهرها، 
تتفاوض فيها مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع 
للتوصل إلى االتفاقات )السياسات والنظم(. وحين 
تتخذ االتفاقات هذه شكل السياسات، تحظى بالنفوذ 
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مالحظات
          

اإلطار 5-2

إليزابث آندرسن، حائزة لقب برفسور آرثر ف. ثورنو وبرفسور جامعي ممّيز جون ديوي   عدم المساواة االقتصادية والتنمية البشرية 
في الفلسفة والدراسات المتعلقة بالمرأة في جامعة ميشيغان

آفاق  من  يحد  المساواة  عدم  البشرية؟  للتنمية  المساواة  عدم  أهمية  ما سبب 
التنمية أمام األقل حظًا، ويقّوض قدرة السياسات غير الموجهة الداعمة للنمو 
على الحد من الفقر، ألن الميسورين يستأثرون بمعظم مكاسب النمو. ويحد عدم 
ن الفئات الميسورة من اقتناص  المساواة أيضًا من الحركية االجتماعية، إذ يمكِّ

الفرص وسد المنافذ أمام الفئات األدنى دخاًل وثروًة.
وإلى جانب هذه الشواغل السياسية، وجه المنظرون االهتمام إلى الجوانب 
المترابطة لعدم المساواة، التي تتجاوز مجرد وقائع عدم المساواة في التوزيع: 
عدم المساواة في التوزيع يجسد وينتج ويكّون أحيانًا عالقات اجتماعية قائمة 
أو  مادي  ضرر  مجرد  ليس  والضرر  والمكانة1.  واالحترام  والهيمنة  القمع  على 
سرقة لألجر أو التعرض للضرب على يد شريك في المنزل، إنما هو العيش في 
خضوع آلخرين يمارسون نفوذًا إللحاق األذى ويفلتون من العقاب، وال يترددون 
في التضحية بالمصالح الحيوية ألي فرد ارضاًء لجشعهم، الذي ال يسبب الحرمان 
ولكن  المالئمة،  المالبس  إلى  االفتقار  مجرد  وليس   . أيضًاً القمع  بل  وحسب 
ذوو  يواجهه  وما  صفة.  الفقر  يجعل  الذي  هو  بالحرمان  تلصق  التي  الوصمة 
اإلعاقة، ليس فقط الصعوبات الجسدية التي تمنعهم من الوصول إلى األماكن 
العامة، بل القليل من االهتمام الذي يوليه المهندسون المعماريون والسياسات 
نظر  في  ولكن  الوطنية  مكانتهم  يكّون  بل  ال  يقّوض،  ما  لمصالحهم،  العامة 

اآلخرين.
الهوية  في  الفوارق  المساواة  عدم  يرصد  العالم،  أنحاء  جميع  وفي 
الطبقة  أو  الدين  أو  اإلثني  األصل  أو  العرق  أو  الجنس  نوع  مثل  االجتماعية 
على  االجتماعية  الفئات  بعض  تعسفًا  فيعلي  الجنسي،  والميل  االجتماعية، 
به من  تحظى  نفوذ، وما  تمتلكه من  به من فرص، وما  تتمتع  ما  أخرى، في 
احترام من اآلخرين. وفي هذه الظروف، يفتقر أفراد المجموعات التابعة إلى 
الوسائل الفعالة للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية، حتى في الدول التي تعترف 
الجنسيين ال  للتحرش واالعتداء  المعرضة  القانون. والفئات  بهذه الحقوق في 
والقانونية  االجتماعية  األعراف  كانت  ما  إذا  حقوقهها  عن  الدفاع  تستطيع 
تطعن تلقائيًا بمصداقية الشهادات. والمجموعات القريبة من مكبات النفايات 
السامة والصناعات الملوثة ال يمكنها الدفاع عن حقوقها إذا كانت تفتقر إلى 
وسائل التمكين وإلى وسائل مساءلة صانعي القرار في الدولة. والمجموعات 
كانت  إذا  حقوقها  عن  الدفاع  يمكنها  ال  التعليم  إلى  الوصول  من  المحرومة 
التماس  بكيفية  المعرفة  إلى  الفئات  تلك  افتقرت  إذا  أو  منتقصة،  حقوقها 

الحقوق. تلك  المعنية بضمان  والبيروقراطية  القضائية  االجراءات 
وعندما يمس عدم المساواة في التوزيع  في العالقات االجتماعية يقّوض 
المشاركة  ويثبط  المؤسسات.  في  الثقة  ويزعزع  المجتمع،  أفراد  بين  الثقة 
بين  والجريمة  العنف   ويؤجج  والثقافية.  واالجتماعية  والمدنية  السياسية 
الديمقراطية بتمكين األغنياء من الهيمنة على  الطوائف والمذاهب. ويقوض 
الضرائب  أعباء  العامة، وتحويل  المنافع  بالنصيب األكبر من  الدولة، واالستئثار 
المساءلة على سلوكيات  وتجنب  المالي،  التقشف  تنازلي، وفرض  اتجاه  في 
التي تشكل األسس  القوانين واألنظمة  المجحف والجريمة. بل إن  االستغالل 
االقتصادية لألسواق، والممتلكات والشركات، صممت تحت تأثير المجموعات 

النافذة القادرة دائمًا على حرف القوانين الحيادية نحو مصالحها2.
تلك  البشرية، حتى  التنمية  اآلثار في دول من جميع مستويات  وتظهر هذه 
درجتها  المساواة  عدم  أوجه  بلوغ  مع  وتزداد شدتها  الفقر.  فيها  ينخفض  التي 
القصوى لدى أعلى 1 في المائة على سلم توزيع الدخل والثروة3، وكذلك مع 

تقلص الطبقة الوسطى أو بقاء حالها على ما هو عليه.

والمغزى المعياري المستقل الذي يشير إليه عدم المساواة هو أنه ال ينبغي 
االكتفاء بالقضاء على الفقر والحرمان؛ بل أيضًا الحد من تركز الدخل والثروة في 
26 فردًا في العالم بقدر من  2019، تمتع أغنى  أعلى سلم التوزيع4. في عام 
50 في المائة من سكان العالم5. وما ثمة تبرير  الثروة يعادل ما يمتلكه أدنى 
بالطرق  ثرواتهم  األغنياء  أغنى  يراكم  وال  هذه.  المساواة  عدم  لشدة  معياري 
القانونية دومًا، خصوصًا مع فداحة انتشار الفساد والجريمة المنظمة والتالعب 
العالم. ولكن حتى لو حقق  المالي وغسل األموال والتهرب من الضرائب في 
بعض هؤالء ثرواتهم بطرق قانونية، فذلك يثير الشكوك حول مسوغات قوانين 
عدم  شدة  عزو  للمعقول  المجافي  ومن  األغنياء.  مصالح  الشدة  بهذه  تحابي 
الدخل،  المال من  رأس  تزايد حصة  بعد  الكفاءات، خصوصًا  تباين  إلى  المساواة 
وهي تكافئ الملكية المحضة، في حين يؤثر الحظ إلى حد بالغ على النتائج. وال 
يمكن أيضًا تسويغ عدم المساواة الشديد هذا بأنه ضروري للحد من الفقر، أو بأنه 
إمكانات  يحسن  ال  الطائل  فالثراء  الوجوه.  من  وجه  بأي  اجتماعية  ميزة  يمثل 
كل  شخصيًا  يستهلكوا  أن  بمقدورهم  ليس  إذ  األغنياء،  أغنى  لدى  االستهالك 

ثرواتهم، وال حتى حصة معتبرة منها.
ممارسة  في  يصب  للثروة  األغنياء  أغنى  استخدامات  معظم  أن  والواقع 
ما  فغالبًا  إدارتها،  أو  توجيهها  تولوا  أو  امتلكوا شركة  فإذا  الغير.  على  النفوذ 
وإذا  عملهم.  ظروف  وعلى  لديهم  العاملين  على  للسيطرة  ثروتهم  يسخرون 
حازوا على احتكار للبيع أو الشراء، فقد يتحكمون بالمستهلكين أو المزودين أو 
المجتمعات المحلية التي يعملون فيها. وإذا مارسوا الضغط السياسي أو تبرعوا 
بالمال للسياسيين، يستأثرون بالدولة. كما يتمتع أغنى األغنياء بقدر غير متناسب 
من السطوة على المؤسسات العالمية، وخصوصًا على التمويل العالمي، وقد 
الذي تشهده  النظمية وعدم االستقرار  المالية  المخاطر  ساهم ذلك في نشوء 

بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم.
الماضي  القرن  من  األخير  العقد  في  الديمقراطية  انتشار  في  طفرة  وبعد 
منظمة  فتبلغ  الديمقراطية.  في  نكوصًا  حاليًا  نشهد  القرن،  هذا  من  واألول 
Freedom House بأن 22 من 41 دولة ديمقراطية تراجعت فيها الحريات خالل 
األعوام الخمسة األخيرة6. ولم تستكشف بالكامل بعد الروابط السببية بين عدم 
المساواة التوزيعية )بما في ذلك التركيز الشديد للثروة في أعلى سلم التوزيع 
والمؤسسات  المعايير  وتآكل  العالمية(  الوسطى  الفئات  آفاق  وتضّيق 
الديمقراطية. ورغم ذلك، فالمعروف حتى اآلن ينذر بالخطر. ففي حين سيتمكن 
أغنى األغنياء من اإلفالت من أسوأ تبعات تغّير المناخ العالمي )ما لم يخفف 
أو  لألمراض،  فريسة  سيقعون  الذين  األشخاص  بمليارات  سيحل  ماذا  منها(، 
أو  البحر،  سطح  مستويات  ارتفاع  جراء  جنسية  حتى  أو  مأوى  دون  سيبيتون 
من  ذلك  يصحب  وما  الشديدة،   الحرارة  وموجات  الجفاف  وفترات  الفيضانات 
تنشأ عن  التي  الكبيرة  المساواة  أهلية؟ وأوجه عدم  اجتماعية وحروب  نزاعات 
بينما  الحرب،  وظروف  البيئية  األحوال  جراء  الالجئين  ستهدد  المواطنة  أوضاع 
يهاجم السياسيون في بلدان المقصد المؤسسات الديمقراطية تحت اسم إغالق 
الحدود. وفي زمن يتطلب فيه التصدي لتحديات تغّير المناخ قدرًا متعاظمًا من 
التعاون الدولي، تنسحب الدول من المؤسسات العالمية. فال بد من إيالء مزيد 
المؤسسات  البلدان، وبينها، وفي حوكمة  المساواة، داخل  إلى  من االهتمام 
تواجهه  تحدٍّ  أخطر  مع  التعامل  ولحسن  البشرية،  التنمية  لتعزيز  وذلك  العالمية، 

البشرية في القرن الحادي والعشرين.
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المجتمع  في  الموارد  توزيع  على  للتأثير  الكافي 
 ،7-2 الشكل  في  اليمنى  الحلقة  من  األدنى  )السهم 
حول  السياسات  مثًال،  فتحدد،  النواتج”(  “لعبة 
الضرائب فئات المجتمع التي ستدفع للنظام المالي، 
والفئات التي ستستفيد منه. وتؤثر هذه السياسات 
عدم  غرار  على  اإلنمائية،  النواتج  على  مباشرة 
هذه  أن  بيد  )والنمو(.  االقتصاد  في  المساواة 
االقتصادية،  الموارد  توزيع  تعيد  حين  السياسات، 
تعيد بحكم الواقع توزيع النفوذ أيضًا )السهم األعلى 
من الحلقة اليمنى في الشكل 2-7(. وقد يؤدي ذلك 
القوى  تعزيز( اختالالت في موازين  )أو  توليد  إلى 
األوساط  في  تتفاوض  التي  الفاعلة  الجهات  بين 
تنفيذ  فعالية  على  سلبًا  بدوره  يؤثر  ما  السياسية، 
أن  المثال،  سبيل  على  يمكن،  اإلنمائية.  السياسات 
تظهر اختالالت في موازين القوى في استئثار بعض 
الجهات الفاعلة بالسياسات، فتقّوض قدرة الحكومات 
على تحقيق األهداف البعيدة األمد. وقد تظهر أيضًا 
في استثناء بعض الفئات السكانية من الحصول على 
الخدمات العامة العالية الجودة، فتقّوض التعاون من 
أن  ويمكن  الضرائب.  دفع  بحوافز  اإلضرار  خالل 
يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة من عدم المساواة )فخاخ 
عدم المساواة( التي تبدأ فيها المجتمعات بمأسسة 
عدم المساواة. تنعكس هذه الحلقة في المؤسسات 
النواتج(، وقد  واألعراف االجتماعية السائدة )لعبة 
تدفع الجهات الفاعلة إلى تغيير قواعد اللعبة )السهم 
األدنى من الحلقة اليسرى من الشكل 2-7(. وبذلك، 
يعاد توزيع النفوذ بحكم القانون، ما يؤدي إلى نتائج 
الحالية  اإلنمائية  النواتج  يغّير  ال  ألنه  أثرًا،  أبلغ 
سلوك  مسار  ترسم  شروطًا  يفرض  بل  فحسب، 

الجهات الفاعلة في المستقبل. والطريقة التي تتجلى 
بها االختالالت في موازين القوى إما ستوسع دائرة 
أمام  الطريق  ستمهد  أو  وترسخها،  المساواة  عدم 
ديناميات أقرب إلى المساواة والشمول. وهذه طريقة 
واضحة يقّوض بها عدم المساواة فعالية الحكومة114.

 العنف وعدم المساواة: الحلقة 
المفرغة األقسى

اعتباره  يمكن  ما  على  األخير  القسم  هذا  يركز 
بين  العالقات  وهما  األقسى،  المفرغتين  الحلقتين 
أوجه عدم المساواة وجرائم القتل، وبينها والنزاع 
التي تسجل أعلى مستويات  البلدان  العنيف. ففي 
التنمية  فئات  الدخل في جميع  المساواة في  عدم 
البشرية العدد األكبر من جرائم القتل. والرابط  قوي 
في بلدان التنمية البشرية المرتفعة والمرتفعة جدًا: 
وعزي إلى عدم المساواة في الدخل ثلث التغّير في 
معدالت جريمة القتل، حتى بعد اعتبار عدد سنوات 
التعليم المدرسي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
الديمقراطية،  نحو  التحّول  ومدى  اإلجمالي، 
واالنقسام اإلثني115. وللتعليم أثر مخفف على هذه 
البشرية  التنمية  بلدان   في  فقط  ولكن  العالقة، 
ازدياد  يؤدي  حيث  جدًا،  والمرتفعة  المرتفعة 
إلى  سنة   1.8 بحوالي  الدراسة  سنوات  متوسط 
عدم  بين  الرابط   في  النصف  من  بأكثر  تقليص 
القتل116.  جرائم  ومعدالت  الدخل  في  المساواة 
وتتوافق النتائج المستخلصة من دراسة عن حرب 
بأن  القائلة  الفرضية  مع  المكسيك   في  المخدرات 
عدم المساواة في الدخل يجلب المزيد من العنف. 

الطريقة التي تتجلى بها 
االختالالت في موازين 
القوى إما ستوسع دائرة 
عدم المساواة وترسخها، 
أو ستمهد الطريق أمام 
ديناميات أقرب إلى 
المساواة والشمول

الشكل 7-2

كفاءة الحوكمة: حلقة ال تتناهى

االختالالت في موا��ن القوى
النفوذ بحكم القانون النفوذ بحكم الواقع

القواعد السياسة 
العامة

النوا�ج 
اإلنمائية

لعبة القواعد  لعبة النوا�ج

 مالحظة: القواعد تشمل القواعد النظامية وغير النظامية )األعراف(. وتشير النواتج اإلنمائية إلى األمن والنمو واإلنصاف.
.World Bank, 2017b :المصدر
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االضطرابات السياسية، 
بما فيها النزاعات العنيفة 

والحروب األهلية، تنشأ عن 
عدم المساواة األفقي 
بين مجموعات مختلفة

فقد انعكست زيادة بنقطة واحدة في معامل جيني 
بين عامي 2006 و2010 على ارتفاع معدل جرائم 
 100,000 لكل  10 جرائم  إلى  بالمخدرات  المتعلقة 

من السكان117.
ليست  العالقة  هذه  وراء  الكامنة  اآللية  أن  بيد 
بالعار  الشعور  أن  إلى  البعض  فيشير  واضحة. 
واإلذالل في المجتمعات التي يسودها عدم المساواة 
الذين  الشباب  بين  سيما  ال  العنف،  نحو  دافع 
ويقترح  المكانة118.  لضمان  لضغوط  يتعرضون 
آخرون تفسيرًا يستند إلى علم النفس االجتماعي، 
فيشيرون إلى أن عدم المساواة في الدخل يرسخ 
اجتماعيًا  قلقًا  يسبب  ما  االجتماعية،  الهرميات 
والتماسك  بالثقة  ويضر  الطبقات  بين  ونزاعًا 
االجتماعي119. وتدعم هذا التصور، تجريبيًا، بيانات 
المساواة في  الثقة وعدم  بين  ترابطًا عكسيًا  تبّين 
النمو  المتقدمة  البلدان  في  األقل  على  الدخل، 
)الرجوع إلى ما سبق(. والمجتمعات التي ال تتمتع 
إلرساء  الكافية  القدرة  تملك  ال  والتماسك  بالثقة 
بشدة  مصحوبًا  وهذا،  آمنة.  محلية  مجتمعات 

الضغوط من أجل المكانة، قد يزيد من العنف.
واألدلة حول العالقة بين عدم المساواة والنزاع 
فبعض  الكلي.  المستوى  على  متباينة  العنيف 
المساواة يحفز عدم  أن عدم  إلى  يشير  الدراسات 
وبعضها  العنف120.  إلى  يؤدي  قد  الذي  االستقرار 
اآلخر ال يجد عالقة بين عدم المساواة في الدخل 
األخيرة، حاججت  اآلونة  العنيف121. وفي  والنزاع 
بأن    )Frances Stewart( ستيوارت  فرانسيس 
العنيفة  النزاعات  فيها  بما  السياسية،  االضطرابات 
المساواة األفقي  والحروب األهلية، تنشأ عن عدم 
عن  نفسها  منها  كل  تمّيز  مختلفة،  مجموعات  بين 
األخرى من خالل التاريخ أو الدين أو اللغة أو العرق 
تظهر  ذلك122.  شابه  ما  أو  الطبقة  أو  المنطقة  أو 
الفوارق بين المجموعات في جميع المجتمعات، إال 
إال حين يسود عدم  النزاع  إلى  عادة  تؤدي  ال  أنها 
ويفاقمه  وسياسيًا،  واقتصاديًا  اجتماعيًا  المساواة 

اإلقصاء السياسي لبعض المجموعات123.
إلى  األفقي  المساواة  عدم  إفضاء  شروط  ومن 
النزاع توفر مصالح لدى القادة أو النخب في حشد 
هذه  وتنشأ  النزاع.  فتيل  وإشعال  المجموعات 
المساواة  عدم  من  أفقية  أوجه  من  المصالح 
السياسي بين النخب124. ويضاف إلى ذلك مزيد من 
محددات النزاع، كطبيعة الدولة، ودور المؤسسات 
بين  والنزاع  الطبيعية125،  الموارد  وتوفر  المحلية، 
النفوذ  على  الحصول  على  المجموعات  بعض 

والموارد والخدمات واألمن126.

قد تتفاعل الصدمات أيضًا مع أوجه عدم المساواة 
ومن  االستقرار.  عدم  تفشي  في  لتساهم  األفقي 
أصاب  الذي  الجفاف  مساهمة  ذلك  على  األمثلة 
عام  اضطرابات  قبل  السورية  العربية  الجمهورية 
عدم  بأوجه  الصدمات  اقتران  أن  وبّين   ،2011
السكان  بين  األولى  )بالدرجة  األفقي  المساواة 
المناطق  وسكان  بالجفاف  المتأثرين  الريفيين 
الحضرية( قد يفضي إلى تفاعل يزعزع االستقرار127.
ومع أن النزاعات المسلحة التي تزامن نشوبها مع 
وقوع كوارث كالجفاف أو موجات الحر لم تتجاوز 
نسبتها 9 في المائة بين عامي 1980 و2010، ترتفع 
النسبة إلى 23 في المائة في النزاعات ذات خلفية 
االنقسام اإلثني، حيث يبدو وأن األحداث المعّطلة 
تتبع مسارًا مأساويًا128. وتزيد فترات الجفاف كثيرًا 
احتمالية النزاع العنيف الدائم في البيئات المنخفضة 
أو  عرقيًا  مهمشة  فئات  فيها  تعتمد  التي  الدخل 
سياسيًا على الزراعة. وهذا يؤدي إلى حلقة مفرغة 
من النزاع العنيف والصدمات البيئية، حيث يتزايد 
تعرض الفئات لخطر وقوع إحدى هاتين األزمتين مع 

تزايد تعرضها لخطر وقوع األخرى129.
وتظهر مقارنات لنزاعات مدنية وطائفية بين 155 
الناحية  من  صلة  ذات  أفريقية  عرقية  مجموعة 
في  األفقي  المساواة  عدم  أوجه  بأن  السياسية 
أن  غير  النزاع.  إلى  تؤدي  قد  واالقتصاد  السياسة 
السياسي  فاإلقصاء  تتباين،  العنف  من  الغايات 
يفضي إلى عنف يستهدف الحكومة المركزية؛ وأما  
الثروة، فتعمل  أو  الدخل  المساواة في  أوجه عدم 
السياسي  للعنف  حاسم  كعامل  أوسع  نطاق  على 
األهلية  النزاعات  نشوب  خطر  لتفاقم  المنظم، 
تدفع  الطائفية  النزاعات  أن  ويبدو  والطائفية. 
معظمها مجموعة مشمولة سياسيًا ال تخشى كثيرًا 

التدخل الحكومي130.
األفريقي “البارومتر  مدركات  بيانات   وتشير 
المساواة  عدم  أوجه  أن  إلى   )Afrobarometer(
الحقيقية ليست العوامل المهمة الوحيدة في النزاعات، 
رة  المتصوَّ المساواة  عدم  أوجه  أيضًا  تشمل  بل 
وقوع  احتمالية  وتتزايد   .)3-2 )اإلطار  واإلقصاء 
االضطرابات االجتماعية حين يغلب على األفراد الظن 
بأن مجموعتهم تعاني من الحرمان. ويبلغ تأييد العنف 
تتمتع  التي  المشمولة  المجموعات  ترى  ذروته حين 
بمكانة سياسية عالية بأن حكوماتها ال تعاملها بإنصاف. 
العنف يمكن أن توهنه  ولكن أثر اإلقصاء عن تأييد 
المدركات الشخصية )وللمزيد عن المدركات الشخصية 
حول أوجه عدم المساواة، يمكن االطالع على اإلضاءة 

1-2 في الفصل 1(131.
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تحفز  أن  األفقي  المساواة  عدم  ألوجه  ويمكن 
تتزايد قبل  األحيان قد  العنيف، وفي بعض  النزاع 
نشوب النزاع مباشرة أو أثناءه، أو خالل السنوات 
التي تليه )اإلطار 2-6(. ورغم أن النزاعات الكبرى، 
كالحرب العالمية األولى والثانية، قد تخفض من عدم 
المساواة في الدخل )وذلك بالدرجة األولى من خالل 

زيادة قوة التفاوض لدى العمال، حين تتزايد الحاجة 
من  التجريبية  األدلة  تظهر  الجماعية(،  التعبئة  إلى 
في  المساواة  عدم  بأن  حديثة  )داخلية(  نزاعات 
الدخل يتزايد أثناء النزاع العنيف واألعوام الخمسة 
بعد  المعتادة  اإلعمار  إعادة  أنشطة  من  األولى 
بالنزاع  المتصل  المساواة  عدم  وارتفاع  الحرب132. 

بعض أشكال عدم 
المساواة األفقي 
يزداد قبل النزاع، وفي 
مرحلة النزاع، وخالل 
السنوات التي تلي 
اإلطار 2-6نشوب النزاع مباشرًة

المعهد الدولي لبحوث السالم في أوسلو  النزاع المسلح الداخلي وأوجه عدم المساواة األفقي 

على  أثر  من  الداخلي  المسلح  النزاع  يحدثه  ما  يتخذ  قد 
أوجه عدم المساواة األفقي مناٍح عدة، فيخفف من عدم 
أخرى.  حاالت  في  شدة  ويزيدها  حاالت1،  في  المساواة 
على  كلفتها  أشد  الداخلي  النزاع  أعباء  بلغت  إذا  فأواًل، 
األفقي.  المساواة  عدم  أوجه  تزداد  قد  الفقراء2،  أفقر 
شهدت  التي  والمناطق  البلدان  من  العديد  لدى  وكان 
النزاع المسلح قدرًا كبيرًا من أوجه عدم المساواة األفقي 
النزاع، وازدادت تلك األوجه شدة حين تعرضت  حتى قبل 
أشد فئات السكان حرمانًا آلثار النزاع إلى حد غير متناسب 
الداخلي  النزاع  يظل  ما  كثيرًا  وثانيًا،  الفئات.  بقية  مع 
المسلح محدود النطاق أو مركزًا في مناطق محددة من 
من  فيها  يقطن  من  مع  المناطق،  تلك  تعزل  وقد  البلد. 
فئات، عن باقي المجتمع واالقتصاد. وتعاني مناطق بقدر 
في  والخسائر  والمباني  المرافق  دمار  من  متناسب  غير 

األرواح البشرية.

قد تنحسر هذه النتائج في مرحلة ما بعد النزاع، إذ ينتعش 
بعض  )في  مباشرة  تكاليف  النزاع  يفرض  وال  االقتصاد 
المناطق(3. ولكن إعادة توزيع النفوذ والموارد بعد النزاع يعتمد 
على نتيجة النزاع. وقد تتوقف أنماط عدم المساواة في تلك 
المرحلة على ما إذا كانت النتيجة اتفاقًا بعد النزاع يؤمن مصالح 

كلٍّ من الخاسرين والظافرين.
وفي السنوات السابقة للنزاع المسلح، يزداد عدم المساواة 
في معدالت وفيات الرضع على الصعيد اإلقليمي وتستخدم 
هذه المؤشرات في هذا السياق كمؤشر بديل ألحد أبعاد عدم 
خالل  التزايد  هذا  ويستمر  )الشكل(=.  األفقي  المساواة 
السنوات التي تلي نشوب النزاع مباشرة )بين السنة األولى 
والخامسة(، ويتسق هذا مع تزايد عدم المساواة األفقي أثناء 
النزاع. بيد أن التسارع هذا يفقد زخمه بعد 5 إلى 10 سنوات. 
ولذا، تشير أدلة إلى أن مرحلة ما بعد النزاع ترتبط مع انخفاض 

في مقياس ألحد أبعاد عدم المساواة األفقي.

عدم المساواة في معدالت وفيات الرضع على الصعيد اإلقليمي قبل نشوب النزاع وبعده

ف النزاع في هذا السياق بأنه النزاع الذي يسقط خالله في المعارك ما ال يقل عن ألف ضحية.  مالحظة: يمثل المحور السيني عدد السنوات قبل نشوب النزاع وبعده. ويعرَّ
والمحور الصادي هو المتوسط العالمي النحراف البلدان عن مستواها المتوسط من عدم المساواة األفقي. وبعبارة أخرى، فهو يلتقط ما إذا كان عدم المساواة األفقي 

في البلدان أعلى أم أقل من المعتاد. ويقاس عدم المساواة على الصعيد اإلقليمي كالنسبة بين اإلقليم األفضل أداًء وذلك األسوأ أداًء من حيث معدالت وفيات الرضع.
.Dahlum and others forthcoming :المصدر
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عدم المساواة في 
الدخل يتزايد أثناء النزاع 

العنيف واألعوام الخمسة 
األولى من أنشطة 

إعادة اإلعمار المعتادة 
بعد الحرب، ويمكن أن 

توسع النزاعات العنيفة 
أوجه عدم المساواة في 
مجاالت أخرى من التنمية 
البشرية، كالصحة والتعليم

العنيف ليس دائمًا، إال أن انخفاضه ثانية يستغرق من 
19 إلى 22 عامًا، وقد يتطلب رجوع مستويات عدم 
المساواة في الدخل إلى ما كانت عليه قبل الحرب 

40 عامًا إذا استمر السالم 133.
عدم  أوجه  العنيفة  النزاعات  توسع  أن  ويمكن 
البشرية،  التنمية  من  أخرى  مجاالت  في  المساواة 
كالصحة والتعليم. وذلك أن النزاعات العنيفة تؤثر 
سوء  فتنشر  الفقراء:  على  متناسب  غير  حد  إلى 
التغذية، ووفيات األطفال، وعدد األفراد المحرومين 
الصالحة  المياه  إلى  الوصول  على  القدرة  من 
للشرب134. ونظرًا إلى أن اإلنفاق االجتماعي غالبًا ما 
ينخفض نتيجة لتزايد اإلنفاق العسكري135، يضعف 
العامة، وهو مصدر محتمل  الخدمات  تقديم  أيضًا 
آخر لتزايد أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية.
والحؤول دون العنف في مرحلة مبكرة من النزاع 
الشقاء  لتفادي  األفضل  المنهجية  شك،  دون  هو، 
والموت وغير ذلك من أضرار النزاع العنيف. والعنف 
والنظم  الحوافز  تعمل  اندلع  فمتى  بالمسار:  رهن 
على  الضوء  تسليط  من  بد  فال  يديمه.  نحو  على 
مرحلة  في  المجموعات  بها  تشعر  التي  المظالم 
ضعف  ومكامن  اإلقصاء  أنماط  الستجالء  مبكرة 
من  الوقاية  خلت  فإذا  ومعالجتها136.  المؤسسات 
التي  النزاع،  بعد  ما  تسويات  تتيح  لربما  الفعالية، 
وقد  السياسي  النفوذ  مشاركة  عن  تسفر  ما  غالبًا 
لتفادي  فرصة  االقتصادي،  التوزيع  إعادة  تشمل 

االنزالق إلى النزاع مرة أخرى137.

أوجه عدم المساواة يمكن أن تتراكم 
مدى الحياة، عاكسًة اختالالت عميقة 

في موازين القوى

الكشف عن  منهجية مزدوجة في  الفصل  اتبع هذا 
بين  تبرز من خاللها وتتكاثر وتستمر  التي  اآلليات 
األجيال أوجه عدم المساواة في المجاالت الرئيسية 
من التنمية البشرية. وبّين أيضًا كيفية ترابط مجاالت 
عدم  أوجه  لتنقل  وتفاعلها،  تلك  البشرية  التنمية 

المساواة من مجال من التنمية البشرية إلى آخر.

الحياة،  دورة  منظور  من  األول  القسم  وانطلق 
الوالدين  ظروف  بأن  القائلة  الحجة  إلى  مستندًا 
صحة  على  كثيرًا  تؤثر  واالقتصادية  االجتماعية 
يشّكل  ما  المبكرة،  المراحل  في  ونموهم  األطفال 
بدوره طريقة استفادة األطفال من التعليم الشامل 
في المرحلتين االبتدائية والثانوية. ويؤّلف تحصيل 
الناجحة في سوق  للبداية  العلمي منطلقًا  األطفال 
االجتماعية  الوالدين  مكانة  ولكن  العمل. 
من  المرحلة  هذه  في  مهمة  تظل  واالقتصادية 
الشباب على معارف  الحياة. فيعتمد  مراحل دورة 
لنيل األفضلية في  والديهم وشبكاتهم االجتماعية 
االرتباط  يفضي  ثم،  ومن  العمل.  سوق  فرص 
التجانسي إلى عودة الحلقة على بدئها، فتنشأ أسر 
االجتماعية  ظروفهم  والدين  من  تتألف  جديدة 

واالقتصادية متماثلة.
الفردية  النتائج  فتخطت  الثانية  المنهجية  وأما 
هذه  وتعتبر  اآلليات.  لتلك  الكلي  اإلطار  لتبحث 
على  المساواة  عدم  أوجه  تأثير  كيفية  المنهجية 
المؤسسات وتوازنات القوى وعمل المجتمعات، وما 
إذا كانت تلك األوجه تعزز النمو االقتصادي أم ال. 
ومن النقاط الرئيسية أن طبيعة عدم المساواة مهمة 
تكون  قد  الفئات  بين  المساواة  فأوجه عدم  أيضًا: 
الحد الفاصل بين الحرب والسالم، فاتخاذ القرارات 
بشأنها محوري ألي توسيع للكفاءات على الصعيدين 

الفردي والمجتمعي.
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ما وراء المتوسط
يركز القسم األول من هذا التقرير على أوجه عدم المساواة في اإلمكانات، التي ال تنحصر في الدخل. وفي الوقت نفسه، يشير الجزء األول 
إلى وجود فوارق شاسعة حتى ضمن الشريحة السكانية الواحدة، وال سيما الشرائح الدنيا، إال أن وضع مؤشرات، كنسبة الفقر، ال يرصد ما 
يحدث للمهملين، وال ألولئك الذين يقعون ضحية العوز حتى وإن نفدوا من الحرمان1. كما يشدد القسم األول على أن طرفًا ال يستهان به 
من عدم المساواة يعود إلى أوجٍه أفقية، أي عدم المساواة بين المجموعات. فتتقدم بعض المجموعات فيما تتعثر أخرى وُتمنع، عمدًا 
في بعض األحيان، من المشاركة الكاملة في االقتصاد والمجتمع. ورغم الدعوة القوية في أهداف التنمية المستدامة إلى جمع البيانات 

عن عدم المساواة بين المجموعات، كثيرًا ما تبقى هذه المعلومات عرضة للتجاهل، وال تتوفر أصاًل في بعض األحيان.

بين هذه الجوانب قاسٌم مشترٌك: فهي تخفي وراء 
المتوسطات أنماطًا من عدم المساواة، تضّر بالتقدم 
هذه  الثاني  القسم  البشرية2. ويتناول  التنمية  في 
وراء  ما  إلى  يذهب  فهو  مباشرة.  المسألة 
توزيع  في  يحدث  ما  ليرصد حقيقة  المتوسطات3 
الدخل والثروة، ويكشف عن أنماط  تطور عمليات 
التوزيع4. ويرّكز على عدم المساواة بين الجنسين، 
وهو الوجه الُنُظمي األوسع انتشارًا بين أوجه عدم 
المساواة األفقي، والذي غالبًا ما يحجبه تحّيٌز في 
عالم  في  بالنساء  يضّر  وتحليلها  البيانات  جمع 
نهاية  في   1-3 اإلضاءة  ن  وتبيِّ للرجال”5.  “مصّمم 
داخل  بل  البلدان،  داخل  البحث  أهمية   3 الفصل 
األسر المعيشية، من أجل تحديد الذين ُأهِملوا وقد 

حجبتهم المتوسطات.
القياس  بجودة  المساواة  لعدم  التصدي  ويبدأ 
المقاييس  على  االعتماد  أن  والواقع  والبيانات. 
الموجزة هو أحد أهم مكامن الضعف التي تشوب 
الخطاب العام بشأن عدم المساواة، مع أن اختيار 
تلك المقاييس ليس مسألة سهلة )اإلضاءة 3-2 في 
نهاية الفصل 3(، وال هو مجّرد شاغل أكاديمي، بل 

بعٌد جوهري في صنع السياسات.
ما  تحديد  في  الموجزة  المقاييس  تخفق  وقد 
يشغل الناس حقيقة من توزيع الدخل والثروة وغير 
ذلك من نتائج التنمية البشرية. فحصة نسب الدخل، 
الفقراء  بين  التنازلية  التحويالت  تراعي  ال  مثًال، 
وهي   ،)1-3 اإلضاءة  في  إليه  المشار  النحو  )على 
ما  وكثيرًا  للسياسات.  حاسمة  أهمية  ذات  مسألة 
ُيقاس عدم المساواة في الدخل باستخدام معامل 
جيني، الذي يراعي التحويالت التنازلية في مختلف 
هذا  في  كثيرًا  وُيستخدم  التوزيع،  عملية  مراحل 
التقرير نظرًا لشيوع اعتماده في السياسات والعديد 
يعطي  ال  قد  ولكنه  المساواة،  عدم  دراسات  من 
من  بد  ال  وبالتالي  الناس،  يهم  عّما  كاملة  صورة 

استكماله بالمزيد من المعلومات.

وتراعي المقاييس الموجزة أطرافًا مختلفة من 
أحكام  على  مقياس  كل  وينطوي  التوزيع،  عملية 
واألكثر  فقرًا  لألشد  الدخل  حصص  قيمة  بشأن 
األحكام  هذه  ى  ُتسمَّ األحيان،  بعض  وفي  ثراء. 
ح  “أوزانًا” في داّلة لقياس الرفاه االجتماعي. ويرجِّ
ليس  لكن  ضمنًا،  األوزان  هذه  موجز  إحصاء  كل 
وقد  األحيان.  معظم  في  المطلوبة  بالشفافية 
أوزانًا  الموجزة  اإلحصاءات  بعض  َيستخدم 
اجتماعية ال تعّبر عن القيم االجتماعية. وأفاد توني 
ستينات  أواخر  في  الصادر  بحثه  في  أتكنسون، 
المساواة  عدم  قياس  مشكلة  بأن  الماضي،  القرن 
إحصاءات  باستخدام  الراهن  الوقت  في  “ُتقاَرب 
النهج  أن  إال  موجزة، على غرار معامل جيني]...[ 
الرفاه  دااّلت  في  فالنظر  مضلِّل،  هذا  التقليدي 
المقاييس  هذه  عليها  تشتمل  التي  االجتماعي 
ح  ُيظهر، في بعض الحاالت، أن لها خصائص ال ُيرجَّ
إلى  تدعو  مسّوغات  من  وما  مقبولة،  تكون  أن 
 ]...[ القيم االجتماعية.  بأنها تتماشى مع  االعتقاد 
وآمل التخلي عن هذه المقاييس”6. وبعبارة أخرى، 
يحّدد مفهوم عدم المساواة، عند استخدامه، وما 
إليه  ينطوي عليه من أحكام أخالقية، ما سيؤول 

البحث من نتائج7.
والحال أن معامل جيني أكثر مراعاًة لتحويالت 
الدخل في وسط التوزيع منه في أسفله أو أعاله، 
والثروة  الدخل  ديناميات  معظم  أن  حين  في 
هذين  على  البلدان،  من  العديد  وفي  تحُدُث، 
وعلى  ويترّكز،   .)3 )الفصل  التوزيع  من  الطرفين 
عدم  على  العمل  من  كبير  قدر  الخصوص،  وجه 
المساواة في األعلى، بحيث تفتقر المقاييس التي 
الحاالت  بعض  وفي  المائة،  في   10 أعلى  ترصد 
يمّكنها من  الذي  الوضوح  إلى  المائة،  1 في  أعلى 

التقاط تراكم الدخل والثروة.
وباإلضافة إلى ذلك، يتفاعل المفهوم والمقياس، 
ويؤثر كل منهما على كيفية تطّور اآلخر. وكما يتبّين 



من مثال دليل التنمية البشرية، الواسع االستخدام 
في تقارير التنمية البشرية، من غير الدقيق تاريخيًا 
عدم  لمقاييس  المحوري  األساس  أن  االفتراض 
المساواة ُوِضع قبل استخدام هذه المقاييس.  فكما 
“تقريبي  الدليل كمقياس  اعُتِمد  أمارتيا سين،  أفاد 
وإجمالي” لإلمكانات األساسية، وال تزال جوانب منه، 
محطَّ  السنين،  مّر  على  ُأدخلت  التي  كالتغييرات 
تقديرات  في  يصح  نفسه  القول  ولكن  جدل8. 
االقتصادية  المجاميع  وأصل  القومية،  الحسابات 
الكلية مثل الناتج المحلي اإلجمالي. وقد يشار، في 
اللجنة  أقّرتها  التي  اإلحصائية  األدلة  منظومة 
القومية  الحسابات  إلى  المتحدة،  لألمم  اإلحصائية 
تظل  أنها  غير  به،  المساس  يجوز  ال  فكري  كبنيان 

مجرد بنيان للفكر وليس أكثر.
تاريخ   )Diane Coyle( كويل  ديان  تتّبَعت 
اإلجمالي،  المحلي  والناتج  القومية  الحسابات 
فاستذَكَرت الجدل الذي ُأثير في الواليات المتحدة 
األمريكية، في أربعينات القرن الماضي، بشأن ما إذا 
الناتج  في  الحكومي  اإلنفاق  إدراج  ينبغي  كان 
التجارة  وزارُة  آنذاك،  فأّيدت،  اإلجمالي9.  المحلي 
كوزنتس  سيمون  أن  إال  الحكومي،  اإلنفاق  شموَل 
لقياس  المؤّسس  األب  وهو   ،)Simon Kuznets(
الناتج المحلي اإلجمالي، ارتأى استثناء ذلك اإلنفاق، 
وذلك ألسباب منها أنه اعتبر أن اإلنفاق الحكومي، 
في بعض أوجهه، ال يعّزز الرفاه بالضرورة. وخُلَصت 
كويل إلى أن قرار شمول اإلنفاق الحكومي في الناتج 
الدور  على  بالغة  آثار  له  كانت  اإلجمالي  المحلي 
المتوقع من الحكومة في االقتصاد، أي كجهة وكيلة 
تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة من القطاع 
الخاص )وهو النهج نفسه الذي نادى به جون ماينارد 
هيو  وذهب   .))John Maynard Keynes( كينز 
روكوف )Hugh Rockoff( إلى أبعد من ذلك، ليبّين 
أن إحصاءات اقتصادية، من قبيل مؤشرات األسعار 
مريرة  مناقشات  من  نشأت  إنما  البطالة،  ومعدالت 
جوهرها  في  هي  االقتصادية،  السياسات  بشأن 

مناقشات بشأن توزيع الدخل10.
وال ريب في أن القياس يؤّثر على السياسة، غير أن 
القضية أكثر تعقيدًا من مجرد القياس. فاالتفاق على 
النظر ما وراء المقاييس الموجزة لعدم المساواة في 
الدخل هّين مقارنة مع توفير البيانات الالزمة لذلك. 
من  الموجزة  المقاييس  ُتبنى  البيان،  من  وبمزيد 
أن تصهرها في إحصاء  بعد  التوزيع  معلومات عن 
موجز واحد، مع أن البيانات اإلحصائية عن التوزيع 
مبتكرة،  جهود  وبفضل  المعالجة.  تنقصها  ما  غالبًا 
متنوعة  مصادر  من  المعلومات  جمع  إلى  استندت 

اآلن  الممكن  من  بات  والثروة،  الدخل  توزيع  بشأن 
إجراء تقديرات، على مستوى أدّق، عن كيفية توزيع 
التوزيع  ر  السكان، وتغيُّ الدخل بين مختلف شرائح 
على مّر الزمن. وتوّفر قواعد بيانات عدة، ذات نطاق 
من  مجموعات  عن  التقديرات  عالمي،  أو  إقليمي 
فتلبي  عديدة،  زمنية  فترات  مدى  وعلى  البلدان، 
الطلب المتزايد على التقديرات، القابلة للمقارنة بين 
البلدان، عن أوجه عدم المساواة. ورغم اّتساق قواعد 
الدخل  مفاهيم  تتباين  كبير،  حدٍّ  إلى  البيانات 
كبيرة في  فوارق  إلى  يفضي  ما  فيها،  المستخدمة 
االستنتاجات بشأن قضايا عدة، كمدى تأثير إعادة 
االطالع  )يمكن  المساواة  عدم  على  المالي  التوزيع 

على اإلضاءة 3-3 في نهاية الفصل 3(11.
وذهابًا إلى ما وراء المتوسط، يتألف القسم الثاني 
من فصلين. يستعرض أولهما، الفصل 3، آخر النتائج 
بشأن مستويات عدم المساواة في الدخل والثروة 
المساواة،  عدم  واتجاهات  الضرائب،  حساب  قبل 
السكان  من  المائة  في   1 أغنى  أن  إلى  ويخلص 
سيستحوذون على 35 في المائة من الثروة العالمية 
بحلول عام 2030، في حال بقاء األمور على ما هي 
عليه. ويتناول الفصل هذه االتجاهات مفّصلًة حسب 
المناطق، مستخدمًا بيانات حديثة وطرائق جديدة 
لمسح عدم المساواة في الدخل، قبل أن يستقصي 

ز الثروات. ديناميات َتركُّ
استجالء  في  مبتكرة،  طرائق  استخدام  وأسفر 
نشوء عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة، عن 
لدى  الثروات  لمراكمة  خفّية،  كانت  أنماط،  التقاط 
الشرائح العليا في العديد من البلدان. وينبغي التوصل 
إلى فهم عميق لمحركات المراكمة هذه، وُيرّجح أن 
تختلف من بلد إلى آخر. )فأظهر، على سبيل المثال، 
الواليات  في  دخًال  الناس  أعلى  أن  حديث  تحليل 
المتحدة األمريكية يحّققون مكاسبهم جّراء إنشاء 
أعمالهم التجارية الخاصة أو إدارتها، وليس من رأس 
المال النقدي(12.وما زالت األساليب المبتكرة المعروضة 
وتتطّلب  التطوير،  مرحلة  في  الفصل  هذا  في 

افتراضات ال تزال مثار جدل في األدبيات13.
والقرارات  االفتراضات  بشأن  واضح   3 والفصل 
الالزمة للتعامل مع الصعوبات التي تطرحها البيانات، 
يؤدي،  أن  شأنه  من  الذي  التدقيق  على  وللتشجيع 
بمرور الوقت، إلى تحسين البيانات والمعلومات حول 
عدم المساواة. وغني عن الذكر أن أكثر اإلحصاءات 
االقتصادية رسوخًا يشوبها بعض اإلبهام، ويحاجج 
هذا الفصل بأن االبتكارات في قياس عدم المساواة 
في االقتصاد يمكن أن تفتح الطريق أمام أساليب أكثر 
منهجيًة لقياس توزيع الدخل والثروة والتبليغ عنه. 
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ومن شأن هذا التبليغ أن يكّمل المقاييس اإلجمالية، 
رات في  كمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي والتغيُّ
معامل جيني، التي تغلب على المؤلفات والسياسات 

في الوقت الراهن.
الجنسين.  بين  المساواة  4 عدم  الفصل  ويتناول 
ورغم الدالئل على إحراز تقّدم في هذا المجال، يبّين 
هذا الفصل أن هذا التقّدم يتباطأ. وفي الواقع، هناك 
نتيجًة  المساواة،  عدم  بعودة  تنذر  مقلقة  عالمات 
الرتداد المعايير االجتماعية، كما ُيالَحظ في نصف 
البلدان التي تتوّفر عنها بيانات. صحيح أن معظم 
الفتيات في جميع أنحاء العالم يحّققَن إنجازات في 
األساسي من المجاالت، مثل التعليم االبتدائي، وأن 
النساء  بينما  بديهية. ولكن  العملية  اإلنجازات  هذه 

المعّززة  المقاصد، فتبقى اإلمكانات  تتغّير  يتقّدمَن، 
التي تحقق لهّن التمكين االستراتيجي بعيدة المنال 
بين  المساواة  عدم  أوجه  أن  الفصل  ويوّثق  غالبًا. 
الجنسين، المتعددة األبعاد، تخترق الحياة بدرجات 
متفاوتة في جميع البلدان النامية والبلدان المتقدمة 
المنشأ  ثقافية  األوجه  هذه  وألن  سواء.  حدٍّ  على 
يبقى  االجتماعية،  األعراف  في  الجذور  وعميقة 
في  متفشية  آفة  الجنسين  بين  والتمييز  التحّيز 
الفصل كيف أن  المؤسسات االجتماعية14. ويناقش 
تحديات الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين 
تتراوح بين كيفية تهيئة الظروف المواتية للتغيير 
الثقافي وكيفية تفادي ردود الفعل المجتمعية على 

التقّدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
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نشر اإلحصاءات المحّدثة، 
والموّحدة المعايير 

 والمعترف بها عالميًا 
هو مفتاح التصدي 

لعدم المساواة

قياس عدم المساواة في الدخل والثروة
مساهمة من مختبر الالمساواة العالمية 

األهمية،  غاية  في  الوقائع  من  المستمّدة  العامة  والمناقشات  له.  التصدي  نحو  أساسية  خطوٌة  الدخل  في  المساواة  عدم   قياُس 
تحدد مدى قبول المجتمعات بعدم المساواة، والسياسات التي ينبغي تنفيذها للحد منه، عالوة على القرارات الصعبة بشأن أنواع الضرائب 

التي يجب فرضها.

من الضروري توّخي الوضوح في ديناميات الدخل 
ع  وتتبُّ العامة،  السياسات  تقييم  أجل  من  والثروة 
تشمل  أوسع  اقتصادات  نحو  الحكومات  تقّدم 
الجميع. والبيانات الوافية عن الدخل والثروة الزمة 
لمكافحة التجّنب القانوني للضرائب والتهّرب غير 
القانوني منها، ممارسات انتشرت بفعل ضبابية في 
هذه  تبديد  شأن  ومن  العالمي1.  المالي  النظام 
الضبابية إلى مزيد من الشفافية أن يدعم تحقيق 
السياسات  على  العائدات  من  األقصى  الحد 
الضريبية، وذلك ضمن مجموعة السياسات الرامية 
تمويل  وإلى  المساواة،  عدم  من  الحد  إلى 

االستثمارات تحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة2.
وتكتنف ملكيَة األصول في العالم، وال سيما المالية 
المال  رأس  مراكمة  رصد  تجعل  تكاد  سرّيٌة  منها، 
مستحيًال، وتحول دون التأكد من أن أصحاب أعلى 
المداخيل والثروات يدفعون نصيبهم المنصف من 
الضرائب. وصحيح أن تقدمًا ُأحرز في الشفافية منذ 
األزمة المالية في عام 2008، إال أنه بطيء ومحدود 
ر حصة  مقارنًة بما تتطلبه مواجهة هذا التحدي. وُتقدَّ
الثروة العالمية المخبأة في المالذات الضريبية بنحو 

8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي3.
إزاء ديناميات  الشفافية  وما هو سائد من عدم 
معظم  فلدى  سياسي،  خيار  هو  والثروة  الدخل 
الحكومات معلومات مفّصلة بشأن أعلى المداخيل 
والثروات، أو يمكنها الحصول عليها إن شاءت، إال 
أنها ال تجاهر بها. والمفارقة في العصر الرقمي هي 
أن الشركات المتعددة الجنسيات تمتلك معلومات 
مفّصلة عن األفراد، ويمكنها االتجار بها في السوق 
العالمية؛ في حين يتعّذر على عامة الناس الحصول 
على معلومات أساسية بشأن كيفية توزيع النمو في 
الدخل والثروة بين السكان. واإلحصاءات العامة ال 
تنظر ما وراء المتوسطات، إال نادرًا. وهذا من مكامن 
الضعف التي تشوب قياس أوجه عدم المساواة في 
عدم  خصوصًا  أخرى،  مجاالت  وفي  االقتصاد 
فيها  تدّقق  ال  أوجه  وهي  التلوث،  في  المساواة 

معظم المؤسسات اإلحصائية )الفصل 5(.

 التصدي لعدم المساواة 
يبدأ بحسن القياس

المعايير  والموّحدة  المحّدثة،  اإلحصاءات  نشر 
لعدم  التصدي  مفتاح  هو  عالميًا  بها  والمعترف 
موّحدة  إحصاءات  إصدار  أن  والواقع  المساواة. 
من  بدءًا  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  عن  المعايير 
األمم  نظام  وبفضل  الماضي،  القرن  خمسينات 
المتحدة للحسابات القومية، كان له آثار بالغة على 
توجيه المناقشات حول السياسات وعملية صنعها 
المرّجح  ومن  الماضية4.  السبعة  العقود  مدى  على 
أيضًا أن يسهم جيل جديد من اإلحصاءات المفّصلة 
وفقًا لفئات الدخل )الحسابات القومية التوزيعية( في 
ويتطلب  السياسات5.  عن  المناقشات  وجهة  رسم 
القبيل ونشرها جهودًا من  وضع مؤشرات من هذا 
السياسات  صانعي  من  كافة،  الفاعلة  األطراف 
واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني. وأوجه التآزر 
بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالشفافية تظهر 
عندما ينشر صحافيون، مثًال، معلومات عن التهّرب 
من الضرائب، ثم يحّللها بعض الباحثين، ومنهم في 

مختبر الالمساواة العالمية6.
ويناقش هذا الفصل التحديات والتطّورات األخيرة 
في  فادح  نقص  لسد  البيانات  وجمع  المنهجية  في 
جديدًا  دليًال  فيقّدم  البشرية،  التنمية  عن  البيانات 
للشفافية في بيانات عدم المساواة. ومن ثمَّ يستعرض، 
بيانات  قاعدة  من  مستقاة  بيانات  إلى  باالستناد 
تقرير  من  مستمد  وتحليل  العالمية  الالمساواة 
عدم  بشأن  االستنتاجات  آخر  العالمية،  الالمساواة 
المساواة في الدخل على صعيد العالم. ويرصد الفصل، 
أيضًا، عدم المساواة في الدخل في ثالث مجموعات 
م تطور مسار عدم المساواة عن طريق  من البلدان، ويقيِّ
المقارنة بين معدَلي نمو الدخل ألدنى 40 في المائة 
ولمجموع السكان، وهذا من مقاصد الهدف 10 من 
األولى هي  والمجموعة  المستدامة.  التنمية  أهداف 
مجموعة البلدان األفريقية، حيث أتيحت في اآلونة 
األخيرة تقديرات جديدة عن عدم المساواة. والمجموعة 



قياسًا إلى أساس دليل 
جديد لشفافية بيانات عدم 
المساواة، يتدّرج من 0 إلى 
20، ما أحرز بلد أكثر من 15 
نقطة، بل راوحت عشرات 
البلدان على درجة الصفر

الثانية هي مجموعة بلدان البريكس )االتحاد الروسي، 
الثالثة هي  والبرازيل، والصين، والهند(. والمجموعة 
مجموعة البلدان األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، 
مع اإلشارة إلى األثر النسبي للسياسات المختلفة على 
توزيع الدخل. وأخيرًا، ينصرف الفصل إلى قياس عدم 

المساواة في الثروة في جميع أنحاء العالم.

قياس فجوة الشفافية

تبقى البيانات الالزمة لرصد عدم المساواة في الدخل 
العالم )الشكل 1-3(.  والثروة نادرة في جميع أنحاء 
األجهزة  تعمد  بلد،  أي  في  المساواة  عدم  ولقياس 
لألسر  إنتاج مسوح  إلى  الوطنية سنويًا  اإلحصائية 
المعيشية غنية بالمعلومات، ترصد الظروف المعيشية 
لألفراد. كما تعمد إدارات الضرائب، كل سنة، إلى إصدار 
سجالت إدارية عن ضريبة الدخل والثروة. ولتتبع عدم 
المسوح  بيانات  ُتربط  الدخل والثروة،  المساواة في 
بالبيانات الضريبية، فتستخرج من األخيرة معلومات 
عن الدخل الذي بلغ عنه فرد شارك في مسح للظروف 
المعيشية. إال أن المعلومات المترابطة، المستقاة من 
بيانات المسوح والضرائب، هي استثناء ال يوجد إال في 
بلدان قليلة، على غرار السويد وغيرها من بلدان الشمال 
األوروبي. وحتى تلك البلدان شهدت تراجعًا في قدرتها 
على قياس عدم المساواة على مدى العقود األخيرة، 
وأحد أسباب ذلك هو إخفاء قدر كبير من الثروة في 
أصول مالية خارجية، وغياب نظام التسجيل الدولي 

الالزم لتتبعها7.
وفي العديد من البلدان، ال ُتتاح البيانات الضريبية 
لعامة الناس. ولطالما ارتبط إصدار البيانات الضريبية 
اإلدارية بفرض ضريبة على الدخل والثروة في البلد. 
فإقرار ضريبة الدخل في الواليات المتحدة األمريكية 
في عام 1913، وفي الهند في عام 1922، هو ما حدا 
باإلدارات العامة في هذين البلدين إلى نشر إحصاءات 
عن تلك الضريبة. ولهذه المعلومات أهمية بالغة، إذ 
تمّكن اإلدارات الضريبية من توّخي الدقة في تسجيل 
بالضرائب  والمكّلفين  عين  للمشرِّ وتتيح  الضرائب، 
معلومات بشأن السياسة الضريبية. إال أن الحكومات ال 

تحّبذ، أحيانًا، نشر هذه المعلومات8.
بيانات ضريبية جديدة  بلدان عدة  نشرت  وبينما 
خالل العقد الماضي، توقفت عن نشرها أخرى. وُتفقد 
بإلغاء  المساواة  عدم  لقياس  اإلحصائية  األدوات 
الثروة. وهكذا،  أو  الدخل  للضرائب على  الحكومات 
باعثًا على  اإلدارية  الضريبية  البيانات  يكون تدهور 
والدخل  الثروة  بشأن  الوافية  المعلومات  القلق، ألن 
ع أوجه عدم المساواة وتوجيه المناقشات  مفتاح إلى تتبُّ

العامة. ولكن الوضع في العديد من البلدان ال يتحّسن، 
بل يزداد سوءًا.

بيانات  لشفافية  دليل جديد  أساس  إلى  وقياسًا 
بلد  أحرز  ما   ،20 إلى   0 يتدرج من  المساواة،  عدم 
أكثر من 15 نقطة، بل راوحت عشرات البلدان على 
درجة الصفر )الشكل 3-1(. وتندر البيانات، خصوصًا، 
في أفريقيا وآسيا الوسطى. وهذا الدليل البسيط ما 
زال في طور البداية، غير أنه سيتحّسن مع إصدار 
مزيد من المعلومات بشأن ضرائب الدخل والثروة، 
لمحة  يقدم  ذلك،  ومع  المسوح.  بيانات  وإتاحة 
إجمالية عن الجهود الالزمة إلتاحة بيانات واضحة 

عن عدم المساواة.
وعلى الرغم من قلة البيانات الرسمية المتاحة، سّلط 
الجمع بين مصادر متعددة أضواء جديدة على عدم 
الصحافة  فأدت  والثروة.  الدخل  في  المساواة 
االستقصائية دورًا حاسمًا، إذ أتاحت معلومات جديدة 
أثرت على المناقشات العامة وصنع القرار )اإلطار 1-3(.

العثور على مصادر للبيانات بشأن عدم 
المساواة في الدخل على صعيد العالم

ُأنشئت قواعد بيانات عديدة لعدم المساواة في الدخل 
على مدى العقود الماضية9. وتشمل PovcalNet التي 
أنشأها البنك الدولي، وتقدم بيانات عن عدم المساواة 
مستمدة من مسوح األسر المعيشية؛ وقاعدة بيانات 
القومية  الحسابات  تنتج  التي  العالمية  الالمساواة 
التوزيعية باالستناد إلى بيانات الضرائب، والمسوح، 
والحسابات القومية؛ ومركز لكسمبرغ للبيانات الشاملة 
لعدة بلدان10 الذي يوائم، إلى درجة شديدة التفصيل، بين 
مفاهيم الدخل والثروة في البلدان الغنية، مستخدمًا 
مسوح األسر المعيشية؛ وقاعدة بيانات توزيع الدخل 
الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية11، التي 
تضم بيانات مسوح توزيعية لالقتصادات المتقدمة؛ 
أنشأتها  التي  المساواة  بيانات مشروع عدم  وقاعدة 
صناعية  بيانات  تستخدم  التي  تكساس12،  جامعة 
وقطاعية لقياس عدم المساواة؛ ومركز بيانات االلتزام 
باإلنصاف، الذي يقدم معلومات بشأن الوقع المالي، أي 
آثار الضرائب والتحويالت على مختلف فئات الدخل13؛ 
وقاعدة بيانات التفاوت في الدخل على الصعيد العالمي، 
لها المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية  التي يشغِّ
من  مجموعة  وتقدم  المتحدة،  األمم  لجامعة  التابع 
إحصاءات عدم المساواة في الدخل في عدة بلدان14. 
إقليمية مفّصلة، على غرار  بيانات  كما توجد قواعد 
ألمريكا  واالقتصادية  االجتماعية  البيانات  قاعدة 
من  وتتألف  الكاريبي15،  البحر  ومنطقة  الالتينية 
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الشكل 1-3

الشفافية بشأن بيانات عدم المساواة شبه مفقودة في عشرات البلدان
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مؤشر جودة �يانات عدم المساواة

9

لمحة عن مؤشر جودة �يانات عدم المساواة: 
يقيس المؤشر المعني بجودة ال�يانات وبتوفرها ما هو متاح حاليًا من �يانات عن عدم المساواة في العالم. ويت�اوح المؤشر �ين صفر (عندما يفتقر البلد المعني 

إلى مسوح أو �يانات ض���ية �تيح �تّبع عدم المساواة) و20 (وهي الحالة الُمثلى التي تكون فيها مسوح و�يانات الدخل والث�وة متوفرة ومتصلة في ما �ينها). 
وال يسجل أي بلد حاليًا أكثر من 15 نقطة، وال �تجاوز �تيجة عش�ات البلدان الصفر  وفقًا لهذا المؤشر. وال�يانات نادرة خصوصًا في أف��قيا وآسيا الوسطى. 

 مالحظة: ُيظهر الدليل مستوى توّفر وجودة بيانات عدم المساواة في الدخل والثروة.
المصدر: مختبر الالمساواة العالمية http://wid.world/transparency )اطلع عليه في 30 حزيران/يونيو 2019(.
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اإلطار 1-3

الصحافة االستقصائية تكشف عن عدم المساواة

عدم  على  الضوء  تسليط  االستقصائية  الصحافة  بإمكان 
المساواة، وتوليد بيانات حول أوجه منه، إما ال تتوفر معايير 
النفوذ  توزيع  في  لخلل  نتيجة  خفية  ظلت  أو  لقياسها 
)الفصل 2(. وقد يتطلب التوصل إلى توافقات جديدة على 
نطاق واسع حول تقييم من الذي ُيهمل، وتقدير شدة ترّكز 
الثروة سنوات، ال بل عقودًا، لوجود عقبات تتنّوع بين الفساد 

وتأثير مجموعات الضغط.
وقد أدت الصحافة االستقصائية دورًا بارزًا في إطالع الرأي 
العام على أبعاد هامة من عدم المساواة. فبات لدينا اليوم 
بسبب  المخفية  الثروات  عولمة  عن  المعلومات  من  مزيد 
مكاشفات على غرار وثائق بنما أو أوراق الجنة1. وعلى الطرف 
اآلخر من التوزيع، تمكنت الصحافة غير المركزية، التي تستند 
إلى البحث االستقصائي، ودوريًا، من  كشف إساءات تتعرض 
لها الفئات المحرومة: فالصحافة هي أمل الفئات المستبعدة 

األخير حين تعجز سائر آليات إعالء  الصوت2.
والمعارضة  الحرة  الصحافة  بأن  سين  أمارتيا  حاجج 
المبكر  لإلنذار  فعالة  منظومة  فان  يؤلِّ النشطة  السياسية 
السياسي  الضغط  ألن  المجاعات،  وقوع  دون  تحول 
المنوال  التحرك3. وعلى  بالمعلومات يدفع نحو  المشفوع 
التصدي  في  مهم  بدور  اإلعالم  وسائل  اضطلعت  نفسه، 
بالبشر،  كاالتجار  البشرية،  التنمية  تعيق  التي  للسلوكيات 
وتزويج  األطفال؛  وتشغيل  االسترقاق؛  أسوأ،  وفي حاالت 
األطفال؛ وتشويه األعضاء التناسلية؛ وسوء التغذية، الذي 
وفي  الحياة4.  مدى  أثره  يبقى  تقّزمًا  لألطفال  يسبب 

مجاهرة الصحافة بالفساد حماية لألموال العامة أيضًا5.

دوليًا،  المنسقة  الجهود  تفضي  العولمة،  عصر  وفي 
أطراف  مالحقة  إلى  ونشرها،  المعلومات  على  للعثور 
بؤرًا  مستغلة  مختلفة،  بلدان  في  استراتيجية  بُنُهج  تعمل 
للصحافة  العالمية  والشبكة  الشفافية.  عنها  تغيب 
الصحفيين  للمحققين  الدولي  واالتحاد  االستقصائية 
الشبكات  هذه  ولدى  النهج6.  هذا  على  بارزان  مثااًلن 
والدفاع  المسؤولة  الصحافة  معايير  لوضع  إمكانات 

الضغط. مجموعات  لتأثير  التعرض  مخاطر  وتبديد  عنها، 
مالية  تحديات  المرموقة  الصحافة  تواجه  ما  وغالبًا 
وسياسية وأمنية. وحين تنتج الصحافة وغيرها من وسائل 
يبقى  العامة،  للمنفعة  ومعارف  معلومات  اإلعالم 
عليها  للحفاظ  أساسيًا  المباشر  وغير  المباشر  الدعم 
يتعرض  أن  ويمكن  العجز7.  في  وقوعها  دون  والحؤول 
ظواهر  وهي  والتهجم،  والتخويف  للضغوط  الصحافيون 
يتزايد انتشارها في بلدان عديدة8، ما يؤكد أهمية حماية 

والمتنوعة. والتعددية،  المستقلة،  اإلعالم  وسائل 
ويعود االستثمار في الصحافة االستقصائية المرموقة 
ردع  في  دور  من  لها  لما  جمة،  اجتماعية  بمكاسب 
السياسات  وتوجيه  الُمهَملين،  وحماية  وتقويمه،  الفساد 
البحث  من  المزيد  تحتمل  التي  المجاالت  ومن  العامة. 
وسائل  تطوير  فحصة  الدولي.  التعاون  دور  تحسين 
الرسمية  اإلنمائية  المساعدات  مجموع  من  اإلعالم 
ال تتجاوز 0.3 في المائة، وال يؤول إال نصيب ضئيل منها 

االستقصائية9. الصحافة  إلى 

مالحظات
 Alstadsæter، :1. باإلضافة إلى دور هذه البيانات في زيادة الوعي العام والمساءلة، اسُتخدمت في البحوث األكاديمية. ويمكن، كمثال على ذلك، الرجوع إلى تحليل التهّرب من دفع الضرائب
 .Brunwasser 2019; Schiffrin 2019 .5 .Schiffrin 2019 .4 .Sen 1982, 1999 .3 .Brunwasser )2019( :2.  يمكن االطالع على األمثلة والنقاش .Johannesen and Zucman )2019(
Schiffrin 2019 .7 .Brunwasser 2019; Schiffrin 2019 .6. 8. أعرب مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، في القرار 33/2، عن “قلق بالغ إزاء تزايد عدد الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم 
الذين ُقتلوا أو ُعذبوا أو احُتجزوا في السنوات األخيرة كنتيجة مباشرة لممارستهم مهنتهم” )UNHRC 2018(. 9. ال يرتبط بوضوح، خالل الفترة 2010-2015، إال مبلغ 32.5 مليون دوالر بالصحافة 
 Hamilton )2016( :وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع صافي المكاسب التي تحققها مشاريع الصحافة االستقصائية. وترد أمثلة على ذلك في .Myers and Juma )2018( االستقصائية. المرفق 1 من

 .and Sullivan )2016(
.Brunwasser )2019( and Schiffrin )2019( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

إحصاءات إقليمية منسقة، وتشغلها اللجنة االقتصادية 
الكاريبي16؛ وقاعدة  البحر  الالتينية ومنطقة  ألمريكا 
الدخل  بشأن  األوروبي  االتحاد  إحصاءات  بيانات 
المعيشية )اإلضاءة 3-1 في نهاية الفصل  والظروف 

لمزيد من المصادر(17.
وقد ساعدت قواعد البيانات هذه الباحثين، وصانعي 
السياسات، والصحافيين، وعامة الناس على التركيز على 
تطور عدم المساواة على مدى العقود الماضية. ومع أن 
الكمال يكاد يستحيل تحقيقه في قواعد البيانات المشار 
إليها، إال أن ما ينتج عنها من مجموعات للبيانات يدعم 
عدم  من  مختلفة  أوجه  عن  تصورات  إلى  التوصل 
المساواة، يتمم بعضها بعضًا. ولذا، يعتمد اتخاذ القرار 
بشأن أي من قواعد البيانات ينبغي استخدامها على 

القضايا المحددة التي تجرى دراستها18. فبعض قواعد 
البيانات، مثل PovcalNet، ُيستخدم لحساب مقاييس 
مركز  بيانات  كقاعدة  اآلخر،  وبعضها  العالمي،  الفقر 
لكسمبرغ، استخدمته أجيال من الباحثين لدراسة عدم 
الرفاه  أبعاد  مع  وتفاعله  االقتصاد،  في  المساواة 
البيانات  قواعد  أما  الدولي.  المنظور  من  األخرى 
االجتماعية- البيانات  قاعدة  غرار  على  اإلقليمية، 
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
بشأن  األوروبي  االتحاد  إحصاءات  بيانات  وقاعدة 
الدخل والظروف المعيشية، فتمّكن من إجراء تحاليل 
إقليمية مفّصلة لعدم المساواة. ويمكن أيضًا استخدام 
أثر  لتحليل  باإلنصاف  االلتزام  بيانات  مركز  بيانات 

سياسات الضرائب والتحويالت.
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وقواعد البيانات هذه تعتمد، بمعظمها، على مصدر 
واحد حصرًا، وهو مسوح األسر المعيشية. وُتجرى هذه 
المسوح من خالل المقابالت، إما وجهًا لوجه أو بالوسائل 
االفتراضية، حيث ُتطرح على األفراد أسئلة عن أنماط 
استهالكهم، ودخلهم، وثروتهم، واألوجه االجتماعية 
أي  الحال في  واالقتصادية من معيشتهم. وكما هو 
مصدر للبيانات، للمسوح نقاط ضعف وقوة كوسيلة 
لقياس عدم المساواة )الجدول 3-1(. وللتغّلب على ما 
ينطوي عليه كل مصدر للبيانات من قيود، ُتجَمع البيانات 
الضريبية  البيانات  وخصوصًا  مختلفة،  مصادر  من 

اإلدارية مع بيانات المسوح.
نتناول، على سبيل المثال، مستوى عدم المساواة في 
كلٍّ من البرازيل والهند، وتطوره التاريخي. في البرازيل، 
تبّين مسوح األسر المعيشية أن أغنى 10 في المائة من 
سكان البلد تمتعوا بما يتجاوز قليًال 40 في المائة من 
مجمل الدخل في عام 2015. ولكن، وبعد أخذ كافة 
أشكال الدخل في االعتبار، وليس فقط الدخل المبّلغ عنه 

في المسوح، تشير التقديرات المعّدلة إلى أن أغنى 10 
في المائة من سكان البلد استأثروا، في الواقع، بنسبة 
تزيد على 55 في المائة من مجمل الدخل. أما في الهند، 
تبّين تقديرات مستمدة من البيانات الضريبية اإلدارية 
أن أغنى 1 في المائة من سكان البلد يمتلكون حصة من 
الدخل تقارب 20 في المائة. إال أن هذه الحصة، كما تبّلغ 
عنها األسر المعيشية، ال تتجاوز 10 في المائة، ما يدل 
على أن بيانات مسوح األسر المعيشية تقلل بشدة من 
تقدير حصة الدخل لدى الفئات العليا من توزيع الثروة. 
ويختلف قدر ذلك من بلد إلى آخر، ومن المرجح أن 
ع المسوح تطورات  يكون كبيرًا. وباإلضافة إلى ذلك، تضيِّ
هامة. ففي البرازيل، تشير مسوح األسر المعيشية إلى أن 
السكان  من  المائة  في   10 أغنى  لدى  الدخل  حصة 
ولكن  الماضيين19.  العقدين  مدى  على  انخفضت 
إضافية  مصادر  من  المستمدة  المعّدلة  التقديرات 
للمعلومات، من الحسابات القومية والبيانات الضريبية، 
تفيد بأن حصة هذه الفئة من الدخل ظّلت مستقرة 

الجدول 1-3

المصادر الرئيسية لبيانات قياس عدم المساواة

البيانات القوةمصدر  الضعفنقاط  نقاط 

المعيشية  َتجمع بيانات المسوح معلومات بشأن الدخل أو األصول، فضاًل 	 بيانات مسوح األسر 
البشرية. للتنمية  األساسية  والديمغرافية  االجتماعية  األبعاد  عن 

 تساعد مسوح األسر المعيشية على التوصل إلى فهم أفضل 	 
 للعوامل المحددة ألوجه عدم المساواة في الدخل والثروة، وتتيح 

 إجراء التحليل لتلك األوجه باالقتران مع أبعاد أخرى، كعدم المساواة
 بين المجموعات العرقية، أو المناطق الجغرافية، أو الجنسين، أو عدم 

التعليم. في  المساواة 

محدودية حجم العينة مشكلة. فبالنظر إلى قلة عدد األفراد أصحاب الثروات 	 
الطائلة أو في بعض المجموعات المعرضة للفقر، يتضاءل عادة احتمال شمولهم 

في المسوح. وتسمى هذه الظاهرة “أخطاء في أخذ العّينات”.
وغلب التحريف على معلومات التبليغ الذاتي عن الدخل والثروة. وتقلل هذه 	 

المعلومات، عمومًا وإلى حد كبير، من تقدير حصة الفئات األعلى من الدخل، وال 
يمكن لإلفراط في أخذ العينات تصحيح هذا التحّيز الذي ُيطلق عليه اسم: “الخطأ 

خارج العينات”.
 ثمة تباعد شديد في المفاهيم والنطاق لدى البلدان وعلى مر الزمن، 	 

ما يعّسر إجراء المقارنات الدولية والتاريخية. وعالوة على ذلك، قد تتفاوت وتيرة 
إجراء المسوح.

ال تطابق مجاميع الدخل والثروة، عمومًا، مجاميع الحسابات القومية. ولذا، 	 
فمعدالت النمو التي تنتج عن المسوح أقل عادة مما تدل عليه اإلحصاءات 

االقتصادية الكلية.

)الضريبية( اإلدارية  الضريبية 	 البيانات  البيانات  تلتقط  للضرائب،  السليم  اإلنفاذ  البلدان ذات  في 
معلومات الدخل والثروة لدى أعلى فئات توزيع الثروة.

التي تغطيها المسوح. 	  تلك  الضريبية فترات أطول من  البيانات  تغطي 
البيانات الضريبية سنويًا عادة، وذلك بدءًا من مطلع القرن العشرين  وتتاح 

في ما يتعلق بضرائب الدخل، وتعود في بعض البلدان إلى أوائل القرن 
التاسع عشر في ما يتعلق بضرائب الميراث.

 تغطية هذه البيانات للطرف األدنى من توزيع الثروة محدودة، كما أنها، وال 	 
سيما في البلدان النامية، ال تشمل عادة إال نسبة صغيرة من السكان.

يؤثر تجنب الضرائب والتهّرب منها على البيانات الضريبية. تنحو البيانات الضريبية 	 
إلى التقليل من قدر الدخل والثروة لدى الفئات العليا من التوزيع. ولذا، ينبغي 

اعتبار تقديرات عدم المساواة المستمدة من هذه البيانات كتقديرات للحد األدنى 
في معظم الحاالت.

ر المفاهيم المالية على مر الزمن، ما يعّسر استخدامها 	  تخضع البيانات الضريبية لتغيُّ
إلجراء المقارنات التاريخية والدولية.

)الناتج  القومية  الحسابات  بيانات 
القومي اإلجمالي، والدخل 

الوطنية( والثروة  القومي، 

النشاط 	  لقياس  تعاريف موحدة دوليًا  القومية  الحسابات  بيانات  تتبع 
البيانات المالية  البلدان. ولذا، فهي أكثر اتساقًا من  االقتصادي في 

البلدان. وتعاريف الحسابات  إلجراء المقارنات على مر الزمن وبين 
المحلية في  التباينات  القومية، على وجه الخصوص، ال تؤثر عليها 
القانونية. المنظومة  النواحي األخرى من  أو  الضريبية  التشريعات 

ال تقدم الحسابات القومية معلومات عن مدى استفادة الفئات االجتماعية 	 
المختلفة من نمو الدخل القومي والناتج المحلي اإلجمالي.

ال تتجانس الحسابات القومية في جميع البلدان، وتعتمد على جودة البيانات 	 
الوطنية واالفتراضات الخاصة بكل بلد.

.Alvaredo and others )2018( المصدر: باالستناد إلى
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نسبيًا. والتقطت مسوح األسر المعيشية، على نحو جيد 
نسبيًا، زيادة الدخل من األجور لدى كافة فئات توزيع 
الثروة، وهي ظاهرة يشهد لها الواقع في البرازيل منذ 
مطلع القرن الحالي. إال أن المسوح عجزت، في المقابل، 
عن التقاط الصورة الكاملة لديناميات أعلى المداخيل، 

وال سيما الرأسمالي منها.

قاعدة بيانات الالمساواة العالمية 
والحسابات القومية التوزيعية

تصعب دراسة عدم المساواة في سياق اإلبهام الشديد 
الذي يكتنف البيانات، وبالتالي فنتائجها أولية وغير 
ع ديناميات  مكتملة ال محالة. ومع ذلك، ال بد من تتبُّ
الدخل والثروة بأكبر قدر ممكن من المنهجية. ويسعى 
مشروع قاعدة بيانات الالمساواة العالمية إلى الجمع 
بين مصادر البيانات على نحو شفاف ومتسق من أجل 
الوطنية.  والثروة  القومي  الدخل  توزيعات  تقدير 
والهدف الرئيسي للمشروع من ذلك هو التوفيق بين 
الكلي  االقتصاد  منظور  من  والثروة  الدخل  دراسة 
العام،  والدين  االقتصادي،  النمو  الدراسة  )وتتناول 
عدم  ودراسة  الدولية(،  األموال  رؤوس  وتدفقات 
المساواة من منظور االقتصاد الجزئي )وتحّلل الدراسة 
كيفية تباعد معدالت نمو الدخل والثروة لدى األفراد 

في بلد ما باختالف مواقعهم في سلم توزيع الدخل(.
وقد انطلق مشروع قاعدة بيانات الالمساواة العالمية 
مع تجدد االهتمام باستخدام البيانات الضريبية لدراسة 
الديناميات الطويلة األمد لعدم المساواة، في أعقاب 
في  المساواة  عدم  في  الرائدة  البحوث  من  سلسلة 
وتوني  كوزنتس،  سيمون  أجراها  والثروة،  الدخل 
بيانات  ُأنتَجت  وقد  هاريسون20.  ج.  وأ.  آتكنسون، 
حصص الدخل العليا، باالستناد إلى البيانات المالية، في 
األمريكية22،  المتحدة  والواليات  لفرنسا21  البداية 
وتوّسعت إلى عشرات البلدان بفضل مساهمة أكثر من 
100 باحث23. ولهذه السلسلة تأثيٌر كبيٌر على المناقشات 
العالمية حول عدم المساواة، ألنها جعلت من الممكن 
مقارنة حصص الدخل العليا ) أعلى 1 في المائة( على 
مدى فترات طويلة من الزمن، ما يكشف حقائق جديدة 
التاريخية  التطورات  على  المناقشة  تركيز  ويعيد 

البعيدة المدى لعدم المساواة في الدخل والثروة.
بيانات  قاعدة  مشروع  سعى  األخيرة،  اآلونة  في 
الالمساواة العالمية إلى الذهاب أبعد من حصص الدخل 
العليا، فاستند  إلى بيانات ضريبية إلنتاج حسابات 
الجمع  على  ذلك  في  اعتمد  وقد  توزيعية،  قومية 
الُنُظمي والمتسق  بين مصادر البيانات المالية، ومسوح 
والحسابات  الثروات،  وبيانات  المعيشية،  األسر 
القومية24. والهدف من الحسابات القومية االستفادة 

 .)1-3 )الجدول  البيانات  مصادر  جميع  من  القصوى 
ع التوزيع على النحو  وُتستخدم البيانات الضريبية لتتبَّ
التهّرب  حول  المعلومات  ُتستخدم  كما  المناسب، 
المسوح  بيانات  وُتستخدم  توفرها25.  عند  الضريبي 
للحصول على المعلومات غير المتوفرة من السجالت 
اإلدارية. وُتستخدم بيانات الحسابات القومية كإطار 
شامل، ألنها تمثل أكثر المفاهيم المعترف بها عالميًا 

للدخل والثروة حتى اآلن.
ويركز مشروع قاعدة بيانات الالمساواة العالمية 
على كلٍّ من توزيع الدخل القومي والثروة الوطنية 
على حد سواء، وذلك لسببين رئيسيين: األول هو أنه 
يستحيل رصد عدم المساواة في الدخل رصدًا دقيقًا، 
واٍف  قياس  دون  من  التوزيع،  أعلى  في  سيما  وال 
شهدت  وقد  الثروة.  في  المساواة  عدم  لديناميات 
اآلونة األخيرة ارتفاعًا في عدم المساواة في الدخل، 
من أسبابه الزيادة الكبيرة في المداخيل الرأسمالية 
األسهم،  وعائدات  اإليجارات،  ريوع  )من  لألثرياء 
واألرباح المحتجزة وما إلى ذلك(26. والسبب الثاني 
خالل  أضحت،  الثروة  على  العائد  معدالت  أن  هو 
العقود األربعة الماضية، أعلى بكثير من نمو الدخل 
على صعيد االقتصاد الكلي، ما يعني أن الثروة تتخذ 
القرن  في  االقتصادات  في  األهمية  متزايد  حيزًا 
الحادي والعشرين27. وبناء على ما سبق، يصبح مدى 
تسارع توزيع نمو الثروة بين السكان مسألة ملحة. 
والمؤسف أن المتوفر عن الثروة من البيانات الرسمية 
هو أقل مما هو متوفر عن الدخل، فال تغطي تقديرات 
الحسابات القومية التوزيعية بشأن عدم المساواة في 

الثروة سوى عدد قليل من البلدان في هذه المرحلة.
الحسابات  مشروع  ُيجري  الشفافية،  وألغراض 
القومية التوزيعية تقديرات لهذه الحسابات، واألساليب 
التقنية  التفاصيل  وُتنشر  لحسابها.  المستخدمة 
والشفرات الحاسوبية المستخدمة إلنتاج التقديرات 
)بما في ذلك تلك الواردة في هذا الفصل( على اإلنترنت 
في الموقع الشبكي لقاعدة بيانات الالمساواة العالمية28. 
وهذا المستوى من الشفافية ينبغي أن يصبح معيارًا 

لقواعد بيانات اإلحصاءات االقتصادية.
وينبغي أن تكون سلسلة البحوث حول عدم المساواة 
نظرًا  اإلمكان،  قدر  شاملة  اإلنترنت  على  المنشورة 
للقيود التي تشوب المقاييس الموجزة لعدم المساواة 
)كما ذكر في مقدمة القسم الثاني من التقرير(، وقد 
تحجب ديناميات هامة لعدم المساواة وراء حجاب من 
الموجزة ومجموعة  المقاييس  وراء  وما  االستقرار. 
محدودة من الحصص العشرية، ينشر مشروع قاعدة 
لمستويات  متوسطات  العالمية  الالمساواة  بيانات 
الدخل والثروة لكل 1 في المائة من السكان في أي بلد 

 يسعى مشروع قاعدة 
بيانات الالمساواة العالمية 
إلى الجمع بين مصادر 
البيانات على نحو شفاف 
ومتسق، من أجل تقدير 
توزيعات الدخل القومي 
والثروة الوطنية
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أو منطقة )الشرائح المئوية للدخل والثروة(. ونظرًا 
والثروة،  الدخل  نمو  في  العليا  المجموعات  ألهمية 
مجموعات  إلى  المائة  في   1 أعلى  المشروع  يقّسم 
ويقّدر  المائة(،  في   0.001 إلى  )تصل  أصغر  فرعية 

مستويات الدخل والثروة لكل مجموعة.
وفي الوقت الراهن، يشمل نظام الحسابات القومية 
لألمم المتحدة معايير وتوجيهات لحساب المؤشرات 
التنقيح المقبل، المقرر  اإلجمالية فقط29. وقد ينظر 
صدوره بين عامي 2022 و2024، في كيفية تغطية 
مع  تماشيًا  السكان،  بين  والثروة  الدخل  نمو  توزيع 
توصيات تقرير عام 2008 للجنة المعنية بقياس األداء 
هذا  يمثل  وقد  االجتماعي30.  والتقدم  االقتصادي 
العامة  العالمية  لإلحصاءات  كبيرًا  تقدمًا  التطور 
وعدم  النمو  بشأن  العالمية  العامة  والمناقشات 
المساواة. ويمثل إطار الحسابات القومية التوزيعية 
الذي يتناوله هذا الفصل نموذجًا عمليًا لكيفية عمل 

التحّول ما وراء المتوسطات.

عدم المساواة والنمو على الصعيد 
العالمي: منحنى الفيل

والتطورات  الجديدة  الضريبية  البيانات  تساعد 
المنهجية األخيرة التي أنجزها الباحثون بالتعاون مع 
قاعدة بيانات الالمساواة العالمية ومختبر الالمساواة 
لعدم  جديدة  تقديرات  إعداد  تيسير  في  العالمية 
و3-3   2-3 اإلطارين  إلى  الرجوع  )يمكن  المساواة 
لالطالع على تعريف المفاهيم المستخدمة في هذا 
التقرير للدخل واالستهالك(31. ولعّل نقطة البداية في 
تتبع تطور عدم المساواة في الدخل على مّر الزمن 
وبين البلدان، هي في تقدير حصة أغنى 10 في المائة 
المؤشر  هذا  ولكن  الدخل.  مجموع  من  السكان  من 
الوضع  ففي  أخرى؛  بمؤشرات  ُيستكمل  أن  ينبغي 
األمثل، ُيستحسن أن يكون مستوى الدخل أو النمو لكل 
1 في المائة من السكان، على النحو المبّين في ما يلي.

اإلطار 2-3

ما هي مفاهيم الدخل التي نقيس؟

يركز هذا الفصل على توزيع الدخل القومي، الذي هو مجموع 
المجموع  وهذا  االقتصاد.  في  األفراد  يتلقاه  الذي  الدخل 
يعادل الناتج المحلي اإلجمالي، يضاف إليه الدخل الصافي من 
الخارج )عندما يملك مواطن برازيلي شركة في الهند، ُيحسب 
البرازيل(  الشركة وكأنها في  رأس مال  المتأتي من  الدخل 
وتطرح منه المبالغ الالزمة لالستعاضة عن أي جهاز متقادم 

لإلنتاج )الطرق واآلالت والحواسيب(.
وُيقاس الدخل الذي يتلقاه األفراد في أي بلد بطريقتين 
قبل  )الدخل  الحكومية  والتحويالت  الضرائب  قبل  رئيسيتين: 
بعد  )الدخل  الحكومية  والتحويالت  الضرائب  وبعد  الضريبة( 
الضريبة  قبل  الدخل  لتعريف  مختلفة  طرق  وثمة  الضريبة(. 
وبعدها، والتعاريف يمكن أن تؤثر كثيرًا في النتائج. وفي إطار 
الحسابات القومية التوزيعية التي وضعها مختبر الالمساواة 
مجموع  بأنه  الضريبة  قبل  القومي  الدخل  ُيعّرف  العالمية، 
تدفقات الدخل الشخصي، قبل حساب الضريبة والتحويالت، 
البطالة.  ضد  والتأمين  التقاعدية  المعاشات  حساب  وبعد 
ويعّدل هذا المفهوم الحسابات التقليدية “للدخل من السوق” 
كما هو موضح في اإلضاءة 3-3. وُتعتبر االشتراكات في 
برامج المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة دخاًل مؤجاًل، 

وبالتالي ُيخصم، وُتحسب المستحقات التي تتأتى منه.
وهذا التصحيح ضروري لمقارنة عدم المساواة في الدخل 
سيبدو  التصحيح،  هذا  دون  ومن  البلدان.  بين  الضريبة  قبل 
مستوى عدم المساواة في الدخل قبل الضريبة أعلى مما هو 
)ألن  التقاعدية  للمعاشات  عام  نظام  لديه  بلد  في  عليه 
المتقاعدين لن يكون لهم دخل قبل الضريبة ويبدون بذلك 

فقراء(. وفي حالة بلد لديه نظام خاص للمعاشات التقاعدية، 
تبدو صورة الدخل قبل الضريبة إيجابية لصالح المسنين )ألنهم 
التقاعدية  البرامج  من  الضريبة  قبل  الدخل  من  يستفيدون 
عدم  مقاييس  في  االختالفات  تعني  وال  بهم(.  الخاصة 
ز الدخل أو فعالية ُنُظم  المساواة بين البلدان اختالفات في تركُّ
المعاشات التقاعدية، وإنما مجرد خيارات مختلفة في تنظيم 

برامج المعاشات التقاعدية.
للضريبة  الخاضع  للدخل  مماثل  الضريبة  قبل   والدخل 
نطاقًا  أوسع  عادة  تعريفه  ولكن  البلدان،  من  العديد   في 
وأكثر قابلية للمقارنة بين البلدان. ويجب النظر في متغّيرات 
ضمن  التفصيل  من  بمزيد  ومناقشتها  الضريبة،  قبل  الدخل 
لم  وما  التوزيعية.  القومية  للحسابات  التوجيهية   المبادئ 
هو  الفصل  هذا  في  الدخل  فمفهوم  ذلك،  خالف   يذكر 

الدخل قبل الضريبة 1.
أما الدخل بعد الضريبة فيعادل الدخل قبل الضريبة بعد 
التحويالت  أشكال  جميع  وإضافة  الضرائب،  جميع  خصم 
القومية  الحسابات  منهجية  مع  وتماشيًا  الحكومية. 
التوزيعية، ُتخصص جميع أشكال اإلنفاق الحكومي لألفراد، 
فيساوي مجموع الدخل بعد الضريبة الدخل القومي. ومن 
غير ذلك، تبدو البلدان التي لديها نظام قوي لتقديم السلع 
العامة بصورة أضعف مما هي عليه في الواقع. وبحكم 
الكلي،  المستويين اإلجمالي واالقتصادي  التعريف، على 
عندما يجمع دخل جميع األفراد في بلد، يكون الدخل بعد 
قبل  ما  القومي  الدخل  من  لكلٍّ  تمامًا  معاداًل  الضريبة 

الضريبة والدخل القومي.

مالحظة
1. يمكن االطالع على )Alvaredo and others )2016 من أجل تعريف تقني لمفاهيم الدخل واألساليب المستخدمة في هذا الفصل.
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ارتفع عدم المساواة في 
الدخل، على أساس حصة 
أغنى 10 في المائة 
من الدخل، في معظم 
المناطق منذ عام 1980، 
ولكن بمعدالت مختلفة

اإلطار 3-3

ماذا عن االستهالك؟

الذي وضعه  التوزيعية،  القومية  الحسابات  هدف مشروع 
تقديم  هو  شركائه،  وشبكة  العالمية  الالمساواة  مختبر 
بين  الصورة  هذه  وتربط  االقتصاد.  عن  متكاملة  صورة 
صعيد  على  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  دراسة 
األسر  أجور  على  عادة  يركز  )الذي  الجزئي  االقتصاد 
وقضايا  المساواة(  وعدم  والفقر،  والتحويالت  المعيشية، 
والتركيبة  المال،  رأس  تراكم  مثل  الكلي،  االقتصاد 
وتوطين  الخصخصة،  وسياسات  للممتلكات،  اإلجمالية 
فرص العمل. وفي الكثير من األحيان، يجري تناول ما هو 

جزئي بمعزل عما هو كلي.
ولكن ينبغي التشديد على أن الكثير من التقدم ما زال 
ضروريًا قبل أن يصبح من الممكن نشر نهج متكامل لتناول 
الدخل  في  المساواة  عدم  تطّور  وتحليل  القضايا،  هذه 
أن  والواقع  البلدان.  جميع  في  والترابط  بالتزامن  والثروة 
هذا النهج ال يتطلب فقط القياس الدقيق لعدم المساواة 
في الدخل قبل الضريبة وبعدها، بل أيضًا لتوزيع معدالت 

االدخار بين مختلف فئات الدخل.
المساواة  عدم  )أي  هذه  الحسابات  سلسلة  وإنتاج 
وعدم  الضرائب،  بعد  المساواة  وعدم  الضرائب،  قبل 
المنهجي  الربط  يتيح  االدخار(،  معدالت  في  المساواة 

بين الدخل والثروة، وفي نهاية األمر، االستهالك )الذي 
يمثل الدخل مخصومًا منه المدخرات(. ولكن نرى أنه من 
كما  االستهالك  منظور  على  التركيز  في  اإلفراط  الخطأ 
أن  في  شك  فال  بالفقر.  المعنية  األدبيات  أحيانًا  فعلت 
وخصوصًا  للثروة،  األهمية  غاية  في  مؤشر  االستهالك 
في أدنى سلم التوزيع، إال أن المشكلة أن مسوح األسر 
المعيشية المستخدمة عادة لقياس االستهالك تنحو إلى 
لدى  والثروة  واالستهالك  الدخل  تقدير  من  التقليل 

التوزيع. العليا من  الفئات 
لدى  االستهالك  تعريف  ليس  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
األفراد  يدّخر  إذ  الدوام،  على  واضحًا  العليا  الدخل  فئات 
ويختارون  الدخل،  من  كبيرة  حصصًا  تلك  الفئات  في 
إنفاقها على االستهالك في سنوات الحقة. واألعم هو 
أنهم يستهلكون ما يدل على امتالك الثروة، كالممتلكات 
أو  السلطة االقتصادية  أو  المكانة االجتماعية  تعزز  التي 
السياسية. ووضع منظور متسق وعالمي لعدم المساواة 
الفاعلة  االقتصادية  الجهات  في  يرى  ال  االقتصاد،  في 
المالكين  أيضًا  بل  فقط،  والعاملين  المستهلكين 
على  والثروة  الدخل  على  التركيز  يتطلب   والمستثمرين، 

حد سواء.

.Alvaredo and others )2018( المصدر: مقتبس من

واالتحاد األوروبي يبرز، في هذا السياق، كالمنطقة 
األكثر مساواة على أساس حصة أغنى 10 في المائة 
المائة. وفي  من الدخل قبل الضريبة، وتبلغ 34 في 
المقابل، منطقة الشرق األوسط هي األقل مساواة، إذ 
تبلغ حصة أغنى 10 في المائة 61 في المائة من الدخل 
قبل الضريبة32. أما المناطق األخرى، ففيها مستويات 
متنوعة من عدم المساواة ال يبدو أنها ترتبط بمتوسط 
الدخل، إذ بلغت حصة أغنى 10 في المائة 41 في المائة 
في الصين، و55 في المائة في الهند و47 في المائة في 

الواليات المتحدة األمريكية33.
وقد ارتفع عدم المساواة في الدخل، على أساس 
معظم  في  الدخل،  من  المائة  في   10 أغنى  حصة 
المناطق منذ عام 1980، ولكن بمعدالت مختلفة )الشكل 
3-2(. وهذا االرتفاع شديد في االتحاد الروسي، الذي 
األساس  على  مساواة،  البلدان  أكثر  أحد  من  ل  تحوُّ
عن  بعدًا  أكثرها  أحد  إلى   ،1990 عام  في  المذكور، 
المساواة في غضون خمسة أعوام فقط. واالرتفاع بارز 
الهند والواليات المتحدة األمريكية أيضًا، ولكن  في 
ليس بالحدة نفسها التي شهدها االتحاد الروسي. أما 
في الصين، فقد استقر عدم المساواة في منتصف العقد 
األول من القرن الحالي بعد ارتفاع حاد، في حين ظل 
مستوى ارتفاع عدم المساواة في أوروبا أكثر اعتدااًل 
من المناطق األخرى. وعدم المساواة شديد االرتفاع 

الكبرى  األفريقية  الصحراء  وجنوب  البرازيل  في 
والشرق األوسط، حيث تبلغ حصة أغنى 10 في المائة 
المائة.  في  و60   55 بين  تتراوح  نسبًا  الدخل  من 
وتستحق ظاهرة اشتداد مستويات عدم المساواة في 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اهتمامًا خاصًا34.

وُيظهر تنّوع األنماط في البلدان، منذ عام 1980، أن 
تزايد عدم المساواة في بعض أرجاء العالم ما كان 
حتميًا، بل نجم عن خيارات سياسية. وكثيرًا ما ُيطرح 
االنفتاح على التجارة ورقمنة االقتصاد لتفسير ارتفاع 
مستوى عدم المساواة في بلد، ولكن حججًا من هذا 
القبيل ال تبّين تمام البيان تنّوع المسارات المستعرض 
آنفًا. وشدة التفاوت بين أوروبا والواليات المتحدة 
األمريكية، رغم تشابههما من حيث التعّرض للتغييرات 
وجود  على  يدل  التجاري،  واالنفتاح  التكولوجية 
عوامل مؤثرة أخرى تتصل بالسياسات الوطنية. وال 
تعود الفوارق بين أوروبا والواليات المتحدة األمريكية 
المباشرة والتحويالت بقدر ما تتصل  إلى الضرائب 
بآليات السياسة األخرى، ال سيما ُنُظم الصحة والتعليم 
والبطالة والمعاشات التقاعدية، فضًال عن مؤسسات 
المالي  التوزيع  إعادة  ساعدت  وقد  العمل35.  سوق 
والتحويالت النقدية، دون ريب، أسوأ فئات الدخل 
حااًل في أوروبا، إال أنها لم تؤد دورًا كبيرًا في الحد من 

تزايد عدم المساواة في الدخل36.
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حقق أعلى 1 في 
المائة في العالم، أي 
النخبة االقتصادية في 

البلدان الغنية والفقيرة، 
مكاسب هائلة في 
الفترة 2016-1980

الشكل 2-3

ارتفع عدم المساواة في الدخل، على أساس حصة أغنى 10 في المائة من الدخل، في معظم المناطق منذ عام 1980، ولكن 
بمعدالت مختلفة

الحصة من الدخل القومي 
(بالنسبة المئوية)
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.)http://WID.world( وبيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية ،Alvaredo and others )2018( المصدر: باالستناد إلى

ماذا يحدث لعدم المساواة بين األفراد على الصعيد 
برانكو  واحد؟  كبلد  بأسره  العالم  عومل  إذا  العالمي 
هذا  رائد  هو    )Branko Milanovic( ميالنوفيتش 
النوع من التحاليل، وحاجج بأهميتها في سياق عالم 

يسوده المزيد من التكامل والعولمة.
والرسم البياني لنمو الدخل، بين عامي 1980 و2016، 
لدى سكان العالم، مصنفين من األفقر إلى األغنى37، 
يتخذ شكًال يشبه فيًال مرفوع الخرطوم )الشكل 3-3(38. 
وعند الطرف األسفل من توزيع الدخل العالمي )الجانب 
األيسر(، كان لدى البلدان الصاعدة ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط معدالت نمو مرتفعة، تزيد على 100 في 
المائة، وتدل على تضاعف الدخل لكل شخص بالغ منذ 
عام 1980. وشهدت بلدان كالصين نموًا لدى أدنى 50 
في المائة من السكان بنسبة تبلغ حوالي 400 في المائة، 

أي أن المداخيل تضاعفت بما يقارب األربع مرات39.
وتوضح الديناميات كيفية انتشال مئات الماليين من 
األفراد من وهدة فقر الدخل والتحسن في مستويات 
معيشتهم. وال بّد من اإلشارة إلى أن الشكل يدّل على 
من  التوزيع  سلم  أدنى  في  تبدو  نسبية،  مكاسب 
مستويات منخفضة جدًا، والشكل الذي يظهر مكاسب 
مطلقة يبدو مسطحًا باستثناء ارتفاع حاد للداللة على 
أعلى سّلم التوزيع40. وفي الهند، انخفض معدل الفقر 
وعلى  الفترة،  هذه  خالل  النصف  من  بأكثر  المطلق 
الصعيد العالمي نسبة الناس الذين يعيشون في فقر 
مطلق قد انخفضت بأكثر من ثالث مرات41. غير أن 
الدخل ينمو بسرعة أقل في النصف األعلى من التوزيع، 
بنسبة تقل كثيرًا عن 50 في المائة منذ عام 1980. وهذا 
القطاع من توزيع الدخل العالمي يماثل المجموعات 

المتوسطة والمنخفضة في أوروبا وأمريكا الشمالية. 
والحالة أسوأ في الواليات المتحدة األمريكية، حيث لم 

يشمل النمو االقتصادي أدنى 50 في المائة.
ومعدالت النمو مرتفعة للغاية لدى أعلى فئات توزيع 
الدخل العالمي، فتبلغ أكثر من 200 في المائة. وقد حقق 
أعلى 1 في المائة في العالم، أي النخبة االقتصادية في 
الفترة في  هائلة  مكاسب  والفقيرة،  الغنية   البلدان 

1980-2016. ففي الصين والهند، مثًال، تجاوزت معدالت 
النمو في أعلى سلم التوزيع األلف في المائة. وهذه 
النتائج المستقاة من بيانات أحدث وأدق تجمع بين 
البيانات الضريبية وبيانات المسوح والحسابات القومية، 
التي  السابقة  الدراسات  نتائج  من  بكثير  أكبر  هي 

اسُتخدمت فيها مصادر أقل للبيانات42.
وحظي أعلى 1 في المائة بما نسبته 27 في المائة 
في   12 مقابل  الفترة،  تلك  خالل  الدخل  نمو  من 
الفئة  المائة، فاستفادت  50 في  أدنى  تلقاها  المائة 
حصة  من  العالمي  الدخل  توزيع  سلم  على  العليا 

ضخمة من النمو العالمي.
فهل كان التركيز الشديد لمكاسب النمو العالمي في 
أيدي قلة ضئيلة من السكان ضروريًا لحفز النمو لدى 
راسخ  تجريبي  تأييد  من  ما  األدنى؟  الدخل  فئات 
لفرضية تقطير المكاسب في دراسات حالة البلدان 
يرتبط  وال  األخيرة43.  العقود  مدى  على  والمناطق 
التوزيع  سلم  أعلى  فئات  لدى  الدخل  نمو  ارتفاع 
بارتفاع في النمو لدى الفئات األدنى. وفي المقارنة 
بين أوروبا والواليات المتحدة األمريكية مثال على 
الدخل  فئات  لدى  النمو  اإلشارة،  ذلك. فكما سبقت 
األعلى في الواليات المتحدة األمريكية أكبر بكثير 
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الشكل 3-3

عدم المساواة والنمو على الصعيد العالمي: منحنى الفيل

نمو الدخل الحقيقي لكل شخص 
بالغ (بالنسبة المئوية)
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سّجل أعلى 1 في المائة 
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المائة من مجموع النمو

سّجل أدنى 50 في 
المائة من السكان 12 في 

المائة من مجموع النمو

اليمين حسب دخل كل مجموعة.  إلى  اليسار  تصاعدي من  ترتيب  المتساوين في  السكان  100 من  إلى  العالم مقسومًا  األفقي مجموع سكان  المحور  يبّين  مالحظة: 
 10 إلى  بدورها  المتساوين، وأغنى مجموعة مقّسمة  السكان  10 مجموعات من  إلى  األغنى منها مقّسمة  10 مجموعات،  إلى  المائة مقّسمة  أعلى1 في  ومجموعة 

المئوية  للشريحة  النمو  وبلغ  1980 و2016.  بين عامي  لفرد عادي في كل مجموعة  الدخل  نمو  العمودي مجموع  المحور  ويبّين  المتساوين.  السكان  مجموعات من 
27 في المائة من مجموع النمو خالل  1 في المائة  1980 و2016. ويسجل أعلى  74 في المائة بين عامي  1 في المائة(  10 في المائة بين أغنى  p99p99.1 )أفقر 

بين عامي تركيبة كل مجموع  اختلفت  التضخم. وقد  بعد حساب  والقيم هي  البلدان.  بين  المعيشة  الفوارق في كلفة  الدخل  تقديرات  الفترة. وتحسب في   هذه 
 1980 و2016.

.)http://WID.world( العالمية بيانات الالمساواة  )Alvaredo and others )2018, وبيانات من قاعدة  باالستناد إلى  المصدر: 

منه في أوروبا، إال أنه لم يسفر عن مكاسب كبيرة 
ألدنى 50 في المائة. وقد حققت أوروبا نجاحًا أفضل 
في حفز النمو لدى غالبية سكانها رغم معدالت نمو 

أقل في أعلى سّلم التوزيع.

تقارب بين البلدان وتباعد داخل البلد

على  الدخل  في  المساواة  عدم  ديناميات  لفهم 
الصعيد العالمي خالل العقود األربعة الماضية، من 
المفيد تفكيك عدم المساواة إلى مكّونين44. األول 
الصعيد  المساواة على  التحّول في وضع عدم  هو 
العالمي بين البلدان، مدفوعًا بارتفاع اإلنتاجية في 
التقدم  حيث  من  وقربها،  الصاعدة،  البلدان 
هو  والثاني  الطليعية.  البلدان  من  التكنولوجي، 
هاتين  من  فلكل  البلدان.  داخل  المساواة  عدم 
لكن  الماضية،  األربعة  العقود  تأثير خالل  القوتين 

القوة األخيرة تبدو هي الغالبة.
الدخل  من  المائة  في   10 أعلى  حصة  وارتفعت 
العالمي من أقل من 50 في المائة في عام 1980 إلى 
إلى  عادت  ثم   ،2000 عام  في  المائة  في   55

القرن  من  األول  العقد  منتصف  منذ  االنخفاض 
 2016 عام  في  المائة  في   52 إلى  لتصل  الحالي، 
)الشكل 3-4(. وإذا بحثنا في تّصورين افتراضيين، 
الدخل  متوسطات  في  فوارق  أّولهما  في  يوجد  ال 
كافة عند متوسط  البلدان  تتالقى  إذ  البلدان،  بين 
على  المساواة  عدم  يبقى  حين  في  نفسه،  الدخل 
النحو المرصود في الواقع منذ عام 1980؛ وال يوجد 
الواحد،  البلد  في  الدخل  في  تفاوت  الثاني  في 
فيحظى جميع سكانه بالدخل نفسه، ولكن مع تباعد 
معدالت الدخل في البلدان على نحو مماثل للواقع 

المرصود منذ عام 1980 45.
حصة  تتزايد  األول،  االفتراضي  التصور  وفي 
أعلى 10 في المائة من الدخل بشكل كبير على مدى 
الفترة بسبب ارتفاع عدم المساواة في الدخل في 
حصة  تتزايد  الثاني،  التصور  وفي  البلدان.  معظم 
أعلى 10 في المائة بشكل طفيف، ثم تنخفض، ومن 
ثم تعود إلى االرتفاع لتصل إلى مستواها في عام 
1980 في أواخر الفترة. ومنذ منتصف العقد األول 
البلدان،  القرن الحالي، ساد عدم المساواة بين  من 
ولكن ليس إلى حّد عودته إلى المستوى الذي كان 

عليه في أوائل ثمانينات القرن الماضي.
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انخفاض عدم المساواة 
بين البلدان منذ عام 1980 

أو 1990 لم يكن كافيًا 
للتعويض عن ارتفاع عدم 

المساواة في البلد الواحد

الشكل 4-3

في عام 2010، بلغ نصيب أعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل ما نسبته 53 في المائة من الدخل العالمي، وكان لينخفض 
إلى 48 في المائة في حال المساواة التامة في متوسطات الدخل بين جميع البلدان

الحصة من الدخل العالمي 
(بالنسبة المئوية)
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حصة أعلى 10 في المائة من الدخل العالمي

حصة أعلى 10 في المائة من
الدخل العالمي مع افت�اض...

... مساواة كاملة
داخل البلدان

... مساواة كاملة 
�ين البلدان
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وثمة طريقة أخرى للبحث في األهمية النسبية لعدم 
المساواة بين البلدان وفي البلد الواحد، وهي مؤشر 
نحو  على  المساواة  عدم  يقيس  الذي   )Theil( ثيل 
يمكن تفكيكه إلى مكّون لما بين البلدان، وآخر داخل 
البلد الواحد. ومجموع المكّونين مقياس إجمالي لعدم 
المساواة على الصعيد العالمي. ويؤكد التفكيُك النتائج 
عدم  فانخفاض  عليها:  ويشدد  سابقًا  المذكورة 
المساواة بين البلدان منذ عام 1980 أو 1990 لم يكن 
البلد  المساواة في  ارتفاع عدم  للتعويض عن  كافيًا 
الواحد. ووفقًا لمؤشر ثيل، ارتفع عدم المساواة على 
الصعيد العالمي من 0.92 في عام 1980 إلى 1.07 في 
عام 2016، وبعد أن وصل إلى ذروته في عام 2007، 
تراجع بشكل طفيف ليظهر منحًى منبسطًا في أوائل 

العقد الثاني من القرن الحالي46.

ما وراء المقاييس الموجزة لعدم المساواة

نتجت الديناميات العالمية لعدم المساواة في الدخل 
على مدى العقود الماضية عن ديناميات عدم المساواة 
بين البلدان وداخل البلد الواحد. وهذا ما ال يلتقطه 
لعدم  االستخدام  الشائع  المقياس  جيني،  معامل 
المساواة. فراوحت قيمة معامل جيني للدخل العالمي 
حول 0.65 منذ عام 1980، بالغة ذروة قدرها 0.68 في  

لعدم  الموجز  المقياس  وهذا   .2006-2005 الفترة 
المنخفضة  الفئات  لحاق  يتجاوز عن مدى  المساواة 
الدخل بوسط الدخل العالمي )الحد من عدم المساواة 
بين البلدان(، فضًال عن االنخفاض النسبي لوسط الدخل 
مقارنة مع أعاله )ارتفاع عدم المساواة في البلد الواحد 
من البلدان الغنية(. وقد اّتسعت الفجوة بين أعلى 10 
في المائة والـ40 في المائة الوسطى بنحو 20 نقطة 
مئوية بين عامي 1980 و2016  )الشكل 3-5(، في حين 
انخفض الفرق بين الـ40 في المائة الوسطى وأدنى 50 
في المائة بأكثر من 20 نقطة مئوية. وباختصار، يخفي 

معامل جيني الكثير من التحّوالت.

التوزيع الجغرافي المتغّير لعدم المساواة في 
الدخل على الصعيد العالمي

يتطلب فهم ديناميات عدم المساواة على الصعيد 
المتغّير  الجغرافي  التوزيع  النظر في  أيضًا،  العالمي، 
)اإلطار 3-4(. وقد تغّيرت التفاصيل الجغرافية لكل 
العالمي. ففي عام  الدخل  شريحة مئوية من توزيع 
1990، كان اآلسيويون غائبين، في الغالب، عن أعلى 
فئات الدخل، وممثلين إلى حد هائل في أدنى سّلم 
األمريكيون  وأما   .)6-3 )الشكل  العالمي  التوزيع 
والكنديون، فكانوا األوسع تمثيًال بين أصحاب أعلى 
المداخيل في العالم، ولكنهم كادوا يغيبون بالكامل عن 
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الشكل 5-3

20 نقطة مئوية بين عامي  الـ40 في المائة الوسطى بنحو  إزاء  10 في المائة   ازدادت نسبة متوسط دخل أعلى 
50 في المائة انخفضت بما يبلغ  إزاء أدنى  الـ40 في المائة الوسطى   1980 و2016، ولكن نسبة متوسط دخل 

مئوية نقطة   27

متوسط دخل أعلى 10
في المائة إ�اء الـ40
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اإلطار 4-3

ما موقعك من سّلم توزيع الدخل العالمي؟

من ُيصّنف ضمن أعلى 1 في المائة على الصعيد العالمي؟ 
الـ40  فئة  لدخول  تحقيقه  ينبغي  دخل   وأي 
في المائة الوسطى؟ ال يتضح دائمًا المقدار الذي ينبغي 
أن يحّققه فرٌد حتى ُيصّنف ضمن مختلف فئات الدخل التي 
عدم  بشأن  العامة  أو  األكاديمية  المناقشات  تتناولها 

المساواة.
بيانات  قاعدة  في  اإللكتروني  المحاكاة  برنامج  ويتيح 
الالمساواة العالمية ألي شخص شاء أن يعرف موقع دخله 

بالغ  ففرد  العالم.  أنحاء  جميع  في  اآلخرين  إلى  بالنسبة 
يجني 1,000 دوالر في الشهر، مثاًل، يصنف ضمن أعلى 8 
)الجدول(،  ديفوار  الدخل في كوت  فئات  المائة من  في 
الصين،  في  المائة  في   33 أعلى  ضمن  يصنف  أنه  بيد 
وأدنى 22 في المائة في الواليات المتحدة األمريكية. أما 
على الصعيد العالمي، فيصنف ضمن أعلى 33 في المائة. 
وعتبة الدخول في أعلى 1 في المائة هي 11,990 دوالر 

لكل فرد بالغ في الشهر.

درجات مختلفة في البلدان المختلفة

الدخل الشهري لكل فرد بالغ 
الشرائية  القوة  )بمعادل 

الصينكوت ديفواربالدوالر(
المتحدة  الواليات 

العالماألمريكية

أدنى 8 في المائةأدنى 5 في المائةأدنى 7 في المائةأدنى 20 في المائة100 دوالر

8 في المائة1,000  دوالر 33 في المائةأعلى  33 في المائةأدنى 22 في المائةأعلى  أعلى 

3 في المائة2,000 دوالر 12 في المائةأعلى  18 في المائةأدنى 42 في المائةأعلى  أعلى 

1 في المائة5,000 دوالر 4 في المائةأعلى  24 في المائةأعلى  5 في المائةأعلى  أعلى 

1 في المائة12,000 دوالر 1 في المائةأعلى  5 في المائةأعلى  1 في المائةأعلى  أعلى 

.)http://WID.world/simulator( المصدر: موقع قاعدة بيانات االمساواة العالمية
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الشكل 6-3

تغّيرت التفاصيل الجغرافية لكل شريحة مئوية من توزيع الدخل العالمي من عام 1990 إلى عام 2016
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في عام 1990، كان 33 في المائة من أغنى 0.001 في المائة من سكان العالم مقيمين في كندا والواليات المتحدة األم��كية.

في عام 2016، كان 5 في المائة من أغنى 0.001 في المائة من سكان العالم مقيمين في االتحاد ال�وسي.

.)http://WID.world(  وبيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية ,Alvaredo and others )2018(  المصدر: باالستناد إلى

أسفل التوزيع. وبالنسبة إلى أوروبا، فكان تمثيلها جيدًا 
في النصف األعلى من التوزيع العالمي، وأقل منه في 
الفئات الدنيا. وبالمقابل، تلّقت النخب االقتصادية من 
أمريكا الالتينية والشرق األوسط تمثيًال غير متناسب 
في أعلى الفئات العالمية، فبلغت نسبة ذلك التمثيل 20 
في المائة من أغنى 0.001 في المائة من سكان العالم.

وتغّير الوضع كثيرًا بحلول عام 2016. فقد أصبح 
ألصحاب الدخل في الصين حضور جديد في جميع 
فئات توزيع الدخل؛ ويترّكزون في الهند في أدنى سّلم 
التوزيع؛ ويتوّزعون في االتحاد الروسي على مختلف 
مستويات الدخل، من أفقر الفئات إلى أكثرها ثراء، خالفًا 
لعام 1990. وألصحاب الدخل في أفريقيا حضور في 

الفصل 3 قياس عدم المساواة في الدخل والثروة    |    115



مختلف فئات النصف األدنى من التوزيع، وهم اآلن أكثر 
ترّكزًا في الربع األدنى، بسبب بطء النمو في أفريقيا 
التوزيع،  أعلى  وفي  اآلسيوية.  البلدان  إلى  بالنسبة 
انخفضت حصة أوروبا وأمريكا الشمالية على السواء 
البلدان  من  الدخل  أصحاب  أمام  المجال  )مفسحة 
اآلسيوية(، وقد انخفضت حصة أوروبا بقدر أكبر بكثير. 
ما السبب في ذلك؟ اّتبعت معظم البلدان األوروبية على 
مدى العقود الماضية مسار نمو أكثر إنصافًا من الواليات 

المتحدة  األمريكية والعمالقة اآلسيويين.

ما مقدار عدم المساواة في أفريقيا؟

البلدان  عن  المسوح  بيانات  إلى  باالستناد 
األفريقية47، تتراوح حصة أعلى 10 في المائة من 
بلدان  في  عدا  )ما  المائة  في  و35   30 بين  الدخل 
الجنوب األفريقي(، مقابل 34 في المائة في أوروبا، 
و45-55 في المائة في أمريكا الشمالية والجنوبية 
و40-55 في المائة في آسيا48. وقد توحي المقارنة 
مستويات  تسّجل  األفريقية  البلدان  معظم  بأن 

منخفضة من عدم المساواة49.
بأن  إلى االعتقاد  لكن هناك أسباب وجيهة تدعو 
تقدر  ما  كثيرًا  المسوح  من  المستمدة  البيانات 
مستويات عدم المساواة في أفريقيا بأقل مما هي 
عليه. أّولها، أنَّ مفاهيم قياس عدم المساواة والنمو 
)أحيانًا باالستهالك وأحيانًا بالدخل( كثيرًا ما ُتقاَرن 
على نحو عشوائي، مع أن القياس باالستهالك يقود 
عادة إلى تقديرات لعدم المساواة أقل بنسبة 50-25 
في المائة مما يؤدي إليه القياس بالدخل50. والثاني 
التوزيع ال يتمثلون تمثيًال  هو أن األفراد في أعلى 
النامية51.  البلدان  المسوح، وال سيما في  وافيًا في 
وعن  العالمي  الصعيد  على  المتاحة  األدلة  وتبّين 
من  المائة  في   1 أعلى  دخل  متوسط  أن  أفريقيا 
أصحاب الدخل أعلى بمقدار مرة ونصف أو مرتين 

مما يبلغ عنه في المسوح52.
أو  بانخفاض  األفريقية  البلدان  تّتسم  هل  وبعد، 
السؤال،  هذا  عن  واإلجابة  المساواة؟  عدم  ارتفاع 
على بساطته، تبقى صعبة الختالف مصادر البيانات. 
القومية  للحسابات  التوزيع  أساليب  وبتطبيق 
التوزيعية على أفريقيا، تبدو التقديرات أكثر توافقًا 
والبلدان  المتقدمة  للبلدان  التقديرات  آخر  مع 
الصاعدة. غير أن هذه التقديرات ال تزال غير مكتملة، 
من  المزيد  إصدار  مع  كثيرًا  تتحّسن  أن  ع  وُيتوقَّ
وجنوب  تونس،  في  حدث  كما  اإلدارية،  البيانات 

أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار.

المسوح  بيانات  المستمّدة من  التقديرات  وتشير 
عدم  مستوى  أن  إلى  القومية  المالية  والحسابات 
المساواة ال يزال على ارتفاع شديد في معظم البلدان 
األفريقية. ويتراوح الدخل الذي يتقاضاه أعلى 10 
الجزائر و65 في  المائة في  37 في  بين  المائة  في 
المائة في جنوب أفريقيا، بينما يتلقى أدنى 40 في 
المائة 14 في المائة من الدخل في الجزائر و4 في 

المائة في جنوب أفريقيا.
أفريقيا53.  في  المناطق  بين  كبيرة  والفوارق 
والواضح أن الجنوب األفريقي هو األبعد عن المساواة. 
)فالحصة التي يتلقاها أعلى 10 في المائة من الدخل 
القومي هي األعلى في جنوب أفريقيا )65 في المائة 
عام  في  المائة  في   64( وناميبيا   ،)2014 عام  في 
2015(، في حين بلغت حصة أدنى 40 في المائة 4 في 

المائة من الدخل القومي في كال البلدين.
وفي المتوسط، تسّجل أفريقيا الوسطى مستوى 
أدنى من عدم المساواة في الدخل، ولكنه يبقى مرتفعًا 
جدًا. ففي عام 2011، بلغت حصة أعلى 10 في المائة 
من  المائة  في   56 الكونغو  في  الدخل  أصحاب  من 
الدخل، في حين بلغت حصة أدنى 40 في المائة 7 في 
المائة. وتسّجل بلدان شرق أفريقيا مستويات أقل من 
عدم المساواة، وال سيما في أدنى سّلم التوزيع. في 
كينيا، مثًال، تلّقى أعلى 10 في المائة في عام 2015 ما 
نسبته 48 في المائة من الدخل القومي، في حين تلّقى 

أدنى 40 في المائة 9 في المائة.
ويتجه عدم المساواة في الدخل إلى االنخفاض في 
شمال القارة وغربها. ففي سيراليون، تلّقى أعلى 10 
في المائة في عام 2011 ما نسبته 42 في المائة من 
الدخل القومي، في حين تّلقى أدنى 40 في المائة 12 
ل  في المائة، ويسجل جيرانها حصصًا مماثلة. وُيسجَّ
في شمال أفريقيا أدنى مستويات عدم المساواة في 
الدخل: ففي الجزائر، التي تسّجل أدنى مستوى لعدم 
المساواة بين بلدان أفريقيا التي تتوفر عنها التقديرات، 
تلّقى أعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل 37  في 
المائة من الدخل القومي في عام 2011، في حين تلّقى 

أدنى 40 في المائة 14 في المائة.

مسارات غير متجانسة: اتجاهات عدم 
المساواة بين عاَمي 1995 و2015

ما من اتجاه واحد لعدم المساواة على الصعيد العالمي، 
وال حتى على الصعيد اإلقليمي. وتطّور توزيع الدخل 
بطرائق متنوعة للغاية في مختلف البلدان، ما يؤكد دور 
المؤسسات والسياسات الوطنية في التأثير على وجهة 
عدم المساواة. ونظرًا ألهمية االختالفات في نوعية 

تبّين األدلة المتاحة على 
الصعيد العالمي وعن 
أفريقيا أن متوسط دخل 
أعلى 1 في المائة من 
أصحاب الدخل أعلى بمقدار 
مرة ونصف أو مرتين مما 
يبلغ عنه في المسوح
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عدم المساواة، الذي 
يقاس كحصة أعلى 

10 في المائة من الدخل 
وحصة أدنى 40 في 

المائة، ارتفع في الجنوب 
األفريقي، إال أنه انخفض 

في الشرق األفريقي، قبل 
أن يستقر في العقد األول 
من القرن الحالي ويستمر 

على حاله في الشمال 
والوسط والغرب األفريقي 

الشكل 7-3

 بين عاَمي 1995 و2015، بقيت حصة الدخل ألعلى  10 في المائة في الشمال والغرب األفريقي مستقرة نسبيًا، في حين 
أن حصة أدنى 40 في المائة انخفضت في الجنوب األفريقي
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 مالحظة: البيانات مرّجحة حسب السكان. وتجمع التقديرات بين بيانات المسوح والحسابات المالية والحسابات القومية.
.)http://WID.world( باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية ,Chancel and others )2019( :المصدر

البيانات بين البلدان األفريقية، وعدم تجانس أدوات 
جمع البيانات ومفاهيم الرفاه، وعدم انتظام بيانات 
المسوح، تبقى عملية مقارنة اتجاهات عدم المساواة 
توخي  يجب  نتائج  عن  وتسفر  بالمخاطر  محفوفة 
الحذر في تفسيرها. )وفي هذا الفرع، البلدان المشار 
إليها بنجمة ]*[ هي التي تتوفر عنها بيانات للفترة من 
1995 إلى 2005، والبلدان المشار إليها بنجمتين ]**[ 
هي البلدان التي تتوفر عنها بيانات لما بعد عام 2005(.
وعدم المساواة، الذي يقاس كحصة أعلى 10 في 
المائة من الدخل وحصة أدنى 40 في المائة، ارتفع في 
الجنوب األفريقي، إال أنه انخفض في الشرق األفريقي، 
قبل أن يستقر في العقد األول من القرن الحالي ويستمر 

على حاله في الشمال والوسط والغرب األفريقي. 
وفي المتوسط، يبدو أن عدم المساواة، الذي يقاس 
كحصة أعلى 10 في المائة من الدخل وحصة أدنى 40 
في المائة، ارتفع في الجنوب األفريقي، إال أنه انخفض 
في الشرق األفريقي، قبل أن يستقر في العقد األول من 
القرن الحالي ويستمر على حاله في الشمال والوسط 

والغرب األفريقي )الشكل 7-3(.
وفي الجنوب األفريقي، سّجلت حصة أعلى 10 في 
من هم في وسط  على حساب  حادًا  ارتفاعًا  المائة 
من  حصتهم  انخفضت  الذين  التوزيع  سّلم  وأدنى 
الدخل. والواقع أن الجنوب األفريقي سّجل أداًء سلبيًا 
جدًا بين عاَمي 1995 و2015  )فارتفاع متوسط دخل 
أدنى 40 في المائة كان أقل من المتوسط بحوالي 70 
نقطة مئوية( وهو األسوأ بين مناطق أفريقيا )الجدول 
3-2(. وقد تصدرت هذا االتجاه جنوب أفريقيا )وهي 
إلى حدٍّ بعيد أكثر بلدان الجنوب األفريقي اكتظاظًا 

بالسكان(، وشهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدم المساواة في 
الدخل )الجدول 3-3(، على الرغم من انخفاض معدالت 
الفقر54. وباالستناد إلى هذه التقديرات، يمكن تقديم 
الدخل  نمو  بمقارنة  المساواة،  عدم  تطّور  على  أدّلة 
ألدنى 40 في المائة مع دخل مجموع السكان )اإلطار 
3-5(. وفي حاالت إسواتيني*، وبوتسوانا، وليسوتو،  
وناميبيا ** تراجع مستوى عدم المساواة: فارتفعت 
مداخيل أدنى 40 في المائة بسرعات مختلفة تراوحت 

بين 10 و88 نقطة مئوية فوق المتوسط.
وفي الشرق األفريقي، انخفضت حصة أعلى 10 في 
المائة من الدخل بشكل كبير بين عاَمي 1995 و2000، 
من  بأكثر  المائة  في   40 أدنى  مداخيل  وارتفعت 
المتوسط. ولكن التوزيع ظّل مستقرًا منذ مطلع القرن 
الحالي، فلم تشهد الفئات في أعلى سّلم التوزيع إال 
انخفاضًا طفيفًا، ولم تنل الفئات في أدناه إال ارتفاعًا 

طفيفًا )الشكل 7-3(.
عدم  بانحسار  العام  المنحى  هذا  ر  ُيفسَّ وقد 
المساواة في إثيوبيا وكينيا، وهما من أكثر البلدان 
في  حادًا  هذا  االنخفاض  وكان  بالسكان.  اكتظاظًا 
إثيوبيا، فارتفعت مداخيل أدنى 40 في المائة بأكثر 
من المتوسط بحوالي 48 نقطة مئوية. إال أن عدم 
البلدان  أنحاء مجموعة  معظم  تزايد في  المساواة 
تلك؛ ولكن بدرجة متواضعة في مدغشقر، وبلغ مبلغًا 
أكبر في أوغندا، وتنزانيا وجيبوتي**، حيث كان نمو 
الدخل لدى أدنى 40 في المائة أقل بما يتراوح بين 6 
و15 نقطة مئوية من المتوسط. وكان نمو دخل أدنى 
40 في المائة أقل بـ 40 نقطة مئوية من المتوسط في 

موزامبيق **، وبـ 60 نقطة مئوية في زامبيا.
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أدنى 40 في  ارتفع دخل  األفريقي،  الشمال  وفي 
المتوسط  من  أكثر  مئوية  نقطة   18 بحوالي  المائة 
هذا  ونتج  و2015.   1995 عاَمي  بين  الفترة  خالل 
االنخفاض في عدم المساواة عن اتجاهين متعاكسين. 
فقد انخفض عدم المساواة بشكل كبير في الجزائر، 
فارتفع دخل أدنى 40 في المائة بأكثر من المتوسط 

بحوالي 33 نقطة مئوية، وكذلك في تونس، حيث 
المائة بأكثر من المتوسط  ارتفع دخل أدنى 40 في 
الفئات  حصة  وانخفاض  مئوية.  نقطة   54 بحوالي 
التوزيع في تونس مدفوع بدرجة  األعلى في سّلم 
الفئات، في  تلك  النخبة من  بانخفاض حصة  كبيرة 
حين ظل عدم المساواة على حاله في المغرب، وتزايد 

بدرجة متواضعة في مصر.
في   40 أدنى  دخل  ارتفع  األفريقي،  الغرب  وفي 
المائة بحوالي 25 نقطة مئوية أكثر من المتوسط. بيد 
أن ذلك يخفي مسارات شديدة التنوع. فتزايد عدم 
المساواة في غانا، وغينيا-بيساو وكوت ديفوار، مع 
تنامي دخل أدنى 40 في المائة بأقل بـ20 نقطة مئوية 
من المتوسط، وحتى إلى حد أشد في بنن**، بنسبة 

تقل بـ 30 نقطة مئوية.
إال أن عدم المساواة انخفض في األنحاء األخرى 
في  طفيف  تحسن  مع  هذه،  البلدان  مجموعة  من 
السنغال حيث تنامى دخل أدنى 40 في المائة بنسبة 
ال تزيد إال بنقطتين مئويتين على المتوسط. وارتفع 
دخل أدنى 40 في المائة بنسبة تزيد بـ 21 نقطة مئوية 
على المتوسط في موريتانيا؛ و19 نقطة مئوية في 
النيجر انخفاضًا كبيرًا في عدم  نيجيريا*. وشهدت 
المائة بنسبة  أدنى 40 في  ارتفع دخل  إذ  المساواة، 

تزيد بـ 35 نقطة مئوية على المتوسط.
مع  ومالي*،  وغينيا،  غامبيا،  في  الحال  وكذلك 
بما  للمتوسط  المائة  أدنى 40 في  تخطي في دخل 
يتراوح بين 60 و80 نقطة مئوية. وحققت بوركينا 
فاسو وسيراليون أكبر انخفاض في عدم المساواة، مع 
على  تزيد  بنسبة  المائة  في   40 أدنى  دخل  ارتفاع 

المتوسط بـ93 و117 نقطة مئوية على التوالي.
والبيانات بشأن الوسط األفريقي نادرة وال تغطي إال 
فترة زمنية قصيرة. ولم يظهر أي اتجاه واحد لعدم 
المساواة في أي بلد، وخصوصًا في أعلى سّلم التوزيع. 
والبيانات، في معظم البلدان، ال تغطي إال الفترة بين 
عاَمي 2000 و2010. فارتفع عدم المساواة في تشاد**، 
والكاميرون**، والكونغو** حيث كان ارتفاع دخل 
أدنى 40 في المائة أقل من المتوسط بما يتراوح بين 
13 و19 نقطة مئوية. وفي حين بقي عدم المساواة 
على حاله في سان تومي وبرينسيبي**، فقد انخفض 
بشكل ملحوظ في غابون**، حيث انخفض متوسط 
الدخل، وارتفع دخل أدنى 40 في المائة بنسبة تزيد 
اللذان  والبلدان  مئوية.  نقطة   12 بـ  المتوسط  على 
لديهما بيانات عن الفترة بين عاَمي 1995 و2004 هما 
أنغوال*، وجمهورية أفريقيا الوسطى*. وقد ارتفع عدم 
التوزيع، في حين  أنغوال على طرَفي  المساواة في 
انخفض في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن كذلك 

فعل متوسط الدخل.

الجدول 2-3

 الفرق بين نمو دخل أدنى 40 في المائة ومتوسط الدخل في مناطق أفريقيا الخمس، 
1995–2015 )بالنقاط المئوية(

لمنطقة 2005–19952015–19952005–2015ا

األفريقي 4.9–47.240.5الشرق 

األفريقي 11.4الوسط 

األفريقي 18.37.88.0الشمال 

األفريقي 54.8–19.2–70.3–الجنوب 

األفريقي 25.018.80.6الغرب 

مالحظة: تجمع التقديرات بين بيانات المسوح والحسابات المالية والحسابات القومية، وهي مستمّدة من توزيعات على نطاقات إقليمية؛ 
وليست متوسطات المؤشرات الوطنية. والخاليا الخضراء )الحمراء( تشير إلى حيث معدل نمو الدخل ألدنى 40 في المائة أعلى )أخضر( أو أدنى 

 )أحمر( من المتوسط.
.)http://WID.world( باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية ,Chancel and others )2019( :المصدر

الجدول 3-3

 الفرق بين نمو دخل أدنى 40 في المائة ومتوسط الدخل في عدد من البلدان  األفريقية، 
1995–2015 )بالنقاط المئوية(

2005–19952015–19952005–2015البلد

32.519.69.6الجزائر

26.1–أنغوال

9.871.8–56.4بوتسوانا

19.3–الكاميرون

22.18.2–21.2–كوت ديفوار

0.6–5.5–7.1–مصر

46.8–48.375.1إثيوبيا

أ 10.4غابون

4.5–13.7–24.1–غانا

8.625.7–12.6كينيا

غشقر 8.4–أ 0.010.4–مد

70.6مالي

يا 19.2نيجير

أفريقيا 57.8–22.7–74.4–جنوب 

20.9–24.7–59.6–زامبيا

مالحظة: تجمع التقديرات بين بيانات المسوح والحسابات المالية والحسابات القومية. والخاليا الخضراء )الحمراء( تشير إلى حيث معدل نمو 
 الدخل ألدنى 40 في المائة أعلى )أخضر( أو أدنى )أحمر( من المتوسط.

 أ. انخفض متوسط الدخل.
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ارتفع، في الصين، دخل 
أدنى 40 في المائة 

بمعدل يبعث على 
اإلعجاب، يبلغ 263 

في المائة، بين عاَمي 
2000 و2018، ما 

ساهم في الحد بسرعة 
من الفقر المدقع

اإلطار 5-3

نمو دخل أدنى 40 في المائة — أعلى من المتوسط الوطني؟

عدم المساواة في مجموعة بلدان 
بريكس منذ العقد األول من القرن 

الحادي والعشرين

يستعرض التالي نمو الدخل لدى أدنى 40 في المائة 
وأعلى 1 في المائة، مقارنة مع متوسط نمو الدخل، في 

بلدان البريكس األربعة )الجدول 4-3(.
ارتفع، في الصين، دخل أدنى 40 في المائة بمعدل 
يبعث على اإلعجاب، يبلغ 263 في المائة، بين عامي 
الفقر  بسرعة من  الحد  ما ساهم في  2000 و2018، 
المدقع، وفي انخفاض المعدل العالمي للفقر المدقع. 
ولكن هذا النمو كان أقل بكثير من متوسط الصين )البالغ 
361 في المائة(، وال يتجاوز نصف المعدل لدى أعلى 10 
في المائة. وأدى تباعد معدالت النمو هذا إلى ازدياد 
عدم المساواة في الدخل في الصين. وشهدت الفترة 
بين عاَمي 2007 و2018 تقاربًاًً في معدالت النمو، مع 

ارتفاعه لدى أدنى 40 في المائة بنسبة متوسطها 138 
في المائة، ولدى أعلى 1 في المائة بنسبة 135 في المائة، 
ما أدى إلى توقف توسع عدم المساواة )مع أن ذلك قد 
يكون حصيلة عوامل منها محدودية البيانات(. والفترة 
األخيرة في الصين شهدت أيضًا ارتفاع األجور بمعدل 

أسرع من اإلنتاج، لمنفعة الفئات المنخفضة الدخل.
وفي الهند، كان نمو دخل أدنى 40 في المائة )الذي بلغ 
معدله 58 في المائة بين عاَمي 2000 و2018( أدنى 
بكثير من المتوسط. وعلى طرف النقيض، ارتفع دخل 
أعلى 1 في المائة بمعدل أكبر بكثير من المتوسط منذ 

عام 2000 وكذلك منذ عام 2007.
وفي البرازيل، تنامى دخل أدنى 40 في المائة بمعدل 
يزيد بـ14 نقطة مئوية على المتوسط بين عامي 2000 
و2018. ولكن أعلى 1 في المائة تنامى دخلهم بمعدل 
أعلى من المتوسط أيضًا. ونظرًا الستحالة النمو لدى 
جميع الفئات بمعدل يزيد على المتوسط، فما سبق ذكره 
بين  الواقعة  )أي  الدخل  المتوسطة  الفئات  أن   يعني 

مالحظات
 .Chancel, Hough and Voituriez )2018( لالطالع على المناقشات بشأن شمول مقصد عدم التنمية في الدخل، يمكن الرجوع إلى  ./www.un.org/sustainabledevelopment/inequality .1 
 القيم هي بعد حساب التضخم. وحيث لم تتوفر بيانات الحسابات القومية التوزيعية للفترة 2014-2016 حتى اآلن، يفترض بأن أدنى 40 في المائة شهدت نموًا ال يقل عن المتوسط، وهو افتراض

متفائل للغاية لم يحدث إال ست مرات بين عامي 1980 و2014، اثنتان منها خالل ركود اقتصادي.
المصدر: مختبر الالمساواة العالمية.

على  المستدامة  التنمية  أهداف  من   1-10 المقصد  ينص 
”التوصل تدريجيًا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك 
النمو ألدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من 

المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030”1.
قائمة  في  المساواة  لعدم  المقصد  هذا  إدراج  أن  غير 
اعترضت  فقد  صريحًا،  يكن  لم  المستدامة  التنمية  أهداف 
عليه بلدان عدة بادئ األمر، معتبرة أن المهم هو الحد من 
الفقر فقط2. ويمثل إدراجه ضمن األهداف تحّواًل هامًا في 

مفهوم البلدان للتنمية المستدامة.
عالم يدور مقصد عدم المساواة في الدخل؟ المقصود 
الدخل  فئات  أدنى  في  الناس  أن  على  التأكيد  هو 
وبينما  المتوسط.  عن  يقل  ال  دخلهم  في  نموًا  يشهدون 
من   ،2030 عام  بحلول  يتحقق  أن  المقصد  لهذا  يراد 
في  البلدان  أداء  لتتبع  الماضي  إلى  ننظر  أن  المجدي 
مؤشراته. ففي الواليات المتحدة األمريكية، ورغم معدل 
لدى  الضريبة  قبل  الدخل  انخفض  إجمااًل،  المرتفع  النمو 
أدنى 40 في المائة من السكان بنسبة 2 في المائة، من 
13,400 دوالر في  إلى   1980 13,700 دوالر في عام 
عام 32017. في حين ارتفع متوسط الدخل في الواليات 
في   66 بحوالي  نفسها  الفترة  خالل  األمريكية  المتحدة 
دخل  نما  ولو  دوالر.   61,400 إلى   41,900 من  المائة، 
أدنى 40 في المائة بذات سرعة المتوسط، لبلغ 22,600 

دوالر اليوم.

والتأكد من نمو دخل أدنى 40 في المائة بنسبة ال تقل عن 
المتوسط قد ال يكون كافيًا للحد من تزايد عدم المساواة. ففي 
الضريبة على  قبل  السنوي  الدخل  ارتفع متوسط  آخر،  مثال 
الصعيد العالمي )بعد حساب التضخم(، ألدنى 40 في المائة 
من الدخل من 1,300 يورو في عام 1980 إلى 2,500 يورو 
في عام 2016، غير أن المتوسط ارتفع، بالمجمل، بنسبة 40 
في المائة، من 11,100 يورو إلى 16,600 يورو. وشهد أدنى 
40 في المائة نموًا في الدخل تجاوز المتوسط العالمي بنحو 

45 نقطة مئوية.
الدخل  متوسط  ارتفع  التوزيع،  من  اآلخر  الطرف  وعلى 
السنوي قبل الضريبة لدى أعلى 1.0 في المائة بنسبة 117 
في المائة، من 671,100  إلى 1,462,000 يورو، وقد حظيت 
هذه الفئة، على قلة عددها، بحصة من النمو اإلجمالي أعلى 
من حصة أدنى 40 في المائة من السكان بلغت 8.21 في 
المائة مقابل 5.8 في المائة. ومن المستحيل، حسابيًا، أن تنال 
وكان  المتوسط.  على  تزيد  النمو  من  حصة  الفئات  جميع 
الخاسرون، على الصعيد العالمي، 40 في المائة في الوسط، 
في   33 من  بقليل  أكثر  بنسبة  دخلهم  متوسط  ارتفع  وقد 
المائة، من 11,900 يورو في عام 1980 إلى 15,600 يورو 
في عام 2016. وبذلك، تكون حصتهم من الدخل العالمي قد 
انخفضت. ويبّين هذا أن التأكد من أن نمو الدخل لدى أدنى 40 
في المائة بذات وتيرة المتوسط قد ال يكفي للتصدي لعدم 

المساواة في جميع شرائح التوزيع.
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أدنى 40 في المائة وأعلى 1 في المائة على سّلم التوزيع( 
هي التي اعُتصر النمو منها، بمعدالت أقل من المتوسط.

وفي االتحاد الروسي، استمر نمو الدخل لدى أدنى 40 
في المائة بمعدل أدنى من المتوسط بين عامي 2000 
و2018، في حين تنامى دخل أعلى 1 في المائة بمعدل 
قريب من المتوسط. وشهد أعلى 1 في المائة انخفاضًا 
في الدخل بين عامي 2007 و2018، لكن أعلى 0.01 في 
المائة من سّلم الدخل حظوا بمعدالت نمو تكاد تصل إلى 
العشرة آالف في المائة. وال يزال عدم المساواة في 
العالمية، وما  بالمعايير  اليوم شديدًا  الدخل والثروة 
شهده االنخفاض في اآلونة األخيرة لدى أعلى 1 في 

المائة ليس كافيًا لعكس آثاره55.
ويتبّين من استعراض سريع لمسارات النمو وعدم 
المساواة في بلدان البريكس أن تطور المؤشرات التي 
يقوم عليها المقصد 10-1 من أهداف التنمية المستدامة 
يجب أن يصاحبه تفسير دقيق. واستكمال المقصد 
المائة بمؤشرات أخرى )مثل  بأدنى 40 في  المتصل 
معدل نمو الدخل لدى أعلى 1 في المائة( يرسم صورة 
أوضح عن ديناميات النمو في بلد ما، كما يزيدها ثراًء 
تقييم الديناميات على مختلف األطر الزمنية. فاألداء 
الجيد خالل زمن قصير قد يخفي زيادة هائلة في عدم 
المساواة في الدخل والثروة على األمد البعيد. وقد 
ارتفعت حصة أعلى 1 في المائة من الدخل بقدر كبير 
في االتحاد الروسي والصين والهند منذ أوائل ثمانينات 
القرن الماضي )الشكل 3-8(. أما في البرازيل، فاستقّرت 
حصة أعلى 1 في المائة، على العموم، منذ مطلع هذا 

القرن، ولكن ما زال مستواها مرتفعًا.

عدم المساواة وإعادة التوزيع في 
أوروبا والواليات المتحدة األمريكية

ارتفع عدم المساواة في البلدان األوروبية والواليات 
المتحدة األمريكية، ولكن بدرجات متفاوتة، وسرعات 
مختلفة56. وعدم المساواة، سواء على أعلى سلم التوزيع 

الجدول 4-3

عدم المساواة والنمو في بلدان البريكس

2018–20002018–2007

البلد

نمو  متوسط 
 الدخل

المئوية( )بالنسبة 

النمو لدى أدنى 
40 في المائة 

المئوية( )بالنسبة 

 الفرق 
نمو   بين 

 دخل 
 أدنى 40 

المائة  في 
 ومتوسط 

 الدخل
المئوية( )بالنقاط 

النمو لدى أعلى 
1 في المائة 

المئوية( )بالنسبة 

نمو  متوسط 
 الدخل

المئوية( )بالنسبة 

النمو لدى أدنى 
40 في المائة 

المئوية( )بالنسبة 

 الفرق 
بين نمو دخل 

 أدنى 40 
المائة  في 
 ومتوسط 

 الدخل
المئوية( )بالنقاط 

النمو لدى أعلى 
1 في المائة 

المئوية( )بالنسبة 

2–336–5201416البرازيل

3117–97518138135–361263الصين

2778–642136841–12258الهند

الروسي 20–72121496863529االتحاد 

مالحظة: توزيع نمو الدخل القومي قبل الضريبة لكل فرد بالغ ويمكن الرجوع إلى http://wid.world/methodology لمعلومات على صعيد البلدان بشأن السلسلة. وُيفترض أن يكون نمو الدخل بين عامي 2016 و2018 محايدًا من حيث 
 التوزيع )أي أن الفئات كافة تستفيد من متوسط نمو الدخل الوطني(. والخاليا الخضراء )الحمراء( تشير إلى حيث معدل نمو الدخل ألدنى 40 في المائة أعلى )أخضر( أو أدنى )أحمر( من المتوسط.

.)http://WID.world( المصدر: باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية

الشكل 8-3

 ارتفعت حصة أعلى 1 في المائة من الدخل بقدر كبير 
 في االتحاد الروسي والصين والهند منذ أوائل ثمانينات 

القرن الماضي

حصة أعلى 1 في المائة 
من الدخل القومي (بالنسبة المئوية)
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الب�ا��ل

الهند
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االتحاد
ال�وسي

 مالحظة: توزيع نمو الدخل القومي قبل الضريبة لكل فرد بالغ. ويمكن الرجوع إلى
http://wid.world/methodology لمعلومات على صعيد البلدان بشأن السلسلة. ويفترض 

 أن يكون نمو الدخل بين عامي 2016 و2018 محايدًا من حيث التوزيع.
.)http://WID.world( المصدر: باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية
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النمو.  المتقدمة  البلدان  في  التباعد  شديد  أدناه،  أو 
باختالف  المتجانسة  غير  الديناميات  هذه  وترتبط 
السياسية، وأنماط  المؤسسية، والخيارات   المسارات 

النمو الشامل.
وبالجمع بين بيانات المسوح والضرائب والحسابات 
القومية، بات ممكنًا إصدار تقديرات لتتبع ديناميات عدم 
المساواة عند أفراد يتفاوت موقعهم على سلم التوزيع، 
من الفئات األدنى إلى أعلى 0.001 في المائة، وذلك على 
نحو يتسق تمامًا مع الحسابات القومية57. فكيف كان 
أداء البلدان األوروبية والواليات المتحدة األمريكية، من 

حيث نشر النمو الشامل، خالل العقود الماضية؟
منذ أوائل ثمانينات القرن الماضي، ما شهد بلد يتناوله 
هذا التحليل ارتفاعًا يفوق المتوسط في معدل نمو دخل 
أدنى 40 في المائة )الجدول 3-5(. فظل النمو إما محايدًا 
من حيث التوزيع أو مصحوبًا بتزايد في عدم المساواة. 
الصفَر في إسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا،  الفرُق  وقارب 
والنرويج، أي أن أدنى 40 في المائة في هذه البلدان 
ارتفع دخلهم بمعدل مماثل لمتوسط الدخل. إال أن دخل 
أعلى 1 في المائة في فرنسا والنرويج ارتفع بمعدل أكبر 
من المتوسط، ما يعني تعرض حصة الفئات المتوسطة 
لالعتصار. وفي جميع البلدان األخرى، وال سيما في 
بلدان أوروبا الشرقية والواليات المتحدة األمريكية، 
تخّلف الفقراء كثيرًا عن المتوسطات الوطنية بين عاَمي 

1980 و2007، واستفادت أغنى الفئات من حصة غير 
متناسبة من نمو الدخل. ومنذ عام 2007، ظل معدل نمو 
الدخل لدى أدنى 40 في المائة من السكان أعلى من 

المتوسط، وال سيما في بلدان أوروبا الشرقية.

ارتفع عدم المساواة في الدخل في 
الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 1980 

إلى حد أكبر من أي بلد متقدم آخر

وما دفع تزايد عدم المساواة في الواليات المتحدة 
األمريكية منذ ثمانينات القرن الماضي هو ارتفاع حاّد 
في الدخل في أعلى سّلم التوزيع، مصحوبًا بارتفاع ال 
يكاد ُيذكر، إن ُوِجد أصًال، في نمو الدخل قبل الضريبة 
لدى أفقر األفراد في البلد. ومستويات عدم المساواة 
الراهنة في الواليات المتحدة األمريكية تختلف بشدة 
عن تلك التي كانت عند نهاية الحرب العالمية الثانية. 
ر مستويات عدم المساواة منذ عام  ويمكن تقسيم تغُيّ
1945 إلى مرحلتين )الشكل 3-9(. فقد انخفض عدم 
المساواة بين عامي 1946 و1980، فتضاعف متوسط 
الدخل لدى أدنى 50 في المائة بأكثر من مرتين. وعلى 
النقيض من ذلك، صحب الفترة 1980-2014 نمو أقل 
معداًل وأكثر اختالاًل، فظل متوسط الدخل لدى النصف 
األدنى من سّلم التوزيع على حاله تقريبًا )حيث تنامى 
بنسبة 2 في المائة فقط لدى النصف األدنى المذكور، بل 

ما دفع تزايد عدم المساواة 
في الواليات المتحدة 

األمريكية منذ ثمانينات 
القرن الماضي هو ارتفاع 

حاد في الدخل في أعلى 
سّلم التوزيع، مصحوبًا 
بارتفاع ال يكاد ُيذكر، 

إن ُوِجد أصاًل، في نمو 
الدخل قبل الضريبة لدى 

أفقر األفراد في البلد

الجدول 5-3

المتوسط بعد الضريبة ومعدل النمو لدى أدنى 40 في المائة من السكان في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، 1980-2017 و2017-2007

2017–19802017–2007

البلد

نمو  متوسط 
 الدخل

المئوية( )بالنسبة 

نمو الدخل لدى 
أدنى 40 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

 الفرق 
نمو   بين 

 دخل أدنى 40 
المائة  في 
 ومتوسط 

 الدخل 
 )بالنقاط 
المئوية(

نمو الدخل لدى 
أعلى 1 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

نمو  متوسط 
 الدخل

المئوية( )بالنسبة 

نمو الدخل لدى 
أدنى 40 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

 الفرق 
نمو   بين 

 دخل 
 أدنى 40 

المائة  في 
 ومتوسط 

 الدخل 
المئوية( )بالنقاط 

نمو الدخل لدى 
أعلى 1 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

الشرقية أوروبا 

17.820.02.25.4ألبانيا

والهرسك 1.316.8–89.0475.516.715.4–318.7229.8البوسنة 

6.651.9–62.6583.336.630.1–102.239.6بلغاريا

2.2–1.677.50.85.04.2–3.82.2كرواتيا

0.921.0–19.7382.510.39.5–37.317.6تشيكيا

18.8–43.6202.77.48.30.9–88.144.4إستونيا

5.32.9–44.8426.011.86.4–47.12.3هنغاريا

37.7212.212.515.22.819.8–48.010.4التفيا

8.731.5–51.8318.420.812.1–66.915.1ليتوانيا

(يتبع(
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الجدول 3-5 )تابع(

المتوسط بعد الضريبة ومعدل النمو لدى أدنى 40 في المائة من السكان في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، 1980-2017 و2017-2007

2017–19802017–2007

البلد

نمو  متوسط 
 الدخل

المئوية( )بالنسبة 

نمو الدخل لدى 
أدنى 40 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

 الفرق 
نمو   بين 

 دخل أدنى 40 
المائة  في 
 ومتوسط 

 الدخل 
 )بالنقاط 
المئوية(

نمو الدخل لدى 
أعلى 1 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

نمو  متوسط 
 الدخل

المئوية( )بالنسبة 

نمو الدخل لدى 
أدنى 40 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

 الفرق 
نمو   بين 

 دخل 
 أدنى 40 

المائة  في 
 ومتوسط 

 الدخل 
المئوية( )بالنقاط 

نمو الدخل لدى 
أعلى 1 في 

 المائة
المئوية( )بالنسبة 

مولدوفا 36.554.618.123.7جمهورية 

13.416.716.217.21.022.3–33.4–20.1–الجبل األسود

الشمالية 19.116.022.339.116.810.5–19.3–0.2–مقدونيا 

2.818.0–61.2551.230.828.0–94.833.6بولندا

3.2–48.9242.030.643.012.4–69.921.0رومانيا

1.540.6–19.044.410.59.0–27.1–8.1–صربيا

11.4198.019.119.70.67.3–69.157.7سلوفاكيا

فينيا 4.535.3–5.6–1.1–19.7127.7–7.3–12.4سلو

الجنوبية أوروبا 

6.8–3.6–19.1–15.5–قبرص

12.55.9–43.8–31.3–اليونان

16.6–5.7–16.3–10.6–20.069.5–3.5–16.5إيطاليا

15.3183.2–28.813.4مالطة

14.7–0.34.34.6–26.054.4–60.134.1البرتغال

2.031.0–61.168.57.460.03.11.1إسبانيا

الغربية أوروبا 

لنمسا 2.120.8–2.2–0.1–7.7118.2–53.245.6ا

2.5–2.2–0.6–8.279.11.6–51.343.1بلجيكا

5.5–42.342.90.671.00.61.00.5فرنسا

6.010.7–19.797.99.83.7–40.921.2ألمانيا

2.24.3–40.7323.32.90.6–182.0141.3أيرلندا

33.0–3.3–35.9–32.6–30.0163.5–93.463.4لكسمبرغ

17.6–3.7–4.2–0.6–9.390.6–36.126.8هولندا

5.258.40.74.74.01.8–26.221.0سويسرا

المتحدة 23.0–2.2136.81.310.79.4–77.975.7المملكة 

الشمالية أوروبا 

11.060.3–8.6–21.6263.22.4–64.743.1الدانمرك

7.7–2.8–9.5–6.7–9.4179.7–68.058.7فنلندا

41.4–6.915.48.6آيسلندا

9.6–0.21.9–2.1–84.991.97.1158.4النرويج

0.9–5.7–25.2172.610.54.8–95.570.2السويد

3.27.6–0.1–52.4203.43.1–63.210.8الواليات المتحدة األمريكية

 مالحظة: المربعات الخضراء تشير إلى البلدان التي حققت المقصد 10-1 من أهداف التنمية المستدامة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. أما المربعات الحمراء، فتشير إلى البلدان التي لم تحقق ذلك المقصد.
.)http://WID.world( باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات الالمساواة العالمية ,Blanchet, Chancel and Gethin )2019( :المصدر
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تزامن ارتفاع أوجه عدم 
المساواة في الواليات 
المتحدة األمريكية مع 

حدوث تراجع في النظام 
الضريبي التصاعدي خالل 

العقود القليلة الماضية

الشكل 9-3

ارتفعت حصة أعلى 10 في المائة من الدخل قبل الضريبة في الواليات المتحدة األمريكية من حوالي 35 في المائة في عام 
1980 إلى حوالي 47 في المائة في عام 2014

25

30

35

40

45

50

19171927193719471957196719771987199720072017

الحصة من الدخل القومي
(بالنسبة المئوية)

بعد الض��بة

قبل الض��بة

.Piketty, Saez and Zucman 2018 :المصدر

وانخفض بمعدل 5 في المائة لدى أدنى 40 في المائة(، 
في حين تزايد دخل النصف األعلى من سّلم التوزيع 
ارتفعت  ذلك،  على  وبناء  أضعاف.  ثالثة  من  بأكثر 
الحصة من الدخل القومي التي يتلقاها أعلى 10 في 
المائة قبل الضريبة، من 34 في المائة إلى أكثر من 45 
في المائة، والتي يتلقاها أعلى 1 في المائة، من 10 في 

المائة إلى 20 في المائة.
الضرائب  توزيع  إعادة  آثار  حساب  يغّير  وال 
والتحويالت الديناميات. وبين عاَمي 1980 و2014 
نمت الحصة التي يتلقاها أعلى 10 في المائة من الدخل 
القومي قبل الضريبة من 30 إلى حوالي 40 في المائة. 
وخالل الفترة نفسها، نمت الحصة التي يتلقاها أدنى 50 
في المائة من الدخل بعد الضريبة بنسبة ضئيلة قدرها 
20 في المائة، وهي زيادة مرّدها إلى برنامَجي الرعاية 
 .)Medicare and Medicaid( الطبية والمعونة الطبية
وكانت التحويالت العينية والنفقات الجماعية الصحية 
الرافد الوحيد الرتفاع دخل النصف األدنى من سّلم 

التوزيع.
الواليات  المساواة في  ارتفاع أوجه عدم  وتزامن 
النظام  في  تراجع  حدوث  مع  األمريكية  المتحدة 
الضريبي التصاعدي خالل العقود القليلة الماضية، وهو 
اتجاه يشهده العديد من البلدان )الفصل 7(. وازدادت 
حصة البلد من مجموع الضرائب في الدخل القومي، 
بما في ذلك الضرائب على المستوى االتحادي والواليات 

وعلى المستوى المحلي، من 8 في المائة في عام 1913 
إلى 30 في المائة في أواخر الستينات، واستقرت عند 
هذا المستوى منذ ذلك الحين. وتراجعت، على نحو 
متزايد، معدالت الضرائب التي يدفعها األفراد فعليًا  
مجموع  من  كنسبة  ُتدفع  التي  الضرائب  )مجموع 
الدخل(. وفي الخمسينات كان أعلى 1 في المائة من 
أصحاب الدخل يدفعون ضرائب يتراوح قدرها بين 40 
و45 في المائة من دخلهم قبل الضريبة، في حين يدفع 
أدنى 50 في المائة بين 15 و20 في المائة من دخلهم. 
األعلى  الدخل  فأصحاب  بكثير،  أقل  الفارق  واليوم 
يدفعون بين 30 و35 في المائة من دخلهم، في حين 

يدفع النصف األفقر نحو 25 في المائة.

 ارتفع عدم المساواة في معظم 
البلدان األوروبية

مع أن أوجه عدم المساواة ال تزال أقل في أوروبا منها 
البلدان  شهدت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 
األوروبية زيادة في ترّكز الدخل في أعلى السّلم. وفي 
عام 1980، كانت الفوارق في الدخل في أوروبا الغربية 
أعلى منها في البلدان اإلسكندنافية وفي أوروبا الشرقية 
1980 عاَمي  بين  الفوارق  واتسعت   .)10-3  )الشكل 
و1990، بعد ارتفاع مستوى عدم المساواة في الدخل 
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 البلدان األوروبية 
أيضًا ارتفاعات في تركيز 
الدخل في أعلى السّلم. 
وتزايدت مداخيل أعلى 
0.1 في المائة من 
أصحاب الدخل بأكثر من 
الضعف خالل تلك الفترة، 
في حين تضاعفت حصة 
أعلى 0.001 في المائة 
بثالث مرات تقريبًا 

الشكل 10-3

بين عاَمي 1980 و2017، ارتفعت حصة أعلى 10 في المائة من أصحاب الدخل من الدخل القومي بعد الضريبة من 21 إلى 25 
في المائة في أوروبا الشمالية في حين أن حصة أدنى 40 في المائة هبطت من 24 إلى 22 في المائة
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في ألمانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة. وبين عاَمي 
1990 و2000، ارتفع، على النقيض من ذلك، مستوى عدم 
المساواة في الفئة العليا من الدخل في السويد، وفنلندا، 
والنرويج  وفي بلدان أوروبا الشرقية. ونتيجة لذلك، 
الدخل في جميع  المساواة في  أصبح مستوى عدم 
البلدان األوروبية تقريبًا اليوم أعلى مما كان عليه في 
بداية الثمانينات. وفي عام 2017، تلقى أعلى 10 في 
المائة من أصحاب الدخل أكثر من 30 في المائة من 
الدخل القومي في معظم بلدان أوروبا الغربية، و25 إلى 

35 في المائة في بلدان أوروبا الشرقية58.
وفي التسعينات، كانت حصة أعلى 10 في المائة في 
جنوب أوروبا أكبر بقليل مما كانت عليه في مناطق 
الزيادة كانت أقل )الشكل 3-10(. واتسع  أخرى، لكن 
الفارق في الدخل في إيطاليا والبرتغال، على سبيل 
في  تقّلبًا  وشهد  إسبانيا،  في  مستقرًا  وظّل  المثال، 
اليونان. وعلى نقيض ذلك، ارتفع عدم المساواة في 
الدخل في أوروبا الشمالية والغربية على نحو طردي. 
وأوروبا الشرقية هي المنطقة التي شهدت أعلى ارتفاع 
لمستوى عدم المساواة في الدخل، نتيجة للزيادات في 
أعلى سّلم التوزيع في أوائل التسعينات والعقد األول من 
القرن الحالي59. واليوم، ال يزال عدم المساواة في الدخل 
أوروبا  في  قليًال  أدنى  المتوسط،  في  الضريبة،  بعد 

الشمالية منه في مناطق أخرى من القارة60.
وكان أصحاب الدخل األعلى أكثر المستفيدين من نمو 
الدخل في أوروبا منذ ثمانينات القرن الماضي. وبين 
عاَمي 1980 و2017، بقي معدل المعّرضين للفقر ثابتًا أو 

ارتفع في معظم البلدان.

تزايد عدم المساواة في عموم أوروبا

تركيز  ارتفاعات في  أيضًا  األوروبية  البلدان  شهدت 
الدخل في أعلى السّلم. وتزايدت مداخيل أعلى 0.1 
في المائة من أصحاب الدخل بأكثر من الضعف خالل 
تلك الفترة، في حين تضاعفت حصة أعلى 0.001 في 
المائة بثالث مرات تقريبًا. ولدى تناول البلدان األوروبية 
بمجملها، يتبّين أن أعلى 10 في المائة من أصحاب 
مجموع  من  المائة  في   29 تلقوا  أوروبا  في  الدخل 
الدخل اإلقليمي في عام 1980، في حين تلقى أدنى 50 
في المائة 24 في المائة. إال أن حصة أعلى 10 في المائة 
بلغت في عام 2017، 34 في المائة، في حين تلقى 
النصف األدنى من سّلم التوزيع الخمس فقط. وارتفع، 
من  المائة  في   40 أفقر  دخل  سنة،   37 آخر  خالل 
المائة  في  و40   30 بين  تتراوح  بنسب  األوروبيين 
)الشكل 3-11(. واستفادت الطبقة الوسطى األوروبية 
الفقيرة،  الفئات  من  قليًال  أعلى  بدرجة  النمو  من 
فارتفعت مداخيل األفراد من الشرائح المئوية الوسطى 
بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة. غير أن النمو 
اإلجمالي لدخل شرائح المجتمع األغنى كان أعلى إلى 
حد الفت، فارتفع دخل أعلى 0.1 في المائة من أصحاب 
الدخل بأكثر من الضعف خالل تلك الفترة، وأما أعلى 

0.001 في المائة فكاد دخلهم يتضاعف ثالث مرات.
ورغم التزايد الكبير في عدم المساواة في أوروبا، 
بقي الفقر، عمومًا، على حاله. فعاش حوالي 20 في 
المائة من األوروبيين على أقل من 60 في المائة من 
الدخل األوروبي الوسيط في عام 1980، مقارنة مع 
نسبة 22 في المائة في عام 2017. وشهدت السنوات 
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الشكل 11-3

بين عاَمي 1980 و2017، ارتفع دخل أفقر 80 في المائة من السكان األوروبيين بما يقارب نسبة 40 في المائة في حين 
ارتفع دخل أعلى 0.001 في المائة من السكان بأكثر من 180 في المائة

نمو الدخل اإلجمالي 
(بالنسبة المئوية)
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مالحظة: يتغّير مقياس الرسم البياني على اإلحداثيات األفقية بعد الشريحة المئوية التسعين. وقد تغّيرت تركيبة فئات الدخل بين عاَمي 1980 و2017. ولذا، ال تمثل التقديراُت 
 التغّيراِت في دخل األفراد عينهم على مّر الزمن.
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األخيرة تقاربًاًً بين البلدان بسبب ارتفاع معدل النمو في 
أوروبا الشرقية، الذي أدى إلى انخفاض طفيف في 
أن هذا  إال  أوروبا.  للفقر في عموم  المعّرضين  نسبة 
المنحى قّوضه بالكامل تزايد هذه النسبة في البلدان 
األوروبية األخرى، ال سيما في جنوب أوروبا. بيد أن 
التقارب ليس كافيًا لخفض نسبة المعّرضين للفقر في 
أوروبا: فحتى لو تالقت البلدان األوروبية جميعها عند 
متوسط دخل قومي واحد، تظل النسبة عالية على 

صعيد أوروبا بأكملها، فتبلغ 17 في المائة.

تشير المقارنة بين الواليات المتحدة 
األمريكية وأوروبا إلى سياسات ما قبل 

التوزيع وإعادة التوزيع التي ُوضعت 
للتصدي ألوجه عدم المساواة

شهد كلٌّ من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، منذ 
عام 1980، مسارات متفرّقة لعدم المساواة. ففي عام 
2017، تلقى أعلى 1 في المائة من سّلم التوزيع في 
الواليات المتحدة األمريكية حصة من الدخل القومي 
تزيد بضعٍف على تلك التي تلقاها أفقر 40 في المائة. 
إذ تخطت  أوروبا،  النقيض من ذلك في  واألمر على 
الحصة التي تلقاها أدنى 40 في المائة تلك التي تلقاها 
أعلى 1 في المائة )الشكل 3-12(. وما كان هذا هو الحال 

دائمًا، فقد تماثلت حصة أدنى 40 في المائة في عام 
1980، فبلغت حوالي 13 في المائة )الشكل 13-3(.

وتباعد المسارات هذا ال يمكن تفسيره ال بالتجارة وال 
بالتكنولوجيا، اللتين عادة ما ُيلجأ إليهما لتفسير تطور 
فجميع  النمو،  المتقدمة  البلدان  في  المساواة  عدم 
البلدان التي يتناولها التحليل تعّرضت إليهما بالقدر 
بين  الفرق  أن  يبدو  التفسير،  هذا  من  وبداًل  نفسه. 
ديناميات عدم المساواة يعود إلى الخيارات السياسية 

والترتيبات المؤسسية.
العوامل  فهم  تحسين  عنها  غ  المبلَّ النتائج  وتتيح 
المتحدة  والواليات  أوروبا  بين  للفوارق  المحددة 
األمريكية. وتعود هذه الفوارق، في المقام األول، إلى 
تزايد عدم المساواة قبل الضريبة )أي في الدخل المقاس 
قبل الضرائب المباشرة والتحويالت، ويمكن الرجوع إلى 
اإلطار 3-3(، وهو أجلى في الواليات المتحدة األمريكية. 
ففي عام 1980، زاد متوسط دخل أعلى 10 في المائة 
في الواليات المتحدة األمريكية على أدنى 40 في المائة 
بعشر مرات، إال أن الزيادة بلغت 26 ضعفًا مع حلول عام 
2017. وفي أوروبا، ارتفع المؤشر نفسه خالل المدة 

نفسها من 10 إلى 12.
أما عدم المساواة بعد الضريبة، فارتفعت نسبته، في 
الواليات المتحدة األمريكية، من 7 إلى 14 بين عاَمي 
أوروبا  إلى 9 في  1980 و2017، مقابل زيادة من 8 
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الشكل 12-3

انخفضت حصة أدنى 40 في المائة من الدخل قبل الضريبة في الواليات المتحدة األمريكية من 13 في المائة في عام 1980 
إلى 8 في المائة في عام 2017، في حين ارتفعت حصة أعلى 1 في المائة من حوالي 11 في المائة إلى 20 في المائة

الحصة من الدخل القومي 
(بالنسبة المئوية)

الحصة من الدخل القومي 
(بالنسبة المئوية)
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الشكل 13-3

 بين عاَمي 1980 و2017، ارتفع متوسط حصة أدنى 40 في المائة من الدخل قبل الضريبة في أوروبا بنسبة 36 في المائة، 
في حين انخفض بنسبة 3 في المائة في الواليات المتحدة األمريكية

متوسط دخل أدنى 40 في المائة 
(بالنسبة إلى عام 1980)

متوسط دخل أدنى 40 في المائة 
(بالنسبة إلى عام 1980)

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1980198519901995200020052010201519801985199019952000200520102015
0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6 بعد الض��بةقبل الض��بة

نمو حصة أدنى 40 في المائة  
في الواليات المتحدة األم��كية: 3- في المائة

نمو حصة أدنى 40 في المائة 
في الواليات المتحدة األم��كية: 10+ في المائة
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)الشكل 3-14(. وبذلك، لم تتمكن ُنُظم الضرائب الوطنية 
)بما تشمل من ضرائب على الدخل والثروة( وال ُنُظم 
التحويالت االجتماعية )على غرار استحقاقات اإلعاقة 
ودعم اإلسكان( من احتواء تزايد عدم المساواة، ال في 

الواليات المتحدة األمريكية وال في أوروبا.
على  المؤّثرة  اآلليات  لكافة  الجامعة  والعملية 
احتواء  من  أوروبا  مّكنت  الضريبة  قبل  المداخيل 
تزايد نسبة دخل أعلى 10 في المائة إزاء أدنى 40 

في المائة. ولإلنفاق االجتماعي، الذي يشمل بالدرجة 
األولى اإلنفاق على التعليم والصحة ورواتب التقاعد، 
دور هام. والتعليم العالي الجودة والميسور التكلفة 
الدخل  ذوي  األفراد  لتمكين  األهمية  غاية  في 

المنخفض من الوصول إلى الفرص االقتصادية.
ال يزال اإلنفاق االجتماعي أعلى بكثير في أوروبا 
وجميع  بل  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  منه 
العالم. فيبلغ نسبة تتراوح بين 25 و28 في  أنحاء 

العملية الجامعة لكافة 
اآلليات المؤّثرة على 
المداخيل قبل الضريبة 
مّكنت أوروبا من احتواء 
تزايد نسبة دخل أعلى 
10 في المائة إزاء 
أدنى 40 في المائة
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المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في معظم بلدان 
الواليات  في  المائة  في   19 مقابل  القارية،  أوروبا 
ما  عادة  ذلك،  على  وعالوة  األمريكية61.  المتحدة 
والتعليمية  الصحية  الخدمات  إلى  الوصول  يستند 
في أوروبا على أسٍس أقرب إلى المساواة منه في 
الرعاية  سيما  وال  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
في  التكلفة  المنخفض  المهني  والتدريب  الصحية 
أوروبا، اللذين يساهمان في الحد من عدم المساواة 

في توزيع الدخل قبل الضريبة.
الدخل  نمو  ارتفاع  وتفّسر ديناميات هامة أخرى 
في أسفل سّلم التوزيع في أوروبا. فمثًال، انخفض 
الحد األدنى من األجور كنسبة من متوسط الدخل 
في الواليات المتحدة األمريكية، من 42 في المائة 
في عام 1980 إلى 24 في المائة في عام 2017. إال 
بلدان  في  ذلك  من  العكس  على  هو  المنحى  أن 
أوروبية عديدة، حافظ  بعضها على الحد األدنى من 
األجور بنسبة عالية من المتوسط )بلغت في فرنسا 
مثًال حوالي 50 في المائة(، وبعضها اآلخر استحدث 
حدًا أدنى )كما فعلت المملكة المتحدة في تسعينات 

القرن الماضي، وتلتها الحقًا ألمانيا(62.
تصاعدية  انحسارًا في  أوروبا  ذلك، شهدت  ومع 
معدل  فانخفض  األخيرة،  العقود  في  الضريبة 
في   50 حوالي  من  الشركات  أرباح  على  الضريبة 
المائة في بداية ثمانينات القرن الماضي إلى 25 في 
فيه  تشترك  عالمي  لتوجه  تجلٍّ  في  اليوم،  المائة 
سواء  حّدً  على  النمو  والمتقدمة  النامية  البلدان 

)الفصل 7(. كما انخفضت الضرائب الحّدية العليا في 
القيمة  ضريبة  وارتفعت  األوروبية،  البلدان  معظم 
على  متناسب  غير  نحو  على  تؤثر  التي  المضافة، 
أصحاب الدخل المنخفض، بمعدل يزيد على 3 نقاط 
أن  الماضي. ومع  القرن  ثمانينات  بداية  مئوية منذ 
أوروبا تمّكنت، باإلجمال، من الحفاظ على مستوى 
بالواليات  المساواة مقارنة  ارتفاع عدم  معتدل من 
من  ذكره  سبق  ما  يحد  قد  األمريكية،  المتحدة 
تطورات من قدرات الحكومات على دفع الرابحين 
العامة.  الخدمات  تمويل  إلى  األوروبي  النمو  من 

شهدت أوروبا انحسارًا 
في تصاعدية الضريبة في 
العقود األخيرة، فانخفض 
معدل الضريبة على أرباح 
الشركات من حوالي 50 

في المائة في بداية 
ثمانينات القرن الماضي 

إلى 25 في المائة اليوم

الشكل 14-3

متوسط الدخل قبل الضريبة لدى أعلى 10 في المائة في الواليات المتحدة األمريكية كان أعلى بحوالي 11 ضعفًا منه لدى 
أدنى 40 في المائة في عام 1980، إال أن النسبة بين الفئتين بلغت 27 ضعفًا في عام 2017، أما النسبة في أوروبا، فازدادت 

من 10 إلى 12 ضعفًا

نسبة أعلى 10 في المائة إلى أدنى 
40 في المائة من الدخل قبل الض��بة

نسبة أعلى 10 في المائة إلى أدنى 
40 في المائة من الدخل بعد الض��بة
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الشكل 15-3

 انخفض، بين عاَمي 1981 و2017، متوسط الضرائب 
 على أعلى أرباح الشركات في االتحاد األوروبي من 50 

إلى 25 في المائة، في حين ارتفع متوسط ضريبة القيمة 
المضافة من 18 إلى أكثر من 21 في المائة
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الشركات (بالنسبة المئوية)
معدل الض��بة على 
المعدل القياسي لض��بة أعلى أرباح الشركات

القيمة المضافة

المصدر: المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )Eurostat( من أجل المعدل القياسي 
لضريبة القيمة المضافة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية من أجل الضريبة على 

أعلى أرباح الشركات.
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انبثق عن عولمة إدارة 
الثروات، منذ ثمانينات 
القرن الماضي، تزايد 
في قدر الثروات 
العالمية المودعة في 
مراكز مالية خارجية

في  المداخيل  على  للحفاظ  أساسي  هذا  والتمويل 
وسط سّلم التوزيع وأدناه )الشكل 15-3(.

 عدم المساواة في الثروة في العالم:
رأس المال قد عاد

ع ديناميات عدم  ال يكفي التركيز على الدخل وحده لتتبُّ
من  بل  سليم63،  نحو  على  االقتصاد  في  المساواة 
ع ديناميات ترّكز الثروة. والبيانات  الضروري أيضًا تتبُّ
حول الثروة ما زالت نادرة، وإلى حد يفوق البيانات 
حول الدخل. ورغم ذلك، كشفت بحوث حديثة عن 
نتائج بشأن تطور الثروة الوطنية وتركيبتها. ولتحليل 
تركيبة الثروة الوطنية في اقتصاد ما، تمثل األصول 
التي يملكها كل من القطاعين العام والخاص مدخًال 

لفهم ديناميات عدم المساواة في الثروة بين األفراد.
والجهود الجديدة المبذولة لدراسة عدم المساواة 
في الثروة حاسمة ألنها ترتبط بتزايد عدم المساواة 
 ،1980 عام  منذ  التوزيع  سّلم  أعلى  في  الدخل  في 
حيث أن الدخل الرأسمالي غالبًا ما يترّكز في أيدي 
في  البارز  الثروة  دور  ويرتبط  ثراء.  األفراد  أوسع 
توجيه توزيع الدخل بأهميتها النسبية في اقتصادات 
الوطنية، كمجموع، بشكل  الثروة  عديدة نمت فيها 

أكبر من الدخل64.
وبما أن البلدان، بمعظمها، ال تفرض الضرائب على 
الثروة مباشرة، يتطلب التوصل إلى تقديرات موثوقة 
مصادر  بين  الجمع  الثروة  في  المساواة  عدم  حول 
مختلفة للبيانات، على غرار تصنيفات المليارديرات، 
وبيانات ضرائب الدخل والميراث65. وانبثق عن عولمة 
إدارة الثروات، منذ ثمانينات القرن الماضي، تزايد في 
قدر الثروات العالمية المودعة في مراكز مالية خارجية. 
وأوسع األفراد ثراء يمتلكون أصواًل في هذه المراكز 
بقدر غير متناسب مع غيرهم. ولذا، فإن معرفة هذه 
األصول الخارجية له آثار بالغة على قياس الثروة في 
أعلى سّلم التوزيع66. وبصورة أعّم، بات حاسمًا قياس 
عدم المساواة في الدخل والثروة على الصعيد العالمي، 

وليس فقط على صعيد فرادى البلدان.
وفهم تطور مستوى رأس المال الوطني )أو الثروة 
الوطنية( وهيكليته، وكذلك عالقته مع الدخل القومي، 
مفتاح للتصدي لقضايا اقتصادية وعامة عدة67. فالثروة 
ف بمجموع  هي مفهوم يدور على “التخزين”، ألنها ُتعَرّ
كافة األصول المراَكمة في الماضي )وخصوصًا األصول 
الديون.  حساب  بعد  والمالية(  والتجارية  اإلسكانية 
والثروات الخاصة، بطبيعتها، أشد ترّكزًا من الدخل، 
وأما الثروة العامة التي تمتلكها الحكومات، فتوثر كثيرًا 

إعادة  تنفيذ سياسات  على  الحكومات  قدرات  على 
إلى  الثروة  ِنَسب  تطّور  في  فالبحث  ولذا،  التوزيع. 
الدخل، وتقسيم الثروة بين القطاعين العام والخاص قد 
يساعد على فهم تطّور عدم المساواة في االقتصاد. 
ولكن ال ينبغي اإلغفال عن أن تعاريف الملكية العامة 

والخاصة تختلف من بلد إلى آخر68.
والبيانات االقتصادية الكلية عن الثروة نادرة في 
جميع أنحاء العالم. فلم تشرع ألمانيا بنشر ميزانيات 
الثروات  مجمل  عن  معلومات  على  تشتمل  وطنية 
تتوفر  وال   .2010 عام  في  إال  وتطورها  المودعة 
المعلومات االقتصادية عن الثروة أصًالً في العديد من 
البلدان الصاعدة والنامية. وندرة البيانات حول الثروة 
هي مشكلة بحد ذاتها، ألن المعلومات الدقيقة حول 
ديناميات الثروة قد تكون حاسمة في الحؤول دون 
األزمات المالية، أو في تنقيح السياسات الضريبية. 
ع ديناميات الثروة على الصعيد  نقص البيانات يجعل تتبُّ
الجزئي، أي بين األفراد، مستحيًال. ولذا، ينحصر النقاش 
حول الثروة، من حيث االقتصاد الكلي، باالقتصادات 
المتقدمة النمو، والصاعدة القليلة التي تتوفر معلومات 

عن الثروة فيها.

شهدت نسبة الثروة الخاصة إلى الدخل 
القومي ارتفاعًا حادًا في جميع البلدان منذ 
عام 1970، ولكن مع تباينات إقليمية كبيرة

تتشابه، بالمجمل، مسارات فرادى البلدان في أوروبا 
الغربية: ارتفع صافي الثروة الخاصة من نسب تتراوح 
ما  إلى   ،1970 عام  في  المائة  في  و400   250 بين 
  2016 عام  في  المائة  في  و750   450 بين  يتراوح 
شهدتها  التي  هي  الزيادات  وأعلى   .)16-3 )الشكل 
إيطاليا والمملكة المتحدة، بأكثر من الضعف. وارتفعت 
نسبة الثروة الخاصة إلى الدخل كثيرًا في كندا )من 
250 إلى ما يزيد على 550 في المائة(، وكذلك في 
أستراليا، وإن بقدٍر أقل. وازدادت النسبة بمرة ونصف 
في الواليات المتحدة األمريكية )من 350 إلى 500 في 
المائة(، وكادت تتضاعف في اليابان )من 300 إلى ما 

يقارب 600 في المائة(.
الزيادات.  أكبر  والصين  الروسي  االتحاد  وشهد 
فارتفعت نسبة الثروة الخاصة إلى الدخل القومي في 
الصين من 110 في المائة في عام 1978، حين بدأت 
سياسة االنفتاح، إلى 490 في المائة في عام 2015، 
وتضاعفت ثالث مرات في االتحاد الروسي بين عاَمي 

1990 و2015 )من 120 إلى 370 في المائة(.
 وتجدر المالحظة بأن األزمة المالية في عام 2008 
لم تغّير هذا المنحى كثيرًا: فمع أن نسبة الثروة إلى 
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نسب الثروة العامة 
إلى الدخل القومي 

تراجعت بقوة واستمرار 
في كل مكان تقريبًا

الشكل 16-3

ارتفع صافي الثروة الخاصة من نسب تتراوح بين 250 و400 في المائة في عام 1970، إلى ما يتراوح بين 450 و750 في المائة 
في عام 2016

قيمة صافي الث�وة الخاصة 
(النسبة المئوية من الدخل القومي) 
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الدخل انخفضت بعد االنهيار الذي تسببت به األزمة، إال 
أنها عادت إلى ما كانت عليه، ولكن بسرعات مختلفة، 

ودرجات متفاوتة.
ولكن نسب الثروة العامة إلى الدخل القومي تراجعت 
الثروة  فباتت  تقريبًا.  مكان  كل  واستمرار في  بقوة 
العامة سلبية القيمة في المملكة المتحدة والواليات 
المتحدة األمريكية، وتتراوح بين 10 و20 في المائة في 
كل من ألمانيا وفرنسا واليابان. وعلى النقيض من ذلك، 
ظلت قيمة الثروة العامة، إزاء الدخل القومي، ثابتة 
نسبيًا في الصين )بنسبة 250 في المائة في عام 1978 
و230 في المائة في عام 2015(، وانخفضت بدرجة 
هائلة في االتحاد الروسي، من أكثر من 230 في المائة 

في عام 1990 إلى 90 في المائة في عام 2015.
وحّول االتجاهان، جذريًا بنية الثروة الوطنية في 
معظم البلدان. ففي أواخر سبعينات القرن الماضي، 
كانت نسبة الثروة العامة إلى الدخل القومي تتراوح 
بين 50 و100 في المائة في البلدان المتقدمة النمو؛ 
فأصبحت سلبية اليوم في المملكة المتحدة والواليات 
المتحدة األمريكية، وإيجابية بقدر ضئيل في ألمانيا 
وفرنسا  واليابان. وهيمنُة الثروة الخاصة على الثروة 
ٌر ملحوٌظ بدأ في سبعينات القرن الماضي  الوطنية تغيُّ

)الشكل 17-3(.
والثروات العامة الصفرية أو السلبية سابقٌة استثنائية 
اعتماد  إلى  الحكومات  وتميل  التاريخية.  بالمعايير 
استراتيجيات مختلفة الستعادة مستويات إيجابية من 
الديون  وإلغاء  التضخم  غرار  على  العامة،  الثروات 

والضرائب التصاعدية بحسب مقدار الثروة، كما هو 
الحال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية )ألمانيا 
وفرنسا(. ولفهم ما تفضي إليه الثروة العامة الصافية 
الصفرية أو السلبية،  ما علينا إال أن نتذكر أن الحكومة، 
إذا كانت ثروتها العامة سلبية ورغبت في تسديد ديونها، 
ستضطر إلى بيع جميع أصولها المالية )كاألسهم( وغير 
المالية )كالطرق(، ورغم ذلك، ستظل مدينة. ونتيجة 
لذلك، سيتوجب على دافعي الضرائب دفع الضرائب 
للتسديد ألصحاب الديون، كما سيكون على المواطنين 
دفع رسوم لمالكين جدد ألصول من رأس المال كانت 
عامة )كالطرق ونظم الطاقة والمياه، والبنى األساسية 
يعطي  ال  الوضع  هذا  أن  وُيزعم  والتعليم(.  للصحة 
)في  المستقبل  في  لالستثمار  كافيًا  حيزًا  الحكومة 
التعليم مثًال، أو حماية البيئة(، والتصدي ألوجه عدم 

المساواة في الدخل والثروة حاضرًا ومستقبًال.
االتجاهات.  هذه  العوامل  من  مجموعة  وتختصر 
فتخفيض حصة الثروة العامة يمثل في جزء منه زيادة 
في الثروة الخاصة. وكان االنخفاض في صافي الثروة 
العامة في جزء كبير نتيجة الرتفاع الدين العام. وبقيت 
نسبة األصول العامة إلى الدخل القومي مستقّرة إلى حدٍّ 
ما ألن الخصخصة طالت جزءًا كبيرًا من األصول العامة 
)ال سيما األسهم في الشركات العامة أو شبه العامة(، 
ولكن  المتبقية.  لألصول  السوقية  القيمة  وارتفعت 
الثروة في  العامة في مجموع  الثروة  تناقص حصة 
المدى البعيد، هو نتيجة حتمية لخيارات السياسات 
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يعني ارتفاع نسبة الثروة 
إلى الدخل أن عدم 
المساواة في الثروة 
يؤدي دورًا متعاظمًا في 
التركيبة العامة لعدم 
المساواة في االقتصاد

الشكل 17-3

تزداد البلدان غنًى، إال أن الحكومات تشتّد فقرًا
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العامة )خصخصة األصول العامة، وتوسيع نطاق إدارة 
الدين العام أو العجز المالي(.

وعمومًا، يتأثر تطور الثروة الوطنية )العامة والخاصة( 
نسبة إلى الدخل القومي بالتفاعل بين المّدخرات القومية 
النسبية  واألسعار  الكمية(  )عامل  االقتصادي  والنمو 
لألصول )عامل السعر(. وكلما ارتفعت معدالت االدخار، 
ازداد تراكم األصول. وكلما ارتفع معدل النمو االقتصادي، 
القومي.  الدخل  إلى  بالنسبة  انخفض تراكم األصول 
العوامل  على  لألصول  النسبية  األسعار  وتتوقف 
المؤسسية والمتعلقة بالسياسات )ضبط الريع، مثًال( 
وعلى أنماط استراتيجيات االدخار واالستثمار. وفي 
البلدان المتقدمة، أسهمت اآلثار الكمية بنسبة 60 في 
المائة في تراكم الثروة بين عاَمي 1970 و 2010،  وآثار 

السعر بنحو 40 في المائة، مع  اختالفات  بين البلدان.
وتفّسر االختالفات في استراتيجيات الخصخصة 
وفي عوامل السعر والحجم التباعد في  أنماط تراكم 
الثروة الوطنية في االتحاد الروسي والصين. والواقع أن 
الثروة القومية سّجلت زيادة طفيفة في روسيا من  400 
في المائة من الدخل القومي في عام 1990 إلى 450 في 
المائة في عام 2015،  وتضاعفت في الصين من 350 في 
المائة من الدخل القومي في عام 1978 إلى 700 في 

المائة في عام 2015.
واختار االتحاد الروسي نقل الثروة من القطاع العام 
وكانت  ممكن.  وقت  أسرع  في  الخاص  القطاع  إلى 
الزيادة في الثروة الخاصة المحرك الحصري للزيادة 

السريعة في الثروة القومية، على حساب الثروة العامة. 
وعلى النقيض من ذلك، كانت خصخصة األصول العامة 
أكثر تدرجًا، فبقيت الثروة العامة ثابتة بينما تزايدت 
الثروة الخاصة. وباإلضافة إلى ذلك، كان ارتفاع معدالت 
االدخار أعلى في الصين. واسُتخدَمت المّدخرات في 
الصين لتمويل استثمارات رأس المال المحلية )ما أدى 
إلى المزيد من تراكم رأس المال المحلي(، في حين 
لتمويل  روسيا  في  الوفورات  نصف  اسُتخدم 
النسبية  األسعار  ارتفعت  كما  األجنبية.  االستثمارات 

لألصول أكثر في الصين.
وعلى المدى الطويل، قد ُيعزى انخفاض النسب في 
منتصف القرن العشرين إلى ظروف خاصة جدًا، لعل 
األرجح أال تتكرر69. والمّدخرات ومعدالت النمو، وهي 
من المحّددات الرئيسية لهذه النسب على المدى البعيد، 
ستبقى ذات أهمية بالغة في المستقبل القريب. وبالنظر 
إلى المستويات الحالية، ربما تعود نسب الثروة القومية 
ب  إلى الدخل القومي إلى مستويات القرن العصر الُمَذهَّ
في القرن التاسع عشر. ويعني ارتفاع نسبة الثروة إلى 
الدخل أن عدم المساواة في الثروة يؤدي دورًا متعاظمًا 
في التركيبة العامة لعدم المساواة في االقتصاد. ويثير 
القدر الكبير من تركيز الثروة مسائل جديدة حول ضبط 
رأس المال وإخضاعه للضريبة. وهذه المسائل تنشأ في 
سياق تكون فيه قدرة الحكومات على ضبط الدخل 

وإعادة توزيعه محدودة بفعل تراجع الثروة العامة.
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الترّكز في الثروة أشّد بكثير 
منه في الدخل: ففي عام 

2017 امتلك أعلى 10 
في المائة على الصعيد 
العالمي )أي أغنى 10 

في المائة في أوروبا 
والصين والواليات المتحدة 

األمريكية( أكثر من 70 
في المائة من مجموع 
الثروة، وامتلك أعلى 1 

في المائة ما نسبته 33 
في المائة، في حين لم 

تتجاوز حصة أدنى 50 
في المائة 2 في المائة

 عدم المساواة في الثروة بين األفراد 
في العالم

الثروة  في  المساواة  عدم  ديناميات   ترتبط 
بين األفراد بحركة عدم المساواة في الدخل وحركة 
عدم المساواة في رأس المال العام والخاص. ويعتمد 
عدم المساواة في الثروة بين األفراد، في األمد البعيد، 
الدخل  فئات  مختلف  داخل  االدخار  معدالت  على 
دخول  في  المساواة  عدم  على  وكذلك  والثروة، 
مختلف أنواع العمل، ومعدالت العائدات مقابل الثروة، 
باإلضافة إلى تصاعدية الضرائب على الدخل والثورة.

كيف أّثرت هذه العوامل على عملية تركيز الثروة في 
الماضي؟ وعالَم تدل من حيث الديناميات المحتملة 
رات  في المستقبل؟ أظهرت البحوث الحديثة أن تغيُّ
صغيرة في سلوكيات االدخار، أو نسب اإليرادات مقابل 
الثروة، أو تصاعدية الضرائب قد تؤثر كثيرًا على عدم 
يرسخ  هذا  االستقرار  الدخل70. وعدم  المساواة في 
الحاجة إلى تحسين نوعية البيانات، من أجل دراسة 

ديناميات الدخل والثروة على النحو المناسب.
وحيث إن البيانات عن عدم المساواة في الثروة بين 
األفراد قليلة، لم تصدر تقديرات توزيع الثروة إال عن 
والمملكة  وفرنسا،  إسبانيا،  هي  للغاية،  قليلة  بلدان 
المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى 
الصين ولكن بدرجة أقل دقة. وتوجد تقديرات أخرى 
عن االتحاد الروسي وبلدان في الشرق األوسط، ولكن 

تكتنفها الشكوك.
والترّكز في الثروة أشد بكثير منه في الدخل: ففي 
الصعيد  على  المائة  في  أعلى 10  امتلك  عام 2017 
العالمي )أي أغنى 10 في المائة في أوروبا والصين 
والواليات المتحدة األمريكية( أكثر من 70 في المائة 
من مجموع الثروة، وامتلك أعلى 1 في المائة ما نسبته 
33 في المائة، في حين لم تتجاوز حصة أدنى 50 في 
المائة 2 في المائة من الثروة71. وهذه تقديرات بالحد 
األدنى، ألن عدم المساواة قد يكون أعلى إذا ما شمل 

أفريقيا وأمريكا الالتينية وباقي بلدان آسيا.
وما فتئ عدم المساواة يتزايد منذ عام 1980، ولم 
تؤثر أزمة عام 2008 على منحاه هذا. ويعتمد تطور 
التوزيع العالمي للثروة على تفاوت متوسط الثروة بين 
البلدان وداخلها. وارتفاع متوسط الثروة الخاصة منذ 
عام 1980 كان أسرع في البلدان الصاعدة، كالصين72، 
البلدان  ألن  وذلك  النمو،  المتقدمة  البلدان  في  منه 
الصاعدة نموها االقتصادي أسرع، كما تشهد تحويًال 
ضخمًا للثروة من القطاع العام إلى الخاص. وقد رفعت 
هذه الظاهرة كثيرًا من ثروة أدنى 75 في المائة من 

سّلم التوزيع العالمي.

غير أن هذه الزيادة يقابلها، بل ويعكسها، ارتفاع 
في عدم المساواة في الثروة داخل البلدان، فتزايدت 
الثروات بسرعة شديدة في أعلى سلم التوزيع: وفي 
حين بلغ متوسط نمو الثروة 2.8 في المائة سنويًا 
لكل فرد بالغ خالل الفترة 1987-2017، فهو 3.5 في 
المائة ألعلى 1 في المائة، و4.5 في المائة ألعلى 0.1 

في المائة، و5.7 في المائة ألعلى 0.01 في المائة.
والعوامل المؤثرة على عدم المساواة في الثروة 
في  المساواة  وعدم  الدخل،  في  المساواة  )كعدم 
تتأثر  اإليرادات(  معدالت  وفي  االدخار  معدالت 
المثال،  سبيل  فعلى  العامة.  بالسياسات  بدورها 
تؤثر الضرائب التصاعدية على قدر عدم المساواة 
في الدخل واالدخار، وأما التنظيم المالي واالبتكار 
وقد  األصول.  إيرادات  معدالت  على  يؤثران  فقد 
تؤدي الخصخصة دورًا إذا ما استفادت منها فئات 
محددة من سّلم التوزيع، كما هو الحال في بلدان 
ثمانينات  منذ  الصاعدة،  البلدان  سيما  ال  عديدة، 
القرن الماضي. لذا، ما من حتميات في ارتفاع عدم 

المساواة داخل البلدان.
وتزايد تركيز الثروة في االتحاد الروسي والصين 
منذ تسعينات القرن الماضي، فتضاعفت حصة أعلى 
1 في المائة )من 22 إلى 43 في المائة في االتحاد 
الروسي، ومن 15 إلى 30 في المائة في الصين، ولكن 
مع بعٍض التقّلب كما يبّين الشكل 3-18(. وتنشأ أوجه 
استراتيجيات  بين  الفوارق  عن  البلدين  تباعد 
سرعة  فحابت  منهما:  كل  في  المّتبعة  الخصخصة 
وتيرة خصخصة األصول العامة في االتحاد الروسي 
أوسع الفئات ثراء على نحو أكبر من الصين. وما أّثر 
في  المساواة  عدم  ارتفاع  على  قليًال  إال  اإلسكان 
ُخصخَصت  فقد  الصين،  في  أما  الروسي.  االتحاد 
الثروة اإلسكانية بعملية بعيدة للغاية عن المساواة، 
أكثر  الروسي  االتحاد  في  بع  اتُّ الذي  النهج  فكان 

تدّرجًا وإنصافًا.
في  الثروة  في  المساواة  عدم  ارتفاع  كان  وما 
الواليات المتحدة األمريكية، منذ منتصف الثمانينات، 
مباغتًا إلى الحّد نفسه، إال أنه آثاره ال تقل أهمية، إذ 
وأربعينات  ثالثينات  في  كبير  انخفاض  بعد  حدث 
القرن الماضي، أدت إليه سياسات “الصفقة الجديدة” 
التي يملكها  الثروة  )الشكل 3-18(. وارتفعت حصة 
أعلى 1 في المائة، من انخفاضها غير المسبوق في 
عام 1978، حيث بلغت 22 في المائة، إلى ما يقارب 
الحالي.  القرن  من  الثاني  العقد  في  المائة  في   39
والمحرك الرئيسي لهذا االرتفاع هو االزدياد الحاد في 
إزالة  من  كلٌّ  دفعه  الذي  المداخيل،  أعلى  قيمة 
الضوابط المالية، وانخفاض معدالت الضرائب على 
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ما فتئ عدم المساواة 
يتزايد منذ عام 1980، 
ولم تؤثر أزمة عام 2008 
على منحاه هذا

الشكل 18-3

االتجاهات في عدم المساواة في الثروة
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أعلى المداخيل. وُضّخَمت الظاهرة على نحو مّطرد 
نتيجة عدم المساواة في معدالت االدخار ومعدالت 
إيرادات األصول. وفي الحين ذاته، ظّل الدخل في 
وسط سّلم التوزيع وأدناه على حاله، وتزايدت كثيرًا 
والقروض  العقاري،  )الرهن  المعيشية  األسر  ديون 
أمور  بين  من  االئتمان  بطاقات  وديون  الدراسية، 
أخرى(. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في حصة الـ40 
في المائة الوسطى من الثروة، من ارتفاع غير مسبوق 
تاريخيًا بلغ 37 في المائة في عام 1986، إلى 28 في 

المائة في عام 2014.
انخفاض  بعد  الثروة  في  المساواة  عدم  وارتفع 
ولكن  أيضًا،  المتحدة  والمملكة  فرنسا  في  تاريخي 
بوتيرة أبطأ بكثير من الواليات المتحدة األمريكية. 
فارتفعت حصة أعلى 1 في المائة في كلٍّ من البلدين 
من 16 في المائة في عام 1985، إلى 20 في المملكة 
المتحدة في عام 2012، و23 في المائة في فرنسا في 
عام 2015. ويعود ذلك إلى تزايد التفاوت في الدخل، 
وخصخصة  الضرائب،  تصاعدية  من  الحد  يضّخمه 
الصناعات التي كانت تديرها الدولة، واألهم من ذلك 
تزايد عدم المساواة في معدالت إيرادات األصول، 
التي يمتلك األغنياء  المالية  إيرادات األصول  وفي 

حصة غير متناسبة منها.

معدالت  فوارق  في  طفيفة  رات  تغيُّ تؤدي  وقد 
تصاعدية  أنماط  في  أو  الثروة،  فئات  بين  االدخار 
في  المساواة  عدم  على  هائلة  آثار  إلى  الضرائب 
الثروة، إال أن ظهور اآلثار قد يستغرق عقودًا عدة. 
ويثير ذلك العديد من المسائل بشأن مستقبل عدم 
المساواة في الثروة: فإذا استمّرت األنماط الحالية 
ومعدالت  والدخل  االّدخار  في  المساواة  عدم  من 
اإليرادات، سيرجع، خالل العقود القليلة القادمة، عدم 
المساواة إلى المستوى الذي كان عليه أثناء العصر 
استمّرت  وإذا  عشر.  التاسع  القرن  في  ب  المذهَّ
العالمي، سيمتلك،  الصعيد  الحالية على  االتجاهات 
المائة من سكان  0.1 في  أعلى   ،2050 بحلول عام 
العالم قدرًا من الثروة العالمية يعادل ما تمتلكه الـ40 

في المائة الوسطى )الشكل 19-3(.

 خاتمة: شفافية البيانات 
ضرورة عالمية

ناقش هذا الفصل التحديات والتطّورات األخيرة في 
في  حاسمة  ثغرة  لسّد  البيانات  وجمع  المنهجية 
المعلومات  وهذه  البشرية.  التنمية  عن  البيانات 
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ما يتوفر اليوم من معارف 
بشأن عدم المساواة في 

الدخل والثروة ما زال 
محدودًا وغير واٍف. وعلى 

جمع البيانات قطع أشواط 
كبيرة لتوسيع نطاق 

التغطية الجغرافية لبيانات 
عدم المساواة، وصواًل إلى 
إتاحة المزيد من التمثيالت 
المنهجية لعدم المساواة 
في الدخل، قبل الضريبة 

وبعدها، وفي الثروة

الشكل 19-3

إذا استمّرت االتجاهات الحالية على الصعيد العالمي، سيمتلك، بحلول عام 2050، أعلى 0.1 في المائة قدرًا من الثروة العالمية 
يعادل ما تمتلكه الـ 40 في المائة الوسطى من سكان العالم
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ضرورية للنقاش السلمي والتشاوري حول نمو الدخل 
أن  القلق  على  الباعث  ومن  فيه.  المساواة  وعدم 
رقمي،  عصر  من  فيها  ما  رغم  األخيرة،  السنوات 
شهدت في بلدان عديدة تدهورًا في نوعية البيانات 
سيما  ال  المسائل،  هذه  بشأن  المتاحة  االقتصادية 
األموال  رؤوس  دخل  عن  المالية  البيانات  حول 

والثروة والميراث.
وتتطّلب إتاحة تقديرات تاريخية وقابلة للمقارنة 
جهودًا  والثروة  الدخل  في  المساواة  عدم  حول 
جديدة ُتستخَدم فيها أفضل مصادر البيانات المتاحة 
الضريبية  والبيانات  المعيشية،  األسر  مسوح  من 

اإلدارية، والحسابات القومية، والتسريبات المالية.
واألكيد أن ما يتوّفر اليوم من معارف بشأن عدم 
المساواة في الدخل والثروة ما زال محدودًا وغير 
واٍف. وعلى جمع البيانات قطع أشواط كبيرة لتوسيع 

المساواة،  عدم  لبيانات  الجغرافية  التغطية  نطاق 
المنهجية  التمثيالت  من  المزيد  إتاحة  إلى  وصواًل 
لعدم المساواة في الدخل، قبل الضريبة وبعدها، وفي 
الثروة. ورغم هذه المحدودية في البيانات، ما كان 
من المحّتم تزايد عدم المساواة في الدخل والثروة 
الملحوظ على مدى العقود الماضية في جميع أنحاء 
العالم. فعدم المساواة نشأ عن خيارات في السياسات 
االقتصادية والمؤسسية. وكما يبّين القسم الثالث من 
هذا التقرير، يمكن اّتباع مسارات مختلفة لمعالجته 
اإلرادة  توّفرت  إذا  ولكن  المقبلة،  العقود  خالل 
السياسية. وإذا كان لهذه السياسات المستقبلية أن 
على  المساواة  لعدم  وافيًا  نقاشًا  بوضوح  تعكس 
في  االستمرار  يجب  والعالمي،  الوطني  الصعيدين 
نشر بيانات شفافة وحسنة التوقيت بشأن أوجه عدم 

المساواة في الدخل والثروة.
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فهم عدم المساواة، ما وراء المتوسطات، يعني تمحيص 
ما يجري على الصعيد دون الوطني: داخل البلد، وداخل 
مختلف الفئات، بل وحتى داخل األسر المعيشية. ومن 
الذين  هم  من  معرفة:  الخصوص،  وجه  على  المهم، 
تعّرضوا لإلهمال أو أَسَرتهم أدنى درجات سّلم توزيع 
الدخل؟ وما هو موقعهم؟ وإحدى طرق ذلك تحديُد  
البؤر دون الوطنية، أي المناطق أو الواليات أو المقاطعات 
التي ال يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2030 أكثر من 4,000 دوالر أمريكي بتعادل 
القوة الشرائية في عام 2005 1. ومن بين أكثر من 3,600 
منطقة ووالية ومقاطعة في العالم، توجد 840 بؤرة 
للفقر ينطبق عليها هذا التعريف، تتوزع على 102 بلدًا، 
في كل منها منطقة من هذا القبيل على األقل. وبعبارة 
كبيرة  مجموعة  في  لإلهمال  الناس  يتعّرض  أخرى، 

ومتنوعة من البلدان.
ولكن مع تفاوت كبير داخل كل بلد. فأكثر من نصف 
البلدان المنخفضة الدخل لديها منطقة واحدة على األقل 
ليست بؤرة للفقر؛ في حين أن 36 من 46 بلدًا من بلدان 
الدخل المتوسط األدنى لديها بؤرة واحدة على األقل. 
وحتى في بلدان الدخل المتوسط األعلى، 30 في المائة 

من المناطق هي بؤر للفقر 2.
البلدان  التنوع داخل  الطرق األخرى لتحديد  ومن 
تناول دليل التنمية البشرية على صعيد دون وطني3. 
ومن حيث هذا المقياس، توجد “مجموعات” من البؤر 

العابرة للحدود الوطنية )الشكل إ3-1-1 لالطالع على 
مثال يغطي مجموعة من البلدان في خليج غينيا(. 
وتوجد مجموعات بؤر تنخفض فيها قيم دليل التنمية 
البشرية في أمريكا الالتينية، بما في ذلك أرجاء من 
أمريكا الوسطى؛ وفي وسط وجنوب آسيا في مناطق 
دون وطنية تمتد من طاجيكستان وقيرغيزستان، إلى 
معظم نواحي أفغانستان؛ وفي جنوب شرق آسيا في 
أجزاء من فييت نام وكمبوديا. وليس جميع سكان هذه 
البؤر بالضرورة فقراء. والخطوة التالية في أي منطقة 
إلى  حاجة  األشّد  المعيشية  األسر  تحديد  تتطلب 
المساعدة االجتماعية. وتطّبق غالبية البلدان نوعًا من 
االختبار لتحديد المؤّهلين لتلقي المساعدات، إال أن هذه 
االختبارات، على العموم، مشوبة بالعيوب. ويتمثل تحّدً 
ارتفاع  أخطاء  في  االختبارات  هذه  تواجهه  خطير 
معيشية  أسر  أو  أفراد  تغطية  عدم  )أي  االستبعاد 
باستحقاقات أو معونات هم مؤّهلون لها(، عالوة على 
التغطية )ألفراد أو أسر معيشية غير  أخطاء ارتفاع 
مؤّهلين باستحقاق أو معونة(. ومقدار أخطاء ارتفاع 
االقتصادات  من  مجموعة  في  والتغطية  االستبعاد 
األفريقية الفت لالنتباه )الجدول إ3-1-1(. ففي غانا، 
مثًال، تبلغ نسبة أخطاء التغطية 35 في المائة )أي أن 35 
المصّنفة كفقيرة هي  المعيشية  المائة من األسر  في 
ليست كذلك(، وأما أخطاء االستبعاد، فتبلغ نسبتها 63 
في المائة )أي أن 63 في المائة من الفقراء لم تصنفهم 

اختبارات مصادر الدخل البديلة كذلك(.
ومن المهم أخيرًا التعّمق في دراسة الحالة داخل األسر 
المعيشية. وكما سبق وُذكر، تحاول بلدان عديدة تحديد 
للفقر. وثمة أسباب وجيهة  الفقيرة والمعّرضة  األسر 
الستخدام األسر كمؤشرات عامة بديلة. أولها هو سهولة 
على  وفهمها  واالستهالك  الدخل  عن  البيانات  جمع 
مستوى األسر المعيشية. وثانيها ارتباط رفاه األسرة 
برفاه أفرادها. وكان ال مفر في تحديد األسر من إمكانية 

حدوث بعض األخطاء لجهة التغطية واالستبعاد.
والقيم الناشزة عن هذا النمط ال يستهان بها، وكثيرًا ما 
وأرامل،  وأيتام  إعاقة،  ذوي  أشخاص  من  تتألف 
ومهاجرين وسكان متنقلين، ومشّردين. وأعداد هذه 
الحاالت كبيرة. وفي بلدان جنوب الصحراء األفريقية 
المصابات  اإلناث  أرباع  ثالثة  نحو  الثالثين،  الكبرى 
بالهزال واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية ليسوا 
في أفقر 20 في المائة من األسر المعيشية، بل نصفهم 
تقريبًا ليس في أفقر 40 في المائة )الشكل إ2-1-3(. 

الشكل إ1-1-3

أنماط متماسة في التنمية البشرية تتخطى الحدود الوطنية: 
خليج غينيا

.Permanyer and Smits 2019 :المصدر

(0.65,0.69]
(0.64,0.65]
(0.60,0.64]
(0.60,0.60]
(0.59,0.60]
(0.53,0.59]
(0.49,0.53]
(0.44,0.49]
(0.41,0.44]

اإلضاءة 1-3

داخل البلدان واألسر المعيشية
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الشكل إ2-1-3

سوء تغذية اإلناث البالغات وتقّزم األطفال يمكن أن يحدثا بكثرة في األسر المعيشية غير الفقيرة
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أفقر 40 
في المائة 
(r=-0.31)

أفقر 40 
في المائة 
(r=-0.65)

أفقر 20 
في المائة 
(r=-0.61)

أفقر 20 
المائة 

(r=-0.31)

نسبة النساء المصابات بنقص الو�ن 
في األسر المعيشية الفقيرة

نسبة األطفال المصا�ين بالتقّزم في األسر 
المعيشية الفقيرة

0.50

.Brown, Ravallion and van de Walle 2017 :المصدر

الجدول إ1-1-3

أخطاء االستهداف من حيث التغطية واالستبعاد: اختبارات مصادر الدخل البديلة

معدل أخطاء 
لتغطية ا

معدل أخطاء 
االستبعاد

معدل أخطاء 
لتغطية ا

معدل أخطاء 
االستبعاد

خطأ في 
االستهداف

خطأ في 
االستهداف

معدل فقر ثابتخط فقر ثابت

z = F–1 (0.2)z = F–1 (0.4)H = 0.2H = 0.4البلد

فاسو 0.4010.7510.3040.3750.5220.329بوركينا 

0.5150.9450.3960.3620.6210.413إثيوبيا

0.3540.6280.2570.3500.4280.288غانا

0.4310.8800.3330.4510.3530.373مالوي

1.0001.0000.3480.4850.5530.375مالي

0.5390.8750.3840.3400.5840.362النيجر

يا 0.3320.3480.2470.2430.3920.244نيجير

المتحدة تنزانيا  0.3960.8220.3230.2910.5130.314جمهورية 

0.3570.6630.3500.2940.4550.335أوغندا

0.4810.8070.3090.3590.5050.319الوسط

.x تعني حساب عدد الفقراء عند معدل الفقر  H=x .x تشير إلى خط فقر متسق مع تثبيت معدل الفقر عند القيمة  F–1 )x( :مالحظة 
.Brown, Ravallion and van de Walle 2018 :المصدر

وكثيرًا ما يكون لدى البلدان التي ترتفع فيها معدالت 
نقص التغذية نسبة أكبر من األفراد الذين يعانون من 

نقص التغذية في األسر غير الفقيرة 4.

مالحظات
عتبة 4,000 دوالر تمثل ضعف الحد األقصى في بلد منخفض الدخل   1

كما عّرفه البنك الدولي في عام 2015. ويضاهي، تقريبًا، دخاًل يوميًا 
يقل احتمال انخفاضه عن خط الفقر الوطني عن 10 في المائة 

.)Lopez-Calva and Ortiz-Juarez 2014(

.Cohen, Desai and Kharas 2019  2
.Permanyer and Smits 2019  3

تكشف البيانات الجديدة عن استهالك األفراد أن عدم المساواة داخل   4
األسرة المعيشية يشغل ما نسبته 16 في المائة من إجمالي عدم 

المساواة في السنغال. وإحدى تبعات هذا التقسيم غير المتساوي 
للموارد داخل األسرة المعيشية هي إمكانية وجود “فقراء خفيين” في 

أسر معيشية ُتصّنف بأنها غير فقيرة. فنسبة تصل إلى 12.6 من األفراد 
الفقراء يعيشون في أسر غير فقيرة. وتشي أدلة من  السنغال بأن األسر 

ح عدم المساواة بأقل  المعيشية كلما تفّرعت تركيبتها  وَكُبر حجمها،  ُيرجَّ
مما هو عليه، عند حسابه على أساس مسوح االستهالك الموّحدة 

.)Vreye Lambert and de Vreyer 2017(
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الدخل،  توزيع  لوصف  مفيدة  طريقة  لورنز  منحنى 
وُيبنى على النحو التالي1. أواًل، يجري ترتيب السكان 
حسب الدخل )أو االستهالك أو الثروة أو أي مقياس 
للموارد( من أدنى إلى أعلى. ثم ُتجَمع نقاط حصص 
السكانية حسب  المجموعة  التراكمية ضمن  األفراد 
ى المنحنى  حصة كل منهم من مجموع الدخل، وُيسمَّ
لورنز.  منحنى  النقاط:  بين  الربط  عن  ينجم  الذي 
وُيظهر المحور األفقي لهذا المنحنى النسب المئوية 
التراكمية للسكان مرّتبًة ترتيبًا تصاعديًا حسب الدخل. 
المئوية من مجموع  النسبة  الرأسي  المحور  وُيظهر 
فعلى سبيل  السكان.  يتلقاها جزء من  التي  الدخل 
المثال، تعني نقطة )80 في المائة، و60 في المائة( 
على منحنى لورنز أن أفقر 80 في المائة من السكان 
يتلقون 60 في المائة من مجموع الدخل بينما يتلقى  
أغنى 20  في المائة من السكان 40 في المائة من ذلك 

المجموع2.
 L1 لورنز:  منحنيي  إ1-2-3  الشكل   ويبّين 
و L2. فإذا كان الجميع يتقاضون الدخل نفسه، يلتقي 
منحنى لورنز مع خط زاوية الـ45 درجة. وكلما ارتفع 
مستوى عدم المساواة، يبتعد المنحنى عن خط زاوية 
الـ45 درجة. وفي الشكل، يقع المنحنى L2 في األدنى، 
والمنحنى L1 إلى اليمين، وبذلك ُيتوقع أن يشير دليل 

 .L2 عدم المساواة، إلى  ارتفاع عدم المساواة في حالة
  x والطريقة األخرى لقراءة المنحنى هي أن نسبة أفقر
في المائة من السكان دائمًا ما يحصلون تحت L1 على 
حصة من الدخل مساوية أو أكبر مما يحصلون عليه 
ى هذا “معيار  تحت L2، بغض النظر عن قيمة x. وُيسمَّ

لورنز للغلبة” أو “معيار لورنز” اختصارًا.
ُهِج  ن دليًال جيدًا لعدم المساواة؟ من النُّ ما الذي يكوِّ
يكون  أن  اشتراط  اإلطار  هذا  في  المستخدمة 
ذلك  ويتطلب  لورنز،  معيار  مع  مّتسقًا  المقياس 
استيفاء شرطين: األول أن عدم المساواة يرتفع )أو 
ينخفض( إذا مّر منحنى لورنز بنقاط كلها تحت )أو 
فوق في حال االنخفاض( منحنى لورنز األصلي، كما 
هو الحال لدى مقارنة L2 مع L1 )أو L1 مع L2 في 
عدم  يبقى  ثانيًا،  الشكل؛  في  االنخفاض(  حال 
المساواة على ما هو عليه إذا تطابق منحنيا لورنز، 
لورنز  معيار  مع  المقياس  اتساق  ضعف  حال  وفي 
يصبح الشرط األول كما يلي: يرتفع عدم المساواة 
)أو ينخفض( أو يبقى على حاله عندما يمر منحنى 
حال  في  أعلى  )أو  أدنى  كلها  نقاط  في  لورنز 

االنخفاض( من منحنى لورنز األصلي.
والنهج الثاني هو اشتراط أن يستوفي دليل عدم 

المساواة المبادئ األربعة التالية:
التناظر  )أو مبدأ المجهولية(. إذا تبادل شخصان  1

الدخل، ينبغي أال يتغّير مستوى الدليل.
مع  2 ر  التغيُّ عدم  )أو  السكان  عدد  مع  ر  التغيُّ عدم 

أو  سكانية  مجموعة  تكررت  إذا  االستنساخ(. 
“اسُتنسخت” مرة أو أكثر، ينبغي أال يتغّير مستوى 

الدليل.
ر مع النطاق )أو استقالل المتوسط(. إذا  3 عدم التغيُّ

المداخيل  جميع  نطاق  نزواًل،  أو  صعودًا  توّسع، 
المقاسة بعامل مشترك )فتضاعفت مثًال(، ينبغي أال 

يتغّير مستوى الدليل.
بيجو-دالتون 4 تحويالت  )مبدأ   التحويل 

ل الدخل من شخص إلى  )Pigou-Dalton((. إذا ُحوِّ
آخر أغنى، ينبغي أن يرتفع مستوى الدليل. وبعبارة 
إزاء  الدليل  مستوى  يرتفع  أن  بد  ال   أخرى، 

تحويل تراجعي.

الشكل إ1-2-3

منحنى لورنز

الدخل الت�اكمي

النسبة المئوية الت�اكمية للسكان

L1
L2

المصدر: المؤلف.

اإلضاءة 2-3

اختيار دليل لعدم المساواة

جيمس فوستر )James Foster(، أستاذ االقتصاد والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ونورا الستيغ 
)Nora Lustig( أستاذة كرسي صامويل ج. ستون )Samuel Z. Stone Professor( في اقتصاد أمريكا 

الالتينية ومديرة معهد االلتزام باإلنصاف في جامعة توالن
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هذه  تستوفي  التي  األدلة  أن  على  الدليل  فيقوم 
المبادئ األربعة هي المتسقة مع معيار لورنز، والعكس 
صحيح: فاألدلة المتسقة مع معيار لورنز هي التي تلبي 

هذه المبادئ األربعة.
وتشمل هذه األدلة التالي:

أدلة موجزة تستند إلى صيغ معقدة نسبيًا مصممة 	 
التوزيع.  سّلم  كامل  على  المساواة  عدم  لرصد 
آتكنسون  مقاييس  هي  شيوعًا  األكثر  واألدلة 
أوسع:  )وبصورة  وثيل  وجيني،   ،)Atkinson(

المقاييس األنتروبية المعّممة(.
ومع أن مقاييس عدم المساواة التي تستوفي مبدأ 
التحويل شائعة االستخدام، هناك أيضًا مقاييس بسيطة 
ال تستوفي المبادئ األربعة المذكورة، إال أنها شائعة أيضًا. 

وتشمل هذه المقاييس ما يلي:
أدلة جزئية، وتستند إلى صيغ بسيطة تركز على 	 

عدم المساواة في أجزاء معّينة من التوزيع. وتشمل 
هذه نسب كوزنتس، وهي حصة أعلى x في المائة 
وهناك،  المائة.  في   y أدنى  حصة  على  مقسومة 
بطبيعة الحال، نسب كوزنتس ممكنة عديدة، وتلك 
التي اقترحها سيمون كوزنتس، الحائز جائزة نوبل، 
. وتشمل األدلة الجزئية أيضًا حصص  هي 40/20
الدخل األعلى، التي يعبر عنها بحصة أعلى x في 
المائة من الدخل. ومن األمثلة على ذلك حصة أعلى 1 
في المائة من الدخل أو أعلى 10 في المائة4. والواقع 
العليا هي حاالت محدودة من  الدخل  أن حصص 
نسب كوزنتس، ولكن على أساس اعتبار أن حصة 
 y الدخل “األدنى” تغطي جميع السكان، أي اعتبار  أن

في المائة تساوي 100 في المائة5.
وهذه األدلة الجزئية تستوفي المبدأ التالي:

ل الدخل من شخص  4’ مبدأ التحويل الضعيف: إذا ُحوِّ
إلى آخر أغنى )أو يساويه في الثراء(، ينبغي أن يرتفع 

مستوى الدليل أو أن يبقى على حاله.
وبعبارة أخرى، إزاء النقل التراجعي، ال يمكن أبدًا أن 
يتراجع دليل عدم المساواة، ولكنه قد يبقى على حاله. 
ويتضح أن األدلة التي تستوفي المبادئ 1-3 و4’ مّتسقة 

بدرجة ضعيفة مع معيار لورنز، والعكس صحيح.
وخالصة القول، إن االدلة الموجزة كآتكنسون وجيني 
وثيل )وجميع أفراد أسرة األدلة األنتروبية المعّممة( 
تستوفي  المبادئ 1-3 و4، ولذا فهي مّتسقة مع معيار 
ارتفاع  ذلك  ويضمن  صحيح(.  )والعكس  لورنز 
)أو انخفاض( عدم المساواة إزاء أي تحويل تراجعي 
)أو تصاعدي( في أي موقع على امتداد سّلم التوزيع، 
وذلك قياسًا بأي من هذه األدلة. وفي المقابل، تركز نسب 
كوزنتس وحصص الدخل األعلى على نطاقات محدودة 
الدخل، وبالتالي تنتهك مبدأ التحويل )وال تتوافق مع 

محنى لورنز(. ويعني ذلك أن عمليات التحويل بالكامل 
داخل النطاقات المعنية أو خارجها ليس لها أي أثر على 
تتأثر  ال  مثًال   40/10 فنسبة  المساواة.  عدم  قياس 
بالتحويالت التراجعية التي تبقى في نطاق أفقر 40 أو 
في نطاق أغنى 10 في المائة، أو في نطاق الـ50 في 
المائة الوسطى. كما أن حصة أعلى 1 في المائة من 
الدخل ال تتأثر بالتحويالت ضمن أعلى نسبة 1 في المائة 
وأدنى نسبة 99 في المائة. وعلى الرغم من عدم التوافق 
مع مبدأ التحويل ومع معيار لورنز، تبقى هذه األدلة 
الجزئية مفيدة في نقل معلومات يسهل  فهمها عن مدى 
األدلة تستوفي مبدأ  أن هذه  المساواة. واألهم  عدم 
التحويل الضعيف، ما يضمن عدم تراجع عدم المساواة 
قياسًا بأي من هذه االدلة، بل بقاءه بدون تغيير، في حال 
حصول تحويل تراجعي في أي موقع على سّلم التوزيع.

وبالمقابل، فأدلة عدم المساواة الشائعة األخرى ال تلّبي 
حتى مبدأ النقل الضعيف )مبدأ التحويالت 4’(. ومن 
دخل  غرار  )على  التجزئة  نقاط  نسب  عليها  األمثلة 
الشريحة المئوية الـ90 إلى دخل الشريحة المئوية الـ10، 
وُتعَرف أيضًا بنسبة التسعين مقابل العشرة(، والتباينات 
التحويل من الشريحة  اللوغاريتمية. فمثًال، سيؤدي 
نسبة  انخفاض  إلى  العاشرة  إلى  الخامسة  المئوية 
التسعين إلى العشرة، رغم أنه من الواضح أن التحويل 
تراجعي ألنه يعيد توزيع الدخل من فئة شديدة الفقر إلى 
أخرى أقل فقرًا. ويمكن للتحويالت التراجعية في أعلى 
سّلم التوزيع أن تخفض تباين اللوغاريتمات وتؤدي إلى 

تعارض شديد مع معيار لورنز 6.
وأخيرًا، فنسبة المتوسط إلى الوسيط )أي المتوسط 
مقسومًا على الوسيط( هي مقياس لالنحراف، ويمكن 
عدم  على  كدليل  جزئي،  حّدً  إلى  ولكن  ر،  ُتفسَّ أن 
المساواة. ويكاد كل مقياس لعدم المساواة يكون نسبة 
بين “معيارين للدخل” تلّخص حجم توزيعات الدخل 
من منظورين: يركز األول على المداخيل العليا والثاني 
التوزيعات  ُتعتبر  وطالما  الدنيا7.   المداخيل  على 
المنحرفة إلى اليمين فقط، يتجاوز المتوسط الوسيط، 
الشكل.  هذا  الوسيط  إلى  المتوسط  نسبة  فتتخذ 
ويستوفي هذا الدليل المبادئ الثالثة األولى، ولكنه قد 
التحويل  يرفع  الضعيف حين  التحويل  مبدأ  ينتهك 
التراجعي قيمة الدخل الوسيط. وكما هو الحال في 
األدلة الجزئية األخرى، فهذا الدليل ضعيف من حيث 
المبادئ التي يستوفيها، إال أن ميزته هي البساطة، ولذا 

كثيرًا ما يستخدم في االقتصاد السياسي8.
فكيف ُيطّبق المذكور سابقًا في الممارسة العملية؟ 
ينبغي، لدى إجراء مقارنة بين مجموعتين سكانيتين، 
البدء برسم منحنى لورنز لكّل منهما. فإذا لم يتقاطع 
المنحنيان، يمكن إجراء مقارنة تّتسق مع معيار لورنز 
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على نحو ال لبس فيه. ويمكن الخلوص إلى أن أي 
مقياس معقول )أي متسق مع معيار لورنز( ال بد وأن 
انخفض  أو  ارتفع  إما  المساواة  عدم  أن  على  يدل 
عليه  تدل  لما  وفقًا  وذلك  فيه،  لبس  ال  نحو  على 
أن  لورنز  لمنحنيي  يمكن  ولكن  لورنز.  منحنيات 
مقاييس  تتوافق  ال  قد  الحالة  هذه  وفي  يتقاطعا، 
عدم المساواة المعقولة. وما الذي يمكن فعله حين 
هي  المنهجيات  إحدى  لورنز؟  منحنيا  يتقاطع 
المستخدمة،  المعقولة  المقاييس  تضييق مجموعة 
المقاييس  فمثًال،  إضافي.  معيار  باستخدام  وذلك 
المراعية للتحويالت هي مقاييس مّتسقة مع معيار 
التوزيعية في طرف  التغييرات  وترّكز على  لورنز، 
الطرف  في  التغييرات  على  األدنى  التوزيع  سّلم 
وكذلك  آتكنسون  درجة  من  والمقاييس  األعلى. 
اللوغاريتمي  االنحراف  فيهما  )بما  ثيل  مقياسا 
للتحويالت.  مراعية  مقاييس  كلها  المتوسط( 
المعياري  )االنحراف  التباعد  فمعامل  وبالمقابل، 
موقع  إزاء  محايد  المتوسط(  على  مقسومًا 
التحويالت، في حين تركز مقاييس أنتروبية معّممة 
أخرى عديدة على التغييرات التوزيعية في الطرف 
المقاييس  مجموعة  تشملها  فال  السّلم،  من  األعلى 

المراعية للتحويالت.
المراعية  المقاييس  جميع  تتوافق  متى 
من  فرعية  مجموعة  المقاييس  هذه  للتحويالت؟ 
المقاييس المّتسقة مع معيار لورنز، فتتوافق حين ال 
تتقاطع، ولكن أيضًا في حاالت كثيرة تتقاطع فيها. 
لورنز  منحنيي  أن  لنفترض  المثال،  سبيل  فعلى 
األول  لورنز  منحنى  وأن  واحدة،  مرة  يتقاطعان 
أعلى لدى المداخيل الدنيا من الثاني. وثمة اختبار 
بسيط هنا: يشير المنحنى األول إلى قدر من عدم 
المقاييس  لجميع  وفقًا  الثاني  من  أقل  المساواة 
معامل  قيمة  تتخطى  لم  إذا  للتحويالت  المراعية 
التباعد في األول قيمتها في الثاني9. وطريقة حتى 
أبسط من السابقة هي اختيار مجموعة )متناهية( 

وإجراء  الصلة،  ذات  المساواة  عدم  مقاييس  من 
متينة،  فالنتائج  كلها،  اتفقت  فإذا  بينها.  مقارنات 
مجموعة  من  المستقاة  فالنتائج  تتوافق  لم  وإذا 
المساواة  عدم  ف  ُيصنَّ إذ  ملتبسة،  هذه  المقاييس 
نحو  وعلى  المقاييس،  لبعض  وفقًا  ما  نحو  على 

معاكس في بعضها اآلخر.
ويعرض الجدول إ3-2-1 اإلحصاءات التي ُتنَشر 
بالوتيرة األعلى في قواعد البيانات الدولية الشائعة 

االستخدام9.
المساواة  عدم  مقاييس  أوسع  تشمل  وبذلك، 
استخدامًا مقياسين مّتسقين مع معيار لورنز )هما 
مقياس جيني وثيل(، ومقياسًا ضعيف االتساق مع 
معيار لورنز )أعلى 10 في المائة(، ومقياسًا ال يندرج 
نقطتي  نسبة  )هو  السابقتين  المجموعتين  ضمن 
على  وعالوة  العشرة(.  إلى  التسعين  من  التجزئة 
البيانات  مجموعة  تبّلغ  المساواة،  عدم  مقاييس 
الدولية عن إحصاءات أخرى، أوسعها استخدامًا هو 

توزيع الدخل حسب الشرائح العشرية10.

مالحظات
 ،)Max Otto Lorenz( ُسّمي على اسم ماكس أوتو لورنز  1 

 وهو اقتصادي من الواليات المتحدة األمريكية وضع فكرة منحنى 
لورنز في عام 1905.

ليس لدينا، في أحيان كثيرة، ال سيما في ما يخص البيانات التاريخية،   2
إال بيانات مجموعة بحسب الفئات أو معلومات عن فئات سكانية 
متساوية الحجم كالشرائح الخمسية والعشرية )التي تنقسم، على 

التوالي، إلى 5 و10 مجموعات( ومنحنى لورنز الناتج منها هو تقدير 
لمنحنى لورنز الواقعي، فيمكن لعدم المساواة الذي يبّينه المنحنى 

األول أن يكون أقل من الواقع.
ى أحيانًا الثمانين مقابل  تبّلغ قواعد بيانات دولية عن نسب 20/20 )وُتسمَّ  3

العشرين( و40/10.
ظل أعلى 1 في المائة محورًا الهتمام األدبيات الحديثة المعنية   4 

 Atkinson, Piketty and بأعلى فئات الدخل. ويمكن الرجوع، مثاًل، إلى
.

بحكم التعريف، يتلقى 100 في المائة من السكان 100 في المائة   5 
من الدخل. وبذلك، يكون العامل المشترك لنسبة كوزنتس هو 

 100/100 = 1، أي أن نسبة كوزنتس بقيمة 100/1 تساوي
1 في المائة.

.Foster and Ok 1999  6
)Foster and others )2013, p. 15. على سبيل المثال، يقارن أحد   7

مقاييس أتكنسون المتوسط الحسابي األعلى مع المتوسطات 
الهندسية األدنى. وفعليًا، تقارن حصة أعلى 1 في المائة بين 

متوسط أعلى 1 في المائة والمتوسط الحسابي األدنى.
النسبة بين المتوسط والوسيط هو مقياس عدم المساواة الذي   8

استخدمه )Meltzer and Richards )1981 في النموذج الموضوع 
للتنبؤ بحجم الحكومة. ويدل ارتفاع النسبة على ارتفاع الضرائب، 

وازدياد إعادة التوزيع.
لالطالع على التفاصيل، )Shorrocks and Foster )1987. ويمكن   9

االطالع أيضًا على )Zheng )2018، الذي يقدم معايير  إضافية 
إلجراء المقارنة لدى تقاطع منحنيات لورنز.

المجموعة الكاملة للمقاييس الواردة في قواعد البيانات الدولية   10
وخصائصها يمكن االطالع عليها في المواد التكميلية لهذه اإلضاءة 

.http://hdr.undp.org/en/2019-report على الموقع

الجدول إ1-2-3

اإلحصاءات التي ُتنَشر بالوتيرة األعلى في عشر قواعد 
بيانات دولية شائعة االستخدام

الوتيرةاإلحصاء

جيني 9معامل 

التجزئة من  نسبة نقطتي 
العشرة إلى  4التسعين 

3ثيل

10 في المائة 3أعلى 

المصدر: إنشاء المؤلف.
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اإلضاءة 3-3

قياس إعادة التوزيع المالي: مفاهيم وتعاريف

مدى  عن  مؤشرات  البيانات  قواعد  من  عدد  ينشر 
إعادة توزيع الدخل من خالل الضرائب والتحويالت. 
القواعد، مثًال، معامل جيني قبل  ومما تنشره هذه 
الضريبة وبعدها، وغيره من مؤشرات عدم المساواة 
المناطق  المتعددة  البيانات  قواعد  ومن  والفقر. 
والبلدان التي يكثر استخدامها: مركز بيانات إعادة 
التابع لمعهد االلتزام باإلنصاف )في  المالي  التوزيع 
التي  الدخل  توزيع  بيانات  وقاعدة  توالن(؛  جامعة 
طّورتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية؛ ومركز 
وقاعدة  بلدان؛  لعدة  الشاملة  للبيانات  لكسمبرغ 
لالقتصاد  باريس  )كلية  العالمية  الالمساواة  بيانات 
)Ecole d’économie de Paris((. وباإلضافة إلى ما 
   EUROMOD  :سبق، هناك قاعدتا بيانات إقليميتان
جامعة  واالقتصادية،  االجتماعية  البحوث  )معهد 
إسيكس(، وهو نموذج للمحاكاة المصّغرة للضرائب 
وفريق  األوروبي،  االتحاد  طّوره  واالستحقاقات 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بين  المشترك  الخبراء 
األوروبي  لالتحاد  اإلحصائي  والمكتب  والتنمية 

. المعني بالتفاوتات في إطار الحسابات القومية
ومن الخصائص المشتركة بين قواعد البيانات هذه 
الطريقة  وهو  المالي،  الوقع  تحليل  على  اعتمادها 
العام  واإلنفاق  الضرائب  لتخصيص  المستخدمة 
لألسر المعيشية بما يمّكن من المقارنة بين المداخيل 
قبل الضرائب والتحويالت وبعدها. ويكتفي تحليل 
الوقع المالي العادي بالنظر في ما تدفعه وتتقاضاه 
لالستجابات  تقييم  دون  من  المعيشية  األسر 
السلوكية التي قد يطلقها كل من الضرائب واإلنفاق 
العام بين األفراد أو األسر المعيشية. ويشار إليه غالبًا 

بـ “منهجية المحاسبة”2.
ركيزة تحليل  الدخل هو  التصّورات حول  وبناء 
تصّور  من  وانطالقًا  أخرى،  وبعبارة  المالي.  الوقع 
ينبغي  العامة،  المالية  السياسات  آثار  قبل  للدخل 
بناء أي تصور جديد للدخل من خالل طرح الضرائب 
مكونات  إضافة  ثمَّ  ومن  األولي  التصّور  ذلك  من 
هذه  تختلف  وال  إليه.  الصلة  ذات  العام  اإلنفاق 
البيانات  قواعد  بين  العريض،  بإطارها  المنهجية، 
التصّورات  تتباعد  ولكن  سابقًا،  المذكورة  الخمس 
في  المشمولة  منها  وتلك  الدخل،  حول  الدقيقة 
واإلنفاق  الضرائب  تخصيص  وطرائق  التحليل، 
العام. وترّكز هذه اإلضاءة على المقارنة بين تعاريف 

والضرائب  المداخيل  أنواع  أي  الدخل،  تصّورات 
واإلنفاق العام المشمولة أثناء بناء تصّورات الدخل 
وبعده.  العامة  المالية  السياسات  آثار  وقوع  قبل 
وثمة فوارق ال يستهان بها في هذا اإلطار، ولبعض 
المرصود  النطاق  على  كبيرة  تبعات  الفوارق  هذه 

إلعادة التوزيع.
الدخل  تعاريف  بين  التالي  الجدول  ويقارن 
المستخدمة في قواعد البيانات الست المذكورة سابقًا.

وهناك خمسة اختالفات مهمة:
في حين تنطلق قواعد البيانات الست كلها من 	 

مختلف  من  المتأتي  للدخل  متشابهة  تعاريف 
اإلضافية  المكونات  تتباعد  اإلنتاج،  عوامل 
المشمولة في الدخل قبل آثار السياسات المالية. 
آلثار  السابق  فالدخل  مهمة،  التباينات  وهذه 
السياسات المالية هو المستخدم في كل قاعدة 
بيانات قبل إضافة التحويالت وطرح الضرائب، 
التوزيع  إعادة  نتائج  على  يؤثر  فسوف  ولذا 
المتعلقة  النقطة  على  االطالع  )ويمكن  التالية 
تاليًا(. الواردة  التقاعد  معاشات  مع   بالتعامل 
بيانات  قاعدة  تشمل  ال  المثال،  سبيل  فعلى 
EUROMOD قيمة استهالك األسر المعيشية لما 
السياسات  آلثار  السابق  الدخل  ضمن  تنتجه 
المالية، بينما تشملها قواعد البيانات األخرى. وال 
تشمل قواعد بيانات EUROMOD وتوزيع الدخل 
بلدان  لعدة  الشاملة  للبيانات  لكسمبرغ  ومركز 
القيمة المنسوبة إلى اإلسكان الذي يشغله مالكه، 
األخرى.  الثالث  البيانات  قواعد  تشملها  بينما 
معاشات  تناول  في  أيضًا،  جوهري،  فرق  وثمة 
التقاعد القائمة على االشتراكات )االطالع على 
بيانات  قاعدة  تتضمن  وأخيرًا،  التالية(.  الفقرة 
في  الموّزعة  غير  األرباح  العالمية  الالمساواة 

تعريف الدخل السابق آلثار السياسات المالية.
وفريق 	   EUROMOD من  كل  يتعامل  وثانيًا، 

الخبراء المشترك بين منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي 
المعني بالتفاوتات في إطار الحسابات القومية، 
لكسمبرغ  الدخل، ومركز  بيانات توزيع  وقاعدة 
معاشات  مع  بلدان  لعدة  الشاملة  للبيانات 
االجتماعي  الضمان  من  المدفوعة  الشيخوخة 
كتحويالت محضة. وفي المقابل، تتعامل قاعدة 
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معاشات  مع  العالمية  الالمساواة  بيانات 
البطالة( كدخل  الشيخوخة )وكذلك مع إعانات 
مؤجل محض. وأما مركز بيانات إعادة التوزيع 
فيعرض  باإلنصاف  االلتزام  لمعهد  التابع  المالي 
االفتراض  وهذا  السيناريوهين.  من  كلٍّ  نتائج 
التي  البلدان  في  كبيرًا  فرقًا  ُيحِدث  أن  يمكن 
ترتفع فيها نسبة المتقاعدين الذين تمّثل معاشات 
ففي  للدخل.  الرئيسي  مصدرهم  الشيخوخة 
االتحاد األوروبي، مثًال، يمّثل أثر إعادة التوزيع 
لمعاشات التقاعد القائمة على االشتراكات، إذا ما 
على  نقطة   19.0 محضة،  كتحويالت  عومل 
مؤجل  كدخل  عومل  إذا  ولكنه  جيني،  معامل 
فيمثل 7.7 نقاط على معامل جيني3. وتبلغ القيم 
 11.2 األمريكية  المتحدة  الواليات   في 
للدخل  نقطة  و7.2  المحضة،  للتحويالت   نقطة 

المؤجل المحض4.
ثالثًا، تعرض قواعد بيانات EUROMOD وتوزيع 	 

لعدة  الشاملة  للبيانات  لكسمبرغ  ومركز  الدخل 
المالي  التوزيع  إعادة  حول  معلومات  بلدان 
أما  المباشرة.  والتحويالت  المباشرة  للضرائب 
لمعهد  التابع  المالي  التوزيع  إعادة  بيانات  مركز 
االلتزام باإلنصاف فيشمل أيضًا تأثير الضرائب 
غير المباشرة والدعم والتحويالت العينية، في 
حين تتضمن قاعدة بيانات الالمساواة العالمية 
جميع إيرادات الحكومة وأوجه إنفاقها. أما فريق 
الخبراء المشترك بين منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي 
المعني بالتفاوتات في إطار الحسابات القومية، 
فال تشمل قاعدة بياناته الضرائب غير المباشرة 
العينية  التحويالت  تتضمن  ولكنها  والدعم، 

)كالتعليم والصحة واإلسكان(.
رابعًا، في المعلومات المنشورة بشأن المتغّيرات 	 

التوزيع  إعادة  بيانات  مركز  يبّلغ  سلفًا،  المنشأة 
عن  باإلنصاف  االلتزام  لمعهد  التابع  المالي 
المؤشرات باالستناد إلى حصة الفرد من الدخل. 
أما فريق الخبراء المشترك بين منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية والمكتب اإلحصائي لالتحاد 
األوروبي المعني بالتفاوتات في إطار الحسابات 
القومية، وEUROMOD، وقاعدة بيانات توزيع 
لعدة  الشاملة  للبيانات  الدخل، ومركز لكسمبرغ 
بلدان، فجميعها يبلغ عن المؤشرات باالستناد إلى 
بيانات  قاعدة  تبلغ  وأخيرًا،  المعاَدل5.  الدخل 
الالمساواة العالمية عن المؤشرات باالستناد إلى 

حصة الفرد البالغ من الدخل6.

بين 	  المشترك  الخبراء  فريق  باستثناء  خامسًا، 
والمكتب  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي المعني بالتفاوتات 
بيانات  وقاعدة  القومية  الحسابات  إطار  في 
البيانات  العالمية، تبّلغ جميع قواعد  الالمساواة 
الجزئية.  البيانات  في  تظهر  كما  المداخيل  عن 
بين  المشترك  الخبراء  فريق  يعّدل  وبالمقابل، 
والمكتب  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
اإلحصائي لالتحاد األوروبي المعني بالتفاوتات 
بيانات  وقاعدة  القومية  الحسابات  إطار  في 
لُتطاِبق  المتغّيرات  جميع  العالمية  الالمساواة 
الضريبية  السجالت  في  اإلدارية  المجاميع 

والحسابات القومية.

مالحظات

يعرب المؤلف )Lustig forthcoming( عن الشكر لألشخاص التالية 
أسماؤهم على ما قدموه من مدخالت للجدول ومقارنات للتصّورات حول 

الدخل: كارلوتا بالسترا )فريق الخبراء المشترك بين منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي المعني 

بالتفاوتات في إطار الحسابات القومية(، وماينور كابريرا )معهد االلتزام 
باإلنصاف(، ولوكاس تشانسل )قاعدة بيانات الالمساواة العالمية، كلية 

باريس لالقتصاد(، ومايكل فورستر وماكسيم الدايك )قاعدة بيانات توزيع 
الدخل في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، وتيريزا مونتسي )دراسة 
لكسمبرغ للدخل(، وداريا بوبوفا )EUROMOD، جامعة إسيكس(، وجوريت 

تسوايننبورغ )فريق الخبراء المشترك بين منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية والمكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي المعني بالتفاوتات في 

إطار الحسابات القومية(.
يمكن االطالع على تفاصيل عن المنهجيات المعتمدة في كل   1

 CEQ Data Center on Fiscal Redistribution: :قاعدة بيانات في
 Lustig 2018a, chapters 1, 6 and 8; EGDNA: Zwijnenburg,

 Bournot and Giovannelli 2017; EUROMOD: Sutherland and
 Figari 2013; OECD Income Distribution Database: OECD
 2017b; LIS: forthcoming DART methodology document;

.World Inequality Database: Alvaredo and others 2016
لالطالع على نقاش مفّصل لمنهجية الوقع المالي، يمكن الرجوع،   2

.Lustig )2018a( مثاًل إلى
استمدت البيانات عن بلدان االتحاد األوروبي الثمانية والعشرين من   3

إحصاءات EUROMOD حول توزيع وتفكيك الدخل المتاح، ويمكن 
www.iser.essex.ac.uk/ :االطالع عليها على الموقع التالي

 .EUROMOD version G3.0 باستخدام ، euromod/statistics/
ولعل الفرق ناتج عن إفراط في التقدير، ألن التمييز صعب بين 
معاشات التقاعد القائمة على االشتراكات ومعاشات التقاعد 

االجتماعية في العديد من الحاالت.
.Lustig )2018a( الفصل 10 في  4

الدخل المعاَدل يساوي دخل األسرة المعيشية مقسومًا على الجذر   5
التربيعي لعدد األفراد في األسرة باستثناء العاملين المنزليين.

تعّرف قاعدة بيانات الالمساواة العالمية الفرد البالغ بأنه الذي   6
يتخطى عمره العشرين سنة.
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الجدول إ1-3-3

مقارنة تصّورات الدخل في قواعد بيانات مؤشرات عن إعادة التوزيع المالي

الدخل باإلنصافتصّور  االلتزام  معهد 

فريق الخبراء 
المشترك بين منظمة 
التعاون االقتصادي 
والتنمية والمكتب 
اإلحصائي لالتحاد 
األوروبي المعني 

بالتفاوتات في إطار 
EUROMODالحسابات القومية

قاعدة بيانات توزيع 
الدخل

لكسمبرغ  دراسة 
للدخل

بيانات  قاعدة 
الالمساواة 

العالمية

المالية السياسات  آثار  الدخل من السوق قبل 
مضافًا إليه معاشات 

التقاعد

الدخل األوليالدخل من السوقالدخل من السوقالدخل من السوقالدخل األوليالدخل من السوق

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

الدخل من عوامل 
اإلنتاج

مضافة إليه األرباح 
الموزعة غير 

إليه  مضافة 
الشيخوخة  معاشات 

من برامج الضمان 
االجتماعي

مضافة إليه معاشات 
الشيخوخة 

واستحقاقات البطالة 
من برامج الضمان 

االجتماعي

مضافًا إليه
التحويالت المتلقاة 

من المؤسسات التي 
ال تستهدف الربح 
واألسر المعيشية 

األخرى، والمدفوعات 
من برامج معاشات 

التقاعد المتعلقة 
بالتوظيف، والقيمة 

المنسوبة إلى 
خدمات اإلسكان 

الذي يشغله مالكه، 
واستهالك األسر 

المعيشية لما تنتج

إليه مضافًا 
المتلقاة  التحويالت 

المؤسسات  من 
التي ال تستهدف 

الربح واألسر 
األخرى،  المعيشية 
المنسوبة  والقيمة 

إلى خدمات 
اإلسكان الذي 
مالكه،  يشغله 

واستهالك األسر 
تنتج لما  المعيشية 

إليه مضافًا 
المنسوبة  القيمة 

إلى خدمات 
اإلسكان الذي 
مالكه،  يشغله 

واستهالك األسر 
تنتج لما  المعيشية 

إليه مضافًا 
المتلقاة  التحويالت 

المؤسسات  من 
التي ال تستهدف 

الربح واألسر 
األخرى المعيشية 

إليه مضافًا 
المتلقاة  التحويالت 

المؤسسات  من 
التي ال تستهدف 

الربح واألسر 
األخرى  المعيشية 
واستهالك األسرة 
تنتج لما  المعيشية 

إليه مضافًا 
المتلقاة  التحويالت 

المؤسسات  من 
التي ال تستهدف 

الربح واألسر 
األخرى  المعيشية 
واستهالك األسرة 
تنتج لما  المعيشية 

مضافًا إليه
التحويالت المتلقاة 

من المؤسسات التي 
ال تستهدف الربح 
واألسر المعيشية 

األخرى، والمدفوعات 
من برامج معاشات 

التقاعد المتعلقة 
بالتوظيف، والقيمة 

المنسوبة إلى 
خدمات اإلسكان 

الذي يشغله مالكه، 
واستهالك األسر 

المعيشية لما تنتج

مطروحًا منه
قيمة االشتراكات 

في معاشات 
الشيخوخة في برامج 

الضمان االجتماعي

مطروحًا منه
قيمة االشتراكات في 

معاشات الشيخوخة 
والبطالة في برامج 
الضمان االجتماعي

(يتبع(
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الجدول إ3-3-1 )تابع(

مقارنة تصّورات الدخل في قواعد بيانات مؤشرات عن إعادة التوزيع المالي

الدخل باإلنصافتصّور  االلتزام  معهد 

فريق الخبراء المشترك 
بين منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية 
والمكتب اإلحصائي 

لالتحاد األوروبي 
المعني بالتفاوتات 
في إطار الحسابات 

EUROMODالقومية
قاعدة بيانات توزيع 

الدخل
لكسمبرغ  دراسة 

للدخل

بيانات  قاعدة 
الالمساواة 

العالمية
الدخل المتاح بعد آثار 

المالية السياسات 
المتاح المتاحالدخل  المتاحالدخل  المتاحالدخل  المتاحالدخل  المتاحالدخل  المتاح بعد الدخل  الدخل 

الضريبة

الدخل من السوقالدخل من السوقالدخل من السوقالدخل من السوقالدخل األوليالدخل من السوقالدخل من السوق

إليه مضافًا 
االستحقاقات 

األخرى  النقدية 
معاشات  )باستثناء 

من  الشيخوخة( 
الضمان  استحقاقات 

االجتماعي 
والمساعدة 
االجتماعية

إليه مضافًا 
التقاعدية  المعاشات 

وغيرها من 
االستحقاقات 

من  المتلقاة  النقدية 
الضمان  نظم 

االجتماعي 
واستحقاقات 

المساعدة 
االجتماعية

مضافًا إليه
المعاشات التقاعدية 

وغيرها من 
االستحقاقات النقدية 

المتلقاة من نظم 
الضمان االجتماعي 

واستحقاقات 
المساعدة االجتماعية 
والتحويالت المتلقاة 

من )أو المدفوعة إلى( 
المؤسسات التي ال 

تستهدف الربح واألسر 
المعيشية األخرى

إليه مضافًا 
التقاعدية  المعاشات 

وغيرها من 
االستحقاقات 

من  المتلقاة  النقدية 
الضمان  نظم 

االجتماعي 
واستحقاقات 

المساعدة 
االجتماعية

إليه مضافًا 
التقاعدية  المعاشات 

وغيرها من 
االستحقاقات 

من  المتلقاة  النقدية 
الضمان  نظم 

االجتماعي 
واستحقاقات 

المساعدة 
االجتماعية

إليه مضافًا 
التقاعدية  المعاشات 

وغيرها من 
االستحقاقات 

من  المتلقاة  النقدية 
الضمان  نظم 

االجتماعي 
واستحقاقات 

المساعدة 
االجتماعية

إليه مضافًا 
االستحقاقات 

األخرى  النقدية 
معاشات  )باستثناء 

وإعانات  الشيخوخة 
من  البطالة( 

التأمين  استحقاقات 
العام  االجتماعي 

والمساعدة 
االجتماعية

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 
في برامج الضمان 

األخرى  االجتماعي 
معاشات  )باستثناء 

الشيخوخة(

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 

في معاشات 
والبطالة  الشيخوخة 

في برامج الضمان 
االجتماعي

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 

في معاشات 
والبطالة  الشيخوخة 

في برامج الضمان 
االجتماعي

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 

في معاشات 
والبطالة  الشيخوخة 

في برامج الضمان 
االجتماعي

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 

في معاشات 
والبطالة  الشيخوخة 

في برامج الضمان 
االجتماعي

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 

في معاشات 
والبطالة  الشيخوخة 

في برامج الضمان 
االجتماعي

منه مطروحًا 
االشتراكات  قيمة 
في برامج الضمان 

األخرى  االجتماعي 
معاشات  )باستثناء 

والبطالة( الشيخوخة 

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الدخل  على 
الشخصي 

والممتلكات

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الدخل  على 
الشخصي

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الشخصي الدخل  على 

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الدخل  على 
الشخصي

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الدخل  على 
الشخصي

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الدخل  على 
الشخصي

منه مطروحًا 
المباشرة  الضرائب 

الدخل  على 
الشخصي 

والممتلكات

القابل لالستهالك بعد  الدخل 
المالية السياسات  آثار 

القابل  الدخل 
لالستهالك

القابل  الدخل 
لالستهالك

ينطبق ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ينطبقال  ال 

المتاح المتاحالدخل  الدخل 

إليه مضافًا 
المباشر  غير  الدعم 

لالستهالك

إليه مضافًا 
المباشر  غير  الدعم 

لالستهالك

منه مطروحًا 
غير  الضرائب 

على  المباشرة 
)القيمة  االستهالك 

والمكوس  المضافة 
المبيعات  وضرائب 

وما إلى ذلك(

منه مطروحًا 
غير  الضرائب 

على  المباشرة 
)القيمة  االستهالك 

والمكوس  المضافة 
المبيعات  وضرائب 

وما إلى ذلك(

(يتبع(
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الجدول إ3-3-1 )تابع(

مقارنة تصّورات الدخل في قواعد بيانات مؤشرات عن إعادة التوزيع المالي

الدخل باإلنصافتصّور  االلتزام  معهد 

فريق الخبراء 
المشترك بين منظمة 
التعاون االقتصادي 
والتنمية والمكتب 
اإلحصائي لالتحاد 
األوروبي المعني 

بالتفاوتات في إطار 
EUROMODالحسابات القومية

قاعدة بيانات توزيع 
الدخل

لكسمبرغ  دراسة 
للدخل

بيانات  قاعدة 
الالمساواة 

العالمية
بعد وقوع آثار السياسات 

التحويالت  فيها  بما  المالية، 
لعينية ا

النهائي النهائيالدخل  المتاح بعد الدخل  الدخل 
تعديله

ينطبق ينطبقال  ينطبقال  القومي بعد ال  الدخل 
الضريبة

القابل  الدخل 
لالستهالك

القابل  الدخل 
لالستهالك

المتاح المتاح بعد الدخل  الدخل 
الضريبة

إليه مضافًا 
اإلنفاق العام على 

واإلنفاق  التعليم 
العام على الصحة

إليه مضافًا 
اإلنفاق العام على 

والصحة  التعليم 
واإلسكان

إليه مضافًا 
اإلنفاق العام على 

والصحة  التعليم 
واإلسكان

إليه مضافًا 
المباشر  غير  الدعم 

لالستهالك

منه مطروحًا 
غير  الضرائب 

على  المباشرة 
)القيمة  االستهالك 

والمكوس  المضافة 
المبيعات  وضرائب 

وما إلى ذلك(

إليه مضافًا 
اإلنفاق العام على 

والصحة  التعليم 
والبنى  والدفاع 

األساسية وغير ذلك 
من أوجه اإلنفاق 

العام

التفسيرية البنود 

القائمة   المعاشات 
االشتراكات على 

المؤجل  التحويالت الدخل 
الحكومية

 التحويالت 
الحكومية

 التحويالت 
الحكومية

 التحويالت 
الحكومية

 التحويالت 
الحكومية

المؤجل الدخل 

الرفاهأ الدخلالدخلالدخلالدخلالدخلالدخلالدخلمؤشرات 

اإلجمالية البيانات القيم  كما توحي 
الجزئية

البيانات  كما توحي 
الجزئية

للحسابات  مطابقة 
القومية

البيانات  كما توحي 
الجزئية

البيانات  كما توحي 
الجزئية

البيانات  كما توحي 
الجزئية

للحسابات  مطابقة 
القومية

لكل فرد بالغجمعاداًلبمعاداًلبمعاداًلبمعاداًلبلكل فردلكل فردالوحدة

أ. عندما تشمل مسوح األسر المعيشية نفقات االستهالك فقط )من دون معلومات عن الدخل(، يفترض مركز بيانات إعادة التوزيع المالي التابع لمعهد االلتزام باإلنصاف أن نفقات االستهالك تساوي الدخل المتاح، ويبني على تصّورات 
 أخرى للدخل على النحو المبين سابقًا. وأما قاعدة بيانات الالمساواة العالمية، فتحّول توزيعات االستهالك إلى توزيعات للدخل باستخدام توزيع مالمح نمطية للمدخرات في البلدان التي تتاح بيانات الدخل عنها.

 ب. الدخل المعاَدل يساوي دخل األسرة المعيشية مقسومًا على الجذر التربيعي لعدد األفراد في األسرة باستثناء العاملين المنزليين.
ف الفرد كبالغ إذا تخطى عمره العشرين سنة.  ج.  ُيصنَّ

 CEQ Data Center on Fiscal Redistribution: Lustig 2018a, chapter 6 )http://commitmentoequity.org/publications-ceq-handbook(; OECD–Eurostat Expert Group on Disparities in a National Accounts :المصدر
 Framework: www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/DOC)2016(10&docLanguage=En; EUROMOD: www.euromod.ac.uk/publications/euromod-modelling-conventions;

 https://www.euromod.ac.uk/using-euromod/statistics; LIS: forthcoming DART methodology document; OECD Income Distribution Database: www.oecd.org/els/soc/IDD-ToR.pdf; World Inequality Database:
.https://wid.world/document/dinaguidelines-v1/
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الفصل 4

 أوجه عدم المساواة 
بين الجنسين ما وراء 

المتوسطات: بين األعراف 
االجتماعية واالختالالت 

في موازين القوى
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بين  المساواة  عدم  خفض  في  المحرز  التقدم  كان 
الجنسين خالل القرن العشرين ملحوظًا في اإلنجازات 
األساسية في الصحة والتعليم والمشاركة في األسواق 
والسياسة )الشكل 4-1(2. واحتفي بجزء كبير من هذا 
التقدم في     إعالن ومنهاج عمل بيجين، خالل المؤتمر 
العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 3. ولكن مع 
اقتراب الذكرى الخامسة والعشرين لهذا الحدث في عام 
2020، ال تزال هناك تحديات كثيرة أمام المساواة، ال 
سيما في ما يتعلق باإلمكانات المعززة التي تغّير عالقات 

القوة وتعزز الوالية الشخصية.
ليس العالم في سبيله إلى تحقيق المساواة بين 
الجنسين بحلول عام 2030. فعلى أساس االتجاهات 
الفجوة بين الجنسين في  الحالية، سيستغرق سّد 
الفرص االقتصادية 202 من األعوام4. ويبّين دليل 
التنمية  تقرير  وضعه  الذي  الجنسين  بين  الفوارق 

الصحة  في  المرأة  لتمكين  مقياس  وهو  البشرية، 
العام في  التقدم  والتعليم والوضع االقتصادي، أن 
في  يتباطأ  يزال  ال  الجنسين  بين  المساواة  عدم 

السنوات األخيرة5.
وينبغي النظر في تطورين اثنين. أواًل، الفجوات بين 
الجنسين أعمق مما كان ُيعتقد أصًال. وكانت شخصية 
“كاسرات   Time مجلة  اختارتها  التي   2017 العام 
الصمت”، وهن اللواتي نددن بإساءة معاملة النساء، 
االنتهاك  من  بمأمن  لسن  الالمعات  النساء  أن  وبّين 
#MeToo حركة  وأعطت  المتواصل.   الجنسي 

)#أنا_أيضًا( أيضًا صوتًا لكاسرات الصمت اللواتي كشفن 
عن إساءة معاملة النساء وعن تعرضهن للمخاطر، بما 
يتجاوز بكثير ما تغطيه اإلحصاءات الرسمية. وفي 
 #NiUnaMenos أمريكا الالتينية أيضًا، ألقت حركة

ليس العالم في سبيله 
إلى تحقيق المساواة بين 
الجنسين بحلول عام 2030

الشكل 1-4

تقدم ملحوظ في اإلمكانات األساسية وأقل بكثير في اإلمكانات المعززة

اإلمكانات
المع�زة

اإلمكانات
األساسية

سبل العيش
والمشاركة

الوالية
الشخصية والتغ�ير

األع�اف
االجتماعية

المقايضات/االختالالت
في موا��ن القوى

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

أوجه عدم المساواة بين الجنسين ما وراء 
 المتوسطات: بين األعراف االجتماعية 

واالختالالت في موازين القوى
ال تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين أحد أكثر أشكال عدم المساواة ثباتًا في البلدان جميعًا1. ونظرًا إلى أن أضرارها تصيب نصف سكان 
العالم، يمكن القول إن عدم المساواة بين الجنسين يشّكل أحد أكبر الحواجز أمام التنمية البشرية. وفي كثير من األحيان، تتعرض النساء 

والفتيات للتمييز في الصحة والتعليم، في البيت وفي سوق العمل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على حرياتهن.



يرتبط عدم المساواة 
بين الجنسين بخسارة 
في التنمية البشرية 
بسبب عدم المساواة

)#ال_واحدة_أقل( الضوء على قتل اإلناث وعلى العنف 
ضد النساء من األرجنتين إلى المكسيك6.

ثانيًا، تلوح بوادر مقلقة، بوادر صعوبات وانتكاسات 
الجنسين،   بين  المساواة  تحقيق  مسار  يواجهها 
لرئيسات الدول والحكومات وفي مشاركة المرأة في 
سوق العمل، حتى عندما يكون هناك اقتصاد مزدهر 
وتكافؤ في فرص التعليم بين الجنسين7. وهناك بوادر 
رد فعل عكسي، ففي العديد من البلدان، ُيصّور جدول 
من  جزء  أنه  على  الجنسين  بين  المساواة  أعمال 

“أيديولوجيا الجنسين”8.
بعبارة أخرى، بالضبط عندما يزداد الوعي لضرورة 
الجنسين،  بين  المساواة  لتحقيق  أكبر  بعمل  القيام 
يصبح المسار أحّد وأصعب. ويستكشف هذا الفصل 
سبب تباطؤ التقدم، محددًا الحواجز الفاعلة الحالية 
في  المساواة  احتماالت  على  تحديات  تفرض  التي 
وعامة  شخصية  معتقدات  تشمل  والتي  المستقبل، 
بين  المساواة  ضد  تحّيزات  تولد  ممارسات  وكذلك 
الجنسين. ويشدد الفصل على أن عدم المساواة بين 
الجنسين يعكس اختالالت جوهرية في موازين القوى، 
وذلك أمر معروف جيدًا للحركات النسائية وللخبيرات 

النسويات، ويوثق اتجاهين: 
أوجه عدم المساواة بين الجنسين كثيفة وواسعة 	 

االنتشار وتكمن وراء التوزيع غير المتساوي لتقدم 
االجتماعية  المستويات  عبر  البشرية  التنمية 

واالقتصادية كلها.
يميل عدم المساواة بين الجنسين إلى أن يكون أحّد 	 

االجتماعي  والنفوذ  الفردي  التمكين  مجاالت  في 
التقدم أسهل في اإلمكانات  األكبر. وهذا يعني أن 
األساسية وأصعب في اإلمكانات المعززة )الفصل 1(.

لعدم  التصدي  إلحاح  إلى  األول  االتجاه  ويشير 
المساواة بين الجنسين لتعزيز حقوق اإلنسان األساسية 
في  التقدم  بشأن  بالخطر  الثاني  وينذر  والتنمية. 
المستقبل. فالتقدم في األساسيات ضروري للمساواة بين 

الجنسين، لكنه ليس كافيًا.
وتشكل األعراف االجتماعية والمقايضًات المتعلقة 
بالجنسين عقبات رئيسية أمام المساواة بين الجنسين. 
فاألعراف االجتماعية والثقافية كثيرًا ما تعزز سلوكيات 
تديم أوجه عدم المساواة، بينما تؤدي تركيزات النفوذ 
إلى اختالالت وإلى استيالء جماعات قوية، كالنخب 
األبوية المهيمنة، عليها. وهذه كلها تؤثر على أشكال عدم 
المساواة بين الجنسين جميعًا، من العنف ضد المرأة إلى 
الحواجز غير المرئية في قطاع األعمال وفي السياسة. 
وباإلضافة إلى ذلك، تثقل المقايضًات الخاصة بالعالقات 
بين الجنسين كاهل الخيارات المعقدة التي تواجهها 
المرأة في العمل واألسرة والحياة االجتماعية، ما يؤدي 

إلى تراكم حواجز بنيوية أمام تحقيق المساواة. وتتأثر 
المقايضًات تأثرًا قويًا باألعراف االجتماعية وببنية من 
بعضًا. وال تمكن  يعزز بعضها  الجنسين  بين  فجوات 
مالحظة هذه األعراف والفجوات مباشرة، ولذا كثيرًا ما 

ُتغفل وال ُتدرس دراسة منهجية.

عدم المساواة بين الجنسين في 
القرن الحادي والعشرين

يرتبط عدم المساواة بين الجنسين ارتباطًا جوهريًا 
بالتنمية البشرية، وهو يبدي ديناميات التقارب في 
اإلمكانات األساسية والتباعد في اإلمكانات المعززة 
نفسها التي للتنمية البشرية. وعمومًا، كما أشارت مارثا 
نوسباوم، ال تزال “المرأة في كثير من أنحاء العالم 
لحياة  األساسية  الوظائف  في  دعم  إلى  تفتقر 
بين  الفوارق  دليل  في  ذلك  ويتجلى  اإلنسان”9. 
الجنسين ومكوناته، ما يعكس فجوات في الصحة 
اإلنجابية وفي التمكين وسوق العمل. وليست هناك 
مساواة بين الجنسين في أي مكان في العالم. ففي 
جنوب الصحراء األفريقية الكبرى تتوفى امرأة واحدة 
من بين كل 180 امرأة تلد )أكثر من 20 مرة مما في 
والنساء  النمو(،  المتقدمة  البلدان  في  المتوسط 
البالغات أقل تعليمًا، وأقل وصواًل إلى أسواق العمل من 
إمكانية  إلى  ويفتقرن  المناطق  معظم  في  الرجال 

الوصول إلى السلطة السياسية )الجدول 1-4(.

عدم المساواة بين الجنسين كنقص في 
التنمية البشرية

يرتبط عدم المساواة بين الجنسين بخسارة في التنمية 
البشرية بسبب عدم المساواة )الشكل 4-2(. ولم يصل 
أي بلد إلى مستوى عدم مساواة منخفض في التنمية 
عدم  عن  الناجمة  الخسارة  من  الحّد  دون  البشرية 
تحقيق  في  واالستثمار  الجنسين.  بين  المساواة 
المساواة للمرأة ورفع مستويات معيشتها وتمكينها أمر 
أساسي في خطة التنمية البشرية.  “فالتنمية البشرية، 
إن لم تكن محابية للمساواة بين الجنسين فإنها تصبح 
التنمية  تقرير  إليه  خلص  ما  على  للخطر”،  معرضة 

البشرية  الرائد  لعام 1995 استنادًا إلى أدلة مشابهة10.
اليوم يبدو مختلفًا عن عام 1995. فقد أشار تقرير 
التنمية البشرية لعام 1995 إلى عدم مساواة كبير بين 
وّثق  لكنه  الحاضر،  الوقت  في  مما  أكبر  الجنسين، 
في  سيما  ال  السابقين،  العقدين  خالل  كبيرًا  تقدمًا 
التعليم والصحة، حيث كانت آفاق المساواة مرئية. 
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في  لألمل  سبب  االنطباعات  “هذه  االستنتاج: 
المستقبل ال للتشاؤم”11.

اليوم، تختلف اآلفاق. فقد شهد العقدان الماضيان 
تقدمًا ملحوظًا في التعليم، إذ كاد ُيتوصل إلى تحقيق 
االبتدائية،  بالمدارس  االلتحاق  متوسط  في  تكافؤ 
لوفيات  العالمية  النسبة  انخفضت  إذ  الصحة،  وفي 
. غير أن  األمهات بنسبة 45 في المائة منذ عام 2000

لتمكين  األخرى  األبعاد  في  تحققت  التي  المكاسب 
المرأة لم تكن كبيرة بالقدر ذاته، كما يتباطأ التقدم 
نحو تحقيق المساواة بين الجنسين )الشكل 4-3(. وقد 
أساس  على  مكاسب  لتحقيق  المتاح  الحّيز  يكون 
تعالج  لم  وما  متضائًال،  الحالية  االستراتيجيات 
العقبات المؤثرة التي تشّكلها المعتقدات والممارسات 
بين  المساواة  عدم  أوجه  تديم  التي  المتحّيزة 
المساواة  تحقيق  نحو  التقدم  سيكون  الجنسين، 

أصعب بكثير في المستقبل المنظور.

عدم المساواة بين الجنسين والتمكين: 
لحاق في األساسيات وفجوات متسعة 

في اإلمكانات المعززة

يتطلب تراكم اإلمكانات إنجازات من ماهيات مختلفة. 
وكما ورد في الفصل األول، يرتبط التقدم في التنمية 
البشرية بتوسيع نطاق الحريات الموضوعية واإلمكانات 
والتوظيفات من األساسي إلى المعزز أكثر. ويميل التقدم 
في تحقيق المساواة إلى أن يكون أسرع في اإلمكانات 
وتتبع  المعززة.  اإلمكانات  في  وأصعب  األساسية 
اإلمكانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين نمطًا مشابهًا.
وعلى الجانب اإليجابي، تلحق المرأة في مجاالت 
التنمية األساسية. فقد أزيلت في معظم البلدان الحواجز 
القانونية التي تعترض المساواة بين الجنسين: يمكن 
للمرأة أن تصّوت وُتنتخب وتحصل على التعليم، وأن 
التقدم  تشارك في االقتصاد دون قيود رسمية. لكن 

على الجانب اإليجابي، 
تلحق المرأة في مجاالت 

التنمية األساسية. لكن 
التقدم ما زال غير متكافئ 

عندما تتقدم المرأة من 
المجاالت األساسية 

نحو المجاالت المعززة، 
حيث الفجوات أوسع

الشكل 2-4

يرتبط عدم المساواة بين الجنسين ارتباطًا إحصائيًا بخسارة في 
التنمية البشرية بسبب عدم المساواة
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الخسارة في التنمية البش��ة بسبب عدم المساواة  
�ين الجنسين (بالنسبة المئوية)

عدم المساواة في تو��ع 
دليل التنمية البش��ة (بالنسبة المئوية)

2040

مالحظة: البلدان موزعة حسب دليل الفوارق بين الجنسين مقابل أدائها في دليل 
التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة. كلما ازدادت الخسارة بسبب عدم 

 المساواة بين الجنسين، تعاظم عدم المساواة في التنمية البشرية.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

الجدول 1-4

دليل الفوارق بين الجنسين: لوحة تتبع إقليمية

المنطقة

دليل الفوارق 
بين الجنسين

نسبة وفيات 
األمهات )عدد 

وفيات األمهات 
لكل 100,000 

مولود حي(

معدل الوالدات 
للمراهقات )عدد 
الوالدات لكل 

1,000 امرأة من 
 الفئة العمرية
15-19 سنة(

المقاعد في 
المجالس 

النيابية )النسبة 
المئوية التي 
تشغلها النساء(

 السكان الحاصلون
 على جزء من التعليم الثانوي
 على األقل )بالنسبة المئوية

 من الفئة العمرية
25 سنة وأكثر(

 معدل المشاركة
 في القوى 

 العاملة )بالنسبة المئوية
 من الفئة العمرية
15 سنة وأكثر(

201820152020-20152018

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

2018-20102018-201020182018

0.38367.663.231.059.759.351.877.2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

0.27624.827.821.278.185.845.270.1أوروبا وآسيا الوسطى

0.510175.726.117.139.960.825.978.8جنوب آسيا

0.573550.2104.723.528.839.863.572.9جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.531148.246.618.345.954.920.473.8الدول العربية

0.31061.722.020.368.876.259.777.0شرق آسيا والمحيط الهادئ

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية )الجدول اإلحصائي 5(.
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النساء يحرزن تقدمًا أكبر 
وأسرع حيث تمكينهن 
الفردي أو نفوذهن 
االجتماعي أدنى 
)اإلمكانات األساسية(، 
لكنهن يواجهن حاجزًا 
غير مرئٍي عندما يتحملن 
مسؤولية أكبر ويؤدين 
دورًا أكبر في القيادة 
السياسية ويحصلن على 
مكاسب اجتماعية أكبر 
في األسواق والحياة 
االجتماعية والسياسة 
)اإلمكانات المعززة(

الشكل 3-4

تباطؤ التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين

199520002005201020112012201320142015201620172018

دليل الفوا�ق �ين الجنسين (بالقيمة المتوسطة)
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المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية )الجدول اإلحصائي 5(.

ما زال غير متكافئ عندما تتقدم المرأة من المجاالت 
األساسية نحو المجاالت المعززة، حيث الفجوات أوسع.
ويمكن تفسير هذه األنماط على أنها تعكس توزيع 
التمكين الفردي والنفوذ االجتماعي: فالنساء يحرزن 
تقدمًا أكبر وأسرع حيث تمكينهن الفردي أو نفوذهن 
االجتماعي أدنى )اإلمكانات األساسية(، لكنهن يواجهن 
حاجزًا غير مرئي عندما يتحملن مسؤولية أكبر ويؤدين 
دورًا أكبر في القيادة السياسية ويحصلن على مكاسب 
االجتماعية  والحياة  األسواق  في  أكبر  اجتماعية 
والسياسة )اإلمكانات المعززة( )الشكل 4-4(. وترتبط 
هذه النظرة إلى التدرجات في التمكين هذه ارتباطًا 
وثيقًا باألدبيات التأسيسية عن االحتياجات األساسية 
المراعي  التخطيط  عن  المتأتية  واالستراتيجية 

للمساواة بين الجنسين )اإلطار 1-4(.
خذ مثًال المشاركة السياسية )الشكل 4-4، الرسم 
األيمن(. يصّوت كل من الرجال والنساء في االنتخابات 
المشاركة  بمعدالت متشابهة. هكذا هناك تكافؤ في 
السياسية على المستوى األولي، حيث النفوذ منتشر 
جدًا. ولكن عندما يتعلق األمر بالنفوذ السياسي األكثر 
تركيزًا، يبدو تمثيل المرأة ناقصًا بشدة. وكلما ترتقي 
الجنسين،  بين  الفجوة  تتسع  والمسؤولية،  السلطة 
لتصل بالنسبة لرؤساء الدول والحكومات ما يقرب من 

90 في المائة.
وتحدث تدرجات مشابهة حتى بالنسبة لالتي يصلن 
السلطة األعلى. ففي عام 2019، كانت نسبة النساء في 
المجالس النيابية الوطنية 24 في المائة فقط13، وكانت 
حقائبهن موزعة بغير تساٍو، فقد كان شائعًا أكثر أن 
تكون هذه حقائب البيئة والموارد الطبيعية والطاقة، 

الشؤون  مثل  االجتماعية،  القطاعات  حقائب  تليها 
االجتماعية والتعليم واألسرة. أما حقائب شؤون مثل 
النقل أو االقتصاد أو المالية فقد كانت أقل. هكذا يرتبط 
أو  أنثوية  بخصائص  نموذجيًا  التخصصات  بعض 

ذكورية، كما يحدث أيضًا في التعليم وسوق العمل.
االقتصادية  المشاركة  أيضًا في  تدرٌج  يبدو  كذلك 
التمكين  يكون  فعندما  األيسر(.  الرسم   ،4-4 )الشكل 
أساسيًا وغير مستقر، يكون تمثيل النساء زائدًا، كمن 
يعملن في أعمال أسرية )وال يتقاضين عادة مدفوعات 
نقدية(. وكلما ازداد النفوذ االقتصادي من موظف إلى 
أعمال  ريادي  إلى  عمل  صاحب  ومن  عمل  صاحب 

وملياردير، تتسع الفجوة بين الجنسين.
بالنسبة لمجموعة  التمكين حتى  وتظهر تدرجات 
بين  القيادية  الفجوة  كما في  الشركات،  متسقة من 
أن  فرغم   .S&P 500 شركات  قائمة  في  الجنسين 
الشركات قد يكون عمومًا  النساء في هذه  توظيف 
في  ناقص  النساء  تمثيل  أن  إاّل  التكافؤ،  من  قريبًا 

المناصب العليا.
وفي البلدان النامية، يعمل معظم من يتقاضين أجرًا 
مقابل العمل في القطاع غير النظامي. ومن بين البلدان 
التي ترتفع فيها معدالت العمل غير النظامي لإلناث 
أوغندا وباراغواي والمكسيك وكولومبيا )الشكل5-4(، 
حيث ال يحظى أكثر من 50 في المائة من النساء بغير 
الحد األدنى من الحماية بموجب اللوائح التنظيمية، كما 
أنهن يحصلن على القليل من االستحقاقات أو ال يحصلن 
إلى  يفتقرن  أنهن  عدا عن  مطلقًا؛  استحقاقات  على 
الصوت والضمان االجتماعي وظروف العمل الالئق، كما 

يتعرضن لخفض الرواتب واحتمال فقدان الوظائف.
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الشكل 4-4

كلما كان التمكين أكبر، اتسعت الفجوة بين الجنسين

الفجوة �ين الجنسين في السياسة في العالم
(الفجوة مقارنًة بالتكافؤ، بالنسبة المئوية)
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 أ- يفترض نسبة متساوية من الرجال والنساء في السكان الذين يصّوتون.
.Forbes )2019(و ،ILO )2019b( ،المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات المسح العالمي للقيم، االتحاد البرلماني الدولي

واليوم، المرأة أكثر كفاءًة مما في أي وقت مضى 
من  الجديدة  األجيال  توصلت  وقد  التاريخ،  في 
النساء إلى التكافؤ في االلتحاق بالتعليم االبتدائي14.

ولكن يبدو اآلن أن ذلك ال يكفي لتحقيق التكافؤ لدى 
البلوغ. فالمساواة بين الجنسين تنقطع لدى االنتقال 
أجر  مقابل  العمل  عالم  إلى  التعليمي  النظام  من 
انقطاعًا يرتبط بدور المرأة اإلنجابي )لوحة التتبع 2 

األهداف  أحد  يكشف  ما  اإلحصائي(،  المرفق  في 
يمثل  والتي   ،1 الفصل  في  نوقشت  التي  المتغّيرة 
)الحاجة  التنمية  عملية  من  طبيعيًا  جزءًا  بعضها 
لتحقيق  باستمرار  الحدود  توسيع  إلى  المستمرة 
معايير استجابة  يمثل  اآلخر  بعضها  لكّن   المزيد، 
اجتماعية متجذرة تهدف إلى المحافظة على البنية 

األساسية للسلطة.

اإلطار 1-4

المصالح واالحتياجات العملية واالستراتيجية للجنسين

العملية  واالحتياجات  المصالح  مفهوم  يرتبط 
واالستراتيجية للجنسين، الذي بادرت إليه كارولين موسر1، 
السياسات  تحليل  إطار  من  كبيرًا  جزءًا  يرشد  والذي 
واإلنجازات  اإلمكانات  بمفهوم  بالجنسين،  المتعلقة 
األساسية والمعززة، في هذا التقرير. وكما هو مبّين في 
تشير  بالجنسين2،  المتعلقة  االجتماعية  السياسة  تحليالت 
االحتياجات العملية للجنسين إلى احتياجات المرأة والرجل 
المياه  على  الحصول  مثل  أسهل،  اليومية  الحياة  لجعل 
وتحسين النقل ومرافق رعاية األطفال، وما إلى ذلك. ولن 
لعالقات  مباشرًا  تحديًا  المشكالت  هذه  معالجة  تشّكل 
أمام  هامة  عقبات  تزيل  قد  لكنها  الجنسين،  بين  القوة 
االستراتيجية  االحتياجات  أما  اقتصاديًا.  المرأة  تمكين 
إلى  المجتمع  يبادر  أن  احتياجات  إلى  فتشير  للجنسين 

يدين  قانون  مثل  الجنسين،  وعالقات  أدوار  في  تحّول 
الحصول  والمساواة في  الجنس  نوع  على  القائم  العنف 
ذلك.  وغير  الميراث،  في  والمساواة  االئتمان  على 
بين  القوة  عالقات  األمور  معالجة هذه  تغّير  أن  ويفترض 
الجنسين. وفي بعض األحيان، تتطابق االحتياجات العملية 
رعاية  إلى  العملية  الحاجة  تتطابق  فمثاًل،  واالستراتيجية، 
الطفل مع الحاجة االستراتيجية إلى الحصول على وظيفة 
اإلمكانات  بين  الذي  لذاك  مشابه  والفرق  المنزل3.  خارج 
هذا  في  نوقشت  التي  المعززة  واإلمكانات  األساسية 
تحدث  أن  يمكن  التي  التحويلية  والتغييرات  التقرير. 
تحّوالت معيارية وبنيوية هي أقوى المتنبئات بالتدخالت 
المرأة  والية  نطاق  توسع  التي  واالستراتيجية  العملية 

والتمكين لتحقيق المساواة بين الجنسين.
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لطالما ارتبط عدم المساواة 
بين الجنسين باستمرار 
المعايير االجتماعية 
التمييزية التي تحدد 
األدوار االجتماعية 
وعالقات القوة بين الرجال 
والنساء في المجتمع

الشكل 5-4

النسبة المئوية للعمالة غير النظامية في العمالة غير الزراعية في البلدان النامية هي عمومًا أعلى للنساء منها للرجال

العمالة غير النظامية في العمالة غير ال��اعية، 
2017 (بالنسبة المئوية)
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هل من تحّول في األعراف 
 االجتماعية واالختالالت 

في موازين القوى؟ 

لطالما ارتبط عدم المساواة بين الجنسين باستمرار 
األدوار  تحدد  التي  التمييزية  االجتماعية  المعايير 
االجتماعية وعالقات القوة بين الرجال والنساء في 
المجتمع15. واألعراف االجتماعية التي يعتنقها األفراد 
والمعتقدات  القيم  هي  المرجعية  ومجموعاتهم 
والمواقف والممارسات التي تفرض ديناميات القوة 
المفضلة للتفاعل بين األفراد والمؤسسات16. وباعتبار 
المعتقدات  بها من خالل  ُيعمل  أوسع،  ُبنًى  األعراف 

والمواقف والممارسات17.
األسر  في  األفراد  ألدوار  الناس  لتوقعات  ويمكن 
العمل  وأماكن  المحلية  والمجتمعات  المعيشية 
بها  تعمل  التي  الطريقة  تحدد  أن  والمجتمعات 
المجموعة. وكثيرًا ما تواجه المرأة توقعات مجتمعية 
تقليدية قوية تقتضي أن تكون راعية ألفراد األسرة 
وربة منزل، وعلى نحو مشابه، يتوقع من الرجال أن 
ُيعيلوا األسرة18. وتنطوي هذه المعايير االجتماعية على 
أنماط راسخة منذ أمد تقصي المرأة عن صنع القرارات 
وخياراتها.  فرصها  من  وتحد  والمجتمعية  األسرية 
هكذا، رغم التقارب فيما يتعلق ببعض مؤشرات النواتج، 

المستويات جميعًا  التعليم على  الحصول على  مثل 
النساء  تزال  ال  الصحية،  الرعاية  على  والحصول 
والفتيات في كثير من البلدان غير قادرات على تحقيق 

كامل إمكاناتهن19.
يفعله  ما  حول  المعتقدات  كثيرة،  أحيان  وفي 
اآلخرون وما يعتقده اآلخرون بشأن ما ينبغي أن يقوم 
به شخص معين في مجموعة مرجعية معينة، هذه 
المعتقدات التي ُيحافظ عليها بالموافقة االجتماعية 
والرفض االجتماعي، هي ما يوجه األفعال في البيئات 
المعتقدات  قياس  المفيد  من  لذا  االجتماعية20. 
إزاء  إلى تحّيزات وتحامالت  التي تؤدي  والمواقف 

تمكين المرأة في المجتمع.
وتغطي األعراف االجتماعية عدة جوانب من هوية 
الفرد غير متجانسة ومتعددة األبعاد، الجنس والعمر 
والعرق والدين والقدرة وما إلى ذلك. وتعزز األعراف 
الهويات  التمييزية  النمطية  والقوالب  االجتماعية 
الجنسية وتحدد عالقات القوة التي تقّيد سلوك النساء 
والرجال بطرق تؤدي إلى عدم المساواة. وتؤثر األعراف 
على التوقعات بشأن السلوك الذكوري واألنثوي الذي 
ُيعتبر مقبواًل اجتماعيًا أو ذاك الذي ُينظر إليه على أنه 
على خيارات  مباشرة  تؤثر  فإنها  ولذا  غير محمود. 

األفراد وحرياتهم وقدراتهم.
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االعتياديات  أيضًا  االجتماعية  األعراف  وتعكس 
ضمن جماعات األفراد. وُتحدد األعراف وفقًا للمعايير 
أو المثل العليا المرتبطة بإحساس الجماعة بالهوية21. 
فلدى األفراد هويات اجتماعية متعددة وهم يتصرفون 
وفقًا لُمثل عليا تتعلق بالهوية، ويتوقعون أيضًا من 
أن  معهم  مشتركة  هوية  يتقاسمون  الذين  اآلخرين 
المتعلقة  الُمثل. وتؤثر األعراف  يتصرفوا وفقًا لهذه 
بهذه المثل العليا على إدراك الناس ألنفسهم ولآلخرين، 
ما يوّلد شعورًا باالنتماء إلى جماعات هوية معينة. 
وكثيرًا ما تحدد المعتقدات التي يعتنقها الناس حول 

السلوك المناسب مجموعة الخيارات واألفضليات التي 
األعراف  تحدد  قد  السياق  ذلك  وفي  يمارسونها، 
االستقالل الذاتي الشخصي والحرية الشخصية، وتقيم 
المعتقدات بشأن االستهجان والتأنيب االجتماعيين 
حواجز أمام األفراد الذين ُيخّلون بها. وفيما يتعلق 
بأدوار الجنسين، يمكن أن تكون لهذه المعتقدات أهمية 
خاصة في تحديد الحريات وعالقات القوة مع الهويات 
عندما  المعتقدات  هذه  تأثير  ويتضاعف  األخرى، 
تتداخل وتتقاطع مع المعتقدات بشأن العمر والعرق 

والتراتبيات الطبقية )اإلطار 2-4(.

ينبغي أن تؤخذ الهويات 
المتداخلة باالعتبار في 

البحوث وتحليل السياسات 
ألن األعراف االجتماعية 

المختلفة والقوالب 
النمطية لإلقصاء قد 

تقترن بهويات مختلفة

اإلطار 2-4

هويات متداخلة ومتقاطعة

فإنها  أخرى،  هويات  مع  الجنسية  الهويات  تتداخل  عندما 
تمييزية مختلفة  تحّيزات وممارسات  لتوّلد  تتضافر وتتقاطع 
تنتهك حقوق األفراد المتساوية في المجتمع. والتداخلية هي 
الطريقة المعقدة التراكمية التي تتضافر أو تتداخل أو تتقاطع 
بها تأثيرات أشكال مختلفة من التمييز  فتتضخم لدى تآزرها 
إلى  سوسيولوجي،  مصطلح  وهي  التداخلية،  وتشير  معًا1. 
الطبيعة المترابطة للتصنيفات االجتماعية، مثل العرق والطبقة 
ونوع الجنس والعمر واالنتماء اإلثني والقدرة ووضع اإلقامة، 
التي توّلد جميعها ُنظم تمييز أو حرمان متداخلة ومترابطة. 
بالحقوق  المتعلقة  األدبيات  من  المصطلح  هذا  وينبثق 
القانونية المدنية، تسليمًا بأن السياسات يمكن أن تستبعد من 

يواجهون تمييزًا متداخاًل ينفردون به.
وينبغي أن تؤخذ الهويات المتداخلة باالعتبار في البحوث 
المختلفة  االجتماعية  األعراف  ألن  السياسات  وتحليل 

مختلفة.  بهويات  تقترن  قد  لإلقصاء  النمطية  والقوالب 
فمثاًل، في ما يتعلق بمتوسط سنوات التعليم في أنغوال 
في  النساء  هامة  فجوة  تمّيز  المتحدة،  تنزانيا  وجمهورية 
ُخمس الثروة األعلى عمن هن في الخمس الثاني أو األدنى 
صراحة،قد  االختالفات  باالعتبار  تؤخذ  لم  فإن  )الشكل(. 
تستثني البرامج العامة النساء اللواتي في أخماس الثروة 

األدنى.
وعالوة على ذلك، قد تؤثر الهويات االجتماعية المختلفة 
لألفراد تأثيرًا عميقًا على معتقداتهم وتجاربهم بشأن مسائل 
الجنسين. ويمكن بسهولة أن تستبعد السياسات وُتغفل من 
األقليات  كنساء  متعددة،  أقلية  مجموعات  مع  يتجانسون 
العرقية. لكن الخفاء الناجم عن الهويات المتداخلة قد يحمي 
أن  نمطية من  أقل  يجعلهم  بأن  المستضعفين  األفراد  أيضًا 

يكونوا أهدافًا ألشكال تحّيز وإقصاء شائعة2.

 كيف تمّيز الفجوات في متوسط سنوات التعليم بين األغنياء والفقراء في أنغوال وجمهورية تنزانيا 
2015 المتحدة، 
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 مالحظة: يشير الخمس األدنى إلى أفقر 20 في المائة من السكان والخمس األعلى إلى أغنى 20 في المائة.
المصدر: مسوح ديمغرافية وصحية.
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األعراف  عن  الناجمة  التحّيزات  انتشار  مدى  ما 
االجتماعية؟ كيف تتطور؟ كيف تؤثر على المساواة 
بين الجنسين؟ هذه أسئلة صعبة، أساسًا ألن األعراف 
ويصعب  مالحظتها  تصعب  االجتماعية  والمواقف 
تفسيرها وقياسها. ولكن باستخدام بيانات مستمدة من 
الموجتين الخامسة )2005-2009( والسادسة )2010-
2014( من المسح العالمي للقيم، يمكن وضع مؤشر 
لألعراف االجتماعية لتحديد كيف يمكن للمعتقدات 
على  الجنسين  بين  المساواة  تعرقل  أن  االجتماعية 

امتداد أبعاد متعددة )الشكل 4-6 واإلطار 3-4(.

تحّيزات واسعة النطاق ورد فعل عكسي 

األبعاد  المتعددة  االجتماعية  األعراف  دليل  يبّين 
للجنسين في نسختيه، القائمة على العّد البسيط وتلك 
القائمة على عّد ذوي التحّيز الحاّد )اإلطار 4-3(، تحّيزًا 
واسعًا في األعراف االجتماعية للجنسين. فوفقًا لمؤشر 
العّد البسيط، ليس لدى 14 في المائة من النساء و10 
في المائة من الرجال فقط في أنحاء العالم تحّيز في 
)الشكل 4-7(. والمرأة أقل تحّيزًا ضد  األعراف هذه 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويتركز الرجال 
منهم  المائة  في   52 لدى  إذ  التوزيع،  منتصف  في 
تحّيزات في األعراف هذه. ويبّين مؤشر التحّيز الحاّد 
العالم تحّيز حاد ضد  أن لدى أكثر من نصف سكان 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ويقدم المؤشران كالهما أدلة على ركود أو رد فعل 
عكسي من الفترة 2005-2009 إلى الفترة 2014-2010. 
وقد انخفضت حصة من ليس لديهم تحّيز في األعراف 

االجتماعية للجنسين، من النساء والرجال في أنحاء 
العالم )الشكل 8-4(.

وكان التقدم المحرز في حصة الرجال الذين ليس 
لديهم تحّيز في األعراف االجتماعية للجنسين أكبر في 
شيلي وأستراليا والواليات المتحدة األمريكية وهولندا 
)الشكل 4-9(. وفي الطرف اآلخر، الذي يشير إلى رد 
فعل عكسي عنيف، انخفضت حصة الرجال الذين ليس 
لديهم أي تحّيز في السويد وألمانيا والهند والمكسيك.

وزادت نسبة النساء اللواتي ليس لديهن تحّيز في 
وشيلي  هولندا  في  للجنسين  االجتماعية  األعراف 
معظم  لكن  وأستراليا،  الصينية  تايوان  ومقاطعة 
البلدان في العينة أظهر رد فعل عكسي، وتتصدر هذه 
ورومانيا  أفريقيا  وجنوب  والهند  السويد  البلدان 

)الشكل 9-4(.

عدم المساواة بين الجنسين واألعراف 
االجتماعية

األعراف  أدلة  أن  يبدو  متوقعًا،  يكون  قد  كما 
االجتماعية المتعددة األبعاد للجنسين مرتبطة بعدم 
التحّيزات  ذات  البلدان  ففي  العامة.  المساواة 
األعلى )مقاسة بأدلة األعراف االجتماعية المتعددة 
)مقاسًا  العام  المساواة  عدم  للجنسين(،  األبعاد 
بدليل الفوارق بين الجنسين( أعلى )الشكل 10-4(. 
وبشكل مشابه، ترتبط األدلة ارتباطًا إيجابيًا بدليل 
في  المستغرق  الوقت  في  الجنسين  بين  الفوارق 

األعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر.

يبدو أن أدلة األعراف 
المتعددة  االجتماعية 
مرتبطة  للجنسين  األبعاد 
المساواة.  بعدم 
البلدان ذات  ففي 
عدم  األعلى،  التحّيزات 
أعلى العام  المساواة 

الشكل 6-4

كيف يمكن أن تعرقل المعتقدات االجتماعية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

األبعاد

المؤش�ات

دليل البعد

السالمة الجسديةالبعد االقتصاديالبعد التعليميالبعد السياسي

الرجال يصلحون
كقادة سياس�ين
أكثر من النساء

للم�أة
نفس حقوق

الرجل

الجامعة
أهم للرجل
منها للم�أة

دليل التمكين
السياسي

دليل التمكين
التعليمي

دليل التمكين
االقتصادي

دليل السالمة
الجسدية

ينبغي أن يكون للرجل
حق في الوظيفة

أكثر من الم�أة

الرجال يصلحون
كمد�اء �نفيذ�ين
أكثر من النساء

بد�ل
لعنف الش��ك

الحميم

بد�ل
للحقوق
اإلنجا�ية

دليل األع�اف االجتماعية المتعددة األبعاد للجنسين
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اإلطار 3-4

دليل األعراف االجتماعية المتعددة األبعاد للجنسين، قياس التحّيزات والتحامالت والمعتقدات

المتعددة  االجتماعية  األعراف  دليل  التقرير  لهذا  أعدت  التي  البحوث  اقترحت 
األبعاد للجنسين اللتقاط كيف يمكن أن تعرقل المعتقدات االجتماعية المساواة 
أربعة،  أبعادًا  الدليل  هذا  ويشمل  متعددة.  أبعاد  امتداد  على  الجنسين  بين 
أساس  على  ويبنى  الجسدية،  والسالمة  واالقتصادي  والتعليمي  السياسي 
سبعة  لوضع  تستخدم  للقيم  العالمي  المسح  من  أسئلة  سبعة  على  اإلجابات 
حسب  اإلجابات  خيارات  تتفاوت  الرئيسي(.  النص  في   5-4 )الشكل  مؤشرات 
المؤشر. فللمؤشرات التي تكون خيارات اإلجابة عليها أوافق بشدة أو أوافق أو 
ال أوافق أو ال أوافق بشدة، يحدد الدليل أن ذوي التحّيز هم من أجابوا أوافق أو 
أوافق بشدة. وللمؤشر السياسي المتعلق بحقوق المرأة والذي ُيعطى الجواب 
التحّيز هم من  أن ذوي  الدليل  يحدد   ،10 إلى   1 من  رقمي  على مقياس  عليه 
تتراوح  التي  الجسدية،  السالمة  ولمؤشرات  أقل.  أو   7 درجة  التصنيف  يختارون 
متغّير  باستخدام  التحّيز  المؤشر ذوي  يحدد   ،10 إلى   1 أيضًا من  عليها  اإلجابات 

بديل لعنف الشريك الحميم وآخر للحقوق اإلنجابية.

التجميع
لكل مؤشر، هناك متغّير يأخذ القيمة 1 عندما يكون لدى الفرد تحّيز والقيمة 0 
النتائج  اإلبالغ عن  للتجميع في  تستخدم طريقتان  ثم  تحّيز.  لديه  يكون  عندما ال 

على الدليل.
تتكون األولى من عّد بسيط )أي ما يعادل نهج االتحاد في الرياضيات(، حيث 
األدنى  والحّد  نفسه.  الوزن  منها  لكل  فيكون  بسيطًا،  جمعًا  المؤشرات  ُتجمع 

لهذه النتيجة 0 والحّد األقصى 7:
التصنيف  يعّقد  لكنه  ثنائية،  لمتغّيرات  بسيط  جمع  عن  عبارة  الحساب  هذا 

والتحليل حسب البعد والمؤشر.
، التي َتُعّد تحّيزات  Alkire–Foster لمعالجة ذلك، تتبع الطريقة الثانية منهجية
الوقت نفسه  الفرد في  التي يواجهها  للجنسين  المختلفة  األعراف االجتماعية 
)باتباع نهج التقاطع الرياضي(. وتحّلل هذه األبعاد لتحديد من لديه تحّيز على كل 

مؤشر. وال َتُعّد هذه النتيجة سوى من لديهم تحّيز حاّد.
تطّبق هاتان الطريقتان على مجموعتين من البلدان. تتألف المجموعة األولى 
أو   )2009–2005( الخامسة  الموجتين  من  بيانات  لديها  التي  البلدان  من 
البيانات  من  ويستخدم  للقيم  العالمي  المسح  من   )2014-2010( السادسة 
المتاحة أحدثها. وتشمل هذه المجموعة 77 بلدًا ومنطقة تمثل 81 في المائة 

من سكان العالم. وتتألف المجموعة الثانية من البلدان التي لديها بيانات لكل 
59 في  تمثل  بلدًا ومنطقة   32 المجموعة  5 و6. وتشمل هذه  الموجتين  من 

المائة من سكان العالم.

تعريف التحّيزالخياراتالمؤشرالبعد

السياسي

يصلحون  الرجال 
 كقادة

أكثر   سياسيين 
النساء من 

أوافق بشدة، 
 أوافق، ال أوافق، 

ال أوافق بشدة 

أوافق بشدة، 
أوافق

للمرأة نفس حقوق 
الرجل

 1، ليس بالضرورة، 
10، بالضرورة  إلى 

المتوسط:  الشكل 
 7-1

التعليمي
للرجل  الجامعة أهم 

للمرأة  منها 

أوافق بشدة، 
 أوافق، ال أوافق، 

ال أوافق بشدة

أوافق بشدة، 
أوافق

االقتصادي

أن   ينبغي 
للرجل   يكون 

 حق في 
أكثر   الوظيفة 

من المرأة

 أوافق، ال َهذا 
وال ذاك، ال أوافق

أوافق بشدة، 
أوافق

يصلحون  الرجال 
تنفيذيين  كمدراء 

أكثر من النساء

أوافق بشدة، 
 أوافق، ال أوافق، 

ال أوافق بشدة
أوافق

السالمة الجسدية

الشريك  لعنف  بديل 
الحميم

1، بتاتًا، إلى 10، 
دائمَا

الشكل األقوى: 
10–2

للحقوق  بديل 
اإلنجابية

1، بتاتًا، إلى 10، 
دائمَا

1 الشكل األضعف: 

 تعريف التحّيز لمؤشرات دليل األعراف االجتماعية 
للجنسين األبعاد  المتعددة 

مالحظة 
.Alkire and Foster 2011 .1
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االجتماعية  األعراف  في  التحّيزات  تبدي  كذلك 
تدرجًا. وتشير األبعاد السياسية واالقتصادية لدليل 
إلى  للجنسين  األبعاد  المتعددة  االجتماعية  األعراف 
تحّيزات بشأن إنجازات المرأة األساسية وضد المزيد 
من إنجازات المرأة الُمعّززة )الشكل 4-11(. وعمومًا، تبدو 
التحّيزات أشّد لألشكال المعززة من مشاركة المرأة. 
فنسبة من يفضلون الرجال على النساء في المناصب 
القيادية السياسية واالقتصادية الرفيعة المستوى أعلى 
ممن يفضلون الرجال على النساء في الحصول على 

الحقوق السياسية األساسية أو العمل بأجر.
باألعراف  المرتبطة  النظريات  من  لعدد  ويمكن 
االجتماعية للجنسين أن تفسر هذه الفوارق. وتشير 

الثقة  بين  التمييز  على  القدرة  عدم  إلى  إحداها 
الثقة ظنًا منهم  الناس تفسير  والكفاءة. فإذا أساء 
أن  خطًأ  يعتقدون  فقد  الكفاءة،  على  عالمة  أنها 
الرجال قادة أفضل من النساء، في حين أن كل ما 
بعبارة  أكثر ثقة.  الرجال  في األمر ببساطة هو ألن 
بها  يتمتع  التي  الوحيدة  القيادية  الميزة  أخرى، 
المفرطة،  الثقة  أن مظاهر  النساء هي  الرجال على 
أو  ككاريزما  مقّنعة  كثيرة  أحيان  في  تكون  التي 
أكثر  قيادية،  قدرة  أنها  خطأ  ُيعتقد  والتي  جاذبية 

تواترًا بين الرجال منها بين النساء22.
على  التحّيزات  في  التدرجات  تؤثر  أن  ويرجح 
واألسرية، االقتصادية  القرارات  وعلى   االنتخابات 
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ما يفاقم صعوبة الوصول إلى المساواة بين الجنسين 
التي هي  األعلى  التمكين  مستويات  تكون   عندما 

على المحّك.

ما الذي يسبب التغيير، وما الذي يحدد 
طبيعة التغيير؟

كيف يمكن للممارسات والسلوكيات أن تغّير أو تديم 
األدوار التقليدية للجنسين؟ يمكن أن تتغّير األعراف مع 
تكنولوجيا  في  التغّيرات  بفعل  االقتصادات  تطّور 
البرامج  أو  السياسات  أو  القوانين  وفي  االتصاالت 
الجديدة وفي النشاط االجتماعي والسياسي وبالتعرض 

ألفكار وممارسات جديدة عبر قنوات نظامية وغير 
نظامية )التعليم ونماذج األدوار ووسائل اإلعالم(23.

كثيرًا ما يركز واضعو السياسات على الملموس، أي 
والبيانات  اإلنفاق  والتزامات  والسياسات  القوانين 
العامة وما إلى ذلك. وذلك مدفوع جزئيًا بالرغبة في 
قياس األثر )وبالتالي إثبات الفعالية(، وباإلحباط إزاء 
حول  تجادل  التي  الثرثرة”  “مجموعات  غموض 
وتيرة  بطء  إزاء  الصبر  وبنفاد  واألعراف،  الحقوق 
سيفقد  لألعراف  الخفية  القوة  إهمال  لكن  التغيير. 

تحقيق فهم أعمق للتغيير االجتماعي24.
لننظر في االختالفات الدقيقة بين األعراف الوصفية 
واألعراف األمرية25. األعراف الوصفية هي المعتقدات 
بشأن ما يعتبر ممارسة عادية في مجموعة اجتماعية أو 
منطقة. أما األعراف األمرية فتنص على ما ينبغي أن 
يقوم به األشخاص في المجتمع. وهذا التمييز مهم في 
الممارسة، ألنه قد يؤدي إلى فهٍم أفضل لسبب تحّول 
بعض جوانب األعراف والعالقات بين الجنسين بوتيرة 

أسرع من غيرها26.
توّلد األعراف التي تضعها األسرة والخبرات المكتسبة 
بالجنسين27.  متعلقًا  شعوريًا  ال  تحّيزًا  الطفولة  من 
وتؤثر مواقف الوالدين تجاه الجنسين على األطفال 
حتى منتصف المراهقة، ويدرك األطفال في المدرسة 
أدوار الجنسين28. هكذا، ممارسات وسلوكيات الوالدين 
هي من بين العوامل التي تنبئ بسلوكيات وتوقعات 
الفرد المتعلقة بمسائل الجنسين. فمثًال، يميل األطفال 
إلى أن يقلدوا )في المواقف واألفعال( كيفية تقاسم 

والديهم العمل بأجر وبدون أجر29.
غير أن تجارب األبوة واألمومة قد تؤثر في األعراف 
االجتماعية للبالغين وأدوار الجنسين الراسخة وتغّيرها. 
ففي “التأثير الجبار للفتاة”، يرفع اآلباء درجة وعيهم 

يمكن أن تتغّير األعراف 
مع تطّور االقتصادات 
بفعل التغّيرات في 
تكنولوجيا االتصاالت وفي 
القوانين أو السياسات 
أو البرامج الجديدة وفي 
النشاط االجتماعي 
والسياسي وبالتعرض 
ألفكار وممارسات جديدة 
عبر قنوات نظامية وغير 
نظامية )التعليم ونماذج 
األدوار ووسائل اإلعالم(

الشكل 7-4

 ليس لدى 14 في المائة من النساء و10 في المائة
من الرجال فقط  في أنحاء العالم تحّيزات في األعراف

االجتماعية للجنسين

تحّيز فيال تحّيز 
سؤال واحد

تحّيز في
2-4 أسئلة

تحّيز في أكثر 
من 5 أسئلة

الذكور اإلناث

النسبة المئوية من الذ�ن شملهم المسح 
وأبدت إجابا�هم تحّي�ًا ضد المساواة 

�ين الجنسين وتمكين الم�أة

1410

2418

5052

12
21

مالحظة: مجموعة متوازنة من 77 بلدًا وإقليمًا وبيانات من الموجة السادسة 
 )2010-2014( من المسح العالمي للقيم تمثل 81 في المائة من سكان العالم.

 المصدر: )Mukhopadhyay, Rivera and Tapia )2019، باالستناد إلى بيانات 
من المسح العالمي للقيم.

الشكل 8-4

 حصة النساء والرجال في جميع أنحاء العالم التي ال تحّيز بين الجنسين في عرفها االجتماعي انخفضت من الفترة 2009-2005
إلى الفترة 2014-2010 

النسبة المئوية من الذ�ن شملهم المسح 
وأبدت إجابا�هم تحّي�ًا ضد المساواة 

�ين الجنسين وتمكين الم�أة

تحّيز في سؤال واحد أو
ال تحّيز في أي سؤال
من المسح العالمي للقيم

تحّيز في سؤالين
أو أكثر من المسح
العالمي للقيم

اإلناث
الذكور

اإلناث
الذكور

29.6
40.1

30.3
43.3

69.770.4
56.759.9

2009-2005

2014-2010

مالحظة: مجموعة متوازنة من 32 بلدًا وإقليمًا وبيانات من الموجتين الخامسة )2005–2009( والسادسة )2010-2014( من المسح العالمي للقيم، تمثل 59 في المائة من 
 سكان العالم.

المصدر: )Mukhopadhyay, Rivera and Tapia )2019، باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم.
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الشكل 9-4

كان التقدم المحرز في حصة الرجال الذين ليس لديهم تحّيز في األعراف االجتماعية للجنسين أكبر في شيلي والواليات المتحدة األمريكية وهولندا،من الفترة 2009-2005 
إلى الفترة 2010-2014, في حين أظهر معظم البلدان رد فعل عكسي في حصة النساء اللواتي ليس لديهن تحّيز في األعراف االجتماعية للجنسين

الذكور

–0.1–0.050.10.15

أست�اليا
شيلي

الواليات المتحدة األم��كية
هولندا
األرجنتين
بولندا

تايلند
مقاطعة تا�وان الصين

ت��نيداد وتوباغو
اليابان

جمهو��ة كو��ا
إسبانيا

جورجيا
الصين

�ومانيا
المغرب
األردن
غانا

مالي��ا
قبرص

�واندا
االتحاد ال�وسي

جنوب أف��قيا
أو�وغواي

أوك�انيا
الب�ا��ل

سلوفينيا
تركيا

المكسيك
الهند
ألمانيا
السويد

0.05

هولندا
شيلي

أست�اليا
مقاطعة تا�وان الصين

سلوفينيا
الصين

أوك�انيا
اليابان

ت��نيداد وتوباغو
تايلند
الواليات المتحدة األم��كية
األردن
ألمانيا
االتحاد ال�وسي

مالي��ا
المكسيك

قبرص
إسبانيا
أو�وغواي
الب�ا��ل

�واندا
غانا

األرجنتين
بولندا
جمهو��ة كو��ا
المغرب

جورجيا
تركيا

جنوب أف��قيا
�ومانيا

السويد
الهند

متوسط التغّير (القيمة) متوسط التغّير (القيمة)
–0.10.1 0 00.2

اإلناث

 مالحظة: مجموعة متوازنة من 32 بلدًا وإقليمًا وبيانات من الموجتين الخامسة )2005-2009( والسادسة )2010-2014( من المسح العالمي للقيم، تمثل 59 في المائة من سكان العالم.
المصدر: )Mukhopadhyay, Rivera and Tapia )2019، باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم.

الشكل 10-4

البلدان ذات التحّيزات األعلى في األعراف االجتماعية تنحو إلى عدم مساواة بين الجنسين أعلى

0

0.2

0.4

0.6

0.8

00.6 0.20.4
دليل األع�اف االجتماعية (القيمة)

دليل الفوا�ق �ين الجنسين
(القيمة)

2

4

6

8

10

12

الوقت المستغ�ق في األعمال المن�لية بدون أجر
(النسبة �ين النساء والرجال)

00.6 0.20.4
دليل األع�اف االجتماعية (القيمة)

المصدر: )Mukhopadhyay, Rivera and Tapia )2019، باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم وإلى لوحة التتبع 2 في المرفق اإلحصائي.
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العجز يتجلى في نواٍح 
كثيرة، لكنه في الجوهر 
عدم القدرة على المشاركة 
في القرارات التي لها 
وقع عميق علي حياة المرء 
أو التأثير فيها، بينما تتخذ 
الجهات الفاعلة األقوى 
قراراتها رغم أنها ال تفهم 
وضع المعرضين للمخاطر 
وال تضع مصالحهم 
في صميم اهتمامها

الشكل 11-4

تظهر التحّيزات في األعراف االجتماعية تدرجًا

التحّي�ات ضد إمكانات الم�أة
(بالنسبة المئوية)

29.1

السياسة

الرجال يصلحون 
كقادة سياس�ين 
الرجال يصلحون أكثر من النساء

كمد�اء �نفيذ�ين 
أكثر من النساء 49.6

ينبغي أن يكون
للم�أة نفس الحقوق 

السياسية للرجل

االقتصاد

32.2

42.1

ينبغي أن يكون للرجل 
حق في الوظيفة 

أكثر من الم�أة

المع�زالمع�زاألساسي األساسي

 مالحظة: مجموعة متوازنة من 77 بلدًا وإقليمًا وبيانات من الموجة السادسة )2011-2014( من المسح العالمي للقيم، تمثل 81 في المائة من سكان العالم.
المصدر: )Mukhopadhyay, Rivera and Tapia )2019، باالستناد إلى بيانات من المسح العالمي للقيم.

لإلجحاف المتعلق بنوع الجنس عندما يرّبون بناتًا30. 
فتنشئة فتاة في سن المدرسة يجعل من السهل على 
الرجال أن يضعوا أنفسهم مكان ابنتهم ليتعاطفوا مع 
للجنسين  تقليدية  أعرافًا  يواجهن  اللواتي  الفتيات 
ويحتضنوا أعرافًا غير تقليدية ال تضع بناتهم في وضع 

غير مؤات قبالة الذكور في سوق العمل31.
التنشئة  في  أخرى  رئيسية  مرحلة  والمراهقة 
االجتماعية للجنسين، ال سيما للفتيان32. فمن الشائع أن 
المراهقون في بيئات ثقافية مختلفة  يؤيد الشباب 
أعرافًا تديم عدم المساواة بين الجنسين، وللوالدين 
المواقف.  هذه  تشكيل  في  أساسي  دور  واألقران 
بالصالبة  الشائعة  الذكورية  األعراف  بعض  وتتعلق 
في  المشاركة  لأللم،  أكبر  تحّمٍل  )إظهار  الجسدية 
الذاتي  الرياضة(، واالستقالل  المنافسة في  العراك، 
الشخصي )االستقالل المالي وحماية األسرة وتوفير 
احتياجاتها( والرزانة العاطفية )ال “يتصرف كالفتيات” 
أو يظهر عالمات ضعف، التعامل مع المشاكل وحدهم( 
األخر  الجنس  مع  الجنسية  العالقات  في  والبراعة 
)ممارسة الجنس مع العديد من الفتيات والسيطرة 

على الفتيات في العالقات( )اإلطار 4-4(33.
استيعاب  كيفية  إلى  االجتماعي  العرف  ويشير 
االمتثال لألعراف االجتماعية للجنسين في قيم فردية 
المكافآت  وتستخدم  العقوبات.  أو  المكافآت  تعززها 
اإلطراءات االجتماعية أو النفسية، في حين يمكن أن 
تتراوح العقوبات بين اإلقصاء من المجتمع إلى العنف أو 
اإلجراءات القانونية. ويمكن أن تحد وصمة العار مما 
لفرض  استخدامها  ويمكن  مقبواًل  أو  طبيعيًا  ُيعتبر 
القوالب النمطية واألعراف االجتماعية. وتكون األعراف 

االجتماعية أثبت عندما يحقق األفراد أكبر المكاسب من 
االمتثال لها وأكبر الخسارات من تحديها34. ولدى هذه 
األعراف ما يكفي من القوة للحيلولة دون مطالبة المرأة 
بحقوقها القانونية بسبب الضغوط الرامية إلى فرض 

التوافق مع التوقعات المجتمعية35.
ويمكن أيضًا أن تسود األعراف االجتماعية عندما 
يفتقر األفراد إلى المعلومات أو المعرفة التي تمكنهم 
التفكير بطريقة مختلفة36. وبسبب  أو  التصرف  من 
الديناميات االجتماعية المتشابكة37، يتطلب تحدي 
بين  المساواة  تعرقل  التي  التمييزية  األعراف 
الجنسين وتمكين المرأة العمل على أكثر من عامل 

واحد في آن معًا.

خيارات مقّيدة واختالالت في موازين 
القوى مدى الحياة

األسر  ضمن  الجنسين  بين  المساواة  عدم  يتسم 
المساواة عبر  بعدم  المحلية  والمجتمعات  المعيشية 
بالعار  والوصم  العجز  تعزيز  ويؤدي  متعددة،  أبعاد 
والتمييز واإلقصاء والحرمان المادي بعضها بعضًا إلى 
حلقة خبيثة. فالعجز يتجلى في نواٍح كثيرة، لكنه في 
الجوهر عدم القدرة على المشاركة في القرارات التي لها 
وقع عميق علي حياة المرء أو التأثير فيها، بينما تتخذ 
الجهات الفاعلة األقوى قراراتها رغم أنها ال تفهم وضع 
تضع مصالحهم في صميم  وال  للمخاطر  المعرضين 
اهتمامها. وتتعلق التنمية البشرية أساسًا بتوسيع نطاق 
الحريات والخيارات الموضوعية. ويقدم هذا القسم 
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من المهم تحدي األعراف 
الجامدة للجنسين 

وديناميات القوة في األسر 
المعيشية والمجتمعات 
المحلية وإشراك الرجال 

والفتيان في القيام 
بهذه التغييرات

مالحظات
.Heilman and others 2019 .2 .Ricardo and MenEngage 2014 .1

أدلة على الخيارات المقّيدة أو حتى المأسوية التي 
تواجهها المرأة38.

ويمكن لنهج دورة الحياة التعرف على أمثلة للخيارات 
للحريات  صارخًا  انتهاكًا  يمثل  وبعضها  المقّيدة. 
األساسية وحقوق اإلنسان، بينما يمثل بعضها اآلخر 
تجليات أقل وضوحًا للتحّيزات للجنسين. وتتضخم 
تفاوتات الطفولة والمراهقة عندما تصل المرأة مرحلة 
الرشد، على نحو ما يتجلى في الفوارق في المشاركة 
في القوى العاملة وتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار 
في قطاع األعمال وفي السياسة )الشكل 4-4(. فبالنسبة 
ألعمال الرعاية بدون أجر، تتحمل المرأة عبئًا أكبر، إذ 
تقوم بها بأكثر مما يقوم الرجل بثالث مرات39. وتتراكم 
التحديات التي تواجهها النساء األكبر سنًا عبر مسار 
حياتهن: فاحتمال حصولهن على معاشات تقاعدية أقل 
مما في حالة الرجال، رغم أنهن يتوقع أن يعشن أطول 
حياتهن  مسار  طول  على  وتتفاعل  سنوات.  بثالث 
تؤثر  كيف  أي  المسار  وتبعية  االجتماعية  األعراف 
النواتج اليوم على النواتج غدًا، لتشكل نظامًا معقدًا 

للغاية من الفجوات البنيوية بين الجنسين.

الوالدة والطفولة المبكرة وسن الدراسة

في بعض الثقافات، تؤثر األعراف االجتماعية التقليدية 
بعض  في  فهناك  والدتهن،  قبل  حتى  الفتيات  على 
البلدان من يفضل بشدة إنجاب فتيان على إنجاب 
فتيات. وفي حين لم تتوفر في التسعينات في بعض 
البلدان تكنولوجيا تحديد جنس الطفل، وفي 6 بلدان 
فقط كانت نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة غير 
متوازنة، أما اليوم، فهذه النسبة غير متوازنة في 21 
عمليات  إلى  الفتيان  تفضيل  يؤدي  أن  ويمكن  بلدًا. 
إجهاض انتقائية حسب الجنس المرتقب للطفل وإلى 
عدد كبير من النساء “المفقودات”، ال سيما في بعض 
بلدان جنوب آسيا40. ويستمر التمييز من خالل كيفية 
تقاسم الموارد في األسر المعيشية، إذ تأكل الفتيات 
والنساء أحيانًا أقل وفي األخير41. ويمكن للتمييز بين 
على  تبنى  التي  األغذية  سياسات  في  الجنسين 
افتراضات وأعراف وممارسات بشأن احتياج المرأة 
بسعرات حرارية أقل، أن تدفع المرأة إلى سوء تغذية 

دائم وإلى نقص في البروتين. 

اإلطار 4-4

إطار الرجولة

النهوض  من  هام  جزء  والفتيان  الرجال  مع  االنخراط 
ضمنًا  تعني  المساواة  فهذه  الجنسين.  بين  بالمساواة 
القوة  عن  األفراد  بها  يعبر  التي  الطريقة  وتحويل  تغيير 
ويختبرونها في حياتهم وعالقاتهم ومجتمعاتهم المحلية. 
للمرأة  سيكون  المساواة،  تحقيق  إلى  التوصل  ولدى 
والرجل إمكانيات االختيار والمشاركة في المجتمع ذاتها. 
المساواة  عدم  وطأة  والفتيات  النساء  تتحمل  حين  وفي 
بالمفاهيم  أيضًا  هم  والفتيان  الرجال  يتأثر  الجنسين،  بين 

التقليدية للفوارق بين الجنسين.
أو  للسمات  اجتماعي  مفهوم  هو  الجنسين  مفهوم 
أنثى. فما يعنيه أن  أو  المرء ذكرًا  المتعلقة بكون  األدوار 
أساس  على  وُيستوعب  ُيتعّلم  امرأة  أو  رجاًل  المرء  يكون 
البنى  خالل  من  ُتطّبع  العمر  مدى  على  ورسائل  خبرات 
الرجال  لدى  أن  ورغم  والتفاعالت.  والثقافة  االجتماعية 
عادة والية على حياتهم الشخصية أكثر مما للنساء، تتشّكل 
بالتوقعات  بعمق  أيضًا  هم  وسلوكياتهم  الرجال  قرارات 

االجتماعية والثقافية الجامدة المتعلقة بالذكورة.
الممارسات  أو  السلوكيات  نمط  هي  والذكورة 
ينبغي  كيف  حول  العليا  بالمثل  المرتبطة  االجتماعية 
الذكورة  خصائص  بعض  ويتعلق  يتصرف1.  أن  للرجل 
مؤخرًا  إليها  أشير  التي  والمجازفة،  والصالبة  بالهيمنة 
السلوكيات  أن  الرجولة”، أي  “إطار  أو  السامة  بـالذكورة 
عليهم  لتفرض  الرجال  تقّيد  الجنسين  ألدوار  التقليدية 

القائمة.  السلطة  بنى  تحفظ  معينة  بطريقة  التصرف 
مع   “Promundo “بروموندو  قدرت   ،2019 عام  وفي 
Unilever“ اآلثار االقتصادية إلطار الرجولة في  “يونيليفر 
المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  المكسيك 
واالكتئاب  والعنف  التنمر  أن  اعتبار  على  األمريكية، 
هي  السير  وحوادث  الشرب  في  واإلسراف  واالنتحار 
تكاليف تقييد الرجال بالسلوك الذكوري2. ويتصل بالصحة 
فاحتمال  بالرجل:  ضررًا  اآلثار  أشد  بين  من  اثنان  العقلية 
احتمال  من  أقل  العقلية  الصحة  لخدمات  الرجال  طلب 
مما  للرجال  أكبر  االنتحار  واحتمال  بذلك،  النساء  قيام 
واالجتماعية  األخالقية  المكاسب  جانب  وإلى  النساء. 
كأفراد  الرجال  يستفيد  أن  يمكن  الجنسين،  بين  للمساواة 
في  أكثر  خيارات  على  الحصول  ومن  بحرية  التعبير  من 
تجاربهم وسلوكياتهم الخاصة ومن إقامة عالقات أفضل 

النساء والفتيات. وأكثر صحيًة مع 
للجنسين  الجامدة  األعراف  تحدي  لذلك  المهم  من 
والمجتمعات  المعيشية  األسر  في  القوة  وديناميات 
بهذه  القيام  في  والفتيان  الرجال  وإشراك  المحلية 
العنف  دون  الحيلولة  في  الرجال  فانخراط  التغييرات. 
القائم على نوع الجنس ودعم التمكين االقتصادي للمرأة 
أو  كآباء  والعمل  اإلنجابية  الصحة  تغيير  إلى  والسعي 
يتحدوا  أن  للرجال  يمكن  كيف  على  أمثلة  رعاية  مقدمي 

أفكارهم هم عن الذكورة وعن أنفسهم.
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وتتأثر فرص التعليم، بما في ذلك الحصول عليه 
المعيشية  لألسر  االجتماعية  باألعراف  وجودته، 
والمجتمعات المحلية على حد سواء، وتتجلى الفوارق 
بين الجنسين في المقام األول في سيطرة أسر الفتيات 
على التعليم كحق من حقوق اإلنسان، وفي وقت الحق 
في احترام حرية المرأة في تقرير الدراسة وفي اختيار 
مجالها المفضل. ويمكن لألعراف االجتماعية أن تحدد 
أو  تحصيله  الفتاة  تستطيع  الذي  التعليم  مستوى 
اختيارها للدراسة. ويشكل تقييد سلوك الفتاة أو المرأة 
بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمها أو وظيفتها أو 
حصولها على الموارد المالية أو توزيعها والتحكم بها 
عنفًا اقتصاديًا ضدها )اإلضاءة 4-1 في نهاية الفصل(. 
وحتى عندما تكون الفتيات متعلمات كما الفتيان، تقلل 
بخاصة  مدفوعة  المساواة،  لعدم  أخرى  تأثيرات 
باألعراف االجتماعية للجنسين، من احتمال حصول 
نفوذ  ذات  مناصب  على  الحق  وقت  في  المرأة 

والمشاركة في صنع القرار.
في أنحاء العالم، ال تلتحق فتاة واحدة من كل ثماني 
فتيات بالمدرسة االبتدائية أو الثانوية. ولدى 62 بلدًا 
الجنسين في  بين  بلدًا مساواة  فقط من أصل 145 
التعليم االبتدائي والثانوي42. ورغم التقدم المحرز في 
معدالت االلتحاق في بعض البلدان، ال تزال هناك فوارق 

كبيرة في نواتج التعّلم ونوعية التعليم.
تظهر  بالتعليم،  الملتحقين  األطفال  بين  وحتى 
محددات الخيارات المهنية في وقت مبكر جدًا. فيقل 
العلوم  مثل  لمواضيع  الفتيات  دراسة  احتمال 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في حين يشّكل 

الفتيان أقلية بين من يدرسون الصحة والتربية43.

المراهقة ومرحلة البلوغ المبكرة

المراهقة هي المرحلة التي يبدأ فيها مستقبل الفتيات 
والفتيان في التباعد، ففي حين تتوسع عوالم الفتيان، 
تتقلص عوالم الفتيات44. وفي كل عام، تقع 12 مليون 
فتاة ضحية للزواج القسري45. والفتيات اللواتي ُيجبرن 
على الزواج طفالت يقعن ضحايا النتهاك حقوق اإلنسان 
وُيحكم عليهن بالعيش حياة ذات خيارات مقّيدة بشدة 

وبتنمية بشرية متدنية.
وال يؤدي زواج الطفالت إلى اغتراب الفتيات عن 
أسرهن وعن شبكاتهن االجتماعية فحسب، بل يزيد 
أيضًا خطر وقوعهن ضحايا للعنف األسري46. ويؤدي 
ذلك إلى تفاقم عدم المساواة العامة بين الجنسين في 
التعليم والتشغيل من خالل الحّد بدرجة كبيرة من 
وتطوير  الرسمي  التعليم  إتمام  في  الفتيات  فرص 
مهارات العمل خارج المنزل47. ويؤدي أيضًا إلى حاالت 

حمل مبكر ومتعدد، ما يزيد تعرض الفتيات المتزوجات 
وأطفالهن للمخاطر الصحية، نظرًا ألن مخاطر وفيات 
المواليد ووفيات الرضع واعتاللهم أعلى لدى المولودين 

لنساء دون سن العشرين48. 
بين  من  هي  المبكر  للزواج  الصحية  والتأثيرات 
المخاطر الصحية الكثيرة األعلى لدى النساء والفتيات 
منها لدى الرجال والفتيان. ويمثل الزواج المبكر، وهو 
أحد أكثر أشكال عدم المساواة األفقي انتشارًا على 
نطاق العالم، مخاطر غير متناسبة على صحة النساء 
والفتيات، ما يعكس فوارق بيولوجية وفي األعراف 
من  المبكر  الزواج  ويحّد   .)3-4 )اإلطار  االجتماعية 

خيارات الفتيات.
تتراوح  اللواتي  للمراهقات  الوالدات  معدل  ويبلغ 
أعمارهن بين 15 و19 سنة 104.7 لكل 1,000 في جنوب 
الصحراء األفريقية الكبرى و63.2 في أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي. وعندما تحمل الفتاة المراهقة، فإن 
صحتها قد تتعرض للخطر، وقد ينتهي تعليمها وتنتهي 
فرص عملها فجأة ويتضاعف احتمال تعرضها للفقر 
واإلقصاء49. ويمكن أن يعكس حمل المراهقات، وهو في 
أحيان كثيرة نتيجة افتقارهن إلى الفرص والحرية، 

إخفاق من حولهن في حماية حقوقهن.
ومنع الحمل هام في الحفاظ على الصحة الجنسية 
الحمل  الجيدة50. واستخدام وسائل منع  واإلنجابية 
أعلى بين المراهقات غير المتزوجات النشطات جنسيًا، 
وكذلك االحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة، ال سيما 
في آسيا والمحيط الهادئ وجنوب الصحراء األفريقية 
الكبرى )الشكل 4-12(. وال تزال هناك وصمة عار في 
اللواتي يحتجن  العازبات  للنساء  البلدان  العديد من 
خدمات تنظيم األسرة. وفي بعض البلدان، تمنع األنظمة 
ذلك،  على  وعالوة  الخدمات.  هذه  على   الحصول 

ال تستطيع كثيرات دفع تكاليف الرعاية الصحية.

تشكل األعراف االجتماعية 
والسلوكيات التقليدية 
خطرًا على صحة النساء

الشكل 12-4

استخدام وسائل منع الحمل أعلى بين المراهقات غير 
المتزوجات والناشطات جنسيًا، وكذلك االحتياجات غير الملباة 

لتنظيم األسرة 2014-2002

ا�تشار استخدام أي وسيلة من
وسائل منع الحمل (بالنسبة المئوية)

االحتياجات غير الملباة لتنظيم
األسرة (بالنسبة المئوية)

مت�وجة حاليًا/مرتبطة بعالقة
غير مت�وجة وناشطة جنسيًا
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وبوجه عام، تشكل األعراف االجتماعية والسلوكيات 
التقليدية خطرًا على صحة النساء. وهن أكثر عرضة 
لخطر فقدان الوالية على عيش حياة جنسية مرضية 
ومأمونة وعلى القدرة على اإلنجاب وعلى حرية أخذ 
قرار متى وعلى أي فترات51. وعندما يستخدم الرجال 
سلطتهم في اتخاذ القرار نيابة عن النساء، يحّد ذلك من 
إمكانية حصولهن على الموارد ويملي سلوكهن. وعلى 
ال  أشياء  أنهن  على  النساء  إلى  ُنظر  إذا  أوسع،  نحو 
والمجتمعات  المعيشية  األسر  في  شأن  كصاحبات 
المحلية، فإن هذا الشكل من عدم المساواة األفقي قد 
يؤدي إلى العنف والتحرش )اإلضاءة 4-1 في نهاية هذا 

الفصل(، ما يؤثر على الصحة العقلية للمرأة52. 

مرحلة البلوغ واألعمار المتقدمة

على الصعيد العالمي، تقوم النساء بعمل بدون أجر 
أكثر مما يفعل الرجل53. غير أن الفجوة العالمية في 
)الجدول  المائة  في   44 تبلغ  الجنسين  بين  الدخل 
اإلحصائي 4(. وتجمع الفوارق بين الجنسين في العمل 
بأجر وبدون أجر والتدرجات في التمكين معًا عناصر 
الفجوات  وتوضح  المرأة.  خيارات  تقّيد  متعددة 
بين  المساواة  لعدم  األبعاد  المتعددة  التأثيرات 
الجنسين على الخيارات المهنية والدخل واالستقالل 

المالي للمرأة والمنعة تجاه الصدمات الخارجية.
ومن القيود الرئيسية التي تعوق اتخاذ النساء للقرار 
مقدار العمل بدون أجر الذي يقمن به وتحمل مسؤولية 

غير متناسبة في القيام باألعمال المنزلية ورعاية أفراد 
وفي  المجتمعي54.  التطوعي  العمل  وأداء  األسرة 
أعمال  على  وقتهن  من  النساء  تصرف  المتوسط، 
الرعاية واألعمال المنزلية بدون أجر حوالي 2.5 مرة 
الرجل55. ويؤثر ذلك على مشاركة  أكثر مما يصرف 
على  اإلنتاجية  ويخفض  العاملة،  القوة  في  النساء 
االقتصاد ككل ويحد من فرصهن في قضاء  نطاق 
بعض الوقت بطرق أخرى56. ويرتبط هذا النوع من 
عدم المساواة بين الجنسين بمستويات الدخل: فلدى 
المناطق ذات الدخل المرتفع فجوة أضيق في أعمال 
الرعاية بدون أجر. والمناطق التي فيها أكبر الفجوات 
العربية وجنوب آسيا وجنوب الصحراء  الدول  هي 
األفريقية الكبرى وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 
وهي المناطق نفسها التي لديها أوسع الفجوات في 
مشاركة المرأة في القوى العاملة )الشكل 4-13(. وقد 
عمل  مسؤوليات  بين  التوفيق  بغية  الكفاح  يؤدي 
الرعاية والعمل بأجر إلى التدهور المهني للنساء، إذ 
يخترن عمًال دون مستوى مهاراتهن ويقبلن ظروف 

عمل أسوأ57.
يكون بعض القيود التي تواجهها المرأة غير مرئي 
ففي  غيرها.  بمعزل عن  الفجوات  إلى  ُينظر  عندما 
العادة تسّجل اإلحصاءات اإلنجازات )التوظيفات(، 
الخيارات  من  الكاملة  المجموعة  تسجل  ال  لكنها 
)اإلمكانات(. وتنحو وجهة النظر المجتزأة هذه إلى 
إخفاء التحّيزات المتعددة األبعاد في الخيارات التي 
تواجهها المرأة. ومن األمثلة حالة امرأة مؤهلة لديها 

تجمع الفوارق بين 
الجنسين في العمل بأجر 

وبدون أجر والتدرجات 
في التمكين معًا عناصر 

متعددة تقّيد خيارات المرأة

الشكل 13-4

ال تزال هناك فجوة في أعمال الرعاية بدون أجر في االقتصادات النامية
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أطفال ويتعين عليها أن تقرر بين أخذ وظيفة وبين 
البقاء في البيت. قد تردعها عن المشاركة في عمل 
مقابل أجر عوامل من بينها أوجه عدم المساواة في 
األجور58  في  الفجوات  ذلك  في  )بما  العمل  مكان 
)الضغوط  االجتماعية  التحرش، واألعراف   وخطر 
للوفاء بدور األم( وحاالت االفتقار إلى التوازن في 
المنزل )عبء أكبر للعمل المنزلي بدون أجر(. وقد 
يجلب االختيار الذي تقوم به المرأة الشعور بالذنب 
أو الندم، فنسبة كبيرة من ربات البيوت يشعرن أنهن 
إذ يخترن البقاء في البيت إنما يتخلين عن حياتهن 
نسبة  وتواجه  االقتصادي.  استقاللهن  أو  المهنية 
كبيرة من األمهات العامالت في مهن مدفوعة األجر 
وطأة الشعور بأن اختيارهن يعني المعاناة ألطفالهن 

)الشكل 14-4(.
عالوة على ذلك، تفاقم أوجه عدم المساواة في 
المنزل عدم المساواة بين الجنسين في السوق من 
خالل الفجوة في أجور األمومة، وهو مصطلح يمكن 
أن يشير إلى الفرق في األجر بين األمهات والنساء 
اللواتي ليس لديهن أطفال، أو إلى الفرق بين األمهات 
واآلباء، ال بين جميع العاملين رجااًل وجميع العامالت 
نساء. وتكون الفجوة في أجور األمومة عادًة أكبر 
في البلدان النامية، وتزداد في البلدان جميعها بزيادة 
عدد أطفال المرأة. والجمع بين تدني الدخل ووجود 
ُمعالين يجعل النساء أكثر تمثيًال بين الفقراء خالل 
عمرهن اإلنجابي. فالنساء اللواتي تتراوح أعمارهن 
بين 25 و34 سنة يحتمل أن يعشن في أسرة معيشية 

حالة  في  مما  المائة  في   22 بنسبة  أكثر  فقيرة 
الرجال59. 

ووفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي 
في العالم Global Findex لعام 2017، 56 في المائة 
من البالغين الذين ال يتعاملون مع مصارف في العالم، 
في  أما  النساء،  من  هم  مليار،   1.7 عددهم  البالغ 
غير  النساء  تكون  أن  فاحتمال  النامية  البلدان 
متعامالت مع المصارف أكبر بـ 9 نقاط مئوية مما في 
وجنوب  العربية  الدول  وتسجل  الرجال60.  حالة 
النساء  من  نسبة  أدنى  الكبرى  األفريقية  الصحراء 
لدى  أو  مالية  مؤسسة  في  حساب  لديهن  اللواتي 
حرية تقديم خدمات مالية متنقلة، لكن النسبة تقل 
عن 80 في المائة عبر مناطق البلدان النامية جميعًا 
)الشكل 4-15(. وقد يعتمد االستقالل المالي للمرأة 
المهنة  مثل  اجتماعية-اقتصادية،  عوامل  على 
التمييز  على  أو  الدخل61،  واستقرار  واإليرادات 
وتواجه  بالجنسين62.  المتعلقة  واألعراف  القانوني 
جانب  إلى  مجاالت  في  محدودة  موارد  النساء 
عدم  أوجه  يفاقم  المناخ  تغّير  أن  كما  التمويل، 
المساواة القائمة في سبل معيشة النساء ويخفض 

منعتهن )اإلطار 5-4(.
وكما الحظنا، احتمال أن تعيش الفتيات والنساء 
في سن اإلنجاب )15-49( في أسر معيشية فقيرة 
أكبر مما في حالة الفتيان والرجال من العمر نفسه 
)الشكل 4-16(. ويشكل ذلك تحديًا لنهج “تعريفات 
الرئاسة” تجاه تكوين األسرة المعيشية في دراسة 
المعيشية  األسر  أن  على  يقوم  الذي  الفقر،  مالمح 

قد يعتمد االستقالل 
المالي للمرأة على عوامل 
اجتماعية-اقتصادية، 
مثل المهنة واإليرادات 
واستقرار الدخل، أو على 
التمييز القانوني واألعراف 
المتعلقة بالجنسين

الشكل 14-4

تعتقد نسبة كبيرة من النساء العامالت أن اختيار العمل يعني المعاناة ألطفالهن، في حين تشعر نسبة كبيرة من ربات البيوت أنهن يتخلين عن حياتهن المهنية أو استقاللهن 
االقتصادي باختيار البقاء في البيت، 2014-2010
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يمكن لزيادة مشاركة 
المرأة في إدارة 
الموارد الطبيعية 

واألنشطة الزراعية 
اإلنتاجية واالستجابة 

للكوارث الطبيعية أن 
تعزز فعالية واستدامة 
السياسات والمشاريع

الشكل 15-4

 بلغت نسبة اللواتي لديهن حسابات في مؤسسة مالية أو لدى جهة تقديم خدمات مالية متنقلة في عام 2018 أقل من 80 في المائة 
في جميع مناطق البلدان النامية 
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البلدان المتقدمة
الخمس

النساء اللوا�ي لد�هن حساب في مؤسسة مالية أو لدى جهة 
تقديم خدمات مالية متنقلة من الفئة العم��ة 15 سنة وأكثر، 

المتوسط البسيط (بالنسبة المئوية)

.Global Findex المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانات

دخًال  تكسب  ال  وزوجة  رجل  معيل  لديها  التي 
وأطفال يحتمل أكثر أن تكون فيها نساء فقيرات. 
عامًال  الُمعالين  من  وغيرهم  األطفال  يشكل  وقد 
هامًا من عوامل تعرض المرأة لمخاطر في صحتها 
يحمي  أن  يمكن  للجنسين،  وبالنسبة  اإلنجابية. 
الذين  البالغين  األفراد  الموارد وزيادة عدد  تجميع 

الوقوع  المعيشية من  األسرة  أجور  مقابل  يعملون 
في الفقر، واألمر كذلك أيضًا في ما يتعلق بالتعليم، 

وخاصة تعليم النساء63.
 ولظروف عمل معظم األشخاص على مدى الحياة 
واالستقالل  االقتصادية  الظروف  على  كبير  أثر 
النساء، وهن  المتقدم. وفي حالة  العمر  الذاتي في 

اإلطار 5-4

تغّير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين

في  وتوفيرها  األغذية  شراء  عن  مسؤوالت  عادة  النساء 
زراعة  في  األساسيات  العامالت  وهن  المعيشية،  األسر 
من  المائة  في   43 المتوسط  في  ويشكلن  الكفاف، 

القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية1.
يتعلق  النساء من عدم اإلنصاف فيما  تعاني  مع ذلك، 
من  ما  الزراعية2،  والمدخالت  األراضي  على  بحصولهن 
فيولد  القطاع،  هذا  في  إنتاجيتهن  على  يؤثر  أن  شأنه 
الفجوة  وتتراوح  الرجل.  إنتاجية  مع  بالمقارنة  فجوة 
وأوغندا  إثيوبيا  في  الجنسين  بين  الزراعية  اإلنتاجية 
المائة3.  في  و28   11 بين  ومالوي  ورواندا  وتنزانيا 
االئتمان على  الحصول  إمكان  إلى  الفرق   ويعزى 
وملكية األراضي واستخدام األسمدة والبذور وتوفر اليد 
األخرى،  األبعاد  من  العديد  في  األمر  وكما  العاملة. 
على  بالجنسين  المتعلقة  والتقاليد  األعراف  تقف 
المنصف  غير  التوزيع  وراء  المعيشية  األسرة  مستوى 
سلطتهن  ومن  النساء  والية  من  يحد  ما  اإلنتاج،  لعوامل 
وعالوة  العمل.  سوق  في  ومشاركتهن  القرار  صنع  في 
خفض  الجنسين  بين  الزراعية  الفجوة  تعوق  ذلك،  على 

المناخ  تغّير  تأثيرات  المساواة والتخفيف من  الفقر وعدم 
البيئي. والتدهور 

ويمكن لزيادة مشاركة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية 
واألنشطة الزراعية اإلنتاجية واالستجابة للكوارث الطبيعية أن 
تعزز فعالية واستدامة السياسات والمشاريع. وسيؤدي سد 
الفجوة بين الجنسين في اإلنتاجية الزراعية إلى زيادة إنتاج 
المحاصيل بنسبة 7-19 في المائة في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا 

ورواندا ومالوي4.
ويمكن أن يؤثر تغّير المناخ على دخل النساء وتعليمهن 
والمعلومات5. والتكنولوجيات  الموارد  على  وحصولهن 
ويتشابك تغّير المناخ مع عواقب اقتصادية واجتماعية على 
النساء. والنساء في البلدان النامية معرضات للمخاطر للغاية 
الطبيعية  الموارد  على  رزقهن  كسب  في  يعتمدن  عندما 
المحلية اعتمادًا كبيرًا. لكن النساء عناصر قوية للتغيير. فهن، 
كالعبات رئيسيات في القطاعات اإلنتاجية األساسية، في 
مالئمة استراتيجيات  واعتماد  لتحديد  يؤهلهن   وضع 
المعيشية  األسرة  مستوى  على  المناخ  لتغّير  للتصدي   

والمجتمع المحلي.
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أكثر تمثيًال بين كبار السن، قد تصبح في وقت الحق 
فجوات في الرفاه الفجوات السابقة بين الجنسين 
في الصحة واألجور واإلنتاجية ومشاركة اليد العاملة 
بأجر  والعمل  النظامي  غير  مقابل  النظامي  والعمل 
مقابل العمل بدون أجر واالستمرارية في سوق العمل 
وتتسع  واالدخار64.  ممتلكات  حيازة  على  والقدرة 
الفجوة عندما تستند نظم المعاشات التقاعدية إلى 
حسابات  شكل  تتخذ  عندما  وأكثر  بل  اإلسهامات، 
فردية65. وفي معظم البلدان المتقدمة، تحصل المرأة 
على معاشات تقاعدية بتساٍو، أما في معظم البلدان 
في  فجوة  فهناك  بيانات،  عنها  تتوفر  التي  النامية 
في   2 التتبع  )لوحة  للنساء  التقاعدية  المعاشات 

المرفق اإلحصائي(.

تمكين الفتيات والنساء لتحقيق 
المساواة بين الجنسين: نموذج للحد 

من أوجه عدم المساواة األفقي

والفتيات  للنساء  المتاحة  الفرص  نطاق  توسيع  إن 
واالجتماعية  االقتصادية  مشاركتهن  وتعزيز 
الحماية  على  حصولهن  وتحسين  والسياسية 
يجعل  الطبيعية  والموارد  والعمالة  االجتماعية 
هذه  وتخفض  إنتاجية.  أكثر  االقتصادات 
وتجعل  المساواة  وعدم  الفقر  االستثمارات 
معروف  ذلك  ومنعة66. كل  سلمية  أكثر  المجتمعات 
نحو  بالتحّول  آخذة  االجتماعية  واألعراف  جيدًا. 
تغيير أدوار الجنسين في المجتمع. ولكن في حين 

في  للجنسين  التقليدية  األعراف  بعض  يتطور 
المجالين الخاص والعام، تواجه هذه التأثيرات أيضًا 
بين  التقليدية  القوة  عالقات  من  عكسي  فعل  رد 
االجتماعي  الهرمي  التسلسل  في  والمرأة  الرجل 

الراهن.
ويؤثر رد الفعل العكسي ضد تغيير أدوار الجنسين 
والسياسة على  العمل  وأماكن  المعيشية  األسر  في 
مجتمعات بأكملها متأثرة بتحّول عالقات القوة. وقد 
المتعلقة  التوقعات  في  التغّيرات  مقاومة  تؤدي 
مثًال،  متصورة،  مواجهة  إلى  الجنسين  بمسائل 
تضارب بين حقوق المرأة والقيم التقليدية، أو إلى 
حتى  ذلك،  مع  الشعورية.  تحّيزات  عن  الكشف 
بين  المساواة  نحو  تتّحول  أن  يمكن  األعراف 

الجنسين.
ويمكن دعم هذا التّحول باتخاذ موقف استباقي، 
في  وتدخالت  جديدة  تنظيمية  لوائح  بتوليد 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  تعمم  السياسات 
المرأة. وذلك يحدث، ولكنه ليس كافيًا بعد إلحداث 
تغّيرات طويلة األجل في القوالب النمطية واألدوار 
المساواة  أوجه عدم  تزال  للجنسين. وال  التقليدية 
التمييزية  االجتماعية  األعراف  بسبب  راسخة 
والسلوكيات والممارسات الضارة التي توهن التنفيذ. 
وقد تفشل التدخالت الحسنة النية أو قد تكون لها 
عواقب غير مقصودة إذا لم ينظر واضعو السياسات 
فمثًال،  المتجذرة.  والممارسات  األعراف  في  بعمق 
تغفل اإلجراءات اإليجابية ويغفل التمييز اإليجابي 
على  االجتماعية  األعراف  تأثيرات  يقلل  أو  أحيانًا 

النواتج الكلية67. 
إلى تعزيز تمثيل  الرامية  الجهود  ولم تنجح بعد 
القيادية، وال تزال هناك أوجه  المناصب  المرأة في 
المشاركة  على  المرأة  قدرة  في  رئيسية  إجحاف 
سياسيًا وعلى األداء في مناصب عليا. وفي بعض 
األحيان، ال تؤدي حصص التمثيل المخصصة للمرأة 
مجرد  تعزيز  مخاطر  وتوّلد  المتوخى  التحّول  إلى 
الرمزية بقبول تمثيل عدد قليل من النساء بينما تظل 
وامتيازات  هرمية  تسلسالت  في  راسخة  السلطة 
والعرق  كالطبقة  أخرى  قائمة على هويات  تقليدية 

واإلثنية.
وينبغي أن تكون البدائل المتنوعة من األولويات 
من  بداًل  والمكملة  المتعددة  الهويات  ضوء  في 
للفرد  المتعددة  فالهويات  والمتضاربة،  المتنافسة 
تكون  أن  ينبغي  ومواطنة  وعاملة  وأم  كامرأة 
أن  ينبغي  لذا،  تكون في تضارب.  أن  ال  متعاضدة، 
المتعددة  الحريات  تعزز  التي  الخيارات  تعطى 
مفردة  هوية  على  القائمة  الخيارات  على  األولوية 

يؤثر رد الفعل العكسي ضد 
تغيير أدوار الجنسين في 
األسر المعيشية وأماكن 
العمل والسياسة على 
مجتمعات بأكملها متأثرة 
بتحّول عالقات القوة

الشكل 16-4

 الفتيات والنساء في سن اإلنجاب يحتمل أكثر أن يعشن 
في أسر معيشية فقيرة من الفتيان والرجال من العمر نفسه
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تقلل شأن الحريات األخرى. وينبغي ألي نهج يتناول 
عدم المساواة بين الجنسين أن يراعي الطابع المتعدد 
األعراف  يراعي  وأن  الجنسين  لمفهوم  األبعاد 
المدركة  التدخالت  وتركز  المحلية.  االجتماعية 
بتوفير حلول  النساء على دعمهن  لصالح  لألعراف 
تعمل على تالفي قيود األعراف االجتماعية القائمة.

بين  المساواة  عدم  خفض  لخيارات  وينبغي 
الجنسين، والعديد من أوجه عدم المساواة األخرى،  
أن تنظر في كيفية استهداف تغييرات مباشرة في 
ضمن  األفراد  بين  المتكافئة  غير  القوة  عالقات 
المجتمع المحلي أو تحدي األدوار المتجذرة بعمق. 
وقد يشمل ذلك تضافر جهود في التعليم ورفع سوية 

الوعي بتوفير معلومات جديدة وتغيير الحوافز.
وهناك اعتبار إضافي هام يؤثر على التغيير في 
للجنسين  التقليدية  واألدوار  االجتماعية  األعراف 
حد  على  والرجل  المرأة  الخيارات  تشمل  أن  هو 

عدم  أوجه  على  أيضًا  ذلك  يصح  وقد  سواء، 
المساواة األفقي األخرى. وعند االختيار بين البدائل، 
التي تسعى  تلك  أو  لألعراف  المدركة  كانت  سواء 
المرأة  استهداف  االجتماعية،  األعراف  تغيير  إلى 
ومن  األهمية.  بالغ  أمر  سواء  حد  على  والرجل 
المسلم به أهمية انخراط الرجال والفتيان انخراطًا 
كافيًا في التغلب على عدم المساواة بين الجنسين 
بأدوار  المتعلقة  ضعفهم  لمواطن  التصدي  أو 
في  طويل  شوط  قطع  من  بد  ال  ولكن  الجنسين، 

اإلجراءات المتصلة بذلك.
قياس  يتجاوز  الذي  التحليل  يتطلب  وأخيرًا، 
الدفع  لمواصلة  وأفضل  أكثر  بيانات  المتوسطات 
باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين وإبراز أوجه 

عدم المساواة األفقي األخرى )اإلطار 6-4(.

يتطلب التحليل الذي 
يتجاوز قياس المتوسطات 

بيانات أكثر وأفضل 
لمواصلة الدفع باتجاه 
تحقيق المساواة بين 

الجنسين وإبراز أوجه عدم 
المساواة األفقي األخرى

اإلطار 6-4

هناك حاجة إلى بيانات أفضل حول عدم المساواة بين الجنسين

كمية  تحديات  الجنسين  بشؤون  المتعلقة  البيانات  تواجه 
وجود  عدم  إلى  األولى  التحديات  وتشير  نوعية.  وأخرى 
في  فمثاًل،  للمرأة.  الراهنة  الحالة  لتصوير  كافية  بيانات 
من  المائة  في   70 من  أكثر  المستدامة،  التنمية  أهداف 
الجنسين  بين  بالمساواة  مرتبطًا  مؤشرًا   58 عن  البيانات 
إلى  الثانية  التحديات  وتشير  مفقودة1.  المرأة  وتمكين 
بيانات حالية قد ال تعكس الواقع بدقة وقد تقلل من شأن 

أدوار المرأة ومساهماتها.
ويرى بعض المنظمات أن جمع وإنتاج البيانات المتعلقة 
جمع  أساليب  وبعض  والتكلفة.  الوقت  باهظ  بالجنسين 
البيانات قديم ومتحّيز ضد المرأة ألنه يتبع أعراف اجتماعية 
للجنسين، مثل إجراء المقابالت مع رأس األسرة الذكر فقط، 

قياسات  واستخدام  والعمر  الجنس  حسب  التصنيف  وعدم 
األسر  عن  فقط  البيانات  وجمع  الوقت  الستخدام  قديمة 
التغييرات في  تؤثر  أن  بداًل من األفراد. ويمكن  المعيشية 
المتعدد  الفقر  مؤشر  مثل  مؤشرات  على  القياسات  هذه 
األبعاد محتسبًا لألسر المعيشية بداًل من األفراد، بحيث قد 
تنشأ حاجة إلى إجراء بحوث تكميلية لتوضيح العالقة بين 

نوع الجنس والفقر2.
على  للحصول  المعلومات  من  مزيد  إلى  حاجة  وهناك 
الخاصة  بالجنسين  المتعلقة  التحّيّزات  عن  أفضل  صورة 
بالمنطقة أو البلد أو المجتمع المحلي، كما إلى معلومات 
تعزيز  في  االجتماعية  والشبكات  اإلعالم  وسائل  أثر  عن 

األعراف  التقليدية والقوالب النمطية3.
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اإلضاءة 1-4
عدم المساواة في حصول المرأة على األمن الجسدي ومن ثم التمكين 

االجتماعي والسياسي

عدم  أشكال  أقسى  أحد  المرأة  ضد  العنف  يشّكل 
المساواة، ويحدث  المرأة. فهو يضّخم عدم  تمكين 
مدى الحياة، في أماكن مختلفة، مثل األسر المعيشية 
وعلى  والسياسة  العامة  واألماكن  والمؤسسات 
الفئات  وبين  جميعًا،  المجتمعات  في  اإلنترنت، 
مستويات  وعلى  جميعًا  االجتماعية-االقتصادية 
االجتماعية  األعراف  يعكس  وهو  جميعًا.  التعليم 
نفسها التي تضفي الشرعية على التحرش والتمييز.

ولقد عانى أكثر من ثلث النساء، وأكثر من الثلثين 
يد  على  أو جنسيًا  عنفًا جسديًا  البلدان،  بعض  في 
الشريك  غير  يرتكبه  جنسيًا  عنفًا  أو  حميم  شريك 
من  المائة  في   20 نحو  وعانى  إ1-1-4(1.  )الشكل 
ربع  تقريبًا  وأفاد  كطفالت.  الجنسي  العنف  النساء 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة 
في جميع أنحاء العالم أنهن كن ضحايا عنف بعد عند 
العنف  قدر  ُيقّلل من  عامًا2. وعادة   15 بلوغهن سن 
بسبب وصمة العار وبسبب اإلنكار وعدم الثقة في 
السلطة وغير ذلك من العوائق التي تحول دون تبليغ 

النساء عن وقوع حادثة عنف.

ويرتبط عنف الشريك الحميم بتكرار بعوامل مثل 
األطفال  وعدد  الزوجية  والحالة  والثروة  العمر 
ويكشف  االقتصادي.  والتمكين  العلمي  والتحصيل 
المساواة في معاناة  العوامل عن عدم  تحليل هذه 
تصميم  في  يساعد  أن  يمكن  تبّصر  وذلك  العنف، 
تدخالت أكثر تركيزًا. فمثًال، رغم أن العنف يمكن أن 
أن  إال  جميعها،  التعليم  مستويات  على  يحدث 
التحصيل العلمي األعلى قد يحمي المرأة من عنف 
أفضل  بإمكانية  المتعلمة  المرأة  وتتمتع  الشريك. 
للحصول على معلومات وموارد تساعدها على إدراك 
االقتصادي  وللتمكين  وإنهائها3.  المسيئة  العالقة 
للمرأة من خالل المشاركة في القوى العاملة ارتباطات 
مختلطة بخطر عنف الشريك الحميم4، ما يشكل طعنًا 
بفكرة أن التمكين االقتصادي يحمي المرأة من العنف 
االستنتاج  هذا  ويسلط  الجنس.  نوع  على  القائم 
الضوء على التأثير الشديد لألعراف االجتماعية في 
بعض  في  المجتمع  في  لمركزها  المرأة  مدركات 
المرأة نسبة  النامية، تشكل  البلدان  الثقافات. وفي 
كبيرة من القوى العاملة في القطاع غير النظامي ذي 
الوظائف المتدنية األجر، وتلك بنية قد تديم خرافة 

تفّوق الذكور5.
العنف ضد  ويمكن أن تديم األعراف االجتماعية 
التناسلية  األعضاء  تشويه  زال  ما  فمثًال،  المرأة. 
األنثوية وبترها متفشيين. فقد خضع حوالي 200 
اليوم لتشويه  النساء والفتيات األحياء  مليون من 
األعضاء التناسلية، رغم أن معظم الرجال والنساء 
يعارض هذه الممارسة في العديد من البلدان التي 
والفتيات  النساء  ضد  العنف  فيها6. وتديم  تمارس 
ذلك  تفعل  كما  الفردية  والمعتقدات  السلوكيات 
المحلية  المجتمعات  من  االجتماعية  األعراف 
والشبكات االجتماعية التي يمكن أن تبطئ التغيير. 
وتنجم األفعال والمواقف والسلوكيات العنيفة عن 
أدوار  تملي  التي  المتكافئة  غير  القوة  عالقات 
الجنسين على مستوى األسرة المعيشية. ومن األمثلة 
على ذلك االعتقاد أن للرجل الحق في تأديب امرأة 
أمر  الطالق  أن  أو  الئق  غير  سلوك  بسبب  جسديًا 

مشين أو أن الجنس حق للرجل في الزواج.

يشّكل العنف ضد المرأة 
أحد أقسى أشكال عدم 
تمكين المرأة ويمكن أن 
تديمه األعراف االجتماعية

الشكل إ1-1-4

 تعرض حوالي ثلث النساء من الفئة العمرية
 15 سنة وأكثر لعنف جسدي أو جنسي على يد شريك

حميم، 2010

5

15

25

35

ش�ق آسيا
والمحيط

الهادئ

أو�وبا وآسيا
الوسطى

أم��كا الالتينية والبحر الكا��بي

جنوب
الصح�اء
األف��قية
الكبرى

جنوب آسيا

بالنسبة المئوية

الدول العر�ية

.WHO 2013 :المصدر
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وعندما تؤكد النساء استقاللهن الذاتي أو يطمحن 
إلى ممارسة السلطة على أي مستوى من المستويات،  
من األسرة المعيشية إلى الحكومة الوطنية، فإنهن 
أحيانًا كثيرة يواجهن رد فعل عكسي قد يشمل عنفًا 
)نفسيًا أو عاطفيًا أو جسديًا أو جنسيًا أو اقتصاديًا(، 
سواء على شكل تمييز أو تحرش أو اعتداء أو قتل. 
البرلمانيات  المائة من  وقد تعرض أكثر من 85 في 
األوروبيات لعنف نفسي، وتلقى 47 في المائة منهن 
تهديدات بالقتل أو االغتصاب أو الضرب أو الخطف 
البلد  بوليفيا  ذلك،  على  إ4-1-2(7.وعالوة  )الشكل 
الوحيد في العالم الذي جعل العنف السياسي قانونًا 
جريمة محددة بصورة منفصلة8. وفي أماكن أخرى، 
التنظيمية  واللوائح  القوانين  إلى  االفتقار  يترك 
من  النوع  هذا  من  حماية  دون  النساء  والعقوبات 
العنف. وفي عام 2016، ُأطلقت حملة “ليست التكلفة 
NotTheCost #” لرفع سوية الوعي للعنف ضد المرأة 
في السياسة ووقفه. ويشير اسم الحملة إلى ما يقال 
للمرأة من أن التحرشات والتهديدات واالعتداءات 
“تكلفة”  هي  العنف  أشكال  من  وغيرها  النفسية 
التقليدية  المشاركة في السياسة9. وتؤدي األعراف 

للجنسين دورًا في هذا العنف السياسي.
على الصعيد العالمي، يبذل بعض الجهود لمكافحة 
السياسي  العنف  حظي  وقد  العكسي.  الفعل  رد 
باالهتمام في عام  الجنسيين  والتحرش واالعتداء 
اليسا ميالنو  األمريكية  الممثلة  2017 عندما دعت 
النساء إلى التقدم بتجاربهن. فورد حوالي 1.7 مليون 
أيضًا(،  )أنا   #  MeToo الوسم  باستخدام  تغريدة 
وسجل في 85 بلدًا ما ال يقل عن 1,000 من تغريدات 

MeToo #. وقد أبرزت الحركة هذه المسألة ودفعت 
بمبادرات إلجراء مزيد من البحوث حول التحرش 
واالعتداء الجنسيين، ال سيما في الواليات المتحدة 
األمريكية. وأفاد 81 في المائة من النساء و43 في 
المتحدة األمريكية  الواليات  الرجال في  المائة من 
أنهن وأنهم تعرضوا لنوع من التحرش أو االعتداء 
أشكال  وأكثر  وحياتهم.  حياتهن  في  الجنسين 
والتزمير  الصفير  هي  شيوعًا  الجنسي  التحرش 
والتعليقات العديمة االحترام أو غير المرغوب فيها 
النساء  وتتعرض  المساس.  أو  المتعمد  اللمس  أو 
للتحرش في الغالب في األماكن العامة أو في أماكن 

عملهن أو في مساكنهن أو في مدارسهن10.
مكان  في  والترهيب  للتحرش  النساء  وتتعرض 
جديد، وهو الفضاء العام الرقمي، من خالل وسائل 
المنصات  من  وغيرها  االجتماعي  التواصل 
اإلنترنت. ويشكل ضمان سالمة  على  والتطبيقات 
تحديًا  والفتيات  للنساء  وتمكينه  الفضاء  هذا 
جديدًا. فقد تعرض حوالي 73 في المائة من النساء 
لنوع من العنف السيبراني على اإلنترنت. ويحتمل 
أن تكون النساء أكثر عرضة بـ 27 مرة من الرجال 
ضد  العنف  أثر  جانب  وإلى  السيبراني11.  للعنف 
العنف  يعوق  أخرى،  أماكن  في  والفتيات  النساء 
التمتع  من  ويمنعهن  الرقمي  إدماجهن  السيبراني 
بالمكاسب الرقمية. ورغم أنه يمكن للتكنولوجيا أن 
تؤدي إلى التواصل والتمكين، يمكن أيضًا أن تعزز 
األدوار التقليدية للجنسين وتطبع القوالب النمطية 
المرأة وتهميشها. ويعّد  التي تعكس ثقافة كراهية 
كل من األمن والمضايقة من بين أكبر خمسة عوائق 
النقالة  للهواتف  النساء  امتالك  دون  تحول 
عبر  المضايقات  تؤدي  أن  ويمكن  واستخدامها12. 
والتعليقات  الجنسي  التحّيز  ومواقف  اإلنترنت 
إلى  للمرأة  كراهية  عن  تعبر  التي  والمالحظات 
والكفاءة  بالشرعية  المرأة  إحساس  تقويض 
والسالمة، ما يجعلها تفقد الثقة بالتكنولوجيا بل قد 
إعاقته  جانب  وإلى  تستخدمها.  أال  تختار  يجعلها 
إدماج المرأة تكنولوجيًا، للعنف ضد النساء والفتيات 

في هذا الفضاء تكلفة عاطفية وجسدية تراكمية.
تخفق  ديمغرافيًا،  “مفقودة”  امرأة  كل  ومقابل 
أو  وظيفة  أو  تعليم  على  الحصول  في  كثيرات 
مسؤولية سياسية كان يمكن أن يحصلن عليها لو كّن 
رجااًل13. ونوع الجنس عامل على مستوى العالم في 
واألمن  اإلنسانية  االستقاللية  في  المساواة  عدم 
واالقتصادي  االجتماعي  والتمكين  الجسدي 
على  للمرأة  البشرية  التنمية  وتعتمد  والسياسي. 
القدرة  تمكينية مثل  واقتصادية  اجتماعية  عوامل 

تتعرض النساء للتحرش 
في الغالب في األماكن 

العامة أو في أماكن 
عملهن أو في مساكنهن 

أو في مدارسهن

الشكل إ2-1-4

تتعرض البرلمانيات األوروبيات الرتفاع معدالت العنف 
السياسي ضد المرأة، 2018

عنف عبر
اإل�ترنت

تهديدات
بالعنف

الجسدي

عنف
نفساني

تحرش
جنسي

عنف
جسدي

التبليغ عن وقوع حادثة
التعرض لهذا النوع من العنف

3923

2122
8 2025

857

(بالنسبة المئوية)

.IPU 2019 :المصدر
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يمكن أن يؤدي تمكين 
المرأة في فرص الصحة 
والتعليم وكسب الدخل 
وفي الحقوق السياسية 
والمشاركة السياسية 
إلى تغيير صنع القرار 
االجتماعي والتنمية

الشكل إ3-1-4

األعراف االجتماعية التقليدية تشجع مختلف أشكال العنف ضد المرأة 

أشكال
العنف ضد

الم�أة

النفسي/
العاطفي

الجنسي

الجسدي

االقتصادي

الصحة العقلية
الصحة

السالمة
الجسدية

األمن

التعليم

العمل

الشمول
المالي

.UN General Assembly )2006( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى

الدخل  في  استقرار  وتحقيق  مهنة  ممارسة  على 
وإيرادات مماثلة لما يحصل عليه الرجل. ويمكن أن 
والتعليم  الصحة  فرص  في  المرأة  تمكين  يؤدي 
والمشاركة  السياسية  الحقوق  الدخل وفي  وكسب 
السياسية إلى تغيير صنع القرار االجتماعي والتنمية 
للمرأة  البشرية  التنمية  وتتطلب  إ3-1-4(.  )الشكل 
أيضًا وجود أعراف إيجابية للجنسين وغياب التمييز 
بين الجنسين، باإلضافة إلى قوانين تحول دون عدم 
المساواة في المعاملة والتحرش والعنف ضد المرأة. 
اإلنجابية  والحقوق  التعليم  من  كل  ويشكل 
والمشاركة السياسية ذخرًا رئيسيًا في هذه المجاالت 

جميعًا، بينما الحق في األمن البشري أمر أساسي.
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ما وراء الحاضر
يصحبنا هذا التقرير في رحلة، تحدد تغّير مختلف أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية، وتدرس تفاعالتها وتأثيرها على تقييد الحريات 
المتاحة لإلنسان. ويذهب التقرير ما وراء المتوسطات ليكشف االتجاهات في  توزيع الدخل والثروة، وينظر في عدم المساواة بين الجنسين، 

ويتوقف عند العوامل التي تعوق نصف اإلنسانية. واآلن وقد أشرفنا على نهاية الجولة: ما الذي يتعين فعله؟

ما من سياسة تكفي وحدها، وال تصلح السياسات 
نفسها لجميع البلدان. والفوارق كبيرة بين البلدان 
واإلمكانات  والمداخيل  والمؤسسات  التاريخ  في 
الثقافية  األعراف  عنها  أهمية  تقل  وال  اإلدارية. 
واالجتماعية، كما تبّين مناقشة عدم المساواة بين 
في  المساواة  عدم  وأوجه   .)4 )الفصل  الجنسين 
التنمية البشرية مترابطة. فمن المستبعد أن تكون 
المعززة،  اإلمكانات  المحرومة من  المعيشية  األسر 
المداخيل.  سلم  رأس  على  األساسية،  عن  ناهيك 
ومن غير المرجح أن تكون النساء اللواتي يعانين 
من التمييز في الحصول على فرص التعليم والعمل 
من  والثاني  األول  الجزءان  يظهر  األغنياء.  من 
المساواة في مختلف  أوجه عدم  أن  التقرير كيف 
األبعاد تتفاعل وتولد حلقات يغذي بعضها بعضًا، ما 
شاقة.  مهمة  المساواة  عدم  على  القضاء  يجعل 
والمؤسسات  السياسات  تعالج  أن  للبلدان  فكيف 
مختلف  في  المساواة  بعدم  تتسبب  التي  العديدة 
التركيز؟  البداية؟ وما هو محط  أبعاده؟ ومن أين 
وأي  الجنس؟  نوع  أم  الدخل  أم  اإلمكانات  أهو 

السياسات أنجع وأين؟
يتناول هذه األسئلة الجزء الثالث من التقرير الذي 
البلدان  السياسات، فيقترح إطارًا لدعم  يركز على 
في تصميم إجراءات  للتصدي ألوجه عدم المساواة 
في التنمية البشرية، حسب ظروفها الخاصة، آخذًا 
في االعتبار القيود السياسية واإلمكانات اإلدارية. 
والهدف هو مساعدة البلدان على وضع إجراءاتها 
وصفة  إمالء  من  بداًل  ظروفها،  تمليه  ما  حسب 

وحيدة على الجميع.
التفكير في ما يمكن فعله، ال بد من  وحال بدء 
التنبه للزمان والمكان. وليس التصدي ألوجه عدم 
الحادي  القرن  في  البشرية  التنمية  في  المساواة 
والعشرين كذي قبل. وال يستطيع واضعو السياسات 
أن  المساواة  عدم  أوجه  على  بالقضاء  المهتمون 
يغفلوا تعقيدات وتحديات الزمن الحاضر. وبطبيعة 
نجاح  من  كثيرة  دروس  استقاء  يمكن  الحال، 
السياسات وفشلها في الماضي، ولكن الدروس ال بد 

وأن تتصل مع سياق الحاضر زمانًا ومكانًا.

وفي هذا السياق، يناقش الفصالن 5 و 6 اتجاهين 
عدم  أوجه  على  القضاء  جهود  يضعفان  رئيسيين 
المساواة في جميع البلدان. وفهم هذين االتجاهين 
ضروري للغاية، ألنهما إذا تركا دون معالجة يرجح 

أن يزيدا أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية.
 .)5 )الفصل  المناخ  بتغّير  يتعلق  األول  االتجاه 
التركيز  لكن  الموضوع،  هذا  عن  الكثير  كتب  وقد 
هنا هو على تفاعله مع عدم المساواة. وباختصار، 
المناخ  المتزايد في  التقلب  يؤدي  أن  المرجح  من 
إلى  الحرارة،   درجات  متوسط  وارتفاع  العالمي 
المزيد من الفيضانات وموجات الجفاف واألعاصير 
والظواهر الشديدة. ويوثق الفصل أيضًا أن اآلثار 
بينها.  البلدان أو في ما  بالتساوي داخل  لن توزع 
فحجم الضرر سيختلف بين بلد وآخر، وبين منطقة 
وأخرى داخل البلد الواحد. والمعاناة ستشتد على 

أسر دون أخرى.
وكل ذلك من شأنه أن يزيد أوجه عدم المساواة،  
سبيل  فعلى  السياسات.  فعالية  من  يحد  قد  بل 
صعيد  على  تقدمًا  البلدان  تحرز  أن  يمكن  المثال، 
مكافحة عدم المساواة  من خالل زيادة الضرائب 
التصاعدية، غير أن هذا التقدم قد يقوضه تعرض 
األسر المعيشية لمخاطر المناخ. ولذا، يتطلب تغّير 
أدوات  واعتماد  القديمة  األدوات  تعزيز  المناخ 
جديدة،  من المحاصيل المقاومة للجفاف إلى خطط 
التأمين الجديدة. وينظر الفصل أيضًا في التفاعالت 
في االتجاه اآلخر، أي في كيفية تأثير أوجه عدم 
المساواة على إجراءات العمل المناخي. ويصعب، 
وفي الواقع، االلتفاف حول اإلجراءات  المشتركة 

في مجتمعات يغلب عليها االستقطاب.
وأما الفصل 6 فيركز على التغّير التكنولوجي. وقد 
ومنذ  ولكنه،  الحضور،  دائم  هذا  التغّير  هذا  كان 
الثورة الصناعية، يؤثر على توزيع الدخل واإلمكانات 
تأثيرًا عميقًا وطويل األمد.  ومن أسباب ذلك ارتباط 
باتجاه  االستدامة  وطبيعة  االقتصادي  االزدهار 
تطرح  األخيرة  اآلونة  وفي  التكنولوجي.  التغّير 
االصطناعي  والذكاء  اآللي  التشغيل  اتجاهات 
تحديات جديدة، ولكنها أيضًا تهيئ فرصًا جديدة. 



وكذلك  والمهام،  المهارات  على  الطلب  فسيتغّير 
الزيادات  ضوء  على  االقتصادي،  النشاط  مواقع 
الكبيرة في وفورات الحجم والتخفيضات الهائلة في 
تكاليف النقل. وهذا سيؤدي إلى نقل بعض المهام إلى 
وستكون  أخرى.  مهام  واختفاء  الحدود،  خارج 
اجتياز  الناس  ليستطيع  المعززة حاسمة  اإلمكانات 
التكنولوجيا.  تجلبها  أن  يمكن  التي  الزعازع 
والتكنولوجيا نفسها يمكن أن تساعد في هذا الصدد، 
إذا اختيرت سياسات تجعل التكنولوجيا وسيلة لرفد 

الطلب على القوى العاملة.
من  الفصالن  هذان  يورده  ما  أساس  وعلى 
مكافحة  سياسات   7 الفصل  يتناول  معلومات 
البشرية. وهو ال  التنمية  المساواة في  أوجه عدم 

يقدم وصفة وحيدة لجميع البلدان، ألن السياسات 
من  وبداًل  بلد.  كل  ظروف  تمليه  ما  حسب  تصمم 
سياسات  في  للتفكير  إطارًا  الفصل  يعرض  ذلك، 
للتنمية   المعيقة  المساواة  عدم  أوجه  معالجة 
المتاحة  السياسات  نطاق  أن  ويبّين  البشرية. 
واسع، ومن المجدي معالجة بعض الدوافع الكامنة 
وال  اإلمكانات.  في  المساواة   عدم  أوجه  وراء 
فاالتجاهات  لبس:  أي  الرئيسية  الرسالة  تحمل 
الموثقة في الجزأين األول والثاني ليست حتمية، 
ويمكن  والمؤسسات،  للسياسات  نتيجة  هي  بل 
والدولي  الوطني  الصعيدين  على  الكثير  فعل 
أن  علينا  لكن  الخيار،  بأيدينا  زال  ما  إلصالحها. 

نتخذه اآلن.
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بالتساوي، ال  الجميع  المناخ على  أثر تغّير  لن يقع 
بالطريقة نفسها، وال في الوقت نفسه، وال بالحجم 
وفئات  بلدان  من  الفقراء،  فسيصيب  نفسه. 
لبلدان  ويمكن  القصوى.  وبالشدة  أواًل  وأفراد، 
للكلمة.  الحرفي  بالمعنى  “تختفي”،  أن  بأكملها 
على  يقع  ما  إجحافًا  المناخ  تغّير  آثار  أشد  ولعل 
المسارات  عبء  ستتحمل  التي  المقبلة،  األجيال 
معتمدة   السابقة  األجيال  سلكتها  التي  اإلنمائية 

على الوقود األحفوري.
فعدم المساواة يكمن في كل وجه من أوجه تغّير 
إلى  ووصواًل  واآلثار،  االنبعاثات  من  بدءًا  المناخ، 
المنعة والسياسة العامة. فهو وصفة لمزيد من أوجه 
عدم المساواة في عالم لديه فائض منها. ولكن تغّير 

المناخ وعدم المساواة والتفاعل بينهما، خيارات ال 
محتمات. ومع أن المجال يضيق أمام العمل المناخي 
التخاذ  سانحًا  الوقت  يزال  ال  والحاسم،  الجريء 

خيارات مختلفة.
عدم  أوجه  تصحيح  أن  إلى  الفصل  هذا  يشير 
المساواة يساعد في تسهيل العمل المناخي وتسريعه. 
ولمعرفة السبب، فلنعتبر قناتين من القنوات المتعددة 
على هذا الصعيد1. تتعلق األولى بخيارات االستهالك  
)اإلطار  االنبعاثات  مجموع  من  تزيد  التي  الفردي 
5-1(2. والثانية هي األكثر تركيزًا والتي يركز عليها 
هذا الفصل، وتتعلق بكيفية تفاعل عدم المساواة مع 
التغّير التكنولوجي ورسم السياسات. فثمة أدلة على 
التكنولوجيا  نشر  يعوق  المساواة  عدم  ارتفاع  أن 

 تغّير المناخ وعدم المساواة 
في عصر األنثروبوسين

غير  الحر  موجات  في  مرجح،  هو  وكما  وكذلك،  الجليدية،  الصفائح  ذوبان  شكل  في  فعاًل  تتجلى  ذلك  آثار  بدأت  وقد  أزمة.  في  المناخ 
تالقيها  الوقت،  األسوأ مع  إلى  الظواهر  تحرك جماعي جريء، ستؤول هذه  إلى  يصار  لم  الشديدة. وما  الرملية  والعواصف  المسبوقة 
كوارث أخرى على غرار انخفاض المحاصيل الزراعية، وارتفاع منسوب مياه البحر، وشبح الصراعات. وقد تضمنت أهداف التنمية المستدامة 

واتفاق باريس بشأن تغّير المناخ، إقرارًا بأن تغّير المناخ بات تحديًا عالميًا.

اإلطار 1-5

دخل األسرة المعيشية، وعدم المساواة، وانبعاثات غازات الدفيئة

يرتبط ارتفاع دخل األسر بارتفاع االنبعاثات، ولكن أثر عدم 
مدى  على  يتوقف  االنبعاثات  مجموع  على  المساواة 
وهناك  الدخل1.  ارتفاع  مع  االنبعاثات  ارتفاع  سرعة 
واقع  من  المستمدة  التقديرات  من  واسعة  مجموعة 
ترتفع  االنبعاثات  أن   وتبّين  العالقة،  هذه  عن  التجربة 
بمعدل أبطأ من نمو الدخل في معظم البلدان المتقدمة 
)أو  نفسها   بالسرعة  وترتفع  الدخل،  المتوسطة  والبلدان 

حتى أسرع قلياًل( في البلدان المنخفضة الدخل2.
عدم  أن  يستخلص  وحدها  القناة  هذه  أخذت  وإذا 
المساواة في الدخل يرتبط بخفض االنبعاثات في البلدان 
أثر  في  النظر  يمكن  ذلك،  كيفية  ولمعرفة  المتقدمة. 
متقدم.  بلد  في  الفقراء  إلى  األغنياء  من  الدخل  تحويل 
ومع أن األغنياء يطلقون كميات أكبر من االنبعاثات، ومع 

من  أبطأ  االنبعاثات  ارتفاع  معدل  بأن  بالحسبان  األخذ 
يطلقها  التي  االنبعاثات  ستزداد  الدخل3،  ارتفاع   معدل 
الفقراء بمعدل أعلى من االنخفاض في استهالك األغنياء، 
ما سيؤدي إلى زيادة صافية في االنبعاثات. ويتوقع رؤية 
تراجع عدم  يترافق   النامية، حيث  البلدان  نقيض ذلك في 
المساواة مع انخفاض في االنبعاثات4. غير أن حجم األثر 
الذي يحدثه عدم المساواة عبر هذه القناة يبقى طفيفًا، 
ال سيما عندما يقارن بمحددات أخرى لتغّير االنبعاثات، مثل 

التغيير التكنولوجي والسياسات5.
االستهالك  األنماط في  تفاعل  هذه  أن  األهم  ولعل 
داخل البلدان وعبرها، وعلى الرغم من االتجاه نحو خفض 
االنبعاثات، يستبعد أن يؤدي إلى خفض كبير  في مجموع 

االنبعاثات على الصعيد العالمي6.

مالحظات
. 2. ولالطالع على التقديرات عن  1. يتوقف ذلك أيضًا على كيفية تفاعل عدم المساواة مع ارتفاع الدخل. لالطالع على وصف شامل لمختلف االحتماالت، 
للتغّير في  المئوية  النسبة  الدخل مقابل  للتغّير في  المئوية  النسبة  العالقة من حيث مقدار  الفلبين،  يمكن االطالع على )Seriño and Klasen )2015.  عندما تقاس هذه 
االنبعاثات، أو من حيث ما يسمى بالمرونة بالمصطلح التقني، تكون المرونة أقل من 1. 4. هذا يحدث تحديدًا عندما تكون المرونة أكبر من 1. وللتسويغ التجريبي لهذه الفرضية القائلة باألثر 
المتفاوت لعدم المساواة في االنبعاثات في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، يمكن االطالع على )2017( Grunewald and others.  لتوضيح ذلك، حسب )Sager )2017 منحنيات 
إنجل )Engel curves( لالنبعاثات الناشئة من االستهالك، أي أنه بّين العالقة بين متوسط دخل األسر المعيشية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الواليات المتحدة األمريكية لعدة أعوام بين 
1996 و2009. وفي حال إعادة توزيع الدخل لصالح المساواة التامة )وهي حالة جذرية قصوى( الرتفع متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2009 بنسبة 2.3 في المائة، من 33.9 
طن لكل أسرة إلى 34.7 طن. وعلى النقيض من ذلك، لو لم يكن ثمة تغّير تكنولوجي، مع افتراض وجود  نفس تركيبة االستهالك بين عامي 1996 و2009، الرتفع متوسط االنبعاثات بنسبة 70 

.Caron and Fally 2018 .6 .في المائة، ليبلغ 57.9 طن
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الشكل 1-5

نصيب الفرد من البصمة البيئية يزيد مع التنمية البشرية
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مالحظة: تشمل البيانات 175 بلدًا في قاعدة بيانات الشبكة العالمية للبصمة البيئية )www.footprintnetwork.org/resources/data/؛ اطلع عليها في 17 تموز/يوليو 2018(. 
تقاس البصمة البيئية هنا بنصيب الفرد من مساحة األراضي والمياه المنِتجة حيويًا التي يتطلبها البلد، محليًا وفي الخارج، إلنتاج جميع الموارد التي يستهلكها والستيعاب النفايات التي 

 يولدها. وتمثل كل دائرة بلدًا، ويمثل حجم الدائرة عدد سكان البلد.
.Cumming and von Cramon-Taubadel 2018 :المصدر

النفوذ  للبيئة3، وأنه قد يؤثر على  المراعية  الجديدة 
النسبي ألصحاب المصالح المؤيدين لخفض االنبعاثات 
أو المعارضين له. فيتوقع أن ترتفع االنبعاثات عندما 
يتركز الدخل في أعلى السلم ويتركز النفوذ االقتصادي 
للعمل  المعارضة  المجموعات  مصالح  مع  ويلتقي 
المناخي4. ومن منظور أعم، فلدى تزايد عدم المساواة 
يعسر العمل الجماعي الذي يمثل ركيزة للتصدي لتغّير 
المناخ داخل البلدان وفيما بينها5. والمعلومات بالغة 
األهمية للعمل الجماعي، وفي ما ارتفاع عدم المساواة 
على  المختلفة  المصالح  مجموعات  قدرة  من  يحد 
التواصل6، إذ يحتمل أن يؤدي تركز الدخل إلى إخفاء او 
ترويج معلومات لخدمة مصلحة معينة7. وترتبط بعض 
آليات التفاعل بكيفية تأثير عدم المساواة على مدركات 

اإلنصاف )مع ما يترتب على ذلك من امتثال  وإنفاذ(8.
النمو  عن  االنبعاثات  فصل  بالفعل  بدأ  وفد 
االقتصادي، وهي عالمة تبعث على األمل وتصحح 
المطلوب  النطاق  لم يحدث على  ذلك  لكن  المسار، 
العقدين  مدى  على  تسارعه  من  الرغم  على  بعد 
أطرًا  “اعتمدت  التي  بالبلدان  ويرتبط  الماضيين، 

المتجددة  الطاقة  لجهود  دعمًا  أكثر  للسياسات 
والتخفيف من آثار تغّير المناخ”9، ما  يبّين جدوى 
التي  المستدامة  غير  التنمية  نماذج  عن  االبتعاد  
بلدان  تزال  ال  ذلك،  ومع  قرون10.  طوال  سادت 
التنمية البشرية المرتفعة عمومًا تصدر كميات أكبر 
للفرد من  للفرد، وتسجل أعلى نصيب  الكربون  من 
البصمة البيئية )الشكل 5-1(11. والبلدان والمجتمعات 
المياه  نوعية  مثل  المحلية،  الشواغل  تقدم  الغنية 
والهواء، ولكنها ال تلمس على النطاق المحلي حجم 
تأثيراتها على البيئة، التي يحركها الدخل أكثر من  
من  بها  يرتبط  وما  “الخضراء”  الذاتية  الهوية 
ما تحّول جزءًا  كثيرًا  ذلك،  سلوكيات12. وبداًل من 
إلى  االستهالكية  لخياراتها  البيئية  اآلثار  كبيرًا من 
بما في  أماكن بعيدة،  بلدان ومجتمعات أخرى في 
ذلك على امتداد سالسل اإلمدادات العالمية13. وفي 
حالة تغّير المناخ، تحّول اآلثار المترتبة إلى األجيال 

المقبلة، التي تبدو بعيدة أيضًا.
عبر  فقط  ليس  البيئي،  العبء  تحويل  ويحدث 
من  العديد  في  أيضًا  بل  الدفيئة،  غازات  انبعاثات 
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المجاالت البيئية14. ولذلك يذهب هذا الفصل ما وراء 
المناخ ليتناول أوجه عدم المساواة وتحويل العبء 
البيئي في مجاالت هامة أخرى، مثل إنتاج النفايات، 
واستهالك اللحوم، واستخدام المياه. ويرتبط تحويل 
االقتصادي  النفوذ  بتدرجات  البيئي  العبء 
في  الفوارق  هذه  معالجة  ومحاوالت  والسياسي. 
النفوذ وتجلياتها البيئية، هي اليوم أهم من أي وقت 
مضى، ال سيما وأن البشرية تدخل ما يسمى بعصر 

األنثروبوسين )اإلطار 2-5(.
وأظهر تقرير التنمية البشرية 2008/2007 كيف أن 
تغّير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا لألجيال المقبلة، 
فيؤدي إلى تفاقم عدم المساواة  بين األجيال في 
االقتصاد، و يعمق أيضًاً عدم المساواة  في الدخل 
بين البلدان وداخلها15. وقد أكدت األبحاث األخيرة، 
فعدم  المناخ:  تغّير  تأثير  كيفية  الدقة،  من  بمزيد 
المساواة في الدخل بين البلدان في ظل تغّير المناخ  
قد يكون أعلى بنسبة 25 في المائة منه في غياب  

تغّير المناخ16.

أن  كيف  ليبّين  بالتحليل،  الفصل  هذا  ويتوسع 
المساواة  عدم  أوجه  تفاقم  من  يزيد  المناخ  تغّير 
أيضًاً  ويؤثر  البشرية،  للتنمية  األخرى  األبعاد  في 
ومواجهة  المناخ  تغّير  إزاء  المنعة  بناء  على 
الكوارث. وتشير بعض األدلة إلى أن “التنمية بحد 
ذاتها” قد ال تؤّمن الحماية من اآلثار السلبية لتغّير 
نهج  اتباع  الضروري  من  يكون  وقد  المناخ17. 
المنعة.  لبناء  واسع  نطاق  على  مشتركة  جديدة 
يجد  التقرير،  لهذا  رئيسي  موضوع  إلى  وبالعودة 
اإلمكانات  من  األساسي  في  تقاربًاًً  الفصل  هذا 
منها.  المعزز  في  وتباعدًا  المناخ  تغّير  مع  للتعامل 
المساواة،  لعدم  كثيرة  أوجه  بقيت  وإن  فحتى 
فالبلدان تتقارب في الجهوزية لمواجهة  الصدمات 
امتداد  وعلى  تواتر  في  المتوقعة  )أي  “العادية” 
التاريخية، وهذا  االتجاهات  إلى  استنادًا  معينين( 
تغّير  آثار  أن  غير  للمنعة.  األساسية  اإلمكانات  من 
المناخ  ال تتماشى مع االتجاهات التاريخية، واليوم 
الماضي18.  في  عليه  كانت  مما  أكثر  “المفاجآت” 

تشير بعض األدلة إلى أن 
التنمية بحد ذاتها قد ال 
تؤّمن الحماية من اآلثار 

السلبية لتغّير المناخ

اإلطار 2-5

من عصر الهولوسين إلى عصر األنثروبوسين: النفوذ ومن يمسك زمامه على عتبة حقبة جديدة

للبيئة تأثير بالغ على إمكانات الناس وقدرتها على تحويل اإلمكانات إلى إنجازات،  
وبالتالي على التنمية البشرية1. وفي المقابل، يؤثر النشاط البشري على العالم 
الطبيعي، ويحدد العمليات واألنماط البيئية على الصعيد العالمي. ويمكن القول 
إن البشرية اليوم ليست مجرد شاهدة، بل مسببة في سادس أكبر انقراض لألنواع 
طبقات  علم  في  المتخصصة  األوساط  تعلن  لم  حين  وفي  األرض2.  تاريخ  في 
األرض عن مطلع عصر جيولوجي جديد )ما يعني أن البشرية ما زالت في حقبة 
الهولوسين(، فالتغّيرات الجارفة بالغة األثر على البيئة، ومعظمها برز تحت وطأة 

فعل البشر، بحيث دخل تعبير انثروبوسين حّيز االستخدام3.
وتعبير انثروبوسين ينطوي على مزيج مثير للقلق من القوة والضعف وعدم 
اليقين. لقد انتهى آخر عصر جليدي وبدأ عصر الهولوسين منذ أكثر من 10,000 
لنمو  مؤاتية  وظروفًا  مهدًا،  للبشرية  أمن  مستقر،  مناخي  بنظام  فافتتح  سنة،  
الزراعة الدائمة وبزوغ فجر الحضارات. إال أن تزايد أعداد السكان والثروة والدراية 
التكنولوجية تحّول إلى نفوذ جامح، انبسط على البيئة أيضًا، ولكن أوجه الضعف 
وتنتشر  القاسية،  الجوية  واألحوال  لآلفات  معرضة  فالمحاصيل  جلية.  تبقى 
األمراض المعدية من  )وعن طريق( الحيوانات المدجنة إلى أماكن أخرى4. وهذا 

التفاعل بين البشر والجغرافيا والبيئة ظلَّ محورًا لظهور الحضارات وأفولها5.
مع  ولكن  اليقين،  وعدم  والضعف  النفوذ  ثالثية  تتغّير  لم  اليوم،  وحتى 
فوارق في النطاق والمخاطر. وفي متناول البشر اليوم مزيد من القدرة على 
ازدادات  ما  ولكن  الكوكب،  مستوى  على  ذلك  في  بما  البيئة،  على  التأثير 
سيطرتهم عليها. فقائمة االرتدادات السلبية من األنشطة البشرية طويلة، بدءًا 
وإجهاد  المحيطات،  في  البالستيكية  األوبئة  إلى  الغازية  األنواع  إدخال  من 

هذه  المناخ6.  وتغّير  األحفوري  الوقود  انبعاثات   وإطالق  األسماك،  مصائد 
األنشطة وغيرها لم تربك النظم البيئية فحسب، بل زعزعت العمليات الكيميائية 
واألرضية اإلحيائية للكوكب7. ويعتقد أن البشرية قد انتهكت أربعة من حدود 
البالغة  األرض  عناصر منظومة   لمختلف  اآلمنة  الحدود  أي  التسعة،  الكوكب 
الحدود،  هذه  ومن  الهولوسين8.  عصر  في  االستقرار  على  للحفاظ  األهمية 
يعتبر تغّير المناخ وسالمة الغالف  الجوي أساسيين، بمعنى أنهما بحد ذاتهما 
قد يدفعان األرض إلى حالة جديدة9. وقد تخطى البشر فعاًل حيز األمان فيهما؛ 
عصر  من  والخروج  األرضي  النظام  وزعزعة  الحرجة،  العتبة  تجاوز  فخطر 

الهولوسين ما عاد منخفضًا10.
أوهام  دون  واسع،  نطاق  على  البشري  النفوذ  األنثروبوسين:  هو  وهذا 
السيطرة، ودون استيعاب تام للعواقب أو اعتبار حقيقي لها. فباالنبعاثات غير 
من  باالنسحاب  البشر  يجازف  األفعال،  من  وغيرها  الدفيئة،  لغازات  المحدودة 
يسوده  جديد  جيولوجي  عصر  في  واالرتماء  الحالية  للحقبة  النسبي  االستقرار 
عدم اليقين. وحقبة األنثروبوسين هي قفزة في المجهول. ومن الضروري بناء 
خيار التنمية البشرية المستدامة، على مجموعة الظروف التي يتفرد بها كل بلد. 
المساواة،  عدم  ارتفاع  استمرار  مع  صعوبة  ويزداد   سهاًل،   ليس  الخيار  ولكن 
بأشكاله العديدة وأشكاله بالغة الضرر، في إلحاق الخسائر باإلنسان والكوكب 
على حد سواء. واتخاذ خيارات تضرب بجذورها في مبادئ الشمول واالستدامة 
يمكن أن يقلب العالقة التاريخية الضارة بين التنمية والبصمة البيئية رأسًا على 
والبشرية   اآلن  تنجح  لن  التي  القديمة  اإلنمائية  النهج  البشرية من  فيحرر  عقب، 

تدخل عالم األنثروبوسين الجديد والمستفحل األثر.

مالحظات
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استباقه.  يصعب  جديدًا  طابعًا  تتخذ  والصدمات 
على  أقل  بدرجة  يعتمد  )الذي  الجهوزية  وبناء 
العلوم   دور  معرفة  على  وأكثر  السابقة  الخبرة 
بالطقس  التنبؤ  نظم  ذلك  في  بما  والتكنولوجيا، 
لمستقبل  االستعداد  المساعدة على  المتقدمة، في 
يكتنفه عدم اليقين( قد بات اليوم إمكانية معززة 
تنشأ فيها الفجوات. ويتمثل التحدي في كفالة أال 
مجموعة  على  حكرًا  المناخ  إزاء  المنعة  تكون 
التي  المحلية  والمجتمعات  البلدان  من  مختارة 
أزمة  آثار  يفاقم  مما  التكاليف،  تتحمل  أن  يمكنها 

المناخ على عدم المساواة.
فالحاجة ملحة إلى التحرك  العاجل لمكافحة تغّير 
المناخ، بوسائل مختلفة منها التنفيذ الكامل التفاق  
المتحدة  األمم  اتفاقية  بموجب  المعتمد  باريس 
اإلطارية بشأن تغّير المناخ. فلماذا التأخر؟ وصحيح 
أن هناك اهتمامًا متجددًا في العديد من البلدان في 
جميع أنحاء العالم في تسعير الكربون، إال أن مجرد 
مثااًل بسيطًاً يوضح الصورة: 5 في المائة فقط من 
االنبعاثات يغطيها سعر الكربون، وهي نسبة مرتفعة  
بما يكفي لتحقيق أهداف اتفاق باريس19. والبعض 
يرى أن تسعير الكربون لن يكون كافيًا، وأنه بداًل من 
الالزم  من  سيكون  السوق  إشارات  على  االعتماد 
والمجتمعات20.  االقتصادات  في  تحّوالت  إجراء 
يؤثر  أن  يمكن من خاللها  التي  المختلفة  واآلليات 
والسياسات  التكنولوجيا  نشر  على  المساواة  عدم 
التفاعل  على  تدل  بإيجاز،  آنفًا  استعرضت  التي 
المعقد بين تغّير المناخ وعدم المساواة، بل وكيف 
هو  كما  للعرقلة،  يتعرض  أن  المناخي  للعمل  يمكن 
 Mouvement des( حال حركة السترات الصفراء
بأنهم  الناس  شعور  مثال  ولعلها   ،)gilets jaunes

تعرضوا لإلهمال.
معًا  المناخ  وأزمة  المساواة  لعدم  وبالتصدي 
البشرية  التنمية  نحو  البلدان  تنتقل  أن  يمكن 
الشاملة للجميع والمستدامة. فعندما يكون تسعير 
حزم  من  أوسع  مجموعة  من  جزءًا  الكربون 
لعدم  التصدي  يمكن  االجتماعية،  السياسات 
تيسير  نفسه  الوقت  وفي  معًا،  والمناخ  المساواة 
تهيئ  أن  ويمكن  للناس.  اإلنسان  حقوق  إعمال 
السياسات المناخية حلقة مثمرة من االنخفاض في 
االنبعاثات من اآلثار المباشرة )مثل سعر الكربون( 
عدم  انخفاض  )مثل  المباشرة  غير  اآلثار  ومن 
المساواة، ما يمكن أن يمهد الطريق أمام سياسات 
الفصل، وكذلك  أكثر جرأة(. ويتناول هذا  مناخية 

الفصل 7، بعض هذه القضايا الرئيسية.

كيف يتداخل تغّير المناخ وعدم 
المساواة في التنمية البشرية

يبدأ هذا القسم بالتوسع إلى ما وراء عدم المساواة 
أوجه  ليتناول   الكربون،  انبعاثات  في  البلدان  بين 
القصة  إلى  فيضيف  البلدان،  داخل  المساواة  عدم 
تغّير  يخلفها  التي  األضرار  ماهية  حول  الشائعة 
مختلف  على  بالفعل  آثاره  انعكست  وكيف  المناخ، 
أبعاد التنمية البشرية. وأخيرًا، يلقي نظرة توضيحية 
إياه  واضعًا  المناخ،  تغّير  إزاء  المنعة  مفهوم  على 
ضمن اإلمكانات المعززة حيث يكمن احتمال التباعد.

 من عدم المساواة  في االنبعاثات 
إلى عدم المساواة في األثر: بعدان 

لإلجحاف المناخي

الدفيئة   غازات  أقوى  ليس  الكربون  أكسيد  ثاني 
بفعل  انتشارًا  األوسع  ولكن  المنشأ،  البشرية 
في   87 يمثل  )الذي  األحفوري  الوقود  احتراق 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  المائة من مجموع 
والنقل  الكهرباء  في   )2017-2008 الفترة  خالل 
الكربون  وانبعاثات   .21 األخرى واالستخدامات 
تنتشر على نطاق واسع ألنها متجذرة في األنماط 
أصحاب  أن  والواقع  واالستهالك،  لإلنتاج  الحالية 
يحاولون  األحفوري  الوقود  في  القوية  المصالح 

تركه على هذا النحو22.
وتستأثر أغنى البلدان بنصيب األسد من انبعاثات 
وال  5-2(؛  )الشكل  المتراكمة  الكربون  أكسيد  ثاني 
الملوثين على أساس نصيب  أعلى  اليوم من  تزال 
الفرد من مجموع االنبعاثات في البلد23. وأوجه عدم 
محوري  عنصر  المتراكمة  االنبعاثات  في  المساواة 
في الحوار العالمي بشأن تغّير المناخ، وال سيما من 
األعباء  في  والتشارك  المناخية،  العدالة  أجل 

والمسؤولية المتمايزة24.
داخل  المساواة  عدم  من  نفسه  النمط  وينسحب 
البلدان، حيث األسر المعيشية في أعلى  سلم توزيع 
الدخل مسؤولة عن انبعاثات الكربون لكل فرد اكثر 
الرغم من  التوزيع. وعلى  أدنى سلم  من األسر في 
بين  االنبعاثات  لتوزيع  مباشرة  طريقة  وجود  عدم 
تقريبات  إلى  باالستناد  تقديرات  تشير  األفراد، 
أكسيد  ثاني  مكافئ  االنبعاثات من  أن  إلى  معقولة 
من  المائة  في   10 فأول  مركزة:  العالمية  الكربون 
مطلقي االنبعاثات مسؤولون عن 45 في المائة من 
االنبعاثات العالمية، بينما آخر 50 مسؤولون عن 13 

يتمثل التحدي في كفالة 
أال تكون المنعة إزاء المناخ  
حكرًا على مجموعة مختارة 
من البلدان والمجتمعات 
المحلية التي يمكنها 
أن تتحمل التكاليف
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من أسباب التفاوت في 
تأثير تغّير المناخ والكوارث 
هو وجود عدم المساواة 

أصاًل؛ فيسير تغّير المناخ 
يدًا بيد مع الكوارث 

على خطوط التصدعات 
االجتماعية واالقتصادية 

القائمة، فتتفاقم آثارهما، 
وتتعمق تلك التصدعات

الشكل 2-5

 البلدان المتقدمة هي اليوم مسؤولة 
 عن غالبية انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون المتراكمة

المتوسطةالمنخفضة

مجموعة التنمية البش��ة

المرتفعة جدًاالمرتفعة

1

الحصة من االنبعا�ات المت�اكمة لثاني أكسيد الكربون
1750-2014 (بالنسبة المئوية)

66

26

7

Ritchie and المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.Roser )2018(

الشكل 3-5

 أول 10 في المائة من مطلقي االنبعاثات على الصعيد العالمي  من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، 40 في المائة في أمريكا الشمالية، و19 في المائة 
في االتحاد األوروبي

أم��كا الالتينية
9%

أم��كا
الشمالية 7%

البلدان الغنية
األخرى 4%

الصين
35% أم��كا

الشمالية
40%

الصين 10%

االتحاد األو�وبي
19%

أف��قيا الجنو�ية
2%

الهند
أم��كا1%

الالتينية
5%

البلدان
اآلسيوية األخرى

5%
البلدان الغنية
األخرى 6%

أعلى 10 في المائة من مطلقي االنبعا�ات: 
45 في المائة من االنبعا�ات في العالم

 
  

االتحاد ال�وسي/آسيا
الوسطى 7%

الش�ق األوسط
وشمال أف��قيا 5%

40 في المائة الوسط من مطلقي االنبعا�ات: 
42 في المائة من انبعا�ات العالم

االتحاد األو�وبي
18%

الهند
5%

أم��كا
الالتينية 6%

الش�ق األوسط
وشمال أف��قيا

7%

آسيا 8%

االتحاد ال�وسي/آسيا
الوسطى 7%

أف��قيا الجنو�ية
3%

أدنى 50 في المائة من مطلقي االنبعا�ات:
45 في المائة من انبعا�ات العالم

الش�ق األوسط
وشمال أف��قيا 4%

البلدان اآلسيوية
األخرى 23%

االتحاد ال�وسي/آسيا
الوسطى 1%

أف��قيا الجنو�ية
10%

الصين 16%

الهند
36%

.Chancel and Piketty 2015 :المصدر

من  المائة  في   10 أول  ويعيش  فقط.  المائة  في 
القارات، وثلثهم في  االنبعاثات  في جميع  مطلقي 

االقتصادات الناشئة )الشكل 3-5(25.
ويتراجع عدم المساواة على الصعيد العالمي في 
بين  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  االنبعاثات 

األفراد، بينما يزداد عدم المساواة  داخل البلد الواحد 
باطراد،  ويقارب حصة عدم المساواة بين البلدان في 
الكربون  أكسيد  ثاني  االنبعاثات من مكافئ  انتشار 
على الصعيد العالمي )الشكل 5-4(. وفي عام 1998، 
االنبعاثات من مكافئ  المساواة في  ثلث عدم  كان 
ثاني أكسيد الكربون العالمية يرجع إلى عدم المساواة 
داخل البلد الواحد؛ وبحلول عام 2013 وصلت هذه 

النسبة إلى مقدار النصف.
المناخ،  تغّير  أثر  إلى  االنبعاثات  من  وباالنتقال 
يؤدي عدم تخفيف آثار تغّير المناخ إلى دفع أوجه 
عدم المساواة في التنمية البشرية صعودًا من خالل 
االنكشاف والتعرض26، والنقاش  آليتين رئيسيتين: 
محتدم حول األهمية النسبية لكل منهما. ويستشف 
من هذا الفصل أن كالهما مهم. االنكشاف المتمايز 
حقيقة: فتغّير المناخ سيضرب المناطق المدارية أواًل 
المناطق  في  تقع  عديدة  نامية  وبلدان  وبقسوة، 
المدارية27. وفي الوقت نفسه، ال تملك البلدان النامية 
والمجتمعات الفقيرة والمعرضة للمخاطر من القدرات 
المناخ  تغّير  مع  للتكّيف  الغنية  البلدان  تملكه  ما 
والظواهر الجوية الشديدة. ومن أسباب التفاوت في 
تأثير تغّير المناخ والكوارث هو وجود عدم المساواة 
أصًال؛ فيسير تغّير المناخ يدًا بيد مع الكوارث على 
خطوط التصدعات االجتماعية واالقتصادية القائمة، 
وقد  التصدعات.  تلك  وتتعمق  آثارهما،  فتتفاقم 
انكشفت هذه التصدعات الكبيرة عندما ضرب إعصار 
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التعقيدات التي ينطوي 
عليها النظام المناخي 
تمّكن من حدوث نقاط 
وعتبات حرجة كثيرة

الشكل 4-5

 عدم المساواة في البلد الواحد في االنبعاثات 
 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ال يقل اآلن أهمية 
 عن عدم المساواة بين البلدان في دفع حركة انتشار 

االنبعاثات بمكافئ ثاني أكسيد الكربون

مستوى عدم
المساواة

2013
0.2

0.3

0.4

0.5

2008 2003 1998

داخل البلدان

�ين البلدان

 مالحظة: دليل ثيل، الذي يقيس انتشار توزيع متغّير يمكن تفكيكه بالكامل
 إلى عنصرين: ما بين المجموعات وداخل المجموعة الواحدة، بلغت قيمة 

 عنصره داخل البلد الواحد 0.35 في عام 2008، في حين بلغت قيمة عنصره 
 ما بين البلدان 0.40، أي أن عدم المساواة بين البلدان مثل 53 في المائة 

 من مجمل عدم المساواة.
.Chancel and Piketty 2015 :المصدر

كاترينا نيو أورليانز في عام 2005. ومثال أحدث هو 
عام  في  البهاما  جزر  في  دوريان  إعصار  خلفه  ما 
2019 من دمار وخسائر مأساوية في األرواح، وهو 
أقوى إعصار يضرب البلد منذ بدء حفظ السجالت 
. وقد تلقت الضربَة األقسى األحياُء  في عام 1851
العشوائية المكتظة بالمهاجرين من هايتي، ومعظمهم 
لجأوا هربًا من الزلزال المدمر الذي ضرب بلدهم في 

. عام 2010
االقتصاد  على  المناخ  تغّير  آثار  خضعت   وقد 
من  طائفة  أنتجت  نمذجة،  لتمارين  العالمي 
من  مجموعة  إلى  منها  كل  أّدى  التقديرات، 
تظهر  التقديرات،  هذه  ومن  والنتائج.  االحتماالت 
نقطتان رئيسيتان: أوال، تغّير المناخ يقّلص الناتج 
األجل  في  سيما  وال  العالمي،  اإلجمالي  المحلي 
الطويل، وأسوأ اآلثار على االقتصاد تقع في أماكن 
االتجاهات  وتجاوز  الحرارة30.  درجات  ارتفاع 
بالتحديات.  محفوف  أدق  تقديرات  إلى  العامة 
المناخ  لتغّير  االقتصادية  اآلثار  مدى  فتحديد 
يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين، ويتفاوت حسب 
وعدم  الجغرافي.  الموقع  منها  عديدة  متغّيرات 
تعقيدًا:  األمور  يزيد  المتغّيرات  تلك  قيم  اتساق 
من  إضافية  وحدة  كل  تتسبب  أن  المرجح  فمن 
الزمن31.  مر  على  صعودًا  يتدرج  بأثر  المناخ  تغّير 
النظام  عليها  ينطوي  التي  التعقيدات  وهذه 
حرجة  وعتبات  نقاط  حدوث  من  تمّكن  المناخي 

كثيرة، على غرار إمكانية وقوع أحداث كارثية ال 
وقد  منهجية32.  بصورة  النماذج  عمومًا،  تلتقطها، 
أن   )Martin Weitzman( ويتزمن  مارتن  زعم 
تلك  خصوصًا  مصطنعة،  كلها  األضرار  “داالت 
نماذج  لكن   ،33 القصوى” للحاالت  الموضوعة 
اقتصادية عديدة وواسعة االستخدام تعتمد على 
داالت الضرر “السلسة” التي قد تأخذ في االعتبار، 

بشكل كامل، إمكانية وقوع األحداث الكارثية34.
وقد حاولت البحوث، على مدى السنوات القليلة 
التقييم  نماذج  الحرجة في  النقاط  إدراج  الماضية، 
المتكامل. وعززت نتائج هذه الجهود النهج الوقائي 
اآلثار  تقديرات  إن  القول  وخالصة  المناخ35.  إزاء 
االقتصادية المترتبة على تغّير المناخ في المستقبل 
تشي بجو من التوافق الواسع النطاق بشأن اتجاهها. 
وعلى الرغم من عدم اليقين الغالب، تدعم تقديرات 
تكاليف األحداث الكارثية المحتملة، واألدلة العلمية 
القائلة  الحجج  األضرار  حجم  بشأن  المتراكمة 
بضرورة العمل المناخي المبكر36. فعلى سبيل المثال، 
هناك أدلة قوية على أن األضرار االقتصادية الناجمة 
عن المخاطر الطبيعية الشديدة ازدادت على الصعيد 
العالمي خالل العقود الماضية )الشكل 5-5(. وتفصح 
وعدم  المخاطر  تحسب  التي  النمذجة  نهج  بعض 
اليقين بتكاليف تترتب على التأخر في العمل الفاعل 
مع   وتتزايد  المناخ،  تغّير  آثار  من  التخفيف  َعلى 
الوقت )تترتب على كل خمس سنوات من التأخير 
كلفة قدرها 24  تريليون دوالر، وعلى كل 10 سنوات 

من التأخير كلفة قدرها 100 تريليون دوالر(37.
اآلثار السلبية لتغّير المناخ تطال الصحة والتعليم. 
تغّير  يسبب  أن  يتوقع  2030 و2050،  عامي  وبين 
سوء  من  إضافية  وفاة  حالة   250,000 المناخ 
الحراري38.  واإلجهاد  واإلسهال  والمالريا  التغذية 
للحرارة  الناس  من  الماليين  مئات  يتعرض  وقد 
يتحّول  أن  ويرجح   .2050 عام  بحلول  المميتة 
أنواع  مثل  األمراض،  لناقالت  الجغرافي  النطاق 
وقد  الضنك،  حمى  أو  للمالريا  الناقل  البعوض 
المحاصيل  انخفاض  يؤثر  أن  ويمكن  يتسع39. 
الزراعية بسبب التغّيرات في درجات الحرارة على 
سلبًا  يؤثر  الغذائي  األمن  وانعدام  الغذائي،  األمن 
عنه  غنى  ال  الجيدة شرط  والتغذية  التغذية.  على 
مرحلة  في  ونمائه   الطفل  ونجاة  الحمل  لسالمة 
من  تحد  أن  يمكن  عوامل  وهي  المبكرة،  الطفولة 
أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية )الفصل 2(. 
كما أنها مهمة أيضًا للمواظبة على الدراسة وحسن 
األداء  واإلنجاز40. وفي المقابل، يفاقم سوء التغذية 

حاالت المرض األخرى، مثل السل واإليدز.
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من المرجح أن تغّير المناخ 
قد أصبح فعاًل قوة 

دافعة لعدم المساواة 
في الدخل بين البلدان 

وداخلها. وهو يدفع أيضًا 
عدم المساواة في أبعاد 
أخرى من التنمية البشرية

الشكل 5-5

تتفاقم األضرار االقتصادية الناجمة عن المخاطر الطبيعية الشديدة
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األض�ار االقتصادية
(بمليا�ات الدوال�ات األم��كية)

مالحظة: البيانات هي التوزيع السنوي لألضرار  االقتصادية الناجمة عن 10,901 كارثة طبيعية وقعت في مختلف أنحاء العالم بين عامي 1960 و2015. وتلون الرسوم 
الصندوقية الجزئية بحسب العقد الزماني. والمفصل األسفل هو القيمة الوسطية، والخط األوسط هو الشريحة المئوية 75، والمفصل األعلى هو الشريحة المئوية 90 والخط 

 الدقيق األعلى هو الشريحة المئوية 99. ويتتبع الخط المتقطع األحمر التطور الزمني للشريحة المئوية 99.
.Coronese and others 2019 :المصدر

وبحلول نهاية القرن الحادي والعشرين قد تتسبب 
حالة  مليار   1.4 إلى  المخففة  غير  المناخ  تغّير  آثار 
وملياري  الجفاف،  ألحداث  سنويًا  إضافية  تعرض 
التي  الغزير  التهاطل  حالة تعرض إضافية ألحداث 
الفيضانات41. وآثار  بتزايد خطر  تتسبب، ال محالة، 
التنمية  ستعيق  العيش  سبل  على  الصدمات  هذه 
البشرية، وتؤثر على عوامل تتراوح بين توفر الغذاء 
والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية والتعليم 
األموال  من  الصحي  اإلنفاق  ويدفع  المدرسي. 
الفقر  إلى  نسمة  مليون  المائة  يقارب  ما  الخاصة 
المدقع كل سنة42، وحتى في الحاالت التي يتاح فيها 
التعليم مجانًا، قد تتسبب الصدمات لسبل العيش إلى 
تسرب كبير لألطفال من المدارس لممارسة األنشطة 
الصدمات  هذه  اجتمعت  فإذا  للدخل.  المدرة 
المترابطة والمتداخلة، ستؤدي إلى عواقب وخيمة 
على الصحة العقلية، وقد بدأ اإلقرار بذلك يظهر في  
االستراتيجيات الوطنية للصحة التي تضعها بلدان 

عدة للتكّيف مع تغّير المناخ43.
ومن المرجح أن تغّير المناخ قد أصبح فعًال قوة 
دافعة لعدم المساواة في الدخل بين البلدان وداخلها 
)اإلضاءة 5-1 في نهاية الفصل(، على النحو المبين في 

عدم  أيضًا  المناخ  تغّير  ويدفع  الفصل.  هذا  مطلع 
المساواة في أبعاد أخرى من التنمية البشرية. ويؤيد 
تحليل البيانات عن آخر 40 عامًا هذه النمط اإلجمالي: 
تضرب الصدمات المتصلة بدرجات الحرارة البلدان 
األفقر على نحو أقسى من البلدان الغنية44. وحتى وإن 
تمتعت البلدان األغنى ببعض المكاسب، بالمتوسط، 
جراء ارتفاع درجات الحرارة، فاألدلة تشير إلى أن 

البلدان كافة ستتأثر سلبًا بتغّير المناخ آخر األمر45.
وبالنسبة إلى الصحة، تبّين أدلة من دراسات تجريبية  

أجريت على نطاق واسع بشأن آثار المناخ التالي46:
األشخاص 	  نسبة  المناطق،  جميع  في  تتزايد، 

ويشكل  الحرارة.  ارتفاع  لمخاطر  المعرضين 
المسنون القسم األكبر من المعرضين لهذا الخطر 
)اإلضاءة 5-2 في آخر الفصل(. واإلجهاد الحراري 
وأمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الكلى 
المرض  لحاالت  العديدة  المسببات  بين  من  هي 
 2017 عام  وشهد  باالحترار47.  المتصلة  والوفاة 
االحترار،  بسبب  عمل  ساعة  مليار   153 خسارة 

بزيادة تفوق 62 مليار ساعة منذ عام 2000.
القابلية العالمية لتقل فيروس حمى الضنك آخذة 	 

عام  في  قياسيًا  مستوى  فبلغت  االزدياد48،  في 
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تتجمع األبعاد البيوفيزيائية 
واالجتماعية وتدفع 
نحو الوجهة نفسها: 
تفاقم عدم المساواة

أكثر  الظروف  أصبحت  أخرى،  وبعبارة   .2016
مؤاتاة النتقال حمى الضنك.

الصحراء 	  جنوب  في  المرتفعة  المناطق  في 
المالريا  نقل  قابلية  ارتفعت  الكبرى،  األفريقية 
بنسبة 27.6 في المائة منذ خط أساس عام 1950.

في 	  التغّيرات  أدت  البلطيق،  بحر  منطقة  في 
درجات حرارة سطح البحر إلى زيادة مطردة في 

قابلية تفشي وباء الكوليرا.
وحيث إن البلدان الفقيرة، وكذلك شرائح السكان 
تتحمل  البلدان،  مختلف  في  والضعيفة  الفقيرة 
الصحية هذه،  الظروف  أعباء  بدرجة غير متناسبة 
يضغط تغّير المناخ فعًال نحو مزيد من عدم المساواة 

في الصحة، بين البلدان وداخلها على حد سواء49.
يتسبب  النامية،  البلدان  من  العديد  وفي 
واألعاصير  والجفاف  الفيضانات  إزاء  االنكشاف 
أثناء مرحلة الحمل والطفولة المبكرة بأضرار على 
النتائج التعليمية والمعرفية في مراحل الحقة من 
التعرض  آسيا،  شرق  جنوب  في  فيرتبط،  الحياة. 
ما  فترة  خالل  المعدل  من  أعلى  حرارة  لدرجات 
قبل الوالدة والمراحل العمرية المبكرة مع انخفاض 
ألن  ربما  المدرسي،  التعليم  سنوات  عدد  في 
في  العلمي  التحصيل  على  سلبي  أثر  له  االحترار 
والرطب  الدافئ  المحلي  المناخ  ذات  المواقع 
المتقدمة  البلدان  بعض  أدلة، في  تاريخيًا50. وثمة 
التعرض لالحترار في فترة ما قبل  النمو، على أن 
الوالدة يزيد من خطر دخول األمهات للمستشفيات، 
ثانية خالل  للمستشفيات  الجدد  المواليد  وإدخال 
على  متباينة  آثار  مع  أعمارهم،  من  األولى  السنة 
توسع  إلى  تفضي  المختلفة  السكانية  الشرائح 
ولهذه  األمهات51.  صحة  حيث  من  بينها  الفوارق 
اآلثار المحتملة لتغّير المناخ على التعليم ونتائجه 

تداعيات واضحة على المساواة بين األجيال.
المناخ  تغّير  آثار  ما تكون  غالبًا  وكما ذكر سابقًا، 
تفاعًال بين االنكشاف والتعرض للمخاطر52. فيمكن 
للتعرض لهذه اآلثار فعًال أن يدفعه التعرض للمخاطر 
إلى مواقع  الضعيفة  المجموعات  بينما تدفع  إزائها 
جغرافية أقل أمانًا وأشد عرضة للكوارث، ال سيما 
في المناطق الحضرية53. وينتشر هذا التعرض لآلثار 
المدفوع بالتعرض للمخاطر إزائها. فمواقع المصانع 
الملوثة، والطرق السريعة، ومرافق إدارة النفايات54، 
ومطامر القمامة، والحدائق العامة، ومناطق الحفاظ 
من  وغيرها  المطارات56  وحتى  الطبيعة55،  على 
المناطق  في  توسيعها(  على  )عالوة  النقل  مراكز 
السكنية للمجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر أو 
تلك  افتقار  تستغل  قد  قرارات  على  يعتمد  بقربها 

المجتمعات إلى النفوذ، إما بشكل صريح أو ضمني. 
المحتملة  العثرات  تشمل  قد  المثال،  سبيل  على 
يكون  أن  )ويفترض  والمنافع  التكاليف  لتحليل 
الضمني  االستغالل  وكفؤًا(،  ومحايدًا  موضوعيًا 
للمجتمعات الضعيفة، من خالل إساءة تفسير القدرة 
على الدفع أو الرغبة في الدفع، فتستخف منهجيًا 

باحتياجات تلك المجتمعات ورغباتها57.
وإذا ما بحثنا في تأثير تغّير المناخ على المحاصيل 
المحاصيل،  في  التنويع  تحسين  فبدون  الزراعية. 
في  ملحوظ  انخفاض  إلى  المناخ  تغّير  سيؤدي 
المناطق وعلى  العديد من  الزراعية في  المحاصيل 
المناطق  وستشهد  والعشرين.  الحادي  القرن  مدى 
اآلن  تهديدًا  الغذائي  األمن  انعدام  فيها  يمثل  التي 
بتغّير  المتعلق  المساواة  وعدم  األكبر58.  االنخفاض 
على  ترتكز  بيوفيزيائية  ظاهرة  جزئيًا،  هو،  المناخ 
التمايز في االنكشاف. وفي المناطق التي ينخفض 
المناطق  الطبيعي )على غرار  المناخي  التقلب  فيها 
المدارية التي تقع فيها بلدان نامية عديدة(، ستبرز 
وتظهر  وأسهل59.  أسرع  بشكل  المناخية  العالمات 
البلدان األفقر ستشهد، عمومًا،  نمذجات حديثة أن 
تغّيرات تتصل بالطقس قبل البلدان الغنية. فيتوقع، 
مثًال، لدرجات الحرارة العليا والدنيا أن تتغّير بشكل 
الهند،  من  واسعة  وأرجاء  أفريقيا،  في  ملحوظ 
ومعظم أمريكا الجنوبية بعد احترار متوسطه 1.5 
درجة مئوية في العالم، ولكن المناطق الواقعة في 
خطوط العرض الوسطى لن تشهد تغّيرات كهذه إال 

بعد ارتفاع بمتوسط 3 درجات مئوية60.
وعدم المساواة الناجم عن تغّير المناخ هو أيضًا 
الناس  من  الضعفاء  منها  يعاني  اجتماعية.  ظاهرة 
بدرجة أكبر ألن المحاصيل، مثًال، تعتمد بدرجة أكبر 
على األحوال الجوية مع تناقص وسائل الري. وقد 
آليات  انحسار  مع  متقلبة  العيش  سبل  تصبح 
استقرار األسواق كمًا ونوعًا. ومع انخفاض الدخل 
والثروة، تنخفض قدرة الفقراء على تحمل الزيادات 
في أسعار المواد الغذائية. ومع القوانين التمييزية، 
منها  يعاني  التي  األمن  انعدام  أوجه  أعباء  تتزايد 
المهمشون. ومن المتوقع أن يؤدي تغّير المناخ إلى 
تفاقم أوجه الضعف هذه وغيرها، إذ تتجمع األبعاد 
الوجهة  نحو  وتدفع  واالجتماعية  البيوفيزيائية 

نفسها: تفاقم عدم المساواة61.
وقد بدأت النمذجات األخيرة بالتقاط التفاعل بين 
البيوفيزيائية وتلك االجتماعية، من خالل  األوجه 
للحبوب،  البلدان  إنتاجية  بين  المكاني  الترابط 
يؤثر  فال  التجارة.  خالل  من  المحققة  والمكاسب 
تغّير المناخ على محاصيل الحبوب في البلدان على 
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بدأت بلدان، بالفعل، 
باعتماد األدوات، وتنفيذ 

السياسات، واالستثمار 
في بناء المنعة إزاء تغّير 

المناخ وغيره من الصدمات، 
وذلك تحديدًا ألن الطرائق 

القديمة في معالجة 
األمور ما عادت كافية 

للقيام بهذه المهمة

يتسبب  بل  يستقل،  أو  بلد  كل  به  يتفرد  نحو 
بتغييرات إقليمية تؤثر على محاصيل البلدان بشكل 
بعضها  من  البلدان  اقتربت  كلما  تشابهًا  يزداد 
لضربة  النامية  البلدان  ستتعرض  ولذا،  جغرافيًا. 
محاصيل  انخفاض  مع  المناخ  تغّير  جراء  مباشرة 
البلدان  تشهد  حين  إضافية  وضربة  الحبوب، 
في  االنحسار  وهذا  مماثًال.  انخفاضًا  المجاورة 
اإلنتاجية عبر الشبكات التجارية المتجاورة سيقلص 
في  المساواة  عدم  يفاقم  وقد  التجارة،  مكاسب 
الدخل بين البلدان بنسبة 20 في المائة إضافية على 

مدى القرن الحادي والعشرين62.
مهمة في  االرتدادية  التغذية  آليات  كانت  لطالما 
باألنظمة  يتعلق  فيما  سيما  وال  المناخ،  علم 
التغذية  آليات  ظهور  ويتزايد  البيوفيزيائية. 
التجارية  اآلثار  قبيل  من  االقتصادية،  االرتدادية 
المحلي  الناتج  انخفاض  تأثير  وكذلك  الثانوية، 
اإلجمالي الناجم عن المناخ على انبعاثات الكربون. 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  لالنخفاضات  فيمكن 
إلى  المناخ أن تؤدي بدورها  بها تغّير  التي يتسبب 
انخفاض استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون على 
انبعاثات  فتنخفض  والعشرين.  الحادي  القرن  مدى 
الوقود األحفوري في بعض السيناريوهات بنسبة 13 
التغذية  آليات  آثار  إلزالة  كافية  وهي  المائة،  في 

االرتدادية جراء النظم الطبيعية63.
الحديث  التجريبي  التحليل  يتمم  أيضًا  وهنا 
أشارت  وقد  الدخل.  في  المساواة  عدم  توقعات 
دراسة، استخدمت فيها بيانات طولية من أكثر من 
إلى أن االحترار، منذ  بلدًا،  11,000 منطقة في 37 
عام 2000، جعل البلدان المدارية أفقر بنسبة ال تقل 
المائة مما كان يمكنها تحقيقه64. وتلقي  5 في  عن 
االنكشاف  أهمية  على  أيضًا  الضوء  الدراسة 
المتعلقة  المساواة  عدم  ألوجه  كآليتين  والتعرض 
بالمناخ: فالتفاوتات في اآلثار االقتصادية لالحترار 
من  أكبر  بدرجة  االنكشاف  في  الفوارق  تدفعها 
آلثار  يمكن  أخرى،  وبعبارة  التعرض.  في  الفوارق 
من  محلية  لمجتمعات  تمتد  أن  السلبية  االحترار 
بمعزل  الغني منها  التنمية. فليس  جميع مستويات 
الوحيد  منها  الفقير  وال  غناه،  بسبب  االحترار  عن 
من  جزءًا  ولكن  فقره.  بسبب  للمخاطر  المعرض 
التحدي يكمن في أن االنكشاف إزاء درجات الحرارة 

الضارة أكثر شيوعًا في المناطق الفقيرة.
صدارة  من  الدراسة،  إليه  توصلت  ما  وتطابق 
آثار  حول  أخرى  حديثة  دراسة  نتائج  االنكشاف، 
التغّير على التعليم في 29 بلدًا معظمها في المناطق 
المدارية. وخلصت الدراسة إلى أن المستوى التعليمي 

المعيشية ال تعزل األسرة عن اآلثار  لرئيس األسرة 
وفي  الضارة65.  المناخية  لألحداث  األجل  الطويلة 
األكثر  المعيشية  األسر  من  األطفال  يعاني  الواقع، 
تعليمًا من تبعات تعليمية أشد، إذ يتسبب االحترار 
أخرى،  ناحية  ومن  العلمي.  التحصيل  في  بتسوية 
توصلت دراسة حديثة استخدمت فيها بيانات تشمل 
أربعة عقود إلى نتائج هي على العكس التام: فالبلدان 
الغنية هي معزولة إلى حد أكبر من البلدان الفقيرة 

عن آثار تزايد درجات الحرارة66.
وبذلك يستمر الجدل حول سؤال محير ومقلق: 
أيمكن لتغّير المناخ أن يطغى على إمكانات االستجابة 
التنمية  مستويات  معظم  على  عادة  تتصور  التي 
إلى  فبالنسبة  جميعها؟  على  يكن  لم  إن  البشرية، 
لها تهديدًا وجوديًا،  المناخ  التي يمثل تغّير  البلدان 
البلدان  إلى  وبالنسبة  باإليجاب.  مدوية  فاإلجابة 
من  أهم  األمر  آخر  في  االنكشاف  كان  إذا  األخرى، 
عليها  مسألة  المناخ  تغّير  يكون  ال  فقد  التعرض، 

بالضرورة أن تنمو، أو “تتنامى” لتتجاوزها.
فقد بدأت بلدان، بالفعل، باعتماد األدوات، وتنفيذ 
تغّير  إزاء  المنعة  بناء  في  واالستثمار  السياسات، 
ألن  تحديدًا  وذلك  الصدمات،  من  وغيره  المناخ 
الطرائق القديمة في معالجة األمور ما عادت كافية 
للقيام بهذه المهمة67. وترسم البلدان مسارات مختلفة 
الذي  المؤلم  للواقع  االستجابة  محاولة  للتنمية، 
البيانات  فباتت  المناخ.  تغّير  مع  يتكشف 
الصناعية  األقمار  صور  فيها  بما  والتكنولوجيا، 
من  مهمًا  جزءًا  تعتبر  للجفاف،  المقاومة  والبذور 
الجهود التطلعية للتكّيف مع المناخ68. وكذلك حال 
القواعد المالية التي تساعد على حماية االقتصادات 
من الصدمات المناخية غير المتوقعة69. وعالوة على 
اقتصادي جيد.  استثمار  المنعة  فبناء  ما سبق،  كل 
فقد خلصت اللجنة العالمية المعنية بالتكّيف إلى أن 
كل دوالر من االستثمار في التكّيف قد يولد مكاسب 

قيمتها تتراوح بين الدوالرين والعشرة70.
فإذًا، ال تقوض التحاليُل التجريبية التي تركز على 
المسارات المدفوعة باالنكشاف، بالضرورة، مسوغاِت 
بناء المنعة. بل على العكس، إذ قد تقدم هذه البحوث 
دروسًا تاريخية بشأن األهمية الملحة للجهود الواعية 
لبناء المنعة. ويكمن التحدي، من منظور استشرافي 
لعدم المساواة، في التأكد من أن المنعة إزاء المناخ 
هي قدرة مشتركة على نطاق واسع، واستثمار في 
التنمية البشرية ككل، ال مجرد قدرة احتياطية لدى 
مجموعة مختارة من بلدان ومجتمعات يمكنها تحمل 
تكلفتها، فاالعتبار األخير يفسح مجااًل جديدًا للتباعد 

إزاء أزمة مناخ عالمية.
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والحظ بعض المحللين أن بعض آثار تغّير المناخ 
والنمو  السكاني  التغّير  آثار  من  أصغر  تكون  قد 
لدى  الفقر  بشأن  التوقعات  وتعتمد  االقتصادي71. 
سيناريوهات  على  االحترار  من  معينة  مستويات 
االحترار  على  اعتمادها  تقل عن  ال  بدرجة  التنمية 
 2011 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  سبر  نفسه72. 
الطرائق التي يمكن من خاللها لمختلف سيناريوهات 
البيئة وعدم المساواة أن تؤثر في التنمية البشرية 
والمتوسطة  المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان  في 

والمرتفعة والمرتفعة جدًا73.
وعالم يطغى عليه المزيد من عدم المساواة هو 
األمر،  آخر  في  وقوعه،  ويعتمد  محتمل،  مستقبل 
على الخيارات التي تتخذها المجتمعات. سيستمر 
تضييق  في  المناخ  تغّير  آثار  من  التخفيف  عدم 
نطاق الخيارات بمرور الزمن، وقد ترسخت بالفعل 
مخلفات  بسبب  المناخ  تغّير  ظواهر  بعض 
تغيير  الممكن  من  زال  ما  ذلك،  ورغم  االنبعاثات، 
الكثير. فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من 
غازات الدفيئة هي نتاج خيارات بشرية،  تتوسط 
ولكن  بيوفيزيائية،  عمليات  كبيرة  بدرجة  فيها 
ويمكن،   .74 واجتماعية اقتصادية  نظم  كذلك 
تعطي  التي  التنمية  مسارات  اختيار  بالمقابل، 
المتناسبة  غير  فاآلثار  والشمول.  للمنعة  األولوية 
السكانية  الفئات  )وكذلك  الفقيرة  البلدان  على 
البلدان( تعكس  الفقيرة والمعرضة للمخاطر داخل 
ولو  بها  تدفع  المساواة  عدم  من  هيكلية  أوجهًا 
الدخل  في  تلك،  المساواة  عدم  وأوجه  جزئيًا. 
التنمية  مكونات  من  وغيرها  والصحة  والثروة 
البشرية، إذا كانت تعود بدرجة كبيرة إلى الخيارات 
االجتماعية، وهو ما يحاجج به هذا التقرير، فمسار 
المناخ ومنحى تأثيره على عدم المساوة هو  تغّير 
زال  وما  كبيرة،  بدرجة  الخيارات  نتيجة  بطبيعته 

الوقت متاحًا التخاذ خيارات مختلفة.

 مسارات متباعدة في القدرة 
 على التكّيف مع تغّير المناخ: 

عودة إلى التقارب في اإلمكانات 
األساسية والتباعد في المعزز منها؟

توزيع  في  التفاوت  أوجه  في  القسم  هذا  ينظر 
اإلمكانات المتعلقة بالصمود إزاء الكوارث المتصلة 
التي  تلك  )ال  الصدمات  وآثار  الطبيعية.  بالمخاطر 
إلى  تعود  التي  ولكن  فحسب،  بالكوارث  ترتبط 
أسباب تتراوح بين النزاع وأزمات معدالت التبادل 
مختلف  على  عشوائيًا  موزعة  تبدو  ال  التجاري( 

بالفئات  أكبر  أضرار  إحداث  إلى  تنحو  بل  الفئات؛ 
-1980 الفترة  مدى  وعلى  للمخاطر.  تعرضًا  األشد 

2017، ُسجلت في البلدان النامية أزمات في التنمية 
النمو،  المتقدمة  البلدان  من  أعلى  بوتيرة  البشرية 
دليل  قيمة  في  السنوي  باالنخفاض  قياسًا  وذلك 
االنخفاضات  تلك  آثار  كانت  البشرية، وقد  التنمية 
فبلغ  النامية.  البلدان  على  أشد  الدليل  قيمة  في 
متوسط االنخفاض في قيمة دليل التنمية البشرية 
للبلدان  المائة  في   0.5 األزمات  مواجهة  عند 
للبلدان  المائة  أنه بلغ 1.2 في  النمو، غير  المتقدمة 

النامية )الشكل 6-5(.
عرضة  أشد  المنخفضة  البشرية  التنمية  وبلدان 
الصدمات،  جراء  واالقتصادية  البشرية  للخسائر 
الصدمات  بعض  أن  حين  وفي  مصادرها.  بجميع 
جميع  بين  آثارها  تساوي  قد  السلبية  الشديدة 
البلدان75، فسكان بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا 
يتمتعون  ألنهم  التكاليف  هذه  من  تحصينًا  أفضل 
وبقدرات  للصدمات،  لالستجابة  أوسع  بخيارات 
أفضل على التحرك، وبموارد أوفر من أجل التعافي. 
المنخفضة  البشرية  التنمية  بلدان  سكان  وأما 
المخاطر  جراء  بينهم  الوفيات  وقوع  فاحتمال 
الطبيعية المفضية إلى الكوارث أعلى بعشر مرات من 
والتكلفة  جدًا.  المرتفعة  البشرية  التنمية  سكان 
الناتج المحلي  للكوارث )كنسبة مئوية من  النسبية 
اإلجمالي( أدنى في بلدان التنمية البشرية المرتفعة 
األخرى  البلدان  في  منها  مرات  أربع  بحوالي  جدًا 

آثار الصدمات ال تبدو موزعة 
عشوائيًا على مختلف 
الفئات بل تنحو إلى 
إحداث أضرار أكبر بالفئات 
األشد تعرضًا للمخاطر

الشكل 6-5

 ازدادت أزمات التنمية البشرية تواترًا وعمقًا 
في البلدان النامية

المتقدمة  النامية

0.5

1.2

8.2 13.5

وتيرة االنخفاض في دليل التنمية البش��ة (بالنسبة المئوية)

متوسط االنخفاض في قيمة دليل التنمية البش��ة
(كنسبة مئوية من دليل التنمية البش��ة 

في السنة السابقة)

المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالنسبة إلى البلدان التي لديها بيانات 
سنوية خالل الفترة 1980–2017.
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الشكل 7-5

 كلما انخفض مستوى التنمية البشرية،
ازدادت الكوارث فتكًا
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الوفيات ج�اء الكوارث الط�يعية
في الفترة 2016-1997

(لكل مليون من السكان) 
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األض�ار ج�اء الكوارث الط�يعية في
الفترة 1997-2016 (بالنسبة المئوية
من النا�ج المحلي اإلجمالي لسنة واحدة)

مجموعة التنمية البش��ة
المرتفعة جدًاالمرتفعةالمتوسطةالمنخفضة

 مالحظة: البيانات هي متوسطات بسيطة لفئات التنمية البشرية. قيم البلدان 
هي مجموع عدد السكان أو الناتج المحلي اإلجمالي على مدى عشرين عامًا، 

 مقسومًا على عدد السكان أو الناتج المحلي اإلجمالي في سنة تمثيلية واحدة.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من قاعدة البيانات 

 الدولية للكوارث في مركز بحوث أوبئة الكوارث )www.emdat.be/database؛ 
اطلع عليها في 28 تشرين األول/أكتوبر 2019(.

الشكل 8-5

 في السلفادور وهندوراس، كان احتمال تأثر األفراد في الشرائح الخمسية الدنيا للدخل بالفيضانات واالنهيارات األرضية 
أعلى من غيرهم
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األض�ار المادية ج�اء الفيضانات
(بالنسبة المئوية من السكان لكل ش��حة من الدخل)

األض�ار المادية ج�اء االنهيا�ات األرضية
(بالنسبة المئوية من السكان لكل ش��حة من الدخل)

تيغوسيغالبا (هندو�اس)سان سلفادور (السلفادور)

الخمس

.Fay )2005( باالستناد إلى ،Hallegatte and others )2017( :المصدر

إال،  ليس  داللية  النتائج  أن هذه  بيد   .)7-5 )الشكل 
لالنخفاض  األوسع  السياق  في  اعتبارها  وينبغي 
العالمي في عدد ضحايا مخاطر الطبيعية، والتزايد 
المتسارع في األضرار االقتصادية، مع آثارها الموزعة 
على نحو غير متساو على المناطق المناخية، وذلك 

حسب طبيعة المخاطر76.
الغالب، تمتلك مصادر أقل  النامية، في  والبلدان 
للحؤول دون الكوارث المرتبطة المخاطر الطبيعية 
وإنفاذها،  البناء  قوانين  فدعم  لها77.  واالستجابة 
خطط  وإعداد  وصيانتها،  األساسية  البنى  وإنشاء 

الطوارئ، وغير ذلك من االستثمارات، يتطلب توفر 
الموارد. وحيث إن الفقر والحرمان أكثر انتشارًا في 

البلدان النامية، فسكانها أشد تعرضًا للمخاطر78.
وفقًا  الكوارث  آثار  البلدان، فتختلف  داخل  وأما 
يتأثروا  أن  يرجح  من  هم  األفقر  فالسكان  للدخل. 
بالمخاطر الطبيعية. ففي 12 من 13 دراسة قطرية 
تأثروا  الذين  الفقراء  نسبة  كانت  نامية،  لبلدان 
وفي  غيرهم79.  من  أعلى  الطبيعية  بالمخاطر 
السلفادور وهندوراس، كانت احتمالية تأثر األفراد 
بالفيضانات  للدخل  الدنيا  الخمسية  الشرائح  في 
واالنهيارات األرضية أعلى من غيرهم )الشكل 8-5(.
وقد أحرز تقدم في كبح آثار الصدمات المتكررة 
الكامنة خلف الكوارث. ورغم وقوع عدد كبير من 
الضحايا الذين كان من الممكن تفادي وقوعهم جراء 
الفيضانات والجفاف والزالزل، فقد انخفض مجمل 
عدد الضحايا المسجلين لكل حدث. فقد كان عدد 
وسبعيناته  الماضي  القرن  ستينات  في  الوفيات 
ضعف المسجل على مدى آخر عشرين عامًا، مع أن 
نسبة  إال  يشكل  ال  آنذاك  المسجل  األحداث  عدد 
)الشكل  األخيرة  اآلونة  خالل  المسجل  من  ضئيلة 
من  الوقاية  في  الجيد  العمل  ذلك  ويعكس   .)9-5

الكوارث، واإلعداد لها، واالستجابة لها. 
وقد حشدت الصكوك الدولية  التي مهدت الطريق 
أمام إطار سنداي للحد من الكوارث والمخاطر )2015(، 
على غرار استراتيجية يوكوهاما )1994(، وإطار عمل 
هيوغو )2005(، أصحاب المصلحة في جميع أنحاء 
مخاطر  من  الحد  في  االستثمار  أجل  من  العالم 
النامية  البلدان  تتقارب  لذلك،  ونتيجة  الكوارث80. 

والمتقدمة النمو في انخفاض التعرض للمخاطر81.
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الشكل 9-5

سجل في العقد األول من القرن الحالي عدد من الوفيات أقل من ستينات وسبعينات القرن الماضي، رغم ازدياد تواتر وقوع 
الكوارث الطبيعية
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.)www.emdat.be/database( المصدر: قاعدة البيانات الدولية للكوارث في مركز بحوث أوبئة الكوارث

غير أن التقدم المحرز في الحد من العدد المطلق 
للوفيات يبدو وأنه يراوح مكانه منذ تسعينات القرن 
الماضي، ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لقوتين. 
إحداهما هي التقدم المتزايد في تدابير التكّيف، التي 
للتصدي  األوسع  اإلعداد  حول  التقارب  إلى  أدت 
تواتر  ازدياد  هي  والثانية  المتكررة.  لألحداث 
يزيد  بما  المناخ وشدتها،  بتغّير  المتعلقة  الصدمات 
الكلفة البشرية في المناطق األفقر، ويحدث أوجهًا 
الذي  التوليفي  التقرير  حذر  وقد  المساواة.  لعدم 
بتغّير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  أصدرته 
انبعاثات  “استمرار  أن  من   2014 عام  في  المناخ 
غازات الدفيئة سوف يسبب المزيد من االحترار ]...[ 
ويزيد احتمال وقوع آثار شديدة وشاملة ال رجعة 
عنها على البشر والنظم البيئية”82. كما أفاد التقرير 
غير  نحو  على  “موزعة  المناخ  تغّير  مخاطر  بأن 
من  المحرومين  على  إجمااًل  وتتعاظم  متناسب، 
األفراد والمجتمعات المحلية في البلدان على جميع 
إصابة  احتمال  إن  وحيث  التنمية”83.  مستويات 
أن  المناخ  لتغّير  يمكن  أكبر،  بالكوارث  المحرومين 
يرسخ الحلقات المفرغة من تدني النواتج والفرص84.
المناخ،  بتغّير  المتعلقة  بما فيها تلك  والصدمات، 
السنغال،  ففي  الفقر.  براثن  نحو  الناس  تدفع  قد 
تشير بيانات من الفترة 2006-2011 إلى أن إمكانية 
الكوارث  من  المتضررة  المعيشية  األسر  وقوع 
المائة على  الفقر تزيد بنسبة 25 في  الطبيعية في 
غيرها85. إال أن آثار الكوارث الطبيعية ال تنحصر في 
الدخل. فاألطفال الذين يولدون أثناء الجفاف، وفقًا 

عرضة  أكثر  والنيجر،  وكينيا  إثيوبيا  من  لبيانات 
المناخية  والصدمات  التغذية86.  سوء  من  للمعاناة 
في الكاميرون تحد من فرص الفتيات إلنهاء التعليم 
االبتدائي بما يبلغ 8.7 نقطة مئوية. وفي منغوليا، 
الدراسة  إتمام  احتمال  من  الغابات  حرائق  تحد 

الثانوية بما يبلغ 14.4 نقطة مئوية87.
وقد يزيد تغّير المناخ من النزوح القسري للسكان. 
من  حالة  مليون   18.8 حوالي   2017 عام  فشهد 
 135 في  وذلك  بالكوارث،  ترتبط  الداخلي  النزوح 
بلدًا وإقليمًا، وقد تسببت بمعظمها الفيضانات )8.6 
مليون حالة( والعواصف بما فيها الزوابع واألعاصير 
من  بلدانًا  أن  ورغم  حالة(.  مليون   7.5( والتيفون 
الكوارث، حدثت  بتلك  تأثرت  مختلفة  دخل  فئات 
نامية، حيث يزيد  بلدان  النزوح في  معظم حاالت 
الكوارث  جراء  مأوى  بال  الناس  يصبح  أن  خطر 

بثالث أضعاف على البلدان المتقدمة النمو88.
وإجمااًل، تختلف آثار تغّير المناخ التي تظهر في 
مع  العالم،  في  أخرى  إلى  منطقة  من  الكوارث 
وإمكانية  األحداث  طبيعة  من  كل  في  تحّوالت 
القدرة على قياس اآلثار  وقوعها. وهذا يؤثر على 
وصياغة السياسات )اإلطار 5-3(. ويبدو أن البلدان 
الموارد  من  أوسع  مجموعة  لديها  النمو  المتقدمة 
للصدمات  التأهب  من  تمكنها  التي  والمؤسسات 
بالمناخ،  المتعلقة  تلك  ذلك  في  بما  المفاجئة، 

واالستجابة لها على نحو أفضل89.

حيث إن احتمال إصابة 
المحرومين بالكوارث أكبر، 
يمكن لتغّير المناخ أن 
يرسخ الحلقات المفرغة 
من تدني النواتج والفرص
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تصبح أوجه عدم المساواة 
البيئية بمنزلة عدسة 

مكبرة تتيح فهم األشكال 
األخرى من عدم المساواة 
ومعالجتها، وتوزيع النفوذ 

والقدرة على صنع القرار 
على نطاق أوسع

اإلطار 3-5

حين ال يعود التاريخ دلياًل جيدًا

عندما يتكرر وقوع حدث، من المرجح أن تتكّيف المجتمعات 
معه من خالل التعرف على أربعة من أوجهه:

طبيعة الصدمة.	 
احتمال حدوث الصدمة.	 
آثار الصدمة على الرفاه.	 
اإلجراءات الرامية إلى الحد من األضرار.	 

مسترشدة  الزمن،  بمرور  العامة  المعارف  فتتراكم 
التدابير  بشأن  الدروس  وتستفاد  التاريخية،  بالظروف 
الناجعة للحد من آثار الصدمات السلبية. ولذا، حين تكون 
األحداث غير مؤكدة، إال أن آثارها “معروفة” من التجربة 
النهائية  والنتيجة  التكّيف.  آليات  تطوير  يسهل  التاريخية، 
للصدمات1.  السلبية  اآلثار  انخفاض كبير في  هي حدوث 
المجتمعات،  جميع  في  التكّيف  من  النوع  هذا  ويقع 

مختلفة. بطرائق  ولكن 
تاريخيًا،  المعتاد  خارج  أحداث  تقع  حين  ذلك،  ومع 
الهامة  بالجوانب  التنبؤ  على  القدرة  كثيرًا   تتدنى 

أن  يبدو  المناخ،  تغّير  ومع  سابقًا.  المبينة  األربعة 
تواجه،  العالم  أنحاء  جميع  في  المحلية  المجتمعات 
خارج  الصدمات  )أي  “المفاجآت”  متسارعة،  وبوتيرة 

التاريخية(2. الخبرات 
البنية األساسية للصدمات مع تغّير المناخ،  وال تختفي 
أطر  معها  تصبح  قد  مختلفة  عملية  إلى  تتطور  بل 
تغّير  آثار  بعض  تتخذ  وقد  مكتملة.  غير  الحالية  السياسات 
المناخ شكل ما يسمى بـ”البجعات السوداء”، أي أحداث 
تمتلك  فال  آثارها  تعظم  ولكن  وقوعها  احتمال  ينخفض 
لها.  االستجابة  إمكانات  والخاصة  العامة  المؤسسات 
بالكامل،  مجهولة  اآلثار  تكون  تكاد  أخرى  حاالت  وفي 
وال يمكن التنبؤ بها، كما هو الحال لدى رصد أحداث لم 
الجديدة(.  القياسية  الحرارة  درجات  )مثل  قبل  من  تشهد 
المناخ،  تغّير  التكّيف مع  النجاح في  القدرة على  وتعتمد 
للتأهب  معزز  نظام  لوضع  الموارد  توفر  على  األمر،  آخر 

واالستجابة3.

مالحظات
1. يمكن مثاًل، الرجوع إلى )2016( Clarke and Dercon.  لالطالع على مثال يستند إلى تأثير المناخ على درجة حرارة المحيطات، االطالع على )Pershing and others )2019؛ وبالنسبة إلى 
على   االطالع  المفاجئة،  للصدمات  لالستجابة  االرتدادية،  من  بداًل  تطلعية،  قدرة  تطوير  بضرورة  يتعلق  ما  في  المترتبة  اآلثار  قدرة  تطوير  إلى  الحاجة  حيث  من  التبعات، 

.Farid and others )2016( يمكن االطالع، مثاًل، على  . 
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

تفشي أوجه عدم المساواة 
 واإلجحاف البيئية: نظرة عالمية

إلى النفايات واستهالك اللحوم 
واستخدام المياه

ألوجه عدم المساواة واإلجحاف البيئية جذور أعمق 
البيئية  العدالة  ولحركة  الراهنة90.  المناخ  أزمة  من 
روابط قوية مع حركات العدالة االجتماعية األخرى91.
عدم  أوجه  تتعلق  ال  المطاف،  نهاية  وفي 
المساواة البيئية، وال العدالة البيئية، بالبيئة فقط. 
وقوانين  مشنِّعة،  اجتماعية  أعراف  عن  تعبر  بل 
لعدم  تجليات  بدورها  هي  تمييزية،  وممارسات 
منها  العديد  يتخذ  مختلفة،  أبعاد  في  المساواة 
شكل أوجه عدم المساواة األفقي92. وبذلك تصبح 
مكبرة  عدسة  بمنزلة  البيئية  المساواة  عدم  أوجه 
المساواة  عدم  من  األخرى  األشكال  فهم  تتيح 
صنع  على  والقدرة  النفوذ  وتوزيع  ومعالجتها، 

القرار على نطاق أوسع.
ما زال العديد من أوجه عدم المساواة واإلجحاف 
البيئية قائمًا في جميع أنحاء العالم. وهذه األوجه 
النفوذ  الفوارق في  كثيرة، ومنتشرة، وراسخة ألن 
)وفي كيفية بسطه( هي أيضًا كذلك. وتعمل أوجه 
فتعيد  نطاقات عديدة،  البيئية على  المساواة  عدم 

من  يظهر  كما  وترسخها،  مألوفة  تدرجات  إنتاج 
المناخ في مواضع أخرى من هذا  المناقشات حول 
التقرير. ويلقي الجزء المتبقي من هذا الفصل نظرة 
واللحوم  النفايات  أشكال  في  وذلك  بعضها،  على 

واستخدام المياه.

النفايات

أشكال  في  غالبًا  مواد،  تدفق  من  النفايات93  تأتي 
منتجات، عبر شرائح المجتمع. والمزيد من النفايات 
يعني، على العموم، تزايدًا في استخراج المواد الخام 
في المراحل األولية، من التعدين إلى إزالة الغابات، 
الموائل  على  سلبية  آثار  من  ذلك  يصاحب  ما  مع 
الطبيعية. كما يعني المزيد من تحويل المواد الخام 
في  كثافة  على  عادة  ذلك  وينطوي  منتجات،  إلى 
استخدام الطاقة في الصناعة )وخاصة من الوقود 
األحفوري(، واستهالك المياه وانبعاث الملوثات عبر 

شبكات مترابطة.
من  وهي  والطاقة.  النقل  النفايات  إدارة  تتطلب 
ويعود  المناخ.  تغّير  في  اإلسهام  الشديدة  العوامل 
لغازات  العالمية  المائة من االنبعاثات  حوالي 5 في 
النسبة  تشمل  )وال  النفايات  إدارة  إلى  الدفيئة 
االنبعاثات جراء النقل(، ويدفعها بالدرجة األولى هدر 
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ينتهي أكثر من 270,000 
طن من النفايات 
البالستيكية في المحيطات 
في العالم، حيث تركزها 
الدوامات المائية في 
رقع هائلة من القمامة

الشكل 10-5

متوسط ما ينتجه كل فرد من النفايات أكبر في البلدان الغنية
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األغذية وسوء اإلدارة94. وحين تحرق النفايات في 
والمخاطر  الهواء  تلوث  في  تساهم  الطلق،  الهواء 
القمامة،  مطامر  في  تودع  وعندما   الصحية؛ 
التربة  في  السموم  تطلق  أن  ويمكن  حيزًا   تشغل 

والمياه الجوفية.
المائية  المجاري  إلى  طريقها  النفايات  تجد  كما 
من  طن   270,000 من  أكثر  فينتهي  والمحيطات. 
العالم،  في  المحيطات  في  البالستيكية  النفايات 
من  هائلة  رقع  في  المائية  الدوامات  تركزها  حيث 
القمامة95. وقد حدد حتى اآلن ثالث من هذه الرقع: 
القمامة  )رقعة  الهادئ  المحيط  شمال  في  واحدة 
جنوب  في  وواحدة  الهادئ(،  المحيط  في  الكبرى 
المحيط  شمال  في  وأخرى  الهادئ،  المحيط 
في  الكبرى  القمامة  رقعة  مساحة  تبلغ  األطلسي96. 
المحيط الهادئ 1.6 مليون كيلومتر مربع )أي ثالثة 
أضعاف مساحة فرنسا(، وتوجد في أجزاء منها ما 
للكيلومتر  البالستيك  يزيد على 100 كليوغرام من 
المربع97. ويمكن للمنتجات البالستيكية أن تدور في 
المحيطات لسنوات، لتتحلل تحت أشعة الشمس إلى 
حساء  يشبه  فيما  فتتشكل  بالستيكية،  جسيمات 
تنحصر  وال  واألسماك98.  الطيور  تستهلكه  مفلفًال 
وثق  بل  البحر؛  سطح  في  البالستيكية  الجسيمات 
وجودها في أعمدة المياه وتجمعات الحيوانات في 
أعماق البحار99. وقد يتبّين أن أكبر حيز للحياة على 

خزانات  أكبر  يتضمن  البحار،  أعماق  أي  األرض، 
في  أيضًا  عليها  عثر  التي  البالستيكية،  الجسيمات 

الغالف الجوي والجبال النائية100.
طن  ملياري  من  أكثر  العالم  ولد   ،2016 عام  في 
لكل  أو 0.74 كيلوغرام  الصلبة،  النفايات  متري من 
شخص يوميًا، وهو متوسط يتفاوت كثيرًا من بلد 
وفي  كليوغرام(101.   4.54 إلى   0.11 )بين  آخر  إلى 
أن  يتوقع  حالها،  على  األمور  بقاء  سيناريو  إطار 
يتنامى مجمل  إنتاج النفايات ليبلغ 3.4 مليار طن 
متري بحلول عام 2050، وأن يشهد نموه األسرع في 
بلدان الدخل المنخفض ليتضاعف ثالث مرات بحلول 
عام 2050. ومتوسط ما ينتجه كل فرد من النفايات 
األفقر  البلدان  في  وأقل  األغنى،  البلدان  في  أكبر 

)الشكل 10-5(.
بلد إلى آخر،  النفايات من  وتتباين معدالت جمع 
وداخل البلد الواحد. فيكاد يشمل الجميع في بلدان 
المناطق  بين  يذكر  تفاوت  ودون  المرتفع،  الدخل 
الحضرية والريفية. وتتراجع معدالت جمع النفايات 
في مستويات الدخل األقل، مع بروز تفاوت صارخ 
من  ويتخلص  والريفية.  الحضرية  المناطق  بين 
الصعيد  على  النفايات،  من  المائة  في   40 حوالي 
العالمي، من خالل مطامر القمامة، مقابل ثلث يلقى 
في الهواء الطلق. والغالبية العظمى من النفايات في 
الطلق،  الهواء  في  تلقى  المنخفض  الدخل  بلدان 
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الماشية هي أكبر 
مستخدم زراعي للموارد 
من األراضي، فالمراعي 

واألراضي الزراعية 
المخصصة إلنتاج األعالف 

تمثل حوالي 80 في 
المائة من مجمل 
األراضي الزراعية

وتتناقص نسبة اإللقاء في الهواء الطلق مقابل ازدياد 
نسبة مطامر القمامة مع ازدياد مستوى الدخل في 
البلد. ويستخدم الترميد، بالدرجة األولى، في بلدان 
الدخل المتوسط األعلى والدخل المرتفع. وعادة ما 
تفوق كمية النفايات الصناعية بكثير كمية النفايات 
البلدية الصلبة، وتتدرج على نحو حاد وفقًا لمستوى 
دخل البلدان. وعلى العموم، ال تمثل إعادة التدوير 
بلدان  إال في  النفايات  للتخلص من  وسيلة معتبرة 

الدخل المرتفع102.
الحضرية  المناطق  بين  الفوارق  إلى  وباإلضافة 
جلي  النفايات  حيث  من  المساواة  عدم  والريفية، 
داخل البلدان103. فمواقع النفايات، والمصانع الملوثة، 
وضوضائها  بصخبها  السريعة  والطرق  والمطارات 
منفرة للنفوس، وخطرة على الصحة، فال يكاد مجتمع 
محلي يرغب في وجودها قربه. ولذا، فوقوعها في 
المجتمعات المحلية األفقر يعكس أشكااًل أخرى من 

عدم المساواة.

استهالك اللحوم

العيش  سبل  أجل  من  مهم  الحيواني  اإلنتاج 
واالقتصادات. ويعمل فيه ما ال يقل عن 1.3 مليار 
شخص في جميع أنحاء العالم، ويدعم سبل عيش 
معظمها  فقيرة  معيشية  أسرة  مليون   600 حوالي 
في البلدان النامية104، حيث يمثل ما نسبته 20 في 
واألغذية  الزراعي.  اإلنتاج  مجمل  من  المائة 
الحيوانية المصدر مكونات مهمة في النظم الغذائية 

الصحية والمغذية، وتساهم بشكل خاص في  نمو 
وتشمل  اإلدراكي.  وتطورهم  المتوازن  األطفال 
فوائد الماشية العديدة أنها تساعد على حماية األسر 
غرار  على  السلبية،  الصدمات  آثار  من  المعيشية 

حاالت الجفاف105.
من  للموارد  زراعي  مستخدم  أكبر  هي  الماشية 
األراضي، فالمراعي واألراضي الزراعية المخصصة 
من  المائة  في   80 حوالي  تمثل  األعالف  إلنتاج 
مجمل األراضي الزراعية )بينما ال تمثل إال 37 في 
المائة من البروتينات المستهلكة على صعيد العالم، 
بعد شمول  الحرارية  السعرات  من  المائة  في  و18 
خمس  ويوّجه  المائية(106.  األنواع  تربية  منتجات 
إنتاج  إلى  العالم  في  المتاحة  العذبة  المياه 
الماشية107. ترتبط كثافة استخدام الماشية للموارد 
ارتباطًا وثيقًا، وبصورة مباشرة وغير مباشرة، مع 
نظم  في  الطاقة  استخدام  في  الكفاءة  قلة  أوجه 
النباتية  المواد  ومعظم  الحيوانية.  األغذية  إنتاج 
األعالف،  فيها  بما  الحيوانات،  تتناولها  التي 
تخزينها  من  بداًل  نفسها  الحيوانات  تستخدمها 
وتختلف  البشري.  لالستهالك  دهون  أو  كعضالت 
نسب الخسارة، لكنها تقّدر بأنها عالية وقد تبلغ 90 
إلى  بالنسبة  الحيوانات،  يجعل  ما  المائة108،  في 
البشر، مصدرًا غير كفؤ للسعرات الحرارية. فمقابل 
كل سعرة حرارية، يتطلب إنتاج األغذية الحيوانية 
أراٍض وموارد أكثر بكثير من تلك التي تتطلبها كمية 

مكافئة من األغذية النباتية109.

اإلطار 4-5

آثار التحّول في النظم الغذائية العالمية على التنمية البشرية المستدامة

تحّول النظم الغذائية العالمية نحو مزيد من األغذية النباتية، 
وإلى اتباع المبادئ العامة للتغذية الجيدة، سيؤثر على أبعاد 
عدة للتنمية البشرية المستدامة، بالمجمل وكذلك من حيث 
التوزيع. وسيستفيد  من ذلك المناخ أيضًا. ويشير تقدير إلى أن 
غازات  انبعاثات  ستخفض  الغذائية  النظم  في  التغييرات 
الدفيئة المتصلة باإلنتاج الغذائي بنسب تتراوح بين 29 و70 
في المائة بحلول عام 2050 1.  وعلى أساس نصيب الفرد، 
ستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان األغنى كما 
في البلدان األفقر، فيتقلص عدم المساواة بينهما من حيث 
انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون2. والمحرك األساسي 
تحمل  التي  الحمراء،  اللحوم  تخفيضات استهالك  لذلك هو 
االستعراضات  من  سلسلة  أن  )مع  للصحة3  فوائد  أيضًا 

المنهجية، التي لم تخُل من الجدل، شككت في مدى تأثير 
تحسين  والمجهزة على  الحمراء  اللحوم  استهالك  الحد من 
آثار  عديدة  دراسات  وقدرت  الرئيسية(4.  الصحية  المؤشرات 
خفض  منها  عدة  متغّيرات  على  المغذية  النباتية  النظم 
يشترك  ال  الفوائد  هذه  ولكن  الوفيات5.  معدالت  مجموع 
فيها الجميع على قدم المساواة. فعلى أساس نصيب الفرد، 
قد تستفيد بلدان الدخل المرتفع والمتوسط بدرجة أكبر نتيجة 
استهالك  وتدني  الخضراء  اللحوم  استهالك  من  التخفيف 
الطاقة6. ولذا، قد يحسن التحّول العالمي نحو نظم غذائية 
العالمي  الصعيد  على  الصحة  ومغذية  ومستدامة  نباتية 
في  المساواة  عدم  أنواع  بعض  يزيد  قد  أنه  غير  المجمل، 

الصحة بين البلدان سوءًا.

مالحظات
 Han and others forthcoming; Vernooij and others forthcoming; .4  .Springmann and others 2016   .Springmann and others 2016  .Springmann and others 2016 .1
  .Johnston and others )forthcoming(و Carroll and Doherty )2019( يمكن اإلطالع أيضًا على .Zeraatkar, Han and others forthcoming; Zeraatkar, Johnston and others forthcoming

.Springmann and others 2016 .6  .Key and others 2009; Le and Sabaté 2014; Orlich and others 2013; Springmann and others 2016; Tilman and Clark 2014 .5
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نسبة تصل إلى 80 في 
المائة من انبعاثات غازات 
الدفيئة التي ينتجها القطاع  
الزراعي العالمي تتأتى من 
إنتاج الماشية، الذي يضيف 
7.1 جيجا طن من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون 
سنويًا، أو 14.5 في 
المائة من انبعاثات غازات 
الدفيئة البشرية المنشأ 
على الصعيد العالمي

الشكل 11-5

البلدان النامية ستكون هي المحرك للنسبة األكبر من ارتفاع إنتاج اللحوم حتى عام 2030
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.FAO 2018 :المصدر

ونسبة تصل إلى 80 في المائة من انبعاثات غازات 
الدفيئة التي ينتجها القطاع  الزراعي العالمي تتأتى 
من إنتاج الماشية، الذي يضيف 7.1 جيجا طن من 
في   14.5 أو  سنويًا،  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ 
المنشأ  البشرية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  المائة 
على الصعيد العالمي110. تنبثق االنبعاثات عبر سلسلة 
اإلمداد، وتشمل أهم مصادرها على مستوى المزارع 
إنتاج العلف، والتخمر المعوي، والفضالت الحيوانية 
واألبقار  األراضي111.  استخدام  في  والتغّيرات 
مسؤولة عن نحو ثلثي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد 
المقام األول  بالماشية، وذلك في  المتصلة  الكربون 
غازات  أحد  وهو  الميثان،  غاز  انبعاثات  شكل  في 
الدفيئة، وقدرته على حبس الحرارة أعلى بثالثين 

ضعفًا من ثاني أكسيد الكربون112.
من  الحد  سبل  أحد  هو  المزرعة  إدارة  وتحسين 
هذه اآلثار البيئية وغيرها. وتتباين انبعاثات غازات 
الدفيئة بشكل كبير من مزرعة إلى أخرى بالنسبة إلى 
الماشية  وليست  الزراعية.  المنتجات  من  العديد 
استثناء. وإذا صنفت مزارع األبقار كمصادر النبعاثات 
غازات الدفيئة، ينتج أعلى 10 في المائة منها تلك 
الغازات لكل وحدة من البروتين بحجم يفوق بـ12 
ضعفًا ما ينتجه أدنى 10 في المائة. فتتركز المشكلة 
معظم  ويصدر  التصنيف،  هذا  سلم  أعلى  في 
االنبعاثات التي تتأتى من رعاة البقر من أعلى 25 في 

المائة تأثيرًا من بين المنتجين. وال يرجح نجاح نهج 
موحد مالئم الجميع، بيد أن فرصًا كثيرة تتوفر للحد 
من التفاوت بين المزارع والتخفيف من اآلثار البيئية 
إلنتاج األبقار والماشية، بل اإلنتاج الزراعي عمومًا. 
والحد من الخسائر في سلسلة اإلمداد خيار ممكن 
آخر، وكذلك الحد من الطلب على اللحوم حيثما كان 
ذلك ممكنًا ومناسبًا. فمثًال، وعلى أساس كل وحدة 
التي  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تفوق  البروتين،  من 
ما  األبقار  المائة من منتجي  أدنى 10 في  يصدرها 

يصدره منتجو البازالء بنحو 36 ضعفًا113.
وتفوق الفوائد البيئية المترتبة على تغيير النظم 
الغذائية ما يمكن للمنتجين أنفسهم تحقيقه )اإلطار 
5-4(114. إال أن االتجاه يتخذ منحًى معاكسًا، ويعزى 
ذلك في المقام األول إلى النمو السكاني، ولكن أيضًا 
على  الطلب  زيادة  إلى  تؤدي  أخرى  متغّيرات  إلى 
العمراني  التوسع  غرار  على  الحيوانية،  األغذية 
بين  فارتفع،  الدخل115.  من  الفرد  نصيب  وارتفاع 
عامي 2000 و2014، اإلنتاج العالمي للحوم بنسبة 39 
وتقدر  المائة.  في   38 بنسبة  وللحليب  المائة،  في 
منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة أن 
إنتاج اللحوم، بحلول عام 2030، سيتزايد بنسبة 19 
الفترة  خالل  عليه  كان  عّما  أخرى  المائة   في 
النامية ستمثل جلَّ هذه  البلدان  2015-2017، وأن 
إنتاج  يزداد  أن  يتوقع  كما   )11-5 )الشكل  الزيادة 
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ازداد سحب المياه في 
العالم سبع مرات تقريبًا 

خالل القرن الماضي، على 
نحو تجاوز نمو السكان 

بـ 1.7 مرات. ويوّجه 
معظم هذا السحب 

لالستخدام الزراعي

الحليب بنسبة 33 في المائة خالل الفترة نفسها116. 
عجلة  ستدفع  النامية  البلدان  أن  من  الرغم  وعلى 
البلدان  تزال  المستقبل، ال  اللحوم في  النمو إلنتاج 
للحوم،  استهالكًا  األكثف  هي  العالم  في  األغنى 

ويتوقع استمرار ذلك في المستقبل أيضًا117.
مع تزايد الدخل، تتجه النفقات على األغذية نحو 
األغذية  مثل  بالمغذيات،  الغنية  األغذية  تفضيل 
الحيوانية )قانون بينيت(118. ويعزى ذلك، جزئيًا، إلى 
المنتجات  من  وغيرها  للحوم  الغذائية  الفوائد 
الحيوانية، وال سيما بالنسبة إلى األطفال في األسر 
الفقيرة. وهناك أوجه واضحة من عدم المساواة في 
مع  ولكن  الدخل،  شرائح  بين  اللحوم  على  اإلنفاق 
في  المساواة  عدم  أوجه  تتقلص  الدخل،  ارتفاع 

استهالك اللحوم119.
عدم  وأوجه  اللحوم،  استهالك  بشأن  والتوقعات 
المفاجئة،  الوقائع  الحسبان  في  تأخذ  ال  المساواة، 
تحدث  أن  يمكنها  التي  التكنولوجية  كالقفزات 
تغييرات جذرية تغّير المسارات الراهنة، وتحد من 
األضرار البيئية. ويقدر بأن 31 شركة ناشئة تتنافس 
الحيوانية  البروتينات  تسويق  ريادة  على 
المنافسة من مصادر  تأتي  االصطناعية120. وسوف 
أخرى، وال سيما بدائل اللحوم النباتية بالكامل. بيد 
أن هذه الحلول قد تسفر عن مجاالت جديدة للتباعد 
ألن المرجح أن يبدأ انتشار هذه المنتجات في البلدان 
الغنية في بادئ األمر121. وإذا أتاحت هذه األغذية 
فوائد إضافية في الحد من األمراض غير المعدية، 
المساواة  عدم  أوجه  انتشارها  مع  تتفاقم   فقد 

في الصحة.

استخدام المياه

التنمية  لتحقيق  أساسيان  الصحي  والصرف  المياه 
البشرية. والحصول عليهما معترف به ضمن حقوق 
الماضيين  العقدين  مدى  على  والتوسع  اإلنسان122. 
في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تدار 
كبيرة.  بقاء فجوات  لم يحل دون  بطريقة مأمونة 
وحتى عام 2017، كان 29 في المائة من سكان العالم 
الشرب  مياه  على  الحصول  إمكانية  إلى  يفتقرون 
المأمونة. والفجوة أكبر في ما يتعّلق بمرافق الصرف 

الصحي، تبلغ 55 في المائة123.
الذي  المياه  بمقدار  والمجتمعات  البيئة  وتتأثر 
ازداد  فقد  استخدامه.  وبطرق  األفراد  يستخدمه 
سحب المياه في العالم سبع مرات تقريبًا خالل القرن 
الماضي، على نحو تجاوز نمو السكان بـ 1.7 مرات124. 
الزراعي  لالستخدام  السحب  هذا  معظم   ويوّجه 

)69 في المائة(، فالصناعي )19 في المائة( فالبلديات 
)12 في المائة(125. وقد بذلت محاوالت إلنشاء حيز 
المياه على الصعيد  تشغيلي آمن ومجٍد باستخدام 
المفاهيمية  األسس  استعراض  ويجرى  العالمي126. 
للنظر في الحدود دون الوطنية والتوسع إلى ما بعد 
االستخدام االستهالكي للمياه الزرقاء )المياه العذبة 
في شكل األنهار، والبحيرات، والمياه الجوفية، وما 
إلى ذلك( وأيضًا بما يشمل المياه الخضراء )رطوبة 
من  أخرى  وعناصر  ترشح(  أو  تتبّخر  التي  التربة 
ويبقى  الدينامية.  العالمية  الهيدرولوجية  الدورة 
الكثير من أعمال التحليل واإلدارة والسياسة العامة 
أصغر،  مكانية  نطاقات  الوطني وعلى  النطاق  على 

مثل األحواض127.
يظهر  بالتحديد  المكانية  النطاقات  هذه  وفي 
اإلجهاد المائي، وندرة المياه، وأزماتها. ووفقًا لبعض 
التقديرات، يعيش حوالي 4 مليارات شخص، أي ثلثا 
ندرة  فيها  تشتد  ظروف  في  تقريبًا،  العالم  سكان 
السنة128.  في  األقل  على  واحد  شهر  لمدة  المياه 
ويواجه نصف مليار شخص ندرة المياه على مدار 
السنة129. ويتعّرض لإلجهاد المائي ثلث أكبر شبكات 
 .130 37 عددها  البالغ  العالم  في  الجوفية  الخزانات 
المياه  من  يكفي  ما  يتوّفر  العالمي،  الصعيد  وعلى 
العذبة لتلبية الطلب السنوي، لكن عدم االتساق في 
المكان والزمان بين المياه واإلمداد يؤدي إلى ندرة 
المياه. ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إلى 
المشكلة  ليست  المادي  اإلمداد  على  القيود  أن 
في  ضاربة  المياه  أزمة  جذور  أن  ذلك  األساسية. 
عالقات  في  التكافؤ  وعدم  المساواة،  وعدم  الفقر، 
تفاقم  التي  الرديئة  المياه  إدارة  وسياسات  القوة، 

ندرة المياه131.
لفهم  الطرق  إحدى  هي  المائية  والبصمة 
االستخدام البشري للمياه وقياسه. ولكل بلد بصمة 
مائية وطنية، أي كمية المياه المنتجة أو المستهلكة 
االفتراضية،  المياه  البصمة  وتشمل  الواحد.   للفرد 
أي تلك المستخدمة في إنتاج بعض السلع كاألغذية 
أو المنتجات الصناعية. وتشكل الزراعة، في جميع 
المائة(  في   92( واألوحد  األكبر  العنصر  البلدان، 
الفرعي  العنصر  والحبوب  المياه،  استهالك  لبصمة 
األكبر )27 في المائة(، تليها اللحوم )22 في المائة(، 
فمشتقات الحليب )7 في المائة(132. وبسبب اشتمال 
مياه  على  لالستهالك  الوطنية  المائية  البصمة 
افتراضية مستوردة، لدى بعض البلدان بصمة مائية 
أكبر بكثير من المتوّقع، بناًء على ثروة كل بلد من 
الموارد المائية فحسب. ولحركة المياه االفتراضية 
 ،2005-1996 الفترة  وفي  أهميتها.  الحدود  عبر 
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في العديد من البلدان، 
تبلغ التغطية األساسية 
بالمياه والمرافق الصحية 
للخمس األغنى من 
السكان ضعف التغطية 
على األقل للخمس األفقر
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في بعض البلدان، تبلغ التغطية األساسية بالمياه والمرافق الصحية للخمس األغنى من السكان ضعف التغطية على األقل 
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العالمية  المائية  البصمة  خمس  حوالي   ارتبط 
حصة  المحاصيل  لتجارة  وكان  المصّدرة،  بالسلع 

األسد منها133.
بين  كبير  حد  إلى  المائية  البصمة  وتتفاوت 
البلدان، وال سيما في البلدان النامية حيث التفاوت 
الوطنية  المائية  البصمة  أن  والواقع  األكبر. 
بصمة  تساوي  البلدان  هذه  بعض  في  لالستهالك 
ويعزى  تتجاوزها134.  أو  النمو  المتقدمة  البلدان 
ارتفاع البصمة المائية في بعض البلدان النامية إلى 
انخفاض الكفاءة في استخدام المياه في المنتجات 
االستهالك  ارتفاع  إلى  يعزى  مما  أكثر  المستهلكة 
أن  مع  ذاتها135،  حد  في  المنتجات  لتلك  اإلجمالي 
ارتفاع االستهالك يمكن أن يكون ذا داللة أيضًا136. 
ويشير ذلك إلى اإلمكانات الهائلة لتحسين الكفاءة.
المياه  على  الحصول  مستويات  تتفاوت  كذلك 
واستهالكها بشكل كبير داخل البلدان. ينبغي النظر 
المأمونة  الشرب  مياه  على  الحصول  إمكانية  في 
التفاوتات  تزال  ال  إذ  الصحي،  الصرف  وخدمات 
كانت  ولطالما  وداخلها.  البلدان  بين  قائمة  الكبيرة 
الريفية  المناطق  بين  التغطية  في  الفجوات 
والمناطق الحضرية شديدة األهمية. وعلى الصعيد 
العالمي، تقّلصت الفجوات خالل العقدين الماضيين، 
خدمات  مجال  في  مئوية  نقطة   32 إلى   47 من 
 5 إلى   14 ومن  مأمونة،  بطريقة  تدار  التي  المياه 
الصحي  الصرف  خدمات  مجال  في  مئوية  نقاط 

المدارة بطريقة مأمونة. وأوجه عدم المساواة في 
الثروة كبيرة في العديد من البلدان. ففي عدد منها، 
الصحية  والمرافق  بالمياه  األساسية  التغطية  تبلغ 
على  التغطية  ضعف  السكان  من  األغنى  للخمس 
حيث  ومن   .)12-5 )الشكل  األفقر  للخمس  األقل 
على  الثروة  في  المساواة  أوجه عدم  تزيد  المياه، 
الحضرية  المناطق  بين  المساواة  عدم  أوجه 
تحّسنت  حين  وفي  الواحد.  البلد  داخل  والريفية 
على مدى  الصحية عمومًا  والمرافق  المياه  تغطية 
ليس  ولكن  البلدان،  معظم  في  الماضيين  العقدين 
الثروة  في  المساواة  عدم  أوجه  تشهد  لم  كلها، 
تحسنًا مماثًال. وتراجعت أوجه عدم المساواة في 

بعض البلدان؛ وازدادت في بعضها اآلخر137.
وكما هو الحال بين المناطق الحضرية والريفية، 
تفاوتات  الوطنية  المتوسطات  تخفي  أن  يمكن 
جنوب  وفي  دنيا.  مستويات  على  حرمان  وأوجه 
أفريقيا، سّجل مؤّشر جيني الوطني للمياه المنقولة 
باألنابيب قيمة 36.، لكنه يتفاوت بشكل كبير في ما 
بين مقاطعات البلد إذ يتراوح بين 06. )األقل عدم 
مساواًة( و57. )األكثر عدم مساواًة(138. والحد من 
عدم المساواة في الحصول على المياه واستخدامها 
فهو  المياه،  في  حقهم  من  الناس  حرمان  يعني  ال 
وتؤكده  أفريقيا  جنوب  دستور  يضمنه  حق 
التشريعات التي تتناول المرافق الصحية139. وحق 
اإلنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف 
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أوجه عدم المساواة 
البيئية هي، إلى حد كبير، 

خيارات يتخذها أصحاب 
النفوذ. وطرائق معالجتها 

هي أيضًا خيارات

ألحقت المسارات 
اإلنمائية التاريخية تكاليف 

بيئية واجتماعية فادحة 
للغاية، ويجب أن تتغّير، 
وهناك دالئل مشجعة 

على حدوث ذلك

الصحي مؤّكد أيضًا في أهداف التنمية المستدامة. 
في  كبير  شوط  قطع  الحق   هذا  إعمال  ويتطّلب 

الحد من أوجه عدم المساواة.
وأزمات المياه المتزايدة الشدة التي يعاني منها 
البعض تحّواًل  العالم أجمع هي السبب في ما يراه 
والنهج  وإدارتها.  العذبة  المياه  موارد  في  أساسيًا 
المياه  على  الطلب  تلبية  على  فقط  تركز  التي 
المتعددة  النهج  من  المزيد  محلها  ليظهر  تنحسر 
األوجه التي تأخذ بالحسبان القيود المختلفة على 
اإلمداد، وقيمة المياه من حيث األبعاد االجتماعية 
البشري  االستخدام  وتكاليف  األوسع،  والبيئية 
وكفاءته. وتظهر نهج ترتكز على الترابط بين المياه 
والغابات،  والغذاء  كالطاقة  األخرى،  والموارد 
فتحدد أوجه ذلك الترابط وكيفية االستجابة لها140.
االقتصادي  اإلنتاج  نظم  من  كلٌّ  ويؤدي 
كبيرًا  المناخ دورًا  الديمغرافية وتغّير  واالتجاهات 
في هذا التحّول، وكذلك تفعل التكنولوجيا. فأدى، 
والمتطورة  الدقيقة  الري  تكنولوجيا  انتشار  مثًال، 
كفاءة  تحسين  إلى  الماضيين  العقدين  مدى  على 
استخدام المياه في الزراعة. وتغّير التكنولوجيات 
الحديثة أيضًا مالمح معالجة مياه الصرف الصحي 
بشأن  التصورات  وتحّول  استخدامها،  وإعادة 
االستمرارية االقتصادية لتحلية مياه البحر. وتوفر 
تكنولوجيات االستشعار عن بعد بيانات في الزمن 
الحقيقي. كما يمكن لكل من عدادات المياه الذكية 
يحسن  أن  المياه  تسعير  سياسات  وتحسين 
الكفاءة141. واالستجابة لهذه األدوات واالتجاهات 
مبدأ  اإلدماج  جعل  مدى  )أي  مسارها  وتحديد 
العذبة(  المياه  استدامة  إلى  للتحّول  أساسيًا 
سيؤديان دورًا كبيرًا في تحديد ما إذا كانت حقوق 
الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  في  اإلنسان 
ستتحقق على نحو تصاعدي، وإن كانت أوجه عدم 
مسار  سيتبع  إذا  وما  ستنخفض،  فيهما  المساواة 

يفضي إلى االستدامة في استخدام المياه.

في معزل عن الماضي: خيارات 
جديدة لصالح اإلنسان واألرض

البيئية  المساواة  عدم  أوجه  أن  الفصل  هذا  بّين 
بأوجه عدم  ترتبط على نحو وثيق  عديدة، وبأنها 
المساواة في التنمية البشرية. فهي تعكس الطريقة 
االقتصادي  النفوذ  ويمارس  فيها  يوزع  التي 
والسياسي، باإلضافة إلى تقاطع هذين الوجهين من 
البلد  داخل  أم  البلدان  بين  أكان  سواء  النفوذ، 

عدم  أوجه  تنبع  األحيان،  من  كثير  وفي  الواحد. 
البيئية هذه من تدرج راسخ  المساواة واإلجحاف 
في النفوذ، يعود إرثه إلى عقود من الزمن؛ بل وإلى 
فالبلدان  المناخ.  تغّير  إلى  بالنسبة  قرون 
األكبر  بالنفوذ  تتمتع  التي  المحلية  والمجتمعات 
أم ال،  النظر إن كان ذلك عن وعي  حّولت، وبغض 
الفقراء  إلى  الستهالكها  البيئية  التبعات  بعض 
المهمشة، وإلى  الفئات  والمعرضين للمخاطر، وإلى 
أجيال المستقبل. فأوجه عدم المساواة البيئية هي، 
إلى حد كبير، خيارات، وطرائق معالجتها هي أيضًا 
خيارات، ولكن ال يمكن اتخاذها على حساب إعمال 
المجموعة الكاملة من حقوق اإلنسان لكافة الناس.
في  محوريًا  عنصرًا  التكنولوجيا  كانت  ولطالما 
ترتبط  للتنمية  مسارات  مرتكز  فهي  المناخ.  قصة 
في  التكنولوجيا،  تقدم  المناخية.  باألزمة  مباشرة 
في  والكفاءة  المتجددة  الطاقة  مصادر  شكل 
استخدام الطاقة، لمحة عن مستقبل قد يتحرر من 
الماضي إذا ما اغتنمت الفرصة على وجه السرعة، 
ذلك،  تحقق  فإذا  واسع142.  نطاق  على  وعممت 
وكوكبها.  ومستقبلها  بحاضرها  البشرية  ظفرت 
هذه  مع  الناس  بها  يتعامل  التي  والطريقة 
التنمية  تشجع  بحيث  وغيرها،  التكنولوجيات 
تهددها،  أن  بداًل من  والشاملة  المستدامة  البشرية 

هي موضوع الفصل المقبل حول التكنولوجيا.
الحامية  التكنولوجيات  استيعاب  وسيكون 
نطاق  على  ونشرها  والجديدة،  القديمة  للمناخ، 
في  للتنمية  جديدة  مسارات  لرسم  حاسمًا  واسع 
اإلنمائية  المسارات  ألحقت  فقد  البلدان.  جميع 
التاريخية تكاليف بيئية واجتماعية فادحة للغاية، 
ويجب أن تتغّير، وهناك دالئل مشجعة على حدوث 
واتفاق  المستدامة،  التنمية  فأهداف  بالفعل.  ذلك 
التصاعدي  بالتسعير  االهتمام  وتجدد  باريس، 
واعدة  مسارات  تمثل  نطاقه  وتوسيع  للكربون 
للتقدم. وكذلك الجهود المبذولة حتى اآلن في بناء 
تحقيق  بعد  ينبغي  ولكن  المناخ.  تغّير  إزاء  المنعة 
الكثير على صعيد السياسات، وبسرعة، ومن خالل 
ابتغاء  معًا  والنامية  النمو  المتقدمة  البلدان  عمل 
وللتأكد  الخطيرة،  الحرجة  المناخية  النقاط  تفادي 
للمخاطر  والمعرضين  الفقراء  تعرض  عدم  من 
لإلهمال. ويلقي الفصل 7 نظرة مجملة على خيارات 
بعض  ويناقش  التقرير،  في  العامة  السياسات 
تغّير  تعالج  أن  يمكنها  التي  المحتملة  السياسات 
تساعد  أن  في  أمًال  معًا،  المساواة  وعدم  المناخ 
أكثر   مستدامة  تنمية  مسار  رسم  على  البلدان 

إدماجًا واستدامة.
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تغّير المناخ سيؤدي إلى 
تفاقم عدم المساواة 
في الواليات المتحدة 
األمريكية ألن أسوأ اآلثار 
ستتركز في المناطق 
األفقر فعاًل في المتوسط

اإلضاءة 1-5
قياس آثار تغّير المناخ: ما وراء المتوسطات الوطنية

المتوسطات  وراء  ما  إلى  حديثة  دراسة  ذهبت 
الوطنية، لتتناول، من منظور أدق، آثار تغّير المناخ 
من  القارية  المناطق  في  مقاطعة   3,143 على 
الدراسة  وتمثل  األمريكية1.  المتحدة  الواليات 
اآلثار  تقييم  عمليات  مستقبل  عن   لمحة 
االقتصادية لتغّير المناخ، وأحد أسباب ذلك هو أن 
بارامترات نموذج الدراسة ارتبطت مع بيانات من 

الواقع المرصود.
وجدت الدراسة تباعدًا مكانيًا ال يستهان به في 
بجميع  الوفيات  ومعدالت  الزراعية  المحاصيل 
من  المتوقعة  االقتصادية  اآلثار  وتنّوعت  أسبابها. 
نسبتها  تفوق  خسائر  من  أخرى،  إلى  مقاطعة 
 10 تتخطى  مكاسب  إلى  المائة  في   20 الوسيطة 
في  السلبية  االقتصادية  اآلثار  تركزت  المائة.  في 
حين  في  الغربي،  والوسط  الجنوب  مقاطعات 
شهدت المقاطعات في الشمال والغرب آثارًا سلبية 

أخف، بل وحتى مكاسب صافية.
سيؤدي  المناخ  تغّير  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
المتحدة  الواليات  في  المساواة  عدم  تفاقم  إلى 
المناطق  في  ستتركز  اآلثار  أسوأ  ألن  األمريكية 
المتوسط. وفي الجزء األخير من  األفقر فعًال في 
الثلث  يشهد  أن  يتوقع  والعشرين،  الحادي  القرن 
األفقر من المقاطعات أضرارًا في دخل كل مقاطعة 
وليست  المائة.  في  و20   2 بين  نسبتها  تتراوح 
من  نفسها  بالدرجة  األغنى  للثلث  المتوقعة  اآلثار 
المائة  6.7 في  بنسبة  بين أضرار  الشدة، فتتراوح 
في   1.2 بنسبة  مكاسب  إلى  المقاطعة  دخل  من 
زيادة  كل  ستكلف  الوطني،  الصعيد  وعلى  المائة. 
ما  العالمي  المتوسط  في  واحدة  مئوية  بدرجة 
نسبته 1.2 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

آليات  أهم  إحدى  تتناول  ال  الدراسة  أن  إال 
التكّيف مع تغّير المناخ، أال وهي الهجرة. فالهجرة 
الوطني،  الصعيد  على  األثر  تقديرات  على  تؤثر 
لكل  المطلقة  والمكاسب  التكاليف  على  وكذلك 
أن  للهجرة  يمكن  النظرية،  الناحية  من  مقاطعة. 
تخفف األثر على عدم المساواة، إذ ينتقل السكان 
الذين يعانون من أشد اآلثار سلبية إلى مناطق أقل 
المتحدة  الواليات  ولدى  فرصًا.  وأوسع  تضررًا 
األمريكية تاريخ طويل من الهجرة من أجل الفرص 
االقتصادية، بما في ذلك في أوقات األزمات البيئية 
واالقتصادية )مثل فترة “قصعة الغبار”(2. لكن من 

أن  إلى  األدلة  بعض  يشير  اليوم،  العملية  الناحية 
الفائدة  عظيمة  تكّيف  آلية  تمثل  ال  قد  الهجرة 
عدم  تفاقم  إلى  تفضي  قد  وبالتالي  للفقراء، 
الواليات  في  الحركية  انخفضت  فقد  المساواة. 

المتحدة األمريكية على مدى العقود األخيرة3.
ومع أن االحترار تسبب بزيادة الهجرة من بلدان 
متوسطة الدخل إلى مدن وبلدان أخرى، فقد قلص 
من احتمالية الهجرة من البلدان األفقر4. ورغم أن 
ذلك ال يعني أن السكان الفقراء في البلدان الغنية 
لتغّير  كاستجابة  الهجرة  عن  احتمااًل  أبعد  هم 
المناخ، فهو يشير إلى أن متغّيرات أخرى )قد تكون 
يمكنها  مختلفة(  مستويات  على  بالفقر   متصلة 
احتمالية  لتشّكل  المناخ  تغّير  مع  تتفاعل   أن 
الهجرة والقدرة على التكّيف بمجملها. وتدل أيضًا 
على أن الهجرة، كآلية للتكّيف مع تغّير المناخ، أقل 
في  عليه  هي  مما  الفقيرة  البلدان  في  شيوعًا 

البلدان األغنى.
في  للفوارق  وفقًا  المعدلة  الدقيقة،  والتحاليل 
توفر البيانات وجودتها، يمكن أن تفيد في سياقات 
الحرمان  بيانات  مع  أيضًا  ربطها  فيمكن  أخرى. 
والضعف بما يجمع بين أبعاد االنكشاف إزاء تغّير 
المناخ وآثاره والتعرض لمخاطره، ومن ثم تركيبها 
بالسياسات  المتعلقة  التحاليل  أجل  من  ودمجها 
المعلومات  نظم  باستخدام  ربما  والتصورات، 
التعرض  بؤر  تحديد  ذلك  ويتيح  الجغرافية. 
التدابير  أجل  من  وسكانيًا،  مكانيًا  للمخاطر 
السياسية التي تشمل تخفيف اآلثار وبناء المنعة. 
لبناء  مفتاحًا  الدقيقة  التحاليل  تمثل   وقد 
المكانية،  الخصوصية  تتوخى  للتكّيف  مسارات 
عدم  من  والحد  المناخ،  تغّير  مع  التكّيف  فتدفع 
أهداف  تحقيق  نطاق  وتوسع  الهيكلي،  المساواة 
النقاط  “تحديد  خالل  من  المستدامة  التنمية 
تخطيها،  قبل  اجتماعيًا  البارزة  المحلية  الحرجة 
المفاضالت  وعلى  الناس،  يثّمنه  ما  على  بناء 

المقبولة لديهم”5.

مالحظات
.Hsiang and others 2017  1

.Hornbeck 2012  2
.Carr and Wiemers 2016  3
.Cattaneo and Peri 2016  4

.Roy and others 2019, p. 458  5
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باتت بعض أوجه عدم 
المساواة المتفاقمة بسبب 

تغّير المناخ راسخة فعاًل. 
وعالوة على ذلك، فأفكار 

في أدبيات تغّير المناخ، 
كحدود التكّيف “المخففة” 

و”المشددة” هي بمنزلة 
إقرار بالتفاوت بين إمكانات 

المجتمعات والمؤسسات 
البشرية لالستجابة آلثار تغّير 

المناخ والتكّيف معها

اإلضاءة 2-5
التعرض لمخاطر المناخ

كما هو حال آليات التغذية االرتدادية االقتصادية،  
الهيكلية والعجز  فاالنتباه إلى أوجه عدم المساواة 
التنمية هو تقدم حديث نسبيًا. في استعراض  في 
المناخ  بتغّير  معنية  دوريات  أربع  أجرته  لألدبيات 
خالل عام 2012، اعتبر ما نسبته 70 في المائة من 
الدراسات أن تغّير المناخ نفسه هو المصدر الرئيسي 
للتعرض للمخاطر، في حين لم يتطرق إال أقل من 5 
في المائة من تلك الدراسات إلى الجذور االجتماعية 
لذلك التعرض1. وساعد تقرير التقييم الخامس الذي 
بتغّير  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  أصدرته 

المناخ في عام 2014 على تصحيح ذلك الخلل2.
الضعف  لمتغّيرات  بها  يمكن  التي  والكيفية 
مستويات  على  تجمع  أن  الهيكلي(  )أو  االجتماعي 
البلدات  إلى  المعيشية  األفراد واألسر  مختلفة )من 
البلدان  إلى  والمحافظات  المقاطعات  إلى  والمدن 
واألقاليم( هي ما يحدد أنماط اآلثار المتصلة بالمناخ 
تلك  سكان  ولدى  المكانية،  المواقع  مختلف  عبر 
المواقع. قد تنشأ أنماط مختلفة لعدم المساواة على 
نطاقات مختلفة، وباالعتماد على نوع عدم المساواة 
المساواة على هذه  الذي يقاس. وتأثير أوجه عدم 
المستويات المختلفة يعتمد اعتمادًا حاسمًا على ما 
إذا كان األشخاص في أدنى سلم توزيع عدم المساواة 
القائم فعًال )أي الذين يشهدون بالفعل أشكااًل مختلفة 
من الحرمان المتزايد أو أبعاد العجز في التنمية( هم 
متناسبة مع  بدرجة غير  السلبية  اآلثار  يتحمل  من 
توجد  الهيكلية  التفاوت  عدم  أوجه  وألن  غيرهم. 
قدرات  مع  بشدة  وترتبط  متنوعة،  بأشكال 
المجتمعات المحلية والبلدان على التكّيف مع تغّير 
المناخ، وبغياب عوامل التخفيف أيضًا، باتت بعض 
المناخ  تغّير  بسبب  المتفاقمة  المساواة  عدم  أوجه 
راسخة فعًال. وعالوة على ذلك، فأفكار في أدبيات 
تغّير المناخ، كحدود التكّيف “المخففة” و“المشددة” 
و“الخسائر واألضرار” و“المخاطر المتبقية المتصلة 
إمكانات  بين  بالتفاوت  إقرار  بمنزلة  هي  بالمناخ”، 
آلثار  لالستجابة  البشرية  والمؤسسات  المجتمعات 
تغّير المناخ والتكّيف معها3. ويقدم التقرير الخاص 
الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير 
 1.5 قدره  بمتوسط  العالمي  االحترار  حول  المناخ 
بالنهج  األدبيات  أحدث  عن  موجزًا  مئوية  درجة 
المتبقية  للمخاطر  للتصدي  السياسية  والخيارات 
استراتيجيات  في  البحث  مع  واألضرار،  والخسائر 

واالعتبارات  الكوارث؛  مخاطر  من  والحد  التكّيف 
والتوزيع  التعويض  في  باإلنصاف  المتعلقة 
ومخاطرها؛  القضائية  والدعاوى  واإلجراءات؛ 
العامة  التأمين  آليات  )مثل  الدولية  والمساعدة 

اإلقليمية(؛ والحوكمة العالمية4.
خلص التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغّير المناخ، وبثقة كبيرة، إلى أن تغّير 
المناخ سيزيد الفقر الموجود سوءًا، ويفاقم من أوجه 
عدم المساواة5. ولخص التقرير الخاص الذي أصدرته 
أن  مبّينًا  التالية،  األدبيات   2018 عام  في  الهيئة 
“سيستمر الفقراء في المعاناة بشدة جراء تغّير المناخ، 
وسيفاقم تغّير المناخ الفقر )بثقة عالية جدًا(”6. ويورد 
الفقيرة  الكفاف  أدلة عن مجتمعات  الخاص  التقرير 
التي تأثرت بتغّير المناخ عبر تدني إنتاج المحاصيل 
تصيب  التي  واألمراض  اآلفات  وتزايد  وجودتها، 
تلك  بثقافة  اإلخالل  على  عالوة  المحاصيل، 
الدراسات  من  سلسلة  وتشير  المحلية.  المجتمعات 
األطفال  أن  إلى  الخاص  التقرير  منها  اقتبس  التي 
والمسنين يتأثرون بدرجة غير متناسبة مع غيرهم 
جراء تغّير المناخ، كما يمكن لتغّير المناخ أن يزيد من 
عدم المساواة بين الجنسين. ويقتبس التقرير الخاص 
أيضًا من تقرير صدر في عام 2017 يزعم بأن 122 
مليون فرد إضافي قد يصبحون فقراء بحلول عام 
2030، وذلك، في المقام األول، بسبب تزايد ارتفاع 
أسعار األغذية وتردي األوضاع الصحية. وسيعاني 
أفقر 20 في المائة في 92 بلدًا من خسائر كبيرة في 
الدخل. ويتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل 
خسائر اجتماعية واقتصادية غير متناسبة جراء تغّير 
المناخ، ما سيضغط نحو مزيد من عدم المساواة بين 
البلدان، ويعكس االتجاهات التي سادت خالل العقود 
البلدان7.  بين  المساواة  عدم  تقليص  نحو  األخيرة 
فجوات  الخاص  التقرير  يحدد  ذلك،  على  وعالوة 
بحثية خطيرة، ويشير إلى أن“اآلثار يرجح وقوعها 
متزامنًة على أمن سبل العيش والغذاء والبشر والمياه 
والنظم البيئية... ولكن األدبيات بشأن اآلثار المتفاعلة 

والمتتالية تبقى نادرة”8.
ويلخص تقرير أصدرته إدارة الشؤون االقتصادية 
واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة في عام 2016 
الهيكلية  المساواة  عدم  أوجه  بشأن  األدبيات 
المتصلة  والمخاطر  لآلثار  التعرض  مع  وعالقتها 
العديد  البلدان، بأن  التقرير، بين  بالمناخ9. ويالحظ 
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من الفقراء يقيمون في السهول الفيضانية، وبمحاذاة 
محفوفة  هضاب  سفوح  على  أو  األنهار،  ضفاف 
بالمخاطر بسبب افتقارهم إلى البدائل، ما يعرضهم 
لقدر أكبر من مخاطر الفيضانات واالنهياالت الوحلية 
وغيرها من الكوارث المتصلة باألحوال الجوية. ومن 
ستزداد  الرطبة  المناطق  أن  المناخ  تغّير  بديهيات 
رطوبة، وأن المناطق الجافة ستزداد جفافًا. فيتوقع 
أن يتضاعف تواتر الفيضانات بالنسبة إلى 450 نسمة 
للفيضانات10.  معرضة  مناطق  في  تقيم  إضافية 
وسيتسبب تغّير المناخ بمزيد من الضغوط المتصلة 
بالجفاف على المقيمين في المناطق القاحلة وشبه 
المناطق التي يقطنها  القاحلة، مع تركز شديد على 
يزداد  أن  أيضًا  المتوقع  ومن  والمهمشون.  الفقراء 
سيناريوهات  سياق  في  للجفاف  الفقراء  تعرض 
االحترار بمتوسط 1.5 درجة مئوية إضافية في عدة 
بلدان في آسيا وجنوب أفريقيا وغربها11. وسيعاني 

أزمة  من  الفقيرة  البلدان  في  الريفيون  الفقراء 
التي  السلبية  الصدمة  المناخ:  تغّير  مزدوجة جراء 
في  الحاد  واالرتفاع  عيشهم،  سبل  لها  ستتعرض 

أسعار الغذاء بسبب تدني نتاج المحاصيل العالمية.

مالحظات
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هل يمكن وصف التغّيرات الجارية في التكنولوجيا 
المؤرخون في  ليقرره  متروك  أمر  ذلك  ثورة؟  بأنها 
المعلومات والقدرة على  المستقبل. ما زالت رقمنة 
منذ  تتعاظم  وعالميًا  الفور  على  والتواصل  تبادلها 
عقود، كما الشأن مع أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة 
واإلنترنت. وقد نظر تقرير التنمية البشرية لعام 2001 
من  وغيرها  التكنولوجيات  هذه  جعل  كيفية  في 
التكنولوجيات الجديدة تعمل لصالح التنمية البشرية، 
مركزًا على إمكانية استفادة البلدان النامية والفقراء 
على  التكنولوجيا  تأثير  التقرير  يتناول  ولم  منها5. 
الوظائف واإليرادات بالتفصيل، لكنه سلط الضوء على 
وعلى  التكنولوجية  المهارات  على  الطلب  تنامي 
إمكانية توليد فرص العمل في االقتصادات المتقدمة 
والنامية على حدٍّ سواء، ما يشير إلى إمكانية خفض 
لكن  بينها.  ما  وفي  البلدان  ضمن  المساواة  عدم 
التطورات األخيرة في تكنولوجيات كالتشغيل اآللي 
والذكاء االصطناعي، فضًال عن التطورات في أسواق 
العمل على مدى القرن الحادي والعشرين، تبّين أن هذه 
التكنولوجيات تحّل محّل مهام يؤديها البشر، ما يطرح 
بإلحاح شديد مسألة ما إذا كانت التكنولوجيا ستؤدي 

إلى تباعد عظيم جديد.
احتلت التطورات في الذكاء االصطناعي العناوين 
الرئيسية عندما أصبح برنامج حاسوب، في غضون 
ساعات قليلة، أفضل العب شطرنج في العالم. لم تكن 
لدى البرنامج معلومات مسبقة عن كيفية لعب اللعبة، 
بل أعطي قواعدها فقط، فعّلم نفسه بنفسه كيفية 
الفوز، ال فقط في لعبة الشطرنج ولكن أيضًا في لعبتي 
. وكانت تلك من بين أحدث اإلنجازات  Shogiو Go
الذكاء  بتقنيات  المدعومة  العديدة  التكنولوجية 
التعّلم  اآللة، وخاصة  بتعليم  المعروفة  االصطناعي 
العميق، الذي يمّكن اآلالت من مماشاة، أو حتى تجاوز، 
ما يمكن للبشر القيام به من مهام تتراوح من ترجمة 
اللغات إلى التعرف على الصور والكالم7. ومع استمرار 

الذكاء االصطناعي في تحسين األداء القياسي في 
مجموعة واسعة من المهام8، يحتمل أن يعيد تشكيل 
عالم العمل بطرق أساسية، للعمال الذين يؤدون تلك 

المهام وفي أنحاء سوق العمل جميعًا9.
المهمة  التكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  وليس 
الوحيدة في هذا السياق. كما أنه ال يعمل بمعزل عن 
التكنولوجيات الرقمية األخرى، بل يتفاعل معها بطرق 
المعرفة  على  القائمة  العمل  أسواق  تشكيل  تعيد 
واالقتصادات والمجتمعات10. وربما للمرة األولى في 
تاريخ البشرية، هذه التكنولوجيات معروفة في كل 
مكان تقريبًا. وتستثمر بلدان شرق آسيا بكثافة في 
الذكاء االصطناعي وفي التقدم في استخدامه )نبحث 
ذلك الحقًا في هذا الفصل(. وقد استحوذت البلدان 
األفريقية على اإلمكانات التي توفرها الهواتف النقالة 

لتعزيز الشمول المالي11.
وتغّير هذه التكنولوجيات أيضًا السياسة والثقافة 
ذكاء  خوارزميات  أدت  فقد  الحياة.  وأساليب 
اصطناعي أساسية تهدف إلى زيادة عدد النقرات في 
وسائل التواصل االجتماعي إلى دفع الماليين نحو 
تحّل  البلدان،  بعض  وفي  متصلبة12.  متطرفة  آراء 
كوسيلة  واألصدقاء  األسرة  محل  اإلنترنت  شبكة 
إلى  جزئيًا  ذلك  ويرجع  األزواج،  اللتقاء  رئيسية 
المعّدة  االصطناعي  الذكاء  خوارزميات  تحسين 
عالم  تشكيل  إعادة  وتجري  األشخاص13.  لمطابقة 
الخدمات المالية، إذ تقدم شركات التكنولوجيا غير 
مجال  الصين  وتتصدر  الدفع.  خدمات  المالية 
المدفوعات عن طريق الهواتف النقالة، فأصبحت هذه 
تمثل 16 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، تليها 
الواليات المتحدة األمريكية والهند والبرازيل، ولكن 
من على مسافة، إذ ال تزال هذه المدفوعات فيها تقل 
عن 1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي14. وتقدم 
هذه الشركات أيضًا االئتمان وخدمات مالية أخرى. 
وفي الصين، يمّكن الذكاء االصطناعي المقرضين على 

 إمكانات التقارب والتباعد بفعل التكنولوجيا:
مواجهة قرن من التحّوالت الهيكلية

هل ستزيد التحّوالت التكنولوجية التي تتكشف أمام أعيننا من عدم المساواة؟ يعتقد الكثيرون ذلك، لكن الخيار لنا. هناك بالتأكيد سوابق 
تاريخية حيث أسفرت ثورات تكنولوجية عن نشوء أوجه عميقة وراسخة لعدم مساواة. وربما تكون الثورة الصناعية قد وضعت البشرية على 
طريق تحقيق تحسينات لم يسبق لها مثيل في الرفاه، لكنها أيضًا فتحت الباب للتباعد العظيم1، فقد فصلت المجتمعات الصناعية التي تنتج 
وتصّدر سلعًا صناعية2، عن أخرى كثيرة اعتمدت على سلع أولية حتى ُبعيد منتصف القرن العشرين3. وبتحويل مصادر الطاقة نحو االستخدام 

المكثف للوقود األحفوري )بدءًا بالفحم(، أطلقت الثورة الصناعية مسارات إنتاج أفضت إلى أزمة المناخ )الفصل 5(4.



ليست التكنولوجيا 
بمعزل عن االقتصادات 
والمجتمعات بحيث 
تحدد النواتج بمفردها

شبكة اإلنترنت من اتخاذ قرارات بشأن القروض خالل 
مليون   100 من  ألكثر  جديد  ائتمان  فُمنح  ثوان، 
شخص15. وتنظر المصارف المركزية من الصين16 إلى 

رواندا17 في استخدام العمالت الرقمية.
تقدمت  لطالما  الوراء.  إلى  خطوة  لنخُط 
محدثة  كلها،  المجتمعات  في  دائمًا  التكنولوجيا 
لكن  المطبعة(.  إلى  البارود  )من  وفرصًا  اختالالت 
وال  واحدة،  مرة  إال  عادة  يحدث  ال  كان  التقدم 
عّرف  الذي  والسريع18  المطرد  التقدم  إلى  ُيترجم 
سيمون كوزنتس به “النمو االقتصادي الحديث”19. 
اإلنتاجية  في  المستدامة  التحسينات  وتعتمد 
جديدة  أفكار  تقديم  على  المعيشة  ومستويات 
لكن  منتج20.  نحو  على  واستخدامها  باستمرار 
اإلنتاجية  في  المكاسب  هذه  على  الجميع  حصول 
والرفاه ليس أمرًا مسلمًا به، ويواجه من يفتقرون 
أعمق  جديدة  حرمان  ضروب  عليها  الحصول  إلى 
عندما ُيفترض أن الحصول عليها أمر مفروغ منه21.
االقتصادات  عن  بمعزل  التكنولوجيا  وليست 
بل  بمفردها22،  النواتج  تحدد  بحيث  والمجتمعات 
وسياسية  اجتماعية  نظم  مع  بالتصاحب  تتطور 
المثمر  االستخدام  أن  يعني  وهذا  واقتصادية. 
يتطلب  ألنه  ليستقر،  وقتًا  يحتاج  للتكنولوجيا 
االقتصادية  النظم  في  تكميلية  تغييرات 
بها  ستشّكل  التي  الكيفية  ولكن  واالجتماعية23. 
في  البشرية  التنمية  وتوزيع  تطور  التكنولوجيا 
القرن الحادي والعشرين ال ينبغي أن تترك للصدفة. 
وفي الحّد األدنى، ينبغي تفادي حدوث تباعد عظيم 

آخر وفي الوقت نفسه التصدي ألزمة المناخ.
ويمكن أن يكون أثر التغّير التقني شاغًال صريحًا 
لواضعي السياسات24. فبالتركيز الواضح على تعزيز 
إمكانية  يزيد  أن  األثر  لهذا  يمكن  البشرية،  التنمية 
الخدمات  إلى  الوصول  العمال وأن يّحسن  تشغيل 
االجتماعية ونوعية هذه الخدمات. وال يتعين على 
االستثمارات في الذكاء االصطناعي االقتصار على 
التشغيل اآللي لمهام يؤديها البشر، بل يمكنها أيضًا 
أن  يمكن  فمثًال،  العاملة.  القوى  على  الطلب  توليد 
الذكاء االصطناعي احتياجات تعليمية أكثر  يحدد 
على  الطلب  من  المزيد  يولد  ما  وتفرديًة،  تفصيًال 
الخدمات  من  أوسع  طيف  لتوفير  المعلمين 
التغّير  توجيه  يمكن  أعم،  وجه  وعلى  التعليمية25. 
وتعزيز  المساواة  عدم  خفض  إلى  التكنولوجي 

االستدامة البيئية على حدٍّ سواء26.
التنمية  يعزز  أن  االصطناعي  للذكاء  يمكن  هل 
على  التكنولوجي  التغّير  اتجاه  يتوقف  البشرية؟ 
لشركات  وا لحكومات  ا تتخذها  رات  قرا

وضع  مسألة  أصبحت  وقد   .27 والمستهلكون
التكنولوجيا في خدمة اإلنسان والطبيعة في صلب 
التاريخ  وفي  البلدان28.  بعض  في  الدائر  النقاش 
بدافع  التكنولوجي سيسير  التغّير  أن  على  شواهد 
وكذلك  العام29،  واالستثمار  العامة  السياسات  من 
التي  بفعل توزيع اإلمكانات. لن تكون االنقسامات 
قد تنشأ، بالضرورة، بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية أو بين من هم في أعلى توزيع الدخل ومن 
هم في أسفله. فأمريكا الشمالية وشرق آسيا، مثًال، 
متقدمتان إلى حدٍّ بعيد في توسيع النفاذ إلى شبكة 
إنترنت النطاق العريض ومراكمة البيانات وتطوير 

الذكاء االصطناعي30.
وتأييدًا للنتائج التي توصل إليها الجزء األول من 
في  التقارب  أن  الفصل  هذا  يبّين  التقرير،  هذا 
األساسية  التكنولوجيات  على  الحصول  إمكانية 
يقابله تباعد في استخدام التكنولوجيات المتقدمة. 
التكنولوجيا  جوانب  بعض  يرتبط  كيف  ويصف 
بارتفاع بعض أشكال عدم المساواة، مثًال، عن طريق 
القوى  عن  وبعيدًا  المال  رأس  نحو  الدخل  تحويل 
ثم  الشركات.  ونفوذ  السوق  تركيز  وزيادة  العاملة 
االصطناعي،  الذكاء  يساهم  أن  إمكانية  يتفحص 
تضييق  في  تقدمًا  األكثر  التكنولوجيات  وكذلك 
الفوارق في الصحة والتعليم والحوكمة، مشيرًا إلى 
أوجه  تدارك  في  بدور  التكنولوجيا  قيام  إمكانات 
عدم المساواة في التنمية البشرية. ويخلص التقرير 
إلى أن التكنولوجيا إما أن تحل محل القوى العاملة 
أو أن تعيد تنصيبها. فالمسألة مسألة خيار، والخيار 

ليس للتكنولوجيا وحدها.

ديناميات عدم المساواة في الحصول 
على التكنولوجيا: تقارب في األساسي 

وتباعد في المعزز من اإلمكانات 

مما يتردد في هذا التقرير أن التقارب في اإلمكانات 
اإلمكانات  في  كبيرة  فجوات  تشوبه  األساسية 
المعززة، تتسع في أحيان كثيرة. وكذلك الحال في 
الحصول على التكنولوجيا، وهو ما يركز عليه هذا 
الفصل. وال شك في أن ذلك ليس سوى جانب من 
الصورة، فأوجه عدم المساواة كبيرة في االستفادة 
في  مكان  حجز  وفي  الجديدة  التكنولوجيات  من 
عليها  والتدرب  التكنولوجيات  هذه  تطوير  مسار 
أيضًا  وهناك  معها.  للتعامل  المهارات  وتجديد 
النساء  تمثيل  يقل  إذ  الجنسين،  بين  تفاوتات 
العلوم  في  والوظائف  التعليم  في  والفتيات 
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تزداد الفجوات اتساعًا 
في مجاالت التكنولوجيا 

األكثر تمكينًا، التي تتطلب 
الحصول على المزيد من 

المعلومات والقدرة على 
االنتقال من استهالك 

المحتوى إلى إنتاجه

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات31. وتبّين األدلة 
على  الحصول  في  التقارب  أن  الفصل  هذا  في 
على  بعد  يقِض  لم  )الذي  األساسية  التكنولوجيات 
عدم المساواة(، يقابله تباعد في إمكانية الحصول 

على التكنولوجيا المتقدمة وفي استخدامها.
على  الحصول  على  للقدرة  أن  والواقع 
التكنولوجيات الرقمية واستخدامها دور حاسم في 
تحديد أنماط اإلنتاج واالستهالك وفي كيفية تنظيم 
األسر  وحتى  المحلية  والمجتمعات  المجتمعات 
القدرة  االعتماد على  تزايد كثيرًا  المعيشية بحيث 
على االتصال بالشبكات الرقمية. ويبّين هذا القسم 

ما يلي:
إال 	  تحصل  ال  المنخفضة  البشرية  التنمية  فئات 

على قدر أقل من طيف واسع من التكنولوجيات، 
وذلك مثبت على نطاق واسع.

الفجوات في المستوى األدنى من التكنولوجيات 	 
األساسية، وإن كانت ال تزال واضحة، تتضاءل، 

ما يعني تقاربًاًً في اإلمكانات األساسية.
)وإن 	  المتقدمة32  التكنولوجيات  في  الفجوات 

تتسع، الكثيرين(  بمعايير  اعتيادية  تعتبر   كانت 
ما يبّين نمط التباعد في اإلمكانات المعززة، على 

النحو الوارد سابقًا في هذا التقرير.

أوجه عدم المساواة في الحصول على 
التكنولوجيا منتشرة على نطاق واسع

كلما ارتفع مستوى التنمية البشرية، ازداد الحصول 
الرسم   ،1 -6 )الشكل  لتكنولوجيا  ا على 
وتأثيرها  بسرعة  الرقمية  الثورة  األعلى(. وتمضي 
هائل، لكنها ال تزال بعيدة عن شمول الجميع. ففي 
عام 2017، كان حوالى ملياري نسمة ال يستخدمون 
النقالة  بالهواتف  المشتركين  ومن  النقال33.  الهاتف 
البالغ عددهم 5 مليارات في العالم، ال تتوفر إمكانية 
نسمة،  ملياري  لنحو  اإلنترنت  شبكة  إلى  النفاذ 
معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل34. 
النطاق  وفي عام 2017، كان عدد االشتراكات في 
العريض الثابت لكل 100 من السكان 13.3 فقط على 
الصعيد العالمي و9.7 في البلدان النامية، وبلغ عدد 
االشتراكات في النطاق العريض النقال لكل 100 من 
السكان 103.6 في البلدان المتقدمة مقابل 53.6 فقط 
في البلدان النامية35. وعدم المساواة أكبر بكثير في 
على  الحصول  مثل  المتقدمة،  التكنولوجيات 
)الشكل  العريض  النطاق  أو  اإلنترنت  أو  الحاسوب 

6-1، الرسم األسفل(.

التكنولوجيات األساسية،  التقارب في  وقد مّكن 
كالهواتف النقالة36، المهمشين والمستبعدين، واتساع 
نطاق الشمول المالي مثال جيد لذلك )اإلطار 1-6(. 
لكن الفجوات الرقمية يمكن أن تصبح أيضًا حواجز 
أو  الخدمات  ال تحّول فحسب دون الحصول على 
المعامالت االقتصادية التمكينية، بل دون االنتماء 
هذه  تكملة  المهم  فمن  التعلم”37.  “مجتمع  إلى 
بتحليل  للفجوات  التحرك  من  الخاوية  الصورة 

لكيفية تطورها.

تدارك في األساسي واتساع الفجوات 
في التكنولوجيات المتقدمة

على  الحصول  في  المساواة  عدم  أوجه  تتقلص 
المستوى األدنى من التكنولوجيات األساسية. ففي 
معظم أنحاء العالم، انتشرت بسرعة فائقة الهواتف 
 ،2-6 )الشكل  األساسية  خدماتها  سيما  وال  النقالة، 
الرسم على اليمين(. ففي عام 2007، كان هناك 102 
من   100 لكل  النقال  الهاتف  في  االشتراكات  من 
السكان في البلدان المتقدمة مقابل 39 اشتراكًا في 
البلدان النامية. وبحلول عام 2017، ضاقت الفجوة: 
المتقدمة  البلدان  127 اشتراكًا لكل 100 نسمة في 
و99 في البلدان النامية. ويعكس هذا التقارب توسعًا 
سريعًا في األسفل وقيودًا عائقة في األعلى ال تترك 

غير مجال ضئيل للمزيد من النمو.
التكنولوجيا  اتساعًا في مجاالت  الفجوات  تزداد 
األكثر تمكينًا، التي تتطلب الحصول على المزيد من 
استهالك  من  االنتقال  على  والقدرة  المعلومات 
على  الرسم   ،2-6 )الشكل  إنتاجه  إلى  المحتوى 
اليسار(. وقد حققت بلدان التنمية البشرية المنخفضة 
التكنولوجيات،  هذه  في  التقدم  من  األقل  القدر 
وينطبق هذا االتجاه على الفجوات المتسعة في ما 
ُرّكب من سعات لإلنترنت العريض النطاق، ال سيما 
البحث  إلى  التي سننتقل  المطلقة،  في االختالفات 

فيها بشيء من التفصيل38.
االتصاالت  اشتراكات  عدد  بين  للتمييز  كان  ما 
وتوفر النطاق العريض بالغ األهمية عندما لم تتوفر 
االتصاالت الهاتفية إال بالخطوط الثابتة، إذ ما كان 
االتصاالت  نطاق  عرض  في  أساسي  اختالف  ثمة 
جميعها. ولكن مع استمرار تطور الذكاء االصطناعي 
والتقنيات المتصلة به، ستزداد أهمية عرض النطاق 
)كما ستزداد أيضًا أهمية الحوسبة السحابية، التي 
الحاسوب  أجهزة  توصيل  على  القدرة  على  تعتمد 
بعضها ببعض(. وحصول البلدان النامية على عرض 
نطاق شبيه كّمًا وكيفًا بما في البلدان المتقدمة النمو 
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الشكل 1-6

الفجوات الرقمية: فئات التنمية المرتفعة تمتلك إمكانات أكبر، وعدم المساواة أكبر في التكنولوجيات المتقدمة، 2017

كلما ارتفع مستوى التنمية البش��ة، ازداد الحصول على التكنولوجيا.

االشت�اكات في الها�ف النقال
(لكل 100 من السكان)

األسر المعيشية التي لد�ها
إ�ترنت (بالنسبة المئوية)

األسر المعيشية التي لد�ها
حاسوب (بالنسبة المئوية)

االشت�اكات في إ�ترنت النطاق الع��ض
الثابت  (لكل 100 من السكان)

أوجه عدم المساواة أكبر في التكنولوجيات المتقدمة.

منحنيات التركيز

انخفاض في المساواة��ادة في المساوة

االشت�اكات في الها�ف النقال
(لكل 100 من السكان)

األسر المعيشية التي لد�ها
إ�ترنت (بالنسبة المئوية)

األسر المعيشية التي لد�ها
حاسوب (بالنسبة المئوية)

االشت�اكات في إ�ترنت النطاق الع��ض
الثابت  (لكل 100 من السكان)

النسبة الت�اكمية
للنوا�ج

النسبة الت�اكمية
للنوا�ج

النسبة المئوية
من السكان

النسبة المئوية
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مساواة كاملة

التنمية البش��ة المنخفضة

التنمية البش��ة المتوسطة

التنمية البش��ة المرتفعة

التنمية البش��ة المرتفعة جدَا

67.0
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116.7

131.6

9.7

20.0
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15.0
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 مالحظة: البيانات هي متوسطات بسيطة عبر فئات التنمية البشرية. المساحات المظللة هي فترات الثقة بنسبة 95 في المائة.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات على مستوى البلدان من االتحاد الدولي لالتصاالت.

الذكاء االصطناعي  ضروري كي تتمكن من تطوير 
ومن  تطبيقات.  من  به  يتصل  وما  بها  الخاص 
التي  التكنولوجيات  واعتماد  نقل  أيضًا  الضروري 
إلى  نظرنا  ما  وإذا  الرقمي.  العالم  رواد  يطورها 
المستوى  على  البلدان  من  المجموعتين  هاتين 
اإلجمالي، نجد أنه كان هناك تقارب. ففي عام 2007 
كان لدى البلدان المرتفعة الدخل عرض نطاق للفرد 
الواحد أوسع بـ 22.4 مرة مما في البلدان األخرى، 

لكن هذه النسبة هبطت إلى 3.4 بحلول عام 2017 
)الشكل 3-6(.

النطاق  عرض  في  التقارب  منحى  وبالمجمل، 
إيجابي لدى البلدان النامية، غير أن أنماط التقارب 
التكنولوجيات تختلف من منطقة إلى أخرى. لنأخذ 
مثًال اشتراكات الهاتف النقال وسعات عرض النطاق. 
يتبّين، من التوزيع اإلقليمي لالشتراكات في الهاتف  
التوزيعين  أن  يعني  )ما  السكاني  التوزيُع  النقال، 
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أخذت منطقة شرق 
آسيا والمحيط الهادئ 

بالفعل زمام القيادة في 
سعات عرض النطاق، 

فبلغت نسبتها 52 في 
المائة في عام 2017

والمحيط  آسيا  وأن حصة شرق  تقريبًا(،  متكافئين 
الهادئ من االشتراكات في الهاتف النقال في العالم قد 
تداركت حصة المنطقة من عدد سكان العالم )الشكل 
6-4(. وال يزال الفرق بين التوزيعين قائمًا في أفريقيا، 
رغم أنها ليست بعيدة عن التقارب. لكن توزيع سعات 
عرض النطاق ال يتبع توزيع السكان وال توزيع الدخل 
آسيا  شرق  منطقة  أخذت  وقد  اإلجمالي.  القومي 
والمحيط الهادئ بالفعل زمام القيادة في سعات عرض 

النطاق، فبلغت نسبتها 52 في المائة في عام 2017.
ليس التفاوت في التكنولوجيا الناشئة إذًا بسيطًاً 
بين بلدان متقدمة وأخرى نامية، وظهرت مختلف 
أوجهه في آونة حديثة نسبيًا. فلم تشهد الفترة بين 
في   التغيير  من  القليل  سوى  و2007   1987 عامي 
الترتيب العالمي لسعات عرض النطاق )الشكل 5-6(. 
فكانت، في عام 1987، مجموعة من البلدان المتقدمة 
تحتل المراتب العالمية العليا، فاستضافت الواليات 
المتحدة األمريكية واليابان وفرنسا وألمانيا أكثر من 
من  أساسًا  وذلك  العالم،  في  النطاق  عرض  نصف 
منعطف  وفي  الثابتة.  الهاتفية  االتصاالت  خالل 
مع  ملحوظ  نحو  على  تتغّير  األمور  بدأت  األلفية، 
توسع عرض النطاق في شرق آسيا وشمالها، وبحلول 

عام 2007، احتلت اليابان وجمهورية كوريا والصين 
التوالي.  على  والخامسة  والثالثة  األولى  المراتب 
في  القيادة  زمام  الصين  أخذت   ،2011 عام  وفي 
سعات عرض النطاق. وإلى جانب النطاق العريض، 
االقتصادية  الفوائد  توزيع  حول  التوقعات  تؤكد 
هذه  االصطناعي  بالذكاء  المرتبطة  المستقبلية 
الجغرافيا المتغّيرة للتباعد في التكنولوجيا، وتشير 
التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيعود نحو 70 
في المائة من الفوائد االقتصادية العالمية المرتبطة 
بالذكاء االصطناعي ألمريكا الشمالية وشرق آسيا39.

تنحو التكنولوجيات الجديدة إلى أن تكون مرتفعة 
األسعار عند عرضها في البداية، ومع انتشارها تنخفض 
األسعار وترتفع النوعية40. فكل ابتكار يمكنه أن يشق 
فجوة في بداية عملية انتشاره )كما اتضح في الفصل 
2 لدى بحث كيفية نشوء التدرج في الصحة بعد إتاحة 
تكنولوجيات الصحة(. ما يسهم به هذا القسم هو تبيان 
أن الفجوات للتكنولوجيات المتقدمة تتسع بداًل من أن 
تضيق، في جغرافيا جديدة للتباعد، تتجاوز االنقسام 
بين البلدان المتقدمة والنامية. وتفادي تباعد عظيم 
جديد يعني إيالء االهتمام لتطور توزيع التكنولوجيا، 
تلقائيًا  ليس  للتكنولوجيا  الحميد  االنتشار   ألن 

اإلطار 1-6

التكنولوجيا النقالة تعزز الشمول المالي

الشمول المالي هو القدرة على الحصول على مجموعة من 
ر على نحو مسؤول واستخدامها  خدمات مالية مناسبة ُتوفَّ
في بيئة منظمة تنظيمًا جيدًا1. وقد أعطى التعامل النقدي 
على الوسائل النقالة والتعريف الرقمي والتجارة اإللكترونية 
الكثير من الناس القدرة على ادخار المال وإجراء معامالت 
التأمين  وعلى  النقد  إلى  الحاجة  دون  آمن  بشكل   تجارية 
إلى  والوصول  أعمالهم  لتطوير  واالقتراض  المخاطر   ضد 

أسواق جديدة.
البالغين  من  المائة  في   69 لدى  كان   ،2017 عام  في 
حساب مع مؤسسة مالية، بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية عن عام 
2014 2. وهذا يعني أن أكثر من نصف مليار من البالغين تمكنوا 

من الحصول على أدوات مالية في ثالث سنوات.
ومن األمثلة المعروفة جيدًا على تكنولوجيا خدمات المال 
النقالة، أي منصات تتيح للمستخدمين إرسال األموال واستالمها 
 Alipayفي كينيا و M-Pesa  ،وتخزينها باستخدام الهاتف النقال
في الصين. وقد وفرت التكنولوجيا النقالة خدمات مالية لمن 
أهملتهم المصارف التقليدية. فهي تصل إلى مناطق نائية ال 
توجد فيها فروع فعلية للمصارف، كما أنها تساعد النساء على 
الحصول على الخدمات المالية، وذلك جانب هام من جوانب 
المساواة، فاحتمال وجود حساب مصرفي لدى النساء أقل 

منه لدى الرجال في بلدان عديدة3.

كذلك شهدت التجارة اإللكترونية تزايدًا كبيرًا، بما في ذلك 
قيام األفراد واألعمال التجارية الصغيرة ببيع منتجات وخدمات 
على منصات اإلنترنت. وللتجارة اإللكترونية الشاملة، التي تعزز 
أهمية  الرقمي،  االقتصاد  في  الصغيرة  الشركات  مشاركة 
عادة.  المستبعدة  للفئات  تولد فرصًا جديدة  خاصة ألنها قد 
ففي الصين، مثاًل، يقدر أن 10 ماليين من المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم تبيع على منصة تاوباو Taobao؛ وما يقرب 
من نصف رواد األعمال الذين يستخدمون هذه المنصة هم من 

النساء، وأكثر من 160,000 منهم هم من ذوي اإلعاقة4.
من الذكاء االصطناعي إلى التشفير، يعمل االبتكار في 
التكنولوجيا المالية على تحويل القطاع المالي على الصعيد 
من  العديد  المالية  التكنولوجيا  توفر  حين  وفي  العالمي5. 
الفوائد المحتملة، فالمخاوف كبيرة بشأن بروز نقاط ضعف 
فمثاًل،  فتوفر،  الجديدة.  التكنولوجيات  هذه  في  جدية 
تكنولوجيا سلسلة الكتل Blockchain مثاًل تطبيقات تشمل 
بنية تحتية رقمية آمنة للتحقق من هوية المستخدم وتيسير 
وتحمي  وأرخص  أسرع  بطريقة  للحدود  العابرة  المدفوعات 
حقوق الملكية. لكن هذه التكنولوجيات تجلب معها مخاطر 
جديدة ال تغطيها اللوائح التنظيمية القائمة6. فيتعين إذًا على 
الفوائد  لجني  السياسات معالجة عدة مقايضًات  واضعي 

المحتملة للتكنولوجيا المالية.

مالحظات
        .UNCDF 2019 .1
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الشكل 2-6

ديناميات الحصول على التكنولوجيا
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مالحظة: يختبر التقارب والتباعد بطريقتين: باستخدام ميل المعادلة التي تعّبر عن التغيير على مدى الفترة 2007–2017 مقابل القيمة األولية لعام 2007 )مشتقًة باالنحدار بالمربعات الصغرى العادية واالنحدار المتين، واالنحدار بالشريحة 
الخمسية الوسيطة( وبمقارنة المكاسب التي حققتها بلدان التنمية البشرية المرتفعة جدًا بالمكاسب التي حققتها بلدان التنمية البشرية المنخفضة والمتوسطة. وفي ما يتعلق باشتراكات الهاتف النقال هناك تقارب وفقًا للمقياسين )قيم 

 p أقل من 1 في المائة(. وبالنسبة لالشتراكات في النطاق العريض الثابت هناك تباعد وفقًا للمقياسين )قيم p أقل من 1 في المائة(.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من االتحاد الدولي لالتصاالت.
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خالل معظم القرن 
العشرين، ظلت حصص 
القوى العاملة ورأس 

المال من الدخل القومي 
ثابتة إلى حد كبير في 
العديد من االقتصادات

الشكل 3-6

انخفضت الفجوة في عرض النطاق بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان األخرى من 22 ضعفًا إلى 3 أضعاف
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.Hilbert 2019 :المصدر

وال فوريًا41. بداًل من ذلك، قد تحفز التكنولوجيا تباعدًا 
في نواتج التنمية البشرية. ولكن بأي عمليات؟ هذا هو 

موضوع القسم التالي.

التكنولوجيا تعيد رسم مالمح العالم: 
كيف ترسم أوجه عدم المساواة في 

التنمية البشرية؟

تعيد التكنولوجيا رسم مالمح سبل العيش، ال فقط 
االقتصادات بل أيضًا المجتمعات وحتى السياسات. 
فما هي التغييرات المحددة التي ستؤثر على عدم 
المساواة في التنمية البشرية؟ من الصعب اإلجابة 
على هذا السؤال، وأحد أسباب ذلك أنه قد ال يمكن 
أبدًا إسناد أي من التغييرات الرئيسية التي ستعيد 
البشرية إلى  التنمية  رسم أوجه عدم المساواة في 
التكنولوجيا وحدها، ال سيما أن للعولمة وتفاعلها مع 
التغّير التكنولوجي دور رئيسي في ذلك أيضًا. ومع 
الطرق  بعض  على  الضوء  القسم  هذا  يسلط  ذلك، 
البالغة الداللة التي يمكن أن تقلب بها التكنولوجيا 
والقوة  الدخل  توزيع  في  سابقًا  المستقرة  األنماط 
االقتصادية. وليس الهدف من ذلك عزو السببية بقدر 
بإعادة  التكنولوجيا  الداللة على إمكان قيام  ما هو 
تشكيل أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية على 

مدى السنوات القليلة القادمة.

تفكك االتجاهات المستقرة42

القوى  حصص  ظلت  العشرين،  القرن  معظم  خالل 
إلى  ثابتة  القومي  الدخل  المال من  العاملة ورأس 
ال  ولكن  االقتصادات43.  من  العديد  في  كبير  حد 
ذلك  االقتصادي  النمو  التطور في  يعتبر من يشهد 
الثبات استنتاجًا مفروغًا منه44، فلربما كان ناجمًا عن 
وعن  العمال  كنقابات  مؤسسات  وتعزيز  إنشاء 
التأمينات االجتماعية45. ولكن مع انخفاض نصيب 
القرن  ثمانينات  منذ  الدخل  من  العاملة  القوى 
في  كما  المتقدمة  االقتصادات  في  الماضي 
التجريبي  االنتظام  هذا  أخذ  النامية،  االقتصادات 
المتقدمة،  لالقتصادات  وبالنسبة  التفكك46.  في 
لهذا  الرئيسية  الدافعة  القوة  التكنولوجيا  كانت 
االنخفاض، جزئيًا باالستعاضة عن المهام الروتينية، 
على النحو المستعرض في الفصل 2 47. أما بالنسبة 
من  كل  أدى  إذ  ملتبسة،  فاألدلة  النامية  للبلدان 

التكنولوجيا والعولمة أدوارًا هامة48.
ومن االتجاهات ذات الصلة االنخفاض الحاّد في 
أسعار آالت ومعدات، كالحواسيب، )ُتعّرف عمومًا على 
أنها سلع رأسمالية أو استثمارية(، نسبة ألسعار السلع 
األسعار  انخفضت   ،1970 عام  فمنذ  االستهالكية49. 
النسبية للسلع االستثمارية في البلدان النامية بـنحو 
60 في المائة وحدث 75 في المائة من االنخفاض منذ 
كان  االستثمارية،  السلع  بين  ومن   .50 1990 عام 
الحوسبة  أجهزة  في  كبيرًا  األسعار  انخفاض 
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الشكل 4-6

 يتقارب توزيع االشتراكات في الهاتف النقال مع توزيع السكان حسب المنطقة، لكن ذلك ليس هو الحال 
في ما يتعلق بسعات عرض النطاق
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الشكل 5-6

 بين عامي 1987 و2007، لم يحدث سوى تغيير قليل في الترتيب العالمي لسعات عرض النطاق القائم، لكن األمور بدأت تتغّير في منعطف األلفية 
مع توسع عرض النطاق في شرق وشمال آسيا

6%

5%

4%

4%

3%

2%

1987

9% 6%
3%

3%

2%

2%

2007

4%

3%

2%

2%
2%

2%

2%

2017

28%
21%

29%
28%

19%

37%

11%17%

12%

7%
10%5%

2%

8%

بقية
بلدان العالم

بقية
بقيةبلدان العالم

بلدان العالم
الواليات
المتحدة

األم��كية
الواليات
المتحدة

األم��كية
الواليات
المتحدة

األم��كية

اليابان

اليابان

اليابان

كندا

االتحاد
ال�وسي

االتحاد
ال�وسي

االتحاد
ال�وسي

إسبانيا

إيطاليا

ألمانيا ألمانيا

ألمانيا

المملكة
المتحدة

المملكة
المتحدة

جمهو��ة
كو��ا

جمهو��ة
جمهو��ةكو��ا

كو��ا
فرنسا

فرنسا
فرنسا

الصين

الصين

إيطاليا

هولندا

إندونيسيا

الب�ا��ل
الهند

.Hilbert 2019 :المصدر

206    |    تقرير التنمية البشرية لعام 2019



حدثت زيادة كبيرة في 
هوامش الربح )الفرق 

بين ما تتقاضاه الشركة 
والتكلفة الحّدية لإلنتاج(، 

وقد ارتبط ذلك مباشرة 
بانخفاض حصة القوى 

العاملة من الدخل

التكنولوجيا  بين  صلة  إلى  يشير  ما  واالتصاالت، 
والحوافز لدى الشركات الستبدال القوى العاملة برأس 
المال، وهي عملية ارتبطت أيضًا في البلدان النامية 

بزيادة االندماج في سالسل القيمة العالمية51.
وهناك تطور حديث آخر، يرتبط باالتجاهين المشار 
)التي  الشركات  أرباح  في  بالزيادة  كما  للتو  إليهما 
نبحثها أدناه( وبالتغّيرات في معدالت ضريبة دخل 
الشركات )التي ُتبحث في الفصل 7(، وهو التحّول في 
المعيشية  األسر  بها  التي تحتفظ  المدخرات  ميزان 
الوطنية  فالمدخرات  الشركات.  بها  تحتفظ  والتي 
والشركات  المعيشية  األسر  مدخرات  تشمل  )التي 
وحتى  االستثمارات.  لتمويل  ضرورية  والحكومة( 
أواخر ثمانينات القرن الماضي، كانت األسر المعيشية 
تحتفظ بمعظم المدخرات، لكن قطاع الشركات يستأثر 
شهده  وما  المدخرات52.  ثلثي  إلى  يصل  بما  اليوم 
االستثمار المؤسسي من استقرار يعني أن الشركات 
المدخرات  بهذه  تحتفظ  ظلت  البلدان  بعض  في 

لتستخدمها في إعادة شراء أسهمها.
وربما كان األمر األهم من حيث النتائج في ما يتعلق 
بتوزيع الدخل هو انهيار العالقة في كثير من البلدان بين 
التحسينات في إنتاجية القوى العاملة وإيرادات العامل 
النموذجية. وذلك موثق جيدًا في حالة البلدان المتقدمة. 
وقد بّين هذا التقرير االتجاه نحو تراكم الدخل في أعلى 
سلم توزيع الدخل في العديد من البلدان )الفصل 3(. 
ويركز هنا تحديدًا على دخل القوى العاملة. وتعّطل 
العالقة بين اإلنتاجية والمكتسبات ال يتعارض فقط مع 
اتجاهات كانت تعتبر مستقرة، بل كذلك ال يتسق مع 

النماذج البسيطة لسوق القوى العاملة.
وُيتوقع، بداهة، أن يزداد دخل العاملين مع تزايد 
إنتاجيتهم )نتيجة أسباب منها التغّير التكنولوجي(، إذ 
التغّير  التي يفترض أن يحقق بها  العملية  هذه هي 
التكنولوجي تحسينات في مستويات المعيشة، ربما 
مرور  مع  لألغلبية  ولكن  الفور  على  للجميع  ليس 
الوقت. وفي الواقع، حتى ثمانينات القرن الماضي، 
ازداد متوسط الدخل الحقيقي ألدنى 90 في المائة 
في سلم التوزيع من السكان )وذلك مؤشر بديل لدخل 
األسرة المعيشية النموذجية( تماشيًا مع نمو اإلنتاجية 
في كثير من البلدان53. ولكن انفصل، منذ ذلك الحين، 
مسار تطور كل من هذين المؤشرين، فبقيت مكتسبات 
األسرة النموذجية ثابتة أو ازدادت بدرجة أقل من نمو 
الدولية تباعدًا  العمل  اإلنتاجية. وقد وثقت منظمة 
مشابهًا في 52 من االقتصادات المتقدمة، مبّينة أنه 
بين عامي 1999 و2017، ازدادت إنتاجية العمل بنسبة 
17 في المائة بينما ارتفعت األجور الحقيقية بنسبة 13 

في المائة54.

تحّول النفوذ االقتصادي

يمكن أن يتجلى نفوذ الشركات في السوق في قدرتها 
أو بدفع  اإلنتاج،  أعلى من تكلفة  على فرض أسعار 
أجور أقل مما تتطلبه سوق العمل الكفؤة. وهناك أدلة 
على أن كًال من مظهري النفوذ هذين يتعاظم، ورغم 
أن التكنولوجيا ليست العنصر الوحيد الذي يقود هذا 

التحّول، إاّل أنها تؤدي دورًا هامًا في ذلك.
وقد حدثت زيادة كبيرة في هوامش الربح )الفرق 
بين ما تتقاضاه الشركة والتكلفة الحّدية لإلنتاج(، وقد 
ارتبط ذلك مباشرة بانخفاض حصة القوى العاملة من 
الدخل55. وفي حين أن االتجاه نحو زيادة النفوذ في 
السوق واسع النطاق وتشترك فيه قطاعات وصناعات 
عديدة، إال أن الشركات في القطاعات التي تستخدم 
شهدت  بكثافة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
زيادات أسرع وأكبر في هامش الربح )الشكل 6-6(، ما 
مجموعة  عبر  التكنولوجيا  أهمية  تغلغل  إلى  يشير 
واسعة من الشركات56. ويكشف استعراض الشركات 
الرقمية الكبيرة، المعروفة باسم شركات التكنولوجيا 

الكبرى، كيفية استحواذها على النفوذ في السوق.
والعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى عبارة عن 
منصات. فأوبر )Uber(، شركة طلب الرحالت بالسيارة 
على اإلنترنت، عبارة عن منصة يقدم السائقون من 
خاللها خدماتهم كما يبحث الزبائن من خاللها عن تلك 
بالطريقة   Grabو  Gojek شركتا  وتعمل  الخدمات. 
)Amazon( منصة  أمازون  آسيا. وشركة  ذاتها في 
تربط بائعي المنتجات بمشترين محتملين. وتستفيد 
المنصات جميعها من التأثيرات الشبكية، أي أن قيمة 
من  أكبر  عدد  هناك  يكون  عندما  تزداد  المنصة 
المشاركين على جانبي السوق. وبالنسبة ألمازون كلما 
ازداد عدد البائعين والمشترين يكون ذلك أفضل لكل 
من المجموعتين، وبالطبع ألمازون57. وتوسع حجم 
يتردد  إذ  كبيرة،  بقاءها  يدعم  الكبيرة  الشركات 
البائعون والمشترون في ترك منصة يجد فيها بعضهم 
وسائل  شركات  وتستفيد  كبيرة.  وبأعداد  بعضًا 
التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وانستاجرام أيضًا 
على  األشخاص  يبقى  إذ  الشبكة،  آثار  من  مباشرة 
الشبكة التي يجدون فيها أصدقاءهم وأفراد عائالتهم.
البيانات  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  وتستخدم 
بكثافة، كما يتزايد استخدامها للذكاء االصطناعي، 
بين  مشترك  للشبكة  آخر  مباشر  غير  أثر  ثمة  ولذا 
المنصات جميعًا هو وفورات الحجم في استخدام 
البيانات، ما يمّكن هذه الشركات من االستحواذ على 
النفوذ في السوق58. ومع أن هذه المنصات تخفض 
المنظور، هذا  من  يبدو،  )لذا،  للمستهلكين   األسعار 
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بموازاة ارتفاع النفوذ 
االحتكاري في أسواق 
المنتجات، يزداد النفوذ 
السوقي في أسواق 
القوى العاملة، أي 
النفوذ االحتكاري على 
استخدام القوى العاملة 
)التي يمارسها أصحاب 
العمل(، ويرتبط هو أيضًا 
بانخفاض حصة القوى 
العاملة من الدخل

الشكل 6-6

يتزايد النفوذ في السوق، وخاصة للشركات الكثيفة االستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 مالحظة: القيم هي متوسط نسبة الربح المضافة إلى التكلفة لشركات من 20 بلدًا، متقدمًا وناشئًا، مسجلة كشركات عامة أو كملكية خاصة.
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أن المقاييس التقليدية لقياس النفوذ في السوق، على 
غرار هوامش الربح، ال تنطبق في هذه الحالة(، إال أنها 
يمكن أن تمارس النفوذ في السوق من خالل إمكان 
قيامها بالحّد من المنافسة والخيارات البديلة59. وينفق 
الالعبون الكبار مبالغ طائلة على حمالت للدفع نحو 
الوافدين  وتبعد  مكانتهم  تصون  سياسات  اعتماد 
الجدد المحتملين60. ويمكنهم استخدام احتياطاتهم 
تبدأ  التي  الجديدة  المنصات  لشراء  الهائلة  النقدية 
 DoubleClick بالبروز. فقد اشترت جوجل منافسيها
ويوتيوب. واستحوذت فيسبوك أواًل على انستاجرام 
ثم على واتساب. وكما هو حال شركات كبيرة أخرى، 
عمليات  لمئات  نتاج  كلتاهما  وفيسبوك  جوجل 

االندماج61.
أسواق  في  االحتكاري  النفوذ  ارتفاع  وبموازاة 
القوى  أسواق  السوقي في  النفوذ  يزداد  المنتجات، 
القوى  النفوذ االحتكاري على استخدام  أي  العاملة، 
العاملة )التي يمارسها أصحاب العمل(، ويرتبط هو 
الدخل62.  من  العاملة  القوى  حصة  بانخفاض  أيضًا 
وحين يستحوذ أصحاب العمل على النفوذ في أسواق 
القوى العاملة، قد يتضخم أثر التغّير التكنولوجي على 

عدم المساواة63.
على  االحتكاري  النفوذ  من  التكنولوجيا  وتمكن 
على  منصات  خالل  من  العاملة  القوى  استخدام 
للبشر، وذلك  اإلنترنت تحدد مهامًا وُتعهد بتنفيذها 
على أساس من منهم يتقاضى السعر األقل. ويشمل 

غرار  على  الرقمية  العمل  أسواق  في  العمل   ذلك 
TaskRabbit وAmazon Mechanical Turk، التي 
يشار إليها عادة بالعمل بالحشد الجماعي. وقد يؤدي 
توفر العمل على اإلنترنت إلى خفض تكاليف البحث 
عن القوى العاملة، ما يزيد األسواق تنافسية. ولكن 
النفوذ السوقي مرتفع حتى في هذا السوق الفوري 
 Amazon لـسوق  وبالنسبة  والمتنوع.  الكبير 
Mechanical Turk، يستحوذ أصحاب العمل على 
الكثير من الفائض الناتج عن المنصة. ولهذا آثار على 
توزيع المكاسب من أسواق العمل الرقمية يحتمل أن 
بالحشد  العمل  أن  ومع  الزمن64.  مرور  مع  تتفاقم 
الجماعي ناجم عن التقدم التكنولوجي، فهو يمثل أيضًا 
في  شاع  الذي  المتقطع  العرضي  العمل  إلى  عودة 
االقتصادات الصناعية في الماضي، أما في االقتصادات 

النامية فيزيد من نسبة القوى العاملة العرضية65.
التكنولوجيا في  النقاش هنا كيف أخذت  يوضح 
الدخل66 والنفوذ االقتصادي من  أنماط توزيع  رسم 
الشركات  تمارس  إذ  األرباح،  ارتفاع هوامش  خالل 
نفوذها على حساب العمال والمستهلكين، كما يتبّين 
الدخل وفي  من  العاملة  القوى  انخفاض حصة  في 
انفصال الحد الوسيط من األجور عن اإلنتاجية في 
العمل67. ويمكن أن يّسرع تزايد التقدم التكنولوجي، 
والذكاء  اآللي  التشغيل  في  بالتقدم  المرتبط 
االصطناعي، هذه الديناميات68، بينما يستنفد حدود 
السوقي.  النفوذ  كبح  إلى  الرامية  القائمة   األطر 
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وال تزال جدارة إجراءات مكافحة االحتكار تقّيم أساسًا 
بمقدار االرتفاع في أسعار االستهالك69، لكن منصات 
المستخدمين  بيانات  تبادل  إلى   التكنولوجيا تستند 
إعادة  إلى  ولذا دعت أصوات  بـ “خدمات مجانية”. 
وإلى  االحتكار  لمكافحة  الحالية  الُنهج  في  النظر 
توسيعها لتشمل كبح احتكار استخدام القوى العاملة70.

 تسخير التكنولوجيا لتقارب عظيم 
في التنمية البشرية

بدأ هذا الفصل بالتأكيد على أن تفادي تباعد عظيم 
المهمة سهلة.  هذه  تكن  لم  وإن  خيار،  مسألة  آخر 
هذا  إجراء  كيفية  عن  بمؤشرات  ينتهي  هو  وها 
في  كبير  تقارب  لتحقيق  العنان  وإطالق  الخيار 
على  منصبًا  التركيز  وسيظل  البشرية.  التنمية 
بها،  المتصلة  والتكنولوجيات  الرقمية  التكنولوجيا 
المبادئ  من  واسعة  بمجموعة  االسترشاد  مع 
لعام   المستدامة  التنمية  خطة  بتنفيذ  المرتبطة 
2030 )اإلطار 6-2(. ويوفر القسم التالي أواًل إطارًا 
اآللي  والتشغيل  االصطناعي  الذكاء  أثر  لتحليل 
الطلب  توليد  فرص  حول  اقتراحات  إلى  يخلص 
أيضًا  النقاش  ويتناول  العاملة.  القوى  على 
التحديات التي يواجهنا بها الذكاء االصطناعي، بما 
المساواة  عدم  أوجه  تفاقم  إمكانية  ذلك  في 
إيضاحات  يقدم  ثم  أخالقياته.  عن  فضًال  األفقي، 
ملموسة عن الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن 
المساواة، متناواًل بخاصة  بالممارسة عدم  تخفض 
الجزء  الذي حدده  المعززة  اإلمكانات  في  التباعد 

األول من هذا التقرير.

التشغيل اآللي والذكاء االصطناعي وعدم 
المساواة: هل سيكون باإلمكان زيادة 

الطلب على القوى العاملة؟

والتشغيل  االصطناعي  الذكاء  يؤدي  أن  يتحتم  ال 
القوى  على  الصافي  الطلب  تقليص  إلى  اآللي 
اآللي  التشغيل  من  االستفادة  يمكن  إذ  العاملة71. 
الستحداث مهام جديدة تعّوض عن توّلي اآللة لمهاٍم 
قائمة72. وسيتوقف وقع ذلك على عدم المساواة على 
التي  المهام  التكنولوجيا  بها  تغّير  التي  الكيفية 
يتضمنها اإلنتاج، أي ما إذا كانت ستتولى مهامًا قائمة 
أم ستستحدث أنواعًا جديدة من المهام. مثًال، قبل 
في  عامل  مثل  وظائف  هناك  تكن  لم  عقود  بضعة 
لوسائل  ومستشار  الزبائن  طلبات  لتلبية  مركز 
لموقع  فيديوهات  ومنتج  االجتماعي  التواصل 
يوتيوب. ويؤدي التقدم التكنولوجي أيضًا إلى زيادة 
عوامل  على  الطلب  يعزز  ما  اإلنتاجية،  في  عامة 
)الشكل 7-6(.  العاملة  القوى  بما فيها  اإلنتاج كافة، 
يتعلق  ما  في  اإلطار  هذا  إمكانات  إيضاح  وبعد 
بتحديد فرص استخدام الذكاء االصطناعي لزيادة 
الطلب على القوى العاملة، يتجه البحث إلى بعض 

المخاطر األوسع نطاقًا المرتبطة به.

إمكانات قيام الذكاء االصطناعي باستحداث 
مهام جديدة

من المهم النظر في نوعية العمل باإلضافة إلى كميته. 
التي استحدثت  الجديدة  المهام  أنواع  هل تختلف 
من خالل التكنولوجيا اختالفًا جوهريًا عن تلك التي 

يمكن االستفادة من 
التشغيل اآللي الستحداث 

مهام جديدة تعّوض عن 
توّلي اآللة لمهاٍم قائمة

اإلطار 2-6

التكنولوجيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تهيئة الظروف المناسبة

تنطوي التكنولوجيات الرقمية على إمكانات تحويلية. ولكي 
ُيرتقى بهذه التطبيقات وتستخدم على نطاق واسع، ال بد من 
أن تشارك فيها جهات فاعلة مختلفة على مستويات مختلفة. 
وما زال يتعين تطوير العديد من هذه التطبيقات. وهناك حاجة 
لتوفير  والعالمي  الوطني  المستويين  على  سياسات  إلى 
في  ومعتمديها  التكنولوجيا  لمطوري  المناسبة  الحوافز 

المجاالت األعم فائدة للتنمية البشرية.
تموز/يوليو  في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  أنشأ  وقد 
2018 فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي 
لتحديد أمثلة واقتراح سبل للتعاون عبر القطاعات والتخصصات 

والحدود. وتقّدم التقرير النهائي الذي وضعه الفريق بتوصيات 
عدة في إطار مواضيع عامة، مثل بناء اقتصاد ومجتمع رقميين 
شاملين؛ وحماية حقوق اإلنسان ووالية الناس على حياتهم 
واألمن  واالستقرار  الرقمية  الثقة  تعزيز  نفسه  الوقت  وفي 

الرقميين؛ وإقامة بنية تعاون رقمي عالمي جديدة1.
وكمتابعة لذلك التقرير، يوفر “الميثاق العالمي لعصر رقمي 
مستدام” مجموعة من المبادئ والمعايير للمجتمع الدولي، 
تهدف إلى ربط العصر الرقمي بمنظور االستدامة العالمية. 
التصدي  للعمل على  توجيهية ملموسة  يحدد مبادئ  وهو 

لتحديات العصر الرقمي2.

مالحظات
.German Advisory Council on Global Change website )www.wbgu.de/en/publications/charter( .2 .UN 2019a .1
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إسناد أثر الذكاء 
االصطناعي والتشغيل 
اآللي إلى االفتراض 
أن التكنولوجيا يمكن 
أن تحل محل وظائف 
بأكملها يمكن أن يؤدي 
إلى ارتفاع تقديرات عدد 
الوظائف المعرضة للخطر

الشكل 7-6

يمكن للتكنولوجيا توّلي بعض المهام، وكذلك استحداث مهام جديدة

تأ�ير
على اإل�تاجية

-+
+

التغّير
التكنولوجي

(التشغيل اآللي، تعليم اآللة،
والتحكم اآللي، واقتصاد

المنصة الجديدة،
واالستعانة بمصادر

خارجية عالمية ومحلية)

تأ�ير
توّلي مهام قائمة
(المهام المتعلقة

بالمحاسبة ومسك الدفا�ر،
ووكالء السفر)

تأ�ير استحداث
مهام جديدة

(خب�اء في األمن
الس�ب�اني، ومتخصصون

في التحول الرقمي،
وعلماء ال�يانات) 

التغّير الصافي
في الطلب

على اليد العاملة

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

سبقتها؟ فمثًال، قد يؤدي انتشار المنصات إلى خفض 
عدد العمال في مخازن البيع بالتجزئة التقليدية بينما 
يزداد عدد العاملين في مراكز تلبية طلبات الزبائن 
الذين يقومون بإعداد الطلبات اإللكترونية للشحن73. 
وقد أدخل العمل المتاح على المنصات مرونة وفرص 
فرض  لكنه  القطاعات،  بعض  في  موسعة  عمل 
تحديات مثل كيفية التعامل مع الكمية الكبيرة من 
يشكل  التعامل  وهذا  بالعمال،  المتعلقة  البيانات 
مخاطر على خصوصية العمال ويمكن أن تكون له 

عواقب أخرى، تبعًا لكيفية استخدام البيانات74.
وباإلضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، يمكن أن 
ما يحدث في  المالي. وهذا  الشمول  المنصات  تعزز 
جنوب شرق آسيا )حيث ال يتعامل أكثر من ثالثة أرباع 
السكان مع المصارف( بفضل خدمات طلب الرحالت 
. فحالما  Grabو Gojek بالسيارة على اإلنترنت مثل
يصبح السائق جزءًا من المنصة، يحصل على الدعم 
هذين  من  كل  أصبح  كما  مصرفي،  حساب  لفتح 

ذلك  في  بما  المالية،  للمعامالت  وسيلة  التطبيقين 
أكثر  دفع  أساليب  العتماد  الحوافز  وتمتد  النقدية. 
نظامية لتشمل تجار التجزئة، كتجار األغذية الذين 

يستخدمون المنصة لتسليم األغذية لزبائنهم76.
وإسناد أثر الذكاء االصطناعي والتشغيل اآللي إلى 
االفتراض أن التكنولوجيا يمكن أن تحل محل وظائف 
عدد  تقديرات  ارتفاع  إلى  يؤدي  أن  يمكن  بأكملها 
على  القائم  النهج  أما  للخطر77.  المعرضة  الوظائف 
المهام )مع تحديد الوظائف حسب مجموعة من المهام 
للتنفيذ  توازنًا وقابلية  أكثر  إطارًا  المختلفة( فيوفر 
اآللي  والتشغيل  االصطناعي  الذكاء  أثر  لفهم 
وإمكاناتهما. وهناك أدلة على أن إمكانية االستعاضة 
عن المهام بالذكاء االصطناعي تختلف اختالفًا ًكبيرًا 
للتأثر  القابلية  مستويات  أن  كما  الوظائف،  ضمن 

تختلف باختالف الوظائف )الجدول 1-6(78.
هناك في بعض الوظائف مهام عدة يمكن استبدالها 
بسهولة بالذكاء االصطناعي، ولكنها تتضافر مع مهام 
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أخرى يصعب أو حتى يستحيل أن تحل آالت محلها. 
يمكن، مثًال، أن يقوم الذكاء االصطناعي بمهمة طبيب 
األشعة في فحص الصور الطبية للتعرف على الشواذ، 
لكن اآللة ال يمكنها أن تحدد األولويات وأن تتشاور مع 
مع  تتواصل  أو  العالج  خطط  وتضع  الطبي  الفريق 
المرضى وعائالتهم، وكلها مهام يقوم بها طبيب األشعة. 
ويشير ذلك إلى أنه عندما يكون باإلمكان فصل المهام 
ضمن وظيفة ما وإعادة تجميعها، تنشأ إمكانية إعادة 
تصميم الوظائف أو استحداث وظائف فرعية79. ومع 
انتشار التعرف اآللي الدقيق للغاية على الصور الطبية، 
أقل في مشاهدة  يمكن لطبيب األشعة قضاء وقت 
الصور والمزيد من الوقت في التفاعل مع الفرق الطبية 
األخرى ومع المرضى وعائالتهم. هكذا يوفر كل من 
إعادة تصميم الوظائف واستحداث الوظائف الفرعية 
فرصًا لالستفادة من الذكاء االصطناعي لزيادة الطلب 

على القوى العاملة.
ويستمر التحّسن في قدرة الذكاء االصطناعي على 
تحديد األنماط والعالقات واالتجاهات وعرضها تلقائيًا 
من خالل لوحات المعلومات التفاعلية أو إصدار تقارير 
آلية. وينطوي ذلك على تحديث هياكل مهام العديد من 
المالية  األوراق  سوق  تجار  ذلك  في  بما  الوظائف، 
والمؤلفون وحتى الصحفيين والمحررين. وفي حين 
ستكون مهام كثيرة آلية، فإن اإلدارة الرفيعة المستوى 
قابلية  أقل  المؤتمتة  النظم  مهام  على  واإلشراف 
للتشغيل اآللي. غير أن مدى المالءمة اإلجمالية لوظيفة 
ما لتعليم اآللة ليس مرتبطًا إحصائيًا باألجور80. ولذا 
ليس من المحتم أن يحل الذكاء االصطناعي محل 
العمل بأجر أو يخفض األجور في بعض الوظائف، كما 
موجات  في  جرى  ما  على  اعتمادًا  البعض  يذهب 

التشغيل اآللي السابقة81.
اإلنسان  على  يركز  أعمال  جدول  يتطلب  هكذا، 
النهوض  في  للتكنولوجيا  األوسع  بالدور  االهتمام 
بالعمل الالئق، إذ يمكن للتكنولوجيا أن تحرر العمال 
من الكدح والعمل الشاق، بل ثمة إمكانية بأن تخفض 
الروبوتات التعاونية إجهاد وإصابات العمل. ويتوقف 
على  التكنولوجيا  في  الكامنة  اإلمكانات  تحقيق 
مستقبل العمل على خيارات أساسية تتعلق بتصميم 
لصياغة  التفصيلية  المناقشات  ذلك  في  بما  العمل، 

الوظائف بين العمال واإلدارة82.
ويعني تعضيد الذكاء )استخدام أجهزة الحاسوب 
لتوسيع قدرة الناس على معالجة المعلومات والتفكير 
في المشاكل المعقدة( أن الذكاء االصطناعي، بداًل من 
أن يهدف إلى التشغيل اآللي، يمكن أن يدمج والية 
الناس على حياتهم والتشغيل اآللي بطريقة تعززهما 
البشرية  المهام  في  التعضيد  يحدث  أن  يمكن  معًا. 

اليومية. وهذا ما يحدث بالفعل في التدقيق اإلمالئي 
والنحوي في معالجات النصوص التي تبرز مواضع 
األخطاء لتصحيحها، وفي التكميل التلقائي للمدخالت 
النصية في محركات البحث على اإلنترنت. ويمكن أن 
تسّرع االقتراحات التلقائية البحث وتساعد على جالء 
االستفسارات الغامضة. وهي بذلك توفر قيمة وتعزز 
الكفاءة والدقة والنظر في إمكانيات بديلة. إنها تعضد 

قدرات المستخدم، لكنها ال تحل محله83.
وأخيرًا، ال تفضي التطورات األخيرة إلى زيادة في 
الذكاء االصطناعي العام بما يمّكنه من استبدال اإلدراك 
البشري كله بآالت. لقد كان الذكاء االصطناعي فعااًل 
جدًا في جانب واحد من جوانب الذكاء وهو التنبؤ84. 
لكن التنبؤ ليس غير مدخل واحد في صنع القرار. أما 
مهمة اتخاذ القرار نفسها فأوسع نطاقًا وتتطلب جمع 
البيانات وتنظيمها والقدرة على اتخاذ إجراء استنادًا 
إلى القرار وتقييم العوائد المرتبطة بالنتائج المختلفة. 
الذكاء  التقدم في  األفراد، سيكون  للعمال  وبالنسبة 
االصطناعي مهمًا بقدر ما يكون التنبؤ مهارة أساسية 
في المهام التي تشكل وظيفتهم. فالتشخيص الذي 
جزئيًا  إجراؤه  أيضًا  يمكن  األشعة  طبيب  به  يقوم 
بواسطة الذكاء االصطناعي، لكن هذا يختلف اختالفًا 
كبيرًا عن اتخاذ قرار مسار العالج أو تنفيذ هذا القرار 
من جانب الجراح.  هكذا يعزز التنبؤ اآللي قيمة هذه 

الوظائف وال يحل محلها.

إجراء خيارات النتهاز ما توفره التكنولوجيا 
من إمكانات: موازنة المخاطر والفرص

بعد إثبات إمكانات الذكاء االصطناعي في ما يتعلق 
القسم  هذا  يتناول  جديدة،  مهام  باستحداث 

يتوقف تحقيق اإلمكانات 
الكامنة في التكنولوجيا 

على مستقبل العمل 
على خيارات أساسية 

تتعلق بتصميم العمل، 
بما في ذلك المناقشات 

التفصيلية لصياغة الوظائف 
بين العمال واإلدارة

الجدول 1-6

إمكان استبدال المهام بالذكاء االصطناعي يختلف باختالف المهام

 مهن ذات مالءمة منخفضة 
لتعليم اآللة

درجة المالءمة 
لتعليم اآللة

 مهن ذات مالءمة مرتفعة
لتعليم اآللة 

درجة المالءمة 
لتعليم اآللة 

3.90حّراس المباني2.78أخصائيو التدليك

3.90الرسامون الميكانيكيون 3.09علماء الحيوان

3.11علماء اآلثار
 مجهزو ومتعهدو الجنازات

3.89ودفن الموتى 

مذيعو نظم التخاطب العام 
3.78مفوضو االئتمان 3.13والمذيعون اآلخرون 

3.78كتبة السمسرة3.14عمال الجبس وبالطو الجص 

.Brynjolfsson, Mitchell and Rock 2018 :المصدر
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وجد كل من لينكدين 
والمنتدى االقتصادي 
العالمي فجوة كبيرة بين 
تمثيل الرجال والنساء في 
المهنيين العاملين في 
مجال الذكاء االصطناعي، 
فال تتجاوز نسبة النساء 
بين هؤالء على الصعيد 
العالمي 22 في المائة

انتهاز  تتعين مراعاتها في  التي  العناصر  بالتفصيل 
االصطناعي،  الذكاء  يتيحها  التي  الفرص 
أيضًا  بذلك  القيام  ويعني  عمومًا.  والتكنولوجيا 
امتالك منظور واضح التوجه في ما يتعلق بالمخاطر. 
حّدة  االصطناعي  الذكاء  يفاقم  أن  يمكن  فمثًال، 
التحّيزات وأوجه عدم المساواة األفقي )اإلطار 3-6(، 
بما في ذلك الفوارق بين الجنسين في القوى العاملة، 
ما يؤدي إلى تزايد نسبة النساء العامالت في وظائف 
في  النساء،  وتضطلع  النوعية85.  متدنية  الخدمات 
المتوسط، بمهام أكثر روتينية وأكثر قابلية للتدوين 
الرقمي من الرجال وبقدر أقل من المهام التي تتطلب 
وهذه  تجريديًا86.  تفكيرًا  أو  تحليلية  مدخالت 
بين  الفجوات  في  أيضًا  موجودة  االختالفات 
المرتبطين  والتشغيل  التعليم  في  الجنسين 
بالتكنولوجيا87. وقد وجد كل من لينكدين والمنتدى 
االقتصادي العالمي فجوة كبيرة بين تمثيل الرجال 
الذكاء  مجال  في  العاملين  المهنيين  في  والنساء 

االصطناعي، فال تتجاوز نسبة النساء بين هؤالء على 
تفاقم  أن  ويمكن  المائة88.  في   22 العالمي  الصعيد 
االختالفات العرقية واإلثنية بين النساء في الحصول 
ويمكن  الفوارق.  هذه  العمل  وفرص  التدريب  على 
شرائح  تعكس  فرٍق  بعمل  المخاطر  هذه  مواجهة 
سكان البلد المعني على تطوير الذكاء االصطناعي 
والتكنولوجيا. فعندما ال تكون الفرق متنوعة، ينحو 
تدريب الذكاء االصطناعي إلى االستناد إلى بيانات 
قد تتضمن تحيزات، وهذا ما يمكن أن تتفاداه بيئة 

أكثر تمثيًال.
إلى  والحكومات  والشركات  الباحثون  بادر  وقد 
إدارة مخاطر الذكاء االصطناعي، التي تشمل مفاقمة 
التحّيزات وأيضًا تطوير تطبيقات خادعة وخبيثة. 
الذكاء  مجال  في  الباحثين  آالف  مثًال،  فوّقع، 
بأنهم  فيها  يذكرون  مفتوحة  رسالة  االصطناعي 
عن  تبحث  التي  المستقلة  األسلحة  سيعارضون 
بها دون تدخل بشري89. وتضطلع  أهداف وتشتبك 

اإلطار 3-6

الذكاء االصطناعي وخطر التحّيز: جعل أوجه عدم المساواة األفقي أسوأ؟

التغيير  دعم  إمكانية  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  لدى 
االجتماعي اإليجابي، بل يمّكن في الواقع أن يكون تأثيرها 
أي  مع  الحال  كما  ولكن  المجاالت.  بعض  في  ثوريًا 
تكنولوجيا جديدة، يشّكل تحقيق هذه النتائج اإليجابية تحديًا 

ويتعرض لمخاطر.
قد تكون جماعات كثيرة من الناس في أنحاء العالم على 
االصطناعي.  الذكاء  من  السلبي  للجانب  المتلقي  الطرف 
فقد يفقد هؤالء وظائفهم، إذ تؤدى المهام التي يقومون 
صافي  احتواء  جرى  لو  حتى  اآللة،  تعليم  طريق  عن  بها 
فقدان الوظائف، وقد ترتفع أوجه عدم المساواة في الدخل 
انحيازًا  العمال  يرى  وقد  الوظائف.  نوعية  وتتدنى  والثروة 
قويًا ضد لون بشرتهم أو جنسهم متضمنًا في تعليم اآللة، 
مطابقة  خوارزميات  تعيد  وقد  للمراقبة.  يخضعون  وقد 
الوظائف إنتاج التحّيزات وأوجه اإلجحاف التاريخية. وتحتاج 
كي  البيانات  وحماية  للشفافية  سياسات  إلى  الشركات 
إلى  حاجة  تكون هناك  قد  تتبعه.  يجري  ما  العمال  يعرف 
مساءلة  وتوفر  البيانات  استخدام  تحكم  تنظيمية  لوائح 

الخوارزميات في عالم العمل.
وإذ تتوسع استخدامات الذكاء االصطناعي وتنتشر، تطرح 
أسئلة حول تعاظم الدعاية والتالعب وتوهين الديمقراطية 
وبشأن المراقبة وفقدان الخصوصية. فمثاًل، ترتبط تطبيقات 
ذلك  ويشمل  الذكية1.  المدن  بتطوير  االصطناعي  الذكاء 
جمع البيانات من الكاميرات وأجهزة االستشعار على نطاق 

واسع. فكيف يختلف ذلك عن المراقبة الجماعية؟

وليست خوارزميات تعليم اآللة متحّيزة بطبيعتها، فهي 
عندما  الخوارزمي  التحّيز  ويحدث  متحّيزة.  تكون  أن  تتعلم 
متحّيزة  بيانات  مجموعات  على  التعلم  خوارزمية  ُتدّرب 
فتتعلم “بدقة” أنماط التحّيز في المعلومات2،  بل يمكن 
المتعّلمة ضمن خوارزميات  للتمثيالت  الحاالت  في بعض 
مثاًل،  فتقل،  التحّيزات3.  هذه  في  تبالغ  أن  اآللة  تعليم 
احتماالت تلقي النساء إعالنات موجهة عن وظائف ذات 
مدّربة  لإلعالنات  الموجهة  الخوارزمية  ألن  مرتفع  أجر 
األجر4.  متدنية  وظائف  فيها  النساء  لدى  بيانات  على 
وهناك مثال برنامج حاسوبي يستخدم في نظام العدالة 
خطر  لتقييم  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الجنائية 
نكوص المّدعى عليهم إلى اإلجرام أشار خطًأ إلى ذوي 
وتيرة  ضعف  من  يقرب  ما  بلغت  بوتيرة  السوداء  البشرة 

إشارته إلى ذوي البشرة البيضاء5.
أقل  الوجه  على  التعّرف  خدمات  تكون  أن  ويمكن 

دقة في التعرف على النساء أو ذوي البشرة الداكنة6.
واسع  نطاق  على  مدركة  أخرى  مشكلة   وهناك 
يصممون  من  بين  التنوع  إلى  االفتقار  مشكلة  هي 
ويطورون الذكاء االصطناعي. فقلة هن النساء اللواتي 
قطاع  في  كما  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  يعملن 
العرقي  التنوع  أن  كما  عام،  بشكل   التكنولوجيا 
ُممثلة  تكون  متنوعة  لفرق  ويمكن  الرجال محدود7.  بين 
تحّد  أن  متنوعة  نظر  بوجهات  وتأتي  السكان   لعامة 

التحّيزات. من 

مالحظات 
.IDRC 2018  .5   .Spice 2015  .4   .Zhao, Wang and others 2017 .3   .Caliskan, Bryson and Narayanan 2017; Danks and London 2017 .2   .Glaeser and others 2018  .1 

.IDRC 2018 .7  .Boulamwini and Gebru 2018 .6
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كثيرًا ما يكون األجر عن 
العمل بالحشد الجماعي 

أقل من الحّد األدنى لألجور

شركات كثيرة، من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى 
الشركات الناشئة، بصياغة مبادئ أخالقية مؤسسية 
يشرف عليها مسؤولو أخالقيات أو مجالس مراجعة. 
خضوعهم  مدى  الواضح  غير  من  زال  ما  ذلك،  مع 
للمساءلة عن تمسكهم بالمبادئ، ما يشير إلى الحاجة 
إلى التنظيم90. وتستخدم الحكومات بصورة متزايدة 
مبادئ  بتطوير  بعضها  ويقوم  االصطناعي،  الذكاء 
أخالقيات البيانات )اإلطار 6-4(. وعندما ترشد نظم 
على  تؤثر  التي  القرارات  صنع  االصطناعي  الذكاء 
بتقييم  قاض  تزويد  أو  الطبي  )كالتشخيص  البشر 
احتمال النكوص إلى اإلجرام(، يكون تفادي التحّيز 
المحلية  والمجتمعات  السياقات  في  واألخطاء 
التطبيقات  النتشار  ونظرًا  األهمية.  بالغ  المختلفة 
الذكاء  مجال  في  االبتكارات  من  العديد  وآثار 
االصطناعي على المستوى العالمي، قد تكون هناك 

حاجة إلى عمل جماعي في مرحلة ما.
ترتبط مجموعة أوسع من االضطرابات في عالم 
العمل، مدفوعة جزئيًا بالذكاء االصطناعي، بمنصات 
العمل الرقمية، التي سبقت اإلشارة إليها. وتتيح هذه 
التطبيقات إيالء العمل ألشخاص متباعدين جغرافيًا، 
وهي  الجماعي.  بالحشد  بالعمل  يعرف  ما  يولد  ما 
أنحاء  في  كثر  لعمال  جديدة  دخل  مصادر  توفر 
العالم، إال أن العمل يكون في بعض األحيان متدني 

األجر وال توجد آليات رسمية لمعالجة المعاملة غير 
بالحشد  العمل  عن  األجر  يكون  ما  وكثيرًا  العادلة. 
الجماعي أقل من الحّد األدنى لألجور91. وصحيح أن 
يجري  السياسات  مجال  في  االبتكار  من  الكثير 
بالفعل، مع قيام المنظمين دون الوطنيين بالتصدي 
للعمل عبر واليات  للمسألة92. لكن الطبيعة المشتتة 
االمتثال  رصد  الصعب  من  تجعل  دولية  قضائية 
تقترح  السبب  ولهذا  بها.  المعمول  العمل  لقوانين 
دولي  حوكمة  نظام  وضع  الدولية  العمل  منظمة 
من  األدنى  الحّد  يحدد  الرقمية  العمل  لمنصات 
الحقوق والحماية ويتطلب من المنصات )وزبائنها( 

احترامها93.

توفير الحماية االجتماعية

الحماية  توفير  هو  الصلة  ذات  التحديات  أحد 
السلبية  لآلثار  التصدي  على  للمساعدة  االجتماعية 
الضطرابات التكنولوجيا على مجموعات دخل معينة 
التكّيف،  فترات  ففي  التغّيرات94.  تلك  ولمقاومة 
يواجه العمال المعرضون فترات من البطالة أو تتآكل 
مكتسباتهم. ولكن إذا تغّيرت التكنولوجيا بسرعة، قد 
النموذج  ضمن  الئقة  وظائف  على  العثور  يكون 
التكنولوجي واالقتصادي الجديد95 أصعب مما بعد 

اإلطار 4-6

مبادئ إطار أخالقيات البيانات في المملكة المتحدة

الواضحة.. 1 العامة  والمنافع  المستخدمين  باحتياجات   ابدأ 
تحويل  إمكانية  إبداعًا  أكثر  بطرق  البيانات  الستخدام  إن 
دائمًا  نكون  أن  وينبغي  العامة.  الخدمات  تقديم  كيفية 
أكانوا  للمستخدمين،  تحقيقه  نحاول  ما  بشأن  واضحين 

مواطنين أم موظفين عموميين.
ذات . 2 الممارسة  وقواعد  بالتشريعات  دراية  على  كن 

ومدونات  للقوانين  فهم  لديك  يكون  أن  الصلة. ينبغي 
الشك،  لدى  البيانات.  باستخدام  الصلة  ذات  الممارسة 

تنبغي استشارة خبراء معنيين.
المستخدم. ينبغي . 3 حاجة  مع  متناسبة  بيانات   استخدم 

المستخدم.  احتياجات  مع  البيانات  استخدام  يتناسب  أن 
وعليك استخدام الحّد األدنى من البيانات الالزمة لتحقيق 

النتيجة المرجوة.
البيانات . 4 تكون  أن  البيانات. ينبغي  محدوديات  افهم 

والخدمات  السياسات  تصميم  إلرشاد  المستخدمة 
مراعاة  الضروري  ومن  جيدًا.  مفهومة  الحكومية 
محدوديات البيانات لدى تقييم ما إذا كان من المناسب 

استخدامها الحتياج من احتياجات المستخدم.

مجموعة . 5 ضمن  واعمل  الممارسات  متانة  من  تأكد 
من  المستمد  التبصر  جودة  تمتلكها.  التي  المهارات 
البيانات  جودة  من  إال  تتأتى  ال  الجديدة  التكنولوجيا 
والممارسات المستخدمة إلنشائه. ينبغي أن تعمل ضمن 
تملك  ال  وعندما  تمتلكها،  التي  المهارات  مجموعة 
أداة معينة  أو  نهج معين  الخبرة الستخدام  أو  المهارات 

وفقًا لمعايير عالية عليك أن تدرك ذلك.
أن . 6 للمساءلة. ينبغي  خاضعًا  وكن  شفافًا  عملك  اجعل 

تكون واضحًا بشأن األدوات والبيانات والخوارزميات التي 
استخدمتها إلجراء عملك، وعليك العمل علنًا حيث أمكن. 
توصلت  التي  النتائج  تدقيق  اآلخرين  للباحثين  يتيح  فذلك 
التي  الجديدة  العمل  أنواع  فهم  للمواطنين  ويتيح  إليها 

نقوم بها.
استخدم البيانات بمسؤولية. من الضروري أن تكون هناك . 7

خطة للتأكد من استخدام الرؤى المستمدة من البيانات 
المعنيين  الفريقين  أن  ذلك  ويعني  مسؤولة.  بطريقة 
ورصد  استخدام  ينبغي  كيف  يفهمان  والتنفيذ  بالتطوير 

النتائج ونماذج البيانات بخطة تقييم متينة.

.UK Department for Digital, Culture, Media and Sport 2018 :المصدر
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لبرامج  ويمكن  “قياسي”.  اقتصادي  ركود  حدوث 
المتضررين  للعمال  توفر  أن  االجتماعي  الضمان 
معيشتهم خالل فترات االنتقال، لكن طبيعة االنتقال 
التي  والمواقع  القطاعات  تحتاج  قد  أيضًا:  مهمة 
إلى  لمهام قائمة أقوى  تأثير تولي اآللة  يكون فيها 

خطط حماية اجتماعية موجهة لها96.
ويمكن لسياسات سوق العمل الفّعالة، بما في ذلك 
الوظيفي  التنسيب  وخدمات  األجور  دعم  إعانات 
التكّيف مع  الخاصة، أن تيّسر  العمل  وبرامج سوق 
نموذج تكنولوجي واقتصادي جديد. والوضع األمثل 
الحماية  أدنى من  التكفل بحّد  السياق هو  في هذا 
الحماية  من  أساسيًا  مستوى  يوفر  االجتماعية، 

للمحتاجين كافة، ُتكّمله خطط ضمان اجتماعي قائمة 
على االسهامات توفر مزيدًا من الحماية97. ويطرح 
تصميم هذه النظم أمام واضعي السياسات خيارات 
أدنى سلم  لمن هم في  التغطية  تتراوح من ضمان 
أفضل  هم  من  إلى  التسرب  كبح  مع  الدخل  توزيع 
التحويالت  سخاء  بين  توازن  تحقيق  إلى  حااًل98 
إلى  المطاف  نهاية  وفي  الكفاءة99  في  والخسائر 
تقييم التكلفة على المالية العامة مقابل االستخدامات 
المحددة  السياسات  تشمل  أن  ويمكن  البديلة100. 
الجغرافية  الحركية  لتيسير  تدابير  بدقة  األهداف 
ودعم تكاليف اإلسكان واالنتقال101 ال سيما إذا كانت 
منطقة  في  عمل  فرص  توّلد  الجديدة  التكنولوجيا 

بينما تساهم في إلغائها في مناطق أخرى.
وفي نهاية المطاف، لن تكون الحماية االجتماعية 
تكون  الذين  العمال  ألن  االستجابة،  من  جزءًا  إال 
أو كليًا  للتشغيل اآللي جزئيًا  وظائفهم قد خضعت 
سيحتاجون إلى التكّيف مع وظائف تغّيرت إلى حد 
كبير أو وظائف جديدة تمامًا. وبما أن التشغيل اآللي 
يؤثر على بعض المهام ويستحدث أخرى، يتغّير كل 
ويتطلب  باستمرار.  الوظائف  ومحتوى  طبيعة  من 
ذلك من العمال التعّلم طوال حياتهم. ويجعل الذكاء 
المهارات  العمال ذوي  اآللي  االصطناعي والتشغيل 
أن  على  أدلة  وهناك  ومرغوبين.  قيمة  أكثر  العالية 
هؤالء هم العمال الذين يستفيدون من فرص التعّلم 
مدى الحياة، بينما المشاركة بين العمال ذوي المهارات 
المتدنية وذوي األجور المنخفضة أقل بكثير )الشكل 
6-8(. ولذا هناك خطر نشوء أنماط من التباعد في 
مكان العمل والتعّلم مدى الحياة مشابهة لتلك التي 
في اإلمكانات المعززة. ويشكل التعّلم مدى الحياة 
المهارات  ذوي  بتمكين  أكبر  فجوة  إحداث  خطر 

العالية من االنطالق بعيدًا إلى األمام102.

الضرائب واللوائح التنظيمية للبيانات

إلى جانب أثر الذكاء االصطناعي على أسواق العمل، 
اهتمامًا  ُنظميان يستحقان  هناك تحديان وخطران 
خاصًا: الضرائب واللوائح التنظيمية للبيانات. ومع 
تزايد إمكانية أن تحّل آالت محل مهام يؤديها البشر، 
إلى  يستند  منطقيًا  أساسًا  هناك  أن  البعض  حاجج 
اعتبارات الكفاءة لفرض ضرائب على الروبوتات103 
مهام جديدة  استحداث  إلى  التكنولوجيا  ولتوجيه 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  قائمة104.  مهام  توّلي  من  بداًل 
الرقمية،  الكثافة  ذات  االقتصادية  األنشطة  تشّكل 
بوجودها  أقل  بدرجة  الشركات  قيمة  ترتبط  حيث 

الشكل 8-6

العاملون في وظائف ذات أجور متوسطة وعالية يحتمل أكثر 
أن يشاركوا في تعّلم البالغين

01020304050607080

المشاركة في تعلم البالغين
حسب مستوى األجور (بالنسبة المئوية)

األجور المتوسطة/المرتفعةاألجور المنخفضة

إيطاليا
تركيا
ليتوانيا
بولندا
سلوفاكيا
اليابان
اليونان
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
إس�ائيل
جمهو��ة كو��ا
النمسا
سلوفينيا
ألمانيا
شيلي
سنغافورة
تشيكيا
إستونيا
أي�لندا
كندا
فنلندا
المملكة المتحدة
الواليات  المتحدة
األم��كية
أست�اليا
هولندا
السويد
نيو��لندا
الن�وي�
الدانمرك

المتوسط

.OECD 2019c :المصدر
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يمكن أن تساعد 
التكنولوجيا، مثاًل، في 
تمكين محتوى مفّصل 

خصيصًا لكل فرد “للتدريس 
على المستوى الصحيح”

الشبكات  أعضاء  بعدد  وأكثر  معين  بلد  في  الفعلي 
المعنية حول العالم، تحديًا لالفتراضات القائمة منذ 
زمن التي تستند إليها مبادئ الضرائب. وتخدم بعض 
واليات  مصلحة  المقترحة  واألفكار  اإلجراءات 
األنشطة  أن  إلى  بالنظر  ولكن  معينة105،  ضريبية 
الرقمية عالمية وأن شركات كثيرة تعمل عبر الحدود، 
هناك حاجة واضحة إلى توافق دولي في اآلراء حول 
كيفية فرض ضرائب على األنشطة الرقمية، وتبذل 
جهود حاليًا للتوصل إلى اتفاقية دولية بهذا الشأن106.
االقتصاد  في  مركزية  مكانة  البيانات  وتحتل 
أم  اإلعالنات  بتهديف  األمر  تعلق  وسواء  الرقمي. 
بإدارة سالسل اإلمدادات أم بتحديد مواقع السائقين 
المنتظرين لركاب، ترتبط إيرادات أعداد متزايدة من 
الشركات بجمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات. 
للبيانات  المقيد  غير  واالستخدام  الحر  والتدفق 
مهمان للشركات والحكومات. لكن هناك أيضًا حاجة 
إلى حماية البيانات الشخصية والبيانات التي تجسد 
القومي.  المتعلقة باألمن  الفكرية والبيانات  الملكية 
البيانات  ملكية  تخضع  الراهن،  الوقت  وفي 
واستخدامها لقواعد وأحكام مفترضة في معظمها. 
مستويات  على  تعمل  كثيرة  قضائية  واليات  لكن 
مختلفة على وضع سياسات بيانات لضمان أن تحمي 
وقد  أيضًا107.  المستخدمين  االبتكار  في  التطورات 
الالئحة  خالل  من  األوروبية،  الحكومات  وضعت 
قواعد  األوروبي،  لالتحاد  البيانات  لحماية  العامة 
التنظيم، هناك  البيانات108. وإلى جانب  لخصوصية 
مقترحات للدفع للمستخدمين مقابل بياناتهم لنشر 
ويمكن  االصطناعي.  الذكاء  عن  المتولدة  الثروة 
ذلك.  لقاء  بالدفع  أفضل  بيانات  تولد  أن  للشركات 
أنه  على  البيانات  توفير  إلى عمل  ُينظر  أن  ويمكن 
من  النوع  ذلك  به  يقومون  من  يمنح  مفيد،  عمل 

الكرامة الذي يتمتع به العاملون بأجر109.

 نشر التكنولوجيا كقوة للتقارب 
في التنمية البشرية

اليوم  إعداد شباب  التقارب يعني  التعليم  أن يدفع 
لعالم عمل الغد. ويمكن أن تساعد التكنولوجيا، مثًال، 
فرد  لكل  خصيصًا  مفّصل  محتوى  تمكين  في 
“للتدريس على المستوى الصحيح”. وهذا مهم بوجه 
خاص ألن التوسع السريع في الحصول على التعليم 
إلى  أدى  النامية  البلدان  في  والثانوي  االبتدائي 
التحاق الماليين من جيٍل أول من المتعلمين. فإذا ما 
تخلف هؤالء عن غيرهم وافتقروا إلى دعم تعليمي 
في المنزل، فإنهم قد ال يتعلمون إال القليل جدًا في 

المدرسة110. ومن األمثلة على كيف يمكن للتكنولوجيا 
أن تساعد في صفوف المدارس المتوسطة برنامج 
 mindspark يدعى  التكنولوجيا  تقوده  تعليمي 
البرنامج  ويقيس  الهند.  في  المدن  في  يستخدم 
ويخّصص  طالب  لكل  األولي  التعليمي  المستوى 
الفرد  مستوى  مع  تتناسب  مواد  دينامي  بشكل 
ووتيرة تقدمه. وفي غضون 4.5 أشهر فقط، سّجل 
من تمكنوا من االستفادة من البرنامج درجات أعلى 
في الرياضيات وفي اللغة الهندية111. وبالشراكة مع 
تعّلم  منصة  الهند  حكومة  تقدم  البرنامج،  هذا 
الهاتف  وجه  ما  فإذا   .Diksha تدعى  شخصية 
الخليوي إلى رمز استجابة مطبوع كان ذلك كفيًال 
بفتح عالم من المحتوى التفاعلي، أي خطط دروس 

للمعلمين وأدلة دراسة للطالب وأولياء األمور112.
كما يمكن أن تدفع أيضًا الحلول الصحية الرقمية 
التقارب. ومع أن هذه ال تزال في بدايتها، تتبدى فيها 
وتشمل  الخدمة.  تغطية  نطاق  توسيع  إمكانية 
الخدمات رقمنة سالسل اإلمداد وبيانات المرضى، مع 
والحجوزات  للمعلومات  متكاملة  رقمية  منصات 
والمدفوعات والخدمات التكميلية. وهي مهمة في 
فيها  الحصول  إمكانية  تكون  التي  النائية  المناطق 
على خدمات الرعاية الصحية غير كافية. وقد أخذ 
الذكاء االصطناعي يترسخ بالفعل، مثًال، في التعرف 
واآلفات   الطبية  األشعة  صور  على  اآللي  النمطي 
تعليم  يساعد  أن  إمكانية  أيضًا  وهناك  الجلدية113. 
بيانات  توفر  ومع  الشخصية114.  التغذية  اآللة 
موضوعية في الوقت الحقيقي عن حالة المزاج، مثًال 
أن  يمكن  الذكي،  الهاتف  مفاتيح  على  النقرات  من 
الصحة  تشخيص  على  االصطناعي  الذكاء  يساعد 
العقلية. وقد بدأ مقدمو خدمات رعاية المسنين في 
تحويل بعض أجزاء الرعاية إلى الذكاء االصطناعي، 
المراقبة  إلى  للمرض  المبكر  التشخيص  من  بدءًا 
الوقوع  حاالت  عن  والكشف  المنزل  في  الصحية 
أرضًا115. وقد استخدم الذكاء االصطناعي أيضًا في 
لُيكتشف أن نقص عنصر  الوراثية  البيانات  تفحص 
السيلينيوم يمكن أن يكون مرتبطًا بالوالدات المبكرة 

في أفريقيا116.
وتمتد تطبيقات الذكاء االصطناعي إلى ما يتخطى 
ما  األخرى،  العامة  الخدمات  إلى  والصحة  التعليم 
يؤدي ال فقط إلى مزيد من الكفاءة وتعزيز الشفافية، 
مختلف  في  المشاركة  نطاق  توسيع  إلى  أيضًا  بل 
جوانب الحياة العامة. فمثًال قد يجعل التنوع اللغوي، 
الحوكمة  خدمات  البلدان،  معظم  في  الموجود 
وفي  بأكملها.  لجماعات  متاحة  غير  اإللكترونية 
يعمل  رسمية،  لغة   11 هناك  حيث  أفريقيا،  جنوب 
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يمكن التجاه التغّير 
التكنولوجي أن يمثل 
مصدر قلق واضح 
لواضعي السياسات

مركز بحوث الذكاء االصطناعي على ُنهج الترجمة 
الخدمات  على  الحصول  نطاق  لتوسيع  اآللية 
الحكومية117. وفي أوغندا، يقوم فريق بحوث الذكاء 
االصطناعي في جامعة ماكيريري بتطوير مجموعات 
بيانات مصدرية لبعض عشرات اللغات التي ُيتحدث 

بها هناك118.
مجال  في  أيضًا  ضخمة  المحتملة  والمردودات 
“الذكاء  وبعدها.  الكوارث  أثناء  الخدمات  تقديم 
االصطناعي لتوفير االستجابة للكوارث” هو مشروع 
مفتوح المصدر يطبق الذكاء االصطناعي الستخراج 
وتصنيف وتوسيم تغريدات “تويتر” أثناء األزمات 
اإلنسانية، محّواًل التغريدات األولية إلى مصدر منّظم 
االستجابات.  توقيت  يحّسن  أن  يمكن  للمعلومات 
على سبيل المثال، بعد فترة وجيزة من الزلزال الكبير 
له اإلكوادور في عام 2016، أطلقت  الذي تعرضت 
Zooniverse، وهي منصة قائمة على شبكة اإلنترنت 
لبحوث الحشد الجماعي، موقعًا إلكترونيًا جمع بين 
اصطناعي  ذكاء  ونظام  متطوعين  من  المدخالت 
الستعراض 1,300 صورة ساتلية. وبعد ساعتين من 
أنتجت خريطة حرارية  اإللكتروني،  الموقع  إطالق 

لألضرار119.
وبالنسبة للحماية االجتماعية، تساعد التكنولوجيا 
المدفوعات وغيرها من االستحقاقات  على توجيه 
في  التسليم  وتوفير  المستهدفة،  الفئات   نحو 
االحتيال.  فرص  من  والحد  المناسب   الوقت 
ويمكن أن تؤدي المنصات العامة التي تدعم التشغيل 
البيني وتبادل البيانات إلى تخفيف العبء اإلداري 
الفقيرة  المجموعات  إلى  الخدمات  لتقديم  والوقت 
اإلدماج  وتعزيز  والمهمشة  للمخاطر  والمعرضة 

االجتماعي واالقتصادي120.
ويمكن أن تحّسن التكنولوجيا أيضًا توفر البيانات 
والمعلومات لصانعي السياسات ولقطاع األعمال، وأن 
الصور  تنتشر  بينما  فمثًال،  العام.  النقاش  ترشد 
الرقمية في كل مكان وتتحسن تقنيات الرؤية اآللية، 
بدقة  السكانية  التركيبة  لقياس  آلية  نظم  ستتوفر 
مكانية كبيرة في الوقت الفعلي تقريبًا121. وينطبق 
والمؤشرات  الفقر  قياس  على  نفسه  الشيء 
ما  كثيرًا  التي  األخرى،  واالقتصادية  االجتماعية 
الساتلية،  والصور  النقال  الهاتف  بيانات  بين  تجمع 
ُيستحصل  متعددة  منظورات  استخدام  فيساعد 
التقاط  على  متنوعة  بيانات  مجموعات  من  عليها 
معلومات عن مستويات المعيشة بشكل أدق122. ففي 
السنغال، مثًال، يمكن التنبؤ بدقة بمؤشر الفقر المتعدد 
بيانات  سجالت  باستخدام  بلدية   552 في  األبعاد 
المكالمات والبيانات البيئية )المتعلقة باألمن الغذائي 

والنشاط االقتصادي وإمكانية الوصول إلى المرافق(. 
نحو  على  للفقر  النهج خرائط  هذا  يوّلد  أن  ويمكن 
أكثر تواترًا، ويحتمل أن تساعد قدرته التشخيصية 
أفضل  تدخالت  تصميم  على  السياسات  صانعي 

للقضاء على الفقر123.
وبالطريقة نفسها التي يمكن أن يرسم بها الذكاء 
االصطناعي مسارات التعلم الفردية للطالب، يمكن 
االستفادة من إمكاناته لجمع بيانات مفّصلة ومتكررة 
توفر معلومات محلية محددة للغاية124. فأدى، مثًال، 
استخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات 
الطقس ومحاصيل األرز المحلية في كولومبيا125 إلى 
توصيات متميزة لمدن مختلفة، ما ساعد 170 مزارعًا 
مباشرة  اقتصادية  خسائر  تجنب  على  قرطبة  في 
ُقّدرت بـحوالي 3.6 مليون دوالر ويحتمل أن يؤدي 
التطبيقات  وتشمل  األرز.  إنتاج  تحّسن  إلى  ذلك 
المتطور  االصطناعي  الذكاء  استخدام  األخرى 
المتعلقة  العمرانية  المناطق  التحديات في  لمعالجة 
بحركة المرور والسالمة واالستدامة. وتتراوح هذه 
لحركة  االصطناعي  الذكاء  إدارة  من  التطبيقات 
مواقع  تحدد  اصطناعي  ذكاء  نظم  إلى  المرور126 
شبكات  تمّكن  وقد  للعطب127.  المعرضة  األنابيب 
رؤى  نقل  السحابية  والخدمات  العالمية  االتصاالت 
مختلفة128.  لسياقات  وتكييفها  االصطناعي  الذكاء 
آالت  بين  االصطناعي  الذكاء  نتائج  تقاسم  ويمّكن 
خاللها  بذلك  المعرفة  فتنتقل  التعلم129،  نقل  عدة 
وُتكّيف لسياقات جديدة130، ما يكمل توفير الموارد 

إلى مناطق كانت تعاني نقص الخدمات سابقًا.

*      *      *

يمكن التجاه التغّير التكنولوجي أن يمثل مصدر قلق 
واضح لواضعي السياسات131. ويتعين التذكير بأن 
تستند  التي  األساسية  البحوث  دعم  العام  القطاع 
بتسويقها  الخاص  القطاع  ليقوم  التكنولوجيا  إليها 
االبتكار  وسيكون  الحق132.  وقت  في  تجاريًا 
أهداف  تحقيق  في  األهمية  حاسم  التكنولوجي 
التنمية المستدامة133. ويتطلب تسخير التكنولوجيا 
بتشكيل  جميعًا  البلدان  تقوم  أن  الغرض  لهذا 
أثر  تحدد  ووطنية  عالمية  وسياسات  مؤسسات 
التغّير التكنولوجي على االستدامة واإلدماج بطرق 
هو  وهذا  الوطني134.  المستوى  على  مالئمة  تكون 
الفكرية  الملكية  حقوق  فيه  تكتسب  التي  السياق 
الدولية أهميتها، إذ أن من شأن نظام شديد الصرامة 
نشر  صعوبة  يزيد  أن  الفكرية  الملكية  لحقوق 

التكنولوجيا )اإلطار 5-6(.
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هناك تباينات هائلة في البحث والتطوير عبر مجموعات التنمية البشرية
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المرتفعة جدًا المرتفعة   المنخفضة والمتوسطة  

فئة التنمية البش��ة
(نهاية ترجمة الشكل) 
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2007-2017 (لكل مليون نسمة)
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المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي.

اإلطار 5-6

حقوق الملكية الفكرية واالبتكار ونشر التكنولوجيا

مالحظات
 Baker, .5  .Akcigit and Ates 2019 .4  .Boldrin and Levine 2013 .3  .Bessen and Meurer 2014 .2  .Baker, Jayadev and Stiglitz 2017 .1

.Dharmapala, Foley, and Forbes 2011; Lazonick and Mazzucato 2013 .7  .Maskus 2004 .6  .Jayadev and Stiglitz 2017

يمكن، من حيث المبدأ، لحقوق الملكية الفكرية أن تشكل 
قوة دافعة لتحفيز االبتكار واإلبداع، حتى لو فرضت قيودًا 
لكنها  الجديدة.  المعرفة  على  الحصول  حرية  على  مؤقتة 
فيها  تتداخل  ضخمة  شبكات  الحاالت،  بعض  في  وّلدت، 
براءات االختراع مع مصائد براءات االختراع عالوة على آليات 
التجديد التلقائي لبراءات االختراع1، وقد يكبح ذلك، ال انتشار 
التكنولوجيا فحسب، بل أيضًا االبتكار نفسه. وتنطوي “غابات 
ومكلفة  طويلة  مفاوضات  على  هذه  االختراع”  براءات 
للحصول على أذونات متعددة. كما أن مصائد براءات االختراع، 
يملكون حقوق  آخرين  من  دعاوى  المبتكرون  يواجه  حيث 
براءات  ترخيص  طريق  عن  الربح  لمجرد  فقط  فكرية  ملكية 
االختراع بداًل من القيام باإلنتاج أنفسهم، مكلفة جدًا2. وتكبح 
لبراءات االختراع المنافسة، إذ تمدد  التلقائي  التجديد  آليات 
طريق  عن  االختراع  براءات  من  تمتلك  ما  حماية  الشركات 
استحداث براءات متابعة جديدة شديدة االرتباط باألولى لكنها 

تتيح فترة احتكار أطول مما هو مسموح به.
االختراع  براءات  نظم  تزيد  ال  قد  بينما  المحصلة،   في 
الضعيفة االبتكار إال إلى حد قليل، يمكن أيضًا لنظم براءات 
ففي  االبتكار3.  وتيرة  بتباطؤ  تتسبب  أن  القوية  االختراع 
براءات  تركيز ملكية  ارتفاع  الماضية، ساهم  القليلة  العقود 

االختراع، في صدًى لنمط تركيز السوق األوسع، في انخفاض 
نشر المعرفة ودينامية األعمال4.

حقوق  من  بالتجارة  المتصلة  الجوانب  “نظام  إطار  وفي 
البلدان  ع  ُتشجَّ العالمية”،  التجارة  لمنظمة  الفكرية  الملكية 
النامية على رفع مستوى وتشديد صرامة أحكامها المتعلقة 
على  التكنولوجيا  نقل  عمليات  لتعزيز  الفكرية  بالملكية 
المستوى الدولي وتحفيز الشركات المحلية المبتِكرة5. واألمر 
هو أن حماية الملكية الفكرية ستمنحهم الحق في األرباح 
المتأتية من االختراقات التي حققها البحث والتطوير. غير أن 
دراسات حالة البلدان توّفر أدلة مختلطة على أهمية حقوق 
التطوير  أو  األجنبي  االستثمار  لتدفقات  الفكرية  الملكية 

التكنولوجي المحلي أو نقل التكنولوجيا6.
براءات اختراع لشركٍة غطاء  بتعيين  البعض  ويوضح قيام 
معّينة في بلد منخفض الضريبة ودفع رسوم استخدام لبراءات 
اختراع يملكونها هم إلى شركاٍت غطاء وإيداع الدخل في 
الخارج كيف يمكن استخدام حقوق الملكية الفكرية لتفادي 
والثروة  الدخل  تركيز  اآلليات  هذه  وتزيد  الضرائب7.  دفع 
والنفوذ في السوق. وهنا، كما في مجاالت أخرى، قد يكون 
من الضروري في القرن الحادي والعشرين إعادة النظر في 
القرن  أنشئت في  التي  االقتصادية  والقوانين  المؤسسات 

العشرين إلدارة التصنيع في االقتصادات المتقدمة. 

الفصل 6 إمكانات التقارب والتباين بفعل التكنولوجيا: مواجهة قرن من التحّوالت الهيكلية    |    217



ال تقتصر أهمية نشر 
التكنولوجيا على 
المداخيل، بل تشمل أيضًا 
التصدي لتحديات أخرى، 
بما في ذلك التحديات 
المتعلقة بتغّير المناخ

الشكل 10-6

 ترتبط اإليرادات باإلنتاجية ارتباطًا وثيقًا، فكلما زادت اإلنتاجية، زادت الحصة التي يتلقاها العامل الوسيط 
من اإلنتاجية كتعويض
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المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات 94 بلدًا من منظمة العمل الدولية.

ونشرها  للتكنولوجيا  الناجح  التوليد  ويجري 
واعتمادها في شبكة متعددة من الجهات الفاعلة، بما 
واألوساط  والحكومة  الخاص  القطاع  ذلك  في 
األكاديمية، التي كثيرًا ما يشار إليها على أنها نظم 
االبتكار الوطنية135. وتحتضن هذه النظم السياسات 
وهناك  التكنولوجيا.  اتجاه  في  تؤثر  التي  العامة 
تفاوتات هائلة بين البلدان في حجم وتنظيم جهود 
االبتكار. وال يزال البحث والتطوير أكثر كثافة في 
البلدان المتقدمة )الشكل 6-9(، وفي المتوسط، تتسع 
البلدان األخرى، ولكن في الوقت نفسه  الفجوة مع 
تبرز مناطق جديدة كقوى علمية وتكنولوجية، كما 

في شرق آسيا.
في  الوطني  المستوى  على  االستثمار  ولتمكين 
العلوم والتكنولوجيا، من المهم أن يظل نشر االبتكار 
قوة دافعة قوية لزيادة اإلنتاجية. ومن شأن تعزيز 
إنتاجية كل عامل وإمكانية توظيفه، أي الوصول إلى 
وغير  النظامي  غير  العمل  أشكال  في  يعملون  من 
النظم اإلنتاجية األكثر  المستقرة والمستبعدين من 
حداثة، خفض عدم المساواة في الدخل وفي الوقت 

نفسه زيادة المداخيل136.
العمال  أن يكون  ينبغي  اآللية،  ولكي تنجح هذه 
قادرين على استخدام التكنولوجيا واالستفادة من 
بين عامي 2007 و2017  نما  اإلنتاجية. فقد  زيادة 

الدخل الوسيط في العديد من البلدان بقدر أقل من 
الدخل  أن  رغم  الواحد،  للعامل  اإلنتاجية  نمو 
 10-6 )الشكل  قويًا  ارتباطًا  يرتبطان  واإلنتاجية 
زادت  كلما  ذلك،  اليمين(. وعالوة على  الرسم على 
اإلنتاجية، ازدادت معها الحصة من اإلنتاجية التي 
 10-6 )الشكل  كتعويض  الوسيط  العامل  يتلقاها 
الرسم على اليسار(. أما فصل الدخل الوسيط للقوى 
اإلنتاجية  زيادة  أن  فيعني  اإلنتاجية  عن  العاملة 
ليست كافية لزيادة األجور، كما سبق بحثه137. لكن 
للحصول  الغالف  توّسع  أن  يمكن  اإلنتاجية  ارتفاع 
على تعويضات مطلقة أكبر وإلى توزيع أكثر توازنًا 
بين العمال وأصحاب رأس المال، ويعتمد الكثير من 
هذا الدفع إلى زيادة اإلنتاجية على نشر التكنولوجيا.

وال تقتصر أهمية نشر التكنولوجيا على المداخيل، 
بل تشمل أيضًا التصدي لتحديات أخرى، بما في ذلك 
التحديات المتعلقة بتغّير المناخ )الفصل 5(. فعدم 
المساواة التكنولوجية بين البلدان النامية والمتقدمة 
األنماط  تجاوز  على  النامية  البلدان  بقدرة  يضر 
التقليدية لإلنتاج واالستهالك138. ويجري اليوم عزل 
مدى  فعلى  االنبعاثات،  عن  البشرية  للتنمية  مهم 
العقد الماضي، كانت بلدان عدة، غالبيتها من أعضاء 
التنمية  ذات  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة 
البشرية المرتفعة جدًا، تخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
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الشكل 11-6

 سمح الفصل بقدر كبير بين االنبعاثات والتنمية بأن يخفض بعض البلدان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
ما يعكس أشكال إنتاج أكفأ 

انبعا�ات ثاني أكسيد الكربون للفرد،
2014 (بالطن) 

التغّير في انبعا�ات ثاني أكسيد الكربون للفرد،
1995-2014 (بالطن)

قيمة دليل التنمية البش��ةقيمة دليل التنمية البش��ة
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 مالحظة: كل دائرة تمثل بلدًا، وحجم الدائرة يتناسب مع عدد السكان.
المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي.

الكربون للفرد الواحد، ما يعكس أشكال إنتاج أكفأ 
)الشكل 6-11(139. وسيكون نشر التكنولوجيا مفتاحًا 
لتوسيع نطاق هذا الفصل ليشمل بلدانًا على جميع 

مستويات التنمية.
المعززة  اإلمكانات  توزيع  الفصل  هذا  درس  لقد 
لتسخير  إمكانية  وهناك  بالتكنولوجيا.  المتعلقة 

البشرية.  التنمية  في  تقارب  لتحقيق  التكنولوجيا 
هذه  تؤدي  أن  احتمال  هناك  نفسه،  الوقت  وفي 
التباعد.  من  مزيد  إلى  األمر  آخر  التكنولوجيات 
السياسات  ووضع  الصائبة  الخيارات  واتخاذ 
الصحيحة، في هذا المجال وعلى النطاق األوسع، هو 

موضوع الفصل 7.

الفصل 6 إمكانات التقارب والتباين بفعل التكنولوجيا: مواجهة قرن من التحّوالت الهيكلية    |    219





الفصل 7

سياسات للحد من 
أوجه عدم المساواة 
في التنمية البشرية 
في القرن الحادي 
والعشرين: لنا الخيار
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 سياسات للحد من أوجه عدم المساواة 
 في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين:

لنا الخيار
يكشف النظر في ما وراء الدخل والمتوسط عن اتجاهات ثالثة، تحدد أطرًا وسياقات لسياسات تتخطى الحاضر، في عالم يقترن فيه تفاقم 

آثار تغّير المناخ مع ثورات تحدثها التطورات التكنولوجية المتتالية. وهذه االتجاهات هي:

أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية تنخفض )وبسرعة أحيانًا( غير أنها تبقى مرتفعة، وما زال الكثيرون مهملين.  كما أن وتيرة 	 
التقارب ليست سريعة بالدرجة الكافية للقضاء على أشكال الحرمان الشديدة على النحو الذي تتطلبه أهداف التنمية المستدامة.

أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية تتفاقم في مجاالت قد تكون محورية على مدى العقود المقبلة. وبين البلدان وداخلها، على 	 
حدٍّ سواء، يتزايد عدُم المساواة في اإلمكانات المعززة، التي باتت ضرورية مع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

هناك تحسن في الحد من أوجه عدم المساواة في توزيع الفرص بين الرجال والنساء، ولكن قد يصعب إحراز مزيد من التقدم، إذ ينتقل 	 
تحدي المساواة بين الجنسين من اإلمكانات األساسية إلى اإلمكانات المعززة، بل توجد أدلة على ارتدادات في بعض البلدان.

هذه صورة تبعث على األمل كما تدعو إلى اليقظة. 
في  الفوارق  تقليص  في   التقدم  ألن  األمل 
السياسات  أن  على  يدل  األساسية  اإلمكانات 
المناسبة تأتي بنتائج إيجابية. ومع أن السياسات لم 
اإلمكانات  في  الفجوات  كل  لسد  كافية  تكن 
المسار  على  المضي  باإلمكان  زال  ما  األساسية، 
المفضي إلى القضاء على أشد أشكال الحرمان على 
لعام  المستدامة  التنمية  خطة  في  المنشود  النحو 
2030. لكن التطلعات تنشد األكثر، فلم يعد النظر في 
ظل  في  كافيًا  األساسية  اإلمكانات  مجاراة  سبل 
األهمية المتزايدة التي يكتسبها عكس مسار التباعد 
نحو  االنتباه  وتوجيه  المعززة.  اإلمكانات   في 
إلى تجنب ترسيخ  المسعى بسرعة قد يؤدي  هذا 

أوجه التباعد.
التي تكتنف اإلجراءات  التحديات  واليقظة ألن 
التصحيحية تتزايد مع التأثير المتضافر ألوجه عدم 
وأزمة  التكنولوجي  والتغّير  المستجدة  المساواة 
المناخ. فيتبّين من نهج دورة الحياة الذي استرشدت 
اإلمكانات  أن  التقرير  هذا  في  كثيرة  تحليالت  به 
تتراكم مع التقدم في العمر، ولكن كذلك تفعل أوجه 
الحرمان )الفصالن 1 و2(. سيشهد العقد الثالث من 
األلفية والدة أطفال يتوقع أن يعيشوا حتى القرن 
الثاني والعشرين، والفجوات التي قد تبدو صغيرة 
في السنوات القليلة المقبلة يمكن أن تتضخم على 
مدى العقود، ما يضاعف أوجه عدم المساواة الكبيرة 

أصًال في الدخل والنفوذ السياسي. 

لذا، علينا أن نتصرف، ولكن كيف؟
بين  يربط  للسياسات  إطارًا  الفصل  هذا  يقترح 
توسيع نطاق اإلمكانات والدخل، وتوزيعهما. واإلطار 
هدفه طموح، هو معالجة أوجه عدم المساواة في 
على  ويشتمل  والمعززة،  األساسية  اإلمكانات 
)على  أوالهما  تتضمن   ،)1-7 )الشكل  مجموعتين 
تقارب  إلى  الرامية  السياسات   )1-7 الشكل  يمين 
الدخل1.  يتجاوز  منظور  من  وتوسيعها  اإلمكانات 
وأهداف السياسة العامة في هذا اإلطار هي تسريع 
التقارب في اإلمكانات األساسية، وأيضًا الحد من 
عدم  أوجه  وإزالة  المعززة،  اإلمكانات  في  التباعد 
عدم  أوجه  من  وغيرها  الجنسين  بين  المساواة 
المساواة األفقي. ومن المهم تحديد الوقت المناسب 
للعديد من هذه السياسات على مدى دورة الحياة، 
أي متى يكون أثرها أفضل على مسار حياة الناس. 
فمع تطبيق هذه السياسات في مرحلة مبكرة من 
الحياة، ينخفض عدد التدخالت الضرورية من خالل 
سياسات أخرى، قد تكون أكثر تكلفة وأقل فعالية، 

في مرحلة الحقة. 
وتشمل المجموعة الثانية )على يسار الشكل 1-7( 
السياسات المتعلقة بتوسيع الدخل ليشمل الجميع. 
النهوض  إطارها هو  العامة في  السياسات  وهدف 
في  والكفاءة  باإلنصاف  المشاركة  على  القائم 
األسواق، وذلك بزيادة اإلنتاجية بحيث ُتترجم إلى 
إلى  يفضي  بما  الجميع  يشمل  المداخيل  في  تناٍم 
تصحيح عدم المساواة في الدخل. ويستند اإلطار 



هذا اإلطار متعدد األبعاد، 
يؤكد على محورية 
الحريات اإلنسانية غير 
القابلة للتجزئة، والغاية 
الطموحة المنشودة منه 
هي معالجة أوجه عدم 
المساواة في اإلمكانات 
األساسية والمعززة

الشكل 1-7

إطار لرسم سياسات لتصحيح أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية

سياسات تهدف إلى: 

 - تس��ع التقارب
   في اإلمكانات األساسية

 - وقف التباعد في اإلمكانات
   المع�زة

 - القضاء على عدم المساواة
   �ين الجنسين وأوجه

   عدم المساواة األفقي

سياسات تهدف
إلى توسيع المداخيل

لتشمل الجميع
(اإل�تاجية واإلنصاف)

تصحيح أوجه عدم المساواة في اإلمكانات األساسية والمع�زة
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المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية. 

السياسات  مجموعتي  ألن  متكامل،  نهج  إلى 
النهوض  إلى  الرامية  فالسياسات  مترابطتان. 
باإلمكانات إلى ما يتجاوز الدخل تتطلب في كثير 
تمّول  حكومية  برامج  لتمويل  موارد  األحيان  من 
اإلجمالية  الموارد  وترتبط  الضرائب.  من  بدورها 
جزئيًا  ترتبط  التي  باإلنتاجية،  بدورها  المتوفرة 
بإمكانات الناس. وهكذا يمكن للمجموعتين أن تعمال 

معًا في دورة حميدة من السياسات العامة.
محورية  على  يؤكد  األبعاد،  متعدد  اإلطار  هذا 
والغاية  للتجزئة،  القابلة  غير  اإلنسانية  الحريات 
عدم  أوجه  تصحيح  هي  منه  المنشودة  الطموحة 
اإلمكانات األساسية والمعززة. وهذه  المساواة في 
في  المساواة  عدم  خفض  بمجرد  تتحقق  ال  الغاية 
بعض اإلمكانات بينما يتصاعد في أخرى، وال مع ُنهج 
بالنمو  الضرر  فتلحق  المعيشة،  مستويات  تخفض 
المستدام من خالل سياسات توزيع سيئة التصميم، 
تنتهك  بينما  الثروة  توليد  إلى  ببساطة  تسعى  أو 

حقوق اإلنسان وتمّس باستدامة الكوكب.
لتحليل  أفضل  تكامًال  األبعاد  تعدد  يتيح  كذلك 
آليات الدخل واآلليات غير المرتبطة بالدخل الكامنة 
وراء تكوين اإلمكانات وتحقيق المساواة التدريجية 
فيها. ويمكن وصف دورة السياسات بأنها تتألف من 
ضمن  األولى  )بالدرجة  السوق  قبل  ما  سياسات 
تتعلق  التي   1-7 الشكل  يمين  على  المجموعة 
المجموعة  وتغذي  بالدخل  مرتبطة  غير  بإمكانات 
على يسار( وسياسات في السوق )بصورة غالبة في 
نطاق  بتوسيع  تتعلق  التي  اليسار  على  المجموعة 
بعد  لما  وسياسات  الجميع(  يشمل  بحيث  الدخل 
اليسار  على  المجموعة  لتربط  تعود  )التي  السوق 

بالمجموعة على اليمين(. وفي العادة، فاألسواق هي 
في  المشاركة  ومعدالت  واألرباح  األجور  يحدد  ما 
والسياسات  والمؤسسات  اللوائح  وتنظمها  العمل، 
السائدة )في السوق(. لكن هذه النواتج تعتمد أيضًا 
أن  قبل  الناس  على  تؤثر  التي  السياسات  على 
يصبحوا فاعلين في االقتصاد )قبل السوق(. ويمكن 
عدم  أوجه  من  تحد  أن  السوق  قبل  ما  لسياسات 
المساواة في اإلمكانات، فتساعد الجميع على دخول 
سوق العمل مجهزين بصورة أفضل. ولكن ال بد من 
التأكيد أن المشاركة في سوق العمل ليست السبب 
الوحيد ألهمية اإلمكانات، فتعزيز اإلمكانات يمكنه، 
مثًال، أن يعزز المشاركة السياسية. وتؤثر السياسات 
في السوق على توزيع الدخل والفرص عندما يكون 
األفراد عاملين، مشّكلة نواتج يمكن أن تكون أكثر 
أو أقل شمواًل للجميع. وتؤثر سياسات ما بعد السوق 
على أوجه عدم المساواة بعدما يحدد السوق، إلى 
جانب السياسات في السوق، توزيع الدخل والفرص. 
ما  في  السياسات  من  المجموعات  هذه  وتتفاعل 
قبل  العامة  الخدمات  توفير  يتوقف  وقد  بينها. 
بعد  السوق في جزء منه على فعالية سياسات ما 
السوق )مثًال، الضرائب المفروضة على دخل السوق 
في  أهميته  األمر  ولهذا  والتعليم(،  الصحة  لتمويل 
تلك  تكاليف  لدفع  الحكومية  العائدات  تعبئة 
بمقدار  بدورها  الضرائب  وتسترشد  الخدمات. 
الدخل ممن معهم  المجتمع إلعادة توزيع  استعداد 

أكثر لمن معهم أقل2. 
في  النظر  أن  هي  سبق  لما  الالزمة  النتيجة 
فعاليته  األخرى  العوامل  عن  بمعزل  السياسات 
محدودة. ومن األمثلة على ذلك التوصيات المرتبطة 
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ليس المقصود بسياسات 
التعميم التغطية الواسعة 
فحسب، بل تأمين الموارد 

الكافية والمصممة لضمان 
الجودة واإلنصاف

بإعادة توزيع الدخل التي كثيرًا ما تهيمن على الجدل 
لتأثير  محاكاة  أتكينسون  توني  أجرى  السياسي. 
حزمة طموحة من إجراءات إعادة التوزيع على عدم 
المساواة في الدخل في المملكة المتحدة، مبّينًا أنها 
لن تؤدي إاّل إلى خفض الفجوة مع السويد في معامل 
جيني للدخل المتاح إلى النصف وأنها لن تكون كافية 
لعكس مسار توسع هذه الفجوة بين أواخر السبعينات 
وعام 2013 3. وال ينبغي أن ُيقرأ ذلك كإشارة إلى أن 
إعادة التوزيع ليست مهمة، بل إلى أن التغيير الحاسم 
يتوقف على اتباع ُنهج أوسع نطاقًا وأكثر ُنظمية في 

السياسات العامة. 
الفصل  هذا  يتضمن  اإلطار،  هذا  مستخدمًا 
سياسات  مع  تقريبًا  منهما  كل  يتطابق  قسمين، 
هو  والهدف  المجموعتين.  من  بكل  مرتبطة 
كيف  محددة  السياسات  على  أمثلة  مع  التوضيح 
يمكن استخدام اإلطار المقترح لتدارك أوجه عدم 
به  المقصود  البشرية، وليس  التنمية  المساواة في 
تقديم تحليل شامل للسياسات ذات الصلة جميعها. 
ونظرًا إلى عدم التجانس الكبير بين البلدان وأوجه 
)ال  المستقبلية  بالمسارات  المرتبطة  اليقين  عدم 
فقط بسبب تغّير المناخ والتكنولوجيا، ولكن أيضًا 
لعوامل أخرى لم ينظر فيها هذا التقرير(، سيتعين 
األنسب  السياسات  مجموعة  تحديد  بلد  كل  على 

لظروفه الفريدة.
ويبحث القسم األول كيفية توسيع اإلمكانات لما 
في  المساواة  عدم  أوجه  معالجًا  الدخل،  يتجاوز 
في  وينظر  معًا.  واألفقي  الرأسي  البشرية  التنمية 
بنى النظم التعليمية والصحية وتصميمها، كما في 
في  المستجدة  بالتحديات  المتعلقة  السياسات 
مجالي التكنولوجيا وتغّير المناخ. ومن بين أوجه 
على  التركيز  ينصّب  األفقي،  المساواة  عدم 
التي  للتحديات  استجابة  الجنسين،  بين  المساواة 

وردت في الفصل 4.
يمكن  التي  السياسات  الثاني  القسم  ويتناول 
إلى  يفضي  بما  اإلنتاجية  يرفع  أن  لتضافرها 
إلى  أي  واسع،  نطاق  على  الدخل  في  المشاركة 
ولهذه  الدخل.  في  المساواة  عدم  تصحيح 
السياسات أثرها على الكيفية التي تعمل بها أسواق 
ورأس  العمل  أسواق  عن  فضًال  والخدمات،  السلع 
المال. ويبحث القسم أيضًا في أثر سياسات إعادة 
العولمة  ألن  ونظرًا  الوطني.  الصعيد  على  التوزيع 
ينظر  تيسرها،  أو  الوطنية  السياسات  تعيق  قد 
الجماعي  العمل  يكّون  أن  يمكن  كيف  في  القسم 
إليه، أوجه عدم المساواة في  الدولي، أو االفتقار 

القرن الحادي والعشرين.

 نحو تقارب في اإلمكانات في 
ما وراء الدخل: من تعميم األساسي 

إلى تعميم المعزز

 تنادي السياسات ذات النطاق العالمي بااللتزام بالتعهد
 2030 عام  خطة  في  المدرج  أحد”  إهمال  بـ“عدم 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان5. وقد كان التقدم نحو 
تحقيق إنجازات شاملة ملحوظًا: إذ يلتحق 91 في 
المائة من األطفال بالتعليم االبتدائي6 و 8 من بين كل 
10 والدات تكون بإشراف عاملين صحيين مؤهلين7 
ويحصل أكثر من 90 في المائة من الناس على إمدادات 
محّسنة للمياه8. ومع أن هذه المتوسطات قد تخفي 
انتشار أشكال الحرمان )الفصل 1(، إال أن تلك إنجازات 
ضخمة9. ولم يحدث ذلك صدفة، بل كان نتيجة خيارات 
في السياسات. يتمحور هذا القسم حول إعادة تقويم 
الطموحات واألعمال لتناسب القرن الحادي والعشرين 
واألجيال الجديدة التي ستشهد القرن الثاني والعشرين. 
وهو يبدأ بالقول إن التقارب في اإلمكانات بما يتجاوز 
الدخل ينبغي أن ُيبنى على هذه اإلنجازات ولكن بمزيد 
سياسيًا  دعمًا  التعزيز  هذا  ويستدعي  التعزيز.  من 
)يتطلب التغلب على القيود المفروضة على االختيار 
نهاية هذا  االجتماعي، كما توّضح اإلضاءة 7-1 في 
الفصل(، فضًال عن موارد مالية )سيجري تناولها في 
النصف الثاني من هذا الفصل(. وفيما يتخطى الشمولية 
المعززة، ينظر هذا القسم في السياسات الرامية إلى 
القضاء على أوجه عدم المساواة األفقي )مع التركيز 
إمكانات  وتعزيز  الجنسين(  بين  المساواة  على عدم 

التصدي للصدمات المناخية وتسخير التكنولوجيا. 

نحو نظم التعميم المعززة

ليس المقصود بسياسات التعميم التغطية الواسعة 
فحسب، بل تأمين الموارد الكافية والمصممة لضمان 
التغطية  سياسات  تفيد  قد  واإلنصاف10.  الجودة 
الدنيا، وإتاحة الخدمات  الواسعة في دعم الحدود 
األساسية، ويمكن أن ُتعزى إليها بعض أوجه التقارب 
وحدها،  تكفي،  ال  لكنها  األساسية،  اإلمكانات  في 
التنمية  للتصدي الستمرار أوجه عدم المساواة في 

البشرية كما تظهر في الفوارق في اإلنجازات. 
يحاجج هذا القسم بأن نظم التعميم المعززة )التي 
والصحة(  بالتعليم  المرتبطة  الخدمات  في  تتجلى 
يمكن أن تكون أنجع في خفض أوجه عدم المساواة 

في التنمية البشرية إذا ما استندت إلى ركيزتين: 
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قد يؤدي االعتماد في 
التعليم األساسي على 
المدارس الخاصة التي 
تتقاضى الرسوم إلى 
تأخر أشد الفئات فقرًا، 
ومن أسباب ذلك عدم 
تكافؤ فرص الحصول على 
التعليم وقلة المساءلة 
عن جودته، ما يلحق ضررًا 
أكثر ما يصيب الطالب 
الفقراء، وخاصة الفتيات

في 	  المساواة  تضمن  شاملة  اجتماعية  خدمات 
مع  تماشيًا  الجودة  عالية  على خدمات  الحصول 
وتطلعاته11.  والعشرين  الحادي  القرن  متطلبات 
عدم  أبعاد  تتعدد   ،2 الفصل  في  لوحظ  فكما 
البشرية، وتختلف مسارات  التنمية  المساواة في 
األسرية  والشبكات  األسواق  فتشمل  انتشاره، 
عوامل  بفعل  يتفاقم  أن  ويمكن  واالجتماعية، 
على  تعتمد  مثًال،  الصحية،  فالنواتج  كالعنف. 
اجتماعيًا  تتحدد  لكنها  الخدمات،  على  الحصول 
أيضًا. ومن شأن النظم العالمية المعززة أن تدمج 

هذه األبعاد.
الفئات 	  تستهدف  تكميلية  خاصة  سياسات 

قد  والمهمشين  الفقراء  أن  فرغم  المستبعدة. 
هذه  أن  إاّل  التعميم،  سياسات  من  يستفيدون 
الفئات  أشد  إلى  للوصول  تكفي  ال  قد  وحدها 
لإلهمال  يتعرض  من  فيهم  بمن  لإلهمال،  تعرضًا 
مثل  المجموعات،  على  القائم  التمييز  بسبب 
األطفال في األسر المعيشية التي تعاني من أوجه 
أحد  استثناء  عدم  فيتطلب  المتداخلة.  الحرمان 
لما  وتتصدى  الفئات،  تلك  تستهدف  سياسات 

تعانيه من أوجه عدم مساواة أفقي12. 

ضمان حصول الجميع على المعرفة والتعلم 
مدى الحياة

تؤدي السياسات التي تكفل المساواة في الحصول 
إلى  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  جيد  تعليم  على 
الصحة  على  البعيد،  األمد  على  إيجابية،  نتائج 
تفيد  حتى  بل  العمل،  وفرص  المعرفية  والتنمية 
أشقاء الشخص المعني وأطفاله )الفصل 2(13. غير أن 
التركيز على توفير الحّد األدنى من المعايير الوطنية 
في  الفجوات  يسّد  لن  التعليم  على  للحصول 
التحصيل، حتى في البلدان المتقدمة14. ونظرًا إلى 
أن المقصد 4-6 من أهداف التنمية المستدامة يدعو 
إلى اكتساب الشباب جميعًا مهارات الحساب واإللمام 
بالقراءة والكتابة، لن يكفل تحصيل درجات متساوية 
بين األسر المعيشية الغنية والفقيرة في البلد نفسه 
إنجازات  أن  والواقع  المقصد.  هذا  بلوغ  بالضرورة 
التعلم في العديد من البلدان النامية أدنى مما يتطلب 
تحقيق هذا المقصد، حتى للطلبة من األسر األغنى، 
ومعدالت التحصيل أسوأ بين أطفال األسر المعيشية 
الفقيرة. وهذا يعني أن المساواة البسيطة في كل بلد، 
أي رفع مستوى التحصيل لدى األطفال ذوي الوضع 
مستوى  إلى  المتواضع  واالقتصادي  االجتماعي 
مقصد  يحقق  لن  األعلى،  الوضع  ذوي  من  أقرانهم 

هدف التنمية المستدامة المتمثل بتحقيق تعلم جيد 
التعلم لتحقيق مقصد  للجميع. ولذا، فتعزيز نواتج 
هدف التنمية المستدامة المتمثل باإللمام بالحساب 
فجوتين:  معالجة  يستوجب  والكتابة  والقراءة 
الفجوة بين الفقراء واألغنياء في البلدان، والفجوة 
هدف  ومقصد  بلد  كل  في  المتفوقين  نسبة  بين 

التنمية المستدامة15.
ويعاني األطفال من الفئات االجتماعية واالقتصادية 
سنوات  عدد  انخفاض  هو  مزدوجًا،  حرمانًا  الدنيا 
وتتطلب  سنة.  كل  التعلم  مقدار  وتدني  الدراسة، 
السياسات التي ترّكز على النواتج بداًل من المدخالت 
عن  ببيانات  االكتفاء  من  بداًل  التعلم  عن  بيانات 
إتقان األطفال  االلتحاق، كما تتطلب االستثمار في 
بين  والجمع  مبكرة  مرحلة  منذ  األساسية  للمفاهيم 
التحسينات الشاملة والتدخالت الموجهة نحو الفئات 
التي تعاني من الحرمان الشديد16. وقد يؤدي االعتماد 
التي  الخاصة  المدارس  على  األساسي  التعليم  في 
تتقاضى الرسوم إلى تأخر أشد الفئات فقرًا17، ومن 
أسباب ذلك عدم تكافؤ فرص الحصول على التعليم 
أكثر ما  المساءلة عن جودته، ما يلحق ضررًا  وقلة 
يصيب الطالب الفقراء، وخاصة الفتيات. ويمكن أن 
النوعية،  الجيد  العام  التعليُم  المخاطر  هذه  يخفف 
الجميع،  شمول  وتعزيز  المعلمين  تدريب  وتحسين 

وخاصة الفتيات والطالب ذوي اإلعاقة18. 
وتحقق التدخالت في مرحلة الطفولة المبكرة، التي 
يمكن أن تساعد على تخفيف حدة الفوارق، نتائج في 
البلدان النامية )اإلطار 7-1(. وقد أخذت بلدان عدة توسع 
تغطية مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي، فدفعت إثيوبيا 
مثًال باتجاه تحقيق قفزة كبيرة في التغطية منذ عام 
2010 )اإلطار 7-2(. ويحتمل أن يسهم ذلك في تحقيق 
تكافؤ اإلمكانات على المدى الطويل، ويمكن أن يؤثر 
أيضًا على توزيع العمل بدون أجر ويشجع إدماج المرأة 
في سوق العمل )على النحو المبّين في النقاش المتعلق 

بعدم المساواة بين الجنسين الحقًا في هذا الفصل(.
تحديث  التكنولوجيا  تتطلب  ذلك،  على  وعالوة 
المهارات مدى الحياة )الفصل 6(. ومن شأن التعلم مدى 
الحياة أن يعزز النواتج االقتصادية واالجتماعية، وأن 
يساعد على إتاحة فرص أكثر إنصافًا في كل عمر19. وقد 
قدمت منظمة العمل الدولية اقتراحًا  بشأن كيفية تنفيذ 
نظام استحقاقات للتدريب، من خالل إعادة تشكيل 
التأمين ضد البطالة أو الصناديق االجتماعية، بما يتيح 
في  لالنخراط  األجر  مدفوعة  إجازة  أخذ  للعمال 
التدريب20. ويحق للعمال الحصول على عدد من ساعات 
التدريب، بصرف النظر عن نوع العمل الذي يقومون به. 
وفي البلدان التي تسود فيها العمالة غير النظامية، يمكن 
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اإلطار 1-7

تعزيز القدرات في الصين: التصدي لجذور عدم المساواة

الُمنتج  البالغ  الفرد  يتميز  المعرفية،  المهارات  إلى  باإلضافة 
بمهارات اجتماعية وعاطفية1. لكن هذه المهارات تعود في 
المهارات  تبرز  حين  وفي  األسرة.  دور  إلى  كثيرة  أحيان 
االجتماعية والعاطفية كمصدر لعدم المساواة، إاّل أن جذورها 
قد تكمن في أوجه لعدم المساواة في تعليم الوالدين تنتقل 
يتيح  إلى الجيل الالحق. لكن االستثمار في هذه المهارات 
أيضًا فرصة لكسر حلقة أوجه عدم المساواة المفرغة بتحقيق 

بداية متكافئة لألطفال جميعًا.
التنشئة اإليجابية  وقد تحّسنت درجات الصين في مجال 
والتنمية االجتماعية العاطفية تحسنًا كبيرًا بين عامي 2010 
و2014، وخاصة لألطفال من األسر األفقر. وتقاس التنشئة 
اإليجابية بأسئلة مسوح ُتطرح على مقدمي الرعاية عن عدد 
لتعزيز مهارات أطفالهم حسب  التي يتدخلون فيها  المرات 
أعمارهم )مثاًل، بالقراءة لهم أو اللعب معهم في الخارج(. أما 
التطور االجتماعي العاطفي فيقاس بتقييم تصرفات األطفال 

وسلوكهم وعالقتهم باآلخرين.
بالنسبة لألطفال األصغر سنًا من الُخمس األقل دخاًل، ارتفع 
متوسط درجات التنشئة اإليجابية من 1.34 )على مقياس من 
 .2014 عام  في   2.67 إلى   2010 عام  في   )5 إلى   1

ارتفع  األغنى،  الُخمس  من  سنًا  األصغر  لألطفال  وبالنسبة 
متوسط الدرجات من 2.37 إلى 3.17، أي بدرجة أقل مما 
األطفال  درجات  متوسط  وأظهر  األخرى.  الثروة  ألخماس 
األكبر سنًا نمطًا مماثاًل، إذ ارتفع من 3.41 في عام 2010 
األدنى،  الُخمس  في  لألطفال   2014 عام  في   3.61 إلى 
ومن 3.49 إلى 3.65 لألطفال في الُخمس األغنى. هكذا، 
بين  التنشئة  درجات  في  المساواة  عدم  تقريبًا  اختفى 

األخماس األغنى واألفقر2.
وترتبط التحسينات التي أدخلتها الصين بحملتها الوطنية 
لتعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، التي أطلقت مع 
منظمة األمم المتحدة للطفولة في عام 2010. وللحملة 
الطفولة  مرحلة  في  التعليم  بتعميم  يتمثل  طموح  هدف 
المبكرة. وتركز الحملة على إنماء الدماغ في مرحلة الطفولة 
ومواقع  بوابات  خالل  من  للوالدين  الدعم  وتوفير  المبكرة 
اإلنترنت وتطبيقات الهاتف النقال. وتشمل أيضًا استثمارات 
المعلمين، ال سيما في  وتدريب  األطفال  رياض  كبيرة في 
في  المهاجرين  ومن  الفقراء  ولألطفال  الريفية  المناطق 
المدن، ودعمًا حكوميًا للخطوط التوجيهية والمعايير الوطنية 

واألدوات لتنمية التعلم المبكر3.

مالحظات
  

اإلطار 2-7

إطالق إمكانات التعليم ما قبل االبتدائي للنهوض بالتنمية البشرية في إثيوبيا

تشير التقديرات إلى أن 50 في المائة من األطفال في العالم ال يلتحقون في 
مرحلة الطفولة المبكرة بأي شكل من أشكال التعليم1. ويواجه األطفال في 
البلدان النامية حواجز أعلى، إذ ال يتجاوز عدد الملتحقين بالتعليم 20 في المائة، 
االبتدائي.  قبل  ما  التعليم  من  متدٍن  مستوى  على  األطفال  يحصل  ما  وكثيرًا 
4-2 من أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان أن تتاح بحلول  ويدعو المقصد 
2030 للفتيات والفتيان جميعًا فرص الحصول على النماء والرعاية بنوعية  عام 
يكونوا  كي  االبتدائي  قبل  ما  والتعليم  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  جيدة 
جاهزين للتعليم االبتدائي، لكن احتمال حصول أفقر األسر المعيشية على هذه 

الفرص التعليمية أقل.
ويتبّين من مثال إثيوبيا كيف يمكن للتعليم ما قبل االبتدائي أن يمّكن البلدان 
معدالت  أدنى  من  كان  معدل  من  فبدءًا  التعليم.  نواتج  تحسين  من  النامية 
االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتدائي في العالم، لم يتجاوز 1.6 في المائة في عام 
2000، انتقلت إثيوبيا إلى 45.9 في المائة في عام 2017، ما يمّثل أكثر من 3 
ماليين طفل2. وحدث معظم النمو بين عامي 2007 و2017 وأطلقه في عام 

2010 إطار السياسة الوطنية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
المساواة  البشرية  التنمية  تحقيق  تؤديه في  الذي  األساسي  بالدور  وإقرارًا 
في الحصول على التعليم ما قبل االبتدائي، اعتمد توسيع نطاق مرحلة ما قبل 
المدرسة وبرامج االستعداد للمدرسة كركيزة أساسية إلطار السياسات3. وكان 
بقيادة  نّفذ  الذي  “الصف-0”  االبتدائي  قبل  ما  التعليم  لنمو  الرئيسي  الحافز 
الهشة  المعيشية  المدرسي لألسر  التعليم ما قبل  التعليم، وهو عام من  وزارة 
يهدف إلى إعداد األطفال الصغار لاللتحاق بالصف األول، أي السنة األولى في 

تأمين سنتين من  البداية إلى  الوزارة في  المدرسة االبتدائية. وبعد أن كان توجه 
التعليم ما قبل االبتدائي، تغّيرت الخطط نحو توسيع نطاق هذا البرنامج.

وقد حقق الصف-0 منذ إدخاله معدالت التحاق عالية، وهو اآلن األكثر توفرًا على 
نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية4. وقد التحق به في سنته األولى نحو 
ثالثة أضعاف عدد األطفال الذين التحقوا برياض األطفال في السنة السابقة. وبفضل 
هذه النجاحات المبكرة، اسُتكشف المزيد من الحلول لزيادة االلتحاق في األرياف 
الطفولة  إنقاذ  ومنظمة  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  واختبرت  إثيوبيا.  في 
يلتحقوا  لم  الذين  األطفال  إلى  للوصول  الُمعّجل  للمدرسة  االستعداد  نموذج 
برنامج  النموذج من  ويتألف  الطوارئ5.  األطفال في حاالت  “بالصف-0”، ومنهم 
يديره مدرسو  الذي  البرنامج،  األول. ويوفر هذا  الصف  قبل  لمدة شهرين  صيفي 
المدارس االبتدائية وتدعمه أدوات تعليمية منخفضة التكلفة، منهجًا أساسيًا لتعليم 

القراءة والكتابة والحساب لألطفال الصغار قبل المدرسة.
وقد خضعت آثار التعليم ما قبل االبتدائي لتقييم في دراسات حالة متعددة في 
إثيوبيا. فوجد مشروع منظمة إنقاذ الطفولة بشأن النهوض بمهارات اإللمام بالقراءة 
والكتابة والرياضيات أن أطفااًل من خلفيات اجتماعية واقتصادية متواضعة حققوا 
مكاسب تعليمية أعلى بكثير، ما كاد يسّد الفجوة التعليمية مع أقرانهم من خلفيات 
اجتماعية واقتصادية أعلى6. وقد قاد باحثون في جامعة أكسفورد دراسة “حيوات 
صغيرة”، وهي دراسة دولية لفقر الطفولة تابعت اإلنجازات التربوية لفئتين عمريتين 
من األطفال بين عامي 2002 و 2016 في إثيوبيا7.  وتبّين فيها أن احتمال إتمام 
أطفال المدن الذين التحقوا ببرامج ما قبل المدرسة تعليمهم الثانوي أعلى بنسبة 

25.7 في المائة مما في حالة أقرانهم الذين لم يلتحقوا بمثل تلك البرامج.
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إنشاء صناديق تعليم وتدريب وطنية أو قطاعية لتوفير 
فرص التعليم والتدريب للعمال. ويمكن لسياسات الحد 
بالغة، ألن  آثارها  النظامية أن تكون  العمالة غير  من 
التي  الكبيرة  بالشركات  ترتبط  النظامية  الوظائف 
تستثمر أكثر في تدريب العمال وتوفر العمالة لفترات 

أطول يتخللها مزيد من التعلم أثناء الوظيفة.

تمكين الجميع من عيش حياة طويلة وصحية

مع أن أوجه عدم المساواة في النواتج الصحية ال تكون 
الصحية  الخدمات  بتوفر  مرتبطة  كثيرة  أحيان  في 
)الفصل 2 واإلطار 7-3(، ينطوي تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة، وهو إحدى أولويات المقصد 3-8 من أهداف 
التنمية المستدامة، على إمكانية زيادة المساواة في 
اإلمكانات المتعلقة بالصحة21.  وقد نّفذت تايلند ورواندا 
برامج تغطية صحية شاملة. ففي تايلند توّسع برنامج 
ُنّفذ في عام 2001 فشمل المقاطعات جميعًا في السنة 
التالية ووصل إلى 98 في المائة من السكان في عام 
2011 22. وتسّجل رواندا أعلى معدالت االلتحاق بالتأمين 
الصحي في جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، إذ يغطي 
التأمين الصحي المجتمعي أكثر من 75 في المائة من 
السكان23. وفي إثيوبيا وإندونيسيا وبنغالديش والبرازيل 
وبيرو وتايلند وتركيا وغانا وفرنسا وفييت نام واليابان، 
وهي بلدان تغطي في مجموعها مدًى واسعًا من النظم 
الصحية ومستويات الدخل، اتبعت الحكومات نهجًا 

الصحية  التغطية  برامج  وتوسيع  لوضع  تدرجيًا 
الشاملة24. فبدأت العملية بتوفير تأمين صحي لموظفي 
الخدمة المدنية والعاملين في القطاع النظامي، وتلى 
ذلك توسيع التغطية لتشمل الفقراء والمعرضين للفقر، ما 
البرازيل وتايالند،  التزامًا سياسيًا قويًا. وفي  تطلب 
اضطلعت الحركات االجتماعية بدور هاًم )اإلطار إ1-1-7 
الحركات  دور  على  أوسع  الفصل، الطالٍع  نهاية  في 

االجتماعية في معالجة أوجه عدم المساواة(.
وال بد من أن تصحب االلتزاماِت السياسية موارٌد 
مالية مخصصة للتغطية الصحية الشاملة. والبلدان تتبع 
ُنهجًا مختلفة لهذه الغاية. فقد استحدثت فرنسا حصيلة 
ضرائب مخصصة لذلك الغرض: أواًل ضريبة الرواتب 
المال.  رأس  على  والعائد  الدخل  ضريبتي  والحقًا 
وتخصص البرازيل وغانا لذلك جزءًا من المساهمات في 
وفي  المضافة.  القيمة  وضريبة  االجتماعي  الضمان 
المقابل، ال تخصص تايلند وتركيا وفييت نام واليابان 
في  أولوية  تعطيه  لكنها  الغرض،  لهذا  مبالغ محددة 
الموازنة. وباإلضافة إلى التمويل، يبقى نقص العاملين 
في الرعاية الصحية أحد تحديات التنفيذ الرئيسية. ففي 
كثير من الحاالت، قد تشهد الرعاية الصحية الخاصة غير 
المنظمة ذات النوعية المتفاوتة زيادة كبيرة. وردًا على 
ذلك، أصلحت إندونيسيا اعتماد المهنيين الصحيين 
وتوحيد عمليات إصدار الشهادات لهم. ووسعت البرازيل 
وإثيوبيا شبكات توظيف المرشدين الصحيين ووفرت 
في  الصحيين  للعاملين  مرونة  أكثر  وظيفية  فرصًا 

المجتمعات المحلية25.

ال بد من أن تصحب 
االلتزاماِت السياسية 
موارٌد مالية مخصصة 
للتغطية الصحية الشاملة. 
والبلدان تتبع ُنهجًا 
مختلفة لهذه الغاية

اإلطار 3-7

استمرار الفوارق الصحية حتى مع التغطية الصحية الشاملة

التي تشهد  البلدان  الصحة حتى في  الفوارق في  ُتلَغ  لم 
صحية  وتغطية  الدخل  في  المساواة  عدم  في  انخفاضًا 
شاملة. فلدى السويد نظام رعاية صحية متميز يتضمن تغطية 
األفراد  من  المباشرة  التكاليف  من  أدنى  وحدًا  واسعة 
ومساعدة خاصة للمجموعات المعرضة للمخاطر. لكن هذه 
المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ال تؤدي إلى 

نواتج صحية متساوية. فعلى سبيل المثال:
ترتبط معدالت الوفيات في السويد ارتباطًا وثيقًا بالوضع 	 

في   40 من  أكثر  يموت  إذ  واالقتصادي.  االجتماعي 
المائة ممن هم في أدنى السلم االجتماعي بحلول عمر 
الثمانين بالمقارنة مع أقل من 25 في المائة ممن هم 
في أعلى السلم. والذين في وضع اجتماعي واقتصادي 
متواضع أكثر عرضة لإلصابة بنوبات قلبية وبسرطان الرئة 

وداء السكري من النوع 2 وقصور القلب.
ال يحصل على التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري 	 

ذات  المعيشية  األسر  نساء  من  المائة  في   10 سوى 

من  المائة  في   40 مقابل  السويد،  في  األدنى  الدخل 
نساء األسر المعيشية ذات الدخل األعلى.

األسر 	  في  شيوعًا  أكثر  بالمخاطر  المحفوفة  الوالدات 
األفقر في السويد، فأكثر من 30 في المائة من األمهات 
التراتب  في  المائة  في   1 أدنى  ضمن  يصنفن  اللواتي 
 5 بالمقارنة مع  أثناءه،  أو  الحمل  يدخّن قبل  االجتماعي 

في المائة فقط من األمهات في الشريحة األعلى.
ومن أسباب استمرار عدم المساواة في النواتج الصحية 
خارج  الصحية  الخبرات  على  الحصول  في  المساواة  عدم 
النظام الصحي الرسمي. وتشمل السياسات التي يمكن أن 
برامج  الصحيين  المتخصصين  إلى  األسر  وصول  تحاكي 
وتوفير  الطويل،  األمد  في  والممرضات  الممرضين  زيارات 
مقدمي  توافق  من  والتأكد  العامين،  األطباء  من  المزيد 
يزيد  ذلك  ألن  المحلية،  مجتمعاتهم  مع  الثقافي  الخدمة 
الثقة. وستكون هذه السياسات أبلغ أثرًا إذا ما استهدفت 

أفقر السكان.
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يتبّين من أمثلة تاريخية عدة 
أن الجمع بين السياسات 

الشاملة والموّجهة يمكن 
أن يقّلص أوجه عدم 

المساواة األفقي. غير 
أن السياسات الموّجهة 
ال تخلو من خطر ترسيخ 
الفوارق بين الفئات أو 

زيادة مظالمها، ألن األفراد 
يحصلون بموجبها على 

منافع محددة بسبب 
هويتهم الجماعية

التصدي ألوجه عدم المساواة األفقي: 
التركيز على عدم المساواة بين الجنسين

قد توفر السياسات الشاملة حدودًا دنيا أساسية، لكنها 
قد ال تكفي للقضاء على أوجه عدم المساواة األفقي. 
فغالبًا ما تضرب هذه جذورها في أعراف اجتماعية 
راسخة وإقصاء اجتماعي طال أمده. ويحدث اإلقصاء 
االجتماعي عندما يعجز الناس عن المشاركة الكاملة في 
ألنهم  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة 
مستبعدون على أسس ثقافية أو دينية أو عنصرية أو 
غيرها26، ما قد يفضي إلى غياب الصوت، وعدم اإلقرار 
بالحقوق، واالفتقار إلى القدرة على المشاركة الفعالة. 
وقد يعني أيضًا االقصاء من العمل الالئق واألصول 
الخدمات  على  والحصول  والفرص  واألراضي 

االجتماعية والتمثيل السياسي27. 
تستكمل  األفقي،  مساواة  عدم  أوجه  تزايد  وعند 
السياسات الشاملة بسياسات ترتكز على اإلجراءات 
الموجهة أو اإليجابية التي تدعم الفئات غير الميسورة 
أو  الدراسية  المنح  أو  االئتمان  إتاحة  مثل  مباشرة، 
تخصيص حصص لمجموعة معينة في فرص العمل 
والتعليم. يتبّين من أمثلة تاريخية عدة أن الجمع بين 
السياسات الشاملة والموّجهة يمكن أن يقّلص أوجه 
عدم المساواة األفقي28. غير أن السياسات الموّجهة ال 
تخلو من خطر ترسيخ الفوارق بين الفئات أو زيادة 
منافع  على  بموجبها  يحصلون  األفراد  ألن  مظالمها، 
محددة بسبب هويتهم الجماعية. والسياسات الموّجهة 
معينة  مجموعة  أن  يتضح  عندما  خاصة  أهمية  لها 
الضروري أن  للحرمان29، ولكن من  تعرضت تاريخيًا 
يكون لها إطار زمني محدد كي ُتطبق فقط طالما ظلت 
األهمية  ومن  حقًا.  محرومة  المستهدفة  المجموعة 
توضيح هذه السياسات للحيلولة دون نشوء المظالم 

والشعور بالحرمان.
وألن نوع الجنس ال يزال أحد أكثر قواعد التمييز 
انتشارًا، فإن السياسات التي تتصدى لألعراف التمييزية 
والتحّيزات  للجنسين  النمطية  والقوالب  المتأصلة 
والممارسات المؤذية أساسية لإلعمال الكامل لحقوق 
السياسات  تستهدف  أن  ويمكن  للمرأة30.  اإلنسان 
األعراف االجتماعية مباشرة. ويمكن تحقيق التدخالت 
لتغيير عالقات القوة غير المتكافئة بين األفراد في 
المجتمع المحلي أو تحدي األدوار النمطية للجنسين 
تغيير  أو  بالتوعية  أو  التعليم  خالل  من  المتجذرة 
الحوافز. ويستند كل من التعليم ورفع سوية الوعي إلى 
تزويد األفراد بمعلومات ومعرفة جديدة يمكن أن تعزز 
القيم والسلوكيات المختلفة. وقد تشمل هذه المبادرات 
التعليم النظامي أو التدريب في مكان العمل أو الحمالت 

اإلعالمية ضد التنميط القائم على نوع الجنس. ولتغيير 
الحوافز، يمكن أن تواجه آليات الحماية احتمال وقوع 
ضرر بسبب األعراف التقليدية أو رد الفعل العكسي، 
مثل التنمر في المدارس أو التحرش في مكان العمل. 
ويمكن أيضًا تقديم حوافز تغيير لتأخير الزواج المبكر 
وخفض حاالت حمل المراهقات. وكثيرًا ما تعزز األبعاد 
الثالثة )التعليم والتوعية والحوافز( بعضها بعضًا، كما 

تشير أمثلة السياسات الواردة في هذا القسم.
مثًال، أدت إجازة األبوة غير القابلة للتحويل لآلباء 
تغيير  إلى  كيبيك  في   2006 عام  في  أدخلت  التي 
الرعاية  تقديم  في  اآلباء  انخراط  فازداد  الحوافز، 
اآلباء  زاد  الجديدة،  االستحقاقات  ومع  المنزلية. 
مشاركتهم في إجازة األبوة بنسبة 250 في المائة31، ما 
ساهم في عكس العرف االجتماعي الذي يتوقع من 
أعمال  الوحيدة عن  المسؤولية  أن يتحملن  األمهات 
الرعاية. وفي األسر المعيشية التي أتيحت فيها للرجل 
فرصة االستفادة من االستحقاق، وبعد فترة طويلة من 
انتهاء اإلجازة، كان الوقت اليومي الذي يقضيه اآلباء 
في العمل المنزلي أعلى بنسبة 23 في المائة منه في 
غيرها من األسر المعيشية32. ويبّين هذا المثال أيضًا 
بين  المساواة  سياسات  في  الرجال  دمج  أهمية 
منظمة  لبلدان  لمسح  وفقًا  الواقع،  وفي  الجنسين. 
التعاون االقتصادي والتنمية حول تنفيذ استراتيجيات 
أو سياسات تراعي قضايا الجنسين، يرى الجميع تقريبًا 
أن تغيير مواقف الرجال والفتيان تجاه أنشطة الرعاية 
هو األولوية األولى33. ولكن، رغم التسليم الواسع النطاق 
بأهمية إشراك الرجال والفتيان على نحو مالئم في 
التغلب على عدم المساواة بين الجنسين أو معالجة 
تراعي  ال  الجنس،  بنوع  المتصلة  ضعفهم  مواطن 

السياسات العامة ذلك البعد تمام المراعاة34.
هكذا، يمكن للقوانين واللوائح التنظيمية أن تحقق 
التوازن بين توزيع أعمال الرعاية في األسر المعيشية، 
من خالل تدابير كزيادة مدة إجازة الوالدين المدفوعة 
أبوة،  إجازة  يقّدم  وال  كيبيك.  مثال  في  كما  األجر، 
العالم  بلدان  إلى إجازة أمومة، غير نصف  باإلضافة 
 3 عن  تقل  إجازة  البلدان  تلك  نصف  ويقّدم  تقريبًا، 
أسابيع لآلباء ويقدم 80 في المائة منها إجازة أمومة 
تقل عن 14 أسبوعًا35. وعالوة على ذلك، ال يكفي أن 
توجه  أن  ينبغي  بل  محايدة؛  السياسة  هذه  تكون 
صراحة إلى الرجال )كما في كيبيك(، فبخالف ذلك قد 
تغلب األعراف االجتماعية فتحول دون استفادة الناس 
من اإلجازات. وفي عام 2007، بدأت جمهورية كوريا 
في تقديم إجازة ُأبوة لمدة سنة، وفي عام 2014، زاد 
بثالث مرات عدد العاملين الذكور الذين استغلوها36. 
ويقدم بعض البلدان حوافز اقتصادية للعمال الستخدام 
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اإلجازات، كما في السويد، حيث يتلقى اآلباء عالوة 
يوم  كل  عن  الجنسين  بين  للمساواة  صغيرة  مالية 
يستخدمون فيه إجازة األبوة. وبهذه الطريقة، تمكن 
زيادة حصة اآلباء في رعاية األطفال خالل األشهر أو 
السنوات األولى من حياة الطفل، ما قد يسمح بإدخال 
المتعلقة برعاية  تغييرات على األعراف االجتماعية 
حياة  مراحل  في  تنعكس  أن  يمكن  والتي  الطفولة 

الطفل كلها.
ومن األهمية تحقيق توازن في توزيع مهام الرعاية، 
ال سيما لألطفال، ألن الكثير من الفرق في الدخل طوال 
إلى  يتولد قبل عمر 40 سنة، ما يؤدي  الحياة  دورة 
تفويت العديد من فرص سوق العمل على النساء خالل 
المراحل المبكرة من حياتهن المهنية37. وتتزامن هذه 
الفرص الضائعة مع الوالدة، التي يمكن أن تحدو بالنساء 
إلى االنسحاب من سوق العمل. ويمكن أن توفر إمكانية 
الحصول على رعاية لألطفال ميسورة التكلفة لألمهات 
فرص اتخاذ قرارات خاصة بهن بشأن العمل والحياة، ما 
يتيح لهن المشاركة في العمل بأجر. وتميل األمهات إلى 
لتلبية متطلبات  بأجر  العمل  تعديل خياراتهن حول 
رعاية األطفال38. هكذا، رعاية األطفال الميسورة التكلفة 
مسألة هامة لحرية اختيار األمهات القيام بعمل بأجر39.

ويتجاوز أثر األنظمة والقوانين مجرد تغيير ميزان 
تتراوح من  فالسياسات هامة في مجاالت  الرعاية. 
الحماية من العنف والتمييز إلى إمكانية الحصول على 

الخدمات العامة. لكن الطريقة التي ُتصّمم بها السياسات 
وتنفذ تتحدد جزئيًا بالمشاركة السياسية. وقد تؤدي 
حصص التمييز اإليجابي التي تزيد مشاركة األقليات 
في السياسة إلى التزام مؤسسي أقوى بالمساواة وعدم 
أنها دولة ديمقراطية فتية )تم  التمييز. فتونس مع 
التصديق على أول دستور لها في عام 2014(، لديها 
اليوم أحد أكثر قوانين المساواة بين الجنسين تقدمًا 
في العالم. فقد شّرعت حصصًا للمرشحين وحصصًا 
وتضمن  االنتخابي.  القانون  في  دستورية وحصصًا 
اللوائح التنظيمية تحقيق تكافؤ في الفرص بين المرأة 
وفي  جميعًا  المسؤولية  مستويات  على  والرجل 
المجاالت كافة، وتطلب من المرشحين تقديم طلبات 
الترشح على أساس تعادل التناوب بين الرجل والمرأة. 
وبحلول عام 2018، شغلت النساء 47 في المائة من 
المناصب في المجالس المحلية40. ولدى البلدان كلها 
تقريبًا التي تتمتع اإلناث فيها بتمثيل سياسي عاٍل 

تدابير تمكينية كالتمييز اإليجابي.
ويمكن أن تزيد السياسات أيضًا تمثيل الفتيات في 
)اإلطار  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
7-4(. وقد أنشأ المعهد التكنولوجي الكوستاريكي مركزًا 
العلوم  في  المرأة  قدرات  لبناء  متخصصًا  تدريبيًا 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وريادة األعمال. 
وأجرى المعهد في عام 2018 أول مسابقة للمبرمجات 
التكنولوجيا  استخدام  على  الوسطى  أمريكا  في 

من األهمية تحقيق 
توازن في توزيع مهام 
الرعاية، ال سيما لألطفال، 
ألن الكثير من الفرق 
في الدخل طوال دورة 
الحياة يتولد قبل عمر 
40 سنة، ما يؤدي إلى 
تفويت العديد من فرص 
سوق العمل على النساء 
خالل المراحل المبكرة 
من حياتهن المهنية

اإلطار 4-7

خيارات وفرص تدريب الفتيات على الترميز البرمجي

في أمريكا الالتينية، يوجد خارج التعليم أو العمل أو التدريب 
30 مليونًا من الشباب، 76 في المائة منهم نساء. وكتحّد 
إضافي، ال تضمن الدراسة مستقباًل مشرقًا للنساء والفتيات: 
فأقل من 20 في المائة من النساء ينتقلن من الدراسة إلى 

فرص عمل نظامية1.
 ،)Laboratoria( أنشئت في عام 2014، منظمة البوراتوريا
وهي منظمة غير ربحية تستهدف الفتيات من أسر ذات دخل 
منخفض اللواتي يواجهن عوائق كبيرة أمام الحصول على 
تعليم عاٍل. ولتوليد فرص للطالبات، تجمع المنظمة بين تعليم 
الترميز البرمجي التطبيقي )بما في ذلك التدريب على مهارات 
البرمجة لمدة ستة أشهر( وبين التدريب االجتماعي العاطفي 
واالنخراط العميق مع أصحاب العمل وخدمات التوظيف. وقد 
وشيلي  وبيرو  البرازيل  في  تعمل  التي  المنظمة،  خرّجت 
والمكسيك، أكثر من 820 فتاة، وتهدف إلى الوصول إلى 
80 في  أكثر من  ويحصل   .2021 عام  بحلول  5,000 شابة 
المائة من الطالبات على وظائف في تطوير البرمجيات، ما 

يؤدي في أحيان كثيرة إلى زيادة دخلهن بثالث مرات. 

العيش  مثل  مختلفة،  حواجز  المختارات  النساء  وتواجه 
في ضواحي المدن ما يضطرهن إلى قضاء ساعتين إلى 
نشأتهن على  أو  الصف،  لحضور  التنقل  ثالث ساعات في 
تتطلب  التي  التكنولوجيا  قطاع  وظائف  أن  االعتقاد 
النساء في  المنال. وتتعلم  الرياضيات بعيدة  مهارات في 
المواقع  لبناء  البرمجي  الترميز  أساسيات  التدريب 
نموذج  الدراسية  الفصول  وتتبع  واأللعاب.  والتطبيقات 
العمل.  في  لو  كما  التعلم  أي  الرشيقة،  الدرس  قاعة 
وعندما تقترب الطالبات من انتهاء التدريب ويبدأن البحث 
مجال  في  مرشدين  مع  المنظمة  تجمعهن  وظيفة،  عن 
مثل  تكنولوجيا،  شركات  تشاركت  وقد  التكنولوجيا. 
مع  ومايكروسوفت،  ولينكدين  وجوجل  أي.بي.إم 
تطوير  في  العامالت  النساء  إشراق  لزيادة  المنظمة 
المواهب  مهرجان  ترعى  التي  وللشركات  البرمجيات. 
االنتقاء،  أولوية  المنظمة  تقيمه  الذي   )Talent Fest(
تصفح  مقابل  تدفع  أن  األخرى  للشركات  يمكن  ولكن 

الصفحات الشخصية للطالبات.

مالحظة 
.OECD 2017 .1

.World Bank )2013(و Laboratoria )2019(و Guaqueta )2017( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى
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بالنسبة لتغّير المناخ، تشمل 
اإلمكانات المعززة تلك 
التي تمّكن الناس من 
اإلعداد واالستجابة ال 

فقط للصدمات التي لها 
سوابق تاريخية، بل أيضًا 

لالضطرابات التي ُيحتمل 
أن يحدثها تغّير المناخ على 

نحو لم يسبق له مثيل

وخبرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
جامعة  ووضعت  المستدامة41.  التنمية  دعم  في 
سينفوتيك )cenfotec( مع المعهد استراتيجية إلقامة 
مساحات للتدريب على التكنولوجيا ودعم كافة النساء 
المهتمات بتطوير مهنة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
 )NiñaSTEM( والهندسة والرياضيات. ويدعو برنامج
للفتيات الذي أطلقته حكومة المكسيك في وقت مبكر 
من عام 2017، بشراكة مع منظمة التعاون االقتصادي  
والتنمية، النساء المميزات في العلوم والرياضيات إلى 
القيام بدور مرشدات وزيارة المدارس وتشجيع الفتيات 

على اإلقدام  واختيار هذه المواضيع42.
وكي تختار الفتيات مواضيع العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، ال بد من أن يكّن منتظمات في 
المدرسة. ويمكن لبعض التدخالت أن يغّير الحوافز 
لتشجيع الفتيات على البقاء في المدرسة، إما بتأخير 
الزواج أو خفض حاالت حمل المراهقات. وقد ثبت أن 
التحويالت النقدية تزيد االنتظام في الدراسة. ويقّدم 
النقدية في مالوي، حيث  للتحويالت  برنامج زومبا 
عن  الفتيات  النقطاع  الرئيسي  السبب  هو  الحمل 
الدراسة، تحويالت مشروطة وغير مشروطة للفتيات 
في المدارس واللواتي انقطعن عن الدراسة مؤخرًا. وقد 
خّفض ذلك تخفيضًا ملحوظًا معدالت انتشار فيروس 
نقص المناعة البشرية والحمل والزواج المبكر وحّسن 

النقاط في اختبارات اللغة43.
وكما في التعليم، من المهم النظر في كيفية تعرض 
المرأة بشكل خاص ألوجه عدم المساواة الصحية بسبب 
احتياجاتهن للرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية. وما 
زال أمام الصحة اإلنجابية، التي تمنح المرأة الوالية 
والتحكم في جسدها وخصوبتها، مجال كبير للتقدم. 
وفي تيغراي في إثيوبيا، يفيد نموذج تقديم الخدمات 
الذي يجمع بين توزيع وسائل منع الحمل في المجتمع 
المحلي وبين منافع التسويق االجتماعي، كل من  النساء 
عاصمة  بوجومبورا،  وفي  المحلية44.  ومجتمعاتهن 
بوروندي، بدأت الحكومة إنشاء وحدة وطنية للتثقيف 
الجنسي الشامل في المدارس جميعها لتمكين الفتيات 
الصحة  بتوّفر خدمات  توعيتهن  والنساء من خالل 
الجنسية واإلنجابية وتنظيم األسرة ومساعدتهن على 
التثقيف  للحوار حول  منبر  الحصول عليها، وتوفير 
تلقت  وقد  واإلنجابية.  الجنسية  والحقوق  الجنسي 
الحكومة دعمًا من منظمات دولية، بما في ذلك صندوق 
األمم المتحدة للسكان، لوضع نموذج النادي المدرسي 

ودليلين للمعلمين والطالب45.
وأخيرًا، تصوغ األعراف االجتماعية سلوكيات األفراد 
ومعتقداتهم بشأن العنف ضد المرأة. ويمكن للسياسات 
الوقائية أن تتوجه إلى كل من النساء والرجال. فمثًال، 

برنامج “!SASA”، وهو برنامج صممته منظمة “رفع 
في  مرة  ألول  ونفذ   )Raising Voices( األصوات” 
كمباال، أوغندا ، يستهدف األعراف االجتماعية التقليدية 
إلى  البرنامج  المرأة. ويتوجه  العنف ضد  التي تديم 
ويقارب  المعيشية،  األسر  في  الرجل  وإلى  المرأة 
االختالل في موازين القوى على المستويين الفردي 
إعادة  نحو  المحلية  المجتمعات  بتوجيه  والبنيوي 
التفكير في ديناميات العالقات األسرية. وقد اختبرت 
نتائج البرنامج على نطاق واسع ووّحدت معاييره، كما 

في تنزانيا وهايتي، ووسع ليصل إلى 25 بلدا46ً. 

نحو إمكانات معززة لمواجهة صدمات تغّير 
المناخ والتكنولوجيا

ُيحتمل أن يؤدي تغّير المناخ والتكنولوجيا إلى صوغ 
أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية خالل القرن 
الحادي والعشرين، على نحو ما ُبحث في الفصلين 5 
و6. واإلمكانات المعززة المتعلقة بهذين العاملين هي 
في نهاية المطاف كيفية تمكين الناس من العبور من 

التحديات إلى الفرص  في العقود المقبلة.
بالنسبة لتغّير المناخ، تشمل اإلمكانات المعززة تلك 
فقط  ال  واالستجابة  اإلعداد  من  الناس  تمّكن  التي 
أيضًا  بل  تاريخية،  سوابق  لها  التي  للصدمات 
لالضطرابات التي ُيحتمل أن يحدثها تغّير المناخ على 
نحو لم يسبق له مثيل. ويمكن للتأمين أن يساعد في 
لعام  باريس  اتفاق  المادة 8 من  الصدد. وتدعو  هذا 
2015 بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 
تغّير المناخ إلى تســهيالت التأمين ضد المخاطر وإلى 
مــن حلول  ذلك  المناخية وغير  المخاطر  اســتجماع 
التأمين47. وفي العام نفسه، أطلقت مجموعة السبعة 
مبادرة حول التأمين ضد مخاطر المناخ، تعهدت فيها 
بالوصول إلى 400 مليون شخص غير مؤمن عليهم في 
البلدان الفقيرة48. مع ذلك، ينطوي التأمين على تحديات 
االطمئنان  بفعل  المجازفة  )مثل  جيدًا  بها  مسّلم 
مناسبًا.  تنظيمًا  تستوجب  السلبية(  واالختيارات 
وينطبق ذلك أيضًا على تصميم نظم التأمين المتصلة 
بالمناخ. ويمكن للتأمين المتناهي الصغر القائم على 
مؤشر يربط المدفوعات ببارامترات الطقس المرصودة 
بصورة مستقلة، كهطول األمطار، أن يتصدى لبعض 
ونّفذت  أيضًا  اقُترحت  حين  في  التحديات،  هذه 

مجمعات التأمين السيادي49.
وإذا كان من الصعب تقاسم المخاطر، يفرض تغّير 
المناخ  تحديات فريدة على قابلية التأمين للتطبيق 
وعلى وظيفته، وربما يضع حدودًا له. ويتوقع أن يؤثر 
تغّير المناخ على المناطق الجغرافية الشاسعة بطرق 
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أبرز الحواجز المبلغ عنها 
ذاتيًا أمام استخدام 
اإلنترنت عبر الهاتف النقال 
هي محدودية المعرفة 
والمهارات الرقمية، وذلك 
بنسب تبلغ 34 في المائة 
في أفريقيا، و35 في 
المائة في شرق آسيا، و37 
في المائة في جنوب 
آسيا، و28 في المائة 
في أمريكا الالتينية

شبيهة. وإذ تصبح المخاطر أكثر ترابطًا، قد تتقلص 
فوائد تقاسم المخاطر التي يتيحها التأمين. مثًال، يبلغ 
احتمال أن تشهد البلدان األربعة األولى المنتجة للُذرة 
اآلن  المائة  تزيد عن 10 في  متزامنة  إنتاج  خسارة 
بدرجتين  الحرارة  درجات  زيادة  لكن  تقريبًا،  الصفر 
التقلبات  الغالت وزيادة  انخفاض  مئويتين، ستعني 
المطلقة، ما سيزيد هذا االحتمال إلى 7 في المائة، أما 
إذا زادت درجات الحرارة 4 درجات مئوية فيصل هذا 

االحتمال إلى 86 في المائة50.
هكذا، للسياسات، المحلية والوطنية والدولية دور 
رئيسي في تصميم وتنفيذ تأمين متعلق بالمناخ يشمل 
الفقراء والمعرضين للفقر. ويمكن للسياسات أن تدعم 
تطبيق التكنولوجيات الجديدة. فمثًال، َتِعد الطائرات 
المتعلقة  األضرار  عن  دقيقة  بيانات  بجمع  المسّيرة 
بالطقس على المحاصيل والممتلكات51. أو يمكن أن 
وحتى  بل  مباشرة،  مدعومة  التأمين  أقساط  تكون 
للمؤّمنين.  االقتصادي  الوضع  في  للتدقيق  خاضعة 
وستكون إعادة التأمين هامة أيضًا في جعل األقساط 
ميسورة التكلفة، وخاصة عندما يكون التأمين محليًا 

وتكون المخاطر المرتبطة بالمناخ متجانسة نوعًا ما.
ويناقش تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغّير 
المناخ لعام 2018 مسارات التكّيف المحددة بالمكان 
البنيوية  المساواة  عدم  أوجه  لمعالجة  كفرص 
واختالالت موازين القوى وآليات الحوكمة التي تؤدي 
إلى أوجه عدم مساواة في المخاطر واآلثار المناخية 
وإلى مفاقمة هذه المخاطر واآلثار52. لكن التقرير يحذر 
من أن هذه المسارات يمكن أن تعزز أيضًا أوجه عدم 
سرديات  تكّثف  قد  فمثًال،  واالختالالت.  المساواة 
التكّيف المبنية على االعتماد على الذات أعباء المناخ 

على الفقراء والفئات المهمشة.
ويورد التقرير الخاص أيضًا قائمة بالبحوث الحديثة 
تغّير  آثار  من  التخفيف  ربطت مسارات  التي  العهد 
المناخ والتكّيف على المدى الطويل بأهداف مفردة من 
أهداف التنمية المستدامة وبدرجات متفاوتة. ويدعو 
إلى مزيد من ُنهج الترابط، التي تستقصي مجموعة 
وتشمل  معًا.  المستدامة  التنمية  أبعاد  من  فرعية 
والمناخ،  والطاقة  المياه  بين  الترابط  األمثلة 
المسارات االجتماعية واالقتصادية  واالستفادة من 
المشتركة المستخدمة على نطاق واسع. وباستخدام 
وعدم  الفقر  إسقاطات  الحتساب  جديدة  أساليب 
المسارات  على  قائمة  تقييمات  أجريت  المساواة، 
االجتماعية واالقتصادية المشتركة لتداعيات اآلثار 
المتجنبة واحتياجات التكّيف ذات الصلة على التنمية 

المستدامة المحلية.

المستدامة  التنمية  على  التركيز  يقلل  أن  ويمكن 
انكشاف المعرضين للفقر على مخاطر المناخ بأكثر من 
عشر مرات53، بما في ذلك بوضع سرديات تيّسر إجراء 
المزيد من التحليالت التي ترّكز على أهداف التنمية 
المستدامة، مع اعتبار المناخ أحد األهداف من ضمن 

أهداف التنمية المستدامة األخرى54.
الفصل 6  يبرز  بالتكنولوجيا،  األمر  يتعلق  وعندما 
اشتمال  باتجاه  التكنولوجي  التغّير  تسخير  أهمية 
يؤديه  الذي  الحاسم  والدور  واالستدامة  الجميع 
“االتصال” في تمكين البلدان والناس من االستفادة من 
إمكانات تقنيات الذكاء الرقمي واالصطناعي. ورغم أن 
أثر التكنولوجيا على التنمية البشرية يتجاوز مجرد 
إمكانية الحصول عليها، يوضح النقاش هنا الخطوات 
التي يمكن أن تعزز اإلمكانات )دون القول إن هذا هو 
أهم ردٍّ في السياسات(. ويوثق الفصل 6 التباعد في 
الحصول على تكنولوجيات االتصال المتقدمة، وهو ما 
التكاليف  في  الفجوات  إلى  جزئيًا  يعزى  أن  يمكن 
النسبية. وقد حددت هيئة النطاق العريض هدفًا لعام 
2025: خدمات نطاق عريض على المستوى األدنى )1 
غيغابايت( بتكلفة تقل عن 2 في المائة من نصيب الفرد 
الوقت  وفي  اإلجمالي.  القومي  الدخل  من  الشهري 
المتقدمة،  البلدان  معظم  الهدف  هذا  حقق  الراهن، 
ونصف البلدان النامية التي ليست من أقل البلدان نموًا 

وجزء صغير من أقل البلدان نموًا55.
أمام  ذاتيًا  عنها  المبلغ  الحواجز  فأبرز  ذلك،  مع 
استخدام اإلنترنت عبر الهاتف النقال هي محدودية 
المعرفة والمهارات الرقمية، وذلك بنسب تبلغ 34 في 
المائة في أفريقيا، و35 في المائة في شرق آسيا، و37 
في المائة في جنوب آسيا، و28 في المائة في أمريكا 
الالتينية56. وفي الواقع، يفتقر أكثر من نصف سكان 
العالم إلى المهارات األساسية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. وهناك اختالفات كبيرة بين 
فئات الدخل.  ففي الدخل المتوسط األدنى، أرسل 6 
في المائة فقط من البالغين رسالة إلكترونية بمرفق 
مقابل 70 في المائة في البلدان المتقدمة57. ومن هنا، 
سيكون تعليم الشباب ومن هم أكبر سنًا عامًال رئيسيًا 

في زيادة المعرفة الرقمية.
خدمات  خالل  من  التوصيل  تعزيز  أيضًا  ويمكن 
الواي فاي العامة المقدمة في مرافق عامة كالمكتبات 
والمراكز المجتمعية. وسنغافورة ومقدونيا الشمالية 
نفذت   ،2005 عام  ففي  المجال.  هذا  في  رائدتان 
بين  للربط     Wireless@SG برنامج  سنغافورة 
االتصال في  نقاط  المواطنين من خالل شبكة من 
المرافق العامة والتجارية. وفي عام 2006 وضعت 
مقدونيا الشمالية خطة لربط 460 مدرسة ابتدائية 
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وثانوية وتوفير 680 من أكشاك التوصيل الالسلكي 
أطلقت  وقد  اإلنترنت.  لخدمات  مجاني  نفاذ  مع 
إندونيسيا مؤخرًا خطة طموحة لتأمين نفاذ الجمهور 
في العديد من جزرها البالغ عددها 17,000 بحلول 
عام 2022. وفي الفلبين، يعمل برنامج النفاذ المجاني 
للجمهور على توسيع نطاق التوصيل عبر البالد: ففي 
عام 2019، كانت هناك 2,677 نقطة دخول جاهزة 
للتشغيل، ويتوقع إضافة 6,000 في المرحلة الثانية. 
وفي تايلند، تقوم الحكومة بتوسيع التوصيل ليشمل 
4,000 قرية. وفي الجمهورية الدومينكية، تضطلع 
وفي  اتصال.  نقطة   5,000 بتركيب  الحكومة 

المدارس  لربط  خطة  الحكومة  بدأت  مدغشقر، 
شبكة  إلى  للنفاذ  أن  والواقع  والمستشفيات58. 
اإلنترنت من األهمية ما جعله يشق طريقه ألن يصبح 
الجمعية  أصدرت   ،2016 عام  وفي  به.  مسّلمًا  حقًا 
العامة لألمم المتحدة قرارًا شددت فيه على أهمية 
لدى  اإلنسان  قائم على حقوق  نهج شامل  “تطبيق 
توفير خدمات الوصول إلى اإلنترنت أو توسيع نطاق 
بذل  جميعًا  “الدول  إلى  وطلبت  إليها”،  الوصول 
بمختلف  الرقمية  الفجوة  لسد  الالزمة  الجهود 
أشكالها”. ويجب أن يتسق هذا التوسع مع المبادئ 
العامة لحقوق اإلنسان، كما “يجب أيضًا أن تحظى 
بالحماية على اإلنترنت الحقوق ذاتها التي يتمتع بها 

الناس خارجها، ال سيما حرية التعبير”59.

 نحو زيادة في الدخل للجميع:
رفع اإلنتاجية وتعزيز اإلنصاف 

السريع  االقتصادي  النمو  فترات  تتزامن  أن  يمكن 
والتحّول الهيكلي مع زيادات في أوجه عدم المساواة 
اليد  إنتاجية  ارتفاع  لكن   ،60)2 )الفصل  االقتصادية 
العاملة يرتبط بانخفاض تركز دخل العمل في الشرائح 
العليا )الشكل 7-2(61. وبينما ال يمكن االستدالل على 
تطور هذين المتغّيرين بمجرد النظر إلى مقطع عرضي 
يمثل لمحة زمنية، تبدو العالقة ثابتة مع مرور الوقت 
)باستثناء  البشرية جميعها  التنمية  وفي مستويات 
اقتصادات مجموعة السبعة؛ الشكل 7-3(. ويشير ذلك 
إلى أن المسارات التي تحقق معًا تحسينات في األداء 
في  تتركز  ال  التي  العمل  دخول  وفي  االقتصادي 
الشرائح العلية ليست مجدية فحسب بل شائعة أيضًا، 
حتى لو لم تكن حتمية ألن هذه األدلة ال تشير إلى 
تلك  بتحديد  التحدي  يتمثل  لذا،  السببية62.  اتجاه 
السياسات التي تتسق مع إطار توسع للدخل شامل 
أخذ  وجوب  إلى  اإلشارة  المهم  ومن  للجميع63. 
االستدامة البيئية بالحسبان، وال سيما أزمة المناخ، 

وهذا ما تتناوله اإلضاءة 7-2 في نهاية هذا الفصل.
كذلك يطلق تحسين اإلمكانات عبر السكان العنان 
سياسات،  هنا  وُتبحث  للبلد.  اإلنتاجية  لإلمكانيات 
أساسًا في السوق وما بعد السوق، لها تأثير على معدل 
في  الدخل  توزيع  ويعتمد  الدخل.  وتوزيع  التوّسع 
من  استخدامه  للناس  يمكن  ما  مقدار  على  السوق 
األصول  تلك  على  والعائد  وإمكاناتهم،  أصولهم 
واإلمكانات، وقدرتهم على االستجابة للصدمات64. لذا 
تتسم السياسات التي تحّسن أداء األسواق بأهمية 
حاسمة في زيادة اإلنتاجية، كما في تحديد توزيع 

ارتفاع إنتاجية اليد 
العاملة يرتبط بانخفاض 

تركز دخل العمل في 
الشرائح العليا. كذلك 

يطلق تحسين اإلمكانات 
عبر السكان العنان 

لإلمكانيات اإلنتاجية للبلد

الشكل 2-7

 يرتبط ارتفاع إنتاجية العمل بانخفاض تركيز دخل العمل
في الشرائح العليا 
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يمكن أن يكون الحّد 
األدنى لألجور أداة 
للكفاءة عندما يكون 
هناك احتكار في استخدام 
القوى العاملة )من 
قبل شركات ذات نفوذ 
مفرط في سوق العمل( 
أو عندما يزيد االقتصاد 
اإلنتاجية استجابة الرتفاع 
تكاليف اليد العاملة

الخيارات  السوق  بعد  ما  الدخل. وتعكس سياسات 
الحكومية والتحويالت  بالضرائب  المرتبطة  األولية 
واإلنفاق العام. وينظر النصف الثاني من الفصل في 

السياسات المتعلقة بهذه األبعاد.

توازن القوى: أسواق عمل منصفة وفّعالة

يتلقى معظم الناس دخًال من العمل )يتلقى عدد قليل 
دخًال أيضًا من مكاسب رأسمالية(، الذي يتحدد إلى 
حدٍّ كبير بكيفية تنظيم األسواق ولوائحها الناظمة. 
المحددات  من  العمل  وعالم  العمل  أسواق  هنا،  من 
كانت  فمثًال،  الدخل.  في  المساواة  لعدم  الهامة 
للزيادات في دخل اليد العاملة في الجزء األدنى من 
الالتينية  أمريكا  بلدان  في  مركزية  أهمية  التوزيع 
السنوات  الدخل في  المساواة في  التي قللت عدم 

األولى لأللفية65.
وليست األسواق خط أساس لتدخل الحكومات66،  
بل باألحرى هي جزء ال يتجزأ من المجتمع )على حّد 
. ويصوغ نتائج  )Karl Polanyi تعبير كارل بوالنيي
السوق عدد من السياسات والمؤسسات التي ينظر 
هذا الفصل في بعضها. فمثًال، تمنح النقابات العمال 
من  حصتهم  على  الجماعية  المساومة  على  القدرة 
الدخل، وعلى ممارسة الوالية والمساهمة في نواتج 
المفاوضات وتشكيل توزيع دخل السوق68. ونتيجة 
إنشاء  يصعب  بالعولمة،  المرتبط  اإلنتاج  لتجزؤ 
النقابات، ونفوذها يتقهقر في العديد من البلدان69، 
وإن اختلف ذلك باختالف البلد والوقت70. وفي حين 
تتباعد عبر البلدان العالقة بين تغّير عدم المساواة 
النقابية، يتسق  الكثافة  البشرية وتغّير  التنمية  في 
في الواقع تعزيز اإلنصاف من خالل قوة االتحادات 

مع المكاسب المستدامة في اإلنتاجية71.
وتحدد السياسات والمؤسسات المرتكزة على احترام 
حقوق اإلنسان ما يعرف بأسواق عمل غير مشروعة، 
بالبشر وعمل  الرق واالتجار  وتحظر ممارسات مثل 
األطفال واإلذالل والتحرش والتمييز72. ولكن فيما عدا 
القضاء على تلك الممارسات، كيف يمكن للسياسات في 
السوق المساهمة في توزيع الدخل بشكل أكثر عداًل 
أن  الواضح  من  اإلنتاجية؟  بحوافز  اإلضرار  دون 
السياسات التي تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل، 
في سياق تمكين األمهات ومقدمات الرعاية بالشروط 
التي نوقشت سابقًا في هذا الفصل من ممارسة الخيار 
الحر، ستحقق بوضوح الهدفين )اإلطار 7-5(. ويغطي 
الجزء المتبقي من هذا القسم مؤسسات وسياسات 

سوق العمل األخرى ذات الصلة.

االحتكار والحّد األدنى لألجور والكفاءة

الحّد األدنى لألجور سياسة هامة أخرى لسوق العمل 
تصبح  وإذ  البلدان73.  من  المائة  في   92 في  قائمة 
المساومة الجماعية في الشركات أكثر تحديًا، تكتسب 
الوطني  ودون  الوطني  المستوى  على  المفاوضات 
األوسع نطاقًا أهمية كوسيلة لحماية مصالح العمال74. 
والحّد األدنى لألجور أداة لنقل مكاسب اإلنتاجية إلى 
مدخيل العمال ذوي القدرة التفاوضية المحدودة، لكن 
يخفض  أن  يمكن  جدًا  المرتفع  لألجور  األدنى  الحّد 

العمالة أو يوفر حوافز للعمالة غير النظامية.
وعبر البلدان جميعًا، هناك عالقة سلبية بين الحدود 
العمل  دخل  في  المساواة  عدم  وبين  لألجور  الدنيا 
)الشكل 7-4(75. وال تثبت هذه الرابطة أي عالقة سببية، 
لكنها تتسق مع األدبيات التي توثق أن الحّد األدنى 
لألجور يمكن، لدى معايرته جيدًا، أن يزيد معاشات 
الفئات المنخفضة الدخل مع آثار محدودة على العمالة76. 

وبدوره يرتبط الدور التوزيعي باإلنتاجية.
ويمكن أن يكون الحّد األدنى لألجور أداة للكفاءة 
عندما يكون هناك احتكار في استخدام القوى العاملة 
)من قبل شركات ذات نفوذ مفرط في سوق العمل، على 
النحو المشار إليه في الفصل 6( أو عندما يزيد االقتصاد 
اإلنتاجية استجابة الرتفاع تكاليف اليد العاملة77. وفي 
الواقع، ُيحتمل أن يزيد احتكار استخدام القوى العاملة 
من عدم المساواة، مخفضًا حصة اليد العاملة78. وكلما 
ارتفع التركيز، كلما ازدادت قدرة الشركات في سوق 
العمل على تحديد األجور، بالنظر إلى افتقار العمال إلى 
فرص عمل بديلة. وفي بعض الحاالت، يمكن للشركات 
األجور79.  خفض  من  بمزيد  القيام  على  تتعاون  أن 
واحتكار استخدام القوى العاملة أكثر انتشارًا عندما 
يكون التنقل الجغرافي لليد العاملة متدنيًا، إما بسبب 
قوانين كمتطلبات اإلقامة أو لتدني مهارات العمال، ما 

يجعل استبدالهم سهًال.
ويمكن للسياسة العامة أن تؤدي دورًا رئيسيًا في 
هذه الحاالت. ورغم أن اآلراء منقسمة حول ما إذا كان 
الحّد األدنى لألجور يقلل فرص العمل في األسواق 
التنافسية، عندما يتركز النفوذ في سوق العمل لدى 
شركات بعينها، يمكن أن يؤدي الحّد األدنى لألجور إلى 
زيادة العمالة فعًال، إذ يكون الحّد األدنى لألجور بمثابة 
تقوم شركة  أن  دون  يحول  ما  للسعر،  األدنى  الحّد 
العاملة  القوة  استخدام  وتحتكر  لديها  الربح  تعظم 
بخفض األجور من خالل خفض التوظيف80. ويتوقع 
أن يؤدي األثر اإليجابي على عمالة وأجور من هم في 
إلى خفض  األدنى  االجتماعية واالقتصادية  الفئات 

أوجه عدم المساواة.
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اإلطار 5-7

المساواة بين الجنسين في سوق العمل

االقتصادي  النشاط  في  المرأة  مساهمة  تتطابق  ال 
من  بكثير  أقل  فهي  السكان:  من  حصتها  مع  الُمحَتسب 
االقتصاد  على  هامة  آثار  ولذلك  الكاملة.  إمكاناتها 
الناتج  من  الفرد  نصيب  في  الخسارة  وتقدر  الكلي. 
بين  الفجوات  إلى  تعزى  التي  اإلجمالي  المحلي 
في  المائة  في   27 بنسبة  العمل  سوق  في  الجنسين 
نواتج  االقتصادي  المرأة  تمكين  ويعزز  المناطق1.  بعض 
االقتصادي  التنوع  ويزيد  كاإلنتاجية،  إيجابية،  تنمية 

والمساواة في الدخل2.
التحّيزات  تخفيف  إلى  تهدف  التي  للسياسات  ويمكن 
القائمة على نوع الجنس وضمان المساواة في األجور أن 
وجود  عبر  آثارها  تضخيم  ويمكن  االقتصادي،  النمو  تعزز 
أقوى للنساء الماهرات في سوق العمل3. وتكبح الحواجز 
وتخنق  الوطني  االقتصاد  المرأة  مشاركة  تعترض  التي 
قدرته على النمو. لذا من شأن تنفيذ السياسات التي تزيل 
متكافئًا  مجااًل  وتهيئ  العمل  سوق  في  االختالل  أوجه 
إلى  باإلضافة  المرأة،  عمل  على  الطلب  تعزيز  للجميع 
ممارسة  من  المرأة  لتمكين  العرض  جانب  في  إجراءات 
بين  التدابير  هذه  وتتراوح  المشاركة4.  في  الحر  اختيارها 
لضمان  التمييزية  والممارسات  األنظمة  في  التغييرات 
عمل  ظروف  وتوفير  األجور  في  الجنسين  بين  المساواة 

أكثر إنصافًا للمرأة.
مراجعة  العمل  أصحاب  اللوائح من  تعديل  يتطلب  وقد 
ممارساتهم في األجور أو اإلبالغ عن حسابات الفجوة بين 
2001، طلب كل من فرنسا والسويد  الجنسين. ومنذ عام 
ووضع  ممارساتهم  في  النظر  إعادة  العمل  أصحاب  من 
أستراليا  وتشترط  الجنسين.  بين  للمساواة  سنوية  خطة 
على  واليابان  المتحدة  والمملكة  والسويد  وألمانيا 

المنظمات التي لديها 250 أو أكثر من الموظفين أن تنشر 
وفي  الجنسين5.  بين  األجور  بفجوة  المتعلقة  حساباتها 
الوقت الراهن، المساواة في األجر عن العمل المتساوي 

مكفولة دستوريًا في 21 في المائة فقط من البلدان6.
ومن األمثلة األخرى على تحسين نوعية ظروف العمل 
وتوفير  والنساء،  الرجال  لتشجيع  متماثلة  معايير  تحديد 
لتوسيع  الرعاية  خيارات  عرض  وزيادة  مرنة  عمل  ترتيبات 
ونيوزيلندا،  وفرنسا  وبلجيكا  ألمانيا  وفي  الخيارات.  نطاق 
لها حجم معين  التي  الشركات  العاملين في  لكافة  يحق 
كوريا  وجمهورية  اليابان  وتوفر  مرنة.  عمل  ترتيبات  طلب 
لألم واألب سنة واحدة من إجازة الوالدين المدفوعة األجر 
بلدان  تحتفظ  ما  وكثيرًا  منهما.  لكل  للتحويل  القابلة  غير 
الشمال بأجزاء من فترة إجازة الوالدين لالستخدام الحصري 

لكل من الوالدين لبضعة أشهر7.
وال يكفي اعتماد هذه السياسات إن لم تقترن بحمالت 
للتدريب أو التوعية لتغيير األعراف االجتماعية القائمة على 
تنميط أدوار الجنسين. وفي مكان العمل، من المهم جدًا 
تغيير المواقف تجاه الرعاية وأخذ الرجال إجازة من العمل 
إجازة  يأخذون  الذين  اآلباء  يتعرض  ال  الُمعالين كي  لرعاية 
في  التوازن  تحقيق  على  ذلك  يساعد  أن  ويمكن  للوصم. 
الجنسين في  أدوار  تجاه  المواقف  المنزلية وتغيير  األعباء 
األهمية  من  األخرى،  األبعاد  في  وكما  المعيشية.  األسر 
بمكان إشراك الرجال. وتتمثل إحدى طرق ذلك في إنشاء 
في  التغييرات  لدفع  الذكور  ألدوار  بها  يحتذى  نماذج 
القوالب النمطية للجنسين. وهناك بديل هو زيادة الوعي 
من خالل التدريب على المراعاة كي ُتدرك امتيازات الذكور 
ويفهم  الجنس  نوع  على  القائم  التحّيز  عالمات  وتمّيز 

اإلقصاء وصنوف “الذكورية الصغرى”8.

مالحظات
    .Cuberes and Teignier 2012  .1

. سلسلة من االستراتيجيات واإليماءات والتعليقات     
. واألفعال اليومية التي هي خفية وغير محسوسة تقريبًا ولكنها تدوم وتنقل العنف القائم على نوع الجنس من جيل إلى آخر  

المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية.

ومما يعوق المزيد من الجهود الرامية إلى خفض 
أوجه عدم المساواة بوضع حدٍّ لنفوذ الشركات في 
المتعلقة  والبيانات  البحوث  ندرة  العمل  سوق 
العاملة، ال سيما  القوى  استخدام  احتكار  بموضوع 
بالمقارنة مع البحوث والبيانات المتعلقة باالحتكار. 
ومجموعة  دوليًا  للمقارنة  قابل  مؤشر  شأن  ومن 
بيانات عن النفوذ في سوق العمل أن يمّكن الرصد 
عبر البلدان ويحّث اتخاذ إجراءات فورية لخفضها. 
العمال  أجور  ألن  للسياسات،  واسع  مجال  وهناك 
تخّفض في بعض الحاالت بنسبة 6 في المائة أو أكثر 

عن ناتجها الهامشي81.
في  عامًال  لألجور  األدنى  الحّد  يكون  أن  ويمكن 
الخاطئة  المفاهيم  النظامي. ومن  العمل غير  زيادة 

الشائعة أن القطاع غير النظامي، إذ ال قيود نظامية 
على الدخول إليه، أكثر تنافسية من القطاع النظامي. 
لكن صعوبة إنفاذ العقود في االقتصاد غير النظامي 
يمكن أن تكون عامل تعطيل، عندما ال يتيقن العمال 
من  االنتهاء  حال  أجورهم  سيتقاضون  أنهم  من 
العمل. وإذا حدث ذلك، يكون لدى أصحاب العمل في 
األسواق غير النظامية نفوذ كبير على عمالهم82، ما 
يقلب رأسًا على عقب القلق من أن اللوائح التنظيمية 
لسوق العمل، كما هو حال الحّد األدنى لألجور، يمكن 
تفعل  النظامي. وعندما  العمل غير  أن توسع سوق 
األدنى لألجور  الحّد  اآللية فعلها، يمكن إلنفاذ  هذه 
تخفيف مشكلة التعطيل بتوفير آلية لاللتزام، ما قد 

يزيد الكفاءة واإلنصاف معًا.
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توّلد المنصات سجالت 
رقمية تلقائية، ولذا 
هناك مجال للحّد األدنى 
لألجور في ظل أشكال 
جديدة من العمل 
النظامي اإللكتروني

الشكل 4-7

الحّد األدنى لألجور: أداة لتقاسم ثمار التقدم؟

القيمة التر�يعية = 0.653

56910 78
لوغا��تم الحد األدنى لألجور

(بدوالر 2011 بمعادل القوة الش�ائية)
لوغا��تم الحد األدنى لألجور

(بدوالر 2011 بمعادل القوة الش�ائية)

القيمة التر�يعية = 0.798

56910 78

لوغا��تم اإل�تاج لكل عامل (بدوالر 2011 بمعادل القوة الش�ائية)حصة أعلى 10 في المائة
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اإل�تاجيةعدم المساواة في أجور العمل

 مالحظة: يشمل 60 بلدًا لها بيانات جزيئية وحّد أدنى لألجور مرصود. البيانات هي آلخر سنة تتوفر عنها البيانات.
.ILO )2019a(و ILOSTAT المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات مستمدة من قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية

وفي الهند، كانت قوانين الحّد األدنى لألجور غير 
فّعالة إلى حدٍّ كبير ألن لدى األغلبية الساحقة من القوى 
العاملة عقود غير نظامية وليس هناك غير القليل من 
الرقابة على أصحاب العمل أو من تحمليهم المسؤولية. 
ولكن بدأت، منذ منتصف العقد الماضي، القوانين تؤدي 
دورًا هامًا، إلى جانب تشريعات الحق في العمل. فقد 
العمالة  لضمان  الوطني  غاندي  المهاتما  قانون  ضمن 
الريفية مدة 100 يوم عمًال لكل أسرة معيشية ريفية، 
بالحّد األدنى الرسمي لألجر، في أشغال عامة تولدها 
اإلدارات المحلية. وللفقراء أنفسهم خيار االنضمام إلى 
البرنامج ألنه يتطلب عمال جسديا شاقا بالحّد األدنى 
لألجر. وقد ساعد ذلك على تقريب أجور السوق إلى 
الحّد األدنى القانوني وخفض ظروف العمل االستغاللية 
وحماية حقوق الفئات التي تتعرض للتمييز كالنساء 

والعمال من الطبقات والقبائل المصّنفة83.
وفي جنوب الصحراء األفريقية الكبرى، ارتبط الحّد 
األدنى المعتدل بارتفاع النمو االقتصادي، خاصة في 
البلدان الفقيرة، ولم يحدث انخفاض كبير في العمالة84. 
لكن الحّد األدنى ال ينطبق إاّل على العاملين لقاء أجر، 
والذين هم في الغالب في القطاع النظامي في البلدان 
النامية، وال يغطي سوى نسبة ضئيلة من مجموع العمال.

وخالصة القول، يمكن للحّد األدنى لألجور أن يكون 
وسيلة لإلنصاف والكفاءة إذا ما عوير جيدًا مع الظروف 
المحلية، بما في ذلك ظروف نمو اإلنتاجية وتوزيعها في 
االقتصاد ووجود احتكارات في استخدام القوى العاملة 
ومستوى العمل غير النظامي. ويؤثر التغّير التكنولوجي 
على تلك البارامترات، فكثيرًا ما يرفع اإلنتاجية باالقتران 
مع نفوذ احتكار استخدام القوى العاملة )الفصل 6(. 
وتوّلد المنصات سجالت رقمية تلقائية، ولذا هناك مجال 
للحّد األدنى لألجور في ظل أشكال جديدة من العمل 
النظامي اإللكتروني85. وكما سبقت اإلشارة، من المهم 
تمييز ما إذا كان العمل يحدث في القطاع النظامي أم في 

القطاع غير النظامي. 

تحديات العمل غير النظامي

في أنحاء العالم، يعمل 61 في المائة من العاملين )2 
مليون شخص( في القطاع غير النظامي. ومعدل العمل 
غير النظامي أعلى في البلدان النامية والبلدان الناشئة 
في   18( المتقدمة  البلدان  في  مما  المائة(  في   70(
المائة(86. وفي المتوسط، العمال غير النظاميين أفقر 
وأقل تعليمًا وإنتاجيتهم أقل ورواتبهم أدنى، وهم أكثر 
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يتمثل التحدي في فتح 
مسار إلى النظامية 

بمعالجة بعض األسباب 
الهيكلية، مثل تدني التعليم 

والصحة والقطاعات ذات 
اإلنتاجية المنخفضة، مع 

توفير خيارات للحماية 
االجتماعية، بمزيج مرن 

يمكن، لضمان االستدامة 
المالية، أن يجمع 

بين نظم قائمة على 
اإلسهامات وأخرى غير 
قائمة على اإلسهامات

الشكل 5-7

العمال األسريون الذين ال يتلقون أجرًا والعمال الصناعيون خارج المصانع والعمال المنزليون والعمال المؤقتون هم في الغالب 
من النساء ذوات الدخل المنخفض المعرضات لخطر الفقر، أما الموظفون والعمال غير النظاميين الذين يتقاضون أجورًا أعلى 

واألقل عرضة للفقر فهم في أحيان كثيرة من الرجال

أصحاب العمل

مشغلو حسابا�هم الخاصة

العاملون غير النظام�ين: العرضيون

العاملون الخارجيون في قطاع الصناعة/العاملون المن�ليون

العاملون في األسرة بدون أجر

متوسط المداخيلخطر الفقر

منخفض

مرتفع

مرتفع

منخفض

 الرجال غالبًا

الرجال والنساء

النساء غالبًا

التو��ع على أساس نوع الجنس:

العاملون غير النظام�ين
مقابل أجر: المنتظمون

.Chen 2019 :المصدر

انكشافًا على الصدمات87. كما أنهم يساهمون بقدر أقل 
في برامج الحماية االجتماعية، ويشّكل ذلك عقبة أمام 
تعزيز نظم حماية اجتماعية شاملة رفيعة الجودة، سواء 
من وجهة نظر مالية أم من وجهة نظر شمولية الحماية88.
في  النظاميين  غير  العمال  معظم  أن  حين  وفي 
النظاميات  غير  العامالت  الرجال89،  من  هم  العالم 
معرضات للمخاطر بوجه خاص90. فالعمال األسريون 
الذين  الصناعيون  والعمال  أجرًا  يتلقون  ال  الذين 
والعمال  المنزليون  والعمال  المصانع  خارج  يعملون 
الدخل  ذوات  النساء  من  الغالب  في  هم  المؤقتون 
الموظفون  أما  الفقر،  لخطر  والمعرضات  المنخفض 
والعمال غير النظاميين الذين يتقاضون أجورًا أعلى 
واألقل عرضة للفقر فهم في أحيان كثيرة من الرجال 
)الشكل 7-5(. ويتقاطع هذا التسلسل الهرمي مع أوجه 
المجموعات  كتهميش  أخرى،  أفقي  مساواة  عدم 
اإلثنية. والمجموعات التي ترتفع فيها معدالت العمل 
العالم هي مجموعات  أنحاء  في  والفقر  اآلمن  غير 

الباعة المتجولين في الشوارع ومن يعملون من المنزل 
في اإلنتاج لسالسل اإلمداد العالمية.

ويتمثل التحدي في فتح مسار إلى النظامية بمعالجة 
بعض األسباب الهيكلية، مثل تدني التعليم والصحة 
والقطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة، مع توفير خيارات 
لضمان  يمكن،  مرن  بمزيج  االجتماعية،  للحماية 
على  قائمة  نظم  بين  يجمع  أن  المالية،  االستدامة 

اإلسهامات وأخرى غير قائمة على اإلسهامات91.
وهناك استراتيجيات تكميلية مختلفة، نظرًا لعدم 
تجانس الظروف التي يواجهها العمال غير النظاميين. 
فبعض البلدان يتبع نهجًا من القمة  إلى القاعدة، بتوسيع 
نطاق الحماية والمزايا التي يتمتع بها العمال النظاميون 
لتشمل العمال المنزليين وغيرهم من المتعاقدين من 
من  استراتيجيات  وضع  أيضًا  الممكن  ومن  الباطن. 
القاعدة إلى القمة لحماية العمال غير النظاميين. فتنظيم 
العمال، وخاصة النساء الفقيرات، في تعاونيات يجعل 
من الممكن تجميع األصول والمهارات إلنتاج كميات أكبر 
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من سلع رفيعة الجودة، واكتساب التكنولوجيا والمهارات 
الجديدة، وتعزيز الصوت والوالية وتعزيز القدرة على 

التفاوض وزيادة النفوذ السياسي.
من  االنتقال  في  التكنولوجيا  تساعد  أن  ويمكن 
األوضاع غير النظامية في العمل نحو حماية أفضل 
للعمال. فالعديد من نماذج األعمال الحديثة يقوم على 
جمع واستخدام كميات كبيرة من البيانات عن أفعال 
المستهلكين والعمال. ويمكن لهذه البيانات أن تحّسن 
للتطبيقات  ويمكن  النظاميين.  غير  العمال  ظروف 
والشركاء  للشركات  تسّهل  أن  االستشعار  وأجهزة 
لقانون  واالمتثال  العمل  االجتماعيين رصد ظروف 
للحكومات  ويمكن  التوريد.  سالسل  في  العمل 
االستثمار في توطين واختبار التكنولوجيات الرقمية، 
block- المتسلسلة  البيانات  قواعد  ذلك  في  )بما 
الضمان  مدفوعات  تدعم  أن  يمكن  التي   ،)chain

االجتماعي للعاملين على منصات العمل92. 

جعل التمويل شاماًل للجميع

يمكن لإلنماء المالي أن يعزز التنمية االقتصادية بتقليل 
افتقار المعلومات إلى التماثل وحّل مشاكل وفورات 
الحجم وإعادة تخصيص رأس المال بكفاءة93. مع ذلك، 
في  اإلفراط  كان  إذا  ما  حول  تساؤالت  هناك  تبقى 
التمويل يفاقم عدم المساواة، وربما األهم من ذلك، 

التساؤالت حول نوع التمويل األكثر شمواًل94.
األدلة التجريبية مختلطة. فبعض الدراسات يجد أن 
اإلنماء المالي يقلل عدم المساواة، وخاصة في البلدان 
النامية95. والبعض اآلخر يجد أن التعميق المالي يزيد 
عدم المساواة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على 
حدٍّ سواء96. والقنوات الممكنة لزيادة عدم المساواة، إلى 
جانب توليد المؤسسات المالية للريع، هي المكافآت 
األعلى من  الجزء  التنفيذيين في  للمدراء  المتزايدة 
التوزيع وزيادة المديونية في الجزء األدنى من التوزيع97. 
وقد أعاد مصرف التسويات الدولية النظر في المسألة، 
مركزًا على الهيكل المالي وعالقته بعدم المساواة98، 
)اقتصادات متقدمة  بلدًا  البحث في 79  لدى  فوجد 
واقتصادات ناشئة أيضًا( عالقة غير خطية، إذ يخفض 
اإلنماء المالي عدم المساواة إلى نقطة معينة ثم يزيده 

بعد ذلك99.
ويوفر تحليل تركيبة التدفقات المالية مفهومًا أكثر 
تفصيًال للتمويل من مجرد النظر في كمياتها، كما أنه 
يسلط الضوء على اآلليات التي تربط بين النمو المالي 
أن  تفترض  التي  تلك  جانب  إلى  المساواة،  وعدم 
التسليف كله يذهب إلى االستخدامات اإلنتاجية100. 
فاألرباح وإيرادات اإليجار والفوائد والرسوم المالية 

تحقق مكاسب رأسمالية أساسًا لألغنياء. وفي بعض 
الحاالت، حبذت الزيادة الرئيسية في المكاسب المالية 
أعلى 20 في المائة من توزيع الدخل، أي فئة اإلداريين 
والمهنيين، ال أعلى 1 في المائة فقط101. وفي منطقة 
اليورو، يرتبط عدم المساواة في الثروة ارتباطًا وثيقًا 
بالمكاسب الرأسمالية على األسهم، التي تفيد من هم 
التسليف  يؤدي  وبالمقابل،  التوزيع102.  أعلى  في 
في  أوسع  مكاسب  تحقيق  إلى  اإلنتاجية  لألنشطة 

الدخل لمعظم القوى العاملة103.
وقد كان للتسليف اإلنتاجي أثر إيجابي على النمو 
االقتصادي في 46 بلدًا )بلدان متقدمة ونامية على حدٍّ 
سواء، بما في ذلك بعض أقل البلدان نموًا(104. باإلضافة 
إلى الصلة بين استخدام التسليف وعدم المساواة، تعزز 
التمويل  تشجع  سياسات  وضع  ضرورة  األدلة  هذه 
لألغراض اإلنتاجية105. ومن المهم أيضًا وجود إطار 
تنظيمي فّعال للقطاع المصرفي والمالي بقدر ما يمكن 
أن يحول هذا اإلطار دون حدوث أزمات مصرفية أو 
مالية التي يطال تأثيرها الفئات األدنى دخًال، اعتمادًا 

على طريقة حلِّ تلك األزمات.

سياسات مكافحة االحتكار لتحقيق المزيد 
من اإلنصاف

)مقاسة  السوق  في  الشركات  نفوذ  ازدياد  تماشى 
انخفاض  مع  األخيرة  العقود  في  الربح(  بهامش 
نصيب اليد العاملة من الدخل، وفي حاالت كثيرة، 
مع تزايد عدم المساواة )الفصل 6(106. وحدثت هذه 
المائة من  الزيادة بفعل الشركات في أعلى 10 في 

تماشى ازدياد قوة 
الشركات في السوق 
)مقاسة بهامش الربح( في 
العقود األخيرة مع انخفاض 
نصيب اليد العاملة من 
الدخل، وفي حاالت كثيرة، 
مع تزايد عدم المساواة

الشكل 6-7

كان ازدياد نفوذ الشركات في سوق العمل في العقود 
األخيرة بفعل الشركات في أعلى 10  في المائة من توزيع 
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حيثما ال يكون التركيز 
فّعااًل، تتوفر عدة سياسات 

للحد منه والتخفيف من 
آثاره السلبية على النمو 

الشامل للجميع. والسياسة 
األساسية المضادة 

لالحتكار هي الكشف عن 
التواطؤ والمعاقبة عليه

توزيع هوامش الربح )الشكل 7-6(، وزادت شركات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أرباحها أكثر بكثير 

مما عداها )الفصل 6(107.
وقد يزيد تعاظم نفوذ الشركات في السوق عدم 
والمدراء  المساهمون  يراكم  عندما  المساواة، 
التنفيذيون ثروة تفوق ما يجنيه العاملون108. ويشير 
بعض األدلة إلى أن سياسات مكافحة االحتكار يمكن 
المباشرة  التكاليف غير  الثروة دون  أن تعيد توزيع 
للضرائب وأن يكون لها تأثير إيجابي على االقتصاد 
كبيرًا  تأثيرًا  السوق  تركيز  يؤثر  أن  ككل109. ويمكن 
على األسر الفقيرة )اإلطار 7-6(. وبالنسبة لمن لديهم 
إمكانات  إلى  ُيترجم  اإلنفاق،  لتنويع  أقل  خيارات 
منخفضة وهبوط القوة الشرائية نتيجة للممارسات 
ولكن  واالحتكار110.  كالتواطؤ  للمنافسة،  المحبطة 
ينبغي توخي الحذر عند تقييم التركيز في األسواق 
المستوى  على  العائدات  تركيز  فتزايد  المختلفة. 
الوطني ال يعني بالضرورة زيادة النفوذ في السوق. 
األسواق  مواقع  تكون  الحاالت،  من  كثير  وفي 
الجغرافية للمنتجات محلية، لكن التركيز يقاس على 
الشركات  من  التحّول  فيعكس  الوطني  المستوى 
في  النفوذ  وليس  الوطنية  الشركات  إلى  المحلية 
المفردة  األسواق  في  النظر  ذلك  ويتطلب  السوق. 
بمزيد من التفصيل. ومن الصعب أيضًا رصد هوامش 
األرباح موضوعيًا، إذ يؤدي االختالف في االفتراضات 
القياس إلى نتائج مختلفة بشأن مستويات  وطرق 
الهوامش111. وهناك أيضًا فرق بين  واتجاهات تلك 
التركيز الكفؤ، في حال المنافسة الشديدة في األسعار 
وارتفاع  الملموسة  غير  األصول  في  واالستثمار 
الكفؤ، في  والتركيز غير  الرائدة،  الشركات  إنتاجية 
حال ترسخ الشركات الرائدة بقدر أقل من المنافسة 
السوق  إلى  الدخول  أمام  أعلى  حواجز  ووجود 

وانخفاض  االستثمار وتراجع نمو اإلنتاجية112.
وحيثما ال يكون التركيز فّعااًل، تتوفر عدة سياسات 
النمو  على  السلبية  آثاره  من  والتخفيف  منه  للحد 
المضادة  األساسية  والسياسة  للجميع.  الشامل 
التواطؤ والمعاقبة عليه.  الكشف عن  لالحتكار هي 
االتحادات  أصبحت  البلدان،  من  الكثير  وفي 
االحتكارية للمنتجين )الكارتالت( غير قانونية، ولكن 
الموارد.  من  المزيد  تخصيص  يتطلب  قد  اإلنفاذ 
وعمليات الدمج طريقة أخرى لتركيز السوق، ويمكن 
أن  الدمج  عمليات  على  صرامة  أكثر  قيود  إلنفاذ 
يساعد على مجابهة تصاعد النفوذ في السوق، وذلك 
قد  التي  الدمج  قانونية على عمليات  قيود  بفرض 
المنافسة. ويمكن للسياسات أيضًا أن تحول  تخمد 
ولنفوذ  لموقعها  المهيمنة  الشركات  استخدام  دون 

شبكتها بهدف إقصاء منافسيها من األسواق، وذلك 
من  بمزيد  الحاالت  هذه  في  التحقيق  طريق  عن 
الصرامة. وتشمل السياسات األخرى خفض متطلبات 
التي  القانونية  والقيود  المجاالت  لبعض  الترخيص 
تحمي مركز الشركات الحالية وتنظيم االحتكارات 
من خالل األسعار، أو، بالنسبة لشركات التكنولوجيا، 
من خالل قواعد تتعلق بملكية البيانات والخصوصية 

والواجهات المفتوحة113.
ومع اختالف المبادئ القانونية لمكافحة االحتكار 
لوائح  العالمية  الشركات  تواجه  البلدان،  باختالف 
الجهات  نشطت  وقد  متجانسة.  غير  تنظيمية 
التنظيمية األوروبية بوجه خاص على مدى السنوات 
القليلة الماضية في التدقيق في ممارسات شركات 
مانعة  تكون  أن  يحتمل  التي  الكبيرة  التكنولوجيا 
فرضت   ،2019-2017 الفترة  ففي  للمنافسة، 
بقيمة  غرامات  جوجل  على  األوروبية  المفوضية 

8.25 مليار يورو114.

التصاعدية في السياسة المالية ألغراض 
التنمية المستدامة

إعادة التوزيع عن طريق الضرائب واإلنفاق العام عامل 
رئيسي محدد لتزايد عدم المساواة أو انخفاضه، وليس 
فقط في الدخل، بل أيضًا في اإلمكانات المتأثرة بالتعليم 
والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات العامة. ومن 
المحتمل أن يتطلب العديد من السياسات التي ُبحثت 
في النصف األول من هذا الفصل قدرًا أكبر من الموارد 
العامة في الكثير من البلدان. لذا، فالضرائب المباشرة 
على الدخل وبرامج التحويالت المباشرة مهمة إذ تنحو 
إلى خفض عدم المساواة في الدخل المتاح. وكذلك 
يمكن أن يؤدي اإلنفاق على التحويالت العينية كالتعليم 
والصحة إلى خفض أوجه عدم المساواة في اإلمكانات، 
ما يخفض بدوره عدم المساواة في الدخل. واألهم من 
الدخل يؤازر  المساواة في  أن تقليص عدم  ذلك هو 

تقليصه في الفرص، والعكس صحيح.
قد يتبّين تأثير إعادة التوزيع على عدم المساواة في 
وبعد  قبل  المساواة  عدم  مقارنة  طريق  عن  الدخل 
الضرائب والتحويالت )المباشرة والعينية(. وفي حين 
يمكن أن يتأثر تحليل إعادة التوزيع باالختالفات في 
مفاهيم الدخل والتعاريف المتعلقة بـما “قبل” و“بعد” 
الضرائب والتحويالت )اإلضاءة 3-3 في نهاية الفصل 3(، 
يمكن أن تكون التأثيرات  كبيرة. وهناك عمومًا أدلة على 
أن تأثيرات إعادة التوزيع أكبر في البلدان المتقدمة منها 

في البلدان النامية )اإلطار 7-7(.
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اإلطار 6-7

كيف يمكن أن يؤثر تركيز السوق بشكل غير متناسب على الفقراء

الشكل 1 المكسيك: حصة اإلنفاق في االتصاالت النقالة والذرة، حسب شرائح الدخل العشرية

مالحظة: تعتمد المحاكاة على االفتراض بأن سوق االتصاالت النقالة تتصرف كاحتكار قلة وأن أسواق الذرة تحاكي احتكار قلة متواطئة جزئيًا. وتقدر مرونة السعر تجاه الطلب بـحوالي 0.476- لالتصاالت المتنقلة و0.876- 
لمنتجات الذرة.

.Rodríguez-Castelán and others 2019 :المصدر

الشكل 2 المكسيك: األثر النسبي على موازنات األسر المعيشية بعد االنتقال من سوق مركزة إلى المنافسة المثالية حسب شرائح الدخل العشرية

.Rodríguez-Castelán and others 2019 :المصدر

ففي  السياسات.  وضع  في  أساسي  للمنافسة  التوزيعية  التأثيرات  استيعاب 
تستهلك  ألنها  السوق  بتركيز  تأثرًا  أكثر  األفقر  المعيشية  األسر  تكون  العادة، 
وإمكانية  أقل  لالستهالك  استبدالها  وفرص  السلع،  من  تجانسًا  أكثر  مجموعة 
المنافسة  من  المزيد  حفز  يؤدي  أن  ويمكن  األسواق محدودة1.  إلى  وصولها 
وتعزيز  المعيشية2  األسر  رفاه  وزيادة  الفقر  خفض  إلى  المرّكزة  األسواق  في 

النمو واإلنتاجية.
 Telmex المكسيك معروفة بتاريخ من االحتكارات، بما في ذلك احتكار شركة
قلة  احتكار  وكذلك  الثابت،  الخط  التصاالت   )1990 عام  في  خصصت  )التي 
هذه  أصبحت  وقد  المعيشية.  لألسر  أساسي  غذاء  وهي  الذرة،  لمنتجات 
االحتكارات، التي ابتليت بانخفاض في اإلنتاجية وبابتكار محدود أديا إلى ارتفاع 
األسعار للمستهلكين، جزءًا ال يتجزأ من النمو المتناقض في المكسيك وأدت إلى 
98 في المائة، وفقًا  وصول هوامش األرباح على السلع لألسر المعيشية إلى 

للتقديرات األخيرة3.
لمحاكاة  والمنافسة  الرفاه  أداة  استخدمت  التي  الدراسات  إحدى  ووجدت 
التأثيرات التوزيعية الرتفاع المنافسة في االتصاالت النقالة ومنتجات الذرة في 
المكسيك أن من شأن زيادة المنافسة في قطاع اتصاالت الهواتف النقالة من 4 
شركات إلى 12 شركة وخفض حصة المحتكرين القلة في سوق منتجات الذرة من 

31.2 في المائة إلى 7.8 في المائة تخفيض عدد الفقراء بمقدار 0.8 نقطة مئوية 
ومعامل جيني بمقدار 0.32 نقطة )الشكل 1 في اإلطار( 4.

وعندئذ ستتوزع المكاسب النسبية في االتصاالت النقالة بالتساوي إلى حدٍّ ما عبر 
مجموعات الدخل، أما في ما يتعلق بمنتجات الذرة، فستستفيد من انخفاض في تركيز 
السوق األسر المعيشية التي في الجزء السفلي من توزيع الدخل استفادة أكبر )من 
حيث القيمة النسبية(، ألنها تخصص حصة أكبر من استهالكها لهذه المنتجات. وتحتل 
الذرة في المكسيك مكانة خاصة في النظام الغذائي للفئات المنخفضة الدخل، ولذا 
بالنسبة لألسر المعيشية في الشرائح العشرية األربع الدنيا من السكان من شأن االنتقال 
من سوق مرّكزة إلى منافسة مثالية زيادة متوسط الدخل بنسبة 1.6-2.9 في المائة 
)الشكل 2 في اإلطار(. وبالمقارنة، ستكون الزيادة بين األسر المعيشية في الشرائح 
العشرية الثالث األعلى حوالي 0.4 في المائة فقط )رغم أن اآلثار المطلقة تزيد في 

شرائح الدخل العشرية العليا(.
ويمكن لسياسات تعزيز المنافسة التي تقلل التركيز في األسواق الرئيسية أن تفيد 
األسر المعيشية. وتبّين الحالة االفتراضية أن تركز السوق في قطاعات رئيسية من 
االقتصاد المكسيكي يخفض من الرفاه، ال سيما بين األسر الفقيرة والمعرضة للمخاطر. 
للحكومة  الرئيسية  األهداف  من  وهو  تنافسية،  أسواق  إلى  االنتقال  ويتطلب 

المكسيكية، إزالة عيوب السوق والتشوهات االقتصادية لتعزيز األداء االقتصادي.
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.Rodríguez-Castelán and others )2019( المصدر: باالستناد إلى

240    |    تقرير التنمية البشرية لعام 2019



اإلطار 7-7

دافيد كودي، دائرة شؤون المالية العامة، صندوق النقد الدولي قوة إعادة التوزيع المالي 

يمكن للسياسة المالية أن تفعل الكثير لمعالجة عدم المساواة 
في الدخل وفي الفرص. وتبّين مقارنة عدم المساواة في 
الضرائب  دور  والناشئة  المتقدمة  االقتصادات  في  الدخل 
المباشرة ونظم التحويالت في إعادة التوزيع )الشكل 1 في 
اإلطار(.  وفي حين تخفض الضرائب والتحويالت المباشرة في 
االقتصادات المتقدمة معامل جيني بمقدار 0.17 نقطة )من 
0.48 إلى 0.31(، فهي تخفضه بنسبة أقل بكثير ال تتجاوز 
الناشئة  االقتصادات  في   )0.45 إلى   0.49 )من   0.04
والنامية، التي تشمل بلدان أمريكا الالتينية التي تسّجل أعلى 
المعدل،  العالم. هكذا، في  الدخل في  عدم مساواة في 
المباشرة على  للضرائب والتحويالت  التوزيع  إعادة  أثر  يفّسر 
االقتصادات  بين  المتاح  الدخل  في  الفرق  تقريبًا  الدخل 

المتقدمة واالقتصادات الناشئة.
السياسة  تحدثه  الذي  التوزيع  إعادة  تأثير  مدى  ويكون 
المالية أكبر عندما يشمل التحليل أثر اإلنفاق العام العيني على 
التعليم والصحة. فمثاًل، أدى ارتفاع اإلنفاق على التعليم دورًا 
أساسيًا في زيادة فرص الحصول على التعليم وخفض عدم 
المساواة في نواتج التعليم. ومع دخول أفواج أكثر تعليمًا 
سوق العمل، ينخفض عدم المساواة في الدخل مع انخفاض 
عدم المساواة في النواتج التعليمية، ويؤدي ارتفاع مخزون 
العالية.  المهارات  انخفاض عائدات  البشري إلى  المال  رأس 
وقد أدى انخفاض عدم المساواة في النواتج التعليمية إلى 
انخفاض عدم المساواة في الدخل المتاح في االقتصادات 
الناشئة والنامية بين عامي 1990 و2005 بما تقديره 2 إلى 
اإلطار(.  في   2 )الشكل  المتوسط  في  جيني  نقاط  من   5
وفي أمريكا الالتينية، كانت النواتج التعليمية المحّسنة عاماًل 

في  المساواة  عدم  في  األخيرة  االنخفاضات  في  مهيمنًا 
الدخل1. ولذا، فتوسيع الحصول على رأس المال البشري مربح 

في األحوال كافة من منظور النمو الشامل للجميع.

1 تفسر الضرائب والتحويالت المباشرة التي  الشكل 
لها أثر إعادة توزيع الفرق كله تقريبًا في عدم 
المساواة في الدخل القابل للتصرف فيه بين 

الناشئة المتقدمة واالقتصادات  االقتصادات 

0.45
0.48

0.31

بعدقبل 

عدم المساواة في الدخل
(االنخفاض المطلق
في معامل جيني) 

0.49

االقتصادات المتقدمة
االقتصادات الناشئة

والبلدان النامية

الروسي،  االتحاد  هي  النامية  واالقتصادات  الناشئة  األسواق  مالحظة: 
وإثيوبيا، واألرجنتين، واألردن، وأرمينيا، وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي، 
القوميات  المتعددة  بوليفيا  ودولة  اإلسالمية،  إيران  وجمهورية  وأوغندا، 
الدومنيكية،  والجمهورية  المتحدة،  تنزانيا  وجمهورية  وبيرو،  البروليتارية، 
وغانا،  وشيلي،  والسلفادور،  النكا،  وسري  وجورجيا،  أفريقيا،  وجنوب 
وكولومبيا،  وكوستاريكا،  البوليفارية،  فنزويال  وجمهورية  وغواتيماال، 

والمكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس.
.IMF )2017a( المصدر: باالستناد إلى

الشكل 2  االنخفاض المطلق في معامل جيني للدخل القابل للتصرف فيه بسبب انخفاض عدم المساواة في النواتج التعليمية

(االنخفاض المطلق في معامل جيني للدخل القابل للتصرف به، 2005-1990)
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وقد أضاء تحليل الوقع المالي الذي أجرته نورا َلستيغ 
)Nora Lustig( عدة سمات ألثر إعادة التوزيع المالي 
في االقتصادات المنخفضة الدخل والناشئة115. ويتجاوز 
تحليلها الضرائب والتحويالت المباشرة )والمعاشات 
التقاعدية(، التي تهيمن على األدبيات، لتضيف الضرائب 
غير المباشرة والتقديرات النقدية للفوائد الناجمة عن 
توفير خدمات الصحة والتعليم العامة )التي تستهلك من 
التحويالت  تفعل  مما  بكثير  أكثر  الحكومية  الموارد 
المباشرة أو المعاشات التعاقدية(. ويؤكد التحليل أن 
إعادة التوزيع المالي أداة قوية لمعالجة عدم المساواة 
في الدخل116. فالضرائب المباشرة الصافية واإلنفاق 
الحكومي على الصحة والتعليم هما دائمًا قوتان تدفعان 
باتجاه المساواة )بمقياس المساهمة الهامشية في خفض 
عدم المساواة(، وحتى الضرائب غير المباشرة تدفع 
باتجاه المساواة في أكثر األحيان. ولألثر الذي يحدثه 
اإلنفاق على الصحة والتعليم )بما في ذلك التعليم العالي 
الصحة  أي  فهما،  خاصة،  أهمية  البلدان(  بعض  في 
والتعليم، ليسا فقط قوة تدفع باتجاه المساواة، بل إنهما 

يعززان إمكانات التنمية البشرية أيضا117ً.
بين  كبيرًا  تفاوتًا  المالية  السياسات  أثر  ويتفاوت 
البلدان. ويمكن تفسير هذا التباعد باالختالفات في 
حجم الضرائب وموازنة التحويالت، أي الجهد المالي، 
وباالختالفات في تصاعدية الضرائب والتحويالت، 
أي التصاعدية في السياسة المالية )اإلضاءة 7-3 في 

نهاية الفصل(.
ومن منظور الجهد المالي، لدى العديد من البلدان 
مجال لزيادة إعادة التوزيع بزيادة العائدات الضريبية. 
وقد أجريت مؤخرًا دراسة حول ما إذا كانت معدالت 
الضريبة )على الدخل الشخصي( هي على المستوى 

مدى  على  ذلك  )ويعتمد  العائدات  لتعظيم  األمثل 
استجابة العائدات للضرائب(، فتبّين أن معدالت الضرائب 
أقل بكثير من المستويات المثلى في جميع البلدان التي 
معدالت  رفع  بوسعها  أن  يعني  ما  الدراسة،  شملتها 
الضرائب وفي الوقت نفسه زيادة العائدات118. ووجد 
بعض الدراسات أيضًا أن إنقاص التصاعد الضريبي في 
العديد من البلدان لم يقترن بزيادة النمو االقتصادي119. 
من هنا لدى جميع البلدان المشمولة في الدراسة مجال 

للقيام بمزيد من إعادة التوزيع120.
لكن معدالت الضرائب تستمر في التناقص. فمثًال، 
الدخل  لضريبة  األعلى  الهامشي  المعدل  اتجه 
المتقدمة  البلدان  في  االنخفاض  إلى  الشخصي 
القليلة  العقود  مدى  على  سواء  حدٍّ  على  والنامية 
الماضية )الشكل 7-7(. وانخفضت أيضًا ضرائب دخل 
الشركات منذ عام 1990 في البلدان المتقدمة والبلدان 

النامية على السواء121.
وقد تفسر عوامل محلية عدة انخفاض معدالت 
الضرائب اليوم )الفصل 2(122. وقد تكون المنافسة 
الضريبية بين البلدان أيضًا عامًال، ال سيما بالنسبة 
المبّين  النحو  على  الشركات،  دخل  على  للضرائب 

في ما يلي.
وقد عادت مناقشات السياسات مؤخرًا إلى الضرائب 
زيادة  سواء  حدٍّ  على  بها  يقصد  التي  الثروة،  على 
العائدات العامة وخفض عدم المساواة )بتسطيح تدرج 
على  لإلنفاق  ُتجمع  التي  األموال  واستخدام  الثروة 
الخدمات االجتماعية العامة أو االستثمار في البنية 
التحتية(. وميزة فرض ضرائب على الثروة، وخاصة 
العقارات، هو أن إخفاءها أصعب من إخفاء الدخل. كما 
أن الضريبة على الثروة تصاعدية للغاية نتيجة شدة 

من منظور الجهد المالي، 
لدى العديد من البلدان 
مجال لزيادة إعادة التوزيع 
بزيادة العائدات الضريبية

الشكل 7-7

انخفضت معدالت الضريبة على الدخل الشخصي األعلى في مختلف أنحاء العالم

بالنسبة المئوية
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تتطلب زيادة التكامل 
في االقتصاد العالمي 

تعاونًا دوليًا وقواعد 
دولية لضمان العدالة في 
التعامل واجتناب السباق 

نحو القاع في الضرائب

تركز الثروة المرتفع في الشرائح األعلى. لكن التصريح 
عن الثروة قد ينخفض بحوالي 15 في المائة ردًا على 
مثل هذه الضريبة. ومن بين 12 بلدًا كانت لديها ضريبة 
على الثروة في التسعينات، ال تزال ثالثة بلدان فقط 
تعمل بهذه الضريبة )في أوروبا(123. ومن أسباب ذلك 
مخاوف تتعلق بالكفاءة واآلثار المحتملة التي قد تحرف 
مسار االقتصاد124. وتوصي منظمة التعاون االقتصادي 
على  الضريبة  من  منخفض  معدل  بفرض  والتنمية 
أصحاب الثروات الطائلة، مع إعفاءات قليلة وإمكانية 

الدفع بالتقسيط125.
يتجاوز  أن  ينبغي  التصاعدية  تحليل  أن  غير 
الضرائب  حتى  أو  الفردية،  الضرائب  تصاعدية 
معدالت  تصاعدية  في  النظر  يكفي  فال  اإلجمالية. 
مصممة  المالية  النظم  ألن  وحدها  الفردية  الضريبة 
لحساب العائدات والنفقات على حدٍّ سواء. وتساعد 
تصاعدية التحويالت الصافية في تكوين صورة أوضح 
مما تتيحه تصاعدية الضرائب والتحويالت الفردية. 
فالضريبة الفّعالة التنازلية، كضريبة القيمة المضافة 
ما  إذا  المساواة  باتجاه  تدفع  أن  يمكن  النموذجية، 

استكملت بتحويالت موجهة إلى الفقراء126.
لذا ينبغي أن تأخذ تقييمات إعادة التوزيع المالي 
للسياسة  الضرائب واإلنفاق معًا127. ويمكن  باالعتبار 
العامة أيضًا أن تزيد إلى الحّد األقصى أثر إعادة التوزيع 
من خالل التصميم المتعمد لكيفية تخصيص الموارد 
للمجموعات المختلفة في المجتمع ولمجاالت اإلنفاق 
المختلفة. وينبغي أن تتجه سياسة المالية العامة إلى 
زيادة اإلنفاق على الشرائح العشرية الدنيا من السكان، 
)المباشرة  التحويالت  من  المزيد  تقديم  خالل  من 
والعينية( إلى هذه الشرائح أو من خالل زيادة اإلنفاق 
المحلية  والمجتمعات  المجموعات  دعم  برامج  على 
المحرومة. كما أن االستثمارات في السلع العامة، بما في 
ذلك نظام التعليم والبنية التحتية والصرف الصحي 
واألمن، يمكن أن تفيد جميعها من هم في الشرائح 
العشرية الدنيا أكثر من غيرهم، فلوالها لما تمكنوا من 

الحصول على هذه الخدمات.
وبصرف النظر عن نوع الضريبة، تعزز دعم إعادة 
التوزيع منذ عام 1980، على األقل في بلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية. وقد سأل “مسح المخاطر 
التي تهم” الجديد الذي أجرته المنظمة أكثر من 22,000 
شخص في 21 بلدًا حول مدركاتهم للمخاطر االجتماعية 
واالقتصادية، ومدى اعتقادهم بأن حكومتهم تتصدى 
لتلك المخاطر وسياساتهم وأفضلياتهم المرجوة للحماية 
االجتماعية. وفي جميع بلدان المنظمة تقريبًا، يعتقد أكثر 
من نصف المجيبين، وخاصة كبار السن وذوي الدخل 
المنخفض، أن حكومتهم ينبغي أن تفعل المزيد للضمان 

االقتصادي واالجتماعي، وإن كان ذلك ال يعني بالضرورة 
دعم رفع معدالت الضرائب128.

خالصة القول، يمكن أن تكون إعادة التوزيع أداة 
قوية لمعالجة أوجه عدم المساواة في كل من الدخل 
واإلمكانات. والجهد المالي جزء من هذه األداة. أما 
الجانب اآلخر من إعادة التوزيع فهو السياسة المالية 
التصاعدية، وكيفية تخصيص التحويالت الصافية، 
أي تحديد: لمن تنقل وكيف تنفق وما هي الخدمات 
ويبّين  منها.  يستفيد  ومن  عليها  تنفق  التي  العامة 
تحليل هذين الجانبين تباعدًا كبيرًا، ما يشير إلى أن 
هناك خيارات متعددة يمكن للبلدان أن تنظر فيها في 
لعدم  التصدي  إلى  تسعى  التي  السياسات  مزيج 
المساواة. واألمر الواضح هو أن القيمة االجتماعية 
إلعادة التوزيع تزيد عندما يكون عدم المساواة أعلى 

)اإلضاءة 7-3 في نهاية هذا الفصل(.

لمبادئ جديدة للضرائب الدولية

يعني تزايد العولمة وتكامل البلدان أكثر من مجرد زيادة 
تدفقات السلع والخدمات والتمويل واألشخاص. ويمكن 
أن تصوغ قرارات الشركات حول كيفية هيكلة سالسل 
التوريد الخاصة بها االستثمار واإلنتاج والتجارة والهجرة 
القيمة  العالم. وتحدد سالسل  أنحاء  والضرائب في 
بوجه  الحديثة  التحويلية  الصناعات  إنتاج  العالمية 
خاص، وقد اقترنت في العقود األخيرة بتوزيع البحث 
والتطوير129 وقطاعات أخرى من سلسلة القيمة. وتوزع 
المدن  في  األنشطة  الجنسيات  المتعددة  الشركات 
والبلدان لالستفادة من الفوارق في التكاليف وتوفر 

المهارات واإلمكانات االبتكارية والمزايا اللوجستية.
وتشير الدالئل إلى أن التداعيات المحلية لسالسل 
القيمة العالمية أسهمت في تحقيق مكاسب كبيرة في 
اإلنتاجية والمداخيل في العديد من االقتصادات130. 
ويمكن أيضًا أن يكون هناك ارتباط لها مع تزايد عدم 
المساواة في بعض البلدان النامية، من خالل الدخل 
األعلى الذي يحققه أصحاب المهارات، وفي االقتصادات 
المتقدمة، إذا ما جرت إزاحة وظائف131. لذا تتطلب زيادة 
التكامل في االقتصاد العالمي تعاونًا دوليًا وقواعد دولية 
لضمان العدالة في التعامل واجتناب السباق نحو القاع 
في الضرائب )وال سيما الضرائب على دخل الشركات( 

واإلفصاح واللوائح التنظيمية132.
لذا، ينبغي أن يكفل التعاون الضريبي الدولي الحفاظ 
على الشفافية بغية الكشف عن التهرب الضريبي وردعه؛ 
والحيلولة دون أن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات 
بتحويل األرباح إلى واليات قضائية تفرض ضرائب 
منخفضة أو ال تفرض ضرائب أصًال، وأن تحصل البلدان 
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على حصتها العادلة من الضرائب، وخاصة مع ظهور 
نماذج أعمال جديدة وذات كثافة رقمية؛ وكي تتمكن 
البلدان، وخاصة النامية، من تنمية قدراتها على التصدي 

لهذه التحديات133.
ويمكن لألغنياء استخدام مؤسسات خارجية إلخفاء 
أموالهم والتخفيف من أعبائهم الضريبية. وقد ُقّدر أن 
ثروة األفراد في مراكز خارجية في عام 2014 كانت 7.6 
تريليون دوالر، أي أكثر من القيمة الرأسمالية ألكبر 20 
شركة في العالم أو أكثر من األصول المتراكمة ألغنى 
1,645 شخص )الشكل 7-8(. وفي نيسان/أبريل 2016، 
المشكلة. وقدرت  لمحة عن مدى  بنما  أوراق  قدمت 
التكلفة على المالية العامة للحكومات الوطنية بأكثر من 

190 مليار سنويا134ً.
الكبيرة  الشركات  تتمتع  نّقال،  المال  رأس  وألن 
المتعددة الجنسيات في كثير من األحيان بميزة على 
الحكومات الوطنية في تحديد مقدار ضرائبها ومكان 
المفوضية  قررت   ،2016 آب/أغسطس  وفي  دفعها. 
األوروبية أن معدل ضريبة الشركات الفعلية التي دفعتها 
شركة Apple كان 0.005 في المائة في السنة المالية 
2014، وذلك بفضل نظام الضرائب الخاص في أيرلندا، 
حيث يمكن تسجيل األرباح من المبيعات في جميع 

أنحاء أوروبا135.
وفي عام 2015، نسب ما يقدر 40 في المائة من أرباح 
الشركات المتعددة الجنسيات على المستوى العالمي إلى 
واليات قضائية ال تفرض ضرائب أو تفرض ضرائب 
منخفضة136. وفي بعض الواليات القضائية المنخفضة 
الضرائب أيضًا، زادت عائدات الحكومة مع انخفاض 
معدالت الضرائب137. وهذه الممارسة ضارة حين ال تتولد 

هناك أيضًا حاجة إلى 
تعديل القواعد الضريبية 
الدولية الستيعاب 
أشكال جديدة لتوليد 
القيمة في االقتصاد

الشكل 8-7

الثروة المودعة في مؤسسات خارجية أكبر من قيمة الشركات 
الكبرى أو كبار األثرياء

7.6

5.9
6.4

ت��ليون دوالر 
مقارنًة مع

الث�وة المودعة 
في مؤسسات

خارجية

القيمة ال�أسمالية
ألكبر 20 شركة

في العالم

األصول المت�اكمة
ألغنى

1,645 مليارد�ر

المصدر: باالستناد إلى )Zucman )2015، وتصنيفي فوربز وفايننشال تايمز ألكبر 500 
شركة في العالم.

أنشطة  عن  المصادر  هذه  إلى  نسبت  التي  األرباح 
الحاالت،  هذه  في  تخسر،  إذ  أساسية،  اقتصادية 
األنشطة  فيها  تجري  التي  البلدان  في  الحكومات 
االقتصادية األساسية العائد الضريبي. وعالوة على ذلك، 
ال تحّول الشركات رأس المال المنتج، أي الذي يمكن أن 
يرفع األجور ويقلل عدم المساواة في البلدان المستقبلة، 
بل تحّول األرباح على الورق. وفي العادة، تتركز الفوائد 

التي تعود على هذه البلدان في مجموعة ضيقة.
وقد بذلت في العقد األخير جهود كبيرة لمكافحة 
التهرب الضريبي138 من جانب األثرياء، ال سيما من خالل 
مشاركة أكثر من 100 والية قضائية في المنتدى العالمي 
المعني بالشفافية وتبادل المعلومات لألغراض الضريبية 
)المنتدى العالمي(. والي جانب تبادل المعلومات بناًء 
على الطلب، تحققت خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية 
الضريبية من خالل أطر التبادل التلقائي للمعلومات، مثل 
معيار اإلبالغ المشترك في إطار المنتدى العالمي وقانون 
االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية األمريكي. وقد 
أتاحت الموجة األولى من اإلبالغات بالتبادل التلقائي 
للمعلومات في عام 2017، وما تبعها في عام 2018، 
معلومات عن 47 مليون حساب خارجي، بقيمة إجمالية 
تبلغ حوالي 4.9 تريليون يورو، يجرى تبادلها ألول مرة. 
ويعزز ذلك أيضاً القيام بتنسيق عالمي لمكافحة تآكل 
القاعدة الضريبية ونقل األرباح من جانب الشركات، 
وخاصة من خالل مشروع تآكل القاعدة الضريبية ونقل 
التعاون  منظمة  وبلدان  العشرين  لمجموعة  األرباح 
االقتصادي والتنمية. ويعالج المشروع التهرب الضرائب 
عمليات  تدعمها  دوليًا  عليها  متفق  معايير  بوضع 
استعراض أقران الستئصال الممارسات الضريبية الضارة 
تجري  حيثما  األرباح  على  الضرائب  فرض  وضمان 
األنشطة االقتصادية التي تؤدي إليها139. ويشمل ذلك 
جانب  من  التفضيلية  الضريبية  األنظمة  استعراض 
“المنتدى المعني بالممارسات الضريبية الضارة”. وإذا ما 
قّيم المنتدى نظامًا على أنه ضار، يطلب من الوالية 
القضائية تعديل أو إلغاء ذاك النظام أو تواجه بوضعها 
على القوائم السوداء، ما يمكن أن يترتب عليه نتائج 
عقوبات. ومنذ ذلك الحين، عّدلت واليات قضائية كثيرة 
قوانينها الضريبية تماشيًا مع المعايير المتفق عليها دوليًا 

في إطار هذا المشروع.
الجماعي  والعمل  الدولي  التعاون  تصدى  وبذلك 
الشفافية  وعّزز  الضارة  الضريبية  للممارسات 
الضريبية. ولكن ال بد من القيام بالمزيد. فستواصل 
على  العازمون  األثرياء  األفراد  ويواصل  الشركات 
التهرب من الضرائب أو اجتنابها استغالل الثغرات 
في اإلطار الضريبي الدولي الحالي. فمثًال، يمكن أن 
يستخدم األفراد اإلقامة والمواطنة عن طريق برامج 
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يهدف هذا التقرير 
إلى مساعدة واضعي 

السياسات وأصحاب 
المصلحة في كل مكان 

على فهم التحديات التي 
يواجهونها تجاه أوجه 

عدم المساواة في التنمية 
البشرية القائمة منذ أمد 

وتلك الجديدة، والخيارات 
المتاحة للتصدي لها

السفر  “جوازات  باسم  غالبًا  إليها  يشار  استثمارية، 
أصولهم  عن  اإلفصاح  الجتناب  الذهبية”، 
الضرائب  من  للمتهربين  أيضًا  ويمكن  الخارجية140. 
المشفرة  العمالت  في  الثروة  إخفاء  المحتملين 
واألصول المادية، التي ال يغطيها حاليًا إطار التبادل 
تبادل  عمليات  تكون  وقد  للمعلومات141.  التلقائي 
المعلومات غير متناظرة، إذ تجمع واليات قضائية 
المزيد من المعلومات من الخارج عن دافعي الضرائب 
من  القليل  غير  تقدم  ال  لكنها  لسلطتها  الخاضعين 

المعلومات في االتجاه اآلخر142.
وهناك أيضًا حاجة إلى تعديل القواعد الضريبية 
الدولية الستيعاب أشكال جديدة لتوليد القيمة في 
االقتصاد. فمع الرقمنة، لم تعد الشركات اليوم بحاجة 
سلعها  لبيع  فعلي  مادي  وجود  على  الحفاظ  إلى 
على  القائمة  األعمال  لنماذج  يمكن  كما  وخدماتها. 
تفاعالت  خالل  من  قيمة  توليد  الرقمية  الشبكات 
نشطة مجدية مع قاعدة مستهلكين أو مستخدمين 
للواليات  السماح  ينبغي  أنه  البعض  ويرى  واسعة. 
بفرض  مستخدمون  فيها  يوجد  التي  القضائية 
ضرائب على نسبة من أرباح هذه الشركات143. وقد 
توسعت المناقشات في مجموعة العشرين ومنظمة 
األعمال  فتجاوزت  والتنمية  االقتصادي  التعاون 
التجارية الرقمية لتشمل التغييرات الواسعة النطاق 
في االقتصاد بأكمله، سعيًا إلى إعادة توزيع األرباح 
في  القضائية  الواليات  على  الضريبية  والحقوق 

األسواق144.
وينبغي أن تتشكل أية تنقيحات رئيسية للقواعد 
الدولية المتعلقة بضرائب الشركات على أساس مبادئ 
متكافئة  تعامل  بيئة  إلى  حاجة  وهناك  واضحة. 
الحوافز  الضرائب دون خفض  للتهرب من  للتصدي 
التي تدفع البلدان إلى االستثمار في قدرتها التنافسية 
مكاسب  ُتفقد  أن  ودون  قيمة  توليد  على  وقدراتها 

الكفاءة الكبيرة التي تجلبها سالسل القيمة العالمية.
وفيما عدا القواعد الضريبية التي تستهدف نماذج 
الجديدة، هناك خيار آخر يجري بحثه، هو  األعمال 
االنطباق145. شامل  ضريبة  لمعدل  أدنى  حّد  وضع 

ويمكن أيضًا استخدام معدالت ضريبية تفاضلية لحفز 
أن  وينبغي  المناخ146.  لتغّير  للتصدي  االستثمارات 
يكون للبلدان النامية حضور نشط في هذه التعريفات. 
واإلطار الشامل المعني بتآكل القاعدة الضريبية ونقل 
األرباح جهد في هذا االتجاه، لكن األمم المتحدة تظل 
أن  المداوالت. وينبغي  لمثل هذه  أكثر شمواًل  منبرًا 
الكفاءة واإلنصاف، من منظور عالمي  تكون مبادئ 

هذه المرة، محور النقاش.

أما بعد: لنا الخيار

أشواط  ُقطعت  الماضية،  الثالثة  العقود  مدى  على 
تعزيز  وفي  البشرية  بالتنمية  النهوض  في  كبيرة 
فجوات  فهناك  متفاوتًا.  كان  التقدم  لكن  القدرات. 
كبيرة بين البلدان وداخلها في ما يمكن أن يتوقعه 
ومن  الصحي  العيش  ومن  حياة  طول  من  الناس 
مقدار ما يمكنهم تعلمه وإلى أي مدى يمكن أن يرتفع 
آخذ  الفجوات  وبعض  لمعيشتهم.  العام  المستوى 
كالعمر  اإلمكانات األساسية،  بالتقلص، وخاصة في 
المتوقع عند الوالدة والحصول على التعليم االبتدائي 
وإمكانية الحصول على التوصيل األساسي من خالل 
النقالة. لكن ذلك ال يتحقق  تكنولوجيات كالهواتف 
بسرعة كافية: فالعالم ليس في سبيله إلى القضاء 
على أشكال الحرمان األساسية بحلول عام 2030. 
الفجوات في اإلمكانات  تتزايد  الوقت نفسه،  وفي 
المتقدمة  األعمار  في  المتوقع  العمر  أي  المعززة، 
والحصول على التعليم العالي والمهارات المتقدمة 

واستخدام أقصى ما انتهت إليه التكنولوجيات.
التنمية  في  المساواة  عدم  خفض  الممكن  ومن 
بلد  لكل  مستدامة. وألن  بطريقة  البشرية 
وبينما  للجميع.  مناسب  مسار  من  ما  خصوصياته، 
تشمل آثار تغّير المناخ والتكنولوجيا الجميع، تتفاوت 
ثمة  هنا،  من  البلدان.  على  تأثيرها  من حيث  أيضًا 
حاجة إلى عناصر مختلفة لتصميم مسار خاص بكل 
بلد يستند إلى تشخيص القوى الدافعة لعدم المساواة 
على امتداد كل بعد من األبعاد التي ينظر فيها هذا 
السياسات  مجموعة  بين  ومن  )وغيرها(.  التقرير 
الواسعة المتاحة في كل بعد من األبعاد، يتعين على 
البلدان أن تختار تلك األنسب والممكنة من الناحية 
السياسية. وينبغي أن تكون خياراتها مدفوعة بنظرة 
سياقاتها  إلى  بالنظر  ينجح  أن  يمكن  لما  واقعية 
ومؤسساتها. وما يهّم من هم في الجزء السفلي من 
توزيع الدخل أو اإلمكانات هو تضييق الفرق بينهم 
السياسة  ال  العلوي،  الجزء  في  هم  من  وبين 
تقيس  أن  للبلدان  ينبغي  لذا  ذلك.  المستخدمة في 

وتقّيم وعند الضرورة تعّدل.
في  المساواة  عدم  لخفض  الكثير  فعل  ويمكن 
إلى مساعدة  التقرير  البشرية. ويهدف هذا  التنمية 
واضعي السياسات وأصحاب المصلحة في كل مكان 
على فهم التحديات التي يواجهونها تجاه أوجه عدم 
المساواة في التنمية البشرية القائمة منذ أمد وتلك 
لها. وما من  للتصدي  المتاحة  الجديدة، والخيارات 
حتمي في كيفية تطور أوجه عدم المساواة هذه في 

القرن الحادي والعشرين. 

الفصل 7 سياسات للحد من أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين: لنا الخيار    |    245



يتطلب وجود نظام معمم مكتمل الكثير من الجهد. 
وحتى لو توفرت الموارد، يبقى خفض عدم المساواة 
والسياسة  اجتماعيًا.  خيارًا  البشرية  التنمية  في 
والسياق مهمان في هذا الصدد، ويشتمل كل منهما على 
مصالح وهويات. وتشمل العناصر التي تحدد الخيارات 
التاريخ واألعراف االجتماعية وانتشار عدم المساواة 
المتنافسة  والمطالبات  المتاحة  اإلجمالية  والموارد 
باستخدامها1. ومن الصعب على وجه الخصوص تغيير 
األعراف االجتماعية2. وحتى مع وجود تشريعات تحدد 
حقوقًا متساوية، قد يغلق المجتمع األبواب ويفتحها 
انتقائيًا. ويبّين تحليل هذا التقرير لعدم المساواة بين 
في  حدة  تزداد  ما  كثيرًا  الفعل  ردود  أن  الجنسين 
المجاالت التي تنطوي على المزيد من النفوذ، ويحتمل 
أن تفضي إلى رد فعل عكسي على مبادئ المساواة بين 
الجنسين ذاتها )الفصل 4(. وللسياسات الرامية صراحة 
إلى إزالة الوصوم واإلقرار بحاجات المجموعات ذات 

الوضع المتدني أهميتها في خفض عدم المساواة3.
ومن التحديات في العديد من البلدان النامية كيفية 
تعزيز التغطية الحالية ونوعية الخدمات المقدمة أصًال 
من  كثير  وفي  الدنيا.  السلم  درجات  في  هم  لمن 
البرامج  إطالق  بعد  التحدي  هذا  ينشأ  الحاالت، 
الموجهة، كبرامج التحويالت النقدية المشروطة، التي 
اإلمكانات  في  تقدمًا  بالفعل  أحرزت  قد  تكون 
األساسية4.  وربما يكون من هم في قمة سلم الدخل قد 
وّسعوا في األثناء نطاق امتالكهم لإلمكانات المعززة. 

فتجد الطبقة الوسطى نفسها عالقة بين الطرفين.  فما 
الذي يمكن اتخاذه من خطوات تالية؟

تخطيطية  مسارات  ثالثة  إ1-1-7  الشكل  يحدد 
)بيانية( لتوسيع نطاق تغطية الخدمات االجتماعية 
التي  السياسية  التحديات  بعض  ويصف  ونوعيتها، 

يحتمل أن ترتبط بكل منها:
األعلى 	  من  توسعات  تنفيذ  الصعب  من  يكون  قد 

نظامية  عمل  بقوة  مرتبطة  لمنافع  األسفل  إلى 
صغيرة، فإذا خشي المستفيدون أصًال )في أعلى 
التوسع،  الخدمات جراء  نوعية  تدني  من  السلم( 
فلن يحفزهم ذلك على دعم هذا التوسع. بداًل من 
ذلك، قد يضغطون لتوسيع المنافع التي لديهم أصًال 
من  المساهمات  زيادة  يتطلب  هذا  كان  لو  حتى 
من  لديهم  يكون  كثيرة  أحيان  وفي  الرواتب. 

الموارد ما يمّكنهم من االنسحاب.
قد يشّكل البدء من أسفل سلم الدخل أيضًا تحديًا 	 

إذا ما اجتنبت الطبقة الوسطى استخدام خدمات 
ينظر إليها على أنها مصممة خصيصًا للفقراء، مفضلة 
استخدام خيارات السوق بداًل من ذلك. وقد تعارض 
تفيد  تمويل خدمات  أيضًا  العليا  الوسطى  الطبقة 

مجموعات أخرى.
يمكن البدء بنظام موحد يغطي في البداية األفراد 	 

كالعمال  للمخاطر  المعرضين  ولكن  الفقراء  غير 
النظاميين ذوي األجور المنخفضة، ومن ثمَّ توسيع 
السياسات إلى أعلى السلم وأدناه ما دام هناك تركيز 

الشكل إ1-1-7

استراتيجيات التعميم على الجميع في البلدان النامية حيث عدم المساواة

مسار من القمة 
إلى القاعدة

مسار من القاعدة 
إلى القمة 

مسار من الوسط األدنى 
في االتجاهين

الش��حة الميسورة وش��حة 
الدخل المرتفع

ش��حة الدخل المتوسط

الش��حة الفقيرة

صعوبة في توسيع التغطية 
ألنه سيكون على حساب الجودة.

فّعال لتل�ية االحتياجات الطارئة. ولكن 
هناك صعوبة في توسيع التغطية

بسبب النقص في الموارد، 
وألن الجودة  المنخفضة ال تستقطب 

مشاركة الطبقة الوسطى.

الجودة العالية نس�يًا يمكن أن تستقطب 
فئات الدخل المرتفع للمشاركة 

مع الطبقة الوسطى. ويمكن أن ُيستخدم 
هذا المسار لتمو�ل توسيع التغطية 

لصالح الفق�اء (تحالف �ين الطبقات).

جودة
عاليةمنخفضة 

.Martínez and Sánchez-Ancochea )2016( المصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية، باالستناد إلى مناقشة في
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على النوعية )ما يوفر حوافز لذوي الدخل المرتفع 
للمشاركة، مع إتاحة التوسعات لشمل الفقراء(. وهذا 
النهج، الذي نجح في كوستاريكا، يقلل خطر وضع 

برامج مختلفة للفقراء وغير الفقراء.
وفي نهاية المطاف، قد يعتمد الطريق إلى تحقيق 
التعميم على الجمع بين المسارات الثالثة، تبعًا لكل 
التأمين  فيها  يغطي  التي  البلدان  فمثًال،  سياق. 
االجتماعي أقل من 20 في المائة من السكان تتطلب 
مسارًا السياسات مختلفًا جدًا عن تلك التي يغطي فيها 
التامين االجتماعي أكثر من 60 في المائة. ويتطلب 
بناء الدعم الواسع النطاق توليد العائدات من مصادر 
متنوعة، بما في ذلك المشاركة في المدفوعات لمن 
يستطيعون تحمل تكاليفها، والمساهمات من الرواتب 
)تبعًا لنسبة العمال النظاميين( والضرائب العامة. وفي 
البلدان التي لديها أوجه عدم مساواة أفقي عميقة، من 
المهم أيضًا تكوين أصحاب مصلحة في المجتمعات 
مع  الخدمات  تماهي  واجتناب  المختلفة  المحلية 

مجموعات محددة.
في  التحدي  يكمن  قد  المتقدمة،  البلدان  وفي 
اإلمكانات  توفر  اجتماعية  سياسات  على  اإلبقاء 
المعززة ألوسع قاعدة. وهذه النظم مستدامة بقدر ما 
تفيد معظم السكان، وخاصة الطبقات الوسطى. وقد 
التعاون  منظمة  بلدان  بعض  في  مؤخرًا  ذلك  تآكل 
االقتصادي والتنمية، حيث ترى الطبقة الوسطى أنها 
تتأخر تدريجيًا تدريجيًا في الدخل الحقيقي وفي 
إمكانية الحصول بتكلفة ميسورة على تعليم جيد، 

وصحة جيدة، وأمن5.

ترسيخ  في  التحدي  يكمن  النامية  البلدان  وفي 
السياسات االجتماعية لطبقة وسطى ال تزال معرضة 
للمخاطر. وفي أمريكا الالتينية، هناك من األدلة ما يشير 
من  تتلقى  مما  أكثر  تدفع  الوسطى  الطبقة  أن  إلى 
خدمات اجتماعية. وهذا، إلى جانب االعتقاد بتدني 
مقاومة  يغذي  الصحية،  والخدمات  التعليم  نوعية 
توسيع نطاق السياسات االجتماعية6. وإحدى النتائج 
هي تفضيل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص: فقد 
ارتفعت حصة الطالب الملتحقين بالمدارس الخاصة 
للتعليم االبتدائي في أمريكا الالتينية من 12 في المائة 
في عام 1990 إلى 19 في المائة في عام 2014 7. وكلما 
القطاع الخاص أكبر، كلما زادت تجزئة  كانت حصة 
الخدمات االجتماعية للمجموعات  المختلفة8. ويفترض 
أن تكون االستجابة الطبيعية إضافة موارد ممن هم 
في القمة. لكن هذه المجموعات، وإن كانت أقلية، كثيرًا 
ما تشّكل عقبة أمام توسيع نطاق الخدمات الشاملة 
للجميع، مستخدمة سلطتها االقتصادية والسياسية من 

خالل آليات هيكلية نافذة )الشكل إ2-1-7(9.
ما العمل حيال ذلك كله؟ سيكون التغلب عل سردية 
المقايضة بين الكفاءة وإعادة التوزيع خطوة هامة أولى 
ألن المكاسب في المساواة في التنمية البشرية واإلنتاجية 
يمكن أن يمشيا معًا في إطار بعض السياسات. ومن شأن 
تعزيز قدرات الدولة واستقاللها الذاتي بخفض القدرة 
على تحويل النفوذ االقتصادي إلى نفوذ سياسي أن 
يساعد أيضًا، وذلك من خالل الشفافية وتعزيز الصحافة 
المستقلة الحرة وإفساح المجال أمام طيف من الجهات 

الفاعلة للعمل ولالنخراط في حوار اجتماعي مثمر10.

الشكل إ2-1-7

نفوذ النخبة االقتصادية وآليات العمل

النفوذ
الهيكلي

النفوذ
الهيكلي

-  تهديد سحب االس�ثمار كرد 
   على ق�ا�ات الدولة

النفوذ
المؤثر

- الضغط
- السيطرة على الصحافة

- تمو�ل الحمالت اال�تخا�ية واألح�اب السياسية
- إيجاد أح�اب سياسية محا�ية لألعمال التجا��ة

- تع��ز ”الباب الدوار“ للسياس�ين
- تع��ز الم�اكز البحثية المحا�ية لألعمال التجا��ة

مالحظة: “النفوذ الهيكلي” يأتي من سيطرة النخبة على قرارات األعمال وتأثيرها على االستثمار، وكذلك النمو االقتصادي. وتشير عبارة “النفوذ المؤثر” إلى مشاركة القطاع 
 الخاص النشطة في العملية السياسية من خالل الضغط والدعاية وغيرها من األدوات التي قد ال يملكها العديد من أعضاء المجتمع اآلخرين.

.Schiappacase )2019(و Fairfield )2015( باالستناد إلى ،Martinez and Sánchez-Ancochea )2019( المصدر: مقتبس من
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اإلطار إ1-1-7

بن  فيليبس، مؤلف كتاب سيصدر قريبًا بعنوان  الصواب ليس كافيًا: خفض عدم المساواة يحتاج تحركًا من األسفل 
How to Fight Inequality )Polity Press, October 2020(

إنه إلنجاز رائع. قبل بضع سنوات فقط لم يكن هناك توافق في اآلراء على ضرورة 
التصدي لعدم المساواة. واآلن يسّلم الخبراء االقتصاديون الرئيسيون وصندوق النقد 
الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي بأن عدم المساواة ضار 
المستدامة،  التنمية  أهداف  اعتمادها  لدى  جميعًا،  الحكومات  وتعهدت  وخطير. 

بخفض عدم المساواة.
لكن الفوز بالكلمات لم يعِن الفوز بالعمل. ما زال عدم المساواة يتفاقم، وليس 
االتجاه العام لعمل الحكومة كافيًا في أحسن األحوال للتصدي له. وقد تحّول توافق 
اآلراء السائد إلى التسليم بأزمة عدم المساواة دون أن َيحُدث تحّول كاٍف في العمل. 
وليست المشكلة في التغلب على عدم المساواة عدم التأكد مما ينبغي القيام به، 
بل اإلخفاق في حشد القوة الجماعية للتغلب على من يقفون في طريق التصدي له.
لقد قدم بعض القادة التزامات بالتصدي لعدم المساواة دون عقد العزم على 
تنفيذ هذه االلتزامات، ولكن حتى عندما يكون القادة أكثر مياًل إلى إحداث التغيير، ال 
يمكنهم التصرف دون الدعم الذي يمكن لألشخاص العاديين، عندما يكونون منظمين، 
تقديمه لهم. لنتذكر قصة الرئيس األمريكي ليندون جونسون الذي قال لمارتن لوثر 
كينغ اإلبن “أعرف ما ينبغي علّي فعله، ولكن عليك أنت أن تجعلني أفعله”. يتلقى 
السياسيون ضغطًا هائاًل من أقوى 1 في المائة الذين ال ينفكون يزدادون نفوذًا إلى 

درجة أن من لديهم أفضل النوايا منهم بحاجة إلى الضغط عليهم.
ومن الصعب جدًا كسر عدم المساواة ألنه حلقة مفرغة. فاختالل موازين القوى 
الذي يأتي مع تركيز الثروة، وتفاعله مع السياسة واالقتصاد والمجتمع والسرد يمّكن 
مفاقمة تركيز الثروة واختالل موازين القوى. واختالل موازين القوى هو ما يهم في 
إصالح الظلم. وكما يبّين التاريخ، في والدة دولة الرفاه األوروبي، والصفقة الجديدة 
والمجتمع العظيم في الواليات المتحدة األمريكية، والتعليم المجاني في كينيا، 
وقانون ضمان العمالة الريفية الوطنية في الهند، واألدوية المجانية لفيروس نقص 
المناعة البشرية في جنوب أفريقيا، وانخفاض عدم المساواة في أمريكا الالتينية في 
وقت مبكر من القرن الحادي والعشرين،  يتطلب الزخم التخاذ إجراءات للتصدي لعدم 

المساواة ضغطًا من القاعدة.
كيف تمكن هزيمة عدم المساواة مرة أخرى؟ تبرز من البحث والمراقبة دروس 

رئيسية ثالثة.
التغلب على اإلذعان

الدرس األول هو التغلب على اإلذعان. يصف جون لويس، الذي ساعد في قيادة 
حركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة األمريكية، كيف حثته والدته، كطفل، 
“ال تعترض أحدًا؛ ال تتورط في مشاكل”. لكنه كمراهق ألهمه ناشطون يناضلون ضد 
عدم المساواة، أدرك أن إحداث التغيير يتطلب منه “التورط في مشاكل، المشاكل 
الجيدة، المشاكل الضرورية”. كذلك األمر في حالة حملة جنوب أفريقيا لإلجراءات 
العالجية للحصول على األدوية المضادة للفيروسات العكوس، وحركة “غامبيا قد 
قررت” لضمان تنحي الخاسر في االنتخابات على النحو الموعود، ومطالبة العمال 
البوليفيين الذين ال يملكون األراضي بالحصول على أراض. عومل جميعهم على أنهم 
مثيرو شغب قبل التنويه بهم ألنهم دفعوا إلى التغيير المطلوب. واألمر كذلك في 
حالة من ناضلن للحصول على حق التصويت للمرأة. المقاومة ال تنجح دائمًا، لكن 
اإلذعان ال ينجح أبدًا. وال يمكن ألحد أن يشرع في إحداث تحّوالت اجتماعية رئيسية 

دون أن يتعرض لالنتقاد، وهذا جزء من الرحلة إلى مزيد من المساواة.
بناء القوة الجماعية

الدرس الثاني هو بناء القوة الجماعية عن طريق التنظيم. فكما يقول المثل، “ليست 
هناك عدالة، بل هناك نحن فقط”. لكننا “نحن فقط” أقوياء إن كنا منّظمين. وقد أكد 

الفصل  نظام  إسقاط  في  ساعدت  التي  النقابية  الحركة  قاد  الذي  نايدو،  جاي 
العنصري في جنوب أفريقيا، على أن “القوة تبنى على القواعد الشعبية، قرية تلو 
قرية، وشارعًا تلو شارع”. التنظيم ليس مجرد مسيرات. إنه العملية برمتها. إنه ما يحدث 
فيما بين اللحظات األوضح. إنه أشخاص يشكلون مجموعات حتى يكونوا أقوياء بما 
يكفي للعمل وليكون من الصعب تجاهلهم أو قمعهم أو استغاللهم ألن لديهم 
قوة جماعية. وفي نيبال، بدأت حركة Mahila Adhikar Manch، وهي حركة نسائية 
على مستوى القاعدة الشعبية، كمنتديات نسائية على مستوى المجتمع المحلي 
وعلى مستوى المقاطعة، نّظمت حمالت محلية للتصدي للعنف ضد المرأة. وبعد 
ست سنوات من العمل الشعبي، اجتمع قادة المجتمع المحلي لمداوالت استمرت 
يومين وشكلوا أمانة وطنية. ومنذ ذلك الحين نمت الحركة لتصبح منظمة قائمة على 

العضوية، وانتشرت في أكثر من 30 مقاطعة وأصبحت تضم 50 ألف عضو.
لتشكيل تحالف رابح، ينبغي كسر االنقسامات القديمة بين المجموعات. يجمع 
الريفيين والمدينين والشباب  بين  نيروبي عمدًا  )“المساواة”( في  مهرجان أوساوا 
وكبار السن من كافة المجتمعات المحلية في عملية احتفال وتخطيط مشتركة، 
ففقط من خالل هدم الحواجز والبناء المجتمعي يمكن بناء الوحدة الالزمة إلحداث 
تغيير. كذلك لم يكن الشق الفاصل بين النقابات وبين الحركات االجتماعية واسعًا أبدًا 
في  الحركة  قادة  أشار  وقد  فعالية.  أكثر  فيها  الطرفان  كان  التي  الحاالت  في 
السلفادور لحماية المياه كمنفعة عامة أنها كانت فّعالة فقط ألنها جمعت معًا 
مجموعة واسعة ضمت الكنيسة والحركات االجتماعية واألكاديميين والمجموعات 
السكانية والمنظمات غير الحكومية، وما كان ممكنًا أن يتوفر لتحالف أضيق من 
القوة ما يكفي للفوز. ويصف ويليام باربر هذه الحركات بأنها “تحالفات اندماجية” ألن 

قوتها تأتي من جمع مجموعات مختلفة كثيرة معًا.
بناء قصة جديدة

الدرس الثالث هو بناء قصة جديدة للمجتمع. االنتصارات السابقة ضد عدم المساواة 
بنت قصة، وهناك حاجة إلى قصة جديدة مرة أخرى. ولن ٌيبنى مثل هذه القصة 
الجديدة في أوراق سياسات. وقد كفلت الحركة االجتماعية المكسيكية إقرار إصالح 
قانون العمل وضمان حصول العمال المنزليين على الضمان االجتماعي والحق في 
إجازات مدفوعة األجر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شعبية فيلم روما، الذي ال يحتوي رسالة 
مع  التعاطف  من  أكبر  قدر  إلى  الماليين  حّرك  لكنه  بالسياسات،  متعلقة  صريحة 
مجموعات مثل العامالت المنزليات. وعلى نحو شبيه، هناك حاجة إلى سرد جديد 
المستدامة  التنمية  أهداف  إلى  القديمة  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  من  للتحّول 
الجديدة، التي تجسد رؤية جديدة لفكرة التبادلية. لكنها تتطلب سردًا جديدًا إلحيائها. 
وقد تؤكد أجزاء ممكنة من القصة على أن المجتمع الجيد ُيبنى على القيم التي نريد 
أن نعيش على هديها والعالقات التي نريدها، وعلى أننا بحاجة إلى سقف وإلى 
أرضية، وأن مجتمعنا واقتصادنا هما ما نبني معًا. وفي رسالته البابوية الثانية، قّدم 

البابا فرانسيس رؤية ُتعلي االجتماع على المنافسة والكرامة على النزعة المادية.
الرسمي  وااللتزام  المساواة  عدم  بمشكلة  بالتسليم  المتمثل  التحّول  كان  لقد 
بالتصدي لها شرطًا ضروريًا لكنه غير كاف لمعالجة عدم المساواة. وعلى نحو شبيه، 
تحليل االتجاهات واآلثار المترتبة على عدم المساواة والمشورة في السياسات حول 
كيفية التصدي له في غاية األهمية، لكنهما ليسا كافيين. ويبدو أن الدرس األوحد 
القابل للتعميم للتغيير االجتماعي هو أن ال أحد ينقذ آخر؛ الناس يحررون أنفسهم 
بالوقوف معًا. يمكن أن يكون التغيير بطيئًا، وهو دائمًا معقد ويفشل أحيانًا، لكنه 
الطريقة الوحيدة التي تنجح. التغيير ال يعطى، ولكن ينبغي الفوز به. ومن خالل 
التغلب على اإلذعان وبناء القوة الجماعية وبناء قصة جديدة، يمكن للمساواة التغلب 

على عدم المساواة.

مالحظات
UNDP 2016 .2  .Piketty 2014 .1.  3. يدعو )Lamont )2018 إلى وضع جدول أعمال لبحوث جديدة على سياسات في هذا المجال تحدد بعض المبادئ في السياسة. 4. يبدو أن برامج التحويالت النقدية المشروطة المنفذة 

Martínez and Sánchez- .7  .تسعة بلدان في أمريكا الالتينية Daude and others )2017( 6. يدرس  .OECD 2019f .5  .Bouguen and others )2019( تنفيذًا جيدًا فّعالة ولها آثار إيجابية طويلة األمد. يمكن االطالع على
 Martínez .10  .Schiappacasse )2019(و Fairfield )2015( باالستناد إلى ،Martínez and Sánchez-Ancochea 2019a .9  .Murillo and Martínez-Garrido 2017 .8  .Ancochea 2019a; Verget and others 2017

.and Sánchez-Ancochea 2019a
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للنمو  مجااًل  الفصل  هذا  في  التحليل  يفترض 
االقتصادي على طول مسارات تجمع بين اإلنصاف 
العقود  مدى  على  ولكن  اإلنتاجية.  في  والزيادات 
مختلفة  بأنماط  مطالب  البلدان  ستواجه  القادمة 
من  أقل  عند  العالمي  االحترار  إلبقاء  التنمية  من 

درجتين مئويتين1.
لذا قد تحتاج البلدان إلى إعادة معايرة األدوات 
واإلنتاجية  اإلنصاف  من  كل  لتعزيز  المستخدمة 
فرص  ذلك  في  تكمن  وقد  استدامة،  أكثر  بطريقة 
المجال  إفساح  يمكن  كيف  هو  السؤال  جديدة2. 
للتوسع في اإلنتاجية بطريقة ال تدمر الكوكب. وقد 
الهيئة  عنه  أعربت  الذي  اآلراء  توافق  توصل 
الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ إلى أن العالم 
بحاجه إلى نزع الكربون من االقتصاد، والوصول إلى 
دفع االنبعاثات الصافية إلى الصفر بحلول منتصف 
االستهالك  أنماط  في  تحّواًل  ذلك  ويتطلب  القرن3. 
الضرائب والتحويالت  بنية  والعمالة واإلنتاج وفي 
الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على 

توزيع الدخل وعلى التنمية البشرية.
ومن األمثلة على ذلك أسعار الكربون، إما من خالل 
ضريبة الكربون أو من خالل مخطط لتبادل حقوق 
السعر  برفع  السوق.  على  قائم  االنبعاثات  إطالق 
كي  الكربون  منها  ينبعث  التي  لألنشطة  النسبي 
الناجمة  االجتماعية  األضرار  أفضل  بشكل  يعكس 
أقل. وقد  عنه، ستكون هناك حوافز إلنتاج كميات 
المتحدة األمريكية قصب السبق في  للواليات  كان 
القائمة  االنبعاثات  إطالق  حقوق  تبادل  مخططات 
أكسيد  ثاني  ال سيما  الملوثات،  لبعض  السوق  على 
المعالج  والبنزين  النيتروجين  وأكاسيد  الكبريت 
إطالق  حقوق  لتبادل  مخطط  وأكبر  بالرصاص4. 
لتداول  األوروبي  االتحاد  نظام  هو  االنبعاثات 
انبعاثات غازات الدفيئة، لكن هناك واليات أخرى إما 
تنظر في ذلك كوسيلة  أو  الكربون  لتسعير  تخطط 
المعتمد  باريس  اتفاق  بموجب  بالتزاماتها  للوفاء 
بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير 
المناخ، والتي تمثل 55 في المائة من انبعاثات غازات 
الدفيئة5. مع ذلك، ال تغطي مبادرات تسعير الكربون 
تنفيذها غير  المقرر  التي من  أو  النافذة   57 البالغة 
غازات  انبعاثات  من  فقط  المائة  في   20 حوالي 
الدفيئة عالميًا6. وقد ولدت هذه المبادرات، التي تدار 
عبر 46 والية قضائية وطنية و28 والية قضائية دون 

وطنية، حوالي 44 مليار دوالر في عام 2018، بزيادة 
وتتفاوت   .72017 عام  عن  دوالر  مليار   11 قدرها 
أسعار الكربون على نطاق واسع، من أقل من دوالر 
واحد للطن الواحد من مكافئ  ثاني أكسيد الكربون 
إلى 127 دوالرًا8. وال يغطى سوى 5 في المائة من 
انبعاثات غازات الدفيئة بسعر كربون يعتبر عاليًا بما 
يكفي لتحقيق أهداف اتفاق باريس9. ويسّعر حوالي 
نصف االنبعاثات التي يغطيها تسعير الكربون بأقل 
من 10 دوالرات للطن الواحد من مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون، وذلك يقل كثيرًا عما يعتبر ضروريًا لمكافحة 

تغّير المناخ10.
وقد يعتبر تنازليًا رفع سعر الكربون، إن نظر إليه 
من  أكبر  عمومًا حصة  ينفقون  الفقراء  ألن  بمعزل، 
االستهالك  الكثيفة  والخدمات  السلع  على  دخلهم 
للطاقة مما ينفق األغنياء11. ويرسم بعض البحوث 
صورة أكثر دقة: عالقة على شكل U معكوسة بين 
إلى  يؤدي  ما  الدخل،  وبين  الطاقة  نفقات  حصة 
في  يكون  قد  الكربون  تسعير  بأن  اقتراحات 
المتوسط  تنازليًا للبلدان التي يزيد دخل الفرد فيها 
للبلدان  تصاعدي  لكنه  تقريبًا،  دوالر   15,000 عن 
األفقر12. غير أنه ال ينبغي النظر إلى أثر تدابير إعادة 
نحو  على  المساواة  عدم  على  الضريبية  التوزيع 
مجزأ منعزل عن كيفية استخدام األموال المجّمعة 
وكيفية تنفيذ وقوع الضرائب، كما بحثنا في الفصل 
7. ليس هناك ما يقرر ميكانيكيًا أن تسعير الكربون 

ال بّد من أن يكون تنازليًا.
الكربون إلى خفض  مثًال، يمكن أن يؤدي تسعير 
من  المتأتية  العائدات  أعيدت  إذا  المساواة  عدم 
لمفهوم  وفقًا  الضرائب  دافعي  إلى  الكربون  ضريبة 
تدوير  إعادة  إلى  يدعو  الذي  المحايدة  الميزانية 
الواليات  في  أجريت  دراسة  بّينت  وقد  العائدات. 
المتحدة األمريكية أنه إذا أعيد 11 في المائة فقط 
تكون  لن  األسفل،  الدخل  خمس  إلى  العائدات  من 
األسر المعيشية أسوأ حااًل في المتوسط13. ويمكن مع 
انخفاض انبعاثات الكربون زيادة التحويل الضريبي، 
الخصم  أو  النقدية  التحويالت  طريق  عن  إما 
الضريبي، لخفض عدم المساواة. وتؤدي التخفيضات 
في معونات الدعم للطاقة دورًا مشابهًا لدور فرض 
الوقود  أسعار  يزيد  منهما  كًال  الكربون، ألن  ضريبة 
أن  الهند  في  أجريت  دراسة  بّينت  وقد  األحفوري. 
وإعادة  الطاقة  دعم  لمعونات  التدريجي  اإللغاء 

اإلضاءة 2-7
اإلنتاجية واإلنصاف مع ضمان االستدامة البيئية
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دخل  شكل  على  الناس  إلى  الحكومية  المدخرات 
أساسي شامل سيكون تصاعديًا ألنه سيعود بفائدة 
كبيرة على الفقراء، الذين ينفقون على الطاقة عادة 

أقل بكثير مما ينفق األغنياء14.
طموحة  أهداف  فيها  توضع  التي  الحاالت  وفي 
الكربون،  يوّلد تسعير  أن  يمكن  االنبعاثات،  لخفض 
إنفاقها  يمكن  مستدامة  عائدات  عقود،  مدى  على 
أيضًا على مجاالت هامة أخرى، كالصحة والتعليم15. 
وبقدر ما تفيد هذه االستثمارات بشكل غير متناسب 
يتضاءل  أن  يمكن  للمخاطر،  والمعرضين  الفقراء 
وتقلل  البشرية.  التنمية  في  المساواة  عدم  أيضًا 
عدم  أوجه  العائدات  تدوير  إعادة  خيارات  بعض 
مساواة أكثر من غيرها16. ولذا قد يكون في تسعير 
الكربون باستخدام خيارات إلعادة تدوير العائدات 
لخفض  وسيلة  ثالثي:  كسب  لإلنصاف  معززة 
عدم  أوجه  تفادي  أو  وخفض  الكربون،  انبعاثات 
عدم  أوجه  وخفض  بالمناخ،  المتعلقة  المساواة 

مساواة أخرى في التنمية البشرية.
وفي الحاالت التي تواجه فيها فرص إعادة تدوير 
العالم  في  قيودًا  لإلنصاف  المعززة  العائدات 
إلى إيجاد بدائل، مثل وضع  البعض  الحقيقي، دعا 
بلوائح  ُتستكمل  قطاع  بكل  خاصة  كربون  أسعار 
تنظيمية واستثمارات عامة17. وإذا ما حددت أسعار 
واستخدامات  منتجات  أو  لقطاعات  عالية  كربون 
يميل األغنياء إلى اإلنفاق عليها، يمكن تحديد أسعار 
تفاوتيًا.  الفقراء  فيها  ينفق  التي  للمجاالت  أقل 
ولهدف معّين لتخفيضات االنبعاثات، ستعني حافظة 
التنظيم  جانب  إلى  متمايزة،  كربون  أسعار  من 
أعلى  مداخيل  لديهم  من  أن  واالستثمار،  المباشر 
تكاليف  من  المزيد  مسبقة  بصورة  سيتحملون 
من  تخفف  أن  النهج  هذه  لمثل  ويمكن  االمتثال. 
للسعر  فيها  المرغوب  غير  التوزيعية  اآلثار  بعض 
القدرة على  تكون  عندما  للكربون، ال سيما  الواحد 

معالجة الشواغل التوزيعية بأثر رجعي محدودًة.
اإلنتاج  في  التعديل  من  اآلخر  الجانب  ويقع 
األحفوري  الوقود  في  الحاد  فاالنخفاض  والعمالة. 

تلك  في  للوظائف  التدريجي  الخفض  يعني 
القطاعات. وقد توقعت دراسة لمنظمة العمل الدولية 
حد  وضع  مع  تتسق  الكربون  إلزالة  سيناريوهات 
)فوق  مئويتين  درجتين  عند  العالمي  لالحترار 
األثر  أن  ووجدت  التصنيع(.  قبل  ما  مستويات 
سيكون   2030 عام  بحلول  العمالة  على  الصافي 
 6 وخسارة  وظيفة  مليون   24 توليد  مع  إيجابيًا، 
أيضًا  المتوسطات  تجاوز  وينطبق  ماليين وظيفة. 
على السياسات: فحتى لو كان العالم أفضل حااًل في 
توزع  ال  والخسائر  المكاسب  فإن  العمالة،  مجال 
بالتساوي، وسيتأثر بعض المجتمعات المحلية أكثر 
الدينامية  تلك  إدارة  لكيفية  تكون  وقد  غيره.  من 
تبعات كبيرة على التنمية البشرية وعلى االستدامة 

السياسية للعملية18.

مالحظات

يجادل البعض بأن أهداف النمو االقتصادي قد ال تكون متسقة مع   1
 Hickel( الحفاظ على االحترار العالمي عند أقل من درجتين مئويتين

.)2019
على النحو المقترح، مثاًل، عن طريق الدعوة إلى استراتيجيات مثل “االتفاق   2
البيئي العالمي الجديد “. يمكن االطالع على )UNCTAD )2019 وكذلك 

.Rodrik )2007( على عمل لجنه االقتصاد الجديد وعلى
.IPCC 2018  3

.Newell and Rogers 2003  4
.World Bank 2019d  5
.World Bank 2019d  6
.World Bank 2019d  7
.World Bank 2019d  8
.World Bank 2019d  9
.World Bank 2019d  10

.Grainger and Kolstad 2010  11
.Dorband and others 2019  12

.Mathur and Morris 2012  13
.Coady and Prady 2018  14
.Jakob and others 2019  15

.Klenert and others 2018  16
.Stern and Stiglitz 2017; Stiglitz 2019a  17

يمكن االطالع على المناقشة المتعلقة بإدارة اإللغاء التدريجي للوظائف   18
.UNDP )2015( في الفصل 5 من
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السياسات المالية، ما يؤدي إلى انخفاض نسبي في 
إعادة التوزيع المالي. مقابل ذلك، في حين أن لدى 
أيرلندا والدانمرك وإستونيا والتفيا جهد مالي منخفض 
في  نسبيًا  مرتفعة  تصاعدية  ذلك  يقابل  نسبيًا، 
في  نسبي  ارتفاع  إلى  يؤدي  ما  المالية،  السياسات 
إعادة التوزيع المالي. ويعكس االنخفاض النسبي في 
المالي في قبرص وسلوفاكيا تضافر  التوزيع  إعادة 
في  منخفضة  تصاعدية  مع  منخفض  مالي  جهد 
السياسات المالية. أما إعادة التوزيع المالي المرتفعة 
نسبيًا في فنلندا فتعكس تضافر ارتفاع التصاعدية 

في السياسات المالية مع ارتفاع الجهد المالي.
وقد يعكس ارتفاع التصاعدية أيًا من عاملين، أو 
التصاعدية  ارتفاع  يعكس  قد  أواًل،  منهما.  مزيجًا 
نسبة  على  الدنيا  العشرية  الدخل  شرائح  حصول 
استهداف  أداء  أي  التحويالت،  صافي  من  عالية 
عدم  التصاعدية  ارتفاع  يعكس  قد  ثانيًا،  مرتفعًا. 
الضرائب  قبل  )ما  السوق  دخل  في  المساواة 
أن  أي  مرتفعة،  استهداف  عائدات  والتحويالت(2، 

اإلضاءة 3-7
تباين في آثار الضرائب المباشرة والتحويالت على إعادة التوزيع

في أوروبا

دافيد كودي، دائرة شؤون المالية العامة، صندوق النقد الدولي

الشكل إ1-3-7

إعادة التوزيع المالي في بلدان أوروبية، 2016

التغّير النسبي في الرفاه
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 مالحظة: التغّير النسبي في الرفاه االجتماعي هو حاصل ضرب التصاعدية في السياسة المالية بالجهد المالي.
.Coady, D’Angelo and Evans 2019 :المصدر

الدخل  على  المباشرة  الضرائب  توزيع  إعادة  أثر 
أن  كما  كبير،  األوروبية  البلدان  في  والتحويالت 
البلدان جميعها  التوزيع في  إعادة  التباين في مدى 
 Euromod كبير هو اآلخر. وتوضح بيانات يورومود
في 28 بلدًا في االتحاد األوروبي في عام 2016 أن 
األثر على الرفاه االجتماعي1 لسياسة إعادة التوزيع 
 35 )فوق  أعلى  المالي(  التوزيع  إعادة  )مدى  المالي 
في المائة( في أيرلندا والدنمارك وبلجيكا وإستونيا 
اليونان  المائة( في  )أقل من 13 في  وأدنى  وفنلندا 

وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص )الشكل إ1-3-7(.
ويمكن تفسير هذا التباين باالختالفات في حجم 
المالي  الجهد  أي  والتحويالت،  الضرائب  موازنة 
وباالختالفات في تصاعدية الضرائب والتحويالت، 
أي التصاعدية في السياسة المالية. وفي المتوسط، 
البلدان التي لديها جهد مالي مرتفع لديها تصاعدية 
منخفضة في السياسة المالية )الشكل إ7-3-2(. فمثًال، 
في حين أن لدى اليونان وإيطاليا وهنغاريا جهد مالي 
مرتفع نسبيًا، يقابل ذلك تصاعدية منخفضة نسبيًا في 
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الشكل إ2-3-7

التصاعدية في السياسة المالية والجهد المالي في بلدان أوروبية، 2016
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الشكل إ3-3-7

عدم المساواة في دخل السوق والتباين في إعادة التوزيع المالي
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عدم المساواة األولي في السوق
الف�ق المطلق في أ�ر الرفاه من القيمة الوسيطة

مالحظة: البلدان مرتبة حسب مدى إعادة التوزيع المالي من الشكل إ7-3-1. السياسة المالية هي األثر المشترك للجهد المالي وأداء االستهداف. ويلتقط عدم المساواة األولي 
في السوق أثر االختالفات في عائدات االستهداف بسبب االختالفات في عدم المساواة في الدخل قبل الضرائب والتحويالت. واالختالفات نسبية بالمقارنة مع بلد مرجعي له 

 قيم وسيطة للسياسة المالية وعائدات االستهداف.
.Coady, D’Angelo and Evans 2019 :المصدر
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إلعادة التوزيع مردود اجتماعي مرتفع حيث يكون 
عدم المساواة في دخل السوق مرتفعًا. هكذا، حتى 
عندما يكون لدى البلدان بالضبط سياسات ضرائب 
وأداء  المالي  الجهد  حيث  من  متماثلة  وتحويالت 
موازنة  بلد  كل  لدى  يكون  مثًال، حيث  االستهداف، 
التحويل نفسها المستخدمة لتمويل تحويل متماثل، 
قد تكون هناك مع ذلك اختالفات كبيرة في إعادة 
التوزيع المالي عبر البلدان، ما يعكس فقط االختالفات 
في عدم المساواة في دخل السوق. وفي المتوسط، 
يعود 37 في المائة من االختالفات في إعادة التوزيع 
المالي عبر البلدان في الشكل إ7-3-1 إلى اختالفات 
العموم،  المساواة في دخل السوق. وعلى  في عدم 
إعادة التوزيع المالي المرتفعة، كما في البلدان على 
اليمين في الشكل إ7-3-2، مدفوعة أساسًا بعائدات 
استهداف مرتفعة، ما يعكس ارتفاع عدم المساواة في 

دخل السوق، وليس باختالفات في السياسات المالية 
األساسية. واألمر كذلك بشكل خاص في حالة إستونيا 

والدانمرك والتفيا وليتوانيا.

مالحظات

مشتقة باستخدام داالت رفاه اجتماعي ذات مرونة ثابتة يمكن أن   1
يفّسر فيها مؤشر عدم المساواة على أنه التكلفة في الرفاه 

االجتماعي التي يوقعها التفاوت في توزيع الدخل.
نظًرا لقلة الفائدة االجتماعية التي يمكن أن تتحقق بإعادة توزيع   2

الدخل في بلدان ال تتفاوت فيها المداخيل بين األسر المعيشية 
قبل الضرائب والتحويالت )أي المداخيل من السوق( إال قلياًل، 

يمكن أن تكون إعادة التوزيع المالي منخفضة في بلد لديه جهد 
مالي وأداء استهداف مرتفعان نسبيًا النخفاض عدم مساواة في 

دخل السوق. وبالمقابل، يمكن أيضًا أن تكون إعادة التوزيع 
المالي مرتفعة في بلد لديه جهد مالي وأداء استهداف 

منخفضان لمجرد أن لديه عدم مساواة مرتفع في دخل السوق.
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 المالحظات 
والمراجع





عامة لمحة 

الواردة  1 والوقائع  البيانات  مصادر  معظم 
العامة واردة في  اللمحة  في هذه 

اقتضت  حيثما  هنا  أدرجت  ولكنها  التقرير، 
والتفصيل. الدقة 

األمريكية،  2 المتحدة  للواليات  تقديرات 
 Chetty and others . باالستناد إلى 

  Kreiner, Nielsen 2016( يشير مقال(
)and Serena )2018 إلى أن هذه النتائج 

العمر  في  الفوارق  تقدير  في  تبالغ 
ال  ألنها  الدخل  فئات  مختلف  بين  المتوقع 

الدخل  االرتقاء في  الحسبان  تأخذ في 
التقدير  في  المبالغة  تصل  أن  )ويمكن 
أيضًا  يشير  المائة(، ولكنه  50 في  إلى 

تتزايد مع الوقت  الفوارق  إلى أن هذه 
المتقدمة  األعمار  عند  المبالغة  وتتراجع 

ويشير  الثمانين(.  سن  عند  تمامًا  )تزول 
 Mackenbach and others )2018( مقال

إلى أن أوجه عدم المساواة في مجال 
ازدادت بشكل عام بين  أوروبا  الصحة في 

العقد  وأواخر  العشرين  القرن  ثمانينات 
بدأ  ثم  الحادي والعشرين،  القرن  األول من 

بلدان. عدة  في  يتضاءل  بعضها 
في  3 بالتفصيل  المسألة  هذه  تناَقش 

التقرير. من  الثاني  الفصل 
 باالستناد إلى تقرير األمم المتحدة 4

)UN )2019b، الذي يشير إلى الحد من 
أوجه عدم المساواة وتعزيز اإلمكانات على 
أنهما من مداخل التحّوالت الالزمة لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. يمكن أيضًا 
 Lusseau and االطالع على مقال

)Mancini )2019  الذي يشير إلى أن أوجه 
عدم المساواة هي العوائق الرئيسية 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 
جميع البلدان، وأن الحد منها ينعكس آثارًا 

إيجابية مركبة على المجموعة الكاملة من 
أهداف التنمية المستدامة.

5  Deaton Review من فرضيات استعراض 
لدراسة  السنوات  متعدد  مشروع  وهو 

المملكة  في  المساواة  عدم  أوجه 
.)Joyce and Xu 2019( المتحدة

6 .Atkinson 2015
يشير مقال )Deaton )2017 إلى أن  7

زيادة  في  تساهم  ما  كثيرًا  الحكومات 
الحد منه. بداًل من  المساواة  عدم 

8  Saad  )2019( يمكن مثاًل االطالع على 
المناخ،  بتغّير  المتعلقة  الشواغل  بشأن 

و)Reinhart )2018 بشأن الذكاء 
والوظائف. االصطناعي 

9 .Sen 1980
للتشديد  10  Angus Deaton استخدمها  عبارة 

المساواة  عدم  أوجه  تغّير  أهمية  على 
.)Belluz 2015(

11 .Deaton )2013a( العبارة من اقتبست 
12 .UNDP and OPHI 2019
العديد من البلدان النامية ال تزال تفتقر إلى  13

المدنية.  األحوال  لتسجيل  متكاملة  ُنظم 
للعمر  التقرير تقديرات  وقد استخدم هذا 

المتقدمة على  المتوقع في األعمار 
البلدان، مستمدة من اإلحصاءات  مستوى 

السكان في األمم  الرسمية لشعبة 
المتحدة، وقد تشوبها أخطاء كبيرة في 

القياس، لذا ال بد من توخي الحذر عند 
الفوارق في  ديناميات  تفسيرها. وتبقى 
التي تتسع في  المتوقع،  العمر  متوسط 

العمر  للتغيير مع  المتقدمة، مواجهة  السن 
)تستمر في سن الستين(. وعلى الرغم من 

البلدان ومع الوقت،  بعض االختالفات بين 
النمط نفسه على نطاق واسع  يترّسخ 

بالتفصيل  المبين  النحو  البلدان، على  داخل 
في الفصل األول من هذا التقرير.

14  Brown, Ravallion and Van de Walle
.2017

15 .Stiglitz, Sen and Fitoussi 2009a

الجزء األول

إعادة صياغة للسؤال  1  ،Sen  )1980(
ماذا؟”. “المساواة في  األصلي: 

لتأثير عدم  2 ذلك رغم أن التحليالت الرسمية 
المساواة في الدخل على الفوارق في 

االجتماعي  للرفاه  التجميعية  المنفعة 
اجتماعي مختلفة،  رفاه  باستخدام وظائف 
مع مرور الوقت وعبر البلدان، تبّين أن عدم 

المساواة مسألة هامة، إال أن مستويات 
الدخل ونمو الدخل أهم بكثير، حتى عندما 

تكون درجة النفور من عدم المساواة 
 Dollar, Kleineberg and Kraay( مرتفعة

 2015; Gaspar, Mauro and Poghosyan
2017(. يمكن الرجوع أيضًا للبحث في 

2 حول عدم المساواة والنمو  الفصل 
االقتصادي.

3  Ngram Google باالستناد إلى حساب
لعبارتي “النمو العالمي” و“عدم المساواة 
العالمي” من 1950 إلى 2008؛ تجاوزت 

عبارة “عدم المساواة العالمي” عبارة “النمو 
العالمي” نحو عام 2002.

كان إدراج خفض عدم المساواة كأولوية  4
المفاوضات  للجدل خالل  مثيرًا  إنمائية 

المستدامة،  التنمية  بأهداف  المتعلقة 
ويعود ذلك جزئيًا إلى خالفات حول نوع 
عدم المساواة الذي ينبغي أن ينعكس 

في هذه األهداف. وكما يحاجج 
)Fukuda-Parr )2019، أدت الحلول 

مطلوبة  كانت  التي  السياسية  التوفيقية 
بشأن تطلعات خفض عدم المساواة في 

2030 إلى إضعاف طموح  خطة عام 
النامية، ممن  البلدان  البعض، وخاصة في 
دعوا إلى التزامات أقوى، خاصة في ما 

البلدان.  بين  المساواة  بعدم  يتعلق 
الستعراض شامل لنشوء البحوث حول عدم 

به على  السياسي  المساواة واالهتمام 
العالمي، يمكن االطالع على  الصعيد 
.Christiansen and Jensen )2019(

5 .Deaton 2013a
المتفائلة 6 النظرة  الجميع  يتشارك   ال 

Hickel يحاجج  فمثاًل،  اإلنمائي.   للتقدم 
أننا نواجه “وهمًا   )2017a, 2017b(

المساواة في  الزدياد عدم  نظرًا  إنمائيًا”، 
الخلف  ُتركوا في  العالم وألن من 

حااًل.  أحسن  فأكثر عمن هم  أكثر  يبتعدون 
 World Bank يبّين  ناحية أخرى،  من 

البلد  المساواة ضمن  )2018a( أن عدم 
التي  النامية  البلدان  معظم  في  انخفض 

أوضح  البيانات.  وقد  عنها  تتوفر 
)Ravallion )2018a، 2018b كيف تنشأ 

كثيرة  أحيان  وفي  المختلفة،  اآلراء  هذه 
ويعتمد  بالضبط.  نفسها  البيانات  باستخدام 

المساواة  عدم  مقاييس  على  جزئيًا  ذلك 
المستخدمة  واالستهالك  الدخل  في 

عن  فضاًل  النسبي(،  مقابل  المطلق  )مثاًل، 
ُيعطى  الذي  االجتماعي  الرفاه  وزن 

من  )استهالك  السكان  من  مختلفة  لشرائح 
مثاًل،  المدقع،  الفقر  خط  دون  يعيشون 
من  تمكنوا  كثيرين  أن  رغم  تغّير،  بالكاد 

الخط(. االنتقال فوق هذا 
مثاًل، تبدو الفجوات في العمر المتوقع  7

في الواليات المتحدة األمريكية بارزة عبر 
المجموعات االجتماعية واالقتصادية، فمن 
هم في قمة توزيع الدخل يسبقون الجميع 
أكثر فأكثر بينما تختلف تجارب من هم في 

أسفل التوزيع، إذ تنخفض اإلنجازات في 
األماكن األقل ازدهارًا عندما تقّيم درجة 

االزدهار على أساس إجمالي مستوى 
التعليم والدخل والنفقات الحكومية. 

 Chetty and others )2016( الرجوع إلى
.Case and Deaton )2017(و

8 .Williams, Neighbors and Jackson 2003
9 .Kearl 2018

جنبًا  10 التاريخي  التحليل  إلى  النظر  ينبغي 
القدر  إن  القائلة  الحجة  إلى جنب مع 

ما  المجتمعات  في  الموارد  من  المحدود 
حدد  قد  يكون  ربما  الصناعية،  قبل 

يتسق  المساواة  عدم  من  أقصى  مستوى 
مع كفاف من هم في أسفل توزيع 

 Milanovic, Lindert and .الثروة
.Williamson  )2010(

آثار  11 أدلة عن  يمكن االطالع مثاًل على 
في  البشرية  التنمية  على  الديمقراطية 

 . Gerring, Thacker and Alfaro )2012(
الهام  اإليجابي  األثر  أدلة على  وترد 

في  االقتصادي  النمو  على  للديمقراطية 
.Acemoglu and others )2019(

كما هو مقترح في وثيقة األمم المتحدة  12
)UN )2019b، التي حددت خفض أوجه 

المساواة وتعزيز اإلمكانات كمداخل  عدم 
التنمية  أهداف  لتنفيذ  الالزمة  للتحّوالت 

أيضًا على   المستدامة. يمكن االطالع 
)Lusseau and Mancini )2019، اللذين 

وجدا أن أوجه عدم المساواة تشّكل 
التنمية  تحقيق أهداف  أمام  رئيسية  عقبات 
البلدان وأن خفضها  المستدامة في جميع 

إيجابية على مجموعة  آثار  ستكون له 
بأكملها. المستدامة  التنمية  أهداف 

1 الفصل 

هذه تقديرات للملتحقين بالتعليم العالي  1
باالستناد إلى مسوح األسر المعيشية. وبما 
أن االستبيانات تختلف باختالف مجموعات 

البلدان، قد يكون هناك تباعد وتحيزات. 
وباستخدام معدالت التحاق إجمالية 

متوائمة بالكامل )معظمها من بيانات 
إدارية(، سيكون الرقم “في التعليم العالي” 

66 في المائة لبلدان التنمية البشرية 
المرتفعة جدًا و7 في المائة لبلدان التنمية 

المنخفضة. البشرية 
2 .Chetty and others 2016
3  Acemoglu, Johnson and Robinson

.2001
4 .UNDP 2016
على  5 الفقرات  هذه  في  المناقشة  تعتمد 

   Basu and Lopez-Calva )2011(
.Sen )1993, 1999( وعلى

6 .Basu and Lopez-Calva 2011،p. 153

الفخم  7 “الضريح  نفسه  الوقت  في  رافضًا 
من  ونهائية  ثابتة  واحدة  لقائمة 

اإلمكانات“ )Sen 2005, p. 160(، خاصة 
من  أساسًا  مستمدة  القائمة  كانت  إذا 

الشواغل  باالعتبار  تأخذ  لم  نظرية  اعتبارات 
وهذا  الزمن.  لذلك  الحقيقية  والتطلعات 

التقرير. هذا  في  أيضًا  المتبع  النهج  هو 
تنص المادة 19 من اإلعالن العالمي  8

لحقوق اإلنسان على ما يلي: “لكلِّ شخص 
ية الرأي والتعبير، ويشمل  ع بحرِّ حقُّ التمتُّ

يته في اعتناق اآلراء دون  هذا الحقُّ حرِّ
مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار 

ة وسيلة  يها ونقلها إلى اآلخرين، بأيَّ وتلقِّ
www.un.org/en/( ”ودونما اعتبار للحدود

.)universal-declaration-human-rights/
9  Basu and المناقشة في  مثاًل، 

.Lopez-Calva )2011(
بقاء الطفل على قيد الحياة خالل  10

تاريخيًا  السنوات الخمس األولى )وهو 
التغاير  يحدد  الذي  الرئيسي  المتغّير 

الوالدة(  عند  المتوقع  للعمر  المقطعي 
هو مدخل الحتمال عيش حياة مديدة 

وصحية. وهو إنجاز ال يعتمد على والية 
الطفل على نفسه، بل على الظروف 

بداًل من ذلك، يمثل  االجتماعية والعائلية. 
تلو  تتابعيًا، سنة  الحياة  البقاء على قيد 

يتمتع بصحة  بالغًا  الشخص  ليصبح  أخرى، 
جيدة تحقيق ذلك المثل األعلى. وهو 

والعائلية،  االجتماعية  الظروف  ناجم عن 
كما من قبل، ولكن أيضًا عن والية المرء 

التمكين. نفسه وعلى  على 
11 .Sen 1992, p. 45
12 .Moser 1989
هاتان القوتان الدافعتان للتغيير هما بالفعل  13

مصدر قلق لدى العموم. االطالع مثاًل على 
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138 .Cole and others 2018
139  Republic of South Africa 1996;

 South Africa Department of Water
.and Sanitation 2016

140 .Gleick 2018
141 .Gleick 2018
نظام  142 إلى  االنتقال  تكاليف  انخفضت 

الواليات  في  الكربون  من  خاٍل  للكهرباء 
بسبب  ملحوظ  بشكل  األمريكية  المتحدة 

الطاقة  تكنولوجيات  كلفة  في  االنخفاض 
والطاقة  الرياح  طاقة  مثل  المتجددة، 

الطاقة  تخزين  نظم  عن  فضاًل  الشمسية، 
)Heal 2019(. يمكن االطالع على 

)Haegel and others )2019 وكذلك 
على )Veers and others )2019 من 

العالمية  للكلفة  استعراضات  أجل 
التكنولوجيات  في  القدرات  واتجاهات 

على  الرياح،  وطاقة  الفولطاضوئية 
التحديات  مناقشة  عن  فضاًل  التوالي، 

من  مزيد  لتحقيق  المتاحة  والفرص 
 Davis and others التوسع. يستكشف  
تحملها  التي  والفرص  التحديات   )2018(

الطاقة  الكربون من خدمات  إزالة 
نقل  غرار  على  الصناعية،  والعمليات 

الجوي  والسفر  طويلة  لمسافات  البضائع 
ثاني  انبعاث  دون  توفيرها  يصعب  التي 
ازدياد  الرغم من  الكربون. وعلى  أكسيد 

الطاقة  الستخدام  الظروف  مؤاتاة 
بها،  المرتبطة  والتكنولوجيات  المتجددة 

يفوق في  للطاقة  العالمي  النمو  يزال  ال 
 Jackson and( الكربون إزالة  وتيرته 

.)others 2018

6 الفصل 

على  1 يستخدم  العظيم”  “التباعد  تعبير  أصبح 
المؤرخين  جانب  واسع من  نطاق 

 Kenneth كتاب  بعد  االقتصاديين 
)Pomeranz’s )2000، رغم أن الكتاب 
قّدم ما كان في ذلك الوقت أطروحة 

الصناعية  الثورة  حدوث  كيفية  عن  أصيلة 
مصادفًة  نشأت  أنها  )مدعيًا  حدثت  ولماذا 
في أوروبا، نظرًا إلى أنه كان لدى شرق 

أواخر  آسيا ظروف مشابهة جدًا في 
أوروبا كانت  السابع عشر، وأن ميزة  القرن 
الطبيعية  الموارد  إلى  كبير  حّد  إلى  تعود 

مستعمرات  من  المستخرجة  الكبيرة 
مثار جدل،  الرأي  الجديد”(. وهذا  “العالم 

)Vries )2016 مراجعة حديثة  وفي 
التباعد  أسباب  بشأن  للنقاش  العهد 

المطروحة.  المتعددة  والفرضيات  العظيم 
اقتصادي  منظور  على  االطالع  ويمكن 

 Rahman and Taylor حديث العهد في
.)2019(

القرن  2 الثاني من  النصف  في جزء كبير من 
“التطور”  إلى  التطلع  كان  العشرين، 

الواقع،  وفي  “للتصنيع”.  تقريبًا  مرادفًا 
العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  في 

البلدان  من  عدد  إلى  التصنيع  انتقل 
وليس  لها جميعًا  يكن  لم  وإن  النامية، 
في الوقت نفسه، ما أدى إلى بعض 

وتتجلى  البلدان.  عبر  الدخول  في  التقارب 
ما  التصنيع  أن  في  الدائبة  التصنيع  جاذبية 
المستدامة  التنمية  خطة  أهداف  أحد  زال 

 .2030 لعام 
كانت  3 عشر،  التاسع  القرن  منتصف  حتى 

الدخل  من  الفرد  لحصة  نسبة  أكبر 
وأفقرها  المجتمعات  أغنى  بين  الحقيقي 

Vries 2016( 1(. وتبّين حسابات  5 إلى 
الفرد  لدخل  البشرية  التنمية  تقرير  مكتب 

على  التقديرات  إلى  باالستناد  الواحد، 
بيانات  قاعدة  في  البلدان  مستوى 

 Bolt and others( مشروع ماديسون
 1 50 إلى  2018( أن النسبة نمت إلى 

وهذه  العشرين.  القرن  منتصف  بحلول 
تشّكل  تزال  ال  ولكنها  مثار جدل  التقديرات 
بعدم  يتعلق  وفيما  مفيدة.  مرجعية  نقطة 
 Milanovic, يبّين  البلدان،  ضمن  المساواة 

)Lindert and Williamson )2010 أن 
المتوسط،  في  كان،  للدخل  جيني  معامل 
الصناعية  قبل  ما  االقتصادات  في  مرتفعًا 

الصناعية،  االقتصادات  ما كان في  قدر 
االقتصادات. عبر  مشابه  تباين  مع 

مصدرًا  4 للفحم  المكثف  االستخدام  استمر 
وتفاقم  العشرين  القرن  طوال  للطاقة 

لمحرك  النطاق  الواسع  االستخدام  بسبب 
على سرد  لالطالع  الداخلي.  االحتراق 

االبتكارات  لهذه  البيئية  لألبعاد  تاريخي 
االطالع  يمكن  وأهميتها،  التكنولوجية 

.McNeill )2001( على
موازنة  5 أهمية  في  أيضًا  التقرير  نظر 

التكنولوجيا  في  لالستثمارات  الحوافز 
التقرير  وناقش  انتشارها،  مع  الجديدة 

البلدان  تواجهها  التي  العديدة  العقبات 
االنتشار  ذلك  من  االستفادة  في  النامية 

.)UNDP 2000(
6 .Silver and others 2018
7  .LeCun, Bengio and Hinton 2015

تتعلم  أن  تصور  يمكن  عالوة على ذلك، 
بل  نفسها،  تلقاء  ليس فقط من  اآلالت 

أيضًا من آالت أخرى، بحيث تتشارك آالت 
ويمكن  واحدة.  آلة  تتعلمه  فيما  أخرى 

بكثير من سرعة  أكبر  بسرعة  يتم  أن  لذلك 
الذين  البشر،  بين  المعلومات  تبادل 

في  نبضات   10 تبلغ  بمعدالت  يتواصلون 
100 مليون مرة من  بـ  أبطأ  الثانية، أي 

.)Pratt 2015( اآلالت
العاملة،  8 القوى  أسواق  على  التأثير  عدا 

أسئلة  يثير  أيضًا  االصطناعي  الذكاء  بدأ 
المستقبل  وفي  اآلن  جدًا.  عميقة  فلسفية 

غير  االصطناعي  الذكاء  ينّفذ  ال  القريب، 
أن  تصور  يمكن  ولكن  البشر،  يعّرفها  مهام 

المطاف  نهاية  تكون اآلالت قادرة في 
يثير  ما  بها،  الخاصة  أهدافها  إعداد  على 

وكيف  البشري  الجنس  حول  عميقة  أسئلة 
يمكن  التكنولوجيا.  مع  الناس  يتفاعل 

.Russell )2018( االطالع على
المستفيضة  9 المناقشة  في  مبيٌن  كما 

االصطناعي  للذكاء  المحتملة  للقنوات 
في  والمكتسبات  العمالة  على  وتأثيراته 

.Frank and others )2019(
األدبيات حول هذا التحّول واسعة، وتشمل  10

األعمال الحديثة العهد التي تتطرق إليه 
 Goldin and Katarna )2016(, Iversen
 and Soskice )2019(، Unger )2019(

.Harari )2016( وتحلياًل أكثر تخمينيًة في
11 .World Bank 2019a
12 .Russell 2018
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يلتق  13 لم  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 
2 في المائة فقط  1995 سوى  في عام 

اإلنترنت،  عبر  اآلخر  الجنس  األزواج  من 
خالل  من  تقريبًا  النصف  التقى  بينما 

 ،2017 عام  وبحلول  واألصدقاء.  العائلة 
المائة عبر  40 في  التقى ما يقرب من 

الثلث من خالل  أقل من  اإلنترنت، مقابل 
 Rosenfeld, Thomas( األسرة واألصدقاء

.)and Hausen 2019
14 .Frost and others 2019
15 .Fintech News Hong Kong 2019
16 .People’s Bank of China 2019
17 .Butera 2019
في  18 الزراعية  بالثورة  كثيرة  أحيانًا  ُيستشهد 

منذ  حدثت  التي  الجديد،  الحجري  العصر 
آخر على  10,000 سنة، كمثال  أكثر من 

نطاق  يماثل  نطاق  على  تكنولوجي  تحّول 
النتائج  حول  خالف  وال  الصناعية.  الثورة 

رحالة  جماعات  من  البشر  لتحّول  التاريخية 
وتجمع  البرية  الحيوانات  تصيد  صغيرة 

استقرارًا  وأكثر  أكبر  تجمعات  إلى  الثمار 
أن  إال  الماشية،  وترعى  النباتات  تزرع 

هذه  أن  تبّين  األخيرة  العلمية  الدراسات 
بتوفر  مرتبطة  تكن  لم  التحّوالت 

 ،)Scott 2017( ذاتها  بحّد  التكنولوجيا 
تدجين  البشر قدرة على  لدى  فقد كانت 

سنة   4,000 قبل  والحيوانات  النباتات 
ضرورية  أصبحت  التكنولوجيا  لكن  تقريبًا. 
مؤسسية،  ابتكارات  مكنت  عندما  فقط 

المستوطنات  الدول،  إنشاء  غرار  على 
المبكرة  الحضارات  إلى  النمو  من  الصغيرة 

النيل. ودلتا  الخصيب  الهالل  في 
كما هو مبين، مثاًل، في محاضرة كوزنتس  19

 .)Kuznets 1971( لدى تلقيه جائزة نوبل
Mokyr )2016, p. 339( وكما أوضح 
“ما حدث تراكم مستمر في المعرفة 

يدفعه زخمه الذاتي، وإلى درجة هائلة 
البشري وغّيرته  الوجود  نسفت أسس 

جملة وتفصياًل وبسرعة تفوق أي ظاهرة 
البشرية على الكوكب،  تاريخ  سابقة في 

إال مرة وحدة... وذلك خالل الثورة 
أطروحة مويكر  وبعدها”.  الصناعية 

األساسية هي أن عصر التنوير األوروبي، 
الذي استغرق تكوينه مئات السنين وما 
كان محتمًا بحاٍل من األحول، وفر أرضية 

خصبة الزدهار “سوق لألفكار”، عالوة على 
التوصل إلى فهم  البشر يمكنهم  بأن  قناعة 
واستغاللها  المنتظمة  الطبيعية  “للظواهر 

.)7 )صفحة  لصالحهم” 
)Vries )2016. وقد  20 يمكن االطالع على 

رومر  بول  نوبل  الحائز على جائزة  ذهب 
)Paul Romer )1990، إلى أننا، وحيث 

الموارد  فيه  محدودة  كوكب  على  نعيش 
والقدرات  فاألفكار  اإلنتاج،  على  والقدرة 

متزايدة  بطرائق  األشياء  بين  الجمع  على 
االقتصادي.  النمو  يدفع  ما  هي  الكفاءة 

الكاملة  لالستفادة  طريقة  أفضل  ولعل 
إدامة ما  التكنولوجيا هي من خالل  من 

 Stiglitz and Greenwald )2014( دعاه
التعلم”. “مجتمع 

21  Basu, Caspi and Hockett )2019( يبّين
عليها  يقوم  التي  الجديدة  التكنولوجيا  أن 
 )platform economy( المنصات  اقتصاد 

اإلنتاج  إمكانيات  توسع حدود  أنها  مع 
عزل  تتسبب في  قد  لكنها  العالم،  في 

من  وحرمانهم  واسعة  سكانية  شرائح 
المساومة. على  القدرة 

22 .Mokyr 2002
23 .Vickers and Zierbarth 2019 
24 .Atkinson 2015
25 .Acemoglu and Restrepo 2019

26  Acemoglu and يمكن الرجوع إلى
)others )2012 لالطالع على بحث عن 

للتحديات  للتصدي  الموجه  التقني  التغّير 
لبيئية. ا

للكهرباء  27 الكامل  األثر  يتحقق  لم  مثاًل، 
أن  إلى  التحويلية  الصناعة  إنتاجية  على 
واحد  طابق  من  لتصبح  المصانع  تطورت 

متعددة  كهربائية  محركات  لديها  وتكون 
.)David 1990( مختلفة  بمعدات  مربوطة 

28  5.0 اليابان  مثاًل، في سياق مجتمع 
.)Government of Japan 2017(

29 .Mazzucato 2013
30 .Lee 2018
31 .UNESCO n.d
32 .UNDESA 2018
33 .GSMA 2017
34 .GSMA 2018
35 .ITU 2019
36 .OECD 2019b
37  Gonzales أيضًا على  يمكن االطالع 

.)2016( and Rosenberg )2019(
38 .Hilbert 2019
من  39 المكتسبات  توقعات  على  لالطالع 

إلى  الرجوع  يمكن  االصطناعي،  الذكاء 
النمو في  )PwC )2017 ولالطالع على 

الشمالية  أمريكا  في  االصطناعي  الذكاء 
الرجوع  يمكن  الصين،  وخاصة  آسيا  وشرق 

 .Lee )2018( إلى
40  Utterback and يمكن االطالع مثاًل على 

.Abernathy )1975(
41 .Hilbert 2011
42  Conceição على  جزئيًا  القسم  هذا  يستند 

.)2019a(
العاملة من  43 القوى  ثبات حصة  أن  لدرجة 

يتوقع  التي  السمات  إحدى  الدخل كان 
النمو  نماذج  باالعتبار  تأخذها  أن 

 Kaldor )1961( االقتصادي منذ أن بّين 
النمو  يمّيز  تجريبيًا  المنتظم  الثبات  هذا  أن 

حصة  ثبات  على  لالطالع  االقتصادي. 
الرجوع  يمكن  الدخل،  من  العاملة  القوى 

.Giovannoni )2014( إلى
44 Autor and Salomons )2017( نقل 

أشبه  االنتظام  إن هذا  عن كينز قوله 
بالمعجزة.

)Rodrik )2015 مثاًل. ويذهب  45 كما حاجج 
أنه  ليحاجج  أبعد  )Avent )2016 خطوة 

حاجة  الرقمي  العصر  في  هناك  ستكون 
المؤسسات. وبما أن  إلى نوع جديد من 

نهاية  الرقمية هو  الثورة  به  تعد  ما 
مؤسسات  أيضًا  المطلوب  فإن  العمل، 

يعملون ألن عملهم  ال  لمن  العيش  توفر 
اقتصادي. نمو  لتوليد  ضروريًا  ليس 

46  .Karabarbounis and Neiman 2013
النخفاض  العالمي  بالبعد  يتعلق  ما  في 

االطالع  يمكن  العاملة،  القوى  حصة 
.Dao and others )2017( على

المهام  47 على  الطلب  تآكل  يفّسر  أن  يمكن 
التكنولوجي  بالتغّير  المرتبط  الروتينية 

القوى  االنخفاض في حصة  حوالي نصف 
 IMF( المتقدمة  البلدان  في  العاملة 

أدلة في حالة  للحصول على   .)2017b
 Dimova أوروبا، يمكن االطالع على 

النقابات  كثافة  انخفاض  كان   .)2019(
بعض  في  أيضًا  هامًا  عاماًل  العمالية 
الواليات  بما في ذلك في  البلدان، 

 Farber and others( األمريكية  المتحدة 
.)2018

العاملة  48 القوى  حصة  انخفاض  يعكس 
القوى  استبدال  المتقدمة  البلدان  في 
واسع،  نطاق  المال على  برأس  العاملة 

البلدان  في  االتجاه  هذا  تفسير  لكن 

البلدان  في  فالشركات  مختلف.  النامية 
للمهام  اآللي  بالتشغيل  تقوم  المتقدمة 

المهام  تنقل  أن  يحتمل  ولذا،  الروتينية. 
إلى  متدٍن  استبداٍل  بعامل  تتسم  التي 

انخفاض  يجد  النامية،  البلدان  وفي  الخارج. 
تفسيره  العمل  العاملة  القوى  حصة 
سيما  ال  العولمي،  باالندماج  أساسًا 

العالمية،  القيمة  سالسل  في  التوسع 
الكثافة  زيادة  في  ساهمت  التي 

البلدان  في  لإلنتاج  اإلجمالية  الرأسمالية 
.)Dao and others 2017( النامية

يتفاعل  49 التي  للكيفية  وصف  على  لالطالع 
للسلع  النسبي  السعر  في  االنخفاض  بها 

والعولمة  التكنولوجيا  مع  االستثمارية 
يمكن  العاملة،  القوى  حصة  لتقليل 
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أهمية هذه  57 بعيد  أمد  منذ  به  المسّلم  من 
سمة  باعتبارها  الخارجية  الشبكية  العوامل 
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تدمج  بطريقة  االصطناعي  الذكاء  توجيه 
االقتصادية  بالقيمة  األخالقية  القيم 

.)Korinek 2019(
72 .Acemoglu and Restrepo 2018
جغرافية  73 تأثيرات  لذلك  تكون  أن  يمكن 

أن مدنًا  أدلة على  متنوعة. فمثاًل، هناك 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  صغيرة 
اآللي،  للتشغيل  كبيرًا  سلبيًا  أثرًا  واجهت 
أثرًا أصغر  في حين واجهت مدن كبيرة 

التي  والوظائف  المهن  لوفرة  نظرًا  بكثير، 
 Frank and( اآللي  ال يسهل تشغيلها 

.)others 2018
74 .ILO 2019c
75 .The Economist 2019
76 .The Economist 2019; Maulia 2018
77 .Bruckner, LaFleur and Pitterle 2017
78  Brynjolfsson, Mitchell and Rock

.2018

79 .Wrzesniewski and Dutton 2001
80  Brynjolfsson, Mitchell and Rock

.2018
يمكن  81  .2 الفصل  البحث في  كما سبق 

 Acemoglu and Autorاالطالع أيضًا على
 )2011(; Autor, Katz and Kearney

 )2006(; Bhorat and others )2019(;
 Bruckner, LaFleur and Pitterle

 )2017(; Goos, Manning and
 Salomons )2014(; World Bank

.)2016(
82 .ILO 2019c
تفاعلي  83 نظام  Voyager، وهو  مثاًل 

بين  يجمع  الذي  االستكشافي  للتحليل 
البيانية.  للرسوم  واآللي  اليدوي  التوصيف 

النظام مجموعة  لهذا  ما قدمت  وإذا 
تتعلق  مسائل  بكشف  يقوم  فإنه  بيانات، 

وعندما  المحتملة.  التغطية  أو  بالجودة 
النظام  يوصي  معه،  المستخدمون  يتفاعل 

أن  المستخدمون  ويبلغ  نظر.  بوجهات 
جودة  تقييم  تعزيز  على  ساعد  النظام 

بالميل  المتمثل  االنحياز  ومكافحة  البيانات 
المسبقة  اآلراء  يؤكد  عما  البحث  إلى 

.)Heer 2019(
84  .Agarwal, Gans and Goldfarb 2019
85  Cheng, Chauhan and Chintala 2019;

.IWPR 2019
86  Brussevich, Dabla-Norris and Khalid

.2019
الفتيات  87 يفوق عدد  الفتيان  أن عدد  ثبت 

في  المتقدمة  التوظيف  امتحانات  في 
2013 كان  علوم الحاسوب، وفي عام 

المشتغلين  من  فقط  المائة  في   26
 AAUW 2015;( النساء  بالحاسوب من 

.)IDRC 2018
88 .WEF 2018
89 .Metz 2019
90 .Metz 2019
91 .ILO 2018a
الواليات  92 في  كاليفورنيا  والية  أعلنت 

جميع  أن  مؤخرًا  األمريكية  المتحدة 
السيارات  ركوب  منصات  على  السائقين 

الشركات.  موظفي  من  هم 
)Szymkowski 2019( ويضمن ذلك أن 

هذه  على  العمل  قوانين  تنطبق 
األجرة  سيارات  هيئة  ووافقت  الوظائف. 

على  نيويورك  مدينة  في  والليموزين 
أدنى  حّد  لتوفير  مصممة  جديدة  قواعد 
الساعة  17.22 دوالرًا في  يبلغ  لألجور 
يعملون  الذين  للسائقين  النفقات(  )بعد 

على  قائمة  مع شركات خدمات 
 Junoو Viaو Lyftو Uber التطبيقات مثل 

.)Ha 2018(
يشير )ILO )2019c إلى أن اتفاقية العمل  93

البحري لعام 2006، هي في الواقع 
للبحارة، كانت مصدر  مدونة عمل عالمية 

تتعلق  التي  للتحديات  التصدي  إلهام في 
والمنصات  العمل  وأصحاب  بالعمال 

العاملين في واليات قضائية عدة. والزبائن 
94 .Korinek and Stiglitz 2017
95 .Freeman and Perez 1990
بحّد  96 للتكنولوجيا  يمكن  ذلك،  على  عالوة 

النامية  للبلدان  فرصًا  أيضًا  توفر  أن  ذاتها 
العائدة  السائدة  السياسات  صوغ  إلعادة 

حماية  نظم  في  الصناعية  الحقبة  إلى 
أفعل  مشاركة  يتيح  ما  محدثة،  اجتماعية 

.)Rutkowski 2018( المخاطر في 
خيارًا  97 الفردية  المدخرات  تكون  أن  يمكن 

ضمان  استحقاقات  لتكملة  طوعيًا 
ومنصفة  مستقرة  إلزامية  اجتماعي 

.)ILO 2019c( وكافية
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الشامل،  98 األساسي  الدخل  على  لالطالع 
 Francese and ، يمكن الرجوع، مثاًل، إلى
 Hanna, Khan and وأيضًا Prady )2018(

.Olken )2018(
المبالغ  99 البطالة  الستحقاقات  مثاًل،  يمكن، 

المشاركة في  تثني عن  أن  في سخائها 
 Farber and Valletta سوق العمل. 

.)2015(
ومجاالت  100 والتعليم  الصحة  على  مثاًل 

االستدامة  وبرامج  األخرى.  اإلنفاق 
ينبغي  آخر  رئيسي  مجال  هي  المالية 
.)Coady 2018( باالعتبار أخذه محط 

101 .Berger and Frey 2016
102 .OECD 2019c
الشركات  103 قيام  أسباب  أحد  الواقع،  في 

الروبوتات،  من  الكبير  العدد  هذا  باستخدام 
الصافي  الربح  في  مساهمتها  أن  رغم 

أن  هو  فيها،  مشكوكًا  أحيانًا  تكون 
كثيرة  أحيان  في  يكون  اآللي  التشغيل 

الشركات  الدعم  معونات  وتحفز  مدعومًا. 
القوى  المال محل  على إحالل رأس 

االستبدال  يوّفر  ال  عندما  حتى  العاملة 
الشركة  يفيد  أنه  رغم  اجتماعيًا  تكاليف 

 Acemoglu and Restrepo( نفسها
 2018; Guerreiro, Rebelo and Teles

.)2018
البلد  104 وهي  كوريا،  جمهورية  خفضت 

العالم،  في  للروبوتات  استخدامًا  األكثر 
االستثمارات  على  الضريبي  الخصم 

عمليًا  أي  اآللي،  التشغيل  في  التجارية 
بالمقابل،   .)Porter 2019( الروبوتات  في 

بالتأكيد  اقتراحًا  األوروبي  البرلمان  رفض 
للحاجة  اعتبار  إيالء  ينبغي  أنه  على 

إبالغ  متطلبات  إلدخال  المحتملة 
مساهمة  ونسبة  مدى  حول  للشركات 

في  االصطناعي  والذكاء  الروبوتات 
لغرض  معينة  لشركة  االقتصادية  النتائج 

الضمان  ومساهمات  الضرائب  فرض 
 European Parliament( االجتماعي 

.)2016, p. 10
االقتراحات هو فرض ضريبة على  105 أحد 

الرقمية  اإلعالنات  مبيعات  من  العائدات 
عمل  في  أساسية  وهي  الموجهة، 

 Romer( وجوجل  فيسبوك  مثل  منصات 
.)2019

106 .Tankersley and Rappeport 2019
اليابان  107 برئاسة   ،20 الـ  مجموعة  اقترحت 

2019، توسيع نطاق قواعد  في عام 
التجارة  لتشمل  العالمية  التجارة  منظمة 

 Bradsher and Bennhold( في البيانات
.)2019

البيانات  108 لحماية  العامة  الالئحة  تتطلب 
الشركات، من بين أمور أخرى،  من 

الممنوحة  الشخص  موافقة  على  الحصول 
الشخصية  المعلومات  جمع  قبل  بحرية 

واستخدامها  التطبيقات  بين  وتقاسمها 
).Wolford n.d( وتقوم  بأي طريقة 

تشريعات  بوضع  أيضًا  األوروبية  المفوضية 
في  صريحة  حقوقًا  االتحاد  مواطني  تمنح 

الوجه  على  التعرف  بيانات  استخدام 
.)Khan 2019( الخاصة بهم

109 .Arrieta-Ibarra and others 2018
110  Banerjee and Duflo 2011; Pritchett

.and Beatty 2015
111  Muralidharan, Singh and Ganimian

.2018
أيضًا  112 الرقمية  التكنولوجيا  تساعد  أن  يمكن 

للتدريب،  فرص  بتوفير  المسنين،  العاملين 
الوقت  قيود  على  بالتغلب  ذلك  بما في 

تعلم مرنة  والموارد من خالل خيارات 
وأقصر.

113 .O’Connor 2019; PwC n.d
114 .O’Connor 2019
115 .Sanyal 2018
15 في  116 بنسبة  انخفاض  يتوقع حدوث 

سينقذ  ما  المبكرة،  الوالدة  في  المائة 
أفريقيا  حياة سنويًا في   80,000 حوالي 

.)Shankland 2019(
117 .World Wide Web Foundation 2017
118 .IDRC 2018
119 .IDRC 2018
120 .World Bank 2019b
مثاًل.  121 األمريكي  المحلي  المجتمع  مسح 

لرصد  اآللية  النظم  تصبح  أن  يمكن 
عملية  مكملة  الديمغرافية  المتغّيرات 
لبعض  الدقيق  التقدير  ويمكن  للمسح. 

الدخل  مثل  بالمسح،  الصلة  ذات  الخصائص 
حسب  التصويت  وأنماط  والتعليم  والعرق 

عن  االنتخابية،  والدائرة  البريدي  الرمز 
على  االصطناعي  الذكاء  تطبيق  طريق 

 Google Street View صور يجمعها
.)Gebru and others 2017(

122 .Pokhriyal and Jacques 2017
123 .Rains, Krishna and Wibbels 2019
124 .Tödtling and Trippl 2005
125 .Cariboni 2014
126 .Pla-Castells and others 2015
طريق  127 عن  بالفعل  األنابيب  فحص  استبدل 

والقوى  التربة  ديناميات  تقييم 
الكهرباء  خطوط  من  الكهرومغناطيسية 

.)Terdiman 2017(
128 .Mann and Hilbert 2018
129  Goodfellow, Bengio and Courville

.2016
130 .Mann and Hilbert 2018
131 .Atkinson 2014; Conceição 2019b
132 .Mazzucato 2011
مظلة  133 تحت  جارية،  كثيرة  جهود  هناك 

نقل  لتسريع  وغيرها،  المتحدة  األمم 
التنمية  أهداف  لتحقيق  التكنولوجيا 

مصرف  يعمل  مثاًل،  المستدامة. 
الذي  نموًا،  البلدان  ألقل  التكنولوجيا 

2018، بعد الدعوة  أنشئ في عام 
لصالح  اسطنبول  عمل  برنامج  في  الواردة 

التنمية  وخطة  نموًا  البلدان  أقل 
إتاحة  على   ،2030 لعام  المستدامة 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  موارد 
البلدان  أقل  في  واألفراد  للمؤسسات 

والتكنولوجيا  العلم  بيئة  وتعزيز  نموًا 
نموًا. البلدان  أقل   واالبتكار في 

.www.un.org/technologybank/
134 .Conceição and Heitor 2007
135  Freeman 1987; Nelson 1993;

.UNDESA 2018
136 López-Calva and Rodríguez-

.Castelán 2016
137  Schwellnus, Kappeler and Pionnier

.2017
138 .ECLAC 2018a
الصين  139 حالة  على  مثاًل  االطالع  يمكن 

.)Zhao, Zhang and Shao 2016(

7 الفصل 

الهدف  1 لو كان  إذ  التوسع والتقارب معًا، 
تحقيقه  إن  القول  ألمكن  وحده،  التقارب 

يمتلكون  من  إمكانات  بتقليص  يكون 
الهدف  أن  الواضح  بينما من  اإلمكانات، 

إمكانات من  رفع  يكون  أن  ينبغي 
اإلمكانات  مستوى  إلى  ذلك  يحتاجون 

إيجازًا،  آخرون.  يمتلكها  التي  األعلى 
ولكن  فقط،  التقارب  إلى  الفصل  سيشير 

بتوسيع  يكون  ذلك  أن  فهم  ينبغي 
إمكانات من هم في وضع أدنى.

وباعتبارات  2 بالتاريخ  بدورها  تتشكل  التي 
منها  أي  ليس  كذلك  السياسي،  االقتصاد 
في  المساواة  عدم  مستوى  عن  مستقاًل 

.)Piketty 1995, 2014( المجتمع
الدخل  3 على  ضرائب  السياسات  تشمل 

على  وخصومات  تصاعدية،  وأكثر  أعلى 
الدخل  مستويات  على  المكتسب  الدخل 

للضريبة  خاضعة  واستحقاقات  المنخفض، 
للدخل  أدنى  لكل طفل، وحّد  تدفع 
على  االطالع  يمكن  جميعا.  لألفراد 

)Scheidel )2018، باالستناد إلى 
.Atkinson )2015(

المرتبطة  4 االتجاهات  التقرير  يتناول  ال  مثاًل، 
العمراني  والتوسع  والشيخوخة  بالهجرة 

وغيرها. والتجارة 
المجتمع،  5 في  عضوًا  بوصفه  شخص،  لكلِّ 

ه  االجتماعي، ومن حقِّ الضمان  حقٌّ في 
القومي  المجهود  له، من خالل  ر  ُتوفَّ أن 
هيكل  مع  فق  يتَّ وبما  الدولي،  والتعاون 

االقتصاديُة  الحقوُق  ومواردها،  دولة  كلِّ 
عنها  غنى  ال  التي  والثقافيُة  واالجتماعيُة 

ية  حرِّ في  شخصيته  ولتنامي  لكرامته 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  )اإلعالن 

.)22 المادة 
6 .UNESCO 2019b
في  7 المائة  في   80.1 للعالم  النسبة  بلغت 

بيانات من  إلى  باالستناد   ،2014 عام 
العالمية  التنمية  مؤشرات  بيانات  قاعدة 

http://datatopics.worldbank.org/(
 )world-development-indicators/

10 تشرين األول/ )اطلع عليها في 
أكتوبر(.

8 .UN )2019b( يمكن االطالع على 
9 .Ritchie )2019( يمكن االطالع على

10 .UNDP 2016
والسخاء  11 التغطية  فئات  مع  ذلك  يتسق 

 Martínez التي نوقشت في  واإلنصاف 
 and Sánchez-Ancochea )2018,

.2019a, 2019b(
متعلقة  12 هامة  وأدلة  أطر  على  لالطالع 

أحد،  استثناء  بعدم  التعهد  بإعمال 
 .UNDP )2018b(و UNSDG )2019(

يمكن  المفاهيم،  على  تركيزًا  أكثر  ولتحليل 
 Klasen and Fleurbaey االطالع على

.)2018(
أقلية  13 من  أطفال  مجموعة  تلقت  مثاًل، 

في  واقتصاديًا  اجتماعيًا  محرومة 
 3 عمر  من  متابعتهم  جرت  ميشيغان، 

 2.5 55 سنة،  بلوغهم سن  سنوات حتى 
منزلية  وزيارة  يوميًا  التعليم  من  ساعة 

على  الوالدين  لمساعدة  أسبوعية 
المشترك  للتعليم  وكانت  معهم.  االنخراط 

آثار  الوالدين في سن مبكرة  انخراط  مع 
في  قضوا  الفتيان،  كبر  وعندما  كبيرة. 

 20 بين سن  السجن  أيامًا في  المتوسط 
المائة ممن  8 في  50 أقل بنسبة  وسن 
7 في  البرنامج. وأدين  لم يشاركوا في 
مجموعة  في  الفتيان  من  فقط  المائة 
على  واحدة  مرة  عنيفة  بجناية  العالج 

المائة  30 في  نسبة  بالمقارنة مع  األقل، 
عمري  وبين  المرجعية.  المجموعة  في 

 20 تبلغ  زيادة  26 و40 سنة، حققوا 
العمالة  في  وقتهم  في  مئوية  نقطة 
وأكثر من 180,000 دوالر من الدخل 

فوائد  وامتدت  التراكمي.  اإلضافي 
إلى  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  التعليم 

من  فالفتيان  متقدمة.  سن  في  الصحة 

عرضة  أقل  كانوا  العالج  مجموعة 
الشرايين.  والتهاب  المفرط  للكوليسترول 

الدعم  تلقين  اللواتي  الفتيات  وكانت 
على  اإلجهاد  من  معاناة  أقل  التعليمي 
إصابتهن  احتمال  وكان  الطويل  المدى 

لتعاطي  التعرض  أو  السكري  بمرض 
المبكر  التدخل  أدى  أقل. وقد  المخدرات 

رفاه األطفال  تعزيز  إلى  ال فقط 
إلى  أيضًا  بل  يكبرون،  وهم  وإمكاناتهم 

وأشقائهم.  أطفالهم  وقدرات  رفاه  تعزيز 
على  حصلوا  المشاركين  أطفال  أن  كما 
والتعليم  التوظيف  من  أعلى  مستويات 

توقفهم  وكان  المشاركين،  غير  أطفال  من 
تكرارًا  أقل  المدرسة  في  التعليم  عن 
وخاصة  اإلجرامي،  نشاطهم  وكذلك 

في  تعليمًا  آباؤهم  تلقى  الذين  األطفال 
 Heckman and( المبكرة  الطفولة  مرحلة 

.)Karapakula 2019b
األمريكية  14 المتحدة  الواليات  في  مثاًل، 

 1960 السياسات منذ عام  شملت هذه 
ومساواة  للمدارس  العنصري  الدمج 

وموارد  المدرسية،  المناطق  عبر  التمويل 
من  العديد  تضم  التي  للمدارس  تعويضية 

ودعمًا  المنخفض  الدخل  ذوي  الطالب 
لكن  الفقيرة.  األسر  أطفال  لتعليم  إضافيًا 

األدنى  الجزء  بين  اإلنجاز  الفجوات في 
االجتماعي  التوزيع  من  األعلى  والجزء 
ومستمرة  كبيرة  زالت  ما  واالقتصادي 

 Hanushek( منذ ما يقرب من نصف قرن
.)and others 2019

15 .Akmal and Pritchett 2019
16 .Akmal and Pritchett 2019
17 .Akmal and Pritchett 2019
18 .Malouf Bous and Farr 2019
19 .Shanmugaratnam 2019
20 .ILO 2019c
21  Braveman and أيضًا على  يمكن االطالع 

.Gottlieb )2014(
22 .George 2016
23 .Chemouni 2018
24 .Reich and others 2016
25 .Reich and others 2016
26 .Stewart 2006
27 .UNDESA 2009
28 .Stewart 2016a
29  Langer and Stewart 2015; Stewart

.2016a
30 .UN CEB 2017
31 .Silcoff 2018
32 .Patnaik 2019
33 .OECD 2017a
34 .Barker and others 2016
البشرية  35 التنمية  تقرير  مكتب  حسابات 

من  مستمدة  بيانات  إلى  باالستناد 
 WORLD Policy Analysis Center’s

.Gender Database 2019
36 .Park 2015
37 .OECD 2017
38 .OECD 2017
39  Del Boca 2015; Jaumotte 2003;

 Olivetti and Petrongolo 2017;
 ،1997 Thévenon 2013. في عام 

لألطفال  شاملة  رعاية  برنامج  كيبيك  نّفذت 
ما  برسوم مخفضة،  4 سنوات  حتى عمر 
زاد من    مشاركة الشابات في القوى 

لالنضمام  الحافز  هذا  أدى  كذلك  العاملة. 
إلى  أكثر  العمل  أو  العاملة  القوى  إلى 

العاملة  اليد  إمدادات  على  كبيرة  تأثيرات 
 Lefebvre, Merrigan( طوال دورة الحياة

and Verstraete 2009(. وعندما نّفذت 
األطفال  لرعاية  الشامل  التوفير  كيبيك 
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أخذ   ،2008 برسوم منخفضة في عام 
70,000 من األمهات وظائف  أكثر من 
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المساواة، وقد ظهرت هذه في 
أساس  على  العهد  حديثة  منشورات 

مشتركة  واقتصادية  اجتماعية  مسارات 
اإلنصاف  أبعاد  الستكشاف  ضرورية  وهي 

 Byers and others 2018; Klinsky(
.)and Winkler 2018

55  Broadband Commission for
.Sustainable Development 2019

56  Broadband Commission for
.Sustainable Development 2019

57  Broadband Commission for
.Sustainable Development 2019

58  Broadband Commission for
.Sustainable Development 2019

59 .UN General Assembly 2016
عدم  60 بين  العالقة  ما عرضت  كثيرًا 

االقتصادي  والنمو  الدخل  في  المساواة 
2(. وقد أدى هذا  )الفصل  كمقايضة 

في  استقطابي  نهج  إلى  التأطير 
المغاالة  تهمل  طرٍف،  ففي  السياسات. 

المحبذة  السياسات  على  التشديد  في 
لالبتكار  االقتصادية  الحوافز  للمساواة 

المقابل،  األقصى  الطرف  وفي  واإلنتاج. 
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تعطــي الجــداول اإلحصائيــة العشــرون فــي الملحــق صــورة عامــة عــن أبعاد 
التنمية البشــرية. وتتناول الجداول الســتة األولى مجموعة األدلة المركبة 
للتنميــة البشــرية وعناصرهــا. وهي حصيلة تقديــرات أجراها مكتب تقرير 
التنميــة البشــرية. والجــدول الســادس هــو ثمــرة عمــل مشــترك مــع مبــادرة 
أكســفورد للفقــر والتنميــة البشــرية. وتتضمــن الجــداول المتبقيــة مجموعة 
أوســع مــن مؤشــرات التنميــة البشــرية. وفــي لوحــات التتبــع، تتــوّزع البلدان 

فــي مجموعــات حســب األداء ضمــن كل مؤشــر، ُتميــز بألــوان مختلفــة.
وتتضمــن النســخة المطبوعــة مــن تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2019 
الجــداول مــن 1 إلــى 6 ولوحــات التتبــع مــن 1 إلــى 5. أّمــا المجموعــة الكاملــة 
مــن الجــداول اإلحصائيــة العشــرين فتتوفــر فــي النســخة اإللكترونيــة 
http://hdr.undp.org/en/human-development- الموقــع  علــى 

 .report-2019
واســتند المكتــب فــي تركيــب الجــداول إلــى البيانــات المتاحــة حتــى 15 
تموز/يوليــو 2019، مــا لــم يشــر إلــى خــالف ذلــك فــي المالحظــات. ويمكــن 
االطــالع علــى جميــع األدلــة والمؤشــرات والمالحظــات الفنيــة المتعلقــة 
بطــرق حســاب األدلــة المركبــة، ومصــادر المعلومــات اإلضافيــة علــى الموقع 

 .http://hdr.undp.org/en/data
وتــرد البلــدان والمناطــق فــي الجــداول بالترتيــب حســب قيمــة دليــل 
التنمية البشرية لعام 2018. ويتبّين من تحليل دقة البيانات وموثوقيتها 
أن دليــل التنميــة البشــرية يصبــح غيــر ذي مدلــول إحصائــي عنــد المنزلــة 
العشــرية الرابعــة. لذلــك، أُعطــي الترتيــب نفســه للبلــدان التــي تســاوت فــي 

قيمــة دليــل التنميــة البشــرية حتــى المنزلــة العشــرية الثالثــة.

المصادر والتعاريف 
ــوكاالت  ــات الصــادرة عــن ال يعتمــد مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية البيان
ــرات  ــك المــوارد والخب الدوليــة المختصــة، التــي تتمتــع بالصالحيــة وتمل
الالزمــة لجمــع البيانــات الوطنيــة حــول المؤشــرات المحــددة، مــا لــم يشــر 

إلــى خــالف ذلــك. 
وتــرد فــي آخــر كل جــدول تعاريف المؤشــرات والمصادر التي اســُتمّدت 
منهــا جميــع البيانــات األصليــة المدرجــة فــي الجــدول. وتــرد تفاصيــل هذه 

المصــادر كاملــة فــي قائمة المراجــع اإلحصائية.

تحديث المنهجية
يتضمــن تقريــر عــام 2019 مجموعــة األدلــة المركبــة كاملــة وهــي دليــل 
التنميــة البشــرية، ودليــل التنميــة البشــرية معــداًل بعامــل عــدم المســاواة، 
ودليــل التنميــة حســب الجنــس، ودليــل الفــوارق بيــن الجنســين، ودليــل 
الفقر المتعدد األبعاد. وقد استخدمت منهجية تقرير عام 2018 لحساب 
ــى التفاصيــل فــي المالحظــات الفنيــة مــن 1  ــة. ويمكــن االطــالع عل  األدل
http://hdr.undp.org/sites/default/ الموقــع  علــى  المتاحــة   5 إلــى 

.files/hdr2019_technical_notes.pdf
ويتضمن تقرير عام 2019 خمس لوحات تتبع باأللوان )نوعية التنمية 
البشــرية، والفــوارق بيــن الجنســين فــي مختلــف مراحــل الحيــاة، وتمكيــن 
البيئيــة، واالســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة(.  المــرأة، واالســتدامة 
ويمكــن االطــالع علــى تفاصيــل المنهجيــة المســتخدمة فــي وضــع لوحــات 

http://hdr.undp. التتبــع فــي المالحظــة الفنيــة 6 المتاحــة علــى الموقــع
.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

 المقارنة  بين  فترات  زمنية  ومع  أعداد  
أخرى  من  التقرير 

بياناتهــا  سلســلة  تحســين  علــى  والدوليــة  الوطنيــة  الــوكاالت  تعمــل 
باســتمرار. ونتيجــة لذلــك، لــن تكــون البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، 
وضمنهــا قيمــة دليــل التنميــة البشــرية وترتيــب البلــدان وفقــًا لــه، قابلــة 
للمقارنــة باألرقــام التــي وردت فــي تقاريــر األعــوام الســابقة. وتبّيــن 
البيانــات المتســقة فــي الجــدول اإلحصائــي 2 اتجاهــات دليــل التنميــة 
البشــرية ألغــراض المقارنــة بيــن األعــوام والبلــدان. ويمكــن االطــالع 
 ،http://hdr.undp.org/en/data اإللكترونيــة  الصفحــة  علــى  أيضــًا 

التــي تحتــوي علــى بيانــات متســقة ومســتخلصة.

الفوارق بين التقديرات الوطنية والدولية

تالحــظ أحيانــًا بعــض الفــوارق بيــن التقديــرات الوطنيــة والتقديــرات 
الدوليــة مرّدهــا إلــى عوامــل عديــدة. فالــوكاالت الدوليــة تحــرص علــى 
االلتــزام بمنهجيــة موحــدة لجعــل البيانــات الوطنيــة قابلــة للمقارنــة بيــن 
البلــدان، وفــي حــال عــدم توفــر البيانــات تســتخدم التقديــرات. وقــد ال 
تتــاح للــوكاالت الدوليــة آخــر البيانــات الوطنيــة. وعندمــا يالحــظ مكتــب 
تقريــر التنميــة البشــرية هــذه الفــوارق، يراجــع بشــأنها الهيئــات الوطنيــة 

والدوليــة المســؤولة عــن جمــع البيانــات.

مجموعات  البلدان  والمجاميع  اإلحصائية
تتضمــن الجــداول مجاميــع إحصائيــة عائــدة إلــى مجموعــات البلــدان. 
وال يــدرج المجمــوع العائــد إلــى مجموعــة بلــدان إال فــي حــال توفــرت 
ــل هــذه  ــدان المجموعــة علــى األقــل، علــى أن تمّث بيانــات عــن نصــف بل
البيانــات ثلثــي عــدد ســكان المجموعــة علــى األقــل. وتعــود المجاميــع 

إلــى البلــدان التــي تتوفــر عنهــا البيانــات. 

التصنيف حسب التنمية البشرية
تــوّزع البلــدان حســب قيمــة مؤشــرات دليــل التنميــة البشــرية فــي أربــع 
مجموعــات هــي: مجموعة التنمية البشــرية المنخفضــة حيث تكون قيمة 
الدليــل أقــل مــن 0.550؛ ومجموعــة التنميــة البشــرية المتوســطة حيــث 
تتــراوح قيمــة الدليــل بيــن 0.550 و0.699؛ ومجموعــة التنميــة البشــرية 
المرتفعــة، حيــث تتــراوح قيمــة الدليــل بيــن 0.700 و0.799؛ ومجموعــة 
التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا حيــث تكــون قيمــة الدليــل 0.800 أو أكثــر. 

مجموعات البلدان

تــوّزع البلــدان فــي مجموعــات حســب تصنيــف برنامــج األمــم المتحــدة 
اإلنمائــي للمناطــق. وتصّنــف أقــل البلــدان نمــوًا والــدول الجزرية الصغيرة 

.)www.unohrlls.org( النامية حسب تعريف األمم المتحدة
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البلدان النامية

مجاميع البلدان النامية تشمل جميع البلدان المدرجة ضمن مجموعات.

منظمة  التعاون  االقتصادي  والتنمية   

التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء  البلــدان  مجاميــع  الجــداول  تتضمــن 
االقتصــادي والتنميــة، وعددهــا 36 بلــدًا، منهــا 33 بلــدًا متقدمــًا وثالثــة 
بلــدان ناميــة )تركيــا، وشــيلي، والمكســيك(. وتغطــي المجاميــع البلــدان 

ــات. ــا البيان التــي تتوفــر عنه

مالحظات  عن  البلدان
البيانــات عــن الصيــن ال تشــمل هونــغ كونــغ الصيــن )منطقة إداريــة خاصة( 

ومــاكاو الصيــن )منطقــة إدارية خاصة( ومقاطعة تايوان الصينية. 
منــذ 2 أيار/مايــو 2016، ُتســتخدم تشــيكيا اســمًا مختصــرًا للجمهوريــة 

التشيكية.
ومنذ 1 حزيران/يونيو 2018، ُتستخدم مملكة إسواتيني تسمية للبلد 

الذي كان يعرف ســابقًا بســوازيالند.
ومنــذ 14 شــباط/فبراير 2019، ُتســتخدم جمهوريــة مقدونيــا الشــمالية 
)االســم المختصــر: مقدونيــا الشــمالية( تســمية للبلــد الــذي كان يعــرف 

بجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية ســابقًا.

الرموز
الشــرطة بيــن العاميــن كمــا فــي 2012-2018 تعنــي أن البيانــات تعــود 
إلــى آخــر ســنة تتوفــر عنهــا بيانــات خــالل الفتــرة المحــددة؛ والشــرطة 
المائلــة بيــن العاميــن كمــا فــي 2018/2013 تعنــي متوســط الســنوات 
المبّينــة. ومعــدالت النمــو هــي المتوســطات الســنوية لمعــدالت النمــو 

بيــن أول ســنة وآخــر ســنة مــن الفتــرة المحــددة.

ترد في الجداول الرموز التالية: 
     ..         البيانات غير متوفرة

    0 أو 0.0       القيمة منخفضة جدًا أو ال تستحق الذكر
—        ال ينطبق

كلمة  شكر  للمصادر  اإلحصائية 
اســُتند فــي حســاب أدلــة التقريــر المركبــة وفــي مصــادره اإلحصائيــة إلــى 
مجموعــة متنّوعــة مــن الخبــرات المتخصصة العريقة فــي إنتاج البيانات 
علــى المســتوى الدولــي. ويخــّص مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية بالشــكر 
االتحــاد البرلمانــي الدولــي، واالتحــاد الدولــي لالتصاالت، وإدارة الشــؤون 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي األمــم المتحــدة، والبنــك الدولــي، ودراســة 
الدخــل فــي لكســمبرغ، وشــركة ICF Macro، وصنــدوق النقــد الدولــي، 
وغالــوب، وقاعــدة البيانــات االجتماعية-االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة 
الالتينيــة  ألمريــكا  االقتصاديــة  الكاريبــي، واللجنــة  البحــر  ومنطقــة 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي، واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي 
آســيا، ومؤتمــر األمم المتحــدة للتجارة والتنمية، ومركــز أبحــاث األوبئــة 
الناجمــة عــن الكــوارث، ومركــز رصــد التشــرد الداخلــي، والمركــز الســوري 

لبحــوث السياســات، ومعهــد اإلحصــاء التابــع لمنظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، 
اإلحصائــي  والمكتــب  الالجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  األمــم  ومفوضيــة 
بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  األمــم  ومكتــب  األوروبيــة،  للجماعــات 
المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  والزراعــة،  األغذيــة  ومنظمــة  والجريمــة، 
الصحــة  ومنظمــة  والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون  ومنظمــة  للطفولــة، 
العالميــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن 
الجنســين وتمكيــن المــرأة. وننــّوه بقاعــدة البيانــات الدوليــة الخاصــة 
بالتعليــم التــي يشــرف عليهــا روبيــرت بــارو )Robert Barro( مــن جامعة 
هارفــرد، وجونــغ وا لــي )Jong-Wha Lee( مــن جامعــة كوريــا، إذ هــي من 

ــر. ــة التقري المصــادر القّيمــة التــي اســُتند إليهــا فــي حســاب أدل

الجداول اإلحصائية
ــة التنميــة البشــرية المركبــة الخمســة  تتنــاول الجــداول الســتة األولــى أدل
وعناصرها. منذ عام 2010، ُتحســب في تقرير التنمية البشــرية أربعة أدلة 
مركبــة هــي دليــل التنميــة البشــرية، ودليــل التنميــة البشــرية معــداًل بعامــل 
عدم المســاواة، ودليل الفوارق بين الجنســين، ودليل الفقر المتعدد األبعاد 
للبلــدان الناميــة. واســُتحدث فــي تقريــر عــام 2014 دليــل التنميــة حســب 
الجنــس الــذي يقــارن قيمــة الدليــل محســوبًة للنســاء وللرجــال علــى حــدة.  
وتتضمــن الجــداول األخــرى مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات تعطــي 

صــورة أشــمل عــن التنميــة البشــرية فــي كل بلــد.
وعندمــا تكــون المؤشــرات الــواردة فــي الجــداول مــن مؤشــرات أهــداف 
التنميــة المســتدامة، أو مؤشــرات يمكــن اســتخدامها فــي قيــاس التقــدم 
نحــو تحقيــق أهــداف معّينــة، تــرد فــي أعلى الجــداول األهــداف والمقاصد 

المعنية. 
الجــدول 1، دليــل التنميــة البشــرية وعناصــره، يــورد البلــدان بالترتيــب 
حســب قيمــة دليــل التنميــة البشــرية لعــام 2018، وقيمــة عناصــره الثالثــة: 
طــول العمــر، والتعليــم )مؤشــران(، ونصيــب الفــرد مــن الدخــل. ويبّيــن 
الجدول الفارق في الترتيب حســب قيمة دليل التنمية البشــرية ونصيب 
الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي، ويتضمن أيضًا الترتيب حســب قيمة 
الدليــل لعــام 2017، وقــد ُحســبت األرقــام باالســتناد إلــى آخــر البيانــات 

المنقحــة المتاحــة حتــى عــام 2019. 
الجــدول 2، اتجاهــات دليــل التنميــة البشــرية، 1990-2018، يتضمــن 
قيمــة الدليــل فــي تسلســل زمنــي يســمح بمقارنــة قيمــة الدليــل فــي عــام 
2018 بقيمته في األعوام الســابقة. وقد ُحســبت أرقام الجدول باالســتناد 
إلى آخر البيانات المنقحة المتاحة حتى عام 2019، باستخدام المنهجية 
نفســها التــي ُحســب علــى أساســها دليــل عــام 2018. ويبّين الجــدول التغّير 
ــى مــدى الســنوات الخمــس  ــدان حســب قيمــة الدليــل عل فــي ترتيــب البل
األخيــرة والمتوســط الســنوي لمعــدل نمــوه فــي أربــع فتــرات زمنيــة هــي 

و2018-1990. و2018-2010،  و2010-2000،   ،2000-1990
الجــدول 3، دليــل التنميــة البشــرية معــداًل بعامــل عــدم المســاواة، 
يتضمــن مقياســين لعــدم المســاواة، همــا دليــل التنميــة البشــرية معــداًل 
بعامــل عــدم المســاواة والخســارة فــي قيمــة الدليــل األصلــي نتيجــة لعــدم 
المســاواة. وال يقتصر دليل التنمية البشــرية المعدل بعامل عدم المســاواة 
علــى قيــاس متوســط اإلنجــازات المحققــة فــي كل بلــد فــي طــول العمــر 
والتعليــم والدخــل، بــل يبّيــن كيفّيــة تــوّزع هــذه اإلنجــازات علــى الســكان. 

296    |    تقرير التنمية البشرية لعام 2019



ودليــل التنميــة البشــرية معــداًل بعامــل عدم المســاواة هو المســتوى الفعلي 
للتنميــة البشــرية بعــد حســاب عــدم المســاواة. والفــارق بين الدليــل المعدل 
بعامــل عــدم المســاواة والدليــل األصلــي هــو »الخســارة« فــي المســتوى 
المحتمــل لدليــل التنميــة البشــرية نتيجــة لعــدم المســاواة فــي تــوّزع قيمــة 
الدليــل داخــل البلــد. ويتضمــن الجــدول أيضــًا معامــل عــدم المســاواة بيــن 
البشــر وهو متوســط غير مرجح ألوجه عدم المســاواة في األبعاد الثالثة. 
ويبّيــن الجــدول الفــارق فــي الترتيــب لــكل بلــد بيــن دليــل التنميــة البشــرية 
ودليــل التنميــة البشــرية معــداًل بعامــل عــدم المســاواة. والقيمــة الســلبية 
تعنــي أن ترتيــب البلــد يتراجــع بعــد حســاب عــدم المســاواة. ويتضمــن 
الجــدول أيضــًا حصــة أفقــر 40 فــي المائــة مــن الســكان مــن الدخــل، وحصــة 
أغنــى 10 فــي المائــة منــه، وحصــة أغنــى 1 فــي المائة منــه، ومعامل جيني.
الجــدول 4، دليــل التنميــة حســب الجنــس، يتضمــن قيمة دليل التنمية 
محســوبة لــكل مــن النســاء والرجــال علــى حــدة. وتشــكل النســبة بيــن 
القيمتيــن دليــل التنميــة حســب الجنــس. وكلمــا قاربــت النســبة 1 )واحــد( 
تقّلــص الفــارق بيــن النســاء والرجــال. ويتضمــن الجــدول أيضــًا عناصــر 
دليــل التنميــة البشــرية لطــول العمــر والتعليــم )مؤشــران( ونصيــب الفــرد 
مــن الدخــل مفّصلــة حســب الجنــس، وترتيــب مجموعات البلــدان الخمس 

حســب االنحــراف المطلــق للدليــل عــن التكافــؤ بيــن الجنســين.
الجــدول 5، دليــل الفــوارق بيــن الجنســين، يتضمــن مقياســًا مركبــًا 
للفــوارق بيــن الجنســين فــي أبعــاد الصحة اإلنجابية والتمكين والمشــاركة 
فــي ســوق العمــل. وتقــاس الصحــة اإلنجابيــة بمؤشــرين هما نســبة وفيات 
األمهــات ومعــدل الــوالدات للمراهقــات؛ ويقــاس التمكيــن بحصــة النســاء 
مــن المقاعــد فــي المجالــس النيابيــة، ونســبة الحاصليــن علــى جــزء مــن 
التعليــم الثانــوي علــى األقــل مــن ذكــور وإنــاث؛ وتقــاس المشــاركة فــي 
ســوق العمــل بمشــاركة كل مــن الذكــور واإلنــاث فــي القــوى العاملــة. وتعني 
القيمــة المنخفضــة لدليــل الفــوارق بيــن الجنســين تقّلــص الفــوارق بيــن 

الجنســين، والعكــس صحيــح.
الجــدول 6، دليــل الفقــر المتعــدد األبعــاد، يلّخــص أوجــه الحرمــان 
المختلفــة التــي يعانــي منهــا األشــخاص فــي البلــدان الناميــة فــي الصحــة 
المتعــدد  الفقــر  الدليــل حــدوث  المعيشــة. ويظهــر  والتعليــم ومســتوى 
األبعــاد غيــر المرتبــط بالدخــل )بعــدد الســكان الذيــن يعيشــون فــي فقــر 
يعيشــه  الــذي  الحرمــان  حاصــل  )بمتوســط  وشــدته  األبعــاد(،  متعــدد 
ُيصّنــف  الحرمــان،  حاصــل  ضمــن  حــدود  إلــى  وباالســتناد  الفقــراء(. 
الســكان فــي حــاالت التعــّرض للفقــر المتعــدد األبعــاد، والفقــر المتعــدد 
كل  حصــة  الجــدول  ويــورد  األبعــاد.  المتعــدد  المدقــع  والفقــر  األبعــاد، 
بعــد مــن أبعــاد الحرمــان فــي الفقــر المتعــدد األبعــاد. ويتضمــن الجــدول 
مقياســًا لفقــر الدخــل، أي نســبة الســكان الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر 
الوطنــي والذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 1.90 دوالر فــي اليــوم بمعــادل 
القــوة الشــرائية. وتســتخدم فــي حســاب دليــل الفقــر المتعــدد األبعــاد 
التــي اســتحدثت بالشــراكة مــع مبــادرة أكســفورد  المنهجيــة المنقحــة 
للفقــر والتنميــة البشــرية. ويمكــن االطــالع علــى التفاصيــل فــي المالحظــة 
http://hdr.undp.org/sites/default/ الفنيــة 5 المتاحــة علــى الموقــع
المبــادرة موقــع  وعلــى   ،files/hdr2019_technical_notes.pdf 

.)https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index( 
الجــدول 7، اتجاهــات الســكان، يتضمــن مؤشــرات عــن الســكان مــن 
حيــث مجمــوع الســكان، والعمــر الوســيط، ونســب اإلعالــة، ومعــدالت 
الخصوبــة الكليــة، تســاعد فــي تقييــم حجــم األعبــاء الملقــاة علــى عاتــق 

ــن. ــد معّي ــة فــي بل القــوى العامل

ــة الصحيــة، يتضمــن مؤشــرات عــن صحــة الرضــع  الجــدول 8، الحال
)نســبة الرضــع الذيــن تغــذوا حصريــًا من الرضاعة الطبيعية في الســاعات 
األربــع والعشــرين الســابقة للمســح، ونســبة الرضــع الذيــن لــم يحّصنــوا 
ضــد الخنــاق والشــهاق والكــزاز وضــد الحصبــة، ومعــدل وفيــات الرضــع(، 
وصحــة األطفــال )نســبة األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن 
التقــّزم، ومعــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة(، وصحــة البالغيــن 
)معــدل وفيــات البالغيــن حســب الجنــس، ومعــدل الوفيــات الناجمــة عــن 
أمــراض غيــر ســارية هــي اإلصابــة بالمالريــا وداء الســل حســب الجنــس، 
المتوقــع  والعمــر  البشــرية(،  المناعــة  نقــص  فيــروس  انتشــار  ومعــدل 
بصحــة جيــدة عنــد الــوالدة، وحصــة اإلنفــاق الجــاري علــى الصحــة مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالي. 
الجــدول 9، اإلنجــازات فــي التعليم، يتضمن مؤشــرات مرجعية لرصد 
التعليم. ويشــمل الجدول مؤشــرات عن التحصيل العلمي، باالســتناد إلى 
معــدالت إلمــام البالغيــن والشــباب بالقــراءة والكتابــة، ونســبة البالغيــن مــن 
الســكان الحاصليــن علــى جــزء مــن التعليم الثانوي على األقل. وتســتكمل 
النســب اإلجماليــة لاللتحــاق بالتعليــم فــي كل مســتوى تعليمــي بمعــدالت 
التســرب مــن التعليــم االبتدائــي، ومعــدل مواصلــة التعليم حتــى آخر صف 
مــن التعليــم الثانــوي العــام األدنــى. ويتضمــن الجــدول حصة اإلنفــاق العام 

علــى التعليــم مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي.
الجــدول 10، الدخــل القومــي وتركيبــة المــوارد، يتضمــن مجموعــة 
ــي، وحصــة  مــن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي منهــا الناتــج المحلــي اإلجمال
العمــل فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي )بمــا فــي ذلــك األجــور ومدفوعــات 
الحمايــة االجتماعيــة(، وتكويــن رأس المــال الثابــت اإلجمالــي، والضرائــب 
علــى الدخــل، واألربــاح وعوائــد رأس المــال بالنســبة المئويــة مــن مجمــوع 
ــي هــو مؤشــر  اإليــرادات الضريبيــة. وتكويــن رأس المــال الثابــت اإلجمال
هــذا  ويتراجــع  المســتهلك.  وغيــر  المســتثمر  الوطنــي  للدخــل  تقريبــي 
ــة مــن عــدم اليقيــن أو الركــود.  المؤشــر عندمــا يكــون االقتصــاد فــي حال
ومؤشــر اإلنفــاق العــام هــو النفقــات الحكوميــة علــى االســتهالك النهائــي 
الســنوي(.  النمــو  ومتوســط  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  )الحصــة 
يــن، همــا االئتمــان المحلــي الممنــوح  ويتضمــن الجــدول مؤشــرين عــن الدَّ
يــن، محســوبين بالنســبة المئويــة  مــن القطــاع المالــي ومجمــوع خدمــة الدَّ
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو الدخــل القومــي اإلجمالــي. ويقيــس دليــل 

أســعار االســتهالك التضخــم.
الجــدول 11، العمــل والتشــغيل، يتضمــن مؤشــرات عــن أربعــة أبعــاد 
هــي التشــغيل، والبطالــة، والعمــل الــذي يهــدد التنميــة البشــرية، والضمــان 
االجتماعي المرتبط بالتشــغيل. ومؤشــرات التشــغيل هي نســبة العاملين 
مــن الســكان، ومعــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة، والتشــغيل فــي قطــاع 
الزراعة، والتشــغيل في قطاع الخدمات. ومؤشــرات البطالة هي مجموع 
البطالــة، وبطالــة الشــباب، والشــباب الذيــن هــم خــارج التعليــم والتشــغيل. 
األطفــال،  عمــل  هــي  البشــرية  التنميــة  يهــدد  الــذي  العمــل  ومؤشــرات 
والفقــراء العاملــون، ونســبة التشــغيل غيــر الرســمي فــي القطاعــات غيــر 
الزراعيــة. وقــد ُأضيــف مؤشــر عــن مســتوى المهــارات فــي التشــغيل هــو 
نســبة العامليــن ذوي المهــارات المرتفعــة إلــى العامليــن ذوي المهــارات 
المنخفضة. ويقاس الضمان االجتماعي المرتبط بالتشغيل بمؤشر واحد 

هــو نســبة الســكان المؤهليــن الذيــن يحصلــون علــى معاشــات التقاعــد.
الجــدول 12، األمــن البشــري، يتنــاول مــدى شــعور الســكان باألمــان. 
وهــو يــورد النســبة المئويــة للــوالدات المســجلة، وأعــداد الالجئيــن حســب 
بلد المنشــأ، وأعداد النازحين داخليًا. كما يتضمن عدد الســكان المشــردين 
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بســبب الكــوارث الطبيعيــة، وعــدد الوفيــات والمفقودين بســبب الكــوارث، 
الجــدول أيضــًا مؤشــرات عــن  وعــدد األيتــام، والســجناء. وتــرد فــي 
جرائــم القتــل واالنتحــار )حســب الجنــس(، ومؤشــر عــن تبريــر ضــرب 
الزوجــة، ومقيــاس لعمــق العجــز الغذائــي )متوســط كفايــة إمــدادات 

الطاقــة الغذائيــة(.
الجــدول 13، حركــة األشــخاص ورأس المــال، يتضمــن مؤشــرات 
التجــارة  ُيقــاس حجــم  العولمــة. وفــي الجــدول،  عــن مختلــف أوجــه 
الدوليــة بنســبة الصــادرات والــواردات مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
وحركــة األمــوال باالســتثمار األجنبــي المباشــر، ورأس المــال الخــاص، 
والمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية، والتحويــالت الوافــدة. وتقــاس حركــة 
الوافديــن،  المهاجريــن  وعــدد  الصافــي،  الهجــرة  بمعــدل  األشــخاص 
)بالنســبة  الخــارج  مــن  العالــي  التعليــم  فــي  الطــالب  عــدد  وصافــي 
 المئويــة مــن مجمــوع الملتحقيــن بالتعليــم العالــي فــي البلــد(، وعــدد
الســّياح الدولييــن الوافديــن. وُيقــاس حجــم االتصــاالت الدوليــة بنســبة 
الســكان الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت، ونســبة النســاء منهــم، وعــدد 
ــر  االشــتراكات فــي الهاتــف النقــال لــكل 100 مــن الســكان، ونســبة التغّي

فــي هــذه االشــتراكات بيــن عامــي 2010 و2017.
يتضمــن  بالرفــاه،  الشــعور  تكميليــة:  مؤشــرات   ،14 الجــدول 
مؤشــرات تعّبــر عــن انطبــاع األفــراد حيــال أبعــاد معّينــة مــن التنميــة 
ومســتويات  الصحيــة،  الرعايــة  ونوعيــة  التعليــم،  كنوعيــة  البشــرية 
العــام  والرضــا  االختيــار،  وحريــة  الشــخصية،  والســالمة  المعيشــة، 
بالحيــاة. ويتضمــن الجــدول أيضــًا مؤشــرات تقيــس انطبــاع الســكان 

والحكومــة.  المجتمــع  حيــال 
يتضمــن  اإلنســان،  لحقــوق  األساســية  المعاهــدات   ،15 الجــدول 
األساســية  المعاهــدات  علــى  الــدول  تصديــق  تاريــخ  عــن  معلومــات 
لحقــوق اإلنســان. وتشــمل االتفاقيــات اإلحدى عشــرة المختــارة الحقوق 
والحريــات األساســية المرتبطــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
األطفــال،  والعنــف، وحمايــة حقــوق  الجنــس  أو  العــرق  أســاس  علــى 
وحقــوق العمــال المهاجريــن، واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. وهــي تغطــي 
أيضــًا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الالإنســانية أو المهينــة والحمايــة مــن االختفــاء القســري.  
مجموعــة  تتضمــن  البشــرية،  التنميــة  نوعيــة   ،1 التتبــع  لوحــة 
والمعيشــة.  والتعليــم  الصحــة  نوعيــة  تقيــس  التــي  المؤشــرات  مــن 
والمؤشــرات علــى نوعيــة الصحــة هــي التدهــور الصحــي المتوقــع، وعدد 
األطبــاء، وعــدد أســّرة المستشــفيات. والمؤشــرات علــى نوعيــة التعليــم 
هــي نســبة التالميــذ للمعلميــن فــي التعليــم االبتدائــي، ونســبة المعلميــن 
المدربيــن فــي التعليــم االبتدائــي، ونســبة المــدارس االبتدائيــة والثانوية 
البرنامــج  إطــار  فــي  النقــاط  اإلنترنــت، ومجمــوع  بشــبكة  الموصولــة 
الدولــي لتقييــم الطلبــة فــي الرياضيــات والقــراءة والعلــوم. والمؤشــرات 
علــى نوعيــة المعيشــة هــي نســبة العامليــن المعّرضيــن للمخاطــر، ونســبة 
ســكان األريــاف الذيــن يحصلــون علــى الكهربــاء، ونســبة الســكان الذيــن 
ونســبة  األقــل،  علــى  األساســية  الشــرب  ميــاه  خدمــات  يســتخدمون 
الســكان الذيــن يســتخدمون خدمــات الصــرف الصحــي األساســية علــى 
األقــل. والبلــد الــذي يقــع فــي الثلــث األعلــى مــن توزيــع قيمــة المؤشــرات 
أداؤه أفضــل مــن البلــدان فــي الثلثيــن األدنــى فــي العالــم. والبلــد الــذي 
يقــع فــي الثلــث األعلــى فــي جميــع المؤشــرات هــو بلــد يتمتــع بنوعيــة 
ذات  البلــدان  أن  التتبــع  لوحــة  وتبّيــن  البشــرية.  التنميــة  مــن  عاليــة 
التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا ال تتمتــع جميعهــا بأفضــل نوعيــة مــن 

التنميــة البشــرية فــي جميــع مؤشــرات النوعيــة، والعديــد مــن البلــدان 
ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة تقــع فــي الثلــث األدنــى فــي جميــع 

مؤشــرات النوعيــة. 
مراحــل  مختلــف  فــي  الجنســين  بيــن  الفــوارق   ،2 التتبــع  لوحــة 
الحيــاة، تتضمــن مجموعــة مــن المؤشــرات عــن الفــوارق بيــن الجنســين 
الطفولــة  الحيــاة:  مراحــل  مختلــف  فــي  والفــرص  الخيــارات  فــي 
والشــباب، والبلــوغ، والســن المتقدمــة. وترتبــط المؤشــرات بالصحــة، 
والتعليــم، وســوق العمــل والتشــغيل، والمقاعــد فــي المجالــس النيابيــة، 
وتوزيــع الوقــت، والحمايــة االجتماعيــة. ومعظــم المؤشــرات محســوبة 
بنســبة اإلنــاث إلــى الذكــور. ويســتثنى مؤشــر نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث 
عنــد الــوالدة مــن التصنيــف فــي مجموعــات ثــالث، إذ تــوّزع البلــدان 
ضمــن هــذا المؤشــر فــي مجموعتيــن همــا المجموعــة الطبيعيــة التــي 
البلــدان  )ضمنــًا( ومجموعــة  بيــن 1.04 و1.07  النســبة  فيهــا  تتــراوح 
التــي تخــرج النســبة فيهــا عــن النطــاق الطبيعــي فتنحــاز ألحــد الجنســين 
)ســائر البلــدان(. وللفــارق فــي نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث عنــد الــوالدة أثــر 
علــى مســتويات اإلحــالل؛ ويمكــن أن يكــون مؤشــرًا الحتمــال حــدوث 
مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة فــي المســتقبل ودليــاًل علــى التفريــق 
ــغ فيهــا قيمــة دليــل الفــوارق  ــدان التــي تبل بيــن الجنســين. وتشــّكل البل
بيــن الجنســين حوالــي 1 مجموعــة أفضــل اإلنجــازات. واالنحــراف عــن 
المســاواة هــو واحــد بصــرف النظــر عــن الجنــس الــذي ُســّجلت لصالحــه 

اإلنجــازات. 
لوحــة التتبــع 3، تمكيــن المــرأة، تتضمــن مجموعــة مــن المؤشــرات 
الخاصــة بالمــرأة تتيــح المقارنــة بيــن ثالثــة أبعــاد هــي الصحــة اإلنجابيــة 
وتنظيــم األســرة، والعنــف ضــد الفتيــات والنســاء، والتمكيــن االجتماعــي 
واالقتصــادي. وفــي معظــم البلــدان مؤشــر واحــد علــى األقــل فــي كل 
مجموعــة مــن المجموعــات الثــالث، مــا يشــير إلــى تفــاوت فــي تمكيــن 

المــرأة بيــن المؤشــرات والبلــدان.
مــن  مجموعــة  تتضمــن  البيئيــة،  االســتدامة   ،4 التتبــع  لوحــة 
المؤشــرات الخاصــة باالســتدامة والمخاطــر البيئيــة. وتقيــس مؤشــرات 
الطاقــة،  اســتهالك  فــي  التغّيــرات  أو  المســتويات  البيئيــة  االســتدامة 
وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون، ومســاحة الغابــات، وســحب الميــاه 
البيئيــة  المخاطــر  ومؤشــرات  الطبيعيــة.  المــوارد  واســتنفاد  العذبــة، 
هــي معــدل الوفيــات الناجمــة عــن تلــّوث الهــواء فــي المســاكن والهــواء 
المحيــط، وعــن خدمــات غيــر مأمونــة فــي الميــاه والصــرف الصحــي 
نتيجــة  بمعظمهــا  المتدهــورة  األراضــي  ونســبة  الصحيــة،  والنظافــة 
األنشــطة والممارســات البشــرية، وقيمة مؤشــر القائمة الحمراء لالتحاد 
الدولــي لحمايــة الطبيعــة، الــذي يقيــس خطــر االنقــراض اإلجمالــي فــي 

األنــواع. مجموعــات 
لوحــة التتبــع 5، االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة، تتضمــن 
مجموعــة مــن المؤشــرات االقتصاديــة هــي االدخــار الصافــي المعــدل، 
والقــوى  اإلجمالــي،  المــال  رأس  وتكويــن  يــن،  الدَّ خدمــة  ومجمــوع 
العاملــة الماهــرة، وتنــّوع الصــادرات، واإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر. 
لعــام  المتوقعــة  المســنين  إعالــة  والمؤشــرات االجتماعيــة هــي نســبة 
2030، ونســبة اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة إلــى اإلنفــاق ألغــراض 
التنميــة  دليــل  قيمــة  فــي  الخســارة  فــي مجمــوع  والتغّيــر  عســكرية، 
بيــن  المســاواة  عــدم  فــي  والتغّيــر  المســاواة،  لعــدم  نتيجــة  البشــرية 

الجنســين وفــي الدخــل.
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الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 4.3الهدف 3

 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(

7	820	820	8a20	8a20	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

262	j25,077– 5.59.7	73.3	0.80سيشيل62
تنمية بشرية مرتفعة

63	.0 l28,497–2		e 3.0	0.79973.4ترينيداد وتوباغو63
565	8	5,2	2.		4.8	0.79975.8صربيا63
263–66	,8	0.0	4.7	0.79776.5إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
066	i22,724– 5.09.4	0.79674.9موريشيوس66
i20,455–766 0.2	2.9	0.79578.3بنما67
268	4,790	5.48.7		.0.79480كوستاريكا68
2,3002069	m 	.0	5.2	78.5	0.79ألبانيا69
2.89,5703470	5.4	0.78673.6جورجيا70
2472		,6		e 	.		4.0	0.78076.8سري النكا	7
	 o437		e7,8 8.		4.4	0.77878.7كوبا72
3.6 e8.5 n26,770–2573	f 0.77774.6سانت كيتس ونيفس73
773	–	e9.3 j22,20 2.5	0.77676.9أنتيغوا وبربودا74
075	2,690	j9.7 3.8	0.76977.3البوسنة والهرسك75
76		–7,628	4.38.6	0.76775.0المكسيك76
29–677	6,	e7.7 4.7	0.76576.9تايلند77
2,684878	n 6.68.8	0.76372.4غرينادا78
4,068278	e 5.47.8	75.7	0.76البرازيل79
2,896478	4.68.3		.77	0.76كولومبيا79
	.89,277268		e 3.2	0.76074.9أرمينيا	8
2,323685	3.89.2	0.75976.5بيرو82
	3,63908	e8.0 l 4.7	0.75976.7الجزائر82
	2,87428	l 3.59.7	0.75975.7مقدونيا الشمالية82
784		4	0,	e9.0 4.9	0.75876.8إكوادور85
386	27–	6,	e7.9 m 3.9	0.75876.7الصين85
087	5,240–	0.5	e 2.4	0.75472.9أذربيجان87
.3 m7,9942588		e 	.5	0.75072.0أوكرانيا88
090	–5,074	7.9	.4	0.74573.9الجمهورية الدومينيكية89
,528789		e8.5 3.9		.0.74576سانت لوسيا89
	09	0,677	e 7.2	.5	0.73976.5تونس	9
0,784794	0.2 e	e 4.2	0.73569.7منغوليا92
36593	,		n 38.7.		0.73078.9لبنان93
97	–2	5,95	e9.3 m 2.7	0.72869.3بوتسوانا94
,746–295		e8.6 n 3.6	0.72872.4سانت فنسنت وجزر غرينادين94
896	e9.8 e7,932 	.3	0.72674.4جامايكا96
492	0.39,070 p	e 2.8		.0.72672فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
,720–599		e8.5 2.7		.0.72474باراغواي98
098	3.0 e7.8 j9,245	f 	.0.72478دومينيكا98
,933–899			e9. 2.9	6.	0.7247سورينام98
02			0		0.9 i9,	e 4.4	0.72467.3فيجي98

099	0.5 i8,268	e 9.		0.72374.4األردن02	
03	7	36	l7, 9.8	.3	0.72074.5بليز03	
05	7	2,549–	q6.8 q 	.2	978.6	0.7ملديف04	
04	.2 i5,78326		e 4.3	770.8	0.7تونغا05	
06		e9.4 e9,540– 2.7		.	27	0.7الفلبين06	
06	6	66,833.		6.		8.	7		0.7جمهورية مولدوفا07	
09	8	56,462.		2.0	6.	07	0.7أوزبكستان08	
08	6,407–38	e9.8 q 0.9		.068	0.7تركمانستان08	
			6	,685 r–		n7.6 m 2.8	0.70872.7ليبيا0		
			4	–256,		2.98.0	5.	0.7077إندونيسيا			
0		8	0.6 j5,885	e 2.5	0.70773.2ساموا			
			22–756,		0.2	3.7	0.70563.9جنوب أفريقيا3		
4		s9.06,8498 4.0	2.	0.7037بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(4		
4		5,794–40	n8.3 q 2.9	0.70266.2غابون5		
6		6	0,744–	i 7.3	.3	8.	0.7007مصر6		

تنمية بشرية متوسطة
6			0.9 e4,6332	2.4 e	f 0.69873.9جزر مارشال7		
8		0	l8.2 i6,220 2.7	0.69375.3فييت نام8		
9		5	4	5,3	.2.89	0.69073.9فلسطين، دولة9		
20	5,365–44	q7.3 e 	.		0.68970.5العراق20	
	2	e5.5 i7,480–3 	.3	0.67676.5المغرب	2	
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الجدول 1  دليل التنمية البشرية وعناصره

الجدول

1

الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 4.3الهدف 3

 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(

7	820	820	8a20	8a20	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

22	730	l3,3 0.9	3.4	3.	0.6747قيرغيزستان22	
23	5–7	e8.5 l7,6 5.		0.67069.8غيانا23	
24	3–2.06.96,973		.0.66773السلفادور24	
26	0.7 q3,48226	e 4.		0.65670.9طاجيكستان25	
27	7–0.66.57,378		.74	0.65غواتيماال26	
28		–3	96.26,5.		72.8	0.65كابو فيردي26	
25			s6.8 i4,790 2.2	74.3	0.65نيكاراغوا26	
29	e6,829–5 2.36.5	0.64769.4الهند29	
29	q6.9 i9,683–27 2.6	0.64563.4ناميبيا30	
	3	4	e4.5 q7,527– 2.4	0.62669.3تيمور - ليشتي	3	
32			7	e7.9 j3,9 8.			.0.62368كيريباس32	
33	0.26.64,2587		.0.62375هندوراس32	
34	 e8,609–23	e3. 	.2	5.	77	0.6بوتان34	
36	4,0576	.26.		472.3	0.6بنغالديش35	
35	0	j7.7 j3,700 5.		467.8	0.6ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(35	
38	e6.4 e3,02420 2.7	0.60970.2سان تومي وبرينسيبي37	
38	e6.7 l9,359–32 4.		0.60859.4إسواتيني )مملكة(38	
36	n6.5 m5,804–8 6.		0.60864.3الكونغو38	
40	3	7–	i6,3 5.2	.		0.60467.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية40	
	4	7	e6.8 l2,808 4.		0.59770.3فانواتو	4	
42	i4,099–2 57.2.		0.59663.8غانا42	
44	 q3,5827	q7. 	.2	63.5	0.59زامبيا43	
43	7,796–80	n5.6 j 0.58858.49.2غينيا االستوائية44	
46	3	q5,764– 0.35.0	0.58466.9ميانمار45	
45	e4.8 i3,5972 3.		69.6	0.58كمبوديا46	
48	e6.6 i3,0529 	.		0.57966.3كينيا47	
48	3	i2,748 2.24.9	0.57970.5نيبال47	
47	6	 q5,555–	q5. 8.		0.57460.8أنغوال49	
53	2		e2,66 0.58.3	2.	0.5636زمبابوي50	
50	3	l3,29 2.76.3	0.56358.9الكاميرون50	
	5	7	–90	,8.55.25	.0.56067باكستان52	
52	3	e5.5 q2,027 0.2	0.55772.8جزر سليمان53	

تنمية بشرية منخفضة
54	 t2,725 r7	e5. 88.9.	0.5497الجمهورية العربية السورية54	
55	e4.6 i3,686–9 0.0	0.54364.3بابوا غينيا الجديدة55	
56	e4.9 q2,4267 2.			.0.53864جزر القمر56	
58			,959	e 24.4.		0.53668.7رواندا57	
57	l6.5 q5,086–22 0.53454.39.7نيجيريا58	
60			,752	 q	e6. 2.		0.52863.0أوغندا59	
60	i2,8050 0.52865.08.06.0جمهورية تنزانيا المتحدة59	
59	7	i3,746– 0.52764.78.54.6موريتانيا	6	
62	9	,404	n 	.0.46	66.7	0.52مدغشقر62	
63	352	m2, 2.63.8	5.	0.5206بنن63	
64	i3,244–9 0.76.3	853.7	0.5ليسوتو64	
65	6	i3,589– 657.49.65.2	0.5كوت ديفوار65	
66	2	e3,256– 	.467.79.03	0.5السنغال66	
66	0	,593	q 2.64.9	360.8	0.5توغو67	
68	e3.7 i3,962–26 7.7	.0.50765السودان68	
69	,6656	n5.4 q 0.50363.79.5هايتي69	
70		,746	i 3.9	.0	0.49664.5أفغانستان70	
	7	 u–24	e4.0 j3,60 0.49566.66.5جيبوتي	7	
72			59	,	q4.6 i 0.		0.48563.8مالوي72	
73	,782–4	e2.8 q 0.47066.28.7إثيوبيا73	
78	,4904	e3.7 q 79.5.	0.4666غامبيا74	
75	0	–		e2.7 q2,2 29.0.	0.4666غينيا74	
73	,0409	e4.7 i 0.46563.79.6ليبريا76	
75	,433 r3	e3.2 m 8.7	.0.46366اليمن77	
77	,593–2	n3.3 l 0.5	58.0	0.46غينيا - بيساو78	
79	e6.88008 0.45960.49.7جمهورية الكونغو الديمقراطية79	
80	544	,	e 0.44660.29.73.5موزامبيق80	
	8			,38	e3.6 i 0.2	0.43854.3سيراليون	8	
82	,708 u–9	n 0.43465.95.03.9إريتريا82	
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الجدول

1

الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 4.3الهدف 3

 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(

7	820	820	8a20	8a20	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

83	,705–8	q 6.	28.9.	0.4346بوركينا فاسو82	
84	7	,965–	l 0.42758.97.62.4مالي84	
85	q6604 	.33.		2.	0.4236بوروندي85	
86	,455 u–7	e4.8 357.65.0	0.4جنوب السودان86	
87	5	6–	,7	e2.4 q 54.07.5	0.40تشاد87	
88	e4.3 i7770 52.87.6	0.38جمهورية أفريقيا الوسطى88	
89	2–3	e9 0.37762.06.52.0النيجر89	

األراضي أو البلدان األخرى
....5,409..2.3	....توفالو..
........e 0.8		.72..جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
........	.5	....سان مارينو..
..........	.57..الصومال..
..............موناكو..
....3	7,3	e.. 3.		....ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
——2		,2.040	6.4	0.89279.5تنمية بشرية مرتفعة جدًا

——4,403	3.88.3		.0.75075تنمية بشرية مرتفعة
——76.46,240.		0.63469.3تنمية بشرية متوسطة
——	39.34.82,58.	0.5076تنمية بشرية منخفضة

——0,476	2.27.4		.	0.6867البلدان النامية
المناطق

——3,857	4.58.6	0.75975.4أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
——5,498	0.2	4.6	0.77974.2أوروبا وآسيا الوسطى

——86.56,794.		0.64269.7جنوب آسيا
——0.05.73,443	2.	6	0.54جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

——	5,72		.2.07	9.	0.7037الدول العربية
——		4,6	3.47.9	75.3	0.74شرق آسيا والمحيط الهادئ

——0.52865.09.84.82,630أقل البلدان نموًا
——5,553	2.28.6	8.	0.7237الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
——5	2.040,6	6.3	0.89580.4والتنمية

——0.73172.612.78.415,745العالم

مالحظات

بيانات عام 2018 أو آخر البيانات المتوفرة. 	

لحساب دليل التنمية البشرية، اعُتبر الحد األقصى للعدد  	
المتوقع لسنوات الدراسة 18 سنة.

	  .OECD 2018 باالستناد إلى بيانات من

لحساب دليل التنمية البشرية، اعُتبر الحد األقصى لنصيب  	
الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 دوالر.

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
.UNESCO Institute for Statistics 2019 من

	 .UNDESA 2011 البيانات من

متوسط سنوات الدراسة المفترض في النمسا. 	

تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو  	
المتوقع في سويسرا.

	  .Barro and Lee 2018 باالستناد إلى

باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني. 	

تقديرات باالستناد إلى معادل القوة الشرائية ومعدل النمو  	
المتوقع في إسبانيا.

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها 

اليونيسف للفترة 2018-2006.

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى تقديرات  	
.Barro and Lee 2018 من

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.  	

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان ومعدل النمو  	
.UNECLAC 2019 المتوقع من

تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
 United Nations Statistics ؛World Bank 2019a من

.UNECLAC 2019 ؛Division 2019b

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
 ICF من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2018-2006.

تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
 United Nations Statistics ؛World Bank 2019a من

Division 2019b؛ وإلى معدالت النمو المتوقعة من 
.UNESCWA 2018

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
.CEDLAS and World Bank 2018 من

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
.Syrian Center for Policy Research 2017 من

تقديرات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
 United Nations Statistics ؛World Bank 2019a من

.IMF 2019 ؛Division 2019b

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 

http://hdr.undp.org/sites/( تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
.)default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة 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 حياته.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتمها 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 في 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 2017: الترتيب 
حسب دليل التنمية البشرية لعام 2017، وقد اسُتند في 

حسابه إلى أحدث البيانات المنقحة والمتاحة في عام 2019 
والمستخدمة في قياس دليل التنمية البشرية لعام 2018.

مصادر البيانات

العمودان 1 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 UNESCO Institute for ؛UNDESA 2019b إلى بيانات من

 United Nations Statistics Division ؛Statistics 2019
 2019b؛ World Bank 2019a؛ Barro and Lee 2018؛ 

.IMF 2019

.UNDESA 2019b :2 العمود

العمود UNESCO Institute for Statistics 2019 :3؛ المسوح 
الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ICF Macro؛ المسوح 

 المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ 
.OECD 2018

 Barro ؛UNESCO Institute for Statistics 2019 :4 العمود
and Lee 2018؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها 
شركة ICF Macro؛ المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات 

.OECD 2018 التي تجريها اليونيسف؛

 United Nations ؛IMF 2019 ؛World Bank 2019a :5 العمود
.Statistics Division 2019b

العمود 6: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 
1 و5.
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دليل التنمية البشرية

التغّير في الترتيب 
حسب دليل 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالتنمية البشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

8	990–20	8	0–20	020	990–20002000–20	8a	20–3	820	720	620	520	320	020	990200020	الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
	60.4	.0.9530.95400.760.270	70.9420.9460.9480.95	0.8500.9النرويج	
80.46	.0.8320.8890.9320.9380.9430.9430.9430.94600.670.470سويسرا2
0.75	60.380.7	.	3	0.7640.8570.8900.9080.9260.9360.9390.942أيرلندا3
0.8690.9200.9270.9330.9360.9380.93900.820.570.250.57	0.80ألمانيا4
0.66	0.9360.93960.580.860.5	60.9270.93	0.9	0.8270.90	0.78هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
70.29	.0.8660.8980.9260.9260.9330.9350.9370.93800.370.300أستراليا6
0.8920.9200.9270.9320.9350.93830.690.350.640.55	0.8040.86آيسلندا6
40.960.090.420.49–60.8970.9060.9270.9320.9340.9350.937	0.8السويد8
070.350.95.		3.		–80.9090.9230.9290.9330.9340.935	80.8	0.7سنغافورة9

0.42	30.550.390.3–0.9240.9270.9290.9320.933		0.8300.8760.9هولندا0	
60.770.540.270.54–00.9260.9260.9280.9290.930	0.7990.8630.9الدانمرك		
20.900.520.300.59–90.9220.9240.925	60.9	0.7840.8580.9030.9فنلندا2	
0.380.29	0.3	0.92220.2	70.9200.92	00.9	0.8500.8680.8950.9كندا3	
40.590.340.300.42	70.9200.92	40.9	0.8200.8700.8990.9070.9نيوزيلندا4	
0.62	30.430.2	.	3–90.920	80.9	60.9	40.9	0.7750.8670.9050.9المملكة المتحدة5	
20.24	.30.240.340–90.920	90.9	70.9	40.9	0.9		0.9	0.8600.88الواليات المتحدة األمريكية5	
0.800.330.220.47	–9	70.9	50.9	30.9	0.8060.8730.9030.9080.9بلجيكا7	
..7	.0.480..4–7	60.9	50.9	20.9	20.9	0.8620.9040.9..ليختنشتاين8	
	500.470.340.420.4	30.9	00.9	60.8550.8850.9000.9060.9	0.8اليابان9	
400.540.660.260.50	20.9	0.7950.8380.8950.8960.9060.9090.9النمسا20
0.7900.8600.8930.8920.8990.9040.9080.90920.850.370.220.50لكسمبرغ	2
0.740.390.270.48	–0.9020.9040.906	0.7920.8530.8870.8950.90إسرائيل22
70.770.330.78	.	0.9040.9060	70.8820.8930.8990.90	0.7280.8جمهورية كوريا22
0.050.670.290.30–0.8840.8860.8920.8990.9020	0.8290.8240.88سلوفينيا24
0.900.470.400.60	0.893	0.7540.8250.8650.8750.8850.8880.89إسبانيا25
	0.7	0.860.800.4		0.7300.7960.8620.8740.8820.8850.8880.89تشيكيا26
0.770.350.270.48	–	0.7800.8420.8720.8820.8880.8870.8900.89فرنسا26
0.8830.88520.560.740.550.62	0.8770.88	0.7440.7870.8470.86مالطة28
70.49	.0.770.480	–0.883	0.8730.8750.8780.88	0.7690.8300.87إيطاليا29
0.670.790.540.68	–0.8750.8790.882	0.7300.7800.8440.8630.87إستونيا30
0.87320.900.620.340.64	0.7990.8500.8540.8640.8690.87	0.73قبرص	3
0.8580.8640.8680.87220.980.620.540.72	20.7850.8350.85	0.7بولندا32
0.560.740.220.53	–0.872	0.7530.7960.8570.8580.8680.8660.87اليونان32
0.880.670.62	0.7320.7550.8240.8400.8550.8600.8660.86950.3ليتوانيا34
0.8390.8600.8630.8640.86650.780.480.680.65	0.7230.7820.82اإلمارات العربية المتحدة35
..0.880.43..	–0.7590.8280.8460.8500.8540.8520.857..أندورا36
0.330.820.420.53	0.8540.857	0.7390.7630.8290.8440.8490.85سلوفاكيا36
0.74	0.640.850.7	–00.8460.8570.8570.8560.857	0.6980.7440.8المملكة العربية السعودية36
60.560.72	.		70.8340.8420.8450.8490.85440.4	0.6980.7280.8التفيا39
0.980.460.420.64	0.7850.8220.8370.8430.8460.8480.850		0.7البرتغال40
	90.740.220.220.4–0.8470.8480.848	60.8340.8570.85	0.7570.8قطر	4
0.67	0.7	0.7030.7530.8000.8300.8390.8430.8450.84720.700.6شيلي42
90.34	.60.470.330–0.7680.8050.8320.8440.8430.8440.8430.845بروني دار السالم43
0.890.720.280.65	–0.845	0.7040.7690.8260.8350.8350.8380.84هنغاريا43
0.7360.7920.7960.8070.8340.8390.8390.83860.740.060.640.46البحرين45
0.80	20.790.4	.		–0.8250.8300.8320.8350.837		0.6700.7490.8كرواتيا46
..90.63	.	..	0.8270.8340.8330.834		0.7040.7930.8..ُعمان47
80.58	.0	20.860.6–80.8240.8280.8280.8320.830	0.7070.7700.8األرجنتين48
	80.790.690.4	.0–70.8220.8243	30.8	0.7800.8030.8	0.7340.72االتحاد الروسي49
..500.39.	..70	50.8	20.8	0.8		0.6820.7920.8080.8..بيالروس50
	00.840.6	.	0.07–79	30.8	0.8060.8080.8	0.6900.6850.7640.79كازاخستان50
660.260.900.580.58	30.8	20.8	20.7790.7920.8070.8	0.6940.7بلغاريا52
..0.36....	6	30.8	0.8070.8090.8	0.7930.80....الجبل األسود52
80.290.54	.			.620	30.8	0.7090.7970.8000.8060.8080.8	0.70رومانيا52
..0.530.60..7–4	0.8		0.8030.8080.8		0.7360.7760.8..باالو55
90.530.350.220.38–3	30.8	40.8	20.8	20.8	0.7990.8	0.7320.77بربادوس56
0.690.420.540.55	–0.6920.7420.7740.7970.8020.8060.8070.808أوروغواي57
00.220.45	.000.	2–20.7860.7940.7980.8070.8090.8090.808	0.7الكويت57
9	.	03.	26.	26.	0.8000.8000.8050.8065	0.5790.6550.7430.78تركيا59
..6	.00	.0..4–0.7870.7950.7970.7990.8000.8040.805..جزر البهاما60
80.660.490.80	.		–0.8020.804	0.6440.7240.7730.7870.7970.80ماليزيا	6
..0.680.63..		0.8000.80	0.80	20.7620.7820.80	0.7..سيشيل62

اتجاهات دليل التنمية البشرية، 2018-1990 ول
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دليل التنمية البشرية

التغّير في الترتيب 
حسب دليل 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالتنمية البشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

8	990–20	8	0–20	020	990–20002000–20	8a	20–3	820	720	620	520	320	020	990200020	الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة
70.65	.30.780.900–0.7880.7870.7960.7960.7990.799	0.6670.72ترينيداد وتوباغو63
0.600.45	0.7940.79940.060.7	00.7620.7750.7850.79	0.7060.7صربيا63
7	.	200.68.	53.	3–0.7560.7850.7890.7990.7990.797	0.5770.67إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
040.790.90.	0.84	0.6200.6740.7480.7750.7860.7900.7930.796موريشيوس66
90.7580.7750.7820.7880.7930.79500.870.530.600.67	0.6590.7بنما67
20.820.590.640.69–0.7540.7770.7860.7890.7920.794		0.6550.7كوستاريكا68
050.840.74.	50.35–	0.7880.7880.7890.79	0.6440.6670.7400.78ألبانيا69
..	0.900.9..0.7760.7830.7865	0.6690.7320.7560.77..جورجيا70
0.6250.6870.7500.7650.7720.7740.7760.78020.950.880.490.80سري النكا	7
240.020.50.	5	.0.7770.77820	0.6760.6860.7760.7620.7680.77كوبا72
..0.48....2–0.7470.7670.7690.7720.7740.777....سانت كيتس ونيفس73
..0.08....3–0.7670.7700.7720.7740.776	0.77....أنتيغوا وبربودا74
..0.650.93..40.7480.7550.7650.7670.7695	0.6690.7..البوسنة والهرسك75
0.6520.7050.7390.7500.7590.7640.7650.76720.790.480.470.59المكسيك76
03.	050.74.	24.	2	0.7460.7530.7620.765	0.73	0.5740.6490.72تايلند77
..0.33....0.7430.7500.7560.7600.7600.7630....غرينادا78
0.590.590.78		.	3–	30.6840.7260.7520.7550.7570.7600.76	0.6البرازيل79
20.990.960.540.85	0.6000.6620.7290.7460.7530.7590.7600.76كولومبيا79
70.520.65	.	0.7580.76030.24	0.6330.6490.7290.7430.7480.75أرمينيا	8
030.590.650.76.	0.7420.7500.7550.7560.7594	30.6790.72	0.6بيرو82
230.490.97.			.		–0.7550.7580.759	0.5780.6460.7300.7460.75الجزائر82
..	0.940.4..0.6690.7350.7430.7530.7570.7580.7592..مقدونيا الشمالية82
0.59	0.680.7	80.4–0.7580.7560.7570.758	60.75	0.6420.6690.7إكوادور85
48.	740.95.	66.	0.7020.7270.7420.7490.7530.7587	0.59	0.50الصين85
..340.36.	..0.7490.7490.7520.7540	0.7320.74	0.64..أذربيجان87
0.490.870.290.22–5–0.7320.7440.7420.7460.7470.750	0.7050.67أوكرانيا88
0.760.82	00.970.7	0.745	20.7330.7380.74	0.7	0.5930.6530.70الجمهورية الدومينيكية89
..0.500.26..0.6940.7300.7260.7360.7440.7440.7454..سانت لوسيا89
400.930.390.94.	0.7360.7380.7393	70.7250.73	0.5690.6530.7تونس	9
700.660.83.			.0	–0.5830.5890.6970.7280.7360.7300.7290.735منغوليا92
..0.36–....6–0.7280.7250.7320.730	0.74	0.75....لبنان93
220.88.	34.	4	.0		90.7240.728	40.7	0.5700.5780.6600.6990.7بوتسوانا94
..0.540.29..0.7250.7260.7284	40.72	0.7		0.6740.7..سانت فنسنت وجزر غرينادين94
0.6690.7230.7200.7220.7220.7250.72600.420.780.050.44	0.64جامايكا96
0.450.46–4	.		260.5–0.6380.6720.7530.7720.7630.7520.7350.726فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
80.7220.72420.850.800.560.75	80.7	0.5880.6400.6920.7090.7باراغواي98
..5	.0–0.54..8–0.6940.7330.7300.7290.7290.7230.724..دومينيكا98
..	0.4....3–0.7240.7300.7250.7220.724	0.70....سورينام98
0.72430.530.280.520.44	80.72	80.7	0.6400.6750.6940.7070.7فيجي98

0.070.57–0.36	3.	6–0.7220.7220.723	60.7020.7280.7200.72	0.6األردن02	
20.490.740.490.58–90.720	50.7220.7	30.6430.6930.7070.7	0.6بليز03	
..0.920.90..94	60.7	30.7	00.6690.6930.7090.7	0.6..ملديف04	
0.390.450.38	700.3	70.7	50.7	40.7	0.6450.6660.6920.6990.7تونغا05	
230.670.620.730.67	0.6720.6920.7020.7040.7090.7	0.5900.63الفلبين06	
20.560.30	.	0.70–3–		0.7020.7030.7050.7090.7	0.6530.6090.68جمهورية مولدوفا07	
..00.83	.	..03	0.7070.7	0.5960.6650.6880.6960.70..أوزبكستان08	
..0.67....02	0.7060.7080.7	0.70	0.6730.69....تركمانستان08	
6	.0.840–90.740.39–0.6900.7040.708	0.6760.7280.7570.7070.69ليبيا0		
07.	400.990.74.	0.5250.6040.6660.6880.6960.7000.7040.7070إندونيسيا			
40.260.790.300.46–0.6380.6900.6960.6990.7040.7060.707	0.62ساموا			
0.6250.6290.6620.6830.6990.7020.7040.70500.060.520.780.43جنوب أفريقيا3		
0.630.880.94	3.	60.6550.6730.6850.6920.7000.7033	0.5400.6بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(4		
0.45	30.480.8	.0	90.6270.6580.6790.6920.6960.7000.702	0.6غابون5		
30.860.620.89	.	2–0.6900.6950.6960.700	0.6660.68		0.5460.6مصر6		

تنمية بشرية متوسطة
..........0.6960.698............جزر مارشال7		
36.	230.74.	99.		–0.4750.5780.6530.6730.6800.6850.6900.693فييت نام8		
..0.35....5–0.6850.6870.6890.690	0.68	0.67....فلسطين، دولة9		
0.680.65	0.580.7	–0.5740.6080.6520.6620.6650.6720.6840.689العراق20	
40.	4	.	53.	48.	80.6460.6600.6690.6750.6762	0.6	0.4580.53المغرب	2	
	0.390.690.730.3–	–0.674	80.5940.6360.6580.6660.6690.67	0.6قيرغيزستان22	
0.79	0.530.6	2.		–0.5370.6060.6390.6560.6630.6660.6680.670غيانا23	
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الجدول 2  اتجاهات دليل التنمية البشرية، 2018-1990

دليل التنمية البشرية

التغّير في الترتيب 
حسب دليل 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالتنمية البشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

8	990–20	8	0–20	020	990–20002000–20	8a	20–3	820	720	620	520	320	020	990200020	الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

40.83	.400.820.	5–0.5290.6080.6590.6620.6600.6620.6650.667السلفادور24	
600.500.30.	3	.	–	–0.656	0.6030.5380.6300.6430.6420.6470.65طاجيكستان25	
		.	360.980.98.	2	60.6470.6480.6490.65	0.4770.5460.6020.6غواتيماال26	
..060.48.	..	–	0.6430.6450.6470.65	0.5640.6260.64..كابو فيردي26	
0.770.740.99	4.	0	40.6300.6440.6490.6530.65	0.4940.5680.6نيكاراغوا26	
46.	34.	57.	43.		0.6070.6270.6370.6430.647	0.4970.58	0.43الهند29	
70.38	.	0.640.78–3–0.5790.5430.5880.6220.6370.6390.6430.645ناميبيا30	
..3	.2.060..2–30.6280.6280.6240.626	0.5050.6200.6..تيمور - ليشتي	3	
..	0.430.7..	–90.6220.6230.623	0.5640.5890.6050.6..كيريباس32	
0.73	0.62300.880.760.5	80.62	30.6	0.5080.5550.5980.6030.6هندوراس32	
..0.98....70	50.6	00.6	0.5940.6060.6	0.57....بوتان34	
65.	40.	56.	95.	45	0.3880.4700.5490.5720.5880.5990.6090.6بنغالديش35	
..	0.950.4..2–4	20.6	0.5950.5990.6060.6080.6	0.54..ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(35	
9	.	36.		3.	0.4370.4800.5460.5680.5900.5930.6030.60950.94سان تومي وبرينسيبي37	
50.39	.0.922	5.	–30.5580.5850.5960.6030.6086	0.5450.4680.5إسواتيني )مملكة(38	
20.49	.	9	.		0.7–	–30.6090.608	40.6	0.6	0.4950.5570.58	0.53الكونغو38	
49.	28.	60.	55.	2–0.3990.4660.5460.5790.5940.5980.6020.604جمهورية الو الديمقراطية الشعبية40	
..0.26....6–0.5850.5880.5920.5920.5950.597....فانواتو	4	
0.97	390.9.		30.6–0.596	0.4540.4830.5540.5780.5850.5870.59غانا42	
20.	35.	7	.2		.00	0.5590.5700.5800.5890.59	0.4240.4280.53زامبيا43	
..8	.090.	..9–0.5200.5800.5880.5930.5920.5900.588..غينيا االستوائية44	
85.	39.	3	.942.	0.5770.5842	0.5650.57	0.3490.4240.5230.55ميانمار45	
49.	05.	0.892.46	–	90.5350.5550.5660.5720.5780.58	0.3840.4كمبوديا46	
040.77.	79.	0.46–0.5620.5680.5740.5790	0.4670.4460.5330.55كينيا47	
52.	8	.	70.		6.	2–0.3800.4460.5270.5550.5680.5720.5740.579نيبال47	
..50.	2.63..	00.5470.5650.5700.5760.574	0.3940.5..أنغوال49	
0.950.432.220.44–0.4980.4520.4720.5270.5430.5490.5530.5634زمبابوي50	
2.260.84	50.7	.0–0.5480.5560.5600.5633	0.53	0.4450.4380.47الكاميرون50	
7	.	550.85.	06.		–0.4040.4490.5240.5370.5500.5560.5580.560باكستان52	
..0.970.78..4–0.4760.5240.5500.5550.5530.5550.557..جزر سليمان53	

تنمية بشرية منخفضة
0.06–98.	–40.570.88	–0.5580.5900.6440.5720.5400.5390.5440.549الجمهورية العربية السورية54	
	3.	580.80.	45.	0.5430.5430	0.5390.54	00.52	0.3770.4360.5بابوا غينيا الجديدة55	
..50.60	.	..4–30.5320.5350.5370.5390.538	0.4570.5..جزر القمر56	
92.84	.	50.5250.5290.53623.243.77	0.2450.3370.4880.5060.5رواندا57	
..25.	....2–0.4840.5200.5270.5280.5330.534....نيجيريا58	
89.	60.97	.50.5200.5220.52822.372	20.3950.4890.5030.5	0.3أوغندا59	
25.	03.	0	.80.5220.52820.592	90.5	0.3730.3950.4870.5030.5جمهورية تنزانيا المتحدة59	
9	.		670.940.9.	4–90.5240.527	0.5	0.52		0.3780.4460.4900.5موريتانيا	6	
..0.42	0.	..4–	80.52	50.5	40.5	0.4560.5040.5090.5..مدغشقر62	
45.	9	.	74.	36.	50.5200	20.5	00.5	0.3480.3980.4730.5000.5بنن63	
	460.2.	0.930.37–82	40.5	0.4860.4990.5070.5	0.4880.4440.46ليسوتو64	
0.99	6.	09.	650.40	20.5	0.4070.4540.4750.4940.5080.5	0.39كوت ديفوار65	
2	.	7	.	84.	20.36–4	00.5	0.3770.3900.4680.4940.5040.5060.5السنغال66	
60.85	.	20.500.94–3	00.5	0.4050.4260.4680.4900.5020.5060.5توغو67	
53.	570.93.	97.		0.5050.5070.507	0.4770.50	0.3320.4030.47السودان68	
0.670.600.920.72	–0.503	20.4400.4670.4830.4920.4970.50	0.4هايتي69	
84.	0.83	473.0.	3–0.4930.496	0.2980.3450.4640.4850.4900.49أفغانستان70	
..32.	4	.2..0.4460.4670.4820.4890.4920.4950	0.36..جيبوتي	7	
69.	32.	90.	79.	0.3030.3620.4370.4630.4750.4780.4820.4850مالوي72	
..66.		3.8..20.4390.4530.4600.4660.4703	0.2830.4..إثيوبيا73	
26.	350.79.	53.	0.3280.3820.4370.4480.4540.4560.4590.4660غامبيا74	
86.	67.	862.00.	0.2780.3350.4080.4390.4490.4560.4630.4662غينيا74	
..0.440.67..4–0.4630.4630.4630.4660.465	0.4220.44..ليبريا76	
0.940.59–44.	80.99	–0.3920.4320.4990.5060.4930.4770.4630.463اليمن77	
..	0.	....3–	0.4530.4570.4600.46	0.4260.44....غينيا - بيساو78	
240.70.	242.24.	–60.4290.4450.4530.4560.4590	0.3770.3330.4جمهورية الكونغو الديمقراطية79	
	2.6	5.	20.4280.4350.4420.44633.342.79	0.3960.4	70.30	0.2موزامبيق80	
74.	45.	0.992.74	–0.4260.4220.4230.4350.438	0.2700.2980.39سيراليون	8	
..0.02....	–0.434	0.4330.4250.4330.4340.43....إريتريا82	
..84.	2.74..30.4200.4290.4343	0.4	0.2860.3750.40..بوركينا فاسو82	
20.4200.4260.42702.922.720.722.22	0.3080.4030.4080.4	0.23مالي84	
29.	0.073.200.65–3–0.423	0.2950.2930.4020.4220.4270.4270.42بوروندي85	
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الجدول

2

دليل التنمية البشرية

التغّير في الترتيب 
حسب دليل 

المتوسط السنوي لنمو دليل التنمية البشريةالتنمية البشرية

)بالنسبة المئوية(القيمة

8	990–20	8	0–20	020	990–20002000–20	8a	20–3	820	720	620	520	320	020	990200020	الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

..0.35–....0	–3	40.4	80.4	0.4250.4390.4280.4....جنوب السودان86	
..2.290.89..	–	0.40	0.2980.3740.3990.4030.3980.40..تشاد87	
440.890.62.		0.4–	–	0.3620.3720.3760.38	0.3200.3070.3550.35جمهورية أفريقيا الوسطى88	
752.342.092.06.		–90.3450.3600.3650.3730.377	30.2530.3	0.2النيجر89	

األراضي أو البلدان األخرى
..........................توفالو..
..........................جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
..........................سان مارينو..
..........................الصومال..
..........................موناكو..
..........................ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.550.520.360.48—0.7790.8230.8660.8780.8860.8880.8900.892تنمية بشرية مرتفعة جدًا

00.	50.75	.	04.	—0.5680.6300.7060.7270.7380.7430.7460.750تنمية بشرية مرتفعة
34.	22.	48.	30.	—60.6250.6300.634	0.4360.4970.5750.5990.6تنمية بشرية متوسطة
32.	0.942.040.88—0.5050.507	0.3520.3860.4730.4900.4990.50تنمية بشرية منخفضة

02.	90.82	.	02.	—0.6420.6630.6740.6800.6830.686	60.57	0.5البلدان النامية
المناطق

0.900.620.460.68—0.7480.7540.7560.7580.759	0.6280.6870.73أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0.230.970.720.64—0.6520.6670.7350.7590.7700.7720.7760.779أوروبا وآسيا الوسطى

35.	8	.	48.	36.	—0.5050.5850.6070.6240.6340.6390.642	0.44جنوب آسيا
06.	03.	65.	0.50—	0.5320.5350.5390.54	0.4020.4230.4980.52جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

0.990.980.490.84—0.703	30.6760.6880.6950.6990.70	0.5560.6الدول العربية
28.	480.87.	42.	—	40.7270.7330.7370.74	0.7	90.5970.69	0.5شرق آسيا والمحيط الهادئ

48.	08.	98.	30.	—60.5200.5250.528	0.3500.3990.4850.5040.5أقل البلدان نموًا
0.350.70	0.770.9—90.7220.723	70.7	0.5950.6420.7020.7080.7الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
0.450.320.47	0.6—0.7850.8340.8730.8830.8890.8920.8940.895والتنمية

0.710.840.600.72—0.5980.6410.6970.7130.7220.7270.7290.731العالم

مالحظات

لمقارنة قيمة دليل التنمية البشرية عبر السنوات وبين البلدان، 
يمكن استخدام هذا الجدول أو البيانات المستخلصة الواردة على 

الموقع http://hdr.undp.org/en/data، التي تبّين االتجاهات 
باستخدام بيانات متسقة.

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/hdr2019_(

.)technical_notes.pdf

المتوسط السنوي لنمو 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 
 UNESCO ؛UNDESA 2019b باالستناد إلى بيانات من

 United Nations Statistics ؛Institute for Statistics 2019
 Barro and Lee ؛World Bank 2019a ؛Division 2019b

.IMF 2019 2018؛

العمود 9: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 
4 و8.

األعمدة 10 إلى 13: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في 
األعمدة 1 و2 و3 و8.

 

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين
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الهدف 10.1

دليل التنمية 
البشرية

 دليل التنمية البشرية 
معداًل بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم المساواة 
في العمر 

المتوقع

 دليل 
العمر المتوقع 

 معداًل 
بعامل عدم 

المساواة

عدم 
المساواة 

في التعليم	

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في الدخل	

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

 حصة الدخل
التي يحصل عليها

مجموع 
 الخسارة
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

b البشرية

)بالنسبة المئوية(

 معامل 
جيني القيمةالقيمة

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

 أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

 أغنى 1 
في المائة 
من السكان

7e	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	820	8d20	820	8d20	820	2020c20–5	820	820	820	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
22.38.427.5	.2.70.86023	0.9540.8896.806.73.00.9294.40.879النرويج	
932.3.		4.50.82520.325.2	90.879.	6.63.50.945	–0.9460.8826.8سويسرا2
8.	2.83	6.90.79320.925.4	68.03.40.9233.50.885–0.9420.8658.2أيرلندا3
7.	3	.		7.70.76520.724.8	3.80.9052.70.920	.78–8.3	0.9390.86ألمانيا4
........2.62.50.9709.80.77625.60.720	7	–3.2	5	0.9390.8هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
35.8	.8.827.89		7.30.76	47.93.70.9382.70.898–	.0.9380.8628أستراليا6
70.82223.223.56.827.8.		0.9380.8855.745.62.40.9442.80.892آيسلندا6
22.98.329.2	.22		3.00.8	0.9370.8746.726.62.90.9363.80.880السويد8
..4.0	....00.74525.00.750.		2.82.50.952	4	–3.3	0	0.9350.8سنغافورة9

0.82622.823.06.228.2	.2	0.9264.90.862	.0.9330.8706.826.73هولندا0	
2.828.2	40.82923.323.8.		3.00.892	46.03.60.90	.0.9300.8736الدانمرك		
	.623.422.47.327	0.40.8	2.30.894	0.9250.8765.375.23.00.92فنلندا2	
3.634.0	8.925.3		8.20.75	52.70.867	48.54.60.9–8.8	0.9220.84كندا3	
..8.2....6.40.740	56.40.863	4.30.9	.49–0.8369.2	0.92نيوزيلندا4	
733.2.		9.725.4	7.00.750	0.9032.80.890	.0.9200.8458.208.04المملكة المتحدة5	
5.	5.230.620.24	2.86.30.8485.50.84926.60.702	3	–3.4	0.9200.797الواليات المتحدة األمريكية5	
422.622.26.727.7	40.8.		27.70.824	90.8497.637.63.60.9	0.9بلجيكا7	
............................7	0.9ليختنشتاين8	
 f	0.432.	f24.7 f 20.3	60.8366.30.85.	53.62.90.963	50.8823.6	0.9اليابان9	

23.88.230.5	.	5.90.7802	03.00.845	40.8437.737.53.70.9	0.9النمسا20
33.8	.9.325.49	7	6.60.8	9.33.40.9238.00.738	0.9090.8229.5لكسمبرغ	2
38.9..5.927.7		0.23.30.9353.70.84423.70.67	3–0.8	0.9060.809إسرائيل22
6.	2.23	220.323.8	8.50.70220.20.7	3.93.00.938	9–4.3	0.9060.777جمهورية كوريا22
06.725.4.	2	.0.79224	.42.20.8749	4.72.90.9		0.9020.8584.8سلوفينيا24
7.526.29.836.2	90.692.	0.6832	.7	4.03.00.947	3	–4.3	0.8930.765إسبانيا25
9.525.9	.40.8809.20.78924.422.	24.53.00.884	0.8504.6	0.89تشيكيا26
0.832.7	4.40.77720.726.6	0.737	.3.80.9269	.9	0.8099.2	0.89فرنسا26
729.4.		923.6.	2.50.7742	56.70.763	58.067.94.60.9	0.8850.8مالطة28
8.025.77.535.4	30.700.	00.7062.		0.944	.83.		4–	.2	0.8830.776إيطاليا29
5.50.73020.024.47.032.7	0.862	.87.297.03.60.8692	0.8820.8إستونيا30
20.027.48.634.0	4.30.75	00.722.		9.63.60.902	0.8730.7889.7قبرص	3
2.530.8	324.6.	4.40.7272		48.04.30.8625.20.82	.8	0.8720.80بولندا32
0.836.0	7.726.2		9.50.67	2.80.727	93.50.922.		5–2.2	0.8720.766اليونان32
7.728.67.037.4	80.673.	04.30.8522	0.55.50.8		–0.9	0.8690.775ليتوانيا34
..22.8........8.20.606	5.20.843........0.866اإلمارات العربية المتحدة35
............0.00.637	............0.857أندورا36
20.95.226.5	.70.76423.				60.8.	5.00.839	.0.8570.8046.286سلوفاكيا36
..9.7	........	8.00.65	6.40.792........0.857المملكة العربية السعودية36
7.634.2	.9.426	8.50.686	38.85.40.8032.60.849	.0.8540.7769التفيا39
8.727.37.435.5	0.697	.8	5.80.639	8	2.43.50.9	6–2.7	0.8500.742البرتغال40
..29.0........80.583.		5.70.872........0.848قطر	4
4.437.923.746.6	32.70.548		2.00.7	7.06.30.866	4	–7.8	0.8470.696شيلي42
................7.60.792........0.845بروني دار السالم43
23.87.730.4	.	2		0.7	.6	0.8450.7778.087.84.20.8363.20.790هنغاريا43
..8.0	........22.70.570	5.50.83........0.838البحرين45
	.	5.20.69720.423.27.63	4.30.8594.90.757	.0.8370.7688.348كرواتيا46
..9.5	....4	0.7	.90.64420.		2.06.70.827	3–	.3	0.8340.725ُعمان47
40.6..5.329.4	3.68.60.7956.20.79025.80.579	4–4.0	4	0.8300.7األرجنتين48
8.029.720.237.7	8.70.679	0.807	.0.7493	.9.67	0.8240.7439.9االتحاد الروسي49
25.4..3.	2	.0.80.69224	70.7656.466.34.40.8033.70.806	0.8بيالروس50
27.5..0.30.73223.423.0		7.70.7563.20.79	.47	.70.7597	0.8كازاخستان50
7.828.88.437.4	0.7936.30.75423.90.607	.6	.2	2.50	4	60.7	0.8بلغاريا52
9.	4.60.66720.825.76.43	60.7468.658.53.60.8427.40.738	0.8الجبل األسود52
6.924.76.835.9	0.86.30.8065.30.72220.70.656	2	.		60.725	0.8رومانيا52
............90.829.	............4	0.8باالو55
........5.98.70.8305.50.73033.60.509	0	–7.0	30.675	0.8بربادوس56
4.039.5	6.529.7		98.20.68422.00.62	2.77.90.8	3.00	0.8080.703أوروغواي57
..9.9	........0.487	.5.90.80222........0.808الكويت57
9.	23.44	.5.632	6.50.59422.60.645	9.00.804	.6	8–6.2	0.8060.675تركيا59
............6.30.694	6.80.77........0.805جزر البهاما60
0.	4.54	3.	5.93	....0.627	.2	0.809	.6........0.804ماليزيا	6
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الهدف 10.1

دليل التنمية 
البشرية

 دليل التنمية البشرية 
معداًل بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم المساواة 
في العمر 

المتوقع

 دليل 
العمر المتوقع 

 معداًل 
بعامل عدم 

المساواة

عدم 
المساواة 

في التعليم	

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في الدخل	

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

 حصة الدخل
التي يحصل عليها

مجموع 
 الخسارة
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

b البشرية

)بالنسبة المئوية(

 معامل 
جيني القيمةالقيمة

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

 أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

 أغنى 1 
في المائة 
من السكان

7e	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	820	8d20	820	8d20	820	2020c20–5	820	820	820	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

46.8..5.239.9	29.30.590....9.60.742........	0.80سيشيل62
تنمية بشرية مرتفعة

................4.90.699	........0.799ترينيداد وتوباغو63
6.428.5	.0.54622.523	.928	0.7	.78	3.74.90.8	4–4.4	0.7990.685صربيا63
6.340.0	6.630.9		9.70.63	39.20.7895.00.706.		55.		0.7970.706إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
35.8	.9.229.07		8.20.67	3.20.634	3.69.40.765	3.70	0.7960.688موريشيوس66
49.9..537.7.		0	036.50.5	2.50.6	2.00.790	320.3	–2.	0.7950.6262بنما67
48.3..2.837.0			32.20.5		4.70.6	0.859	.8.07	7–8.7	0.7940.645كوستاريكا68
22.96.429.0	.22	3.20.63	2.30.665	0.97.20.835	0.98	0.705	0.79ألبانيا69
37.9..7.428.9	67.90.7593.20.82823.60.526.		2.05	0.7860.692جورجيا70
39.8..7.732.9	00.567.	37.40.7002	87.00.8.		4	.2	0.7800.686سري النكا	7
............0.90.704	0.857	.5........0.778كوبا72
............................0.777سانت كيتس ونيفس73
................5.80.824........0.776أنتيغوا وبربودا74
6.233.0	.9.825	7.00.58620.20.584	4.25.40.833	2–4.4	0.7690.658البوسنة والهرسك75
43.4..5.534.8	8.50.55836.30.498	0.50.757	8.	72	–0.7670.59522.5المكسيك76
8.428.420.236.5	8.30.54323.80.585	6.77.90.807	4–6.9	0.7650.635تايلند77
................6	20.7.		........0.763غرينادا78
928.353.3.	0.64	0.90.76323.80.52536.70.473	2323.8–0.57424.5	0.76البرازيل79
2.439.020.549.7	0.70.78520.30.54536.20.468	622.4	–	.0.58523	0.76كولومبيا79
33.6..7.40.56520.828.4	0.7600.6859.999.78.70.7722.90.737أرمينيا	8
43.3..4.432.3		0.56728.30.52	.8	0.80.776		.9	5–9.4	2	0.7590.6بيرو82
27.6..22.9	.40.65823.		0.74933.70.448	.4	9.7	8–0.7590.60420.4الجزائر82
7.324.85.835.6	0.50.62320.30.585	2.97.90.789	5	.3	0.7590.660مقدونيا الشمالية82
44.7..33.8	.4	6.50.59630.50.485	50.773.		9.5	4–9.9	0.7580.607إكوادور85
3.938.6	7.029.4	70.57327.40.558.		5.77.90.803	4	.6	0.7580.636الصين85
........3.90.7005.30.6578.90.692	39.3	0.7540.6839.4أذربيجان87
25.0..2.	6.57.40.7403.60.7688.50.60524.52	6.52	0.7500.70أوكرانيا88
45.7..3.935.4	0.545	.0.53228	.9	7.00.688	4.	82–5.	0.7450.5842الجمهورية الدومينيكية89
2.	5..038.6.			2.60.58427.40.52		0.60.77	6.9	7.24	7	0.7450.6سانت لوسيا89
32.8..25.6	.8.90.57320	32.80.442	420.29.00.79–0.7390.58520.8تونس	9
32.3..5.70.59620.425.6	90.646.		0.664	.3	3.6	0	3.6	0.7350.635منغوليا92
8.	20.624.823.43....7.40.8396.20.566........0.730لبنان93
53.3..5.	0.94	........		9.40.6	........0.728بوتسوانا94
................5	30.7.		........0.728سانت فنسنت وجزر غرينادين94
........0.00.7535.60.65332.00.449	5.9	6.73	0.7260.604جامايكا96
........0	0.6658.80.63825.20.5	.7	7.0		7.3	0.7260.600فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
48.8..3.239.2	939.50.435	0.5	.8	8	3.80.7	423.8	–0.7240.54524.7باراغواي98
............................0.724دومينيكا98
........37.30.453	5.60.55	2.80.692	9.	92–0.7200.55722.7سورينام98
36.7..8.829.7	........4.90.620	........0.724فيجي98

33.7	.6	7.90.54720.327.5	5.40.574	0.60.748	4.7			4.7	7	0.7230.6األردن02	
........5.90.58237.90.400	0.745	.		6.	82–0.7200.55822.6بليز03	
g29.9 g..38.4 g 7.4		520.46.00.84829.30.39925.80.54–0.	90.5682	0.7ملديف04	

37.6..8.229.7	....0.40.7004.50.736	........7	0.7تونغا05	
	.40..3.	6.83	0.495	.0.59928	.0	5.30.666	7.8		8.2	20.582	0.7الفلبين06	
25.9	.76.	2	.4.00.54924	7.30.656	0.39.60.72		0.42	0.638		0.7جمهورية مولدوفا07	
............3	3.90.6830.70.7	........0	0.7أوزبكستان08	
........7.923.40.5673.60.60626.80.564		8.5	00.579	0.7تركمانستان08	
................0.737	.9........0.708ليبيا0		
	.38..7.529.5	0.570	.20		8.20.5	3.90.682	7.4	7.46	0.7070.584إندونيسيا			
38.7..3.	7.93	....0.00.7364.90.666	........0.707ساموا			
9.263.0	7.30.59657.70.3057.250.5	9.20.545	4.	73	–0.7050.46334.4جنوب أفريقيا3		
44.0..7.	3.63	20.00.55229.70.449		22.50.6	.624–0.7030.53324.2بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(4		
38.0..6.827.7	20.602.	422.522.80.54923.50.4862–0.7020.54422.5غابون5		
8.	3	.9	927.8.	0.37636.50.4492	.60.70538.		828.7–0.7000.49229.7مصر6		

تنمية بشرية متوسطة
............4.30.677............0.698جزر مارشال7		
35.3..	.8.827			0.5	.8	5	7.60.5		2.90.74	6.2	6.38	0.6930.580فييت نام8		
5.833.7	9.225.2	6.60.500	90.582.		2.00.730	3.5	6	3.5	0.6900.597فلسطين، دولة9		
923.722.029.5.	2.70.6642	5.90.65329.70.389	9.4	9.83	0.6890.552العراق20	
39.5..9.	7.43	0	70.5.	2....3.00.756	........0.676المغرب	2	
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الجدول

3

الهدف 10.1

دليل التنمية 
البشرية

 دليل التنمية البشرية 
معداًل بعامل عدم المساواة

معامل عدم 
المساواة 
بين البشر

عدم المساواة 
في العمر 

المتوقع

 دليل 
العمر المتوقع 

 معداًل 
بعامل عدم 

المساواة

عدم 
المساواة 

في التعليم	

دليل التعليم 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

عدم 
المساواة 

في الدخل	

دليل الدخل 
معداًل 

بعامل عدم 
المساواة

 حصة الدخل
التي يحصل عليها

مجموع 
 الخسارة
)بالنسبة 
المئوية(

الفارق عن 
الترتيب حسب 
دليل التنمية 

b البشرية

)بالنسبة المئوية(

 معامل 
جيني القيمةالقيمة

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

 أفقر 40 
في المائة 
من السكان

أغنى 10 
في المائة 
من السكان

 أغنى 1 
في المائة 
من السكان

7e	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	820	8d20	820	8d20	820	2020c20–5	820	820	820	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

27.3..2.20.46523.623.3	30.7005.00.697.		09.5239.5	0.6740.6قيرغيزستان22	
........0.490	.0.70.53725	9.00.620	8.3	8.54	0.6700.546غيانا23	
38.0..	.7.429	23.20.492	0.40	.529	2.50.7	6.	2	9.	2	0.6670.52السلفادور24	
34.0..9.426.4	4.50.459	6.70.6526.00.632	2.4	2	2.5	0.6560.574طاجيكستان25	
48.3..38.0	.3	030.80.35335.40.420	4.60.7	226.9–0.47227.4	0.65غواتيماال26	
47.2..........0	323.70.4	2.20.7	........	0.65كابو فيردي26	
46.2..4.337.2	4	0.72625.70.42029.20.4	.3	22.7	23.0	0.50	0.65نيكاراغوا26	
335.7.	2	.9.830	8	8.80.5	038.70.342	9.70.6	25.7	0.6470.47726.3الهند29	
	.59..8.647.3	0.52025.00.43753.60.32	.433.622	–735.3	0.6450.4ناميبيا30	
28.7..3.60.56422.824.0	70.59344.90.273.	526.72–0.6260.45028.0تيمور - ليشتي	3	
................24.70.557........0.623كيريباس32	
50.5..037.7.		3.30.73526.60.36934.90.369	0.6230.46425.5025.0هندوراس32	
37.4..7.527.9	70.25720.00.539.	0.6564	.7	326.3–	.70.45027	0.6بوتان34	
32.4..026.8.	5.70.4722	7.30.66637.70.320	40.46524.3423.6	0.6بنغالديش35	
	.40..6.229.7	26.40.402....6	0.6	.6	........4	0.6ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(35	
30.8..24.2	.	4.90.4382	8.30.463		7.00.64	6.7	0	6.7	0.6090.507سان تومي وبرينسيبي37	
.5 g	g40.0 g..5 5.		37.90.426		0.4	.0.45424	.429.025–0.6080.43029.3إسواتيني )مملكة(38	

48.9..2.437.9	00.423.	0.6080.45625.0224.922.80.52620.90.4263الكونغو38	
36.4..29.8	.9	30.33020.30.499.	0.6040.45424.9324.722.60.5673جمهورية الو الديمقراطية الشعبية40	
37.6..7.829.4	9.70.405	....4.40.663	........0.597فانواتو	4	
43.5..4.332.2	9	34.90.36425.30.4		24.20.5	.328–0.5960.42728.3غانا42	
	.57..70.44848.60.2788.944.4.	632.326.50.4922–0.39433.4	0.59زامبيا43	
................34.60.386........0.588غينيا االستوائية44	
	.38..7.	8.63	9.90.490	0.5840.44823.2323.222.80.55726.90.330ميانمار45	
........4.30.464	0.62527.30.346	.8	9.9	2		.0.46520	0.58كمبوديا46	
40.8..6.	6.53	0.345	.0.5790.42626.3026.222.50.55322.90.40633كينيا47	
32.8..920.426.4	6.30.4	40.90.296	7.50.64	0.5790.43025.8324.9نيبال47	
f32.3 f..42.7 f 5.0	732.00.42734.30.32728.90.432.	23–8.	0.5740.3923أنغوال49	

43.2..5.333.8	6.80.47327.00.362	0.5630.43522.8722.724.20.480زمبابوي50	
46.6..3.035.0	33.50.39833.00.37835.90.338	.634–	.34	0.5630.37الكاميرون50	
33.5..28.9	.	7.20.4942	30.229.90.50843.50.230	–	.	0.5600.3863باكستان52	
	.37..8.429.2	9.40.366	....4	0.7	.2	........0.557جزر سليمان53	

تنمية بشرية منخفضة
..4.7	............3.00.693	........0.549الجمهورية العربية السورية54	
.9 g	.0 g..4	g3 	.5	....50.382.		7	0.5	.24........0.543بابوا غينيا الجديدة55	

45.3..3.633.7	2	2244.228.90.48347.60.24956.00.2–0.5380.29445.3جزر القمر56	
43.7..5.835.6	9.50.60329.30.32436.40.286	28.4	–0.5360.38228.7رواندا57	
g32.7 g..43.0 g 	.5	28.20.426	0.30	.0.33238	.534.537–0.5340.34934.6نيجيريا58	

42.8..5.934.2	24.90.325	27.90.37	0.5280.38726.7426.727.20.48أوغندا59	
37.8..0.	8.53		727.00.30922.40.39	0.5280.39724.9724.925.30.5جمهورية تنزانيا المتحدة59	
32.6..9.924.9	3	40.80.23024.60.4	830.00.48.	3		.0.5270.35832موريتانيا	6	
42.6..5.733.5	8	0.56735.00.32020.40.3	.	0.38625.8625.52	0.52مدغشقر62	
47.8..2.837.6	5	543.70.26832.00.3	636.934.90.4–	.0.5200.32737بنن63	
54.2..09.640.9	0.3	.	90.3984.	0.3472	.80.35032.5332.033	0.5ليسوتو64	
5.	4	.7	9.	5.93	335.033.30.38447.40.23224.40.409–35.8	60.33	0.5كوت ديفوار65	
40.3..0.	6.43		9027.70.38	.20.57846.00.	62.	40.34732.523	0.5السنغال66	
	.43..6.	4.53	3	0.3	.425	530.50.43638.90.3.	763.	30.3503	0.5توغو67	
g26.7 g..35.4 g 8.5	9533.00.372	.34.327.40.50442.50	0.5070.33234.6السودان68	

	.	4..2.	5.83			740.032.20.45537.30.27950.40.2–0.5030.29940.5هايتي69	
............45.40.225	28.30.49........0.496أفغانستان70	
6.	4..5.832.3		27.70.39....23.40.549........0.495جيبوتي	7	
44.7..	.6.238	0.50528.40.32832.40.250	.0.4850.34628.7528.625مالوي72	
	.39..4.	7.63	3.40.377	89	.0.4700.33728.4527.324.90.53443.50إثيوبيا73	
35.9..9.028.7	50.279.	953	.836.428.50.45949.30–0.4660.29337.2غامبيا74	
33.7..9.826.4	0.388	.7	76	.30.43548.30.	32.23	–033.4	0.4660.3غينيا74	
35.3..	.8.827	22.70.273	829.80.47242.90.24.	432.323	0.4650.3ليبريا76	
5.736.7	8.829.4	5	80.3.	872	.0	.8530.924.70.53446.	63	0.4630.3اليمن77	
50.7..2.842.0	90.23337.90.260.	537.432.30.3964–0.28837.5	0.46غينيا - بيساو78	
	.42..5.532.0	0.39728.50.35428.20.225	.0730.936.	63	0.4590.3جمهورية الكونغو الديمقراطية79	
54.0..845.5.		0.4460.30930.7430.729.80.43433.80.25728.40.265موزامبيق80	
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دليل التنمية 
البشرية
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)بالنسبة 
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 أفقر 40 
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من السكان
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في المائة 
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في المائة 
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7e	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	7e20	0–20	820	8d20	820	8d20	820	2020c20–5	820	820	820	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

34.0..9.826.9	7.70.326	4	334.639.00.32246.90.2–0.4380.28235.7سيراليون	8	
................40.556.	2........0.434إريتريا82	
35.3..7.30.35420.029.6	83	.39.20	529.532.00.43	.0.4340.30330بوركينا فاسو82	
g25.7 g..33.0 g 	.20	5.40.38	76	.2330.436.70.37939.20.	0.4270.2943مالي84	

38.6..0.	7.93	529.628.50.45439.50.25320.90.225	.0.4230.29630بوروندي85	
g33.2 g..46.3 g 2.5	8232.30.274	.36.036.20.36939.60	–	.30.26436	0.4جنوب السودان86	

43.3..4.632.4	6428.40.307	.37.440.90.30943.00	–0.25037.7	0.40تشاد87	
f46.2 f..56.2 f 0.3	57	.49.20	0.30234.50.23	.340.	4	–6.	0.2224	0.38جمهورية أفريقيا الوسطى88	

34.3..9.627.0	6.40.279		6	.0.3770.27227.9327.430.90.44735.00النيجر89	
األراضي أو البلدان األخرى

	.39..7.430.7	......0.5	..............توفالو..

................50.709.		..........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..

..............................سان مارينو..

................38.90.348..........الصومال..

..............................موناكو..

........23.90.592..................ناورو..
مجموعات دليل التنمية البشرية

—4.9	8.227.6	9.30.730	0.55.20.8687.00.796	—0.7	0.8920.796تنمية بشرية مرتفعة جدًا
—..	.	6.63		4.80.56327.90.54	0.00.764	7.6	—7.9	5	0.7500.6تنمية بشرية مرتفعة

—..9.429.9	9.60.502	25.420.50.60436.30.342—0.6340.47025.9تنمية بشرية متوسطة
—..	.6.432	25.00.368	30.930.40.44237.40.26—	.	0.5070.3493تنمية بشرية منخفضة

—..7.630.8	6.60.65525.60.43524.30.532	22.2—0.6860.53322.3البلدان النامية
المناطق

—..37.3	.3		0.49	.9.50.55334	60.754.		7.	2—0.7590.58922.3أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—..9.926.7	6.80.634	69.70.7538.30.682.		—7.		0.7790.688أوروبا وآسيا الوسطى

—..9.929.7	8.40.520	37.50.340		25.320.20.6—0.6420.47625.9جنوب آسيا
—..5.433.8	30.429.70.44534.00.30827.60.387—0.37630.5	0.54جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—..20.626.9	5.00.67932.50.38625.00.57	24.2—24.5	0.7030.53الدول العربية
—..7.229.5	3.50.55025.60.560	6.39.80.766	—6.6	8	0.6	0.74شرق آسيا والمحيط الهادئ

—..	.	7.63	036.30.27522.50.383	28.426.30.5—0.5280.37728.6أقل البلدان نموًا
—......9.70.50334.30.496	6.60.665	23.6—0.7230.54924.0الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
—4.2	8.028.0	7	45.30.8808.00.78320.90.7.		—7.			0.8950.79والتنمية

—..7.730.2	20.114.70.69022.30.49223.30.586—0.7310.58420.2العالم

مالحظات
قائمة المسوح المستخدمة لتقدير عوامل عدم المساواة متاحة  	

.http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI على الموقع

للبلدان التي شملها حساب دليل التنمية البشرية معداًل بعامل  	
عدم المساواة.

حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى جداول  	
.UNDESA 2019b الحياة للفترة 2015-2020 من

بيانات عام 2018 أو آخر البيانات المتوفرة. 	

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

بيانات عام 2008. 	

بيانات عام 2009. 	

تعاريف

دليل التنمية البشرية: دليل مركب يقيس متوسط اإلنجازات في 
ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية، 

والمعرفة، والمستوى المعيشي الالئق. وتتضمن  
http://hdr.undp.org/sites/( تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

.)default/files/hdr2019_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

.)hdr2019_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 
أبعاد ثالثة أساسية للتنمية البشرية.

عدم المساواة في العمر المتوقع: عدم المساواة في توزيع العمر 
المتوقع باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول الحياة المقدرة 

باستخدام دليل أتكينسون لعدم المساواة.

دليل العمر المتوقع معداًل بعامل عدم المساواة: دليل العمر المتوقع 
في دليل التنمية البشرية معداًل بعامل عدم المساواة في توزيع العمر 

المتوقع باالستناد إلى البيانات المستمدة من جداول الحياة 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 في دليل 
التنمية البشرية  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.

حصة الدخل: نسبة الدخل )أو االستهالك( التي تعود إلى المجموعة 
المحددة من السكان.

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 إلى بيانات 
من UNDESA 2019b؛ UNESCO Institute for Statistics 2019؛ 

 World Bank ؛United Nations Statistics Division 2019b
.IMF 2019 ؛Barro and Lee 2018 2019؛a

العمود 2: حسابات المتوسط الهندسي للبيانات الواردة في دليل 
العمر المتوقع معداًل بعامل عدم المساواة، ودليل التعليم معداًل بعامل 
عدم المساواة، ودليل الدخل معداًل بعامل عدم المساواة، باستخدام 
http://hdr.undp.org/( 2 المنهجية المفّصلة في المالحظة الفنية

.)sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

العمود 3: حسابات باالستناد إلى البيانات الواردة في العمودين 1 و2.

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: المتوسط الحسابي لبيانات عدم المساواة في العمر 
المتوقع، وعدم المساواة في التعليم، وعدم المساواة في الدخل، 

http://hdr.( 2 باستخدام المنهجية المفّصلة في المالحظة الفنية
.)undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

العمود 6: حسابات باالستناد إلى جداول الحياة الموجزة من 
.UNDESA 2019b

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 عن 

الدخل وظروف المعيشة، وقاعدة بيانات توزيع الدخل في العالم 
الصادرة عن البنك الدولي، ومركز دراسات التوزيع والعمل والشؤون 

االجتماعية )CEDLAS(، وقاعدة بيانات البنك الدولي االجتماعية 
واالقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، والمسوح الديمغرافية 

والصحية التي تجريها شركة ICF Macro، والمسوح المتعددة 
المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف، باستخدام المنهجية 

http://hdr.undp.org/sites/( 2 المفّصلة في المالحظة الفنية
.)default/files/hdr2019_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.

.World Bank 2019a :15األعمدة 12 و13 و

.World Inequality Database 2019 :14 العمود

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين
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الدراسة

 متوسط سنوات 
الدراسة 

النصيب التقديري للفرد من 
الدخل القومي اإلجمالي	

المجموعةbالقيمة

)بمعادل القوة الشرائية بدوالر 2011()بالسنوات()بالسنوات()بالسنوات(القيمة

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

8	820	8c20	8c20	8c20	8c20	820	820	820	820	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
2.560,28375,688 e	2.6	7.4	d 8.8	0.9460.95584.380.3	0.990النرويج	

3.649,27569,649	2.7	6.3		.6	7.	0.96320.9240.95985.58سويسرا2
66,583	2.3 f44,92	2.7 f	8.7 d	d 8.9	0.97520.9290.95383.780.4أيرلندا3
4.638,47055,649	3.7	7.2	7.0	0.96820.9230.95383.678.8ألمانيا4
e 2.543,85279,385	6.		6.6	6.4	8.	90.95487.68	0.96320.9هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4

2.6 f35,90052,359	2.7 f	.6 d	d2 322.6.	0.9260.94985.38	0.975أستراليا6
2.7 f39,24655,824	2.3 f	8.0 d	d 320.4.	0.95484.48	0.96620.92آيسلندا6
953,979	,9	2.34	2.5	8.0 d	d 9.6	0.9280.94584.480.9	0.982السويد8
e 63	,2.074,60092		.			.6	6.5	3.	85.68	0.9290.94	0.988سنغافورة9

2.540,57359,536	.9		7.8	d 8.3	60.94783.880.4	0.96720.9هولندا0	
,02656,732	2.44	2.7	8.4 d	d 9.8	0.9200.93882.878.8	0.980الدانمرك		
2.335,06648,689	2.6	8.5 d	d 	.0.9200.92984.678.920	0.990فنلندا2	
	852,22		 f35,	3.	f 3.5	5.6	6.6	60.92684.380.3	0.9	0.989كندا3	
2.8 f26,75443,745	2.6 f	7.9	d 9.7	0.96320.9020.93683.980.4نيوزيلندا4	
	3.0 g28,52650,77	2.9 g		7.	d 8.0	0.96720.9040.93583.079.5المملكة المتحدة5	
	3.444,46568,06	3.5	5.7	6.9	476.3.	50.9238	0.9		0.99الواليات المتحدة األمريكية5	
.934,92852,927		.6		8.8 d	d 20.6	.83.879	0.97220.9040.93بلجيكا7	
........	.6	3.4	............ليختنشتاين8	
2.6 h28,78453,384	h 3.0	5.3	5.2	3.	0.92387.58	0.90	0.976اليابان9	
860,303	3.032,6	2.3	6.0	6.6	0.96320.8950.92983.879.0النمسا20
 e	2.6 g53,00677,85	g 8.			.4	4.3	84.280.0	0.97020.8930.92لكسمبرغ	2

642,792	3.024,6	3.0	5.4	6.6		.	784.48	0.9	0.97220.89إسرائيل22
	2.923,22850,24	5.		6.9	5.8	0.93430.8700.93285.879.7جمهورية كوريا22
2.328,83235,487	2.2	6.7	d 8.2	0.9020.89983.978.4	003.	سلوفينيا24
0.028,08642,250	7.59.7	d 8.2	80.7	.0.8820.89986		0.98إسبانيا25
439,327		,3.024	2.5		.6	7.6	876.6.	0.8820.8978	0.983تشيكيا26
0	633,00248,5.		2.		5.2	5.8	0.8830.89785.479.6	0.984فرنسا26
8	625,02344,5.		0.		5.4	6.4	80.5	.0.96520.8670.89984مالطة28
46,360	0.5 g26,47	g 0.0	5.9	6.6		.	0.96720.8660.89585.48إيطاليا29
2.6 f22,99938,653	f 3.4	5.3	6.8		.0.8860.87282.674	6	0.	إستونيا30
38,404	2.227,79	2.0	4.3		.5	0.8650.88082.978.7	0.983قبرص	3
87633,739,	2.32	2.3	5.6	7.3	0.8740.86782.474.6	009.	بولندا32
9,74730,264	0.8	0.3	7.5		.7	0.96320.8540.88784.579.6اليونان32
3.0 g25,66534,560	g 3.0		.6	6.9		.270.	02820.8800.8568.	ليتوانيا34
e 85,772		2.09.824,2	3.4	4.3		.0.96520.8320.86279.277اإلمارات العربية المتحدة35

....0.2		.0	................أندورا36
2.7 f23,68338,045	f 2.5		.4	5.0	0.8520.85980.873.8	0.992سلوفاكيا36
6672,328	8,	 g	0.	7.6 g9.0 g	g 5.8	0.87950.7840.89276.673.8المملكة العربية السعودية36
,520	,8573	2.5 f2	f 	.3	5.3	6.7		.03020.8650.84079.970.	التفيا39
6.49.29.223,62732,738	6.2	0.8430.85684.778.8	0.984البرتغال40
e 27,774	9.357,209	.			.			.4	979.0.	04320.8730.8378.	قطر	4

28,933		5,2	0.6	0.3	6.3	6.8	0.96220.8280.86082.477.6شيلي42
 e	486,07	 h65,9	h9. 	.4.09	4.8	0.8370.84877.074.6	0.987بروني دار السالم43

033,906	0,	2	.2	7.		4.8	5.4		.73	.0.8360.85080	0.984هنغاريا43
8,42252,949	g9.5 g 4.79.3		.6	0.93730.8000.85478.376.3البحرين45
26,960	9,44	2.0 g	g 0.9	4.3	5.7		.575.	0.8320.8428	0.989كرواتيا46
43550,238,		0.69.4		.4	5.5	75.9	.80	0.94330.7930.84ُعمان47
9	2,08423,4	0.5 f	0.7 f	6.4	d 8.9		.80.82879.973	0.8	0.988األرجنتين48
9,96930,904	 g	2.	g 9.		5.2	5.9	677.666.9	0.8280.8	5	0.	االتحاد الروسي49
6	3,92320,6	2.4 i	i 2.2	5.0	5.7	79.469.4		0.8200.8	0	0.	بيالروس50
97	6,49228,	.7 h		h 9.		4.9	5.6	577.368.8	40.8	0.8	0.999كازاخستان50
23,905	5,62	8.		9.		4.6	5.0	4.	878.57	20.8	0.8	0.993بلغاريا52
4,45720,634	2.0 g	g 0.7	4.7	5.3	0.82979.274.3	0.96620.80الجبل األسود52
9,48728,569	3.		0.6	3.9	4.6	79.472.5	0.8090.82	0.986رومانيا52
........5.0 g	g 6.3	............باالو55
8,292	3,686	0.3 j	0.9 j	3.8 g	g 6.6	60.80880.477.7	0.8	0	0.	بربادوس56
24,292	4,90	9.08.4	.5		.7	474.0.	00.7978	0.8	6	0.	أوروغواي57
e 2.98.06.949,06785,620	4.3	0.8020.80376.574.7	0.999الكويت57

37	34,	5,92	6.9 g6.98.4	g 5.9	0.83480.374.4	0.92440.77تركيا59
.4 g22,83034,288		g 7.		....5.	75.97........جزر البهاما60
0.320,82033,279	0.0		.3	3.8		.578.274	0.97220.7920.8ماليزيا	6
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........4.7	6.2	77.369.8........سيشيل62
تنمية بشرية مرتفعة

0.9 i22,26634,878	 i	.		2.0 g	g 3.8	70.8	.0.7980.79676	002.	ترينيداد وتوباغو63
7,995	2,549	6.		0.7	4.3	5.3	0.7890.80878.573.3	0.976صربيا63
5,80930,250	.0	4.89.9	4.6	0.87450.7270.83277.775.4إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
,385	3	4,26	h9.5 h 4.49.3	5.5	5.	0.97420.7820.80378.47موريشيوس66
0624,788	6,	h9.9 h 0.4		.2	3.3	675.2.	0.7940.7908	005.	بنما67
5	9,0	0,566	4.98.88.5	5.8	0.7820.80082.777.5	0.977كوستاريكا68
4,725		0.2 j9,78	j 4.89.9	5.8	20.7790.80280.276.8	0.97ألبانيا69
2,929	2.86,505	2.8	5.2	5.7	78.069.2	0.7750.79	0.979جورجيا70
6,852	.6 g6,766		g 0.5	3.7	4.2	73.4	.0.93830.7490.79980سري النكا	7
0,625	.7 g5,035		g 8.		3.9	4.8	0.94830.7530.79480.776.8كوبا72
........3.5 g	g 3.8	............سانت كيتس ونيفس73
.........8 g		g 	.3	78.075.7........أنتيغوا وبربودا74
23	7,	0.98,432	3.5 k8.6	k 3.9	0.92440.7350.79679.774.8البوسنة والهرسك75
25424,286,		4.08.48.8	4.6		.77.872	0.95720.7470.78المكسيك76
8,033	9	4,3	4.5 g7.58.0	g 4.8	0.7630.76680.773.2	0.995تايلند77
........6.2	7.0		.74.970........غرينادا78
7,827	0,432	g7.6 g 	.5.08	5.8	79.472.0	0.7570.76	0.995البرازيل79
5,656	0,236	4.38.58.2	4.9	0.7550.76579.974.3	0.986كولومبيا79
	2,58	.86,342		.8		2.8 g	g 3.6	2.	0.97220.7460.76778.47أرمينيا	8
5,854	3.78.79.78,839		.4	20.7380.77679.373.8	0.95بيرو82
	0322,98	4.5 g7.7 i8.3 i4,	g 4.9	0.86550.6850.79277.975.5الجزائر82
6,279	0.2 i9,464	i 3.39.2	3.6	0.94730.7370.77877.773.7مقدونيا الشمالية82
2,960	9	7,3	 g8.99.	4.	g 5.7		.0.7480.76379.674	0.980إكوادور85
0	9,4	2,665	3.7 g7.5 j8.3 j	g 	.4	74.5	.79	0.77	20.74	0.96الصين85
0.89,84920,656	0.2	2.5	2.4	0.94030.7280.77475.370.3أذربيجان87
0,232	.3 j6,064		.3 j		4.8 g	g 5.2	0.7450.74976.767.0	0.995أوكرانيا88
8,974	76	,		3.58.37.6	4.8	0.7440.74277.270.8	003.	الجمهورية الدومينيكية89
4,046	3.6 g8.88.29,085	g 4.2	0.97520.7340.75377.474.7سانت لوسيا89
6,722	g7.9 g4,737 4.46.4	5.8	0.89950.6890.76778.574.5تونس	9
	,93		0.5 g9.9 g9,666	3.7 g	g 4.8	20.7460.72474.065.6	03.	منغوليا92
7,530	l8.9 l4,667 68.5.		4.			.50.6780.76280.877	0.89لبنان93
7,854	76	4,	2.6 g9.2 j9.5 j	g 2.8	72.066.2	0.7230.73	0.990بوتسوانا94
4,780	5	3.4 g....8,6	g 3.7	75.070.2........سانت فنسنت وجزر غرينادين94
0.0 g9.5 g6,3269,559	2.4 g	g 3.9	90.72976.072.8	0.7	0.986جامايكا96
,546		0.06,655	0.7	.8 g		g 3.8	68.4	.976	0.7280.7	3	0.	فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
	5,00	2.2 g8.58.48,325	g 3.2	00.73476.372.2	0.96820.7باراغواي98
........................دومينيكا98
5,868	2.4 g9.09.27,953	g 3.4	74.968.4	00.73	0.97220.7سورينام98
2,292	0.7 h5,839	h 0.		....69.265.6........فيجي98

3,668	0.7 h2,734	0.2 h	.6 g		g 	.2	0.86850.6540.75476.272.7األردن02	
9	i9.7 i5,6658,6 2.99.9	3.4	6.	30.72577.77	0.7	0.983بليز03	
5,576	2.0 m6.7 m6.9 m7,454	m 2.2	0.93930.6890.73480.577.2ملديف04	
77,747	.2 h3,8		.3 h		3.9 g	g 4.4	0.94430.6920.73372.868.9تونغا05	
8	,5			2.4 g9.6 g9.2 g7,54	g 3.0		.075.467	20.7	0.7	004.	الفلبين06	
	55,8867,86.		6.		4.		8.		67.5	.40.70976	0.7	007.	جمهورية مولدوفا07	
84,6568,277.		3.		2.2	8.		0.93930.6850.73073.769.4أوزبكستان08	
3	,2	,7462		 g....	.		g 0.5	664.6.	7........تركمانستان08	
8,363	2.6 l8.0 j7.2 j4,867	l 3.0	30.6700.72075.869.9	0.93ليبيا0		
4,789	2.97.68.47,672	2.9	0.72773.769.4	0.93730.68إندونيسيا			
 g....3,9557,685	2.	g 2.9	2.	75.37........ساموا			
4,554	0.59,035	0.0	3.3	4.0	067.460.5	0.6980.7	0.984جنوب أفريقيا3		
4.0 n8.39.84,9028,780	n 4.0	0.93630.6780.72474.268.4بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(4		
83	,23820,		3.3 l7.5 m9.2 m	l 2.5	740.6690.72968.364.2	0.9غابون5		
6,989	h8.0 h4,364 6.7	.3		.3	0.87850.6430.73274.269.6مصر6		

تنمية بشرية متوسطة
.....2 g		g 0.9	................جزر مارشال7		
2.5 i7.9 h8.5 h5,7396,703	i 2.9	2.	0.6930.69279.47	003.	فييت نام8		
8248,705,	2.08.99.3	3.7	675.672.3	50.6240.7	0.87فلسطين، دولة9		
226,745	 m6.0 g8.6 g3,7	2.	m 0.2	0.78950.5870.74472.568.4العراق20	
9	2,0	2	3.6 g4.6 h6.4 h3,0	g 2.6	0.83350.6030.72477.775.2المغرب	2	

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين
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924,465	0.8 i2,	i 0.		3.2	3.6	0.95920.6560.68475.567.3قيرغيزستان22	
0,533	 g8.9 i8.0 i4,676	.		g 9.		0.97320.6560.67473.066.8غيانا23	
2.26.67.35,2348,944	9.		0.96920.6540.67577.668.2السلفادور24	
	,0445,88	.2 m		 m	0.	2.3 g	g 0.9	0.70373.268.7	0.79950.56طاجيكستان25	
0.86.46.54,8649,970	0.5		.	0.94330.6280.66676.97غواتيماال26	
66.06.55,5237,497.			.2	0.6440.65576.069.3	0.984كابو فيردي26	
8	 h6.5 h4,2775,3	.9 n7.		n 2.5	0.6550.64677.870.7	3	0.	نيكاراغوا26	
2	0,7	g8.2 g2,625 94.7.		2.9	0.82950.5740.69270.768.2الهند29	
0,497	7	2.5 m7.3 h6.6 h8,9	m 2.7	66.260.4	0.6470.64	009.	ناميبيا30	
8	2.8 g3.6 m5.3 m5,3899,6	g 2.0	467.3.	0.89950.5890.6557تيمور - ليشتي	3	
.........4 g		g 2.2	64.0	.72........كيريباس32	
45,305	0.69.86.66.63,2	0.63077.472.8		0.97020.6هندوراس32	
0,579	 g4.2 g6,388	2.0 g2.	g 2.2		.	87.	0.6507	0.89350.58بوتان34	
	0.85.36.82,3735,70	6.		0.89550.5750.64274.370.6بنغالديش35	
............	.69.566........ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(35	
62	,8854,	2.6 g5.7 g7.2 g	g 2.8	0.63572.667.8	0.90050.57سان تومي وبرينسيبي37	
,798		.7 g6.3 i7.2 i7,030		g 0.9	864.055.3	0.96220.5950.6إسواتيني )مملكة(38	
	 j7.5 j4,9896,62	.9 l6.		l 5.		0.63565.762.8	30.59	0.93الكونغو38	
h5.6 h5,0277,595 34.8.		0.8	0.62569.465.8	0.92930.58جمهورية الو الديمقراطية الشعبية40	
3	853,4	.7 g....2,		g 0.9	72.068.8........فانواتو	4	
h7.9 h3,2874,889 76.4.		4.		240.5670.62264.962.7	0.9غانا42	
64	4,		2.5 m6.7 m7.5 m3,0	m 6.		0.94930.5750.60666.460.5زامبيا43	
,809	2	2,78	k7.2 k 3.9....59.657.4........غينيا االستوائية44	
38,076	m4.9 m3,6 5.0	.0	0.5	0.95320.5660.59469.963.8ميانمار45	
294,089	 h5.7 h3,	.8 g4.		g 0.9	667.3.	940.5570.6067	0.9كمبوديا46	
93,490	0.9 g6.0 h7.2 h2,6	g 0.3	0.93330.5530.59368.764.0كينيا47	
0	33,5		h6.4 h2, 73.6.		2.7	969.0.	27	0.89750.5490.6نيبال47	
2.7 m4.0 m6.4 m4,7206,407	m 0.			.0.90240.5460.60563.758أنغوال49	
g9.0 g2,2803,080 0.67.6	0.3	0.92540.5400.58462.659.5زمبابوي50	
i7.8 i2,7243,858 3.64.8	9.		60.257.7	0.86950.5220.60الكاميرون50	
5708,605,	66.27.89.33.86.5	.0.74750.4640.62268باكستان52	
,5692,469	0.7 g....	g 29.7.	74.77........جزر سليمان53	

تنمية بشرية منخفضة
g8.8 g4.6 o5.6 o6564,779 0.79550.4570.57577.866.68.7الجمهورية العربية السورية54	
06	h5.4 h3,2484, 3.9....65.663.0........بابوا غينيا الجديدة55	
23,030	,8	.4 g3.9 m5.9 m		g 	.		0.88850.5040.56865.962.4جزر القمر56	
8	,7082,2	g4.9 g 23.9.		2.		70.866.5	0.94330.5200.55رواندا57	
35,838	i5.3 m7.6 m4,3	0.	i 0.86850.4920.56755.253.58.6نيجيريا58	
,2722,247	.5 g4.8 m7.4 m		g 0.4	65.260.7	0.86350.4840.56أوغندا59	
75	h6.4 h2,4363, 5.6	.0.93630.5090.54466.863.27.78جمهورية تنزانيا المتحدة59	
85,462	h5.5 h2,0 8.58.53.7	.0.85350.4790.56266.363موريتانيا	6	
,690	9		,	l5.8 l 0.46.4	0.3		.0.94630.5040.53368.365مدغشقر62	
,8632,407	j4.4 j 3.83.0	4.		0.88350.4860.55063.059.9بنن63	
3,864	h5.5 h2,64 0.37.0		.		02620.5220.50957.050.6.	ليسوتو64	
,7905,355	h6.3 h 	.0.04	0.79650.4450.55958.756.38.2كوت ديفوار65	
734,396	g4.4 g2, 8.	0.87350.4760.54569.665.59.48.6السنغال66	
,989	,200	m6.6 m 3.73.3	4.		659.9.	6	850.4590.56	0.8توغو67	
68	,7596,	h4.2 h 0.83750.4570.54666.963.37.78.33.2السودان68	
,949	,388	0.4 l4.3 m6.6 m	l 59.6.	0.89050.4770.53665.86هايتي69	
022,355	,	h6.0 h 9.	2.5	0.56866.063.07.9		0.72350.4أفغانستان70	
g6.9 g....2,9004,232 68.864.66.0........جيبوتي	7	
,400	 h925	 h5.	.0 m4.		m 0.9	66.960.7	0.93030.4660.50مالوي72	
	,3332,23	.6 m3.9 m	 g	g9. 0.84450.4280.50768.264.48.3إثيوبيا73	
90	g9.4 g3.0 m4.3 m8002, 60.50063.260.49.5	0.83250.4غامبيا74	
,8782,569	.5 m3.9 m	0.3 g	g 760.57.7.	36	30.5	0.80650.4غينيا74	
,030		,05	 g3.5 h5.9 h	0.	g 62.38.8	.0.89950.4380.48765ليبريا76	
682,679	.9 j4.4 j	 g	0.	g 0.45850.2450.53567.864.47.4اليمن77	
895,	305,	........59.956.0........غينيا - بيساو78	
7	0.6 g5.38.46849	g 958.98.7.	90.4966	0.84450.4جمهورية الكونغو الديمقراطية79	
,284		,03	g4.6 g 0.22.5	9.3	.40.4220.46863.057	0.90موزامبيق80	
,525	,238	0.6 g2.8 h4.4 h	g 53.59.7	.0.46555		0.88250.4سيراليون	8	
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		4032,0,	....68.263.84.65.4........إريتريا82	
,3362,077	 m	m2. 0.		.960.48.79.	6	0.87550.4030.46بوركينا فاسو82	
8	2,6		,3	i3.0 i 7.	6.88.6	.59.658	0.80750.3800.47مالي84	
m3.6 m763555 72.7.		0.9	0.4220.42063.059.4	003.	بوروندي85	
,633	,277	g5.9 g4.05.3 3.5	.56	.0.83950.3690.44059جنوب السودان86	
,3772,056	.3 m3.6 m	g8.9 g 0.77450.3470.44955.452.66.0تشاد87	
g8.9 g3.0 h5.6 h622935 55.050.66.2	0.79550.3350.42جمهورية أفريقيا الوسطى88	
,705	2		g2.7 g 4.	300.43563.260.95.87.2	.0.29850النيجر89	

األراضي أو البلدان األخرى
........................توفالو..
.........3 g		g 0.4	75.568.4........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
........4.6	5.6	............سان مارينو..
............58.855.4........الصومال..
........................موناكو..
........0.8 g	g 8.		............ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
50,297	7	,30	.2	2.0		.6	6.7	0.8800.89882.476.7—0.979تنمية بشرية مرتفعة جدًا

	8,27	0,460	3.68.08.6	4.0	0.7320.76377.872.7—0.960تنمية بشرية مرتفعة
55.07.82,7879,528.		9.		0.67670.967.8	0.57—0.845تنمية بشرية متوسطة
9283,232,	0.4650.54263.059.78.59.93.85.8—0.858تنمية بشرية منخفضة

4,040	6,804	.2.26.78	2.2		.73.269		0.6530.7—8	0.9البلدان النامية
المناطق

8,004	8.68.59,836	.4	4.9	0.7470.76478.672.3—0.978أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
0,58820,674	0.5	4.79.9	4.4	0.7570.79477.570.8—0.953أوروبا وآسيا الوسطى

0,693	65.08.02,639.		2.0	68.5	.	0.5700.6887—0.828جنوب آسيا
33	,0.44.86.62,7524	0.5070.56962.959.49.3—	0.89جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

2.36.47.85,33825,343	7.		0.6340.74073.870.2—0.856الدول العربية
7,728	385,		3.37.58.3	3.5	0.7250.75477.872.9—0.962شرق آسيا والمحيط الهادئ

8073,462,	0.23.95.7	0.4890.56266.963.29.3—0.869أقل البلدان نموًا
9,066	2,022	2.68.59.0		.3	80.74374.069.8	0.7—0.967الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
650,530	0,	3	.2	9.		6.0	6.6	0.8820.90383.077.7—0.976والتنمية

0.7070.75174.970.412.712.67.99.011,24620,167—0.941العالم

مالحظات

اسُتعين بالتقديرات لعدم توفر بيانات الدخل المفصلة.  	
وتتضمن التعاريف والمالحظة الفنية 3 تفاصيل عن كيفية 

http://hdr.undp.org/( حساب دليل التنمية حسب الجنس
.)sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

البلدان مصّنفة في خمس مجموعات حسب االنحراف المطلق  	
عن التكافؤ بين الجنسين في دليل التنمية البشرية.

بيانات عام 2018 أو آخر البيانات المتوفرة. 	

لحساب دليل التنمية البشرية، اعُتبر الحد األقصى للعدد  	
المتوقع لسنوات الدراسة 18 سنة.

لحساب دليل التنمية البشرية للذكور، اعُتبر الحد األقصى  	
للنصيب التقديري للفرد من الدخل القومي اإلجمالي 75,000 

دوالر.

	 .OECD 2018 باالستناد إلى بيانات من

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
.UNESCO Institute for Statistics 2019 من

	 .Barro and Lee 2018 باالستناد إلى بيانات من

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
من المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها 

اليونيسف للفترة 2018-2006.

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى تقديرات  	
.Barro and Lee 2018 من

باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني. 	

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان. 	

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
 ICF المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2018-2006.

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
.CEDLAS and World Bank 2018 من

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
.Syrian Center for Policy Research 2017 من

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/hdr2019_(

.)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 متوسطاً 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/hdr2019_(

.)technical_notes.pdf

العمر المتوقع عند الوالدة: عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها 
مولود جديد إذا بقيت أنماط معدالت الوفيات المسجلة حسب 

الفئات العمرية عند والدته على حالها طيلة 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 حياته.

متوسط سنوات الدراسة: متوسط عدد سنوات التعليم التي 
أتمها 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 لعام 2011(. وتتضمن المالحظة 

http://hdr.undp.org/( الفنية 3 تفاصيل عن كيفية الحساب
.)sites/default/files/hdr2019_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 2019b إلى بيانات من

 World Bank ؛Barro and Lee 2018 ؛Statistics 2019
.IMF 2019 ؛ILO 2019 2019؛a

.UNDESA 2019b :6العمودان 5 و

العمودان 7 وUNESCO Institute for Statistics 2019 :8؛ 
المسوح الديمغرافية والصحية التي تجريها شركة ICF Macro؛ 

المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛ 
.OECD 2018

العمودان 9 وUNESCO Institute for Statistics 2019 :10؛ 
Barro and Lee 2018؛ المسوح الديمغرافية والصحية التي 

تجريها شركة ICF Macro؛ المسوح المتعددة المؤشرات 
 .OECD 2018 للمجموعات التي تجريها اليونيسف؛

العمودان 11 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
 World ؛UNDESA 2019b ؛ILO 2019 باالستناد إلى بيانات من
Bank 2019a؛ United Nations Statistics Division 2019b؛ 

.IMF 2019
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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
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 لكل 100,000 

مولود حي(
)عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة 

من الفئة العمرية 15-19 سنة(
)النسبة المئوية التي 

تشغلها النساء(

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
25 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

8	820	8c20	0–20	8c20	0–20	820	2020b20–5	520	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
94.860.266.7	.496.	4	.0.044555النرويج	
	.52.829.396.497.262.674	0.037سويسرا2
	.68	d86.3 d55. 0.0932287.524.390.2أيرلندا3
596.096.655.366.2.	3	.968	0.084ألمانيا4
67.8	.76.682.954..2.7......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
732.790.090.759.770.5.		03256	.0أستراليا6
80.6	00.0 e72.	e 00.0		.0.057936.338آيسلندا6
67.6	.	88.889.06	.46	.0.040245السويد8
03.523.076.383.360.576.3			0.065سنغافورة9

58.068.9	.473.835.686.690	0.04هولندا0	
65.9	.37.489.289.458	.0.040264الدانمرك		
00.055.062.2	00.0	0.050735.842.0فنلندا2	
00.0 e60.969.7	e 00.0	7.	878.43	0.083كندا3	
9.338.397.296.664.675.7			3334	.0نيوزيلندا4	
67.8	.3.428.982.985.757	9279		.0المملكة المتحدة5	
68.2	.9.923.695.795.556	4	8242	.0الواليات المتحدة األمريكية5	
47.958.9	.482.687.	0.045674.74بلجيكا7	
........2.0	........ليختنشتاين8	
.470.7	d92.2 d5 3.795.2	0.0992353.8اليابان9	
00.054.865.9	00.0	447.334.8	0.073النمسا20
00.053.562.7	00.0	04.720.0	6	0.078لكسمبرغ	2
	.002459.627.587.890.559.269	.0إسرائيل22
7.089.895.652.873.3	4.			0	0.058جمهورية كوريا22
293.820.097.098.353.462.7	0.069سلوفينيا24
763.4.	557.738.673.378.45	0.074إسبانيا25
2.020.399.899.852.468.4	37354	.0تشيكيا26
086.350.360.0.	884.735.78	0.05فرنسا26
974.382.243.366.2.		2.9	95449	.0مالطة28
245.235.675.683.040.058.4	0.069إيطاليا29
00.0 e57.070.9	e 00.0	97.726.7	2	0.09إستونيا30
7.978.282.657.367.2	0.0862074.6قبرص	3
48.965.5	.0.525.582.988	20303	.0بولندا32
573.245.360.7.	8.76	37.2	223	.0اليونان32
392.997.556.466.7.	0.92	0	2433	.0ليتوانيا34
.293.4	d65.7 d5 32666.522.578.8		.0اإلمارات العربية المتحدة35
....573.3.	7	.32........أندورا36
00.052.767.4		.9043625.720.099	.0سلوفاكيا36
9.967.875.523.479.2	27.3	0.22449المملكة العربية السعودية36
 e55.468.0	e99. 00.0	0.	6.23	8	6940	.0التفيا39
08.434.853.654.853.964.2	7		0.08البرتغال40
57.894.7	.39.99.873.566	0.20245قطر	4
074.2.	22.779.080.95	.	0.28862224شيلي42
.7	d70.6 d58.27 69.5	.0.39	23	0.2345بروني دار السالم43
2.696.398.248.365.0	724.0	0.25856هنغاريا43
d57.5 d44.587.3 8.864.2	3.4	5	0.20747البحرين45
8.594.596.945.758.2	88.7	223	.0كرواتيا46
088.7.	8.873.463.73	.3	7	0.30465ُعمان47
d63.3 d49.072.8 0.354775262.839.566.5األرجنتين48
96.395.754.970.5	.6	0.255542520.7االتحاد الروسي49
70.3	.87.292.558	.4.533	9274		.0بيالروس50
	.d98.9 d65.277 98.3	.229.822	0.20346كازاخستان50
6.	39.923.894.296.249.56		848	0.2بلغاريا52
	.92779.323.588.097.543.658		.0الجبل األسود52
45.664.2	.8.787.293	36.2	6693	0.3رومانيا52
....3.896.997.3	........باالو55
.969.6	.9 d6	d9 0.256552733.627.594.6بربادوس56
558.722.357.854.055.873.8	0.27559أوروغواي57
56.849.357.585.3	.0.2455348.23الكويت57
7.444.366.033.572.6	626.6	0.30566تركيا59
067.682.0.	888.09.	0.353768030.02جزر البهاما60
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8	820	8c20	0–20	8c20	0–20	820	2020b20–5	520	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

.8 d50.977.4	d8 5.879.8	3.4	0.2745840ماليزيا	6
........2.	2	.62......سيشيل62

تنمية بشرية مرتفعة
.3	.2 d50.47	d7 74.4	.30	.0.323726330ترينيداد وتوباغو63
	.4.734.485.793.646.862	7	37	6	.0صربيا63
2.	6.87	82540.65.967.472.0		0.492إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
.8	 d45.07	d68. 665.7.		0.369825325.7موريشيوس66
d68.4 d52.580.5 8.374.8	8.	08948	0.460بنما67
2553.545.653.852.345.774.6	0.2856كوستاريكا68
9.627.993.592.847.264.9	29	0.2345ألبانيا69
6.097.498.657.878.7	753646.4	0.35جورجيا70
 d34.972.2	d83. 0.380863020.95.882.6سري النكا	7
d88.9 d40.067.4 653.286.7.	267395	0.3كوبا72
........3.3	........سانت كيتس ونيفس73
........4.	42.83......أنتيغوا وبربودا74
90.035.658.6	.9.373	9.6		6238	.0البوسنة والهرسك75
43.878.9	.	0.334743860.448.458.46المكسيك76
48.259.576.2	.0.377842044.95.343تايلند77
........2729.239.3....غرينادا78
057.754.074.4.	5.06		.0.386894459البرازيل79
50.958.682.0	.9.053	946466.7		0.4كولومبيا79
96.997.649.669.9	.8	5.	0.25957252أرمينيا	8
876856.927.757.468.569.984.7	0.38بيرو82
4.967.4	d38.9 d 	.339.	2	.0	40	00	0.443الجزائر82
f57.6 f42.767.5 6.	5.738.34	45368	.0مقدونيا الشمالية82
8.	956.68.	95.	0.389906479.338.05إكوادور85
.375.9	d83.0 d6 6339277.624.975.4	.0الصين85
69.7	.6.893.997.563	702555.8	0.32أذربيجان87
d95.2 d46.762.8 2.394.0	0.284602423.7أوكرانيا88
049294.324.358.654.450.977.6	0.453الجمهورية الدومينيكية89
60.275.3	.0.333734840.520.749.242سانت لوسيا89
69.9	d54.6 d24. 342.3.	0.30063627.83تونس	9
286.353.366.7.	9	.7	0.	443	0.3227منغوليا92
g55.6 g23.570.9 4.54.754.3	5	0.36279لبنان93
d90.3 d66.278.6 9.589.6	.2946				0.464بوتسوانا94
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9.069.962.460.473.9	0.405938952.8جامايكا96
	.766.647.777.	069585.322.27	0.458فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
	.6.047.348.356.984	3270.5	7		0.482باراغواي98
........25.0........دومينيكا98
39.264.2	.560.	725.56.	556	2		0.465سورينام98
	.76	d70.2 d38. 9.678.3	0.357783049.4فيجي98

64.0	4.	d85.9 d 5.482.0	35825.9		0.469األردن02	
4.	78.978.453.38	.		2868.5	9	0.39بليز03	
.982.0	d49.3 d4 687.85.944.9	0.3678ملديف04	
	.d93.4 d45.374 4.77.494.0	24	896	0.4تونغا05	
	.d72.4 d45.774 75.6	.454.229		0.42598الفلبين06	
0.228502322.422.895.597.438.945.6جمهورية مولدوفا07	
6.499.999.953.478.0	0.303643623.8أوزبكستان08	
52.878.2....4224.424.8....تركمانستان08	
d45.0 d25.779.0 6.069.4	95.8	724	.0ليبيا0		
9.844.553.252.282.0	2647.4	03		0.45إندونيسيا			
.6 h23.738.6	h7 	.0.079	23.9	0.364805ساموا			
i75.078.248.962.6 8.	3867.94	0.42297جنوب أفريقيا3		
56.679.4	.852.865.	20664.95	0	0.446بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(4		
j65.6 d49.8 d43.460.2 7.4	96.2	2829	0.534غابون5		
.2 d22.873.2	d7 4.959.2	023353.8	0.450مصر6		

تنمية بشرية متوسطة
....692.5.	9	.9........جزر مارشال7		
d77.7 d72.782.5 4685430.926.766.2	0.3فييت نام8		
	.	9.37	60.062.2..4552.8....فلسطين، دولة9		
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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 

مولود حي(
)عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة 

من الفئة العمرية 15-19 سنة(
)النسبة المئوية التي 

تشغلها النساء(

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
25 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

8	820	8c20	0–20	8c20	0–20	820	2020b20–5	520	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

2.472.6	d56.5 d 725.239.5.	507	3	0.540العراق20	
.470.4	d35.6 d2 8.429.0	0.	3	2	8		0.492المغرب	2	
d98.3 d48.075.8 9.298.6	877632.8	0.38قيرغيزستان22	
.273.6	d55.5 d4 970.9.	822974.43		0.492غيانا23	
78.9	.039.946.346.	0.397925469.53السلفادور24	
d87.0 d27.859.7 20.098.8	.0.377843257طاجيكستان25	
85.0	.	2.738.437.24	88870.9		0.492غواتيماال26	
73.2	.265.	k28.73 0.372834273.820.8كابو فيردي26	
d46.6 d50.783.7 5085.045.748.3	05	0.455نيكاراغوا26	
d63.5 d23.678.6 739.0.		3.2	74	22		0.50الهند29	
.9 d56.265.9	d4 0826563.639.740.5	0.460ناميبيا30	
25.052.6....533.833.8	2....تيمور - ليشتي	3	

........6.26.5	90....كيريباس
34.232.647.283.7	.	2972.92	6		0.479هندوراس32	
7.558.274.5	5.37.6	4820.2	0.43699بوتان34	
.3	d49.2 d36.08 7683.020.345.3	29	0.536بنغالديش35	
........l 3.90.0	00	....ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(35	
545.843.376.2.	4.53	5694.6	36	0.547سان تومي وبرينسيبي37	
.465.9	d33.9 d4 3.	3	.2	4538976.7	0.579إسواتيني )مملكة(38	
.6	.3 d66.97	d5 4.046.7	2.2		45442	0.579الكونغو38	
d46.0 d76.879.7 9765.427.535.0	0		0.463جمهورية الو الديمقراطية الشعبية40	
.579.6	l....6 7849.40.0....فانواتو	4	
.5	 d63.67	.	d7 2.755.7	966.6	333		0.54غانا42	
d52.4 d70.879.8 8.039.2		.20	224	3	0.540زامبيا43	
	.55.267....8.0	55.6	342....غينيا االستوائية44	
d22.3 d47.777.3 0.228.7	7828.5	06	0.458ميانمار45	
 d75.287.6	d28. 	.5	9.3	50.2	6	4		0.474كمبوديا46	
	.d37.3 d63.669 23.329.8	.075	345	0.545كينيا47	
.784.4	d44.2 d8 33.529.0	.525865		0.476نيبال47	
	.75.480	.38	.50.530.523	44477	0.578أنغوال49	
34.355.966.378.689.0	.2644386	0.525زمبابوي50	
4.	28.	05.829.332.740.97	40596	0.566الكاميرون50	
5.	7838.820.026.747.323.98	36	0.547باكستان52	
62.480.3....478.02.0		....جزر سليمان53	

تنمية بشرية منخفضة
2.070.3	d43.4 d 	.3.237	366838.6	0.547الجمهورية العربية السورية54	
5.2 d46.047.6	l9.9 d 552.70.0	2	6	0.740بابوا غينيا الجديدة55	
37.450.7....	.33565.46....جزر القمر56	
7.9 d84.283.6	d 2.9	55.7	.29529039	0.4رواندا57	
50.659.8....07.35.8	4	8....نيجيريا58	
d34.7 d67.275.0 8.834.327.4		27343		0.53أوغندا59	
6.9 d79.487.2	d 9.		8.437.2		30398	0.539جمهورية تنزانيا المتحدة59	
d24.9 d29.263.2 2.7	020.3.	506027	0.620موريتانيا	6	
83.689.3....9.6	09.6	353....مدغشقر62	
d33.6 d69.273.3 8.2	7.2	.4840586	3	0.6بنن63	
 d59.874.9	d25. 3548792.722.732.8	0.546ليسوتو64	
 d48.366.0	7.8 d34.	m 7.69.2		57645	0.657كوت ديفوار65	
435.258.6.	2	.		8.	572.74	253	0.523السنغال66	
79.3	d54.0 d76. 7.627.6		.4036889	0.566توغو67	
9.6 d24.570.3	d 5.3	0.	64.03		393	0.560السودان68	
d39.9 d63.372.8 72.726.9.	503595	0.620هايتي69	
	.3.2 d36.9 d48.782	j 4339669.027.4	0.575أفغانستان70	
	.	54.87....8.826.2	229....جيبوتي	7	
d25.9 d72.982.0 7.6	6.7	32.7	49634	5	0.6مالوي72	
n22.0 n74.286.5 5.		2335366.737.3	0.508إثيوبيا73	
.767.7	n43.6 n5 0.330.7	5070678.2	0.620غامبيا74	
	.65	.64....9.	35.32	679....غينيا74	
d39.6 d54.757.5 8.5	7.		36.0	55725		0.65ليبريا76	
d35.5 d6.070.8 9.9	6238560.40.5	0.834اليمن77	
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5

الهدف 4.6الهدف 5.5الهدف 3.7الهدف 3.1

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 

مولود حي(
)عدد الوالدات لكل 1,000 امرأة 

من الفئة العمرية 15-19 سنة(
)النسبة المئوية التي 

تشغلها النساء(

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
25 سنة وأكثر(

 )بالنسبة المئوية من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر(

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

8	820	8c20	0–20	8c20	0–20	820	2020b20–5	520	820	820	20الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

67.378.9....3.7	04.8	549....غينيا - بيساو78	
24.28.236.765.860.866.5	56693	0.655جمهورية الكونغو الديمقراطية79	
4.027.377.579.6	48.639.6	42489	0.569موزامبيق80	
d32.9 d57.758.5 9.9	2.3	2.8		360,	53	0.644سيراليون	8	
	.87	.74....52.622.0	50....إريتريا82	
	. n58.575	2.	n 06.0.		04.3		4737	2	0.6بوركينا فاسو82	
.380.9	6.4 f6	f 8.87.3	.69	58587	0.676مالي84	
.0 d80.477.6		d 255.638.87.5	247	0.520بوروندي85	
874.3.	7....78962.026.6....جنوب السودان86	
0.3 n64.877.9	n 7.	5.3		.	6	60856		0.70تشاد87	
 d64.779.8	.	d3 3.4	8.6	.29	59882	0.682جمهورية أفريقيا الوسطى88	
d8.9 d67.390.5 7.04.3	86.5	54553	0.647النيجر89	

األراضي أو البلدان األخرى
........6.7........توفالو..
74.387.3....6.3	820.3....جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
........26.7........سان مارينو..
74.3	.9	....24.3	.00	732....الصومال..
........33.3........موناكو..
........0.5	........ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
69.0	.6.727.287.088.752	5	—75	.0تنمية بشرية مرتفعة جدًا

5633.624.468.974.553.975.6—	0.33تنمية بشرية مرتفعة
9834.320.839.558.732.378.9	—	0.50تنمية بشرية متوسطة
	.7.830.358.273	3.	2	.	0	557—0.590تنمية بشرية منخفضة

46.822.455.065.846.676.6	23—0.466البلدان النامية
المناطق

877.2.	059.759.35.	6863.23—0.383أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
	.85.845.270	.278.	2527.82—0.276أوروبا وآسيا الوسطى

39.960.825.978.8	.7		.7626	—0	0.5جنوب آسيا
04.723.528.839.863.572.9	550—0.573جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

8.345.954.920.473.8	4846.6	—	0.53الدول العربية
6222.020.368.876.259.777.0—0	0.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

T94.422.525.334.957.378.8 434—	0.56أقل البلدان نموًا
070.2.	55.	9257.524.659.06	—0.453الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
668.5.	84.887.75	.420.530	—82	.0والتنمية

.248.074.9	62.87	T42.924. 216—0.439العالم

مالحظات

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية. 	

 البيانات هي تقديرات للمتوسطات السنوية للفترة  	
.2020-2015

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

	 .Barro and Lee 2018 باالستناد إلى

	 .OECD 2018 باالستناد إلى بيانات من

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
المسوح المتعددة المؤشرات للمجموعات التي أجرتها 

اليونيسف للفترة 2018-2006.

باالستناد إلى تحليل االنحدار ما بين البلدان.  	

باالستناد إلى بيانات من المكتب اإلحصائي الوطني. 	

ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب  	
االقتضاء والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

بيانات عام 2017. 	

بيانات عام 2013. 	

استخدمت قيمة 0.1 في المائة لحساب دليل الفوارق بين  	
الجنسين.

بيانات عام 2015. 	

تحديث مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى بيانات  	
 ICF من المسوح الديمغرافية والصحية التي أجرتها شركة

Macro للفترة 2018-2006.

T   من مصدر البيانات األصلي.

تعاريف

دليل الفوارق بين الجنسين: دليل مركب يقيس الفارق في 
اإلنجازات بين المرأة والرجل في ثالثة أبعاد هي: الصحة 

اإلنجابية، والتمكين، وسوق العمل. وتتضمن المالحظة الفنية 4 
http://hdr.undp.org/( تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل

.)sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

نسبة وفيات األمهات: عدد الوفيات ألسباب مرتبطة بالحمل لكل 
100,000 مولود حي.

معدل الوالدات للمراهقات: عدد الوالدات للنساء من الفئة 
العمرية 15-19 سنة لكل 1,000 امرأة من الفئة العمرية 19-15 

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 حصة المقاعد 
باالستناد إلى عدد المقاعد في 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 يتموه(.

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
.2017

 .UNDESA 2019b :4 العمود

.IPU 2019 :5 العمود

العمودان 6 وUNESCO Institute for Statistics 2019 :7؛ 
 .Barro and Lee 2018

 .ILO 2019 :9العمودان 8 و

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين
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الجدول

6

الهدف 1.1الهدف 1.2الهدف 1.2
 دليل الفقر 

السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد	المتعدد األبعاد	

 السكان 
المعرضون 
لفقر متعدد 

األبعاد	

حصة أبعاد الحرمان في 
الفقر المتعدد األبعاد	

نسبة السكان الذين يعيشون 
دون خط فقر الدخل

مجموع السكان

 شدة 
الحرمان

 عدم 
المساواة بين 

الفقراء

السكان الذين 
يعيشون 
في فقر 

مدقع متعدد 
األبعاد

)بالنسبة المئوية(

 السنة 
bالتعليمالصحة)باآلالف(والمسح

مستوى 
المعيشة

خط الفقر 
الوطني

1.90 دوالر في 
اليوم بمعادل 
القوة الشرائية

القيمة8	20–2007
)بالنسبة 
7	20سنة المسحالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
7c	8c2007–20	20–2007المئوية(

9.729.450.823.527.3	.58.9	87,64358.50.0246		D0.48983.585,5 6	20إثيوبيا
	.4.40	D0.0020.4434235.4e..0.00.737.553.59.0 8	7/20	20األردن
.4	25.7	36.830.	0.25536.2e..0.02.733.	D0.00 6	5/20	20أرمينيا

7.952.863.042.0	9.224926342.30.0094.420.929.3		M0.08 4	20إسواتيني )مملكة(
..0.0d45.0d45.054.5	d	8.	9,865d48.6d0.020d24.9d	9,376d	Dd0.272d55.9d 6	5/20	20أفغانستان

4g746g40.0g0.007g0.8g7.5g40.8g23.4g35.823.23.2	8g4.5g7	Ng0.0 4	3/20	20إكوادور
	.	4.3	6.7		5.028.355.	e..0.	39.	2	D0.0030.72 8	7/20	20ألبانيا

0.65.7	d23.2d30.0d46.8	.2d9.	2d40.3d0.009d	8,5	7,452d	Dd0.028d7.0d 2	20إندونيسيا
	.46.836.630	.232.	5.52	55.30.02432.5	5,22	4,725		.	D0.2825 6	5/20	20أنغوال
.7	.44	2	24.922.422.555.	724.	448.80.0	22,85723,6	D0.26955. 6	20أوغندا

	..52.40		06d34.5e..d0.0d0.4d59.7d28.8d	09d	d0.2d	Md0.00 2	20أوكرانيا
.2	4.338.946.826.4	.07.2	3	.90.0	94.53033074	M0.0 6	20باراغواي
24.33.9	.	.33	2.927.64	.5	.70.0232	9838.376,97675,5205	D0. 8	7/20	20باكستان

d,g,h42.5d,g,h0.008d,g,h0.9d,g,h6.2d,g,h49.8d,g,h22.9d,g,h27.326.54.8	3d,g,h8,04	6d,g,h3.8d,g,h7,9	N hd,g,h0.0 5	20البرازيل
....Mf0.009f2.5f7f7f34.2e..f0.05f0.f96.0f0.7f3.3 2	20بربادوس

....639.80.0070.68.439.520.939.6	6	74.3	M0.0 6	5/20	20بليز
4.8	.423.529.247.324.3	6.72	6	.766,46868,66347.50.0	984	D0. 4	20بنغالديش

49.5	4.720.836.342.940.	D0.36866.87,6727,46555.00.02540.9 8	7/20	20بنن
.5	7.7g24.2g36.6g39.28.2	4.7g	6g	75g37.3g272g302g46.8g0.0	Mg0. 0	20بوتان

43.7	.90.02764.87.420.040.639.440.	6	6,09	3,083	983.8	D0.5 0	20بوركينا فاسو
.8	6.323.327.549.264.97	D0.40374.38,0678,06754.30.02245.3 7	6/20	20بوروندي

	.6.90		3.	f79.7f7.2f	f4.	Mf0.008f2.2f80f77f37.9f0.002f0. 2	20/		20البوسنة والهرسك
.836.45.8	.626.65	5.72		47.	,9582,25446.00.0	D0.09420.4 2008بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

.73.4	2.520.323.756.02	.60.0092.9	84,0724	2.73,8	D0.053 2	20بيرو
7.68.60.0	g7.2g35.0g47.4g	g0.007g0.	g542g39.	Mg0.003g0.8g54 6	5/20	20تايلند

....e..0.02.488.04.47.6	0.4232336.	M0.00 6	5/20	20تركمانستان
....g3.7g45.5g34.0g20.5	Mg0.002g0.6g8g9g38.0e..g0. 		20ترينيداد وتوباغو

34.445.546.738.4	9.920.	2,76562.30.02666.	2,002	D0.53385.7 5	4/20	20تشاد
49.2	.728.450.055.	.82	.60.02324.32	3,7555	D0.24948.23,48 4	3/20	20توغو

5.20.3		5339.70.0060.23.725.750.224.	44	.3	M0.005 2	20/		20تونس
.830.7	27.824.248.04	6.326.	4	59445.70.0	045.858	D0.2 6	20تيمور - ليشتي

..9.9	7.5f40.4	f	35f38.7e..f0.8f6.4f42.	34f	8f4.7f	Nf0.0 4	20جامايكا
g4.3g24.4g46.0g29.724.00.0	Mg0.002g0.4g2g2g45.7e..g0. 3	20الجبل األسود

80586838.80.0060.35.829.946.823.25.50.5	M0.0082. 3	2/20	20الجزائر
7.9	.647.642.4	22.320.83	6.	37.327030348.50.020	8	D0. 2	20جزر القمر

g27.8g25.7g46.562.066.3	3.	Mg0.465g79.4g3,530g3,697g58.6g0.028g54.7g 0	20جمهورية أفريقيا الوسطى
	.22.956.028.249	.	625.924.22	,77849.30.0	43	D0.27355.430,8 6	5/20	20جمهورية تنزانيا المتحدة
.6	d35.8d35.030.5	8d38.9d0.006d0.5d5.2d29.	5d3.9d404d4	Md0.0 4	20الجمهورية الدومينيكية

..0.235.2	.2g7.7g40.7g49.0g	,350g38.9g0.006g	,539g	Pg0.029g7.4g 2009الجمهورية العربية السورية
8.455.563.976.6		6.826.	D0.38974.054,59060,23052.50.02043.9 4	3/20	20جمهورية الكونغو الديمقراطية

.539.738.823.422.7	.22	69.62	,58247.00.0	,582		0823.	M0. 7	20جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
	.3.79.242.448.49.60	M0.0040.9383837.4e..0. 2	20جمهورية مولدوفا

8.9	47.455.5	3.	2.239.5	D0.0256.33,5053,54939.80.0050.9 6	20جنوب أفريقيا
4.039.646.582.342.7	,55263.20.02374.36.3		.99,248	M0.5809 0	20جنوب السودان

3.630.555.938.255.5	322.225.7	D0.25954.46,3296,64447.50.0 5	4/20	20رواندا
724.222.523.722.553.754.457.5	0.0	0249.	79,	53.28,3	D0.26 4	3/20	20زامبيا

.4	2.360.472.32	85,25742.90.0098.027.427.3	.85,0	373	D0. 5	20زمبابوي
8.637.444.066.232.3	9.4	.70.0084.4	42454	M0.09222. 4	20سان تومي وبرينسيبي

.6f69.5f7.5f23.025.04.7	.9ff3f3f37.5e..f0.0f	Mf0.007 2	20سانت لوسيا
.9	29.2	.	5.543.44	.79.9	.30.009	4	M0.0327.949450 4	20السلفادور

44.933.046.738.0	6.422.	32.8	D0.28853.28,4288,42854.20.02 7	20السنغال
4.9	29.249.846.5	.	7.72	053.40.02330.9	,2	9,7482	M0.27952.3 4	20السودان
....8f2.5f4.5f45.7f25.5f28.8	f9.4f49f53f43.4f0.0	Mf0.04 0	20سورينام

8.628.952.452.952.2	9.6	.20.02030.4	M0.29757.94,3784,3785 7	20سيراليون
	.g3.4g20.6g42.7g36.825.70	g0.3g30g30g42.5e..g0.	Mg0.00 4	20صربيا

0.7	j,k35.2j,k39.2j,k25.53.	7.	.3j,k0.005j,k0.3j,k	6j,k3.9j,k53,688j,k54,437j,k4	N ij,k0.0 4	20الصين
.34.8	47.826.525.83	D0.0297.466466439.00.0040.720. 7	20طاجيكستان

8.92.5	60.96.0	.35.233.	M0.0338.63,3973,30537.90.005 8	20العراق
.022.246.833.43.4	7.53	34.7	44.30.0	30	4.826	D0.066 2	20غابون
	.0	.828.234.437.548.6	832.02	.70.0	605	,	,027	D0.28655.2 3	20غامبيا

3.3	0.422.022.330.447.223.4	6	45.80.0	098,67	8,	3830.	D0. 4	20غانا
26.335.038.759.38.7	.	.22		3	3428.94,6944,88546.20.0	D0. 5	4/20	20غواتيماال

....8.749.8	.5	.80.0080.75.83	43.426264	M0.0 4	20غيانا
8.738.742.655.235.3	7.2	.97,6687,86754.30.02237.7	M0.3366 6	20غينيا

	..333.944.769.367	9.22	,25355.30.02540.4		6	,	M0.37267.3 4	20غينيا - بيساو
	.3	2.7	.4g22.5g56.2	0.2g32.3g2	2g	07g44.9g0.0	74g38.8g85g	Mg0. 2007فانواتو
.67.8	.0d48.72	.3d7.3d20.3d3	0d	.8d0.0	d4	d6,08	Dd0.024d5.8d6,08 7	20الفلبين

دليل الفقر المتعدد األبعاد: البلدان النامية 6 ول
جد
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الجدول

6

الهدف 1.1الهدف 1.2الهدف 1.2
 دليل الفقر 

السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد	المتعدد األبعاد	

 السكان 
المعرضون 
لفقر متعدد 

األبعاد	

حصة أبعاد الحرمان في 
الفقر المتعدد األبعاد	

نسبة السكان الذين يعيشون 
دون خط فقر الدخل

مجموع السكان

 شدة 
الحرمان

 عدم 
المساواة بين 

الفقراء

السكان الذين 
يعيشون 
في فقر 

مدقع متعدد 
األبعاد

)بالنسبة المئوية(

 السنة 
bالتعليمالصحة)باآلالف(والمسح

مستوى 
المعيشة

خط الفقر 
الوطني

1.90 دوالر في 
اليوم بمعادل 
القوة الشرائية

القيمة8	20–2007
)بالنسبة 
7	20سنة المسحالمئوية(

)بالنسبة 
القيمةالمئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
7c	8c2007–20	20–2007المئوية(

.0	3.929.2	5.453.332.8	.0434737.50.0030.	M0.004 4	20فلسطين، دولة
5.2d42.6d42.29.82.0	0d0.7d5.6d	9d4.9d4,530d4,677d39.5d0.0	Md0.0 4	3/20	20فييت نام

.5	3.034.325.6	3836.30.0020.08.352.8	32	M0.0082.3 4	20قيرغيزستان
g6.42.50.0	.8g90.4g3.	Mg0.002g0.5g80g82g35.6e..g0.0g 5	20كازاخستان
7.323.228.248.637.523.8	0,90353.50.02625.6		0,08	M0.24345.3 4	20الكاميرون

..7.7	.746.6	.83	2	.	3.22	5	7037.25,6795,95245.80.0	D0. 4	20كمبوديا
9.640.440.046.328.2	7.6	924.5	.20.0	925	,		6	0,9		M0.23646. 6	20كوت ديفوار

2.0d39.5d48.527.03.9	Dd0.020d4.8d2,358d2,378d40.60.009dd0.8d6.2d 6	5/20	20كولومبيا
.323.420.256.446.537.0	39.42	,27746.00.0	2	,2	224.3		M0. 5	4/20	20الكونغو

36.8	4.660.536.	3.334.924.9	4	9,22346.00.0		7,80	7838.7	D0. 4	20كينيا
50.940.9	9.728.252.	.4	2	932.	D0.32062.92,6982,97850.80.0 3	20ليبريا
....2.4	.339.048.6			0.0030.	2737.	24	P0.0072.0 4	20ليبيا

59.7	.557.957.	08.524.420.62	4633.672075043.40.0	D0. 4	20ليسوتو
49.7	.	.636.34	0.922.04	4,47958.50.02456.6	3,640		M0.45778. 5	20مالي

.850.770.777.6	7.53	.8			9,88558.20.02357.	5,995	D0.45377.8 2008/2009مدغشقر
.3	l39.8l53.2l7.027.8	9l5.2l4,742l5,038l37.6l0.004l0.6l6.	Dl0.0 4	20مصر

.0	g32.34.8	3.2g25.6g42.	7g6.5g	g6,636g45.7g0.0	0	8.6g6,	Pg0.085g 		20المغرب
7.0f20.522.25.2	0f2.5f52f53f37.7f0.007f0.2f2.9f62.5f	Mf0.0 		20مقدونيا الشمالية

8.843.62.5	f	4.	.0f4.7f67.0f	f39.2f0.008f	4	N nf0.025f6.3f8,039f8, 6	20المكسيك
.570.3	56.25	8.528.520.723.	3	D0.24352.69,5209,79946.20.0 6	5/20	20مالوي
4.28.27.3	5.	D0.0030.83334.4e..0.04.880.7 7	6/20	20ملديف
.60.6	2	9.224.020.955.	.6	.70.007	34	0.22923	M0.042 3	20منغوليا

.06.0	46.63	8.620.233.	926.3	.50.0	52,2355		50.62,	M0.26 5	20موريتانيا
62.4	7.232.550.346.	3.6		,49656.70.02349.	8,0692	72.5		D0.4 		20موزامبيق

6.2	8.532.349.232.	.9	3.82	5	7638.320,26320,44945.90.0	D0. 6	5/20	20ميانمار
3.4	7.4	4.954.9	2.220.330.3	2	0.0	38.088096345.	7	D0. 3	20ناميبيا

5.0	.325.2	.527.24	.622.33		2	43.60.0	9,96	4834.09,85	D0. 6	20نيبال
20.337.342.444.544.5	65.20.02674.85.	9,43	6,042	D0.59090.5 2	20النيجر

6.827.032.240.846.053.5	7556.60.02932.3	7598,	.498,	5	M0.29 7	6/20	20نيجيريا
36.552.424.93.2	.		3.2	35.5	45.20.0		,0	6.3956	D0.074 2	20/		20نيكاراغوا

8.524.657.058.525.0	.8	8.52	9	.34,5324,53248.40.0	D0.2004 7	6/20	20هايتي
.2	.92	.923.444.82	9.33	48.8	2327.9369,546373,73543.90.0	D0. 6	5/20	20الهند

7.2	.9	8.5m33.0m48.56	3m6.5m22.3m	,788m46.4m0.0	,642m	9.3m	Dm0.090m 2	20/		20هندوراس
8.8	.048.6	28.330.74	23.922.	3,47550.50.02	99	2,	47.7	D0.24 3	20اليمن

4.2	3.	5.325.829.544.72	0.5	8	325,99449.40.0,	279,663,		.423		.0—البلدان النامية
المناطق

	.54.	2.07.735.425.738.93		0.0	.0.0337.538,06739,32443—أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
90.6.		3.652.823.323.9	.24037.90.0040,	237,		.	0.004—أوروبا وآسيا الوسطى

7.5	8.829.227.942.922.9	3.		6	0542,492548,04845.60.0.	423	.0—جنوب آسيا
43.744.7	.7.222.229.648		.88454.90.02235,	557.5538,20657	0.3—جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

86.99.426.235.338.625.24.6	48.40.0	5.748,88552,25	0.076—الدول العربية
	.4.927.435.637.06.62	0.	3,24742.30.009		0,775		0.0245.6—شرق آسيا والمحيط الهادئ

مالحظات
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 

http://hdr.undp.org/( 5 النحو المبّين في المالحظة الفنية
.)sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

يشير الحرف D إلى أن البيانات مستمدة من المسوح الديمغرافية  	
والصحية، والحرف M إلى أن البيانات مستمدة من المسوح 
المتعددة المؤشرات للمجموعات، والحرف N إلى أن البيانات 

مستمدة من المسوح الوطنية، والحرف P إلى أن البيانات 
مستمدة من مسوح السكان وصحة العائلة في البلدان العربية 

http://hdr.undp.org/ ترد قائمة المسوح الوطنية على الموقع(
.)en/faq-page/multidimensional-poverty-index-mpi

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	
ال تشمل البيانات مؤشر التغذية. 	
لم ُتدرج البيانات ألنها تستند إلى عدد قليل من السكان الذين  	

يعيشون في فقر متعدد األبعاد.
ال تشمل البيانات مؤشر وفيات األطفال. 	
تشمل البيانات وفيات األطفال في أي وقت ألن المسح لم  	

يجمع بيانات عن تاريخ وفاة األطفال.
ُعدلت المنهجية الحتساب مؤشر التغذية الذي لم تشمله  	

البيانات ومؤشر وفيات األطفال غير المكتمل )المسح لم يجمع 
بيانات عن تاريخ وفاة األطفال(.

باالستناد إلى بيانات اطلع عليها في 7 حزيران/يونيو 2016. 	

ال تشمل البيانات مؤشر السكن. 	
ُجمعت البيانات عن وفيات األطفال باالستناد إلى حاالت  	

الوفاة بين المسوح، أي بين عامي 2012 و2014. وقد أخذت 
في الحسبان وفيات األطفال التي أفاد عنها رجل بالغ في 

األسرة المعيشية إذ ُذكر تاريخ الوفاة.
ال تشمل البيانات مؤشر وقود الطهو. 	

ال تشمل البيانات مؤشر الكهرباء. 	
تقديرات دليل الفقر المتعدد األبعاد باالستناد إلى المسح  	

الوطني للصحة والتغذية لعام 2016. والتقديرات باالستناد 
إلى المسح المتعدد المؤشرات للمجموعات لعام 2015 هي 

0.010 لقيمة دليل الفقر المتعدد األبعاد، 2.6 للنسبة المئوية 
لمجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد، 

3,125,000 لمجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد 
األبعاد في سنة إجراء المسح، 3,200,000  للمجموع المتوقع 
للسكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد في عام 2017، 

40.2 لشدة الحرمان، 0.4 للسكان الذين يعيشون في فقر 
مدقع متعدد األبعاد، 6.1 للسكان المعرضين لفقر متعدد 

األبعاد، 39.9 لحصة الصحة من أبعاد الحرمان، 23.8 لحصة 
التعليم من أبعاد الحرمان، و36.3 لحصة مستوى المعيشة 

من أبعاد الحرمان.

تعاريف

دليل الفقر المتعدد األبعاد: نسبة السكان الذين يعيشون حالة فقر 
 متعدد األبعاد معدلة بشدة أوجه الحرمان. وتتضمن المالحظة 

http://hdr.undp.( الفنية 5 تفاصيل عن كيفية حساب هذا الدليل
.)org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

مجموع السكان الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد: السكان 
الذين يعانون من حرمان ُترجح حدته بنسبة 33 في المائة على األقل. 

وتشمل البيانات نسبة السكان وعددهم  في السنة التي أجري فيها 
المسح، وعدد السكان المتوقع في عام 2017.

شدة الحرمان في حالة الفقر المتعدد األبعاد: متوسط نسبة 
الحرمان الذي يعاني منه األشخاص الذين يعيشون في فقر 

متعدد األبعاد.

عدم المساواة بين الفقراء: التفاوت في نسبة الحرمان الفردية 
بين الفقراء. وُيحسب عبر طرح نسبة الحرمان لكل شخص يعيش 

في فقر متعدد األبعاد من متوسط شدة الحرمان، ثم ُيحسب 
تربيع الفوارق، وُيقسم مجموع الفوارق الُمرّبعة الُمرجحة على عدد 

األشخاص الذين يعيشون في فقر متعدد األبعاد. 

السكان الذين يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد: نسبة السكان 
الذين يعيشون في فقر مدقع متعدد األبعاد، ومن حرمان ُترجح حدته 

بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

السكان المعرضون لفقر متعدد األبعاد: نسبة السكان المعرضين ألكثر 
من وجه من أوجه الحرمان بحدة ُترجح بين 20 و33 في المائة.

حصة أبعاد الحرمان في الفقر المتعدد األبعاد: 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 الُمرجحة 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 في اليوم )بمعادل القوة الشرائية(.

مصادر البيانات 

العمود 1: بيانات العام والمسح المستخدمة لحساب دليل الفقر 
المتعدد األبعاد وعناصره.

األعمدة 2 إلى 12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية ومبادرة 
أكسفورد للفقر والتنمية 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 المنهجية المنقحة المفّصلة 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/( 5 في المالحظة الفنية
 Alkire, Kanagaratnam and ؛)hdr2019_technical_notes.pdf

Suppa 2019.  ويستخدم العمودان 4 و5 أيضًا بيانات عن السكان 
.UNDESA 2017 مستمدة من

.World Bank 2019a :14العمودان 13 و

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين
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توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 
المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.
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نوعية التنمية البشرية

4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

 نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

 في 
التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

 مجموع النقاط 
في إطار البرنامج الدولي 

لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

 سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات 
مياه الشرب 
األساسية 
على األقل

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات الصرف 
الصحي 

األساسية 
على األقل

التعليم 
االبتدائي

التعليم 
الثانوي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالنسبة 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20172010–2018d2010–2015d2013–2018d2010–2018d2010–2018d2010–2018d2015201520152018201720172017

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1001005025134984.810010098..14.746.3399النرويج1
1001005214925069.0100100100..14.342.44710سويسرا2
50452150310.91009791........13.930.928أيرلندا3
5065095095.910010099......13.842.18312ألمانيا4
....149799955485275235.9100......هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
10010049450351010.7100100100....14.635.938أستراليا6
4884824738.010010099......13.839.73210آيسلندا6
4945004936.210010099......14.154.02612السويد8
5645355569.8100100100....12.523.1241599سنغافورة9

e12..10010051250350912.610010098 13.935.147هولندا10
1001005115005025.1100100100..13.944.62511الدانمرك11
1001005115265319.210010099..14.338.14413فنلندا12
51652752810.71009999........14.026.127كندا13
49550951312.4100100100......15.330.32815نيوزيلندا14
49249850913.010010099......14.428.12815المملكة المتحدة15
1001004704974963.810099100..15.325.92914الواليات المتحدة األمريكية15
10010050749950210.210010099..14.533.26211بلجيكا17
....100..............8......ليختنشتاين18
5325165388.410099100......13.224.113416اليابان19
4974854957.7100100100......13.951.47610النمسا20
4864814836.310010098......14.730.3488لكسمبرغ21
85854704794678.3100100100..14.032.23112إسرائيل22
10010052451751623.5100100100..13.223.711516جمهورية كوريا22
10010051050551310.610010099..15.330.04614سلوفينيا24
10010048649649311.3100100100..13.240.73013إسبانيا25
49248749314.010010099......14.943.16519تشيكيا26
98994934994957.410010099..13.432.36518فرنسا26
4794474659.9100100100......13.838.34713مالطة28
708849048548117.01009999..13.640.93411إيطاليا29
1001005205195345.510010099..14.234.75011إستونيا30
43744343311.110010099......13.519.53412قبرص31
10010050450650116.310010099..14.424.06511بولندا32
45446745526.710010099......13.745.9439اليونان32
4784724759.51009893......14.343.47313ليتوانيا34
4274344370.81009899....13.923.91225100اإلمارات العربية المتحدة35
e11100100100........100100100 13.933.325أندورا36
10010047545346112.010010098..14.324.65815سلوفاكيا36
2.9100100100......13.723.92712100100100المملكة العربية السعودية36
1001004824884907.91009992..14.131.95811التفيا39
10010049249850112.3100100100..13.933.43413البرتغال40
e1001004024024180.1100100100 14.70.0121249قطر41
42345944724.1100100100......13.810.82218شيلي42
f 6.010010096..........12.117.7271085بروني دار السالم43

100994774704775.710010098..14.332.37011هنغاريا43
1.1100100100......14.79.3201284100100البحرين45
4644874757.610010097......14.130.05614كرواتيا46
2.610092100......14.719.716101007187ُعمان47
g475 g475 g21.510099 h94 h 3856456....12.839.650األرجنتين48

4944954875.31009790......13.740.18221االتحاد الروسي49
3.41009698......13.640.811019100100100بيالروس50
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4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
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للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 
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التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

 مجموع النقاط 
في إطار البرنامج الدولي 

لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

 سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات 
مياه الشرب 
األساسية 
على األقل

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات الصرف 
الصحي 

األساسية 
على األقل

التعليم 
االبتدائي

التعليم 
الثانوي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالنسبة 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20172010–2018d2010–2015d2013–2018d2010–2018d2010–2018d2010–2018d2015201520152018201720172017

25.81009698..........12.932.56720100كازاخستان50
4414324468.31009986......13.439.96818بلغاريا52
41842741113.31009798........13.723.340الجبل األسود52
44443443525.210010084......14.022.66319رومانيا52
100100100................11.848..باالو55
15.81009897..........11.924.9581480بربادوس56
12.750.5281110010010041843743524.01009997أوروغواي57
1.1100100100..........14.925.820979الكويت57
42042842528.01009997......13.917.62718تركيا59
9.91009995..........11.719.4291990جزر البهاما60
21.810097100......11.615.1191299100100ماليزيا61
10096100........11.79.53614848697سيشيل62

 تنمية بشرية مرتفعة
e....41742742518.11009893 88..12.426.730ترينيداد وتوباغو63
27.11008698..........13.731.3571456صربيا63
41.31009588......15.111.415291001136إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
16.310010096......13.420.234181003594موريشيوس66
32.21009683..........12.515.7232199بنما67
12.211.5121294225140042742020.19910098كوستاريكا68
41340542754.91009198......13.712.02918ألبانيا69
e10010040440141149.21009890 12.451.026995جورجيا70
38.9978996..........12.39.6362385سري النكا71
8.01009593..........11.981.9529100كوبا72
i92 i 10099........25.2231472100100..سانت كيتس ونيفس73

1009788........91..12.627.6381255أنتيغوا وبربودا74
19.31009695............14.320.03517البوسنة والهرسك75
12.322.5152797395340842341626.91009991المكسيك76
12.38.12116100999741540942147.310010099تايلند77
969691........12.014.5371664100100غرينادا78
326937740740127.61009888..13.421.52220البرازيل79
12.120.8152495397039042541646.8989790كولومبيا79
40.210010094..............13.029.042أرمينيا81
12.512.7161795417438739839750.9849174بيرو82
36035037626.81009488....14.418.31924100الجزائر82
37135238419.11009399......13.728.74414مقدونيا الشمالية82
46.21009488......12.420.51525823769إكوادور85
j494 j518 j43.81009385 9398531..11.717.94217الصين85
55.01009193......12.434.54715985361أذربيجان87
14.91009496......13.530.18813874894أوكرانيا88
32835833240.21009784..12.215.616199523الجمهورية الدومينيكية89
e13158999100......29.3999888 12.21.1سانت لوسيا89
36736138620.61009691..14.012.7231610058تونس91
48.9568358......12.528.970301007183منغوليا92
39634738627.61009398......15.022.72912لبنان93
25.3249077......86..14.83.7182399بوتسوانا94
17.91009587......12.26.6261484100100سانت فنسنت وجزر غرينادين94
35.7999187......12.113.21722968473جامايكا96
32.91009694..............8..12.1فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
38.59910090......92522..13.313.713باراغواي98
f78 f 10097........12.010.838136610093دومينيكا98

12.1919584..........12.412.3311398سورينام98
43.3919495..........13.28.4232090فيجي98

14.623.4142110067913804084098.61009997األردن102
27.1989888..........12.511.3132073بليز103
e1090100100......19.31009999 12.710.443ملديف104
53.39810093..........13.25.2262292تونغا105
33.8909477..........12.512.81029100الفلبين106
13.632.0581899858742041642834.31008976جمهورية مولدوفا107
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4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

 نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

 في 
التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

 مجموع النقاط 
في إطار البرنامج الدولي 

لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

 سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات 
مياه الشرب 
األساسية 
على األقل

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات الصرف 
الصحي 

األساسية 
على األقل

التعليم 
االبتدائي

التعليم 
الثانوي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالنسبة 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20172010–2018d2010–2015d2013–2018d2010–2018d2010–2018d2010–2018d2015201520152018201720172017

40.110098100......12.423.74021999190أوزبكستان108
23.61009999..............12.022.274تركمانستان108
5.77099100..............14.821.637ليبيا110
5138639740347.3968973....12.33.81216إندونيسيا111
31.0969798......1423......13.23.4ساموا111
9.7679376............30..13.99.1جنوب أفريقيا113
58.1759361..........12.516.1111958بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(114
31.5498647..............14.23.663غابون115
21.31009994......13.97.91624744849مصر116

تنمية بشرية متوسطة
928883..........26....12.64.627جزر مارشال117
49548752554.51009584....11.78.22620100فييت نام118
....22.9100......251005772....15.2فلسطين، دولة119
25.91009794..............16.08.214العراق120
48.81008789......14.67.311281007989المغرب121
33.91008797......12.818.84525954144قيرغيزستان122
56.8899686..........70..12.78.016غيانا123
36.11009787......12.215.71328953640السلفادور124
45.2998197..........12.817.04822100طاجيكستان125
34.5899465......944..12.33.6620غواتيماال126
28.8908774......13.17.721219310100كابو فيردي126
39.4688274..........75..12.710.19نيكاراغوا126
76.7899360..........13.97.873570الهند129
e27 e..96..........24.8298335 14.13.7ناميبيا130
71.2727854..............13.67.259تيمور - ليشتي131
1007248............13.52.0192573كيريباس132
40.5729581........16..12.33.1726هندوراس132
71.3979769........13.43.7173510046بوتان134
55.5819748......13.75.383050482بنغالديش135
e32 e20..............777988 13.41.9ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(135
46.9458443..........12.93.2293127سان تومي وبرينسيبي137
32.9676958......14.20.82127701669إسواتيني )مملكة(138
76.9247320..........80....13.71.2الكونغو138
80.0918274..........12.05.0152297جمهورية الو الديمقراطية الشعبية140
e27............70.8539134 13.01.717فانواتو141
68.9658118......13.01.892760820غانا142
77.8146026........12.80.92042996زامبيا143
55.866566..........13.94.0212337غينيا االستوائية144
59.5608264......12.68.69239805ميانمار145
50.8867959..........13.21.7842100كمبوديا146
e..........53.5585929 12.62.0143197كينيا147
79.4958962..........13.86.532197نيبال147
67.105650......5047317..14.32.1أنغوال149
65.6196436..........13.20.8173686زمبابوي150
73.8216039......23..13.40.9134581الكاميرون150
59.3549160..........13.29.864582باكستان152
80.3606834......14..12.92.0142674جزر سليمان153

تنمية بشرية منخفضة
34.4789791..............14.312.215الجمهورية العربية السورية154
78.3504113............36..13.20.5بابوا غينيا الجديدة155
64.6748036......12.51.7221955811جزر القمر156
e58932533......68.7245867 12.91.316رواندا157
78.4237139..........66....14.33.8نيجيريا158
75.2114918..........13.20.954380أوغندا159
82.7175730..........12.70.474799جمهورية تنزانيا المتحدة159
52.807148..........3685..13.61.8موريتانيا161
85.305411..........12.81.824115مدغشقر162
88.0176616..........13.61.654468بنن163
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4.c 4الهدف.a الهدف 6.2الهدف 6.1الهدف 7.1الهدف 4.1الهدف

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

نوعية المعيشةنوعية التعليمنوعية الصحة

التدهور 
الصحي 
 األطباء المتوقع

أسّرة 
المستشفيات

 نسبة 
التالميذ 

للمعلمين 
في التعليم 

االبتدائي

المعلمون 
المدربون 

 في 
التعليم 
االبتدائي

المدارس الموصولة 
بشبكة اإلنترنت

 مجموع النقاط 
في إطار البرنامج الدولي 

لتقييم الطلبة

العاملون 
المعرضون 

aللمخاطر

 سكان 
األرياف الذين 
يحصلون على 

الكهرباء

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات 
مياه الشرب 
األساسية 
على األقل

السكان الذين 
يستخدمون 

خدمات الصرف 
الصحي 

األساسية 
على األقل

التعليم 
االبتدائي

التعليم 
الثانوي

)بالنسبة 
)لكل 10,000 من السكان(المئوية(

)عدد التالميذ 
لكل معلم(

)بالنسبة 
العلومcالقراءةcالرياضياتb)بالنسبة المئوية(المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)بالنسبة المئوية(العاملين(

20172010–2018d2010–2015d2013–2018d2010–2018d2010–2018d2010–2018d2015201520152018201720172017

54.7206943..........3387..13.90.7ليسوتو164
72.4377332..........42100..13.32.3كوت ديفوار165
e33751783......65.1358151 13.50.73السنغال166
77.4196516..........13.20.574073توغو167
40.0436037..............14.74.18السودان168
85.036535..............13.32.37هايتي169
89.4976743............16.42.8544أفغانستان170
47.3267664..........11.92.21429100جيبوتي171
59.546926..........13.00.2137091مالوي172
e..........86.031417 85..13.01.03إثيوبيا173
72.3217839..........13.71.11136100غامبيا174
89.996223..........13.00.834775غينيا174
77.777317......5..15.70.482747ليبريا176
45.4696359............16.63.1727اليمن177
e..39..........78.496721 13.32.010غينيا - بيساو178
79.704320..........3395..14.40.9جمهورية الكونغو الديمقراطية179
83.125629..........13.20.775297موزامبيق180
86.356116......395403..13.70.3سيراليون181
h12 h 78.23052..........73941..13.1إريتريا182

86.4104819......3..13.50.644186بوركينا فاسو182
89.6127839..........14.21.413852مالي184
94.726146......1..12.50.5850100بوروندي185
87.3214111..........4744....14.5جنوب السودان186
93.12398..........5765..14.20.5تشاد187
h25 h 93.61546............13.50.61083جمهورية أفريقيا الوسطى188

89.0115014..........13.00.533666النيجر189
األراضي أو البلدان األخرى

1009984............1777..9.2..توفالو..

65.9529583............11.836.713220جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..

100100100................61.538..سان مارينو..

77.795238..............12.50.29الصومال..

100100100........100100..65.613810..موناكو..

9966..............12.45040100..ناورو..
مجموعات دليل التنمية البشرية

10.31009998—————..14.030.45514تنمية بشرية مرتفعة جدًا
40.2989485—————..12.316.53219تنمية بشرية مرتفعة

68.6829060—————13.67.393375تنمية بشرية متوسطة
79.1245929—————4180..13.92.1تنمية بشرية منخفضة

53.3778869—————..13.011.52125البلدان النامية
              المناطق

32.7929787—————..12.721.62021أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
28.41009697—————..13.424.95118أوروبا وآسيا الوسطى

71.6869360—————13.97.883572جنوب آسيا
74.9226130—————3980..13.62.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

24.5828983—————..14.511.11521الدول العربية
45.0969283—————..11.914.83518شرق آسيا والمحيط الهادئ

73.7386434—————13.62.573776أقل البلدان نموًا
40.1608267—————12.622.2251894الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
11.81009999—————..14.028.95015والتنمية

45.1799073—————..13.214.92823العالم
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مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن 
المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على 

ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، 
والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية ضمن 

المجموعات الثالث نفسها. وتتضمن المالحظة الفنية 6 تفاصيل 
http://hdr.undp.org/sites/( عن توزيع البلدان على المجموعات

.)default/files/hdr2019_technical_notes.pdf

تقديرات منمذجة لمنظمة العمل الدولية. 	

يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون  	
االقتصادي والتنمية 490.

يبلغ متوسط النقاط المحققة في بلدان منظمة التعاون  	
االقتصادي والتنمية 493.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

بيانات عام بين عامي 2007 و2009. 	

بيانات عام 2015. 	

تغطي البيانات المنطقة القضائية المستقلة لمدينة بوينس  	
آيرس.

بيانات عام 2016. 	

بيانات عام 2013. 	

تغطي البيانات مقاطعات بيجين، وجيانغسو، وغواندونغ،  	
وشنغهاي.

تعاريف

التدهور الصحي المتوقع: الفارق النسبي بين العمر المتوقع والعمر 
المتوقع بصحة جيدة، وُيحسب بالنسبة المئوية من العمر المتوقع 

عند الوالدة.

األطباء: عدد أطباء الصحة العامة والمتخصصين لكل 10,000 
من السكان.

أسّرة المستشفيات: عدد أسّرة المستشفيات المتاحة لكل 10,000 
من السكان.

نسبة التالميذ للمعلمين في التعليم االبتدائي: متوسط عدد التالميذ 
لكل معلم في التعليم االبتدائي.

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(.

المدارس الموصولة بشبكة اإلنترنت: نسبة المدارس في المرحلة 
المحددة الموصولة بشبكة اإلنترنت ألغراض التعليم.

مجموع النقاط في إطار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة: مجموع 
النقاط المحققة في اختبار المهارات والمعرفة في الرياضيات والقراءة 

والعلوم لدى التالميذ في سن 15 سنة .

العاملون المعرضون للمخاطر: نسبة العاملين في األسرة بدون أجر 
أو لحسابهم الخاص. 

سكان األرياف الذين يحصلون على الكهرباء: السكان الذين 
يعيشون في المناطق الريفية ويحصلون على الكهرباء، بالنسبة 

المئوية من مجموع سكان األرياف. ويشمل ذلك الكهرباء المتوفرة 
تجاريًا )من ضمن الشبكة وخارجها( والكهرباء المولدة ذاتيًا، وتستثنى 

التوصيالت غير المرخصة.

السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية 
على األقل: نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب 

األساسية على األقل، وهم السكان الذين يستخدمون مصادر محسنة 
لمياه الشرب، على أال يتجاوز وقت جمعها أكثر من 30 دقيقة لرحلة 
ذهابًا وإيابًا. ويشمل هذا المؤشر السكان الذين يستخدمون خدمات 

مياه الشرب األساسية والسكان الذين يستخدمون خدمات مياه 
الشرب التي تدار بطريقة مأمونة. وتشمل المصادر المحسنة لمياه 

الشرب المياه المنقولة باألنابيب، واآلبار المسبورة، واآلبار المحفورة 
المحمية، والينابيع المحمية، والمياه المعبأة أو المنقولة.

السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي األساسية 
على األقل: نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف 

الصحي األساسية على األقل، وهي المرافق المحسنة للصرف 
الصحي غير المشتركة مع أسر معيشية أخرى. ويشمل هذا 
المؤشر السكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي 

األساسية والسكان الذين يستخدمون خدمات الصرف الصحي 
التي تدار بطريقة مأمونة. وتشمل المرافق المحسنة للصرف 
الصحي مراحيض الشطف/الدلق الموصولة بشبكات الصرف 

الصحي أو بخزان للصرف الصحي أو بحفرة؛ والحفرة المبلطة 
)بما في ذلك الحفرة المبلطة ذات التهوية(؛ والمراحيض 

السمادية.

مصادر البيانات

العمود 1: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
بيانات حول العمر المتوقع عند الوالدة والعمر المتوقع بصحة 

.IHME 2018 جيدة عند الوالدة  من

.WHO 2019 :14األعمدة 2 و13 و

.World Bank 2019a  :12العمودان 3 و

 .UNESCO Institute for Statistics 2019 :7 األعمدة 4 إلى

.OECD 2017 :10 األعمدة 8 إلى

.ILO 2019 :11  العمود

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين

لوحة
التتبع

1

لوحة التتبع 1  نوعية التنمية البشرية    |    327



توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 
المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة 2 بع
لتت

ة ا
وح

ل

الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 

 aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل بطالة 
الشباب

السكان الحاصلون 
على جزء من 

التعليم الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(

 النساء من
  الفئة العمرية
 15 سنة وأكثر

)نسبة الذكور 
الثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيإلى اإلناث(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية من 
 مجموع القوى 

العاملة في 
القطاعات غير 

الزراعية(

 )النسبة المئوية 
 التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2013–2018c2013–2018c2013–2018c20182010–2018c2018201820182008–2018c2008–2018c2013–2017c

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
1.061.001.000.960.721.010.8147.941.415.31.20.87النرويج1
1.050.990.990.960.960.991.1146.629.316.81.61.04سويسرا2
0.61....1.060.980.991.030.841.050.9347.424.3أيرلندا3
d1.6 d1.00 1.050.990.990.950.740.990.8446.931.515.9ألمانيا4
..10.83.3..1.080.990.980.960.870.920.8349.4هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
1.06....1.060.961.000.890.800.991.0446.832.7أستراليا6
1.12....1.051.021.001.000.671.000.9348.238.1آيسلندا6
1.061.001.031.120.841.000.9048.246.116.01.31.00السويد8
......1.000.991.920.921.1745.123.0..1.07سنغافورة9

e1.6 e1.00 1.051.001.001.020.840.961.1746.435.614.7هولندا10
e1.4 e1.02 1.060.990.991.030.761.001.0847.937.415.6الدانمرك11
d1.5 d1.00 1.051.001.001.100.921.000.9648.942.014.5فنلندا12
1.001.010.781.000.9347.731.714.61.51.00..1.05كندا13
f1.7 f1.00 1.060.991.001.060.911.011.1248.238.318.1نيوزيلندا14
1.051.001.001.110.860.970.9847.028.912.71.81.00المملكة المتحدة15
1.051.001.000.990.741.000.9346.423.615.41.60.87الواليات المتحدة األمريكية15
f1.6 f1.00 1.051.001.001.120.910.951.0246.041.415.9بلجيكا17
......12.0........1.060.960.78..ليختنشتاين18
..d4.7 d 1.001.010.851.030.8843.913.714.4..1.06اليابان19
d1.9 d0.99 1.060.991.000.961.021.000.9846.934.818.3النمسا20
d2.0 d0.66 1.050.971.001.030.721.001.0846.120.014.4لكسمبرغ21
......1.051.001.011.020.970.971.0347.327.5إسرائيل22
d4.2 d0.96 1.061.001.001.000.990.940.9542.317.014.0جمهورية كوريا22
......1.060.971.001.021.360.991.3146.620.0سلوفينيا24
e2.2 e0.47 1.061.001.011.010.940.931.2946.138.619.0إسبانيا25
1.00....1.060.971.011.011.131.001.4544.820.3تشيكيا26
1.051.000.991.010.930.941.0147.435.715.81.71.00فرنسا26
0.43....1.061.031.041.040.850.901.0039.811.9مالطة28
1.060.971.000.981.200.911.1842.435.620.42.40.83إيطاليا29
d1.6 d1.00 1.001.010.731.000.8649.526.717.2..1.07إستونيا30
0.77....1.070.991.000.990.590.951.0147.017.9قبرص31
d1.8 d1.00 1.060.971.010.970.970.941.0045.625.517.6بولندا32
..d2.6 d 1.071.011.000.941.220.841.5441.618.717.5اليونان32
1.00....1.061.001.000.960.880.950.8552.221.3ليتوانيا34
......1.051.080.970.942.001.204.4114.922.5اإلمارات العربية المتحدة35
......32.1....0.97..........أندورا36
1.00....1.050.980.991.011.030.991.1346.120.0سلوفاكيا36
......1.031.050.980.772.120.906.7714.919.9المملكة العربية السعودية36
1.00....1.070.991.000.991.061.010.7652.031.0التفيا39
1.060.980.960.971.130.981.1749.734.817.81.70.77البرتغال40
1.051.030.991.258.331.116.0014.29.88.23.70.36قطر41
f2.2 f1.59 1.040.980.971.011.200.981.1643.022.722.1شيلي42
......1.061.030.991.021.040.981.1743.49.1بروني دار السالم43
d2.2 d1.00 1.060.961.000.991.430.981.1846.512.616.6هنغاريا43
......1.040.991.001.016.101.1211.6720.218.8البحرين45
......1.060.961.011.051.660.981.2846.618.5كرواتيا46
..1.051.051.030.974.791.157.5912.08.818.92.5ُعمان47
..1.041.011.001.041.341.051.2741.239.523.42.5األرجنتين48
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الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 

 aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل بطالة 
الشباب

السكان الحاصلون 
على جزء من 

التعليم الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(

 النساء من
  الفئة العمرية
 15 سنة وأكثر

)نسبة الذكور 
الثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيإلى اإلناث(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية من 
 مجموع القوى 

العاملة في 
القطاعات غير 

الزراعية(

 )النسبة المئوية 
 التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2013–2018c2013–2018c2013–2018c20182010–2018c2018201820182008–2018c2008–2018c2013–2017c

1.060.981.010.991.091.010.9449.416.118.42.31.00االتحاد الروسي49
..d2.0 d 1.060.961.000.980.660.940.5652.433.119.2بيالروس50
..d3.0 d 1.071.021.021.011.130.991.3348.622.117.9كازاخستان50
e2.0 e1.00 1.060.990.990.970.840.980.8447.923.818.5بلغاريا52
......1.070.980.991.000.840.901.0544.123.5الجبل األسود52
d2.0 d1.00 1.061.000.990.990.990.940.7744.118.719.0رومانيا52
......13.8....1.00..1.090.961.05..باالو55
......1.041.040.981.041.121.031.1050.027.5بربادوس56
1.431.071.4946.922.319.92.41.04..1.051.020.98أوروغواي57
......1.051.001.001.084.181.155.1131.83.1الكويت57
..1.050.950.990.981.390.671.4228.317.419.25.2تركيا59
......1.061.071.051.061.590.971.2847.121.8جزر البهاما60
......1.061.041.011.051.130.981.2339.915.8ماليزيا61
......21.2........1.061.031.011.07سيشيل62

 تنمية بشرية مرتفعة
......1.051.051.1143.230.1......1.04ترينيداد وتوباغو63
..1.071.001.001.011.170.921.1445.234.419.22.2صربيا63
1.051.001.031.021.850.931.9916.55.921.04.00.10إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
......1.041.001.021.071.550.962.1038.511.6موريشيوس66
..1.051.030.981.031.611.091.5941.918.317.72.4بنما67
..f2.6 f 1.051.001.011.051.471.031.5140.745.621.3كوستاريكا68
..d6.3 d 1.090.990.970.940.821.010.9039.427.921.7ألبانيا69
0.92....1.011.021.200.990.8344.316.0..1.07جورجيا70
......1.040.970.991.051.760.992.3332.55.8سري النكا71
......1.061.000.951.030.920.981.1942.353.2كوبا72
......13.3................سانت كيتس ونيفس73
0.95....31.4........1.031.090.970.96أنتيغوا وبربودا74
......1.170.811.2637.419.3......1.07البوسنة والهرسك75
f3.0 f0.84 1.051.021.011.091.090.961.0340.148.428.1المكسيك76
..g3.2 g 1.060.991.000.961.680.891.1747.55.311.8تايلند77
......39.3........1.051.060.951.05غرينادا78
..1.051.050.971.051.261.061.3044.915.013.34.3البرازيل79
d3.7 d0.99 0.971.061.631.041.6646.119.016.3..1.05كولومبيا79
1.111.101.001.051.500.991.0243.618.121.75.01.17أرمينيا81
..f2.6 f 1.051.011.001.001.310.841.4246.427.722.7بيرو82
..f5.8 f 1.731.002.1117.221.321.7..0.95..1.05الجزائر82
..d2.8 d 1.060.991.000.981.000.720.9139.838.315.4مقدونيا الشمالية82
..1.051.051.011.031.641.001.5642.538.019.84.4إكوادور85
..1.131.011.011.020.810.910.7845.424.915.32.6الصين85
1.270.961.3944.016.825.42.91.51..1.131.001.02أذربيجان87
......1.060.971.020.980.880.990.7749.312.3أوكرانيا88
..1.051.020.931.082.071.081.9542.824.316.74.4الجمهورية الدومينيكية89
......1.011.231.171.2648.620.7..1.031.08سانت لوسيا89
......1.061.000.971.111.120.781.7525.331.3تونس91
..f2.8 f 1.421.060.8847.317.117.6..1.031.000.98منغوليا92
......1.050.960.920.991.340.981.9822.84.7لبنان93
......1.440.991.4547.79.5..1.031.040.97بوتسوانا94
......0.8247.513.0..1.031.050.980.961.04سانت فنسنت وجزر غرينادين94
......1.061.471.121.7348.119.0..1.051.01جامايكا96
0.72....1.051.010.971.081.441.081.1341.222.2فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
1.460.981.4541.916.014.53.40.80....1.051.01باراغواي98
......25.0........1.030.970.99..دومينيكا98
......1.081.011.001.322.371.022.5437.625.5سورينام98
..1.921.121.4733.219.615.22.9..0.99..1.06فيجي98

......1.031.640.961.7316.515.4....1.05األردن102
......1.031.050.951.052.831.012.8342.911.1بليز103
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الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 

 aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل بطالة 
الشباب

السكان الحاصلون 
على جزء من 

التعليم الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(

 النساء من
  الفئة العمرية
 15 سنة وأكثر

)نسبة الذكور 
الثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيإلى اإلناث(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية من 
 مجموع القوى 

العاملة في 
القطاعات غير 

الزراعية(

 )النسبة المئوية 
 التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2013–2018c2013–2018c2013–2018c20182010–2018c2018201820182008–2018c2008–2018c2013–2017c

......0.630.910.9228.95.9..1.071.001.00ملديف104
......1.051.010.971.064.501.015.0051.77.4تونغا105
......1.060.990.971.101.191.041.0443.429.1الفلبين106
..d1.8 d 1.060.991.000.990.940.980.7952.122.819.5جمهورية مولدوفا107
......1.060.960.980.991.041.000.9339.016.4أوزبكستان108
......0.4242.824.8..1.050.970.980.960.55تركمانستان108
......1.571.541.6522.016.0......1.06ليبيا110
......1.050.890.961.031.030.840.9340.119.8إندونيسيا111
......1.081.131.001.101.611.111.3438.210.0ساموا111
..h15.6 d2.4 d 1.031.000.961.091.220.961.1744.641.8جنوب أفريقيا113
......1.051.000.980.971.520.811.4841.551.8بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(114
......i 1.351.322.0125.117.4......1.03غابون115
..d9.2 d 1.060.991.000.981.530.832.9617.414.922.4مصر116

 تنمية بشرية متوسطة
......9.1....0.99..0.931.021.10..جزر مارشال117
......1.010.850.9047.226.7..1.120.981.00فييت نام118
..d6.0 d 17.8..1.051.001.001.101.770.972.0614.7فلسطين، دولة119
......1.970.701.7113.025.2......1.07العراق120
..1.060.830.950.891.030.811.2115.718.420.87.0المغرب121
..f1.8 f 1.061.010.991.001.621.001.4838.719.216.8قيرغيزستان122
......1.651.281.5439.131.9......1.05غيانا123
..1.051.010.970.991.240.860.7649.031.022.72.9السلفادور124
......1.070.860.990.900.901.140.8420.620.0طاجيكستان125
1.051.020.970.951.821.031.6843.312.717.87.50.50غواتيماال126
......j 1.031.020.931.101.100.921.0850.220.8كابو فيردي126
......1.991.041.3651.145.7......1.05نيكاراغوا126
......1.100.931.171.021.320.611.5716.711.7الهند129
......1.320.971.1448.539.7..1.011.050.97ناميبيا130
1.13....1.5031.733.8..1.051.020.971.082.03تيمور - ليشتي131
......6.5..........1.06..1.06كيريباس132
..1.051.011.001.142.051.051.5648.221.117.34.0هندوراس132
..1.041.061.001.101.480.431.7632.215.315.02.5بوتان134
......1.051.041.071.171.570.921.9720.220.3بنغالديش135
......0.0..........1.060.921.00ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(135
......1.031.090.961.152.250.692.4038.314.5سان تومي وبرينسيبي137
......0.920.981.100.931.1540.912.1..1.03إسواتيني )مملكة(138
......0.930.911.1447.614.0......1.03الكونغو138
..d4.2 d 1.051.030.970.930.940.760.8647.027.510.4جمهورية الو الديمقراطية الشعبية140
......1.2442.60.0..1.070.970.981.061.10فانواتو141
..d4.1 d 1.051.021.020.990.970.781.0053.412.714.4غانا142
0.22....0.990.750.9239.518.0..1.031.071.02زامبيا143
......1.1136.918.0..1.08..1.031.020.99غينيا االستوائية144
......1.031.010.951.101.581.291.7543.710.2ميانمار145
0.15....0.860.540.7548.519.3..1.051.040.98كمبوديا146
......0.990.800.9841.423.3..1.030.981.00كينيا147
......1.070.941.061.110.620.660.7334.633.5نيبال147
......1.030.880.860.630.990.611.1043.630.5أنغوال149
......1.021.020.980.981.230.841.2342.534.3زمبابوي150
..d3.1 d 1.031.020.900.861.190.801.3441.829.314.6الكاميرون150
......1.090.870.860.811.570.572.0410.020.0باكستان152
......0.8042.32.0..0.93..1.071.020.99جزر سليمان153

 تنمية بشرية منخفضة
......1.050.960.971.002.550.863.4312.813.2الجمهورية العربية السورية154
......1.080.990.910.730.580.660.3845.40.0بابوا غينيا الجديدة155
......1.1735.96.1..1.051.030.961.060.79جزر القمر156
......1.021.030.991.121.670.721.0036.155.7رواندا157

330    |    تقرير التنمية البشرية لعام 2019

لوحة
التتبع

2

لوحة التتبع 2  الفوارق بين الجنسين في مختلف مراحل الحياة



الهدف 1.3الهدف 5.4الهدف 5.5الهدف 8.3الهدف 8.5الهدف 4.6الهدف 8.5الهدف 4.1الهدف 4.1الهدف 4.2

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

السن المتقدمةالبلوغالطفولة والشباب

نسبة الذكور 
إلى اإلناث 

 aعند الوالدة

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم

معدل بطالة 
الشباب

السكان الحاصلون 
على جزء من 

التعليم الثانوي 
على األقل

مجموع معدل 
البطالة

حصة العامالت 
في القطاعات 

غير الزراعية

المقاعد في 
المجالس 

النيابية

الوقت المستغرق في 
األعمال المنزلية وأعمال 

الرعاية بدون أجر

المسنون 
الحاصلون 

على معاشات 
التقاعد )نسبة اإلناث إلى الذكور(

 النساء من
  الفئة العمرية
 15 سنة وأكثر

)نسبة الذكور 
الثانوياالبتدائيما قبل االبتدائيإلى اإلناث(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)نسبة اإلناث إلى 
الذكور(

)بالنسبة المئوية من 
 مجموع القوى 

العاملة في 
القطاعات غير 

الزراعية(

 )النسبة المئوية 
 التي تشغلها 

النساء(

)بالنسبة المئوية 
من الساعات 

األربع والعشرين 
في اليوم(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

)نسبة اإلناث 
إلى الذكور(

2015–2020b2013–2018c2013–2018c2013–2018c20182010–2018c2018201820182008–2018c2008–2018c2013–2017c

......1.1252.65.8..0.940.900.97..1.06نيجيريا158
......1.410.791.5039.234.3..1.031.041.03أوغندا159
..k3.9 k 1.031.011.021.011.410.701.6044.337.216.5جمهورية تنزانيا المتحدة159
......1.051.261.060.961.190.511.4231.220.3موريتانيا161
......1.2053.719.6..1.031.091.001.011.25مدغشقر162
......1.041.040.940.761.100.541.1055.67.2بنن163
......1.031.050.971.361.381.311.3056.222.7ليسوتو164
......l 1.031.010.910.751.570.521.5547.39.2كوت ديفوار165
......1.041.121.161.091.280.521.2441.841.8السنغال166
......1.021.040.950.730.610.510.7053.617.6توغو167
......1.041.020.941.022.160.782.5216.831.0السودان168
......1.590.671.4960.62.7......1.05هايتي169
......i 0.690.571.760.362.1825.527.4..1.06أفغانستان170
......1.1541.326.2..1.040.940.880.841.08جيبوتي171
......1.031.011.040.941.180.681.4239.516.7مالوي172
..d2.9 d 1.040.950.910.961.800.521.8555.637.319.3إثيوبيا173
......1.920.711.8838.710.3..1.031.071.09غامبيا174
......0.5944.421.9..0.820.660.64..1.02غينيا174
..1.051.010.920.781.570.471.0548.711.76.32.4ليبريا176
......1.050.900.870.731.370.561.944.40.5اليمن177
......1.0844.413.7..1.03......1.03غينيا - بيساو178
......1.031.070.990.640.600.560.6636.18.2جمهورية الكونغو الديمقراطية179
......0.930.910.890.511.0633.239.6..1.02موزامبيق180
......1.021.101.010.950.420.600.6953.112.3سيراليون181
......1.1141.622.0..1.050.980.860.901.09إريتريا182
0.13....1.050.990.980.972.310.502.3248.511.0بوركينا فاسو182
0.11....1.051.070.890.811.190.451.3845.28.8مالي184
......1.031.021.001.020.430.680.5524.138.8بوروندي185
......1.2136.726.6..1.040.950.710.540.87جنوب السودان186
......1.030.930.780.461.140.171.3739.915.3تشاد187
......1.031.030.760.661.120.431.2041.98.6جمهورية أفريقيا الوسطى188
......1.051.060.870.730.170.480.5051.417.0النيجر189

 األراضي أو البلدان األخرى
......6.7........1.040.971.25..توفالو..
......0.8341.916.3..1.001.010.80..1.05جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
......26.7................سان مارينو..
......1.1317.524.3..1.12......1.03الصومال..
......33.3................موناكو..
......10.5........1.051.031.03..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
0.93——1.050.991.000.991.080.981.1544.327.2تنمية بشرية مرتفعة جدًا

..——1.080.990.991.031.170.921.1542.824.4تنمية بشرية مرتفعة
..——1.080.961.081.001.320.671.5122.820.8تنمية بشرية متوسطة
..——1.041.010.940.841.200.591.4643.521.3تنمية بشرية منخفضة

..——1.070.981.010.991.240.841.3036.822.4البلدان النامية
            المناطق

..——1.051.020.991.051.331.011.3143.631.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
..——1.060.981.000.981.170.911.0940.021.2أوروبا وآسيا الوسطى

..——1.090.941.091.001.410.661.7417.017.1جنوب آسيا
..——1.041.000.960.881.060.721.1646.923.5جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

..——1.050.980.960.931.670.842.4616.318.3الدول العربية
..——1.100.990.991.020.900.900.8144.820.3شرق آسيا والمحيط الهادئ

..——1.041.000.960.921.320.721.5236.622.5أقل البلدان نموًا
..——0.951.001.550.961.4844.124.6..1.06الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
0.91——1.050.991.001.010.980.971.0844.730.1والتنمية

..——1.070.981.010.991.200.881.2439.224.1العالم
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مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن 
المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على 

ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، 
والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع اإلحصائية 

ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويستثنى مؤشر نسبة الذكور إلى 
اإلناث من طريقة التصنيف هذه، وتوّزع البلدان ضمن هذا المؤشر 

في مجموعتين هما المجموعة الطبيعية تتراوح فيها النسبة بين 
1.04 و1.07 )ضمنًا(، وُيستخدم لها اللون الداكن، ومجموعة البلدان 
التي فيها انحياز ألحد الجنسين )سائر البلدان(، وُيستخدم لها اللون 

الفاتح. وتتضمن المالحظة الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/( على المجموعات

.)hdr2019_technical_notes.pdf

من المعروف عامة والمثبت بالتجربة أن النسبة الطبيعية  	
للذكور إلى اإلناث عند الوالدة هي 1.05 من الذكور لكل أنثى.

البيانات هي متوسطات للتقديرات الزمنية للفترة 2020-2015. 	

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 10 سنوات وأكثر. 	

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 20-74 سنة. 	

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 12 سنة وأكثر. 	

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 6 سنوات وأكثر. 	

ال يشمل الرقم المندوبين المتناوبين المعّينين حسب االقتضاء  	
والبالغ عددهم 36 مندوبًا.

بيانات عام 2017. 	

بيانات عام 2013. 	

تعود البيانات إلى السكان من الفئة العمرية 5 سنوات وأكثر. 	

بيانات عام 2015. 	

تعاريف

نسبة الذكور إلى اإلناث عند الوالدة: نسبة الوالدات من الذكور 
إلى الوالدات من اإلناث.

النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم، نسبة اإلناث إلى الذكور: 
مجموع االلتحاق بمرحلة معّينة من التعليم )ما قبل االبتدائي أو 

االبتدائي أو الثانوي( بصرف النظر عن العمر، وُيحسب بالنسبة 
المئوية لمجموع اإلناث إلى مجموع الذكور 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.

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: نسبة اإلناث 
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 الذكور 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 في القطاعات غير الزراعية: حصة النساء 
من العمل في القطاعات غير الزراعية، أي التي تشمل األنشطة 

الصناعية والخدمات.

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 المجلسين.

الوقت المستغرق في األعمال المنزلية وأعمال الرعاية بدون 
أجر: متوسط عدد الساعات المستغرقة يوميًا في األعمال 

المنزلية وأعمال الرعاية بدون أجر، وُيحسب بالنسبة المئوية من 
الساعات األربع والعشرين في اليوم. وُيقصد باألعمال المنزلية 

وأعمال الرعاية بدون أجر أنشطة تقديم الخدمات ألغراض 
االستخدام النهائي الذاتي من قبل أفراد األسرة المعيشية أو 

أفراد األسرة الذين يعيشون في مسكن آخر.

المسنون الحاصلون على معاشات التقاعد، نسبة اإلناث إلى 
الذكور: نسبة المسنات اللواتي بلغن سن التقاعد القانونية، 

ويحصلن على معاش تقاعد الشيخوخة )في 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 )في النظام القائم على االشتراكات 

أو غير القائم على االشتراكات أو النظامين(.

مصادر البيانات

.UNDESA 2019b :1 العمود

 .UNESCO Institute for Statistics 2019  :4 األعمدة 2 إلى

العمودان 5 و7: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
.ILO 2019  إلى

العمود 6: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد 
 Barro and ؛UNESCO Institute for Statistics 2019 إلى

.Lee 2018

.ILO 2019 :8 العمود

.IPU 2019 :9 العمود

 .United Nations Statistics Division 2019a :10 العمود

العمودان 11 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.United Nations Statistics Division 2019a  باالستناد إلى
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توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 
المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

3 بع
لتت

ة ا
وح

ل

تمكين المرأة

الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة المتخرجات 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

النساء 
اللواتي 
لديهن 

حساب في 
مؤسسة 
مالية أو 

لدى جهة 
تقديم 

خدمات 
مالية متنقلة 

الحصول 
على الرعاية 
قبل الوالدة، 
زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات عند 

سن 18 سنة
على يد شريك 

حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من النساء من 
الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

 )بالنسبة المئوية من السكان 
 اإلناث من الفئة العمرية 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2013–2018b2008–2018b2008–2018b2003–2018b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2008–2018b2008–2018b2010–2018b20172017

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
..9.928.433.5100.0..27.0........99.2..النرويج1
11.122.131.698.998..........72.9....سويسرا2
15.05.014.129.033.595.3182......99.773.3..أيرلندا3
22.07.019.327.128.699.298......98.780.3..ألمانيا4
94.770................74.8....هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
c 99.20..22.810.09.731.7......98.397.066.9أستراليا6

90..10.335.243.1..22.4........97.9..آيسلندا6
28.012.015.035.239.4100.00............السويد8
96.3105..22.333.7..6.1........99.6..سنغافورة9

25.012.06.325.324.899.8112......73.0....هولندا10
32.011.012.734.227.0100.0126........94.7..الدانمرك11
30.011.013.527.132.099.6147......99.985.5..فنلندا12
99.9105..11.631.4............100.097.9كندا13

d 99.3112..12.935.0............96.3..نيوزيلندا14

29.07.017.538.134.296.142......84.0....المملكة المتحدة15
..10.434.040.592.7........99.175.99.0..الواليات المتحدة األمريكية15
24.08.07.927.533.598.8105......66.8....بلجيكا17
......33.840.7................ليختنشتاين18
98.198................99.939.8..اليابان19
13.04.014.325.928.998.4112......98.465.7..النمسا20
22.08.09.527.616.198.2112............لكسمبرغ21
93.7105......................إسرائيل22
94.790..15.426.4..........100.079.6..جمهورية كوريا22
13.04.012.529.838.296.9105............سلوفينيا24
13.03.012.729.731.991.6112......70.9....إسبانيا25
21.04.013.535.426.678.6196....99.886.34.3..تشيكيا26
26.09.014.531.834.591.3112......98.078.4..فرنسا26
15.05.08.628.127.697.0126........99.7..مالطة28
19.05.015.739.523.291.6150......99.965.1..إيطاليا29
20.09.016.438.333.298.4140........99.2..إستونيا30
15.02.010.442.222.490.0126........99.296.0قبرص31
13.02.015.344.139.588.0140......99.862.3..بولندا32
19.01.018.939.830.584.5119........99.9..اليونان32
24.05.011.429.838.281.0126........100.0..ليتوانيا34
17.343.512.276.445............100.099.9اإلمارات العربية المتحدة35
........4.7............100.0..أندورا36
23.04.012.035.630.483.1238........98.5..سلوفاكيا36
58.270..17.241.7..........97.099.724.6المملكة العربية السعودية36
32.07.010.031.943.292.5112........99.9..التفيا39
..19.01.019.339.132.290.6......98.873.9..البرتغال40
e50 61.6..14.541.9......90.8100.037.512.44قطر41
71.3126..6.818.8..........99.776.3..شيلي42
91..23.651.937.0............99.099.8بروني دار السالم43
21.03.011.731.537.172.2168......99.761.6..هنغاريا43
75.460..10.944.3............100.099.7البحرين45
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الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة المتخرجات 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

النساء 
اللواتي 
لديهن 

حساب في 
مؤسسة 
مالية أو 

لدى جهة 
تقديم 

خدمات 
مالية متنقلة 

الحصول 
على الرعاية 
قبل الوالدة، 
زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات عند 

سن 18 سنة
على يد شريك 

حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من النساء من 
الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

 )بالنسبة المئوية من السكان 
 اإلناث من الفئة العمرية 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2013–2018b2008–2018b2008–2018b2003–2018b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2008–2018b2008–2018b2010–2018b20172017

13.03.016.037.926.182.7208........99.9..كرواتيا46
e50 63.5..39.852.8......98.699.129.717.84ُعمان47
26.912.111.546.532.650.890......98.193.981.3األرجنتين48
39.376.1140............99.768.08.0..االتحاد الروسي49
81.3126..15.426.7......99.799.872.17.03بيالروس50
60.3126..16.51.514.832.9..99.399.454.810.67كازاخستان50
23.06.012.338.339.373.6410........99.8..بلغاريا52
23.867.645....17.01.0..91.799.023.321.85الجبل األسود52
24.02.020.341.230.153.6126........76.395.2رومانيا52
....35.5....25.215.1........90.3100.0باالو55
84....40.5........93.499.059.219.911بربادوس56
10.844.637.360.698..16.8..25..97.299.779.6أوروغواي57
73.570..................100.099.9الكويت57
14.234.716.354.3112..38.0..97.098.073.55.915تركيا59
91....................98.099.0جزر البهاما60
82.560..18.138.6..........97.299.552.2ماليزيا61
98..8.538.943.8................سيشيل62

تنمية بشرية مرتفعة
73.698......30.219.0..95.1100.040.324.311ترينيداد وتوباغو63
17.02.018.139.729.870.1135..98.398.458.414.93صربيا63
91.6270..32.130.1......96.999.077.45.717إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
30.887.198............99.863.812.5..موريشيوس66
12.749.043.542.398..14.4..93.494.262.816.426بنما67
f..7.733.4..60.9120 35.9..98.198.777.87.621كوستاريكا68
21.01.314.849.429.338.1365..97.399.846.015.112ألبانيا69
63.6183..6.02.715.843.7..97.699.953.412.314جورجيا70
40.325.673.484........61.77.510..95.5سري النكا71
......6.139.9......98.599.973.78.026كوبا72
91....................100.0100.0سانت كيتس ونيفس73
91....1.833.3............100.0100.0أنتيغوا وبربودا74
11.01.014.842.924.254.7365..87.099.945.89.04البوسنة والهرسك75
24.638.814.831.135.633.384..98.597.766.913.026المكسيك76
15.030.129.579.890......98.199.178.46.223تايلند77
90....8.235.4............100.098.9غرينادا78
67.5120..10.736.6..16.7..26..97.299.180.2البرازيل79
42.5126..14.434.1..33.3..97.299.281.06.723كولومبيا79
40.9140..8.432.8..8.2..99.699.857.112.55أرمينيا81
34.498..13.732.9..31.2..97.093.175.46.519بيرو82
29.398..26.955.5......92.796.657.17.03الجزائر82
10.02.015.745.128.272.9270..98.699.940.217.27مقدونيا الشمالية82
8.029.235.342.684..40.4..96.480.18.820..إكوادور85
76.4128................96.599.984.5الصين85
27.7126..16.440.1..13.5..11..91.799.854.9أذربيجان87
61.3126..26.05.012.527.4..98.699.965.44.99أوكرانيا88
54.198..7.040.0..28.5..98.099.869.511.436الجمهورية الدومينيكية89
91..............96.999.055.517.08سانت لوسيا89
37.858.119.328.430......62.57.02..98.1تونس91
31.214.011.933.740.095.0120..98.798.954.616.05منغوليا92
32.970..18.043.3......6..54.5....لبنان93
46.884..............94.199.752.89.6بوتسوانا94
91....................99.598.6سانت فنسنت وجزر غرينادين94
g56 77.8......27.823.0..97.797.672.510.08جامايكا96
70.0182................97.595.475.0فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
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الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة المتخرجات 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

النساء 
اللواتي 
لديهن 

حساب في 
مؤسسة 
مالية أو 

لدى جهة 
تقديم 

خدمات 
مالية متنقلة 

الحصول 
على الرعاية 
قبل الوالدة، 
زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات عند 

سن 18 سنة
على يد شريك 

حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من النساء من 
الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

 )بالنسبة المئوية من السكان 
 اإلناث من الفئة العمرية 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2013–2018b2008–2018b2008–2018b2003–2018b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2008–2018b2008–2018b2010–2018b20172017

46.098........20.4..98.797.368.412.122باراغواي98
84....................100.097.0دومينيكا98
................90.980.047.616.919سورينام98
84..38.6....64.18.5........100.099.8فيجي98

26.670........19.0..99.199.751.814.28األردن102
g98 11.741.841.752.3..22.2..97.292.251.422.234بليز103
60..19.5......16.3..99.195.634.728.64ملديف104
..........39.66.3..34.125.26..99.0تونغا105
17.836.325.538.960..14.8..95.484.454.116.717الفلبين106
44.6126..34.04.012.132.2..98.899.759.59.512جمهورية مولدوفا107
36.0126............7....99.4100.0أوزبكستان108
..35.5............99.6100.050.212.16تركمانستان108
59.698..............93.099.927.740.2ليبيا110
12.237.119.451.490..18.3..95.493.661.014.811إندونيسيا111
28..41.6....46.110.6..93.382.526.934.811ساموا111
12.741.933.970.0120..21.3..93.796.754.614.96جنوب أفريقيا113
26.853.990......58.5..90.171.366.523.220بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(114
53.798......48.65.0..31.126.522..94.7غابون115
27.090..7.736.9..90.391.558.512.61787.225.6مصر116

تنمية بشرية متوسطة
..........50.913.0..26....81.292.4جزر مارشال117
30.4180..34.42.315.436.5..95.893.875.76.111فييت نام118
11.744.917.815.984......99.499.657.210.915فلسطين، دولة119
19.598..........77.795.652.813.3287.4العراق120
16.898..17.545.2......77.186.670.813.813المغرب121
38.9126..26.60.113.338.7..98.498.442.019.112قيرغيزستان122
91..5.227.235.4......90.785.733.928.030غيانا123
9.423.532.724.4112..14.3..96.099.972.011.126السلفادور124
42.1140........26.4..78.894.829.316.59طاجيكستان125
5.434.734.542.184..21.2..91.369.260.613.930غواتيماال126
60....8.030.6..12.6..18....92.6..كابو فيردي126
24.884........22.5..94.789.680.45.835نيكاراغوا126
27.743.913.076.6182..28.8..81.453.512.927..الهند129
8.141.948.280.784..26.7..96.688.256.117.57ناميبيا130
84........58.813.9..84.456.726.125.315تيمور - ليشتي131
84........67.69.8..22.328.020..88.4كيريباس132
8.637.541.041.084..27.8..96.674.073.210.734هندوراس132
g56 27.7......15.15.8..97.996.465.611.726بوتان134
54.23.07.919.811.535.8112..63.967.862.312.059بنغالديش135
....18.2....32.88.0..........80.0ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(135
98..........27.9..97.592.540.633.735سان تومي وبرينسيبي137
e14 54.627.4..........98.588.366.115.25إسواتيني )مملكة(138
21.0105............93.591.230.117.927الكونغو138
15.35.38.625.223.431.9105..54.264.454.114.333جمهورية الو الديمقراطية الشعبية140
84........60.033.0..75.689.449.024.221فانواتو141
53.784..90.578.133.026.3213.824.44.07.422.5غانا142
28.540.384......45.9..95.763.349.021.131زامبيا143
84..........56.9..12.633.830..91.3غينيا االستوائية144
47.364.931.526.098..17.3..80.760.252.216.216ميانمار145
21.590..20.93.86.016.7..95.389.056.312.519كمبوديا146
77.790..11.230.7..93.761.860.514.92321.040.7كينيا147
13.941.652......25.0..83.658.052.623.740نيبال147
g90 22.3..9.938.4..34.8..81.646.613.738.030أنغوال149
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الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة المتخرجات 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

النساء 
اللواتي 
لديهن 

حساب في 
مؤسسة 
مالية أو 

لدى جهة 
تقديم 

خدمات 
مالية متنقلة 

الحصول 
على الرعاية 
قبل الوالدة، 
زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات عند 

سن 18 سنة
على يد شريك 

حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من النساء من 
الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

 )بالنسبة المئوية من السكان 
 اإلناث من الفئة العمرية 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2013–2018b2008–2018b2008–2018b2003–2018b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2008–2018b2008–2018b2010–2018b20172017

51.798..20.928.8..37.6..93.378.166.810.432زمبابوي150
30.098......82.864.734.418.0311.451.15.0الكاميرون150
4.27.084......24.5..73.169.334.217.321باكستان152
84..25.1....63.518.0..88.586.229.334.721جزر سليمان153

تنمية بشرية منخفضة
e120 19.6..19.249.5......53.916.413..87.7الجمهورية العربية السورية154
0..19.3..........21........بابوا غينيا الجديدة155
e98 17.9......6.41.5..19.431.632..92.1جزر القمر156
9.232.236.345.084..37.1..99.090.753.218.97رواندا157
28.927.384....65.843.027.623.14418.417.41.5نيجيريا158
52.784........97.374.241.826.0340.349.9أوغندا159
17.342.284......91.463.538.422.13110.046.2جمهورية تنزانيا المتحدة159
15.598..29.428.9....86.969.317.833.63766.6موريتانيا161
13.628.124.516.398......82.144.347.916.441مدغشقر162
28.698..19.154.9..82.878.115.532.3269.223.8بنن163
46.584..4.523.4......95.277.960.218.417ليسوتو164
35.698........93.273.723.326.52736.725.9كوت ديفوار165
38.498........95.068.427.821.92924.021.5السنغال166
37.698........72.744.619.933.6224.725.1توغو167
g56 10.0..27.847.2....79.177.712.226.63486.6السودان168
30.042........26.0..91.041.634.338.015هايتي169
4.37.290......50.8..58.658.822.524.535أفغانستان170
e98 8.8..........593.1..19.0..87.7جيبوتي171
29.856........37.5..94.889.859.218.742مالوي172
7.617.321.129.190..62.427.740.120.64065.228.0إثيوبيا173
180..53.145.733.7..86.257.29.024.93074.920.1غامبيا174
19.798..........84.355.38.727.65196.8غينيا174
20.128.298....95.961.131.231.13644.438.52.6ليبريا176
g70 1.7..........64.444.733.528.73218.5اليمن177
60............92.445.016.022.32444.9غينيا - بيساو178
24.298..11.025.1..50.7..88.480.120.427.737جمهورية الكونغو الديمقراطية179
5.126.722.232.960..21.7..90.673.027.123.153موزامبيق180
15.484........97.181.622.526.33086.148.8سيراليون181
60....21.827.8....8.427.44183.0..88.5إريتريا182
34.598..7.015.1..92.879.831.722.85275.811.5بوركينا فاسو182
25.798........75.667.315.617.25082.735.5مالي184
g84 6.7..10.418.2..48.5..99.285.128.529.719بوروندي185
4.756............4.026.352..61.9جنوب السودان186
14.998........54.720.25.722.96738.428.6تشاد187
9.798........15.227.06824.229.8..68.2جمهورية أفريقيا الوسطى188
10.998..6.429.1....82.839.711.015.0762.0النيجر189

األراضي أو البلدان األخرى
....36.7......36.8..10......97.4توفالو..
......22.219.3........100.099.578.27.0جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
630........................سان مارينو..
..g 33.7..........4597.9........الصومال..
..........................موناكو..
..........48.147.3..27......94.5ناورو..
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مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن 
المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر 
على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، 

والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع 
اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. وتتضمن المالحظة 

 الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان على المجموعات 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_(

.)technical_notes.pdf

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.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

بيانات عام 2009. 	

بيانات عام 2015. 	

بيانات عام 2011. 	

بيانات عام 2003. 	

بيانات عام 2014. 	

تعاريف

الحصول على الرعاية قبل الوالدة، زيارة واحدة على األقل: 
نسبة النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي زرن أحد 

العاملين الصحيين المؤهلين )طبيب أو ممرضة أو قابلة( مرة 
واحدة على األقل خالل الحمل.

نسبة الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين: نسبة 
الوالدات بإشراف عاملين صحيين مؤهلين )عادًة طبيب أو 

ممرضة أو قابلة( مدربين على توفير العناية المنقذة للحياة 
أثناء الوالدة، بما في ذلك توفير ما يلزم من إشراف ورعاية 

ومشورة للمرأة قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعد الوالدة، 
الجدد.  المواليد  بأنفسهم، ورعاية  التوليد  وإجراء عملية 

وال يشمل ذلك القابالت التقليديات حتى لو تلقين دورات 
قصيرة.  تدريبية 

انتشار استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل: نسبة 
 النساء المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة في سن اإلنجاب 

)15-49 سنة( اللواتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل منع الحمل.

النساء  لتنظيم األسرة: نسبة  الملباة  االحتياجات غير 
 المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة في سن اإلنجاب 

)15-49 سنة( والقادرات على اإلنجاب، اللواتي لديهن 
 احتياجات غير ملباة في حال رغبن في عدم اإلنجاب 

)أو عدم اإلنجاب مجددًا(، أو رغبن في تأجيل موعد اإلنجاب 
التالي، أو لم يتخذن قرارًا بشأن توقيته، وال يستخدمن أي 

وسيلة من وسائل منع الحمل.

زواج األطفال، النساء المتزوجات عند سن 18 سنة: نسبة 
النساء من الفئة العمرية 20-24 سنة اللواتي تزوجن أو ارتبطن 

بعالقة للمرة األولى قبل سن 18 سنة.

انتشار تشويه/بتر األعضاء التناسلية للفتيات والنساء: نسبة 
الفتيات والنساء الشابات من الفئة العمرية 15-49 سنة اللواتي 

تعّرضن لتشويه/بتر لألعضاء التناسلية.

النساء اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى للعنف على يد 
شريك حميم: نسبة اإلناث، 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 اإلناث، من الفئة العمرية 15 سنة وأكثر، 
اللواتي تعّرضن في أي وقت مضى لعنف جنسي على يد شريك 

غير حميم.

حصة المتخرجات في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 
والرياضيات، على مستوى التعليم العالي: حصة المتخرجات 
في العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، من مجموع 

المتخرجات على مستوى التعليم العالي.

حصة اإلناث من المتخرجين في العلوم، والتكنولوجيا، 
والهندسة، والرياضيات، على مستوى التعليم العالي: حصة 

اإلناث من مجموع المتخرجين في العلوم، والتكنولوجيا، 
والهندسة، والرياضيات، على مستوى التعليم العالي.

 حصة العامالت في اإلدارة العليا والمتوسطة: نسبة النساء 
من مجموع العاملين في اإلدارة العليا والمتوسطة. 

النساء اللواتي لديهن حساب في مؤسسة مالية أو لدى جهة 
تقديم خدمات مالية متنقلة: نسبة النساء من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر اللواتي أفدن عن امتالكهن لحساب فردي أو 

مشترك مع شخص آخر في مصرف أو أي مؤسسة مالية أخرى، 
أو اللواتي أفدن شخصيًا عن استخدامهن لخدمات مالية متنقلة 

خالل آخر 12 شهرًا.

إجازة األمومة اإللزامية المدفوعة: عدد أيام التغّيب عن العمل 
المدفوعة التي يحق للعاملة بها من أجل االهتمام بمولود جديد.

مصادر البيانات

.UNICEF 2019b :1 العمود

 United Nations Statistics Division :6األعمدة 2 و5 و
.2019a

 .UNDESA 2019a :4العمودان 3 و

 .UN Women 2019 :8العمودان 7 و

 .UNESCO Institute for Statistics 2019 :10العمودان 9 و

.ILO 2019 :11 العمود

.World Bank 2019b :13العمودان 12 و

الهدف 1.3الهدف 5.5الهدف 5.2الهدف 5.2الهدف 5.3الهدف 5.3الهدف 5.6الهدفان 3.7 و5.6الهدف 3.1

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

التمكين االجتماعي واالقتصاديالعنف ضد الفتيات والنساءالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

 زواج 
األطفال

انتشار تشويه/
بتر األعضاء 
التناسلية 
للفتيات 
والنساء

النساء اللواتي تعّرضن في 
aأي وقت مضى للعنف

حصة المتخرجات 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

حصة اإلناث 
من المتخرجين 
في العلوم، 

والتكنولوجيا، 
والهندسة، 
والرياضيات، 

على مستوى 
التعليم العالي

النساء 
اللواتي 
لديهن 

حساب في 
مؤسسة 
مالية أو 

لدى جهة 
تقديم 

خدمات 
مالية متنقلة 

الحصول 
على الرعاية 
قبل الوالدة، 
زيارة واحدة 
على األقل

نسبة 
الوالدات 
بإشراف 
عاملين 
صحيين 
مؤهلين

انتشار استخدام 
أي وسيلة 
من وسائل 
منع الحمل 

االحتياجات 
غير الملباة 

لتنظيم 
األسرة

النساء 
المتزوجات عند 

سن 18 سنة
على يد شريك 

حميم
على يد شريك 

غير حميم

حصة 
العامالت في 
اإلدارة العليا 
والمتوسطة  

إجازة 
األمومة 
اإللزامية 

المدفوعة 

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية من النساء 
المتزوجات أو الُمرتبطات بعالقة 

في سن اإلنجاب، من الفئة 
العمرية 15-49 سنة(

)بالنسبة المئوية 
من النساء من 
الفئة العمرية 
20-24 سنة 
المتزوجات 

أو الُمرتبطات 
بعالقة(

)بالنسبة 
المئوية من 

الفتيات 
والنساء 

الشابات من 
الفئة العمرية 
15-49 سنة(

 )بالنسبة المئوية من السكان 
 اإلناث من الفئة العمرية 

)بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية()بالنسبة المئوية(15 سنة وأكثر(

)بالنسبة 
المئوية من 

السكان اإلناث 
من الفئة 

العمرية 15 
)باأليام(سنة وأكثر(

2007–2017b2013–2018b2008–2018b2008–2018b2003–2018b2004–2018b2005–2019b2005–2019b2008–2018b2008–2018b2010–2018b20172017

مجموعات دليل التنمية البشرية
86.8116—13.233.5..........98.969.1..تنمية بشرية مرتفعة جدًا

65.4116—..............96.397.775.4تنمية بشرية مرتفعة
58.294—26.043.7..30.7..78.153.013.928..تنمية بشرية متوسطة
26.186—......77.856.529.423.73936.731.5تنمية بشرية منخفضة

58.299—..........90.185.260.515.027البلدان النامية
            المناطق

52.196—11.633.6..23.8..25..97.195.174.5أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
53.4165—14.032.9..27.8..97.198.963.38.210أوروبا وآسيا الوسطى

65.0110—......31.0..78.852.913.329..جنوب آسيا
36.089—......81.860.634.022.33630.331.4جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

27.075—19.048.1......86.588.547.915.820الدول العربية
88..—..............95.896.677.2شرق آسيا والمحيط الهادئ

28.487—......38.3..77.961.538.221.440أقل البلدان نموًا
79..—..........95.283.654.120.123الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
86.2114—12.932.6..........98.870.7..والتنمية

64.6108—..............87.061.9..العالم
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توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 
المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

االستدامة البيئية 4 بع
لتت

ة ا
وح

ل

12.c الهدف 15.5الهدف 15.3الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 12.2الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

استنفاد 
الموارد 
الطبيعية

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

األراضي 
المتدهورة

مؤشر القائمة 
الحمراء

 )بالنسبة المئوية 
من مجموع 

استهالك الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل 
دوالر من الناتج 

المحلي اإلجمالي 
بدوالر 2010(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

مساحة 
)aاألراضي

التغّير )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

المائية المتجددة(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل 
القومي 
)لكل 100,000 من السكان(اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)القيمة(مساحة األراضي(

2015b20152016201620161990/20162007–2017b2012–2017b2016201620152018–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
0.940..0.10.84.490.2–57.057.86.80.1133.2النرويج1
0.974..50.225.34.50.0831.89.33.80.0100.1سويسرا2
0.925..85.39.17.90.1211.063.41.50.1120.1أيرلندا3
0.983..78.914.28.90.2132.71.016.50.0160.6ألمانيا4
0.821..............93.20.96.20.11هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
0.825..2.83.23.080.1–89.69.216.20.3516.3أستراليا6
0.861..11.377.06.20.140.5213.70.20.090.1آيسلندا6
0.993..25.153.23.90.0868.90.81.60.270.2السويد8
0.860..0.0260.1..5.5–90.60.78.00.1023.1سنغافورة9

0.943..93.55.99.20.2011.29.49.80.3140.2هولندا10
0.972..64.933.25.90.1314.714.710.60.4130.3الدانمرك11
c10.990 0.170.1..40.243.28.30.2173.11.8فنلندا12
0.969..0.41.20.770.4–74.122.014.90.3538.2كندا13
0.626..59.730.86.50.1938.65.11.60.570.1نيوزيلندا14
0.783..80.48.75.60.1513.113.85.70.4140.2المملكة المتحدة15
0.836..82.48.715.00.2933.92.714.50.2130.2الواليات المتحدة األمريكية15
32.80.0160.3110.986..75.99.28.10.2022.6بلجيكا17
0.993..........43.16.2....63.1..ليختنشتاين18
0.781..93.06.39.00.2468.50.018.90.0120.2اليابان19
0.894..65.734.47.20.1746.92.64.50.1150.1النمسا20
c40.987 1.30.0120.1..80.69.014.60.1635.7لكسمبرغ21
0.758..0.1150.2..97.43.77.90.237.726.7إسرائيل22
0.733..0.0201.8..4.1–81.02.711.60.3363.4جمهورية كوريا22
c50.937 61.120.96.50.2362.05.12.80.0230.1سلوفينيا24
73.016.35.10.1636.933.628.70.0100.2180.843إسبانيا25
77.714.89.50.3134.61.612.40.1300.260.971تشيكيا26
46.513.54.50.1231.218.513.90.0100.3120.873فرنسا26
c..0.883 200.1..97.85.43.10.091.10.083.0مالطة28
79.916.55.40.1631.823.217.90.0150.1130.902إيطاليا29
c..0.986 1.413.40.2250.1–13.127.512.40.4751.3إستونيا30
92.99.95.40.2418.77.228.00.0200.3190.983قبرص31
90.311.97.70.3130.96.517.50.4380.150.971بولندا32
c160.848 82.617.25.90.2531.723.814.00.1280.1اليونان32
340.130.989..68.029.03.70.1434.812.311.3ليتوانيا34
c10.863 4.0550.1..86.10.120.50.314.632.1اإلمارات العربية المتحدة35
0.917..........34.00.0....19.7..أندورا36
c40.963 64.113.45.60.1940.41.01.10.0340.1سلوفاكيا36
99.90.016.30.330.50.0871.77.9840.140.908المملكة العربية السعودية36
c130.988 56.738.13.40.1554.05.80.60.0410.1التفيا39
7.811.80.1100.2320.854–77.027.24.60.1734.6البرتغال40
c60.826 7.4470.1..100.00.029.80.270.00.0قطر41
6.5250.210.755..74.624.94.70.2224.318.2شيلي42
c..0.825 10.9130.1..8.0–100.00.015.10.2172.1بروني دار السالم43
69.515.64.50.1822.914.34.90.2390.2130.930هنغاريا43
c..0.844 99.40.020.80.490.8145.9132.23.2400.1البحرين45
0.901..70.733.13.80.1934.43.80.60.3350.1كرواتيا46
c70.885 18.1540.1..100.00.014.10.370.00.0ُعمان47
22.94.31.0270.4390.861–87.710.04.40.249.8األرجنتين48
92.13.39.90.4549.80.81.55.8490.160.955االتحاد الروسي49
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12.c الهدف 15.5الهدف 15.3الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 12.2الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

استنفاد 
الموارد 
الطبيعية

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

األراضي 
المتدهورة

مؤشر القائمة 
الحمراء

 )بالنسبة المئوية 
من مجموع 

استهالك الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل 
دوالر من الناتج 

المحلي اإلجمالي 
بدوالر 2010(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

مساحة 
)aاألراضي

التغّير )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

المائية المتجددة(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل 
القومي 
)لكل 100,000 من السكان(اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)القيمة(مساحة األراضي(

2015b20152016201620161990/20162007–2017b2012–2017b2016201620152018–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

92.46.85.60.3442.611.12.50.6610.110.972بيالروس50
3.319.88.7630.4360.871–99.21.612.90.561.2كازاخستان50
0.944..71.017.75.70.3335.417.626.40.7620.1بلغاريا52
c60.813 0.5790.1..64.743.03.40.2261.532.1الجبل األسود52
72.523.73.40.1730.18.43.00.5590.420.949رومانيا52
0.732............87.6....0.0..باالو55
0.914..0.0310.2..14.70.0....2.8..بربادوس56
1.2180.4260.832..46.358.01.80.0910.7134.1أوروغواي57
c640.845 8.11040.1..93.70.022.80.330.481.2الكويت57
86.813.44.20.1815.422.827.80.2470.390.875تركيا59
0.702..0.0200.1..51.40.0....1.2..جزر البهاما60
3.1470.4160.677..0.7–96.65.27.00.2867.6ماليزيا61
0.0490.2120.664..88.40.0....1.4..سيشيل62

  تنمية بشرية مرتفعة
0.813..1.98.86.9390.1–99.90.315.30.5246.0ترينيداد وتوباغو63
83.921.25.10.4931.19.92.90.4620.760.958صربيا63
4.6511.0230.837..99.00.97.10.396.617.8إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
0.0380.6270.396..6.0–84.511.53.20.1719.0موريشيوس66
8.70.90.1261.9140.733–80.721.22.50.1261.9بنما67
49.938.71.50.1054.68.72.80.3230.990.818كوستاريكا68
1.1680.280.844..2.3–61.438.61.30.1228.1ألبانيا69
72.228.72.20.2640.62.62.90.71020.260.864جورجيا70
0.1801.2360.564..9.7–50.552.91.00.0932.9سري النكا71
0.651..85.619.32.10.1031.363.218.30.5501.0كوبا72
0.731........42.30.051.3....1.6..سانت كيتس ونيفس73
0.888..300.1..4.98.5–22.3....0.0..أنتيغوا وبربودا74
1.10.90.4800.140.905–77.540.86.50.5842.7البوسنة والهرسك75
5.518.62.2371.1470.677–90.49.23.60.2133.9المكسيك76
79.822.93.50.2332.217.313.11.6613.5210.795تايلند77
0.763..450.3..50.00.07.1....10.9..غرينادا78
9.90.71.9301.0270.902–59.143.82.00.1558.9البرازيل79
9.20.53.4370.870.737–76.723.61.80.1452.7كولومبيا79
0.836.72.9550.220.846–74.615.81.70.2111.7أرمينيا81
0.724..5.30.75.5641.3–79.625.51.70.1457.7بيرو82
100.00.13.10.230.817.877.89.3501.910.904الجزائر82
0.972..79.424.23.30.2639.610.38.61.2820.1مقدونيا الشمالية82
2.9250.6300.679..5.0–86.913.82.10.2150.2إكوادور85
87.712.46.40.4722.433.620.90.91130.6270.744الصين85
0.912..98.42.33.20.2114.137.736.913.4641.1أذربيجان87
75.34.14.40.6216.74.45.61.0710.3250.946أوكرانيا88
0.734..86.616.52.20.1541.782.530.41.6432.2الجمهورية الدومينيكية89
0.842..7.214.30.0300.6–33.2....2.1..سانت لوسيا89
88.912.62.20.216.863.5103.31.6561.0130.974تونس91
0.61.322.81561.3130.948–93.23.45.90.538.0منغوليا92
0.961..97.63.63.50.3013.44.940.20.0510.8لبنان93
21.71.70.510111.8510.979–74.728.93.20.2018.9بوتسوانا94
0.772..69.28.07.90.0481.3....5.8..سانت فنسنت وجزر غرينادين94
0.724..2.812.50.3250.6–81.016.82.50.3130.9جامايكا96
10.61.71.0351.4150.825–88.412.84.30.3352.7فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
29.10.61.6571.5520.948–33.761.70.90.1137.7باراغواي98
0.672......13.910.00.0–57.4....7.8..دومينيكا98
28.1572.0210.983..0.7–76.324.93.40.2598.3سورينام98
0.669..0.8992.9..55.97.3....31.3..فيجي98

0.696.40.1510.640.963–97.63.22.50.311.1األردن102
0.5691.0810.743..15.8–59.7....35.0..بليز103
0.843..3.30.015.70.0260.3....1.0..ملديف104
0.725..0.0731.4..12.50.0....1.9..تونغا105
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12.c الهدف 15.5الهدف 15.3الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 12.2الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

استنفاد 
الموارد 
الطبيعية

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

األراضي 
المتدهورة

مؤشر القائمة 
الحمراء

 )بالنسبة المئوية 
من مجموع 

استهالك الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل 
دوالر من الناتج 

المحلي اإلجمالي 
بدوالر 2010(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

مساحة 
)aاألراضي

التغّير )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

المائية المتجددة(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل 
القومي 
)لكل 100,000 من السكان(اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)القيمة(مساحة األراضي(

2015b20152016201620161990/20162007–2017b2012–2017b2016201620152018–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

62.427.51.10.1627.826.317.80.71854.2380.644الفلبين106
88.714.31.90.4512.629.68.70.2780.1290.969جمهورية مولدوفا107
97.73.02.70.457.55.4108.19.4810.4290.969أوزبكستان108
794.0220.975....0.012.20.798.80.0..تركمانستان108
0.969..99.12.06.70.960.10.0822.96.7720.6ليبيا110
23.811.01.91127.1210.754–66.136.91.70.1749.9إندونيسيا111
0.806..0.0851.5..60.431.5....34.3..ساموا111
86.817.27.40.627.60.030.22.78713.7780.772جنوب أفريقيا113
13.20.45.8645.6180.870–84.217.51.80.2850.3بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(114
10.57620.6160.961..22.882.01.70.1090.05.5غابون115
97.95.72.20.210.167.3114.14.01092.010.909مصر116

  تنمية بشرية متوسطة
0.839............70.2....11.2..جزر مارشال117
1.0641.6310.733..69.835.02.00.3548.167.1فييت نام118
150.780......1.51.042.8....10.5..فلسطين، دولة119
96.00.83.80.241.93.442.910.9753.0260.799العراق120
88.511.31.60.2212.613.535.70.3491.9190.887المغرب121
6.31110.8240.984..24.8–75.523.31.50.473.3قيرغيزستان122
0.90.513.31083.6160.922–83.9....25.3..غيانا123
1.0422.0160.826..30.9–48.424.41.10.1412.6السلفادور124
3.51292.7970.985..46.044.70.60.203.01.9طاجيكستان125
1.7746.3240.721..26.2–37.463.71.00.1432.7غواتيماال126
0.5994.1170.890..22.557.3....26.6..كابو فيردي126
0.852..31.00.92.9562.2–40.748.20.80.1725.9نيكاراغوا126
73.636.01.60.2623.810.833.91.018418.6300.678الهند129
2.614518.3190.966..21.9–66.726.51.70.178.3ناميبيا130
0.885..29.71409.9..30.1–45.4....18.2..تيمور - ليشتي131
0.760..0.014016.7..15.00.0....4.3..كيريباس132
0.743..1.6613.6..45.0–52.551.51.00.2340.0هندوراس132
72.535.10.42.71243.9100.799....86.9..بوتان134
4.52.90.614911.9650.760–73.834.70.50.1411.0بنغالديش135
0.686..1523.6......91.9....1.2..ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(135
0.785..4.31.90.016211.4–55.8....41.1..سان تومي وبرينسيبي137
1.713727.9130.817..34.325.1....66.1..إسواتيني )مملكة(138
31.413138.7100.983..1.8–40.562.40.50.1065.4الكونغو138
0.810..6.318811.3..82.17.4....59.3..جمهورية الو الديمقراطية الشعبية140
0.662..0.013610.4..36.10.0....36.1..فانواتو141
11.420418.8140.844..52.541.40.40.1241.28.6غانا142
8.312734.970.879..8.2–10.688.00.20.0665.2زامبيا143
22.917822.3190.813..16.3–55.5....7.8..غينيا االستوائية144
2.715612.6230.806..27.3–44.361.50.40.0843.6ميانمار145
1.01506.5330.816..27.9–30.664.90.60.1752.9كمبوديا146
5.813.12.57851.2400.797–17.472.70.30.117.8كينيا147
0.825..0.919419.8..24.7–15.585.30.30.1325.4نيبال147
12.811948.8200.934..5.3–48.349.60.70.1246.3أنغوال149
38.017.93.113324.6360.789–29.181.80.70.3535.5زمبابوي150
2.520845.200.836..23.5–38.376.50.30.0839.3الكاميرون150
43.574.40.817419.650.859–61.646.50.80.171.9باكستان152
0.767..20.91376.2..6.2–77.9....63.3..جزر سليمان153

  تنمية بشرية منخفضة
0.943..753.7....97.80.51.50.772.732.1الجمهورية العربية السورية154
14.015216.3210.839..0.2–74.1....52.5..بابوا غينيا الجديدة155
1.817250.7220.764..25.3–19.7....45.3..جزر القمر156
5.412119.3120.848..19.753.1....86.7..رواندا157
61.84.44.430768.6320.874–18.986.60.50.097.2نيجيريا158
59.31.114.115631.6220.751–9.7....89.1..أوغندا159
0.689..2.213938.4..18.3–14.485.70.20.0851.6جمهورية تنزانيا المتحدة159
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12.c الهدف 15.5الهدف 15.3الهدف 3.9الهدف 3.9الهدف 12.2الهدف 6.4الهدف 15.1الهدف 9.4الهدف 7.2الهدف
المخاطر البيئية

معدل الوفيات الناجمة عن

استهالك الوقود 
األحفوري

استهالك الطاقة 
مساحة الغاباتانبعاثات ثاني أكسيد الكربونالمتجددة

سحب المياه 
العذبة 

استنفاد 
الموارد 
الطبيعية

تلّوث الهواء 
في المساكن 
والهواء المحيط

خدمات غير 
مأمونة في المياه 
والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

األراضي 
المتدهورة

مؤشر القائمة 
الحمراء

 )بالنسبة المئوية 
من مجموع 

استهالك الطاقة(

)بالنسبة المئوية من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائي(

مساهمة الفرد 
)بالطن(

)كيلوغرام لكل 
دوالر من الناتج 

المحلي اإلجمالي 
بدوالر 2010(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

مساحة 
)aاألراضي

التغّير )بالنسبة 
المئوية(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع الموارد 

المائية المتجددة(

)بالنسبة المئوية 
من الدخل 
القومي 
)لكل 100,000 من السكان(اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من مجموع 

)القيمة(مساحة األراضي(

2015b20152016201620161990/20162007–2017b2012–2017b2016201620152018–2010الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

12.416938.630.977..46.7–0.2....32.2..موريتانيا161
0.816030.2300.788..9.1–21.4....70.2..مدغشقر162
1.820559.7530.910..26.0–36.750.90.50.2737.8بنن163
5.117844.4200.953..1.625.0....52.1..ليسوتو164
26.564.50.40.1332.71.71.42.226947.2140.888كوت ديفوار165
1.016123.960.943..11.9–53.942.70.50.2342.8السنغال166
13.425041.6120.854..75.4–17.871.30.30.193.1توغو167
71.22.818517.3120.933....31.761.60.50.11السودان168
0.721..17.110.31.218423.8–22.076.10.30.183.5هايتي169
0.321113.980.837..2.10.0....18.4..أفغانستان170
0.816..0.715931.3..0.20.0....15.4..جيبوتي171
8.211528.3170.808..19.7–33.2....83.6..مالوي172
8.79.414443.7290.842..6.692.20.10.0712.5إثيوبيا173
5.723729.7140.981..48.410.8....51.5..غامبيا174
13.024344.6110.894..12.9–25.8....76.3..غينيا174
19.217041.5290.887..15.8–43.1....83.8..ليبريا176
0.884..0.219410.2..98.52.30.30.151.00.0اليمن177
11.421535.3150.960..11.5–69.8....86.9..غينيا - بيساو178
23.216459.860.891..5.0–5.495.80.00.0367.2جمهورية الكونغو الديمقراطية179
0.825..13.00.71.311027.6–12.686.40.30.2348.0موزامبيق180
12.932481.3180.911..0.3–43.1....77.7..سيراليون181
17445.6350.907....7.1–23.179.80.20.0814.9إريتريا182
15.020649.6190.988..22.7–19.3....74.2..بوركينا فاسو182
9.520970.730.981..30.7–3.8....61.5..مالي184
15.718065.4290.921..2.9–10.9....95.7..بوروندي185
0.931..1.314.016563.3....72.239.10.20.08جنوب السودان186
13.1280101.0340.920..29.2–3.8....89.4..تشاد187
0.121282.1130.943..1.8–35.6....76.6..جمهورية أفريقيا الوسطى188
41.95.111.925270.870.936–24.178.90.10.110.9النيجر189

  األراضي أو البلدان األخرى
0.840..........33.30.0....0.0..توفالو..
0.899..2071.4....40.2–62.123.11.00.2540.7جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
0.992..........0.00.0........سان مارينو..
8.921386.6230.900..24.1–10.0....94.3..الصومال..
0.759......................موناكو..
0.772..........0.00.0....0.1..ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
—..82.410.59.60.2532.91.26.40.7250.3تنمية بشرية مرتفعة جدًا

—4.35.91.5941.925–84.915.84.70.3631.6تنمية بشرية مرتفعة
—2.216418.023..7.7–69.039.81.30.2330.9تنمية بشرية متوسطة
—6.420246.516..12.0–24.9....81.0..تنمية بشرية منخفضة

—2.113314.023..6.4–80.523.53.10.3227.1البلدان النامية
المناطق

—9.61.52.3401.728–74.527.72.60.1946.2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—87.09.14.60.299.28.620.32.1670.528أوروبا وآسيا الوسطى

—76.931.11.60.2614.77.825.01.317417.123جنوب آسيا
—6.118747.822..11.9–39.270.20.80.2528.1جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—1.976.16.61017.07–95.54.04.40.291.8الدول العربية
—..1.11152.2..29.83.9....15.9..شرق آسيا والمحيط الهادئ

—5.716734.316..11.3–29.1....73.2..أقل البلدان نموًا
—..1.5928.9..69.41.3....17.8..الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
—..79.612.09.00.2431.41.69.10.4190.4والتنمية

—3.07.71.111411.720–80.618.24.30.2731.2العالم
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مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن 
المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر 
على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، 

والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع 
 اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. وتتضمن 

المالحظة الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان على المجموعات 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_(

.)technical_notes.pdf

لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر التغّير  	
في مساحة الغابات.

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

أقل من 0.1. 	

تعاريف

استهالك الوقود األحفوري: نسبة استهالك الطاقة المستخرجة 
من الوقود األحفوري أي منتجات الفحم والنفط والبترول والغاز 

الطبيعي، من مجموع استهالك الطاقة.

استهالك الطاقة المتجددة: نسبة الطاقة المتجددة من مجموع 
استهالك الطاقة النهائي. ومن المصادر القابلة للتجدد الطاقة 
المائية والجيوحرارية والشمسية والطاقة من حركة األمواج 

والرياح والكتلة األحيائية والوقود الحيوي.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: مجموع االنبعاثات التي يخّلفها 
اإلنسان نتيجة لحرق الوقود األحفوري والغاز وإنتاج اإلسمنت. 

ويشمل ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من الكتلة األحيائية 
للغابات بعد انحسار مساحتها. وُتحسب البيانات كمساهمة الفرد 

بالطن )باالستناد إلى مجموع السكان المسجل في منتصف 
السنة(، وبالكيلوغرام لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الثابتة لدوالر 2011.

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 في 

موقعها. 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 وارتفاع األشجار 
5 أمتار، والمساحات غير المشّجرة بفعل تدّخل بشري أو عوامل 

طبيعية التي ُيتوقع أن تنمو من جديد.

سحب المياه العذبة: مجموع كمية المياه العذبة التي ُتسحب، 
وُيحسب بالنسبة المئوية من مجموع الموارد المائية المتجددة.

استنفاد الموارد الطبيعية: تقدير القيمة المالية الستنفاد 
الطاقة والمعادن والغابات، كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي.

معدل الوفيات الناجمة عن تلّوث الهواء في المساكن والهواء 
المحيط: عدد الوفيات الناجمة عن التعّرض لتلّوث الهواء 

المحيط )في الخارج( والهواء في المساكن )في الداخل( نتيجة 
الستخدام الوقود الصلب للطهي، وُيحسب لكل 100,000 من 

السكان. وينجم تلّوث الهواء المحيط عن االنبعاثات التي تخّلفها 
األنشطة الصناعية، والمساكن، والسيارات، والشاحنات.

معدل الوفيات الناجمة عن خدمات غير مأمونة في المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية: عدد الوفيات الناجمة عن 

خدمات غير مأمونة في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
وال سيما الخدمات غير الكافية، وُيحسب لكل 100,000 من السكان.

األراضي المتدهورة: األراضي الزراعية البعلية، واألراضي 
الزراعية المروية، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات واألحراج، 

التي شهدت انخفاضًا أو فقدانًا لإلنتاجية والتنّوع األحيائيين 
أو االقتصاديين، نتيجة مجموعة من الضغوط بما في ذلك 

ممارسات استخدام األراضي وإدارتها.

مؤشر القائمة الحمراء: يقيس خطر االنقراض اإلجمالي في 
مجموعات األنواع. وهو يستند إلى التغّيرات الفعلية في 

عدد األنواع ضمن كل مجموعة على القائمة الحمراء لألنواع 
المهددة باالنقراض، الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. 

وهو يتراوح بين 0 عندما تكون جميع األنواع مصنفة مهددة 
باالنقراض، و1 عندما تكون جميع األنواع مصنفة غير مهددة.

مصادر البيانات

.World Bank 2019a :8األعمدة 1 و2 و5 و

 United Nations Statistics :12األعمدة 3 و4 و11 و
.Division 2019a

العمود 6: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
.World Bank 2019a  بيانات عن مساحة الغابات من

.FAO 2019b :7 العمود

.WHO 2019 :10العمودان 9 و
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توزيع البلدان
المجموعة الدنياالمجموعة الوسطىالمجموعة العليا

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان ضمن المؤشرات. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر على ثالث 
 مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع 
المجاميع اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. ويمكن مراجعة المالحظات لمزيد من التفاصيل.

5 بع
لتت

ة ا
وح

ل

االستدامة االجتماعية واالقتصادية

الهدف 10.1الهدف 5الهدف 10.1الهدف 9.5الهدف 17.4

الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية

االدخار 
الصافي 
المعدل

مجموع خدمة 
ين الدَّ

تكوين 
رأس المال 
اإلجمالي

القوى 
العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

 نسبة 
اإلعالة

اإلنفاق على التعليم والصحة 
مقابل اإلنفاق ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل الفوارق
cبين الجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة من 

السكان من الدخل
 للمسنين 

)65 سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة 
المئوية من 

 صادرات
  السلع، 

 والخدمات،
 والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من الفئة 
العمرية 64-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
 متوسط التغّير السنوي

)بالنسبة المئوية(

2015–2017d2015–2017d2015–2018d2010–2018d20182010–2017d2030e2010–2018d2010–2016f2010/2018g2005/2018g2005/2017

تنمية بشرية مرتفعة جدًا
h1.611.70.3–3.70.3 27.684.30.3682.031.9..16.9النرويج1
i3.437.90.725.5–0.4–3.80.8 23.286.50.246..16.4سويسرا2
4.00.4–2.3–25.484.90.2691.227.80.332.7..16.0أيرلندا3
2.20.0–21.387.40.0932.944.01.213.50.5..14.1ألمانيا4
..........21.777.00.2860.843.2....هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(4
j1.97.50.4–2.0–0.6 24.378.90.2911.931.0..5.6أستراليا6
4.20.2–1.7–....22.674.50.4612.131.8..16.6آيسلندا6
0.4–1.8–0.4–26.586.80.0973.336.41.017.2..19.1السويد8
..4.7–..26.665.90.2692.234.53.12.1..36.8سنغافورة9

3.90.3–2.1–21.278.40.0822.040.81.213.9..18.4هولندا10
0.5–2.9–0.7–22.778.70.1012.937.11.215.5..18.3الدانمرك11
k1.411.5–3.6–3.30.0 23.789.90.1432.743.1..10.2فنلندا12
0.3–2.9–23.191.80.1471.536.71.313.00.2..6.5كندا13
..2.2–..23.582.20.1751.333.31.213.2..13.9نيوزيلندا14
3.20.3–1.9–17.283.60.1111.734.81.88.5..5.5المملكة المتحدة15
0.4–2.4–20.696.40.0992.732.53.26.22.2..6.1الواليات المتحدة األمريكية15
4.30.1–1.2–25.485.50.0962.537.60.918.1..12.0بلجيكا17
........................ليختنشتاين18
..2.5–..23.999.90.1393.153.20.915.3..7.3اليابان19
0.5–2.9–25.387.40.0613.138.50.722.60.4..14.1النمسا20
0.9–3.8–18.378.30.1061.227.10.620.90.7..20.9لكسمبرغ21
3.20.7–1.8–20.890.60.2234.322.54.32.3..15.6إسرائيل22
3.50.1–1.8–30.285.70.1754.238.22.64.7..20.1جمهورية كوريا22
0.2–3.9–3.9–21.991.10.1772.041.81.014.4..10.1سلوفينيا24
l1.310.65.9–2.8–1.2 21.966.90.0961.239.8..9.1إسبانيا25
0.80.2–3.0–26.295.70.1281.735.31.113.7..10.3تشيكيا26
0.5–4.8–0.1–23.584.80.0892.240.42.37.5..9.3فرنسا26
0.3–2.8–..18.463.40.2920.641.90.529.8....مالطة28
0.6–4.7–18.069.60.0531.345.81.310.80.1..6.0إيطاليا29
4.40.0–3.2–27.089.80.0991.338.32.15.8..15.2إستونيا30
m1.67.9–2.0–3.0–0.9 19.185.10.4010.527.0..3.2قبرص31
2.10.9–3.2–20.795.10.0631.037.02.05.2..10.6بولندا32
0.7–2.4–2.4..13.178.30.2951.042.52.4..3.1–اليونان32
0.7–2.5–0.6–18.296.20.1160.845.22.09.4....ليتوانيا34
..6.2–....22.452.80.2761.06.45.6....اإلمارات العربية المتحدة35
..............0.189........أندورا36
1.00.10.2–23.695.50.2160.832.71.210.3..5.6سلوفاكيا36
..n..–5.1 25.958.60.5150.88.38.81.1..13.4المملكة العربية السعودية36
1.71.2–2.2–24.292.50.0840.442.32.010.5..6.0التفيا39
4.30.4–17.554.10.0801.344.31.87.70.8..3.4البرتغال40
......44.643.90.4500.55.71.54.2..26.8قطر41
1.91.4–22.770.30.3250.426.01.97.21.0..3.6شيلي42
......14.42.41.9..41.179.20.623..34.6بروني دار السالم43
0.90.00.7–27.188.60.1081.234.51.112.7..13.2هنغاريا43
..2.8–..32.919.30.3720.17.13.61.6..20.4البحرين45
1.90.6–5.7–21.491.50.0710.840.51.56.9..10.8كرواتيا46
..1.7–..0.4470.26.08.20.9..31.3..11.3–ُعمان47
0.42.0–3.6–20.865.80.2270.519.70.916.1..5.4األرجنتين48
2.21.2–1.8–8.026.022.796.40.3271.131.13.91.9االتحاد الروسي49
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االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية

االدخار 
الصافي 
المعدل

مجموع خدمة 
ين الدَّ

تكوين 
رأس المال 
اإلجمالي

القوى 
العاملة 
الماهرة

دليل ترّكز 
الصادرات

اإلنفاق على 
البحث والتطوير 

 نسبة 
اإلعالة

اإلنفاق على التعليم والصحة 
مقابل اإلنفاق ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل الفوارق
cبين الجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة من 

السكان من الدخل
 للمسنين 

)65 سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة 
المئوية من 

 صادرات
  السلع، 

 والخدمات،
 والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من الفئة 
العمرية 64-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
 متوسط التغّير السنوي

)بالنسبة المئوية(

2015–2017d2015–2017d2015–2018d2010–2018d20182010–2017d2030e2010–2018d2010–2016f2010/2018g2005/2018g2005/2017

0.5..3.9–21.211.827.598.60.1830.632.51.38.9بيالروس50
3.43.1–5.9–5.847.926.674.00.6010.117.41.06.8كازاخستان50
0.3–1.1–14.821.320.788.80.0920.837.21.77.41.4بلغاريا52
0.4–..1.6–..13.431.490.70.2180.430.11.5..الجبل األسود52
0.80.8–1.0–3.422.424.281.00.1140.532.61.95.5رومانيا52
..............28.592.60.499....باالو55
..o..18.3..0.160..35.4......–2.0 6.8–بربادوس56
2.01.7–2.4–16.526.40.2260.427.02.07.6..10.2أوروغواي57
..2.5–....0.3030.110.05.1..29.1..14.6الكويت57
3.50.2–3.9–11.440.229.244.20.0760.918.52.54.6تركيا59
..0.1–......17.1..0.423..27.1..7.1جزر البهاما60
p1.06.1..–1.21.5 23.666.90.2181.314.7..10.0ماليزيا61
......32.594.20.4690.219.21.44.5....سيشيل62

 تنمية بشرية مرتفعة
..0.6–....71.90.3480.124.10.8......ترينيداد وتوباغو63
q22.021.583.20.0810.932.7 r1.97.00.4..2.0 3.2–صربيا63
s0.5230.314.12.73.9..–0.31.0 0.434.718.0..إيران )جمهورية - اإلسالمية(65
t0.257.3..0.0–0.1 6.419.819.161.10.2190.226.7–موريشيوس66
0.21.5–3.1–..41.753.30.1430.117.40.0..25.3بنما67
0.1–1.3–0.7–..15.914.818.639.10.2620.522.60.0كوستاريكا68
n32.71.29.7–1.7–2.20.5 8.210.425.054.60.2920.2ألبانيا69
u1.95.6–3.7–0.70.0 12.529.433.392.50.2090.329.5جورجيا70
1.00.3–3.7–28.521.228.638.10.1940.124.21.93.4سري النكا71
..0.6–..10.369.40.2350.333.82.97.1....كوبا72
..............0.283........سانت كيتس ونيفس73
..........20.7..0.416........أنتيغوا وبربودا74
0.2..3.7–..15.621.785.00.1000.237.51.1..البوسنة والهرسك75
1.71.6–7.514.023.040.90.1370.515.20.516.50.9المكسيك76
2.50.61.2–14.04.725.038.00.0790.829.61.35.4تايلند77
..........18.8..0.208....9.4..غرينادا78
1.41.0–1.2–6.136.215.464.10.1591.319.91.513.0البرازيل79
1.31.0–2.4–2.841.621.258.10.3410.219.33.23.4كولومبيا79
2.80.4–1.2–1.527.022.495.70.2640.226.14.83.1أرمينيا81
1.32.0–4.6–7.121.721.782.80.2950.117.51.26.9بيرو82
..n..–1.6 21.20.648.440.40.4830.514.05.32.8الجزائر82
3.3..2.7–..15.413.733.081.40.2210.427.41.0مقدونيا الشمالية82
1.22.4–0.2–11.429.326.046.30.3930.415.52.45.2إكوادور85
2.30.7–3.7–..0.0942.125.01.9..20.17.644.3الصين85
..v3.82.6–4.0–0.1 9.510.720.193.30.8270.217.3أذربيجان87
w3.83.2–2.5–1.80.9 3.520.718.898.30.1400.430.2أوكرانيا88
x–1.7–0.41.2 15.70.710.0..17.315.624.443.80.188الجمهورية الدومينيكية89
..........21.1..0.268..2.34.621.8–سانت لوسيا89
0.91.3–2.2–9.617.219.854.90.1370.619.02.16.0–تونس91
1.70.2–1.3–10.356.242.279.30.4450.110.50.810.4–منغوليا92
......17.95.02.4..0.117..16.970.617.2–لبنان93
y..–0.93.6 26.62.529.434.00.8910.58.62.85.1بوتسوانا94
..........20.0..0.524..0.411.626.4سانت فنسنت وجزر غرينادين94
..1.0–17.91.411.90.1..0.498..15.927.322.6جامايكا96
..q57.424.842.30.7340.115.00.511.2 y–2.3–0.3 7.2فنزويال )جمهورية - البوليفارية(96
0.80.9–1.1–14.512.423.143.70.3480.213.00.913.2باراغواي98
..............0.409....11.7..دومينيكا98
..z..36.245.00.668..15.1....–0.8–0.8 22.9سورينام98
1.20.5–..12.50.95.3..62.50.220..8.12.3فيجي98

1.31.2–2.9–0.1630.38.24.72.0..4.412.418.2األردن102
..1.2–2.7–10.51.310.6..0.99.717.943.50.311–بليز103
0.1–1.2–4.4....9.0..32.70.617..3.5..ملديف104
aa9.933.4..0.297..10.8......–1.10.4 9.3تونغا105
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الترتيب حسب دليل التنمية البشرية

االستدامة االجتماعيةاالستدامة االقتصادية
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مقابل اإلنفاق ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل الفوارق
cبين الجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة من 

السكان من الدخل
 للمسنين 

)65 سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة 
المئوية من 

 صادرات
  السلع، 

 والخدمات،
 والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من الفئة 
العمرية 64-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
 متوسط التغّير السنوي

)بالنسبة المئوية(

2015–2017d2015–2017d2015–2018d2010–2018d20182010–2017d2030e2010–2018d2010–2016f2010/2018g2005/2018g2005/2017

y–0.5–0.70.3 28.511.326.929.90.2500.111.51.15.6الفلبين106
ab0.335.8–2.9–1.72.2 14.710.725.360.00.1890.324.6جمهورية مولدوفا107
........0.3490.211.33.6..40.2....أوزبكستان108
....3.7–....10.8..0.645..47.2....تركمانستان108
..n..0.798..9.015.5....–3.3 29.8....ليبيا110
1.4–1.2–0.2–12.034.034.639.80.1340.113.50.77.4إندونيسيا111
1.60.5–......11.4..66.60.366..8.9..ساموا111
0.2–0.612.218.051.20.1510.89.91.013.11.30.0جنوب أفريقيا113
y13.71.56.9–4.6–1.54.4 0.810.520.644.00.3790.2بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(114
aa3.8 aa21.435.50.5460.6 y6.41.54.50.8–0.70.5 8.9غابون115
n1.0–1.70.1 1.215.116.754.90.1540.610.21.23.8مصر116

 تنمية بشرية متوسطة
..............0.752..22.4....جزر مارشال117
0.10.1–0.1–13.45.927.532.30.1880.417.92.35.5فييت نام118
ac........0.0 24.246.90.1760.56.7....فلسطين، دولة119
0.6–......17.828.30.9580.06.12.7..7.0–العراق120
s0.1740.717.13.13.4 y..–1.20.3 20.99.833.418.7المغرب121
3.41.1–4.6–12.929.935.492.70.3640.111.31.67.5قيرغيزستان122
..0.6–0.1–16.11.76.8..14.15.031.142.00.452غيانا123
1.42.9–2.6–6.420.220.437.40.2130.116.31.010.5السلفادور124
y0.2650.18.41.29.9–4.30.0–0.2 6.326.127.280.1طاجيكستان125
1.11.4–2.3–1.928.612.118.10.1360.09.50.420.4غواتيماال126
......11.75.940.459.80.3150.110.40.617.1كابو فيردي126
1.20.8–0.8–14.419.822.930.50.2210.112.00.620.0نيكاراغوا126
0.5–1.6–5.4–16.310.131.017.60.1390.612.52.43.1الهند129
1.00.3–2.5–12.666.70.2650.36.63.32.7..4.5ناميبيا130
1.5..2.0–8.20.66.9..14.60.122.528.20.467–تيمور - ليشتي131
..........10.1..48.30.907......كيريباس132
0.53.2–2.1–19.523.925.524.30.2220.010.01.78.8هندوراس132
0.4........11.1..23.310.551.319.50.392بوتان134
1.20.0–2.2–10.71.42.8..24.55.531.225.80.404بنغالديش135
0.6........9.7..65.00.805......ميكرونيزيا )واليات - الموحدة(135
0.5........6.7..0.688....3.4..سان تومي وبرينسيبي137
0.5–0.5–2.2–0.82.211.717.90.3310.36.01.58.1إسواتيني )مملكة(138
1.4–0.5–2.7–5.92.51.3..0.613..40.43.218.2–الكونغو138
0.9–1.2–8.50.229.70.1..1.213.429.034.20.231–جمهورية الو الديمقراطية الشعبية140
..........q2.126.4..0.450..7.0 20.8فانواتو141
0.5–0.4–8.410.422.028.60.4590.46.80.426.71.5–غانا142
n4.31.43.3 n0.7–1.0–1.4 9.218.138.240.30.6810.3زامبيا143
........3.50.2..0.641..15.1....غينيا االستوائية144
........12.42.9..23.15.232.817.50.216ميانمار145
..1.2–3.8–13.13.923.413.50.2960.110.12.25.2كمبوديا146
1.31.6–2.2–2.214.818.440.50.2320.85.41.27.5–كينيا147
2.13.3–2.4–38.18.551.841.90.1410.310.21.46.3نيبال147
4.5..2.5–4.61.81.5..16.313.424.110.20.933–أنغوال149
..0.8–3.0–5.42.27.0..22.28.412.613.00.325–زمبابوي150
1.7–1.1–5.01.35.60.1..4.510.722.419.80.336الكاميرون150
0.2–0.7–0.2–12.722.816.427.90.2040.28.34.01.5باكستان152
3.4........7.6..18.70.676..3.9..جزر سليمان153

 تنمية بشرية منخفضة
..z27.8 x..0.2350.09.44.12.2 y..0.0 3.1..الجمهورية العربية السورية154
..0.7....26.70.2930.06.90.3..27.1..بابوا غينيا الجديدة155
aa1.917.5..0.560..6.3....0.4..2.1 5.8جزر القمر156
1.22.1–2.8–7.31.28.0..4.43.924.417.10.390–رواندا157
x5.20.5..–2.1..–1.1 1.46.815.535.20.7830.2نيجيريا158
0.1–0.8–2.1–9.53.824.637.10.2500.24.11.46.9–أوغندا159
ad1.27.3–1.5–0.70.2 23.18.434.05.00.2880.55.3جمهورية تنزانيا المتحدة159
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اإلنفاق على التعليم والصحة 
مقابل اإلنفاق ألغراض عسكرية

مجموع الخسارة 
في قيمة دليل 
التنمية البشرية 

نتيجة لعدم 
cالمساواة

 دليل الفوارق
cبين الجنسين

حصة أفقر 40 
في المائة من 

السكان من الدخل
 للمسنين 

)65 سنة وأكثر(
اإلنفاق ألغراض 

aعسكرية

نسبة اإلنفاق 
على التعليم 
والصحة إلى 

اإلنفاق ألغراض 
bعسكرية

)بالنسبة 
المئوية من 

الدخل القومي 
اإلجمالي(

 )بالنسبة 
المئوية من 

 صادرات
  السلع، 

 والخدمات،
 والدخل األولي(

)بالنسبة 
المئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي(

)بالنسبة المئوية 
من القوى 

)القيمة(العاملة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(

)لكل 100 من 
السكان من الفئة 
العمرية 64-15 

سنة(

)بالنسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي(
 متوسط التغّير السنوي

)بالنسبة المئوية(

2015–2017d2015–2017d2015–2018d2010–2018d20182010–2017d2030e2010–2018d2010–2016f2010/2018g2005/2018g2005/2017

1.5..1.1–6.23.02.4..10.313.255.35.80.308–موريتانيا161
1.5–..1.4–7.73.215.218.50.2130.06.40.612.1مدغشقر162
2.8–0.5–6.30.98.50.7..3.44.225.817.10.346–بنن163
n–0.5–0.5–1.1 0.2880.08.71.813.2..8.23.627.9ليسوتو164
0.4–0.4–0.1–5.31.45.5..16.617.619.825.50.361كوت ديفوار165
0.5–1.3–1.3–12.314.228.710.90.2390.85.81.95.9السنغال166
0.9–0.8–0.4–7.55.825.347.60.2350.35.52.06.3–توغو167
..y..–1.2 7.12.31.4..0.24.219.322.80.440السودان168
..0.10.3–9.70.09,318.7..17.61.529.09.40.508هايتي169
..1.1–..5.11.015.1..2.74.019.219.20.387أفغانستان170
n3.2 x....–0.3 9.43.7..0.222..1.811.157.8–جيبوتي171
0.7–0.5–1.3–4.80.822.8..16.75.713.417.60.558–مالوي172
2.2–1.3–2.2–9.320.834.16.80.2880.66.40.612.4إثيوبيا173
aa16.917.012.30.4490.14.81.14.9–0.6–0.42.9 12.7–غامبيا174
2.4..1.6–5.42.53.2..0.493..6.51.436.2–غينيا174
0.30.3–1.7–6.40.819.5..99.03.513.021.10.394–ليبريا176
n–0.90.2–0.6 5.44.02.5..29.70.319..14.6..اليمن177
4.8–..1.4–5.11.63.3..0.875..11.02.410.9–غينيا - بيساو178
y5.90.76.3–1.8–0.1–0.1 4.43.025.843.10.5050.1–جمهورية الكونغو الديمقراطية179
1.8–0.7–4.0–13.55.037.77.10.3050.35.11.012.0–موزامبيق180
0.31.9–1.2–5.20.817.2..33.53.818.515.20.255–سيراليون181
..........7.0..0.319..10.0....إريتريا182
0.42.3–2.1–9.03.725.73.90.6580.24.82.17.5–بوركينا فاسو182
q4.523.84.70.6700.34.52.92.7–2.3–0.32.4 2.3–مالي184
0.71.0–2.4–19.014.49.22.50.4250.15.21.95.1–بوروندي185
........6.21.3......1.6....جنوب السودان186
1.7–..0.5–0.7740.34.72.11.4..19.7....تشاد187
6.7–0.1–0.1–5.01.42.2..0.313..11.4....جمهورية أفريقيا الوسطى188
0.62.6–2.2–5.22.54.6..5.015.633.71.80.352النيجر189

 األراضي أو البلدان األخرى
..............50.10.554......توفالو..
..........18.7..0.255........جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية..
................55.7......سان مارينو..
..........5.6..0.552........الصومال..
........................موناكو..
..............96.50.512......ناورو..

مجموعات دليل التنمية البشرية
—2.4–1.1–2.333.22.37.0—22.184.7..8.9تنمية بشرية مرتفعة جدًا

—1.2–2.5–..1.520.41.7—..16.212.936.5تنمية بشرية مرتفعة
—1.2–3.9–0.511.42.33.3—13.210.028.121.6تنمية بشرية متوسطة
—0.6–1.7–5.71.04.1..—2.78.921.922.2تنمية بشرية منخفضة

—0.9–2.8–1.314.72.14.5—14.913.733.532.5البلدان النامية
المناطق

—1.1–1.4–0.717.81.210.9—6.824.020.154.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
—2.1–3.5–0.620.12.44.6—9.731.828.171.8أوروبا وآسيا الوسطى

—1.2–4.5–0.511.92.53.0—17.110.730.320.0جنوب آسيا
—0.6–1.7–0.55.71.17.0—0.110.621.025.6–جنوب الصحراء األفريقية الكبرى

—1.0–1.3–0.69.75.51.7—10.416.827.041.1الدول العربية
—0.8–3.0–..21.71.8..—..19.79.041.6شرق آسيا والمحيط الهادئ

—0.8–1.8–7.01.63.7..—9.88.129.520.6أقل البلدان نموًا
——2.1–....17.1..—24.044.3....الدول الجزرية الصغيرة النامية

 منظمة التعاون االقتصادي 
—2.3–0.6–2.434.12.17.8—21.981.9..8.6والتنمية

—0.8–2.6–2.018.02.26.7—10.914.826.246.3العالم
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مالحظات 

استخدمت ثالثة ألوان لتوضيح توزيع البلدان والمجاميع ضمن 
المؤشرات في هذا الجدول. وتوّزع البلدان ضمن كل مؤشر 
على ثالث مجموعات متساوية تقريبًا هي المجموعة العليا، 

والوسطى، والدنيا. واستخدمت هذه األلوان لتوزيع المجاميع 
اإلحصائية ضمن المجموعات الثالث نفسها. وتتضمن المالحظة 

 الفنية 6 تفاصيل عن توزيع البلدان على المجموعات 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_(

.)technical_notes.pdf

لم تستخدم األلوان في هذا العمود لتوضيح داللة مؤشر  	
اإلنفاق على التعليم والصحة.

البيانات عن اإلنفاق العام على التعليم والصحة متوفرة  	
http://hdr.undp.org/ في الجدولين 8 و9، وعلى الموقع

.en/data

تشير القيمة السلبية إلى انخفاض عدم المساواة خالل  	
الفترة المحددة.  

آخر البيانات المتوفرة خالل الفترة المحددة. 	

إسقاطات باالستناد إلى متغّير الخصوبة المتوسطة. 	

الثالثة  	 اإلنفاق  أنواع  المتوفرة حول  البيانات  آخر 
الفترة  خالل  العسكرية(  واألغراض  والصحة،  )التعليم، 

المحددة.

بيانات االتجاهات التي استند إليها لحساب التغّير متوفرة  	
.http://hdr.undp.org/en/data على الموقع

تشمل البيانات جزر سفالبارد وجان ماين. 	

تشمل البيانات ليختنشتاين. 	

تشمل البيانات جزيرة كريسماس، وجزر كوكس )كيلينغ(،  	
وجزيرة نورفولك.

تشمل البيانات جزر آالند. 	

تشمل البيانات جزر الكناري، ومدينتي سبتة ومليلية. 	

تشمل البيانات شمالي قبرص. 	

بيانات عام 2008. 	

بيانات عام 2013. 	

تشمل البيانات صباح وساراواك. 	

بيانات عام 2014. 	

تشمل البيانات كوسوفو. 	

تشمل البيانات المستوى التعليمي المتوسط فقط. 	

تشمل البيانات أغاليغا ورودريغز  وسانت براندون. 	

تشمل البيانات أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 	

تشمل البيانات ناغورنو كاراباخ. 	

تشمل البيانات القرم. 	

بيانات عام 2007. 	

بيانات عام 2009. 	

بيانات عام 2010. 	

بيانات عام 2012. 		

تشمل البيانات ترانسنيستريا. 		

تشمل البيانات القدس الشرقية. 		

تشمل البيانات زنجبار. 		

تعاريف

 االدخار الصافي المعدل: يساوي المدخرات الوطنية 
الصافية زائد اإلنفاق على التعليم ناقص استنفاد 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: مجموع المبالغ األصلية المردودة  مجموع خدمة الدَّ
والفوائد المدفوعة بالعملة األجنبية، وكسلع أو خدمات على 
ين القصير  ين الطويل األجل، والفوائد المدفوعة على الدَّ الدَّ

األجل، واألقساط المسّددة )إعادة الشراء والرسوم( إلى صندوق 

النقد الدولي. وُيحسب بالنسبة المئوية من صادرات السلع، 
والخدمات، والدخل األولي.

تكوين رأس المال اإلجمالي: النفقات على اإلضافات إلى 
األصول الثابتة في االقتصاد زائد التغّيرات الصافية في 

المخزونات. واألصول الثابتة تشمل تحسينات التربة )األسيجة 
وقنوات الري ومصارف المياه(؛ والمصانع واآلالت ومشتريات 

المعدات؛ وتشييد الطرق والسكك الحديدية وما شابه، والمدارس 
والمكاتب والمستشفيات والمساكن الخاصة واألبنية التجارية 

والصناعية. والمخزونات هي ما تمتلكه الشركات من أرصدة سلع 
تحسبًا للتقلبات العابرة أو غير المتوقعة في اإلنتاج أو المبيعات 
باإلضافة إلى السلع التي هي قيد اإلنتاج. ويعد صافي عمليات 
الحيازة أيضًا جزءًا من تكوين رأس المال. وتكوين رأس المال 

اإلجمالي كان يعرف سابقًا باالستثمار المحلي اإلجمالي.

القوى العاملة الماهرة: نسبة القوى العاملة من الفئة العمرية 
15 سنة وأكثر ذات مستوى تعليمي متوسط أو متقدم، حسب 

التصنيف الدولي الموحد للتعليم.

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 موّزعة على نحو 
متجانس على عدد أكبر من المنتجات، ما يدّل على تنّوع 

االقتصاد.

اإلنفاق على البحث والتطوير: اإلنفاق الجاري ومن رأس المال 
)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.

نسبة إعالة المسنين: نسبة السكان من الفئة العمرية 65 سنة وأكثر 
إلى السكان من الفئة العمرية 15-64 سنة. وُتحسب النسبة على 

أساس عدد المعالين لكل 100 شخص في سن العمل )15-64 سنة(.

اإلنفاق ألغراض عسكرية: مجموع النفقات الجارية ونفقات 
رأس المال على القوات المسلحة، ومنها قوات حفظ السالم؛ 

ووزارات الدفاع والهيئات الحكومية األخرى المعنية بالدفاع؛ 

والقوات شبه العسكرية إذا تقرر تدريبها وتزويدها بالمعدات 
الالزمة للعمليات العسكرية؛ واألنشطة الفضائية العسكرية.

نسبة اإلنفاق على التعليم والصحة إلى اإلنفاق ألغراض 
عسكرية: مجموع اإلنفاق العام على التعليم والصحة مقسومًا 

على اإلنفاق ألغراض عسكرية.

مجموع الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم 
المساواة، متوسط التغّير السنوي: نسبة التغّير في مجموع 

الخسارة في قيمة دليل التنمية البشرية نتيجة لعدم المساواة 
في الفترة 2010-2018 مقسومًة على عدد السنوات.

دليل الفوارق بين الجنسين، متوسط التغّير السنوي: نسبة 
التغّير في دليل الفوارق بين الجنسين في الفترة 2018-2005 

مقسومًة على عدد السنوات.

حصة أفقر 40 في المائة من السكان من الدخل، متوسط 
التغّير السنوي: نسبة التغّير في حصة أفقر 40 في المائة من 
السكان من الدخل في الفترة 2005-2017 مقسومًة على عدد 

السنوات.

مصادر البيانات

.World Bank 2019a  :8األعمدة 1 إلى 3 و6 و

 .ILO 2019 :4 العمود

 .UNCTAD 2019 :5 العمود

.UNDESA 2019b :7 العمود

العمودان 9 و12: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية 
.World Bank 2019a باالستناد إلى بيانات من

العمود 10: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
سالسل البيانات الزمنية في دليل التنمية البشرية معداًل بعامل 

عدم المساواة.

العمود 11: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية باالستناد إلى 
سالسل البيانات الزمنية في دليل الفوارق بين الجنسين.

تقرير التنمية البشرية لعام 2019
ما وراءالدخل والمتوسط والحاضر
أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين
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المناطق النامية
الدول العربية )20 بلدًا أو أرضًا(

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، 
وُعمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن

شرق  آسيا  والمحيط  الهادئ )26 بلدًا(   
إندونيسيا، وبابوا غينيا الجديدة، وباالو، وبروني دار السالم، وتايلند، وتوفالو، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وجمهورية 

كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وساموا، وسنغافورة، والصين، وفانواتو، والفلبين، وفيجي، وفييت نام، 
وكمبوديا، وكيريباس، وماليزيا، ومنغوليا، وميانمار، وواليات ميكرونيزيا الموحدة، وناورو

أوروبا  وآسيا  الوسطى )17 بلدًا(  
أذربيجان، وأرمينيا، وألبانيا، وأوزبكستان، وأوكرانيا، والبوسنة والهرسك، وبيالروس، وتركمانستان، وتركيا، والجبل األسود، وجمهورية مولدوفا، 

وجورجيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ومقدونيا الشمالية

أمريكا  الالتينية  والبحر  الكاريبي )33 بلدًا(   
األرجنتين، وإكوادور، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبربادوس، وبليز، وبنما، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وبيرو، 

وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، 
وسانت لوسيا، والسلفادور، وسورينام، وشيلي، وغرينادا، وغواتيماال، وغيانا، وجمهورية فنزويال البوليفارية، وكوبا، وكوستاريكا، وكولومبيا، 

والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس

جنوب آسيا )9 بلدان(
أفغانستان، وجمهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وبنغالديش، وبوتان، وسري النكا، وملديف، ونيبال، والهند

جنوب  الصحراء  األفريقية  الكبرى )46 بلدًا(   
إثيوبيا، وإريتريا، ومملكة إسواتيني، وأنغوال، وأوغندا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، وجزر القمر، وجمهورية 

أفريقيا الوسطى، وجمهورية تنزانيا المتحدة،  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، 
وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون، وسيشيل، والغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا – بيساو، وغينيا اإلستوائية، وكابو فيردي، 

والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، ونامبيا، 
والنيجر، ونيجيريا

مالحظة: جميع البلدان المدرجة في المناطق النامية مدرجة في مجاميع البلدان النامية. والبلدان المدرجة في مجاميع أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية ُحّددت وفق تصنيفات األمم 
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ والبلدان المدرجة في مجاميع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية متاحة عبر الموقع .www.unohrlls.org  المتحدة المتاحة على الموقع

.list-oecd-member-countries.htm
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
One United Nations Plaza

New York, NY 10017

www.undp.org
Empowered lives. 
Resilient nations. 

في كل بلد من البلدان، األفق إلى مستقبل أفضل شبه مسدود أمام الكثيرين: 
يعيشون دون أمل أو هدف أو شعور بالكرامة، ويقفون على هامش المجتمع 
وهم يرون آخرين يمضون إلى المزيد فالمزيد من االزدهار. في العالم ككل، 
انُتشلت من الفقر المدقع أعداد كبيرة، لكن أعدادًا أكبر ال تزال محرومة من 
الفرص أو الموارد التي تتيح لها  التصرف في حياتها. وفي الكثرة الغالبة من 
األحيان، ال تزال مكانة الفرد في المجتمع تتحدد بجنسه أو بانتمائه اإلثني أو 

ثروة والديه. 
عدم المساواة. الوقائع كثيرة. وال تعكس أوجه عدم المساواة دائمًا عالمًا 
مجحفًا، ولكن عندما ال تكون لها صلة بمجازاة الجهود أو المواهب أو روح 
المخاطرة أو المبادرة، فقد تمّس شعور األفراد باإلنصاف وتهين كرامة 
اإلنسان. ففي ظل أزمة المناخ وموجة التغّير التكنولوجي الكاسحة، تضير 
أوجه عدم المساواة بالمجتمعات، إذ تقّوض التماسك االجتماعي وتزعزع 
معظمها  ويضّر  بعضًا.  وببعضهم  وبالمؤسسات  بالحكومات  الناس  ثقة 
باالقتصاد، إذ يبدد ما كان قد ُينجز لو حّقق األفراد كامل إمكاناتهم في العمل 
األصعب على  المساواة من  أوجه عدم  ما تجعل  وكثيرًا  الحياة.  وفي 
القرارات السياسية التعبير عن تطلعات المجتمع بأسره أو حماية األرض، إذ 
تستخدم القلة التي في المقدمة نفوذها لتوجه هذه القرارات إلى خدمة 

مصالحها. وعندما يضيق الناس ذرعًا، ينزلون إلى الشارع.
وتشكل أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية حواجز تحول دون 
تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وال تقتصر هذه على مجرد 
الفوارق في الدخل وفي الثروة، وال يمكن اختزالها بمقاييس تركز على بعد 
واحد، بل إنها ستحّدد معالم مستقبل من قد تكتب لهم الحياة في القرن 
الثاني والعشرين. ولذلك يستشكف التقرير أوجه عدم المساواة في التنمية 
البشرية ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر. ويطرح مختلف أشكال عدم 
المساواة من حيث التداعيات والمحركات، مؤكدًا أنها من عالمات مشاكل 
أكبر في المجتمع واالقتصاد. كما يبحث التقرير في السياسات التي يمكن أن 
تتصدى لهذه المحركات، أي السياسات التي يمكنها أن تحقق لألمم نموًا في 

االقتصادات، وتحسنًا في التنمية البشرية، وتراجعًا في عدم المساواة.
في  المساواة  عدم  أوجه  عن  واضحة  صورة  تكوين  الصعب  ومن 
التنمية البشرية وكيفية تغّيرها، ألنها تحاكي الحياة نفسها تعددًا وسعة. 

وما نعتمد عليه من مقاييس وبيانات قّلما يكون كافيًا. غير أن أنماطًا 
تتكرر في كل مكان.

ففي كل بلد، تتغّير األهداف. عدم المساواة في التنمية البشرية مرتفع 
أو في تزايد في المجاالت التي يتوقع أن تزداد أهمية في المستقبل. 
العالم في مجاالت أساسية، مثل  أنحاء  وقد أحرز تقدم في مختلف 
التخلص من الفقر والحصول على التعليم األساسي، مع أن نواقص كبيرة 
ال تزال قائمة. وفي الوقت نفسه، تتسع أوجه عدم المساواة في أعلى 

سلم التقّدم.
يفتح نهج التنمية البشرية نوافذ جديدة على أوجه عدم المساواة – 
أسباب أهميتها، كيف تتجلى، ما العمل حيالها – تمهد للعمل الملموس. 
العامة  السياسة  أهداف  اصطفاف  إعادة  أهمية  على  التقرير  ويؤكد 
المعتمدة اليوم: مثاًل، التشديد على جودة التعليم لجميع األعمار، بما في 
ذلك التعليم ما قبل االبتدائي، بداًل من التركيز على معدالت االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي والثانوي. والكثير من هذه التطّلعات هي في صلب 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وال بد أيضًا من التصدي لالختالالت 
في موازين القوى التي هي في صميم العديد من أوجه عدم المساواة، 
من خالل مثاًل ضمان تكافؤ الفرص في الميدان االقتصادي عبر اتخاذ 
التصدي  يعني  قد  الحاالت،  بعض  االحتكار. وفي  لمكافحة  إجراءات 
ألوجه عدم المساواة معالجة األعراف االجتماعية المتجذرة في تاريخ 
البلد المعني وثقافته. ويتوفر العديد من الخيارات في السياسات العامة 
لتعزيز اإلنصاف والكفاءة في آن معًا. لكن السبب الرئيسي لعدم اعتمادها 
يرتبط أحيانًا كثيرة بالمصالح المتجذرة ألصحاب النفوذ الذين لن يعود 

عليهم التغيير بمكاسب تذكر.
الحادي  القرن  في  البشرية  التنمية  في  المساواة  عدم  مستقبل  إن 
والعشرين في أيدينا. لكننا ال نملك الركون إلى الطمأنينة. فأزمة المناخ 
تبّين أّن ثمن التقاعس يتصاعد مع الوقت، إذ أنه يؤجج عدم المساواة 
فيجعل العمل المناخي أصعب. وقد بدأت التكنولوجيا فعاًل تغّير سوق 
العمل والحياة، ولكن لم يتقرر بعد مدى قدرة اآللة على الحلول محل 
اإلنسان. لكننا على شفير هوة يصعب الصعود منها بعد الوقوع فيها. 

أمامنا خيارات، وال بد لنا من االختيار اآلن.
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