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 للغالف:
ُّ
العمُل الفنِّي

قيق  الدَّ القيا�ُس  عليها  َيعتمد  التي  العاّمة  المبادئ  اآٍن عن  في  ر  لُتعبِّ التْمهيدّي  الُكَتيِّب  لهذا  الغلف  �شورُة  مت  مِّ �شُ

للتَّنمية الب�شرّية، وعن اأكثِر الأدوات ابِتكاًرا و�ُشُبِل التفكير النِفتاحّي التي ُيمِكن ا�شِتخداُمها في اإجراء اأبحاٍث ب�شاأن 

ورّية لر�شم ال�شيا�شات ا�شتنادًا  َمُط اللَّْوَلبّي بالطبيعة الدَّ رِتها . وُيوحي النَّ ق�شايا التَّنمية الب�شرّية، وتحليِلها، ومنا�شَ

اإلى الأدّلة.

ل�َشق:
ُ
 للم

ّ
العمُل الفنِّي

قات عن الّلم�شاواة المبَرَزُة في كّل اأنحاء هذا الُكَتيِّب التْمهيدّي من بنات اأفكار طوم چاْيزَمر  كانت �شل�شلُة المل�شَ

)Tom Geismar( واإعداِد اآْيچا )AIGA(، الرابطِة الِمْهنّية للت�شميم، كُجزٍء من ا�شتراتيجّية اإطلق تقرير التَّنمية 

الب�شرّية العالمّي لعام 2005.

�شبتمبر/اأيلول 2007 نيويورك



ت�شدير

َع النا�س في ِمْحور التَّنمية. فهو معنيٌّ بتو�شيع ِخيارات  ُيمثِّل نْهُج التَّنمية الب�شرّية فكرًة ب�شيطًة لكنها قوّيُة التاأثير: و�شْ

نوا من الح�شول على المعرفة وم�شتوى عْي�ٍس لئق، وُي�شاِركوا  ّية، ويتمكَّ ياِتهم لَيعي�شوا حياًة مديدًة و�شحِّ النا�س وحرِّ

في مجتمعاتهم المحلّية بكرامٍة واحتراٍم للّذات.

منُذ اإدخال نْهج التَّنمية الب�شرّية في اأّول تقريٍر عالمّي للتَّنمية الب�شرّية عام 1990، اأطلق 143 بلًدا اأكثر من 600 من 

رٍة دينامّية ُخِلَقت من خلل  تقارير التَّنمية الب�شرّية الإقليمّية والوطنّيِة ودوَن الوطنّية. وهذه التقارير اأدواُت منا�شَ

طليعّية،  لق�شايا  التقارير  هذه  ت�شّدي  جّراء  ومن  الأقاليم.  وعْبَر  البلدان  داخل  �ِشطة  النَّ للم�شاَركة  متعاِقبة  عملّيٍة 

وتو�شيِحها اأولِوّياِت النا�س، �شار ُينَظر اإليها كم�شادَر هاّمٍة للبِتكار.

�ْشرِة 
ُ
ر التحليُل الإح�شائيُّ ال�شليم قاعدَة البناء لكّل الأعمال المدعومِة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائّي، واأ ُيوفِّ

الأمم المتحدة، و�ُشركائنا. فهو الذي ُيتيح لنا تحديَد احتياجات التَّنمية المحلّية وال�شتجابَة لها، والمناداَة بالتغيير، 

منا فيما َنجهد لم�شاعدة النا�س على تكوين حياٍة اأف�شَل. ي اأَثر َتقدُّ وتق�شِّ

َيعر�س قيا�ُس التَّنمية الب�شرّية: ُكَتيُِّب تْمهيدّي مجموعًة من المبادئ الإر�شادّية والأدواِت الملئمة لدْعم الأبحاث 

التَّنمية،  رين في  المتبحِّ العلماء  لكبار  الم�شتَركة  الخبرة  الّتجربة، م�شتفيدًة من  القائمِة على  رة  والمنا�شَ والتحليل 

التْمهيدّي  ُب  الُكَتيِّ هذا  ل  ُيكمِّ الُقدرة،  تلك  وفي  العالم.  اأرجاء  مختلف  من  ال�شيا�شات  ورا�شمي  الإح�شاء،  وعلماِء 

مجموعًة من المواّد المتوافرِة فعًل لمجتمع التَّنمية الب�شرّية، بما فيها �شبكُة تقارير التَّنمية الب�شرّية و�شبكُة اإح�شائّيات 

يعّية. راُت الإر�شادّيُة الَموا�شِ التقارير، ومجموعُة اأدوات تقارير التَّنمية الب�شرّية، والخطُّ الّزمني، والمذكِّ

يرمي الُكَتيِّب التْمهيدّي اإلى تعزيُز جهود ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية، وكذلك المماِر�شيَن الآَخرين العاِمليَن مًعا على 

اإنجاز اأهداف التَّنمية للأْلفّية، وحقوِق الإن�شان، والأهداف الأو�شِع نطاًقا للتَّنمية الب�شرّية.

َب التْمهيدّي مفيًدا واأتمّنى لكم كلَّ النجاح في جهودنا الم�شتَركة لمحاربة الفْقر ولتو�شيع ِخيارات  اآَمل اأن َتجدوا الُكَتيِّ

ّياِتهم. النا�س وحرِّ

كمال َدْروي�س

المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائّي



ب الّتمهيدّي
ِّ
فريُق اإعداد الُكَتي

Jyotsna Puri, Amie Gaye, Sharmila Kurukulasuriya and Tim Scott :الموؤلِّفون الرئي�شّيون

 Alexander Aboagye, Maritza Ascencios, Deborah Balk, Michel Botomazava, Thomas Buettner, :الم�شاِهمون

 Gabriela Catterberg, Uwe Deichmann, Ricardo Fuentes, Wei Ha, Claes Johansson, Suraj Kumar, Christopher

 Kuonqui, Peter Lanjouw, Eduardo Martins, Jesper Moller, Pedro Manuel Moreno, Maria Muniz, Mary Ann

Mwangi, Marielza Oliveira, Isabel Pereira, Eva Quintana, Jorge Surraco, Khalil Zahr and Min Zhang

 Sarah Burd-Sharps, Nader Fergany, Haishan Fu, Tom Griffin, Andrey Ivanov, Alison الم�شت�شارون: 

 Kennedy, Luis Felipe Lopez-Calva, Lynn MacDonald, Rodrigo Marquez, Ngila Mwase, Marcellin

Ndong Ntah, Seeta Prabhu, Marisol Sanjines, Cecilia Ugaz and Kevin Watkins

Gretchen Sidhu :التحرير

Cynthia Spence :الت�شميم

Mary Ann Mwangi :الإنتاج

Jean-Yves Hamel :الّن�شخة الإلكترونّية

فحات التالية هي للموؤلِّفين ول ُتمثِّل اأيَّ مواقَف موؤ�ّش�شاتّية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ُر عنها في ال�شّ الآراُء المعبَّ

الترجمُة العربّية: غ�ّشان غ�شن

َول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ت هذه الترجمُة بدْعٍم من المكتب الإقليمي للدُّ ِعَدّ
ُ
اأ

كلماُت �ُشْكر

والوطنّية،  الوطنّية،  دوَن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  لِفَرق  مة  قيِّ م�شاَهماٍت  دون  من  ُيَعّد  اأن  التْمهيدّي  الُكَتيِّب  لهذا  كان  ما 

التَّنمية  تقارير  لإح�شاءات  �شَبكتنا  واأع�شاَء  وم�شت�شاِرينا،  م�شاِهمينا  َن�شكر  اأن  َنَوّد  العالم.  اأرجاء  والإقليمّية في مختلف 

التَّنمية  الب�شرّية - داخَل برنامج الأمم المتحدة الإنمائّي وخارَجه - الذين �شاَركوا بِخْبراِتهم المكثَّفَة في ق�شايا قيا�س 

الُكَتيِّب  جودة  �شمان  في  حا�شمة  خطوٌة  وهي  المحتوى،  في  بارزة  تح�شيناٍت  اإج��راَء  م�شاهماُتهم  اأتاحت  فقد  الب�شرّية. 

التْمهيدّي وملءمِته.

نتا من تحديد الحاجة  ر من دون روؤية )Sarah Burd-Sharps( و)Haishan Fu( اللَتين َتمكَّ وما كان للُكَتيِّب التْمهيدّي اأن ُيطوَّ

مْته من  ه ب�ُشكٍر خا�س اإلى )Jyotsna Puri( على ما قدَّ وع من الأدوات لمجتمع محتِرفي التَّنمية الب�شرّية. ونتوجَّ اإلى هذا النَّ

فه اأحَد كبار م�شت�شاري  اأبحاٍث و�شياغٍة ومحتًوى ِتْقني؛ كما ُنعِرب عن امِتناننا ِل�)Tom Griffin( لمراجعة هذه المطبوعة بَو�شْ

فره جميُع العاملين في مكتِب  عم الذي وَّ ين ب�شاأن الإح�شاء. اأخيًرا، وبالإ�شافة اإلى الدَّ مكتب تقرير التَّنمية الب�شرّية الخارجيِّ

 Ricardo Fuentes, Amie Gaye,( - تقرير التَّنمية الب�شرّية، نَوّد اأن ن�شكر المجموعَة العاملة على اإعداد الُكَتيِّب التْمهيدّي

Claes Johansson, Sharmila Kurukulasuriya and Tim Scott( - على اْلِتزامهم ب�شمان الإكمال الناجح لهذا الُكَتيِّب.

Kevin Watkins
مديُر مكتب تقرير التَّنمية الب�شرّية
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المالحق
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خرى
ُ
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ُطر
ُ
الأ

الإطار 0.1: قريٌة من 100 �شْخ�س

الإطار 0.2: �شتُة مبادَئ اأ�شا�شّيٍة َتحكم تقاريَر التَّنمية الب�شرّية

الإطار 0.3: �شبكاُت تقارير التَّنمية الب�شرّية

ى الُمُيوَل الّثقافّيَة وال�ْشِتْبعاد وما/الَغَجر: بياناٌت جديدة تتق�شّ الإطار 1.1: ْت�شيلي و�شْعُب الرُّ

الإطار 1.2: الطريُق الثُّمانّي - دليٌل عَملي لتحليل البيانات وال�شيا�شات

د المعتَقداِت الّذاتّيَة الإطار 1.3: الأرجنتين ولتڤيا: اأ�شاليُب مْزٍج مبتَكرٌة ُتحدِّ

الإطار 1.4: كينيا: ا�شتعماُل بياناٍت نْوعّية من الّتقييمات التَّ�شاُركّية للفْقر

ف العوائَد الناتجة عن تعليم الّن�شاء ّية ُتعرِّ الإطار 1.5: كمبوديا: البياناُت الكمِّ

الإطار 1.6: مْنهُج القت�شاد القيا�شّي

الإطار 1.7: مقارنُة البيانات مع مرور الوقت

الإطار 1.8: الّتعاريُف الكثيرُة للإلمام بالقراءة والكتابة

الإطار 1.9: كو�شتاريكا: قيا�ُس الأمن الب�شرّي

بة الإطار 1.10: محدودّيات الأدّلة الُمركَّ

الإطار 1.11: بع�ُس المحدودّيات في الّت�شنيف

الإطار 1.12: بع�ُس اأ�شاليب التقدير في المناطق ال�شغيرة لخرائط الفْقر

الإطار 2.1: اأمثلٌة على اأدّلٍة مكيَّفة

نيا خل على الم�شتويات الدُّ الإطار 2.2: نيپال: تقريُر ن�شيب الفْرد من الدَّ

فُة بح�َشب المجموعات الإثنية الإطار 2.3: غواتيمال وناميبيا: البياناُت الُم�شنَّ

الإطار 2.4: المك�شيك: تحديُد اأكثِر المجموعات تهمي�ًشا

الإطار 2.5: جنوُب اأفريقيا: الِحْرمان من الخدمات الأ�شا�شّية

د م�شكلِتها الإطار 2.6: اأوغندا: جماعاٌت �شّكانّية ُتحدِّ

الإطار 2.7: كاَزاِخ�شتان: تعديُل دليل الفْقر الب�شري لَيعك�س �شورَة الوقائع الوطنّية

ل التَّحويلت الخارجّية الإطار 2.8: مولدوڤا: النُُّمّو بف�شْ

الإطار 2.9: تقاريُر التَّنمية الب�شرّية ُتعاِين الَعْوَلمة

خل الإطار 2.10: قيا�ُس الّلم�شاواة في الدَّ

فة« الإطار 2.11: اإح�شائيًّا، هي لي�شت »موظَّ



�شائّية ب�شاأن الميزانّية َتك�شف فجوات الإطار 2.12: جنوُب اأفريقيا: المبادرُة النِّ

الإطار 2.13: كمبوديا: ك�ْشُف الوجه »لحقيقّي« للفْقر

الإطار 2.14: ال�شين: جعُل التَّنمية الخ�شراء ِخياًرا

ز على ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز الإطار 2.15: تقاريُر التَّنمية الب�شرّية ُتركِّ

الإطار 2.16: مقدونيا: ا�ْشِتك�شاُف الأمن الب�َشري

الإطار 2.17: جنوُب اآ�شيا: قيا�ُس »اإدارة الحكم ذاِت الوجه الإن�شاني«

الإطار 2.18: البنغاُل الغربّية وڤنزويل: بياناٌت ُتقيِّم مفاعيَل الّلمركزّية

رُة ال�شاملة لمعالجة التمييز بين الجْن�شين الإطار 3.1: بوليڤيا: المنا�شَ

الإطار 3.2: تانزانيا: الم�شاركُة الوا�شعة ُتقيم روابَط مع اأوراق ا�شتراتيجّيِة تخفي�ِس الفْقر

لت النا�س الإطار 3.3: الأردن: اإ�شباُغ طاَبٍع اإن�شانّي على الإح�شاءات عبَر تاأمُّ

�شائل اإي�شاحيًّا الإطار 3.4: ت�شويُر الرَّ

رٍة قوّيٌة لتقرير التَّنمية الب�شرّية العالمّي الإطار 3.5: ا�شتراتيجّيُة منا�شَ

الإطار 3.6: برنامج »چاپ-ماْيْنَدْر« )Gap-Minder( ُيحِيي البيانات

الإطار 3.7: البرازيل: اأطل�ٌس ُيتيح اإر�شاَء ديُمقراطّيِة المعلومات

ل »دْڤ اإْنُفو« ليتنا�شب مع الحتياجات الوطنّية الإطار 3.8: »اأوغندا اإْنفو« ُيعدَّ

الإطار 3.9: كازاخ�شتان: الو�شوُل اإلى الجيل التالي من را�شمي ال�شيا�شات
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ال�شكل 3.2: جمهورّيُة الدومينيكان: ر�ْشُم خريطة الفوارق في ِن�َشب التَّلقيح



ة
ّ
موارُد تقارير التَّنمية الب�شري

اإلى جانب  اأدناه  الب�شرّية، مدَرجٍة  التَّنمية  تقارير  اإعداد  لدْعم عملّية  الأدوات  الب�شرّية عدًدا من  التَّنمية  تقرير  اأنَتج مكتُب 

التقارير المذكورِة في هذا الُكَتيِّب التْمهيدّي. وُتوَجد الأدواُت وغاِلبّيُة تقارير التَّنمية الب�شرّية المنَتجِة حتى الآَن في الموقع 

َز العمل  ا ُي�شّمى حيِّ الإلكترونّي للمكتب الذي َي�شهل البحُث في محتوياته: http://hdr.undp.org. وَي�شمل الموقُع ق�ْشًما خا�شًّ

ا لتقارير التَّنمية الب�شرّية الإقليمّية، والوطنّية،  ا ُكلِّيًّ �شً لتقارير التَّنمية الب�شرّية الوطنّية )NHDR Workspace(، ُمخ�شَّ

ودوَن الوطنّية. 

ٌة
ّ
موارُد عام

�شيا�شاُت برنامج الأمم المتحدة الإنمائّي الم�شتَركُة ب�شاأن التقارير الوطنّية

مجموعُة اأدوات تقارير التَّنمية الب�شرّية

مني لتقارير التَّنمية الب�شرّية الخطُّ الزَّ

نيا المعاييُر الدُّ

ُرزمُة دْعٍم لمراكز تن�شيق تقارير التَّنمية الب�شرّية

ر تقاريُر التَّنمية الب�شرّية في تغيير روؤى التَّنمية الب�شرّية ق�شايا وابتكاٌر وَوْقٌع: كيف توؤثِّ

�َشَبكتا المعرفة: �شبكُة تقارير التَّنمية الب�شرّية و�شبكُة اإح�شائّيات التقارير 

رُة الإر�شادّيُة الموا�شيعّية ب�شاأن البيئة المذكِّ

رُة الإر�شادّيُة الموا�شيعّية ب�شاأن الجنو�شة المذكِّ

زاع رُة الإر�شادّيُة الموا�شيعّية ب�شاأن الوقاية من النِّ المذكِّ

رُة الإر�شادّيُة الموا�شيعّية ب�شاأن ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز والتَّنمية الب�شرّية المذكِّ

اإطاُر عمل الأمن الب�شري وتقاريُر التَّنمية الب�شرّية الوطنّية

الّلمركزّيُة وتقاريُر التَّنمية الب�شرّية الوطنّية

ة
ّ
 العالمي

ُ
الّتقارير

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1990: مفهوُم التَّنمية الب�شرّية وقيا�ُشها

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1991: تمويُل التَّنمية الب�شرّية

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1993: م�شاركُة الّنا�س

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1994: اأبعاٌد جديدة للأمن الب�شري

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1995: الجنو�شة والتَّنمية الب�شرّية

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1996: النُُّمّو القت�شادي والتَّنمية الب�شرّية

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1997: التَّنمية الب�شرّية للق�شاء على الفْقر

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 1999: الَعْوَلمُة بوجٍه اإن�شانّي

وليُّ على مفتَرق ُطُرِق: المعونُة والتجارُة والأمن في عالٍم غيِر ُمَت�شاٍو تقريُر التَّنمية الب�شرّية 2005: الّتعاوُن الدَّ

تقريُر التَّنمية الب�شرّية 2006: ما هو اأبعُد من النُّدرة: القوُة والفقُر واأزمُة المياِه العالمّيُة



ة
ّ
 الإقليمي

ُ
التقارير

وما/الغَجر: َتجنُُّب َفخِّ الّتكالّية 2003 تقريٌر عن الرُّ

1999 جنوُب اآ�شيا: اأزمُة اإدارة الحكم

2001 جنوُب اآ�شيا: الَعْولمُة والتَّنمية الب�شرّية

يفّية 2002 جنوُب اآ�شيا: الزراعُة والتَّنمية الرِّ

وُل العربّية: نحَو اإقامة مجتمِع المعرفة 2003 الدُّ

ة
ّ
 الوطني

ُ
التقارير

2002 الأرجنتين: م�شاَهماٌت في التَّنمية الب�شرّية للأرجنتين

2005 الأرجنتين: ما بعَد اأزمة الأرجنتين: وقُت الُفَر�س المتاحة

2004 الأردن: تكويُن �ُشُبِل عْي�ٍس م�شتدامة

1996 اأرمينيا: الفْقر

2004 اأفغان�شتان: الأمُن بَوْجٍه ب�َشرّي

ياُت الُحكم المحلّي والتَّنمية الإقليمّية 2002 األبانيا: تحدِّ

2005 األبانيا: �شيا�شاٌت ُمواليٌة للفقراء والمراأة: تفعيل اأهداف التَّنمية للألفّية في األبانيا

2004 اإندوني�شيا: اقت�شادّياُت الديُمقراطّية: تمويُل التَّنمية الب�شرّية في اإندوني�شيا 

ي ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز: الحفاُظ على زْخم الّنجاح 2002 اأوغندا: َتحدِّ

د 2005 اأوغندا: رْبُط البيئة بالتَّنمية الب�شرّية: ِخياٌر متعمَّ

2005 البرازيل: العْن�شرّيُة والفقُر والعْنف

2004 بوليڤيا: الجنو�شة

2004 بوليڤيا: اإمكاناُت بوليڤيا

ين: َتَحدٍّ ثقافّي 2002 ْت�شيلي: نحُن الّت�شيِليِّ

2002 تنزانيا: الفْقر والتَّنمية الب�شرّية

2005 تنزانيا: الفْقر وتقريُر التَّنمية الب�شرّية

2006 تيمور-لي�ْشتي: م�شار الُخروج من الفْقر 

ي التَّنمية الم�شتدامة 2003 جنوُب اأفريقيا: تحدِّ

وؤية 2020 اإلى حقيقٍة واقعة: من الّتعافي اإلى التَّنمية الب�شرّية الم�شتدامة 2007 ُرواْندا: تحويُل رُّ

ين: جْعُل التَّنمية الخ�شراِء ِخياًرا 2002 ال�شِّ

ين: نحَو تنميٍة ب�شرّية مع عدالة واإن�شاف 2005 ال�شِّ

يُن الخارجّي والتَّنمية الب�شرّية 2005 غابون: الدَّ

1997 غامبيا: تقريٌر عاّم للتَّنمية الب�شرّية

دّية 2005 غواتيمال: الّتنوُُّع الإثني والثقافي: الُمواَطنُة في دولٍة َتعدُّ

1999 ڤنزويل: ال�شتثماُر العاّم، والتَّنمية الب�شرّية، والّلمركزّية

1997 الفيليپِّين: الن�شاُء والجنو�شة في التَّنمية

2000 كَازَاِخ�ْشتان: محاَربُة الفْقر من اأجل م�شتقبٍل اأف�شل



�شاء في التَّنمية 1998 كمبوديا: م�شاَهماُت النِّ

2005 كو�شتاريكا: التغلُُّب على الخوف: الّلاأمُن الُمواِطني والتَّنمية الب�شرّية في كو�شتاريكا

1999 كينيا: الجنو�شة والتَّنمية الب�شرّية

2003 لْتڤيا: الأمُن الب�شرّي والتَّنمية الب�شرّية

2006 ليبيريا: بناُء الُقدرات وتعبئتها من اأجل اإعادة الإعمار والتَّنمية

�شيد )مع �شبعة تقاريَر دوَن وطنّيٍة عن المحافظات( 2004 م�شر: اختياُر الّلمركزّية للُحكم الرَّ

2001 مقدونيا: ال�شتبعاُد الجتماعّي والأمُن الب�شري في جمهورّية مقدونيا

يُّ
ي التَّنمية الب�شرّية المحلِّ 2004 المك�شيك: تحدِّ

2006 مولدوڤا: نْوعّية النُُّمّو القت�شادّي ووْقُعه في التَّنمية الب�شرّية 

1997 ناميبيا: تقريٌر عاّم للتَّنمية الب�شرّية
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مة المقدِّ

ة؟
ّ
 التَّنمية الب�شري

ُ
 قيا�س

َ
م

ِ
ل

ُد عامٍل مفيد ولأجل اأمٍر  ا�شتناًدا اإلى اأِر�ْشطو، فاإّنه »من الوا�شح اأّن الّثروَة لي�شت الخيَر الذي ن�شعى اإليه؛ لأّنها مجرَّ

الب�شرّية. فالفر�شُة الحقيقّية معناها  اإمكاناتهم  اإدراك  للنا�س في  اآَخر«. وذاك »الأمُر الآَخُر« هو الفر�شُة المتاحة 

دة، والعي�ِس في  ٍة جيِّ الح�شوُل على ِخياراٍت حقيقّية - الِخياراِت التي تتاأّتى من خلل دْخٍل كاٍف، وتعليٍم واٍف، و�شحَّ

بلٍد ل َيحكمه ال�شتبداد. 

- تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ 2006

ُتعنى التَّنمية الب�شرّية بتحقيق الطاقات الكامنة للإن�شان؛ 

ُتعنى بما ي�شتطيع النا�ُس اأن َيفعلوه وُي�شِبحوه - ُقدراِتهم 

ّيٍة لممار�شة ِخياراٍت حقيقّية  - وُتعنى بما لديهم من حرِّ

يه  ُي�شمِّ ما  على  هذا  العمل  اإط��اُر  ُبِنَي  وقد  حياتهم.  في 

�ِشْن  اأماْرْتيا  نوبل،  جائزة  على  الحائُز  القت�شاِد  عالُم 

)Amartya Sen(، مقاربة الُقدرات والوظائف. فاإنجاُز 

ا فح�ْشُب، واإّنما هو جوهريٌّ  مزيٍد من »الوظائف« لي�س هامًّ

ّيُة لإنجازها. للنا�س باأن تكون لديهم »الُقدراُت« اأو الحرِّ

م في التَّنمية الب�شرّية، القدرُة  من الأمور الحا�شمة للتقدُّ

د مقاربة  على قيا�س هذا التقدم ومراقبِته عن كَثب. وُت�شدِّ

مجّرد  على  ولي�س  ِفعُله،  المرء  ُو�ْشع  في  ما  على  الُقدرة 

للتَّنمية. فجْمُع  يبتاعه، كمقيا�ٍس معيارّي  اأن  ي�شتطيع  ما 

�شيا�شاٍت  لر�ْشم  ملئًما  يكون  الب�شرّية  التَّنمية  بيانات 

مْبنّيٍة على الأدلَّة ُت�شاِعد على تخفي�س اأ�شكال ال�شتبعاد 

َتمنع  ذلك،  ول��ْول  والقت�شادّي،  وال�شيا�شيِّ  الجتماعيِّ 

النا�َس من تحقيق ُقدراتهم.

باأنه  ��ة  الأدلَّ على  المبنّيِة  ال�شيا�شات  ر�ْشم  تعريُف  ُيمِكن 

على  للمعلومات  خ��رى 
ُ
اأ وم��وارَد  الإح�شائّيات  ا�شتخداُم 

وء على الق�شايا )ُانُظر الإطار  نحٍو منَهجّي لت�شليط ال�شَّ

0.1(، والتاأثيِر في ت�شميم البرنامج وِخيار ال�شيا�شات، 

وتقييِم  ال�شيا�شات،  تطبيق  ِد  ور�شْ بالم�شتقبل،  ِن  والتكهُّ

وْقعها اأو تاأثيراتها. ففْهُم اأهمّية التحليل القائِم على الأدلَّة 

ولّية اإح�شاءاٍت  ا�شتخَدَمت منظمُة طْفل ال�شلم الدَّ

ح التَّفاُوتاِت العالمية بالأمثلة. باأ�شلوٍب لفت لُتو�شِّ

الإطار

قريٌة من مئة �شْخ�ص0.1

الم�شدر: منظمُة طْفل ال�شلم الدولّية 2002.
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وا�شتخداِمه لقيا�س التَّنمية الب�شرّية اأمٌر باِلُغ الأهمّية ل 

ا للمجتمع المَدنّي  لرا�شمي ال�شيا�شات فح�ْشُب، واإنما اأي�شً

ِقًوى  على نحٍو عاّم. وفي غياب هذه الأدلَّة، تملأ الفراَغ 

والف�شاد،  والِقطاعّية،  القوّيَة  الم�شالَح  ت�شمل  خ��رى 
ُ
اأ

العتباطّيَة  والمماَر�شاِت  ال�شيا�شّية،  والإي��دُي��ول��وج��ّي��َة 

َق بيَن 
ْ
ة على اأّن »الفر

ّ
علَّق الَمهاْتما غاندي ذاَت مر

ما َنفعله وبيَن ما نحن قادرون على ِفْعله �سَيكفي 

لَحّل معظم م�ساكل العالم«.

- تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ 2006

المْبنّيَة على معلوماٍت غيِر عْلمّية. فَر�ْشُم ال�شيا�شات بناًء 

على الأدلَّة هو ال�شيغُة الوحيدة لر�شم �شيا�شاٍت متَّ�ِشقة 

ّفافّية  بال�شَّ تتَّ�ِشم  ديُمقراطّية  �شيا�شّيٍة  عملّيٍة  مع  ُكلِّيًّا 

واإمكانّيِة الُم�شاءلة.

التحليَل  ��ه،  وُي��وجِّ الب�شرّية،  التَّنمية  عمل  اإط���اُر  َي�شُند 

�شه  اأ�شَّ م في تقرير التَّنمية الب�شرّية العالمّي الذي  المقدَّ

وؤَْيِويُّ محبوُب الحّق وُين�َشر �شَنويًّا منذ  عاِلُم القت�شاِد الرُّ

عام 1990. في عام 1992، كان تقريُر التَّنمية الب�شرّية 

اأ�شا�شه عاِك�ًشا ل�شورة المطبوعة العالمّية من  الأّوُل في 

ٌل لَيَتوافق مع ظْرٍف وطنّي. ومنُذ  هج، لكّنه معدَّ حيُث النَّ

ذلك الحين ُن�ِشر في اأكثَر من 140 بلًدا واإقليًما نحُو 600 

الوطنّية،  دوَن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  من 

والوطنّيِة، والإقليمّية.

ر،  ، وطوَّ اأوَجد تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ

الب�شرّية  للتَّنمية  رئي�شّية  بٍة  مركَّ ٍة  اأدلَّ اأربعَة 

بَهدف تقييم اأبعاد التَّنمية الب�شرّية القابلِة 

للقيا�س؛ هي: دليُل التَّنمية الب�شرّية، ودليُل 

المرتبُط  التَّنمية  ودل��ي��ُل  الب�شري،  الفْقر 

بالِجْنو�شة، ومقيا�ُس تمكين المراأة. ُت�شاِعد 

ُة على تركيز النتباه على ق�شايا  الأدلَّ هذه 

مزيٍد  واإج��راِء  قا�س  النِّ على  وَتُحّث  حِرجٍة، 

عديدة  وطنّيٌة  ِف���َرٌق  فثّمَة  الأب��ح��اث.  م��ن 

الأدلَّة  ل  ُتعدِّ لم  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير 

فح�ْشب،  الوطنّيِة  الحتياجات  مع  للّتواُفق 

راٍت  وموؤ�شِّ بمْنهجياٍت  ا  اأي�شً خرَجت  واإّنما 

المحلّية  الّلم�شاواة  اأْوُج��ه  لقيا�س  مبتَكرة 

اإتماَم  اأّن  والمعروُف  الب�شرّية.  التَّنمية  في 

خ����رى من 
ُ
��ب��ة ب���اأن���واٍع اأ ��رات ال��ُم��ركَّ ال��م��وؤ���شِّ

العديُد  به  يقوم  الذي  الإح�شائي  الّتحليل 

على  ُي�شاِعد  الب�شرّية،  التَّنمية  تقارير  من 

تعزيز ر�شائل التقارير.
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زة لأيِّ تقريٍر للتَّنمية الب�شرّية  على العموم، العلمُة المميِّ

يات التَّنمية  هي �شْعُيه اإلى اإثارة نقا�شات عاّمة ب�شاأن تحدِّ

الب�شرّية الوطنّيِة و�شخامِتها، واإجراُء مزيٍد من الأبحاث 

الِحْرمان،  على  الق�شاء  ل�شيا�شات  رة  المنا�شَ واأعماِل 

وُت�شاِعد  ِح��ْرم��اًن��ا.  الأك��ث��ِر  الفئات  �شفوف  في  ل�شيما 

الأهداف.  اإنجاز هذه  على  المتينة  ��ُة  والأدلَّ الإح�شاءاُت 

لم  بياناٍت  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  تت�شّمن  ما  وغاِلًبا 

ُتن�َشر من قبل، وفي ُو�ْشعها الم�شاعدُة على تلبية المطلوِب 

د  لر�شْ م�شلتَزمٍة  اإح�شاءاٍت  من  ون�ْشُره  وتحليُله  جْمُعه 

التَّنمية  اأهداف  من  وغيِرها  للأْلفّية  الإنمائّية  الأهداف 

ُتبِرز  الإح�����ش��اءات،  ت�شنيف/تفكيك  وف��ي  الب�شرّية. 

بحيُث  الب�شرّية  التَّنمية  َع  َت��وزُّ الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر 

ُي�شِبح ممكًنا تحديُد الّتفاُوتات لتِّخاذ اإجراءاٍت عاجلة 

في ال�شيا�شات.

التَّنمية  تقارير  لِفَرق  المتوافرة  البيانات  ج��ودُة  تتباَين 

الب�شرّية بح�َشب القدرة المحلّية، والو�شِع ال�شيا�شّي في بلٍد 

ِة الأ�شئلِة  �شاِقها، ودقَّ ما، واهتماِم البلد بجْمع البيانات واتِّ

للمو�شوع.  ملءمِتها  ومدى  البيانات  لجْمع  الم�شتخَدمِة 

م العديُد من التقارير نتائَج البحث بالجْمع والتحليل  وُيتمِّ

لبياناٍت نْوعّية ُت�شاِعد على اإثبات النتائج واإعطاِء الأرقام 

�ِشَمًة اإن�شانّيًة ُمقِنعة. وينبغي لجميع جوانب جْمع البيانات 

الأ�شا�شّية  المبادُئ  عليها  ُتطبَّق  اأن  ون�ْشرها  وتحليِلها 

للتَّنمية الب�شرّية في الم�شاَركة وال�ّشّفافّيِة والم�شاءلة.

ةُ اإعداد تقرير 
ّ
مه عملي ما الذي ُتقدِّ

ة؟
ّ
التَّنمية الب�شري

بالأمثلة،  الِحْرمان  وتو�شيُح  الحاجة،  وجود  على  ��ُة  الأدلَّ

واإثباُت الإنجازات، كلُّها اأجزاٌء هامة في الكفاح من اأجل 

تقريٍر عن  لأّي  اأهمّيًة  الأهداف  واأكثُر  الب�شرّية.  التَّنمية 

التَّنمية الب�شرّية هو التاأثيُر في ال�شيا�شات والدفاع عنها 

لكي َيِتّم الق�شاُء على الِحْرمان.

العالمّية  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  في  الحالُة  هي  فَكما 

الب�شري،  الأمُن  فيها  بما  مو�شوعاٍت  ا�شتك�شَفت  التي   -

والُحكُم  والثقافة،  الإن�����ش��ان،  وح��ق��وُق  والّتكنولوجيا، 

ُتحلِّل   - المياه  على  الح�شول  واإم��ك��اُن  الديُمقراطي، 

من  عًة  متنوِّ جوانَب  الوطنّيُة  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر 

في  مميَّزًة،  تكون  مو�شوعاٍت  باختيار  الب�شرّية  التَّنمية 

لتقارير  عديدة  ِف��َرٌق  ف  وُتوظِّ محلِّيًّا.  وملئمًة  زمانها، 

التَّنمية الب�شرّية الوطنّية مْنهجياِت اأبحاٍث َت�شاُركّيٍة مْثَل 

ا�شتق�شاءات المفاهيم، اإلى جانب تحليٍل مبتَكر للإحاطة 

باأكبر عدٍد من اأْوُجه التَّنمية التي ُيرتاأى على نطاٍق وا�شع 

مة. فقد ك�شَفت تحليلُت تقارير التَّنمية الب�شرّية  اأّنها قيِّ

اأْوُجًها من الّلم�شاواة كانت لول ذلك مخفّيًة في الأرقام 

تغيُّراُت  ُتخلِّفها  التي  بالّتاأثيرات  واأح��اَط��ت  الوطنّية، 

ع  و�شْ في  و�شاَهمت  الق�شير،  الأج��ل  ذاُت  ال�شيا�شاِت 

تعريفاٍت اأقوى للأْولِوّيات الوطنّية.

المق�شوُد من تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن تكون اأكثَر من 

ع  ُتو�شِّ متعاِقبة  عملياٍت  بمثابة  فهي  مطبوعات.  د  مجرَّ

ز  وُتركِّ عة،  متنوِّ معنّيًة  اأط��راًف��ا  مًعا  وَتجمع  ال��ُق��درات، 

عام  في  النا�س.  حياة  لتح�شين  �شيا�شاٍت  على  الهتماَم 

2001، اأ�شدر برنامُج الأمم المتحدِة الإنمائيُّ �شيا�شاِته 

الوطنّية،  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ب�شاأن  الم�شتَركَة 

التَّنمية  لتقارير  ِة  الُمِعدَّ الِفَرق  خبرات  من  الُم�شتفيدَة 

الب�شرّية في مختلف اأرجاء العالم التي تعاَونت مًعا على 

ل علماٍت فاِرقًة للتفوُّق  �شياغة �شتة مبادَئ اأ�شا�شّيٍة ُت�شكِّ

)ُانُظر الإطار 0.2(.



4

عة لإي�شال نتائج الّتحليلت  التَّغيير با�شتخدام اأدواٍت متنوِّ

التْمهيدّي  ُب  الُكَتيِّ َي�شف  حين  وفي  ون�ْشِرها.  والأبحاث 

تقرير  في  ع��ادًة  الموجودَة  الب�شرّية  التَّنمية  راِت  موؤ�شِّ

ا�شِتخدام  على  التركيُز  يكون  العالمّي،  الب�شرّية  التَّنمية 

وُت�شاِحب  الب�شرّية.  التَّنمية  لقيا�س  الوطنّية  البيانات 

القت�شادّي  التَّحليل  في  العوائق  بع�س  اإل��ى  الإح���الِت 

ُتوَجد  ف�شٍل،  كلِّ  ول�ْشِتكمال  معاَلجِتها.  ل�ُشُبل  اأو�شاٌف 

تو�شيحاٌت وقوائُم مرِجعّيٌة واأدواٌت وم�شادر ُقْطِرّية.

هيدّي
ْ
ب التم

ِّ
الغر�ُس من هذا الُكَتي

التَّنمية  قيا�س  حول  التْمهيدّي  الُكَتيِّب  بهذا  المق�شوُد 

ب�شاأن  الإر���ش��اَد  ر  ُتوفِّ مرِجعّيًة  اأداًة  يكون  اأن  الب�شرّية 

مبنّيٍة  لل�شيا�شات  تو�شياٍت  لإنتاج  الإح�شائّية  المبادئ 

عاٍل  م�شتًوى  ذاِت  الب�شرّية  للتَّنمية  وتقاريَر  ��ة  الأدلَّ على 

من الجودة. وُيمِكن لِفَرق الّتقارير ولُم�شتخِدمين اآَخرين 

رئي�شّية  ق�شايا  اإلى  الرجوُع  و/اأو  عاّم،  كمرِجٍع  توظيُفها 

تكون الأكثَر ملءمًة لحتياجاتهم. 

المبادئ  لة حول  التْمهيدّي بمناق�شٍة مف�شَّ ُب  الُكَتيِّ ُيفَتتح 

َيليها  وتحليِلها،  البيانات  لجْمع  الأ�شا�شّية  الإح�شائّية 

للتَّنمية  عة  المتنوِّ الأبعاد  لقيا�س  مبتَكرٍة  و�شائَل  �ُس  َتفحُّ

رة  منا�شَ لَكيفّية  باقتراحاٍت  ُب  الُكَتيِّ وُيخَتتم  الب�شرّية. 

اأ من عملية تقرير التَّنمية الب�شرّية هو قدرُتها على اأن َتجمع مًعا مجموعاٍت مختلفًة، واأحياًنا متناِفرة،  ثّمَة جزٌء ل يتجزَّ

عة. وَت�شتخدم ِفَرُق تقارير التَّنمية  لتعزيز الُقدرات المحلِّّية ودْعم �شْوغ �شيا�شاٍت َتعك�س �شورَة الحتياجات لأطراٍف معنّيٍة متنوِّ

الب�شرّية المبادَئ التوجيهّية التالية لل�شيا�شات الم�شتَركة لإنتاج تقاريَر عاليِة الجودة َتهدف اإلى تحقيق: 

ِمْلكيٍة وطنيٍة/اإقليمّية عْبر عمليٍة ت�شتفيد من الجهات الفاعلة والُقدرات الوطنّية/الإقليمّية في مجال التَّنمية طواَل فترة 

الّتح�شيرات، وُتثِمر ِنتاًجا مبنيًّا على نحٍو را�ِشخ في ُخَطط التَّنمية ال�شابقِة والراهنة للبلد. َت�شمن الملءمة.

تح�شيراٍت َت�شاُركيٍة و�شاملة َتجمع مًعا عنا�شَر وِجهاٍت فاعلًة ك�ُشَركاَء ن�ِشطين، بينهم م�شاِركوَن ن�ِشطون حكومّيوَن وغيُر 

ا. َتبني  �شاء على حدٍّ �شواء؛ ومجموعاٌت اإثنية مختلفة، وَهُلمَّ جرًّ جال والنِّ ين، من الرِّ حكومّيين واأكاديمّيوَن وغيُر اأكاديميِّ

بالتوافق.

ا�شتقالليِة التحليل عْبَر تقييماٍت مو�شوعيٍة قائمٍة على تحليلٍت وبياناٍت ُيعتَمد عليها. فالتقاريُر لي�شت وثائَق توافقية؛ واإّنما 

ل فيها موؤلِّفوها الم�شوؤولّية النهائية عن ُوجهات النَّظر المطروحة. ُتولِّد الحترام. هي مطبوعاٌت م�شتقلٌِّة يتحمَّ

ًة ونوعّية لدْعم  ز على النا�س وُتحِدث ارتباطاٍت عالميًة واإقليمّية ومحلِّية؛ كما َت�شتخدم بياناٍت كميِّ جودِة التحليل التي ُتركِّ

ز ا�شتراتيجّياِت التَّنمية الب�شرّية. ده. ُتعزِّ م الب�شري ور�شْ ُحَجج ال�شيا�شات، ولقيا�س التقدُّ

ِل�شة، وطريقِة الإعداد الخّلقة التي �شُتثير اهتماَم  رّياِت الجّذابة، واللُّغِة ال�شَّ مرونٍة واإبداٍع في الّتقديم عْبَر الَب�شَ

ه الأق�شى. ل الوقَع اإلى حدِّ القطاعات الم�شتهَدفة. ُتو�شِ

ر في الإجراءات الوطنّية ب�شاأن التَّنمية. َتجعل �شوَت التقرير م�شموًعا. متابعٍة م�شتديمة ُتولِّد الوعَي والحوار، وُتوؤثِّ

ر تقاريُر التَّنمية الب�شرّية في التغيير. الم�شدر: الق�شايا والبِتكاُر والوْقع: كيف ُتوؤثِّ

الإطار

ة0.2
ّ
نمية الب�شري  التَّ

َ
ٍة التي َتحكم تقارير

ّ
�شتةُ مبادَئ اأ�شا�شي
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مْثَل  لًة  ُمكمِّ موارَد  الإنمائيُّ  المتحدِة  الأمم  برنامُج  اأنتَج 

راٌت  موؤ�شِّ بعنوان  التَّنمية  �شيا�شات  مكتب  عن  �شدر  ما 

مجموعُة  ب��ه  ق��ام��ت  م�����ش��روٌع  )وه���و  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  لإدارة 

المكتب  ع��ن  ���ش��در  وم��ا  الإن��م��ائ��ّي��ُة(،  المتحدة  الأم���م 

بعنوان  الم�شتقّلة  ول  ال����دُّ وراب��ط��ِة  لأوروپ����ا  الإق��ل��ي��م��ّي 

��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��رّي��ة: ا���ش��ت��خ��داُم الإح�����ش��اء في  ��ُب ال��تَّ َت��ع��قُّ

الفترا�شّية  والمدر�شِة  الجتماعّية،  الأو���ش��اع  ��د  ر���شْ

الكاريبي وب��ل��داِن  اللتينّية  لأميركا  الإقليمي  للمكتب 

 

 ،)www.escuelapnud.org/public/index.php(

مركُز  ه��ا  اأع��دَّ التي  الإلكترونّية  الّدرا�شّيِة  راِت  وال��م��ق��رَّ

الإنمائّي المتحدة  الأم��م  لبرنامج  التابُع  التعلُِّم  م��وارد 

 

موادَّ  جانب  اإل��ى   ،)http://learning.undp.org/(

خرى.
ُ
اأ

ولّية لتنمية الُقدرات الإح�شائّية خطَة  ت�شمل الجهوُد الدَّ

عمِل مراك�س للإح�شاء عام 2004، باري�س 21، واأعماَل 

الوكالت  من  وغيِره  المتحدة  الأمم  في  الإح�شاء  ق�شم 

من  ال�شتفادة  على  القراُء  ع  وُي�شجَّ للبيانات.  ولّية  الدَّ

ذاِت  ُمقِنعٍة،  تقاريَر  اإع��داد  وراء  �شعًيا  الموارد  هذه  كّل 

جودٍة عالية، ُيمكنها اأن ُت�شاِهم في ال�شيا�شات التي َتدفع 

التَّنمية الب�شرّية ُقُدًما.

خرى 
ُ
الأ المبادرات  من  ع��دًدا  التْمهيدّي  ُب  الُكَتيِّ م  ُيَتمِّ

اأدوات  مجموعِة  مْثل  الب�شرّية،  التَّنمية  تقرير  لمكتب 

لإنجاز  توجيهاٍت  ر  ُتوفِّ )التي  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير 

التَّنمية  تقارير  و�شَبكَتي  الأ�شا�شّية(،  ّتِة  ال�شِّ المبادِئ 

مني  الب�شرّية )المذكورَتين في الإطار 0.3(، والخطَّ الزَّ

اإلكترونيًّا م��ت��واف��رٌة  وكلُّها  الب�شرّية؛  التَّنمية  لتقارير 

 

.)http://hdr.undporg/nhdr/(

ل �شبكُة تقارير التَّنمية الب�شرّية العالمّيُة  ُت�شكِّ

منتًدى ديناميكيًّا لم�شاَركة المعرفة الحترافّية الخا�شِة 

بق�شايا التَّنمية وَتعلُِّمها. وللتَّنقيب على نحٍو اأعمَق في 

الق�شايا الإح�شائّية، والإفادِة على نحٍو اأو�شَع نطاًقا من 

الأبحاث الّرائدة لمجتَمع العلوم الجتماعّية والإح�شائّية 

الأكبر، اأن�شاأ مكتُب تقرير التَّنمية الب�شرّية �شبكَة 

اإح�شاءات تقارير التَّنمية الب�شرّية؛ وهي �شبكٌة 

ا لمناق�شات  �شً ر منتًدى متخ�شِّ خبيرّيٌة اأكثُر تركيًزا ُتوفِّ

القيا�س. 

ت�شمل �شبكُة اإح�شاءات التقارير مناق�شاٍت ِتْقنّيًة تتعّلق 

بة، وجْمَع البيانات، والّتفاُوتاِت بين  رات الُمركَّ بالموؤ�شِّ

خرى. 
ُ
ولّية، اإلى جانب اأموٍر اأ البيانات الوطنّيِة والدَّ

ويتكّون مجتمُع هذه ال�شبكة مّما َيزيد على 800 ع�شٍو 

عالمّي من مكاتب الإح�شاء الوطنّية، واكاديميين، 

�شّياِت الإح�شاء الإقليمّية، واأع�شاِء في  وعاملين في مفوَّ

�شرة الأمم المتحدة.
ُ
اأ

ُز العمل لتقارير التَّنمية الب�شرّية الوطنّية. الم�شدر: حيِّ

الإطار

ة0.3
ّ
نمية الب�شري كاُت تقارير التَّ

َ
�شب



ة
ّ
مبادُئ اإح�شائيةٌ في تحليل التَّنمية الب�شري

الف�شُل الأّول



ة
ّ
مبادُئ اإح�شائيةٌ في تحليل التَّنمية الب�شري

الف�شُل الأّول
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الف�شُل الأّول

ة
ّ
مبادُئ اإح�شائيةٌ في تحليل التَّنمية الب�شري

وعّية لعملية اإ�شدار تقارير التَّنمية  ُب التمهيدي اإر�شاداٍت لمراحل التح�شير والأبحاث والتحليل والنَّ يت�شّمن هذا الُكَتيِّ

ولى المرحلَتْين 
ُ
الب�شرّية على الم�شتويات دوَن الوطنّية، والوطنّية، والإقليمّية )راِجع ال�شكل 1.1(. ويتناول الف�شُل الأّوُل اأ

لع على  اللَتْين تتخلَّلهما خطواٌت َت�شمن جوَدة التَّقارير، منها الجمُع ال�شحيُح للبيانات، والتحليُل، والتف�شير )للطِّ

مناق�شٍة اأكثَر تف�شيًل حول اإحراز نْوعّية عالية للتحليل، راِجع مجموعَة اأَدوات تقرير التَّنمية الب�شرّية(.

�شبة اإلى تحديد الميزانية، والتَّوقيت، واختياِر الفريق.  ينطوي اإنتاُج بياناٍت وتحليلٍت بَنْوعيٍة عالية على م�شاميَن بالنِّ

ّي ل�شوؤوٍن  رات المتعلقة بموا�شيَع جديدة؛ كما قد َي�شتع�شي القيا�ُس الكمِّ هل قيا�ُس اأبعاد الموؤ�شِّ وقد ل يكون من ال�شَّ

راٍت بديلٍة مبتَكرة. ومن المحتَمل اأن يتطّلب  مْثل راأ�ِس المال الجتماعي، وال�شلمة، والعدالة، والجريمة من دون موؤ�شِّ

اأموٍر كهذه، مع  اأ�شاليَب جديدًة لتركيبها. ومن ال�شروريِّ التفكيُر مليًّا في  اأو  البتكاُر جهوًدا جديدة لجْمع بياناٍت، 

البدء في اإعداد التَّقرير.

ة منذ البداية
ّ
�شماُن النَّوعي

من الأهمية بمكان اإر�شاُء اآِلّياٍت لمراقبة نْوعّية البيانات 

الم�شتعَملة في تقارير التَّنمية الب�شرّية مع انطلق عملية 

الإعداد، وَي�شمل ذلك ُعموًما ت�شكيَل مجموعٍة ا�شت�شارية 

وِتْقنية  عْلميًة  واإر���ش��اداٍت  ن�شائَح  م  ُتقدِّ للإح�شاءات 

وعلى  التَّح�شيرية.  المرحلة  خلل  التحرير  فريق  اإل��ى 

والنهائية  البدائيِة  المرحلتين  في  تجتمع  اأن  المجموعة 

َتناُفٍر في  اأّي  م ملحظاِتها عن  ُتقدِّ واأن  التَّقرير،  لإنتاج 

ا  وِحْر�شً التقديم.  اأو  البيانات،  م�شادِر  اأو  الأ�شاليب، 

على م�شداقية المجموعة ونفوِذها، ينبغي اأن تتاأّلف من 

ولجاِن  وطنية،  اإح�شائيٍة  وك��الٍت  في  مرموقين  خبراَء 

والموؤ�ش�شاِت  واأكاديميين،  المعنّية،  الإقليمّية  الإح�شاء 

التي ُتعنى بالأبحاث حول ال�شيا�شات.

ر مراَجعاُت الأقراِن الإح�شائيُة دعًما اإ�شافيًّا، عْلًما  ُتوفِّ

الأو�شاط  في  معهودٌة  مماَر�شٌة  الأق��ران  ُمراَجعاِت  ب��اأّن 

في  وعّية  والنَّ المو�شوعية  ل�شمان  والِعْلمية  الأكاديمية 

مراَجعة  في  َي�شترك  اأن  ويتعّين  والمطبوعات.  الأبحاث 

ون تماًما باأو�شاع البلد،  الأقران الإح�شائية ُمراِجعون ُمِلمُّ

دُة التَّقرير بكاملها.  واأن َتِتّم المراَجعُة عندما َتجهز م�شوَّ

الأ�شا�شّي،  الهدف  مع  المراجعُة  تتعار�س  اأن  يجوز  ول 

ُي�شِبح  بعَد ذلك،  للتقرير.  الوطنّية  الِمْلكية  ِل في  المتمثِّ

عن  م�شوؤوًل  الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير  الوطنّي  الفريُق 

 1 الملَحَق  )راِجع  وتبّنيها  لة  ال�شِّ ذاِت  التَّو�شيات  تقييم 

مراَجعاِت  ب��اإج��راء  ة  الخا�شّ التوجيهات  على  لع  للطِّ

اأقراٍن اإح�شائية(.

منُذ  الوطنّية  الإح�شائيِة  مات  المنظَّ باإ�شراك  ح  وُين�شَ

احتماِل  رْغم  التَّقرير،  مو�شوع  لختيار  ول��ى 
ُ
الأ المرحلة 

الأولّية  البيانات  م�شادر  من  عة  متنوِّ مجموعٍة  وج��ود 

"لي�س كلُّ ما ُيمِكن احِت�ساُبه ُيح�َسُب له ح�ساب، 
ولي�س كلُّ ما ُيح�َسُب له ح�ساٌب ُيمِكن احِت�ساُبه".

)www.quotedb.com/quotes/1348( اأيْن�شتاين  –األبرت 
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ُع البيانات
ْ
جم

ة عالية
ّ
البحث عن معلوماٍت ذاِت نْوعي

الوطنّيِة  الم�شادر  م��ن  ع��دٌد  معهود  نحٍو  على  ُي��وَج��د 

تقارير  ِف��َرق  تزويد  على  ال��ق��ادرِة  ول��ّي��ة  وال��دَّ والإقليمّية 

اأنواٍع  ا�شتخداُم  ُيمِكن  كما  بالبيانات،  الب�شرّية  التَّنمية 

م التَّنمية  وعّية لتقييم تقدُّ ّية والنَّ كثيرة من البيانات الكمِّ

الب�شرّية. ولتقديم �شورٍة �شاملة للو�شع، يتعّين على ِفَرق 

تقرير التَّنمية الب�شرّية اأن َتعتمد ب�شورٍة عامة على مزيٍج 

م�شادَر  من  الُم�شتقاِة  وعّية  والنَّ ّية  الكمِّ البيانات  من 

عة. متنوِّ

ّفافية هي من �شميم نْهج  وبما اأّن مبادَئ الم�شاركة وال�شَّ

التَّنمية الب�شرّية، فِمن الواجب تطبيُقها على عملية جْمع 

البيانات لإعداد تقارير التَّنمية الب�شرّية. ومن ال�شروريِّ 

قْدَر  الم�شادر  هذه  من  ُي�شتفاد  اأن  ويجب  الثانوية.  اأو 

الإمكان في تزويد فريق تقرير التَّنمية الب�شرّية ببياناٍت 

وخبراٍت/اإر�شادات تحليلية.

ما  بلٍد  في  اللِحقُة  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  �شت�شتفيد 

طاق لأّن م�شاركَة م�شوؤولين من  من م�شاهمات وا�شعِة النِّ

عة  الُمجمَّ البيانات  وتيرة  في  ر  �شُتوؤثِّ مختلفة  ماٍت  منظَّ

وَنَمِطها؛ كما �شُتوؤّدي م�شاركُتهم اإلى فْهٍم اأف�شَل للحاجة 

جديدة،  ب��ي��ان��اٍت  وط��ل��ِب  الب�شرّية  التَّنمية  قيا�س  اإل��ى 

الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ا�شتخدام  لكيفية  اأو�شَع  واإدراٍك 

على  ا  اأي�شً الم�شاَركُة  وُت�شاعد  وتف�شيَرها.  البياناِت  هذه 

بالحتياجات  البلد  في  الإح�شائي  الو�َشط  وعي  زي��ادة 

ِف حالة التَّنمية الب�شرّية. الم�شتقَبلّية للمراقبة وَو�شْ

ة
ّ
نمية الب�شري ة في عملية اإعداد تقرير التَّ

ّ
ال�شكل 1.1: خطواٌت رئي�شي

1. المرحلُة التح�شيرية 
)لغاية 6 اأ�شهر(

اختياُر المو�شوع

ح�ْشُد الموارد

ت�شكيُل الفريق

التدريُب والتوجيه

ا�شتراتيجّيُة التِّ�شال

2. الأبحاُث والكتابة 
)6-9 اأ�شهر(

الأبحاث 

دٍة كاملة  اأوُل م�شوَّ

دة المراجعُة الخارجيُة للم�شوَّ

دُة النهائية الم�شوَّ

3. الإنتاج
)6-10 اأ�شهر(

الُمنَتُج )اأو الن�س( النهائي

رُة والمتاَبعة 4. المنا�شَ
)ت�شتمّران حتى التَّقرير التالي(

و�شائُل الإعالم والت�شالت

ل ا�شتراتيجّيُة اإطالق التَّقرير والتَّوا�شُ

التَّ�شويُق والتَّوزيع 

المراقبُة وتقييُم التَّاأثير

.)http://hdr.undp.org/nhdr/hdr_support/timeline.cfm( مني لتقارير التَّنمية الب�شرّية الم�شدر: الخطُّ الزَّ
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وعّية  النَّ ذاُت  البياناُت  َتتَّ�ِشم  قيا�َشه،  ُتريدون  لما  وتَبًعا 

ا الملَحَق  العالية عادًة بالخ�شائ�س التَّالية )راِجعوا اأي�شً

:)3

ب  �ينبغي لم�شدر البيانات اأن يكون معروًفا، كما يتوجَّ �•
عادًة اأن يكون في الوكالة التي جمَعت البياناِت �شخ�ٌس 

رها. ح التَّفا�شيَل وُيف�شِّ ُيو�شِ

ّية  كمِّ بياناٍت  لجْمع  الموجب  ال�شبُب  يكون  اأن  �يتعّين  �•
ًقا؛ وهذا اأمٌر هاّم لأّنه ُي�شاِعد على الفهم  معروًفا ومَوثَّ

اأو  انحياز  اأيُّ  المثال،  �شبيل  على  هناك،  كانت  اإذا 

َة حاجٌة اإلى تف�شير  مغالطة في الأْجِوبة، اأو اإذا كانت ثمَّ

قد  )مثًل،  ال�شائل/الجواب  لدى  مغاَلطاٍت/اأخطاٍء 

اإلى  َيذهبون  الذين  التَّلميذ  عدد  في  الُمِجيُب  ُيباِلغ 

لطات  ياٍت من جاِنب ال�شُّ المدر�شة لَتجنُّب اإجراء تحرِّ

المركزية(.

ما  كثيًرا  اإْذ  بعنايٍة،  زُة  المرمَّ الأْجِوبُة  توثَّق  اأن  �يجب  �•
تكون درجاٍت اأو اأْجِوبًة ترتيبّية.

ومداها  الجْمع  عملية  تاريخ  معرفُة  ال�شروريِّ  �من  �•
نات، وَوحداِت التَّعداد، واأ�شلوِب  وَتواُتِرها، ووحدِة العيِّ

عدد  ت�شجيُل  يجب  مثًل،  البيانات.  و�شموِل  النتقاء، 

نات( التي �شملها البحث في تاريٍخ  �َشر )وحدِة العيِّ
ُ
الأ

المّرات  ع��دُد  ا  اي�شً ظاهًرا  يكون  اأن  ويجب  معيَّن، 

البلد  واإقليُم  )التَّواُتر(  البيانات  فيها جمع  تّم  التي 

لوحدات  ينبغي  كما  ظاهَرْين،  مول(  )ال�شُّ الم�شموُل 

تت�شّمن  ل��م  ح��ال  وف��ي  م��ع��روف��ًة.  تكون  اأن  القيا�س 

في  رًة  ُم��َق��رَّ كانت  التي  الملحظات  جميَع  البياناُت 

الأ�شل، يتعيَّن �شرُح ال�شبب/ الأ�شباب.

معلوًما،  الُمِجيبين  تحديد  اأ�شلوُب  يكون  اأن  �يجب  �•
وتحديِد  البيانات  لجْمع  كثيرًة  اأ�شاليَب  ثّمَة  باأّن  علًما 

الُمِجيبين. ول بدَّ من توثيق الخ�شائ�س اإذا كان جْمُع 

للّتمثيل  كاْنِعكا�ٍس  جاء  اأو  ع�شوائيًّا،  تّم  قد  البيانات 

اأو  مقاَبلت،  �شكل  في  اأو  اثنية،  لمجموعاٍت  �شبّي  النِّ

الُمِجيبين  تحديد  فاأ�شلوُب  �شريع.  ريفيٍّ  تقييٍم  عْبَر 

َتنا�ُشِب  اختزال  ُيمِكن  الذي  المدى  فْهم  ُي�شاِعد على 

البيانات اأو ت�شنيُفها في اإطاره )راِجعوا الق�شَم التَّالي 

نات(. عن مو�شوع العيِّ

فهم  رون المعلوماِت بَو�شْ التَّعامُل مع الأ�شخا�س الذين ُيوفِّ

في  ُي�شاِهموا  اأن  ويجب  ُمِجيبين.  َد  مجرَّ ل  م�شاِركين 

لة التي ُتجاِبه مجتمعاِتهم،  تحديد اأهّم الق�شايا ذاِت ال�شِّ

تّم  التي  البيانات  على  بناًء  ق��راراٍت  اتِّخاذ  في  وبالتَّالي 

جْمُعها.

التَّنمية  تقارير  لبيانات  المحتَملة  الم�شادر  اأه��مِّ  من 

ّكان والإ�شكان والُم�شوح  الب�شرّية الوطنّية، اإح�شاءاُت ال�شُّ

ل  �َشرية، ف�شًل عن الم�شادر الإدارية. وُيمِكن اأن ُت�شكِّ
ُ
الأ

وبياناُت  الحكومّية،  غيُر  ول��ّي��ة  وال��دَّ الوطنّيُة  البياناُت 

الثُّنائيِة والإقليمّية والمتعّددِة الأطراف،  التَّنمية  وكالِت 

خرى. ويت�شّمن الملَحُق 2 و�شًفا اأكثَر تف�شيًل 
ُ
م�شادَر اأ

ولّية. لم�شادر البيانات الوطنّيِة والدَّ

ماِت الإح�شاِء الوطنّيَة والوزاراِت الحكومّية هي  اإّن منظَّ

الأن�شُط في جْمع البيانات والإح�شاءات على وجه العموم؛ 

ق في المعتاد جْمَع البيانات والإح�شاءات  وهي التي ُتن�شِّ

�شْمن الإطار الحكومي. واعتماًدا على القدرة، فاإّنها قد 

نْوعّيِتها  في  والتَّدقيِق  البيانات  مقارنة  اإلى  ا  اأي�شً تعمد 

م م�شوؤولو الإح�شاء الوطنّيون  وتما�شكها. وُيمِكن اأن ُيقدِّ

خرى متوافرٍة للبيانات، 
ُ
اأ معلوماٍت عن م�شادَر ووكالٍت 

الوطنّيِة  الإح�شاء  مات  منظَّ معظم  ��ع  ُو���شْ في  اأّن  كما 

يكون  قد  الذي  الأمُر  الطلب،  عند  ة  خا�شّ بياناٍت  توفيَر 

ماُت  المنظَّ وهذه  الب�شرّية.  التَّنمية  لتقارير  ا  جدًّ مفيًدا 

الوطنّيِة  �َشريِة 
ُ
الأ الُم�شوح  الم�شوؤولُة عادًة عن بع�س  هي 

وم�ْشِح  ��رة،  ���شْ
ُ
الأ ميزانية  م�ْشح  مْثل  كلِّها،  اأو  ئي�شّية  الرَّ

والإ�شكان.  ّكان  لل�شُّ الوطنّي  والإح�شاِء  العاملة،  القّوة 

الأحيان،  بع�س  في  البيانات  على  الح�شوُل  َي�شعب  وقد 

ل �شّيما في البلدان المنكوبِة بنزاعاٍت اأو َكوارث، اأو حيُث 

ا. تكون القدرُة على جْمع البيانات واإدارِتها محدودًة جدًّ

على  يتعّين  للبيانات،  ملئمٍة  م�شادَر  تحديُد  َيِتّم  ومتى 

ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية تقييُم نْوعّية هذه البيانات. 

"كلُّ رقٍم مذنٌب ما لم َتثُبت براءُته".
–C.R. RAO )RAO 1997(
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البيانات؟ لجْمع  �شُي�شتخَدم  الذي  المنهُج  هو  �ما  �•
ال�شكُل الذي �شَيْلزم للتحليل اأو للَجْدَولة؟ هو  �ما  �•

ُيحتَمل  المتواِفرة؟  الم�شادر  جميُع  ا�شُتنِفَدت  �هل  �•
وجوُد بياناٍت للوقائع القاِعِدّية قد ُيريد الفريُق البناَء 

م، لكّن جْمَع البيانات يحتاج اإلى  عليها لمراقبة الّتقدُّ

ير على  وقٍت وماٍل وِخبرة. فَقْبَل اأن ُيغاِمر الفريُق بال�شَّ

ْرب، َيجُدر به اأن يتحّرى بكّل عنايٍة الم�شادَر  هذا الدَّ

ولّية الموجودة. الوطنّيَة والدَّ

َي في جْمع البيانات، يجب  واإذا َتعيَّن على الفريق اأن َيم�شِ

الإطار  )راِج��ع  ة  مخت�شّ وكالٍة  بم�شاعدة  ذلك  َيفعل  اأن 

.)1.1

َيٍغ نْوعّية  ا اإلى �شِ ْغم من اأّن البياناِت ُتفَرز روتينيًّ على الرُّ

المعلومات  معظَم  لأّن  دقيًقا؛  لي�س  التمييز  فاإن  ّية،  وكمِّ

معظَم  اأّن  حين  ف��ي  ب��اأرق��ام،  ت��رم��ي��ُزه  ُيمِكن  ��وع��ّي��ة  ال��نَّ

ّية ُيمِكن �شْرُحه. وبَح�َشب بع�س المراجع،  المعلومات الكمِّ

يغَتْين هو الأ�شلوَب الم�شتخَدَم في  يكون الفارُق بين ال�شِّ

الآِلّي،  والتَّعداِد  الُم�شوح  مْثل  الأ�شاليب،  فَبع�ُس  الجْمع. 

خرى، 
ُ
اأ اأ�شاليُب  تكون  فيما  ّية؛  الكمِّ ال�شيغة  اإلى  اأق��رُب 

قة، ومناَق�شاِت مجموعات التَّركيز،  مْثل المقاَبلت المعمَّ

وعّية. وثّمَة قاِعدٌة ب�شيطٌة تقول اإّن  اأقرَب اإلى ال�شيغة النَّ

وعّية  ّية يجب اأن َتُعدَّ وُتح�شي، والبياناِت النَّ البياناِت الكمِّ

ف. ر وَت�شِ يجب اأن ُتَف�شِِّ

ويتعيَّن ا�شتعماُل اأ�شاليَب نْوعّية في جْمع البيانات، عندما 

َينطبق معظُم ال�شروط التَّالية:

ا اأو  اأو المو�شوع قليلٌة جدًّ ر  ُة بالموؤ�شِّ �البياناُت الخا�شّ �•
غيُر موجودة؛ و/اأو

ًدا من وحدة  متاأكِّ لي�س  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  �فريُق  �•
مة؟؛ و/اأو �ْشرة؟ لُمنظَّ

ُ
القيا�س - هل هي ل�شخ�س؟ لأ

ى الأ�شباب التي تحدو بالنا�س اإلى فْعل  �الفريُق يتق�شّ �•
اأمٍر ما اأو الت�شليم به؛ و/اأو

نقاِط  دون  من  تقريبي  مقيا�ٍس  على  ُيقيَّم  �المفهوُم  �•
تحديٍد وا�شحة؛ و/اأو

ٍز َمكانّي، �َشواٌء ا�شُتِمّدت  ُة بَحيِّ �تحتاج البياناُت المخت�شّ �•
اإلى  الأر���س،  على  ُجِمَعت  اأو  �شناعيٍّ  قمٍر  َور  �شُ من 

معلوماٍت اإ�شافية عن القيا�س وال�شكل.

�ينبغي ت�شجيُل الأخطاء التي َتحدث في َجْمِع البيانات  �•
)نادًرا ما َيخلو الأمُر من اأخطاء(.

�يجب اأن يكون الأ�شخا�ُس الذين يتعاملون مع البيانات  �•
ي�شتعملونه  الذي  الإح�شائي  بالبرنامج  تماًما  ُمِلّمين 

َتحدث  وبنائها.  وتحويلها،  البيانات،  ل�شتخراج 

ِلعين  اأخطاٌء عديدة في التَّحليل لأّن الباحثيُن غيُر مطَّ

على كيفية تعاطي برنامجهم مع البيانات.

ُع بياناٍت جديدة
ْ
جم

ّية  عٍة للبيانات الكمِّ بالإ�شافة اإلى ا�شتخدام م�شاِدَر متنوِّ

اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرق  ت�شتطيع  وعّية،  والنَّ

اإذا  �شيَّما  ل  بياناتها،  جْمع  على  ِهَي  اإقدامها  في  ر  ُتفكِّ

في  كبيرة  ثغراٌت  تتخلَّلها  ق�شايا  ى  يتق�شّ التَّقريُر  كان 

ا�شتخدام  في  ة  تكون هناك �شعوبٌة خا�شّ وقد  البيانات. 

وال�شيا�شيِة  الجتماعية  الأ�شكال  لتحليل  متواِفرة  بياناٍت 

انعكا�ًشا  يكون  قد  الذي  الأمُر  لل�شِتْبعاد،  والقت�شاديِة 

للأ�شاليب الم�شتعَملة في جْمع البيانات.

في ما يلي بع�ُس الأ�شئلة التي ُت�شاِعد الِفَرَق على معرفِة 

ما اإذا كانت تحتاج اإلى جْمع معلوماٍت جديدة:

البيانات؟ من  المطلوب  التَّحليل  تحديُد  َتّم  �هل  �•
ُتطَرح؟ اأن  يجب  التي  الأ�شئلُة  هي  �ما  �•

�هل جرى تاأطيُر الأ�شئلة وت�شميُم ال�ْشِتْبيان للح�شول  �•
على البيانات ال�شحيحة للتحليل؟

"لي�ست لَديَّ بياناٌت حّتى الآن. هذا التنظير 
ُيعدُّ خطاأً اأ�سا�سياً يرتكبه المرُء قبَل ح�سوله على 

بيانات. فِمن دون وعٍي يبداأ المرُء بَتحوير الحقائق 

لُتالئم النَّظرّيات، بدًل من َتحوير النَّظرّيات لُتالئم 

الحقائق".

)SHERLOCK HOLMES( ُهوْلْمز  –�شْرلوك 
في كتاب اآْرَثر كونان ُدوْيل، »ف�شيحٌة في ُبوهيميا« )1891(.
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ا�شتعماُل  يجب  التَّالية،  ال�شروط  معظُم  َينطبق  عندما 

رات: ّيٍة في جْمع البيانات وبناِء الموؤ�شِّ اأ�شاليَب كمِّ

راُت اإلى اأن تكون تثبيتّية، اأْي اأّن المجاَل  �ت�شعى الموؤ�شِّ �•
م�شادَر  من  الرقميَة  البياناِت  واأّن  ًدا،  جيِّ ُبِحث  قد 

عٍة متواِفرٌة ب�شهولة؛ و/اأو  متنوِّ

�ُيحاول فريُق تقرير التَّنمية الب�شرّية قيا�َس اتِّجٍاه، وهو  �•
وعّية؛ و/اأو اأمٌر يكاد اأن يكون م�شتحيًل بالبيانات النَّ

ا من الغمو�س في المفاهيم التي  �ُيوَجد قْدٌر �شئيٌل جدًّ �•
لقيا�س  فقط  واح��دٌة  طريقٌة  ر  وتتوفَّ قيا�ُشها،  يجري 

ر؛ و/اأو الموؤ�شِّ

ر الذي َيجري قيا�ُشه ن�شبًة اأو ذا مقيا�ٍس  �يكون الموؤ�شِّ �•
تقريبي؛

الملحظة  عْبَر   - رئي�شية  ب�شورٍة  ُتجمع  �المعلوماُت  �•
المبا�شرة، و/اأو المقابلت و/اأو مناق�شات مجموعات 

التَّركيز؛ و/اأو

�الهدُف هو تكويُن ا�شتنتاجاٍت عن مجموعٍة معيَّنة من  �•
النا�س ُتناِق�شها مجموعُة تركيز؛ و/اأو

�لزوُم اإجراء تحليٍل »تكرارّي« لَنْب�س وتف�شير معلوماٍت  �•
ُتوؤّدي اإلى فْهٍم اأف�شَل للمواّد واإلى جولٍت جديدة من 

جْمع المعلومات. 

للأ�شاليب  تف�شيًل  اأك��ث��َر  �شروًحا   4 الملَحُق  يت�شّمن 

وعّية ال�شائعة. النَّ

�شهَدت ْت�شيلي خلل الَعقد 

الما�شي تغيُّراٍت كبيرًة ومثيرة، كان 

معظُمها مدفوًعا بالَعْولمة التي غّذت 

َت�شييل القت�شاد 

وتزايد النقد 

ِل اأموٍر  وَتبدُّ

ين  متعّلقٍة بالدِّ

والثقافة. وكانت 

يُة العامة  الفْر�شِ

في تقرير ْت�شيلي 

للتَّنمية الب�شرّية لعام 2002 اأّن 

عوَر الوطنّي  هذه التَّغيُّراِت اأ�شعَفت ال�شُّ

بالُهِوّية وخّلَفت اأثًرا م�شيًئا على 

الّتما�ُشك الجتماعي. غيَر اأّن فريَق 

التَّقرير لم َيمتلك اإمكانيَة ا�شتعمال 

بياناٍت كثيرة متواِفرٍة من قْبل.

ِابتَكر الفريُق مْنهًجا وا�شِتْبياًنا لدرا�شة 

المو�شوع، وَتعاون مع �شركة ُم�شوٍح 

محتِرفة في اإجراء ا�شتطلٍع للراأي 

العاّم �شمل 3700 رجٍل وامراأة و20 

قة و12  مجموعَة نقا�س و40 مقابلًة ُمعمَّ

�شيرَة حياة و9 درا�شاٍت و�شعها خبراُء 

في التَّعليم، والآداب، وال�شوؤون الإثنية. 

لون  وكان الُمِجيبون في المقابلت ُيمثِّ

ّكانية والمناطِق  جميَع الطبقات ال�شُّ

الجغرافية. وقد ا�شُتعِمل جزٌء كبير من 

ْقنيات  رات التي ُجِمعت بهذه التِّ الموؤ�شِّ

لح�شاب دليَلْيِن جديَدْين مرتبَطْيِن 

بالثقافة، هما دليُل الدينامّيات الثقافية 

ودليُل الم�شادر الثقافية الّلذان 

ا�شُتعِمل ب�شورٍة مكثَّفة على امتداد 

التَّقرير في التَّعاطي مع ق�شايا جديدٍة 

مرتبطٍة بالمفاهيم.

وما الإقليمّي  بالن�شبة اإلى تقرير الرُّ

لعام 2003، ُجِمعت بياناٌت عن 

الأقلِّّيات ِلّما َتراوح بين 800 و1000 

�ْشرٍة معي�شّية )اأكثر من 5000 
ُ
اأ

مقابلة( في كّل بلٍد من بلدان جنوب 

�شرق القارة الأوروپية وو�َشِطها 

و�شْرِقها. وقّدم التَّقريُر اأّوَل درا�شٍة 

وما،  على الإطلق ُتنَجز عن �شعب الرُّ

رات اأهداف  واأّوَل ت�شنيٍف لموؤ�شِّ

التَّنمية للألفية - لإثبات اأّن المعّدلِت 

الو�َشطيَة الوطنّية َتدِفن الّتفاُوتات. 

وتّم الم�ْشح بح�َشب المنطق التقليدي 

�ْشرة وُم�شوِح القّوة 
ُ
لُم�شوح ميزانية الأ

العاملة، الأمُر الذي �شَمح بالمقارنة 

بين بلداٍن مختلفة. وقد تطلَّب ذلك 

»ت�شجيَل الحالة« 

ل »الَمواقَف« 

احتراًما 

لُخ�شو�شّية 

الُمِجيبين. ومنُذ 

�شدور التَّقرير، 

تبنَّت ت�شعُة بلداٍن 

الأهداَف الإنمائّيَة 

وما التي  َة ب�َشعب الرُّ للأْلفّيِة الخا�شّ

تت�شّمن بياناٍت اأ�شا�شيًة من التَّقرير.

الم�شَدران: تقريُر ت�شيلي للتَّنمية الب�شرّية لعام 

وما الإقليمّي لعام 2003. 2002 وتقريُر الرُّ

عاد
ْ
ِتب

ْ
وَل الّثقافيَة وال�ش

ُ
ي
ُ
وما/الَغَجر: بياناٌت جديدة تتق�ّشى الم

ُّ
 الر

ُ
ْت�شيلي و�شْعب

الإطار

1.1
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من  غرى  �شُ مجموعًة  ُنها  َت�شمُّ حيُث  م��ن  مفيدة  اأداٌة 

دّقة  واأكثَر  كلفًة،  واأقلَّ  فّعالّيًة،  اأكثر  وكْوُنها  الملحظات 

َم با�شتمراٍر في مجموعٍة  )نظًرا اإلى اأّنه من الأ�شهل التَّحكُّ

�شغيرة من الملحظات(، لكْن، وكما ي�شتخل�س الق�شُم 

للتقليل من  �شليم  منهٍج  ا�شتعماُل  ال�شروريِّ  التَّالي، من 

في  �شّيما  ل  ممكن،  حدٍّ  اأدنى  اإلى  المحتَملة  المغاَلطات 

في  اإلى خطاأٍ  ي  ُيوؤدِّ الذي قد  الأمُر  الملحظات؛  اختيار 

بما  التَّعميم  على  القدرة  اإ�شعاف  واإل��ى  النتائج  تف�شير 

َيتجاوز نطاَق الملَحظات المدرو�شة.

باِحثين  دع��وَة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فريُق  ق��ّرر  اإذا 

ا اأن َتتّم  بين اإلى اإجراء م�ْشٍح جديد، فمن الهامِّ جدًّ مدرَّ

الُم�شوح  لت�شميم  الإح�شائية  المبادئ  وْفَق  العمليُة  هذه 

اإر�شاداٍت  التَّالية  ال�شفحاُت  م  وُت��ق��دِّ وتنفيِذها. 

بخ�شو�س هذه المبادئ.

نات؟
ِّ
 اأْخُذ العي

َ
ِلم

َت�شمح  البياناِت  اأّن  من  يتاأكّد  اأن  للباحث  ينبغي 

عن  دقيقة  اإح�شائيٍة  ا�شتنتاجاٍت  اإل��ى  ل  بالتو�شّ

خرى، يتعيَّن على الباحث، 
ُ
مجموعٍة �ُشّكانية. بعبارٍة اأ

قبَل اإطلق الأحكام عن خ�شائ�س هذه المجموعة، 

اأن يتاأّكد من كْون المعلومات التي جَمعها ُتمثِّل بِدّقٍة 

هذه الخ�شائ�َس وَتنطبق عليها. فدرا�شُة �شّكان بلٍد 

ا من حيُث  باأكمله هي عادًة مهمٌة �شاّقة وُمكلفٌة جدًّ

غرى من  الماُل والوقت، ولذا َيتّم تحليُل �شريحٍة �شُ

نٍة منهم. ّكان، اأْي عيِّ ال�شُّ

ّكان واأن تكون كبيرًة اإلى  نُة ال�شُّ يجب اأن »ُتمثِّل« العيِّ

نات  حدٍّ كاٍف؛ لكّن من َدواعي الأ�شف اأّن جميَع العيِّ

ب�شبب  ّكان،  لل�شُّ الحقيقيِّ  المجموع  عن  َتنحِرف 

الّتباُينات الَعَر�شية التي َتظهر عند �شْحب الحالت 

لمجموع  الكثيرين  الأف��راد  بين  من  للعّينة  القليلة 

ا اأو خطاأً  ّكان. وُي�شّمى ذلك الأمُر َتباُيًنا َعَر�شيًّ ال�شُّ

اْعِتياِنيًّا، وهو َيختلف عن الّتباُين الّلَعَر�شي الذي 

ُملِزمٍة  عوامَل  ب�شبب  نات  العيِّ في  اأخطاًء  ُيدِخل 

بياناٍت  �شورة  على  اأغلبّيتها  في  المعلوماُت  �ُتجمع  �•
َت�شتخِدم ا�شِتْبياناٍت واختباراٍت وقواعَد بيانات؛ و/اأو

من  اأو���ش��َع  مجموعٍة  ل�شْمل  تعميًما  ال��ه��دُف  �يكون  �•
الم�شتخَدمِة  بالمجموعة  الكتفاء  )بدَل  الملحظات 

كعّينة(.

�َشواٌء اأكان ما َيجمعه فريُق تقرير التَّنمية الب�شرّية بياناٍت 

اإلى  تحتاج  البيانات  جْمع  عمليَة  ف��اإّن  ّية،  كمِّ اأْم  نْوعّية 

ُو�ْشع  في  يكون  الأحيان،  كثيٍر من  وفي  بين؛  باِحثين مدرَّ

ماٍت دولّية تقديُم َم�شورٍة في هذا المجال. منظَّ

التَّعميم  اإل���ى  ال��ح��الت  معظم  ف��ي  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ح��ت��اج 

نات  ّكان بُمجَملهم. والعيِّ ناٍت �شغيرة لل�شُّ انطلًقا من عيِّ

D
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نة هو في الغالب حلٌّ و�َشط بين  ّكان. فحجُم العيِّ عن ال�شُّ

البيانات.  على  الطلب  وبين  ُلها  َتحمُّ ُيمكن  التي  الكلفة 

تتناولها  التي  ّكانية  ال�شُّ المجموعاُت  تكون  ما  وكثيًرا 

الُم�شوح غيَر جديدٍة على الباحثين، فُيمكن تحديُد حجم 

ّكان والتَّباُين �شمَن هذه  ال�شُّ نة بناًء على خ�شائ�س  العيِّ

الخ�شائ�س.

كيف يجب تجميُع العيِّنة؟ نظًرا اإلى ا�شتحالة �ُشمول 

نٍة تكون ن�شخًة  نة جميَع النا�س، من ال�شروريِّ انتقاُء عيِّ العيِّ

دُة  ّكان ولها الخ�شائ�ُس المحدَّ رة عن مجموع ال�شُّ م�شغَّ

- الجتماعيُّ والو�شُع  والجن�س،  العمر،  حيُث  من  ذاُتها 

تكون  اأن  ويجب  اإلخ...  الجغرافي،  ُع  والتوزُّ القت�شادي، 

ّكان عامًة،  نة مطاِبقًة لخ�شائ�س ال�شُّ خ�شائ�ُس هذه العيِّ

فْرِعّيٍة  بمجموعٍة  المتعّلقُة  ال�شتنتاجاُت  ّح  َت�شِ بحيث 

نات. نة. وُيناِق�س الملَحُق 5 اإجراءاِت اختيار العيِّ معيِّ

قاط التالية: ح بالتفكير في النِّ نة، ُين�شَ عند ت�شميم العيِّ

ّكانية؟ ال�شُّ المجموعة  �شْمن  التباُيِن  مدى  �ما  �•
التمثيلية؟ �شفِتها  ل�شمان  كاٍف  نة  العيِّ اإطاُر  �هل  �•

المطلوب؟ التحليلت  م�شتوى  �ما  �•
ِة المطلوب؟ الدقَّ م�شتوى  �ما  �•

وب�َشريٌة  )ماليٌة  را�شة  للدِّ المتواِفرُة  ال��م��وارُد  �ما  �•
وزَمنية(؟

ا للتحليل في تقريٍر للتَّنمية  دة دْفًعا قويًّ نٌة جيِّ �شُتعطي عيِّ

عن  �شُت�شِفر  ا�شتخداُمها  ُي�شاء  نًة  عيِّ لكّن  الب�شرّية، 

ا�شتنتاجاٍت خاطئة وتو�شياٍت مغلوطٍة ب�شاأن ال�شيا�شات. 

لهذا ال�شبب ُتعلَّق اأهميٌة كبرى على فْهم ماهية المعلومات 

نة، قبَل البدء في تحليٍل  ها من العيِّ التي ُيمِكن ا�شتخل�شُ

اإح�شائي.

نة  العيِّ حجُم  يكون  اأن  يجب  المبداأ،  حيُث  فِمن  خ��رى. 
ُ
اأ

بها،  ُم  والتحكُّ نفقاتها  ُل  َتحمُّ لُيمِكن  يكفي  بما  �شغيًرا 

ذاَت  تقديراٍت  ن  لُيوؤمِّ ا  اأي�شً يكفي  بما  كبيًرا  يكون  واأن 

ا َيُكن. م�شداقيٍة مقبولة لما يجري قيا�ُشه، اأيًّ

للّتحليل  التخطيُط  يكون  اأن  يجب  نة،  العيِّ اختيار  قبل 

للنتائج.  ٌر  َت�����ش��وُّ ث��ّم��َة  ي��ك��ون  واأن  اك��ت��َم��ل،  ق��د  ال��لِح��ق 

هما:  عندئٍذ،  عنهما  الإجابُة  َتتعيَّن  الّلذاِن  وال�شوؤالِن 

1( ما عدُد الأ�شخا�س الذين يجب اأن َيدر�شهم الم�ْشح؟ 

و2( كيف �شَيِتّم اختياُرهم؟ و�شوف ُتناَق�س هذه الم�شائُل 

هنا باإيجاز. للح�شول على مزيٍد من التفا�شيل وللتمييز 

الدقيق بين الم�شكلت التي ينبغي لفريق البحث اأن يكون 

ماّدة  في  تعليمّي  كتاٍب  على  ��لُع  الطِّ ُيرجى  لها،  ًها  متَنبِّ

الإح�شاء، مْثل كتاب )Hogg and Tanis( ال�شادر عام 

.1997

زادت  نة،  العيِّ ك��ُب��َرت  كّلما  العيِّنة؟  في  العدُد  كم 

ّكان. ويتعيَّن على المحلِّلين  ممثِّلًة لل�شُّ اأْرجحيُة اأن تكون 

�شريحٍة  عن  ا�شتنتاجاٍت  اإلى  ل  التو�شُّ تجنُُّب  والباِحثين 

كان هذا  اإذا  اإّل  ما،  م�ْشٍح  بناًء على  ّكان  ال�شُّ فْرِعّية من 

ا. مثًل، على افترا�ِس  الم�ْشح ُيمثِّل ال�ّشريحَة الفْرِعّيَة اأي�شً

�شاء في مجموعٍة �شّكانية تبلغ 30 في المئة،  اأّن ن�شبَة النِّ

في  الم�شتبَعد  من  الباقية.  �شبَة  النِّ الّرجاُل  ل  ُي�شكِّ فيما 

اأ�شخا�س   10 من  ع�شوائّية  نٌة  عيِّ تنتقي  اأن  الحالة  هذه 

بط؛ ومن الأرجح اأن تكون  ثلَث ن�شاٍء وع�َشرَة رجاٍل بال�شَّ

ُبذل  اإذا  اإّل  �شحيحة،  غيَر  الجْن�شين  عن  ال�شتنتاجاُت 

فعًل.  الجْن�شين  ُتمثِّل  نَة  العيِّ اأّن  من  للتاأّكد  د  ُمَتعمَّ جهٌد 

ل ن�شبَة  ياق ذاِته، لَنفتِر�س اأّن مجموعًة اإثنية ُت�شكِّ في ال�شِّ

واحٍد في المئة فقط من �شّكاٍن َيبلغ عدُدهم 250 مليوًنا. 

نٌة من 100 �شخ�سٍ  في هذه الحالة، ُي�شتبَعد اأن تنتقي عيِّ

َي�شتنتج  وقد  الإثنية.  المجموعة  من  واح��ًدا  ف��رًدا  حتى 

باحٌث �شاَذٌج عندئٍذ اأنَّ ل وجوَد لأفراد المجموعة الإثنية 

ّكان!  بين ال�شُّ

تحديُد  المهمِّ  من  ولذا  العمل،  كلفَة  نة  العيِّ حجُم  ر  ُيقرِّ

ر تقديراٍت جيَّدًة  ُتوفِّ لَكي  نة  للعيِّ الممكِن  الأدنى  الحجم 
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ًة؟
ّ
 ا�شتراتيجي

ُ
اأيُّ نوٍع من التحليل هو الأكثر

ّية  وعّية والكمِّ كثيًرا ما ُيتيح مزيٌج من اأ�شاليب التحليل النَّ

فاذ اإلى ُكْنه التَّنمية الب�شرّية )راجع  ُقدراٍت اأقوى على النَّ

اأ�شاليَب  ي  لتبنِّ المزايا  بع�ُس  يلي  ما  في   .)1.3 الإط��ار 

مختَلطة:

تاأكيد  على  ُت�شاعد  اأن  المختَلطة  الأ�شاليب  ُو�ْشع  �في  �•
ُتدَر�س  الّتثليث، لأّن الظاهرَة نف�َشها  باأ�شلوب  النتائج 

الِخلفية  الِجدالت  ورُغم  واحد.  اأ�شلوٍب  من  باأكثَر 

حول »المو�شوعّية« مقابَل »الّذاتية«، والفئاِت »الثابتة« 

مقابَل الفئاِت »النا�شئة«، و»الحقائق« مقابَل »الِقَيم«، 

»الُمفَردة« مقابَل  »الفْهم«، والوقائِع  رح« مقابَل  و»ال�شَّ

ها: بع�ُس 
ُ
تحليُل البيانات وتف�شير

لية
َ
الإر�شادات العم

يُّ لتحليل البيانات وتف�شيِرها على 
الُكلِّ اإطاُر العمل  يقوم 

هذه  ب�شاأن  تو�شياٍت  و�شياغِة  ال�شيا�شات  تحليل  دع��م 

ال�شيا�شاُت  َترتِكز  فيما  اأدّل��ة،  اإل��ى  م�شَتندٍة  ال�شيا�شات 

 1.2 الإط��ار  وَي�شرح  �شحيحة.  بياناٍت  على  ال�شحيحة 

الخطواِت الرئي�شيَة، ابتداًء من تعريف الم�شكلة اأو ال�شوؤاِل 

المحّرك للبحث، اإلى ا�شتخدام الأدّلة ل�شياغة البدائل، 

ُو�شوًل اإلى تحديد اأف�شِل بدائِل ال�شيا�شات وتقييِمها.

ف الم�شكلة 1. عرِّ

والفائ�س. العجز  بمفهوَمْي  الم�شكلة  تاأطيُر  يجب  �•
ها. للأ�شباب بدَل ت�شخي�شِ و�شٍف  تقديُم  يجب  �•

تقييُم  )ينبغي  �شمنيًّا  حلًّ  التعريُف  َي�شمل  اأن  يجوز  �ل  �•
الحّل على اأ�شا�س التجربة والختبار(.

ع الإثباتات 2. جمِّ

الإثباُت  معًنى؛  ذاُت  واقعية  بياناٌت  هي  �المعلوماُت  �•
ر في المعتَقدات  هو تقديُم هذه المعلومات ب�شيغٍة ُتوؤثِّ

ال�شائدة.

3. اإْبِن البدائل

�عاِلج الم�شكلَة ابتداًء من الَمْعَلم الأ�شا�شّي، اأي البديِل  �•
الذي َيفتِر�س اأّن كلَّ التِّجاهات الحاليِة �شت�شتمّر على 

حالها.

ل  التدخُّ ا�شتراتيجّيِة  بمعالجة  يكتفَي  اأّل  بديٍل  كّل  �على  �•
ذ  ف الوكالِت التي �شتنفِّ ا اأن ُيعرِّ الأ�شا�شّية، بل يجب اأي�شً

عة. ال�شتراتيجّيَة واأ�شاليَب تمويٍل متنوِّ

اأّن الِخياراِت البديلَة لل�شيا�شات اإق�شائيٌة على  �ل َتفتِر�ْس  �•
نحٍو متباَدل.

4. ِاْخَتر المعايير

اأف�شل النتائج. لتحديد  التقييمية  المعاييُر  ُت�شتخَدم  �•

الأعلى،  الحد  اإلى  �شُترَفع  ِقَيٍم  اإلى  المعايير  تق�شيُم  �يجب  �•
خرى ُتَعّد ُقيوًدا، وِقَيٍم كلَّما زاَدت كان اأف�شَل.

ُ
واأ

5. ِا�ْشَت�ْشِرف النتائج

ِخيارات  في  منافَع  من  يكمن  ما  حٍد  اأبعِد  اإلى  د  �حدِّ �•
ال�شيا�شات وتكاليَفها.

عة. المتوقَّ غيَر  النتائَج  ف  عرِّ �•
اللزم لتقييم النتائج واأبعاِده. ر  الموؤ�شِّ ِقَيم  اإلى  �ِشْر 

َ
اأ �•

6. جاِبه المقاَي�شات

اإذا  »ما  اإ�شاأْل  الهام�س،  على  المقاَي�شاُت  َتحدث  �فيما  �•
ولرات للح�شول  كان اإنفاُق مبلِغ )�س( اإ�شافيٍّ من الدُّ

ي اإلى وحدات  على وحدة )ي( اإ�شافيٍة من الخدمة �شُيوؤدِّ

)و( اإ�شافيٍة من النتيجة الجيدة«.

على النتائج ل على البدائل. المقاَي�شاِت  ِق�س  �•
خرى.

ُ
الأ بالبدائل  المعاِلَم  قاِرن  �•

ر 7. قرِّ

على اأ�شا�س التحليل. البدائل  اأف�شَل  ِاخَتر  �•
َتك 8. ِاْرِو ق�شَّ

واإعادة  عدة،  مرات  الم�شكلة  ّتعريف  تكرار  اإعادة  �بعد  �•
ع المفاهيم للبدائل، و�شوى ذلك، ِاْرِو هذه الق�شَة  و�شْ

دِة الم�شتهَدفة. للمجموعِة المحدَّ

.Bardach 2000 :الم�شدر: اإقتبا�ٌس من

 لتحليِل البيانات وال�شيا�شات
ّ
لي

َ
 - دليٌل عم

ّ
ماني الطريُق الثُّ

الإطار

1.2
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تقوية  على  ُت�شاِعد  اأن  وعّية  النَّ المعلومات  ُو�ْشع  �في  �•
ومركِز  بال�شتنتاجات،  يتعّلق  ما  في  الباحث  ب�شيرة 

ينبغي  التي  النتائج  وتحديِد  التالية،  الأب��ح��اث  ثْقل 

ّي الذي  الت�شديُد عليها. وُيكِمل ذلك قّوَة التحليل الكمِّ

ما  والمقاَي�شات  الأبعاد  قيا�س  ُي�شاِعد على  اأن  ُيمِكن 

يا�شات. بيَن الِخيارات المختلفِة لل�شِّ

دة«، يقترح الباحثون ب�شورٍة متزايدة  الوقائِع »المتعدِّ

من  كبيرة  لمجموعٍة  الّتثليث  باأ�شلوب  خّلقة  حلوًل 

الم�شكلت.

ك�ْشف  على  ُت�شاِعد  اأن  المختَلطة  للأ�شاليب  �ُيمِكن  �•
اإلى  الباحَث  َتدفع  قد  وتباُينات  تناُق�شاٍت  وتف�شير 

اإعادة فْح�س البيانات وعملياِت التحليل.

كان تحّدي تقرير الأرجنتين للتَّنمية الب�شرّية عام 

ي ُوجهاِت النظر في اأعقاب الأزمة الجتماعية- 2005 تق�شّ

القت�شادية والموؤ�ّش�شاتيِة الّدرامية التي عرَفها البلُد 

عام 2001. فقْد طرح التقريُر عدًدا من الأ�شئلة التالية: 

كيف ينظر الأرجنتينيُّون، رجاًل ون�شاًء، اإلى الموؤ�ّش�شات 

العاّمة؟ كيف َي�شت�شِعرون ال�شيا�شة؟ ما مدى التزاِمهم 

هات  بالقانون؟ و�شعى فريُق التقرير اإلى الإحاطة بالتوجُّ

والمعتَقدات الكامنة خْلف هذه الأ�شئلة عْبَر اأ�شاليَب نْوعّيٍة 

منها مجموعاُت التركيز، وا�شتطلعاُت الراأي التمثيليُة، 

قة.  والمقابلُت المعمَّ

ر التقريُر معياًرا مبتَكًرا  لتنظيم مجموعات التركيز، طوَّ

ل اإلى توزيٍع »متواِزن« )واأقلَّ كلفًة(  للختيار، بهَدف التو�شُّ

ّيٌة  ا م�شفوفٌة كمِّ ت اأي�شً ِعدَّ
ُ
با�شتخدام اأ�شلوٍب منتِظم. واأ

راٍت كلّية )macro-indicators( - هي دليُل  من ثلثة موؤ�شِّ

التَّنمية الب�شرّية، والموقُع الجغرافي، وحجُم المدينة - 

راٍت �شخ�شّية، هي الجن�ُس والعمُر والو�شُع  وثلثِة موؤ�شِّ

-القت�شادي، كما تّم اختيار 14 مجموعَة تركيز.  الجتماعيُّ

ورْغم اأّن هذا العدَد كان �شغيًرا ن�شبيًّا )وذا كلفٍة مقبولة(، 

رات ال�شتة.  فقد اّت�َشم توزيُعه ببعَثرٍة وا�شعة للمتغيِّ

وقد �شّهَلت المناهُج المختَلطُة تحديَد مجموعٍة من 

�شات  التناُق�شات في الأرجنتين: انعداِم الثِّقة بالموؤ�شَّ

العاّمة على نطاٍق وا�شع وارتباٍط واِهٍن بالقانون، من جهة، 

والمطالبِة بتحويل ال�ّشلطة العاّمة اإلى خدمٍة عاّمة، من جهة 

نة، فيما  ثانية. وبرزت نزعٌة فرديٌة متزايدة في قطاعاٍت معيِّ

ماٍت مجتَمعية �شْمن قطاعاٍت  ُلوِحَظت م�شاركٌة اأعلى في منظَّ

ن  خرى. واقترن النتقاُد القا�شي للم�شوؤولين الحكومييِّ
ُ
اأ

عين باهتماٍم متزايٍد بال�شيا�شة. والُم�شرِّ

على �شعيٍد اآَخر، م�شى تقريُر لتڤيا للتَّنمية الب�شرّية 

عام 2003 حول الأمن الب�شري اإلى اأبعَد من تحديد العوامل 

المو�شوعية التي ُت�شاِهم في الفتقار اإلى الأمن الب�شري. 

وتعاون فريُق تقرير التَّنمية الب�شرّية مع علماِء نْف�ٍس على 

رت منظومتاِن  تطوير مْنهج م�ْشٍح ُيحلِّل النواِحَي الذاتّية. وُطوِّ

رات، اعتمَدت المو�شوعيُة منها على العنا�شر  من الموؤ�شِّ

لِة في تقرير التَّنمية الب�شرّية  ال�شبعة للأمن الب�شري المف�شَّ

ع الأمن  لِة لَتعِك�س خ�شائ�َس و�شْ العالمي لعام 1994، والمعدَّ

راُت الذاتّية درجَة قلق  الب�شري في لتڤيا؛ فيما عاينت الموؤ�شِّ

لة اأو �شّدَة قلِقهم منها. النا�س من نحو 64 م�شاألًة منف�شِ

ى ا�شتبياُن الم�ْشح  تق�شّ

ا�شتراتيجّياِت الأفراد لتعزيز 

اأْمنهم ال�شخ�شي، ونظرِتهم اإلى 

ال�شتراتيجّيات الأجدى للتعاُمل 

مع الم�شاعب، والعوامِل التي 

ي اأو ُت�شِعف  ي�شعرون باأّنها ُتقوِّ

لة، حّدد  هم بالأمان. وفي الُمح�شِّ ح�شَّ

الباحثون خم�شَة عوامَل رئي�شيٍة للأمن 

فوا البياناِت ِبح�َشب  في لتڤيا، و�شنَّ

الجن�س والعمر والمنطقة وم�شتوى 

َنت الحكومُة الجديدة  خل. وقد �شمَّ الدَّ

التي ت�شّكلت اآنذاك بياَنها عن المبادرات 

التي تعتزم اتِّخاَذها عدًدا كبيًرا من 

تو�شيات التقرير، بينها تح�شيُن تمويل ال�شّحة العامة و�شنُّ 

قوانيَن اأكثَر �شرامًة لحماية �شحايا العنف المنزلي.

الم�شدر: تقريُر الأرجنتين للتَّنمية الب�شرّية عام 2005

وتقريُر لتڤيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2003.

َة
ّ
د المعتَقداِت الّذاتي  مْزٍج مبتَكرٌة ُتحدِّ

ُ
الأرجنتين ولتڤيا: اأ�شاليب

الإطار
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تتك�ّشف  التي  للهتمام  المثيرُة  الق�ش�ُس  هي  �ما  �•
عنها هذه الإجابات؟ كيف ت�شتطيع هذه الق�ش�ُس اأن 

را�شة؟ ُت�شاِعد على تو�شيح الم�شاألة الأعّم للدِّ

اإلى  وال�شتنتاجات  الأنماط  هذه  من  اأيٌّ  ُي�شير  �هل  �•
اإلى  حاجٌة  ثّمَة  هل  اإ�شافية؟  بياناٍت  جْمع  �شرورة 

را�شة؟ مراَجعة اأيٍّ من اأ�شئلة الدِّ

د الأنماُط الآِخذُة في الظهور ا�شتنتاجاِت اأّي  �هل ُتوؤكِّ �•
يٍّ ُم�شاِبه �شَبق اإجراوؤه؟ اإذا كان الردُّ نْفًيا، ما  تحليٍل كمِّ

الذي ُيمكن اأن ُي�شاِعد على تف�شير هذه الّتناق�شات؟

نْوعّية  راٍت  وموؤ�شِّ بياناٍت  ا�شتخداُم  ُيعتَبر  العموم،  على 

فالبياناُت  الب�شرّية.  التَّنمية  تقرير  لتحليل  ا  ج��دًّ ا  هامًّ

والآراء،  لوكيات  ال�شُّ عن  ر  ُيعبِّ ما  اأف�شُل  هي  وعّية  النَّ

للتمييز،  ال�ّشخ�شية  والتكاليِف  البقاء،  وا�شتراتيجّياِت 

َمطية  النَّ الَقوالب  ب�شاأن  والت�شوُّراِت  ال��ّذات،  واحتراِم 

لوكّياِت الّتمييزية. وُيمكن عْر�ُس هذه الأمور في قاَلِب  وال�شُّ

درا�شاٍت اإفرادية اأو �شهاداٍت �شخ�شّية، اأو مقتَطفاٍت من 

ر لمناَق�شاِت طاولٍة م�شتديرة اأو ندواٍت مجَتَمعّية،  محا�شَ

اأو مقابلٍت مع اأفراٍد من المجتمع اأو �شخ�شياٍت بارزة، 

�شحفّية،  ومقالٍت  تقاريَر  من  وتحليلٍت  مقتَطفاٍت  اأو 

و�شوى ذلك.

ة بخ�شو�ص اأ�شاليب 
ّ
بع�ُص المبادُئ التوجيهي

التحليل

ُع خطواٍت لتحليل المعلومات الم�شتقاة من عملية  َة ب�شْ ثمَّ

جْمع بياناٍت نْوعّية )راجع الإطار 1.4(؛ وت�شمل اخت�شاَر 

ها  وعْر�شَ قليلة،  زٍة  مركَّ نقاٍط  اإلى  والمعلومات  البيانات 

َل اإلى  �شائل بو�شوٍح والتو�شُّ ب�شورٍة تتيح للباحث روؤيَة الرَّ

التحليل  م�شار  طيلَة  الباحث  على  ويتعّين  ا�شتنتاجات. 

وعّي طْرُح الأ�شئلَة التالية، واإعادُة طْرَحها:  النَّ

�ما هي الأنماُط والأفكاُر الم�شتَركة الآِخذُة في الظهور  �•
ُت�شاِعد هذه على  دة؟ وكيف  َتجاُوًبا مع موا�شيَع محدَّ

را�شة؟ تو�شيح الم�شاألِة الأعّم للدِّ

�هل هناك اأيُّ انحراٍف عن هذه الأنماط؟ اإذا كان الردُّ  �•
ر هذه الإجاباِت  اإيجاًبا، هل ُتوَجد اأيُّ عوامَل قد ُتف�شِّ

َمط؟ َة عن النَّ ال�شاذَّ

ة من 
ّ
كينيا: ا�شتعماُل بياناٍت نْوعي

ة للفْقر
ّ
كي

ُ
�شار الّتقييمات التَّ

الإطار

1.4

�شرح تقريُر كينيا للتَّنمية الب�شرّية عام 1999 

وعّية. وقد اأُجِرَي تقييماِن  بو�شوٍح ا�شتعماَل المعلومات النَّ

َت�شاُركّيان للفْقر لجْمع معلوماٍت عن هذه الظاهرة. 

وك�شف الّتقييمان اأّن »الرجاَل والن�شاء َينظرون اإلى 

الفْقر نظرَتْين مختِلفتين. فكثيًرا ما تحظى الن�شاُء 

�شوٍل مْثل 
ُ
بُفَر�ٍس اأقلَّ للو�شول اإلى، وال�شيطرِة على، اأ

الأر�س والخدماِت القت�شاديِة 

والجتماعية، كما اأّن م�شاركَتهّن 

في اتِّخاذ القرارات محدودٌة 

بن�شبٍة اأكبر«. واهتّم تقريُر التَّنمية 

ور الذي توؤديه  ا بالدَّ الب�شرّية اأي�شً

التقاليُد في تفاقم اأْوجه الّلم�شاواة 

�شاُء. واأّكد اأَن  التي ُتواِجهها النِّ

»المعتَقداِت التقليديَة، والمحظورات، والممار�شاِت 

الثقافيَة في مجاَليْ ال�شّحة والعادات تترك اأثًرا �شلبيًّا 

�شاء ب�شورٍة عامة«. في النِّ

الم�شدر: تقريُر كينيا للتَّنمية الب�شرّية عام 1999.

ا�شتعمل تقريُر كمبوديا للتَّنمية 

ّيًة  الب�شرّية عام 1998 بياناٍت كمِّ

عوة اإلى الق�شاء على منمطات  للدَّ

الِجنو�شة. ولحظ التقريُر اأّن 

الإناَث من الأطفال كثيًرا ما 

ُيخَرجن من المدار�س بناًء على 

افترا�ٍس باأّن تعليَم البنات لي�س 

ًدا«. لكّن التقريَر، بتحليله  »ا�شتثماًرا اقت�شاديًّا جيِّ

كور والإناث، ك�َشف اأّن  العوائَد الماليَة لتعليم كلٍّ من الذُّ

هذه العائداِت في الواقع اأعلى لدى الن�شاء.

الم�شدر: تقرير كمبوديا للتَّنمية الب�شرّية عام 1998.

ف 
ِّ
ة ُتعر

ّ
ي
ِّ
كمبوديا: البياناُت الكم

العوائَد الناتجة عن تعليم الّن�شاء

الإطار

1.5
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عة لها تاأثيراٌت هاّمة في ال�شيا�شات. ومن دون  َعَر�شيٍة متنوِّ

تاأثير  عْزُل  عمليًّا  َي�شتحيل  الإح�شائية،  النماذج  ا�شتعمال 

اأن  القيا�شّي  القت�شاد  نماذُج  وت�شتطيع  الفردية.  العوامل 

والتكاليف  المزايا  تقدير  على  ال�شيا�شات  را�شمي  ُت�شاعد 

ر طريقًة  �شبية لخياراٍت مختلفة ب�شاأن ال�شيا�شات؛ كما ُتوفِّ النِّ

لمعرفة اأكثِر الخيارات جدًوى من حيث الكلفة الأدنى.

ينبغي  ا،  جدًّ قويًّا  يكون  قد  القيا�شّي  القت�شاَد  اأّن  ورْغم 

ا�شتخداُمه بحَذر. فالم�شكلُت في اأ�شاليب جمْع البيانات، 

دة،  المحدَّ غيُر  والنماذُج  البيانات،  في  الخارجّيُة  والِقَيُم 

ب�شورٍة  دُة  المحدَّ راُت  والمتغيِّ ْمنية،  ال�شِّ راُت  والمتغيِّ

كثيرٌة  وم�شكلٌت   ،)colinearity( التَّخاُطط  خاطئة، 

اإّل  ك�شُفها،  َي�شعب  نتائَج خاطئًة  ُتعطي  اأن  ُيمِكن  خرى، 
ُ
اأ

ق منها. وبما اأّن معظَم  اإذا عاد الباحُث اإلى البيانات للتحقُّ

ر با�شتعمال برامَج حا�شوبيٍة  نماذج القت�شاد القيا�شّي ُتقدَّ

َتعتمد على »�شناديَق �شوداَء« لتقييم النماذج، فاإّن التعامَل 

مع القت�شاد القيا�شّي يجب اأن َيقت�شر على الباحثين َذِوي 

ْوا فتراٍت  الكفاءات العالية الذين يجب اأن يكونوا قد اأم�شَ

كافيًة من الوقت لتحديد البيانات ب�شورٍة جّيدة.

الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  اأجل  من  ذت  ُنفِّ عمليٌة  وك�شفت 

ًقا لأ�شلوب القت�شاد  العالميِّ لعام 2006 ا�شتخداًما ُم�شوِّ

ع النماذج. فَقد ا�شتعمل الفريُق ِتْقنّياٍت  القيا�شّي في و�شْ

ال�شّحية  والأب��ح��اِث  القيا�شّي  القت�شاد  من  اإح�شائيًة 

ْرِف  لتقدير تاأثير الو�شول اإلى الِبْنية التحتية للمياه وال�شَّ

التقاريَر  َتقي�س  اأن  ّية  الكمِّ البيانات  على  الأ�شهل  من 

ّي يجب اأن ُيجرى  )راجع الإطار 1.5(، لكّن التحليَل الكمِّ

بعنايٍة وباإدراٍك كامٍل لإمكانية ح�شول خطاأ في البيانات 

)راِجع الملحَق 6( . وعندما َيتّم جْمُع منظومات البياناِت 

ق من البيانات ا�شتناًدا اإلى  المنا�شبة، تبداأ عمليُة التحقُّ

�شوؤال البحث اأو نموذٍج نظريٍّ َيجري تقييُمه. وتنطوي هذه 

خرى، على تنظيف البيانات، 
ُ
العمليُة، من بين خطواٍت اأ

رية/ الَب�شَ العلقاِت  وتحديِد  البيانات،  عن  والتنقيِب 

وا�شتعماِل  ُمبعَثرة(،  بيانيٍة  ر�شوٍم  )الّتراُبط،  ْقمية  الرَّ

فية لفْهم البيانات الأ�شا�شّية. الإح�شاءات الَو�شْ

ّ
ا�شتعماُل القت�شاد القيا�شي

فّعالًة  اأداًة  تكون  اأن  القيا�شّي  القت�شاد  ُو�ْشع مناهج  في 

1.6(؛  الإط��ار  )راِج��ع  ّية  الكمِّ البيانات  تحليل  في  ا  ج��دًّ

التحليل  مْثِل  القيا�شّي،  القت�شاد  اأدوات  ُو�ْشع  في  كما 

قد  ما  وا�شت�شراُف  التاأثيرات،  حْجم  قيا�ُس  التَّرجيعّي، 

رات،  �شبي للمتغيِّ َيحدث في الم�شتقبل، وتقييُم التاأثير النِّ

الأَدواُت  وت�شتطيع  البيانات.  مغاَلطة  م��دى  وح�شاُب 

�شّد  على  ا  اأي�شً ُت�شاعد  اأن  ظام  النِّ �شْمَن  الّت�شخي�شيَّة 

ُثغرات البيانات عْبر ال�شتقراء الخارجي )اأو ال�شتنباط 

نات. د اأخطاَء العيِّ الداخلّي(، واأن ُتحدِّ

تحليَل  ُتفيد  اأن  القيا�شّي  القت�شاد  لأ�شاليب  الممكن  ومن 

رواِبَط  تحديُد  بينها  اأموٍر من  في  الب�شرّية،  التَّنمية  تقرير 

ُيمكن تعريُف القت�شاد القيا�شّي باأّنه الِعْلُم الجتماعّي 

الذي ُت�شتخَدم فيه اأدواُت النظرّية القت�شادّية، 

والريا�شيات، وال�شتدلِل الإح�شائّي لتحليل الظواهر 

القت�شادّية. وكثيًرا ما َي�شتعمل علماُء الجتماع هذه 

ْقنّيَة لتحليل اتِّجاهات التَّنمية الب�شرّية وتاأثيراِت ِخيارات  التِّ

ال�شيا�شات. وهي َت�شتخدم المنهَج العامَّ التالي:

1. هيِّئ بياَن تعريٍف بالنَّظرّية اأو الَفْر�شّية؛

2. ِاْجَمع بيانات؛

د النُُّمّوذَج الريا�شيَّ للّنظرّية؛ 3. حدِّ

د النُُّمّوذَج الإح�شائّي، اأو القت�شاَد القيا�شّي،  4.  حدِّ

للنظرّية؛

ر حدوَد نموذج القت�شاِد القيا�شّي الذي تّم اختياُره؛ 5. َقدِّ

فات النُُّمّوذج؛ ق من ُملءمة النُُّمّوذج واختباِر موا�شَ 6. َتحقَّ

7. ِاْخَتِبر الَفْر�شّيَة الُم�شتقاَة من النُُّمّوذج؛

8. ِا�ْشَتخِدم النُُّمّوذَج للتوّقع اأو ال�شت�شراف.

.Gujarati 1999 :الم�شدر

ّ
منهُج القت�شاد القيا�شي

الإطار

1.6
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ُتوِرد َمراِجُع الُكَتيِّب التمهيدي اأدواٍت للقت�شاد القيا�شّي 

 Essentials of ك��ت��اب  م��ْث��َل  ع��ن��ه،  مقتَرحًة  وق����راءاٍت 

.Damodar Gujarati من تاأليف Econometrics

نة البيانات
َ
عوائق �شائعة في مقار

وقد  دائًما،  الهتماَم  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  تجتذب 

تحتوي على نتائَج مثيرٍة للده�شة لأ�شباٍب متنّوعة. وعلى 

ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن ُترِفق بنتائجها ملحظاٍت 

م�شادر  اإل��ى  ا�شتناًدا  تناُق�شاٍت  اأيَّ  وت�شرح  تف�شيرّيًة، 

المحتَملة  الأ�شباب  لبع�س  �شرٌح  يلي  ما  في  البيانات. 

للتناُق�شات في البيانات.

تبّدلت  التعاريُف  اأو  المعلومات  جْمع  اأ�شاليُب 

رات  المتغيِّ تعاريُف  تتبّدل  رّبما  والزمان:  المكان  في 

الأ�شئلُة  تتبَدل  رّبما  اأو  بيانات،  منظومة  في  الموجودُة 

المقارنَة  اأّن  يعني  الذي  الأمُر  ما؛  م�ْشٍح  في  ُتطرح  التي 

بين بياناٍت ُجِمعت في مراحَل زمنّيٍة مختلفة غيُر ممكنة. 

َيح�شبون  ل  المحّللين  لأّن  الأخ��ط��اُء  تت�شّلل  ما  فكثيًرا 

جغرافّيٍة  مناطَق  بين  التعاريف  في  الختلف  ح�شاَب 

اأو بفعل  المحلّية(  خرى )ب�شبب اختلف الحتياجات 
ُ
واأ

مرور الزمن )نظًرا اإلى اأّن للمحّللين ورا�ِشمي ال�شيا�شات 

احتياجاٍت مختلفًة اإلى المعلومات(.

م�شوبًة  الّزمني  الت�ّشل�ُشل  بياناُت  تكون  الُعموم،  على 

بالعيوب. وفي المعتاد تكون بياناُت ال�شنوات الفا�شلة بين 

ُنمّو  اأن ن�شبَة  فًة، ما َيفتِر�س  ّكانّية محرَّ الإح�شاءات ال�شُّ

ر تبقى ثابتة )راجع الإطار 1.7(. الموؤ�شِّ

الوطنّيِة  البيانات  م�شادر  بين  التناُق�شاُت 

الب�شرّية  للتَّنمية  مختلفٌة  تقاريُر  َت�شتخدم  ولّية:  والدَّ

العالمّيُة  التقاريُر  ه  وتتوجَّ للبيانات.  مختلفًة  م�شادَر 

المتحدة  الأم��م  منظمِة  مْثل  َدول��ّي��ة  م�شادَر  اإل��ى  عاّمًة 

ولي،  الدَّ والبنِك  )الُيون�ْشكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربّية 

ودائرِة الإح�شاء التابعِة للأمم المتحدة، ودائرِة ال�شوؤون 

الأمم  ومنظمِة  المتحدة،  للأمم  التابعِة  القت�شادّية 

خرى( في ن�شبة 
ُ
ال�شّحي )بالإ�شافة اإلى عنا�شَر فاعلٍة اأ

ديُمغرافيٍة  ُم�شوٍح  بياناِت  م�شتخِدًما  الأط��ف��ال،  َوَفيات 

التي  لت  المح�شِّ بع�ُس  وا�شتنتج  بلًدا.   18 في  ية  و�شحِّ

ن  ُمح�شَّ م�شدٍر  اإلى  الو�شوَل  اأّن  العملّيُة  اإليها  َلت  تو�شّ

�س خطَر وفاة الأطفال بن�شبة 23 في المئة في  للمياه ُيخفِّ

�س  ُيخفِّ بالماء  ُت�شَطف  ا�شتعماَل مراحي�َس  واأّن  اأوغندا؛ 

خطَر وفاة الأطفال بن�شبة 51 في المئة في م�شر؛ وبن�شبة 

59 في المئة في پيرو.

اأن  بعد  اإّل  القيا�شّي  القت�شاد  نماذُج  ُت�شتعَمل  اأّل  ينبغي 

ُت�شاِعد  وقد  البيانات.  قيمة  من  َتحّقق  قد  الفريُق  يكون 

الراغبَة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فرَق  التالية  الإر�شاداُت 

في ا�شتعمال هذه الأدوات:

�لي�شت عملياُت القت�شاد القيا�شّي اإّل ا�شتكماًل للتحليل  �•
الأو�شع.

�على ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية الراغبِة في ا�شتخدام  �•
ين محتِرفين  ف اخِت�شا�شيِّ القت�شاد القيا�شّي اأن ُتوظِّ

في هذا المجال كاأع�شاٍء في الفريق.

ُت�شِبح  القيا�شّي،  القت�شاد  مع  فريٌق  يتعامل  �عندما  �•
ِغرار  على  اأ�شا�شّية،  حاجًة  الأق��ران  مراجعة  عملّيُة 

للمجموعة  وينبغي  الأك��ادي��م��ّي��ة.  الأب��ح��اث  مراجعة 

َيفهمون  ين  اأكاديميِّ َت�شّم  اأن  الإح�شائّية  ال�شت�شارّيِة 

ًدا مو�شوَع التحليل. جيِّ

ًدا في الَفْر�شيات التي  �على موؤلِّفي التقرير اأْن َيتمعّنوا جيِّ �•
ف حالتهم. و�شعها المحلِّلون بحيُث ل ُيباِلغون في و�شْ

�كثيًرا ما َت�شتخدم نماذُج القت�شاد القيا�شّي فْر�شّياٍت  �•
اإلى  جنًبا  التقرير،  في  بعنايٍة  توثيُقها  يجب  عديدًة؛ 

جْنب مع منهج القت�شاد القيا�شيِّ الم�شتخَدم.

بياناتهم،  لتحليل  برامَج حا�شوبّيًة  الباحثون  �َي�شتعمل  �•
»الَمْخفّية«  بالَفْر�شّيات  بّينة  على  يكونوا  اأن  وعليهم 

التي ت�شتطيع برامُج القت�شاد القيا�شّية اأن َت�شنعها. 

�شبيل  على  الإح�شائّية،  البرامج  مجموعات  فبع�ُس 

ي  يوؤدِّ ما  الناق�شة،  الِقَيم  بدَل  اأ�شفاًرا  َي�شع  المثال، 

ِقَيِمَك  تعريُف  ال��ه��اّم  م��ن  ل��ذا  خاطئة.  نتائَج  اإل���ى 

الناق�شِة وترميُزها.
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والمعايير  بياناِتها  بين  ُتنا�ِشق  اأو  ُتقاِي�س  ل  الوطنّية، 

الدولّية في بع�س الأحيان نَظًرا اإلى نّية ا�شتعمالها وطنيًّا. 

المثال،  �شبيل  على  والكتابة،  بالقراءة  الإلمام  فتعريُف 

�شاأن  وم��ن   .)1.8 الإط��ار  )راج��ع  واآخ��ر  بلٍد  بين  َيتغّير 

تن�شيٍق اأف�شَل بين وكالت الإح�شاء الوطنّية وبين وكالِت 

البيانات  نْوعّيَة  ن  ُيح�شِّ اأن  ولّية  والدَّ الوطنّيِة  البيانات 

ب�شورٍة عامة.

وَت�شتعمل  و�شواها.  )الُيوني�شيف(،  للطفولة  المتحدة 

وكالُت البياناِت الدولّية، قْدَر الإمكان، معاييَر وتعاريَف 

وعند  البيانات.  منظومات  لجمع  ��ا  دْول��يًّ عليها  متَّفًقا 

التقرير  اأ�شاليَب  ال��وك��الت  بع�ُس  َي�شتخدم  ال�شرورة، 

البيانات قابلًة  البيانات وجْعل  ُثغرات  َة بها لمْلء  الخا�شّ

للمقارنة ما بين البلدان.

م�شدٌر  وهي  الوطنّية،  الإح�شائّيَة  ماٍت  المنظَّ اأّن  غيَر 

رئي�شي للعديد من تقارير التَّنمية الب�شرّية الوطنّيِة ودوَن 

مثاليًّا، يجب اأن يكون اإجراُء 

مقارنٍة بْينّية لم�شَحْين اأو اأكثر اأمًرا 

ممكًنا، لكّن ذلك ل َيحدث دائًما في 

التطبيق العملي. وعلى ِفَرق تقرير 

التَّنمية الب�شرّية اأن تاأخذ حذَرها من 

تغيُّراٍت في ت�شاميَم للم�ْشح قد تجعل 

نتائَج الُم�شوح اأقلَّ قابلّيًة للمقارنة. 

فت�شاميُم الُم�شوح تتغّير من جّراء 

الحتياجات اإلى بياناٍت جديدة وب�شَبب 

الّدرو�ِس الم�شتخَل�شة من ُم�شوٍح �شابقة. 

وفي حين اأّن تح�شيناٍت كهذه قد ُتنِتج 

تقديراٍت اأف�شَل، ينبغي اأن َتح�شب اأيُّ 

مقارنٍة بْينّية ح�شاًبا للختلفات.

م بنغلد�س درا�شًة اإفرادّيًة عن  ُتقدِّ

الق�شايا المنهجّية المرتبطِة بقيا�س 

الفْقر؛ حيُث ُتجري مقارناِت الفْقر 

�َشري، 
ُ
با�شتخدام ُم�شوح الإنفاق الأ

�شاأُنها في ذلك �شاأُن بلداٍن كثيرة. 

جِرَيت �شّتُة م�شوٍح من هذا النوع 
ُ
فقد اأ

في ثمانينّيات القرن الما�شي واأوائل 

اته )1980، 1982/1981،  ت�شعينيَّ

 ،1986/1985 ،1984/1983

1989/1988، 1992/1991(، ولحظ 

محلِّلون مختلفون وجود م�شتوياٍت 

ّيًة للفْقر. مثًل، اأ�شارت تقديراُت  متدنِّ

الحكومة اإلى اأّن انت�شاَر الفْقر الَمِدينّي 

َتراجع من ن�شبة 66 في المئة في عاَمْي 

1982/1981 اإلى ن�شبة 44 في المئة 

في عاَمْي 1989/1988؛ ومن ن�شبة 74 

في المئة اإلى ن�شبة 48 في المئة في 

يفّية. وبرزت خلفاٌت كبيرة  المناطق الرِّ

حول الّدعاء باأّن الفْقر قد تناَق�س.

عَك�شت التقديراُت المختلفة عدًدا 

من التباُينات في الق�شايا المنهجّية، 

وكان من الأهمّية بمكان تغييُر ت�شميم 

الم�ْشح بين م�ْشَحيْ 1982/1981 

و1984/1983، الأمُر الذي جعل 

النتائَج ع�شّيًة على المقارنة. ومن 

بين الختلفات الرئي�شّية، التحوُُّل من 

ر  اأ�شلوب المقاَبلة المنفردة التي ُتذكِّ

با�شتهلك الغذاء خلل �شبعة اأياٍم اإلى 

ا�شتعمال المقاَبلت الّيومّية التي ُتبلِّغ 

عن ا�شتهلك الغذاء خلل ال�شاعات 

الأربع والع�شرين ال�ّشالفة، على امتداد 

14 يوًما؛ كما ارتفع عدُد اأ�شناف 

الطعام في ا�شتمارة ال�شتبيان، 

فت�شاعف عّما كان عليه في ال�شّلة 

الغذائّية لعاَميْ 1982/1981. وكان 

ا اأن ُي�شِفر الم�ْشح الجديد عن  بديهيًّ

تقديراٍت اأف�شَل للفْقر.

جِرَيت منذ 
ُ
لكّن بياناِت الُم�شوح التي اأ

عاَمْي 1984/1983 كانت متقاِي�َشًة اإلى 

 Ravallion and( حدٍّ معقول. ولحظ

Sen( في كتاٍب �شادٍر عام 1994 ازدياًدا 

ا للفْقر بعد عاَمْي 1986/1985: اإجماليًّ

وؤو�س َتعداُد الرُّ

مِدينّي

1984/198340.9

1986/198530.8

1989/198835.9

1992/199133.6

ريفّي

1984/198353.8

1986/198545.9

1989/198849.7

1992/199152.9

واأ�شار تحليُلهما اإلى اأّن الفواِرَق في 

التَّعداد بين �شنوات الُم�شوح المختلفة 

ُتعزى في الغالب اإلى الفواِرق في 

ت�شاميم الُم�شوح.

.Ravallion and Sen 1994 :الم�شدر

مقارنةُ البيانات مع مرور الوقت
الإطار
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بعنايٍة  لل�شتعمال  �شالحًة  تظّل  لكّنها  محدودّياتها، 

ل  رة �شيا�شاٍت والدعوِة اإلى �شرورة المحا�َشبة وُتحمُّ لمنا�شَ

الم�شوؤولّية. وينبغي للأدّلة اأن تكون �شهلَة التف�شير، و�شّفافَة 

دِة الأبعاد،  دٍة ومتعدِّ المنهج، وقادرًة على عر�س ق�شايا معقَّ

ومفيدة في تحديد معالم الأداء وتقييم ال�شيا�شات.

ب، على وجه العموم، هو عدٌد ل وحدَة له  الُمركَّ ليل  والدَّ

راٍت اأو اإح�شائياٍت متنّوعًة لعْر�س �شورٍة اأو�شع.  َيجمع موؤ�شِّ

راٌت منفِردة في  ع موؤ�شِّ ب عندما ُتجمَّ ليل الُمركَّ ويتكّون الدَّ

. مثاليًّا، يتعّين على  دليٍل واحد على اأ�شا�س نموذٍج قاِعديِّ

بة في تحليل  ركَّ
ُ
 الأدّلة الم

ُ
 ا�شتخدام

َ
م

ِ
ل

ة؟
ّ
التَّنمية الب�شري

بعد انطلق عملّية التَّنقيب عن البيانات وتحليِلها، قد َتَوّد 

اأدّلٍة  ا�شتعمال  في  التفكيَر  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرُق 

التَّنمية  اأبعاد  من  ُمعيَّن  ُبعٍد  على  وء  ال�شَّ لت�شليط  بة  مركَّ

التَّنمية  دليل  ُة  ق�شّ وُتبيِّن  رة.  للمنا�شَ ك���اأداٍة  الب�شرّية 

الب�شرّية العالميِّ المثيرُة للإعجاب مدى القّوة التي ُيمكن 

ق�شايا  اإلى  النتباه  ل�شّد  واحد  ٍب  مركَّ دليٍل  في  َتواُفُرها 

بة  الُمركَّ ول��لأدّل��ة  العامة.  ال�شيا�شات  في  الأهمية  بالغة 

الإلماُم بالقراءة والكتابة هو واحٌد 

من الأبعاد الوحيدة للمهارات الحياتّية 

التي ُيمِكن قيا�ُشها، وَيتّم قيا�ُشها فعًل 

في اأغلبّية بلدان العالم، كما ُي�شتخَدم 

كمقيا�ٍس ل�شتدامة مهارات التعليم 

�شد. الأ�شا�شي ُو�شوًل اإلى �شّن الرُّ

َتجمع البلداُن بياناِت الإلمام بالقراءة 

ة  والكتابة لأ�شباٍب كثيرة، وب�شورٍة خا�شّ

للم�شاعدة على توجيه ال�شيا�شات 

ّية، ما َيجعل هذه  الوطنّية لَمْحو الأمِّ

البياناِت وثيقَة ال�شلة ِببْنية النظام 

التعليمّي والموؤ�ّش�شاِت الم�شاِركة في 

ّية. وقد َيختلف تعريُف الإلمام  َمْحو الأمِّ

بالقراءة والكتابة كثيًرا بين بلٍد واآَخر:

ا بالقراءة  �المغرب: ُيعتبر الفْرد ُمِلمًّ �•
والكتابة اإذا كان قادًرا على قراءة 

اأو كتابة بياٍن ق�شير عن حياته 

اليومّية. والجمهوُر المعنيُّ بهذا 

التعريف هو كّل َمن بَلغ العا�شرَة من 

العمر اأو اأكثر.

بالقراءة  الُمِلّمون  ف  ُيعرَّ �تايلند:  �•
والكتابة باأّنهم اأ�شخا�ٌس في 

الخام�شة من العمر اأو اأكثَر قادرون 

على قراءة بياناٍت ب�شيطة وكتابِتها 

مع فْهِمها، باأيِّ لغة.

ا بالقراءة  ُمِلمًّ ُيَعّد  �مقدونيا:  �•
والكتابة اأيُّ فرٍد اأكمل اأكثَر من ثلثة 

�شفوف في المدر�شة البتدائّية.

ف معهُد اليون�شكو للإح�شاء معّدَل  ُيعرِّ

الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار 

باأّنه الن�شبُة المئوّية لعدد الأ�شخا�س 

البالغين خم�شَة ع�شَر عاًما اأو اأكثَر 

ين بالقراءة والكتابة من مجموع  والُمِلمِّ

ّكان في تلك الفئة الُعْمرّية. وَيعتبر  ال�شُّ

ا بالقراءة والكتابة  ا ُمِلمًّ المعهُد �شخ�شً

كلَّ من ُيح�ِشنهما اإلى درجٍة كافية لفْهم 

بياٍن ب�شيط يتعّلق بحياته اليومّية. 

ويتمثَّل دوُر هذا المعهد في اإنتاج 

بياناٍت عن الإلمام بالقراءة والكتابة 

قابلٍة للمقارنة عالميًّا ومّت�ِشقًة اإلى 

اأكبِر حدٍّ ممكن. وَيفر�س المعهُد اأن 

مُة اإليه »بياناٍت  تكون البياناُت المقدَّ

مراَقبًة« من ِقَبل م�شدٍر ُمعَترٍف به 

ر�شميًّا. غيَر اأّن التعديلِت اللزمَة 

ولّية قد  لتحقيق قابلّيِة المقارنة الدَّ

ُتنِتج اأرقاًما مختلفة عن تلك الم�شتعَملة 

على الم�شتوى الوطنّي. وَي�شتجيب هذا 

التعديُل للمبداأ الإح�شائيِّ القائل باأنَّ 

البياناِت يجب اأن تكون ملئمًة للغاية 

منها - الأمُر الذي يعني في هذه الحالة 

بياناٍت دولّية لمقارناٍت دولّية، ولي�س 

بياناٍت وطنّيًة لتغيُّراٍت في ال�شيا�شات 

على م�شتوى البلد.

ثّمَة اإدراٌك متزاِيد لَكْون الإلمام بالقراءة 

والكتابة َينطوي على مجموعٍة كاملة من 

المهارات، من التمييز المبدئي للكلمة 

ذ  اإلى مهاراٍت تحليلّية اأرفَع م�شتًوى. وُينفِّ

معهُد الُيون�شكو للإح�شاء »م�شروَع تقييم 

الإلمام بالقراءة والكتابة ومراقبِته« 

الذي �شُيتيح نظرًة اإلى مهارات القراءة 

والكتابة اأكثَر تف�شيًل وقابلّيًة للمقارنة 

بن�شبٍة كبيرة، من خلل ا�شتخدام 

ِتْقنياٍت م�ْشحّيٍة مبتَكرة لو�شع الإلمام 

بالقراءة والكتابة على م�شاٍر ا�شتمرارّي 

من خم�شة م�شتويات. وقد انطلقت 

بياناُت هذه العملّية واأ�شبحت تتوافر 

تباًعا منذ عام 2008.

2006 Ellis الم�شدر: اقتبا�س من

.www.uis.unesco.orgو

الّتعاريُف الكثيرُة للإلمام بالقراءة والكتابة
الإطار
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طاق  مختلفًة عديدة ينتمي معظُمها اإلى فئتين وا�شعَتيْ النِّ

هما: اأدّلُة الإنجاز واأدّلُة الِحْرمان. وَيعر�س الق�شُم التالي 

بٍة  مركَّ اأدّل��ٍة  بَخْلق  ة  الخا�شّ والإر�شاداِت  المبادئ  بع�َس 

جديدة.

بة بناُء اأدّلٍة مركَّ

بة غايًة في حّد ذاتها. فنظًرا  ل يجوز اعتباُر الأدّلة الُمركَّ

رات،  اإلى اأّن الكثيَر منها اأ�شهُل تف�شيًرا من مجموعة موؤ�شِّ

ينبغي التطلُُّع اإليها كُفَر�ٍس لإطلق مناق�شاٍت ومناَظراٍت 

حول ال�شيا�شات )راجع الإطار 1.9(، دوَن اإغفاِل اأّنها ل 

اإظهاُر  ُيمِكنها  ول  فح�ْشُب  ال�شورة  من  جزًءا  اإّل  ُتظِهر 

َبِبّية. ال�شَّ

َد الأبعاد ل ي�شتطيع  ب اأن َيقي�س مفهوًما متعدِّ ليل الُمركَّ الدَّ

ر منفِرد اأن ُيحيط به وحَده - مْثل الفْقر، والتناُف�شّية،  موؤ�شِّ

التَّنمية  فدليُل  اإل���خ...  الأ���ش��واق،  وَتكاُمل  وال�شتدامة، 

الب�شرّية،  للتَّنمية  الرئي�شّي  ب  الُمركَّ ليل  الدَّ هو  الب�شرّية 

خل. ة والتعليم والدَّ لأّنه َيجمع خ�شائ�َس ال�شحَّ

م تقريُر التَّنمية الب�شرّية  منذ الإنطلق عام 1990، �شمَّ

ر ثلثَة اأدّلٍة مرّكبٍة اإ�شافّية للتَّنمية الب�شرّية  العالميُّ وطوَّ

الفْقر  دل��ي��ُل  وه���ي:  منها،  مختلفًة  ن��واِح��َي  َيقي�س  ك��ي 

بالِجنو�شة،  المرتبُط  الب�شرّية  التَّنمية  ودليُل  الب�شري، 

ومقيا�ُس تمكين المراأة التي يت�شّمن الف�شُل الثاني و�شًفا 

ًل لها ول�شواها. وعلى ِغرار دليل التَّنمية الب�شرّية،  ُمف�شّ

في  البلدان  ترتيب  مهمَة  ل  ُت�شهِّ اأن  الأدّل��ة  ُو�ْشع هذه  في 

وقابًل  مفيًدا  يكون  ق��د  فما  المعالم.  لتحديد  عملّيٍة 

على  كذلك  يكون  ل  قد  العالمّي،  الم�شتوى  على  للقيا�س 

الم�شتوى الوطنّي.

بب، ا�شتعمَلت ِفَرُق تقارير التَّنمية الب�شرّية على  لهذا ال�شَّ

َمرِّ ال�شنين اأدّلًة مرّكبة وعّدلْتها لكي َتعِك�س ق�شايا وطنّيًة 

ى تقريُر كو�شتاريكا للتَّنمية الب�شرّية عام 2005  تق�شّ

النواحيَّ المو�شوعّيَة والّذاتّية لأمن المواطنين.

جَمع فريُق التقرير بياناٍت كّمّيًة ونوعّية لتقييم تاأثير انعدام 

ت البياناُت من م�شٍح  الأمن على التَّنمية الب�شرّية، وا�شُتِمدَّ

�ْشرة.
ُ
وطني عن الأمن �شمل 2400 اأ

ت�شّمن الم�ْشح اأ�شئلًة عن مجموعٍة وا�شعة من الهموم الأمنّية، 

دهم )اأي  و�ُشِئل الُمجيبون عن المخاطر التي َيَرْون اأّنها تُتهدِّ

لب اأو وقوِعهم �شحّيَة �شرقة  �س لل�شَّ ت�شّوِرهم لخطر التعرُّ

المنازل والمحال(، اإلى اأمنهم الج�شديِّ والعاطفي و»الجْن�شي« 

�ٍس اأو اعتداٍء جن�شي(.  �س لتحرُّ )اأي ت�شّوِرهم لخطر التعرُّ

ا عن نظرتهم اإلى اأداء قوات  و�ُشِئل الُمجيبون في الم�ْشح اأي�شً

ِحْفظ الأمن العام، والّنظاِم الق�شائي، ونظاِم العقوبات، 

خرى كترتيبات الأمن الخا�شة. 
ُ
بالإ�شافة اإلى عنا�شَر فاعلٍة اأ

خرى م�شتوى اندماج الُمجيبين في الجوار 
ُ
وتناولت اأ�شئلة اأ

)اأي الم�شاركَة في تنظيماٍت محّلّية 

من اأيِّ نوع( ومقداِر ثقتهم في 

جيرانهم.

ر جديد للأمن  َتّم احت�شاُب موؤ�شِّ

الب�شري على م�شتوى كّل كانتوٍن من كانتونات البلد البالِغ 

عدُدها 81. اإ�شافًة اإلى ذلك، ا�شُتخِل�س دليٌل للتَّنمية 

الب�شرّية لكّل كانتون با�شتعمال دليِله للأمن الب�شري. ومّكنت 

اأدّلُة الأمن الب�شريِّ الكانتونّيُة الحكوماِت والمجتمعاِت 

المحلّيَة من تحليل اأو�شاعها، وتحديِد التحديات، وتطويِر 

ا�شتراتيجّياٍت وُخَطِط عمل. ويجري حاليًّا اقتراُح مبادراٍت 

جديدة لتنظيم امتلك الأ�شلحِة النارّية وتخفي�ِس م�شتوى 

العنف �شدَّ الّن�شاء. وَيرجع الف�شُل في ذلك، جزئيًّا، اإلى 

رته. العمل البتكارّي لجمع بياناِت التقرير ومنا�شَ

الم�شدر: تقريُر كو�شتاريكا للتَّنمية الب�شرّية عام 2005.

 الأمن الب�شري
ُ

كو�شتاريكا: قيا�ص
الإطار
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"ل ي�ستطيع اأيُّ دليٍل اأن يكون اأف�سَل من البيانات 
َة هي لتح�سين  التي َي�ستعملها. لكّن هذه الُحجَّ

ليل". البيانات، ولي�س للتخلّي عن الدَّ

لعام 1992 العالمي  الب�شرّية  التَّنمية  –تقريُر 
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الخطوُة الأولى: ا�شتخداُم نموذٍج نَظرّي

بة اأن َترتكز على نموذٍج نَظري ُي�شاعد  ينبغي للأدّلة الُمركَّ

نات والتف�شيِر العام، كما  على توجيه عملّيِة اختيار المكوِّ

الِقَيم  َفْهُم  لُيمِكن  بة  الُمركَّ الأدّلة  ت�شنيف  على  ُي�شاعد 

ليل  الدَّ تق�شيُم  ويجب  ومناق�شُتها.  نات  للمكوِّ الكامنِة 

ها  ب اإلى مجموعاٍت ثانوّية قد ل تكون م�شتقّلًة بع�شُ الُمركَّ

عن بع�ٍس اإح�شائيًّا. ومن ال�شرورّي اأن ُي�شاِهم في هذه 

الخطوة اإلى اأق�شى حدٍّ ممكن خبراُء واأطراٌف معنيُّون، 

ُيُك�ِشب متانًة  ُيعتَرف بُوجهات النظر المتعّددة ما  بحيث 

من  يكون  وقد  رات.  الموؤ�شِّ ولمجموُع  المفهومّي  للإطاُر 

اختيار  معاييِر  تحديد  ب�شاأن  الأفكار  تباُدُل  ا  اأي�شً المهّم 

رات الأ�شا�شّية. الموؤ�شِّ

الخطوُة الثانية: اختياُر المتغيِّرات

رات التي َت�شتند  بة اإل بقْدر قّوة المتغيِّ ل قّوَة للأدّلة الُمركَّ

اأ�شا�س  رات على  المتغيِّ اإليها. مثاليًّا، ينبغي اختياُر هذه 

الزمنّية،  و�شلحّيِتها  التحليلّية،  و�شّحِتها  ملءمتها، 

خرى ذاِت �شلة. ويتعّين 
ُ
واإمكاِن الو�شول اإليها، وعوامَل اأ

البياناُت  تتوافر  ل  عندما  بديلة  ��راٍت  م��وؤ���شِّ ا�شتعماُل 

عْبر  رات  الموؤ�شِّ دّق��ة  من  ُق  التحقُّ يجب  كما  المطلوبة، 

تتطّور  اأن  ال�شروريِّ  ومن  والح�شا�شّية.  التراُبط  تحليل 

تطراأ  التي  الّتح�شينات  مع  ودّقُتها  بة  الُمركَّ الأدّلة  نْوعّيُة 

رات. على جْمع البيانات وازدياِد دّقة الموؤ�شِّ

نات الخطوُة الثالثة: تحليُل المكوِّ

غيِر  كثيرة  ناٍت  بمكوِّ بة  الُمركَّ الأدّل���ُة  ر  ُت��ط��وَّ ما  كثيًرا 

رٍة ب�شورٍة كافية، بما في ذلك ما َيَمّت اإلى العلقات  ُمف�شَّ

المتبادَلِة في ما بينها. وُيمِكن ا�شتعماُل اأ�شاليَب تحليلّيٍة 

ناِت الرئي�شّية، وتحليِل العوامل،  مختلفة مْثل تحليل المكوِّ

دليٍل  اأبعاُد  كانت  اإذا  ما  ل�شِتبيان  العنقودّي  والتحليِل 

ا اأم ل. ومن المهّم اإجراُء تحليٍل  مرّكب متوازنًة اإح�شائيًّ

ٍر واحد  رات، اأو عملياٍت َت�شمل اأكثَر من متغيِّ ِد المتغيِّ متعدِّ

المتعّددة  رات  المتغيِّ ذا  الّتحليَل  اأّن  ُرْغ��م  م��ّرة،  كّل  في 

ناٍت �شغيرة لن تكون له خ�شائ�ُس اإح�شائّيٌة معروفة.  لعيِّ

ناُت متراِبطًة بقّوٍة في ما بينها، كما  ويتعيَّن اأّل تكون المكوِّ

الإطار  )راج��ع  فائقة  عنايًة  ب  مركَّ دليٍل  بناُء  يتطّلب 

بة عادًة بياناٌت كثيرة،  1.10(. وَتكمن خلَف الأدّلة الُمركَّ

البياناِت  اأنَّ  اإلى �شكاًوى من  الأحيان  يوؤّدي في بع�س  ما 

الق�شايا،  هذه  �شْرح  من  بدَّ  ول  »م��ه��َدرة«.  اأو  »ُمخّباأٌة« 

ب.  الُمركَّ للدليل  نِة  المكوِّ الفْردّية  رات  الموؤ�شِّ ومناق�شِة 

خاطٌئ،  والُمدَخلت  الُمخَرجات  رات  موؤ�شِّ بين  فالجمُع 

راٍت فْردّيٍة اإيجابّيٍة و�شلبّية اإلى  ي ا�شتخداُم موؤ�شِّ وقد يوؤدِّ

بياناٍت  وجود  تف�شيُر  مثًل  ي�شعب  حيُث   - بْلَبلٍة  اإحداث 

ذاِته.  ب  الُمركَّ ليل  الدَّ في  والفقر،  المتوّقع  العمر  عن 

يعني  اآخر،  �شيٍء  كلِّ  َت�شاوي  المتوّقع، مع  العمر  فازدياُد 

الفْقر  ازدي��اُد  فيما  الب�شرّية؛  التَّنمية  في  زي��ادًة  �شمًنا 

رات الإنجاز  يعني العك�َس تماًما. وَيجعل الجمُع بين موؤ�شِّ

خا�س  ب�شكٍل  �شعًبا  اأمًرا  ب  مركَّ دليٍل  تف�شيَر  والِحْرمان 

اإذا كان التف�شيُر ُي�شتخَدم للمقارنة.

بة وتف�شيِرها  والخطواُت التاليُة هاّمٌة لبناء الأدّلة الُمركَّ

.)Nardo et al. 2005a(

بة بر�شائَل م�شلِّلٍة  من الممِكن اأن َتبعث الأدّلة الُمركَّ

�ِشيء 
ُ
ب�شاأن ال�شيا�شات اإذا كانت مبنّيًة ب�شكٍل واٍه اأو اإذا اأ

تف�شيُرها. فهي قد:

اأو لل�شيا�شات؛  تب�شيطّية  ا�شتنتاجاٍت  اإلى  �ُتوؤّدي  �•
�ُي�شاء ا�شتعماُلها، مثًل لدعم �شيا�شاٍت مرغوٍب فيها،  �•

ولكْن من دون عملّية بناٍء �شّفافة، ومن دون مبادَئ 

اإح�شائّيٍة اأو تنظيرّيٍة �شليمة؛ اأو

رات  الموؤ�شِّ اختيار  حول  �شيا�شيٍّ  لتحدٍّ  هدًفا  �ُت�شبح  �•
والأوزان؛ اأو

وَتزيد  الأبعاد  بع�س  في  خطيرًة  اإخفاقاٍت  ع  �ُتقنِّ �•
�شعوبَة تحديد العمل التَّ�شحيحيِّ الملئم؛ اأو 

َتجاهُل  جرى  اإذا  منا�شبة  غيِر  �شيا�شاٍت  عن  �ُت�شِفر  �•
اأبعاد الأداء التي َي�شعب قيا�ُشها.

.)Nardo et al. 2005( الم�شدر: اقتبا�س من

بة ركَّ
ُ
ات الأدّلة الم

ّ
محدودي

الإطار

1.10
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�شرُحها  يتعيَّن  ذلك،  مع  ّقة.  الدِّ باِلغة  َت�شاُركّيٍة  عملياٍت 

بالتف�شيل وت�شويُغها في جميع الأحوال.

بة ترجيًحا مت�شاوًيا، فُتعطي  َي�شتعمل معظُم الأدّلة الُمركَّ

راِت كلَّها الوزَن ذاَته. وُيمِكن تبريُر هذا الأمر كما  الموؤ�شِّ

َيعك�س  قد  ذلك  لكّن  الب�شرّية،  التَّنمية  دليل  في  َيحدث 

ا معرفًة ناق�شة بالأوزان »الحقيقّية« اأو افتقاًرا اإلى  اأي�شً

الإجماع على بدائل.

رات عْبرها. وكثيًرا ما  ثّمَة ُطُرٌق كثيرة ُيمِكن جْمُع الموؤ�شِّ

 linear( َت�شتخدم تقاريُر التَّنمية الب�شرّية اأ�شاليَب ُطولّية

خرى، كا�شتعمال 
ُ

methods( لجْمعها مًعا، لكّن اأ�شاليَب اأ

دّية، مفيدٌة على نحٍو خا�ّس اإذا  المعايير الهند�شّية والتعدُّ

َي�شتعمل دليُل  راِت الوحداُت ذاُتها. مثًل،  لم َتكن للموؤ�شِّ

فيما  الح�شابّية،  الو�َشطّيَة  لِت  المعدَّ الب�شرّية  التَّنمية 

لِت الو�َشطّيَة الَجْبرّية.  َي�شتعمل دليُل الفْقر الب�شريُّ المعدَّ

لت الو�َشطّية  وُيعطي هذان الأ�شلوبان في احت�شاب المعدَّ

نتائَج مختلفًة. فالأ�شلوُب الح�شابي َيفتر�س تباُدلّيًة كاملة 

ثقًل  الَجْبري  الأ�شلوُب  ُيعطي  فيما  ليل،  الدَّ نات  بين مكوِّ

في  ع��ادًة  وُي�شتخَدم  الُعليا.  الِقَيم  ذاِت  نات  للمكوِّ اأكبَر 

تاأثيٌر  له  �شَيكون  الأو�شع  الِحْرماَن  لأّن  الِحْرمان،  اأدّل��ة 

ال�شغيرة  الِحْرمان  باأ�شناف  ر  يتاأثَّ ولن  ليل  الدَّ في  اأبرُز 

المختار  الأ�شلوُب  يكون  اأن  ويجب  خ��رى. 
ُ
اأ ناٍت  مكوِّ في 

من  تطويُره  جرى  الذي  َظري  النَّ النُُّمّوذج  مع  متنا�ِشًقا 

عملياُت  تكون  اأن  دائًما  يجب  كما  ب؛  الُمركَّ ليل  الدَّ اأجل 

الّترجيح والتجميع جّيدَة الّتوثيق والّتف�شير.

يبة الخطوُة ال�شابعة: تحليُل الح�شا�شّية والرِّ

ة. ففي اأثناء  يبة ذا اأهمّيٍة خا�شّ ُيَعّد تحليُل الح�شا�شّية والرِّ

ُل اإلى فْر�شياٍت وِخياراٍت  بة، يتعّين التو�شُّ اأدّلٍة مركَّ بناء 

رات ومعاَيرة البيانات واأ�شاليِب  بالن�شبة اإلى انتقاء الموؤ�شِّ

الّترجيح والتجميع، اإلخ... وقد ل تحظى هذه الِخياراُت 

لَبّث  ُتبنى  بة  الُمركَّ الأدّلَة  اأّن  بما  ولكْن،  جماعي؛  بَقبوٍل 

ر�شائِل �شيا�شات، ل يجوز الطعُن في اأهمّيتها على اأ�شا�س 

يبة  هذه الِخيارات فح�ْشب. »ي�شتطيع تحليُل مزيٍج من الرِّ

ر  الموؤ�شِّ �شلبة  اختبار  على  ُي�شاعد  اأن  والح�شا�شّية 

ينبغي للدليل اأّل يكون متراِبًطا بقوٍة مع اأيِّ مكّوٍن بذاته. 

ُي�شاف اإلى ذلك، اأّن �شْرَط التراُتب يجب اأن ُيطبَّق حيُث 

ليل. ُيوؤّدي ازدياُد المن�شوب اإلى زيادة قيمة الدَّ

الخطوُة الرابعة: ا�شتن�شاُب بياناٍت ناق�شة

من المهّم تف�شيُر �شبب نْق�س البيانات. ولأنَّ من الممكن 

اإلى  الناق�شة  البيانات  في  الختيار  مغالطاُت  ت��وؤّدَي  اأن 

�شْطب  اإل��ى  اإّم��ا  ع��ادًة  المحلِّلون  َيعمد  النتائج،  ت�شوي�س 

ا�شتن�شاب  اإلى  واإّم��ا  البيانات،  منظومة  من  كّليًّا  الحالة 

عة للقيام بذلك، يتعيَّن  البيانات. ومع وجود ِتْقِنياٍت متنوِّ

لبة لهذا الغر�س. ْقنيات ال�شّ على المحلِّلين ا�شتعماُل التِّ

الخطوُة الخام�شة: توحيُد مقايي�س البيانات

ب  مركَّ لدليٍل  نِة  المكوِّ رات  الموؤ�شِّ عن  ر  ُيعبَّ ما  كثيًرا 

بوحداِت قيا�ٍس مختلفة، فَيتعّين جْعُلها مطاِبقًة للقاعدة 

الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  معظُم  وَي�شتعمل  تجميِعها.  قبَل 

لقيا�س  ر  موؤ�شِّ بناء  في  التالي  المقايي�س  توحيد  اأ�شلوَب 

التَّنمية اأو الإنجاز:

نيا دة = القيمُة الخا�شُة بالمنطقة – القيمة الدُّ القيمُة الموحَّ

المدى )الأق�شى – الأدنى(  

�شْفٍر  بين  ي��ت��راوح  وه��و  وح���دٌة،  اأع���له  ر  للموؤ�شِّ لي�شت 

ينبغي  مختلفة،  ل�شنواٍت  بة  مركَّ اأدّلٍة  بناء  وعند  وواحد. 

نيا والق�شوى الم�شتخَدمِة في توحيد المقايي�س  للِقَيم الدُّ

م. ُد التقدُّ اأن تكون ثابتًة كي ُيمِكن ر�شْ

خرى 
ُ
بة التي َت�شمل قيا�شاٍت للحرمان واأ في الأدّلة الُمركَّ

)�شوف  واح��د  العدد  من  ر  الموؤ�شِّ ط��رُح  يجب  للإنجاِز، 

وواح���د(،  �شفٍر  بين  المحت�َشبة  ��رات  ال��م��وؤ���شِّ ك��لُّ  تكون 

ر  موؤ�شِّ  -  1  = الِحْرمان  ر  لموؤ�شِّ دة  الموحَّ القيمَة  اأّن  اأي 

الِحْرمان.

الخطوُة ال�شاد�شة: التَّرجيُح والّتجميع

اأدّلٍة  بناء  في  الم�شتخَدمِة  الأوزان  لم�شاألة  المهّم  من 

فالأوزاُن  �شراحًة.  اأو  ْمًنا  �شِ وا�شحة،  تكون  اأن  بة،  مركَّ

الحالت  بع�س  في  َتعك�س  وق��د  ِقَيمّية،  اأحكاًما  َتعك�س 

اأو  وطنّي  نقا�ٍس  عْبَر  بلٌد  اأو  اإقليٌم  بلَغها  التي  »القيمَة« 
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م�شدٍر  كّل  فْح�س  على  القدرُة  وثانيهما،  ِتها،  ومعقوليَّ

يبة غياَب البيانات،  يبة. واإذا كان الم�شدُر الأكبُر للرِّ للرِّ

ق�شّيٍة  تكوين  على  ُت�شاعد  اأن  ال��ق��درُة  ه��ذه  ت�شتطيع 

الح�شا�شّية  قيا�شاُت  وُتمّثل  اأف�شل.  بمعلوماٍت  للمطالبة 

ب  ر الُمركَّ يبة في الموؤ�شِّ مدى ما ُيمِكن اأن ُتنَق�س اإليه الرِّ

يبة. واأف�شُل �شبيٍل ُيمِكن عْبره تبياُن  نِق�س م�شدُر الرِّ
ُ
اإذا اأ

الِمْحوَرين،  ذو  البيانيُّ  الر�شُم  هو  يبة  الرِّ تحليل  نتائج 

ب والمحوُر  ليل الُمركَّ حيث ُيظِهر المحوُر العمودي ِقَيَم الدَّ

يبة. الأفقي كلَّ م�شدٍر للرِّ

الخطوُة الثامنة: �شالٌت بمتغيِّرات اأُخرى

ربُطها  ُيمِكن  مفاهيَم  لقيا�س  عادًة  بة  الُمركَّ الأدّلُة  ُتبنى 

الممار�شات  ومن  ًدا.  جيِّ معروفٍة  بظواهَر 

بين  المتباَدلة  العلقة  فح�ُس  الح�شنة 

التف�شيرّية  ال��ق��درة  لقيا�س  رات  المتغيِّ

البيانّيُة  الر�شوُم  تكون  ما  وكثيًرا  للدليل. 

ال��م��ت��ق��اِط��ع��ة اأف�������ش���َل ط��ري��ق��ٍة لإظ��ه��ار 

الّتراُبط.

الخطوُة التا�شعة: تفكيُك الأدّلة 

بة الُمركَّ

بة على تو�شيع  ُي�شاعد تفكيُك الأدّلة الُمركَّ

الأ�شا�شّية  العنا�شر  اإلى  والعودِة  التحليل 

بو�شائَل من بينها تحديُد م�شاهمة كلٍّ من 

نة للدليل. رات المكوِّ الموؤ�شِّ

ا، ينبغي لعملّية تفكيك  في هذه الحالِة اأي�شً

توثيًقا  قًة  موثَّ تكون  اأن  بة  الُمركَّ الأدّل���ة 

مناق�شًة  الثاني  الف�شُل  ويت�شّمن  ًدا.  جيِّ

اإ�شافّية لدليل التَّنمية الب�شرّية و�شواه من 

بة. الأدّلة الُمركَّ

�س.  نف�ُشه،  )الم�شدر  ّفافّية«  ال�شَّ وتح�شيِن  ب  الُمركَّ

تحليًل  يت�شّمن  اأن  يبة  الرِّ تقييم  لأ�شلوب  وينبغي   .)81

�شموِل   )i التالية:  بالعوامل  ب  الُمركَّ ليل  الدَّ تاأثُّر  لكيفّية 

رات الثانوّية وا�شتبعاِدها، ii( الأخطاِء في البيانات  الموؤ�شِّ

 )iv ،ُخطِط ال�شتن�شاب )iii ،وتقديِر النحراف القيا�شّي

اأ�شاليِب توحيد المقايي�س، v( ُخَطِط الّترجيح المختلفة، 

vi( خطِط التجميع المختلفة، vii( ا�شتعماِل ِقَيٍم مختلفٍة 

للأوزان.

اأّوُلهما،  اآخ��ران؛  ا�شتعمالِن  يبة  والرِّ الح�شا�شّية  لتحليل 

َيعرف  بحيُث  يبة  للرِّ حدوٍد  و�شع  على  الم�شاعدة  اإمكاُن 

رات  الموؤ�شِّ في  و�شُعها  ُيمِكنهم  التي  الثقة  مدى  القّراُء 
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فًة عن ِن�َشب  التَّنمية الب�شرّية. وت�شّمن التحليُل بياناٍت م�شنَّ

مقارناٍت  اأجرى  كما  الِعْرق؛  بح�َشب  بالجامعات  اللتحاق 

ود  مع الوليات المتحدة الأميركّية، م�شتنِتًجا اأّن ن�شبَة ال�شُّ

في   2.5( البرازيل  في  جامعّية  �شهاداٍت  على  الحائزين 

وُد في الوليات  �شبُة نْف�ُشها التي اأحرزها ال�شُّ المئة( هي النِّ

الحائزين على  ي�س  البِّ ن�شبُة  1947. وكانت  المتحدة عام 

�شهادٍة جامعّية في البرازيل عام 2001 )10.2 في المئة( 

ن�َشح بالّت�شنيف
ُ
لماذا ي

في  ه��ام��ًة  م�شاهماٍت  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  م  ُت��ق��دِّ

اأنواع الّلم�شاواة من خلل التحليل  ت�شليط ال�شوء على 

راُت المو�شوعة على الم�شتوى  الّت�شنيفّي. ول ُتفيد الموؤ�شِّ

اإمكانها  في  اأّن  غير  ول��ّي��ة،  ال��دَّ للمقارنات  اإّل  الوطنّي 

لكّن  ما.  لبلٍد  دة  محدَّ واأول��وي��اٍت  م�شكلٍت  اإلى  الإ�شارَة 

ت�شنيَف البيانات هامٌّ بالن�شبة اإلى جميع التقارير للك�شف 

ل  عن ذلك النوع من الّتوزيع الوطنّي الداخلّي الذي ُي�شكِّ

عامًل حا�شًما في �شياغة ال�شيا�شات الوطنّية.

َين�شب تقريُر التَّنمية الب�شرّية الدوليُّ قيمًة و�َشطّيًة واحدة 

من دليٍل مرّكب اإلى جميع الأفراد المقيمين في بلٍد ما، 

 .)Kirman 1992( »الفْرد »التَّمثيلّي اإلى  م�شيرًة بذلك 

ع  المتوقَّ والعمِر  بالتعليم،  الو�َشطّية  القيمُة  هذه  وتتعّلق 

وبما  ّن.  لل�شِّ اعتباٍر  دوَن  خل  الدَّ ومتو�شط  ال��ولدة،  عند 

اأّن هذا  اأن يكون را�شًدا. غير  ُبدَّ من  اأّن للفْرد دخًل، ل 

الرا�شَد التمثيلي ل يمتلك مهنًة اأو جْن�ًشا، ويعي�س في كلِّ 

مكاٍن في البلد. فحقيقُة الأمر اأّن الأفراَد �شْمن بلٍد واحد 

لي�شوا متماِثلين جميًعا.

الُجْغرافّية  للتق�شيمات  راٍت  موؤ�شِّ الت�شنيُف  �س  ُيخ�شِّ

غرى في البلد، وللمجموعات الإثنية والأقلّيات، ولكلٍّ  ال�شُّ

خرى )راجع 
ُ
خل، وت�شنفياٍت اأ من الجن�َشْين، وطبقاِت الدَّ

الجدول 1.1(. مثًل، في ُو�ْشع مقارنٍة بين مجموعات اإثنية 

الهتمام؛  اإلى  حاجًة  المجموعات  اأ�شّد  هي  ما  ُتبّين  اأن 

كما ُي�شاعد ت�شنيُف البيانات على المقارنة بين البلدان. 

وقد يكون لبلَدين دليُل التنميٍة الب�شرّيٍة ذاُته، لكّن التوزيَع 

يختلف على الأرجح داخل كلٍّ منهما. وت�شتطيع المقاَرناُت 

تطّورت  كيف  ُتظِهر  اأن  فة  الُم�شنَّ البيانات  بين  منّية  الزَّ

يُمغرافّية. ال�شورُة الدِّ

في البرازيل، حّلل تقريُر التَّنمية الب�شرّية لعام 2005 اأْوُجَه 

خل والتعليم وال�شّحة والتوظيف  الّلم�شاواة الإثنية في الدَّ

وَد في البرازيل ُيواِجهون  والإ�شكان والعنف، وا�شتنتج اأّن ال�شُّ

نظر  ُوجهة  من  المجالت  هذه  جميع  في  اأق�شى  اأو�شاًعا 

دّية. فقد 
ْ
لِت الو�َسطيَة. اأُِحّب الحالَة الفر ه المعدَّ

َ
"اأكر

يتناول رجٌل �ستَّ وَجباٍت في يوٍم ثمَّ ل يتناول اأيَّ 

ا من  ًل و�َسطيًّ وْجبٍة في اليوم التالي، ما يعني معدَّ

ثالث وَجباٍت في اليوم. لكّن هذه لي�ست طريقًة 

جيِّدًة للعْي�س".

  –LOUIS D. BRANDEIS (MASON 1946, P. 145)

اأبعاٌد مكانّية

وطنّية

اإقليمّية

محلّية

م�شتوى ق�شم في منطقة 

اأو حي

َمِدينّية/ريفية

فيحيٌّ َمِدينّي/غيُر  حيٌّ �شَ

فيحي �شَ

خ�شائ�ُس فردّية

الجن�س

الفئُة الُعْمرّية

المجموعُة الإثنية

الأطفال

كباُر ال�شّن

ُمهاِجٌر/غيُر ُمهاِجر

خل الدَّ

الُخم�س الثرّي

خطِّ الفْقر )فوَق خطِّ 

الفْقر/ تحَت خطِّ الفْقر(

التعليم

الّتح�شيل )مدر�شٌة ابتدائّية، 

مدر�شٌة ثانوّية، جامعة(

الإلماُم بالقراءة والكتابة

الِعمالة

القطاع )زراعة، �شناعة، 

خدمات(

ال�شفُة الوظيفّية 

)نظامّية، غيُر نظامّية(

اأبعاٌد محتَملٌة اأُخرى

خرى
ُ
مجموعاُت اأقلّياٍت اأ

زاع مناطُق ُعْر�شٌة للنِّ

خرى 
ُ
طبقاٌت اقت�شادّيٌة اأ

تحتاج اإلى توجيٍه �شيا�شات 

ة خا�شّ

الم�شدر: اقتبا�ٌس من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائّية 2005.

�شنيف/التفكيك الجدول 1.1: اأبعاُد التَّ
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لُة وطنيًّا با�شتخدام بياناٍت  بة والمعدَّ ُتحَت�شب الأدّلُة الُمركَّ

مجموعٍة  ك��ّل  ومعاملِة  المطلوب،  الُبعد  في  نات  للُمكوِّ

التَّنمية  )تقريُر  منف�شًل  بلًدا  كانت  لو  كما  فة  م�شنَّ

كبير  اإلى حدٍّ  ُي�شبه  بما   ،)1993 لعام  العالميُّ  الب�شرّية 

التَّنمية  بدليل  العالميُّ  الب�شرّية  التَّنمية  تقريُر  يفعله  ما 

اأن  اأّوًل  العملّيُة  َكْونّي. وتتطّلب هذه  الب�شرّية على �شعيٍد 

رات  الموؤ�شِّ ُو�ْشع  وفي  للمجموعة.  لًة  ممثِّ البياناُت  تكون 

فة ا�شتعماُل جزٍء فْرعيٍّ من البيانات الم�شتخَدمِة  الُم�شنَّ

راٍت وطنّيٍة اأو عالمّية تاأتي في اأحياٍن  عادًة في اإنتاج موؤ�شِّ

مثًل،  تمثيلّية.  �شفٍة  ذاَت  تكون  ل  قد  ُم�شوٍح  من  كثيرة 

المعي�شة  م�شتوياِت  قيا�س  درا�شَة  َي�شتعمل  بحٌث  كان  اإذا 

ذاَت  عادًة  البياناُت  تكون  ولّي،  الدَّ البنُك  اأجراها  التي 

�شفٍة تمثيلّية على م�شتوى الأقاليم والقطاعات الَمِدينّية/

البيانات  ه��ذه  ا�شتعماَل  اأّن  غير  والِجنو�شة.  يفّية  الرِّ

في  مقيمٍة  اإثنية  مجموعاٍت  عن  ��راٍت  م��وؤ���شِّ ل�شتخراج 

البياناِت  لأّن  خاطئ،  اأم��ٌر  هو  البلد  من  نائيٍة  مناطَق 

وكما  المجموعات.  هذه  تمثيَل  الأرج��ح  على  �س  �شُتخفِّ

الهاتف  عبَر  م�ْشٍح  بياناُت  ُجِمعت  اإذا  اآخ��ر،  مثاٌل  ُيبيِّن 

فاإن  بكامله،  البلد  في  ما  لأم��ٍر  كدللٍة  ُت�شتعمل  لكّنها 

النتيجَة �شتكون على الأرجح ُق�شوًرا في التمثيل وارتكاَب 

اأخطاء. ففي الكثير من البلدان النامية ُي�شتبَعد اأن َيمتلك 

يفّية خطوًطا هاتفّية، �شاأُنهم في  النا�ُس في المناطق الرِّ

�شاء والفقراء. ذلك �شاأُن النِّ

�شبة التي حّققها البي�ُس في الوليات المتحدة في  مماثلًة للنِّ

ينّيات القرن الع�شرين. اأوا�شط �شتِّ

م�شتوى  على  التقارير  م��ن  �شل�شلٌة  ق��ّدَم��ت  م�شر،  ف��ي 

المحاَفظات اأّوَل �شورٍة متكاملة لأو�شاع التَّنمية المحلّيِة 

الراهنة. وُتنِتج قاعدُة معلوماٍت مفتوحٌة للبحث خرائَط 

وء على م�شتويات النُُّمّو المختلفة على  لت�شهيل ت�شليط ال�شَّ

رات التَّنمية الب�شرّية. وُت�شتعَمل الآَن  اأ�شا�س عدٍد من موؤ�شِّ

م�شاواة التي اأبرزتها قاعدُة المعلومات كدليٍل  ظواهُر اللَّ

وحدًة   58 في  الموارد  تخ�شي�س  ق��راراُت  به  َت�شتهدي 

اإدارّيًة تابعًة للمحافظات.

الو�شع  على  التباُينات  من  معيَّنة  اأن��م��اٍط  درا���ش��ُة  َتعتمد 

الوطنّي للبلد. ففي البلدان ال�شغيرة، على �شبيل المثال، قد 

ي الفواِرق بين المناطق اأو بين الأرياف  ل َيُهّم كثيًرا تق�شّ

خرى كتلك المتعلقِة بالنتماء 
ُ
والمدن. وقد َترجع تباُيناٌت اأ

الإثني اأو الجن�س اإلى معتَقداٍت ثقافّية، فتكون اأكثَر نْفًعا في 

الك�شف عن التحّديات الراهنة في مجال التَّنمية الب�شرّية.

فة ُ�شنَّ
بع�ُص الّتحذيرات ب�شاأن الأدّلة الم

فة، من المهمِّ التزاُم جانب  عند التعاُمل مع البيانات الُم�شنَّ

 .)1.11 الإط��ار  )راجع  موا�شيع  ب�شعة  بخ�شو�س  الحذر 

لكّنها  الّت�شنيف،  عملّية  على  عامة  ب�شورٍة  هذه  وتنطبق 

بة. ة بالن�شبة اإلى تفكيك الأدّلة الُمركَّ ذاُت اأهمّيٍة خا�شّ

يحتاج الّت�شنيُف اإلى مهارٍة 

وبيانات. وفي ما يلي بع�ُس العتبارات 

العامة التي ُت�شاعد على تجنُّب 

الأخطاء: 

تكون  َلرّبما  حقيقّيٌة؟  الأرقاُم  �هل  �•
الر�شالُة التي ُتعطيها الأرقاُم 

مختلفًة عن التجربة اليومّية، ولذا 

ُق من �شّحة الأرقام  من المهمِّ التحقُّ

في واقع الأمر.

�هل الأدّلُة قابلٌة للمقاَرنة دوليًّا؟ هل  �•
راٍت م�شاِبهٌة  َت�شتخدم الأدّلُة موؤ�شِّ

رات الأدّلة العالمّية؟ اإذا  لموؤ�شِّ

في، هل جرى تف�شيُر  كان الردُّ بالنَّ

الختلفات؟ فقد تكون لتعاريف 

الأدّلة ذاِتها معاٍن مختلفٌة بين بلٍد 

واآخر اأو ما بين وحداٍت اإقليمّية 

غرى بح�َشب البيانات الم�شتعَملة. �شُ

الُف�شلى  الإقليمّية  الوحدُة  هي  �ما  �•

للّت�شنيف، علًما اأّنه كّلما انخَف�س 

الم�شتوى ازداد الخطاأ؟

حا�شم  عامٌل  هو  البيانات  �َتوافُر  �•
لتقرير المدى الذي ُيمِكن الُم�شيُّ 

اإليه في الّت�شنيف.

وطنّيٍة  مراتَب  في  الت�شنيَف  �َتجنَّب  �•
ا. اإذا كانت البياناُت فّجًة جدًّ

الّت�شنيف. منهَج  بو�شوٍح  �ِا�ْشَرح  �•

ات في الّت�شنيف
ّ
بع�ُص المحدودي

الإطار

1.11
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َلرّبما تكون الم�شادُر البديلة للبيانات قد و�ّشَعت التغطيَة 

لة  المف�شَّ المعلومات  اإلى  عادًة  َتفتقر  لكّنها  الُجْغرافّية، 

اأحوال المعي�شة، الّلزمِة لإ�شدار بياناٍت حول مدى  عن 

انت�شار الفْقر وعمِقه.

لهذه  اأدقَّ  تقديراٍت  اإج���راَء  للفْقر  خريطٍة  ر�شُم  وُيتيح 

المتوافرِة  لة  المف�شَّ المعلومات  من  با�شتفادته  الظاهرة 

�َشرّية، ف�شًل عن التغطية ال�شاملة 
ُ
في بيانات الُم�شوح الأ

َيعتمد  ذلك،  ولتحقيق  ّكانّية.  ال�شُّ الإح�شاءات  لبيانات 

المناطق  في  التقرير  اأ�شاليب  على  الفْقر  خريطة  ر�شُم 

للفْقر  تقديراٍت  لإنتاج  ُت�شتعَمل  اأ�شاليُب  وهي  ال�شغيرة؛ 

في مجتمعاٍت محّلّيٍة �شغيرة - اأي ما يتراوح بين 1,000 

هذه  وم��ي��زُة   .)1.12 الإط����ار  )راج���ع  ���ش��رة 
ُ
اأ و5,000 

فاه التقديرّية  الأ�شاليب اأّنها ُتنتج فتراِت ثقٍة لقيا�شات الرَّ

ها للتحّقق من م�شداقّية التقديرات. التي ُي�شتطاع فح�شُ

بعد ذلك ُيمِكن عر�ُس البيانات في خرائَط ُتبرز الأماكَن 

َع التي ُيحَتَمل اأن يتحّقق  التي َيترّكز فيها الفْقر والموا�شِ

فيها اأكبُر تاأثيٍر ل�شيا�شات تخفي�س الفْقر. )راجع ال�شكل 

ري، �شي�شتطيع را�ِشمو  ل هذا العْر�س الَب�شَ 1.2(. وبف�شْ

من  َة  الُم�شتَمدَّ ال�شتنتاجاِت  ب�شرعٍة  يَرْوا  اأن  ال�شيا�شات 

البيانات.

تطويُرها  يجري  اأو  الفْقر،  خرائط  تطويُر  ج��رى  وق��د 

��ا، ف��ي اأك��ث��َر م��ن 30 ب��ل��ًدا ن��ام��ًي��ا. وي��ت��وّل��ى »مركُز  ح��ال��يًّ

الكثير  تجميَع  الأر���س«  لعلوم  ولّية  الدَّ المعلومات  �شبكة 

)راجع: الفْقر  خرائط  اإعداد  في  المنَجزة  الأعمال  من 

 

.(www.ciesin.columbia.edu/povmap/index.html

ال��ّن��وع م��ن التحليل، من  اإل��ى م��ح��دودّي��ات ه��ذا  ون��ظ��ًرا 

ال�شتهلك  على  المعتِمدة  الفْقر  خرائِط  جمُع  المهّم 

وُيمِكن  والمناِفذ.  والُفَر�س  فاه  للرَّ خ��رى 
ُ
اأ راٍت  موؤ�شِّ مع 

كبيرة  مجموعٍة  على  للح�شول  مختلفة  بعملّياٍت  القياُم 

والتعليمّية،  ّيُة  ال�شحِّ الم�شتوياُت  بينها  رات،  الموؤ�شِّ من 

التَّحتّية وخدماٍت  الِبْنية  اإلى  الو�شول  واإمكانّيُة  والإثنية، 

خرى، ونوعّيُة الّتربة، والإيكولوجيا. على �شبيل 
ُ
عمومّيٍة اأ

ّكان عامٌل  ال�شُّ فْرعّية من  لفئٍة  الأمثل  الحجم  اإّن معرفَة 

ليل، اإْذ كّلما انخَف�س م�شتوى التَّ�شنيف  هامٌّ لحت�شاب الدَّ

البياناُت  تكون  اأن  وبديهيٌّ  الخطاأ.  احتمالُت  ازدادت 

ا�شُتخِرجت  التي  البيانات  اأنظمة  من  اأ�شغَر  فُة  الُم�شنَّ

 
َ
نٍة، فاإّن الخطاأ منها. لهذا، اإذا كان المرُء يتعامل مع عيِّ

الَعْيني �شيكون اأعظَم و�شتزداد �شعوبُة تقييم الختلفات 

والتِّجاهات.

ثانًيا، في حين َيك�شف الت�شنيُف تبايناٍت، فقد ل تكون هذه 

تتَّ�ِشم المقاطعاُت  الكاملة. ففي ال�شين، مثًل،  ال�شورَة 

بم�شاحاتها ال�شا�شعة، وقد ل ُيمِكن الإلماُم بالمدى الكامل 

للتباُينات على م�شتوى المقاطعة الواحدة. 

ثالًثا، من المهمِّ معرفُة المدى الذي ُيمِكن اأن يذهب اإليه 

ناِت  منيُّ لت�شنيف اأّي دليٍل اأّن المكوِّ التَّ�شنيف؛ والمعنى ال�شّ

اأن تكون موجودًة على م�شتوى الّت�شنيف. فَت�شنيُف  يجب 

خل  دليل التَّنمية الب�شرّية، مثًل، يحتاج اإلى بياناٍت عن الدَّ

ع. وتتوّفر البياناُت الخا�شة بالتعليم  والتعليم والُعْمر المتوقَّ

في اأحياٍن كثيرة، وهي تمثيلّيٌة على م�شتوياٍت مْثل المناطق 

لكّن  اإلخ...  الإثنية،  والأبعاِد  والِجْنو�شة  يفّية  الَمِدينّية/الرِّ

وفي  ع��ادًة.  متوافرٍة  غيُر  ع  المتوقَّ والعمر  خل  الدَّ بياناِت 

�شاء  اقت�شادّياِت كفاٍف كثيرة، ل تتوافر بياناٌت عن دْخل النِّ

راعة اإّل بالتَّخمين اأو الفترا�س. العاملت في الزِّ

ٌة للّت�شنيف
ّ
 خريطة الفْقر: ِتْقني

ُ
ر�شم

اأبحاِث  مجموعُة  ابتكرْتها  التي  الفْقر  خ��رائ��ُط  ُت��َع��ّد 

اقت�شاديات التَّنمية التابعُة للبنك الدولّي، اأدواٍت مفيدًة 

ال�شيا�شات  رة  منا�شَ جهود  وجْعِل  البيانات  لعْر�س  ا  جدًّ

فّعالًة وهاِدفة.

اإّل  بالفقر  ُة  الخا�شّ البياناُت  تتوافر  ل  كثيرة،  بلداٍن  في 

تمثيلّيًة  لتكون  عموًما  مِة  الم�شمَّ �َشرّية؛ 
ُ
الأ الُم�شوح  من 

على  فقط  الأحيان  بع�س  وفي  الوطنّي،  الم�شتوى  على 

ُم�شوٍح  ت�شنيُف  ُيمِكن  ما  فنادًرا  الوطنّي.  دوَن  الم�شتوى 

كن، مثًل. من هذا النوع ِبح�َشب مكان ال�شَّ
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الأولّية،  ّية  اإلى مراكز الرعاية ال�شحِّ الو�شول  اإمكانياِت 

التغطية  وذاِت  الأف��ق��ر  المناطق  ا�شتهداف  عْبر  رّبما 

ّيِة الأدنى. ال�شحِّ

ق الأنماَط الإقليمّية  المثال، ُيمِكن الجمُع بين خريطٍة ُتوثِّ

الأولّية  ّيِة  ال�شحِّ الرعاية  مراكز  اإل��ى  الو�شول  لُفَر�س 

ال�شتهلك.  اأ�شا�س  على  محَت�شبٍة  للفْقر  خريطٍة  وبين 

على  ال�شيا�شات  را�ِشمي  الخريطَتين  جمُع  ُي�شاعد  وقد 

تو�شيع  اإلى جهود  الأْولوّية  اإعطاء  اتخاذ قراٍر عن كيفّية 

يحتاج بناُء خريطٍة للفْقر اإلى 

ل لم�شدَرْين من م�شادر  تحليٍل مف�شَّ

�َشري 
ُ
البيانات، هما: الم�ْشح الأ

ّكاني. والإح�شاُء ال�شُّ

ع م�شدرا البيانات لتدقيٍق  ُيخ�شَ

بالِغ الدقة في المرحلة الأولى من 

التحليل، وَيتّم الك�شُف عن مجموعٍة 

رات الم�شتركة. والغر�ُس  من المتغيِّ

راٍت على  من ذلك هو اكت�شاُف متغيِّ

فٍة بالطريقة ذاِتها  �ْشرة ُمعرَّ
ُ
م�شتوى الأ

�َشري والإح�شاِء 
ُ
في كلٍّ من الم�ْشح الأ

ّكاني. ال�شُّ

في المرحلِة الثانية، ُت�شتخَدم بياناُت 

الم�ْشح لتطوير �شل�شلٍة من النماذج 

الإح�شائّية َتربط بين ال�شتهلك 

رات  للفْرد الواحد ومجموعِة المتغيِّ

الم�شتركة التي ُك�ِشف عنها في الخطوة 

ال�شابقة. وَت�شمل هذه المرحلُة تقريَر 

نماذج ال�شتهلك القت�شاد القيا�شّي 

راٍت على  بالتزاُمن مع ا�شتخدام متغيِّ

�ْشرة والمجتمِع المحلّي. 
ُ
م�شتوَييْ الأ

وَيتّم في العادة تقريُر نماذَج مختلفٍة 

لكّل طبقٍة في منظومة بيانات الم�ْشح 

�َشري، مع تفريقها اإلى مناطَق ريفّيٍة 
ُ
الأ

وَمِدينّية اإّن اأمَكن ذلك. وُتجرى فحو�ٌس 

ع عدٌد كبير من  ت�شخي�شّية، وُيخ�شَ

الموا�شفات لختبارات.

في المرحلة النهائّية، ُتطبَّق تقديراُت 

ُطر المحت�َشبة في المرحلة ال�شابقة 
ُ
الأ

ّكاني وُت�شتعَمل للتنبُّوؤ  على الإح�شاء ال�شُّ

با�شتهلك كّل اأ�شرة في الإح�شاء 

ر ِكْنْچوا جاْو  ّكاني. وقد طوَّ ال�شُّ

)Qinghua Zhao( من مجموعة اأبحاث 

اقت�شادياِت التَّنمية التابعِة للبنك الدولّي 

 )POVMAP2( »2برنامَج »پوْڤماپ

الحا�شوبيَّ لهذه المرحلة )لإنزال 

المعلومات مّجاًنا، )راجع:

 

.)http://research.worldbank.org

 
ٌ
اأ عندما يتواَفر قيا�ُس ا�شتهلٍك ُمَتَنبَّ

به لكّل اأ�شرٍة في الإح�شاء، ُيمكن 

تقديُر قيا�شاٍت اإجمالّية للفْقر )و/اأو 

�َشر 
ُ
لعدم الم�شاواة( لمجموعٍة من الأ

في الإح�شاء. وعندما َيكتِمل ر�شُم 

خريطة الفْقر لجميع المناطق في 

البلد، ُيمِكن اإ�شقاُط قواعد البيانات 

المنَتجِة التي ُتوّفر تقديراٍت للفْقر 

والّلم�شاواة )واأخطاَءها القيا�شّية( 

في م�شتوياٍت مختلفة من الّت�شنيف 

الجغرافي على الخرائط الُجْغرافّية 

با�شتخدام اأ�شاليِب ر�ْشم الخرائط 

لنظام المعلومات الُجْغرافّية. وَي�شمل 

ذلك ا�شتعماَل برنامٍج حا�شوبّي لأنظمة 

المعلومات الُجْغرافّية مْثل »اآْرْكْڤُيو« 

)ARCView( الذي َيدمج المعلوماِت 

في الإحداثيات الُجْغرافّية للمواقع، مْثل 

المقاطعات اأو تق�شيماِتها، فيما ُينِتج 

منهُج ر�ْشِم خرائط الفْقر تقديراِت 

الفْقر والّلم�شاواة.

من م�شادر الُهموم المْنهجّية في ر�ْشم 

خرائط الفْقر اأّن المنظومَة الم�شتَركة 

�َشرّية لن تكون كافيًة 
ُ
رات الأ للمتغيِّ

للإحاطة بالتاأثيرات الُجْغرافّية غيِر 

المر�شودة، مْثل الأحوال المناخّية 

راعّية، اأو َنْوعّية اإدارة الحكم  الزِّ

المحلّي، اإلخ... وقد تكون لهذه العوامل 

اأهمّيٌة كبيرة باقيٌة للتنّبوؤ بال�شتهلك 

�َشري. وفي اإطار 
ُ
على الم�شتوى الأ

الجهد المبذول لتوفير بدائَل لهذه 

العوامل الغائبة عن الملحظة، كثيًرا 

ما يكون الدمُج مفيًدا، مْثل دمِج 

بياناٍت ُجِمعت منف�شلًة عن مقاطعٍة اأو 

اأحِد تق�شيماتها في كلٍّ من الإح�شاء 

�َشري. ومن الممكن 
ُ
ّكانّي والم�ْشح الأ ال�شُّ

اأن َت�شتمل هذه البياناُت المتعّلقُة 

بم�شتوى اإحدى تق�شيمات المقاطعة 

على ِمْروحٍة وا�شعٍة من المتغيِّرات 

)مْثل بناِء المدار�س، واأرقاِم الإنفاق 

ر الِبْنية التَّحتّية،  الحكومي، وَتوفُّ

ّكانّية، اإلخ...(. والتقديراِت ال�شُّ

الم�شدر: Peter Lanjouw، مجموعُة اأبحاث 

ولّي. اقت�شاديات التَّنمية، البنك الدَّ

بع�ُص اأ�شاليب التقدير في المناطق ال�شغيرة لخرائط الفْقر
الإطار

1.12
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تاأتي  وتحليِلها،  البيانات  ج��ْم��ع  م�شيرة  ان��ط��لق  بعد 

القيا�س  ق�شايا  على  التركيُز  وه��ي  الثانية؛  ال��خ��ط��وُة 

الب�شرّية.  التَّنمية  تقرير  في  دٍة  محدَّ بموا�شيَع  المتعّلقِة 

البيانات  ا�شتعمال  عن  توجيهاٍت  الثاني  الف�شُل  وُيقّدم 

رات لأبعاٍد مختارة من قيا�س التَّنمية الب�شرّية. والموؤ�شِّ

خاتمة

تعريًفا  الّتمهيدي  الُكتيِّب  هذا  من  الأول  الف�شُل  م  ق��دَّ

العملّية  الخطوات  بع�َس  د  وح��دَّ الإح�شائّية  بالمبادئ 

التي ينبغي النتباُه اإليها في عملّية اإعداد تقرير التَّنمية 

وعّية  الب�شرّية - بدًءا بالتاأّكد من وجود اآلّياِت �شمان النَّ

لجْمع  ال�شارمة  الإج���راءات  اإل��ى  وُو���ش��وًل  الإح�شائّية، 

وِتْقنّياُت  بة  الُمركَّ الأدّل����ُة  ��ر  وُت��وفِّ وتحليِلها.  البيانات 

اأدواٍت  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرق  لأع�شاء  الّت�شنيف 

الو�َشطّيِة  عَة بالمعّدلت  الُمقنَّ َتك�شف ظواهَر الّلم�شاواة 

ِخياراِت  عليها  �شون  ُيوؤ�شِّ مو�شوعّيًة  واإثباتاٍت  الوطنّية، 

رة. ال�شيا�شات ور�شائَل المنا�شَ

يفي
ِّ
 خريطٍة للفْقر الر

ُ
ال�شكل 1.2: الإكوادور: ر�شم

اأظهرت خرائُط الفْقر في الإكوادور اأّن 

رق من اأ�شل 400  الكاْنُتوناِت الواقعَة في ال�شَّ

كاْنُتون في البلد اأفقُر من �شواها. وعندما 

رات  قارن فريٌق من الخبراء نتائَج موؤ�شِّ

الحتياجات الأ�شا�شّية مع النتائج الم�شتَمّدة 

ر لل�شتهلك الُكلِّي )ُمحت�َشٍب من  من موؤ�شِّ

درا�شة قيا�س م�شتوى المعي�شة(، تبّين لأع�شاء 

راِت الحتياجات الأ�شا�شّية التي  الفريق اأّن موؤ�شِّ

ا  ا�شَتخدَمت بياناٍت فّجًة لم َتُكن دقيقًة جدًّ

)Hentschel et al. 2000(. وا�شتنَتجوا باأّنه اإذا 

فون  كان الهدُف الو�شوَل اإلى الفقراء كما ُيعرَّ

بح�َشب م�شتويات ال�شتهلك، فِمن المحتَمل 

ُب الموارد مرتفًعا بن�شبٍة كبيرة  اأن يكون ت�شرُّ

ء الناجِم عن ا�شتعمال  ب�شبب ال�شتهداف ال�شيِّ

رات الحتياجات الأ�شا�شّية دوَن غيرها، ما  موؤ�شِّ

يعني اأّن ذلك �شيكون باهَظ الُكلفة للحكومة.

الم�شدر: Elbers et al 2002، �س 44.

يفي بح�َشب الكْاُنتون: الفْقر الرِّ

تعداد الروؤو�س وثغرة الفقر

وؤو�سُثغرُة الفْقر َتعداُد الرُّ

المناطُق الُم�شنَّفُة 

كالأفقر با�شتخدام 

ُثغرة الفْقر

دليُل ُثغرة 

الفْقر

دليُل َتعداد 

وؤو�س الرُّ

ل بيانات

المناطُق الُم�شنَّفُة 

با�شتخدام َتعداد 

وؤو�س الرُّ
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  هل ح�َشب الفريُق ح�شاًبا لمغاَلطاٍت محتَملة في جْمع 

رت هذه المغاَلطاُت؟ البيانات وَتعداِدها؟ وهل ُف�شِّ

وهل  العهد؟  حديُث  �ُشّكانيٌّ  اإح�شاٌء  البلد  لدى    هل 

ا�شُتخِدم هذا الإح�شاُء، اإن ُوِجد؟

بين  الّتباُيناِت  وَدول��ّي��ة  وطنّيٌة  م�شادُر  رت  َف�شَّ   هل 

راِت المحت�َشبة من قبل؟ الإح�شائّيات والموؤ�شِّ

  اإذا كان الفريُق َيعتزم اإجراَء مقارناٍت مع مرور الوقت، 

َد من اأّن البياناِت قابلٌة فعًل للمقارنة؟ هل تاأكَّ

  اإذا كان الفريُق َي�شتخدم خرائَط فْقر َت�شتعمل اأ�شاليَب 

اتَّخذ  وه��ل  ذل��ك؟  في  خبراَء  ا�شت�شار  هل  التقرير، 

البياناِت  اأّن  من  د  للتاأكُّ اللزمَة  الإج��راءاِت  الفريُق 

قابلٌة للمقارنة بين الم�شادر؟

باع    هل حاول الفريُق على امتداد العملّية اأن ُينادي باتِّ

وتح�شيِن  البيانات،  جْمع  في  �شّفاِفّيًة  اأكثَر  مْنهجّيٍة 

التوثيق، وتوحيِد المعايير بين وكالت جْمع البيانات؟

اأجل  من  بنْف�شه  َة  الخا�شّ بياناِته  َيجمع  الفريُق  كان  اإذا 

التقرير:

  هل ا�شتنَفد الخبراُء الإح�شائيُّون في الفريق م�شادَر 

البيانات الموجودَة �شابًقا؟

فٌة بو�شوح؟   هل غاياُت جْمع البيانات ُمعرَّ

بِلغت هذه الأ�شباُب اإلى فريق/وكالِة جْمع البيانات 
ُ
  هل اأ

والهيئاِت الإح�شائّيِة الوطنّية؟

في  المنهُج  �ُشِرح  هل  البيانات،  نوع  على    بالعتماد 

التقرير؟

ُع البيانات
ْ
جم

بمنّظمة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فريُق  اتَّ�شل    هل 

خرى في 
ُ
الإح�شاء الوطنّية والوكالِت الإح�شائّيِة الأ

البلد/المنطقة؟

مَّ اأع�شاُء هذه الوكالت َذُوو الأهلّية اإلى ُع�شوّية    هل �شُ

فريق التحليل؟

كافية،  وب�شرّيٌة  مالّيٌة  م��وارُد  للعملّية  �شت  ُخ�شِّ   هل 

وف�شحٌة زمنّيٌة ملئمة؟

  هل للفريق الُمختاِر الخبرُة الإح�شائّيُة الملئمُة في 

هذا ال�شاأن؟

لت مجموعٌة اإح�شائّيٌة ا�شت�شارّية لتزويد فريق    هل �ُشكِّ

تقرير التَّنمية الب�شرّية باإر�شاٍد ِتْقني؟

جِرَيت مراجعاٌت الأقران الإح�شائّية؟
ُ
  هل اأ

بلداٍن  تجارب  من  ال�شتفادة  في  الفريُق  ر  َفكَّ   هل 

خرى؟
ُ
اأ

موجودًة  للبيانات  م�شادَر  َي�شتخدم  الفريُق  ك��ان  اإذا 

�شابًقا:

قاعدة  في  الَفْوقّية  البيانات  اإل��ى  الفريُق  رج��ع    هل 

البيانات؟

زٌة بعناية؟ نُة في البيانات مرمَّ   هل الأجوبُة المت�شمَّ

َتعدادها،  ووح��داُت  ومقيا�ُشها،  البيانات،  َتواُتُر    هل 

وعملّيُة اختيارها، وتغطيُتها، معروفٌة؟

  هل هناك و�شوٌح ب�شاأن اأ�شلوب جْمع البيانات والم�شتوى 

الذي ُجِمعت عليه؟

ةٌ:
ّ
قائمةٌ مرِجعي

اإحالةٌ �شريعة

ت�شمل القائمُة المرِجعّيُة التاليُة الق�شايا الهامَة في الف�شل الأول.



31

1

ة
ّي
ر

�ش
ب
ال

ة 
ي
م

ن
َّ لت

 ا
ل

ي
حل

 ت
ي

ف
ٌة 

ي
ئ
شا

�
ح

 اإ
ُئ

د
با

م

بة لإطلق نقا�ٍس ولْفِت    هل َي�شتخدم الفريُق اأدّلًة مركَّ

انتباه الراأي العام؟

ت�شنيُف البيانات

خرى 
ُ
  هل ُت�شنَّف البياناُت بح�َشب الجن�س ومجالٍت اأ

من ال�شتبعاد، حيث َي�شمح بذلك َتوافُر بياناٍت جديرٍة 

بالثقة؟

فِة  رات الُم�شنَّ   هل البياناُت الكامنة خلَف هذه الموؤ�شِّ

ُتمثِّل ب�شكٍل �شحيح الفئاِت الثانوّيَة التي َت�شفها؟

  هل من الممكن اإجراُء مقارنٍة مكانّية لهذه الإح�شائّيات 

فة؟ هل َتمَّ ذلك؟ الُم�شنَّ

  هل من الممكن اإجراُء مقارنٍة زمنّية لهذه الإح�شائيات 

فة؟ هل َتّم ذلك؟ الُم�شنَّ

  هل اعُتِرف بالحاجة اإلى مزيٍد من البيانات والتحاليِل 

كَتو�شيٍة  ال��ح��اج��ُة  ه��ذه  لت  �ُشجِّ وه��ل  فة،  الُم�شنَّ

لل�شيا�شات؟

التقريُر  ن  مِّ �شُ ه��ل  البيانات،  ن��وع  على    بالعتماد 

َة بالنتائج؟ التَّنبيهاِت الإلزامّيَة الخا�شّ

ها
ُ
تحليُل البيانات وتف�شير

وعّية  النَّ الأ�شاليب  من  مزيًجا  الفريُق  ا�شتخدم    هل 

ّية لتوجيه التقرير وتنويِره؟ والكمِّ

  اإذا ا�شُتخِدمت اأ�شاليُب القت�شاد القيا�شّي، هل ا�شتعان 

ين؟ الفريُق بباِحثين ُمخت�شِّ

  هل ُعلِّلت م�شادُر الخطاأ/�ُشِرَحت بو�شوح؟

ر كاأمٍر �شَبَبّي؟   هل تاأّكد الفريُق من اأّن الّترابَط ل ُيف�شَّ

وَء على الق�شايا    هل ُت�شلِّط البياناُت والتَّحليلُت ال�شَّ

ا  يًّ اقت�شادِّ الم�شتبَعدة  المجموعاُت  بها  تتاأّثر  التي 

و�شيا�شيًّا واجتماعيًّا؟

بة ركَّ
ُ
بناُء الأدّلة الم

بٍة جديدة؟ ع نموذٌج َنَظريٌّ لبناء اأدّلٍة مركَّ   هل ُو�شِ

ب وا�شحٌة؟ ليل الُمركَّ   هل الغايُة من الدَّ

ًدا،  فٌة جيِّ بة ُمعرَّ نة للأدّلة الُمركَّ راُت المكوِّ   هل الموؤ�شِّ

وُملئمٌة، وُمتاحة؟

نة؟ رات المكوِّ   هل ُحلِّلت العلقاُت المتباَدلة بين الموؤ�شِّ

  هل �ُشِرَحت خّطُة الّترجيح والتجميِع ب�شورٍة كافية؟

جِرَيت تحاليُل ح�شا�شّيٍة وِريبة؟
ُ
  هل اأ

بُة وُحلِّلت؟ راُت الُمركَّ   هل ُنوِق�َشت الموؤ�شِّ





ة
ّ
اأبعاٌد مختارة لقيا�س التَّنمية الب�شري

الف�شُل الثاني
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الف�شُل الثاني:

ة
ّ
اأبعاٌد مختارة لقيا�س التَّنمية الب�شري

ظّلت م�شتوياُت رفاه البلدان ُتقا�س بمفاهيم النُُّمّو القت�شادّي اأو زيادِة الناتج الإجمالّي للفْرد على امتداد ُعقوٍد من 

اأو�شاع  النُُّمّو القت�شادي بتح�شين  اأظهر ف�شُل  بال�شتقامة و�شهولِة ال�شتعمال،  الّنهُج  يتمّيز هذا  الزمن. وفي حين 

ا بالتَّنمية الب�شرّية. ن�شبٍة كبيرة من النا�س في بلداٍن عديدة، الحاجة اإلى قيا�ٍس اأكثَر �شموًل ُيحيط اأي�شً

الّنا�س  حول  يتَمْحَور  كَنهٍج  الب�شرّية،  التَّنمية  نموذَج  اإّن 

ُيقلِّل  ل  ياِتهم،  وُحرِّ الب�شر  ُق��درات  تو�شيع  على  ��ز  وُي��ركِّ

اأّن  غيَر  والإن��ت��اج؛  خل  الدَّ م�شتويات  ارت��ف��اِع  اأهمّية  من 

للتَّنمية ولي�شت »غاياٍت« لها.  َد »و�شائَل«  ُتعَتبر مجرَّ هذه 

فالتَّنمية الب�شرّية تهتّم بخْلق بيئٍة ي�شتطيع النا�ُس فيها اأن 

روا كامَل ُقدراتهم الكامنة، واأن َيعي�شوا حياًة منِتجًة  ُيطوِّ

ومبِدعة بما يّتفق مع احتياجاتهم واهتماماتهم.

على  التميهدي  الكَتيِّب  ه��ذا  م��ن  الأول  الف�شُل  رّك���ز 

تقاريُر  اإليها  تحتاج  التي  والبياناِت  الإح�شائّية  المبادئ 

التَّنمية الب�شرّية. وَي�شتعر�س هذا الف�شُل اأ�شاليَب لقيا�س 

على  ُيناِق�س  كما  الب�شرّية،  التَّنمية  من  مختارٍة  جوانَب 

وجه التحديد اأموًرا هي التالية:

وقيا�ُشها؛ الب�شرّية  التَّنمية  �نْهُج  �•
دة؛ المتعدِّ الأبعاد  ذو  �الفْقر  �•

الب�شرّية؛ للتَّنمية  القت�شادّية  �الأبعاُد  �•
الب�شرّية؛ للتَّنمية  الِجنو�شُة  �نواحي  �•

الب�شرّية؛ والتَّنمية  �البيئُة  �•
خرى للتَّنمية الب�شرّية ذاُت �شلٍة بَڤْيرو�س نْق�س 

ُ
�اأبعاٌد اأ �•

واإدارِة  الب�شري،  والأم��ِن  الب�شرّية/الآْيدز،  المناعة 

الحكم.

فاإّنها  الب�شرّية،  للتَّنمية  كلَّها هاّمٌة  الأموَر  اأّن هذه  ورْغم 

ِفَرُق  ع  ُت�شجَّ الأ�شكال. لذلك  باأّي �شكٍل من  �شاملًة  لي�شت 

خرى ذاِت �شلٍة 
ُ
تقارير التَّنمية الب�شرّية على تحليل اأبعاٍد اأ

الوطنّية وبراِمجها، م�شتخِدمًة في ذلك  التَّنمية  بُخَطط 

مجموعًة من المقايي�س.

ه
ُ
ة وتطوُّر

ّ
تاريُخ نموذج التَّنمية الب�شري

زِة  كما وَرد في الف�شل الأول، َيرجع تاريُخ التَّنمية الُمركِّ

الإغريقي  الفيل�شوف  اإلى  تقديٍر،  اأقلِّ  على  النا�س،  على 

اأّن  على  �شدد  الذي  الميلد(،  قبل  اأِر�ْشطو )384-322 

َيُهّم  اإّل و�شيلًة لغر�ٍس اآَخر. لذلك، فاإّن ما  الثروَة لي�شت 

الب�شرّية  التَّنمية  لتح�شين  خل  الدَّ ا�شتخدام  كيفّيُة  هو 

على  الحكُم  وينبغي   .)Fukuda-Parr et al. 2004(

نجاحات الترتيبات ال�شيا�شّية واإخفاقاِتها من منظوِر ما 

نونها. ن النا�َس من عْي�س الحياة التي ُيثمِّ اإذا كانت ُتمكِّ

عالُم  ٍة  وبخا�شّ اآَخ��رون،  رون  مفكِّ كّرر  العهد،  ذلك  منُذ 

القت�شاد ال�شيا�شي اآَدم �ْشميث، هذه الفكرَة، على الّرغم 

الخطاب  على  ُمَهيِمًنا  اأ�شبح  القت�شادي  النُُّمّو  اأّن  من 

اأّن  ّيِة  فْر�شِ اإل��ى  النُُّمّو  على  التركيُز  وا�شتَند  ْنَموي.  التَّ

منافَعه �شوف »تت�شّرب نزوًل« ب�شورٍة تلقائّية ِلَت�شل اإلى 

على  ا  بًّ ُمن�شَ التَّنمية  تركيُز  وكان  �شين.  والمهمَّ الفقراء 

النُُّمّو، في حين  الت�شنيع وال�شتثمارات كو�شيلٍة لتحقيق 

كان دوُر النا�س في التغيير ُيَقيَّم باأقلَّ مّما ي�شتحّق؛ الأمُر 

الذي دفع بلداًنا عديدة اإلى تحقيق ُنموٍّ اقت�شادي، رْغم 

ن. اأّن رفاَه اأكثرّيِة النا�س لم يتح�شَّ
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ٌن  ر نهُج الحتياجات الأ�شا�شّية عن الغاية، لأنه مكوَّ ُيق�شِّ

كافًيا  اهتماًما  ُيعطي  ول  َلعي؛  ال�شِّ التَّقييم  اأ�شا�س  على 

الفقراء  النا�س  ِع  و�شْ مْثل  الحياة،  في  هاّمٍة  لعنا�شَر 

�شين وقدرِتهم على التعبير عن اآرائهم، وعلقاِت  والمهمَّ

ّيِة الختيار، و�ِشوى ذلك. القّوة بين الجْن�شين، وحرِّ

ره  طوَّ مفاهيميٌّ  عمٍل  اإط��اُر  وهو  الُقدرات،  نهَج  اأّن  غيَر 

اأهمّية  على  د  ُي�شدِّ  ،)Amartya Sen( ��ْن  ���شَ اأم��اْرت��ي��ا 

ال�شائع  ال��راأَي  وَيتحّدى  الب�شرّية،  يات  والحرِّ الإنجازات 

ًدا اأّن الب�شَر  خل؛ موؤكِّ ُد ِحرماٍن من الدَّ باأّن الفْقر هو مجرَّ

على حدٍّ  منها  والم�شتفيدون  الب�شرّية  التَّنمية  فاِعلو  ُهم 

في  الأ�شا�شّي  َدْوره���م  اأهمّية  من  ُيقلِّل  اأن  دون  ���ش��واء، 

الإنتاجّية القت�شادّية.

»العمليات«  مختلَف  ال��ُق��درات  نهُج  م  ُيقيِّ

وما  ِفعَله  النا�ُس  ُيريد  الب�شر )ما  في حياة 

الب�شر  وُق��دراِت  َيكونوه(  اأن  اإل��ى  َيطمحون 

هذه  وت�شمل  »العمليات«  هذه  تحقيق  على 

المرء  خ��رى قدرَة 
ُ
اأ اأم��وٍر  بين  الُقدراُت من 

موٍت  من  والنجاِة  دة،  جيِّ تغذيٍة  َنْيل  على 

ِل  والتاأهُّ بالمعرفة،  والت�شلُِّح  تفاديه،  ُيمِكن 

للم�شاَركة في حياة مجتمعه.

الب�شرّية  التَّنمية  عِطَيت 
ُ
اأ  ،1990 عام  في 

اأكثَر  ا  و�شيا�شاِتيًّ يًّا  وكمِّ َمفاهيميًّا  تركيًزا 

الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  بن�ْشر  تما�ُشًكا 

الب�شرّية  التَّنمية  وَتجمع  الأول.  العالِّميِّ 

نهَجيْ الُقدرات والحتياجاِت الأ�شا�شّية، مع 

اإبراٍز اأكبَر لمقدرة الب�شر على عْي�س الحياة 

الِخيارات  وت��ع��زي��ِز  اإليها  َيطمحون  ال��ت��ي 

جذوُر  وتتر�ّشخ  لهم.  المتاحِة  الأ�شا�شّيِة 

اإطار عمل التَّنمية الب�شرّية في الراأي القائِل 

النا�َس  ُي�شاِعد  قد  القت�شادّي  الرخاَء  باأّن 

لكّن  وكفاية،  ّيًة  حرِّ اأكثَر  حياًة  العي�س  على 

خرى - 
ُ
التعليَم وال�شّحة - من بين عوامَل اأ

فالتَّنمية  الب�شر.  يات  حرِّ نْوعّية  في  ران  يوؤثِّ

اأهمل نموذُج النُُّمّو القت�شادي نواحَي هاّمًة من التَّنمية، 

في  الّلم�شاواة  واأوُج��ِه  والَبطالة،  خل،  الدَّ تفاُوتات  مْثل 

مْثل  العاّمة  والخدماِت  المنافع  على  الح�شول  اإمكانّية 

في  كون  ُي�شكِّ اإنمائيُّون  رون  مفكِّ وبداأ  والتعليم.  ال�شّحة 

�شرعّية اعتبار النُُّمّو القت�شادّي المقيا�َس الوحيد لتطوُّر 

الع�شرين، عندما  القرن  ثمانينيات  �شّيما في  ل  ما،  ٍة  اأمَّ

على  الح�شول  ُفَر�ُس  ت  وتردَّ الَبطالة  م�شتوياُت  ارتفعت 

ال�شناعّية.  البلدان  بع�س  في  الجتماعّية  الخدمات 

نْهج  م��ن  ��ْن��َم��وي  ال��تَّ الخطاُب  ل  ت��ح��وَّ ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ 

رئي�شّي على  ب�شكٍل  زت  ركَّ التي  الأ�شا�شّية -  الحتياجات 

خل، والخدماِت العاّمة، والم�شاَركة - اإلى ت�شديٍد على  الدَّ

الُقدرات الب�شرّية.
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ة
ّ
نمية الب�شري دليُل التَّ

بلٍد  لَتطوُّر  المحّليِّ الإجمالي كمعياٍر  الناتج  يعني ُق�شوُر 

م  ما اأّن ثّمَة حاجًة اإلى مقيا�ٍس اأكثَر �شموًل ُيحيط بالتقدُّ

فللتَّنمية  الب�شري.  ف��اِه  وال��رَّ -القت�شادي  الجتماعيِّ

ها اأكثَر من اأبعاٍد  الب�شرّية اأبعاٌد كثيرة، َي�شهل قيا�ُس بع�شِ

ًعا  ُمجمَّ مقيا�ًشا  فه  بَو�شْ الب�شرّية،  التَّنمية  ودليُل  خرى. 
ُ
اأ

َم التَّنمية  للأبعاد الأ�شا�شّيِة للتَّنمية الب�شرّية، ُيقاِرن تقدُّ

دليل  �شياغُة  اعُتِمدت  وق��د  البلدان.  بيَن  ما  الب�شرّية 

العديد  على  الب�شرّية  للتَّنمية  كمقيا�ٍس  الب�شرّية  التَّنمية 

من المرامي، َيحظى المذكوُر منها اأدناُه باأهمّيٍة فائقة:

للتَّنمية  الأ�شا�شّية  الأبعاَد  َتقي�س  راٍت  موؤ�شِّ �تطويُر  �•
الب�شرّية وتو�شيَع ِخيارات النا�س؛ 

رات لإبقاء القيا�س  �اللجوُء اإلى عدٍد محدوٍد من الموؤ�شِّ �•
�شهًل؛ 

الأدّلة  من  الُمفِرط  العدد  بدَل  ب  مركَّ دليٍل  �ت�شميُم  �•
قة؛  المتفرِّ

�خْلُق مقيا�ٍس َي�شمل الِخياراِت القت�شادّيَة والجتماعّية  �•
على ال�ّشواء؛

�الحر�ُس على وجود مقيا�ٍس َمِرن قابٍل للتح�شين تدريًجا  �•
فيما َتظهر النتقاداُت التحليلّية؛

عوة اإلى توفير بياناٍت ملئمٍة  ليل للدَّ �ترتيُب البلدان بالدَّ �•
جْمع  في  وال�شتثماراِت  الب�شرّية،  التَّنمية  ل�شيا�شات 

البيانات وتحليِلها.

�شحًة،  اأف�شَل  حياٍة  عي�س  على  النا�َس  ُت�شاِعد  الب�شرّية 

واأطوَل عمًرا، واأغنى معرفًة. 

اإزاَء هذه الخْلفّية، يجب اأن يكون ال�شاغُل الرئي�شّي لتقارير 

والإقليمّية  والوطنّية،  الوطنّية،  دوَن  الب�شرّية  التَّنمية 

ر في التَّنمية الب�شرّية من عوامَل اجتماعّيٍة،  تحليَل ما ُيوؤثِّ

واقت�شادّية، و�شيا�شّية، وثقافّية، و�شواها.

ة
ّ
نمية للأْلفي ة واأهداُف التَّ

ّ
نمية الب�شري التَّ

ْوا  لو 191 بلًدا عام 2000 في قّمة الأْلفّية وتبنَّ اجتمع ممثِّ

اإلى  ولّي  الدَّ المجتمَع  دعا  الذي  الأْلفّية  اإعلَن  بالإجماع 

والأمن،  بال�شلم،  تتعّلق  نة  معيَّ اأ�شا�شّيٍة  اأهداٍف  تحقيق 

والتَّنمية الب�شرّية الم�شتدامة على نطاٍق عالمي. وت�شمل 

اأ�شواأ  ا�شتئ�شاَل  للأْلفّية  الثمانيُة  الإنمائّيُة  الأه���داُف 

مظاهر الفْقر والجوع، وتحقيَق الم�شاواة بين الجن�َشين، 

المناعة  نْق�س  ڤ��ْي��رو���س  وم��ح��ارب��َة  �����ش��اء،  ال��نِّ وتمكيَن 

وتقويَة  البيئّية،  ال�شتدامة  و�شماَن  الب�شرّية/الآْيدز، 

ال�شراكات العالمّية من اأجل التَّنمية.

الأْلفّية،  قمُة  عنها  اأ�شفرت  التي  المبا�شرة  النتائج  من 

اللزمة  الخطوات  بياناٍت عن  اإ�شدار  د  باأّن مجرَّ الوعُي 

للأْلفّية  التَّنمية  اأهداف  وتحقيِق  الأْلفّية  باإعلن  للوفاء 

الأهداف  لمراقبة  غاياٌت  دت  ُح��دِّ لذا  كافًيا.  يكون  لن 

على  م  ال��ت��ق��دُّ لمتابعة  ��راٌت  م��وؤ���شِّ رت  وُط����وِّ الإن��م��ائ��ّي��ة، 

الم�شتويات الوطنّية )راجع الملَحق 7(.

مع اأّن اأهداَف التَّنمية للأْلفّية ل َتعك�س �شورَة جميع اأبعاد 

لأهداف  منظومٍة  اأ�شمَل  ُتمثِّل  فاإنها  الب�شرّية،  التَّنمية 

التَّنمية الب�شرّية وغاياِتها التي تتبّناها الّدوُل الأع�شاُء في 

ُم نحو تحقيق الأهداف الإنمائّية  الأمم المتحدة. فالتقدُّ

التَّنمية  )تقريُر  الب�شرّية  التَّنمية  نحو  ٌم  تقدُّ هو  للأْلفّية 

الأه��داُف  ر  ُتوفِّ فيما  2005(؛  لعام  العالميُّ  الب�شرّية 

وتقييِمه.  م  التقدُّ هذا  لتحليل  ًدا  جيِّ اإط��اًرا  راُت  والموؤ�شِّ

ٍق  ُمعمَّ تحليٍل  اإج��راُء  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ُو�شع  وفي 

دٍة لبلوغ الأهداف. للقيود، واقتراُح ا�شتراتيجّياٍت محدَّ

َث الهواء...  "ُيح�سي ناتُجنا القوميُّ الإجمالّي تلوُّ
د العنَف لكي َتبيع  والبرامَج التلڤزيونّية التي ُتمجِّ

األعاًبا لأطفالنا. ومع ذلك ل ياأخذ ناتُجنا القوميُّ 

الإجمالي في ُح�ْسبانه �سّحَة اأطفالنا، اأو نْوعّيَة 

تعليمهم، اأو َفرحَة َلْهوهم... اإنه، باخت�سار، َيقي�س 

 التي َتجعل الحياَة جديرًة 
َ
كلَّ �سيء ما عدا الأمور

باأن نْحياها".

الأميركّية الرئا�شة  لنتخابات  ُح  –المر�شَّ
)WWW.JFKLIBRARY.ORG( روبرت ف. كنيدي
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ليُل مقيا�ًشا كامًل �شامًل للتَّنمية الب�شرّية، اإْذ  �لي�س الدَّ �•
للُقدرات. ومن الجوانب  اأبعاٍد  اإّل على ثلثة  ز  ُيركِّ ل 

من  بها  الإلماُم  ُيمِكن  التي  الب�شرّية  للتَّنمية  خرى 
ُ
الأ

خلل البيانات المتوافرة، درجُة احترام النا�س ِلذاتهم 

ّيِتهم ال�شيا�شّية، والهموُم البيئّية، و�شواها. وُحرِّ

في  م  التقدُّ لتقييم  الب�شرّية  التَّنمية  دليُل  م  ُي�شمَّ �لم  �•
التَّنمية الب�شرّية خلل فترٍة زمنّيٍة ق�شيرة، لأّن اثنين 

بالقراءة  الكبار  اإلماَم   - له  نة  المكوِّ رات  الموؤ�شِّ من 

َي�شتجيبان  ل   - الولدة  ع عند  المتوقَّ والعمَر  والكتابة 

لتغيُّرات ال�شيا�شات على المدى الق�شير.

التَّنمية  دليُل  ياأخذ  ل  ما،  لبلٍد  و�َشطّي  مقيا�ٍس  �كاأّي  �•
التَّنمية  ف��ي  ال��ت��ن��ّوع  اأوُج����َه  الُح�ْشبان  ف��ي  الب�شرّية 

التَّنمية  دليُل  لها  ُبلداٌن  وثّمَة  البلد.  داخل  الب�شرّية 

ع  َتوزُّ كيفّية  كثيًرا في  تتباَين  قد  لكنها  ذاُته  الب�شرّية 

بين  واإّما  خ��رى، 
ُ
واأ منطقٍة  بين  اإّما  الب�شرّية،  التَّنمية 

خرى.
ُ
فئٍة اجتماعّية واأ

دِخلت 
ُ
واأ دقيقة  لأبحاٍث  الب�شرّية  التَّنمية  دليُل  ع  خ�شِ

ُ
اأ

عليه تح�شيناٌت على امتداد ال�شنين، ولهذا ال�شبِب اأ�شبح 

لم�شتويات  دة  جيِّ َتماُيٍز  ك��اأداِة  وا�شع  نطاٍق  على  مقبوًل 

لي�س  ذل��ك،  مع  لكّنه،  البلدان؛  بين  الب�شرّية  التَّنمية 

وقد  الب�شرّية.  للتَّنمية  ٍب  مركَّ لمقيا�ٍس  الأ�شمى  النُُّمّوذَج 

بالقْدر ذاِته،  رّبما تكون مقبولًة  خرى، 
ُ
اأ ُتوؤّدي مْنهجياٌت 

�شغيرًة.  ال��ف��وارُق  كانت  اإن  حّتى  رة،  متغيِّ نتائَج  اإل��ى 

وب��ال��ّرغ��م م��ن ه��ذه ال��م��ح��دودّي��ات، ك��ان دل��ي��ُل التَّنمية 

التَّنمية  قا�س حول  النِّ دة في  اأداًة جيِّ زال،  وما  الب�شرّية، 

الب�شرّية، للأ�شباب التالية ب�شورٍة رئي�شّية:

مه اإلى ثلثة اأبعاٍد اأ�شا�شّية  ًدا وٌيق�شِّ ط مفهوًما معقَّ �ُيب�شِّ �•
قابلٍة للقيا�س.

الذي  التَّنمية  قيا�س  مفهوِم  تبديل  على  �ُي�شاِعد  �•
المحليِّ  الناتج  من  الفْرد  ة  ح�شّ على  ريًّا  ح�شْ ز  ُيركِّ

الإجمالّي.

�َيجعل تركيُزه على الُقدرات الأ�شا�شّية التي َتعني البلداَن  �•
م على ال�ّشواء اأداًة عالمّيًة  الناميَة وذاَت النُُّمّو المتقدِّ

�شاملة.

غيَر اأّن مركزّيَة دليل التَّنمية الب�شرّية في تقرير التَّنمية 

ليَل ُيمثِّل المقيا�َس  الب�شرّية العالمّي ل تعني �شْمًنا اأّن الدَّ

حاليًّا،  ُيقا�س  كما  ليُل،  فالدَّ الب�شرّية.  للتَّنمية  الأف�شَل 

ن منها هي التالية: ا، والأبعاُد التي يتكوَّ اأ�شا�شيُّ جدًّ

عند  ع  المتوقَّ بالعمر  ُتقا�س  ّية  و�شحِّ مديدٌة  �حياٌة  �•
الولدة؛

�المعرفة، وُتقا�س بمعّدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين  �•
لللتحاق  عة  الُمجمَّ الإجمالّيِة  �شبِة  والنِّ الرا�شدين 

بالموؤ�ّش�شات التعليمّية البتدائّيِة والثانوّيِة والجامعّية؛

ال�شرائّيِة  القّوة  بُمكافئ  ُيقا�س  لئٌق،  معي�شٍة  �م�شتوى  �•
ة الفْرد من الناتج المحّليِّ  ولر الأميركي في ح�شّ للدُّ

الإجمالي )للّطلع على كيفّية احت�شاب دليل التَّنمية 

الب�شرّية، راِجع الملحَق 8(.

دليُل  َيلفت  والتعليم،  وال�شّحة  خل  الدَّ بيَن  ما  بالجْمع 

البلدان  بع�َس  اأنَّ  حقيقِة  اإلى  النتباَه  الب�شرّية  التَّنمية 

الب�شرّية  التَّنمية  ُتبلي في مجال  المنخِف�س  خل  الدَّ ذاِت 

خل المرتفع. ومن  بلًء اأح�شَن من بع�س البلدان ذاِت الدَّ

المحّليِّ  الناتج  من  الفْرد  ة  ح�شّ بين  ُيقاَرن  اأن  المفيد 

التَّنمية  دليل  في  البلد  مرتبِة  وبين  ما  لبلٍد  الإجمالي 

الب�شرّية.

ما محدودّيات دليل التَّنمية الب�شرّية؟

دليٍل  اأيِّ  �شاأُن  ذلك  في  �شاأُنه  الب�شرّية،  التَّنمية  لدليل 

على  ُي�شاِعد  الواقع  هذا  واإدراُك  محدودّياته؛  ب،  مركَّ

ال�شتخدام.  في  المبالغِة  اأو  ا�شتخداِمه  اإ�شاءة  تجنُّب 

خرى 
ُ
ُر اأّن اأبعاًدا اأ وعلى ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية َتذكُّ

للتَّنمية الب�شرّية على ال�شعيد الوطنّي قد تكون اأكثَر دللًة 

لأغرا�س تخطيط التَّنمية الوطنّية؛ كما يِجب در�ُس هذه 

اإتاحُة البيانات وم�شداقيُتها.  الأبعاِد حيُث َت�شمح بذلك 

الب�شرّية  التَّنمية  دليل  محدودّيات  ا�شتعماُل  ا  اأي�شً يجب 

البيانات  َت��واُف��َر  ن  ُتح�شِّ م���وارَد  بتخ�شي�س  للمناداة 

ب�شورٍة  الب�شرّية  التَّنمية  َم  تقدُّ وُتراِقب  وم�شداقّيَتها، 

اأف�شل.

َت�شمل محدودّياُت دليل التَّنمية الب�شرّية ما يلي:
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ر كَمْعَلَمْين للهدف، لكّن التغيُّراِت في معالم الأهداف  متغيِّ

ن الفهم،  جعَلت المقاَرناِت الزمنّيَة م�شتحيلًة. ومع تح�شُّ

الجدول  وُيبيِّن  رئي�شّية.  تح�شيناٌت  ليل  الدَّ على  دِخلت 
ُ
اأ

2.1 التغيُّراِت التي حدَثت بح�َشب ت�شل�ُشلها الزمني.

ة مع الظروف 
ّ
نمية الب�شري مواءمةُ دليل التَّ

ة
ّ
الوطني

راٍت  موؤ�شِّ ا�شتعماُل  المهّم  من  العالمّي،  الم�شتوى  على 

اإجراء  ُبغيَة  الب�شرّية  التَّنمية  دليل  لحت�شاب  ��دة  م��وحَّ

ل المتواِفُر  مقاَرناٍت بين البلدان؛ في حين يجب اأن ُي�شكِّ

من البيانات دوَن الوطنّية، على الم�شتوى الوطنّي، دليًل 

خل الَفْرديِّ  رات. مثًل، ُيمِكن ا�شتخداُم الدَّ لختيار الموؤ�شِّ

التَّنمية الب�شرّية. مناق�شة  على  ع  �ُي�شجِّ �•
فيما  ناِفعة،  مناف�شٍة  في  الّدخول  على  البلداَن  �َيحفز  �•
لتقييم  الب�شرّية  التَّنمية  دليل  اإلى  الحكوماُت  َتنظر 

اأدائها بالمقاَرنة مع جيرانها.

ُر دليل التَّنمية الب�شرّية تطوُّ

 ،1990 ع��ام  منذ  الب�شرّية  التَّنمية  دليُل  َيتطّور  فيما 

ومنَهِجّيِته،  التحليلّي،  ب��اإط��اره  �شارم  نحٍو  على  ق  ُيدقَّ

وبياناِته. مثًل، عندما ُعِر�س دليُل التَّنمية الب�شرّية للمّرة 

ُن  الأولى، كان مبنيًّا على منظور للِحْرمان؛ كما كان مكوِّ

ًرا واحًدا فقط هو اإلماُم  ن متغيِّ التح�شيل التعليمي يت�شمَّ

خُل ُمدَرًجا على  الكبار بالقراءة والكتابة، بينما كان الدَّ

جميع الم�شتويات. وقد ا�شُتعِمل حدٌّ اأق�شى وحدٌّ اأدنى لكّل 

ة
ّ
نمية الب�شري ة في دليل التَّ

ّ
الجدول 2.1: تح�شيناٌت رئي�شي

ال�شنةالتح�شين

ليل انعطافًة اإيجابّية 11991. تّمت مراجعُة اأ�شلوب الح�شاب لإعطاء الدَّ

عطي اإلماُم 
ُ
ٍن ثاٍن لت�شكيل التح�شيل المدر�شي. واأ �شيف العدُد الأدنى من �شنوات الّدرا�شة كُمكوِّ

ُ
2.  اأ

ُط عدد �شنوات الدرا�شة وزَن ُثُلٍث واحد. الكبار بالقراءة والكتابة وزَن ُثُلَثْين، ومتو�شِّ

1991

د َدْخٌل �شنويٌّ اأدنى قْدُره 5000 دولٍر اأميركي للفْرد في ال�شنة. وا�شتَند هذا القراُر اإلى فْر�شّيٍة  3.  ُحدِّ

خل لَيبِنَي  فه ُع�شًوا في المجتمع العالمي، يحتاج اإلى ما ل َيقّل عن ذلك الدَّ ، بَو�شْ تقول اإّن كلَّ �شخ�سٍ

خُل الذي يتجاوز الحدَّ الأدنى بناًء على �شيغٍة جد تناُزلّية. ل الدَّ قدراٍت اأ�شا�شّية. وُعدِّ

1991

حِة خلل ال�شنوات ال� 25  رات وِقَيِمها المرجَّ هات المتغيِّ يَفت ِقَيٌم ُدنيا وُق�شوى على اأ�شا�س َتوجُّ �شِ
ُ
4.  اأ

القادمة.

1994

عِة لللِتحاق بالموؤ�ّش�شات التعليمّية على  �شبة الإجمالّية المجمَّ ُط �شنوات الدرا�شة محلَّ النِّ ع متو�شِّ 5.  ُو�شِ

رورة  َة بالح�شاب الأّول لم َتُكن بال�شَّ الم�شتويات البتدائّيِة والثانوّيِة والجامعّية لأّن البياناِت الخا�شّ

َتعك�س الواقع.

1995

ًدا اإلى  دِخل في عام 1991 كان مت�شدِّ
ُ
خل بالكامل لأّن التعديَل الذي اأ عيد ا�شتعماُل �شيغة اإدراج الدَّ

ُ
6.  اأ

خل في  د التعامُل مع الدَّ ر. وُي�شدِّ ط ُعوِقَبت من دون مبرِّ خل المتو�شِّ درجِة اأّن بلداًنا كثيرًة من فئة الدَّ

قوا م�شتًوى  خل لُيحقِّ دليل التَّنمية الب�شرّية الآَن على اأّن النا�َس ل يحتاجون اإلى قْدٍر لُمتناٍه من الدَّ

ل قيمُته نزوًل بالمعالجة الح�شابّية قبل اإدخاله اإلى دليل التَّنمية  خل، ُتعدَّ لئًقا للحياة. وفيما يزداد الدَّ

الب�شرّية.

1999

.Jahan in Fukuda-Parr et al. 2004 :الم�شدر
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اأو  الوطنّية  للتَّنمية  اإ�شافّيٍة  اأو  هامٍة  بجوانَب  ُتحيط  اأدل��ٍة 

الإقليمّية. لأمثلٍة على الأدّلة المكيَّفة، راِجع الإطار 2.1.

نْوعّيَة  �س  ُيعرِّ اأن  الب�شرّية  التَّنمية  دليل  لتعديل  يجوز  ل 

الت�شنيف  عملّية  خ��لل  ٍة  وبخا�شّ ُبهات،  لل�شُّ البيانات 

م الإطاُر 2.2 مثاًل على الطريقة التي َحلَّ بها اأحُد  )ُيقدِّ

البيانات ب�شورٍة  الب�شرّية م�شكلِت  التَّنمية  تقارير  ِفَرق 

الناتج  تقديُر  يكون  اأن  مثًل  الممكن  فمن  خ��ّلق��ة(. 

على  الأطفال  ع/وَفياِت  المتوقَّ والعمِر  الإجمالي  المحليِّ 

ًدا يجب اأن يقوم به خبراء.  نيا عمًل معقَّ الم�شتويات الدُّ

ع عند الولدة  وقد ا�شتعا�س بع�ُس البلدان عن العمر المتوقَّ

رِة على اأ�شا�س اأنظمة ت�شجيل  ِبن�َشب وَفيات الأطفال الُمقدَّ

لأّن  الأ�شلوب محدودّياِته،  لهذا  لكّن  والوَفيات.  الِولدات 

معظم  في  وعّية  النَّ ّيُة  ومتدنِّ مكتِملٍة  غيُر  الأنظمَة  هذه 

الو�شع  الّتقديراُت �شورَة  َتعك�س  النامية. وقد ل  البلدان 

الفعليِّ على الأر�س، ولذا يجب الّتعاُمُل معها بحَذر. في 

جميع الأحوال، من ال�شروريِّ توثيُق الّتعديلت التي ُتدَخل 

من  الفْرد  ة  ح�شّ ب��دَل  �َشرّية 
ُ
الأ الُم�شوح  من  الُم�شَتمّد 

�َشب الإجمالّيِة  الناتج المحليِّ الإجمالي. وُيمِكن اإحلُل النِّ

عة لللتحاق المدر�شي محلَّ ِن�َشٍب �شافية، اأو ِن�َشِب  المجمَّ

في  المدار�س  من  بين  المت�شرِّ لأْخ��ذ  المدر�شي  الّتبّقي 

لُت  ٍة في البلدان التي ترتفع فيها معدَّ الُح�ْشبان، وبخا�شّ

الم�شتفيدة  البلدان  ُو�ْشع  وفي  المدار�س.  من  ب  الت�شرُّ

لتقييم  الُيوَن�ْشكو  معهد  لبرنامج  التجريبّية  المرحلة  من 

ومراقبة اإح�شائيات الإلمام بالقراءة والكتابة اأن َت�شتعمل 

�شبة  ا عن النِّ المقيا�َس الجديد لتقييم مدى الإلمام ِعَو�شً

فيما  والكتابة،  بالقراءة  ين  الملمِّ للرا�شدين  التقليدّية 

ًرا لها )راجع الإطار 1.8(.  ُي�شبح المقيا�ُس الجديد متوفِّ

راٍت مختارة  ومن ال�شروريِّ تحديُد معالِم اأهداٍف لموؤ�شِّ

في اإطار الو�شع التَّْنمويِّ الوطنّي.

رات اإلى ما يتجاَوز توافَر  من الممكن امتداُد اختيار الموؤ�شِّ

التَّنمية  تقارير  ِف��َرق  بع�ُس  ِا�شتْعَمل   - فح�ْشب  البيانات 

الب�شرّية اأ�شاليَب تحليلّيًة خّلقة، واإن َتُكن قا�شية، ل�شتنباط 

1. بنى تقريُر الأرجنتين لعام 

ًل للتَّنمية الب�شرّية  2002 دليًل مطوَّ

ن ِن�َشَب وَفياِت الأطفال، والَبطالة،  ت�شمَّ

وجودِة التعليم. 

ر التقريُر الإقليميُّ العربي  2. طوَّ

لعام 2003 نْهًجا مبتَكًرا لقيا�س 

المعرفة. فبالإ�شافة اإلى الخ�شائ�س 

ّية للتعليم، �شَمل المقيا�ُس  وعّية والكمِّ النَّ

حف اليومّية،  بياناٍت عن اأعداد ال�شّ

واأجهزِة الراديو والتلڤزيون، والعلماِء 

والمهند�شين، وطلباِت ت�شجيِل 

براءاِت الختراع، وعناويِن الُكُتب، 

وخطوِط الهاتف، وم�شتِركي الهاتف 

الَخَلِوّي، واأ�شحاِب مواقع الإنترنت.

3. ِا�ْشتعمل تقريُر ولية ْت�شاِت�ْشچار 

الهندّيِة للتَّنمية الب�شرّية عام 

ًرا لل�شّحة بدَل العمر  2005 موؤ�شِّ

ع لحت�شاب دليل تنميِتها  المتوقَّ

ُر ال�شّحة  الب�شرّية. وا�ْشُتِقي موؤ�شِّ

من ِن�َشب وَفيات الأطفال.

4. جَمع تقريُر غامبيا للتَّنمية 

الب�شرّية عام 1997 ِن�َشَب اإلمام 

الكبار بالقراءة والكتابة والفترِة 

عة للتبّقي الَمدر�شي بَهدف تعليل  المتوقَّ

ب من المدار�س الثانوّية  ِن�َشِب الت�شرُّ

لحِت�شاب دليل التح�شيل الّتعليمي في 

دليل التَّنمية الب�شرّية.

الم�شادر: تقريُر الأرجنتين للتَّنمية الب�شرّية 

عام 2002، وتقريُر التنمية الإن�شانّية العربّية 

2003، وتقريُر ولية ت�شاِت�ْشچار الهندّية للتَّنمية 

الب�شرّية عام 2005، وتقريُر غامبيا للتَّنمية 

الب�شرّية عام 1997. 

فة
َّ
اأمثلٌة على اأدّلٍة مكي

الإطار

2.1
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التَّنمية  لدليل  نِة  الُمكوِّ التقليدّية  رات  الموؤ�شِّ على 

ِتْقنّية  ��رٍة  م��ذكِّ في  التقرير،  واأ�شاليِب  الب�شرّية 

ا على اأيِّ محدودّيات في البيانات. ت�شتمل اأي�شً

وء على اأْوُجه اللّم�شاواة  ت�شليُط ال�شَّ

والتهمي�ص

من  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرُق  تتمّكن  لرّبما 

مواقَع  بح�َشب  الب�شرّية  التَّنمية  دليل  ت�شنيف 

فرعّيٍة  �ُشّكانّيٍة  ومجموعاٍت  مختلفة  جغرافّيٍة 

الإنمائّية  ال��ّلم�����ش��اواة  اأْوُج����ه  لك�ْشف  مختلفة 

ُو�ْشع  وفي  الوطنّية.  الو�َشطّية  لت  بالمعدَّ عِة  الُمقنَّ

وء على اأنماٍط َمْخفّيٍة من  ه ت�شليُط ال�شَّ هذا التوجُّ

التمييز، والإر�شاُد اإلى �شيا�شاٍت اأكثَر فّعالّيًة واأبعَد 

مًدى، والم�شاعدُة على مراقبة تنفيذ المعاَهدات 

ولّية. والتفاقيات الدَّ

وُيظِهر تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ لعام 2006 

كيف ي�شتطيع دليُل التَّنمية الب�شرّية اأن ُيبِرز اأْوُجَه 

الب�شرّية  التَّنمية  دليَل  م  ُيقدِّ حيُث  الّلم�شاواة؛ 

واأغنى  المئة  في  ع�شرين  لأفقِر  منف�شلة  ب�شورٍة 

�شنَّف تقريُر 

نيپال للتَّنمية 

الب�شرّية عام 

2004 دليَل التَّنمية 

الب�شرّية بح�َشب 

المقاطعات. 

وبما اأّن الّتقديَر 

خل على م�شتوى المقاَطعة  المبا�شر للدَّ

كان م�شتحيًل ب�شبب نْق�س البيانات، 

جرى تّبني ِتْقنّيٍة غيِر مبا�شرة.

راٌت لقطاعات  رت موؤ�شِّ اأوًل، ُطوِّ

الخدمات وفروِعها؛ واعتَمدت هذه 

الخطوُة اإلى حدٍّ كبير على نْهج جانب 

راٍت  الإنتاج اأو العْر�س، كما ولَّدت موؤ�شِّ

خل.  منا�شبًة عن م�شادَر مختلفٍة للدَّ

راُت ُمخَرجاٍت قطاعّيًة  وكانت الموؤ�شِّ

حيُثما ُوِجَدت، فيما ا�شُتعِملت في بع�س 

لت  الحالت بدائُل للمُخَرجات. وقد �شكَّ

راُت اأ�شا�ًشا للتقديرات. هذه الموؤ�شِّ

�شبّية للناتج  ِاْفُتِر�س اأّن الأوزاَن النِّ

المحليِّ الإجماليِّ القطاعّي في 

�شبّيَة  المقاطعة �شُت�شاوي الأوزاَن النِّ

رات المقابلة بح�َشب المقاطعة.  للموؤ�شِّ

واأخَذت عملّيُة الت�شنيف واحًدا 

ت  من القطاعات اإْثَر الآخر وَخ�شَّ

كلَّ مقاطعٍة بناتٍج محليٍّ اإجمالي، 

فكان مجموُع هذه القطاعات كاّفًة 

الناتَج المحليَّ الإجمالّي على م�شتوى 

ّكانّية  ت البياناُت ال�شُّ المقاطعة. وا�ْشُتِمدَّ

ّكاني  لكّل مقاطعٍة من الإح�شاء ال�شُّ

جري في عام 2001.
ُ
الذي اأ

الم�شدر: تقريُر نيپال للتَّنمية الب�شرّية

 

عام 2004.

نيا خل على الم�شتويات الدُّ د من الدَّ
ْ
 ن�شيب الفر

ُ
نيپال: تقرير
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ًيا  تحدِّ ُيمثِّل  البلدان  معظم  في  البيانات  نْق�َس  اأّن  غير 

الب�شرّية،  التَّنمية  دليل  ت�شنيف  اإل��ى  �شبة  بالنِّ كبيًرا 

خل  الدَّ ببيانات  المحيطِة  القيود  اإلى  بالّنظر  ا  خ�شو�شً

نات  مكوِّ من  اثناِن  وهما  ال��ولدة،  عنَد  ع  المتوقَّ والعمِر 

ليل الثلثة. وغالًبا ما تكون البياناُت كافيًة في ُكْبريات  الدَّ

رة )راجع ق�شم  البلدان ذاِت الُقدرات الإح�شائّيِة المتطوِّ

الف�شل  في  فة«  الُم�شنَّ الأدّل��ة  ب�شاأن  التحذيرات  »بع�ُس 

الأول(.

َمي  ع�شرين في المئة من �شكان 13 بلًدا نامًيا وبلَدْين متقدِّ

النُُّمّو، كا�شًفا بذلك تفاُوتاٍت �شخمًة في بع�س الحالت. 

دليل  قيمُة  تبلغ  المثال،  �شبيل  على  فا�شو،  بوركينا  ففي 

من  المئة  في  ع�شرين  اأغنى  ل�شريحِة  الب�شرّية  التَّنمية 

ع�شرين  اأفقِر  ل�شريحة  القيمة  عف  �شِ من  اأكثَر  ّكان  ال�شُّ

ا فواِرُق كبيرٌة في الُقدرات وُفَر�س  في المئة. وهناك اأي�شً

الَمولودون  فالأطفاُل  خل.  الدَّ بتفاُوتات  ترِتبط  الحياة 

من  اأك��ث��ُر  �شون  معرَّ المئة  في  ع�شرين  اأف��ق��ِر  ل�شريحة 

العمر  من  الخام�شة  ال�شنَة  بلوغهم  قبل  للموت  غيرهم 

)راِجع ال�شكل 2.1(.

ِب وَفيات الأطفال دوَن الخام�شة َوْفًقا 
َ
ة وِن�ش

ّ
نمية الب�شري ال�شكل 2.1: توزيُع دليل التَّ

خل ات الدَّ
ّ
�ِشي

ْ
ِلُخم

ِا�شتخَدم تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ لعام 2006 دليَل التَّنمية الب�شرّية ون�شبَة وَفيات الأطفال دوَن الخام�شة لَت�شليط 

وء على اأْوُجه الّلم�شاواة بين اأغنى المواطنين واأفَقِرهم في بلداٍن مختلفة. ال�شَّ

الم�شدر: تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ لعام 2006.
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ِن  الُمح�شَّ التَّنمية  دليَل  التقريُر  �شّماه  ال��ذي  الب�شرّية 

الم�شاواة  ع��دَم  الأ�شلوُب  هذا  وَيدمج  مة.  ُمعمَّ بو�شائَل 

الخ�شائ�س  في  التاأثير  دوَن  الب�شرّية  التَّنمية  دليل  في 

اأ�شلوًبا  ُيعتَبر دليًل جديًدا، بل  الأ�شا�شّية للدليل؛ وهو ل 

ٍة َت�شّم دليَل  جديًدا لتجميع البيانات، وجزًءا من عائلِة اأدلَّ

ليُل  الدَّ د  وُيوؤكِّ ة.  خا�شّ كحالٍة  التقليديَّ  الب�شرّية  التَّنمية 

العلقَة بين التَّنمية الَفْردّية والتَّنمية الب�شرّية عاّمًة. اإذا 

ين في مجتمٍع غيِر مت�شاٍو ن�شبيًّا دليُل تنميٍة  كان ل�شخ�شَ

ب�شرّية من 0.5 و0.25 على التوالي، وزاد كلهما م�شتوى 

العامة  التَّنمية  في  ران  يوؤثِّ ف�شوف   0.25 بمقدار  تطوُّره 

الب�شرّية  التَّنمية  دليل  ارتفاَع  اأّن  غيَر  ذاِت��ه؛  بالمقدار 

لل�شخ�س الأفقر يجب اأن يكون اأكثَر وزًنا في مجتمٍع اأكثَر 

م�شاواًة. وَيتَّ�شم دليُل المك�شيك للتَّنمية الب�شرّية بالبتكار 

عف في عملّيٍة اإنمائّية تترّكز  ا لأّنه َيك�شف نقاَط ال�شَّ اأي�شً

ة والتعليم اهتماًما  خل« وحَده، دون اإعارة ال�شحَّ على »الدَّ

في الوقت عيِنه. 

ز  اإذا اأمَكن ت�شنيُف دليل التَّنمية الب�شرّية، يجب اأّل يتركَّ

ا  اأي�شً واإّنما  فح�ْشب،  ليل  الدَّ في  الفوارق  على  الهتماُم 

ر في الفوارق.  رات والعوامِل الكامنة التي ُتوؤثِّ على الموؤ�شِّ

اأو غيِر مق�شود  تن�شاأ عن تمييٍز مق�شود  فالتباُيناُت قد 

�شّد مجموعاٍت ثقافّيٍة ودينّيٍة معيَّنة )راجع الإطار 2.3(؛ 

كما قد تن�شاأ عن منظومات الِقَيم والُمعَتقدات التي َيدين 

ماٌت غذائّية اإلى انت�شار  بها النا�س. مثًل، قد توؤدي محرَّ

�َشر 
ُ
الأ اأفراُد  التغذية بين الأطفال؛ ورّبما ل يتمّكن  �شوِء 

ّية اأو مياٍه �شالحٍة  الفقيرة من الح�شول على خدماٍت �شحِّ

لل�ّشرب، ل لعدم وجودها، واإّنما لأّن الفقراَء غيُر قادرين 

على دْفع ثمنها. وبا�شتعمال اأ�شاليِب قيا�ٍس مختلفة، مْثل 

اأن  المعلومات  َتثليُث  ي�شتطيع  المفاهيم،  ا�شتق�شاءات 

ر. ُي�شاِعد على تحليل التهمي�س الفعلّي اأو الُمَت�شوَّ

ِاتَّبع تقريُر المك�شيك للتَّنمية الب�شرّية عام 2004 اأ�شلوًبا 

التَّنمية  دليل  اإل��ى  الم�شاواة  لعدم  قيا�ٍس  باإ�شافة  اآَخ��ر 

تناول تقريُر غواتيمال للتَّنمية 

الب�شرّية عام 2005 التنوَُّع الإثني 

والثقافي؛ واأّكد اأّن بالّرغم من 

التطّور الذي طراأ على العلقات بين 

المجموعات الإثنية في غواتيمال 

على مّر ال�شنين، ما زالت العن�شرّيُة 

دًة بعمٍق في  موجودًة بقوٍة ومتجدِّ

�شلوِكّيات المجتمع وممار�شاِته، كما 

في الموؤ�ّش�شات 

ة.  العاّمِة والخا�شّ

وا�شتند التحليُل 

اإلى بياناٍت 

فٍة عن  م�شنَّ

مجموعاٍت 

ّكان  من ال�شُّ

ين وغيِر الأ�شلّيين عْبَر عدٍد  الأ�شليِّ

رات، مْثل الم�شاَركِة في  من الموؤ�شِّ

�شوق العمل، والم�شاركِة في القطاع 

غيِر النظامّي، واإمكانّيِة الح�شول على 

ّية  قرو�س، وا�شتعماِل الخدمات ال�شحِّ

والتعليمّية والطلِب عليها، والم�شاركِة 

ال�شيا�شّية، واإمكانّيِة الح�شول على 

العدالة. وَتبّين للتقرير اأّن هناك 

تمييًزا في ُفَر�س الح�شول على التَّنمية 

�شبة اإلى  ا بالنِّ الب�شرّية، خ�شو�شً

ين.  ّكان الأ�شليِّ ال�شُّ

�شنَّف تقريُر ناميبيا للتَّنمية 

الب�شرّية عام 1997 دليَل التَّنمية 

الب�شرّية بح�َشب المجموعات اللُّغوّية. 

ومع اأّن البياناِت الُم�شتخَدمَة كان لها 

بع�ُس المحدودّيات، 

فقد اأظهرت اأّن 

التاريَخ ال�شتعماريَّ 

للبلد ما زال 

حا�شًرا باأْوُجٍه 

عٍة عديدة في  متنوِّ

التَّنمية الب�شرّية 

رين من اأ�شوٍل  ين المتحدِّ بين الناميبيِّ

ين. وبلغ دليُل  ّكان الأ�شليِّ اأوروپّية وال�شُّ

ين الناِطقين  التَّنمية الب�شرّية للناميبيِّ

بالأفريقانّية والإنچليزّية والألمانّية 

ين  عف دليل الناميبيِّ اأكثَر من �شِ

الناطقين باللُّغِة ال�ّشاِنّيِة المحلِّّية.

الم�شَدران: تقريُر غواتيمال للتَّنمية الب�شرّية 

 عام 2005 وتقريُر ناميبيا للتَّنمية الب�شرّية

عام 1997.

ب المجموعات الثنية
َ
فةُ بح�ش ُ�شنَّ

غواتيمال وناميبيا: البياناُت الم
الإطار

2.3
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وُفَر�ِس  المعي�شّية،  �َشر 
ُ
الأ لدى  الإنفاق  ومنهِج  والِعمالة، 

راٍت  الح�شول على قرو�س، والَمْيِل نحو التوفير(، وموؤ�شِّ

الخ�شوبة  وِن�شبَتيْ  المعي�شّية،  �ْشرة 
ُ
الأ )حجِم  اجتماعّية 

التعليمّية  الموؤ�ش�شات  اإلى  الو�شول  واإمكانّياِت  والوَفيات، 

راٍت  رة(، بالإ�شافة اإلى موؤ�شِّ ّية، وِمْلكّيِة موادَّ معمِّ وال�شحِّ

�شاتّية. بيئّيٍة وموؤ�شَّ

نهُج خطِّ الفْقر

خل اأو الإنفاق ُيفتَر�س  ف خطُّ الفْقر م�شتًوى من الدَّ ُيعرِّ

ا اأ�شا�شيًّا من ال�شتهلك. ن للنا�س حدًّ فيه اأن ُيوؤمِّ

َة َنَمطاِن رئي�شّيان، هما: وثمَّ

مبا�َشرًة  الخطُّ  هذا  ف  ُيعرَّ �شبي:  النِّ الفْقر  �خطُّ  �•
اأْخذ  ُمعيَّن دون  خل في مجتمٍع  الدَّ بتوزيع  عْبَر �شَلته 

ة اإلى 
ّ
ة المالي

ّ
ْتري

ِ
من مقايي�س الفْقر الم

دة الفْقر ذي الأبعاد المتعدِّ

عة  متنوِّ ُنُهٍج  ا�شتعماُل  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ُو�ْشع  في 

لقيا�س جوانَب مختلفٍة من الفْقر والتَّنمية الب�شرّية عموًما 

دُة الأبعاد  اأّن الفْقر ظاهرٌة متعدِّ ومراقبِتها، دوَن اإغفاِل 

ل ُيمِكن قيا�ُشها باأ�شلوٍب واحٍد فقط ول ُيمكن الإلماُم بها 

مختلفين  نا�ٍس 
ُ
لأ مختلفٍة  معاٍن  فللفقر  واحد.  ٍر  موؤ�شِّ في 

)راجع ال�شكل 2.2(؛ اإذ يعني لبع�س النا�س عدَم امتلك 

المرُء  يكون  اأن  لآَخرين  ويعني  به،  ْون  يتغذَّ كاف  طعاٍم 

الفْقر  اإل��ى  النا�س  بع�ُس  ينظر  فيما  العمل؛  من  عاطًل 

من  محرومٍة  نائية،  ريفّيٍة  منطقٍة  في  معزولة  كظاهرٍة 

اأن يكون  ا  اأي�شً نات الفْقر  الخدمات الأ�شا�شّية. ومن مكوِّ

في  الم�شاركة  فر�شَة  فاقًدا  اأو  اأم��ره  على  مغلوًبا  المرُء 

ر في حياته. اّتخاذ القرارات التي ُتوؤثِّ

ّ
 الِمْتريُّ المالي

ُ
المقيا�ص

فاه. وعلى الّرغم  ا، ُيقا�س الفْقر بمقيا�ٍس ماليٍّ للرَّ تقليديًّ

الِمْتريَّ  المقيا�َس  ف��اإّن  المقاَربة،  هذه  كفاية  عدم  من 

المالّي للفْقر هو الأ�شا�ُس الأّول للتفريق بين الفقراء وغيِر 

فه الو�شيلَة اللزمة ل�شراء  الفقراء. وُينَظر اإلى المال بَو�شْ

والتعليم  وال�شّحة  الغذاء  مْثل  فاه،  الرَّ �شرورّيات  بع�ِس 

والَمْلَب�س والماأوى. وُيمِكن تقديُر كمّيٍة ُدنيا ُت�شتعمل كخطٍّ 

للفْقر َيف�شل الفقراَء عن غير الفقراء. فاأهداُف التَّنمية 

للأْلفّية التي َت�شمل تخفي�َس ن�شبة النا�س الذي يعي�شون في 

1990 و2015،  النِّ�شف بين عاَميْ  فْقر »ُمدِقع« بمقدار 

ف الفْقر المدقع باأنه العي�ُس باأقلَّ من دولٍر اأميركيٍّ  ُتعرِّ

ٌل بُمكافئ القوة ال�شرائّية(. واحد في اليوم )ُمعدَّ

الجوانَب  َتقي�س  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  المهّم  من 

واء وُتحلِّلها، للمناداة  المالّية وغيَر المالّية للفْقر على ال�شَّ

ز التَّنمية  با�شتراتيجّيٍة متكاِملة ُتعالج م�شكلَة الفْقر وُتعزِّ

الأبعاد  ذاِت  الفْقر  طبيعة  اإظ��ه��ار  فبَهدف  الب�شرّية. 

دة، بنى تقريُر نيجيريا للتَّنمية الب�شرّية عام 1998  المتعدِّ

خل،  راٍت اقت�شادّية )الدَّ دليًل للفقراء ا�شتمل على موؤ�شِّ

ال�شكل 2.2: نظرُة النا�ص اإلى الفْقر

بما اأّن معنى الفْقر يتباين كثيًرا، فاإّن من غير الممكِن 

الإحاطَة به تماًما عْبَر مقيا�ٍس واحٍد فقط.

.2005a الم�شدر: حكومُة ناميپيا، اللجنُة الوطنّية للتخطيط
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للفْرد في ال�شهر عام 2005، فاإّن هذه القيمَة ُتمثِّل خطَّ 

كانت  الذين  الأ�شخا�س  جميَع  اأّن  اأي  الُمطَلق؛  الفْقر 

ا  مداخيُلهم اأو نفقاُتهم اأقلَّ من 300 َدل�شي للفْرد �شهريًّ

في  َيظهر  كما  ف��ق��راَء،  فون  ُي�شنَّ كانوا   2005 ع��ام  في 

وؤو�س. ال�شكل 2.3. وهذا ما ُي�شّمى ن�شبَة َتعداد الرُّ

اأدّلةُ الفْقر

Foster-( »ُفو�ْشَتْر-ْچِريْر-ُثوْرِبيك«  راُت  موؤ�شِّ ت�شتمل 

اأ�شا�شّيًة  رات  الموؤ�شِّ اأكثِر  على   )Greer-Thorbecke

وؤو�س ذاك الجزَء  للفْقر المطَلق. وَتقي�س ن�شبُة َتعداد الرُّ

الفْقر،  خ��طِّ  تحت  الواِقعين  الأف����راد  اأو  ّكان  ال�شُّ م��ن 

وُتحَت�شب بالعملّية التالية: 

�َشر المعي�شّيِة الفقيرة، 
ُ
حيُث َيرمز حْرُف q اإلى عدد الأ

اأو  مطَلًقا  يكون  قد  )ال��ذي  الفْقر  خ��طِّ  اإل��ى   z وح���ْرُف 

)اأي  المعي�شة  م�شتوى  ر  موؤ�شِّ اإل��ى   yi وح��ْرُف  ِن�شبيًّا(، 

 α وح��ْرُف   ،i الترتيب  ذاِت  للأ�شرة  خل(  الدَّ اأو  الإنفاِق 

ر »النُّفور من الفْقر«. اإلى متغيِّ

ْفر، َتنتج ن�شبُة َتعداد  عندما يكون حرُف α م�شاِوًيا ل�شِ

وؤو�س. الرُّ

ِته ِق الفْقر وِحدَّ
ْ
 عم

ُ
قيا�ص

الفقراء،  عدد  عن  معلوماٍت  وؤو�س  الرُّ َتعداد  ن�شبُة  ر  ُتوفِّ

ِته.  وِحدَّ فْقِرهم  عمق  ح��ول  ٍر  موؤ�شِّ اأيَّ  ُتعطي  ل  لكنها 

فالمعلوماُت المتعّلقُة بمدى ُبعد الفقراء عن خطِّ الفْقر 

ع الموارُد بينهم هاّمٌة لرا�ِشمي ال�شيا�شات؛ لذا،  وكيف ُتوزَّ

يجب اأن تت�شّمن تقاريُر التَّنمية الب�شرّية هذه القيا�شات. 

َينتُج عمُق الفْقر اأو فجوُة الفْقر عندما يكون α = 1. اأّما 

ة الفْقر اأو فجوِة الفْقر المربَّعة، فَينُتج عندما  دليُل حدَّ

يكون α = 2 )للمزيد من التفا�شيل عن خطوط الفْقر، 

ولّي 1990(. راجع Lanjouw 1998 اأو البنَك الدَّ

هذا  ر  وُيف�شِّ الُح�ْشبان.  في  الأ�شا�شّية  الحتياجات 

�شبة اإلى م�شتويات المعي�شة ال�شائدة،  النهُج الفْقر بالنِّ

باعتبارها  القت�شادّية  ال��ّلم�����ش��اواة  على  د  وُي�����ش��دِّ

كن�شبٍة  تحديُده،  ُيمِكن  كما  للفْقر؛  الرئي�شّي  َر  الموؤ�شِّ

ة فرٍد من  مئوّيٍة ما من معّدٍل و�َشطي اأو حدٍّ اأدنى لح�شّ

�ْشرة اأو اإنفاِقها.
ُ
دْخل الأ

نهَج  الخطُّ  هذا  َي�شتخدم  الُمطَلق:  الفْقر  �خطُّ  �•
في  المعي�شّيَة  �َشر 

ُ
الأ ف  وُي�شنِّ الأ�شا�شّية  الحتياجات 

خانة الفقراء اإذا كانت مداخيُلها/نفقاُت ا�شتهلكها 

نيا للمحافظة على  غيَر كافيٍة ل�شراء الحتياجات الدُّ

الفّعالّية الج�شدّية.

اأن  اأّن الغذاَء على الأقّل يجب  يتَّفق معظُم الخبراء على 

يتواَفر للنا�س، لأّنه الحاجُة الأ�شا�شّيُة الأولى للبقاء على 

عادًة  ُتحت�َشب  الغذاء،  لفقر  خطٍّ  ولتحديد  الحياة.  قْيد 

عرات الحرارّية اللزمِة يوميًّا.  كلفُة الحدِّ الأدنى من ال�شُّ

ل خطُّ فْقر الغذاء  وللُو�شول اإلى خّط الفْقر ال�شامل، ُيعدَّ

�شعوًدا لَياأخذ في ُح�ْشبانه البنوَد الأ�شا�شّية غيَر الغذائّية، 

مْثل ال�شكن والتعليِم وال�شّحة.

وغيِر  الغذائّية  َلع  ال�شِّ من  ل�شلٍَّة  القيمَة  اأّن  نا  افتر�شْ اإذا 

َدل�شي   300 مثًل  كانت  غامبيا  في  الأ�شا�شّية  الغذائّيِة 

�ص
َ
فتر

ُ
ال�شكل 2.3: غامبيا: خطُّ فْقٍر م

ل َيقدر الأ�شخا�ُس الذين ياأتي ترتيُبهم تحت الخّط على 

َلع الغذائّية وغيِر الغذائّيِة الأ�شا�شّية. �شراء ال�شِّ

ّكان % ال�شُّ

)
ت

ّيا
�ِش

ل
َد

(
ل 

خ
دَّ
ال
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بْحثّيٌة  درا�شٌة  �شّلطت  كيف   2.4 الإط��ار  وُيظِهر  فقراَء. 

ز الفْقر في المك�شيك. وَء على مناطِق َتركُّ وخريطٌة ال�شَّ

عند اإنتاج معلوماٍت ذاِت علقٍة بالفْقر كدليٍل َت�شتهدي به 

َمن  تعريُف  ا  اأي�شً المهّم  العامة، من  ال�شيا�شات  قراراُت 

َيجعلهم  الذي  وما  وجودهم،  اأماكُن  واأين  الفقراُء،  ُهُم 

بالّرغم من اأّن تقريَر المك�شيك 

للتَّنمية الب�شرّية َي�شع البلَد في م�شتًوى 

ٍط للتَّنمية الب�شرّية، فاإّن هذا  متو�شِّ

ع ُيخفي م�شكلٍت في  القيا�َس الُمجمَّ

ع. فثّمَة قدٌر كبير من ال�شتبعاد  التوزُّ

الجتماعيِّ والقت�شادّي في المك�شيك: 

في الجزء الجنوبيِّ من البلد، تعي�س 

ن�شبٌة مئوّيٌة كبيرة من مجموعات 

موا  ين الذين لم يتقدَّ ّكان الأ�شليِّ ال�شُّ

اإلى الُبعد الذي بَلغه �شّكاُن ال�شمال.

ِا�ْشتخَدم ْفواْنِت�س و ُموْنِت�س )2004( 

)Fuentes and Montes( دليَل 

ّكاِن  مه مجل�ُس ال�شُّ التهمي�س الذي �شمَّ

ف الفْقر غيِر المالّي  الوطنيُّ لو�شْ

في المك�شيك، والموؤلَِّف من خم�شة 

�شبُة المئوّيُة للأفراد  ناٍت، هي: النِّ مكوِّ

�شبُة  ين الأكبِر من 15 عاًما؛ والنِّ الأّميِّ

المئوّيُة للأفراد الذين لي�شت لديهم 

ي، اأو مياُه  رف ال�شحِّ خدماُت ال�شَّ

�شبُة المئوّيُة  رب، اأو الكهرباء؛ والنِّ ال�شُّ

ة المزِدحمِة فوَق  للم�شاكن الخا�شّ

�شبُة المئوّيُة للأفراد  طاقتها؛ والنِّ

المقيمين في بيوٍت خا�شة ذاِت اأر�شّيٍة 

ّكان  �شبُة المئوّيُة من ال�شُّ ُترابّية؛ والنِّ

العاملين الذين َيك�شبون اأقلَّ من اأْجَرِي 

الحدِّ الأدنى.

واأظهرت الدرا�شُة اأّنه بالّرغم من 

لة على  لت الو�َشطّيِة الم�شجَّ المعدَّ

الُم�شتوى الُقْطري التي اأظهرت 

لِت  ا في الفْقر، فاإّن هذه المعدَّ انخفا�شً

َنجَمت عن تراُجعاٍت في المناطق 

الَمِدينّية؛ على النقي�س من المناطق 

يفّية، حيُث ازداد فْقُر الغذاء خلل  الرِّ

ا  را�شة. وك�شفت الدرا�شُة اأي�شً فترة الدِّ

وجوَد فجوٍة وا�شعة بين ال�ّشمال، حيث 

ين، وبين  ّكان غيُر الأ�شليِّ ز ال�شُّ يتركَّ

ّكاُن الأ�شليُّون.  الجنوب حيُث يعي�س ال�شُّ

ّكاُن الأ�شليُّون في و�شٍع  وكان ال�شُّ

 بكثيٍر من حيُث معاييُر الفْقر 
َ
اأ�شواأ

ّية، والإن�شاُف  المالي، وم�شتوياُت الأمِّ

للجْن�َشين، والِبْنيُة التَّحتّيُة الأ�شا�شّية؛ 

رْغم اأّن هذه الفجوَة اآِخذٌة في التناُق�س 

مع مرور الزمن. 

.Fuentes and Montes 2004 :الم�شدر

المك�شيك: تحديُد اأكثِر المجموعات تهمي�ًشا
الإطار

2.4

الفجواُت بين ال�شمال والجنوب

درجُة ال�شتبعاد 

الجتماعيِّ والقت�شادّي

ا عاليٌة جدًّ

عالية

طة متو�شِّ

منخِف�شة

ا منخِف�شٌة جدًّ
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�َشر التي تعاني فقًرا عابًرا 
ُ
والخروِج منه، والتفريُق بين الأ

�شياغة  على  ُي�شاِعدا  اأن  ُمزِمن،  فْقٍر  في  الواقعِة  وتلك 

دة.  �شيا�شاٍت هادفة مرتبطٍة بعوامَل خطٍر محدَّ

ًيا كبيًرا لمراقبة دينامّياِت الفْقر،  ُيمثِّل َتواُفُر البيانات تحدِّ

دَة  وَي�شتعمل اأكثُر اأ�شاليب المراقبِة مو�شوعّيًة بياناٍت متعدِّ

لكّن  الزمن.  من  فترٍة  خلل  ذاِتها  �َشر 
ُ
الأ لمراقبة  الأبعاد 

زِمن
ُ
 الم

ُ
الفْقر العابر والفقر

مع  ها  وخ�شائ�شُ طبيعُتها  تتغّير  دينامّية،  ظاهرٌة  الفْقر 

�َشر 
ُ
الوقت. ففي حين ُيلِزم الفْقر المزِمُن حياَة بع�س الأ

ٍة فقراُء الموارد،  نا�ٌس اآَخرون، وبخا�شّ
ُ
والأفراد، َي�شتخدم اأ

منه.  والخروج  الفْقر  في  للّدخول  دًة  معقِّ ا�شتراتيجّياٍت 

الفْقر  دخول  في حركة  رة  الموؤثِّ العوامل  فْهم  �شاأن  ومن 

زق
ِّ
ل الر

ُ
ب
ُ
دمات في �ش

َّ
 ال�ش

ُ
الجدول 2.2: الأردن: اآثار

دمات في �ُشُبل  مني اآثاَر ال�شَّ ق بالترتيب الزَّ ا�شتخَدم تقريُر الأردن للتَّنمية الإن�شانّية عام 2004 منهجّياٍت َت�شاُركّيًة لُيوثِّ

دمات المترابطِة في ما بينها قوَّ�س ِخياراِت  زق للمجتَمعات المحلِّّيِة الفقيرة. وك�شفت ال�شت�شاراُت اأّن َتراُكَم ال�شّ الرِّ

ك�ْشب الأرزاق.

الآثار، وال�شتراتيجّياُت الُمَتبّناُة للتغلُّب عليهاالأحداث

حرُب الخليج وعقوباُت الأمم 

المتحدة على العراق

عالية َبطالة  •�ن�شبُة 
باعوا ذهَبهم و�شّياراِتهم ل�شراء دنانيَر عراقّيٍة بعد غْزو الكويت، على  النا�س  •��بع�ُس 

خراِتهم. اأمل تحقيق اأرباٍح من الُعملة، لكّنهم خ�شروا مدَّ

النادرة.اإلغاُء دعم الأعلف قدّية  النَّ الموارد  على  الطلب  •�ازدياُد 
ق�شٍم من ُقطعان الما�شية ل�شراء اأعلٍف للق�شم المتبّقي. •�بْيُع 

عن هذا العمل، لَكْونه غيَر ُمرِبح. وتخلَّْوا  َموا�شيهم  جميَع  باعوا  الفلحين  •�بع�ُس 
خل. الموا�شي كم�شدٍر للدَّ تربية  على  ا  جدًّ قليلون  اأنا�ٌس  ا  حاليًّ •�َيعتمد 

ارتفاُع اأ�شعار المحروقات 

يزل والغاز( )الدِّ

ال�شتاء. في  ل�شّيما  الَمدُيونّية،  •�ارتفاُع 
�شبة اإلى تدفئة الغاز في ال�شتاء )من لْتَرْين اإلى لْتٍر  •��تخفي�ُس ا�شتهلك المحروقات بالنِّ

ون�شِف لْتٍر في الأ�شبوع(، فكانت النتيجُة معاناَة البرد.

مْدُيونّية.ارتفاُع اأ�شعار الكهرباء والماء في  والوقوُع  الفواتير  ت�شديد  في  ر  •�التاأخُّ
المعي�شة. م�شتويات  في  انخفا�ٍس  اإلى  اأّدى  ما  والكهرباء،  الماء  ا�شتهلك  •�تخفي�ُس 

الأمطار فيها. مياه  من  مزيٍد  لتجميع  اآباٍر  •�حفُر 
ن ُعِر�شت عليهم فر�شُة التدرُّب في م�شنٍع 11 �شبتمبر/اأيلول 2001 خرة ِممَّ في بلدة ال�شَّ ال�شّبان  بع�ُس  •��كان 

في اأوروپا ينتظرون ا�شتلَم جوازاِت �شَفرهم وتاأ�شيراِت الّدخول في 12 اأيلول/�شبتمبر 

ت. وما زال هوؤلِء  2001، لكّن ال�ّشفارَة المعنّيَة في عّمان اأبلَغتهم اأنَّ طلباِتهم ُرف�شِ

ال�شّبان، ومعظُمهم جاِمعيُّون، عاِطلين من العمل.

اإ�شلُح الجي�س: على 

طاِلبي التطّوع النجاُح في 

امتحان ال�شهادة الثانوّية 

)التوجيهّية( للنت�شاب اإلى 

لك الع�شكري ال�شِّ

ودْخِلها  �ْشرة 
ُ
الأ موارد  على  ال�شغط  •�ازدياُد 

اإذا كانت تريد ال�شتثماَر في ما  تختار  اأن  �َشر 
ُ
الأ على  •��شيتعّين 

مزيٍد من التعليم لأبنائها لكي َي�شتوفوا �شروَط النت�شاب الجديدة.  

الم�شدر: تقريُر الأردن للتَّنمية الإن�شانّية عام 2004.
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المدى الأبعد؛ لذا، ينبغي لتحليل تقرير التَّنمية الب�شرّية اأن 

�شٌة لل�شعف في  �َشٌر معرَّ
ُ
َيك�شف هذه الم�شائل. مثًل، تلجاأ اأ

د ما لديها من  اأحياٍن كثيرة اإلى ا�شتراتيجّياٍت للت�شّدي ُتبدِّ

�شوٍل وُقدراٍت ب�شرّية، اأو ٌتبِطئ جْمَعها؛ مْثل اإخراِج الأطفال 
ُ
اأ

�س الطعام مع ما ُيخلِّفه ذلك  من المدار�س، اأو تقنيِن ِح�شَ

ّية، اأو المبالغِة في جْنِي الموارد  من م�شاعفاٍت غذائّيٍة و�شحِّ

الطبيعّية، اأو بيِع اأ�شوٍل منِتجة ل�َشدِّ احتياجاٍت فْورّية.

ف الوطاأَة الآِنّيَة للمخاطر، لكّن  ومع اأّن �شلوًكا كهذا قد ُيخفِّ

ي اإلى نواحي ق�شوٍر ُتنِق�س لحًقا  ا اأن يوؤدِّ من المحتَمل اأي�شً

للتغيُّر(،  خل  الدَّ قاِبلّيَة  َتزيد  قد  )كما  نيا  الدُّ المداخيَل 

نهاية.  ل  ما  اإلى  المفَرغة  الفْقر  حلقَة  ُيديم  الذي  الأم��ُر 

د ا�شتراتيجّياِت  وفي ُو�ْشع تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن ُتحدِّ

َتدبُّر الأمر ذاَت الآثار ال�شلبّية وتنادي باإيجاد اأنظمِة اإنذاٍر 

بالمخاطر.  م  للتحكُّ فّعالة  با�شتراتيجّياٍت  ا  واأي�شً ر،  مبكِّ

ة اإلى ا�شتراتيجّيات َتدبُّر الأمر  ويتعّين توجيُه عنايٍة خا�شّ

ين التي تحتاج اإلى تقوية.  ّكان الأ�شليِّ الإيجابّيِة لل�شُّ

فاإنها  المفاهيم،  ا�شتق�شاءات  منافع  من  الّرغم  على 

ة. وَل�شوف ُي�شاِعد  �شعبُة التحليل وتحتاج اإلى خبراٍت خا�شّ

اتِّ�شاُح ما يجري قيا�ُشه فريَق تقرير التَّنمية الب�شرّية على 

تجنُّب تكدي�س معلوماٍت ل ُيمِكن تحليُلها اأو ا�شتعماُلها.

الح�شوَل على مْثل هذه البياناِت �شعٌب في البلدان النامية، 

وقد يتعيَّن على تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن ُتنادي بتخ�شي�س 

موارَد لإجراء درا�شاٍت ُطولّية. وفي هذه الأثناء، قد َترغب 

ِفَرُق تقارير التَّنمية الب�شرّية في ا�شتخدام منهجيات البحث 

الّت�شاُركي لتحليل المخاطر والفئات ال�شعيفة.

تحليُل المخاطِر والفئات ال�شعيفة

في  كبيرًة  تاأثيراٍت  ُتخلِّف  اأن  والأزم��ات  دمات  لل�شّ ُيمِكن 

�َشر التي ل تمتلك 
ُ
�شبة اإلى الأ التَّنمية الب�شرّية، ل �شّيما بالنِّ

اإّل قاعدَة اأ�شوٍل محدودة )راجع ال�شكل 2.4(. وثّمَة عواقُب 

والتغيُّراِت  الأ���ش��واق،  اإخفاقات  عن  َتنجم  خ���رى 
ُ
اأ �شّيئٌة 

م بالمخاطر.  المناخّية، وغياِب ال�شتراتيجّيات العاّمة للتحكُّ

وَء  ال�شَّ الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  ُت�شلِّط  اأن  ال�شروريِّ  ومن 

قاط حيُثما يكون ذلك منا�شًبا. على هذه النِّ

عن  معلوماٍت  ��د  ُت��ولِّ اأن  المفاهيم  ا�شتق�شاءاُت  ت�شتطيع 

ب�شاأن  اأفعالها  ردوِد  وعن  للمخاطر،  �َشر 
ُ
الأ ت�شّدي  كيفّية 

)راجع  تتعافى  لكي  تّتخذها  التي  والإج��راءاِت  دمات،  ال�شّ

الّت�شّدي  ا�شتراتيجّيات  بع�س  ُو�ْشع  وف��ي   .)2.2 الجدول 

�َشٍر واأفراٍد اأن ُتعاِلج احتياجاٍت اآنّيًة، 
ُ
الم�شتعَملِة من جانب اأ

على  لل�شعف  التعّر�س  َتزيد  اأن  ا  اأي�شً المحتَمل  من  لكّن 

وؤَ للأزمات ُّ
هي ر التَّ

ِّ
ال�شكل 2.4: الّثروُة ُتقر

من المحتَمل اأن ُتعاني 

�َشٌر مي�شورُة الحال لها 
ُ
اأ

قواعُد اأ�شوٍل متينٌة فقًرا 

عابًرا، لكنها تتمّكن 

من التَّعافي ب�شرعٍة من 

�َشر 
ُ
دمات. اأما الأ ال�شّ

ذاُت الأ�شول الفقيرة، 

فقد ُتعاني اإفقاًرا اأ�شدَّ 

وطاأًة.

.Carter et al. 2005 الم�شدر: اقتبا�ٌس من

دمةمجموعُة المخاطر ال�شّ

}�شرعُة التاأثُّر{

ا�شتراتيجّيُة الفْقر

ر الأمر َتدبُّ

محفظُة الأ�شوِل 

والُقدراُت

�َشُر ذات 
ُ
الأ

الأ�شول الفقيرة

�َشُر ذاُت 
ُ
الأ

الأ�شول الغنّية

{}المرونة{
ة

}حدَّ



47

2

ة
ّي
ر

�ش
ب
ال

ة 
ي
م

ن
َّ لت

 ا
س

�
يا

ق
 ل

ة
ر
تا

خ
م

ٌد 
عا

ب
اأ

�َشر المعي�شّيِة الفقيرة. وُيمِكن 
ُ
فّية للأ لتطوير �شورٍة َو�شْ

كنّية  وال�شَّ �َشرّيِة 
ُ
الأ الخ�شائ�س  �س  بَتفحُّ ذلك  تحقيُق 

�َشر الواقعِة دوَن خطِّ الفْقر: مثًل، ما هي م�شادُرها 
ُ
للأ

بخ والإنارة؛ وما نوُع  الرئي�شّيُة للماء، والطاقِة اللزمِة للطَّ

الِمرحا�س الذي ت�شتعمله؛ و�شوى ذلك.

ةُ ّ
كي

ُ
�شار تقييماُت الفْقر التَّ

في ُو�ْشع تقارير التَّنمية الب�شرّية ا�شتعماُل تقييماِت الفْقر 

للفْقر، مْثل مفاهيم  وعّية  النَّ التَّ�شاُركّيَة للإلمام بالأبعاد 

النا�س للعجز ولل�شِتبعاد الجتماعي.

لإ�شراك  مفيدٌة  و�شائُل  الّت�شاُركّيُة  الفْقر  تقييماُت  تعتبر 

ن  ُيكوِّ لما  والّتحليل  الّتعريف  في  �شاِتهم  وموؤ�شَّ الفقراء 

)راجع  الفْقر  م�شكلة  لمعالجة  عمُله  يجب  وم��ا  الفْقَر 

لتطوير مجموعِة  التقييماُت فر�شًة  ر  وُتوفِّ  .)2.6 الإطار 

�شيا�شاٍت اأكثَر اّت�شاًعا وفّعالّيًة لتخفي�س الفْقر، واإجراءاٍت 

دٍة للفقراء، ت�شتطيع اأن  لًة على مقيا�س هموٍم محدَّ ُمف�شَّ

�َشرّيُة 
ُ
ُتظِهر اإلى العَلن �شوؤوًنا ل َتلحظها عادًة الُم�شوُح الأ

ا في فهم كيفّية وقوِع النا�س  التقليدّية. وقد ُت�شاِهم اأي�شً

اة
ّ
لب
ُ
ِة غيِر الم

ّ
نهُج الحتياجات الأ�شا�شي

اإذا  ما  معرفِة  اإلى  الُملّباة  غيِر  الحتياجاِت  نهُج  ي�شعى 

�ْشرة المعي�شّية الواحدِة اأو الأفراُد ُي�شِبعون 
ُ
كان اأع�شاُء الأ

التي  الخدماِت  اأو  بالمنَتجات  الأ�شا�شّيَة  احتياجاِتهم 

الأفراُد  اأو  �ْشرة 
ُ
الأ اأع�شاُء  وُي�شنَّف  فعًل.  َي�شتهلكونها 

فقراَء اإن لم َي�شلوا اإلى عَتبة جميع الحتياجات الأ�شا�شّية 

اأكثَر  المنتقاُة  راُتها  وموؤ�شِّ والخدماُت  َلُع  وال�شِّ ها.  بع�شِ اأو 

من غيرها، هي:

رات - موادِّ البناء الم�شتخَدمِة  �ال�ّشَكُن مع ثلثة موؤ�شِّ �•
قوف، والأر�شّيات؛ في الجدران، وال�شُّ

رف  رب وَمراِفُق ال�شَّ َرين - مياُه ال�شُّ �ال�شّحُة مع موؤ�شِّ �•
ّي الآِمنة؛ ال�شحِّ

بالقراءة  الإلمام  ِع  و�شْ  - واحد  ٍر  موؤ�شِّ مع  �التعليُم  �•
والكتابة.

القت�شادّية  والقدرُة  التعليُم  ُي�شَمل  الأحيان،  بع�س  وفي 

ع للحتياجات الأ�شا�شّية غيِر الُملّباة.  هج المو�شَّ في النَّ

الحتياجات  لنْهج  العملّي  الّتطبيق  كيفّية  في  تنوٌُّع  ثّمَة 

الم�شتَرك،  الإدراك  فنْهُج  ال��ُم��ل��ّب��اة.  غيِر  الأ�شا�شّية 

اإذا  فقيرًة  ��ر  ���شَ
ُ
الأ ف  ُي�شنِّ �شائع،  نحٍو  على  الم�شتعَمُل 

نة. رات الُمكوِّ ف�شَلت في بلوِغ عتبِة اأيٍّ من الموؤ�شِّ

ر ظروُف بلٍد ُمعيَّن في الأ�شا�س الُمفتَر�س لنهج  ُتوؤثِّ وقد 

الحتياجات الأ�شا�شّية غيِر الُملّباة )راجع الإطار 2.5(. 

مثًل، الإلماُم بالقراءة والكتابة هو �شرٌط اأ�شا�شي للتَّنمية 

في  للفْقر  ًدا  جيِّ ًرا  موؤ�شِّ لي�شت  ��ّي��َة  الأمِّ لكّن  الب�شرّية، 

والكتابة  بالقراءة  الإلماُم  فيها  يكون  التي  المجتمعات 

مرحلِة  اإنهاء  مْثَل  التعليمي،  الإنجاَز  ولعّل  �شامل.  �شبَه 

التعليم البتدائيِّ اأو الثانوي، معياٌر اأف�شل. وفي مو�شوع 

ا من اأْخذ الوقائع الثقافّيِة والمناخّية  الماأوى، ل بدَّ اأي�شً

في الُح�ْشبان. 

نْهج  بيَن  ما  تجمع  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  ت�شتطيع 

الحاجات الأ�شا�شّية غيِر الملّباة والمقيا�ِس الماليِّ الِمْترّي 

رّكز تقريُر جنوب اأفريقيا للتَّنمية

 

الب�شرّية عام 2003 على توفير

 

ن دليًل الخدمات العامة وكوَّ

 

َع للِحْرمان من الخدمات، قا�َس توزُّ

 

م في تخفي�س الِحْرمان من التقدُّ

 

الخدمات الأ�شا�شّية كالإ�شكان،

 

وَمرافِق المياه، والمراحي�ِس الملئمة، والكهرباء، 

ليُل اإلى  والتدفئة، والطاقِة اللزمة للطبخ. وا�ْشتنَد الدَّ

ُوجهة النظر القائلِة اإّن رفاَه النا�س َيعتمد جزئيًّا على 

نهم من الح�شول على خدماٍت اأ�شا�شّيٍة »لئقة«. تمكُّ

الم�شدر: تقريُر جنوب اأفريقيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2003.

ماُن من
ْ
 اأفريقيا: الِحر

ُ
جنوب

 

ة
ّ
الخدمات الأ�شا�شي

الإطار
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ُيمِكن  واأ�شباِبه،  الفْقر  منظورّيات  متابعَة  يتجاوز  ما  في 

للح�شول  الّت�شاُركّيِة  الفْقر  تقييمات  ا�شتخداُم  ا  اأي�شً

على معلوماٍت عن ا�شتراتيجّياِت الت�شّدي، و�ُشُبِل الأمن 

الغذائي، واإمكانّيِة الح�شول على الخدمات، وراأي النا�س 

المعلومات  هذه  �شاأن  ومن  الخدمات.  تقديم  نْوعّية  في 

َي�شدر  وما  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  في  التحليل  اإغناُء 

عنها من تو�شياٍت ب�شاأن ال�شيا�شات.

دليُل الفْقر الب�شري

قْيَد  ع  ُو�شِ للفْقر،  اآَخ��ُر  مقيا�ٌس  هو  الب�شرّي  الفْقر  دليُل 

لعام  العالمي  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  في  ال�شتعمال 

الغايُة  وكانت  الب�شرّية.  التَّنمية  اأدّل��ة  من  كواحٍد   1997

المختلفة  الأبعاَد  طّياته  في  َيجمع  ب  مركَّ دليٍل  ت�شميَم 

للِحْرمان في نْوعّية الحياة، الأمُر الذي من �شاأنه اإظهاُر 

فْر�شّيٍة  اإلى  الب�شري  الفْقر  دليُل  وَي�شتند  الفْقر.  مدى 

مفاُدها اأّنه اإذا كانت التَّنمية الب�شرّية تعني زيادَة الُفَر�س 

الُفَر�س  اأكثِر  من  الِحْرمان  َيعني  الفْقر  ف��اإّن  المتاحة، 

والِخيارات اأ�شا�شّيًة للتَّنمية الب�شرّية.

والفارُق الأ�شا�شيُّ الأّول بين دليَليْ التَّنمية الب�شرّية والفقِر 

َم في بلٍد اأو موقٍع جغرافيٍّ  الب�شري اأّن الأوَل َيقي�س التقدُّ

ز الثاني  �شبة اإلى مجموعٍة �ُشّكانّية، فيما ُيركِّ معيَّن اأو بالنِّ

على اأ�شدِّ النا�س ِحرماًنا في بلٍد اأو موقٍع جغرافيٍّ معيَّن.

ليُل اأربعَة اأبعاٍد للحياة الب�شرّية - هي طوُل العمر،  ن الدَّ يت�شمَّ

 - الجتماعي  والندماُج  القت�شادّية،  والحالُة  والمعرفة، 

وَيقي�س الِحْرماَن في ثلثٍة من اأبعاد التَّنمية الب�شرّية، وهي 

المعي�شِة  وم�شتوى  والمعرفة،  ّية،  وال�شحِّ المديدُة  الحياُة 

-114 �س   ،Fukuda-Parr et al. 2004 )راِج��ع  اللئُق 

»التجميعّية«  الخ�شائ�س  عن  بحٍث  على  لع  للطِّ  ،127

و»الِحْرمانّية« لدليل التَّنمية الب�شرّية ودليِل الفْقر الب�شري. 

ا الملحق 8 ب�شاأن احت�شاب الأدلَّة(. راِجع اأي�شً

خل والحتياجاِت  يتناول دليُل الفْقر الب�شري منظوريَتيْ الدَّ

منظورّية  على  اأكثَر  ز  ُيركِّ لكّنه  الفْقر،  ب�شاأن  الأ�شا�شّية 

التي  دة  المعقَّ وال�شتراتيجّياِت  والخروِج منه،  الفْقر  في 

يتبّناها الفقراُء للت�شّدي والبقاء، ونظرِتهم اإلى الأ�شباب 

الكامنة للفْقر. وُي�شاِعد ا�شتخداُم اأدواٍت، كخريطة موارِد 

ِفَرَق   ،)2.5 ال�شكل  )راج��ع  الم�شكلت  و�شجرِة  القرية 

تقارير التَّنمية الب�شرّية على تحليل الأ�شباب القت�شادّية 

والآثاِر  المت�شاِبكة،  والبيئّيِة  �شاتّية  والموؤ�شَّ والجتماعّية 

التي ُيخلِّفها الفْقر.

من المماَر�شات الُم�شَتح�شنِة ا�شتعماُل ق�ش�سٍ �شخ�شّية 

واقتبا�شاٍت مبا�شرة من اأ�شخا�ٍس ُي�شاِهمون في تقييمات 

ففي  للفْقر.  ذات��يٌّ  مقيا�ٌس  هذه  لكّن  الّت�شاُركّية،  الفْقر 

وجود  على  دل��ي��ٍل  بمثابة  تكون  ق��د  ال��ط��رائ��َف  اأّن  حين 

م�شكلة، ل ُيمِكن لقراراِت ال�شيا�شات اأن ُتبنى على اأ�شا�س 

يجب  ّية،  كمِّ بياناٌت  ر  تتوفَّ وحيُثما  منَعِزلة.  قليلٍة  حالٍت 

ا�شتعماُلها لتكِملة معلوماِت التقييمات الّت�شاُركّيِة للفْقر.

ال�شكل 2.5: نموذٌج ل�شجرِة م�شاكل

ح �شجرُة م�شاكَل طّورتها مجموعُة �شّكاٍن في اإحدى  ُتو�شِ

المناطق ال�شمالّية من ناميبيا اأّن اأ�شباَب الفْقر واآثاَره 

ة. متراِبطٌة في ما بينها �شمَن حلقٍة م�شتمرَّ

.2005a الم�شدر: حكومُة ناميبيا، لجنُة التخطيط الوطنّية
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ع  المتوقَّ والعمُر  تقريًبا  �شامٌل  والكتابة  بالقراءة  الإلماُم 

الب�شري  الفْقر  دليل  وَتعك�س �شيغتا  الولدة مرتفٌع.  عند 

والثانية - �شورَة بع�س هذه العتبارات؛ حيُث  ولى 
ُ
الأ  -

ذاِت  للبلدان  والثانيُة  النامية  للبلدان  محت�َشبٌة  ول��ى 
ُ
الأ

م. النُُّمّو المتقدِّ

راٌت لدليل الفْقر الب�شري-1 موؤ�شِّ

ي�شتعِمل دليُل الفْقر الب�شري-1 الِحْرماَن في ثلثة اأبعاٍد 

هي  الح�شابّية(،  التفا�شيل  ب�شاأن   8 الملحق  )راج���ع 

التالية:

�س لخطر الموت  ّية - قابلّيُة التعرُّ �حياٌة مديدٌة و�شحِّ �•
ٍر ن�شبيًّا كما ُيقا�س عند الولدة باأرجحّية  في عمٍر مبكِّ

عدم العي�س حّتى �شّن الأربعين؛

�المعرفة - ال�شتبعاُد من عالم القراءة والّت�شال كما  �•
ّية بين الرا�ِشدين؛ ُيقا�س بن�شبة الأمِّ

�م�شتوى المعي�شِة اللئُق - الفتقاُر اإلى ُفَر�س الح�شول  �•
ُيقا�س  كما  الُكلِّّية  القت�شادّية  الم�شتلَزمات  على 

من  المئوّية  �شبة  للنِّ ح  المرجَّ غيِر  الو�َشطي  ل  بالمعدَّ

الم�شتدام  الو�شول  اإمكانّية  من  المحرومين  ّكان  ال�شُّ

للأطفال  المئوّية  �شبِة  والنِّ ن  ُمح�شَّ مياٍه  م�شدِر  اإلى 

دوَن الوزن المطلوِب لأعمارهم.

راٌت لدليل الفْقر الب�شري-2 موؤ�شِّ

راُت: ت�شمل هذه الموؤ�شِّ

ّية - قابلّيَة التعّر�س لخطر الموت  �حياًة مديدًة و�شحِّ �•
ر ن�شبيًّا كما ُيقا�س عند الولدة باأرجحّية  في عمٍر مبكِّ

عدم العي�س حّتى �شّن ال�شّتين؛

�المعرفة - ال�شتبعاَد من عالم القراءة والّت�شال كما  �•
�شبة المئوّية للرا�شدين )اأي 16-65 �شنة(  ُيقا�س بالنِّ

المفتِقرين اإلى المهارات الوظيفّية للقراءة والكتابة.

المئوّية  �شبة  بالنِّ وُيقا�س   - اللئَق  المعي�شِة  �م�شتوى  �•
 50( خل  الدَّ فْقر  خطِّ  تحَت  يعي�شون  الذين  ّكان  لل�شُّ

القابِل  ل،  المعدَّ الو�َشطيِّ  �ْشرة 
ُ
الأ دْخل  من  المئة  في 

للإنفاق(؛

الَبطالة  بن�شبة  ُيقا�س  كما   - الجتماعي  �ال�شتبعاَد  �•
لأَجٍل طويل )12 �شهًرا اأو اأكثر(.

الُفَر�س  اإل��ى  الفتقار  على  الت�شديُد  ويجري  ال��ُق��درات. 

ب�شبب القيود الجتماعّية والظروِف ال�شخ�شّية.

نهجان: دليُل الفْقر الب�شري-1، ودليُل الفْقر 

الب�شري-2

طبيعَة  اأّن  اإلى  نظًرا  بالمواقع،  الب�شري  الفْقُر  َيخت�ّس 

الِحْرمان تتبّدل َتَبًعا للأحوال الجتماعّيِة والقت�شادّية. 

الفْقر  دليل  رات  موؤ�شِّ اختياُر  َيتَّ�شم  اأن  ال�شرورّي  ومن 

فاأيُّ  معيَّنة.  بلداٍن  ظ��روف  تجاه  بالح�شا�شّية  الب�شري 

َيلحظ  ل  قد  رة  المبكِّ والوَفياِت  ّية  الأمِّ على  ز  ُيركِّ دليٍل 

بلداٍن  في  والفقر  الجتماعيِّ  ال�شتبعاد  بين  العلقَة 

َويد، على �شبيل المثال، حيُث  روج وال�شُّ مِة النُُّمّو كالنَّ متقدِّ

�س تقريُر اأوغْندا للتَّنمية الب�شرّية عام 2005  تفحَّ

التَّنمية الب�شرّية من منظوٍر بيئّي وجَمع بين المعلومات 

د  ّية وا�شتنتاجاِت َتكافوؤ القوة ال�شرائّية. واأكَّ الكمِّ

الم�شاِركون في �شياق التقييم اأّن َتراُجَع خ�شوبة التُّربة، 

واإزالَة الغابات، وَتدْهُوَر المراعي، وَتناُق�َس الثَّروة 

َمكّية، عوامُل ُت�شِعف مداخيَلهم وَتجعلهم اأكثَر  ال�شَّ

ا للوقوع في َبراثن الفْقر. وا�شتَكت هذه الجماعاُت  �شً تعرُّ

من اأّن اأفراَدها َي�شيرون م�شافاٍت اأطوَل اإلى اأماكَن اأكثَر 

قوف، والثِّماِر  عزلًة لجْمع حَطب الوقود، وح�شائ�ِس ال�شُّ

�س  البرّية؛ الأمُر الذي َيزيد من اأعباء العمل، وُيعرِّ

�س لعتداءاٍت في  الن�شاَء على نحٍو خا�ّس لمخاطر التعرُّ

اأماكَن منعِزلة.

مت هذه ال�شتنتاجاُت  وقد ُدعِّ

�َشريِّ الوطنّي 
ُ
ببيانات الم�ْشح الأ

لعاَميْ 2002-2003 الذي اكت�شَف 

اأنَّ مجموعًة من هذه العوامل 

ئٍة في زراعة  اأ�شفرت عن نتائَج �شيِّ

يفّي  المحا�شيل وزيادٍة في الفْقر الرِّ

من 39% في 2000/1999 اإلى 50% في 2003/2002.

الم�شدر: تقريُر اأوغندا للتَّنمية الب�شرّية عام 2005.

د  ة ُتحدِّ
ّ
اأوغندا: جماعاٌت �شّكاني

م�شكلِتها

الإطار
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ن�شبَة ال�30 في المئة ذاَتها ف�شلت في جميع الأبعاد الثلثة، 

اأو لأّن ن�شبَة 30 في المئة مختلفًة ف�شلت في كلِّ نوع؛ اأو رّبما 

ُيوَجد مزيٌج من الحالتين الُق�شَوَيْين. ففي الحالة الق�شوى 

ولى، تتاأّثر ن�شبُة 30 في المئة فقط بالفقر، لكّنها محرومٌة 
ُ
الأ

الثانية،  الق�شوى  الحالة  في  الثلثة.  الأب��ع��اد  جميع  في 

ّكان ي�شل مجموُعها اإلى  ُتعاني من الِحْرمان ن�شبٌة من ال�شُّ

واحٍد  ُبعٍد  في  ف�شلت  كلَّ مجموعٍة  اأنَّ  رْغم  المئة،  في   90

ا ذاَت  فقط. فمن المهّم فهُم هذه التماُيزات، التي ُتَعّد اأي�شً

َببّي و�شيا�شاِت ال�شتهداف«. اأهّمّيٍة باِلغة للتحليل ال�شَّ

فاإّن  الب�شري،  الفْقر  دليل  محدودّيات  من  الّرغم  على 

ا�شتخداَمه ممكٌن في ما ل َيِقّل عن ثلثة �ُشُبل.

اأن  الب�شري  الفْقر  دليُل  ي�شتطيع  رة،  للمنا�شَ �كاأداٍة  �•
ب�شعة  في  الفْقر  انت�شار  مدى  تلخي�س  على  ُي�شاِعد 

ِم الحا�شِل  اأبعاٍد، والم�شافِة التي يجب قطُعها، والتقدُّ

حتى فترة التقييم.

اأن  الب�شري  الفْقر  دليل  ُو�ْشع  في  للتخطيط،  �ك��اأداٍة  �•
بالفقر  ت��اأثُّ��ًرا  المناطق  اأ���ش��دِّ  تحديد  على  ُي�شاِعد 

الب�شري. ومع اأّن ت�شنيَف المناطق َوْفَق اأيِّ ُبعٍد واحٍد 

بمفرده ممكٌن ومفيد، فاإّن دليَل الفْقر الب�شري َي�شمح 

الِحْرمان  اأنواع  وْفَق مجموعٍة من  المناطق  بت�شنيف 

التي يتراَبط الكثيُر منها في ما بينها.

الب�شري  الفْقر  دليِل  تو�شيُع  ُيمِكن  للأبحاث،  �كاأداٍة  �•
ٌل مفيٌد  خرى للفْقر الب�شري، وهو مكمِّ

ُ
لَي�شمل اأبعاًدا اأ

ليل  الدَّ وُي�شاِعد  خل.  الدَّ اأ�شا�س  على  الفْقر  لقيا�شات 

رات دليَليْ الفْقر  ُيمِكن اإدخاُل تعديلٍت اإ�شافّية على موؤ�شِّ

ا  اأي�شً ت�شتعمل  اأن  بلداٌن  تختار  و2. مثًل، قد   1 الب�شري 

ّكان المحرومين من اإمكانّية الو�شول  �شبَة المئوّيَة لل�شُّ النِّ

خرى. 
ُ
راٍت ملئمٍة اأ ّيٍة حديثة، اأو اأيَّ موؤ�شِّ اإلى َمراِفَق �شحِّ

وَي�شف الإطار 2.7 كيف عّدل تقريُر كازاخ�شتان للتَّنمية 

رات. الب�شرّية عام 2000 هذه الموؤ�شِّ

محدودّياُت دليل الفْقر الب�شري والمماَر�شاُت 

الحميدة

�شورَة  َيعك�س  اأن  منفِرد  ٍب  مركَّ دليٍل  ا�شتطاعة  في  لي�س 

َعت جانًبا حقيقُة  جوانب الفْقر الب�شري كاّفًة، حّتى اإذا ُو�شِ

اأّن اأبعاًدا كثيرة ما زالت مفتِقرًة اإلى البيانات وباقيًة من 

دون قيا�س. فالموا�شيُع الحِرجُة الم�شتبَعدُة من دليل الفْقر 

ّية ال�شيا�شّية، وعدُم قدرة  الب�شري هي الفتقاُر اإلى الحرِّ

ر في حياته،  المرء على الم�شاركة في اتِّخاذ قراراٍت توؤثِّ

الم�شاركة  على  القدرة  وعدُم  خ�شّي،  ال�شَّ الأمن  وافتقاُد 

التهديداِت  َي�شمل  ل  ليل  الدَّ اأّن  كما  ما؛  في حياة مجتَمٍع 

التي تتعّر�س لها ال�شتدامُة والعدالُة بين الأجيال. وعلى 

الفْقر  دليُل  َيرِبط  ل  وؤو�س،  الرُّ َتعداد  ن�شبة  من  النقي�س 

ٍن من النا�س. الب�شري وتيرَة الفْقر الب�شري بعدٍد معيَّ

وّثق اأناْند و �َشْن )Anand and Sen( )1997( محدودّيًة 

روا في حالٍة َيعجز فيها  خرى، عاِطَيْين المثاَل التالي: »فكِّ
ُ
اأ

لكلٍّ  الأدن��ى  بالمطلب  الوفاء  النا�س عن  المئة من  في   30

من الأنواع الثلثة للِحْرمان. من الممكن حدوُث ذلك لأّن 

ِا�ْشتعمل تقريُر كازاِخ�شتان للتَّنمية الب�شرّية عام 2000 

ي م�شتويات الفْقر الب�شرّي،  دليَل الفْقر الب�شري-1 لتق�شّ

ال�شابقِة والحالّيِة والم�شتقبلّية. واأعرب 

التقريُر عن الحاجة اإلى العتراف 

بطبيعة الفْقر ذاِت الأبعاد المتعّددة 

كاأ�شا�ٍس لتعريف الفْقر في كازاِخ�شتان، 

ز بقّوٍة على الأبعاد الِجْنو�شية للفْقر،  وركَّ

�شاء؛ كما اأدخل  بما فيها َبطالة النِّ

رات دليل الفْقر الب�شري لَيعك�س على نحٍو  تعديلٍت على موؤ�شِّ

وڤياتّية. لذلك، ُبِنَي تقريُر  اأف�شل �شورَة اإْرث المرحلة ال�شُّ

ّكان  �شبة المئوّية من ال�شُّ كازاخ�شتان للتَّنمية الب�شرّية على النِّ

الذين ل ُيتَوّقع لهم العي�ُس حتى �شنِّ ال�شّتين، ون�شبِة الأحداث 

ّكان الذين َيقّل  غيِر المتعلِّمين في عمر 16 �شنة، ون�شبِة ال�شُّ

م�شتوى ا�شتهلكهم عن الحدِّ الأدنى للبقاء، ون�شبِة الَبطالة 

لِة ر�شميًّا. الم�شجَّ

الم�شدر: تقريُر كازاخ�شتان للتَّنمية الب�شرّية عام 2000.

ة
ّ
عك�ص �شورَة الوقائع الوطني

َ
كازاِخ�شتان: تعديُل دليل الفْقر الب�شري لي

الإطار
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اقت�شاديٌّ  ُنموٌّ  اأو  َبطاِلّي،  ُنموٌّ  وهي:  م�شكلًة،  فيها  ن  ُيكوِّ

َي�شتفيد  ل  حمة  الرَّ وُنموٌّ عديُم  التوظيف؛  ُفر�َس  َيزيد  ل 

منه اإّل الأغنياء؛ وُنموٌّ مكتوُم ال�شوت، ل ُي�شاِحب النُُّموَّ 

التمكين؛  اأو  الديُمقراطّية  نطاق  تو�شيُع  فيه  القت�شاديَّ 

الُمهْيِمنة  الثقافة  باجتياح  يت�شبَّب  الجذور،  فاِقُد  وُنموٌّ 

ا�شتغلل  في  ُيباِلغ   ، لم�شتقَبليٌّ وُنموٌّ  الأقليات؛  ثقافاِت 

الموارد اللزمة للنُّمّو في الم�شتقبل.

َع التَّنمية الب�شرّية من  ز النُُّمّو القت�شاديُّ الم�شتداُم و�شْ ُيعزِّ

هم  ن معارَف العّمال ومهاراِتهم وُفَر�شَ خلل اإجراءاٍت ُتح�شِّ

اأف�شَل، وَيخلق  ُفَر�َس توظيٍف  ر  ل�شتخدامها بفّعالّية، وُيوفِّ

وَيدعم  الجديدة،  الأعمال  �شات  موؤ�شَّ لُنمّو  عًة  م�شجِّ بيئًة 

القرار.  اتِّخاذ  م�شتوياِت  جميع  على  الّديُمقراطّية  َع  تو�شُّ

وفي ُو�ْشع البيانات اأن ُتلِّم بالكثير من هذه الق�شايا.

تاأثير  ي  َتق�شِّ ا  اأي�شً الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  المهّم  من 

)راجع  الوطنّية  الب�شرّية  التَّنمية  في  العالمّية  التِّجاهات 

الإطار 2.9(. ففي ع�شر الَعْوَلمة، كثيًرا ما ُت�شت�شَعر اأحداُث 

خرى منه. على �شبيل المثال، 
ُ
جزٍء من العاَلم في اأجزاٍء اأ

تراُجًعا   1997 عام  في  الآ�شَيوّية  المالّيُة  الأزم��ُة  بت  �شبَّ

َلع  كبيًرا في التجارة العالمّية؛ حيُث اأّدى انهياُر اأ�شعار ال�شِّ

لهذه  رُة  الم�شدِّ البلداُن  بها  ُمِنَيت  خ�شائَر  اإلى  الأ�شا�شّية 

َلع في مختلف اأنحاِء العالم )حكومُة غامبيا 2000(. ال�شِّ

نواحي  بع�َس  التمهيدي  الُكتيِّب  من  الق�شُم  هذا  يتناول 

التحليل القت�شادي التي قد تكون ملئمًة لجْمع بيانات 

التَّنمية الب�شرّية وتحليِلها، بما في ذلك ال�شيا�شاُت المالّيُة 

ين،  الدَّ وخدمُة  النظامّي،  غيُر  والقت�شاُد  قدّية،  والنَّ

الق�شُم  هذا  ويقترح  وال��زراع��ة.  التجارّية،  وال�شيا�شاُت 

راٍت وبع�ِس مجالت التحليل العاّمة. نماذَج لموؤ�شِّ

ة
ّ
ةُ والنَّقدي ّ

ال�شيا�شاُت المالي

َت�شف ال�شيا�شاُت المالّيُة الأعماَل التي تقوم بها حكومٌة 

ذلك  في  بما  وتمويِلِه؛  العام  الإنفاق  م�شتوى  لتحديد  ما 

حجُم ُديون الحكومة، وال�شيا�شاُت ال�شريبّية، وتخ�شي�ُس 

اأكثَر من  اأّن اجِتثاَث الفْقر يتطلَّب  على تاأكيد حقيقِة 

خل لأفقر قطاٍع في المجتمع )للمزيد  د زيادة الدَّ مجرَّ

Anand and Sen in Fukuda- :من التفا�شيل، راِجع

.)Parr et al. 2004

اأوُجهُ التحليل القت�شادي

ُبَل المختلفة  ينبغي لتقارير التَّنمية الب�شرّية اأن َتدر�س ال�شُّ

الفْقر  في  ما  لبلٍد  القت�شادّية  ال�شيا�شاُت  بها  ر  ُتوؤثِّ التي 

هُة  الموجَّ ال�شيا�شاُت  ت�شتطيع  مثًل،  الب�شرّية.  والتَّنمية 

حا�ِشمًة  وتكون  للبلد  العاّمة  الثَّروَة  َتزيد  اأن  النُُّمّو  نحو 

التَّنمية  ز  ُيعزِّ النُُّمّو  كان  اإذا  ما  لكْن  الب�شرّية،  للتَّنمية 

ف على الطريقة التي َيتولَّد بها )راجع  الب�شرّية اأم ل يتوقَّ

العالميُّ  الب�شرّية  التَّنمية  دليُل  ف  وقد عرَّ  .)2.8 الإطار 

اأن  القت�شادي  للنُّمّو  ُيمِكن  �ُشُبٍل  خم�شَة   1996 لعام 

لحظ تقريُر مولدوڤا للتَّنمية الب�شرّية عام 2006 اأّن في 

�شبُة الو�َشطّية للنمّو 6.1 في المئة �شَنويًّا  حين بلَغت النِّ

بين عاَميْ 2000 و2005، كانت تحويلُت المغتِربين 

َك الرئي�شيَّ لهذا النُُّمّو ولي�س َتزاُيَد ُفَر�س العمل  المحرِّ

داخل البلد. وَيعتري هذا النوَع من النُُّمّو خلٌل لأّنه 

م�شحوٌب بافتراق العائلت، الأمُر الذي ُيف�شي اإلى 

م�شكلٍت اجتماعّية. وكان الأكثُر احتماًل اأّن تتخّلى 

الن�شاُء عن وظائفهّن ذاِت الأجور المنخِف�شة في 

قطاَعيْ الزراعة والتعليم، والهجرِة اإلى الخارج، تاِركاٍت 

اأطفاَلُهنَّ وراءُهّن في اأحياٍن كثيرة؛ كما اأّن الفتقاَر اإلى 

ا  وظائَف ح�شنِة الأجور ُيمِكن اأي�شً

اأن ُيعيق تكويَن عائلٍت �شاّبة، لأّن 

لون الهجرَة كاأف�شل ِخياٍر  ال�شباَب ُيف�شِّ

باع م�شاٍر  ُمتاح. وقد نادى التقريُر باتِّ

ا للعمل،  ر ُفَر�شً للنُّمّو القت�شادي ُيوفِّ

ٍة لل�شباب.  وبخا�شّ

الم�شدر: تقريُر مولدوڤا للتنيمة الب�شرّية عام 2006.

حويلت  ّو بف�ْشل التَّ
ُ
م مولدوڤا: النُّ

ة
ّ
الخارجي

الإطار
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في الغذاء، وال�شّحة، والتعليم، والأمِن الج�َشدي؛ غيَر اأّن 

فقات العاّمِة وحَدها ل َت�شمن تح�شيَن تقديمات  ِن�َشَب النَّ

العامَة  فقاِت  النَّ َتر�شد  التي  العامة. فالُم�شوح  الخدمات 

ا للتحليل  من منظور النتائج والفّعالّية قد تكون مفيدًة جدًّ

على م�شتًوى اأعمق، ُرْغم اأّن اأف�شَل طريقٍة لتقييم الفّعالّية 

هي من خلل منهجيات الأبحاث الّت�شاُركّية.

قدّية  راٌت ملئمٌة لتحليل ال�شيا�شات المالّيِة والنَّ ثّمَة موؤ�شِّ

في تقارير التَّنمية الب�شرّية، هي الّتالية: 

خل  الدَّ المئوّيُة من  �شبُة  النِّ اأي   - العام  الإنفاق  �ن�شبُة  �•
فقات العاّمة؛ الَقومّي التي َتذهب اإلى النَّ

قدّيَة ُت�شتخَدم  الموارد قطاعيًّا؛ في حين اأّن ال�شيا�شاِت النَّ

اأمِزجٌة  وُت�شَتعمل  للبلد.  المالّية  الموُجودات  في  للّتاأثير 

لتوجيه  ال�شيا�شات  م��ن  ��وَع��ي��ن  ال��نَّ ه��ذي��ن  م��ن  مختلفة 

نه.  ُتح�شِّ اأو  النا�س  بَرفاه  ّر  ُت�شِ قد  بُطُرٍق  البلد  اقت�شاِد 

وعلى تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن تبحث عن بياناٍت َتدعم 

ز التَّنمية الب�شرّية. رَة َتواُزٍن في ال�شيا�شات ُيعزِّ منا�شَ

مثًل، اْحَت�َشب تقريُر اإندوني�شا للتَّنمية الب�شرّية عام 2004 

القت�شادّيِة  الجتماعّيِة-  الحقوق  تاأميُن  �شُيكلِّف  َكم 

التقديراُت  وا�ْشتْنَتجت  ين.  الإندوني�شيِّ لجميع  الأ�شا�شّية 

يِّ 
المحلِّ الناتج  من  المئة  في  اأرب��ٍع  اإل��ى  ث��لٍث  ن�شبَة  اأّن 

النا�س  لتاأمين حقوق  �س  ُتخ�شَّ اأن  للبلد يجب  الإجمالّي 

تفّح�س تقريُر بوليڤيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2004 

العلقاِت بين الثقافة والَعْوَلمة. وا�ْشتخدم التقريُر بياناٍت من 

ا�شِتق�شاٍء للمفاهيم �شَمل 3600 �شخ�سٍ في ت�شع مقاطعات؛ 

حيُث قا�س مفاهيَم النا�س عن الَعْوَلمة، ُمدِخًل اأدّلًة جديدة 

لتقييم الّت�شاُمح الثقافي ومواقِف النا�س حيال فْتح اقت�شاد 

بلِدهم على الأ�شواق الخارجّية. 

ُر  ى التقريُر ما اإذا كانت بوليڤيا، وهي بلٌد فقيٌر متاأخِّ تق�شّ

ًة للنخراط في مجتمع المعلومات والَعْوَلمة،  النُُّمّو، م�شتعدَّ

واقترح م�شاًرا بوليڤيًّا نحو اإدماج التكنولوجيا المعلوماتّية 

بالتَّنمية الب�شرّية، ما يعني اإيجاَد مجتمٍع َي�شتند اإنتاُج 

الثروة فيه ب�شورٍة متزايدة اإلى المقدرة على اإنتاج المعرفة 

ومعالجِتها ون�ْشِرها؛ مجتمٍع تتوّزع فيه الثروُة على نطاٍق 

وا�شع َي�شمل جميَع المواطنين. ويجب اأن تكون لبوليڤيا بيئُة 

نها من العمل با�شتقلٍل ذاتّي َوْفَق  �شيا�شاٍت ملئمة ُتمكِّ

ولّية. قواعد التجارة الدَّ

حلَّل تقريُر جنوب اآ�شيا الإقليميُّ للتَّنمية الب�شرّية عام 

2001 تاأثيراِت الَعْوَلمة في بنغلد�س والهند ونيپال وپاك�شتان 

َزت على  و�ْشريلْنكا، فَوجد اأّن الَعْوَلمة في جنوب اآ�شيا ركَّ

دْمج الأ�شواق من دون تح�شين ظروِف الأغلبّيِة ال�شاحقة من 

مواِطني هذه البلدان؛ كما لم ُي�شاِحْبها َتراجٌع في الفْقر اأو 

راٍت  فاه الب�شريِّ العام. وا�ْشتعمل التقريُر موؤ�شِّ ٌن في الرَّ َتح�شُّ

مْثَل المجموع الخا�ّس 

بتكتُّلٍت تجارّيٍة معيَّنة 

خارَج المنطقة كن�شبٍة مئوّية من مجموع ال�شادرات العالمّية. 

وقاَرن الّتقريُر بين �شادرات عام 1980 و�شادراِت عام 1999 

وق العالمّية. لتقييم موقع المنطقة في ال�شُّ

م التقريُر ُحَجًجا على اأّن ا�شِت�شعاَر الآثار الإيجابّية للَعْولمة  قدَّ

والنُُّمّو القت�شادي ب�شورٍة اأكثَر اإن�شاًفا َي�شتوِجب اأن ُتدار 

م بب�شع تو�شياٍت َت�شمل في  د؛ وَتقدَّ ُة على نحٍو جيِّ العمليَّ

مداها تعزيَز دْور المجتمع المَدني في حماية الفقراء من 

ع على َكواِهلهم، واإطلَق  العبء غيِر المتكافئ الذي ُيو�شَ

جهوٍد اإقليمّية بهدف تهيئِة القّوة العاملة لمجابهة المناَف�شة 

العالمّية. واْخُتِتم التقريُر بمناق�شٍة مثيرٍة للهتمام حول 

الآلّيات التي ُيمِكن ا�شتخداُمها لإدارة الَعْوَلمة، مْثل تطبيِق 

�شات  »�شريبة ُتوِبْن« )Tobin Tax( اأو اإ�شلِح بع�س الموؤ�شَّ

طاق العالمي. المعنّية باإدارة الُحكم على النِّ

الم�شدران: تقريُر بوليڤيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2004

 

وتقريُر جنوب اآ�شيا الإقليميُّ للتَّنمية الب�شرّية عام 2001.

ة ُتعاِين الَعْوَلمة
ّ
نمية الب�شري  التَّ

ُ
تقارير

الإطار

2.9
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التقليدّية ل ت�شمل مجموعاٍت مثَل العّمال الُمحَبِطين 

الذين َيئ�شوا من البحث عن عمل(،

 Gini( جيني  ب��ُم��ع��اِم��ل  ُي��ق��ا���س  كما  خ��ل  ال��دَّ •��ت��وزي��ُع 
coefficient( )راجع الإطار 2.10(؛

مئوّيٍة  كن�شبٍة  ين  الدَّ وخدمِة  ين  للدَّ الكامل  •��المجموُع 
في  ذلك  ر  ُيوؤثِّ وكيف  الإجمالي،  المحّليِّ  الناتج  من 

َتقديمات الخدمات الجتماعّية؛

•��مجموُع عجِز الميزانّية كِن�شبٍة مئوّيٍة من الناتج المحليِّ 
الإجمالّي؛

•��عجُز الح�شاب الجاري كن�شبٍة مئوّية من الناتج المحليِّ 
الإجمالي؛

رف الموازي؛ ْرف الر�شميِّ اإلى �شعر ال�شَّ �ن�شبُة �ِشْعر ال�شَّ �•
•��دليُل اأ�شعار الم�شتهِلك.

ّ
 النظامي

ُ
القطاُع غير

بالزدواجّية؛  النامية  البلداِن  معظم  اقت�شادّياُت  َتتَّ�شم 

ُه الذي ُيَهْيِمن عليه  ظاميُّ اأو الُموجَّ اإْذ هناك القت�شاُد النِّ

نا�ٌس متعلِّمون من اأبناء المدن، والقت�شاُد غيُر النظامّي 
ُ
اأ

من  المدن  فقراء  اأغلبّيَة  ف  ُيوظِّ ال��ذي  ه  الُموجَّ غيُر  اأو 

ل  ن�شاٍء ورجاٍل َذِوي تعليٍم نظاميٍّ محدود. وُيمِكن اأن ُي�شكِّ

القت�شاُد غيُر النظامّي ن�شبًة َت�شل اإلى 47 في المئة من 

منخِف�س  دْخٍل  ذاِت  بلداٍن  في  الإجمالّي  المحليِّ  الناتج 

)لجنُة التمكين القانوني للفقراء 2006، �س 4(.

قيمَة  فاإّن  النظامّي،  غيِر  القت�شاد  اأهمّية  من  وبالّرغم 

م�شاَهمته في الناتج المحليِّ الإجمالي ُتْبَخ�س في اأحياٍن 

كثيرة. وكان اأحَد الأ�شباب الرئي�شّيِة المعهودِة لذلك نْق�ُس 

الما�شية  ال�شنوات  خلل  ق  تحقَّ ًما  تقدُّ لكّن  البيانات، 

النظامّي،  غيِر  القت�شاديِّ  القطاع  بحجم  الإحاطة  في 

ه، وم�شاهماِته. وقد اأّدى العمُل الذي  وتكويِنه، وخ�شائ�شِ

ين لإح�شائيات القطاع  قامت به »مجموعُة الخبراء الدوليِّ

النظامّي:  العمل غيِر  النظامّي«، وهيئُة »المراأة في  غيِر 

لمنظمة  التابُع  الإح�شاِء  ومكتُب  والتنظيم«،  الَعْوَلمة 

ع تعريٍف للقت�شاد غيِر النظامّي  العمل الدولّية اإلى و�شْ

غيِر  التَّوظيف  اأبعاد  بجميع  وُيحيط  الِعمالة  اإلى  َي�شتند 

�شبُة المئوّيُة  �شات الجتماعّية - اأْي النِّ �ن�شبُة المخ�شَّ �•
�شُة للخدمات الجتماعّية؛  من الإنفاق العاّم المخ�شَّ

من  المئوّيُة  �شبُة  النِّ اأْي   - الجتماعّية  الأْوَلِوّيِة  �ن�شبُة  �•
اإن�شانّيٍة  لهتماماٍت  �شُة  المخ�شَّ الجتماعّي  الإنفاق 

ذاِت اأْوَلِوّية؛

خل  �شبُة المئوّيُة من الدَّ �ن�شبُة الإنفاق الإن�شانّي - اأْي النِّ �•
�شُة لهتماماٍت اإن�شانّية ذاِت اأْولِوّية. الَقْومّي المخ�شَّ

ولى، 
ُ
�َشب الثلِث الأ ُتمثِّل ن�شبُة الإنفاق الإن�شانّي ناتَج النِّ

وهي اأداُة عمٍل قوّيٌة َت�شمح لرا�ِشمي ال�شيا�شات الراغبين 

الّتواُزن  اختللت  بروؤية  ميزانّياتهم  هْيكلِة  اإع��ادة  في 

مرتِفًعا  العامُّ  الإن��ف��اُق  ك��ان  ف��اإذا  المتاحة.  وال��ِخ��ي��اراِت 

بالفعل )كما في العديد من البلدان النامية(، لكّن ن�شبَة 

�شات الجتماعّيِة منخِف�شًة، �شيتطلَّب الأمُر اإعادَة  المخ�شَّ

تخفي�ُس  ُيمِكن  التي  المجالت  لمعرفة  الميزانّية  تقييم 

فقاُت الع�شكرّية، وخدمُة  النفقاِت فيها. وغالًبا ما تكون النَّ

ين، و�شركاُت القطاع العامِّ الواقعة في عجز، الجهاِت  الدَّ

وَليان 
ُ
�شبتان الأ حَة لذاك الحتمال. اأّما اإذا كانت النِّ المر�شَّ

ا  مرتفعَتْين، لكّن التاأثيَر النهائي للتَّنمية الب�شرّية منخف�شً

فينبغي  الب�شرّية،  التَّنمية  راُت  موؤ�شِّ �شورَته  َتعك�س  كما 

عندئٍذ رْفُع ن�شبة الأْولِوّية الجتماعّية. وفي ما يتعلَّق باأفَقر 

ح اأن َي�شمل ذلك َبحًثا عن َتواُزٍن اأف�شَل بين  البلدان، ُيرجَّ

ّيِة الأولّية  الم�شت�شفيات الِعلجّيِة الُمكِلفة والرعايِة ال�شحِّ

الوقائّية، وبين التَّعليِم الجامعيِّ والتعليِم البتدائي، وبين 

يفّية حيُث  تركيز الهتماِم على المدن اأو على المناطق الرِّ

َيعي�س معظُم الفقراء.

تقاريُر  ت�شتطيع  خ��رى 
ُ
اأ هاّمٌة  اقت�شادّيٌة  راٌت  موؤ�شِّ ثّمَة 

التَّنمية الب�شرّية اأن ُتحلِّلها من منظور التَّنمية الب�شرّية، 

وهي:

رائح الَفْرعّية )مْثل �شريحَتيْ  •��ِن�َشُب الَبطالة بح�َشب ال�شَّ
ب�شبب  تاأثًُّرا  اأكثَر  تكونان  قد  اللتين  باب  وال�شَّ �شاء  النِّ

اجتماعّيًة.  حواجَز  ُتجاِبهان  قد  اأو  المهارات  نْق�س 

ا  اأي�شً م  ُتقيِّ اأن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  وينبغي 

المقايي�َس  اأّن  اإلى  نظًرا  الَبطالة  بيانات  م�شداقّيَة 
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اأكثَر من الرجال، ولذا   
َ
النا�س. وَي�شتوِعب القطاُع عادًة 

الم�شاهمِة  تقدير  على  البيانات  َوْف��رة  ازدي��اُد  �شُي�شاِعد 

ا. الكاملة للن�شاء في القت�شاديات الوطنّيِة اأي�شً

لآ�شيا  والجتماعّية  القت�شادّيُة  اللجنُة  تعمل  ��ا،  دول��يًّ

لأميركا  الق��ت�����ش��ادّي��ُة  وال��ل��ج��ن��ُة  ال���ه���ادئ،  وال��م��ح��ي��ط 

اللتينّية ومنطقِة البحر الكاريبي، واللجنُة القت�شادّيُة 

الأمم  في  الإح�شاء  وق�شُم  اآ�شيا،  لغرب  والجتماعّية 

ولّية، و�شواها على موا�شلة  الدَّ المتحدة، ومنّظمُة العمل 

تح�شين مقايي�ِس القطاع غيِر النظامّي وَتواُفِر البيانات.

غيِر  القطاع  بحجم  َة  الخا�شّ البياناِت  اأّن  اإّل  النظامّي. 

النظامّي وم�شاهمِته في الناتج المحّليِّ الإجمالّي ما زالت 

غيَر متوافرٍة في بلداٍن كثيرة.

ت�شتمل  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  لعمليات  الممكن  من 

لإ�شافة  اأو  النظامّي  غيِر  القطاع  لُم�شوح  رٍة  منا�شَ على 

اأ�شئلٍة عن القطاع الّلنظامّي اإلى ا�ْشِتبيانات اإح�شاءاِت 

ق  ُتعمِّ �َشر المعي�شّية. وَل�شوف 
ُ
اأو ا�شتق�شاءات الأ ّكان  ال�شُّ

العلقة  فهَم  الّلنظامّي  القطاع  الإ�شافّية عن  البياناُت 

تكون  اأن  ُو�شعها  في  كما  والفقر،  النظامّي  القطاع  بين 

ر في حماية حقوق  مر�ِشًدا لتطوير �شيا�شاٍت اأف�شَل تتجذَّ

خُل اإّل جانًبا  ل الدَّ في حين ل ُي�شكِّ

واحًدا من التَّنمية الب�شرّية، ُيعتبر 

ُمعاِمُل جيني من اأو�شح الو�شائل لقيا�س 

خل. وعلى ِفَرق تقارير التَّنمية  توزيع الدَّ

ر في تحليل العوامل  الب�شرّية اأن ُتفكِّ

التي ُت�شاِهم في جعل قيمة جيني 

مرتفعًة اأو منخف�شًة في بلٍد ما، اإلى 

جانب تاأثيرات التَّنمية الب�شرّية. وفي 

ُو�ْشع البيانات الم�شيرِة اإلى تفاُوتاٍت 

كبيرة لْفُت النتباه اإلى �شرورة وجوِد 

ع توزيًعا اأكثَر  ِخياراٍت لل�شيا�شات ُت�شجِّ

م�شاواًة. وينبغي لكلِّ �شيناريو ب�شاأن 

ال�شيا�شات اأن َيعر�س ما هو ممكٌن في 

ِط والبعيد. المدى القريب والمتو�شِّ

ر ر�شٌم  لحت�شاب ُمعاِمل جيني، ُيح�شَّ

َة  بيانّي ُيمثِّل ِمْحوُره الأُفقيُّ ح�شّ

ّكاِن الّتراُكمّيَة؛ فيما ُيمثِّل الِمْحوَر  ال�شُّ

خِل التَّراُكمّيَة.  َة الدَّ العمودّي ح�شّ

وُير�َشم َخطٌّ للم�شاواة َيفتِر�س اأّن 

ٍة مت�شاوية  الكلَّ َيح�شل على ح�شّ

خل الوطنّي )اأو الإقليمّي(.  من الدَّ

ط ُمنحنى ُلوَرْنز  بعد ذلك ُيخطَّ

ة  )Lorenz curve(، لإبراز ح�شَّ

خل  ة الدَّ ّكان التَّراُكمّيِة اإزاء ح�شّ ال�شُّ

الّتراُكمّيِة الفعلّيِة المقاِبلة؛ عْلًما باأّن 

منحنى لورنز َيقع دائًما اإلى يمين خطِّ 

الم�شاواة. فُمعاِمُل جيني هو ن�شبُة 

الم�شاحة بين خطِّ الم�شاواة ومنحنى 

لورنز )في �شورة الك�ْشر( اإلى الم�شاحة 

الإجمالّيِة تحت خطِّ الم�شاواة )في 

َمخرج الك�ْشر(.

خُل بالت�شاوي، تكون �شورُة  ع الدَّ اإذا ُوزِّ

الك�ْشر �شْفًرا، فُي�شاوي جيني �شفًرا. 

في حالة الّلم�شاواة الُق�شوى، تكون 

�شورُة الك�ْشر م�شاِويًة لَمخرِجه، ويكون 

جيني م�شاِوًيا لواحد. هكذا، يقع ُمعامُل 

جيني بين �شفٍر وواحد، حيث ُيظِهر 

ال�شفُر م�شاواًة كاملة )الجميُع حا�شلون 

خل ذاِته(، فيما ُيظِهر الّرقُم  على الدَّ

واحٌد لم�شاواًة كاملة )�شخ�ٌس واحد 

خل باأكمله(. وكّلما ازداد  حائٌز على الدَّ

الُبعُد اإلى يميِن منحنى لورنز ازدادت 

الّلم�شاواُة، وارتفع ُمعاِمُل جيني. 

من �شلبّيات ُمعاِمل جيني اأّنه غيُر 

قاِبٍل للجمع بين المجموعات الفْرعّية، 

ما يعني اأّن ُمعاِمَل جيني لمجتمٍع ما 

لي�س م�شاوًيا لمجموع ُمعاِملت جيني 

لمجموعاته الفرعّية.

.Deaton 1997 :الم�شدر

خل  اللّم�شاواة في الدَّ
ُ

 قيا�ص
الإطار

2.10
ل

خ
دَّ
ل
 ا

ن
م

 %

% من الأُ�َشر

خطُّ الم�شاواة الكاملة منحنى لورنز خطُّ الّلم�شاواة الكاملة
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�شوٍل كالَموا�شي، وتخفي�ِس الإنفاق على الأ�شا�شيات 
ُ
بْيع اأ

ن الُبنُّ ُثُلَثّي  مْثل الطعاِم واأق�شاِط مدار�س اأطفالهم. وُيوؤمِّ

عائدات التَّ�شدير في اإثُيوپيا؛ حيُث َتكلَّف البلُد من جّراء 

 400 مبلَغ  العر�س،  زي��ادة  عن  الناجِم  الأ�شعار،  هبوط 

وهذا   .)2.6 كل  ال�شَّ )راجع   2003 عام  في  دولٍر  مليوِن 

�شرة المعي�شّيِة 
ُ
يعني خ�شارًة و�َشطّية قيمُتها 200 دولٍر للأ

الواحدة )تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالمي لعام 2005(.

الأعمال  واأ�شحاِب  ال�شغيرة  الحقول  لمزاِرعي  ُيمِكن 

الب�شيطة اأن يكونوا بمواردهم المحدودة من اأكثر الفئات 

تقارير  ُو�ْشع  وف��ي  التجارّية.  التقلُّبات  بِفْعل  ال�شعيفة 

ين خدمةُ الدَّ

التي  ال��م��وارد  في  ي��ن  ال��دَّ لخدمة  العالية  �َشُب  النِّ ��ر  ُت��وؤثِّ

ت�شتطيع حكومٌة ما اأن َت�شتثمرها في القطاع الجتماعيِّ 

�س تقريُر  و�شواه من القطاعات. على �شبيل المثال، َتفحَّ

يَن الخارجيَّ للبلد  غاُبون للتَّنمية الب�شرّية عام 2005 الدَّ

م التَّنمية الب�شرّية. ففي عام 2002، بلغ  وتاأثيَره في تقدُّ

130 في المئة من القيمة الإجمالّية  يُن ن�شبًة ُتقاِرب  الدَّ

يِّ 
المحلِّ ال��ن��ات��ج  م��ن  المئة  ف��ي   70 ون��ح��َو  ��ادرات  ل��ل�����شّ

 %35.5 ن�شبَة  َت�شتهلك  ين  الدَّ خدمُة  وكانت  الإجمالّي. 

الموارَد  قّلل  الذي  الأم��ُر  الحكومة،  عائدات  مجَمل  من 

�شَة للخدمات الجتماعّية. المخ�شّ

راِت  وُيمِكن لِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن َتدر�س الموؤ�شِّ

التاليَة وتاأثيراِتها في موارد التَّنمية الب�شرّية عْبَر قطاعاٍت 

مختلفة:

البلد؛ لَدْين  الإجماليَّ  �الحجَم  �•
الإجمالّي؛ المحّليِّ  الناتج  من  مئوّيٍة  كن�شبٍة  يَن  �الدَّ �•

يَن كن�شبٍة مئوّية من القيمة الإجمالّية لل�شادرات؛ �الدَّ �•
قطاعاٍت  في  الم�شتثَمرَة  ين  الدَّ من  المئوّية  �شبَة  �النِّ �•

فٍة ِقطاعيًّا(؛ ُمنِتجة )ُم�شنَّ

الإنفاق  ُم��ج��َم��ل  م��ن  م��ئ��وّي��ة  كن�شبٍة  ي��ن  ال��دَّ �خ��دم��َة  �•
الحكومي.

�شيا�شاُت التجارة

للتجارة تاأثيراٌت كبيرة، اإيجابّيٌة و�شلبّيٌة على حدٍّ �شواء، 

زق وفي التَّنمية الب�شرّية، ولها  في ا�شتراتيجّيات ك�ْشب الرِّ

جال.  �شاء والرِّ �شبة اإلى النِّ ا بالنِّ م�شاعفاٌت متباينٌة مبدئيًّ

التَّنا�ُشب بين حْجم  باتِّجاهات  للبيانات الخا�شة  وُيمِكن 

اأن  الُمكَت�َشبة  الفعلّية  والعائداِت  ئي�شّية  الرَّ ال�شادرات 

الأ�شعار في القت�شاد، ومداخيِل  َتقلُُّب  ر  ُيوؤثِّ ر كيف  ُتف�شِّ

�َشر المعي�شّية، وَرفاِه النا�س.
ُ
الأ

من الأمثلة التي تنطِبق على هذه الحالة، الأثُر ال�شارُّ الذي 

في  غار  ال�شِّ الُبّن  مزاِرعي  على  الُبّن  اأ�شعار  تدنّي  َتركه 

رِغم فّلحون كثيرون على 
ُ
عدٍد من البلدان النامية. فقد اأ

 ،
ُ
ُنٍّ اأكثر

وپيا: �شاِدراُت ب
ُ
ال�شكل 2.6: اإْثي

عائداٌت اأقّل

في حين زاد حجُم �شادرات الُبنِّ منُذ اأوا�ِشط ت�شعينّيات 

القرن الما�شي بن�شبة الثُُّلَثين، تدنَّت العائداُت من الُبّن 

ًيا كبيًرا. تدنِّ

الم�شدر: تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ لعام 2005.
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بلداٍن  في  المزاِرعون  ُيعانيها  معّينة  تجارّيٌة  م�شكلٌة  ثّمَة 

راعي في البلدان الغنّية  عم الزِّ ناميٍة كثيرة هي معوناُت الدَّ

�س الأ�شعاَر وَتحّد ُفر�َس الو�شول اإلى الأ�شواق.  التي ُتخفِّ

ا�شتخدام  في  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرُق  َترغب  وقد 

�ُشُبل  ا�شتدامة  في  المعونات  ه��ذه  اآث��ار  لتحليل  بياناٍت 

الأوروپّي،  فالتِّحاُد  يفّية.  الرِّ المناطق  في  زق  الرِّ ك�ْشِب 

ر الأعلى كلفًة في  كَّ على �شبيل المثال، هو من ُمنِتجي ال�شُّ

مها َتجعله ثاني اأكبِر  عم التي ُيقدِّ العالم، لكّن معوناِت الدَّ

اأكبَر  ر  كَّ ال�شُّ ُيمثِّل قطاُع  وفي موزامبيق،  ر.  كَّ لل�شُّ ٍر  ُم�شدِّ

ربِّ عمل في البلد، حيُث بلغ عدُد عّماله في عام 2001 

وق  ة هذا البلد في ال�شُّ ن ح�شّ نحَو 23 اأْلًفا. وُيمِكن لَتح�شُّ

وْك�ْشفام 
ُ
)اأ اأْلًفا   40 اإلى  الوظائف  عدَد  َيرفع  اأن  ولّية  الدَّ

.)2006

ة
ّ
ال�شيا�شاُت الزراعي

بلداٍن  في  راع��ة  ال��زِّ اأهمّية  ا�شتمرار  اإل��ى  بالنَّظر 

الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  على  َيتعّين  ناميٍة عديدة، 

بتاأثير  الخا�شِة  البيانات  �س  َتفحُّ ف��ي  ر  ُتفكِّ اأن 

والأمِن  �َشر، 
ُ
الأ َمداخيل  في  الزراعّية  ال�شيا�شات 

ذكر  فقد  عام.  بوجٍه  الب�شرّية  والتَّنمية  الغذائي، 

 2006 عام  الب�شرّية  للتَّنمية  ِتيُمور-لي�ْشتي  تقريُر 

وِقَفت غداَة ال�شتقلل 
ُ
اأّن اإعاناِت دْعم الّفلحين اأ

دْخٍل  لتوليد  �ُشُبٍل  تاأمين  دون  من   2002 عام  في 

خارج الَمزارع. واأّدى ذاك الأمُر اإلى َتفاُقم تعر�س 

الفئات ال�شعيفة للفقر، وبخا�شٍة �شغاُر الفّلحين. 

فقبَل ال�شتقلل، كان �شغاُر مّلكي الأر�س ينالون 

والتَّخزين،  المحا�شيل،  معالجة  ف��ي  ت�شهيلٍت 

والتَّ�شويق؛ وكان في ُو�ْشعهم الح�شوُل على قرو�ٍس 

دونها نْقًدا اأو �ِشَلًعا. ُي�شدِّ

ها  فْح�شُ ُيمِكن  التي  رات  الموؤ�شِّ بع�ُس  يلي  ما  في 

ُتحلِّل  التي  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ف��ي  بعنايٍة 

ال�شيا�شاِت الزراعّية:

الميزانّية من  مئوّية  كن�شبٍة  الزراعة  �ميزانّيُة  �•
العاّمة للحكومة؛  

كي  التالية  رات  للموؤ�شِّ بياناٍت  �ُس  تفحُّ الب�شرّية  التَّنمية 

ى العلقاِت بين التجارة والتَّنمية الب�شرّية، وهي: تتق�شّ

رْبط  اإلى  الهادفة  البرامج  مثُل  اإجرائّية  راٌت  �موؤ�شِّ �•
الب�شيطة  الأع��م��ال  واأ���ش��ح��اِب  غار  ال�شِّ المزاِرعين 

باأ�شواٍق خارجّية، الأمُر الذي قد َي�شمل تدريَبهم على 

معالجة المواد الغذائّية وتو�شيِبها، وقواعِد الت�شدير، 

واأنظمِة اأ�شعار بّوابة المزرعة، و�شواها؛ اأو

َذِوي  الب�شيطة  الأعمال  لأ�شحاب  المئوّيُة  �شبة  �النِّ �•
اإمكانّية الو�شول اإلى اأ�شواٍق خارجّية؛ اأو

على  المح�شوبة  لل�شادرات  المئوّيِة  �َشب  النِّ �اتِّجاهاُت  �•
�شغار المزاِرعين واأ�شحاِب الأعمال الب�شيطة؛ اأو

الب�شيطة  الأعماِل  اأ�شحاب  دْخل  م�شتوياِت  �اتِّجاهاُت  �•
و�شغاِر المزاِرعين.
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وافَقت بلداٌن عديدة على ت�شحيح اأْوُجه الّلم�شاواة هذه 

فاقّيِة الق�شاء على جميع  ُقِطَعت عْبَر توقيع »اتِّ داٍت  بتعهُّ

�شارَكت  كما  اإبراِمها؛  اأو  ال��م��راأة«  �شدَّ  التمييز  اأ�شكال 

ولّية التي اأنتجت منهاَج  بلداٌن كثيرٌة في المفاو�شات الدَّ

ل�شوؤون  الرابع  المتحدِة  الأم��م  موؤتمر  في  بيجينغ  عمل 

المراأة الذي اْنعقد عام 1995.

ب في تحليله 
َ
يجب على كّل تقريٍر للتَّنمية الب�شرّية اأن يداأ

على الّتعبير عن هموم الِجنو�شة. وت�شمل الُفَر�ُس المتاحُة 

ِم نحَوها،  لمراقبة اللتزام بالم�شاواة الِجنو�شية، والتقدُّ

الِجنو�شة.  ثُّغرات  �شّد  اإل��ى  الّتجاه  عن  بياناٍت  تقديَم 

الق�شاَء  اأّن  حقيقِة  على  التَّ�شديُد  التقاريِر  واجب  ومن 

جال،  والرِّ �شاء  النِّ رفاَه  ن  �شُيح�شِّ الجنو�شي  التمييز  على 

للتَّنمية الب�شرّية في البلد. ويجب  وكذلك الم�شهَد العامَّ 

التي  ال�شتراتيجّيات  ب�شاأن  وا�شحة  تو�شياٌت  َت�شدر  اأن 

ز الم�شاواَة بين الجْن�شين. �شُتعزِّ

ٌل للّتعامل مع هموم الِجنو�شة
ُ
ب
ُ
�ش

تقريٍر  في  الِجنو�شة  ق�شايا  على  وء  ال�شَّ ت�شليُط  ُيمِكن 

للتَّنمية الب�شرّية بطريقَتين: اإّما بتعميم م�شائل الِجنو�شة 

المو�شوَع  الِجنو�شة  بجْعل  واإّم���ا  بكامله،  التقرير  ف��ي 

ِذْكَر حقائَق  فاإّن  للتقرير. وفي جميع الأحوال،  الرئي�شيَّ 

ُيعادل  كوُر  الذُّ َيْك�شبه  الذي  خل  الدَّ َط  متو�شِّ اأّن  نوِع  من 

ف  لِن�شْ ���ش��ْرًدا  َك��ْوُن��ه  ُيعدو  ل  الإن���اُث  َتك�شبه  ما  �شْعَف 

ة. لذا يتعيَّن على التحليل اأن َيم�شَي اإلى اأبعَد من  الق�شّ

َيفح�س  واأن  الجن�س  بح�َشب  رات  الموؤ�شِّ َت�شنيف  د  مجرَّ

الِجنو�شة،  م�شاواة  ع��دِم  اأْوُج��ه  وراء  الكامنة  الأ�شباَب 

جال،  �شاء والرِّ ا وْقَع اأْوُجه الّلم�شاواة هذه على النِّ واأي�شً

وعلى المجتمع كُكّل.

الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  ينبغي  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�شافة 

لبّية  ال�شَّ التميُّزاِت  ُتبِرز  التي  راِت  الموؤ�شِّ َت�شتخِدم  اأن 

اأن  الوقت  ا�شتخداِم  بياناُت  ت�شتطيع  �شاء. مثًل،  النِّ �شدَّ 

في  ذلك  ر  ُيوؤثِّ وكيف  الوقت  اإلى  �شاء  النِّ افتقاَر  ى  تتق�شّ

الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرق  وعلى  ال��م��ادي.  فْقرِهّن 

الزراعّية؛ الأبحاث  في  �ال�شتثماُر  �•
�شبُة المئوّية ل�شغار الفّلحين الذين َيحوزون وثائَق  �النِّ �•

هم؛ ِمْلكّية اأر�شِ

اإمكانّية  َذِوي  الأر�س  ماِلكي  ل�شغار  المئوّية  �شبُة  �النِّ �•
كتقديماٍت  اأو  )نْقًدا  �شغيرة  قرو�ٍس  على  الح�شول 

زراعّية(؛

�َشر 
ُ
ين الُمر�ِشَدين اإلى عدد الأ ين الزراعيِّ ْقِنيِّ �ن�شبُة التِّ �•

راعة؛ الم�شَتِغلِة بالزِّ

بُبذوٍر  المزروعِة  ال��ِغ��لل  لحقول  المئوّية  �شبُة  �النِّ �•
نة؛ مح�شَّ

الواحد؛ الهكتار  في  المنَتجِة  الِغلل  ّيُة  �كمِّ �•
)زراعة  الكفاف  زراعة  ال�شنوّي من  الو�َشطيُّ  خل  �الدَّ �•

المواد وال�شلع المعي�شية مثل القمح والأرز...(؛

الح�شول  من  نين  المتمكِّ للمزارعين  المئوّية  �شبُة  �النِّ �•
على ت�شهيلِت معالجة المحا�شيل والتَّ�شويق.

في حين اأّن لدليل التَّنمية الب�شرّية، ومقايي�ِس الفْقر ذاِت 

دة، وعدٍد من المقايي�س القت�شادّية اأهمّيًة  الأبعاِد المتعدِّ

خرى للتَّنمية الب�شرّية هامٌة بالقْدر ذاته 
ُ
باِلغة، ثّمَة اأبعاٌد اأ

قطاعاٍت  العابرُة  تلك  فيها  بما  عليها،  الت�شديُد  ينبغي 

حياتّيًة كثيرة. وُيناِق�س الق�شُم الباقي من الف�شل الثاني 

تو�شياٍت ب�شاأن قيا�س مجالت التَّنمية الب�شرّية المتعّلقِة 

الب�شرّية/ المناعة  نْق�س  وڤْيرو�س  والبيئة،  بالِجنو�شة، 

الآْيدز، والأمِن الب�شري، واإدارِة الحكم.

ة
ّ
اأبعاُد الِجْنو�شة للتَّنمية الب�شري

والرجاَل  �شاَء  النِّ اأنَّ  الجن�شين  بين  ال��م�����ش��اواُة  تعني 

الّذاتّية،  اإمكاناتهم  لتحقيق  مت�شاوية  بُفَر�ٍس  َيحَظْون 

والم�شاهمِة في التطّور القت�شاديِّ والجتماعّي لبلدهم، 

اأّن  غيَر  المجتمع.  حياة  في  م�شاركتهم  من  وال�شتفادِة 

في  الجن�َشين  من  لكلٍّ  دَة  المحدَّ والم�شوؤولياِت  الأدواَر 

المتوافرِة  الُفَر�س والموارد  َتِحّد من  المجتمعات  معظم 

الحقوق  مع  تتعار�س  ما  كثيًرا  وبُطُرٍق  والرجال،  �شاء  للنِّ

بُمجملها. وقد  الب�شرّية  التَّنمية  د  وُتهدِّ �شاء  للنِّ الأ�شا�شّية 
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راُت الجنو�شة موؤ�شِّ

تقارير  جميع  في  الِجنو�شة  م�شائل  تعميم  اأهمّيِة  رْغ��م 

على  التالية  الفرعّيُة  الأق�شاُم  ز  ُتركِّ الب�شرّية،  التَّنمية 

ر في م�شاركة المراأة في القوة  دة ُتوؤثِّ ق�شايا ِجنو�شية محدَّ

ِتها، وُقدرِتها على تح�شين ظروف حياِتها.  العاملة، و�شحَّ

الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  ُيمِكن  البيانات،  َت�شمح  وحيُث 

�شاء  دة لهذه الق�شايا على َرفاه النِّ اأن ُتحلِّل الآثاَر المحدَّ

واأطفاِلهّن.

عاية الِجنو�شة واقت�شاُد الرِّ

اإلى  الن�شاُء  مها  ُتقدِّ م�شاَهمٍة  اأكبُر  اأْج��ٍر  بل  العمَل  لعلَّ 

ذي  العمِل  �شوق  اإلى  و�شولهّن  ُفَر�َس  اأّن  رْغم  القت�شاد، 

الأْجر المدفوع تتزايد با�شتمرار. وما زال احت�شاُب م�شاَهمة 

ل  عمل الن�شاء بل اأْجٍر في الح�شابات الوطنّية ُي�شكِّ

ًيا كبيًرا )راجع الإطار 2.11(. غيَر اأّن تحليَل  تحدِّ

وق  ال�شُّ في  �شاء  النِّ عمُل  بها  ��ر  ُي��وؤثِّ التي  الكيفّية 

�َشِرهّن ُيمِكن اأن 
ُ
وق في رفاِههّن ورفاِه اأ وخارَج ال�شُّ

ال�شيا�شات.  ب�شاأن  القرارات  لتِّخاذ  مفيًدا  يكون 

وق، على �شبيل  عاية والعمل في ال�شُّ فالجمُع بين الرِّ

المثال، قد َيعني �شاعاِت عمٍل طويلًة لها تاأثيراٌت 

ة الن�شاء. في �شحَّ

هاّمًة  تكون  اأن  الوقت  ا�شِتخدام  لبيانات  ُيمِكن 

جال، بما فيه علقُة  �شاء والرِّ لتحليل كثافة عمل النِّ

التَّنمية  تقارير  ُو�ْشع  وفي  َبرفاههم.  العمل  ذاك 

الب�شرّية اأن ت�شتفيد من هذه البيانات لتقييم كيفّيِة 

�شاطات  النَّ بين  اأوقاَتهم  جاِل  والرِّ �شاء  النِّ تق�شيِم 

ماذا،  َيفعل  َمن  معاَينة  اإلى  وبالإ�شافة  الإنتاجّية. 

من  الم�شتخَدمِة  الموارد  على  ��لُع  الطِّ المهمِّ  ِمن 

ذات  بن�شاطاٍت  للقيام  ج��ال  وال��رِّ �شاء  النِّ جانب 

الَوقود  الإنجابّية، مْثل جْلِب حَطب  بالمهامِّ  علقٍة 

والماء، والَكْن�س، والغ�شيل، و�ِشوى ذلك.

�شاء على  ن اإمكاُن ح�شول النِّ من الممِكن اأن ُيح�شِّ

ّي، وَيرفع ن�شبَة  �ْشرة الغذائيَّ وال�شحِّ
ُ
دْخٍل و�شَع الأ

خلل  من  دائًما  ف  َيتك�شَّ ل  الِجنو�شة  ّتمييَز  اأّن  اإدراُك 

اإفرادّية  بدرا�شاٍت  ّية  الكمِّ البيانات  فا�شتكماُل  الأرق��ام. 

النُّور  اإل��ى  ُي��خ��ِرج  اأن  ُيمِكن  خ���رى 
ُ
اأ ن��ْوع��ّي��ة  ومعلوماٍت 

م�شكلٍت متواريًة.

الِجنو�شة،  ب�شاأن  الَموا�شيعّية  الإر�شادّيُة  رُة  المذكِّ وَتَعّد 

الوطنّية،  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  وح��دة  عن  ال�شادرُة 

وثيقًة مرِجعّيًة مفيدة لفْح�س هذه الق�شايا و�شواها مّما 

َبْك  دليُل  ويت�شّمن  الب�شرّية.  والتَّنمية  بالِجنو�شة  يتعّلق 

راٍت ُتراعي  )Beck( )1999( اإر�شاداٍت عن اختيار موؤ�شِّ

الم�شتوى الوطنّي، وا�شتعماِلها،  الِجنو�شة على  اعتباراِت 

ون�ْشِرها.
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�ِشنِّ  ل  بمعدَّ خا�شٌة  معلوماٌت  تتواَفر  فيما  الجنو�شي؛ 

ّكانّية. الزواج في بياناٍت عديدة للإح�شاءات ال�شُّ

التمييُز في الأُجور

اأْوُجه الّلم�شاواة  اآَخَر من  جور وجًها 
ُ
ُيَعّد التمييُز في الأ

على  م��ت��اأنٍّ  تحليٍل  اإج���راُء  ال�����ش��روريِّ  وم��ن  الِجنو�شية. 

يكون  ق��د  ج���ور 
ُ
الأ ف��ي  التَّمييَز  لأنَّ  ال��وط��ن��ّي،  الم�شتوى 

�شاء  النِّ توظيف  هْيكلّيُة  منها  عوامَل،  ب�شل�شلِة  مرتِبًطا 

جور.
ُ
واآلّياُت تحديِد الأ

جور بادًيا للِعيان دائًما. ففي بع�س 
ُ
ل يكون التمييُز في الأ

فٌة من منافَع  مات، ل ُيمِكن لما َتح�شل عليه موظَّ المنظَّ

ّيٍة اأن َي�شمل زوَجها واأطفاَلها، في حين َت�شمل المنافُع  طبِّ

�ْشرِته.
ُ
ٍف اأفراَد اأ الطبّية لموظَّ

ا، قد تكون هناك م�شكلٌة في َتواُفر  وفي هذه الحالة اأي�شً

اإلى  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرُق  ُت�شطّر  وقد  البيانات؛ 

التعاُقد مع جهاٍت خبيرة لإجراء درا�شاٍت َتدعم ُحَجَجها، 

َة �شبٌب يدعو اإلى العتقاد بوجود نوٍع من اأنواع  اإذا كان ثمَّ

جور.
ُ
التَّمييز في الأ

العنُف على اأ�شا�ٍس الجنو�شة

بالٍغ  قلٍق  م�شدَر  الجنو�شة  اأ�شا�ٍس  على  العنُف  ل  ُي�شكِّ

تاأثيراٌت  ول��ه  وحقوِقهّن،  �شاء  النِّ �شلمة  اإل��ى  �شبة  بالنِّ

ر في ا�شتقللّية  كثيرة َتطال التَّنمية الب�شرّية. فالعنُف يوؤثِّ

باأنُف�ِشهّن،  العتناء  على  وُقدرِتهّن  ِتهّن،  واإنتاجيَّ �شاء،  النِّ

ونْوعّية حياِتهّن. وَيزيد العنُف ِمْروحًة وا�شعة من النتائج 

ّيِة ال�شلبّية، وقد ُيوؤّدي حّتى اإلى الموت. لذا ينبغي  حِّ ال�شّ

العنُف  ��ر  ُي��وؤثِّ كيف  ُتحلِّل  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير 

اأن  ُيمِكنها  اإنجازات التَّنمية الب�شرّية؛ كما  الجنو�شي في 

وع من  النَّ لهذا  والقت�شادّية  الجتماعّيَة  التكاليَف  ر  ُتقدِّ

�شبة اإلى �شحاياه واإلى المجتمع كُكّل. العنف بالنِّ

م�شكلٌت  كثيرة  اأح��ي��اٍن  ف��ي  ُت��وَج��د  العموم،  وج��ه  على 

اأ�شا�ٍس  على  بالعنف  ِة  الخا�شّ البيانات  م�شداقّية  في 

الجنو�شة، وفي َتوافرها. وَتنبع هذه الم�شكلُت ُجزئيًّا من 

اتِّخاذ  ز قّوَة المراأة في  اْلِتحاق الفتيات بالمدار�س، وُيعزِّ

ا اإلى اإقدام رجاٍل على  القرارات؛ ولَربُّما يوؤّدي ذلك اأي�شً

�َشرّية اإلى ن�شاء. ثّمَة �شوؤالِن اآَخران 
ُ
تحويل م�شوؤولّياِتهم الأ

العمل  �شوَق  المراأة  ُولوُج  يوؤّدي  هل  فيهما:  ُن  التمعُّ َيجدر 

ز الم�شاهمُة المالّيُة  اإلى زيادة الّطلب على مالها؟ وهل ُتعزِّ

َتها في اتِّخاذ القرار؟ للمراأة في الإنفاق المنزلي قوَّ

ِمْلكّيُة الأ�شول الإنتاجّية  خرى، 
ُ
رات الهاّمِة الأ من الموؤ�شِّ

�شبة اإلى  ُل �ِشنِّ الّزواج. ولمتلك الأ�شول دللٌت بالنِّ ومعدَّ

الم�شتدامة.  العي�س  اأ�شباِب  تاأمين  على  القدرة  ا�شتمرار 

المعي�شّية  �َشر 
ُ
الأ ميزانيات  ب�شاأن  الُم�شوح  معظُم  وَيجمع 

معلوماٍت عن ِمْلكّية الأ�شول، وهي ُم�شوٌح مفيدة للتحليل 

ِتْنداْي

روا في حاَل ِتْنداْي، الفتاِة اليافعة من ُلوفيْلد في  فكِّ

زيمبابوي. يبداأ نهاُرها في الرابعة فْجًرا عندما تذهب 

لَتْجلب الماَء، حاِملًة وعاًء من التََّنك َي�شتوعب 30 ليتًرا 

وت�شير اإلى حفرِة ماٍء َتبعد م�شافَة 11 كيلومتًرا عن 

منزلها. َتم�شي حافيَة القَدمْين، وتعود اإلى البيت في 

حدود التا�شعِة �شباًحا؛ حيُث تاأكل قليًل ثم َتم�شي 

ف الأوانَي  هيرة. ُتنظِّ لجْلب حَطب الَوقود وتعود عند الظَّ

�ْشرة وتبداأ في تح�شير 
ُ
المتراِكمَة من َوْجبة ُفطور الأ

وجبة »ال�ّشاْدزا« للغداْء بعَد َتناُوِل طعام الغداء وغ�ْشِل 

الأطباق، َت�شرح خارًجا تحت ال�شم�س الحارقة حّتى 

ّيًة لَوجبة الع�شاء، قبل اأن  الع�شر كي َتجمع ُخ�شاًرا برِّ

َتنطلق في رحلتها الم�شائّية لجْلب الماء، وينتهي نهاُرها 

ت وْجبَة الع�شاء  في التا�شعة م�شاًء بعد اأن تكون قد اأعدَّ

وم.  واأخَذت اأ�شقاَءها و�شقيقاِتها الأ�شغَر منها اإلى النَّ

غيَر اأّن ِتْنداْي ُتَعدُّ غيَر منِتجٍة، وغيَر عاملة، وغيَر 

ظام القت�شاديِّ  نا�ِشطًة اقت�شاديًّا. فمن ُوجهة نظر النِّ

ة العاملة. ولي، ِتْنداْي ل َتعمل ولي�شت ع�شًوا في القوَّ الدَّ

- ماريلين ُوِرْنچ

�شاُء والقت�شاد الم�شدر: النِّ
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اأ�شاليَب  اأّن  ُر  َتذكُّ الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  لِفَرق  وينبغي 

ِة بالعنف  د نْوعّية الإح�شاءات الخا�شّ جْمع البيانات ُتحدِّ

وجًها  المبا�شرة  المقابلت  ففي  الجنو�شة.  اأ�شا�ٍس  على 

المقاَبلين  اإج��اب��اُت  تتاأّثر  المثال،  �شبيل  على  ل��وج��ه، 

ّية المقابلة وعدِد المّرات التي ُيعَطْون فيها الفر�شُة  ِب�شرِّ

وعلى  العنف.  مع  بتجاربهم  تتعّلق  اأ�شئلٍة  عن  للإجابة 

اأكبَر  بارتياٍح  المقابلت  خلل  الن�شاُء  َت�شعر  العموم، 

في الحديث عن تجارِبهّن اإلى اإناث. ومن الممكن زيادُة 

وتح�شيُن  مكنوناتهّن،  عن  للك�شف  الُمجيبات  ا�شتعداد 

ر  ُت�شوِّ بطاقاٌت  عليهّن  ُتعَر�س  ب��اأن  البيانات،  نْوعّية 

روًبا مختلفة من الإ�شاءة وُيطَلب منهّن اختياُر بطاقاِت  �شُ

ا  �شن لها. وُت�شاِعد هذه الطريقُة اأي�شً الإ�شاءات التي تعرَّ

تها. خرى لختبار ِدقَّ
ُ
على تثليث الأْجِوبة بو�شائَل اأ

على الّرغم من الّتح�شينات التي طراأت على البيانات 

ه  ِة ببع�س جوانب العنف الجنو�شي، لم ُيوجَّ الخا�شّ

العنف،  من  خ��رى 
ُ
اأ اأن���واٍع  اإل��ى  ُيذَكر  اهتماٍم  اأيُّ 

الجنين،  جن�س  على  المعتِمدة  الإجها�شاِت  مْثل 

القت�شادّي،  والعنِف  الإن��اث،  الأطفال  واإه��م��اِل 

هذه  ولأّن  والُمهور.  رف«  ِب�»ال�شَّ المرتِبط  والعنِف 

الأنواَع من العنف اأقلُّ ُحدوًثا اأو َتخت�ّس بها فئاٌت 

على  القائمِة  بالأ�شاليب  درا�شُتها  َت�شعب  معيَّنة، 

التَّنمية  تقارير  ِفَرُق  وت�شتطيع  ّكانّية.  ال�شُّ القاعدة 

الب�شرّية اأن تتعاقد مع جهاٍت خبيرة لإجراء ُم�شوٍح 

اأّن مثَل هذه  �شة في المناطق التي ُيعَرف  متخ�شِّ

الممار�شاِت موجودٌة فيها.

ّحة ال�شِّ

جال بعوامَل َبُيولوجّية، من  �شاء والرِّ ُة النِّ تتاأثَّر �شحَّ

الخ�شائ�ُس  وَت�شوغ  التَّنا�ُشلّية.  هم  بينها خ�شائ�شُ

الجْن�شين  كل  ُق��درَة  ا  اجتماعيًّ نُة  المكوَّ الِجنو�شية 

مثًل،  ّية.  �شحِّ حياًة  للعي�س  ُقدراتهما  تحقيق  على 

في  دْخ���ٍل  لتاأمين  �شاء  النِّ ُف��َر���س  م��ح��دودّي��ُة  ��ر  ُت��وؤثِّ

في  ّية،  �شحِّ رع��اي��ٍة  على  الح�شول  م��ن  نهّن  تمكُّ

جاُل م�شكلٍت من نوٍع معيَّن ب�شبب  ُيواِجه الرِّ حين 

المخاَطرة.  وَقبوِل  كورّية  الذُّ يات  الُهوِّ بين  العلقة 

دِة لجْمع البيانات،  الفتقار اإلى الأ�شاليب والأدوات الموحَّ

النا�س من عْنف الجنو�شة والفتقاِر  اإلى مواقف  وكذلك 

اإلى التزاٍم بالتعاُمل مع هذه الم�شكلة.

ا  خ�شو�شً ن،  التح�شُّ في  اآِخ��ٌذ  البيانات  َت��واف��َر  اأّن  غيَر 

الأع�شاء  وت�شويِه  الحميم  ريك  ال�شَّ عْنف  اإل��ى  �شبة  بالنِّ

بع�س  م��ن  ب��ي��ان��اٌت  الآَن  وت��ت��واَف��ر  ل��لإن��اث.  الّتنا�ُشلّية 

ُم�شوٍح  من  وكذلك  ّية،  حِّ وال�شّ ُيمغرافّية  الدِّ الُم�شوح 

رات. وُيمِكن خْلُق بياناٍت جديدة  دِة الموؤ�شِّ ُعنقودّيٍة متعدِّ

مجموعاِت  مناق�شاِت  مْثل  نْوعّية،  مْنهجياٍت  با�شتخدام 

التركيز، وا�شِتق�شاءاِت الأ�شخا�س َذِوي المعرفة الوثيقة 

بالمو�شوع.
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الثُّغرات  ل�َشّد  الموارد  من  �شاٍت  ُمخ�شَّ د  ر�شْ اإلى  فعًل 

ع  و�شْ فاأ�شاليُب   .)2.12 الإط��ار  )راج��ع  الِجْن�شين  بين 

الميزانيات الوطنّية غالًبا ما تتجاهل الأدواَر والم�شوؤولياِت 

�شاء والرجال. دها المجتمُع للنِّ والُقدراِت التي ُيحدِّ

ميزانّيٍة  ��َع  و���شْ للجنو�شة  الُمراعيُة  الميزانّيُة  تعني  ل 

ا�شتخداَم  تعني  بل  جال،  والرِّ �شاء  النِّ من  لكلٍّ  لة  منف�شِ

وطنّية  ميزانياٍت  َهْيَكلِة  كيفّية  لتحليل  وعملياٍت  اأدواٍت 

وُي�شاِعد  الِجنو�شة.  ق�شّية  منظور  من  موارَد  وتخ�شي�سِ 

جال. �شاء والرِّ ذلك على َتْبيين الّتاأثيرات المختلفة في النِّ

مثًل، قد َيك�شف تحليُل ميزانّيٍة ُمراعيٍة لم�شاألة الِجنو�شة 

ي غالًبا ما يكون  حِّ ال�شّ الإنفاق  الّتخفي�شات في  وْقَع  اأّن 

لزيادة  وُيمِكن  الفقيرات.  يفياِت  الرِّ �شاء  النِّ على  �شديًدا 

على  الح�شول  ُفَر�َس  ز  ُتعزِّ اأن  ّية  حِّ ال�شّ �شات  المخ�شَّ

وَتزيد  يفيات،  الرِّ َة  �شحَّ ن  وُتح�شِّ ّية،  حِّ ال�شّ الخدمات 

حياة  نْوعّية  ن  وُتح�شِّ الأُ�َشر،  ومداخيَل  راعي  الزِّ الإنتاَج 

ين. جميع القرويِّ

ة المرتِبُط بالِجنو�شة 
ّ
نمية الب�شري دليُل التَّ

 تمكين المراأة 
ُ

ومقيا�ص

لأّول   ،1995 العالميُّ عام  الب�شرّية  التَّنمية  تقريُر  اأدخل 

مّرة، دليَل التَّنمية الب�شرّية المرتِبَط بالِجنو�شة ومقيا�َس 

اإلى  جديٍد  مقيا�ٍس  اإ�شافة  بَهدف  وذلك  المراأة؛  تمكين 

التَّنمية  فدليُل  الّتوزيع.  ُيراعي  الب�شرّية  التَّنمية  دليل 

الب�شرّية  للتَّنمية  مقيا�ٌس  بالِجنو�شة  المرتِبُط  الب�شرّية 

بين  الّتفاُوتات  لمراعاة  الب�شرّية  التَّنمية  دليَل  ل  ُيعدِّ

�شاء؛ ولذا فاإنه لي�س مقيا�ًشا ِلّلم�شاواة بين  جال والنِّ الرِّ

وُي�شِبه   .
ً
خطاأ هكذا  ُيعتبر  ما  كثيًرا  اأّنه  رغم  الِجْن�شين، 

من  الب�شرّية  التَّنمية  دليَل  بالِجنو�شة  المرتِبُط  ليل  الدَّ

التَّنمية  تاأثُّر  كيفّية  قيا�س  في  ا  جدًّ اأ�شا�شيًّا  َكوُنه  حيُث 

المعرفة،  في  الِجْن�شين  بين  الّلم�شاواة  باأْوُجه  الب�شرّية 

اللئق.  المعي�شة  وم�شتوى  ّية،  ال�شحِّ المديدِة  والحياِة 

راٍت ملئمًة  وعلى تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن ت�شتعمل موؤ�شِّ

خرى لتحليل اأنواع الّلم�شاواة بين الجْن�شين وتاأثيراِتها 
ُ
اأ

�شاء عنَد الزواج تاأثيراٌت في تعليمهّن، واحتمالِت  وِلُعمر النِّ

ع، وُفَر�ِس اأطفاِلهّن في البقاء  موِتهّن ب�شبب الحْمل والو�شْ

على قْيد الحياة.

هذه  مثَل  َت��در���س  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  وينبغي 

منظور  م��ن  الب�شرّية  التَّنمية  ��ل  ُت��ح��لِّ عندما  الق�شايا 

الِجنو�شة؛ كما ينبغي تركيُز النتباه على الكيفّية التي ُتعاِلج 

اإمكان  في  الِجنو�شية  الفجواِت  ّية  حِّ ال�شّ ال�شيا�شاُت  فيها 

�شاًعا. ّية، اأو َتزيدها اتِّ حِّ عاية ال�شّ الح�شول على الرِّ

ّية التي  عاية ال�شحِّ في ما يلي بع�ُس الأ�شئلة المتعلِّقة بالرِّ

اإيجاِد  على  ُت�شاِعد  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  ت�شتطيع 

اإجاباٍت عنها:

ر الفوارُق الِجنو�شية في ُفَر�س الح�شول على  �كيف ُتوؤثِّ �•
نطاق  �شاع  واتِّ �شاء  النِّ ة  �شحَّ في  ال�شّحّية  عاية  الرِّ

هّن وُقدراِتهّن؟ ُفَر�شِ

عاية  ر ال�شيا�شاُت  والمماَر�شاُت الّراهنة في الرِّ �كيف ُتوؤثِّ �•
جال؟ �شاء والرِّ ّية الإنجابّية والِجْن�شّية في النِّ حِّ ال�شّ

ة الإنجابّيِة والِجْن�شّية؟ ْعف ال�شحَّ �ما هي م�شاَعفاُت �شَ �•

تقارير  ِف��َرق  على  يتعّين  البيانات،  َتوافُر  َي�شمح  وحيُث 

رات  �ُس تحليِل التِّجاهات في الموؤ�شِّ التَّنمية الب�شرّية َتفحُّ

التالية: 

فا�س؛ مومة/النِّ
ُ
الأ وفيات  لِت  �معدَّ �•

الحْمل؛ مْنع  و�شائل  ا�شتعمال  �ُشيوع  لِت  �معدَّ �•
جال بالأمرا�س؛ والرِّ �شاء  النِّ اإ�شابة  ِل  �معدَّ �•

وال�شتفادِة  ّية  حِّ ال�شّ �شات  الموؤ�شَّ اإلى  الو�شول  �ُفَر�ِس  �•
جال، اإلخ... �شاء والرِّ �شبة اإلى النِّ منها بالنِّ

يات  وُيمِكن ا�شتخداُم ا�شتق�شاءات المفاهيم لتحليل �ُشلوكِّ

ة، والعوامِل الكامنة  عي اإلى ال�شحَّ جال في ال�شَّ �شاء والرِّ النِّ

لهذه ال�شلوكّيات.

ُع الميزانّية الُمراعيِة للمنظور الجنو�شي و�شْ

ُت�شاِعد الميزانياُت الُمراعيُة لمنظور الِجنو�شة على تقييم 

ما اإذا كانت الِتزاماُت الحكومة ب�شاأن هذه الم�شاألة ُتترَجم 
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ُن البيانات )راجع الملحق 8 عن احت�شاب  واحد هو تح�شُّ

هذه الأدّلة(.

محدودّيات دليل التَّنمية الب�شرّية المرتِبِط 

بالجنو�شة ومقيا�ِس تمكين المراأة

ثّمَة ُم�شِكلتاِن رئي�شّيتان ملِزمتاِن لدليل التَّنمية الب�شرّية 

خاطًئا،  تف�شيًرا  ر  ُيف�شَّ اأّنه  ولهما 
ُ
اأ بالِجنو�شة،  المرتبِط 

الجْن�شين.  بين  لّلم�شاواة  مقيا�ًشا  ُيعتَبر  ما  كثيًرا  لأّن��ه 

ا اإلى تعقيده وطريقِة اإي�شاله في بع�س  وَيعود ذلك ُجزئيًّ

الق�شايا  بع�س  وج���وُد  ه��ي  الثانية  الم�شكلُة  ال��ح��الت. 

ٍة في ما يتعّلق بطريقِة احت�شاب  المّت�شلِة بتركيبته، وبخا�شّ

خل  ن الدَّ خل بين الجْن�شين. وَي�شتند تقديُر ُمكوِّ َفجوات الدَّ

ة  المكت�َشب اإلى افترا�ٍس غيِر متَقٍن بوجود علقٍة بين ح�شّ

الإناث  جور 
ُ
اأ ن�شبِة  وبين  القت�شادّي  �شاط  النَّ الإناث من 

كور في الوظائف غيِر الزراعّية. جور الذُّ
ُ
اإلى اأ

ليل اإلى الإيحاء باأّن  خل المكت�َشب في الدَّ َيميل اإدراُج الدَّ

َفواِرَق  ُتمثِّل  خل المكت�َشب بين الجْن�شين  الَفوارَق في الدَّ

جنو�شية في التَّنمية الب�شرّية لجهة اإمكان الح�شول على 

اأموٍر  جانب  اإل��ى  والِك�شاء،  كن  وال�شَّ الغذاء  من  الكافي 

�َشٍر َيك�شب فيها 
ُ
�شاَء اللواتي َيِع�ْشَن في اأ خرى. غيَر اأّن النِّ

ُ
اأ

خَل قد ل َيِجْدَن ُقيوًدا َتحول دون �شراء اأ�شباِب  جاُل الدَّ الرِّ

المداخيَل  اأّن  افترا�ُس  ا  اأي�شً الخطاأ  ومن  هذه.  الّراحة 

ى التحليُل كيَف  تحليًل كامًل. مثًل، من الممكن اأن يتق�شّ

جال اإلى التعليم  �شاء والرِّ اأّن ُفَر�َس الو�شول المتماِيزة للنِّ

خل الذي  ر في م�شاركتهم في �ُشوق العمل، والدَّ العالي ُتوؤثِّ

رونها. َيجنونه، والِخياراِت التي ُيقرِّ

ي�شعى مقيا�ُس تمكين المراأة اإلى قيا�س اإن�شاف الجْن�شين 

التمثيل  عْبَر  القت�شادّية  والقوِة  ال�شيا�شّية  لطة  ال�شُّ في 

�شبي للإناث؛ اآِخًذا في اعتباره الفجوات بين الجْن�شين  النِّ

والإدارّي���ة،  الِمْهنّية  والمراكِز  ال�ّشيا�شي،  الّتمثيل  في 

قة. والّمداخيِل المحقَّ

ر  الُمَقرَّ ن  الُمكوِّ معاَدلة  ت�شحيُح  جرى   ،1999 عام  في 

المرتِبِط  الب�شرّية  التَّنمية  لدليل  المكَت�شب  خل  للدَّ

ليل وَتراُتبّيِته.  بالجنو�شة، ما اأّدى اإلى َتغيٍُّر كبير في ِقَيم الدَّ

ليل كما كانت قبَل عام 1999  لذا ل ُتقاَرن �شيغُة هذا الدَّ

ب�شيغته بعد ذلك؛ كما ل ُيمِكن ب�شورٍة عاّمة اأن ُيقاَرن 

الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  َتظهر في  كما  ليل  الدَّ َيغ  �شِ بين 

البيانات.  على  تطراأ  التي  المراَجعات  ب�شبب  المتتاِبعة، 

النُّ�َشَخ  َيحَت�شب  ل  العالميُّ  الب�شرّية  التَّنمية  فتقريُر 

التاريخّية من دليل التَّنمية الب�شرّية المرتِبط بالِجنو�شة 

عندما تتوافر بياناٌت جديدة لعدم وجود بياناٍت اتِّجاهّيٍة 

كور. وقد ل ُتعزى  جور بين الإناث والذُّ
ُ
كافية عن ِن�َشب الأ

ليل مع ُمرور الوقت اإّل ل�شبٍب  التَّغيُّراُت التي تطراأ على الدَّ

�شائّية ب�شاأن الميزانّية في جنوب  �س »المبادرُة النِّ تتفحَّ

اأفريقيا« الميزانّيَة الوطنّية وميزانياِت اأقاليم البلد الت�شعة 

د التحليُل في  جال. وحدَّ �شاء والرِّ لتقييم تاأثيراتها في النِّ

حالٍت عديدة َتحيُّزاٍت جنو�شّية وغياًبا للفّعالّية في الإنفاق 

العام. مثًل، اكت�شَفت المبادرُة في عام 1995 اأنَّ ن�شبَة واحٍد 

في المئة فقط من الميزانّيِة التعليمّية لتلك ال�شنة كانت 

�شًة للتعليم الأ�شا�شيِّ للّرا�ِشدين رْغم اأّن 20 في المئة  مخ�شَّ

من الّرا�ِشدات و16 في المئة من الّرا�ِشدين في جنوب اأفريقيا 

م المحلِّلون ُحَجًجا على اأّن هذا الم�شتوى من  يُّون. وقدَّ مِّ
ُ
اأ

�شاء على حدٍّ �شواء. جال والنِّ التمويل غيُر كاٍف وُي�شيء اإلى الرِّ

واكت�شَفت مراَجعٌة لميزانّية الأ�شغال العاّمة ل�شنة 1997 اأّن 

برنامًجا ريفيًّا لإيجاد وظائَف والتَّدريِب على مهاراتها ُتديره 

ف ن�شاًء ل�َشْغل ما يزيد  وزارُة �شوؤون المياه والِحراجة كان ُيوظِّ

وِجَدت، غير اأّن 
ُ
قليًل على ِن�شف الوظائف الجديدة التي اأ

خرى من 
ُ
برنامًجا مماثًل ُتديره الوزارُة نف�ُشها في منطقٍة اأ

ف ن�شاًء ل�َشْغل ما ل َيزيد على 14 في المئة من  البلد كان ُيوظِّ

الوظائف ال�شاِغرة. وبيَّن المحّللون كيف اأّن البرنامَج كان 

�شاء في الوظائف الأدنى اأجوًرا والأقلِّ  يعمد على توظيف النِّ

حاجًة اإلى المهارات.

.)www.africarecovery.org( »الم�شدر: »َتعافي اأفريقيا

ة َتك�شف فجوات
ّ
ة ب�شاأن الميزاني

ّ
 اأفريقيا: المبادرُة النِّ�شائي

ُ
جنوب

الإطار

2.12
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م بها. وُيظِهر الإطار 2.13 كيف  الأ�شول المنِتجة والّتحكُّ

راٍت بديلًة. ا�شتعمَلت كمبوديا موؤ�شِّ

المرتبِط  الب�شرّية  التَّنمية  دليِل  محدودّيات  اإلى  ونظًرا 

لتح�شين  جهوٌد  ُتبَذل  المراأة،  تمكين  ومقيا�ِس  بالِجنو�شة 

م مكتُب  الأدّلة في تقرير التَّنمية الب�شرّية العالمّي. وقد نظَّ

 2006 عام  في  ِتْقنّيًة  عمٍل  ور�شَة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير 

ليل والمقيا�س المذكوَرين اآِنًفا؛ �شدَرت عنها  لمراجعة الدَّ

اإحدى  واقترحت  الأم��د.  وق�شيرُة  الأم��د  طويلُة  تو�شياٌت 

جديد  ٍب  مركَّ مقيا�ٍس  تطويَر  الطويل  للأمد  التو�شيات 

ر  الموؤ�شِّ ُي�شبح  اأن  �شاأنه  من  الجْن�شين  بين  للم�شاواة 

الب�شرّية  التَّنمية  دليَل  وَيجعل  والأه���ّم  َل  الأوَّ الجنو�شي 

مقايي�َس  بين  واح��د  مقيا�ٍس  َد  مجرَّ بالِجنو�شة  المرتِبَط 

الق�شير،  وللأمد  ع.  التوزُّ ُتراعي  الب�شرّية  للتَّنمية  عديدٍة 

للمداخيل  الراهنة  المعاملِة  تغييَر  العمل  ور�شُة  اقترَحت 

ل  بحيُث  المراأة  تمكين  مقيا�س  احت�شاب  في  المكت�َشبة 

خل المكت�َشب. وُيمِكن  اإّل َفجواُت الِجنو�شة في الدَّ ُتراعى 

لٍت  معدَّ با�شتعمال  ط  المتو�شِّ الأمد  في  المقيا�س  تب�شيُط 

الثلثة.  نات  الُمكوِّ في  الجْن�شين  بين  للفجوات  و�َشطّية 

م من تو�شياٍت  و�شَيعتبر مكتُب تقرير التَّنمية الب�شرّية ما ُقدِّ

ٍم َبْحثي في التقارير المقبلة. للأمد الق�شير كظواهِر تقدُّ

كيف ُيمِكن ا�شتخداُم دليل التَّنمية الب�شرّية 

المرتِبِط بالِجنو�شة ومقيا�ِس تمكين المراأة؟

في  ليل  الدَّ هذا  ل�شتخدام  ال�شحيحة  الطريقُة  َتكمن 

لذاك  الب�شرّية  التَّنمية  بدليل  ما  لبلٍد  قيمته  مقاَرنِة 

�شبة( مدى  النِّ واإّما  الفْرُق  البلد. وَتك�شف المقارنُة )اإّما 

دليل  من  الجْن�شين  بين  الّلم�شاواة  حجُم  �شه  ُيخفِّ ما 

خِل  الدَّ اأو  التعليم،  اأو  العمر،  طول  في  الب�شرّية  التَّنمية 

الّلم�شاواة  من  النُّفور  ّية  فْر�شِ اإلى  بالنَّظر  المكَت�شب، 

ْقنّية للنُّفور  لع على التفا�شيل التِّ )راِجع الملَحق 8 للطِّ

عن  الناجمة  العقوبَة  ُيمثِّل  ما  وهذا  الّلم�شاواة(.  من 

عن  الناجَم  العقوبة  وج��زَء  الجْن�شين،  بين  الّلم�شاواة 

عقوبَة  اأّن  غيَر  الثلثة.  الأبعاد  في  الِجنو�شية  الَفجوات 

عن  ب�شيٍء  تبوح  ل  تظّل  ه��ذه  الِجنو�شية  ال��ّلم�����ش��اواة 

ت اإليها.  الَفجوات الِجنو�شية التي اأف�شَ

�شاء  النِّ عمَل  واأّن  ب�شرّية  تنميًة  ُتولِّد  وحَدها  المكت�َشبة 

الّلمدفوَع الأْجر ل ُي�شاِهم في التَّنمية الب�شرّية.

من الأرجح اأّن مقيا�َس تمكين المراأة اأو�شُح في مفهومه 

َيتعّلق  حيُث  ا؛  اأي�شً له محدودّياِته  لكّن  لتف�شيره،  واأ�شهُل 

الكتفاء  َفَبدَل  المكت�َشب.  خل  الدَّ ن  بُمكوِّ الأهمُّ  ُق�شوُره 

مقيا�ًشا  ل  ُي�شكِّ )ما  المكَت�شبة  المداخيل  َفجوة  باعتماِد 

مقيا�ًشا  ن  يت�شمَّ اقت�شاديًّا(،  الإن���اث  لتمكين  ��ًدا  ج��يِّ

ل ُنزوًل بح�َشب الَفجوات بين  َي�شتعمل مداخيَل ُمطَلقًة ُتعدَّ

الجْن�شين في المداخيل المكت�َشبة.

رات الم�شتخَدمة  غيَر اأّن هناك قْدًرا من النحياز في الموؤ�شِّ

�شورَة  َيعك�س  ل  لأّن��ه  ال��م��راأة،  تمكين  مقيا�ِس  لحت�شاب 

عبّيِة اأو على الم�شتوى  مات ال�شَّ �شائّية في المنظَّ الم�شاَركة النِّ

�شاء في القّوة العاملة ب�شورٍة  المحّلي، اأو حّتى م�شاَركِة النِّ

من  اأكبَر  النا�س  من  عدٍد  بتجربة  ُيِلمُّ  الذي  الأمُر  عاّمة؛ 

ذلك بكثير. ويقترح ُكِويڤا )Cueva( )2006( اأن ُت�شَمل 

على  �شاء  للنِّ الماّديَّ  ال�شتقلَل  َتقي�س  التي  راُت  الموؤ�شِّ

ا�شتخدام  اإلى  اآَخر  اقتراٌح  يدعو  فيما  �َشري؛ 
ُ
الأ الم�شتوى 

�شاء كاأ�شلوٍب بديل  ل انت�شار و�شائِل مْنع الحْمل بين النِّ معدَّ

�شاء في المباَعدِة بين الِولدات.  ّية النِّ لتقييم حرِّ

َت�شغلها  التي  �شبة المئوّية للمقاعد  النِّ وقد اقُتِرح ا�شتعماُل 

رات  موؤ�شِّ لحت�شاب  المحّلّية،  الحكومِة  م�شتوى  على  اإناٌث 

خا�ّس  نحٍو  على  ملئٌم  اأمٌر  وهو  للن�شاء؛  ال�شيا�شّية  القّوة 

�شاء  لتفكيك مقيا�س تمكين المراأة. َفَبَدًل من دْفع م�شيرة النِّ

في الپرلمانات ُقُدًما، ُت�شمع في اأحياٍن كثيرة ُحَجٌج تقول اإنَّ 

الپرلمانّياِت ُيحَتَوْيَن في برامج الأحزاب ال�شيا�شّية. وعلى 

ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية ا�شتخداُم ُنُهِج قيا�ٍس مبتَكرة 

و�شياغِة  �شائي  النِّ الپرلمانيِّ  التمثيل  بين  العلقة  لتقييم 

�شيا�شاٍت وبرامَج َتْنموّيٍة ُمراعيٍة للعتبارات الِجنو�شة.

المراأة  تمكين  مقيا�س  احت�شاب  في  �شعوبًة  بلداٌن  َتجد 

ُتَحّث  ولذا  له؛  نة  المكوِّ رات  الموؤ�شِّ بيانات  ُن��درة  ب�شبب 

خرى 
ُ
ِفَرُق تقارير التَّنمية الب�شرّية على ا�شتعمال بياناٍت اأ

ِمْلكّيَة  َتقي�س  التي  تلك  فيها  بما  بالتمكين،  علقٍة  ذاِت 
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التَّنمية  لنموذج  الوا�شحة  العلقات  من  ال��ّرغ��م  على 

�شاملة  درا���ش��ًة  بعُد  ُي��دَر���س  لم  فاإنه  بالبيئة،  الب�شرّية 

البيئة  اإلى  ُينَظر  كان  الما�شي،  ففي  المنظور.  هذا  من 

كق�شّيٍة »خ�شراَء غيِر ب�شرّية«، وُترَبط باعتبارها مناِوئًة 

بين  العلقة  حول  ال��دائ��رَة  المناق�شَة  اأّن  غير  للتَّنمية. 

ظهور  اإل��ى  اأّدى  القت�شادّي  والنُُّموِّ  الطبيعّية  ال��م��وارد 

مفهوم التَّنمية الم�شتدامة التي ُتقيم ُج�شوًرا بين الأبعاد 

الب�شرّية والجتماعّيِة والبيئّيِة والقت�شادّية للتَّنمية. وقد 

اأعواٍم  اأماْرتيا �َشْن )Amartya Sen( قبل ب�شعة  اقترح 

دمَج هموم الفقراء والبيئة في فكرة »الحرّية الم�شتدامة« 

ياِت الأ�شا�شّية للّنا�س اليوَم، وتو�شيِعها، من  - ِحْفِظ الحرِّ

لها  تكون  اأن  الم�شتقبل على  اأجيال  بُقدرة  الإ�شرار  دون 

.)Sen 2004( رياٌت مماثلٌة اأو اأكثُر منها حِّ

ة؟
ّ
 الأبعاد البيئي

ُ
�ص  َتفحُّ

َ
ِلم

ا لدْمج الهموم البيئّية  ر تقاريُر التَّنمية الب�شرّية ُفَر�شً ُتوفِّ

اإلى  ال�شيا�شات  انتباه را�شمي  ولْفِت  الب�شرّية  التَّنمية  في 

ِفَرُق  ع  وُت�شجَّ التي تتطّلب عمًل عاجًل.  البيئّية  الق�شايا 

الهموم  تعميم  على  باأْجمعها  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير 

ليٍّ  اأوَّ كمو�شوٍع  البيئة  اختياِر  اأو  تحليلتها  في  البيئّية 

رئي�شيٍّ لها )راجع الإطار 2.14(.

دليل  بين  المقاَرنة  من  ا�شتنتاجاٍت  اإل��ى  ل  التو�شُّ قبل 

التَّنمية  ودل��ي��ِل  بالِجنو�شة  المرتبِط  الب�شرّية  التَّنمية 

ل للبيانات  فيٍّ ُمف�شَّ الب�شرّية، من المهّم اإجراُء تحليٍل و�شْ

العوامل  تحليل  في  كما  الأدّل��ة،  احِت�شاب  في  الم�شتعَملِة 

الَفْردّيِة الم�شاِهمة في الّلم�شاواة بين الجْن�شين.

نطاٍق  على  ال��م��راأة،  تمكين  مقيا�س  ا�شتخداُم  وُيمِكن 

تمثيُلهّن  �شاء من حيُث  النِّ ل�َشْبر م�شتوى تمكين  محدود، 

ال�شيا�شيُّ ودرجُة م�شاركِتهّن القت�شادّية.

ة
ّ
البيئةُ والتَّنمية الب�شري

ذاِت  العلقة  اأهمّية  على  الّتوكيد  في  الإف��راُط  ُيمِكن  ل 

التِّجاهين بين البيئة والتَّنمية الب�شرّية. فالبيئُة م�شدٌر 

الب�شرّية،  التَّنمية  عليها  َتعتمد  التي  للموارد  رئي�شّي 

في  القادمة.  والأجياِل  الجيل  هذا  في  ر  ُيوؤثِّ الذي  الأمُر 

اأنظمًة  ر  ُتدمِّ اأن  الب�شرّية  الوقت ذاِته، ت�شتطيع الأن�شطُة 

في  خطيرة  ت��اأث��ي��راٍت  م��ن  ذل��ك  ف��ي  م��ا  م��ع  اإيكولوجّية 

فحّتى  خا�ّس.  نحٍو  على  الفقراء  وفي  الب�شرّية،  التَّنمية 

الآن، خلََّفت الّتغيُّراُت المناخّية، ل �شّيما ارتفاُع درجات 

الحرارة الإقليمّية، اآثاًرا بارزة، منها ازدياُد َتواُتُر انت�شار 

ع ا�شتمراُر هذه الظواهر.  الأْوبئة. ومن المتوقَّ

َتحت�شب كمبوديا م�شتوياِت 

يفّية.  �َشر الرِّ
ُ
ا�شتهلك الفْرد في الأ

واأظهر تقريُر التَّنمية الب�شرّية لعام 

1998 اأّن هذه نظرٌة محدودة اإلى 

�َشَر التي تراأ�ُشها اإناٌث 
ُ
فاه، مع اأّن الأ الرَّ

�َشر التي يراأ�شها 
ُ
 حاًل من الأ

َ
لي�شت اأ�شواأ

ُذكوٌر من حيُث ا�شتهلُك الفْرد. وكما 

في معظم المجتمعات التقليدّية، 

�َشُر التي تراأ�شها اإناٌث مرتبًة 
ُ
َت�شغل الأ

اجتماعّيًة اأدنى من مرتبة نظيراِتها 

التي يراأ�شها ُذكور. وقد لَحَظ تقريُر 

كمبوديا للتَّنمية الب�شرّية الم�شاعَب 

المْنهجّية لقيا�س توزيع الموارد �شْمن 

�َشر، م�شتخِدًما في الوقت ذاته بدائَل 
ُ
الأ

فقات  لت النَّ لتحديد العلقة بين تبدُّ

لِت تكوين  �ْشرة وتبدُّ
ُ
ال�شتهلكّية للأ

�ْشرة. 
ُ
الأ

كور  �َس الذُّ واأ�شارت النتائُج اإلى اأّن ِح�شَ

من مواَد غذائّيٍة مختارة اأكبُر بكثيٍر من 

�س الإناث، واأّن مطالَب الرجال  ِح�شَ

من �ِشّن 25 عاًما وما َفوق من ميزانّية 

الِك�شاء العائلّيِة اأعلى بكثيٍر من مطالب 

�شاء  النِّ

في الفئة 

الُعْمرّية 

ذاِتها. 

وا�شتعمل 

تقريُر التَّنمية الب�شرّية هذه المعلوماِت 

لإظهار الوجه »الحقيقي« للفْقر، وهو ما 

خل وال�شتهلِك  َتعجز عنه ُم�شوُح الدَّ

�َشري.
ُ
على الم�شتوى الأ

الم�شدر: تقريُر كمبوديا للتَّنمية الب�شرّية

 

عام 1998.

كمبوديا: ك�ْشُف الوجه »الحقيقي« للفْقر
الإطار

2.13
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ّ
الأدّلةُ البيئي

البيانات  توافر  على  بالعتماد  بيئّية  اأدّل���ٍة  بناُء  ُيمِكن 

ز عليه تقريُر التَّنمية الب�شرّية. مثًل،  والمو�شوِع الذي ُيركِّ

1996 دليًل  الب�شرّية عام  للتَّنمية  اأرمينيا  احت�َشب دليُل 

الب�شرّية  التَّنمية  ل دليَل  ُيعدِّ الب�شرّية الم�شتدامة  للتَّنمية 

ُن  للتَّنمية. وَيت�شّمن الُمكوِّ َي�شمل التكاليَف البيئّيَة  بحيُث 

اأ�شا�شّيًة  راٍت  وموؤ�شِّ الَحَيوّي  الِغلف  من  عنا�شَر  البيئّي 

ف نواحَي ا�شتخدام الموارد الطبيعّية. ُتعرِّ

بة لقيا�س  وَتمَّ منُذ عهٍد قريب بناُء عدٍد من الأدّلة الُمركَّ

ها محدودّياٌت وا�شحة، في حين  نْوعّية البيئة، َت�شوب بع�شَ

التَّنمية  في  البيئة  تاأثير  لتحليل  مفيٌد  الآخر  ها  بع�شَ اأّن 

الب�شرّية.

على  ز  ُيركِّ اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  لتحليل  وينبغي 

وابط القائمِة بين مختلف الق�شايا البيئّية وتاأثيراِتها  الرَّ

الب�شرّية عاّمًة.  والتَّنمية  والفقر،  والّتعليم،  ال�شّحة،  في 

�شاُء من وقٍت وَيقطْعنه من م�شافاٍت  مثًل، ما ُتْم�شيه النِّ

ب�شبب  ُب��ع��ًدا  ازدادت  رّب��م��ا  اأم��اك��َن  م��ن  الحَطب  لجْلب 

ر في �شحِتهّن، والوقِت  ُيوؤثِّ اأو ُفقداِن الأحراج،  ر  الّت�شحُّ

م�شتوى  وف��ي  منِتجة،  بن�شاطاٍت  للقيام  لهّن  ر  المتوفِّ

فقِرهّن، ورفاِههّن العاّم.

زق  الرِّ ك�ْشب  �ُشُبُل  خرى، 
ُ
الأ الرئي�شّيِة  القلق  من م�شادر 

والأمُن الغذائّي. فَعلى �شبيل المثال، ناق�س تقريُر جنوب 

اآ�شيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2002 كيف اأّن الّثورَة الخ�شراء 

والفقراء  الفّلحين  ل�شغار  ن�شبيًّا  القليَل  اإّل  ُتنِجز  لم 

زادت  اأّنها  مع  المجتمع،  في  خ��رى 
ُ
الأ �شِة  المهمَّ والفئاِت 

اإنتاَج الغذاء. وقد ظّل توزيُع الغذاء والأر�س والموارد غيَر 

متكافٍئ بن�شبٍة عالية.

في اأوغندا، اأظهر تقريُر التَّنمية الب�شرّية لعام 2005 

اأّن  اإثباِت  عْبَر  الب�شرّية  والتَّنمية  البيئة  بين  العلقَة 

�شّيَة الحاّدة، الناجمَة عن تلوُّث الهواء،  اللتهاباِت الّتنفُّ

هي ال�شبُب الرئي�شيُّ لظاهرة الّتغيُّب عن المدار�س بما 

اأطفاُل  وُي�شاب  الدرا�شة.  وقت  ُثُلث  من  اأكثُر  ن�ْشبُته 

يفّية دون الخام�شِة من العمر بما يتراوح  المناطق الرِّ

منها  كلٌّ  تدوم  ا  �شنويًّ نزلٍت  وثلِث  واحدة  نْزلٍة  بين 

بين �شبعة اأياٍم وت�شعة.

للتحليل  ا  يًّ تحدِّ وم�شداقّيُتها  البيانات  َتوافُر  ل  وُي�شكِّ

وينبغي  الب�شرّية.  والتَّنمية  البيئة  بين  َيربط  ال��ذي 

هذا  على  وَء  ال�شَّ ُت�شلِّط  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير 

بالبيئة.  المتعلِّقِة  البيانات  تح�شيَن  ر  وُتنا�شِ الواقع 

تاأثير  لتقييم  ال�شعيفة  الفئات  خرائِط  ر�شُم  وُيمِكن 

مختلفة  �ُشّكانّيٍة  مجموعاٍت  في  البيئّية  دماِت  ال�شَّ

الُم�شِكلت  �شجرة  مْثل  َت�شاُركّية  اأدواٍت  با�شتخدام 

 )ActionAid’s( »راِجع ال�شكل 2.5، ودليل »اآْك�ِشْن اآْيد(

www.actionaid. :ب�شاأن ر�ْشم الخرائط لل�شعفاء في

.)org.uk/content/documents/pdfJo
hn
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نيا والق�شوى الُملَحظِة  ن معالُم الهدف من الِقَيم الدُّ تتكوَّ

ُيعيق عملّيَة  الذي  الأمُر  ليل،  الدَّ نات  ُمكوِّ ر من  موؤ�شِّ لكلِّ 

المراقبة؛ لكّن من الممكن تحليَل دليل تنمية الطاقة في 

اإطار �شياِق دليل التَّنمية الب�شرّية. 

بة، ت�شتطيع  بالإ�شافة اإلى ال�شتفادة من هذه الأدلَّة الُمركَّ

باإجراء  ا  تفوي�شً ُتعطي  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرُق 

راٍت بيئّية حيُثما ُيفَتقر اإليها.  ُم�شوٍح خا�شة لتوليد موؤ�شِّ

والموارد  الفْقر  عن  راٍت  موؤ�شِّ ول��ّي  ال��دَّ البنُك  اأع��ّد  وقد 

وكالٌت  َرت  ط��وَّ كما  2.3؛  الجدول  َيعر�شها  الطبيعّية، 

خرى، مْثُل وزارِة التَّنمية الّدولّية في المملكة المّتحدة، 
ُ
اأ

رَة الإر�شادّية ب�شاأن مو�شوع  راٍت بيئّيًة )راِجع المذكِّ موؤ�شِّ

البيئة في تقرير التَّنمية الب�شرّية(.

الطاقة  تنمية  دليَل  ولّية  الدَّ الطاقة  وكالُة  مت  �شمَّ وقد 

الذي ُن�ِشر لأّول مرٍة في مطبوعة »ووْرْلد اأَنْرجي اآْوْتلوك« 

وُت�شبه   .2004 ع��ام   )World Energy Outlook(

التَّنمية  دليل  منَهجّيَة  ليل  الدَّ لهذا  الح�شابّية  المنَهجّيُة 

في  منطقٍة  اأو  بلٍد  م  لتقدُّ ب�شيط  مقيا�ٌس  وهو  الب�شرّية؛ 

رّية، ولدرجِة النُّ�شج  التحوُّل اإلى ا�شتعمال محروقاٍت ع�شْ

في ال�شتخدام النهائيِّ للطاقة. وللإحاطة بنْوعّية خدمات 

ناٍت، هي:  ليُل ثلَث ُمكوِّ يِتها، َيت�شّمن الدَّ الطاقة وكمِّ

التِّجارّية؛ الطاقِة  من  الفْرد  �ن�شيُب  �•
الطاقة  ُم��ج��م��ل  م���ن  ال��ت��ج��ارّي��ة  ال��ط��اق��ة  ��ُة  �ح�����شّ �•

الم�شتخَدمة؛ 

الكْهَربة. �ن�شبُة  �•

اأثار تقريُر ال�شين 

للتَّنمية الب�شرّية 

عام 2002 ق�شيَتْين 

ولى اأّن 
ُ
َتْين، الأ هامَّ

عَب عاّمًة َينظر  ال�شَّ

اإلى حماية البيئة 

كم�شوؤولّية حكومّية؛ 

والثانيُة اأّن النا�َس َيميلون اإلى َقبول 

الحّجة القائلة اإّن الُم�شكلِت البيئّيَة 

نتيجٌة ل بّد منها للنُّمّو القت�شادي، 

ومن الممكن تطهيُر البلد منها في 

ما بعد.

وَوْفًقا للتقرير، اأنتج النُُّمّو 

القت�شاديُّ في ال�شين َنَمًطا 

ا�شتهلكيًّا جديًدا ُيولِّد كّمياٍت كبيرًة 

لبة التي َيجد البلُد  من النُّفايات ال�شّ

�شعوبًة في َتدبُّر اأمرها. ففي عام 

1998، بلغت كمّيُة ُنفايات البلدّيات 

، اأي ما ي�شاوي اإنتاَج  150 مليوَن ِطنٍّ

كيلوچراٍم واحد من النُّفايات يوميًّا لكّل 

مواطٍن في المدن. وُيقال اإن النُّفاياِت 

ال�شناعّيَة تبلغ خم�شَة اأ�شعاف ُنفايات 

طحّيَة  ثت المياَه ال�شَّ البلدّيات، وقد لوَّ

والَجْوفّية على ال�ّشواء.

واأّكد التقريُر اأّن ما ل َيِقّل عن 270 

�شون هواًء  مليوَن مواطٍن في المدن يتنفَّ

ذا نْوعّيٍة دوَن الم�شتويات المقبولة. 

ففي كلِّ �شنة، ثّمَة مليوٌن ون�شُف مليون 

ئوّية، و23  َعب الرِّ اإ�شابٍة بالتهاب ال�شُّ

�شّية،  األَف وفاٍة ب�شبب اأمرا�ٍس تنفُّ

و13 األَف وفاٍة باأمرا�ٍس قلبّية. ومن 

جّراء تلوُّث الهواء، حدثت في عام 

رة، و5  2000 وحَده 600 األِف وفاٍة مبكِّ

مليين و500 األِف اإ�شابٍة بالِتهابات 

ئوّيِة الحاّدة، و20 مليوَن  َعب الرِّ ال�شُّ

�شّية. وُيقال  اإ�شابٍة بالأمرا�س التنفُّ

اإّن عدَد الوَفيات الناجمِة عن �شرطان 

ئة اأعلى بن�شبٍة تتراوح بين 4.7  الرِّ

و8.8 اأ�شعاٍف في المناطق ذاِت التلوُّث 

العالي. واأو�شى التقريُر باأّن على 

ال�شين، اإذا اأرادت المحافظَة على 

النُُّمّو، اأن تتبّنى ِخياًرا حاِزًما بموا�شلة 

تعميق الإ�شلحات الداعمِة للتَّنمية 

الخ�شراء.

الم�شدر: تقريُر ال�شين للتَّنمية الب�شرّية

 

عام 2002.

ا
ً
 ِخيار

ِ
نمية الخ�شراء ال�شين: جْعُل التَّ

الإطار

2.14
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ة
ّ
 عن الفْقر والموارد الطبيعي

ّ
ولي راُت البنك الدَّ الجدول 2.3: موؤ�شِّ

راُت الفْقر - البيئةق�شّيُة الفْقر موؤ�شِّ
م�شكالٌت في الموارِد الطبيعّية

 

رات ر في الموؤ�شِّ قد ُتوؤثِّ

خُل والُفَر�ُس المتاحة الدَّ

�ْشرة لجْلب 
ُ
الوقُت الذي ُيم�شيه اأفراُد الأ

الماء وجْمع الحَطب

اإزالُة الغابات والأحراج، وُندرُة 

ْيُد ال�شِتنزافّي المياه، وال�شَّ

�ْشرة لجْلب 
ُ
الم�شافُة التي َيقطعها اأفراُد الأ

الماء وجْمع الحَطب

�شرة من 
ُ
حجُم ال�شتهلك ال�شنويِّ للأ

الحاجّيات المتاأتية من اأر�ٍس ُم�شاع

�شرة من نتاج 
ُ
حجُم ال�شتهلك ال�شنوي للأ

الغابات وم�شائِد الأ�شماك

الأمُن الغذائي

يفي من الحبوب للفْرد الواحد الإنتاُج الرِّ

َتدهُوُر حالِة الأر�س، ندرُة المياه، 

انت�شاُر الآفات، اإزالُة الغابات 

والأحراج، ال�شيُد ال�شتنزافّي

�شبُة المئوّية للفّلحين الذين َيزرعون  النِّ

خل/ محا�شيَل مقاِومًة للجفاف بح�َشب الدَّ

ال�ّشرائِح الُخْم�شّية للثَّروة

�شرة من نتاج 
ُ
نوّي للأ حجُم ال�شتهلك ال�شَّ

الغابات وم�شائِد الأ�شماك

ين دوَن  يفيِّ �شبُة المئوّية للأطفال الرِّ النِّ

الخام�شة الُمعانين من نْق�س الوزن

ين دوَن  يفيِّ �شبُة المئوّية للأطفال الرِّ النِّ

ف الخام�شة َذِوي النُُّمّو المتوقِّ

يفّيين دوَن  �شبُة المئوّيِة للأطفال الرِّ النِّ

الخام�شة الُم�شابين بالُهزال

الفئات ال�شعيفة اإزاء الكوارث 

الطبيعّية

�َشر التي 
ُ
�شبُة المئوّية/العدُد الفعلي للأ النِّ

اأ�شبحت بل ماأوى ب�شبب الفي�شانات/

العوا�شِف الَمدارّية/الأعا�شير بح�َشب 

رائِح الُخْم�شّية للثَّروة خل/ال�شَّ الدَّ

رُة الإر�شادّيُة الموا�شيعّية  الم�شدر: المذكِّ

ب�شاأن البيئة لتقرير التَّنمية الب�شرّية.

عدُد الوَفيات الناجمِة عن كوارَث طبيعّيٍة 

رائِح الُخْم�شّية للثَّروة خل/ال�شَّ بح�َشب الدَّ

�شبُة المئوّية للفّلحين الذين َيملكون  النِّ

خل/ اأرا�شَي على ُمنحَدراٍت بح�َشب الدَّ

ال�ّشرائِح الُخْم�شّية للثَّروة
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اإلى  الَمنافِذ  عن  اإح�شائّياٍت  توفيُر  الب�شرّية  التَّنمية 

ي.  حِّ ال�شّ والو�شِع  البراءات،  وعدِد  والتَّ�شعير،  واء،  ال��دَّ

ر ڤْيرو�ُس نْق�س المناعة الب�شرّية/ ومن المحتَمل اأن ُيوؤثِّ

العمل  �شنواِت  ر  كموؤ�شِّ عة  المجمَّ رات  الموؤ�شِّ في  الآْي��دز 

ِل  المعدَّ العمر  �شنوات  ِر  وموؤ�شِّ وعّية،  النَّ بح�َشب  ِل  المعدَّ

www. :لع على التفا�شيل، راِجع ِبح�َشب الإعاقة )للطِّ

.)who.int/healthinfo/bod/en/index.html

من الممكن للتقارير اأن ُتحلِّل التكاليَف المرتِبطَة بانِعدام 

عم  عاية والدَّ ك مقاَرنًة بتكاليف توفيِر العلج والرِّ التحرُّ

ال�شين،  ففي  ب��ه.  ريَن  والمتاأثِّ بالڤْيرو�س  للم�شابين 

بڤْيرو�س  المعنيُّ  الم�شتَرُك  المتحدة  الأمم  برنامُج  ر  قدَّ

ة  نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز وم�شروُع منظمة ال�شحَّ

قد  بالڤْيرو�س  الُم�شابين  الأ�شخا�س  عدَد  اأّن  العالمّية 

دز 
ْ
ة/الآي

ّ
رو�س نْق�س المناعة الب�شري

ْ
ڤي

ة
ّ
والتَّنمية الب�شري

ڤْيرو�س  مع  يعي�شون  ن�َشمة  مليوَن  باأربعيَن  ر  ُيقدَّ ما  كان 

نْق�س المناعة الب�شرّية في جميع اأنحاء العالم حتى نهاية 

رًة في التَّنمية  عام 2004، الأمُر الذي خلَّف تاأثيراٍت مدمِّ

جميع  على  ملمو�ًشا  الوباء  بهذا  ال�شعوُر  وكان  الب�شرّية. 

ّكانّية  �َشر اإلى الجماعات ال�شُّ
ُ
الم�شتويات، من الأفراد والأ

والمجتَمعات. 

ب�شورٍة  الب�شرّية/الآْيدز  المناعة  نْق�س  ڤْيرو�ُس  ر  ُيوؤثِّ

�شرائح  اأكثُر  ال�ّشباب، وهم  الّرا�ِشدين  غيِر متنا�ِشبة في 

ون وظائَف هاّمًة كعّماٍل، وُمعيِلين،  ّكان اإنتاجّيًة، وُيوؤدُّ ال�شُّ

ّية، و�شوى ذلك.  مي رعايٍة �شحِّ ين، ومقدِّ وواِلدين، وُمربِّ

ل  حقوَقُهّن  لأّن  اإ�شافّية،  ْعٍف  �شَ ظواهَر  �شاُء  النِّ وُتعاني 

ف�شًل  كثيرة؛  مجتَمعاٍت  في  يٌة  متدنِّ ومكانَتُهّن  ُتحتَرم، 

المنطقة  ففي  جال.  الرِّ على  اقت�شاديًّا  اعتماِدهّن  عن 

ُع عند  المتوقَّ العمُر  تدنَّى  الأفريقّية  القاّرة  الجنوبّيِة من 

ر  الولدة بمقدار 15 �شنة بين عاَميْ 1990 و2004؛ وُيقدَّ

اأّن العمَر الو�َشطيَّ للإناث �شَيِقّل بمقدار �شنَتْين عن العمر 

كور بحلول عام 2023 )راجع ال�شكل 2.7(. الو�َشطي للذُّ

ُت�شتخَدم  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقارير  ينبغي  لذلك 

المناعة  تاأييًدا لعتبار ڤْيرو�س نْق�س  ُحَجٍج قوّية  لإيراد 

)راجع  الأهمّية  بالغَة  َتْنَموّيًة  ق�شّيًة  الب�شرّية/الآْيدز 

الإطار 2.15(، اإّما باختيار هذا المر�س كمو�شوٍع رئي�شيٍّ 

لها واإّما بتعميمه في التقارير، ل �شيَّما في البلدان ذاِت 

يوع المرَتِفعة. لت ال�شُّ معدَّ

الح�شول  واإمكاِن  الإن�شان  حقوق  بين  بُط  الرَّ المهمِّ  من 

عاتق  على  وت��ق��ع  الأ���ش��ا���ش��ّي��ة.  والأدِوي�����ِة  ة  ال�شحَّ على 

بالمهاّم  الم�شَطِلعة  الجهات  من  و�شواها  الحكومات 

ة وحمايِة تلك  م�شوؤولّية دْعم حقوق ُمواطنيها في ال�شحَّ

الحقوق. غير اأّن الم�شتوى الراهَن لأ�شعار الأدوية ونظاَم 

رَر  ال�شَّ ُيلِحقا  اأن  ُيمِكن  الِفْكرّية  الِمْلكّيِة  حقوق  حمايِة 

تقارير  ��ع  ُو���شْ وف��ي  منهم.  الفقراَء  ا  خ�شو�شً بالنا�س، 

كور والإناث  ع للذُّ  المتوقَّ
ُ
ال�شكل 2.7: العمر

ة
ّ
ة الأفريقي

ّ
 القار

ّ
في جنوبي

�شاء للإ�شابة بَڤْيرو�س نْق�س المناعة  يعني �شعف النِّ

جال  الب�شرّية/الآْيدز اأّنُهّن قد ُي�شِبْحَن اأق�شَر اأعماًرا من الرِّ

في الم�شتقبل القريب.

الم�شدر: تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالمّي عام 2006.
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يرتفع من 650 األَف �شخ�سٍ في عام 2006 اإلى اأكثَر من 

10 ملييٍن في عام 2010 ما لم ُتتَّخذ اأيُّ اإجراءات؛ واأّن 

فين َذِوي  الخ�شائَر الناجمَة عن تدّني الإنتاج وفْقِد الموظَّ

ا.  خرى، �شتكون مرتِفعًة جدًّ
ُ
المهارات، من بين ق�شايا اأ

ٍن  اأن َتدر�س بتمعُّ ا  اأي�شً التَّنمية الب�شرّية  ُو�ْشع تقارير  في 

ن�ْشِر  في  الثقافّية  العاِر  وَو�شمات  المماَر�شات  م�شاهمَة 

زوجة  من  واج  بالزَّ رجٍل  اإل��زام  مثُل  فمماَر�شاٌت  الوباء. 

وجات، وت�شويِه  ِد الزَّ ي من دون َعِقب، وَتعدُّ �شقيقه المتوفِّ

انتقاَل  ع  ُت�شرِّ اأن  ُيمِكن  ل��لإن��اث،  الّتنا�ُشلّيِة  الأع�شاء 

عن  التَّعبير  هّمَة  العار  و�شماُت  ُتثبِّط  فيما  الڤْيرو�س؛ 

َمكنونات الّذات والعْي�ِس الإيجابي.

اإلى  ال��وب��اء  لمكافحة  الناجحة  ال���ش��ِت��ج��اب��اُت  تحتاج   

كثيرًة  جوانَب  ُتلِم�س  الِقطاعات  دِة  متعدِّ ا�شتراتيجّياٍت 

من �شيا�شات التَّنمية؛ وُت�شِرك القطاَعْيِن العامَّ والخا�ّس، 

والم�شابيَن  ج��ال،  وال��رِّ �شاء،  والنِّ المدنّي،  والمجتمَع 

رين به. مثًل،  بڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية اأو المتاأثِّ

ز تقريُر نيجيريا للتَّنمية  ركَّ

الب�شرّية عام 2004 في على ڤْيرو�س 

نْق�س المناعة الب�شرّية ومتلِزمِة نْق�س 

المناعة المكت�َشب/الآْيدز؛ م�شيًرا 

اإلى اأّن م�شاًبا واحًدا بالڤْيرو�س من 

اأ�شل كلِّ �شبعة ُم�شاِبين اأفارقة هو من 

ر عدُد الم�شابين بما  نيجيريا، حيُث ُيقدَّ

يتراوح بين 3.2 مليين و3.8 مليين 

�شخ�س. واأّكد التقريُر اأّن الوباَء اإنت�شر 

ًرا على  في عموم نيجيريا ولم َيُعد مقت�شَ

ا لخطر الإ�شابة.  �شً اأكثر الفئات تعرُّ

وَيزيد ڤْيرو�ُس نْق�س المناعة الب�شرّية 

ة الفْقر، و�شوِء  ومر�ُس الآْيدز من حدَّ

التغذية، وانخفا�ِس الإنجاز الّتعليمي، 

د هذا  والّلم�شاواِة الِجنو�شية؛ كما ُيهدِّ

الواقُع بلوَغ اأهداف التَّنمية للأْلفّية، 

وُيبِطئ النُُّموَّ و�شواُه من اأهداف التَّنمية. 

�س التقريُر جوانَب الإنجازاِت  وقد تفحَّ

والُقيوَد للإجراءات التي اتَّخذتها 

نيجيريا في مواَجهة الڤْيرو�س والآْيدز، 

ووّجه ر�شائَل دقيقًة لل�شيا�شات بهدف 

�شاِت  ا�شِتنفار الجهات الفاعلة والموؤ�شَّ

للعمل بطريقة اأف�شَل تن�شيًقا لوْقف 

انت�شار الڤْيرو�س.

ِا�ْشتعَر�س تقريُر اأوغندا 

للتَّنمية الب�شرّية عام 2002 

ال�شنواِت الع�شريَن من وجود ڤْيرو�س 

نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز في 

ًما وْقَع المر�س على النا�س  البلد، مقيِّ

ّكانّية، والخ�شوبة،  من حيُث الِبْنيُة ال�شُّ

ًل تاأثيراِت المر�س في  والوَفيات؛ وُمف�شِّ

�َشر المعي�شّية، والعائلت، وال�شّحة، 
ُ
الأ

والتعليم، والزراعة، والقّوِة العاملة، 

�شاء، والقت�شاد.  وقطاِع الأعمال، والنِّ

و�شَرَد التقريُر كيف جَرت مكافحُة 

الڤْيرو�س ومر�ِس الآْيدز، وحاول اأن 

َي�شرح ال�شتراتيجّياِت الناجحَة لأوغندا.

الم�شَدران: تقريُر نيجيريا للتَّنمية الب�شرّية

 

 عام 2004 وتقريُر اأوغندا للتَّنمية الب�شرّية

عام 2002.

دز
ْ
ة/الآي

ّ
رو�ص نْق�ص المناعة الب�شري

ْ
ز على ڤي ة ُتركِّ

ّ
نمية الب�شري  التَّ

ُ
تقارير

الإطار
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ا  دِة زمنيًّ نحو تحقيق مجموعة الأهداف ال�شاملِة والمحدَّ

عاية التي اّتَفق عليها زعماُء العالم  من اأجل العلج والرِّ

في الجل�شة الخا�شة للجمعّية العامة للأمم المتحدة عام 

2001 ب�شاأن ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز.

ڤْيرو�س  لتحليل  مختارًة  راٍت  موؤ�شِّ  2.4 الجدول  َيت�شّمن 

ق�شايا  م��ن  كق�شّيٍة  ال��ب�����ش��رّي��ة/الآْي��دز  المناعة  نْق�س 

فَحْجُم  �شاملة.  راٍت  موؤ�شِّ لي�شت  لكّنها  الب�شرّية،  التَّنمية 

الم�شكلة يختلف بين بلٍد واآَخر، وعلى ِفَرق تقارير التَّنمية 

ملءمًة.  رِة  المتوفِّ رات  الموؤ�شِّ اأكثِر  ا�شِتخداُم  الب�شرّية 

رُة الإر�شادّيُة الَموا�شيعّية  وثّمَة م�شدٌر اإ�شافي هو المذكِّ

المناعة  نْق�س  ڤْيرو�س  عن  الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير 

الب�شرّية/الآْيدز والتَّنمية الب�شرّية.

في  ج��ِرَي��ت 
ُ
اأ للفْقر  َت�شاُركّية  تقييمّيٌة  درا���ش��ٌة  اكت�شَفت 

َتفهم  عندما  حّتى  اأّن��ه   2006-2005 عاَميْ  في  ناميبيا 

فاإّن  والآْي��دز،  بالڤْيرو�س  المتعلِّقَة  �شائَل  الرَّ فقيرة  �َشٌر 
ُ
اأ

َيتَّ�شم  جْن�شيٍّ  �ُشلوٍك  باع  لتِّ لديها  كافيٍة  حوافَز  من  ما 

ن ظروفها  َتح�شُّ ُفَر�س  بالم�شوؤولّية، لأ�شباٍب بينها غياُب 

الجتماعّيِة-القت�شادّية.

ُو�ْشع تو�شيات التقرير عْر�ُس ا�شتراتيجّياٍت متكاملًة  في 

ال�شعف  وتخفي�ِس  وال��م��ع��اَل��ج��ة،  ع��اي��ِة،  وال��رِّ للوقاية، 

- الجتماعيِّ الوْقع  وَتخفيِف  للإ�شابة،  �س  الّتعرُّ حيال 

الأثر  على  وء  ال�شَّ ت�شليُط  ا  اأي�شً وُيمِكنها  القت�شادّي. 

اأن ُيخلِّفه ڤْيرو�ُس نْق�س المناعة الب�شرّية/ ح  الذي ُيرجَّ

م  الآْيدز في ُبلوغ الأهداف الإنمائّية للأْلفّية، وقيا�ُس التقدُّ

دز
ْ
ة/الآي

ّ
رو�ص نْق�ص المناعة الب�شري

ْ
رات ڤي الجدول 2.4: اأمثلٌة عن موؤ�شِّ

ر م�شتوى الّت�شنيفالموؤ�شِّ

�شات الڤْيرو�س/الآْيدز من الميزانّية الوطنّية المنطقة/المقاطعة، َمِدينّيٌة وريفّيةن�شبُة مخ�شَّ

�شبُة المئوّية لميزانّية الڤْيرو�س/الآْيدز من اإجمالّي  النِّ

ميزانّية ال�شّحة

المنطقة/المقاطعة، َمِدينّيٌة وريفّية

المنطقة/المقاطعة، الفئاُت الُعْمرّيةن�شبُة انت�شار الڤْيرو�س بين ال�شريحة الُعْمرّية 15-49 �شنًة

مة من الإ�شابة بالڤْيرو�س  ن�شبُة المر�شى في حالٍت متقدِّ

ب الم�شاّد للڤْيرو�شات الّرجعّية ْون العلَج الُمركَّ الذين يتلقَّ

الجن�س، الفئُة الُعْمرّية، المنطقة/المقاطعة، َمِدينّيٌة 

وريفّية

ْين دورًة  ن�شبُة الحوامل الم�شاباِت بالڤْيرو�س اللواتي يتلقَّ

ب الم�شادِّ للڤْيرو�شات الّرجعّية كاملة من العلج الُمركَّ

المنطقة/المقاطعة، َمِدينّيٌة وريفّية

لين في مدار�َس ابتدائّيٍة وثانوّية الجن�س، ُمُدٌن وريف، المنطقة/المقاطعة.ن�شبُة الأيتام الم�شجَّ

قاِرن مع ن�شبة اللِتحاق بالمدار�س للأطفال الذين ما زال 

واِلُدوهم اأحياء

�َشر المعي�شّية التي يراأ�شها اأطفال
ُ
الجن�س، و�شُع تبّقي الواِلدين، المنطقة/المقاطعة، ن�شبُة الأ

مدينّيٌة وريفّية

�شبُة المئوّية للإنفاق على ال�شّحة والِجنازات من مجموع  النِّ

فقات العائلّية النَّ

�َشُب الُخْم�شّية  �ْشرة، ُمُدٌن اأو ريف، النِّ
ُ
جْن�ُس ُمعيل الأ

خل للدَّ

�شات التي لديها �شيا�شاٌت  مات/الموؤ�شَّ �شبُة المئوّية للمنظَّ النِّ

حيال ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز ومكاِن العمل

المنطقة/المقاطعة، َمِدينّيٌة وريفّية، قطاٌع عامٌّ اأو خا�ّس
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اإج���راُء  ه��ي  ��رّي  ال��ب�����شَ الأم���ن  تحليل  ف��ي  ال��َب��دء  ونقطُة 

الب�َشرّي  د الأمَن  ُتهدِّ الَعوامل التي  اءاٍت لتحديد  ا�ْشِتق�شْ

في بلٍد اأو اإقليٍم معيَّن؛ لأّن ا�ْشِتق�شاءات المفاهيم ِمثالّيٌة 

لإنتاج البيانات. 

ة
ّ
اإدارة الحكم والتَّنمية الب�شري

الفتقاَر  لكّن  الب�شرّية،  للتَّنمية  حا�ِشٌم  �شيُد  الرَّ الُحْكُم 

محدوًدا.  بينهما  العلقات  تحليَل  َيجعل  البيانات  اإل��ى 

الإدراُك  اأط��َل��ق  الما�شية،  القليلِة  ��وات  ال�����ش��نَّ وخ���لل 

التَّنمية  اإلى  �شبة  بالنِّ �شيد  الرَّ الُحكم  لِمْحَورّية  الُمتزايد 

على  الحكم  اإدارة  وْق��ع  لقيا�س  اأب��ح��اٍث  جهوَد  الب�شرّية 

ل  الب�شرّية  التَّنمية  اإلى  �شبة  بالنِّ الحكم  فاإدارة  التَّنمية. 

ت�شمل  بل  فّعالة،  واأنظمٍة  موؤ�ّش�شاٍت  وجود  على  َتقت�شر 

الم�شتفيِدين  اإل��ى  ال��م��وارد  ُو�شول  على  الحر�َس  ا  اأي�شً

ز  المق�شودين. وت�شتطيع تقاريُر التَّنمية الب�شرّية اأن ُتركِّ

على جانٍب اأو اأكثَر من اإدارة الحكم كمو�شوٍع م�شتقّل اأو 

كُجزٍء من تحليٍل اقت�شادّي.

ه برنامُج  رات اإدارة الحكم« الذي اأعدَّ ر »م�شروُع موؤ�شِّ ُيوفِّ

ا  وطنيًّ المملوكِة  للعمليات  دعًما  الإنمائيُّ  المّتحدة  الأمم 

يُمقراطّية ومراقبِتها - وفي اإمكان  لتقييم اإدارة الحكم الدِّ

با�شتخدام دوائر  ُتنادي  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  ِفَرق تقارير 

ة
ّ
الأمُن الب�َشرّي والتَّنمية الب�شري

طاِق،  الأمُن الب�َشرّي، �شاأُْنه �شاأُن الفْقر، مفهوٌم وا�شُع النِّ

في  ُنوِق�َشت  التي  الموا�شيع  جميَع  َي�شمل  وقد  وج��اِم��ٌع، 

َتعميُم  يجب  ل��ذل��ك،  الف�شل.  ه��ذا  م��ن  خ���رى 
ُ
اأ اأق�����ش��اٍم 

هموم الأمن الب�َشرّي في جميع تقارير التَّنمية الب�شرّية. 

لع على اأحد الأمِثلة، راِجع الإطار 2.16. للإطِّ

1994 �شبعَة  العالميُّ عام  الب�شرّية  التَّنمية  َف تقريُر  عرَّ

والغذائّي،  القت�شادّي،  هي:  الب�َشرّي،  للأمن  مجالٍت 

يا�شّي.  ْخ�شّي، والمجَتمعّي، وال�شِّ ّي، والبيئّي، وال�شَّ وال�شحِّ

ولة اإلى التَّركيز  ل هذه الأبعاُد التَّركيَز على اأْمن الدَّ وُتحوِّ

ل خطًرا على  على اأْمن الفْرد؛ ِعْلًما باأّن الَعوامَل التي ُت�شكِّ

الأْمن الب�َشرّي تختلف بين بلٍد واآَخر، حيُث َتختلف على 

الأرَجح احتياجاُت بلٍد َيخو�س ِنزاًعا عن احتياجات بلٍد 

تقاريُر  ر  وُتوفِّ الجفاف.  مْثل  طبيعّية،  كارثٍة  من  ُيعاني 

الب�َشرّي  الأم��ن  م�شاألة  ع  و�شْ فر�شَة  الب�شرّية  التَّنمية 

القا�َشَم  اأّن  غيَر  معيَّن.  بلٍد  لظروف  الملئم  الإطار  في 

الم�شتَرك لجميع الحالت هو اأّن اعتباراِت التَّنمية الب�شرّية 

ليَل الذي َي�شَتْر�ِشد به  وحقوِق الإن�شان يجب اأن تكون الدَّ

الب�َشرّي )تقريُر  اإلى الق�شاء على اختلل الأمن  الّداِفُع 

التَّنمية الب�شرّية العالميُّ لعام 2006(.

 
َ
"كِفْكرٍة، ُيكِمل الأمُن الب�َسريُّ ب�سورٍة ُمْجِدية المنظور
نمية الب�سرّية بَتوجيهه النتباَه مبا�سرًة  عيَّ للتَّ و�سُّ التَّ

جاه الهاِبط«...   التِّ
َ
اإلى ما ُي�سّمى اأحياًنا »مخاِطر

ويتطلَّب الأمُن الب�َسريُّ حمايًة من هذه المخاِطر 

 هذه 
َ
روا اأمر وتمكيَن الّنا�س لَي�ستطيعوا اأن يتَدبَّ

الأخطار - واأن يتغلَّبوا عليها، عندما يكون ذلك 

ممِكًنا".

ُة بالأْمن الب�َشرّي 2004، �س 6(. �شّيُة الخا�شّ –اأماْرْتيا �َشْن )المفوَّ

ى تقريُر مقدونيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2002  تق�شَّ

مو�شوَع الأمن الب�َشري من زوايا 

�شات.  يا�شة والموؤ�شَّ القت�شاد وال�شِّ

ْجِرَي م�ْشٌح ُطِلب فيه من 
ُ
وقد اأ

الُمِجيبين اأن َيذكروا بالتَّرتيب كلَّ 

عوَر  الّتهديدات التي ُتفِقدهم ال�شُّ

بالأمان، فتبيَّن اأّن الَبطالة، 

ية، وُفَر�َس الح�شول على الخَدمات  والَمداخيَل المتَدنِّ

ل م�شادَر رئي�شّيًة للقلق. ّية ُت�شكِّ الطبِّ

الم�شدر: تقريُر مقدونيا للتَّنمية الب�شرّية عام 2001.

ِتك�شاُف الأمن الب�َشري
ْ
مقدونيا: ا�ش

الإطار

2.16



72

الف�شاد

اأنه  مع  الحكم،  لإدارة  الهاّمة  الجوانب  اأحُد  هو  الف�شاُد 

ل تهديًدا  لي�س الوحيَد على الإطلق. وبما اأّن الف�شاَد ُي�شكِّ

كبيًرا لإدارة الحكم وللتَّنمية الب�شرّية، فقد تحتاج تقاريُر 

َيزيد  التي  الكيفّية  عن  التَّنقيب  اإل��ى  الب�شرّية  التَّنمية 

فقد   .)2.17 الإط��ار  )راجع  فْقًرا  الفقراَء  الف�شاُد  فيها 

اأّن   2003 عام  في  العالمّي  الف�شاد  مقيا�س  نتائُج  دت  اأكَّ

اأعرب  حيُث  الف�شاد؛  من  رين  المت�شرِّ اأ�شدُّ  هم  الفقراَء 

المنخِف�شة  المداخيل  َذِوي  الُمجيبين  من  المئة  في   40

بقّوٍة في حياتهم. وقال  ر  ُيوؤثِّ الف�شاَد  باأّن  اعتقادهم  عن 

ُيكلِّف  الف�شاَد  اإّن  الأفريقي  التِّحاد  عن  �شادٌر  تقريٌر 

القت�شادّياِت الأفريقّيَة اأكثَر من 148 ملياَر دولٍر �شنويًّا، 

المحليِّ الإجماليِّ  الناتج  المئة من  25 في  ُي�شاوي  اأو ما 

الإقليمّي. وَي�شمل هذا الرقُم ُكلًّ من التكاليف المبا�ِشرة 

بياناٍت  قاعدِة  لتطوير  الم�شدر  هذا  الوطنّية  الإح�شاء 

www.undp. )راِج��ع:  الحكم  اإدارة  رات  لموؤ�شِّ وطنّية 

org/oslocenter/flagship/governance_indicators_

.)project.html

لإدارة  العالمّية  رات  الموؤ�شِّ »م�شروع  تقريُر  وي�شتطيع 

بلًدا   213 وال�شامِل  ولّي  الدَّ البنك  ال�شادِر عن  الُحكم«، 

َتعتر�س  نة  معيَّ ياٍت  تحدِّ ُي�شاِعد على تحديد  اأن  واإقليًما، 

اإدارَة الُحكم )راِجع الجدول 2.5(.

الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير  َببّيُة  ال�شَّ البحِث  ورق��ُة  وُت��َع��ّد 

الوطنّية،  الب�شرّية  التَّنمية  وتقاريُر  الّلمركزّية،  عن 

زاعات،  النِّ مْنع  ب�شاأن  الَموا�شيعّيُة  الإر�شادّيُة  رُة  والمذكِّ

الحكم  اإدارة  لتحليل  اأَع��مَّ  طبيعٍة  ذاَت  مرِجعّيًة  وثائَق 

والتَّنمية الب�شرّية.

عة لإدارة الحكم
َّ
جم

ُ
راُت الم الجدول 2.5: الموؤ�شِّ

عًة عن �شّتة اأبعاٍد  راٍت مجمَّ ولي �شَنويًّا موؤ�شِّ رات العالمّية لإدارة الُحكم« الذي ُي�شِدره البنُك الدَّ َين�شر »م�شروُع الموؤ�شِّ

رها. لإدارة الحكم، اإلى جانب البيانات التي ُتف�شِّ

ال�شوُت والُمحا�َشبة

النَّوعّيُة التنظيمّية

فّعالّيُة الحكومة

يطرُة على الف�شاد ال�شَّ

1

4

3

6

مدى ما يتمّكن فيه مواِطنو بلٍد ما 

من الم�شاَركة في اختيار حكومتهم، 

ّيِة  ّية الّتعبير، وحرِّ بالإ�شافة اإلى حرِّ

ّيِة و�شائل الإعلم الجمعيات، وحرِّ

قدرُة الحكومة على �شياغِة �شيا�شاٍت 

واأنظمٍة َت�شمح بالتَّنمية الِقطاعّية 

وتطبيِقها

يا�شي وغياُب العنف ال�شتقراُر ال�شِّ

2

مفاهيُم احتمال زْعزعة ا�شتقرار 

الحكومة اأو اإطاحِتها بو�شائَل ُعْنفّيٍة 

غيِر د�شتورّية، بما في ذلك العنُف 

الّداخلّي والإرهاب

ُحْكُم القانون

5

مدى ثقِة الُوكلء واْلِتزاِمهم بقوانين 

ٍة نْوعّيُة تطبيق الَعْقد،  المجتمع، وبخا�شّ

رطة، والَمحاكم، بالإ�شافة اإلى  وال�شُّ

احتمال حدوث الجرائم واأعماِل العنف

نْوعّيُة الخدمات العاّمة، ونْوعّيُة 

الخدمة المَدنّية ودرجُة ا�شتقللّيتها 

غوط ال�شيا�شّية، ونْوعّيُة �شياغة  عن ال�شُّ

ال�شيا�شات وتطبيُقها، وم�شداقّيُة 

التزاِم الحكومة بمْثل هذه ال�شيا�شات

لطة العاّمة لمكا�ِشَب  مدى مماَر�شة ال�شُّ

وعاِن الّتافُه  �شخ�شّية، بما في ذلك النَّ

والكبيُر من الف�شاد، بالإ�شافة اإلى 

»ا�شتيلء« النَُّخب والم�شالِح الخا�شة 

ولة على الدَّ

راُت العالمّية لإدارة الُحكم،  الم�شدر: الموؤ�شِّ

.)www.govindicators.org( ولّي البنُك الدَّ
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راِت التالية في العتبار: ومن الممكن اأْخُذ الموؤ�شِّ

ن�َشمة؛ اأْلِف  لكلِّ  الُعْمرّية  الجرائم  �عدِد  �•
وغيِر المبا�شرة للف�شاد، بما في ذلك موارُد لرْدع الف�شاد 

ُيغيَّر مجراها بمماَر�شاٍت فا�شدة اأو ُتحَتجز.

ُمْرتَكٌز  ولّية  الدَّ افّية  ال�ّشفَّ لمنّظمة  الف�شاد  ودليُل 

مرِجعيٌّ �شائع لقيا�س الف�شاد ومقاَرنِة م�شتوياته بين 

م درجَة الف�شاد التي ُيعتَقد بوجودها  البلدان، ُيقيِّ

بلٍد  في  ين  وال�شيا�شيِّ ين  الحكوميِّ فين  الموظَّ بين 

ما. وقد اأ�شدر مركُز اأو�شلو للُحكم، التابُع لبرنامج 

»اأدواُت  عنواُنه  تقريًرا  الإنمائّي،  المتحدة  الأمم 

قيا�س الف�شاد والُحكم في بلدان اأميركا اللتينّية«، 

ُي�شنِّف نحَو 100 اأداٍة مختلفة لقيا�س الف�شاد في 

www.undp.org/oslocentre/ )راجع:  بلًدا   17

flagship/governance_indicators_project.

.)html

حقوُق الإن�شان

عْبَر  بياناٍت  على  العثوُر  الأحيان  بع�س  في  ُيمِكن 

�شّيِة  ماٌت َدولّية مْثل ُمفوَّ العمل الذي تقوم به منظَّ

الأمم  مِة  ومنظَّ اللجئين،  ل�شوؤون  المتحدة  الأمم 

الأم��م  ومكتِب  للطفولة/اليوني�شف،  المتحدة 

مِة  رات والجريمة، ومنظَّ المتحدة لمكافحة المخدِّ

ولّية. الَعْفِو الدَّ

كانت اأزمُة اإدارة الحكم مو�شوَع 

تقرير التَّنمية الب�شرّية الإقليمي لجنوب 

اآ�شيا في عام 1999 الذي قال اإنَّ 

حكوماِت بلدان جنوب اآ�شيا تّدعي اأّنها 

ُتمثِّل الفقراَء لكّنها ُت�شاِعد الأغنياء. 

فال�شرائُب غيُر كافيٍة وَتناُزلّيٌة؛ 

والإنفاُق خاطُئ التوجيه وغيُر فّعال؛ 

ا اإلى  ل �شنويًّ ولرات ُتحوَّ وملييُن الدُّ

خارج المنطقة من خلل الف�شاد. 

وحلَّل التقريُر ق�شايا اإدارة الُحكم 

من منظورّياٍت �شيا�شّيٍة واقت�شادّية 

م تحليًل  واجتماعّية وَمَدنّية؛ وقدَّ

ع  ًقا لظاهرة الف�شاد، ونادى بو�شْ ُمعمَّ

جدوٍل زمنيٍّ ثابٍت وواقعّي للإ�شلح 

ُبغيَة ت�شجيع »اإدارة الحكم ذاِت الوجِه 

الإن�شانّي«.

اأدخل التقريُر دليًل جديًدا، هو دليُل 

اإدارة الحكم ذاِت الوجه الإن�شانّي. 

ليُل  وكان ذاك الدَّ

ٍل  كنايًة عن معدَّ

و�َشطيٍّ ب�شيط 

للأِدّلة التي َتقي�س 

واحَي القت�شادّيَة وال�شيا�شّيَة  النَّ

والَمدنّية للحكم؛ كما اتَّبع مْنهجّيًة 

�شبيهة بمْنهجّية دليل التَّنمية الب�شرّية.

الم�شدر: تقريُر جنوب اآ�شيا الإقليميُّ للتَّنمية 

الب�شرّية عام 1999.

»
ّ
 »اإدارة الحكم ذاِت الوجه الإن�شاني

ُ
 اآ�شيا: قيا�ص

ُ
جنوب

الإطار
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دٍة  موؤيِّ حَجٍج  اإي��راُد  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ُو�ْشع  وفي 

لّلمركزّية، والتَّ�شديُد في الوقت ذاِته على اأّن هذا الأمَر 

ولة. َفِمن الواجب اإيجاُد َتواُزٍن  ل يعني �شمًنا اختفاَء الدَّ

الِبنى  وَدْوِر  وم�شوؤولّياِتها  المرَكزّية  الحكومِة  دْوِر  بين 

واإذا   .)2.18 الإط��ار  )راج��ع  وم�شوؤولّياِتها  الّلمركزّيِة 

تقديم  ة  ونْوعيِّ الّلَمركزّية  لتقييم  بياناٌت  تتوافر  لم 

كيف  تْبياَن  المفاهيم  ا�شتق�شاءاُت  ت�شتطيع  الخدمات، 

اأثََّرت الّلمركزّيُة في رفاه النا�س.

فر�شًة  الب�شرّية  للتَّنمية  تقريٌر  ��ر  ُي��وفِّ اأن  ا  اأي�شً ُيمِكن 

المحلِّّية  البيانات  لتح�شين  م��واِرَد  تخ�شي�س  رة  لمنا�شَ

في  الّلمركزّية  نحو  الّتحوُّل  عملّية  من  اأ�شا�شّي  كجانٍب 

تخطيط التَّنمية على اأ�شا�ِس اإثباتاٍت متينة. وُيوَجد بالفعل 

اأوغندا،  في  المجال  هذا  في  م  التقدُّ على  اإيجابّي  مثاٌل 

اجتثاِث  عمِل  لُخّطِة  التخطيطي  الإط���اُر  َيفِر�س  حيُث 

�َشنِوّيٍة  ُرْبِع  تقاريَر  تقديَم  المحلِّّية  ُلطات  ال�شُّ على  الفْقر 

وُتجَمع  الفْقر.  لُمكافحة  الأْوَلِوّية  ذاَت  لِت  الّتدخُّ َتر�شد 

المحلّي  الُحكم  م�شتويات  كّل  على  ونْوعّية  ّيٌة  كمِّ بياناٌت 

المحلّي،  الُحكم  منطقة  عْبَر  القرية  م�شتويات  من   -

المحافظة.  اإل��ى  ُو�شوًل  والمقاَطعة،  المقاَطعة،  ودوَن 

المحاكم؛ في  المتراِكمة  الق�شايا  �عدِد  �•
المحتَجزين ِبل محاكمة  المئوّيِة للأ�شخا�س  �شبِة  �النِّ �•

جون؛ من بين ُنزلء ال�شُّ

العدد  من  ين  ال�شيا�شيِّ للمعتَقلين  المئوّية  �شبِة  �النِّ �•
الإجماليِّ لل�ُشجناء؛

الم�شتِقلَّة؛ حف  ال�شُّ �عدِد  �•
�ال�شيا�شاِت المعَتَمدِة لتحقيق اأهداف حقوق الإن�شان. �•

ة
ّ
اللّمركزي

في  النَّظر  اإل��ى  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  تحتاج  َلرّبما 

ُنِقَلت  اإذا  الَمحلِّي.  الّذاتيِّ  والُحكِم  الّلمركزّية  مو�شوع 

عملّيُة توفير الخدمات الجتماعّيِة الأ�شا�شّية من الحكومة 

المركزّية اإلى الحكوماِت المحّلّية دوَنما اأن َيتراَفق ذلك 

لحيات،  ال�شَّ ونْقِل  �شاتّية،  الموؤ�شَّ ال��ُق��درات  تقوية  مع 

قد  الب�شرّية  التَّنمية  َم  تقدُّ فاإّن  الكافية،  الموارد  وتوفيِر 

بكفاءٍة  ُيدار  لبرنامٍج  الممكن  من  بالُمغاَيرة،  َيتدَهور. 

الخدمات،  تقديم  نْوعّية  تح�شيُن  الّلمركزّية  لتطبيق 

وتخفي�ُس التَّفاُوتاِت الُجْغرافّية في اإمكانّيِة الح�شوِل على 

الخدمات وَنْوعّيِتها.

در�س تقريُر ولية البنغال 

الغربّية )الهند( للتَّنمية الب�شرّية 

عام 2004 تاأثيراِت التَّنمية الب�شرّية 

الناجمَة عن َتباُعد م�شارات التَّنمية 

التي تنتهجها الولياُت والحكومُة 

الفدرالّية، م�شتخِدًما في ذلك مجموعًة 

ّية. ولحظ  وعّية والكمِّ من البيانات النَّ

التقريُر اأّن وليَة البنغال الغربّية، رْغم 

تمتُّعها بدرجٍة عالية من ال�شتقلل 

ًما كبيًرا على بع�س  الذاتّي وتحقيِقها تقدُّ

الجبهات، ُتواِجه تحّدياٍت رئي�شّيًة ناجمًة 

عن التغيُّر ال�شريع في البيئة القت�شادّيِة 

ة للهند الذي يترافق  الِكْبرّية/الماكُرِويَّ

مع تناُق�س موارد الحكومة المركزّية 

والحاجِة اإلى توفير خدماٍت اجتماعّية 

ذاِت نْوعّية عالية. وحّث التقريُر على 

تبّني اآلياٍت واأنظمٍة ابِتكارّية للتقديمات 

يات، بدَل  ُبغيَة مجابهة هذه التحدِّ

اللجوء اإلى نْهٍج مركزيٍّ للتَّنمية.

وحّلل تقريُر ڤنزويال للتَّنمية 

الب�شرّية عام 1999 م�شاألَة 

تخ�شي�س موارَد عامٍة للوليات من 

اأجل القطاعات الجتماعّية وعلقِتها 

م والِحْرمان في التَّنمية الب�شرّية.  بالتقدُّ

واحت�َشب التقريُر 

ًل لتخفي�س  معدَّ

ى  التفاُوتات َتق�شّ

�شبّي  َم النِّ التقدُّ

ل  الذي تحّقق بف�شْ

الإنفاق الجتماعيِّ 

الّلمركزّي.

الم�شدران: تقريُر 

ولية البنغال الغربية 

)الهند( للتَّنمية 

الب�شرّية عام 2004 

وتقريُر ڤنزويل للتَّنمية 

الب�شرّية عام 1999.

ة
ّ
م مفاعيَل اللّمركزي

ِّ
ة وڤنزويل: بياناٌت ُتقي

ّ
البنغاُل الغربي

الإطار

2.18
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الُمدَخلت  بيانات  على  ز  ُتركِّ التي  المعلوماُت  وُتدَخل 

المعلومات  نظام  في  العمليات  راِت  وموؤ�شِّ والُمخَرجات 

وَتخ�شع  الَمحلِّي.  الُحكم  ل���وزارة  التابِع  �����ش��الت  والتِّ

َنوّية لتدقيٍق َتْثليثي عْبَر اإجراءات  بياناُت التقارير ُرْبُع ال�شَّ

التقييم ال�شنوّية لبرامج الحكومات المحلّية والمعلوماِت 

راُت المحافظة عن  وُتبلِّغ مذكِّ الوزارات.  المتوافرة لدى 

الهبات التي ُتعطيها الحكومُة المركزّية.

خاتمة

في  الب�شرّية  للتَّنمية  رئي�شّيًة  ق�شايا  الف�شُل  هذا  اأظَهر 

ر  وفَّ َتدر�شها، كما  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرق  ُو�ْشع 

بع�َس الّدللت على كيفّية قيا�س جوانَب مختلفة؛ عْلًما باأّن 

الق�شايا التي ُنوِق�شت لي�شت �ُشمولّية الإحاطة بالمو�شوع، 

ُيمِكن القياُم به. وينبغي لِفَرق  اإلى ما  ُد دليٍل  واإّنما مجرَّ

مختلفة  ُنُهٍج  ا�شتخدام  موا�شلُة  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير 

جوانَب  لقيا�س  البيانات  مع  التعاُمل  في  اإبداعّية  وروٍح 

الجودة  اإل��ى  الإ���ش��اءة  دون  الب�شرّية  التَّنمية  من  خ��رى 
ُ
اأ

الإح�شائّية.

 - تقرير  اأّي  اإع��داد  في  والتحليل  الأبحاث  مرحلُة  ُتمثِّل 

وهي النقطُة المركزّية لهذا الف�شل - جزًءا رئي�شيًّا من 

خرى 
ُ
عملّية اإعداد تقارير التَّنمية الب�شرّية. وثّمَة مرحلٌة اأ

ًيا، هي المتعّلقُة بالحر�س على  اأهمّيًة وتحدِّ َتقّل عنها  ل 

رة  متجذِّ وُخَطٍط  ب�شيا�شاٍت  مناداته  في  التقرير  نجاح 

الثالث  الف�شُل  و�شُيقّدم  الب�شرّية.  التَّنمية  مبادئ  في 

رة  ُبل الفّعالة لمنا�شَ اإر�شاداٍت ون�شائَح مفيدًة ب�شاأن ال�شُّ

التغيير، بما في ذلك المتابعُة الم�شتمّرة بعد النتهاء من 

اإنتاج التقرير.
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ة 
ّ
ا�شتعماُل البيانات والتحليلِت القت�شادي

الب�شرّية  التَّنمية  بين  ال��ع��لق��اُت  ا�شُتك�ِشَفت    ه��ل 

و�شيناريواٍت مختلفة للنُّمّو القت�شادي؟

قدّية لمعرفة َتواُفقها    هل ُحلَِّلت ال�شيا�شاُت المالّيُة والنَّ

مع اأهداف التَّنمية الب�شرّية؟

  هل ُحلَِّلت بياناُت القطاع غيِر النظامّي، وهل ُنوِق�َشت 

في هذا الإطار اأيُّ محدودّيات؟

اأو  الُخْم�شيُّ  والتَّنا�ُشباِن  جيني  ُمعاِمُل  ا�شُتخِدم    هل 

الّلم�شاواة  اأْوُجه  لدرا�شة  خرى، 
ُ
اأ وبياناٌت  الُع�ْشري، 

خل؟ في الدَّ

ال�شيا�شات  تاأثيرات  لتحليل  بياناٌت  ا�شُتخِدمت    هل 

القت�شادّيِة الإقليمّية والعالمّية في التَّنمية الب�شرّية؟

 البيانات والتحليلِت الِجنو�شية 
ُ
تعميم

ا لهم خبرٌة في ق�شايا    هل َي�شّم فريُق التقرير اأ�شخا�شً

الِجنو�شة وبياناِتها؟

الِجنو�شة في  ِتْقنياٌت ح�ّشا�شة لمو�شوع  ا�شُتعِملت    هل 

جْمع البيانات؟

َفت البياناُت عْبر تقرير التَّنمية الب�شرّية بح�َشب  نِّ   هل �شُ

خرى؟
ُ
الجن�س ومعالِم ا�شتبعاٍد اأ

فٌة بح�َشب الجن�س وبياناٌت    هل ا�شُتعِملت بياناٌت م�شنَّ

الّلم�شاواة  لأْوُج��ه  الكامنة  الأ�شباب  لتحليل  خ��رى 
ُ
اأ

�شاء  النِّ ف��ي  ال��ّلم�����ش��اواة  ه��ذه  ولتاأثير  الجنو�شية، 

جال، وفي المجتمع كُكّل؟ والرِّ

ة
ّ
نمية الب�شري ا�شتعماُل دليل التَّ

اأهداف  رات  موؤ�شِّ بين  العلقات  ا�شتك�شاُف  تّم    هل 

ببيانات  المرتبطِة  الأو�شِع  والق�شايا  للأْلفّية  التَّنمية 

التَّنمية الب�شرّية؟

الب�شرّية ب�شورٍة �شحيحة  التَّنمية  دليُل  ا�شُتخِدم    هل 

لدعم تحليٍل اأو�شَع نطاًقا للتَّنمية الب�شرّية؟

  هل تّم العتراُف بمحدودّيات دليل التَّنمية الب�شرّية؟

ل لَيتنا�شب والو�شَع    اإذا كان دليُل التَّنمية الب�شرّية قد ُعدِّ

المحّلي، هل جرى تعريُف الأ�شا�س المنطقّي والإطاِر 

َظريِّ الكامِن لهذا العمل؟ النَّ

دة   الفْقر ذي الأبعاِد المتعدِّ
ُ

قيا�ص

ِخَذت بَعْين العتبار مجموعٌة كاملة من البيانات 
ُ
  هل اأ

الأبعاد  ِد  متعدِّ تحليٍل  باإجراء  لل�شماح  رات  والموؤ�شِّ

للفْقر َيتجاوز الفْقَر المالّي؟

الفْقر  خطوط  في  والتحليلُت  البياناُت  ق  ُتدقِّ   هل 

والتِّجاهات  والَفوارِق  الوطنّي،  بالواقع  لة  ال�شِّ ذاِت 

المرتبطِة بالفقر العابر والُمزِمن، وق�شايا المخاطر 

وال�شعف مع الوقت؟

التَّ�شاُركّية  التقييم  اأ�شاليُب  الح�ْشبان  في  ِخذت 
ُ
اأ   هل 

للفْقر؟

الب�شري  الفْقر  دليل  ا�شتخدام  في  التفكيُر    هل جرى 

الأبعاِد  ذي  للفْقر  نطاًقا  اأو���ش��َع  تحليٍل  م��ن  ك��ج��زٍء 

دليل  محدودّيات  مناق�شُة  ذل��ك  في  بما  دة،  المتعدِّ

الفْقر الب�شري؟

ة: 
ّ
قائمةٌ مرِجعي

اإحالةٌ �شريعة

ت�شتمل القائمُة المرِجعّيُة التالية على الق�شايا الرئي�شّيِة في الف�شل الثاني.
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من  الأمر  َتدبُّر  ل�شتراتيجّيات  ما  التقريُر  ُيحلِّل    هل 

م التَّنمية الب�شرّية؟ تاأثيراٍت طويلِة الأمد في تقدُّ

ُنوِق�شت  وه���ل  ب��ي��ئ��ّي��ة،  ���راٌت  م���وؤ����شِّ ا���ش��ُت��خ��ِدم��ت    ه��ل 

محدودّياُتها؟

محّددة  تو�شياٍت  اأج��ل  من  بياناٌت  ا�شُتخِدمت    هل 

لمعالجة الق�شايا البيئّية؟

ة
ّ
نمية الب�شري خرى للتَّ  اأبعاٍد اأُ

ُ
قيا�ص

ّية  الكمِّ البيانات  من  كاملة  مجموعٌة  ا�شُتخِدمت    هل 

ي الأ�شباب والعواقب العميقِة ال�ّشاملة  وعّية لتق�شّ والنَّ

لوباء ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�شرّية/الآْيدز ِوخياراِت 

ال�شيا�شات للتعامل معه؟

لتقييم  البيانات  م��ن  كاملة  مجموعٌة  ُت�شتعَمل    ه��ل 

موا�شيَع �شاملٍة مْثل الأمن الب�شري؟

رات اإدارة الُحكم    هل ُت�شتعَمل مجموعٌة كاملة من موؤ�شِّ

ْين،  المدنيَّ والمحا�َشبِة  ال�شوت  مثِل  موا�شيَع  ل�شْمل 

وُحكِم  الإن�����ش��ان،  وح��ق��وِق  ال�شيا�شي،  وال���ش��ت��ق��راِر 

وفّعالّيِة  التنظيمّية،  وعّيِة  والنَّ والف�شاد،  القانون، 

وتخطيِط  ال��ع��اّم��ة،  ال��خ��دم��ات  ون��ْوع��ّي��ِة  ال��ح��ك��وم��ة، 

ال�شيا�شات وتنفيِذها؟

ِخذت بَعْين العتبار، حيُثما ُيلَءم، البياناُت ذاُت 
ُ
  هل اأ

جميع  مناَه�شة  لتفاقّية  المتابعة  بتقارير  ال�شلة 

�شاء وِمْنبِر عمل بْيجينغ؟ اأ�شكال التمييز �شّد النِّ

الِجنو�شة،  على  القائِم  العنف  بياناُت  ا�شُتك�ِشَفت    هل 

وهل ُنوِق�شت محدودّياُت هذه البيانات؟

والتمييِز  بالِعمالة،  المتعّلقُة  البياناُت  ��ت  ُدِر���شَ   هل 

الوقت،  وا�شتخداِم  الرعاية،  واقت�شاِد  الأج��ور،  في 

وميزانياِت  الأ�شول،  وِمْلكّيِة  ال�شتهلكّية،  والأنماِط 

الِجنو�شة؟

  هل ا�شُتعِمل دليُل التَّنمية الب�شرّية المرتِبُط بالِجنو�شة 

ُنوِق�شت  وهل  التحليل،  لدعم  المراأة  تمكين  ومقيا�ُس 

محدودّياُتهما؟

ب�شاأن  دة  محدَّ تو�شياٍت  لدعم  بياناٌت  ا�شُتعِملت    هل 

معالجة ق�شايا الِجنو�شة؟

ة
ّ
 البيانات والتحليلِت البيئي

ُ
تعميم

ا لهم خبرٌة في ال�شوؤون    هل َي�شّم فريُق التقرير اأ�شخا�شً

والبيانات البيئّية؟

نٍة بين التَّنمية  ي روابَط معيَّ   هل ُت�شتخَدم بياناٌت لتق�شّ

الب�شرّية والّلم�شاواِة والبيئة في مجالٍت مثِل ال�شّحة، 

والتعليم، والنُُّمّو القت�شادّي، والِعمالة، و�ُشُبِل العْي�س، 

والِجنو�شة، والأمن؟

عات الم�شتقَبلّية    هل ُت�شتخَدم بياناٌت للتِّجاهات والتوقُّ

المناخ  تغيُّر  ع��ن  الناجمِة  دمات  بال�شّ المتعّلقِة 

زق  خرى، وتاأثيراِتها في م�شادر الرِّ
ُ
وكوارَث طبيعّيٍة اأ

وا�شتراتيجّياِت َتدبُّر الأمر؟





ة
ّ
رُة التغيير ببيانات التَّنمية الب�شري منا�شَ

الف�شُل الثالث
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التَّنمية  بيانات  اإل��ى  الحاجة  بين  وا�شحة  علقٌة  ثّمَة 

�شيا�شات  تاأثيرات  تقوية  اإلى  الرامية  والجهوِد  الب�شرّية 

قيقُة والملئمُة  التَّنمية الب�شرّية. فالبياناُت ال�شاملُة والدَّ

في  للّنجاح  �شرورّيٌة  المنا�شب  الوقت  في  والمتوافرُة 

�شيا�شاتها.  اأه��داف  وتحقيِق  الب�شرّية  التَّنمية  رة  منا�شَ

�شياغة  اإمكانّيَة  التجربة  من  ُة  الم�شتَمدَّ الإثباتاُت  وُتتيح 

ن  وُتوؤمِّ وتنفيِذها.  وا�شتهداًفا  نوًعا  اأف�شَل  �شيا�شاٍت 

ن�شبَة  وَترفع  ا�شتنارًة،  اأكثَر  ق���راراٍت  ��خ��اَذ  اتِّ البياناُت 

قا�َس البّناء. ع النِّ الوعي، وُت�شجِّ

فالغايُة الق�شوى لعمليات اإعداد تقارير التَّنمية الب�شرّية 

الإقليمّية والوطنّيِة ودوَن الوطنّية هي ا�شتخداُم البيانات 

بالق�شايا  الآَخرين  ركاء  وال�شُّ القرار  اأ�شحاب  لتح�شي�س 

الرئي�شّية للتَّنمية الب�شرّية، دعًما لأهداٍف اأو�شَع نطاًقا في 

اإيجابّية  تغيُّراٍت  اإلى  ُتف�شي  التي  وال�شيا�شات  رة  المنا�شَ

في حياة النا�س.

َب  ُن�شْ َت�شع  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف���َرق  وعلى 

رة  اإقامَة علقاٍت وا�شحة بين البيانات والمنا�شَ اأعينها 

ل والتِّ�شالت على امتداد المراحل الأربع لعملّية  والّتوا�شُ

للعملّية،  مني  الزَّ الجدوُل  َي�شفها  كما  التقرير،  اإع��داد 

التَّنمية  لتقرير  ال�شّتة  الم�شتَركِة  المبادئ  لكّل  دعًما 

دُة  الب�شرّية )راِجع الإطار 0.2(. والمراحُل الأربُع الُمحدَّ

والمرحلُة  التح�شير،  مرحلُة  هي:  مني  الزَّ الجدول  في 

التقرير،  اإن��ت��اج  ومرحلُة  والكتابة،  للأبحاث  الفعلّيُة 

مجموعٍة  ا�شتعماُل  وينبغي  والمتاَبعة.  الإطلق  ومرحلُة 

لزيادة  نقطٍة  ك��لِّ  عند  رة  المنا�شَ اأدوات  من  عة  منتوِّ

الَوعي، ما يوؤّدي اإلى َتملُّك التقرير والعمِل بُموجبه؛ عْلًما 

باأّن جهوَد الإقناع، والمناق�شاِت العامَة، و�شنَّ الحملت، 

عنا�شُر  كلَّها  التِّ�شال  لأدوات  المنتِظم  وال�شتخداَم 

رة. اأ�شا�شّيٌة للمنا�شَ

ن منُذ بداية عملّيِة اإعداِد التقرير  من ال�شروريِّ اأن يتاأمَّ

اأجل  من  والتمويل  والخبرة  البحث  موارد  كاٍف من  قْدٌر 

ل والتِّ�شالت. وينبغي لل�شتعدادات  رة والتَّوا�شُ المنا�شَ

اأن ت�شمل �شراكاٍت وم�شاوراٍت مع جميع الأطراف المعنّية، 

خرى. وعلى 
ُ
بما فيها الحكومُة والمجتمُع المدني وهيئاٌت اأ

التَّنمية  تقرير  اإع��داد  في  الم�شاِركين  الإح�شاء  خبراء 

ركاء، ومع  الب�شرّية اأن َيتعاونوا ب�شكٍل وثيق مع هوؤلء ال�شُّ

رة في فريق التقرير. خبراء المنا�شَ

م هذا الف�شُل لِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية اقتراحاٍت  ُيقدِّ

ل والتِّ�شالت،  رة والتَّوا�شُ بط بين البيانات والمنا�شَ للرَّ

يِة اإلى: ُبل الموؤدِّ مع تو�شياٍت واأمثلٍة بخ�شو�س ال�شُّ

رة ماِثلًة في الأذهان منُذ اليوم  �اإبقاِء اأهداف المنا�شَ �•
الأول لمرحلة التَّح�شير؛

الف�شُل الثالث:

ة
ّ
رُة التغيير ببيانات التَّنمية الب�شري منا�شَ

بْذَل جهوٍد  رُة  المنا�شَ وَت�شمل  لها.  دِة  الموؤيِّ الُحَجج  تقديَم  اأو  ما،  فكرٍة  اأو  �شيا�شاٍت  اأو  ق�شّيٍة  دْعَم  رُة  المنا�شَ تعني 

لوكّيات المجتَمعّية، واإحداِث تغييراٍت في �شيا�شات الحكومة  م�شتمّرة على المدى الطويل للتاأثير في الراأي العام وال�شُّ

رُة التَّنمية الب�شرّية على تثقيف النا�س وزيادِة َوْعيهم بما هو  ز منا�شَ �شات. وفي حين ُتركِّ والمجتمِع المحلّي والموؤ�شَّ

ل على ُهدى ا�شتراتيجّياٍت  نًة من الجهود عْبر ِتْقنيات التَّوا�شُ �شروريٌّ لتحقيق هدٍف معيَّن، فاإّنها َت�شتهدف فئاٍت معيَّ

م حلوًل وخَطَط عمٍل وا�شحَة المعالم. رُة دْفًعا من العمليات التَّ�شاُركّية، وُتقدِّ ُمتَقنِة الإعداد. وَت�شتِمّد المنا�شَ
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التَّنمية  تقارير  ِف��َرق  اأع�شاُء  ع  ُي�شجَّ عاّمًة،  رِة  المنا�شَ

من  ال�ّشاد�س  الف�شل  مراجعة  على  و�شركائهم  الب�شرّية 

مجموعة اأدوات تقرير التَّنمية الب�شرّية، ومجموعِة اأدوات 

التِّ�شالت لبرنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي، ومجموعِة 

اأدوات حْملة الأْلفّية.

رة ماثلًة في   اإبقاءُ اأهداف المنا�شَ
َ
م

ِ
ل

الأذهان منذ اليوم الأول من مرحلة 

التَّح�شير؟

اأنَّ  اإلى  الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير  الزمني  الجدوُل  ُي�شير 

والتِّ�شالت  ل  والتَّوا�شُ رة  للمنا�شَ ا�شتراتيجّيٍة  ت�شميَم 

الأ�شا�شّية خلل  الن�شاطات  اأحَد  يكون  اأن  يجب 

التخطيط  من  وك��ُج��زٍء  التح�شيرّية.  المرحلة 

اتِّخاُذ  يجب  الب�شرّية،  التَّنمية  لتقرير  ال��ع��اّم 

يٍة ب�شاأن الِخيارات المتعّلقِة ببيانات  قراراٍت متاأنِّ

قيا�س التَّنمية الب�شرّية وكيف ُيمكن رْبُطها بغاياٍت 

وقراراُت  البياناُت  وتتاأّثر  رة.  للمنا�شَ دة  محدَّ

ال�شتراتيجّيِة  العوامل  من  بمجموعٍة  رة  المنا�شَ

وال�شيا�شّيِة والعملّية ذاِت العلقة ِب�:

الفكرّية؛ وُنُهِجها  الب�شرّية  التَّنمية  •��موا�شيِع 
واأ�شاليِبها وم�شادِرها  البيانات  جْمع  •��اأنماِط 

وتوقيِتها؛  

تتعّلق بالِخبرات المطلوبة ُمقاِبلٍة  •��قراراٍت 
ِد ميزانّية تقرير التَّنمية الب�شرّية. ور�شْ  

لقد ُنوِق�س العديُد من هذه الق�شايا في الف�شل 

التالية  القليلُة  فحاُت  ال�شَّ �س  ُتلخِّ فيما  الأول 

رة. نقاًطا رئي�شّيًة في �شياق المنا�شَ

نمية  موا�شيُع وُنُهٌج جديدة في التَّ

ة
ّ
الب�شري

في  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فريُق  ر  ُيقرِّ عندما 

َينطوي  فكرّي  َنْهٍج  تقديَم  الإعداد  عملّية  بداية 

جميع  ل��دى  بالبيانات  ِة  الخا�شّ ال��م��ه��ارات  �تقويِة  �•
ال�شركاء؛

الإح�شائيات؛ مع  ِل  �التَّوا�شُ �•
فّعالّيًة  اأكثَر  ا�شتراتيجّيٍة  اأجل  من  البيانات  �ا�شتعماِل  �•

ل؛ للإطلق والتَّوا�شُ

بوا�شطة  الأبعد  المدى  على  رة  المنا�شَ ُفَر�س  �تعزيِز  �•
البيانات؛ 

الب�شرّية؛ التَّنمية  قيا�س  تح�شين  رِة  �منا�شَ �•
�مراقبِة تاأثيراِت بيانات تقرير التَّنمية الب�شرّية وعملّيِة  �•

رة، وتقييِمها. المنا�شَ

رة  المنا�شَ ن�شاطات  بع�َس  التالية  فحاُت  ال�شَّ ف  َت�شِ

لتقرير التَّنمية الب�شرّية من خلل عد�شة بيانات التَّنمية 

عن  المعلومات  م��ن  م��زي��ٍد  على  وللح�شول  الب�شرّية. 
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المجموعاِت  اإلى  والو�شوِل  رة،  للمنا�شَ مختلفة  اأه��داٍف 

رة اأكثَر فّعالّيًة  الم�شتهَدفة. ويكون بع�ُس حملت المنا�شَ

ودرا�شاٍت  وق�ش�سٍ  ��رة  م��وؤثِّ اإح�����ش��اءاٍت  بين  جَمع  اإذا 

الِق�ش�َس  ه��ذه  لأّن  الإن�����ش��ان��ي؛  ال��واق��ع  م��ن  اإف���رادّي���ة 

والجمهوِر  الإع��لم  و�شائل  اهتماَم  َتجذب  والدرا�شاِت 

ت�شتهدفها  خرى 
ُ
اأ مجموعاٍت  اإلى  بالن�شبة  اأّما  العري�س. 

رُة تقرير التَّنمية الب�شرّية، مْثل را�شمي ال�شيا�شات  منا�شَ

في وزارَتيْ المال والقت�شاد، فقد َت�شتجيب ب�شورٍة اأف�شَل 

مِة باأكثر البيانات القت�شادّية والتقييماِت  للُحَجج المدعَّ

في  للمقاَي�شات  لِّّية  الكُّ كالتاأثيرات  تقليدّيًة،  التحليلّية 

ال�شيا�شات، على �شبيل المثال.

البياناُت والتوقيُت وال�شيا�شة

�شيا�شات  رة  لمنا�شَ البيانات  ا�شتعماُل  َي�شمل  ما  كثيًرا 

ال�شيا�شات  ف��ي  مقاَي�شاٍت  اق��ت��راَح  الب�شرّية  التَّنمية 

�شاتّية  والموؤ�شَّ المالّية  ال��م��وارد  ف��ي  ��ر  ُت��وؤثِّ والأْوَل���وّي���ات 

في  محتَملة  تغيُّراٍت  مناق�شَة  ذلك  َيعني  وقد  والب�شرّية. 

لو  وحتى  والّنفوذ.  لطة  ال�شُّ في  لٍت  وتبدُّ القائم  الو�شع 

مبا�شرة،  ب�شورٍة  م�شتهَدفًة  الحكومة  �شيا�شاُت  تكن  لم 

رَة تقرير التَّنمية الب�شرّية و�شيا�شاِته متراِبطٌة  فاإنَّ منا�شَ

تقارير  ِف��َرق  على  اأنَّ  َيعني  ال��ذي  الأم��ُر  وثيًقا،  َتراُبًطا 

التَّنمية الب�شرّية مراعاَة توقيت المنا�شبات ذاِت العلقة 

لجْمع  تخطيًطا  ذل��ك  َيعني  وق��د  وال�شيا�شة.  بالبيانات 

خرى 
ُ
اأ رئي�شّيٍة  اأبحاٍث  مع  والتَّجاُور  بالتَّزاُمن  البيانات 

م�ْشٍح  اأو  ّكان  لل�شُّ وطنيٍّ  اإح�شاٍء  مْثل  البلد؛  في  جاريٍة 

خرى 
ُ
ا توقيَت تقاريَر اأ �َشِرّي. على الِفَرق اأن ُتراِعَي اأي�شً

ُ
اأ

ها الحكومة، ووكالُت الأمم المتحدة، وِجهاٌت �شريكٌة  ُتِعدُّ

مْثل  هاّمة  �شيا�شّيٍة  منا�شباٍت  توقيَت  وكذلك  خ���رى، 
ُ
اأ

مع  والم�شاوراِت  الميزانّية،  ع  و�شْ وعملياِت  النتخابات، 

الوطنّية.  ال�شتراتيجّية  وتح�شيراِت  المانحة،  الجهات 

رة.  وهذه كلُّها ُفَر�ٌس ممتازة للمنا�شَ

ا البدُء  على بياناٍت وتحليلٍت جديدة يكون في ُو�ْشعه اأي�شً

وُتطِلق  الهتماَم  ُتثير  رٍة  منا�شَ لحملِت  التخطيط  في 

الحملُت  كانت  لو  حّتى   - جديدة  واأع��م��اًل  مناق�شاٍت 

اآِنّيًة  الأك��ث��ُر  فالموا�شيُع  »ق��دي��م��ة«.  ق�شايا  ت�شتهدف 

ومناطَق  بلداٍن  في  رٍة  منا�شَ اإل��ى  تحتاج  التي  وملءمًة 

ُنُهٍج  من  ا  اأي�شً ال�شتفادة  على  القادرُة  تلك  هي  عديدة 

فكرّيٍة جديدة، مدعومٍة بالبيانات والأبحاث. وفي اإمكان 

الموا�شيع الإنمائّية ال�شاملِة للقطاعات التي ُنوِق�َشت في 

وڤيرو�ُس  والبيئة،  الِجنو�شة،  فيها  بما   - الثاني  الف�شل 

اأن   - الب�شري  والأم��ُن  الب�شرّية/الآْيدز،  المناعة  نْق�س 

�س بع�س القطاعات التقليدّية  َتعر�س �ُشُبًل جديدة لَتفحُّ

من منظور التَّنمية الب�شرّية.

مجموعٌة متنوِّعة من م�شادر البيانات

مع اختيار مو�شوع تقرير التَّنمية الب�شرّية وْنهِجه الفكرّي، 

في  َفت  ُو�شِ التي  القرارات  من  اآَخَر  عدٍد  اتِّخاُذ  ب  يتوجَّ

الف�شل الأول؛ والمتعلِّقِة بالأنماط والم�شادر والأ�شاليب 

هذه  ��ه  وُت��وجِّ وا�شتخداِمها.  البيانات  لجْمع  والتَّوقيت 

توقيٍت  وذاِت  ودقيقة،  بياناٍت ملئمٍة،  اختياَر  القراراُت 

قد  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  و�شاملة.  ومو�شوعّية،  منا�شب، 

يحتاج فريُق تقرير التَّنمية الب�شرّية اإلى التفكير في عوامَل 

باأهداف  مرتبطٍة  خرى، 
ُ
اأ و�شيا�شّيٍة  وا�شتراتيجّيٍة  عملّيٍة 

ل  مختلفة،  م�شادَر  من  بياناٍت  فا�شتعماُل  رة.  المنا�شَ

ز  ُيعزِّ اأن  ُيمكن  اإذا كانت تدعم تو�شياٍت م�شاِبهًة،  �شّيما 

في  وحّتى  رة.  المنا�شَ حملة  ونجاَح  البيانات  م�شداقّيَة 

تقرير  رة  لمنا�شَ الممكن  من  البيانات،  َت�شاُرب  حالة 

عملّيٍة  عن  َنجمت  اإذا  اأق��وى  تكون  اأن  الب�شرّية  التَّنمية 

ُيعتَبُر  قد  ما  تقديم  ب��دَل  دٍة،  متعدِّ م�شادَر  على  تعتمد 

العتبارات  اإبقاُء  ا  اأي�شً ويجب  الجانب.  ح��اِديَّ 
ُ
اأ تحليًل 

المتعّلقِة بَنْوعّية البيانات ماِثلًة في الأذهان.

ة
ّ
وعي ة والنَّ ّ

ي
ِّ
الجمُع بين البيانات الكم

اإلى  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرَق  الأول  الف�شُل  يدعو 

اأف�شَل، ودْعِم  وَنْوعّية للخروج بتحليٍل  ّيٍة  بيانات كمِّ جْمع 

"لي�ست الإح�ساءاُت بدياًل عن الراأي الرزين".
–Henry Clay )http://www.leeds.ac.uk/educol/

documents/00003760.htm(
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التِّ�شالت القادرِة على الو�شول اإلى هذه الجهات )في ما 

يتعّدى التقريَر نف�َشه، ُيمكن اأن ت�شمل هذه الو�شائُل عْقَد 

المعنّية،  للأطراف  خرى 
ُ
اأ منا�شباٍت  وترتيَب  اجتماعاٍت 

اأو التَّعاوَن في التحليل الإح�شائّي، اأو المتابعَة الإعلمّية، 

�شاٍت لل�شيا�شات مراِفقٍة للتقرير(. اأو اإ�شداَر ملخَّ

ل مع البيانات
ُ
تقويةُ مهارات التعام

وفي  الب�شرّية،  التَّنمية  �شيا�شات  رِة  منا�شَ من  ك��ُج��زٍء 

تقارير  ِف���َرُق  ت�شتطيع  ال��ُق��درات،  لتنمية  الجهود  اإط��ار 

من  م��خ��ت��ارًة  مجموعاٍت  ُت�شاعد  اأن  الب�شرّية  التَّنمية 

التَّنمية  بيانات  فْهم  على  بالمو�شوع  المعنّيِة  الأط��راف 

هيئاِت  المجموعاُت  هذه  وَت�شمل  وا�شتخداِمها.  الب�شرّية 

ولّية، ورا�شمي ال�شيا�شات،  الإح�شاء الوطنّيَة والدَّ

ين، والأكاديميين، وتنظيماِت المجتمع  حفيِّ وال�شَّ

خرى 
ُ
�شة، واأق�شاًما اأ المَدني بما فيها الفئاُت المهمَّ

والأم��َم  الإن��م��ائ��ّي،  المتحدة  الأم��م  برنامج  من 

الأو�شَع  ال��دول��ّي��ة  التَّنمية  ومنظومَة  المتحدة، 

نطاًقا. وفي ُو�ْشع كّل مجموعٍة اأن َتدعم �شيا�شاِت 

التَّنمية الب�شرّية ُبطُرٍق مختلفة، بينما ت�شتفيد من 

ين.  اأ�شا�شيِّ �ُشَركاَء  ت�شّم  التي  التَّ�شاُركية  العملية 

في  هاّمة  ب��اأدواٍر  ركاء  ال�شُّ هوؤلء  من  ُكُثٌر  ويقوم 

اأوراِق  اإعداد  مْثل  خرى، 
ُ
اأ وطنيٍة  َتْنَمويٍة  عملياٍت 

رة  المنا�شَ وتقاريِر  الفْقر،  تخفي�ِس  ا�شتراتيجّيِة 

الملئمة، كتقارير اأهداف التَّنمية للأْلفية.

ة
ّ
ولي ةُ والدَّ ّ

الهيئاُت الإح�شائيةُ الوطني

ولّية  يقوم اأفراُد الهيئات الإح�شائيِة الوطنّيِة والدَّ

تقرير  اإعداد  عمليِة  امتداد  على  مختلفة  باأدواٍر 

روف المحلِّّية، ُيمكن  التَّنمية الب�شرّية. وَوْفًقا للظُّ

�شاِت  وموؤ�شَّ الوطنّية،  الإح�شاء  مكاتب  لي  لممثِّ

والمجموعاِت  الأكاديمية،  والهيئاِت  الأب��ح��اث 

ة العاملة في مجال الإح�شاء، اأن يكونوا  الخا�شّ

و/اأو  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فريق  من  ُج��زًءا 

الو�شوُل اإلى الجهات الم�شتهَدفة

اإليها  التقرير  و���ش��وُل  يجب  التي  الجهات  تحديَد  اإنَّ 

اإعداده،  عملّيِة  بداية  منُذ  رة،  المنا�شَ اأه��داف  لخدمة 

البيانات،  اختيار  وف��ي  محتوياته،  في  ��ر  ُي��وؤثِّ اأن  ُيمكن 

ٍن اأن ُيبَنى  رة. وينبغي لُكّل ُمكوِّ ِع ا�شتراتيجّيِة المنا�شَ وو�شْ

الأ�شا�شّيُة  الر�شائُل  ز  ُتعزَّ بحيُث  خرى، 
ُ
الأ نات  الُمكوِّ على 

يجب  عامة،  نظٍر  ُوجهة  ومن  با�شتمرار.  وُتن�َشر  للتقرير 

العملّية  غاياِت  ت�شمل  اأن  رة  المنا�شَ ا�شتراتيجّية  على 

ُيحتَمل  التي  والمخاطَر  �شيا�شاٍت معيَّنة(،  )كالتاأثير في 

المتاحَة  والُفَر�َس  الأه���داف،  ه��ذه  تحقيَق  تعتر�س  اأن 

للجهات  المعالم  ِد  ت�شوٍُّر محدَّ اإلى  بالإ�شافة  لتحقيقها، 

هذه  اإق��ن��اُع  ُيمكن  التي  للّر�شائل  وف��ْه��ٍم  الُم�شتهَدفة، 

الجهات ب�شماعها والعمِل بُموجبها، ومجموعٍة من و�شائل 
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طّيبة  فر�شًة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  اإع��داد  عمليُة  ر  وُتوفِّ

الوطنّيين  للبيانات،  والمنِتجين  الم�شتخِدمين  بين  للجْمع 

ولّيين، لتعميق الّتفاُهم والتَّعاون في ما بينهم. والدَّ

في   2004 لعام  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  اإع���داد  اإّب���اَن 

َي  اأفغان�شتان عن الأمن الب�شرّي، واجه فريُق التقرير تحدِّ

وفي  الوطنّية.  والبياناِت  الإح�شائيِة  الُقدرة  محدودّيِة 

ا�شتقَدم  عاًما،   25 طواَل  ّكان  لل�شُّ وطنيٍّ  اإح�شاٍء  غياب 

الفريُق اخت�شا�شيًّا من الحكومة الهندّية للم�شاعدة على 

على  وللم�شاعدة  الب�شرّية.  التَّنمية  عن  راٍت  موؤ�شِّ تجميع 

البدء  قبَل  ُعِقدت  التقرير،  لإنتاج  ب�شرية  ُقدراٍت  تطوير 

التقرير  فريق  اأع�شاء  لتدريب  عمٍل  ور�شاُت  بالأبحاث 

راٌت  محا�شَ ت  ُنظمِّ كما  الب�شرّية؛  التَّنمية  مفاهيم  على 

ين وطّلٍب في ثلث جامعاٍت رئي�شية في كابول  لأكاديميِّ

الِمْلكية  من  العالية  رجُة  الدَّ َعَنْت  وقد  مقاطعات.  واأربِع 

الوطنّية للعمليِة باأ�ْشِرها ال�ّشماَح للمّرة الأولى في التَّاريخ 

ين بجْمع بياناٍت حقيقّية عن  الحديث لُمراقبين مو�شوعيِّ

ين وَتْبويِبها.  الظروف المعي�شّية للأفغان العاديِّ

ون
ُّ
ون والإقليمي

ّ
را�شمو ال�شيا�شات الوطني

رة تقرير التَّنمية الب�شرّية، يتعّين منُذ  ل�شمان نجاح منا�شَ

�س  َتفحُّ عن  الم�شوؤولون  الأ�شخا�ُس  ُي�شاِرك  اأن  البداية 

نة، واإقراِرها، وتمويِلها،  �شيا�شات التَّنمية الب�شرّية الُمَح�شَّ

وتنفيِذها؛ لأّن اإمكانيَة الأخذ بالبيانات والتَّو�شيات التي 

الأولى  للمّرة  ال�شيا�شات  را�شمي  اأحد  مكتب  اإلى  ت�شل 

بعد ن�ْشر تقرير التَّنمية الب�شرّية تكون اأدنى كثيًرا، حّتى 

قاِدرين  يكونوا  اأّل  يجب  ال�شيا�شات  فرا�شمو  ُقِرَئت.  لو 

على فْهم البيانات والتحليل فح�ْشُب، بل يجب اأن يكونوا 

رين يتولَّْون اإقناَع زملئهم  ين للعمل كُمنا�شِ ا م�شتعدِّ اأي�شً

وَينطبق  نة.  الُمح�شَّ اأو  ال��ج��دي��دِة  ال�شيا�شات  بميزات 

تتطلَّب  التي  التَّْنموّيِة  المجالت  في  خا�سٍّ  ب�شكٍل  ذلك 

البياناُت  ُتظِهر  حيُث  ال�شيا�شات،  في  دًة  معقَّ مقاَي�شاٍت 

حيُث  اأو  تح�شين،  اإلى  تحتاج  ال�شيا�شاِت  اأّن  والتحليلت 

َتكت�شب الق�شايا تركيًزا جديًدا لل�شيا�شات كما في �شوؤون 

الهجرة اأو الَعْولمة.

الأقران.  ومراَجعِة  الإح�شائية  لل�شت�شارات  مجموعَتْيه 

وُت�شاِعد م�شاَهمُة هوؤلء على تعميم البيانات ومراَجعِتها، 

رة  وعلى تطوير ِمْلكيِة التقرير والمهاراِت اللزمِة للمنا�شَ

خلل  م��ن  الم�شاَركُة  ُو�ْشعهم  وف��ي  خ����رى. 
ُ
اأ واأه����داٍف 

ر�شمية،  غ��ي��ِر  واإح���اط���اٍت  �شخ�شين،  بين  اج��ت��م��اع��اٍت 

ة، ومنا�شباٍت اأو�شَع نطاًقا لتنمية  ودوراٍت تدريبيٍة مخت�شَّ

الُقدرات، وجداوَل اأعماٍل ملئمة.

عملية  �شمَن  مت  ُنظِّ المثال،  �شبيل  على  اإندوني�شيا،  في 

اإعداد تقرير التَّنمية الب�شرّية ور�شُة عمٍل ليوٍم واحد عن 

بة والُمفرَدة للتَّنمية الب�شرّية  رات الُمركَّ م�شداقّية الموؤ�شِّ

والوكالُة  الوطنّية،  الإح�شاِء  وكالُة  تولَّت  وقد  و�شّحِتها. 

المّتحدة  الأم��م  وبرنامُج  الإنمائّي،  للتخطيط  الوطنّيُة 

من  اأكثُر  ح�شرها  التي  الور�شة؛  هذه  تنظيَم  الإنمائّي 

والحكوماِت  المركزية،  الحكومَة  لون  ُيمثِّ �شخ�سٍ   100

ماِت  والمنظَّ والجامعات،  الإح�شاء،  ومكاتَب  المحلِّيَة، 

غيَر الحكومّية، والمانحين. وبالإ�شافة اإلى زيادة الَوعي 

ور�شُة  اأ�شدرت  البيانات،  مجال  في  مختلفة  ياٍت  بتحدِّ

والّتعاريف،  البيانات،  بم�شادر  تتعّلق  تو�شياٍت  العمل 

ة  كال�شحَّ مياديَن  في  والتَّميُّز  ّق��ِة  وال��دِّ والمْنهجّيات، 

والِعمالة، ف�شًل عن الحت�شاب  التَّنمية  والتعليم وتمويِل 

الب�شرّية،  التَّنمية  لدليل  بة  الُمركَّ رات  للموؤ�شِّ وال�شتعمال 

ومقيا�ِس  بالِجنو�شة،  المرتبِط  الب�شرّية  التَّنمية  ودليِل 

تمكين المراأة، ودليِل الفْقر الب�شري.

ا  اأي�شً الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  اإع��داد  عمليات  ُو�ْشع  في 

والهيئاِت  الوطنّية  الإح�شائيَة  ماِت  المنظَّ ُت�شاعد  اأن 

الإح�شائيَة الأو�شَع على تعميق فْهمها وتح�شيِن ا�شتعمالها 

المقاَرنات  الم�شتعَملِة في  البيانات  للَفواِرق في منظوماِت 

ولّية؛ وهي َفواِرُق كثيًرا ما  المحّليِة والوطنّيِة والإقليمّية والدَّ

ا للأنظار، مْثل  بٍة جاذبٍة جدًّ ٍة مركَّ تن�شاأ عند احت�شاب اأِدلَّ

َل اإلى اإجماٍع حول بع�س  دليِل التَّنمية الب�شرّية. ومع اأّن الّتو�شُّ

ًرا ب�شبب متطلَّباٍت واأهداٍف  ق�شايا البيانات قد يكون متعذِّ

مختلفة تتعّلق بالبيانات والإح�شاءات، لكّن من ال�شروريِّ 

اأن ُتدِرك الأطراُف كلُّها القيوَد والق�شايا الأ�شا�شية.  ا  جدًّ
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والمطبوعة، ف�شًل  والإذاعية  التلڤزيونية  الإعلم  و�شائل 

ولم�شاعدتهم  الإنترنت.  ل�شبكة  الإعلمية  لت  ال�شِّ عن 

التَّنمية  ق�شايا  ع��ن  دقيقة  اإع��لم��ي��ٍة  م���وادَّ  اإع���داد  على 

الب�شرّية، قد يكون من المفيد توجيُه دعوة اإليهم للم�شاركة 

الب�شرّية،  التَّنمية  بمفاهيم  ٍة  مخت�شَّ تدريبّية  دوراٍت  في 

خرى، 
ُ
اأ بٍة  مركَّ واأدّل��ٍة  الب�شرّية  التَّنمية  ودليِل  والبيانات، 

ين وقادِة  حفيِّ وموا�شيَع ملئمة. ول يجوز النَّظُر اإلى ال�شّ

الإخبارية  الجوانب  متاَبعة  م�شوؤولين عن  فهم  بَو�شْ الراأي 

ا  لتقرير التَّنمية الب�شرّية فح�ْشب، بل يجب اعتباُرهم اأي�شً

قا�س العام ولْفِت  ِة الهاّمة في توجيه النِّ من الأطراف المعنيِّ

النتباه اإلى ق�شايا التَّنمية الب�شرّية. وفي ُو�ْشع ِفَرق تقارير 

اأنباء الُخطوات  التَّنمية الب�شرّية اأن تتعاون معهم لمتابعة 

الهاّمة في عملية اإعداد تقرير التَّنمية الب�شرّية قبل اإطلقه 

وبعَده، بما في ذلك ن�ْشُر البيانات وال�شتنتاجات الرئي�شّية 

ما  متابعُة  ا  اأي�شً ين  حفيِّ ال�شّ اإمكان  وفي  َتوافرها.  ف��ْوَر 

العامة  التوعية  ة بحملت  التَّو�شيات الخا�شّ َيجري ب�شاأن 

را�شمي  �س  ُتَح�شِّ اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرُق  ت�شتطيع 

ال�شيا�شات بق�شايا ذاِت �شلٍة بالبيانات على امتداد عملية 

يكونوا  اأن  ال�شيا�شات  لرا�شمي  وينبغي  التقرير.  اإع��داد 

من  ليتمّكنوا  وال�شت�شارية  التوجيهّية  اللِّجان  من  ج��زًءا 

واأبحاِثها،  وبياناِتها،  للتقارير،  العاّمِة  الخطوط  مراجعة 

الحكومة  م��ن  م�شوؤولين  اإ���ش��راُك  وُي��م��ِك��ن  داِت��ه��ا.  وم�����ش��وَّ

والمكاتِب  والپرلمان،  المحلِّية،  والحكوماِت  المركزيِة 

خرى في م�شاوراٍت اأو�شَع نطاًقا، وفي التدريب 
ُ
الحكومّية الأ

�شبة اإلى  والمنا�شبات التَّ�شاُركية )راجع الإطار 3.1(. وبالنِّ

الموا�شيع الح�ّشا�شة، قد يكون من المفيد ترتيُب اجتماعاٍت 

ين. اأ�شيَق نطاًقا واأقلَّ علنيًة مع الم�شوؤولين الرئي�شيِّ

ركاُء الآخرون في و�شائل  حفيون وال�شُّ
َّ
ال�ش

الإعلم

وليُّون هم  حفيُّون المحلِّّيون والوطنّيون والإقليميُّون والدَّ ال�شّ

�ُشركاُء اأ�شا�شيُّون في مجال الّت�شالت، لَكْونهم اآِتيَن من 

�س تقريُر بوليڤيا للتَّنمية  َتفحَّ

الب�شرّية عام 2003 الجهوَد الوطنّية 

المبذولَة لتعميم 

مو�شوع الِجنو�شة 

من منظور علقات 

القّوة. وَتبيَّن من 

خلل تحليٍل اعَتمد 

ّيٍة  على بياناٍت كمِّ

ونْوعّية -بينها 

احت�شاُب دليٍل بَلِديٍّ جديد لم�شاواة 

الِجنو�شة - اأّن التَّمييَز بين الجْن�َشين ما 

�شات ال�شيا�شية  زال متغْلِغًل في الموؤ�شَّ

والجتماعية على جميع الم�شتويات، 

دِخلت. 
ُ
ُرْغم الإ�شلحات التي اأ

ي ر�شائِل  د تلقِّ وللم�شاعدة على تاأكُّ

تقرير التَّنمية الب�شرّية، وتو�شياِته 

الح�ّشا�شِة �شيا�شيًّا، اهتماًما من جانب 

ق  �شِة بعناية، طبَّ بع�س الهيئات المتفحَّ

رٍة �شاملًة  الفريُق ا�شتراتيجّيَة منا�شَ

على امتداد عمليات التح�شير والإطلق 

والمتاَبعة. وتميَّزت تلك ال�شتراتيجّيُة 

لي معهد الإح�شاء  بم�شاَركة ممثِّ

الوطنّي؛ والمديِر العام لل�شتراتيجّيات 

القطاعية؛ ووزارِة التربيِة والثقافة؛ 

ووزارِة ال�شّحة؛ والمحكمِة النتخابيِة 

الوطنّية؛ ومكتِب نائب وزيِر التخطيط 

ال�شتراتيجّي والم�شاركِة ال�شعبية؛ 

ومكتِب نائب وزير �شوؤون الِجنو�شة 

ِق �شوؤون  �ْشرة؛ ومن�شِّ
ُ
والأجياِل والأ

المراأة، ورابطِة المنتَخبات لُع�شوية 

المجال�س في بوليڤيا.

نتيجًة لذلك، ا�شتطاع التقريُر اأن ُيحلَِّل 

ي  ياٍت مثَل َت�شظِّ ب�شورٍة علنية تحدِّ

ا�شتراتيجّيات الِجنو�شة، وَمواطِن 

�شاتية التي ُتعيق التنفيذ،  عف الموؤ�شَّ ال�شَّ

ِل الُمفِرط في ال�ّشلطات،  والتبدُّ

مة وال�ّشفافة،  ونْق�سِ المعلومات المنظَّ

ومحدودّيِة الموارد المالية، والمقاومة 

ي  ا تق�شّ ال�شريحة للمجهود. وَتّم اأي�شً

مبادراٍت ناجحٍة لل�شيا�شات، بينها 

قانوُن مكافحة العْنف بين اأفراد 

كن العائلّي، وقانوُن  ْمن ال�شَّ �ْشرة و�شِ
ُ
الأ

عت تو�شياُت التقرير  �س. وُوزِّ الِح�شَ

على نطاٍق وا�شع في اأنحاء البلد، وفي 

مت بعد  ور�شِة عمٍل اإقليمّية كبيرة ُنظِّ

اإطلق التقرير ب�شاأن تعميم مو�شوع 

الِجنو�شة.

الم�شدر: تقريُر بوليڤيا للتَّنمية الب�شرّية

 

عام 2003.

رُة ال�شاملة لمعالجة التمييز بين الجْن�شين بوليڤيا: المنا�شَ
الإطار

3.1
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الإعلم  و�شائل  فهُم  ن  َتح�شَّ وكّلما  الطويل.  المدى  على 

التقرير  بيانات  ُو�شول  ُفَر�ُس  ازدادت  الب�شرّية،  للتَّنمية 

وتحليلِته اإلى جمهوٍر اأو�شع.

جْعل  في  ين  حفيِّ ال�شّ تدريُب  ُي�شاِهم  اأن  الممكن  ومن 

التَّنمية  و�شائل الإعلم َتفهم المجاَل الأرحب لمبادرات 

الإنمائيُّ  المتحدِة  الأمم  برنامُج  بها  يقوم  التي  الب�شرّية 

على  فهُمها  َيقت�شر  اأن  ل  المتحدة،  الأم���م  ومجتمُع 

ب�شريٍة  تنميِة  لتقرير  �شة  المخ�شَّ والتو�شيات  البيانات 

حافة تابٌع للأمم المتحدة  ما. ففي األبانيا، َيجمع ناٍد لل�شَّ

ين َينتمون اإلى الإعلم المكتوب  ين وَدْوليِّ ين وطنيِّ �شحفيِّ

المتابعة  نْوعّية  تح�شين  اأج��ل  من  ويعمل  والإلكتروني؛ 

الإعلمية لق�شايا التَّنمية في األبانيا، بما في ذلك متابعُة 

الب�شرّية  التَّنمية  وبياناِت  للأْلفية  التَّنمية  اأهداف  اأنباء 

لتدريب  عمٍل  ور���ش��اِت  ال��ّن��ادي  م  نظَّ وق��د  لة.  ال�شِّ ذاِت 

موا�شيُع  فيها  بما  ة،  مخت�شّ مجالت  في  ين  حفيِّ ال�شّ

 2002 لعام  الألبانيُّ  الب�شرّية  التَّنمية  تقريُر  ا�شتهَدفها 

التَّنمية  وتقريُر  المحّلي،  والحكِم  مركزية  اللَّ ب�شاأن 

الب�شرّية لعام 2005 عن الِجنو�شة.

الو�شط الأكاديمي واأع�شاُء المجتمع المدني

رة مجموعاٌت  ين الآَخرين في المنا�شَ ركاء الهامِّ من ال�شُّ

عة من الهيئات الأكاديمية والمجتمع الَمدني، بما فيها  متنوِّ

�شُة لأ�شكال ال�شِتْبعاد الجتماعيِّ والقت�شاديِّ  تلك المعرَّ

الحديث عنها عدٌد كبير من  اأ�شَهب في  التي  وال�شيا�شّي 

�ُشركاَء  مع  الحاُل  هي  وكما  الب�شرّية.  التَّنمية  تقارير 

المجموعات  هذه  لإ�شراك  كثيرة  ُط��ُرٌق  هناك  اآَخرين، 

َوْعيها  لزيادة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  اإع��داد  عملية  في 

بها،  المرتبطة  والم�شائِل  الب�شرّية  التَّنمية  ببيانات 

ِلعة  للتقرير والمناق�شاِت المطَّ الِمْلكية المحلِّّية  ولت�شجيع 

ب�شاأنه. وت�شتطيع الفئاُت التي تواجه ال�شتبعاَد اأن ُت�شارك 

لأهداِف  رئي�شّي  ٍن  كُمكوِّ الُقدرات  تطوير  ن�شاطات  في 

قياُم  َيكفي  ل  كثيرة،  ح��الٍت  وفي  مجاًل.  اأو�شَع  تمكيٍن 

الفئات  عن  بياناٍت  بجْمع  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فريق 

ا اإ�شراُكها في اإعداد التقرير. �شة، بل عليه اأي�شً المهمَّ

�شبة اإلى تقريَرْي التَّنمية الب�شرّية  بالنِّ

لتانزانيا في عاَمْي 2002 و2005، 

رَفَدت الم�شاَركُة الوا�شعُة على نحٍو 

مبا�شر عمَل فريق الأمم المتحدة 

الُقْطريِّ وعملّيَة اأوراق ا�شتراتيجّيِة 

تخفي�س الفْقر. فقد اعتمد تقريُر 

عة، بما  عام 2002 على بياناٍت متنوِّ

قٍة من  في ذلك درا�شُة منافَع محقَّ

توفير المياه؛ واأوراٌق َبْحثّيٌة عن اإدارة 

الحكم، والفئات ال�شعيفة، والزراعة؛ 

�َشر؛ وتقييماٌت 
ُ
وُم�شوٌح عن ميزانيات الأ

َت�شاُركّيٌة للفْقر. وفي تحليل ميزانّيات 

ّحة، بّين  قطاعاٍت ذاِت اأولوّيٍة كال�شِّ

التقريُر على �شرورة تخ�شي�س موارَد 

وَء على  جديدٍة ُتفيد الفقراَء على نحٍو وا�شح، و�شّلط ال�شَّ

ال�شعف الذي ُتعانيه المجموعاُت الجتماعّيُة المهَملة. 

وقد اأنتَج التقريَر فريُق عمٍل ينتمي اإلى نظام مراقبة 

الفْقر التابِع ل�شتراتيجّية تخفي�س الفْقر في تانزانيا؛ 

كما دَعم اإنتاَجه فريٌق ُقْطريٌّ ح�َشُن التنظيم تابٌع 

للأمم المتحدة، فيما كانت منظّماٌت مثُل الُيوني�شيف 

ين في العمل. وا�شُتخِدم  من الم�شاهمين الرئي�شيِّ

الف�شُل الثاني من التقرير، عن حالة الفْقر، في تحديث 

ا�شتراتيجّيِة تانزانيا لتخفي�س الفْقر، بينما اأ�شبح »نظاُم 

راِت التي اقترحها  مراقبة الفْقر« الآَن يت�شّمن الموؤ�شِّ

التقريُر لقيا�س م�شكلت الفْقر والبيئة.

م تقريُر تانزانيا بياناٍت عن اتِّجاهات  في عام 2005، قدَّ

الفْقر م�شحوبًة بمقاَرناٍت مع غاياٍت من اأهداف التَّنمية 

للألفية وال�»ْمُكوُكوتا« )ال�شتراتيجّيِة الوطنّية للنُّمّو 

ًة  وتخفي�ِس الفْقر(. وحلَّل التقريُر بياناٍت جديدًة م�شتَمدَّ

من ُم�شوٍح عن الزراعة، وال�شّحة، والتعليم، والأطفاِل 

ا  ن اأي�شً ّحي. وت�شمَّ ْرف ال�شِّ ال�شعفاء، والماء، وال�شَّ

ًل  �َشرّي على م�شتوى الإقليم، ُم�شجِّ
ُ
خل الأ تقديراٍت للدَّ

بذلك اأوَل مّرٍة ُتْن�َشر فيها بياناٌت كهذه عن خريطة الفْقر 

في تانزانيا.

الم�شَدران: تقريرا تانزانيا للتَّنمية الب�شرّية لعاَمْي 2002 و2005.

تانزانيا: الم�شاركةُ الوا�شعة ُتقيم 

ِة 
ّ
روابَط مع اأوراق ا�شتراتيجي

تخفي�ِص الفْقر

الإطار

3.2
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الّتوا�ُشُل مع الإح�شاءات

الب�شرّية هي  التَّنمية  لتقرير  رة  المنا�شَ اأدوات  اأقوى  من 

التقريُر نف�ُشه. وبما اأّن اإي�شاَل الر�شائل الأ�شا�شّيِة ب�شورٍة 

البيانات  عْر�َس  ف��اإّن  رة،  للمنا�شَ اأ�شا�شيٌّ  �شرٌط  مقِنَعة 

الأهمّية؛  بالُغ  عمٌل  التقرير  في  متَقنٍة  ب�شورٍة  وتوزيَعها 

ز اإجراَء تحليٍل وا�شٍح  ُي�شاعد على دْعم الِم�شداقّية، وُيعزِّ

وقوي. وثمَة ب�شعُة اعتباراٍت مطلوبٌة لذلك.

فات  ُع في القيا�شات ذاِت الموا�شَ
ُّ
الّتو�ش

ة
ّ
وعي النَّ

من ُوجهِة نظٍر مثالّية، ينبغي للتقارير ا�شتخداُم اإثباتاٍت 

بما   - وعّية  النَّ فالبياناُت  �شواء.  حدٍّ  على  وَنْوعّية  ّيٍة  كمِّ

اإفرادّية،  درا���ش��اٍت  من  والمقتَطفات  القتبا�شاُت  فيها 

ك�شف  على  ُت�شاعد  اأن  ُيمكن  اإل��خ.-  مفاهيم،  ودرا�شاِت 

)راِجع  الإح�شائّيات  خلَف  الكامنة  الإن�شانّيِة  ة  الق�شّ

ّ
ولي نمية الدَّ مجتمُع التَّ

اأع�شاء  م��ن  مختلفة  اأط�����راٍف  اإ����ش���راُك  الممكن  م��ن 

ولّي وبنوِك  الدَّ ولّي، مْثل المانحين، والبنِك  الدَّ المجتمع 

الحكومّية،  غيِر  ولّية  الدَّ المنّظماِت  اأو  الإقليمّية  التَّنمية 

والأق�شاِم  المّتحدة،  الأمم  ووكالِت  الَوْقفية،  والجمعياِت 

في  نف�ِشه،  الإنمائيِّ  المتحدة  الأم��م  لبرنامج  خ���رى 
ُ
الأ

رة تقرير التَّنمية الب�شرّية ون�شاطاِت تنمية الُقدرات  منا�شَ

)راِجع الإطار 3.2(، بالإ�شافة اإلى قيامها باأدواٍر تكميلّية 

كاأع�شاٍء في الّلجان التوجيهّية والمجموعاِت ال�شت�شارّية 

الإح�شائّية،  للمراَجعات  الأق���ران  ولجاِن  الإح�شائّية 

عندما  ة  خا�شّ ب�شورٍة  الأم��ُر  هذا  ّح  وَي�شِ ذل��ك.  و�شوى 

جديدٍة  بياناٍت  على  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  َتعتمد 

مبتَكرة، و/اأو ُتنِتج هي مثَل هذه البيانات. وفي ُو�ْشع كّل 

َتدعم جهوَد  نوعها  فريدة من  م�شاَهماٍت  تقديُم  �شريٍك 

بع�س  في  ولّيون  الدَّ ال�ّشركاُء  ي�شتطيع  كما  رة،  المنا�شَ

الأحيان اأن َي�شتعملوا بياناِت تقرير التَّنمية وتحليلِته من 

ِة بهم. اأجل تقاريرهم وتحليلتهم الإنمائّيِة الخا�شّ

م مجموعُة اأدوات تقرير التَّنمية الب�شرّية اقتراحاٍت  وُتقدِّ

فّعالّية  لتح�شين  التَّنمية  �ُشركاء  مع  للعمل  تف�شيًل  اأكثَر 

رتها. بيانات التَّنمية الب�شرّية ون�شاطاِت منا�شَ

خار وم�شدًرا  ل تربيُة الموا�شي مجاًل رئي�شيًّا للدِّ ُت�شكِّ

زق في الأردن، حيُث ُتعزى اإليها ن�شبٌة تتراوح ما بين  ا للرِّ هامًّ

�َشر المعي�شّية في َدْير الكْهف 
ُ
80 و90 في المئة من دْخل الأ

ومنطقِة البادية. وقد تدّنى العدُد الإجماليُّ للماعز والأغنام 

في الأردن بين عاَميْ 1995 و2002 من ثلثة مليين و540 

ِفيد باأنَّ م�شاهمَة 
ُ
األَف راأ�ٍس اإلى مليونين و470 األًفا؛ كما اأ

ت بن�شبٍة ملحوظة. وثّمَة  �َشر انخَف�شَ
ُ
الموا�شي في دْخل الأ

اإدراٌك متزاِيٌد بين المجتمعات المحلِّّيِة المعنّيِة باأّن تربيَة 

الموا�شي لم َتُعد م�شدَر رْزٍق قابًل لل�شتمرار. وت�شعى هذه 

المجتَمعاُت جاِهدًة اإلى اإيجاد ا�شتراتيجّيٍة اأكثَر مْدعاًة 

للثِّقة ب�شاأن تاأمين اأ�شباب العي�س، 

دًة من ماهّية الُفَر�س  لكّنها لي�شت متاأكِّ

ّن  د كباُر ال�شِّ رة. ويَتردَّ البديلِة المتوفِّ

في بْيع َموا�شيهم خوًفا من اأن َينتهي 

بهم المطاُف بل وظائَف، ول دْخٍل، ول 

ما�شية.

واخت�شَرت امراأٌة هذه الورطَة بالكلمات 

بْتنا. لكْن اإذا نفَقت  بنا. لقد �شيَّ التالية: »الِمعاُز ُتعذِّ

دقات«. الِمعاُز، ف�شُن�شطر للعْي�س على ال�شَّ

الم�شدر: تقريُر الأردن للتَّنمية الإن�شانّية عام 2004.

لت النا�ص
ُّ
 تاأم

َ
 على الإح�شاءات عبر

ّ
ٍع اإن�شاني

َ
الأردن: اإ�شباُغ طاب

الإطار

3.3

 
ٌ
"من الثابت اأّن احتفاَل الّنا�س باأعياد ميالِدهم اأمر

ّي. فالإح�سائّياُت ُتظِهر اأّن الذين َيحتفلون  �سحِّ

باأكبرِ عدٍد من اأعياد ميالِدهم هُم الذين ُي�سِبحون 

ا".
ً
 عمر

َ
الأكبر

 –www.amstat.org/publications/jse/v10n3.friedman.html
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�شاطات  النَّ في  المدفوع  ْج��ِر 
َ
الأ ذات  الِعمالة  من  �شاء  النِّ

غيِر الزراعّية لي�شت دقيقة.

ة، 
ّ
ة، والأخطاُء العتياِدي

ّ
البياناُت الّتمثيلي

ة
ّ
بي

َ
ب
َّ
وال�ش

لأه��داف  ال��داِع��م��ُة  البياناُت  تكون  اأن  ال�����ش��روريِّ  م��ن 

َي�شّح  ل  ذل��ك،  بخلف  اإْذ  التمثيل؛  �شاملَة  رة  المنا�شَ

الفرعّية.  ّكانّيِة  ال�شُّ الفئات  عن  با�شتنتاجاٍت  الخروُج 

العتياِدّية،  الإح�شائّيِة  الأخ��ط��اء  عن  الإب���لُغ  ويجب 

كما  اأمَكن؛  حيُثما  والتحذيرات،  الفترا�شات  وتف�شيُر 

ة  دقَّ من  ُد  التاأكُّ الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  لِفَرق  ينبغي 

الّت�شحيح  وعملّيِة  الأقران  مراَجعات  بوا�شطة  البيانات 

�شغيرة،  غْلطٌة  وحّتى  �شحيحة،  غيُر  فبياناٌت  والّتنقيح. 

�شالة العاّمِة للتقرير وَتق�شي  ر م�شداقّيَة الرِّ ُيمِكن اأن ُتدمِّ

رة. على ُفَر�س المنا�شَ

تكون  اأن  ا  اأي�شً الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرق  على  يتعيَّن 

وجوُد علقٍة  اإّل  َيثبت  ل  عندما  َببّية  ال�شَّ َعْزو  في  حِذرًة 

عي اإلى تقوية ر�شائِل  متباَدلٍة ل اأكثر. فاأحياًنا، واإّباَن ال�شَّ

َببّية.  ال�شَّ العلقات  ت�شخيم  اإغراُء  َيبرز  قد  رة،  المنا�شَ

اأمَنع  من  المو�شوعّية  البيانات  ا�شتعماُل  كان  ولَطالما 

من  ُب���دَّ  ول  الب�شرّية.  التَّنمية  لتقارير  ال��ق��ّوة  ع��وام��ل 

ال�شارم  التقيُّد  خلل  من  الميزة  هذه  على  المحافظة 

�شول القيا�س والإبلغ.
ُ
باأ

ة
ّ
 المعلومات الإح�شائي

ُ
تقديم

في ُو�ْشع الإكثار من الأرقام والعبارات الإح�شائّية في ن�ّس 

تقرير التَّنمية الب�شرّية اإحباُط حّتى اأكثر القّراء حما�شًة. 

رجة  الدَّ في  للكلمات  ا  �شً مخ�شَّ يكون  اأن  يجب  فالنَّ�سُّ 

المعنى  َيخدم  بما  البياناُت  ُت�شتخَدم  اأن  على  الأول���ى، 

)مثًل،  الجنو�شة،  اإلى  المرَتِكز  فالتحليُل   .)3.3 الإطار 

يٍّ كن�شبِة اْلِتحاق الإناث بالتعليم  ر كمِّ ُيمكن اأن يبداأ بموؤ�شِّ

الثانوي؛ كما ُيمِكن اأن ياأتي بعد ذلك و�شٌف للتمييز �شدَّ 

�شاَء  النِّ َتمنع  لتقاليَد  �َشْرٌد  اأو  العمل،  �شوق  في  �شاء  النِّ

ا  اأي�شً الممكن  ومن  وِوراثِتها.  الأر�س  على  يطرة  ال�شَّ من 

ر لماذا لم َتحَظ هذه الق�شايا باهتماٍم  اإ�شافُة تعليٍق ُيف�شِّ

ة  �شمّي لح�شَّ ر الرَّ كاٍف، بما في ذلك ملحظُة اأنَّ الموؤ�شِّ

ع لت�شليط  َنوَّ ُ
 م

ٌ
َواْندا: تقديم

ُ
ال�شكل 3.1: ر

ة
ّ
نمية للأْلفي يات اأهداف التَّ وء على تحدِّ ال�شَّ

ا�شتعمل تقرير رواندا للتَّنمية الب�شرّية 

عام 2007 ر�شوًما بيانّيًة دائرّيًة 

وخّطّية لإبراز بيانات التَّنمية الب�شرّية 

والقت�شادّية.

الم�شدر: تقريُر رواندا للتَّنمية الب�شرّية عام 2007.

مقابَل  الخارجّية(  )الدائرة  للألفّية  الإنمائّية  الأه��داف  على  بناًء  المعونة  توزيُع   :21 ال�شكل 

توزيِعها الفعلي )الدائرة الداخلّية(

ّي  حِّ ْرُف ال�شّ المياُه وال�شَّ

ْقل النَّ

الحمايُة الجتماعّية

النظاُم العاّم

دة غيُر محدَّ

الأر�ُس والإ�شكان

ال�شناعة

ال�شّحة

الَوقوُد والطاقة

التعليم

فاع الدِّ

الّزراعة

الحمايُة البيئّية

للأْلفّية الإنمائية  الأه���داف  لتحقيق  ال��ّلزم��ة  ال�شتثمارات  م��ن  ال��ف��ْرد  ُة  ح�شّ  :16 ال�ّشكل 

 

)2012-2007(

ئل
ْ
و

َ
الم

ة
ّ
الحمايُة الجتماعي

التعليم

ال�شّحة )النظام(

ال�شّحة )التدخلت(

الّزراعة

ي ْرُف ال�شحِّ المياُه وال�شَّ

الطاقة

ق
ُ
الُطر

َوٍر  قالت اأَِل�ْس في ِفْكرها: "ما فائدُة كتاٍب من دون �سُ

اأو ِحوارات؟"

–Caroll 1977، 1 �س
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تكرار  اإلى  حاجٌة  هناك  تكون  ل  كي  البيانّية  والخرائِط 

البيانات الواردِة فيها )راجع الإطار 3.4 وال�شكل 3.1(.

الجمهور  ف��ئ��ات  م��ن  ممكن  ع���دٍد  اأك��ب��ِر  اإل���ى  ل��ل��و���ش��ول 

تجنُُّب  ال�شروريِّ  من  رة،  المنا�شَ بر�شائل  الم�شتهَدفِة 

من  اإْذ  ا؛  ج��دًّ ْقنّيِة  التِّ الإح�شائّيِة  التعابيِر  ا�شتعمال 

المراجع ل�شتقراء  في  الغو�َس  قارٌئ  ُيريد  اأن  الم�شتبَعِد 

ا�شتعماُل  هو  الأف�شُل  والخياُر  عوي�شة.  كلماٍت  معاني 

يجب  كما  المعاني،  دِة  وم��ح��دَّ وا�شحٍة  وكلماٍت  تعابيَر 

ذلك  كان  كّلما  النَّ�س  في  اأرق��اٍم  ب��دَل  كلماٍت  ا�شتعماُل 

ع هي  �شَّ ُل وَفيات الرُّ ا عن القول: »معدَّ متاًحا. مثًل، ِعَو�شً

50/1000،« ُيمكن اأن َي�شف النَّ�ُس كيف »اأّن 50 طفًل 

من اأ�شل 1000 �شَيموتون على الأرجح خلل ال�شنِة الأولى 

اأ�شهَل  بجْعلها  �شالَة  الرِّ ي  ُيقوِّ الأ�شلوُب  فهذا  العمر«.  من 

للفهم، وبتر�شيِخها في واقع الحياة اليومّية للّنا�س.

الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  فريُق  ر  ُيح�شِّ اأن  المحتَمل  من 

تتعّلق  دة.  الم�شوَّ كتابة  مرحلة  في  الجداول  من  نوَعْين 

الَمرئّيِة  الأدواِت  اأْي  الإبلغ،  بجداول  ولى 
ُ
الأ المجموعُة 

الم�شتعَملِة في التقرير لَنْقل ر�شائَل اأ�شا�شّية؛ فيما َت�شمل 

َي�شتخدمها  التي  ال�شتق�شائّية  ال��ج��داوَل  تلك  الثانيُة 

اأع�شاُء فريق الكتابة كمعلوماٍت داعمة لما َيكتبون، لكّنها 

هذه  بع�ُس  ُي��دَرج  وقد  التقرير.  في  رورة  بال�شَّ ُتدَخل  ل 

ْقني للتقرير. الجداول �شمَن الملَحق التِّ

طاٍت  �شبة اإلى جداول الإبلغ التي َت�شمل لوائَح ومخطَّ بالنِّ

ريُّ  ور�شوًما ِبيانّية وخرائط، َيجذب اأ�شلوُب تقديمها الَب�شَ

ُفَر�َس  ن  وُيح�شِّ الأ�شا�شّية  الر�شائل  اإلى  النتباَه  الأّخ��اُذ 

الو�شول اإلى موادَّ قد تظّل من دون ذلك مغمورًة في زْحمة 

اأن تكون �شهلَة القراءة،  �شومّيات  للرُّ المعلومات. وينبغي 

حيحة،  ال�شَّ القيا�س  ووحداِت  نوات  ال�شَّ تواريَخ  وتت�شّمن 

نحٍو  على  الّلزمة  بالحوا�شي  دًة  وم��زوَّ ُمَعْنَونًة  تكون  واأن 

اأو  الَح�ْشو  كثيرَة  الأدواُت  هذه  تكون  اأن  يجوز  ول  د.  جيِّ

يتعيَّن  كما  النَّ�ّس؛  في  ال��واردِة  للأرقام  تكراًرا  تكون  اأن 

تدويُن التَّو�شيحات الحترازّية في َحوا�ٍس �ُشْفلّية.  ر عنها التقريُر. ومن  ودوَنما اإفراٍط لْدعم الآراء التي ُيعبِّ

اإلى الجداول  اإر�شاُد القّراء  النَّ�ّس  الممِكن لإ�شاراٍت في 

الإطار

3.4

ن الخرائُط عاّمًة تفا�شيَل الّتفاُوتات باقتراٍن  ُتبيِّ

خرى؛ كما ُيمكن ل�شل�شلٍة من الخرائط 
ُ

مبا�ِشر مع اأدواٍت اأ

ال�شغيرة اأن ُتظِهر معالَم تغيُّراٍت حدثت مع الوقت. 

وفي ُو�ْشع اأنظمة المعلوماِت الجغرافية وبرامَج حا�شوبيٍة 

خرى لر�شم الخرائط اأن َتعر�س ظواهَر اجتماعيًة 
ُ
اأ

دة على اأ�شا�ٍس جغرافي. معقَّ

ل فهَمها اأكثَر من  َتعر�س الجداوُل البياناِت ب�شكٍل ُي�شهِّ

ُفقيًّا، لكّنها يجب اأن ُتَتّوج بعناويَن رئي�شيٍة 
ُ
�شفِّ الأرقام اأ

وثانويٍة وا�شحة.

اأُة بو�شوٍح توزيَع الح�ش�س.  وائُر المجزَّ ن الدَّ ُتبيِّ

هاِت  م )اأو التراُجع(، والتوجُّ ولت�شليط ال�شوء على التقدُّ

ر الر�شوُم  الزمنية، وال�شيناريواِت الم�شتقبلية، ُتوفِّ

ولية ِخياراٍت  �شوماُت الطُّ البيانيُة العمودية والرُّ

خرى.
ُ
ره معظُم الأدواِت المرئيِة الأ اأكثَر مما ُيوفِّ

ينامّيات  �شوُم التخطيطية اأن ُتحيط بالدِّ ت�شتطيع الرُّ

القائمِة بين عملياٍت مختلفة و/اأو مراِحلها، لكّن في 

ا ت�شوي�َس هذه العلقات ل تو�شيَحها فح�ْشب.  ُو�ْشعها اأي�شً

�شوَم التخطيطية ب�شيطة. ْبِق الرُّ
َ
اأ

�شو�س لعدٍد اأكبَر من المنظمات  ت�شمح اإطاراُت النُّ

والأفراد بالم�شاهمة في عملية اإعداِد تقرير التَّنمية 

الب�شرّية، وفي اإمكانها لْفُت النتباه اإلى درامّية التَّنمية 

بتقديم �شَوٍر ناطقٍة عن اقتراٍح يجري تطبيُقه فعًل. 

وء على درا�شاٍت  ويمكن لإطارات الن�شو�س ت�شليُط ال�شَّ

اإفرادّية، اأو الَغْرُف من مخزون التراث ال�شعبيِّ للبلد، 

كالأمثال والِعَبر والأ�شاطير. واأحياًنا، قد يكون تجذيُر 

تقرير التَّنمية الب�شرّية في التقاليد الوطنية و�شيلًة لجعل 

دة اأقرَب اإلى َمدارك قّراٍء معيَّنين �شيجدون  اأفكاٍر معقِّ

عندئٍذ اأّنها اأ�شهُل فهًما. وتق�شي قاعدٌة عامة باأّل يتجاوز 

طوُل النَّ�ّس في الإطار 300-500 كلمة.

الم�شدر: مجموعُة اأدوات تقرير التَّنمية الب�شرّية، الف�شُل الخام�س.

ا
ًّ
�شائل اإي�شاحي

َّ
 الر

ُ
ت�شوير
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م تقريُر التَّنمية الب�شرّية العالميُّ لعام 2006، »ما هو  ُيقدِّ

اأبعُد من الُندرة: القوُة والفقُر واأزمُة المياه العالمّية«، مثاًل على 

قٍة  رٍة من�شَّ ا�شتخدام بيانات التَّنمية الب�شرّية في حملة منا�شَ

ل  ا الملَحق 9 عن ا�شتراتيجية التقرير للتوا�شُ بعناية )راِجع اأي�شً

رة(. والتِّ�شالت والمنا�شَ

د في المقطع التالي من التقرير تلك البياناُت التي  وتتج�شَّ

ت اإلى تطوير ا�شتراتيجية الحملة العاّمة، »على الأقل 20«: اأدَّ

اليوم يوجد ما يقرب من 1.1 بليون �شخ�س في بلداٍن 

نامية ل ي�شتطيعون الح�شول على المياه ب�شكل كاف، كما 

اأن هناك 2.6 بليون 

�شخ�س يفتقرون اإلى 

خدمات ال�شرف 

ال�شحي الأ�شا�شية. 

واأ�شل وجهي العجز 

هذين في الختيارات 

والموؤ�ش�شات، ولي�س في 

توفر المياه )�س 2(.

ع هذا  بعَد ذلك، ُو�شِ

الواقُع في اإطاره 

ال�شحيح كما َيِرد في 

المقطع التالي، وُمثِّل 

ريًّا في القائمة  َب�شَ

المن�شورة على اليمين 

)ال�شكل 1.2 في 

التقرير، �س 34(:

من خلل عقد مقارنة 

ب�شيطة بين البلدان 

الغنية والبلدان 

الفقيرة، يت�شح 

لنا حجم التفاوت 

العالمي... . متو�شط 

ا�شتخدام المياه 

يتراوح بين 200 اإلى 

300 ليتر للفرد الواحد 

في اأغلب بلدان اأوروبا، 

وي�شل اإلى 575 ليتر 

في الوليات المتحدة 

الأميركية... . وعلى 

النقي�س، نجد اأن 

متو�شط ا�شتخدام 

�شكان مدن مثل موزامبيق من المياه 

يقل عن 10 ليترات. في واقع الأمر، 

تخفي المتو�شطات الوطنية تفاوتات 

�شخمة للغاية.

وَيظهر الجْمُع بين هذه المعلومات 

ة ِب� »الحدِّ الجتماعيِّ الأدنى« لكّمية المياه  والتو�شيات الخا�شّ

الّلزمة لجميع النا�س في هذا المقطع من التقرير:

بغ�س النظر عن الآثار المدمرة الوا�شحة للعيان على الب�شر، 

فاإن انعدام الأمن المائي يمثل انتهاًكا لبع�س اأهم مبادئ 

العدالة الجتماعية.

)...( يجب اأن يتمكن كل المواطنين من الح�شول على 

الموارد الكافية لتلبية احتياجاتهم الأ�شا�شية واأن يحيوا حياة 

كريمة. ول �شك اأن المياه النظيفة جزء من الحد الأدنى 

اجتماعًيا، حيث يجب اأن يتوافر 20 ليترًا لكل �شخ�س في 

اليوم الواحد ك�شرط للحد الأدنى.

)...( فاإذا نظرنا اإلى 1.1 بليون �شخ�س تم ت�شنيفهم 

كاأ�شخا�س يفتقرون اإلى م�شدر للح�شول على المياه 

النظيفة، نجد اأن معظمهم ي�شتخدم حوالى 5 ليترات يومًيا - 

وهو ما يمثل ُع�شر متو�شط الكميات اليومية الم�شتخدمة في 

البلدان الغنية في المراحي�س الدافقة )�س 4-3(.

ج  يَغ بياٌن �شحفّي وُتوِّ ولَرْبط اأفكار التقرير الرئي�شّية مًعا، �شِ

بعنواٍن لفٍت للنتباه:

واأ�شبح ذاك 

حفيُّ  البياُن ال�شّ

َد جزٍء واحٍد  مجرَّ

من حملة »على 

الأقّل 20«. و�شملت 

خرى 
ُ
الأجزاُء الأ

من الحملة اأزراًرا ُطِبعت عليها ر�شالُة الحملة »على الأقّل 

نِتجت بطاقاٌت ُطِبع عليها ت�شميُم غلف التقرير 
ُ
20«؛ كما اأ

�شالة الأ�شا�شّية بالّلغات النچليزّية والفرن�شّية  �ُس الرِّ وملخَّ

عت هذه البطاقاُت على جميع مكاتب برنامج  والإ�شپانّية. وُوزِّ

الأمم المتحدة الإنمائيِّ في العالم، وا�شُتعِمَلت في الحتفال 

ئي�شي باإطلق التقرير والمنا�شباِت الموازية للإطلق في  الرَّ

اأكثَر من اثنَتي ع�شرَة مدينًة. 

ّ
ة العالمي

ّ
نمية الب�شري ٌة لتقرير التَّ

ّ
رٍة قوي ةُ منا�شَ

ّ
ا�شتراتيجي

الإطار

3.5

ّية في  اأزمُة المياه والَمراِفِق ال�شحِّ

ة اإلى  العالم تحتاج ب�شورٍة ُمِلحَّ

خّطِة عمٍل �شاملة

تقريُر التَّنمية الب�شرّية لعام 2006 ُيطاِلب 

بتوفير 20 ليتًرا من الماء النظيف يوميًّا 

للجميع كَحقٍّ من حقوق الإن�شان
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وثيقة  ب�شورٍة  الّتعاُوُن  بياناِته  على  ِلعين  الُمطَّ التقرير 

على  الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير  ل  الّتوا�شُ ي  اخِت�شا�شيِّ مع 

لع على  رة )للطِّ اأفَعل ا�شتراتجّيٍة ممكنة للمنا�شَ ع  و�شْ

تقرير  اإع��داد  عملّية  اإلى  ال�شتراتيجّية  اإدخ��ال  تفا�شيل 

9(. ويجب  3.5 والملحق  التَّنمية الب�شرّية، راجع الإطار 

وما  التقرير  اإط��لق  ن�شاطات  في  العمُل  ه��ذا  اْنعكا�ُس 

�شّيما  ل به، ل  التوا�شُ ن�شاطات  اإطلقه، وكذلك في  بعَد 

النواحي التالية.

ة
ّ
 الر�شائل الأ�شا�شي

ُ
تطوير

دعُم  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  ب��ي��ان��ات  ل��خ��ب��راء  ينبغي 

الجهود المبذولة ل�شياغة ر�شائَل اأ�شا�شّيٍة ملئمة لجميع 

ركاء والجهاِت الم�شتهَدفة. وقد َي�شمل هوؤلِء ال�شركاُء  ال�شُّ

ورا�شمي  ولّية؛  والدَّ الوطنّيِة  الإح�شائّيِة  الهيئات  لي  ممثِّ

ين؛ والأو�شاَط الأكاديمّية، و�شرائَح  حفيِّ ال�شيا�شات؛ وال�شّ

�شة؛ والأق�شاَم  المجتمع المدني، بما فيها الجماعاُت المهمَّ

لَنْقل  ا  ج��دًّ ق��وّي��ًة  و�شيلًة  تكون  اأن  ال��خ��رائ��ط  ��ع  ُو���شْ ف��ي 

بيانّيٍة  ر���ش��وٍم  م��ن  تف�شيًرا  اأ���ش��ه��ُل  لأّن��ه��ا  المعلومات، 

فافّية ا�شتنتاجاِت  اإح�شائّيٍة كثيرة، كما ُيمكنها تعزيُز �شَّ

البيانات وُفَر�ِس الو�شول اإليها. وعلى نحٍو خا�ّس، ت�شتطيع 

الخرائُط اأن ُتظِهر التَّفاُوتاِت بو�شوٍح �شارخ )راِجع ال�شكل 

�شوِم البيانّيِة  3.2(؛ كما ُيمكن الجمُع بين الخرائط، والرَّ

الإح�شائّية، والجداول، والنُّ�شو�ِس ال�شتق�شائّية.

ات الإطالق 
ّ
البياناُت في ا�شتراتيجي

والتَّوا�ُشل

ن مجموعُة اأدوات تقرير التَّنمية الب�شرّية )الف�شُل  َتت�شمَّ

الأمم  لبرنامج  التِّ�شالت  اأدوات  ومجموعُة  ال�شاد�س( 

والأدوات  للو�شائل  ًل  ُمَف�شَّ و�شًفا  الإنمائي  المتحدة 

ل  التَّوا�شُ جهود  من  كجزٍء  البيانات  با�شتعمال  ة  الخا�شّ

فريق  اأع�شاء  على  يتعّين  بداية،  وكُنقطِة  رة.  والمنا�شَ

 
ُ
م

ْ
ةُ الدومينيكان: ر�ش

ّ
ال�شكل 3.2: جمهوري

لقيح ب التَّ
َ
خريطة الَفوارق في ِن�ش

َعت خريطٌة لِن�َشب  لتوجيه ر�شالٍة وا�شحة عن الّتفاُوتات، ُو�شِ

التَّلقيح �شدَّ الُخناق وال�شاهوق والَكزاز َتظهر فيها الأقاليُم، 

ق جميُع الأقاليم،  ودوائُر دوَن وطنّيٍة اأكثُر تف�شيًل. وُتحقِّ

با�شتثناء واحٍد، ِن�َشًبا ل َتقّل عن 90 في المئة للُجرعة الأولى 

من اللَّقاح الثُّلثي )خ.�س.ك(؛ لكّن ال�شورَة تتغّير على 

الم�شتوى دوَن الإقليمّي. فالإقليُم الأّوُل والثالث، على �شبيل 

�َشب دوَن الإقليمّية  المثال، ُيظهِران تفاُوتاٍت وا�شعًة في النِّ

للتَّلقيح، الأمُر الذي ُي�شير اإلى اأّن بع�َس المناطق َتنجح اأكثَر 

خرى.
ُ
من مناطَق اأ

الم�شدر: تقدمٌة من Deborah Balk )جامعة كولومبيا(،

 

ولّي(، Maria Muniz )جامعة كولومبيا(. Uwe Deichmann )البنك الدَّ

ّية وائرالأقاليُم ال�شحِّ الدَّ

خ.�س.ك 1

خ.�س.ك 2

خ.�س.ك 3

ِن�َشُب التلقيح في 

جمهورّية الدومينيكان

اأقلُّ من

نٌة �شغيرة عيِّ

ّية حدوُد الأقاليم ال�شحِّ

حون % ملقَّ
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للتَّنمية  العاِجلة  رورَة  ال�شَّ د  ُتوؤكِّ التي  البيانات  اأقوى  من 

عات الم�شتقبلّية - ُيمِكن  الب�شرّية تلك الناتجُة عن التوقُّ

ا لو�شائل الإعلم التي  اأن تكون هذه البياناُت جّذابًة جدًّ

تبحث دائًما عن ُوجهات نظٍر مختلفٍة ت�شترعي النتباه. 

 2006 العالميُّ لعام  الب�شرّية  التَّنمية  فقد ت�شّمن تقريُر 

عاٍت م�شتقبلّيًة عن اأعداد الأطفال الذين ُيمكن اإنقاُذ  توقُّ

ُفَر�ٍس  ل�شمان  اإ�شافّية  ُتتَّخذ خطواٌت  لو  ما  في  حياتهم 

يٍّ اآِمنة.  اأف�شَل للح�شول على مياٍه وخدماِت �شْرٍف �شحِّ

ا  1.8 مليون طفٍل يموتون �شنويًّ اأّن  التقريُر كيف  وو�شف 

يَّ لوَفيات الأطفال 
بِفْعل الإ�شهال، ما يعني اأّن الرقَم الكلِّ

مدينَتيْ  �شّكان  مجموَع  ُيعاِدل  العمر  من  الخام�شة  دون 

الَمرافق  وه�شا�شُة  ثة  الملوَّ فالمياُه  ون��ي��وي��ورك.  لندن 

لن مًعا القاتَل الثاني للأطفال في العالم. ّية ُت�شكِّ ال�شحِّ

والأم��ِم  الإنمائي،  المتحدة  الأم��م  برنامج  من  خ���رى 
ُ
الأ

المتحدة، والمنظومِة الإنمائّية الّدولّية الأو�شع نطاًقا. وكما 

يجب  ذاِته،  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  ن�ّس  مع  الّتعاُمل  في 

الب�شرّية  للتَّنمية  الملئمة  البيانات  اختيار  على  الحر�ُس 

رة. ة، لَتقوية ر�شائل المنا�شَ بعنايٍة، وتقديِمها بُو�شوٍح وِدقَّ

ل مع و�شائل الإعلم 
ُ
عام ٍة للتَّ �شياغةُ خطَّ

ُة الّتعاُمل مع و�شائل الإعلم اإْطلَع ُعموم الّنا�س  ه خطَّ ُتوجِّ

ناتها،  ُمَكوِّ اأه��مِّ  ومن  ئي�شّية.  الرَّ والبيانات  �شائل  الرَّ على 

على  لع  )للطِّ التَّقرير  اإط��لِق  قْبل   
ُ
اأ ُيَهيَّ �شحفّي  َمَلفٌّ 

للتَّنمية  ين  ال�شِّ تقرير  من  ماأخوٍذ  �شحفّي  لَبياٍن  َنموذج 

م  اأن ُيقدِّ 10(. ويجب  2005، راِجع الُملَحق  الب�شرّية عام 

حفّي ر�شائَل وبياناٍت �شهلَة الَفْهم َت�شَرح ب�ُشرعٍة  الَمَلفُّ ال�شّ

َتو�شياِت تقارير التَّنمية الب�شرّية ب�شاأن ال�شيا�شات - 

وبياناٍت  للتَّقرير،  ا  �شً ُملخَّ النُُّمّوذجيُّ  الَمَلفُّ  َي�شمل 

الجمهور  من  مختلفة  فئاٍت  اإل��ى  هًة  موجَّ �شحفّيًة 

ل ر�شائَل مختلفًة من تقرير التَّنمية  الم�شتهَدف ُتف�شِّ

الأدوات  مجموعة  في  ها  ُن�شو�شُ ع  )ُتو�شَ الب�شرّية 

فيها(،  ع  ُي��وزَّ اأو  اإليها  ُير�َشل  التي  الأمكنة  بح�َشب 

ولئحًة بالأ�شئلة التي َيكثر طْرُحها مرَفقًة بالإجابات 

البياناِت  عن  ُنَبًذا  تت�شّمن  وقائَع  و�شحيفَة  منها، 

اأقرا�َس  اأو  جًة  مدمَّ ا  اأقرا�شً و/اأو  وال�شتنتاجاِت، 

ڤيديو رقمّيًة تحتوي على هذه المعلومات.

عن  تختلف  �شحفّي  ملفٍّ  كلِّ  محتوياِت  اأّن  وُرْغ��م 

التي  دة  البياناِت المحدَّ فاإّن بع�َس ق�شايا  �شواها، 

َي�شمل  عليها  وَء  ال�شَّ ُت�شلِّط  اأن  الَملّفاُت  ت�شتطيع 

وتحليَل  التجديدّية،  والُم�شوح  الأب��ح��اث  نتائَج 

ناِتها، وتناُق�شاِت  بَة ومكوِّ َة الُمركَّ التِّجاهات، والأدلَّ

فَة العاك�شَة للتفاُوتات.  البيانات، والبياناِت الُم�شنَّ

والثاني، من واجب  الأّوِل  الف�شَلْين  ُذكر في  وكما 

ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية اإ�شافُة بياناٍت نْوعّيٍة 

المطروحة:  للق�شايا  الإن�شاني  الجانَب  ُتظِهر 

اإفرادّية،  درا�شاٍت  من  ومقتَطفاٍت  اقتبا�شاٍت  مْثل 

Lومفاهيَم، وُم�شوٍح، اإلخ...
is

a 
H

am
m

er
sh

ai
m

b,
 A

IG
A

 w
w

w
.a

ig
a.

or
g/

in
eq

ua
lit

y-
m

at
te

rs



92

ة وقواعِد البيانات 
ّ
 المواقع الإلكتروني

ُ
دعم

ة
ّ
الّتفاُعلي

الّتفاُعلّيُة  البياناِت  وق��واع��ُد  الإلكترونّية  المواقُع  ُتَعّد 

المواقُع  هذه  تحظى  وعندما  ل.  الّتوا�شُ اأدوات  اأنفع  من 

المعلومات  ن�ْشَر  َتدعم  فاإّنها  جّيدة،  ب�شيانٍة  والقواعُد 

اأّن  فمع  وعْبَرها.  البلدان  رة �شمَن حدود  المنا�شَ وموادِّ 

لكّنها  النا�س،  لجميع  رٍة  متوفِّ غيُر  الإلكترونّية  الموارَد 

رٌة للآلف، واأحياًنا للمليين من الب�شر الذين قد ل  متوفِّ

نون من الح�شول على ُن�َشٍخ وَرقّيٍة من التقرير والموادِّ  يتمكَّ

خرى 
ُ

الم�شاِندة له. وفي ُو�ْشع و�شائل الإعلم ومجموعاٍت اأ

رة ا�شتخداُم هذه المواقع لموا�شلة جهود  معنّيٍة بالمنا�شَ

المبا�شر  رِة  المنا�شَ عمَل  يتعّدى  ما  في  �شد  والرَّ الإبلغ 

الذي تقوم به ِفَرُق تقارير التَّنمية الب�شرّية.

بياناِت  اإي�شال  على  ُت�شاِعد  اأن  التقرير  ِف��َرُق  ت�شتطيع 

التَّنمية الب�شرّية اإلى المواقع الإلكترونّية التابعِة لمكاتب 

الآَخرين،  يَن  الحكوميِّ ركاِء  وال�شُّ الوطنّيِة،  الإح�شاء 

المتحدة  الأم���م  وب��رن��ام��ِج  المدني،  المجتمع  وهيئاِت 

والو�َشط  المتحدة  الأمم  من  اآَخرين  و�ُشَركاَء  الإنمائي، 

باإتقاٍن  مُة  مَّ الُم�شَ هي  فّعالّيًة  المواقع  واأكثُر  ول��ّي.  ال��دَّ

وظائَف  التقارير  ِف��َرُق  وَت�شتخدم  بانتظام.  ثُة  والمحدَّ

والبريِد  الإْنَتْرَنتّية،  النقا�س  كمْنتديات  مختلفة  تفاُعلّيًة 

الإلكتروني، واآلّياِت ا�ْشِتقاء الآراء والتعليقات، والخرائِط 

وامتحاناِت  ��ب��ك��ة،  ال�����شَّ ع��ل��ى  لل�شتح�شار  ال��ج��اه��زِة 

والبرامِج  واب/الخطاأ،  ال�شَّ اأو  دة  المتعدِّ الختيارات 

بم�شاهدة  للم�شتخِدمين  ت�شمح  التي  المِرَنة  الحا�شوبّيِة 

عة من مجالت البيانات وتوليِد  تقاريَر عن مجموعٍة متنوِّ

تقاريَر مماثلة )راِجع الإطار 3.6(.

الإمكانيات  من  التاّمة  لل�شتفادة  خ��رى 
ُ
الأ الو�شائل  من 

بينها  بُط  الرَّ الب�شرّية  التَّنمية  بيانات  رة في مواقع  المتوفِّ

ا
ًّ
ا�شِة �شيا�شي

ّ
ةُ لمجابهة الق�شايا الح�ش

ّ
الُجهوزي

يتعّين على ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن تكون جاِهزًة 

متعلِّقٍة  �شيا�شّية  ح�شا�شّيٍة  ذاِت  ق�شايا  م��ع  للتعاُمل 

بالبيانات على امتداد فترة اإعداد التقرير، ل �شّيما خلل 

ومتابعِته.  التقرير  باإطلق  ُتحيط  التي  روة  ال��ذُّ فتراِت 

دليل  ل�شرح  ج��اِه��زًة  ال��ِف��َرق  ك��ْوَن  ذل��ك  يعني  ما  وكثيًرا 

َفواِرَق  واأيِّ  وُن��زوًل،  عوًدا  �شُ واتِّجاهاِته  الب�شرّية  التَّنمية 

خرى 
ُ
ولّية. وقد ت�شمل موا�شيُع اأ بين البيانات الوطنّية والدَّ

والبيانات  التِّجاهات  تحليل  نتائَج  عاّمة  ح�شا�شّيٍة  ذاُت 

والبياناِت  الّلم�شاواة،  من  مرتفعًة  درجاٍت  ُتظِهر  التي 

فَة التي َتك�شف ق�شوَر �شيا�شاٍت �شابقٍة اأو راهنة. الُم�شنَّ

التَّنمية  تقارير  ِف��َرق  اأف��راُد  ز  ُيجهِّ كي  عديدٌة  و�شائُل  ثّمَة 

ينبغي  حيُث  الق�شايا،  ه��ذه  لمجابهة  اأنُف�َشهم  الب�شرّية 

لأفراد الِفَرِق الحر�ُس على الجتماع مع را�شمي ال�شيا�شات 

ين بالمو�شوع و�ُشركاَء اآَخرين قبل فترٍة مديدة من اأن  المعنيِّ

ُد  َتخرج اإلى العلن موادُّ ُيحتَمل اأن تكون ِخلفّية. وعليهم التاأكُّ

ْوا  من اأّن جميَع الناِطقين با�ْشمهم، بمن فيهم الخبراء، تلقَّ

وملحظاٍت  اأ�شئلٍة  مع  للتعاُمل  جاِهزين  واأ�شبحوا  تدريًبا 

ين و�شواهم  انتقادّية قد َت�شدر عن و�شائل اإعلٍم اأو �شيا�شيِّ

في اأثناء اإطلق التقرير والمنا�شباِت المرتبطة بالمتابعة. 

و�شهلَة  موَجزًة  �شروًحا  حفّية  ال�شّ الَمّلفات  ت�شميُن  وُيمكن 

ولإنقا�س  للح�شا�شيات.  اإث��ارًة  الموا�شيع  لأكثر  المتابعة 

احتمالِت اإ�شاءة تف�شير البيانات، ت�شتطيع ِفَرُق التقارير اأن 

ط لعْقد حلقاٍت درا�شّية وجل�شاِت نقا�ٍس للمتابعة. ُتخطِّ

رة على المدى الأطول �ُس المنا�شَ
َ
ُفر

ون�شاطاِت  للُقدرات،  الم�شتمّر  التطوير  اإل��ى  بالإ�شافة 

اإطلق التقارير وما بعَدها، يتعّين على ِفَرق التقارير اأن 

ل والتِّ�شالت  رة والتَّوا�شُ ا في مبادرات المنا�شَ ر اأي�شً ُتفكِّ

يانُة  وال�شِّ الت�شميُم  ذلك  في  بما  الأط��ول،  المدى  على 

التَّنمية  و�شبكاِت  البيانات  وقواعِد  الإلكترونّية  للمواقع 

الب�شرّية، ودْعُم مناهِج تعليم التَّنمية الب�شرّية، واأيُّ ُفَر�ٍس 

رة المعتِمدة على البيانات. خرى للمنا�شَ
ُ
محتَملٍة اأ

"اإن كنَت ذا معرفة، فا�ْسَمح لالآَخرين باإيقاد 
�ُسموعهم من ]�ُسعلِتها[".

–Margaret Fuller (http://womenshistory.about.com/od/

quotesia/margaret_fuller.htm)
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اإنمائّيٍة وطنّية في اأدواٍت مْثل اأوراِق ا�شتراتيجّية تخفي�س 

ت�شغيُل  الممكن  ومن  الب�شرّية.  التَّنمية  وتقاريِر  الفْقر 

خ�شّية،  ال�شَّ الَحوا�شيب  اإْنُفو«، في  قاعدة معلومات »دْڤ 

اأو �شبكاِت الإْنَتْرَنت المح�شورة، اأو �شبكِة الإْنَتْرَنت. 

التَّنمية  تقارير  مع  لَيتكاَمل  ب�شهولٍة  ظاُم  النِّ هذا  َيتكّيف 

البيانات.  منظومات  من  اإلكترونّي  بمخزوٍن  الب�شرّية 

ُتتيح للم�شتخِدمين  ظام  ُن�َشٌخ اخت�شا�شّيٌة من النِّ وُتوَجد 

الوطنّية  البيانات  لإدارة  جديدة  ُنُهًجا  رين  والمنا�شِ

ّية  وكمِّ �َشْرِدّيٍة  معلوماٍت  مع  جْنٍب  اإلى  جْنًبا  وتوزيِعها، 

 .3.8 الإط���ار  )راِج���ع  الب�شرّية  للتَّنمية  تحليَلها  َتدعم 

موِقَع ُاْن��ُظ��ر  المعلومات،  م��ن  م��زي��ٍد  على  وللح�شول 

 

.)www.devinfo.org

ة
ّ
نمية الب�شري  �شبكات التَّ

ُ
تطوير

ِمن اأْفَعل الو�شائل لَتناُقل �شيا�شات التَّنمية الب�شرّية �شْمَن 

البلدان والمناطق وعْبَر حدودها َت�شاُرُك �شبكاٍت محلِّّيٍة 

وفي  الب�شرّية.  التَّنمية  لبياناِت  الرئي�شّيِة  القواعد  وبين 

ا�شتخداُم  و�ُشركائها  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِفَرق  ُو�ْشع 

قواعد البيانات الوطنّيِة الموجودة اأو تعديُلها، اأو ا�شتخداُم 

تطويُر  اأو  عالميًّا،  رِة  المتوفِّ البيانات  قواعد  من  المزيد 

تركيب  على  العمُل  اأو  ة،  الخا�شّ الجديدِة  بياناتها  قواعِد 

خليٍط من هذه الِخيارات. وكثيًرا ما يعني ذلك تخطيًطا 

لعملّيٍة اأطوَل اأجًل قد تمتّد اإلى ما بعَد الإطار الزمني لبع�س 

دْورات تقرير التَّنمية الب�شرّية )راِجع الإطار 3.7(. 

على  مثاٌل   )DevInfo( التَّنمية[  ]معلوماُت  اإْنُفو«  »دْڤ 

لقاعدة معلوماٍت ذاِت غاياٍت عاّمة  ٍر عالميًّا  نظاٍم متوفِّ

وترتيِبها  الب�شرّية،  للتَّنمية  راٍت  موؤ�شِّ لَجْمع  مٍة  مَّ ُم�شَ

لم�شاعدة  ظاُم  النِّ هذا  وُي�شتخَدم  ها.  وعْر�شِ وتوزيِعها 

فيما  للأْلفّية،  التَّنمية  اأه��داف  مراقبة  على  الحكومات 

في  الّتغيُّرات  رِة  ومنا�شَ ال�شتنتاجات  لن�ْشر  مْنبًرا  ر  ُيوفِّ

راٍت  ظام لَي�شمل موؤ�شِّ ا تعديُل النِّ ال�شيا�شات. وُيمكن اأي�شً

باأْولِوّياٍت  مرتِبطٍة  اأه��داٍف  ُط��َر 
ُ
واأ الُم�شتخِدُم  دها  ُيحدِّ

دة على برامج البيانات الحا�ُشوبّيِة التَّفاُعلّية برنامُج »چاپ-ماْيْنَدر« ]المهَتمُّ بالفجوات[ الذي َي�شتخدمه  من الأمثلة الجيِّ

 .)http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/data/animation.cfm :الموقُع الإلكتروني لتقرير التَّنمية الب�شرّية )راِجع

ُيمكن للم�شتخِدم اأن َيجد - وَيفهم ب�شهولٍة - اأنواًعا مختلفة من المعلومات الخا�شِة بالتَّنمية الب�شرّية بوا�ِشطة مزيٍج من 

ا ا�شتعماُل  رّيِة الُمذِهلة والِخيارات الّتفاُعلّية. وفي ُو�ْشع ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية الوطنّيِة والإقليمّيِة اأي�شً التَّظهيرات الَب�شَ

.)www.gapminder.org :هذا البرنامج )راِجع

حِيي البيانات
ُ
« )GAP-MINDER( ي

ْ
ْنَدر

ْ
 برنامج »چاب-ماي

الإطار

3.6

وفياُت الأطفال )%( وفياُت الأطفال )%(

�شيراليون

موري�شيو�س

اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء

ولر الأميركي ولر الأميركين�شيُب الفْرد من الناتج المحليِّ الإجمالّي بالدُّ ن�شيُب الفْرد من الناتج المحليِّ الإجمالّي بالدُّ

التَّباُيناُت في ال�شّحة 

خل بين البلدان  والدَّ

اأكثُر منها بين 

الأقاليم .



94

بكاُت  ووطنّيٍة واإقليمّية في البيانات والتحليلت. وهذه ال�شَّ

التِّ�شال  لَتباُدل  المعهودة  الأدوات  من  نطاًقا  اأو���ش��ُع 

َت�شمل  اإْذ  كثيرة؛  اأحياٍن  في  ت�شتخدمها  التي  والمعرفة 

المجموعَة الكاملة ل�ُشركاء تطوير تقرير التَّنمية الب�شرّية، 

وخبراِتهم الحقيقّيَة وممار�شاِتهم الح�شنَة في العمل الذي 

ونه في حياتهم العملّية. وهناك ب�شعُة اأمثلٍة على هذه  ُيوؤدُّ

بكات، منها �شبكة »راڤي�ْشتا« )Revista( من اأميركا  ال�شَّ

اللتينّية، و�شبكُة التَّنمية الب�شرّية في الفيليپين، وال�شبكُة 

و�شبكُة  الب�شرّية،  التَّنمية  تقارير  لإح�شاءات  العالمّيُة 

تطوير التَّنمية الب�شرّية.

 البيانات والموادِّ للتعليم
ُ
توفير

ر ِفَرُق تقارير التَّنمية الب�شرّية في  من ال�شروريِّ اأن ُتفكِّ

ور�شاِئلها  الب�شرّية  التَّنمية  بيانات  اإدخ��ال  اإل��ى  عوة  الدَّ

�شاِت  والموؤ�شَّ للمدار�س  التعليمّية  والكتِب  المناهج  في 

لتعزيز  الأَجل  طويلِة  جهوٍد  من  كجزٍء  خ��رى 
ُ
الأ التَّرَبوّيِة 

الب�شرّية  التَّنمية  دْعم  على  والإقليمّية  الوطنّيِة  الُقدرات 

)راجع الإطار 3.9(. وقد �شانَدت بلداٌن كثيرة مبادراٍت 

المدار�س  ف��ي  الب�شرّية  التَّنمية  مو�شوع  ع��ن  تعليمّيًة 

ومراكِز  العليا،  الدرا�شات  وَدْوراِت  والُكلِّيات،  الثانوّية، 

ين، والكلِّيات الع�شكرّية. ففي  فين الحكوميِّ تدريب الموظَّ

كولومبيا، �شاَند برنامُج الأمم المتحدة الإنمائيُّ و�شركاوؤه 

في تقرير التَّنمية الب�شرّية »المدر�شَة الفترا�شّيَة للتَّنمية 

يجري  الأردن،  وف��ي  بالنَّجاح.  لها  الم�شهوَد  الب�شرّية« 

في  الماج�شتير  م�شتوى  على  درا�شيٍّ  لبرنامج  الإع���داُد 

التَّنمية الب�شرّية، وحقوِق الإن�شان، وق�شايا القيا�س ذاِت 

ال�شلة، بالتَّعاون مع جامعة پاڤيا الإيطالّية.

ِخياراٌت اأُخرى

مجاٌل  و�شركائهم  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِلفَرق  ر  َيتوفَّ

رْحٌب للبتكار والإبداع في ُطُرق ا�شتخدام بيانات التَّنمية 

ل والتِّ�شالت. واإذا ُوِجد ما  رة والتَّوا�شُ الب�شرّية للمنا�شَ

يكفي من الوقت والموارد الب�شرّية والمالّية، ل تعود هناك 

رة  حدوٌد ِلما ُيمكُن التفكيُر فيه من اأنواٍع لأعمال المنا�شَ

الإطار

3.7

من الأمثلة الممتازة لقاعدة بياناٍت في التَّنمية الب�شرّية، 

رٍة وطنيًّا، اأطل�ُس التَّنمية الب�شرّية في البرازيل الذي  مطوَّ

َن في عام 1998، ثم �شدَرت عنه طبعٌة جديدة في  ُد�شِّ

ّكاني  عام 2003 احتَوت على بياناٍت من الإح�شاء ال�شُّ

جِرَي في عام 2000. وُيتيح الأطل�ُس مقاَربًة 
ُ
الذي اأ

دَة الأبعاد لقيا�س التَّنمية الب�شرّية بتوفيره مجموعًة  متعدِّ

رات عن اإمكانّية الح�شول على الخدمات  من الموؤ�شِّ

الأ�شا�شّية، وعن الإنجاِز التعليمي والفئات الجتماعية 

خرى.
ُ
ال�شعيفة، وق�شايا اأ

غير اأّن تجميَع 

قاعدٍة �شخمة 

للبيانات لي�س 

كافًيا، اإْذ يتعيَّن 

َتوافُر اأدواٍت ُت�شاِعد 

النا�َس على فْهم 

رة  البيانات وا�شتعماِلها ب�شورٍة اأف�شَل، من اأجل المنا�شَ

ا  ن برنامٌج حا�شوبيٌّ ُمَفْهَر�ٌس ُجغرافيًّ خرى. وُيوؤمِّ
ُ
وغاياٍت اأ

�شهولَة ا�شتعمال قاعدِة بيانات الأطل�س التي تحتوي الآَن 

ر ِلما َيزيد على 5500 بلدّيٍة  على اأكثَر من 200 موؤ�شِّ

برازيلّية. وكان لهذا البرنامج دوٌر رئي�شيٌّ في نجاح 

الأطل�س بَدْعمه ا�شتف�شاراٍت م�شَهبًة واإعداِده خرائَط 

َموا�شيعّيًة، و�شحائَف للوقائع، وُر�شوًما بيانّيًة تدرُّجّية، 

فّيًة. طاٍت للعلقات المتباَدلة، واإح�شائياٍت و�شْ ومخطَّ

ا، واْعُتِبر اإطلُقه الأّوُل  كان وْقُع هذا الأطل�ِس كبيًرا جدًّ

َمْعَلًما في اإر�شاء ديُمقراطّية المعلومات. وُي�شتخدم 

طاق على جميع م�شتويات  الأطل�ُس اليوَم ب�شكٍل وا�شِع النِّ

الحكومة، وفي الأو�شاِط الأكاديمّية، والقطاِع الخا�س 

)ا�شتعانت �شركُة »جنرال ُموتوْرز« بالأطل�س لم�شاعدتها 

على اختيار موقٍع لبناء م�شِنعها الجديد(، والمجتمِع 

ر الأطل�ُس في هذه الأثناء لُي�شِبح  المدني. وقد تطوَّ

ز على مناطق المدن  مجموعًة من المنَتجات التي ُتركِّ

الكبرى في البرازيل حيُث ُتقيم الأغلبّيُة العظمى من 

ت ُن�َشٌخ محلّية من  ِعدَّ
ُ
�شين لل�شعف. واأ ّكان المعرَّ ال�شُّ

ن اأو�شاَع التَّنمية  الأطل�س على م�شتوى الَبلِدّيات ُتبيِّ

واحي، منها ر�ِشيفي وَمناُو�س  الب�شرّية في الأحياء وال�شَّ

وبيلو هوريُزْنتي و�شلڤادور؛ فيما ي�شتمّر العمُل لإعداد 

ن�شخٍة من الأطل�س لمدينة �شاْو پاولو اأكبِر مدن البرازيل.

.www.pnud.org.br/atlas/instalacao/index.php :الم�شدر

تيح اإر�شاَء 
ُ
 ي

ٌ
البرازيل: اأطل�ص

ة المعلومات
ّ
قراطي

ُ
ديم
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التَّنمية  ت��ق��ري��ر  ف��ي  ن�����ش��ُره��ا  ُي��م��ك��ن  اأن  م��ن  اأط����وَل 

الب�شرّية؛

الِخياراُت  وت�شمل  الب�شرّية.  التَّنمية  ببيانات  المتعلِّقِة 

خرى:
ُ
الأ

لًة تت�شّمن درا�شاٍت اأ�شا�شّيًة وبياناٍت  �مطبوعاٍت منف�شِ �•

َلت برنامَج  خرى وعدَّ
ُ
حَذت اأوغندا حْذَو بلداٍن عديدٍة اأ

»دْڤ اإْنفو« لمتابعة بيانات التَّنمية الوطنّية واأْولِوياِتها. 

و�شاعدت عملّيُة َتباُدل معلوماٍت في عام 2005 تقريَر التَّنمية 

الب�شرّية الأوغْندي وبرنامَج »اأوغْندا اإْنفو« )معلومات اأوغندا( 

على تقوية موارد البيانات لديهما.

.www.ugandainfo.co.ug :الم�شدر

ة
ّ
تنا�شب مع الحتياجات الوطني

َ
ل »دْڤ اإْنُفو« لي عدِّ ُ

»اأوغندا اإْنفو« ي
الإطار

3.8

افتتح مكتُب برنامج الأمم المتحدِة 

الإنمائيُّ في كازاخ�شتان عاَم 2002 

دورًة درا�شّية عن التَّنمية الب�شرّية في 

جامعة القت�شاد الكازاخّية. وا�شتهدف 

الم�شروع تنميَة الُقدرات الوطنّية عْبر 

معارَف ومهاراٍت جديدة في قيا�س 

ال�شيا�شات العامة المرتِكزة على ال�شاأن 

الإن�شاني، وتحليِلها، وتطبيِقها. 

ين  بين جامعيِّ بداأ الم�شروُع بتاأهيل مدرِّ

في جامعة مو�شكو الحكومّية في رو�شيا، 

وتطويِر منهٍج درا�شيٍّ وكتاٍب تعليمّي في 

ماّدة التَّنمية الب�شرّية، وتطبيِق نموذٍج 

�شِدر 
ُ
را�شّية. واأ ورة الدِّ اختباري للدَّ

الكتاُب التَّعليمي باللُّغة الكازاخّية 

و�شّية  �شمّية( واللُّغِة الرُّ )الّلغِة الرَّ

ل بين الفئات الإثنية(.  )ُلغِة التَّوا�شُ

www.undp.kz/library_of_ :راجع(

.)publications/start.html

م الم�شروُع دوراٍت درا�شّيًة  بعد ذلك نظَّ

خرى، �شامًل 
ُ

�شْيفّيًة �شنوّية لجامعاٍت اأ

خرى من كازاخ�شتان. وفي 
ُ
الأجزاَء الأ

عام 2004، وافقت وزارُة التعليم على 

را�شّية كمنهٍج اختيارّي؛  ورة الدِّ الدَّ

وهو منهٌج يجري الآَن تدري�ُشه في نحو 

60 جامعًة على م�شتَوْيين مختلَفْين 

)البكالوريو�س والماج�شتير(، و�شْمن 

عة )القت�شاد،  اخت�شا�شاٍت متنوِّ

ال�شوؤوِن الجتماعّية، الق�شايا البيئّية، 

ْقنّية، اإلخ.(. المجالِت التِّ

اإدراًكا للفتقار اإلى موادَّ تعليمّيٍة عن 

التَّنمية الب�شرّية في اللُّغات المحلِّّية، 

روَن من جامعاٍت مختلفة  ع ُمحا�شِ جمَّ

َملفَّ قراءاٍت تمهيدّيٍة واختباراٍت 

في مو�شوع التَّنمية الب�شرّية باللُّغة 

و�شّية. ويَت�شّمن هذا الَملفُّ ترجماٍت  الرُّ

لدرا�شاٍت عن مفاهيم التَّنمية الب�شرّية؛ 

ًة للقيا�س؛ وبياناٍت وق�شايا  وق�شايا عامَّ

�شيا�شاٍت اأكثَر تحديًدا تتعّلق بالتَّنمية 

الب�شرّية في كازاخ�شتان والمنطقِة 

را�شاُت  المحيطة بها. وت�شمل هذه الدِّ

موا�شيَع رئي�شّيًة مْثل النُُّمّو القت�شادي، 

وتخفي�ِس الفْقر، والأهداِف الإنمائّية 

للألفّية، وحقوِق الإن�شان وق�شايا 

الجنو�شة، والبيئة، والهجرة، والكوارث، 

والَعْوَلمة.

ويجري و�شع اللم�شات الأخيرة على 

تطوير موقٍع اإلكتروني للتَّنمية الب�شرّية 

ُيتيح الو�شوَل اإلى جميع موادِّ الم�شروع، 

ورة الدرا�شّية،  بما في ذلك منهُج الدَّ

را�شّية  ورات الدِّ راُت الدَّ ومحا�شَ

يفّية، والكتاُب التَّعليمي، وَملفُّ  ال�شَّ

ر الموقُع  القراءات والختبارات. وُيوفِّ

منبًرا للتَّفاُعل بين الم�شتغلين في 

رين وخبراَء  التَّنمية الب�شرّية من محا�شِ

ومماِر�شين. ودعَم مكتُب برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائيُّ في كازاخ�شتان 

ا اإن�شاَء مركٍز للتَّنمية الب�شرّية  اأي�شً

ولة،  تحت اإ�شراف اأكاديمّيِة اإدارة الدَّ

ين ويتوّلى  ب م�شوؤولين حكوميِّ ُيدرِّ

ورات التعليمّية للتَّنمية  لحًقا تن�شيَق الدَّ

الب�شرّية في كازاخ�شتان.

الم�شدر: برنامُج الأمم المتحدة الإنمائيُّ في 

كازاخ�شتان.

كازاخ�شتان: الو�شوُل اإلى الجيل التالي من را�شمي ال�شيا�شات
الإطار
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لعمل  ًدا  جيِّ مثاًل   2005 عام  الب�شرّية  للتَّنمية  غواتيمال 

اإطاٍر  �شمَن  ال�شتراتيجّيُة  هذه  َعت  ُو�شِ وقد  رة.  المنا�شَ

زمنيٍّ من اأربع �شنوات، وا�شتملت في مرحلِة ما قبَل اإطلق 

التقرير على �شل�شلٍة من الموؤتمرات وور�شاِت العمل؛ في 

طاٌت لن�شاطاٍت  َعت لمرحلِة ما بعَد الإطلق مخطَّ حين ُو�شِ

تمتّد حتى بداية العمل على تقرير التَّنمية الب�شرّية التالي 

قيم احتفاٌل وطني واحتفالِن اإقليمّيان 
ُ
في عام 2007. واأ

لإطلق التقرير، تبعْتها عرو�ٌس في جميع مقاَطعات البلد 

الب�شرّية  التَّنمية  عن  ة  خا�شّ اأغنيٌة  َفت  لِّ
ُ
واأ  .22 وعدُدها 

مبادئ  عن  ث  تتحدَّ التقرير،  اإطلق  منا�شبة  في  مت  ُقدِّ

مول. الم�شاواة والتنوُّع والوحدة وال�شُّ

الوطنّيين  ركاء  لل�شُّ ال�شيا�شات  ب�شاأن  اإحاطٍة  �جل�شاِت  �•
ين؛ والإقليميِّ

خرى )راِجع الإطار 
ُ
رّيًة اأ ّيًة َب�شَ قاٍت ومنَتجاٍت فنِّ �ُمل�شَ �•

3.10(؛

تلك  فيها  بما  الأ�شا�شّية،  �شائل  للرَّ ب�شيطًة  �ملَّخ�شاٍت  �•
هُة اإلى ال�شباب؛ الموجَّ

رٍة َتجوب البلد،  �دْعَم اإنتاِج م�شرحياٍت، و»قوافِل« منا�شَ �•
وبرامَج اإذاعّيٍة وتلڤزيونّية، واأ�شرطِة ڤيديو ت�شتهدف 

الجمهوَر عاّمة، بما في ذلك الفئاُت التي قد ل َتعرف 

القراءَة والكتابة.

لتقرير  �����ش��الت  والتِّ رة  المنا�شَ ا�شتراتيجّيُة  م  ُت��ق��دِّ

قات اأن تجتذب  في ُو�شع المل�شَ

دة  النتباَه بتعبيرها عن اأموٍر معقَّ

رة.  َوٍر واأ�شكاٍل َمْرئّيٍة وموؤثِّ عْبر �شُ

وهذه المجموعُة الأ�شلّية من 

مها طوم چاْي�ْشَمْر  قات �شمَّ المل�شَ

)Tom Geismar( عبر »اآْيچا«، 

الجمعّيِة الحترافّية للت�شميم، 

ل�شالح مكتب تقرير التَّنمية 

الب�شرّية بمنا�شبة القمة العالمّية 

لعام 2005 واإطلِق تقرير التَّنمية 

الب�شرّية العالمي لتلك ال�شنة. وُتظِهر 

قاُت �شل�شلة »الّلم�شاواُة َتُهّم«  مل�شَ

حجَم التفاُوت ال�شائِد في العالم. 

ل  قت هذه المبادرُة بف�شْ وقد تحقَّ

اأع�شاء جمعّية »اآْيچا« الذين َيزيد 

عدُدهم على 16 األًفا، واأكثَر من 150 

جمعّيًة طّلبّية في مختلف اأنحاء 

العالم. )َتظهر على امتداد هذا 

قاٌت من هذه  الُكَتيِّب التمهيدي مل�شَ

رة  المجموعة كاأمثلٍة على المنا�شَ

الفّعالة بالبيانات(.

.www.aiga.org :الم�شدر

ًة
ّ
مل�َشقاٌت َتحمل ر�شائَل قوي

الإطار
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ر�ِشَلت ُن�َشٌخ من التقرير اإلى جميع البلديات البالغ عدُدها 
ُ
اأ

331 بلدّيًة ل�شتخدامها في وحدات التخطيط المحّلّية، 

ة،  والخا�شّ العاّمة  المكتبات  على جميع  ُن�َشٌخ  عت  ُوزِّ كما 

ة في مدٍن مختلفة. بالإ�شافة اإلى 20 مكتبًة تجارّيًة خا�شّ

�شات التنفيذّية التي �شدرت بالإ�شپانّية  علوًة على الملخَّ

من  مجموعٌة  ْنٍتجت 
ُ
اأ ماياِنّية،  ُلغاٍت  واأرب��ِع  والإنچليزّية 

الخرائط الُجدرانّية ُتظِهر دليَل التَّنمية الب�شرّية، وبياناٍت 

ُكُتٍب  علماُت  وُطبَعت  مقاطعة.  لكلِّ  وديموغرافّية  اإثنية 

راٌت اجتماعّيٌة اأ�شا�شّية، ودليُل التَّنمية الب�شرّية  عليها موؤ�شِّ

ثلثَة  التقرير  فريُق  واأع��دَّ  احت�شابه.  ومعاَدلُة  الوطنّي، 

ْجِرَيت ل�شالح التقرير، 
ُ
�شة اأ باٍت عن درا�شاٍت متخ�شِّ ُكَتيِّ

جة تت�شّمن التَّقريَر والكلماِت التي  اإلى جانِب اأقرا�ٍس ُمدمَّ

لِقَيت في احتفال الإطلق الر�شمّي، وفي اإطلق تقاريَر 
ُ
اأ

ا�ْشِتدللّية،  توجيهاٌت  و�شاعَدت  الب�شرّية.  للتَّنمية  خرى 
ُ
اأ

على  النا�َس  المحلِّّية،  التَّنمية  مجال�س  خلل  من  عت  ُوزِّ

ل ب�شهولٍة عبر الطبقات الكثيرِة للتقرير. وقد اأ�شبح  الّتنقُّ

كارلو�س  �شان  جامعة  في  نظامّيا  تعليميًّا  كتاًبا  التقريُر 

التي ُتعطي �شهادَة ماج�شتير في ماّدة التَّنمية الب�شرّية.

العديد  ل��دى  المتوافرة  ال��م��وارد  م��ح��دودّي��ة  اإل��ى  ن��َظ��ًرا 

المفيد  من  يكون  قد  الب�شرّية،  التَّنمية  تقارير  ِفَرق  من 

خول في �شراكاٍت للم�شلحة العامة مع  ي اإمكانّية الدُّ َتق�شّ

ُيمِكن  خرى 
ُ
اأ �شركاِت ت�شميٍم وت�شويق، وهيئاٍت مرموقٍة 

لدْعم  �شة  ُمخفَّ بكلفٍة  اأو  ُمقاِبل  بل  خدماِتها  م  ُتقدِّ اأن 

اأهداٍف اإنمائّيٍة اأكبر.

ة
ّ
المناداُة بقيا�ٍس اأف�شَل للتَّنمية الب�شري

على  َتحر�س  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  لِفَرق  ينبغي 

جْمع  لتح�شين  اقتراحاٍت  ال�شيا�شات  تو�شياِت  ت�شمين 

محليًّا  ال�شيا�شات،  في  وا�شتعماِلها  وتحليِلها  البيانات 

يلي:  بما  تو�شياٌت  تكون هناك  اإقليميًّا. وقد  اأو  ا  اأو وطنيًّ

ا�شتراتيجّيِة  اأوراق  مْثل  ا�شتراتيجّياٍت  بع�س  مراجعُة 

الميزانّية  �شاِت  ومخ�شَّ وال�شيا�شات،  الفْقر،  تخفي�س 

من  اأوُج��ًه��ا  ُتظِهر  خ��رى 
ُ
اأ وبياناٍت  اأدّل���ٍة  اإل��ى  الم�شتِندة 

على الّرغم من الّتراُبط والّتكاُمل بين تقارير التَّنمية 

الب�شرّية وتقاريِر اأهداف التَّنمية للألفّية، فاإّن لكلٍّ من 

َمَطْين وظائَف مختلفًة ت�شتجيب لحتياجات اإنمائّيٍة  النَّ

مت تقاريُر اأهداف التَّنمية للألفّية  مِّ مختلفة. فقد �شُ

م نحو الأهداف  اأ�شا�ًشا لزيادة الَوعي والإبلِغ عن التقدُّ

لِة بح�َشب الحتياجات  ْنَموّية للألفّية، الُمف�شَّ والغايات التَّ

الوطنّية. وُيمِكن ا�شتعماُل تقارير التَّنمية الب�شرّية 

للغر�س ذاِته، لكّنها ت�شتجيب من منظوٍر مثالي لمجموعٍة 

مختلفة واأو�شَع نطاًقا من احتياجات البيانات، والتحليل، 

رِة اأهداف التَّنمية  قا�ِس ب�شاأن ال�شيا�شات، ومنا�شَ والنِّ

يات  خرى من تحدِّ
ُ
للألفّية، بالإ�شافة اإلى مجموعٍة اأ

التَّنمية الب�شرّية ذاِت ال�شلة بالو�شع الوطنّي، بما فيها 

تلك التي تطالها اأوراُق ا�شتراتيجّيِة تخفي�س الفْقر 

خرى القطاعّيُة والعابرُة للقطاعات.
ُ
وال�شتراتيجّياُت الأ

د من التقريَرْين ِكَلْيهما اإطلُق نقا�ٍس وحْفُز اتِّخاذ  ُيق�شَ

ًدا لتوقيت الإطلق  اإجراءات. لذا، يجب التخطيُط جيِّ

والتَّرويج لر�شائل كلِّ تقرير، ل �شّيما عندما يكونان 

جاهَزْين في فترٍة زمنّيٍة واحدة. وقد تكون الحملُت 

الم�شتَركُة للتقريَرْين فّعالًة في بع�س الحالت، وقد يكون 

ُل المنا�شبَتْين ِلَلْفت  خرى ف�شْ
ُ
من الأف�شل في حالٍت اأ

النتباه اإلى ق�شايا التَّنمية الب�شرّية وتخفي�ِس الفْقر 

با�شتخدام بيانات التَّنمية الب�شرّية ومنا�شرِتها.

ثّمَة و�شائُل عديدٌة لتحقيق اأهداف التقريَرْين مع 

ال�شتفادة في الوقت ذاِته من طبيعتهما التَّكاُملّية 

�ُش�ُشهما الفكرّيُة الم�شتَركة، واإعداُدهما، 
ُ
من حيُث اأ

َرُتهما،  ُلهما، ومنا�شَ وبياناُتهما، واتِّ�شالُتهما، وَتوا�شُ

خرى المرافقِة لهما 
ُ
بالإ�شافة اإلى الن�شاطات الأ

ولمتاَبعِتهما بعد الإطلق.

وفي ُو�ْشع ال�شتفادة من اأْوُجه التاآُزر هذه اأن ُت�شاِعد ِفَرَق 

يات العملّية لمحدودّية  التقارير على التَّعامل مع التحدِّ

�شاتّية( والقيوِد  الموارد )المالّيِة والب�شرّية والموؤ�شَّ

راكات الإنمائّية وَتزيد  ز فّعالّيَة ال�شَّ خرى، فيما ُتعزِّ
ُ
الأ

ُفَر�َس تحقيق تاأثيراٍت لل�شيا�شات اأ�شدَّ قّوًة.

الم�شدر: برنامُج الأمم المتحدة الإنمائيُّ 2002.

البناُء على اأْوُجه الّتاآُزر مع تقارير 

ة
ّ
نمية للألفي اأهداف التَّ

الإطار

3.11
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ل المو�شوفِة اأعله،  رة والتَّوا�شُ با�شتخدام اأدواِت المنا�شَ

ومنها ا�شتعماُل �شفحات المواقع وال�شبكات الإلكترونّية، 

الإج���راءات  على  ال��ح��دود  عبَر  ركاء  ال�شُّ اإط���لُع  ُيمكن 

الم�شتخَل�شة  رو�ِس  والدُّ الب�شرّية  التَّنمية  لقيا�س  الفّعالة 

خرى 
ُ
اأ ومناطُق  بلداٌن  وت�شتطيع  منطقة.  اأو  بلٍد  �شْمن 

وا�شتعماِلها  وتحليِلها  البيانات  جْمع  تح�شين  اإلى  �شاعيٌة 

لل�شيا�شات اأن َت�شتفيد بتطوير مقايي�َس مماثلة.

ةُ المراقبة والّتقييم للبيانات 
ّ
عملي

ة بتقرير التَّنمية   الخا�شّ
ِ
رة والمنا�شَ

ة
ّ
الب�شري

الب�شرّية  التَّنمية  مجال  في  عديدة  م��ب��ادراٌت  اأ�شبحت 

ُقدراتهم،  وتقويِة  ِخياراتهم  تو�شيع  على  الّنا�َس  ُت�شاعد 

التَّنمية  تقارير  اإل��ى  ا  جزئيًّ ذل��ك  ف��ي  الف�شُل  وَي��رج��ع 

الّثغرات؛  ل�شدِّ  اإ�شافّية  ب��ي��ان��اٍت  وج��ْم��ُع  ال��ّلم�����ش��اواة؛ 

وتح�شيُن  التمويل؛  وزي��ادُة  الإح�شائّية  الُقدرة  وتعزيُز 

القوانين والأنظمِة المتعلِّقة بالحاجة اإلى اإلزامّية الإبلغ 

الب�شرّية  التَّنمية  بيانات  ودْمُج  المعلومات؛  والك�شف عن 

مناهج  م��ن  وغيِرها  الأك��ادي��م��ّي��ة  التَّدري�س  مناهج  ف��ي 

التَّوعيِة  حملت  لدْعم  البيانات  وا�شتخداُم  التَّدريب؛ 

التَّنمية  عمليات  عن  للبلغ  لة  الُمكمِّ والعملياِت  العامة 

)راِجع  للألفّية  التَّنمية  اأه��داف  تقارير  مْثل  الب�شرّية، 

الإطار 3.11(.

وبالنَّظر اإلى اأّن تقاريَر التَّنمية الب�شرّية ُتتيح فر�شًة نادرًة 

اإح�شائّيٍة  وُق���دراٍت  اإح�شاءاٍت  اإل��ى  بالحاجة  للّتذكير 

ُف�شلى، يتعّين على ِفَرق التقرير اأن ُتطاِلب �شراحًة بتلبية 

في  ُذِكر  وكما   .)3.12 الإط��ار  )راِج��ع  الحتياجات  هذه 

الب�شرّية  التَّنمية  تقريُر  ي�شتطيع  مثًل،  الثاني،  الف�شل 

واأكثَر  ببياناٍت جديدة  المطالبة  ُي�شاعد على تحريك  اأن 

بديلة  راٍت  موؤ�شِّ ا�شتخدام  عْبَر  الب�شرّية  للتَّنمية  �ُشموًل 

بة. وكُجزٍء من هذه الجهود، ُيناط  عند تفكيك اأدّلة مركَّ

هاّم  ا�شتراتيجيٌّ  دوٌر  المتحدة  للأمم  الُقْطرّية  بالِفَرق 

الوطنّية  الإح�شائّيِة  الُقدرات  تقوية  على  التَّ�شجيع  من 

وتن�شيِق جهود المانحين.

در�س تقرير ليبيريا للتَّنمية الب�شرّية عام 2006 مجموعًة 

من احتياجات تطوير الُقدرات الوطنّية، وارتَبط العديُد من 

تو�شياته بجْمع البيانات وا�شتخداِمها. ودعا التقريُر �شركاَء 

التَّنمية اإلى:

ذاِت  اإح�شاءاٍت  اإنتاج  على  الوطنّية  الُقدرة  �تقويِة  �•
م�شداقّية، وتحليِلها، وا�شتخداِمها؛

لتطوير المالّيِة  �شات  المخ�شَّ زيادِة  �•
ُقدرات المكتب الوطنّي للإح�شاء  

خرى، وتوجيِه 
ُ
والوكالِت الإح�شائّية الأ  

المعونة الإنمائّية في الوقت عيِنه نحَو  

م التَّنمية الب�شرّية؛ مراقبة تقدُّ  

المختلفة  الوكالت  بين  التَّن�شيق  •��زيادِة 

وتعزيِز التعاون مع المكتب الوطنّي للإح�شاء على 

ولّي بما يّتفق وخطَة عمِل  الم�شتوى المحليِّ والإقليميِّ والدَّ

مراك�س للإح�شاء عام 2004؛

خّطِة  ِع  وو�شْ لها،  خريطٍة  ور�ْشِم  البيانات  ُثغرات  �تحديِد  �•
قٌة بين الوزارات  ها بو�شائَل من بينها جهوٌد من�شَّ عمٍل ل�شدِّ

وائر الم�شاِركِة في اإح�شاءاٍت اجتماعّية م�شاِبهة؛ والدَّ

جْمع  م�شادر  امتداد  على  والَمْنهجيات  التَّعاريف  �توحيِد  �•
البيانات.

ويعمل فريُق تقرير التَّنمية الب�شرّية في ليبيريا و�شركاوؤه على 

مراقبة الجهود المبذولة لتنفيذ هذه التَّو�شيات عْبَر ن�شاطاٍت 

رِة والَبْرمجة. مختلفة في مجالت المتابعة والمنا�شَ

الم�شدر: تقريُر ليبيريا للتَّنمية الب�شرّية عام 2006.

ة
ّ
نمية الب�شري ليبيريا: تو�شيُع ُقدرات قيا�ص التَّ

الإطار

3.12

"ِق�ْس ما ُيمِكن قيا�ُسه، واجَعْل ما ل ُيقا�ُس قاباًل 
للقيا�س".

)Weyl 1959( چاليلي  –چاليلو 
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دة على الموقع الإلكتروني،  ر هذا التقريُر بُلغاٍت متعدِّ يتوفَّ

حفّية.  ال�شّ م��واّده  وَمَلفُّ  �شاُته  وملخَّ هو  اإنزاُله  وُيمكن 

ا قاعدَة بياناٍت وا�شعًة عن المتاَبعات  وَي�شّم الموقُع اأي�شً

الإذاع��ة  وهيئِة  تاْيمز،  ن��ي��وي��ورك  لجريدة  حفّية  ال�شّ

ْتِريْبُيون،  هيرالد  اإنترنا�شونال  وجريدِة  البريطانّية، 

َة  وثمَّ و�شْرِقها.  اأوروپ��ا  غ��ْرب  بلداِن  في  كثيرة  ُحٍف  و�شُ

الب�شرّية  بالتَّنمية  ٍة  خا�شّ بياناٍت  منظوماِت  اإلى  لٌت  �شِ

المواد  واأر�شيِف  الّتجارب،  وب��ّواب��ِة  المانحين،  وم���وارِد 

وما. ع �شعب الرُّ ة بو�شْ الخا�شّ

ونظًرا اإلى الَفواِرق الكبيرة بين الأو�شاع المحلِّّية للتَّنمية 

الب�شرّية وموا�شيِع تقارير التَّنمية الب�شرّية عْبَر الأقاليم 

راِت  الموؤ�شِّ د  ُيعدِّ واحد  نموذٍج  تقديُم  َي�شعب  و�شْمَنها، 

التي ُتقا�س بها نتائُج اأيِّ تقريٍر منفرد للتَّنمية الب�شرّية. 

لكّن على ِفَرق تقارير التَّنمية الب�شرّية اأن ت�شعى ب�شورٍة 

مجموعٍة  ك��ّل  على  الحا�شل  ال��وْق��ع  قيا�س  اإل���ى  ع��اّم��ة 

)اإقليمّي،  كّل م�شتًوى ذي �شلة  وعلى  التقرير  ا�شتهدفها 

تقارير  ل��ِف��َرق  وينبغي  محلّي(.  مقاطعاتّي،  ف��درال��ّي، 

رة  التَّنمية الب�شرّية تحديُد اأهداٍف للتاأثير في مرحلة مبكِّ

فتراٍت ق�شيرٍة  النتائج على  وتقييُم  الإعداد،  من عملّية 

جْمُع  ينبغي  كما  التقرير؛  اإطلق  بعد  وطويلة  طٍة  ومتو�شِّ

النماذُج  وَت�شمل  �شواء.  حدٍّ  على  ّية  وكمِّ نْوعّية  بياناٍت 

راٍت عديدًة، هي التالية: المطلوبة موؤ�شِّ

مرور  مع  المفاهيم  ا�شِتْق�شاءات  نتائج  في  لٌت  �تبدُّ �•
الزمن؛

�التَّ�شريعاُت المقتَرحة و/اأو المتبّناُة على اأي م�شتًوى؛ �•
في  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  ا�شتنتاجات  �ا�شتعماُل  �•

خرى؛
ُ
ٍة اأ مناق�شاٍت پرلمانّية اأو مناق�شاٍت عامَّ

الموارد؛ تخ�شي�س  في  �تحوُّلٌت  �•
�شاتّيٍة جديدة و/اأو اإحداُث تغيُّراٍت  �اإن�شاُء هيئاٍت موؤ�شَّ �•

في الهيئات الموجودِة فعًل؛

راكات القائمة؛ �ظهوُر �شراكاٍت جديدة و/اأو تقويُة ال�شَّ �•
ِة  ورات والبرامِج التعليمّية الخا�شّ �عدُد الطلب في الدَّ �•

بالتَّنمية الب�شرّية؛

الب�شرّية. وتجري حاليًّا مراَجعُة ا�شتراتيجّياٍت و�شيا�شاٍت 

اإقليمّية ووطنّيٍة ومحلّية لكي تحت�شن احتياجاِت الفقراء 

ا  اأي�شً وَي��ت��ّم  ُف�شلى.  ب�شورٍة  وَتعك�شها  والُم�شتبَعدين 

تبديُل اأْولِوّيات الميزانيات وما يتبع ذلك من تغيُّراٍت في 

وباتت  والت�شريع.  التوزيع،  اإعادة  واأنظمِة  �شات  المخ�شَّ

ه نحو اأْولِوياٍت اأكثَر ارتباًطا بالتَّنمية  اأمواُل المانحين ُتوجَّ

البارزة  الإع����لِم  و�شائل  تغطياُت  وُت��ن��ادي  الب�شرّية. 

كما  ال�شيا�شات  في  بتغيُّراٍت  المدنّي  المجتمع  وحملُت 

في التَّفكير.

الب�شرّية،  التَّنمية  لتقرير  ة  الم�شتمرَّ ورة  ال��دَّ من  كُجزٍء 

تاأثيراِت  ُتراِقب  اأن  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  لِفَرق  ينبغي 

رة والمتابعة للتقارير الراهنة وال�ّشابقة.  حملت المنا�شَ

ويجب على ِفَرق التقارير اأن َتنظر عبَر هذه الجهود اإلى 

بيانات  ا�شتخدام  ل  بف�شْ ممكًنا  تحقيُقها  اأ�شبح  نتائَج 

د المراقبُة نتائَج وا�شتجاباٍت  التَّنمية الب�شرّية. وفيما ُتحدِّ

في  الجاري  العمُل  ُيراَجع  اأن  ُيمكن  لل�شيا�شات،  جديدًة 

رة وما يتَّ�شل بها من متاَبعِة، لكي َترفد النتائُج في  المنا�شَ

نهاية الأمر عملّيَة اإعداد تقرير التَّنمية الب�شرّية التالي.

�شعب  عن   2003 لعام  الب�شرّية  التَّنمية  تقريُر  ِا�ْشتخدم 

رة  والمنا�شَ البيانات  في  ًفا  مكثَّ عمًل  وما/الغَجر  الرُّ

وما  وء على التفاُوتات التي تعانيها اأقّلّيُة الرُّ لت�شليط ال�شَّ

دوَر  ذل��ك  بعد  التقريُر  واأّدى  اأوروپ���ا.  �شرق  و�َشط  في 

الإلكترونّية  بكة  ال�شَّ على  منتًدى  لفتتاح  اإط��لٍق  ِة  ِمن�شَّ

المنطقة في  ومراقبِته  وما  الرُّ �شعب  ع  و�شْ مع  للتعامل 

 

موقع  م��ُة  م��ق��دِّ وت��ق��ول   .)http://roma.undp.sk/(

المنتدى: »اإّن الهدَف الأو�شَع والأكثَر طموًحا هو ت�شجيُع 

ون�ْشُر  الق�شّية،  ه��ذه  عن  المعلومات  وَت��ب��اُدُل  قا�س  النِّ

المختلفة  مات  المنظَّ وتوحيُد جهود  ب�شاأنه،  ٍة  يَّ بياناٍت كمِّ

الغَجر/ اندماج  اإْنكلوِجن« )َعْقُد  وڤ روما 
ُ
اأ »َدكاْيد  مْثل 

حيُثما   ،)Decade of Roma Inclusion( وم��ا(  ال��رُّ

اأمَكن؛ واإحداُث تغييٍر حقيقّي في ُفَر�س التَّنمية الب�شرّية 

وما بينها اأكثَر  ل �شعُب الرُّ �شة التي ُي�شكِّ للجماعات المهمَّ

الفئات عدًدا«.
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ُب الّتمهيدّي عدًدا كبيًرا من الأمثلة  م هذا الُكَتيِّ كُكّل، قدَّ

التَّنمية  تقارير  لِفَرق  الجّيدة  والممار�شاِت  المختلفة 

التْنَموّية  وْفًقا لظروفها  لها  وُتعدِّ َتنظر فيها  الب�شرّية كي 

المحلّية. وثّمَة مجاٌل كبيٌر للبتكار حّتى مع الحفاظ في 

للعمل  المعيارّية  بالمتطلَّبات  اللتزام  على  عيِنه  الوقت 

الإح�شائي وغيِره من اأعمال القيا�س.

َت�شاُركّيٍة  عملّيٍة  من  التَّمهيدّي  الُكَتيِّب  اإع��داُد  ا�ْشتفاد 

لُمماِر�شين  العملّيَة  والخبراِت  الّتجارَب  ُمدِخًل  وا�شعة، 

ين  واإح�شائيِّ وباِحثين،  �شيا�شات،  ورا�ِشمي  ين،  اإنمائيِّ

م�شتخِدمو  ل  ُيوا�شِ اأن  وُيوؤَمل  العالم.  اأرجاء  مختلف  من 

ال�ّشبكات  عْبَر  راِتهم  وتب�شُّ معارِفهم  م�شاَركَة  الُكَتيِّب 

العالمّية والمحلِّّية للتَّنمية الب�شرّية.

ًرا  َتطوُّ الب�شرّية  التَّنمية  لقيا�س  المبذولُة  الجهوُد  ت�شهد 

التَّنمية  نموذج  �شاأُن  �شاأُنها في ذلك  تدريجيًّا متوا�شًل، 

خرج 
َ
الب�شرّية نف�ِشه. وبدْعم نوع الحوار الّتمكينّي الذي اأ

ز الوجود، �شيكون في ُو�ْشع جهودنا  هذه المطبوعَة اإلى حيِّ

الَجماعّية الهادفِة اإلى اإحداث تغييٍر اإيجابّي في حياة كّل 

النا�س تحقيُق زْخٍم اأكبَر حتى مّما هو عليه الآن.

لع على  �ُم�شوٌح اأو مجموعاُت تركيٍز لتحديد مدى الطِّ �•
عملّية تقرير التَّنمية الب�شرّية و/اأو ا�شتخداِمها والتاأثُِّر 

بها؛ 

فترٍة  خلل  والخارجّية  المحلِّّيُة  الإعلمّيُة  �المتابعُة  �•
زمنّيٍة محّددة؛

اأهداف  تقاريِر  في  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  �ا�شتعماُل  �•
اأو  العاّمة،  الُقْطرّية  التقييماِت  اأو  للأْلفّية،  التَّنمية 

ُي�شدره  ال��ذي  بالنتائج  المتعّلق  ال�شنويِّ  التقريِر 

مقارنٍة  اأدواِت  اأو  الإنمائي،  المتحدة  الأم��م  برنامُج 

على الم�شتوَيْين المحلِّّي والإقليمّي؛

التَّنمية  تقرير  موقَع  يزورون  الذين  الأ�شخا�س  �عدُد  �•
الب�شرّية على ال�شبكة الإلكترونّية؛

�ح�شيلُة الّتقييم بوا�شطة الإطار ال�شتراتيجّي للنتائج  �•
ى ُمخَرجاِت عمل برنامج الأمم المتحدة  الذي يتق�شّ

الإنمائي ونتائَجه، وُيبلِّغ عنها.

خاتمة

من الأمور الأ�شا�شّية لإي�شال الإمكانات ذاِت الوقع العالي 

الأق�شى،  ها  حدِّ اإل��ى  الب�شرّية  التَّنمية  عن  تقريٍر  لأي 

رة.  والمنا�شَ الب�شرّية  التَّنمية  بيانات  بين  الّرابط  اإقامُة 

وابط  الرَّ اأهمّية هذه  الّتمهيدّي على  ُب  الُكتيِّ د هذا  وُي�شدِّ

الّتح�شيرات  من   - الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  عملّية  َطوال 

مروًرا  واإقليمّية؛  وطنّيٍة  ِمْلكّيٍة  لتكوين  لّية  الأوَّ والجهوِد 

والم�شاَوراِت  والتحليلت،  والأب��ح��اِث،  البيانات،  بجْمع 

باعة  الّت�شاُركّية، ون�شاطاِت تنمية الُقدرات؛ ومنها اإلى الطِّ

رة؛  ل، والتِّ�شالت، والمنا�شَ والن�شر، والإطلق، والّتوا�شُ

ي النتائج وتقييِمها. ُو�شوًل في النهاية اإلى تق�شِّ

من  فقط  واح���ًدا  ج��زًءا  المختلفُة  المراحُل  ه��ذه  ُتمثِّل 

ز  ُتعزِّ الّتجربة  على  قائمٍة  مو�شوعّيٍة  لأبحاٍث  اأكبَر  دْورٍة 

المناَظراِت العامَة ومراَجعاِت ال�شيا�شاِت الداعمَة لإنجاز 

الب�شرّية  التَّنمية  واأه��داِف  للأْلفّية  الإنمائّية  الأه��داف 

الأو�شِع نطاًقا لبلٍد اأو اإقليٍم ما.
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ومبادراُت  الب�شرّية  التَّنمية  ب��ي��ان��اُت  ��َط��ت  ُخ��طِّ   ه��ل 

اأم��ًدا،  الأط���وُل  �����ش��الِت  والتِّ ل  والّتوا�شُ رة  المنا�شَ

اإلكترونّية،  لمواقَع  يانُة  وال�شِّ التَّ�شميُم  ذلك  في  بما 

ودعٌم  الب�شرّية،  للتَّنمية  و�شبكاٌت  بيانات،  وقواعِد 

لمناهج درا�شة التَّنمية الب�شرّية؟

رٍة خّلقٌة ومتعلِّقٌة  ِخَذت بَعْين العتبار اأفكاُر منا�شَ
ُ
  هل اأ

بالبيانات، بينها مطبوعاٌت منف�شلة لدرا�شاٍت اأ�شا�شّية 

الب�شرّية؛  التَّنمية  تقرير  في  نٍة  مت�شمَّ غيِر  وبياناٍت 

الوطنّيين  ركاء  لل�شُّ ال�شيا�شات  ب�شاأن  اإح��اط��اٌت  اأو 

راٌت ب�شيطة للر�شائَل الّرئي�شّية،  ين؛ اأو مخت�شَ والإقليميِّ

باب؛ اأو م�شرحياٌت، و»قوافُل«  بما فيها الم�شتهِدفُة لل�شَّ

وتلڤزيونّية،  اإذاع��ّي��ٌة  وب��رام��ُج  البلد،  عْبَر  رٍة  منا�شَ

قاٌت َت�شتهدف عموَم النا�س؟  واأفلُم ڤيْدُيو، ومل�شَ

المناداَة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  عملّيُة  َتدعم    هل 

ببياناٍت اأف�شَل عن التَّنمية الب�شرّية؟

ي،    هل الُخطُط والموارُد في المو�شع المنا�شب لَتق�شِّ

في  منِة  المت�شَّ الب�شرّية  التَّنمية  بيانات  وْقع  وتقييم، 

رِة المتعلِّقة بها؟ التقرير والمنا�شَ

ة
ّ
نمية الب�شري رُة الّتغيير ببيانات التَّ منا�شَ

رة  ِخذت بياناُت التَّنمية الب�شرّية وَروابُط المنا�شَ
ُ
  هل اأ

عملّية  ط��وال  العتبار  بَعْين  والتِّ�شالت  ل  والّتوا�شُ

التقرير، بْدًءا من المرحلة الّتح�شيرّية؟

لكي  كافية  عملّيٌة  وخ��ب��راٌت  مالّيٌة  م��وارُد  ��َن��ت  مِّ
ُ
اأ   هل 

لأهداف  دْعًما  الملئمة  البيانات  ُيجرى معظُم عمل 

ط، والطويل؟ رة على الأمد الق�شير، والمتو�شِّ المنا�شَ

الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  �شركاء  لجميع  طت  ُخطِّ   هل 

ن�شاطاُت تنمية الُقدرات وزيادِة الّتوعية؟

فّعال  نحٍو  على  والتحليلُت  البياناُت  ت  ُعِر�شَ   هل 

وعّية  والنَّ ّية  الكمِّ البيانات  من  )مزيٌج  التقرير  في 

البيانات  واعتباُر  للق�شايا؛  الإن�شاني  الوجَه  ُيظِهر 

َببّية؟  وال�شَّ ّقة،  والدِّ المعيارّية،  والأخطاِء  الّتمثيلّية، 

�شومّيات  واختياٌر منا�ِشب للخرائط والمخّططات والرُّ

والجداول(؟

لدْعم  الب�شرّية  التَّنمية  ب��ي��ان��اُت  ��ُت��خ��ِدَم��ت  ا���شْ   ه��ل 

ا���ش��ت��رات��ي��ج��ّي��ات الإط�������لق، وم����ا ب��ع��َد الإط�����لق، 

ل؟ والّتوا�شُ

يُّو البيانات مع خبراء التِّ�شالت    هل َيعمل اخت�شا�شِ

ومجموعِة  اأ�شا�شّيٍة  ر�شائَل  اإع��داد  على  للم�شاعدة 

المواّد ال�شّحفّية؟

بون على التعاُمل مع الق�شايا    هل اأع�شاُء الفريق مدرَّ

ِة بالبيانات الح�ّشا�شّيِة �شيا�شيًّا؟ والأ�شئلة الخا�شّ

ة: 
ّ
قائمةٌ مرِجعي

اإحالةٌ �شريعة

َت�شمل القائمُة المرِجعّيُة التالية كلَّ الق�شايا الرئي�شّيَة في الف�شل الثالث.
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مبادُئ اإر�شاديٌة لمراَجعات الأقران الإح�شائية لتقارير التَّنمية الب�شرّية الُملَحق 1: 

نظرٌة عامة على م�شادر البيانات الُملَحق 2: 

كتابُة البيانات الَفْوقية الُملَحق 3: 

وعّية اأ�شاليُب جْمع البيانات النَّ الُملَحق 4: 

نات/العِتيان اأ�شاليُب اأْخذ العيِّ الُملَحق 5: 

اأخطاُء الإعتيان وقيا�شات اأخرى الُملَحق 6: 

الأهداُف الإنمائية لالألفية، الغايات والموؤ�شرات الُملَحق 7: 

احِت�شاُب اأدلَّة التَّنمية الب�شرّية الُملَحق 8: 

رة لتقرير التَّنمية الب�شرّية العالمي عام 2006 ل والتِّ�شالت والمنا�شَ نموذُج ا�شتراتيجية الّتوا�شُ الُملَحق 9: 

رة: ن�شرٌة �شحفّيٌة عن تقرير ال�شين للتَّنمية الب�شرّية عام 2005 ا�شتخداُم البيانات لدْعم المنا�شَ الُملَحق 10: 
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قائمًة  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  مكتُب  اأَعّد  وقد  الب�شرّية. 

عليها  الح�شول  ُيمِكن  الأقران،  الإح�شائيات  بُمراِجعي 

.)http://hdr.undp.org/( عْبر موِقع التقارير

جب اإجراُء مراجعة الأقران الإح�صائية؟
َ
متى ي

 – اإن�شاُء  الُمفيد  من  التقرير،  من  لّية  الأوَّ المراحل  في 

في  ا�شت�شارّية  اإح�شائيٍة  هيئٍة   – مع  التَّ�شاُور  َث��مَّ  ومن 

تقرير  ع  و�شْ على  للم�شاعدة  اإر���ش��اداٍت  َتْوفيُر  ُو�ْشعها 

هذه  ت�شمل  وقد  ال�شحيح.  الم�شار  في  الب�شرّية  التَّنمية 

ُبِل  وال�شُّ المنا�ِشبة  رات  الموؤ�شِّ ب�شاأن  قراراٍت  التَّ�شاُوراُت 

ا  اأي�شً الهيئُة  وت�شتطيع  البيانات.  ُثغرات  ِل�َشّد  الُمجِزية 

فيما  التقرير؛  اإع��داد  عمّلية  َط��وال  النَّ�شائَح  م  ُتقدِّ اأن 

ينبغي لأع�شائها األَّ يكونوا من الذين ُيختاُرون ُمراِجعين 

مراَجعة  اإج��راُء  الواجب  ومن  الأق��ران.  من  ين  اإح�شائيِّ

دٌة للعمل  ر م�شوَّ الإح�شاِء من جانب الأقران، عندما تتوفَّ

ثالثة  اإلى  �َشْهَرْين  اإع��داُده  َي�شتغِرق  قد  ما  وهو  باأكمله؛ 

باعة.  �ْشُهٍر قْبل الطِّ
َ
اأ

ن البحُث عنه؟
َّ
ما يَتعي

بالإ�شافة اإلى الف�شول ال�ّشابقة في هذا الُكَتيِّب الّتمهيدي 

اإح�شائيٍة  ل��م��ب��ادَئ  الرئي�شية  ال��خ��ط��وَط  د  ُت��ح��دِّ ال��ت��ي 

َتعر�ض  الب�شرّية،  التَّنمية  تقارير  ِف��َرَق  ُتر�ِشد  اأ�شا�شية 

�شًة للُمراِجعين  الم�شفوفُة التالية مبادَئ اإر�شاديًة مخ�شَّ

ين من الأقران. الإح�شائيِّ

الُملَحق 1:

مبادُئ اإر�شاديٌة لمراَجعات 

الأقران الإح�شائية لتقارير 

التَّنمية الب�شرّية

برنامُج  تبّنى   ،2002 عام  الثاني/نوڤمبر  ت�شرين  منُذ 

كلُّ  َيخ�شع  اأن  ُوج��وِب  �شيا�شَة  الإنمائيُّ  المتحدِة  الأم��م 

من  ر�شمّية  مراَجعٍة  عملية  اإلى  الب�شرّية  للتنمية  تقريٍر 

http://hdr.undp. )راِج��ع:  ون�ْشِره  طباعِته  قبل  اأق��راٍن 

ل  org/docs/nhdr/peer_review_system.pdf(. وُتكمِّ

بالّتركيز على  العمليَة  الإح�شائيُة هذه  الأقران  مراجعُة 

تقارير  ل��ِف��َرق  ينبغي  ل��ذا  التقارير.  في  القيا�ض  اأْوُج���ه 

اأقراٍن اإح�شائيٍة  اإحداِث مراجعِة  ُر  َتَذكُّ التَّنمية الب�شرّية 

دِة الُفروع العلمية كُجزٍء من عملية تح�شير التقرير.  متعدِّ

الأقران  ين من  الإح�شائيِّ للُمراِجعين  الرئي�شية  والمهّمُة 

الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  في  الإح�شاءات  نْوعّية  تقييُم 

الَموا�شيعيَّ  التَّركيَز  وُمالءمُتها  الم�شادُر،  حيُث  من 

والمو�شوعيُة  ق��ُة  وال��دِّ وال�����ش��الم��ُة  للتقرير،  الرئي�شّي 

قُة  والدِّ التف�شير،  في  والو�شوُح  المنهجية،  والَمْوثوقيُة 

اإدارِة  م�شوؤوليَة  ويتحّمل  الم�شتَلخ�شة.  ال�شتنتاجات  في 

المتحدة  الأم��م  برنامج  مكتُب  الأق��ران  مراَجعة  عملية 

الإنمائيِّ الُقْطريُّ و/اأو فريُق تقرير التَّنمية الب�شرّية.

ا ِمن 
ًّ
راِجًعا اإح�صائي

ُ
ن يجب اأن يكون م

َ
م

الأقران؟

ن من مراِجَعْين  ينبغي لمراَجعة الأقران الإح�شائية اأن تتكوَّ

اأو  وطنيُّون  خ��ب��راُء  بينهما/بينهم  يكون  قد  ثالثة،  اأو 

دْوليُّون من مكاتب الإح�شاء الوطنية والوكالِت الحكومية 

�شياِت  ومفوَّ لل�شيا�شات،  اأبحاٍث  ومراكِز  لة،  ال�شِّ ذاِت 

الإح�شاء الإقليمية، من بين اآَخرين. ومن المهمِّ اأن يكون 

الُمراِجعوَن الأقراُن من خارج عملية اإعداد تقرير التَّنمية 
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ّ
 لتقارير التَّنمية الب�صري

ِ
 الأقران الإح�صائية

ِ
م�صفوفةُ مراَجعات

مجموع النقاطق�ضايا للنظر فيها

)5-1(

مالحظات

لي مكاتب الإح�شاء الوطنية تكويُن الفريق ُد الخت�شا�شات العلمية وَي�شّم ممثِّ الفريُق متعدِّ

خرى.
ُ
ووكالٍت اإح�شائيٍة اأ

ّيٍة ونْوعّيٍة مالئمة. يتمتَّع الفريُق بخبرٍة عمليٍة كمِّ

عًة للبيانات.جْمُع البيانات َي�شتخِدم الفريُق مجموعَة م�شادَر متنوِّ

فية م�شروحٌة في  قُة الم�شادر بو�شوٍح، والبياناُت الَفْوقية/الَو�شْ البياناُت موثَّ

الَمالِحق.

ّيًة ونْوعيًة على حدٍّ �شواء. َي�شتخِدم التقريُر بياناٍت كمِّ

ُت�شتخَدم اإجراءاٌت منا�شبٌة لتقرير البيانات المفقودة.

الَّ للتقرير.نْوعّيُة البيانات َتدعم البياناُت المو�شوَع الدَّ

راُت ما َتعتزم قيا�َشه. َتقي�ض الموؤ�شِّ

ُت�شاِند البياناُت بفّعاليٍة تو�شياِت ال�شيا�شات.

ر ت�شريحاٌت عن المحدوِدّيات والأخطاء. ُتوفَّ

د وتتنا�َشب مع الإجراءات الإح�شائيِة ال�ّشليمة. ُتوثَّق اإجراءاُت الّتقدير على نحٍو جيِّ

ِاْلتَزم الموؤلِّفون جاَنب الحذر الكافي اإّباَن اإجراء مقاَرناٍت جغرافّيٍة وَزمنّية.

َرت البياناُت تف�شيًرا �شحيًحا )اأي َتجنَُّب العالقات الّزائفة(.تحليُل البيانات ُف�شِّ

الأبعاُد الجنو�شية معرو�شٌة.

ًدا. الرتباطاُت بالبيئة محلَّلٌة جيِّ

الّتحليُل ذو �شَلٍة بالّنقا�شات الجاريِة في البلد ب�شاأن ال�شيا�شات.

ا�ْشِتخال�ُض ا�شتنتاجاٍت منطقّية.

الّتاآُزُر قائٌم بين الّتحليل، والبيانات، وِخياراِت ال�شيا�شات.

ِرها. ُينادي الّتقريُر بوجوب تح�شين نْوعية البيانات وَتوفُّ

بة راُت المركَّ ٌب جديد.الموؤ�ضِّ حيُثما يكون منا�ِشًبا، ُين�َشاأ دليٌل مركَّ

ًدا. ٌف جيِّ ب معرَّ اإطاُر العمِل النَّظريُّ الذي يقوم عليه الدليُل المركَّ

بة على الم�شتوى دوَن  رات المركَّ َت�شمح البياناُت الموجودُة بت�شنيف الموؤ�شِّ

الوطني وم�شتوى المجموعات الفْرعية.

ب معرو�شٌة في التقرير. محدودّيُة/محدودّياُت الدليل المركَّ

وء على الق�شايا التَّ�ضنيف فٌة بح�َشب المجموعات الفْرعية لت�شليط ال�شَّ البياناُت م�شنَّ

رِة في المجموعات الم�شتبَعدِة اقت�شاديًّا و�شيا�شيًّا واجتماعيًّا. الموؤثِّ

البياناُت تمثيليٌة على الم�شتوى الم�شنَّف.

ُل بالبيانات �شومّياُت الّتوا�ضُ ُتعَر�ض البياناُت باأ�شاليَب �شهلٍة للم�شتخدم؛ وُتبِرز الجداوُل والرُّ

َوُر ر�شائَل التقرير. والأ�شكاُل والمخّططاُت والخرائُط وال�شُّ

عٍة – جداوَل وُر�شومّياٍت وخرائَط وق�ش�ضٍ ذاِت  ُتعَر�ض البياناُت باأ�شاليَب متنوِّ

اهتماماٍت �شخ�شية.

َيتجنَّب النَّ�ضُّ ا�شتخداَم اأرقاٍم اأكثَر مّما َيلزم.

ر تعريف  ْقنية اإلى الحدِّ الممكن؛ وُيوفَّ طانُة الإح�شائيُة التِّ ف الرَّ ُتخفَّ

للم�شطلحات لم�شاعدة القارئ.
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ّكانية وغيِر ذلك  حْجٍم عْينيٍّ كبير لإعانة التَّقديرات ال�شُّ

خرى.
ُ
من تقديراٍت ديُمغرافّيٍة اأ

المّتحدة  الأمم  تقديراِت  عديدة  دْولّيٌة  وكالٌت  َت�شتعمل 

البلدان.  بين  متَّ�ِشقًة  تكون  كي  �َشب  للنِّ كَقوا�شَم  ّكان  لل�شُّ

ّكانيُة مختلفًة  ًبا ما تكون تقديراُت الأمم المّتحدِة ال�شُّ فغاِلِ

في  ولية  الدَّ الُمعاَيرِة  ب�شَبب  الوطنية  الّتقديرات  عن 

ئي�شّي، ولأنها ُتراَجع كلَّ عاَمْين. وينبغي لِفَرق  المقام الرَّ

واإح�شاءاٍت  راٍت  موؤ�شِّ في  الختالفات  �شْرُح  الّتقارير 

َتنا�ُشق  لتعزيز  عليها،  يتعيَّن  كما  مختلفة؛  م�شادَر  من 

تتوافر  عندما  دْول��ي��ة  وك���الٍت  م��ع  ��ُل  ��وا���شُ ال��تَّ البيانات، 

بياناٌت وطنيٌة جديدة. فبع�ُض الوكالت )بما فيها البنُك 

َة به لبع�ض  ّكانيَة الخا�شّ ولي( َي�شتخدم تقديراِته ال�شُّ الدَّ

الأغرا�ض. وعندما ُت�شتخَدم تقديراٌت �ُشّكانّية في تقارير 

التَّنمية الب�شرّية، يجب اأن تكون متَّ�ِشقًة قْدَر الإمكان من 

اأّول التقرير اإلى اآِخره.

ة
ّ
ر المعي�صي

َ
ات الأُ�ص

ّ
�صوحاُت ميزاني

ُ
م

تحقيُق  المعي�شّية  �َشر 
ُ
الأ ميزانّيات  ُم�شوحات  من  ُي��راد 

ا�شِتهالك  وقيا�ُض  الفقر،  قيا�ُض  بينها  عٍة  متنوِّ اأغرا�ٍض 

الم�شتهِلك؛  اأ�شعار  لترجيح  والخَدمات  َلع  ال�شِّ من  �َشر 
ُ
الأ

خرى. وُيتيح هذا الأمُر 
ُ
كما ت�شمل العديَد من البيانات الأ

في  منِة  المت�شَّ للبيانات  َتقاُطعيٍّ  تحليٍل  اإج��راء  اإمكاَن 

خرى، 
ُ
راٍت عديدٍة اأ �َشر مقاِبَل متغيِّ

ُ
ُم�شوحات ميزانّيات الأ

يفّي بالإ�شافة اإلى  /الرِّ خُل والموِقُع الَمدينيُّ بما فيها الدَّ

فاٍت معتادة مْثل العمر ونْوِع الجْن�ض. م�شنِّ

رَة  متكرِّ لي�شت  ول��ذا  وُمكِلفة،  دٌة  معقَّ الُم�شوحاُت  ه��ذه 

غاِلًبا  ُتجرى  لكنها  النامية؛  البلدان  في  كثيًرا  الحدوث 

على نحٍو كاٍف )ربما كلَّ خم�ض �شنواٍت اأو ما �شاَبَه ذلك( 

في بلداٍن عديدة. ومن الممكن اأن تكون م�شادَر مفيدًة 

لأحدث البيانات واأكثِرها َتواُتًرا اإلى حدٍّ ما.

الُملَحق 2:

نظرٌة عاّمة على م�شادر البيانات

 الوطنية
ُ
الم�صادر

الوطنيِة  البيانات  م�شادر  بع�َض  ال��ج��زُء  ه��ذا  �ض  ُيلخِّ

ئي�شية، وَي�شفها.  الرَّ

ّكانيةُ والإ�صكانية
ُّ
الإح�صاءاُت ال�ص

ّكانيُة عن غيرها من الُم�شوح باأنها  َتنفرد الإح�شاءاُت ال�شُّ

�ْشرٍة معي�شّية. وحّتى 
ُ
َت�شمل البلَد كلَّه وَتجمع بياناٍت عن كّل اأ

الآن، اأجرى معظُم البلدان َتْعداًدا �ُشّكانيًّا واحًدا على الأقّل، 

لالنطالق.  ًدا  جيِّ مكاًنا  الم�شادَر  هذه  َيجعل  الذي  الأمُر 

فهي غالًبا ما َت�شمل مجموعاٍت يتجاهلها، لول ذلك، معظُم 

المحلِّّيِة  المجتَمعات  مثَل  مجموعاٍت  خرى: 
ُ
الأ الُم�شوحات 

البلد.  من  نائيٍة  مناطَق  في  العائ�شِة  ��ِر  ���شَ
ُ
والأ ال�شغيرة 

لتوفير  ّكانّي  ال�شُّ الإح�شاء  ا�شتخداُم  ا  اأي�شً الممكن  ومن 

ٍق بينها،  ّكان ُمفرَّ عٍة من ال�شُّ فّية ل�َشرائَح متنوِّ معلوماٍت َو�شْ

البياناُت  ُت�شتخَدم  ما  وغاِلًبا  الجْن�ض.  ونْوع  بالُعمر  مثاًل، 

يُمغرافية من الّنوع الموجود في َتعداٍد �ُشّكانّي كَقوا�شَم  الدِّ

راِت  موؤ�شِّ مْثل  الإح�����ش��اءات،  من  العديد  احِت�شابات  في 

يِّ الإجمالّي للفرد.
اللِتحاق بالمدار�ض والّناتِج المحلِّ

الأكثُر  العهد هو  �ُشّكانيًّا حديَث  اإح�شاًء  اأّن  الوا�شح  من 

ا،  جدًّ مالئمًة  لي�شت  القديمَة  الإح�شاءاِت  لأّن  فائدًة، 

لَتغيُّراٍت كثيرة. غيَر  �ض  اإذا كان البلُد قد تعرَّ ا  خ�شو�شً

المعتاد  في  ُتجرى  ول  ُمكِلفٌة  ّكانيَة  ال�شُّ الإح�شاءاِت  اأّن 

ًرا  اإّل مّرًة واحدة كلَّ ع�ْشر �شنوات – وعلى نحٍو اأقلَّ َتكرُّ

التَّقديرات  تحديث  وِلُوجوب  خ��رى. 
ُ
اأ عديدٍة  ح��الٍت  في 

الو�شائُل  َتختلف  اأن  ُيمِكن  واآَخ��َر،  َتعداٍد  بين  ّكانية  ال�شُّ

بالتَّ�شوي�ض.  يت�شبَّب  قد  الذي  الأم��ُر  الوطنية،  والمعاييُر 

التَّعداَدْين  بين  ُتجرى  البلدان،  من  محدوٍد  ع��دٍد  ففي 

ْين ُم�شوٌح كلَّ خم�شة اأعوام، تكون في المعتاد ذاَت  ّكانيَّ ال�شُّ
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التَّعليم/ عن  �شيِّق  نطاٍق  على  تجريبّيٌة  درا�شاٌت  	•
المتحدة  الأم��م  مُة  )منظَّ والكتابة  بالقراءة  الإلماِم 

للتربية والِعْلم والثقافة/الُيون�ْشكو(

اإمكانيُة الح�شول على َحوا�شيَب �شخ�شّيٍة ومْنَفٍذ اإلى  	•
وليُّ لالتِّ�شالت( �شَبكة الإنَتْرنت )التِّحاُد الدَّ

)برنامُج  الفقيرة  الأحياء  وتح�شيُن  الحيازة  �شماُن  	•
الأمم المّتحدة للم�شتوَطنات الب�شرّية؛ الأمُم المتَّحدة 

– الَمْوئل(
ولية  ر الوزاراُت ومكاتُب الإح�شاِء الوطنيُة والوكالُت الدَّ ُتوفِّ

معلوماٍت عن هذه الُم�شوح في بلداٍن كلٍّ بُمفَردها.

ّ
�صاتي

َّ
ٍن موؤ�ص ُكوِّ

�صوحات بم
ُ
م

بُخ�شو�ض  بياناٍت  اإل��ى  الّتقارير  ِف��َرُق  تحتاج  ما  غاِلًبا 

لكّن  نْوعّيٍة،  و�شائَل  با�ْشتخدام  عادًة  ُتجَمع  �شات  الموؤ�شَّ

�شات. ّية عن الموؤ�شَّ هناك ب�شعَة نماذَج لبياناٍت كمِّ

ناٍت  �شد والمراقبة في زيْمباْبوي ُمكوِّ مثاًل، َي�شمل م�ْشُح الرَّ

ّية ُتعطي  �شات ال�شحِّ �شاتيًة متعلِّقًة بالمدار�ض والموؤ�شَّ موؤ�شَّ

فثّمَة  المعي�شّية.  �َشَر 
ُ
الأ َتخدم  التي  الُمن�شاآت  عن  بياناٍت 

ٌة عن درا�شة قيا�ض م�شتويات المعي�شة  مجموعاُت بياناٍت عدَّ

الخدمات  عن  بياناٍت  على  الآَن  تحتوي  اأدن���اه(  )ُاْن��ُظ��ر 

والِبْنيِة التَّحتّية على م�شتوى المجتَمعات المحلّية.

ٌة
ّ
 اإداري

ُ
م�صادر

الم�شادُر الإدارّية هي اأكثُر َم�شادر البيانات عن التَّعليم 

الأحيان،  بع�ض  وفي  ال�شتخدام.  في  �ُشيوًعا  ة  وال�شحَّ

ر الوزاراُت ومكاتُب الإح�شاِء الوطنيُة هذه البيانات.  ُتوفِّ

توفيُر  الإمكانيُة،  الإداري��ة، من حيُث  الم�شادر  ُو�ْشع  في 

ا، وقد ُي�شتفاد من  بياناٍت بُخ�شو�ض مجالٍت �شغيرٍة جدًّ

من  ُيطَلب  التي  ولية  الدَّ ال�ْشِتْبيانات  مع  متَّ�ِشقًة  كْونها 

ر،  الّتحيُُّز المتكرِّ َتعبئُتها. ومن م�شاوئها،  هذه الم�شادر 

ولية( والتَّف�شيراُت  والمعاييُر الوطنية )بالمقاَرنة مع الدَّ

اإلى  والتَّحيُُّز  معها(،  متَّ�ِشقًة  تكون  ل  قد  )التي  المحلِّّية 

�صوحاُت القّوة العاِملة
ُ
م

البلدان  ف��ي  �شائعًة  العاِملة  ال��ق��ّوة  ُم�شوحاُت  ���ش��اَرت 

عة، لكنها غاِلًبا ما تكون غيَر مكَتِملٍة في البلدان  الم�شنَّ

النامية لأنها ل ُتحيط بالِقطاع غيِر النظامّي. َيعود ذلك 

– عن  العمل  عن  بياناٍت  جْمُع  ئي�شيَّ  الرَّ هدَفها  اأّن  اإلى 

العاِملين والعاِطلين من العمل. 

في  العمُل  يكون  النامية،  البلدان  من  كبيٍر  ع��دٍد  ففي 

المْنهجيُّ  الجمُع  َي�شتحيل  ثمَّ  ومن  نظامّي،  غيَر  الغالب 

ن هذه الُم�شوُح دائًما معلوماٍت  وال�ّشامُل للبيانات. وتت�شمَّ

راٍت  ُمتغيِّ والتَّدريب، وفي بع�ض الأحيان عن  التعليم  عن 

خرى؛ ول ُتجرى على العموم في البلدان النامية اإّل في 
ُ
اأ

المناطق الَمِدينّية حيث ُتوَجد »�شوُق عمل«.

�صوحاٌت اأُخرى
ُ
م

ِن�َشب  في  خ��رى 
ُ
اأ عديدًة  �َشِرّيًة 

ُ
اأ ُم�شوحاٍت  بلداٌن  ُتجري 

اأعاله، هذه بع�ُض  وَرد  اإلى ما  ٍر متباِينة. فبالإ�شافة  َتكرُّ

الُم�شوح الم�شتخَدمِة على نطاٍق وا�شٍع اإلى حدٍّ ما: 

نْق�ض  الب�شرّية/متالِزمُة  المناعة  نْق�ض  َڤْيرو�ُض  	•
عة  متنوِّ وبائّيٌة  ُم�شوٌح  )الآْي��دز(،  الُمكت�َشب  المناعة 

بَڤْيرو�ض  المعنيُّ  الم�شتَرُك  المتحدِة  الأمم  )برنامُج 

نْق�ض المناعة الب�شرّية/الآْيدز(

ورة العالجيِة الق�شيرِة  /برنامُج الإبالغ عن الدَّ لُّ ال�شِّ 	•
الأَجل بالمالَحظة المبا�ِشرة 

العالمية( ة  ال�شحَّ مُة  )منظَّ المالريا  َدْحُر  	•
لْختبار/تح�شيِن  مختارة  بلداٍن  في  تجريبّية  ُم�شوٌح  	•
مع  ال��ع��اِم��ل��ة،  ال��ق��ّوة  ع��ن  البيانات  ج��ْم��ع  مْنهجّيات 

َيعترف  اأن  يجب  الّتحليل  ل��دْع��م  ا�شتخداَمها  اأّن 

ولية( مُة العمل الدَّ بمحدودّياتها كَتجريبّية )منظَّ

لْختبار/تح�شيِن  مختارة  بلداٍن  في  تجريبّية  ُم�شوٌح  	•
مُة الّزراعة  مْنهجّيات جْمع البيانات عن التَّغذية )منظَّ

ولية( الدَّ
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دْعم-3

ُته ْفل و�شحَّ ي الطِّ َتَبقِّ

فل تغذيُة الطِّ

هات ُة الأمَّ �شحَّ

ّي حِّ ْرُف ال�شّ المياُه وال�شَّ

الّتعليم

فل حمايُة الطِّ

نْق�ض  الب�شرّية/متالزمُة  المناعة  نْق�ض  ڤ��ْي��رو���ُض 

المناعة المكت�َشب )الآْيدز(

التَّح�شين/التَّمنيع

ية ]م.د.�ص.[ ةُ وال�ّصحِّ
ّ
غرافي

ُ
يم �صوحات الدِّ

ُ
الم

الُم�شوَح،  هذه  ولية  الدَّ للتَّنمية  الأميركيُة  الوكالُة  ترعى 

ولية؛ والتي بداأت في عام  �شُة ماْكرو الدَّ التي ُتجريها موؤ�شَّ

ولّي  1984 كَخَلٍف ِلما كان ُيجريه المعهُد الإح�شائيُّ الدَّ

من ُم�شوٍح للُخ�شوبة على نطاٍق عالمّي، مع تغيير ال�شم 

جِرَيت هذه 
ُ
ر عام 1977 اإلى »م.د.�ض.+«. وقد اأ المخت�شَ

الُم�شوُح، التي �شارت الآَن في �شل�شلتها الرابعة، في اأكثَر 

جِرَيت 
ُ
جِرَي فيه م�ْشٌح واحد، فيما اأ

ُ
ها اأ من 60 بلًدا؛ بع�شُ

في بع�شها الآَخر ُم�شوٌح عّدة. وُتجرى هذه ال�ْشِتق�شاءاُت 

اآلف  وَي�شمل معظُمها خم�شَة  كلَّ عام،  بلداٍن  في ع�شرة 

�ْشرٍة معي�شّية. 
ُ
اأ

ة، بما في ذلك  يُمغرافيا وال�شحَّ ُي�شير معظُم الأ�شئلة اإلى الدِّ

خرى مْثَل التَّعليم، 
ُ
ا مو�شوعاٍت اأ الّتغذية، لكّنها تت�شّمن اأي�شً

الجدوُل  وُيظِهر  و�ِشواها.  والمالريا،  المنزلي،  والعْنِف 

التالي اأنواَع الموا�شيع المحتَمل اأن َت�شملها ال�»م.د.�ض.+« 

.)www.measuredhs.com :ا )ُاْنُظر اأي�شً

وا�صيع »م.د.�ص.+«
َ
م

فل �شّحُة الطِّ

الّتعليم

�ْشرة
ُ
تنظيُم الأ

جانب َذِوي اإمكانّيات الح�شول على خَدمات. على �شبيل 

المثال، كثيًرا ما تكون البياناُت عن الإح�شاءات الحَيوّية، 

مْثل الِولدات والوَفيات، غيَر مكتِملٍة ب�شبب عدم الإبالغ. 

وينبغي لم�شتخِدمي هذه البيانات اأن َيُعوا هذه الُقيود.

ة
ّ
ولي  الدَّ

ُ
الم�صادر

ولّيِة  الدَّ البيانات  م�شادر  بع�َض  الق�شُم  ه��ذا  َيعر�ض 

المختارة. 

دُة  ٌة متعدِّ
ّ
ِتق�صائيٌة ُعْنقودي

ْ
درا�صاٌت ا�ص

رات الموؤ�صِّ

القّمة  »موؤتمر  اأهداف  نحو  م  التقدُّ ب�شاأن  بياناٍت  لتوفير 

مُة الأمم المّتحدة  َرت منظَّ فل«، طوَّ العالمّي من اأجل الطِّ

را�شاِت ال�ْشِتق�شائيَة الُعْنقودية  فولة/الُيوني�شيف »الدِّ للطُّ

عام  في  دْعم[  ]اخت�شاًرا:  دة«،  المتعدِّ رات  الموؤ�شِّ ذاَت 

1995 للح�شول على بياناٍت عن مجموعٍة ثانوّيٍة �شغيرة 

ة والتعليم.  ٍة تلك المتعلِّقُة بال�شحَّ من الأهداف، وبخا�شَّ

العلم في تطوير  المكت�َشبُة من هذا  وا�ْشُتخِدَمت الخبرُة 

حتى  م  التقدُّ لتقييم  )دْعم-2(  ع  ومو�شَّ ٍل  معدَّ »دْع���ٍم« 

ْجِرَيت هذه ال�ْشِتق�شاءاُت منذ 1999 
ُ
نهاية الَعْقد. وقد اأ

الممكن  ومن  َركاء.  ال�شُّ من  عة  متنوِّ مجموعٍة  بم�شاندة 

لي�ض  وه��و  البلد،  لحتياجات  وْفًقا  ال�شتق�شاء  تعديُل 

مت�شاِبًها بين البلدان.

»دْعم-3«  ال�ْشِتق�شائية هي  را�شة  الدِّ لهذه  �شيغٍة  اأحدُث 

التي ت�شمل اأهداَف التَّنمية لالأْلفّية وغيَرها من الأهداف 

http://www. )راِج���ع:  ��ا  دْول��يًّ عليها  َفِق  المتَّ الإنمائّية 

unicef.org/arabic/statistics/statistics_47765.

http://www.childinfo.org/mics_available. :و html

عن  موَجزة  عامًة  نظرًة  التالي  الجدوُل  وُيعطي   .)html

رة. البيانات المتوفِّ
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ق
ح

ال
م

ال

فاه 
َّ
رات الأ�صا�صية للر ياُن الموؤ�صِّ

ْ
ِتب

ْ
ِا�ص

)اأفريقيا(

البنُك  ره  طوَّ الذي  فاه  للرَّ الأ�شا�شية  رات  الموؤ�شِّ ا�ْشِتْبياُن 

وليِة  الدَّ الُم�شوح  معظم  من  ع��ْه��ًدا  اأح���دُث  هو  ول��ي  ال��دَّ

غانا  في  وُجِمع   ،1997 ع��ام  كينيا  في  ب  ُج��رِّ خ���رى؛ 
ُ
الأ

َي�شتخِدم  كي  الَم�ْشُح  ُبِنَي هذا  وقد  التالي.  العالم  خالل 

راٍت رئي�شيًة بهَدف توفير تقييٍم �شريع للمدى الذي  موؤ�شِّ

قت فيه َمرامي التَّنمية. تحقَّ

وهذه ال�ْشِتْبياناُت ق�شيرٌة ن�ْشبيًّا )نحو ثماني �شفحات(، 

اإليها. وغاِلًبا ما  ُت�شاف  خرى قد 
ُ

اأ اأّن وحداِت قيا�ٍض  مع 

فاه �شَنويًّا،  راِت الأ�شا�شية للرَّ ُتجرى ُم�شوُح ا�ْشِتْبيان الموؤ�شِّ

�ْشرٍة معي�شّية.
ُ
وت�شتْق�شي اأو�شاَع 5 اآلف اإلى 15 األَف اأ

رات المحتَمِل �شْمُلها في  ُيوِرد الجدوُل التالي اأنواَع الموؤ�شِّ

www.worldbank.org/ :ا م�ْشح ال�ْشِتْبيان )ُانُظر اأي�شً

.)afr/stats/cwiq.cfm

يان 
ْ
ِتب

ْ
ٍح معهود ل�ص

ْ
لةُ في م�ص

َ
الموا�صيُع الم�صتم

فاه
ّ
رات الأ�صا�صيِة للر الموؤ�صِّ

الَمْنفُذ اإلى المياهالّتعليم

ة الِعمالةال�شحَّ

ة
ّ
مطبوعاٌت دْولي

ا م�شادُر هاّمٌة لالإح�شاءات  وليُة هي اأي�شً المطبوعاُت الدَّ

والبيانات؛ ومن بينها م�شدراِن َدْولّياِن اأ�شا�شّيان للبيانات 

الأمم  لبرنامج  العالمية  الب�شرّية  التَّنمية  تقاريُر  هما 

للبنك  العالمية  التَّنمية  راُت  وموؤ�شِّ الإنمائّي  المّتحدة 

ولي. وهذاِن الَم�شدراِن هاّماِن لُمقاَرناٍت دْولّية َت�شع  الدَّ

اأنهما  كما  ال�شحيحة؛  الإفرادّيَة في منظورّيتها  البلداَن 

م�شادَر  مع  وابِط  والرَّ والتَّعاريف،  للمالَحظات،  هاّماِن 

ر البياناُت من هاَتْين المطبوعَتْين  خرى للبيانات. وتتوفَّ
ُ
اأ

والبنِك  الإنمائّي  المتحدة  الأم��م  برنامج  مْوِقَعيْ  على 

/ و   http://hdr.undp.org/statistics )ُاْنُظر:  ولّي  الدَّ

. )www.worldbank.org/data/wdi2002

الُخ�شوبُة وتف�شيالُت الخ�شوبة

لوك الآْيدز، والمعرفة، والمواقف، وال�شُّ

�َشر والُمِجيبين
ُ
خ�شائ�ُض الأ

ع والأطفال �شَّ وَفياُت الرُّ

الّتغذية

الثَّروة/القت�شادّياُت الجتماعية

�شاء تمكيُن النِّ

فل حمايُة الطِّ

درا�صاُت قيا�ص م�صتويات المعي�صة

ديْڤوار  ُك��وْت  في  ولّي  الدَّ البنُك  اأج��رى   ،1985 عام  في 

وپيرو اأّوَل درا�شَتْين لقيا�ض م�شتويات المعي�شة. ومنذ ذلك 

ْجِرَي نحُو 40 م�ْشًحا في 25 بلًدا برعاية جهاٍت 
ُ
اأ الحين 

الأميركية  والوكالُة  ولي،  الدَّ البنُك  بينها  مختلفة  ماِنحٍة 

خرى.
ُ
ماٌت ُثنائيٌة اأ ولية، ومنظَّ للّتنمية الدَّ

اختالفاٍت  لكّن  مماِثلة،  �شيغًة  ول��ى 
ُ
الأ الُم�شوُح  َبَعت  ِاتَّ

بع�ُض  ُيهَمل  ما  فغاِلًبا  الحين.  ذلك  منُذ  برَزت  جْوهرّيًة 

الوحدات القيا�شية، كما يتباَين تنظيُم العمل الَمْيدانّي.

�َشْمُلها  المحتَمل  رات  الموؤ�شِّ نوَع  التالي  الجدوُل  وُيظهر 

.)www.worldbank.org/lsms :ا )ُاْنُظر اأي�شً

وا�صيُع في درا�صٍة معهودة لقيا�ص م�صتويات 
َ
الم

المعي�صة

�َشر المعي�شّية
ُ
الهجرةِا�ْشِتْبيان الأ

الُخ�شوبةوحدُة قيا�ض ال�شتهالك

ْخل  درا�شاُت قيا�ض الإن�شانوحدُة قيا�ض الدَّ

ِا�ْشِتْبياُن المجتمع المحلّيالّتعليم

ِا�ْشِتْبياُن الأ�شعارال�شّحة
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مفقودٌة  ه��ي  ِل���َم  م��ف��ق��وًدة،  ال��ب��ي��ان��اُت  ك��ان��ت  	اإذا  •
َيعرف  لم  الُمجيُب  َلة،  �شِ ذا  َيُكن  لم  ��وؤاُل  )ال�����شّ

الجواب، الِقَيُم مفقودٌة، اأُي �شيٍء اآخر(؟

البيانات  لجْمع  ا�ْشُتخِدَمت  التي  الطريقُة  هي  	ما  •
اأي  وعلى  ِطباقيًّا  م�شتوى،  اأيِّ  وعلى  )ع�ْشوائيًّا 

تقييماٍت  تركيز،  مجموعاِت  مقاَبالت،  م�شتوى، 

�شريعة، اأَي �شيٍء اآخر(؟

نت البيانات؟ 	في اأيِّ ن�َشٍق ُخزِّ •
	جهاَت الّت�شال للح�شول على معلوماٍت اإ�شافية  •

اإذا كان فريُق تقرير التنمية الب�شرية َي�شتخِدم معلوماٍت 

نْوعّيًة:

	ما هي الّر�شالُة التي ُيحاول الفريُق اأن َينقلها من  •
خالله؟

وعية باأجزاٍء من الق�شة ل  ُتِلّم المعلوماُت النَّ 	هل  •
ّية اأن ُتِلّم بها؟ ت�شتطيع المعلوماُت الكمِّ

وء على الُفروق  	هل هناك اأيُّ فائدٍة في ت�شليط ال�شَّ •
قيقة في هذه الق�شة؟ الدَّ

اإ�شافّيٌة  ق�شايا  ثّمَة  الإنترنت،  �شبكة  على  �ْشر  النَّ عند 

َت�شمل:

َلة خرى ذاِت �شِ
ُ
	قاِبلّيَة المقاَرنة مع معلوماٍت اأ •

�شاٍت للنتائج 	َرواِبَط اإلى بياناٍت �شحفّية/ملخَّ •
التي  الّتخزين  ن�َشق  عن  تفا�شيَل  اأيُّ  هناك  	هل  •
خا�ضٍّ  نحٍو  على  الِحر�ض  ت��وّخ��ي  للفريق  ينبغي 

تجاهها؟

هل  مختلف،  ن�َشٍق  اإلى  ل  ُتحوَّ البياناُت  كانت  	اإذا  •
الم�شتخِدُم على درايٍة بالبْرَمجيات الُمالئمة؟

الُملَحق 3:

كتابُة البيانات الَفوقّية

َعت  اأيُّ بياناٍت ُن�ِشَرت في تقارير التنمية الب�شرية، اأو ُو�شِ

َرت علًنا على نحٍو اآَخر، يجب  على �شبكة الإنترنت، اأو ُوفِّ

م المعلوماِت التاليَة. اأن ُتقدِّ

العنوان

ن ما يلي: ُف المحتوى الذي يجب اأن يت�شمَّ و�شْ

نة 	حْجَم العيِّ •
	التغطيَة الجغرافية •

	وحدَة/وحداِت المراَقبة  •
	تطبيَق الت�شنيفات والمعايير •

الجداول  في  ال�شفوف/الأعمدة  في  	الّت�شِمياِت  •
�شوم البيانية  وعنا�شر الرُّ

	تعاريَف الّت�شِميات •
	وحدَة/وحداِت القيا�ض •

	مرِجَع و/اأو فترَة/فتراِت الوقت  •
	الوحدَة/الوحداِت الإقليميَة •

في  )ف��ْج��وًة  ال��وق��ت  م��ّر  على  للمقاَرنة  	القاِبليَة  •
ل�شلة، بياناٍت ناق�شًة( ال�شِّ

وَء على احتياطاٍت معيَّنة 	َحوا�ِشَي ُت�شلِّط ال�شَّ •
	م�شدَر البيانات )الوكالَة التي َتجمع البيانات( •

َف الأ�شاليب الم�شتخَدمة في جْمع الإح�شاءات،  	و�شْ •
وتنقيِحها، واحِت�شاِبها، وتقديِرها 

	معلوماٍت عن م�شادر الخطاأ ودّقِة الإح�شاءات •
موز الِقيا�شية في الجداول 	�شْرَح الرُّ •

والقيوِد  �ْشر،  والنَّ التاأليف  معلوماٍت عن حقوق  	اأيَّ  •
على ال�شتخدام

َف خْلفّية الإح�شاءات والمفاهيم والمتغيِّرات  	و�شْ •
والمعايير، والغر�ِض منها

هْتها؟ 	لماذا ُجِمَعت؟ ما هي الأ�شئلُة التي وجَّ •
الُقرى،  الأفراد،  �َشر، 

ُ
ُجِمَعت )الأ اأّي م�شتًوى  	على  •

المجتمِع المحلِّّي، المدينة، البلد(؟
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الملَحق 4:

وعّية اأ�شاليُب جْمع البيانات النَّ

ئات، واحتياطاٍت يجب اّتخاُذها،  ُيِعّد الجدوُل التالي قائمًة باأ�شاليب جْمع البيانات وما َيرتبط بها من ح�َشنات، و�شيِّ

عة. واأنواع المعلومات المجمَّ

اأموُر يجب العتناُء بهاال�ّضيِّئاتالح�َضناتالأ�ضلوب
اأنواُع المعلومات التي ُيمكن 

جْمُعها

المراقبُة 

المبا�ِضرة

ر معلوماٍت مبا�ِشرًة  ُتوفِّ

عن �شلوك الأفراد 

والجماعات

م الو�شع  ُتتيح للباحث فْهَ

والظروف

ر فر�شًة لتحديد  ُتوفِّ

عة نتائَج غيِر متوقَّ

ُتوَجد في و�شعّيٍة طبيعّية، 

وغيِر ِبْنَيوّية، ومِرنة

ُيمكن اأن تكون ُمكِلفًة وت�شتغرق 

وقًتا طوياًل

لين  تحتاج اإلى خبراَء موؤهَّ

ًدا بين جيِّ ومدرَّ

ر في �شلوك  رّبما ُتوؤثِّ

الم�شاركين – محاولُة جْذب 

الأنظار للباحث في المرحلة 

لية الأوَّ

رّبما ُيوؤّدي المفهوُم النتقائّي 

للُمراِقب اإلى ت�شويه البيانات

رّبما يكون �شلوُك الُمراَقبين 

من اأفراٍد اأو مجموعاٍت غيَر 

قيا�شّي

يجب اإجراُء عملّيات المراَقبة 

با�شتخدام مجموعِة ْپروتوكولٍت 

رٍة بعناية  ُمحَكمِة التنظيم ومطوَّ

ًما، ينبغي للمراقب تو�شيُح  مقدَّ

المفاهيم والّتعاريف والمعايير 

لتحديد المنا�شبات

عادًة، يجب الحكُم على ما ُيراَقب 

عات مقابَل مجموعٍة من التوقُّ

اإلى جانب التدريب المنا�شب، 

ُي�شاعد ا�شتخدام ْپروتوكولٍت 

)مْثل قائمة اأ�شئلة، تعاريف، قوائَم 

مرِجعّية، ميزاٍن ت�شنيفّي( على 

�شمان اأّن كلَّ المراِقبين َيجمعون 

قون  معلوماٍت مالئمًة وُيطبِّ

المعاييَر نف�َشها.

البيئُة الّطبيعّية

ف فيها الجهاُت  ُرُق التي تت�شرَّ الطُّ

الفاِعلة وتتفاعل

�ض الموارد، ماذا الذي  كيف ُتخ�شَّ

تفعله الجهاُت الفاِعلة؟

ف فيها  ٍة التي يت�شرَّ دُة بدقَّ اللُّغُة المحدَّ

النا�ُض و�شيلٌة هاّمة لت�شجيل كيف َيفهم 

النا�ُض تجارَبهم

فكرُة الّت�شال غيِر الكالمّي )كيفّيِة 

يهم، والتعبيِر عن اآرائهم،  َتزيِّ

�شبة اإلى  وَتمْو�شِعهم البَدنّي بالنِّ

الآَخرين(

ع  ُيمكن مقارنُة الاّلُحدوثات مع المتوقَّ

اأو الذي يجب اأن َيحدث )من المهّم 

تباُعُد عملَيات المراَقبة مع الوقت 

لتجنُّب اْلِتقاط و�شعّياٍت غيِر قيا�شّية(.

مقابالٌت 

قة متعمِّ

ُتثِمر عادًة اأغنى البيانات 

رات والتفا�شيل والتب�شُّ

ُتتيح التِّ�شاَل مع 

الُمِجيبين وْجًها لوْجه

ر الفر�شَة ل�شتك�شاف  ُتوفِّ

الموا�شيع في العمق

ُتعطي الفر�شَة لتقييم 

الأجزاء من ال�شيا�شات 

التي اأثَّرت في الأطراف 

المعنّية والأجزاِء التي 

غيََّرت مفاهيَم تلك 

الأطراف

َت�شمح للباحث بتف�شير اأو 

تو�شيح الأ�شئلة، ما َيزيد 

احتماَل الح�شول على 

ردوٍد مفيدة

ُمكِلفٌة وت�شتغرق وقًتا طوياًل

لين  تحتاج اإلى خبراَء موؤهَّ

ًدا بين جيِّ ومدرَّ

ه المقاَبُل المعلوماِت  قد ًي�شوِّ

ر، والفهِم  عبَر خطاأ الّتذكُّ

النتقائّي، والّرغبِة في اإر�شاء 

المقاِبل

ُيمكن اأن ُتوؤّدي المرونُة اإلى 

�شاق بين المقاَبالت عدم التِّ

قد يكون حجُم المعلومات 

الم�شتقاِة اأكبَر مّما َيلزم؛ وقد 

ا تدويُن  عب جدًّ ُي�شِبح من ال�شَّ

ُن�شو�شها ال�ّشفهّية واختزاُل 

المعلومات

ُي�شتخَدم ا�شتبياٌن ُمَعدٌّ بعناية في 

مة مقاَبالت منظَّ

قة على  َتعتمد المقاَبالُت المعمَّ

الحوار بين مقاِبٍل ماهر وبين 

المقاَبلين

الأف�شُل لمعظم المقابالت 

اإجراوؤها وْجًها لوْجه، لكّن 

المقاَبالِت الهاتفيَة ُيمكن اأن تكون 

ناجحة

بين  ينبغي للمقاِبلين اأن يكونوا مدرَّ

نا�ًشا ح�ّشا�شين، ومتعاِطفين، 
ُ
واأ

وقاِدرين على تهيئة جوٍّ غيِر 

تهديديٍّ للم�شاِركين

من الأمور الأ�شا�شّية لُي�شِبح 

ًدا وجوُب كْوِنه  المرُء مقاِباًل جيِّ

ًدا م�شتِمًعا وم�شتْجِوًبا جيِّ

قد ُتثِمر المقاَبالُت معلوماٍت غنّيًة 

بالتفا�شيل تكون مفيدًة للتحليل

كيف َينظر الم�شاِركون والمعنيُّون 

بالأمر اإلى هذه ال�شيا�شات اأو تلك 

وَي�شعرون تجاهها؟

كيف كانت تجارُبهم؟

ماذا تعرف عن ال�شيا�شات؟

عاُتهم؟ ما هي/كيف كانت توقُّ

ما هي اأبرُز �شفات هذه ال�شيا�شات؟

ما هي التغيُّراُت التي يرى الم�شاِركون 

اأنها �شَتحدث لهم كنتيجٍة لهذه 

ال�شيا�شات؟

يجب ا�شتخداُم هذا الأ�شلوب على نحٍو 

دٍة، اأو معلوماٍت  خا�ّض لموا�شيَع معقَّ

لة، اأو لُمِجيبين من�شِغلين و/اأو  مف�شَّ

َذوي مراتَب عالية، اأو موا�شيَع ح�ّشا�شٍة 

للغاية
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اأموُر يجب العتناُء بهاال�ّضيِّئاتالح�َضناتالأ�ضلوب
اأنواُع المعلومات التي ُيمكن 

جْمُعها

مناق�ضاُت 

مجموعات 

التركيز 

ُت�شاِعد على فْهم 

التفاُعالت بين 

الُمِجيبين، ف�شاًل عن 

الآراء المت�شاِربة

منخف�شُة التكلفة ن�شبيًّا، 

مع اإمكانّية �شْمل عدٍد 

كبير من الُمِجيبين 

ا اإذا كان  خ�شو�شً

ح اإدلوؤُهم  من المرجَّ

باإجاباٍت مماثلة

ٌد اإذا كان  اأ�شلوٌب جيِّ

المرغوُب فيه اإ�شماُع 

الجهاِت المعنّية ما 

�شيقوله الم�شاِركون

ُيمكن اأن يكون تفاُعُل 

المجموعة محدوًدا اأو قد ُيثبِّط 

دوَد من بع�ض النا�ض. الرُّ

ي�شتطيع �شغُط الأقران اأن 

دود َيكبح الرُّ

قد يكون المو�شوُع المتناوُل 

ح�ّشا�ًشا اأكثَر مّما َيلزم، 

والُمِجيبون غيُر راِغبين في 

الكالم

ا اإذا كان  لي�شت مفيدًة جدًّ

الغر�ُض �شْمَل عدٍد كبير من 

الق�شايا، حيُث قد ل يكون 

الم�شاِركون من منطقٍة 

جغرافّيٍة م�شتَركة

ينبغي للمقاِبلين اأن يكونوا 

موؤاِزرين، وماهرين على نحٍو 

خا�ّض بالإ�شغاء

ًعا من  تكون المجموعُة عادًة َتجمُّ

8 اأ�شخا�ٍض اإلى 12 يت�شاركون في 
لة  بع�ض الخ�شائ�ض ذاِت ال�شِّ

بال�شيا�شات

اإذا اأجراها خبراء، تكون عادًة في 

من�شاأٍة للمجموعات ت�شمل جهاًزا 

ًنا ر�شميًّا قد  للّت�شجيل و/اأو ُمدوِّ

يكون اأو ل يكون في الغرفة

يجُب ا�شتخداُمها بهدف:

تحديِد وتعريف الم�شكالت في تنفيذ 

ال�شيا�شات؛ و

عف في  تحديِد مكاِمن القوة وال�شَّ

ال�شيا�شات والتو�شياِت ب�شاأنها؛ و

الم�شاعدِة بتف�شير نتائج البحث 

ّية؛ و الكمِّ

الح�شوِل على معلوماٍت حول 

المفاهيم؛ و

توليِد اأفكاٍر جديدة

اأ�ضاليُب 

نْوعّيٌة اأُخرى 

مْثل درا�ضات 

الوثائق، اأبرز 

المخبرين، 

وتقييماِت 

مي  اأداء مقدِّ

المعلومات،

ودرا�ضاٍت 

اإفرادّية

غاِلًبا ما تكون �شهلَة 

الإجراء، وغيَر مكِلفة، 

ومتاحًة محلِّيًّا

خٌة في الو�شعّية  مر�شَّ

واللُّغة اللتين �شَتحدث 

فيهما

لّيٌة ومفيدٌة  ن�شبيًّا، لَتطفُّ

لتحديد الِقَيم والمواقف 

وتتاُبِع الأحداث

ث مع  قد تكون للتحدُّ

مي المعلومات  مقدِّ

ين فائدُة تعزيز  الأ�شا�شيِّ

العالقة بين الباحثين، 

والّزبائن، والم�شاِركين، 

ين الآَخرين والمعنيِّ

قد تكون غيَر دقيقة

قد ل تكون �شحيحة

قد يّت�شح اأّن اإيجاَد هذه 

الم�شادر للمعلومات عملّيٌة 

طويلٌة وع�شيرة، كما قد يكون 

اإمكاُن الو�شول �شعًبا

مي المعلومات/ في ُو�ْشع مقدِّ

الباحثين اإدخاُل تحيُّزاِتهم

مي  قد ُتوؤّدي مفاهيُم مقدِّ

ُة بهم اإلى جعل  المعلوماِت الخا�شّ

النتائج متحّيزًة

الت البرنامج  ت�شنيُف الغنى لتدخُّ

الم�شتهدَفة

الم�شدر: مقتب�شٌة من الموؤ�ّش�شة الوطنية للعلوم 2002.

الملَحق 4:

وعّية )تتمة( اأ�شاليُب جْمع البيانات النَّ



115

ق
ح

ال
م

ال

الحِرجة، ونقاِط اتِّخاذ القرار، والأدّلِة الداعمة. وُيمِكن 

التي  قاط  المواقع/النِّ من  ل�شل�شلٍة  العرو�ض  هذه  اإن�شاُء 

وعية. فَعْر�ُض الإجابات في �شْكل  تاأتي منها المعلوماُت النَّ

َت�شمح  اأ�شئلٍة  على  ُردوٍد  مع  جْنٍب  اإل��ى  جنًبا  م�شفوفٍة، 

باإجاباٍت عْفوّية، مثاًل، ُي�شاِعد على فْهم �شبب الختالف 

على  المرِجعّية  القائمُة  ُت�شاِعد  وقد  الُمِجيبين.  اآراء  في 

�شبية لهذه الإجابات. تقييم الأهمية النِّ

ُق  حقُّ  ال�صتنتاجات والتَّ
ُ

الخطوة 3: ا�صتخال�ص

من �صّحِتها 

في  للنَّظر  قلياًل  ًفا  توقُّ ال�شتنتاجات  ا�شتخال�ُض  يعني 

�شبة  بالنِّ اآثارها  في  ر  والتب�شُّ البيانات  تحليُل  يعنيه  ما 

من  ُق  الّتحقُّ وَي�شمل  �شوؤاٍل/اأ�شئلة.  من  المطروح  اإل��ى 

البيانات اإعادَة النظر فيها ب�شَع مّراٍت للّتدقيق المقاَرن 

ُق من �شّحة  ِق منها. والّتحقُّ بال�شتنتاجات النا�شئة والّتحقُّ

مختلٌف  وعية  النَّ المعلومات  اإلى  �شبة  بالنِّ ال�شتنتاجات 

اإنه  الأخير،  فلهذا  ّية.  الكمِّ البيانات  اإزاء  عليه  هو  عّما 

َق  التحقُّ يعني  فاإنه  وعي،  النَّ للتَّحليل  اأّما  ِتْقنّي؛  م�شطَلٌح 

من اأّن ال�شتنتاجاِت ذاُت م�شداقّيٍة، وُيمكن الّدفاُع عنها، 

والأمُر  بديلة.  تف�شيراٍت  ل  تحمُّ على  وق��ادرٌة  غٌة،  وُم�شوَّ

ال�شتنتاجات  في  ع  الّت�شرُّ عدُم  المرحلة  هذه  في  الهاّم 

والبقاُء على عْلٍم بعدٍد من الق�شايا.

اأّل  ٍة، يجب  م حْبكَة ق�شّ البيانات« التي ل ُتقدِّ »اأكواُم  	•
م. ُتقدَّ

َتدعمه  اأن  ُيمِكن  م��ا  تتجاوز  التي  ال�شتنتاجاُت  	•
َر لها. ا ل مبرِّ البياناُت، اأو ال�شابقُة لأوانها، هي اأي�شً

خّطًة  َي�شع  منِطقّي«  »ن��م��وذٍج  تو�شيُح  المهمِّ  من  	•
لة لفترا�شات الأبحاث.  مف�شَّ

را���ش��ات الإف���رادّي���ة  م��ن ال��م��ه��مِّ ف��ْه��ُم الخ��ت��الف��ات ف��ي ال��دِّ 	•
الُفروق  وم��راع��اُة  وعية،  النَّ للمعلومات  م�شادُر  هي  التي 

 Miles and(  )1994( وْهُيَبْرَمن  ماْيْلز  وَيعر�ض  الو�َشطّية. 

ذلك  في  بما  المعنى«،  لتوليد  »اأ�شلوًبا   13  )Huberman

اأنماُط وموا�شيُع الّتدوين، وحالُت الّتجميع الُعنقودّي، واإجراُء 

المغاَيرات والمقاَرنات، واإدراُج العمومّيات في الخا�ّض.

بع�ُض الخطوات في 

وعي التَّحليل النَّ

مراعاة  في  الب�شرّية  التَّنمية  تقارير  ِف��َرُق  َترغب  لرّبما 

الخطوات الثالِث التالية لدى اإجراء تحليٍل َنْوعي:

الخطوة 1: ِاختزاُل البيانات

ت��ن��ط��وي ه���ذه ال��خ��ط��وُة ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار م���ا َي��ظ��ه��ر في 

المالحظات والّتدويناِت المْيدانّية من بياناٍت، وتركيِزها، 

ها، وتحويِلها اإلى معلوماٍت مفهومٍة وِمْطواعة  وا�شتخال�شِ

التَّقييم.  لعملية  ال��ب��ارزة  مات  ال�شِّ ع��ن  م��ا  �شيًئا  َتنقل 

مختلفة  مجموعاٌت  تقوله  ما  على  الّتركيُز  الهامِّ  وم��ن 

كانت  اإذا  ومقاَرنُتها  بالتَّقييم،  لة  ال�شِّ ذاِت  الأ�شئلة  عن 

�شاق. ِا�ْشتخِدموا  �شاق/عدِم التِّ مالئمًة، وفْهُم اأ�شباب التِّ

)من  المماِثلة.  ال�شتجابات  لتحديد  بالألوان  الّترميَز 

الُمِهّم عدُم »ت�شطيح« البيانات في هذه المرحلة لَجْعلها 

الخطوة  لهذه  وينبغي  ّية(.  كمِّ م�ْشِحّيٍة  كا�شتجاباٍت  تبدو 

�شبيِّ الذي ُتثار معه  تقييُم المفاهيم، وت�شجيُل الّتواُتر النِّ

ِة في اأ�شلوب التعبير عنها. ق�شايا مختلفٌة والقوَّ

�ُص البيانات
ْ
الخطوة 2: عر

ٌم لإظهار معلوماٍت ت�شمح  البيانات هو �شْكٌل منظَّ عْر�ُض 

ًعا من  للباحثين با�شتخال�ض نتائج؛ وقد يكون �شكاًل مو�شَّ

ا  طاٍت، اأو ر�ْشًما تخطيطيًّ النَّ�ض، اأو ر�ْشًما بيانيًّا، اأو مخطَّ

طريقًة  العر�ُض  وُيتيح  م�شفوفة.  اأو  ياق،  ال�شِّ بيانيَّ 

ي�شتطيع  كما  النَّ�ض،  في  للتفكير  جديدًة  ورّبما  منَهجّية 

الباحثون اأن َي�شتخِدموه ل�شتقراء البيانات بهَدف تمييز 

قد  المرحلة،  هذه  وفي  المنَهجّية.  والعالقات  الأنماط 

التي  اأعلى تتجاوز تلك  اأو  اإ�شافيٌة  ْنفّيٌة  تبرز موا�شيُع �شِ

اكُت�ِشَفت اأّوًل اإّباَن اختزال البيانات.

ها في �شل�شلٍة  ثّمَة طريقٌة مفيدة لعْر�ض البيانات هي عْر�شُ

الم�شاراِت  خرائَط  َتر�شم  ياق  ال�شِّ ِة  بيانيَّ تخطيطاٍت  من 
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�شادقًة  تكون  فيما   - ووا�شحة  مقِنعٌة  ة  الق�شَّ حْبكُة 

في عْر�شها الأ�شاليَب والبيانات؟ هل ين�شاب التَّحليُل 

اإّنه  هل  را�شة؟  الدِّ اأ�شئلة  عن  وُيجيب  د  جيِّ نحٍو  على 

ٌز؟ واأخيًرا،  غنيٌّ بالمعلومات، ومثيٌر لالهتمام، وُمحفِّ

ر المحللِّون لماذا وكيَف َتمَّ ا�شتخال�ُض بع�ض  هل ُيف�شِّ

النتائج، ولماذا َتمَّ ا�شتبعاُد التَّف�شيرات المتناِف�شة؟

نة  •	يجب اأن يكون هناك ِحْفٌظ �شاِرٌم للمالحظات الُمَدوَّ
للمعلومات  وينبغي  البياناُت/المعلومات.  ُتجَمع  فيما 

�شاِت مجموعة التَّركيز اأو المقابالت  الَمْيدانية وملخَّ

تف�شيراٍت  و/اأو  تعليقاٍت،  ن  يت�شمَّ ق�ْشًما  َت�شمل  اأن 

ّياٍت نا�شئًة. وفي نهاية المطاف،  اخِتبارّيًة، و/اأو فْر�شِ

ر احت�شاًبا  �شوف ُينَبذ الكثيُر من هذه كلِّها، لكنها ُتوفِّ

ِف تدريًجا. ًدا للتَّحليل الُمتك�شِّ جيِّ

في  واح��د  �شخ�ضٍ  من  اأكثَر  ا�شتراُك  الواجب  من  	•
كْوَنها  الجائز  غير  من  لأّن  وعي،  النَّ التَّحليل  اإج��راء 

الّنا�ض  ا�شتخداُم  يجب  كما  بُمفرده؛  �شخ�ضٍ  عمليَة 

وكم�شدٍر  بالمقاَرنة،  منها  ِق  والتحقُّ الأفكار  لخِتبار 

َيعرفوا  اأن  المحلِّلين  لجميع  وينبغي  جديدة.  لأفكاٍر 

وعي. �شيًئا عن عملية التَّحليل النَّ

للتَّحليل  والوقت  المال  من  يكفي  ما  جاِنًبا  ُعوا  �شَ 	•
والكتابة، لأّن تحليَل معلوماٍت َنْوعّية وكتابَتها يتطلَّبان 

ًعا في  من التَّفكير والوقت والُجهد اأكثَر مما يكون متوقَّ

المعتاد.

اأنظمِة  ���ش��راء  ف��ي  ��رون  ُت��ف��كِّ عندما  ح��ِذِري��َن  ك��ون��وا  	•
تحليٍل  اإج��راء  على  للم�شاعدة  حا�شوبّية  َبْرِمجّياٍت 

العالمات،  ع  و�شْ في  مفيدًة  تكون  قد  فهي  َن��ْوع��ّي. 

والتَّرميز، ونْقِل �شرائح البيانات ب�ُشرعٍة، لكّن من غير 

الممكن للَبْرِمجّيات تحديُد فئاٍت ذاِت مغًزى للتَّرميز، 

مات البارزة، اأو توفيُر المفاهيم. عالوًة  اأو تعريُف ال�شِّ

َة،  الخا�شّ ميزاِتها  الَبْرِمجّيات  لُنُظم  اأّن  ذلك،  على 

من  كبيًرا  ق��ْدًرا  ا�شتخدامها  وَتعلُُّم  فْهُمها  وي�شتغرق 

ما  تقييُم  الباحثين  على  وَيتعيَّن  وال��م��وارد.  الوقت 

ال�شتثماَر في مجال  يتطلَّب  اإذا كان نطاُق درا�شتهم 

الَبْرِمجّيات.

.Miles and Huberman 1994 :الم�شدر

لالختالفات  مقِنعة  تف�شيراٍت  من  ُق  التحقُّ المهمِّ  •	من 
الأ�شئلة  عن  الأج��ِوب��ة  توفير  في  المعلومات  ولمدى 

 13  )1994( وْهُيَبْرَمن  ماْيْلز  وَيعر�ض  الرئي�شية. 

بناء  اإلى  الحاجَة  كلُّها  ُتعاِلج  النتائج،  لتاأكيد  طريقًة 

لهذه  وينبغي  ال��ّذات«.  خداع  �شدَّ  منَهجّية  »�شماناٍت 

دة –  ٍة متعدِّ ال�شمانات - مْثل ا�شتخدام م�شادَر واأدلَّ

اأن ُتبنى في الت�شميم منذ البداية. والهدُف من ذلك 

اأ�ُش�ٍض تجريبية،  اإن�شاُء محا�َشبٍة معقولة، وقائمٍة على 

المطروحة.  لالأ�شئلة  ال�شتجابة  في  الُف�شلى  تكون 

ها  ، لكّن بع�َض النتائج قد ل َيدعم بع�شَ فالتَّثليُث هامٌّ

الكثير  ك�ْشَف  التناق�شاِت  اإمكان  في  اأّن  غيَر  الآَخ��ر. 

من الأمور؛ ووظيفُة المحلِّل اأن َين�شج اأ�شواًتا وم�شادَر 

المطروحة  لالأ�شئلة  ي�شتجيب  �شْرٍد  في  مًعا  مختلفًة 

براعًة  العمل  هذا  اإع��داُد  ازداد  وكلَّما  الدرا�شة.  في 

وب�شاطًة اأ�شبح اأكثَر اإقناًعا.

وعي، ُتعاَمل »الِقَيُم الخارجّية« على نحٍو  التَّحليل النَّ •	في 
ر الحالُت المنحِرفة فر�شًة للبحث  مختلف؛ حيُث ُتوفِّ

ا�شتخداُمها لمزيٍد من  راٍت جديدة، ويجب  عن تب�شُّ

ق. التف�شيل والتحقُّ

ّ
بع�ُص الن�صائح حول اإجراء تحليٍل نْوعي

بَوْعي  متمتِّعين  يكونوا  اأن  وعيين  النَّ للمحلِّلين  ينبغي  	•
ل في العملية  ّفافّية، والّنزاهة، وقدرِة الّتاأمُّ الّذات، وال�شَّ

عمليٌة  اأو  الخطوات  من  �شل�شلٌة  فالتَّحليل  التَّحليلية. 

تكون  ولكي  النتائج.  اإل��ى  للو�شول  ُت�شتخَدم  متعاِقبة 

فوا  ين اأن َي�شِ وعيِّ العملّيُة �شّفافًة، يجب على المحلِّلين النَّ

يتمّكن  حتى  الكيفّيَة  تلك  وُيناق�شوا  عمَلهم  ْوا  اأدَّ كيَف 

فاذ اإليها. والعْر�ُض العلنيُّ لهذه  باحثون اآَخرون من النَّ

العمليات كْبٌح هامٌّ لأيِّ مْيٍل لإعطاء تاأكيداٍت زائفة، كما 

ُيتيح لآَخرين الحكَم على ما اإذا كان التَّحليُل والتَّف�شير 

يّت�ِشمان بالِم�شداقّية في �شوء البيانات.

الحكَم  لأّن  دة،  جيِّ ِحْرفّيًة  وعي  النَّ التَّحليل  يتطّلب  	•
الإقناعّيِة  القدرة  اأ�شا�ض مدى  َيِتّم على  التَّحليل  على 

هل  ًة.  ق�شَّ المحلِّلون  فيهما  ��ب  ركَّ اللَتين  والمهارِة 
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وْفًقا لطبقاٍت مْثل الُعْمر، نوِع الجن�ض، التَّوزيِع الجغرافي، 

وُيمِكن  اإل���خ...  الجتماعية-القت�شادية،  الخ�شائ�ضِ 

ناٌت  ِع الهتمام وُتوؤَخذ عيِّ تعريُف المجموعات الفْرعّية مو�شِ

)ع�ْشوائيًّا( لعدد مراَقباٍت مت�شاٍو من كلِّ مجموعٍة فْرعّية. 

ويجب ا�شتخداُم معايير ال�شتمال/ال�شتبعاد لكّل مجموعٍة 

لكلٍّ منها خ�شائ�َض مختلفًة  اأّن  الّرغم من  فْرعّية. وعلى 

ن�ِشئت على اأ�شا�شها المجموعاُت 
ُ
فاُت التي اأ دها ال�شِّ )ُتحدِّ

نَة المطلوبة. ر مجموُعها العيِّ الفْرعّية(، �شُيوفِّ

من  العديد  على  للح�شول  الُعْنقودّي:  االعِتياُن 

اأن  ُيحتَمل  الّتحيُّز،  م�شادر  على  والق�شاِء  المراَقبات 

البَلدّيات  جميع  من  �َشر/الّنا�ض 
ُ
الأ اختياَر  الباحُث  ُيريد 

في مقاطعٍة ما. غيَر اأّن هذا الأمَر قد َي�شتغرق وقًتا طوياًل 

هو  ُعْنقودّي؛  نهٍج  ا�شتخداُم  ُيمِكن  وتالًيا  ُمكِلًفا،  ويكون 

د كلُّ بلديٍة  عادًة عمليُة َتْعينة ذاُت م�شتوَيْين. الأّول، ُتحدَّ

البَلدّياُت  ُتختار  ثّم  ال�شتمال/ال�شتبعاد؛  بمعايير  َتفي 

المعي�شّية  �َشر 
ُ
الّنا�ض/الأ جميع  انتقاُء  وَيجري  ع�ْشوائيًّا 

البلدّيات  في هذه  الموجودين  الّنا�َض  اأّن  اأو  البَلدّية،  في 

في  ع�ْشوائيًّا  م�شمولون  اأنُف�ُشهم  هم  ع�ْشوائيًّا  المختاَرة 

متكافئة  فر�شٌة  المراَقبات  لكّل  تكون  اأن  ويجب  نة.  العيِّ

لَيِتّم اختياُرها، مع عدم َتحيُّز الباحث.

االعِتياُن الالَتنا�ُسبّي: ُي�شاِعد هذا العِتياُن عنَد وجود 

اأن  جدًل  لَنفتِر�ض  الأحجام.  مختلف  من  طَبقّية  ناٍت  عيِّ

لي�ض لدى فريِق تقريٍر للتنمية الب�شرّية من المال اإّل لجْمع 

ّكان الموجودين  معلوماٍت عن 200 �شخ�ض؛ لكّن عدَد ال�شُّ

على  وللحفاظ  ام��راأة.  و300  رجل   1700 منهم   ،2000

يتطّلب  �شخ�ض،   200 من  نة  عيِّ في  ذاِتهما  �شبَتْين  النِّ

العدَد  لكّن  ام��راأًة؛   30 مقابَل  رجاًل   170 اختياَر  الأم��ُر 

ل�شتخال�ض  كافًيا  الأرج��ح  على  يكون  لن  �شاء  للنِّ القليل 

نٌة  عيِّ َتترك  حين  وفي  المنطقة.  ن�شاء  عن  ا�شتنتاجاٍت 

نٌة غيُر َتنا�ُشبّية،  َدف، ت�شتطيع عيِّ �شبَتْين لل�شُّ ع�شوائّية النِّ

كور و100 من الإناث. ولأّن  مثاًل، اأن تختار 100 من الذُّ

نٍة ع�شوائّية، ُي�شبح  هذا الختياَر ل َتنطبق عليه �شفُة عيِّ

البيانات  ترجيُح  البيانات  تحليل  في  ّيٍة  اأهمِّ ذا  عندئٍذ 

و�شَيعني  ن�ْشبيًّا.  اأعلى  تمثيٍل  على  كوُر  الذُّ َيح�شل  بحيُث 

ْين اأّن احتماَل اختيار اأّي فْرٍد من  �شبيَّ احت�شاُب الوزَنْين النِّ

ا احت�شاُبه. كور اأو الإناث يجب اأي�شً الذُّ

.Lunsford and Lunsfod 1995a الم�شدر: مقتَب�ٌض من

الُملَحق 5:

نات/العِتيان: اأ�شاليُب اأْخذ العيِّ

قبل اعِتيان البيانات، يجب على الباِحثين اأن يكونوا على 

عْلٍم بِمْعياَرْي ال�شتماِل وال�شتبعاد.

اأن  يجب  التي  الخ�شائ�ض  اإلى  ال�شتماِل  معاييُر  وُت�شير 

درا�شة  ففي  الُمعاَينون.  �َشر 
ُ
الأ الّنا�ض/اأفراُد  بها  يتَّ�ِشم 

ُيمِكن  المثال،  �شبيل  على  �َشر، 
ُ
لالأ راعية  الزِّ المماَر�شات 

اأن يكون ِمْعياُر ال�شتمال ُوجوَب زْرِع المقاطعات مح�شوًل 

ما لمّرٍة واحدة على الأقّل.

�َشر 
ُ
الّنا�ض/الأ خ�شائ�ض  اإلى  ال�شتبعاد  معاييُر  ُت�شير 

التي قد تفي بمعايير ال�شتمال، لكّنها قد ُترِبك النتائج. 

بمعايير  تفي  ق��د  م��ث��اًل،  نة،  عيِّ ف��ي  الخارجّيُة  فالِقَيُم 

، لكّن معظَم الدرا�شات �شَي�شع  ها هامٌّ �شُ ال�شتبعاد؛ وَتفحُّ

ف النتائج. عاِزًل لإزالة الِقَيم الخارجّية التي قد ُتحرِّ

الحتماليُّ  الع���ِت���ي���ان:  م��ن  رئ��ي�����ش��ّي��ي��ان  ن���ْوع���اِن  ث��ّم��َة 

العِتياُن  ب��اإي��ج��اٍز،  ه��ن��ا،  وُي��ن��اَق�����ض  وال��اّلاح��ت��م��ال��ّي. 

الحتمالّي.

ّ
العِتياُن الحتمالي

ُل في اأيِّ اأ�شلوٍب لالعِتيان هو َتجنُّب الّتحيُّز  ال�ّشاِغُل الأوَّ

مراَقبٍة  لكلِّ  اأّن  ماَن  �شَ الُمِهّم  من  اأّن  كما  الختيار؛  في 

في  اختياُرها  لَيِتّم  مت�شاوية  فْر�شًة  ��رة(  ن��ا���ٍض/اأ���شْ
ُ
)لأ

نة. ويتعيَّن توظيُف اإجراءاِت جْعل العملّيات ع�ْشوائّيًة  العيِّ

الناحية  من  �شالحًة  �شَتكون  زٍة  متحيِّ غيِر  نة  عيِّ لتوفير 

لختيار  اأ�شاليَب  ب�شعة  ا�شتخداُم  ُويمِكن  الإح�شائية. 

�َشر ع�ْشوائيًّا.
ُ
الّنا�ض/الأ

بذلك  القياُم  ُيمِكن  الب�سيط:  الع�ْسوائيُّ  االعِتياُن 

ٍد  ُمَولِّ ا�شتخداُم  ذلك  وبعَد  رْقًما  �َشر 
ُ
الأ كلِّ  اإعطاء  عْبَر 

نة. ب�شيط لأرقاٍم ع�ْشوائّيٍة بهَدف اختيار العيِّ

االعِتياُن الَع�ْسوائيُّ المنتِظم: َي�شتخَدم هذا الأ�شلوُب 

اأّوَل رْقٍم ع�شوائّي لختيار المراَقبة الأولى ومن َثمَّ َي�شتخَدم 

قم  قاعدًة منتِظمة )على �شبيل المثال، رقٌم رابع بعد الرَّ

�َشر.
ُ
ا( لختيار الّنا�ض/الأ الأّول، والثامن، وهُلمَّ َجرًّ

�َشر/الّنا�ض( 
ُ
)الأ المراَقبات  ع  ُتجمَّ َبقّي:  الطَّ االعِتياُن 
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د، اأو  لرّبما َيدخل الّتحيُُّز في البيانات ب�شبب اختياٍر متعمَّ

اختياٍر غيِر مق�شود، اأو الاّلا�شِتجابة )عدِم القدرة على 

اأو رْف�ِض ال�شتجابة(؛  الم�شَتجيب،  اأو غياِب  ال�شتجابة، 

اأنَّ هناك  اإذا ا�شتَبه الم�شَتجيبون في  ا  اأي�شً ورّبما َيدخل 

ُتقلِّل  وق��د  معيَّنة.  بطريقٍة  الإج��اب��ة  من  الفائدة  بع�َض 

باأّن  مثاًل،  �شعَرت،  اإذا  اإنجازاتها  من  محلِّّية  مجتَمعاٌت 

م�شاعدات  من  مزيٍد  تاأمين  على  ُي�شاِعد  �شوف  ذل��ك 

الحكومة.

من  راُت  الموؤ�شِّ عليها  ُتبنى  التي  البيانات  كلُّ  ت  ت��اأذَّ اإذا 

دَرجاِتها  �ُض  َتفحُّ فائدًة  اأكثَر  يكون  قد  الّتحيُّز،  خطاأ 

اإذا كان التعليُم  بدًل من م�شتوياتها. على �شبيل المثال، 

ح  ًزا �شعوًدا في كّل مقاطعات بلٍد ما، فاإّن من المرجَّ ُمحيَّ

ُت�شِبح  عندئٍذ  الأعلى.  اإلى  الب�شرية  التنمية  دليل  تحيَُّز 

�شبية لأدّلة الّتنمية الب�شرّية في المقاطعات  رجاُت النِّ الدَّ

اأكثَر فائدًة من درا�شة الم�شتويات الفعلية.

خطاأُ العِتيان

وخالًفا  ّكان.  وال�شُّ نة  العيِّ بين  الفرُق  هو  العِتيان   
ُ
خطاأ

راٍد  باطِّ يكون  اأن  ال�شرورّي  فاإّن من غير  الّتحيُّز،  لخطاأ 

َيحدث  وقد  ّكان.  لل�شُّ الحقيقّية  القيمة  من  اأكثَر  اأو  اأقلَّ 

ّكان. نَة مختلفٌة عن ال�شُّ  العِتيان لمجّرد اأّن العيِّ
ُ
خطاأ

 الإجمالّي في مجموعة بياناٍت هو مجموُع المربَّعات 
ُ
الخطاأ

لخطاأ العِتيان وخطاأ الّتحيُّز. )وبتعبيٍر اإح�شائّي، ُيقا�ض 

الَجْذُر  ع وهو  المربَّ ط  َجْذر متو�شِّ الأمُر عادًة بخطاأ  هذا 

العِتيان.(  وخطاأ  الّتحيُّز  خطاأ  مربَّع  لمجموع  التَّربيعّي 

الّتحيُّز   
ُ
خطاأ يكون  اأن  ُيحتَمل  ال�شغيرة،  نات  العيِّ ففي 

في  كبيًرا.  يكون  اأن  ُيحتَمل  العِتيان   
َ
خطاأ لكّن  �شغيًرا، 

كبيًرا،  الّتحيُّز   
ُ
خطاأ يكون  اأن  ُيحتَمل  الكبيرة،  نات  العيِّ

 العِتيان ُيحتَمل اأن يكون �شغيًرا. وفي الحالت 
َ
لكّن خطاأ

ّكان،  الق�شوى، مْثل َتعداٍد �ُشّكانّي، حيُث ُي�شَمل جميُع ال�شُّ

 الّتحيُّز كبيٌر. وُيمِكن 
َ
 العِتيان �شْفًرا لكّن خطاأ

ُ
يكون خطاأ

ع كبيًرا. ط المربَّ  َجْذر متو�شِّ
ُ
اأن يظّل خطاأ

الُملَحق 6:

خرى
ُ
اأخطاُء العِتيان وقيا�شاٍت اأ

اإجراَء  الب�شرية  للتنمية  تقريٍر  فريُق  ر  قرَّ اإذا  المهمِّ  من 

والقيا�شات  العِتيان  اأخطاء  على  ِلًعا  مطَّ يكون  اأن  م�ْشٍح 

ز النتائج، لأّن منهجيَة العِتيان غيَر  خرى التي قد ُتحيِّ
ُ
الأ

ّكان.  ال�شُّ ا�شِتدللٍت خاطئة عن  اإلى  ُتوؤّدي  قد  المنا�ِشبة 

الأخطاء  هذه  بع�َض  بالتف�شيل  التالية  المناق�شُة  د  وُتحدِّ

وتاأثيراِتها على نتائج الُم�شوح.

ز 
ُّ
خطاأ الّتحي

كّل  ب��ان��ِح��راف  يت�شبَّب  منهجّي   
ٌ
خ��ط��اأ ال��ّت��ح��يُّ��ز   

ُ
خ��ط��اأ

الإح�شاءات عن قيمتها »الحقيقّية« باتِّجاٍه متَّ�ِشق – اأْي 

يحدث  الحقيقية.  القيمة  من  اأقلَّ  اأو  اأكبَر  القيمُة  تكون 

نات ع�ْشوائيًّا من  ذلك، مثاًل، عندما ل َيجري اختياُر العيِّ

نات غيَر  مجموعٍة �ُشّكانّية اأو عندما يكون اإطاُر اأْخذ العيِّ

ّكانيُة  كاٍف. وَيت�شبَّب هذه الأمُر باأن تكون المجموعُة ال�شُّ

لًة اأكثَر مّما َيلزم اأو غيَر  الفْرعّية التي ينبغي تْو�شيُفها ممثَّ

نة. لٍة تمثياًل كافًيا في العيِّ ممثَّ

ّكان  ومن الممكن لكلٍّ من بيانات الم�ْشح واإح�شائّياِت ال�شُّ

ز على  اأن تتاأّذى من خطاأ الّتحيُّز. فبياناُت الم�ْشح قد ُتركِّ

ّكان؛ ما َيعني، مثاًل، اأّن محاولَة  جزٍء واحٍد فقط من ال�شُّ

درا�شٍة  من  ع  المتوقَّ عمِرهم  اأو  ّكان  ال�شُّ دْخ��ل  ا�شتنتاج 

)من  خاطئًة  الوا�شح  من  �شتكون  جال  للرِّ ا�شتق�شائية 

وام  الدَّ على  �شيكون  الرجال  دْخل  َط  متو�شِّ اأّن  ح  المرجَّ

العمر  َط  متو�شِّ واأّن  ّكان،  ال�شُّ لجميع  ط  المتو�شِّ من  اأعلى 

بياناُت  اأّما   .) اأق��لَّ الأرَج��ح  �شيكون على  جال  للرِّ ع  المتوقَّ

عدم  من  مثاًل،  تتاأّذى،  اأن  فُيمكن  ّكانّي  ال�شُّ الإح�شاء 

تمثيل بع�ض الأقلّيات الإثنية على نحٍو كاٍف؛ كما اأّن ُنُظَم 

ل  قد  والَوفيات  ال��ِولدات  جميع  لت�شجيل  الحَيوّيَة  الَقْيد 

يفّيِة النائية. ُتحيط بهذه الإح�شاءات في المناطق الرِّ
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طبيع ق مع القاعدة/التَّ
ُ
 الّتطاب

ُ
اأ�صاليب

•	 الترتيب: ُيَعّد ترتيُب البيانات بح�َشب المنطقة اأب�شَط 
وَي�شمح  الخارجّية  بالِقَيم  يتاأثَّر  ل  اإْذ  الأ�شاليب؛ 

ُع  رات باأن ُتتَّبع مع مرور الوقت من حيُث الموا�شِ للموؤ�شِّ

�ْشبّية. النِّ

راِت اإلى ميزاٍن  ل هذا الأ�شلوُب الموؤ�شِّ •	 الُمعاَيرة: ُيحوِّ
ِمْعياريٍّ  واْنحراٍف  �شْفٍر  بقيمة  ٍط  متو�شِّ مع  م�شتَرك 

الِقَيم  ذاِت  رات  للموؤ�شِّ يكون  وتاِلًيا  واح��د؛  بقيمة 

وهذه  ب.  الُمَركَّ ر  الموؤ�شِّ على  اأكبُر  تاأثيٌر  الق�شوى 

مكافاأَة  ذل��ك  م��ن  ال��ه��دُف  ك��ان  اإذا  ��دة،  ج��يِّ طريقٌة 

الممكن  من  ف��اإّن  ِيُكن،  لم  واإن  ال�شتثنائّي.  ال�شلوك 

ب.  ُمَركَّ لَتكوين  راُت  الموؤ�شِّ ُتجَمع  فيما  ت�شحيَحها 

ر  الموؤ�شِّ نتائج  بين  والأ�شواأ  الأف�شل  ا�شتبعاُد  وُيمِكن 

الفرعّي من الّدليل، اأو ُيمِكن تعييُن اأوزاٍن مختلفة.

راِت  ع هذا الأ�شلوُب الموؤ�شِّ •	 اإعادُة �ضْبط القيا�س: ُيطبِّ
الِقَيَم  الِقَيَم/  لكّن   .)0,1( نف�ُشه  المدى  لها  ليكون 

ل. َر الُمحوَّ ه الموؤ�شِّ الخارجّيَة الق�شوى �شوف ُت�شوِّ

�شبيَّ  •	 الم�ضافُة اإلى مرِجع: َيقي�ض هذا الأ�شلوُب الموقَع النِّ
ر بالمقارنة مع نقطٍة مرِجعّية. ومن النُُّهج المتَّبعة  للموؤ�شِّ

َط اأ - 1 اأو اأ +  رات الأدنى اأو الأعلى متو�شِّ اإعطاُء الموؤ�شِّ

ْفر؛ غيَر  1، فيما ُتعطى الموجودُة في الو�شط درجَة �شِ

اأّن هذا الأمَر يوؤّدي اإلى الكثير من البيانات المفقودة.

•	 الميزاُن التَّ�ضنيفّي: ُيعيِّن هذا الأ�شلوُب �شِجلَّ نقاٍط 
عدِدّيًة  الّت�شنيفاُت  تكون  اأن  وُيمكن  ر.  موؤ�شِّ لكّل 

)نجمًة واحدة، اأو اثنتين، اأو ثالًثا( اأو يمكن اأن تكون 

نْوعّيًة )كلِّيًّا، اإلى حدٍّ ما، ل على الإطالق(؛ لكّن هذا 

باع التَّح�شينات مع مرور الوقت. ل ي�شمح باتِّ

�ضنواٍت  عْبر  لالختالفات  ال�ضنوّية  المئوّيُة  •	 النِّ�َضُب 
متتالية: ُيمثِّل هذا الأ�شلوُب الّن�شبَة المئوّيَة للنُُّمّو في 

ما يتعّلق بالعام ال�شابق بدًل من الم�شتوى المطلق.

.Nardo et al. 2005b :الم�شدر
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رات الملحق 7: الأهداُف الإنمائيُة لالأْلفّية، الغاياُت والموؤ�شِّ

147 من  بما في ذلك  بَلًدا،   189 عه  وقَّ الذي  الأْلفّية  اإعالن  بها من  المرتبطُة  والغاياُت  لالأْلفّية  التَّنمية  اأهداُف  جاءت 

َول والحكومات، في اأيلول/�شبتمبر عام 2000. الأهداُف والغاياُت متراِبطُة وينبغي النظر اإليها كُكّل. فِهَي ُتمثِّل  روؤ�شاء الدُّ

م والبلدان النامية »لتهيئة بيئٍة - على ال�شعيَدْين الوطنيِّ والعالمّي على حدٍّ �شواء  �شراكًة بين البلدان ذاِت النُُّمّو المتقدِّ

الُع على:  - ُت�شاِعد على التَّنمية والق�شاء على الفقر«. لمزيٍد من المعلومات حول الأهداف الإنمائية لالأْلفّية، ُيرجى الطِّ
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الهدف 1: ا�ْضتئ�ضاُل الفقر الُمدِقع والُجوع 

الغاية 1: بين 1995 و2015، اإنقا�ُض ن�شبة الذين يِقّل دْخُلهم 

ف �شْ عن دولٍر واحد في اليوم اإلى النِّ

1
ة ال�شرائّية لدولٍر واحد في اليوم ْخل الأقّل من ُمعاِدل القوَّ 1. ن�شبُة ال�شّكان َذوي الدَّ

ِة الفقر( 2. ن�شبُة فْجوة الفقر )ح�شوُل الفْجوة م�شروٌب بحدَّ

ُة الُخْم�ض الأفقر من ال�شتهالك القومّي 3. ح�شّ

الغاية 2: بين 1995 و2015، اإنقا�ُض ن�شبة الذين ُيعانون 

ف �شْ الجوَع اإلى النِّ

4. تف�ّشي نْق�ض الوزن المنا�شب لأعمار الأطفال دون الخام�شة

5. ن�شبُة ال�شّكان دون الم�شتوى الأدنى في ال�شتهالك الغذائّي لطاقة العمل 

الهدف 2:  تحقيُق تعميم التعليم البتدائي

بياِن والبنات  الغاية 3: �شماُن كوِن الأطفال في كلِّ مكان، ال�شِّ

على نحٍو مماثل، قادرين ِبُحلول العام 2015 على اإكمال 

ر التعليمّي للمدار�ض البتدائّية المقرَّ

6. �شافي ن�شبة اللتحاق بالتعليم البتدائي 

 
2
7. ن�شبُة تالمذة ال�شفِّ الأول، الوا�شلين اإلى الخام�ض

8. معّدُل الإلمام بالقراءة والكتابة ِلَمن ُهم في عمر 15 اإلى 24

الهدف 3: تعزيُز الم�ضاواة الجنو�ضية وتمكيُن النِّ�ضاء

الغاية 4: اإزالُة الفوارق بين الجن�َشين في التعليم البتدائي 

ُل حدوُث ذلك بحلول العام 2005؛ وفي  والثانوّي، والمف�شَّ

جميع م�شتويات التعليم، خالل فترٍة ل تتجاوز العام 2015

بيان في التعليم البتدائي والثانوي والعالي 9. ن�شبُة البنات اإلى ال�شِّ

10. ن�شبُة المتعّلمات اإلى المتعّلمين من عمر 15 اإلى 24

�شاء من العمل باأْجٍر خارج مجال الزراعة  ُة النِّ 11. ح�شّ

12. ن�شبُة المقاعد الپرلمانّية الُقْطرّية التي ت�ْشغلها ن�شاء

الهدف 4: تخفي�ُس ن�ضبة وَفيات الأطفال

الغاية 5: بين عاَميْ 1990 و2015، تخفي�ُض ن�شبة وَفيات 

الأطفال دون �شّن الخام�شة بمقدار الثُّلَثين

13. معّدُل وَفيات الأطفال دون الخام�شة

ع �شَّ 14. معّدُل وَفيات الرُّ

بة نين �شد الح�شْ 15. ن�شبُة البالغين �شنًة واحدة، المح�شَّ

الهدف 5: تح�ضيُن ال�ضّحة الأُمومّية/النِّفا�ضّية

الغاية 6: بين عاَميْ 1990 و2015، تخفي�ُض معّدل وَفيات 

ع بن�شبِة ثالثِة اأرباع �شاء اإّبان الحْمل والو�شْ النِّ

فا�شّية مومّية/النِّ
ُ
16. ن�شبُة الوَفيات الأ

ّيين مَهرة 17. ن�شبُة الولدات باإ�شراف عاِملين �شحِّ

الهدف 6: مكافحُة ڤْيرو�س نْق�س المناعة الب�ضرّية/متالزمِة نْق�س المناعة المكت�َضب )الآْيدز( والمالريا واأمرا�ٍس اأخرى

الغاية 7: بحلول العام 2015، وْقٌف نهائي لنت�شار ڤْيرو�ض 

الآْيدز، ومتابعُة ما ُبدئ في م�شاّدته

18. مدى تف�ّشي فيرو�ض نْق�ض المناعة الب�شرّية لدى الحوامل في ُعْمر 15 اإلى 24
3
ط النت�شار لو�شائل مْنع الحْمل 19. معّدُل ا�شتخدام الواقي، في متو�شِّ

19اأ. ا�شتخداُم الواقي في اآِخر اتِّ�شاٍل جن�شيٍّ عالي الخطورة
4
19ب. الن�شبُة المئوّية لأعمار 15 اإلى 24 من َذِوي المعرفة ال�شاملة ال�شحيحة بڤْيرو�ض الآْيدز

ُل النت�شار لو�شائل مْنع الحْمل 19ج. معدَّ

20. ن�شبُة اْلتحاق الأيتام اإلى غير الأيتام، في ُعْمر 10 اإلى 14، بالمدار�ض

الغاية 8: بحلول العام 2015، وْقٌف نهائي لمدى حدوث 

المالريا واأمرا�ٍض رئي�شّيٍة اأخرى ومتابعُة ما ُبدئ في م�شاّدتها

21. مدى تف�ّشي المالريا ومعّدُل الوفيات المرتبطة بها
5
22. ن�شبُة ال�شّكان في مناطَق معّر�شٍة لخطر المالريا مّمن يّتخذون اإجراءاٍت فّعالة للوقاية والمعالجة

ل ومعّدُل الوَفيات المرتبطِة به 23. مدى تف�ّشي ال�شِّ

ّل المكت�َشفِة والَم�شفّية بالَم�شاق الق�شير للمعالجة تحت الإ�شراف المبا�شر، »ُدوْت�ض« 24. ن�شبُة حالت ال�شِّ

ر. رات المبنّية على اأ�شا�ض خطوط الفقر الوطنية، حيُثما تتوفَّ د اتجاهات الفقر الُقْطرّية، يجب ا�شتخداُم الموؤ�شِّ 1. لر�شْ
ُل اإكمال البتدائي«. ٌر بديٌل قْيَد التطوير، هو »معدَّ 2. موؤ�شِّ

�شاء في التِّ�شال  َكرّي ل ُيقا�ض اإّل بين النِّ َل ا�شتخدام الواقي الذَّ َكريُّ هو الفّعال في مْنع انتقال ڤْيرو�ض نْق�ض المناعة الب�شرّية. وبما اأّن معدَّ 3. من بين و�شائل مْنع الحْمل، وحَده الواقي الذَّ
ٍر لمدى المعرفة بڤْيرو�ض نْق�ض المناعة الب�شرّية/متالِزمة نْق�ض المناعة  ر 19اأ(، وموؤ�شِّ َكرّي في الحالت ذاِت الخطورة العالية )موؤ�شِّ ٍر ل�شتخدام الواقي الذَّ ل بموؤ�شِّ الجْن�شّي، فاإنه ُيكمَّ

م المحَرز في الأهداف الأخرى لل�شّحة والجنو�شة والفقر. ا في تَتبُّع التقدُّ ُل انت�شار و�شائل مْنع الحْمل( مفيٌد اأي�شً ُر 19ج )معدَّ ر 19ب(. وموؤ�شِّ المكت�َشب - الإيدز )موؤ�شِّ

َتين لمْنع انتقال ڤْيرو�ض نْق�ض المناعة الب�شرّية جْن�ِشيًّا )ا�شتخداِم الواقي  دون ب�شكٍل �شحيح الطريقَتْين الرئي�شيَّ ّكان في ُعْمر 15-24 الذين ُيحدِّ ُر كن�شبٍة مئوية من ال�شُّ ف هذا الموؤ�شِّ 4. ُيعرَّ
ْين الأكثِر �ُشيوًعا حول انتقال ڤْيرو�ض نْق�ض المناعة، وَيعرفون اأّن من الممكن  ِر ممار�شة الجن�ض مع �شريٍك واحٍد مخِل�ضٍ وغيِر م�شاب(، وَيرف�شون المفهوَمْين الخاطَئْين المحلِّيَّ َكرّي، وق�شْ الذَّ

د اأعاله،  ر على النَّحو المحدَّ را�شات ال�شتق�شائية كي تكون قادرًة على احِت�شاب الموؤ�شِّ ل�شخ�ضٍ يبدو �شحيَح الج�شم نْقَل هذا الڤْيرو�ض. ولكْن، لأّن ل وجوَد في الوقت الحا�شر لعدٍد كاٍف من الدِّ
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الهدف 7: �ضماُن ال�ضتدامة البيئّية

الغاية 9: دْمُج مبادئ التنمية الم�شتدامة في �شيا�شات البلد 

وبرامجه، وم�شاّدُة خ�شارة الموارد البيئّية

25. ن�شبُة م�شاحات الأر�ض المغّطاة بالغابات

26. ن�شبُة الم�شاحة المحمّية للحفاظ على التنّوع الأحيائي اإلى مجموع م�شاحة الَبّر

ة ال�شرائّية للدولر الواحد في الناتج المحليِّ الإجمالي 27. ا�شتخداُم الطاقة )كيلوچرامات ُمكافئ الّنفط( بُمعاِدل القوَّ

28. اْنبعاثات ثاني اأوك�شيد الكربون لكلِّ فرد وال�شتهالُك الم�شتنِفُد لطبقة الأُوزون من الكُلروفلوروكربونات )باأطنان 

المنَتجات الم�شتنِفدة لالأوزون(

لب 29. ن�شبُة ال�شّكان من م�شتخِدمي الَوقود ال�شّ

الغاية 10: بحلول العام 2015، اإنقا�ُض ن�شبة المحروميَن 

ف �شْ فر�شَة الح�شول على مياه ال�ّشرب الماأمونة اإلى النِّ

نة، في المدن والأرياف 30. ن�شبة ال�شّكان َذِوي ُفَر�ض الو�شول الم�شتدام اإلى م�شادر ماٍء مح�شَّ

ن، في المدن والأرياف يٍّ مح�شَّ ْرٍف �شحِّ 31. ن�شبة ال�شّكان َذوي ُفَر�ض الح�شول على �شَ

ٍن هاّم في حياِة ما  ُق تح�شُّ الغاية 11: بحلول العام 2020، َتحقُّ

ل يقّل عن مئة مليوٍن من القاطنين في اأحياٍء فقيرٍة مكتّظة

32. ن�شبُة العائالت التي لديها فر�شٌة ماأمونة لمتالك الأر�ض العاملِة فيها

الهدف 8: تطويُر �ضراكٍة عالمّيٍة �ضاملة للتنمية

الغاية 12: مزيٌد من التطوير لنظاٍم تجاريٍّ وماليٍّ منفتح، 

مبنيٍّ على القوانين، ُيمكن التنبُّوؤ به وغيُر تمييزّي

ي�شمل اْلتزاًما بالُحكم ال�شالح، والتنمية، وتخفي�ِض الفقر – 

ا على حدٍّ �شواء وطنيًّا وَدوليَّ

ا، واأفريقيا، والبلداِن الناميِة الُمحاطِة بالياب�شة،  رات الُمدَرجة اأدناُه كلٌّ على ِحَدة لأقلِّ البلدان ُنُموًّ ُيراَقب بع�ُض الموؤ�شِّ

َول الَجَزرّيِة ال�شغيرِة النامية والدُّ

�شمّية الم�شاعداُت الإنمائّيُة الرَّ

ا، كن�شبٍة مئوّية من اإجماليِّ الّدخل القومّي للبلدان  33. �شافي الم�شاعدات الإنمائّيِة الر�شمّية ومجموُعها لأقلِّ البلدان ُنُموًّ

المانحة في لجنة م�شاعدات التنمية التابعة لمنظمة الّتعاون والّتنمية في المْيدان القت�شادي

ا الغاية 13: معالجُة الحتياجات الخا�شة لأقّل البلدان ُنُموًّ

ا، معفاًة من  ت�شمل فْتَح المنافذ ل�شادرات البلدان الأقلِّ ُنُموًّ

ًزا  �شُوم الُجمركّية والح�ش�ضِ المحّددة؛ وبرنامًجا معزَّ الرُّ

للتخفيف من اأعباء الديون الثُّنائّية الر�شمّية اأو اإلغائها؛ 

وم�شاعداِت اإنماٍء ر�شمّيًة اأكثَر �شخاًء للبلدان الملتزمِة بتخفي�ض 

الفقر

الغاية 14: معالجُة الحتياجات الخا�شة للبلدان المحاطة 

َول الَجَزرّيِة ال�شغيرِة النامية بالياب�شة والدُّ

الغاية 15: التعامُل على نحٍو �شامل مع م�شكالت ُديون البلدان 

النامية، من خالل اإجراءاٍت ُقْطرّيٍة ودْولّية لجعل الديون قابلًة 

ل على الأمد الطويل للتحمُّ

34. ن�شبُة مجموع الم�شاعدات الإنمائّيِة الر�شمّيِة الثُّنائّية، القابلِة للتوزيع ِقطاعيًّا، من البلدان المانحة في لجنة 

م�شاعدات التنمية التابعة لمنظمة الّتعاون والّتنمية في المْيدان القت�شادي، لخدماٍت اجتماعّيٍة اأ�شا�شّية )التعليم 

ّي( ْرِف ال�شحِّ ّيِة الأّولّية، الغذاء، المياِه الماأمونة، ال�شَّ الأ�شا�شي، الرعايِة ال�شحِّ

35. ن�شبُة الم�شاعدات الإنمائّية الر�شمّية غيِر المقيَّدة من البلدان المانحة في لجنة م�شاعدات التنمية التابعة لمنظمة 

التعاون والّتنمية في المْيدان القت�شادي

36. الم�شاعداُت الإنمائّيُة الر�شمّية التي تتلّقاها البلداُن الُمحاطُة بالياب�شة كن�شبٍة من اإجماليِّ مداخيلها القومّية

وُل الَجَزرّيُة ال�شغيرُة النامية كن�شبٍة من اإجماليِّ مداخليها القومّية  37. الم�شاعداُت الإنمائّيُة الر�شمّية التي تتلّقاها الدُّ

المنافُذ اإلى الأ�شواق

رة )بالقيمة، وبا�شتثناء الأ�شلحة( من البلدان النامية، ومن البلدان الأقّل  38. ن�شبُة مجموع واردات البلدان المتطوِّ

ًة من الّر�شوم الجمركّية  ا، الداخلِة معفيَّ نموًّ

مُة النُّمّو على المنَتجات الزراعّية والأقم�شة والألب�شة من بلداٍن  ُط التعريفات التي تفر�شها البلداُن المتقدِّ 39. متو�شِّ

نامية

40. الّدعُم المقّدر من بلدان منظمة التعاون والّتنمية في المْيدان القت�شادي للزراعة المحلّية كِن�شبٍة مئوّية من 

اإنتاجها المحليِّ الإجمالي

رِة للم�شاعدة في بناِء قدرٍة تجارّية 41. ن�شبُة الم�شاعدات الإنمائّية الر�شمّية الموفَّ

ين ل الدَّ قابلّيُة َتحمُّ

لت اإلى  يون والبلداِن التي تو�شّ لت اإلى نقاط القرار في مبادرة البلدان المثَقلة بالدُّ 42. مجموُع عدد البلدان التي تو�شّ

نقاط الإتمام للمبادرة )َتراُكميًّا(

يون  43. التخفيُف من عبء الديون، الملتَزُم به وْفَق المبادرة الخا�شة بالبلدان المثَقلة بالدُّ

َلع والخدمات ين كن�شبٍة مئوّية من �شادرات ال�شِّ 44. خدمُة الدَّ

الغاية 16: بالتعاون مع البلدان النامية، تطويُر ا�شتراتيجياٍت 

لإتاحة العمل الالئق والمنِتج ِلَمن ُهم في �شّن ال�شباب

6
45. معّدُل البطالة ِلَمن ُهم في �شّن 15 اإلى 24، ذكوًرا واإناًثا، والمجموُع من الجن�شين

يَدلنّية، تاأميُن اإمكان  الغاية 17: بالتعاون مع ال�ّشركات ال�شَّ

الح�شول على عقاقيَر جوهرّيٍة في البلدان النامية باأ�شعاٍر 

معقولة

46. ن�شبُة ال�شّكان من َذوي الفَر�ض الم�شتدامة للح�شول على العقاقير الجوهرّية

الغاية 18: بالتعاون مع القطاع الخا�ّض، جْعُل فوائد التِّقانيات 

رة ٍة تكنولوجيا المعلومات والّت�شالت، متوفِّ الجديدة، وبخا�شّ

47. الم�شتركون في �شبكات الهواتف الثابتة والخَلوّية )المحمولة/النّقالة( لكلِّ مئة فرد

48. الحوا�شيُب ال�شخ�شّيُة الم�شتخَدمة لكل مئة فْرد 

49. م�شتخِدمو الإنترنت من كّل مئة فرد

َرْيِن غيَر مبا�شَرين ُيمثِّالن اثنين من عنا�شر  اأنتَجت اليوني�شيف، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعنيِّ بڤْيرو�ض نْق�ض المناعة الب�شرّية/الآْيدز ومنظمِة ال�شحة العالمية، موؤ�شِّ

َكرّي  جال في ُعْمر 15-24 الذين يعرفون اأّن في اإمكان الإن�شان حمايَة نْف�شه من الإ�شابة بالڤْيرو�ض عْبَر »ا�شتخدام الواقي الذَّ �شاء والرِّ �شبُة المئوية للنِّ ر الفعلي؛ هما التاليان: اأ( النِّ الموؤ�شِّ

جال في ُعْمر 15-24 الذين َيعرفون اأّن من الممكن ل�شخ�ضٍ يبدو �شحيَح الج�شم نْقَل هذا الڤْيرو�ض. �شاء والرِّ �شبُة المئوية للنِّ على نحٍو ثابت«؛ ب( النِّ

�شبة المئوية لالأطفال دوَن الخام�شة الذين  �شبة المئوية لالأطفال دوَن الخام�شة الذين ينامون تحت نامو�ِشّياٍت معاَلجٍة بُمبيدات الح�شرات؛ وُتقا�ض المعالجُة بالنِّ 5. ُتقا�ض الوقايُة بالنِّ
يعاَلجون باأ�شلوٍب منا�شب.

ن ُتقا�ض فيه الغايُة اأعاله في ال�شنوات المقبلة. ولية على اإعداد مقيا�ٍض مح�شَّ 6. تعمل منّظمُة العمل الدَّ
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الملَحق 8:

ِاحِت�شاُب اأدّلة الّتنمية الب�شرّية

��ّي��ة م��ن تقرير  َي��ع��ر���ض ه��ذا ال��م��ل��َح��ُق ال��م��اح��ظ��َة ال��ف��نِّ

�شْرًحا  ر  ُتوفِّ التي   2006 للعام  العالمّي  الب�شرية  الّتنمية 

�شامًا لحِت�شاب الأدّلة الأربعة لتقارير الّتنمية الب�شرية 

العالمّية.
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الب�شرية  الّتنمية  تقارير  لِفَرق  الأخ��رى  الموارد  َت�شمل 

التنمية  محتِرِفي  لم�شاعدة  تا  ِعدَّ
ُ
اأ الإنترنت  على  اأداَتْيِن 

ين باحِت�شاب دليل الّتنمية الب�شرية، هما:  الب�شرية المهتمِّ

الآلُة الحا�شبة لدليل التنمية الب�شرية وورقُة "اإك�شل" لدليل 

http://hdr.undp.org/hdr2006/( الب�شرية  التنمية 

.)statistics/indices/calculation_tools.cfm

اَع على كتيب "تفكيُك دليل  ا الطِّ ولرّبما ُتريد الِفَرُق اأي�شً

الب�شرية" الذي  التنمية  الب�شرية: عملّيُة فهر�شة  التنمية 

ُي�شاعد على اإزالة الغمو�ض عن مبادئ الدليل وح�شاباِته: 

www.undprcc.lk/Publications/Publications/(

Cracking_the_HDI_Human_Development_

.)Indexing_Exercise.pdf
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الملَحق 8:

ِاحِت�شاُب اأدّلة الّتنمية الب�شرّية )موؤ�شر الفقر الب�شري(
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الملَحق 8:

ِاحِت�شاُب اأدّلة الّتنمية الب�شرّية )موؤ�شر التنمية المرتبط بنوع الجن�ض(
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الملَحق 8:

ِاحِت�شاُب اأدّلة الّتنمية الب�شرّية )موؤ�شر التنمية المرتبط بنوع الجن�ض(

ح�ساب دليل التنمية المرتبط بنوع الجن�س )تابع(

ثانيًا، يتم جمع دليلي دخل الإناث والذكور لإعداد دليل الدخل الموّزع بالت�شاوي:

الذكور الإناث     

الن�شبة من ال�شكان: 0.492 الن�شبة من ال�شكان: 0.508   

دليل الدخل: 0.731 دليل الدخل: 0.649    

0.687 =
1-}])

1-0.731( 0.492[ + ])
دليل الدخل الموزع بالت�شاوي = }]0.508 )1-0.649  

4. ح�ساب دليل التنمية المرتبط بنوع الجن�س

لاأدلة  المرجح  غير  المتو�شط  بمثابة  يعد  اإنه  حيث  مبا�شر،  ب�شكل  الجن�ض  بنوع  المرتبط  التنمية  دليل  ح�شاب  يتم 

بالت�شاوي. الموّزع  الدخل  ودليل  بالت�شاوي  الموّزع  التعليم  ودليل  بالت�شاوي  الموّزع  المتوقع  العمر  دليل   - الثاثة 

دليل التنمية المرتبط بنوع الجن�ض  = 3/1 )دليل العمر المتوقع( + 3/1 )دليل التعليم( + 3/1 )دليل الدخل(   

0.766 = )0.687( 3/1 + )0.877( 3/1 + )0.734( 3/1 =
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الملَحق 8:

ِاحِت�شاُب اأدّلة الّتنمية الب�شرّية )مقيا�ض التمكين الجنو�شة اأو مقيا�ض 

تمكين المراأة(
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قا�ض  عيٍّ للغاية في النِّ ز على مو�شوٍع مو�شِ فُكلُّ تقريٍر ُيركِّ

ب�شاأن  وتو�شياٍت  تحليالٍت  ًما  مقدِّ التَّنمية،  حول  الراهن 

التَّنمية  تقريُر  وُيعنى  جديدة.  اآفاًقا  َتفتح  ال�شيا�شات 

اأبعد من الندرة: القوة والفقر واأزمة   ،2006 الب�ضرّية 

المياه العالمية بق�شّية المياه والتَّنمية الب�شرّية، و�شوف 

كاْيپ  ف��ي   2006 الثاني/نوڤمبر  ت�شرين   9 ف��ي  ُيطَلق 

و�شَيتميَّز حفُل الطالِق  اأفريقيا.  تاْون، جمهورية جنوب 

َكِڤن  اأفريقيا،  جنوب  خارجية  وزي��ر  بح�شور  العالميُّ 

ِف الرئي�شّي(، �شونيتا َنراْين )مركز العلوم  ُوْتِكْنز )الموؤلِّ

للّتحالف  العاّم  )الأميِن  ناْيدو  كومي  الهند(،  والبيئة، 

�ِشِڤكو�ض(، كمال  المواطنين،  اأجل م�شاركة  العالمي من 

مع  الإنمائّي[؛  المتحدة  الأم��م  برنامج  ]مدير  دروي�ض 

تعليقاٍت ختامّية للرئي�ض ثابو ْمبيكي.

المياه  َملّف  رْف��ع  في  بقّوٍة  ُي�شاِهم  اأن  التقريُر  ي�شتطيع 

للتَّنمية.  َولّي  الدُّ الأعمال  ّي على جدول  ال�شحِّ ْرف  وال�شَّ

لة  فمكتُب تقرير التَّنمية الب�شرّية ل يتمتَّع بال�ّشلطة الُمخوَّ

للحمالت  عاّمة  مٌة  منظَّ بهما  تتمتَّع  اللَتين  ال��ق��درِة  اأو 

المتحدة  الأمم  برنامج  من  جزًءا  كْوَنه  لكّن  التَّرويجّية، 

الإنمائي ُيتيح له اإمكاَن الو�شول اإلى حكوماٍت وطنّية )في 

التقرير  مكتُب  ر  طوَّ الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  بلًدا(.   166

رة  والمنا�شَ والتِّ�شالت  للّتوا�ٌشل  �شاملة  ا�شتراتيجّيًة 

ال�شتراتيجّية،  ولهذه   .2006 الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير 

المعموِل بها منُذ تطويِرها، ثالثُة اأهداٍف اأ�شا�شّيٍة هي:

ا  )وُخ�شو�شً الب�شرّية  بالتَّنمية  العاّم  الْوعِي  زي��ادُة   .1

بالّتراُبطات بين اإمكان الح�شول على المياه الماأمونة 

ّيِة الكافية(. والَمرافِق ال�شحِّ

2. التاأثيُر في مناق�شات ال�شيا�شات، ما ُيوؤّدي اإلى تغييٍر في 

ال�شيا�شات َيزيد من اإمكانية و�شول الفقراء اإلى م�شادَر 

ّيٍة كافية. ماأمونٍة ومعتَمٍد عليها للمياه وَمرافَق �شحِّ

)بما  وخارجية  داخلّيٍة  ا�شتراتيجّيٍة  �شراكاٍت  بناُء   .3

المتحدة  الأمم  لبرنامج  الُقْطرّية  المكاتُب  ذلك  في 

وغيِر  ُحكومّية  فاعلٍة  جهاٍت  عن  ف�شال  الإن��م��ائ��ّي، 

ُحكومّية، في ال�شمال والجنوب على حدٍّ �شواء(.

الملَحق 9:

نموذُج ا�شتراتيجّية الّتوا�شل 

رة والتِّ�شالت والمنا�شَ

لتقرير التَّنمية الب�شرّية العالمّي 2006

ا�شِترعاء  �شمان  على  �شاملة  ا�شتراتيجّيٍة  ُع  و�شْ ُي�شاعد 

تقريٌر  منه  يت�شّ ما  اإل��ى  المعنّية  الأط��راف  جميع  انتباه 

ب�شاأن  وتو�شياٍت  اأ�شا�شّيٍة  ر�شائَل  من  الب�شرّية  للتَّنمية 

التالي،  المثاُل  ح  وُيو�شِ لها.  داِعمٍة  وبياناٍت  ال�شيا�شات، 

للعام  العالمّية  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  في  الم�شتخَدُم 

وتحديِد  ��رة،  ال��م��ن��ا���شَ اأه���داف  تعريف  كيفيَة   ،2006

والأن�شطة  ال��م��واّد  واختياِر  الم�شتهَدفة،  المجموعات 

دة  المحدَّ ال��ع��ن��ا���ش��ُر  تكييُف  وي��ج��ب  اإل��ي��ه��ا.  ل��ل��و���ش��ول 

للتَّنمية  تقريٍر  بُكّل  ِة  الخا�شّ رة  المنا�شَ ل�شتراتيجّية 

الب�شرّية مع �شياق التقرير.

 للعام 2006 
ُّ
ة العالمي

ّ
نمية الب�صري  التَّ

ُ
تقرير

ومكاتُب  الُقْطرّية  المكاتُب  الم�ستهَدف:  الجمهوُر 

الرتباط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائّي.

الرتباط  ومكاتب  الُقْطرّية  المكاتب  دع��ُم  الهدف: 

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائّي في تطوير ا�شتراتيجيات 

التِّ�شالت الوطنية حول اإطالق تقرير التَّنمية الب�شرّية 

العالمّية للعام 2006.

�ساالُت  اأ. تقريُر التَّنمية الب�سرّية 2006 واالتِّ

رة  واأهداُف المنا�سَ

ُي�شِدر مكتُب تقرير التَّنمية الب�شرّية تقريَر تنميٍة ب�شرّيٍة 

�شَنويًّا منذ عام 1990، بتفوي�ٍض من مدير برنامج الأمم 

التَّنمية  لتقارير  الب�شيُط  والهدُف  الإنمائّي.  المتحدة 

الب�شرّية منُذ الَبدء و�شُع النا�ض في �شميم عملية التَّنمية 

رة.  من حيُث النقا�ُض القت�شادي، وال�شيا�شات، والمنا�شَ
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عًة  ياٍت متنوِّ ُر اأّن كلَّ بلٍد اأو اإقليٍم ُيواِجه تحدِّ ومن الهامِّ َتذكُّ

في التعاُمل مع مختلف الم�شاكل المرتبطِة بانعدام ُفَر�ض 

الح�شول على المياه. لذلك �شوف تكون تو�شياٌت معيَّنة 

اأكثَر  لعملك  مالئمًة  ال�شيا�شات  بُخ�شو�ض  التقرير  في 

من غيرها. وفي هذا ال�شياق، ينبغي لك ولِفَرِقك تحديُد 

الوطنية في  بل ل�شتخدام منا�شبات الإطالق  ال�شُّ اأف�شل 

تحفيز المناق�شة والعمل في بلدك.

رة حول  ج. مقتَرحاٌت لن�ساطات المنا�سَ

منا�سبات االإطالق الوطنية

ِا�شتفاد اختياُر الأنواع المختلفة من الأحداث والن�شاطات 

اأن�شطة  ف��ي  ال�شابقة  ال��خ��ب��رات  م��ن  اأدن����اه  ال��م��ذك��ورِة 

مختلفة  بلداٍن  في  جِرَيت 
ُ
اأ التي  رة  والمنا�شَ الّت�شالت 

اختياُر  بلٍد  لكّل  وينبغي  مماثلة.  منا�شباٍت  اأو  لإطالقاٍت 

�شوء  ف��ي  فّعالّيًة  الأك��ث��َر  �شتكون  التي  الأن�شطة  اأن���واع 

اأكثَر  تكون  مختلفة  منتَدياٌت  وثّمَة  الوطنّية.  الظروف 

هو  فما  الم�شتهَدف:  الح�شور  من  لآَخَر  اأو  لنوٍع  مالءمًة 

اإطاٍر  في  منا�شًبا  يكون  ل  قد  كبيرة  مدينٍة  في  منا�شٌب 

الوطنيَّين  اأو  المحلِّيَّين  والهدَف  الو�شَع  اأّن  كما  ريفّي؛ 

لن�شاٍط ما عامالن حا�شمان.

1. قبَل الإطالق

ت�شرين   9 في  رًة  مقرَّ الوطنية  الإط��الق  عملّيُة  كانت  اإذا 

على  ح��ظ��ًرا  هناك  اأّن  ��روا  ت��ذكَّ  ،2006 الثاني/نوڤمبر 

ذلك  حّتى   2006 للعام  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  ا�شتخدام 

دْولّيٍة  اإعالٍم/�شحافٍة  و�شائَل  لدى  تكون  و�شوف  التاريخ. 

�شَحفّية،  لأه��داٍف  التقرير  اإلى  الو�شول  اإمكانّيُة  مختارة 

َيحدث  وَل�شوف  وطنية  الأكثر  الحْظر.  �شروط  �شْمن  لكْن 

الوقَت الذي  معظُم عملّيات الإطالق الوطنية لحًقا، لكّن 

َي�شبق ذلك يجب ا�شتخداُمه لتنمية اهتمام و�شائل الإعالم/

ال�شحافة ومتابعِة اأخبار التقرير. وينبغي لعملّيات الإطالق 

الثاني/ ت�شرين  و17   9 بين  الفترة  ُتجرى في  اأن  الوطنية 

نوڤمبر، اأو في اأقرب وقٍت ممكن بعد ذلك.

مع منا�شبات اإطالٍق متزاِمنة في بلداٍن مختلفة من العالم، 

الُقْطرية،  المكاتب  جميع  في  لحقة  اإط��الٍق  ومنا�شباِت 

يكون في ُو�ْشع برنامج الأمم المتحدة الإنمائّي ا�شتخداُم 

رٍة لدْفع  تقرير التَّنمية الب�شرّية للعام 2006 كاأداة منا�شَ

جداول الأعمال الوطنية للتَّنمية ُقُدًما، جْنًبا اإلى جْنٍب مع 

َولي. الجهود المبذولة على ال�شعيد الدُّ

رة �ساالت والمنا�سَ ب. موادُّ دْعم االتِّ

التِّ�شالت  ومكتُب  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  مكتُب  اأع��دَّ 

مجموعًة من المواّد عن التقرير لدعم ما تقوم به مكاتُب 

عملّيات  من  الُقْطرّيُة  الإنمائيِّ  المتحدة  الأم��م  برنامج 

رة.  ومنا�شَ واتِّ�شالٍت  ٍل  َتوا�شُ ن�شاطاِت  وم��ن  اإط���الٍق، 

العالمّي  الإط���الَق  َت�شبق  �شوف  دائ��ًم��ا،  َي��ح��دث  ومثلما 

المحظوِر  الخْلفّية  الإحاطات  من  وا�شعة  �شل�شلٌة  للتقرير 

اإلى  مها  ُيقدِّ لالإطالق،  د  المحدَّ الوقت  قبَل  ا�شتعماُلها 

الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  مكتب  مديُر  َولّية  الدُّ ال�شحافة 

العالم.  اأنحاء  مختلف  في  اآَخ��رون  وموؤلِّفون  ُوْتِكْنز  َكِڤن 

واإذا رغب م�شوؤولو التِّ�شالت في جْعل التقرير وما َيرتبط 

الكاملة  المجموعُة  ذلك  في  بما   - �شحفّية  م��وادَّ  من  به 

لو�شائل  والأجوبة  الأ�شئلة  ومجموعُة  حفية،  ال�شّ للمواّد 

رًة في بلدانكم لمجموعٍة مختارة من  الإعالم، اإلخ. - متوفِّ

�شات الإخبارية الذين �شوف يحترمون  ين والموؤ�شَّ حفيِّ ال�شّ

د في 9 ت�شرين الثاني/نوڤمبر،  الحظَر حتى الوقت المحدَّ

موقٍع  خالل  من  ذلك،  فْعل  على  عون  ُي�شجَّ بالّتاأكيد  فُهم 

حافة ذي كلمِة �ِشرٍّ محمّية. اإلكترونّي لل�شّ

2006 جدوًل مفيًدا  ن تقريُر التَّنمية الب�شرّية للعام  يت�شمَّ

اأزمُة  تتركه  وما  لالأْلفية  الإنمائية  الأه��داف  ب�شاأن  للغاية 

ي من تاأثيراٍت في تحقيق كّل اأهداف  ْرف ال�شحِّ المياه وال�شَّ

ْرف  وال�شَّ المياه  هدف  تحقيق  ُد  فمجرَّ لالأْلفية.  التَّنمية 

ي )الهدف 7، الغاية 10( لي�ض كافًيا لمعالجة الأزمة  ال�شحِّ

وَيِرد  الأخرى.  الإنمائية  الأهداف  للمياه وتحقيِق  العالمّية 

الإعالم،  لو�شائل  والأجوبة  الأ�شئلة  مجموعة  في  الجدوُل 

والأحداث  الأفكار  لتكييف  دليٍل  بمثابة  تكون  اأن  وُيمكن 

والأن�شطة لبلٍد معيَّن على اأ�شا�ض الأولوّيات الوطنّية.
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الأكثِر  اأول��ئ��ك  ا�شْتبعاد  لتفادي  مثالّيٌة  المتزاِمنُة 

وزيادِة  ّي،  ال�شحِّ ْرف  وال�شَّ المياه  بق�شايا  ًرا  َت�شرُّ

ُل اإليه. عدد الجمهور الذي َتّم الّتو�شُّ

�ْشر/الّتوزيع  للنَّ ور�شاِت عمٍل  اأو  حلقاٍت درا�شّيًة  م  َنظِّ 	•
المجتمع  م��ث��اًل:  معيَّنة،  م�شتهَدفٍة  )ل��م��ج��م��وع��اٍت 

للتثقيف/لزيادة  البالد،  اأنحاء  مختلف  في  المدني( 

عم لزيادة ن�ْشر الر�شالة على جميع  الوعي وح�ْشد الدَّ

د من اأّن هذه الأن�شطَة ل تقت�شر ُكلِّيًّا  الم�شتويات؛ وتاأكَّ

على المناطق الَمِدينّية الُكبرى فح�ْشُب.

جميع  في  وطنّيًة/محلِّّية  اإع��الم��ّي��ًة  تغطيًة  َمن  ِا�شْ 	•
عملّيات الإطالق والمنا�َشبات الالحقة.

3. بعد الطالق

ْطِلق حملَة توعيٍة عاّمة، م�شتفيًدا من عملية/عملّياِت 
َ
اأ 	•

لّية. الإطالق الوطنّيِة الأوَّ

عاّمة  مناق�شٍة  لتوليد  منتَدياٍت  اإي��ج��اد  اإل��ى  ��َع  ِا���شْ 	•
ُمجَتَمعّيٍة  م�شتوياٍت  على  عًة  متنوِّ مجموعاٍت  ت�شتهوي 

مختلفة، بما في ذلك المجتمعاُت المحلِّّية.

ق�شيرة  عرو�ٌض  )مثاًل،  خاّلقة  و�شائَل  َا�ْشتْخِدم  	•
التقرير(  موا�شيع  م�شرحيٌة محلِّّية عن  ِفَرٌق  مها  ُتقدِّ

 2006 الب�شرّية  التَّنمية  لتقرير  الّداّل  المو�شوع  حول 

اإليها  ل  ُيو�شَ ل  التي قد  الم�شتهَدفة  الجماهير  لتنوير 

)ب�شهولٍة( لول ذلك.

برامَج  اإلى  الإع��الم  لو�شائل  مْيدانّيًة  رحالٍت  م  َنظِّ 	•
اإلى  اأو  الناجحَة  العمل  مجالِت  ُتبيِّن  رئي�شية  تنَمِوّيٍة 

من  غيِرها  اأو  التَّنمية  م�شاعدات  اإلى  تحتاج  مناطَق 

عم. اأ�شكال الدَّ

ا لكنها تحتوي  ِريًّ ابًة ب�شَ م موادَّ ترويجيًة تكون جذَّ مِّ �شَ 	•
ْنها  مِّ �شَ المثال،  �شبيل  على  اأ�شا�شّية:  ر�شائَل  على 

الأهداف  جدول  اإلى  َرواب��َط  من  �شلٍة  ذاَت  تفا�شيَل 

جملٍة  من  ا  �شً وملخَّ التقرير،  في  لالألفية  الإنمائية 

واحدة للق�شية الوطنية الرئي�شية في ما يتعلَّق بالمياه 

ْدُخل فيها �شيغًة وجيزًة وبليغة 
ُ
ّي، واأ ْرف ال�شحِّ وال�شَّ

ئي�شّية اأو لر�شالٍة ثانويٍة اأ�شا�شّية )المالءمُة  �شالة الرَّ للرِّ

ينبغي  كما  الأهّمية(؛  باِلُغ  اأمٌر  الوطنّية  الظروف  مع 

ل  والّتوا�شُ �����ش��الت  ل��التِّ وط��ن��ّي��ًة  ا�شتراتيجّيًة  ر  َط���وِّ 	•
رة، اآِخًذا بَعْين العتبار جميَع المنافذ الممكنة  والمنا�شَ

لإي�شال الّر�شائل ب�شكٍل فّعال وعلى نطاٍق وا�شع. وا�ْشِمل 

اأو قيوِده،  عن�شًرا اإعالميًّا، واْنُظر في ق�شايا التمويل 

د المواقع الرئي�شية، والنا�ض، وما اإلى ذلك. وحدِّ

لتقديم  ال�شتراتيجّية  جوانب  جميع  تن�شيُق  يجب  	•
للهدف  نف�َشْيهما  المتما�ِشكَتْين  وؤي��ة  وال��رُّ �شالة  الرِّ

معين،  وطنيٍّ  لظْرٍف  تحديُده  تم  ال��ذي  اأكثر(  )اأو 

للميزانية(،  )وْفًقا  ترويجّيٍة  وموادَّ   ، دالٍّ مو�شوٍع  مع 

خطٍّ  وت�شجيُل  وغيرها،  اإلخ.،  ومنا�شباٍت،  ون�شاطاٍت 

عة. زمنّي لالأن�شطة المتَوقَّ

الم�شتهدفة،  الجماهير  اإل���ى  الر�شائل  ك��لَّ  ��ف  َك��يِّ 	•
ِاْرِبط  طانة؛  الرَّ ًبا  ومتجنِّ لها  ماألوفة  لغًة  م�شتخِدًما 

الّر�شائل بواقعّياٍت محلِّّية.

م�شتويات  جميَع  البداية  منذ  تخطيطك  في  �ْشُمل 
ُ
اأ 	•

اإلى  ة  يفيَّ الرِّ الم�شتهَدفة  جماهيرك  من  المجتمع 

اإلى  وما  والّرا�ِشدين،  ال�شباب  الوطنيَّة،  اإلى  المحلِّّية 

ذلك، في اأنواٍع مختلفة من الأن�شطة اأو المنا�شبات.

الو�شائل  لأع�شاء  م��وَج��زة  اإع��الم��ّي��ًة  جل�شًة  ِاْع��ِق��د  	•
بما  الوطنّية/المحلِّّية،  الأنباء  ووك��الِت  الإعالمّية، 

الإعالمّية  الّتغطية  متابعة  ل�شمان  الإلكترونّية،  فيها 

لالإطالق والمنا�شبات الالحقة. ومثاليًّا، َيِتّم ذلك في 

جميع المدن والعوا�شم الإقليمية/المقاطعاتّية، اإلخ. 

التي تجري فيها عملّياُت الإطالق.

من المهمِّ كتابُة - وال�شتفادُة من - ق�ش�ضٍ اإن�شانّيٍة  	•
لة  المو�شَ �شائل  بالرَّ اهتماٍم  لإح��داث  كو�شيلٍة  ُمقِنعٍة 

باللُّغة  َتْبِت�شم«  »ه��ي  عنواِنه  م��ث��اٌل  وث��ّم��َة  ودْع��م��ه��ا. 

الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  موقع  على  ٌر  متوفِّ الإنچليزية 

من  الأّول  الف�شل  في  بَن�ضٍّ  ُة  الق�شّ وتتعّلق  كمرِجع. 

تقرير التَّنمية الب�شرّية للعام 2006.

2. الإطالق

عا�شمة  في  رئي�شيًة  اإط��الٍق  عمليَة/عملّياِت  م  َنظِّ 	•
ا في العوا�شم اأو المراكِز الإقليمّية/ البلد، ولكْن اأي�شً

يفية. فعملّياُت الإطالِق  المقاطعاتّية وفي المناطق الرِّ
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الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  تقوم على ت�شميم  اأن  للمواّد 

للعام 2006 )ِا�ْشتعِلم عن ذلك في التوجيهات ب�شاأن 

التَّنمية  تقرير  مكتب  موقع  في  والمراجع  المعايير 

الب�شرّية ذي كلمِة مروٍر محمّية(.

م�شاركين  مع  اإذاعّيًة  و/اأو  تلڤزيونّيًة  مناَظراٍت  م  َنظِّ 	•
رفيِعي الم�شتوى من الحكومة، وبرنامِج الأمم المتحدة 

وال�ّشخ�شّيات  الُحكومّية  غير  والمنّظماِت  الإنمائي، 

البارزة.

د. المجموعاُت الم�ستهَدفُة المحتَملة الأن�سطة 

رة المنا�سَ

دًة محتَملة لن�شاطات  َي�شرد الجدوُل التالي مجموعاٍت محدَّ

لُة  المو�شَ والّر�شائُل  ومنا�شباِتها.  رة  والمنا�شَ التِّ�شالت 

الن�شاطات  لهذه  الأ�شا�ُض  هي  م�شتهَدف  جمهوٍر  كّل  اإلى 

ويتعيَّن اإعداُدها بعنايٍة لكلِّ بلٍد ولكلٍّ جمهوٍر م�شتهَدف. 

مكتب  موقع  على  المتوافرُة  والأجوبِة  الأ�شئلة  ومجموعُة 

المرور  كلمِة  ذي  حافة  لل�شّ الب�شرّية  التنمية  تقرير 

لكّن  الر�شائل،  لتطوير  لالأفكار  ممتاز  م�شدٌر  المحمّية 

والأولوّياِت  للظروف  وْفًقا  م  ُت�شمَّ اأن  يجب  الر�شائل  كلَّ 

الوطنّية، ولالحتياجات المحلِّّية اأو الإقليمّية.
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الفئاُت المحتَملة للجمهور الم�ضتهَدف

َول، الوزراء، اإلخ. الماِنحون والحكوماُت المانحة: ُروؤَ�شاُء الدُّ

َول، ُروؤَ�شاُء الوزراء، وزراُء المالية الحكومات، البلداُن النامية: مثاًل، ُروؤَ�شاء الدُّ

ّية، اأو الهند�شة المَدنية، اأو الزراعة، اأو ال�شّحة  الحكومات، البلداُن النامية: مثاًل، وزراُء المياه والَمرافق ال�شحِّ

- اأو ما ُيعادلها لكّل بلٍد على ِحَدة

الحكومات، البلدان النامية: ال�شلطاُت الإدارّيُة الإقليميُة/المحلِّّية، ال�شيا�شيُّون المحلِّيُّون/الإقليميُّون/الوطنيُّون، 

�شلطاُت/جمعّياُت ما بين الأقاليم

ون(، اأع�شاُء مجل�ض المدينة  ون اأو الخا�شُّ يفيُّون )العامُّ مو الخدمات الرِّ مو الخدمات: الَمرافُق البَلدّية، مقدِّ مقدِّ

)اأو َمن ُيعاِدلهم(؛ اللِّجاُن/المجال�ُض/ال�ّشلطاُت/ المنّظماُت المحلِّّية/الإقليمية/الوطنية للمياه

حافُة على الم�شتويات المحلِّّية والإقليمّيِة  ال�ضحافة/ و�ضائُل الإعالِم الوطنّيُة: محّطاُت الإذاعة والتلڤزيون وال�شّ

لة حافة/و�شائِل الإعالم اأو الوكالِت ذاِت ال�شِّ والوطنّية، مواقُع على الإنترنت لل�شّ

الأطباء/  نقاباُت  المعلِّمين،  نقاباُت  الحكومّية،  غيُر  ماُت  المنظَّ المجتَمعّية،  ماُت  المنظَّ الــمــَدّنــي:  المجتمُع 

طالُب  ال�ّشبابّية،  ماُت  المنظَّ اأو  المجموعاُت  المعاهد(،  الجامعات،  )مثاًل:،  الأكاديمية  الأو�شاُط  �شين،  الممرِّ

خرى
ُ
مات المجتمع المَدنيِّ الأ المدار�ض البتدائيِة والثانوية، منظَّ

ّيات الح�شنة، اأو �شخ�شّياٌت، اأو م�شاهيُر محلِّيُّون/اإقليميُّون/وطنيُّون اقتراحاٌت اأُخرى: �شفراُء الأمم المّتحدة للنِّ

هـ. اعتبارات اأخرى

1. التحديات الم�صتركة

التَّنمية  تقارير  خبراء  م�شاركِة  ا�شتمرار  �شماُن  	•
ين على الم�شتوى المحلي الب�شرّية والخبراِء الوطنيِّ

رفيِعي  ين  ومحلِّيِّ ين  وطنيِّ م�شوؤولين  ح�شور  �شماُن  	•
اأ�شحاب  ين  العاديِّ ين  المعنيِّ من  وغيِرهم  الم�شتوى 

وفي  ال��ح��دث  نْف�شها  المنا�شبة  )ف���ي  الم�شلحة 

المنا�شبات المختلفة الاّلحقة(.

بالّلغات  ذلك،  اإلى  وما  والر�شائل،  المعلومات  توفير  	•
المحلِّّية.

2. الأدواُت التَّرويجية

مجموعاُت  لفتات،  ن�شرات،  قات،  )مل�شَ مطبوعات  	•
تلڤزيون،  اإذاع��ة،  اإل��خ.(،  �شحفّيٍة/اإعالمّية،  م��وادَّ 

بريد اإلكتروني، اإنترنت.

اأو   2006 للعام  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  يَغ  �شِ ر  َط��وِّ 	•
جمهوٍر  اإلى  ت�شل  لكي  الر�شمّية،  باللُّغات  �شاِته  ملخَّ

اأو�شع.

الإنمائّي  المتحدة  الأم��م  برنامج  بمعايير  ِاْل��َت��ِزم  	•
باعة  عارات، وتفا�شيِل الطِّ �شومّيات، وا�شتخداِم ال�شِّ للرُّ

المتحدة  الأمم  برنامج  موقع  على  )من�شورٌة  للتقرير 

للمكاتب  الب�شرّية  التَّنمية  تقرير  الإنمائّي/مكتب 

الُقْطرية ذي كلمة المرور المحمّية(.

رة راِجُع المنا�صَ
َ
3. م

الإنمائي: المتحدة  الأمم  لبرنامج  التِّ�شالت  موقُع  	•
/http://intra.undp.org/coa  

العالمات  ب�شاأن  لال�شِتر�شاد  اإليه  ُيرَجع  اأ�شا�شّي  م�شدٌر 

َبكّية،  ِة بالمواقع ال�شَّ التجارية، والمبادِئ التوجيهية الخا�شّ

عن  المعلومات  باِت  وُكتيِّ �شومّيات،  للرُّ العاّمة  والمعايير 

التحرير، وغيِر ذلك
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http://intra.undp.org/mdgs/ الأزرق:  الكتاُب  	•
common/thebluebook/home/index.shtml

الأه���داف  لدعم  ٌم  م�شمَّ رة  للمنا�شَ اأدواٍت  مجموعُة 

ا�شتراتيجّياٍت،  لإع����داد  م��رِج��ٌع  ل��الأل��ف��ي��ة؛  الإن��م��ائ��ي��ة 

وم��ن��ا���ش��ب��ات، وت��ع��اُم��الٍت م��ع و���ش��ائ��ل الإع�����الم، اإل���خ.، 

بخ�شو�ض التِّ�شالت 

http:/// الب�شرّية:  التَّنمية  تقارير  اأدوات  مجموعُة  	•
hdr.undp.org/nhdr/toolkit/default.html

توجيٌه لإعداد تقارير التَّنمية الب�شرّية الوطنّية/الإقليمّية 

رة، بما في  اأج��زاٍء من المنا�شَ 6 على  - يحتوي الف�شل 

ل والتِّ�شالت والتَّ�شويق. ذلك ا�شتراتيجّياُت الّتوا�شُ

رة خّطةُ عمٍل للمنا�صَ

لٍة  لُخّطة عمٍل مف�شَّ التالية  فحة  ال�شّ على  الِمثاُل  َي�شمل 

الأربعَة  الب�شرّيِة  التَّنمية  رِة تغطي مراحَل تقرير  للمنا�شَ

ًنا  مبيِّ رة؛  والمنا�شَ والإنتاج،  والأبحاث،  الإع��داد،  وهي 

كيف اأّن هذه المراحَل قد تتطاَبق ُجْزئيًّا.
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ل والتِّ�شالت رِة والتَّوا�شُ ُخّطُة عمٍل للمنا�شَ
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تقريٌر جديد لبرنامج الأمم المتحدة 

يَن مَتنبِّهٌة اإلى  الإنمائّي يقول اإّن ال�ضِّ

محاربة الاّلم�ضاواة الجتماعية 

ل/دي�صمبر 2005  ين، 16 كانون الأوَّ بْيجينغ، ال�صِّ

يفية في 
ِّ
ة والر

ّ
ي
ِ
ين

ِ
د

َ
عات الم

َ
- ُتَعّد الفْجوُة في الثَّروة بين المجتم

لتقريٍر  وْفًقا  لكْن  العالم؛  المعدَّلت في  اأعلى  بين  من  ين  ال�صِّ

على  الحكومَة  اأّن   
ُّ
الإنمائي  

ِ
المّتحدة الأمم  برنامُج   

َ
اليوم ه 

َ
اأ�صدر

د  �صاع التي ُتهدِّ  التِّ
ِ
و�ْصك ال�صيطرة على هذه الَفوارق المتزايدة

ين لعام 2005  ة في ال�صِّ
ّ
 التَّنمية الب�صري

ُ
 البالد. وتقرير

َ
ا�صتقرار

الجريئة  الّتو�صيات  َتعر�ض مجموعًة من  �صاملة   
ٍ
درا�صة اأوُل  هو 

ة ب�صاأن ال�صيا�صات لتح�صين اأو�صاع الفقراء في المناطق 
ّ
والعملي

مان  ال�صَّ ونظاِم  ة، 
ّ
ي ال�صحِّ  

ِ
والرعاية التعليم،  ولتعزيز  يفية، 

ِّ
الر

الجتماعي.

يُن في انت�صال 250 مليوَن �صخ�ٍض من براثن الفقر  نجَحت ال�صِّ

 الم�صاواة 
َ
خالل ال�صنوات الخم�ِض والع�صريَن الما�صية، لكّن عدم

في  يعي�ض  ف�صْخ�ٌض  ها. 
ِ
نف�ص الفترة  خالل  ت�صاَعف  الدَّخل  في 

نًة بمبلٍغ 
َ
ا، مقار

ًّ
ط 1000 دولٍر �صَنوي

ِّ
ك�صب في المتو�ص

َ
مدينة ي

واطٍن في المناطق 
ُ
ع م

ْ
يف. وفي ُو�ص

ِّ
يزيد قليالً على 300 في الر

من  اأكثر   
ٍ

�صنوات  5 على  زيد 
َ
ي ما  �ض 

ْ
العي ُع  َتوقُّ اأي�ًصا  ة 

ّ
يني

ِ
د

َ
الم

ون بالقراءة والكتابة 
ُّ
م

ِ
ل
ُ
ّكان فقط م

ُّ
ت، ن�صُف ال�ص

َ
يب زاِرع. في التِّ

ُ
م

ينيين الذين يعي�صون   من 97 في المئة من ال�صِّ
َ
في حين اأّن اأكثر

والكتابة.  القراءَة  يعرفون  ياْنجين 
ِ
وت و�صاْنغهاي  جينغ 

ْ
بي فى 

 من �صْعف 
َ
ة للنِّ�صاء اأكثر

ّ
ي

ِّ
 يبلغ معّدُل الأم

ّ
وعلى ال�صعيد الوطني

جال. 
ِّ
المعدَّل للر

 
ّ
يقول خالد مالك، الممّثُل الُمقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ينيةُ  ُق الُمقيم لالأمم المتحدة: »لقد اأدرَكت الحكومةُ ال�صِّ
ِّ

والمن�ص

ج 
ِ
ُتعال وب��داأت  الجتماعية،  الم�صاواة  لعَدم  الخطيرَة   

َ
العواقب

 منا�صٍب 
ٍ

 في وقت
ُ
التقرير ر. وياأتي هذا 

ِ
الم�صكلَة على نحٍو مبا�ص

الجديد لتخفيف  القت�صاديَّ  َطها  مخطَّ الحكومةُ  َت�صوغ  ا فيما  جدًّ

لالهتمام  المزيد  عمل  اإمكان  في  �صكٍّ  من  وما  الالّم�صاواة.  وطاأة 

الُملَحق 10: 

ا�شتخداُم البيانات لدْعم 

المنا�شَرة: بياٌن �شحفيٌّ 

ب�شاأن تقرير للتَّنمية الب�شرّية في 

ين عام 2005 ال�شِّ

 2005 عام  الب�شرّية  للتَّنمية  ال�شين  تقرير  عنواُن  كان 

�شرة  النَّ وف��ي  الإنــ�ــضــاف.  مــع  الــبــ�ــضــرّيــة  التَّنمية  نــحــَو 

وَليان حقائَق 
ٌ
حفّيِة الم�شاِحبة له، ُتبِرز الفقرتان الأ ال�شّ

اأ�شا�شّيًة من �شاأنها اأن ُتثير على الفور اهتماَم القّراء؛ اإْذ 

َتربطان الّتقريَر بمناَظراٍت عاّمٍة راهنة، وهو اأمٌر حا�شم 

حفّي كُكّل َتواُزًنا  م البياُن ال�شّ ين. وُيقدِّ حفيِّ �شبة لل�شّ بالنِّ

اأ�شخا�ٍض  من  وجيزًة  واقتبا�شاٍت  ردي  ال�شَّ الو�شف  من 

َطوال  البيانات  وُت�شتخَدم  التقرير.  اإع��داد  في  �شاركوا 

ب�شاأن  الرئي�شّية  �شائل  الرَّ على  وء  ال�شَّ لت�شليط  البيان 

وعناويَن  رئي�شيًّا  عنواًنا  اأّن  كما  وال�شيا�شات؛  المنا�شَرة 

ز هذه الر�شائل وُت�شاِعد على اإبقاء  فْرعّيًة ثاَنوّية ن�ِشطًة ُتعزِّ

حفيَّ تفا�شيُل  ا. وُتكِمل البياَن ال�شّ اهتمام القّراء م�شتِمرًّ

را�شاُت  والدِّ التِّ�شالت،  في  للعاِملين  الكاملُة  التِّ�شاِل 

الأ�شا�شّيُة الموَجزُة عن تقارير التَّنمية الب�شرّية وبرنامِج 

الأمم المتحدة الإنمائي.

اعة 
ّ
حَظر ا�صتعماُل هذه الموادِّ حّتى ال�ص

ُ
ي

جينغ؛ 2:00 �صباًحا 
ْ
10.00 �صباًحا بَتوقيت بي

بَتوقيت ْچريِنْت�ص
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ع خدمات 
ْ

. وفي ُو�ص
ّ
 غيِر النظامي

ِ
اأو الّتوظيف ة 

ّ
َهن الحر

ِ
اإلى الم

جاه. القرو�ض ال�صغيرة تعزيزُ هذا التِّ

ية االأ�سا�سية  اال�ستثماُر في الخدمات ال�سحِّ

ين يفيِّ للفقراء الرِّ

ع العي�َض حتى  ّنان اأن يتوقَّ
ُ
زاِرٌع يعي�ض في چويْتجو اأو ي

ُ
ي�صتطيع م

مكن اأن يعي�ض 
ُ
نان اأو جياْنْچ�صو ي

ْ
ٌد في هاي

ْ
�صّن ال� 65، بينما فر

ر 74.
ْ
اإلى عم

عاية 
ِّ
الر من  يكفي  ما  اإلى  الحاجة  على  ال�صوَء  فوَن  الموؤلِّ �صلِّط 

ُ
ي

له،  ط  المخطَّ والتَّح�صيِن  ي،  ال�صحِّ  
ِ
والتثقيف الوقائية،  ال�صحية 

وكان  الخطيرة.   
ِ
نة َتوطِّ

ُ
والم ية 

ِ
عد

ُ
الم الأمرا�ض  على   

ِ
وال�صيطرة

عام   
ّ
ي

ِّ
طب تاأميٍن  على  لين 

ِ
حا�ص الأري��اف  �صّكان  من  15٪ فقط 

تاأميٍن  من  ا�صتفادوا  المدن  �صّكان  ن�صَف  اأّن  حين  2004، في 

كامل.

 150 من   
ُ
اأكثر �صار  حيُث  التحّدي،  لهذا  الحكومةُ  وت�صتجيب 

 في 
ّ
 تجريبي

ٍّ
 تعاُوني

ٍّ
ي

ِّ
زاِرٍع هذا العام جزًءا من نظاٍم طب

ُ
مليوَن م

 للجميع. 
ّ
 الأ�صا�صي

ِّ
ي

ِّ
يفية بهَدف �صمان التاأمين الطب

ِّ
المناطق الر

 
ٍ

بم�صاعدات الجديد   
ِّ
التعاُوني  

ِّ
ي

ِّ
الطب النظام  هذا  تمويُل   

ّ
تم

َ
وي

ة 
ّ
عي

ُّ
تبر  

ٍ
ة
ّ
مالي  

ٍ
�صات ومخ�صَّ ة 

ّ
ومحلِّي  

ٍ
مركزية  

ٍ
ات

ّ
ميزاني من  مالية 

مليوَن   70 من   
ُ
اأكثر ا�صتفاد  وقد  هم. 

ُ
اأنف�ص المزارعون  جمَعها 

ُدَّ لهم ما دفعوه من 
 الجديدة ور

ِ
ية �صخ�ٍض من ال�صيا�صات ال�صحِّ

ية.
ِّ
ر�صوٍم طب

جْعُل التعليم االبتدائّي اأْولوّيًة ُق�سوى

ت اإلى المدار�ض 
َ
يب ذهب اأقلُّ من 1.5 في المئة من اأطفال التِّ

َ
ي

زيد على 60 في المئة من الأطفال فى 
َ
ة في حين اأّن ما ي

ّ
الإعدادي

هم الثانوي. وهذا 
َ
تاِبعون تعليم

ُ
بيجينغ اأو �صانغهاي اأو تيانجين ي

 من ال�صتثمار والّت�صريعات في مجال التعليم 
ٍ
ما يدعو اإلى مزيد

.
ّ
 الإلزامي

ِّ
 ل�صمان التعليم البتدائي

ّ
العام

 
ّ
البتدائي التعليم  بين  الخطيرة  الالّتواُزنات  اإلى   

ُ
التقرير ه 

ِّ
نب

ُ
وي

لإعطاء   
ٍ
جهود بذُل  ن 

َّ
يتعي حيُث  ين،  ال�صِّ في  العالي  والتعليِم 

هدَف  الحكومةُ  حدَّدت  وقد  ق�صوى.  ًة 
ّ
اأولوي البتدائي  التعليم 

ل  عليه،  الح�صوُل  مكن 
ُ
وي الجودة  عالي   

ٍّ
ابتدائي تعليم  �صمان 

ا في المناطق 
ًّ
ق هذه ال�صيا�صةُ حالي

َّ
ما ل�صّكان الأرياف. وُتطب

ّ
�صي

النُُّموُّ  ُخلِّف 
ي عندما  ًة 

ّ
اجتماعي َل 

ِ
قالق ُتثير  ما  ا 

ً
غالب التي  بالفجوة 

ْكب«.
َّ
 الفقراَء والمحرومين وراء الر

ٍّ
القت�صادّي على نطاٍق وطني

هذه  لمعالجة  ملمو�صة   
ٍ

خ��ط��وات خاذ  باتِّ فعالً  الحكومةُ  ب��داأت 

ة. فبُحلول نهاية هذا العام، تكون 
ّ
التفاُوتات في التَّنمية الب�صري

 الزراعية في جميع اأنحاء البالد. ولتح�صين 
َ
ا ال�صرائب

ًّ
ي قد األَغت كلِّ

يفية، تعمل 
ِّ
معّدلت الإلمام بالقراءة والكتابة في المجتمعات الر

ين من خالل 
ِّ
الحكومةُ على تعزيز التعليم الإلزامي للفقراء الريفي

 
ِ
ة
ّ
ة، وتوفيِر الكتب المدر�صي

ّ
 والإعدادي

ِ
ة
ّ
تجديد المدار�ض البتدائي

ر الفقيرة. 
َ

�ص
ُ
 من الأ

ٍ
مّجاًنا ل� 24 مليوَن تلميذ

اإّن  للتقرير،   
ُّ
الرئي�صي ��ُف  ال��م��وؤلِّ  ،)Li Shi( �صي  ل��ي  يقول 

على  ملمو�صة   
ٍ

اإج����راءات ��خ��اُذ  اتِّ ويجب  وا���ص��ح��ةٌ  »ال��الّم�����ص��اواَة 

القت�صاديِّ  لَّم 
ُّ
ال�ص اأ�صفل  في  الذين  اأولئك  لم�صاعدة  الفور 

فون  «. ومن بين التو�صيات الرئي�صية، يقترح الموؤلِّ
ّ
والجتماعي

ما يلي:

خْلُق ُفَر�ص عمٍل مت�ساوية للجميع

لل�ّصمان  ة 
ّ
مالي

ِ
ا�صت  

ٍ
ة
ّ
تاأميني  

ٍ
منظومة باإحداث   

ُ
التقرير و�صي 

ُ
ي

اأماٍن  �صبكة  تاأمين  غيَة 
ُ
ب ة 

ّ
الّتقاُعدي  

ِ
والمعا�صات  

ّ
الجتماعي

نظام  اإ���ص��الَح  تتطلَّب  �صوف  البالد؛  في  عامل  لكّل   
ّ
اجتماعي

الحقوق  ل�صمان   )hukou )هوكو  ة 
ّ
المعي�صي ��ر 

َ
���ص

ُ
الأ ت�صجيل 

حا�صمة  خطوٌة  وهذه  المدن.  اإلى  المهاجرين  ال 
ّ
للعم المت�صاوية 

ا بالن�صبة للعمال المهاجرين  ة، خ�صو�صً
ّ
الي

ّ
لتح�صين الحقوق العم

البالغ عدُدهم 150 مليوًنا.

ة بين كبار 
ّ
ا متزايًدا على الخدمات المنزلي

ً
يُن اأي�ًصا طلب ترى ال�صِّ

نًّا الى 1.6 
ِ

ا و�ص
ً
�صل عدُد �صّكانها المتزايُد حْجم

َ
ن، في ما �صي

ِّ
ال�ص

 فر�صَة خْلق وظائَف من 
ُ
بِرز التقرير

ُ
ملياٍر بحلول عام 2030. وي

ّكان المتنامين 
ُّ
ة لخدمة احتياجات ال�ص

ّ
مالة غيِر النظامي

ِ
خالل الع

عدًدا.

لت�صجيع  المالية  الإ�صالحات   من 
ٍ
اإلى مزيد اأي�ًصا  الّدرا�صةُ  تدعو 

الخا�صة،   
ِ
ة
ّ
الّتجاري م�صاريعهم  اإن�صاء  على  النا�ض  من  المزيد 

الأعمال  َذوي  من  ين 
ِّ
يني لل�صِّ �صغيرة  ُقرو�ٍض  بتوفير  وُتو�صي 

 
ٍ

�صركات في  فين  الموظَّ فعدُد  �صغيرة.  بم�صاريَع  للبدء  ة 
ّ
الحر

اء الّتحّول 
ّ
ة يتناق�ض من جر

ّ
 جماعي

ٍ
ة
ّ
ْلكي

ِ
 م

ِ
 للدولة اأو ذات

ٍ
مملوكة
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الرئي�صية  الُقْطريِّ  المكتب  اأدوات  من  واح��دًة  لُت�صبح  تدريًجا 

مي 
ِ

ورا�ص ة، 
ّ
الوطني الأبحاث  �صات 

َّ
موؤ�ص مع  اإلى جْنب  ا 

ً
جْنب للعمل 

ين.  ين في ال�صِّ
ِّ
ال�صيا�صات، والباحثين التَّنمِوي

ين:  عن برنامج االأمم المتحدة االإنمائّي في ال�سِّ

 هو �صبكةُ الأمم المتحدة للتَّنمية 
ُّ
 الإنمائي

ِ
برنامُج الأمم المتحدة

العالمية التي ُتنادي بالتغيير وَتربط البلداَن بالمعرفة والخبرة 

ةُ 
َّ
ومهم اأف�صل.   

ٍ
حياة تكوين  على  النا�ض  لم�صاعدة  وال��م��وارد 

 م�صاهمة 
ُ
ين هي توفير ال�صِّ  في 

ّ
الإنمائي المتحدة  الأمم  برنامج 

 الراميَة اإلى 
ِ

ين بدْعمه المبادرات حا�صمة للحدِّ من الفقر في ال�صِّ

 
ِ
 بين الجْن�صين، وال�صتدامة

ِ
ُوٍّ مع الإن�صاف، والم�صاواة

تحقيق ُنم

ين اإلى   في ال�صِّ
ُّ
هدف برنامُج الأمم المتحدة الإنمائي

َ
ة. وي

ّ
البيئي

ن. 
ْ
ي
َّ
يني عِب ال�صِّ ا موثوًقا به للحكومة وال�صَّ

ٍّ
اأن يكون �صريًكا تْنمِوي

 
ِ

ذات الت  التدخُّ على  ز  ُنركِّ ين،  لل�صِّ ة 
ّ
الوطني ات 

ّ
الأولِوي باع  وباتِّ

الّتغيير  على  كَحّفاٍز  ونعمل  تنا، 
َّ
مهم دْع��م  في  الكبير  التاأثير 

.
ّ
 وال�صيا�صاتي

ِّ
�صاتي الموؤ�صَّ

ل  وا�صَ
ُ
وي وغرِبها،  ين  ال�صِّ ط 

َ
و�ص في  بالفقر  المنكوبة   

ِ
يفية

ِّ
الر

طة.
ِّ

بذُل الجهود لتح�صين المدار�ض البتدائية والمتو�ص

المزارعين  م�صتوى  لتح�صين  اأّن  على  ال�صوَء  فوَن  الموؤلِّ �صلِّط 
ُ
ي

نهاية  وفي  هم 
ِ
مهارات م�صتوى  رفع  في  ا 

ًّ
هام ا 

ً
دْور  

ّ
التعليمي

التعليم  ونظاِم  را�صية  الدِّ المناهج  ولجْعل  هم. 
ِ
مداخيل المطاف 

باإن�صاء  را�صة  الدِّ ُتو�صي  العمل،  �صوق  لمتطلَّبات  مالءمًة   
َ
اأكثر

المحرومة وتدريِب  للفئات   
ّ
المهني للتدريب  ة 

ّ
عي

َ
 مجتم

ٍ
جامعات

�صات.
ّ

الموؤ�ص

لوا بـ: �سِ لمزيد من المعلومات، اتَّ

 Beijing: Zhang Wei, +86 10 6532 3731 ext. 228

or +86 139 1007 3809, wei.zhang@undp.org

 Bangkok: Christelle Chapoy at: +66 9816 6413

or christelle.chapoy@undp.org

 New York: Niamh Collier-Smith, +1 212

9066111, niamh.collier@undp.org

 David Kirby, UNDP Consultant, + 1 718

2304250, david.kirby@undp.org

London: Chandrika Deshpande, +44-795-

7460246, chandrika.deshpande@undp.org

Website: www.undp.org.cn

 
ُّ
 الإنمائي

ِ
عن هذا التقرير: منذ اأنتج برنامُج الأمم المتحدة

اأ�صبحت   ،1990 عام  في  ة 
ّ
الب�صري للتَّنمية   

ّ
عالمي تقريٍر  اأوَل 

، واإحدى 
َّ
 الأم

ِّ
 البرنامج الإنمائي

ِ
ة مطبوعات

ّ
 التَّنمية الب�صري

ُ
تقارير

 ،1997 عام  ومنذ  ة. 
َ
والمنا�صر ال�صيا�صات  لتحليل  اأَدوات��ه   

ِّ
اأهم

وخالًفا  ة. 
ّ
الوطني ة 

ّ
الب�صري للتَّنمية   

َ
تقارير ثالثَة  يُن  ال�صِّ اأنتَجت 

ة، 
ّ
اأجنبي �صاٌت 

ّ
وموؤ�ص  

ُ
اأجانب خبراءُ  كتبها  التي  ال�صابقة  للتقارير 

ين«،  ة في ال�صِّ
ّ
 الرابع، »تقرير التَّنمية الب�صري

َ
كتب هذا التقرير

اأع�صائه  بين  قت 
َّ
ون�ص مته  نظَّ ين 

ِّ
يني ال�صِّ الخبراء  من  فريٌق 

تقارير  ات 
ّ
عملي واأثبتت  التَّنمية.  لأبحاث  ينية  ال�صِّ �صةُ  الموؤ�صَّ

ة هذه اأنها ناجحةٌ وجديرٌة بالعناء، قائمًة 
ّ
ة الوطني

ّ
التَّنمية الب�صري

 في م�صعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتاأثير في 
ٍ
بدْوٍر فريد

التَّنمية   
ُ
تقارير اأ�صبحت  كما  ة؛ 

ّ
يني ال�صِّ التَّنمية  �صيا�صات  م 

ْ
ر�ص

ًة مفيدة 
ّ
ا مرِجعي

ً
 ال�صنين كُتب

ّ
ين على مر  الوطنيةُ في ال�صِّ

ِ
ة
ّ
الب�صري

المتحدة  الأم��م  لبرنامج  التَّنمية  ول�صركاء   
ّ
الأكاديمي للو�صط 

 
ُ
اأنحاء العالم. وتتطّور التقارير ين من مختلف  الإنمائي في ال�صِّ
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)تطبيُعها(:  للقاعدة  مطاِبقًة  جْعُلها  البيانات، 

التجميع،  لغر�ض  مت�شاويًة  القيا�ض  وحدات  جْعل  عمليُة 

ب.  ُمركَّ دليٍل  اإن�شاء  عند  خا�ضٍّ  نحٍو  على  مفيدٌة  وهي 

فمعظُم تقارير الّتنمية الب�شرّية ي�شتخِدم اأ�شلوَب الّتطبيع 

ٍر لقيا�ض الّتنمية اأو الإنجاز: التالي في اإن�شاء موؤ�شِّ

نيا قيمة معيارّية = القيمة للمنطقة - القيمة الدُّ

المدى )الأق�شى - الأدنى(  

و1.   0 بين  وَيقع  وح��دٍة  اأيُّ  اأع��اله  ر  الموؤ�شِّ لدى  ُتوجد  ل 

اأن  يجب  ل�شنواٍت مختلفة،  بة  مركَّ راٍت  موؤ�شِّ اإن�شاء  فعنَد 

التطبيع  في  الم�شتخَدمُة  والُق�شوى  نيا  الدُّ الِقَيُم  تكون 

بة التي ت�شمل مقايي�َض الحرمان  ثابتًة. وفي الأدّلة المركَّ

)كلُّ   1 م��ن  ر  الموؤ�شِّ ط���ْرُح  يتعيَّن  الإن��ج��از،  ومقايي�َض 

والقيمُة  و1(.   0 بين  تقع  �شوف  المحَت�شبة  رات  الموؤ�شِّ

ر الحرمان. ر الحرمان = 1 - موؤ�شِّ المعيارّية لموؤ�شِّ

ر عن بيانات  البياناُت الَفوقّية: معلوماٌت اإ�شافية ُتوفَّ

نة،  م�ْشٍح اأو غيرها من البيانات، بما في ذلك: حْجُم العيِّ

والت�شنيفاُت  المراَقبة،  ووح��دُة  الجغرافية،  والتغطيُة 

ال�شفوف/الأعمدة  في  والت�شمياُت  قة،  المطبَّ والمعاييُر 

وتعاريُف  البيانية،  ال��ر���ش��وم  وع��ن��ا���ش��ِر  ال��ج��داول  ف��ي 

الوقت،  واإ���ش��ارُة/ف��ت��رُة  القيا�ض،  ووح���دُة  الت�شميات، 

ٌف في  والوحدُة الإقليمية، وقابلّيُة المقارنة مع الوقت )َتوقُّ

ال�شل�شلة، بياناٌت مفقودة(، وحوا�ٍض �ُشفلّيٌة ُت�شلِّط ال�شوَء 

التي  )الوكالُة  للبيانات  وم�شدٌر  معيَّنة،  احتياطاٍت  على 

َتجمع البيانات(، وو�شُف الأ�شاليب الم�شتخَدمة في جْمع 

الإح�شاءات ومراجعِتها واحِت�شاِبها وتقديِرها، ومعلوماٌت 

ِة الإح�شاءات، اإلخ... عن م�شادر الخطاأ ودقَّ

تعريُف الم�شطلحات الإح�شائية

ِاقُتِب�ض هذا الم�شرُد من تقرير التَّنمية الب�شرّية العالمي للعام 2006، وكْندال وَبْكالند )1960(، وم�شرِد الم�شطلحات 

الإح�شائية لمنظمة التعاون والتنمية في المْيدان القت�شادي.

اتفاقيُة الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 

التفاقيُة،  ف هذه  ُتو�شَ كثيًرا ما  المراأة )»�سيداْو«(: 

عام  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعيُة  اعتمدْتها  التي 

وَت�شرح  ال��م��راأة.  لحقوق  دول��ّي��ة  �شرعٌة  باأنها   ،1979

د جدوَل  ُتحدِّ كما  المراأة،  �شّد  تمييًزا  ن  ُيكوِّ ما  »�شيداْو« 

ملَزمٌة  التفاقية  على  قُة  الم�شدِّ َوُل  والدُّ لإنهائه.  اأعماٍل 

باتخاذ اإجراءاٍت وْفًقا ل�شروطها.

الم�شافة  القيمة  مجموُع  القومّي:  خل  الدَّ اإجماليُّ 

اأيِّ  زائد  القت�شاد،  في  المقيمين  المنِتجين  جميع  من 

�شرائَب على المنتجات )ناق�ض الإعاناِت المالية( غيِر 

ّيات الناتجة. وُيح�َشب من دوَن  الم�شمولة في تقدير الكمِّ

اأو  بة  المركَّ المال  راأ���ض  اأ�شول  ل�شتهالك  ا�شتقطاعاٍت 

للن�شوب اأو النحالل في الموارد الطبيعية.

القوة  )ُمــعــاِدل  للفرد  المحلِّّي  الناتج  اإجماليُّ 

اإجماليُّ  ُيق�َشم  االأميركي(:  بالدوالر  ال�سرائية 

��ّي )ب��ُم��ع��اِدل ال��ق��وة ال�����ش��رائ��ي��ة للدولر  ال��ن��ات��ج ال��م��ح��لِّ

ّكان في منت�شف العام. راجع:  الأميركي( على عدد ال�شُّ

بالدولر  ال�شرائية  القوة  وُمعاِدل  المحلِّّي  الناتج  اإجمالّي 

الأميركي(.

قاُت ال�سافيُة  اال�ستثماُر االأجنبيُّ المبا�سر، التدفُّ

قاُت ال�شافية من ال�شتثمار بهدف اكت�شاب  منه: التدفُّ

فائدٍة دائمٍة في الإدارة )10 في المئة اأو اأكثر من اأ�شهم 

اقت�شاد  غيِر  اقت�شاٍد  في  تعمل  موؤ�ّش�شٍة  في  الت�شويت( 

العادية،  الأ�شهم  م��ال  راأ����ض  مجموُع  وه��و  الم�شتثِمر. 

خرى طويلِة 
ُ
اأ اأمواٍل  وروؤو�ض  ال�شتثمار،  اإعادة  واإي��راداِت 

الأجل وق�شيرة لأجل.
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اتِّجاهات  لتحليل  ع��ادًة  الأ�شلوَب  هذا  الجتماِع  علماُء 

)راِجع  يا�شات  ال�شِّ ِخيارات  وتاأثيرات  الب�شرّية،  التنمية 

الإطار 1.6(.

اإلى  المفتِقرون   – والكتابة  بالقراءة  االإلماُم 

الذين  ّكان  ال�شُّ ن�شبُة  الوظيفّي:  االإلــمــام  مهارات 

الم�شتوى  ويكونون من   65 اإلى   16 اأعمارهم من  تتراوح 

ولي  ْثرية في ال�شتق�شاء الدَّ »واحد« على �ُشّلم الاّلاأّمية النَّ

معظُم  ويتطلَّب  والكتابة.  بالقراءة  ين  الُملمِّ للبالغين 

في  معلومٍة  اإيجاَد  القارئ  من  الم�شتوى  هذا  في  المهاّم 

في  المعطاة  المعلومات  مع  مترادفٍة  اأو  متطابقٍة  النَّ�ض 

التَّعليمات.

الن�شبُة  البالغون:  والكتابة،  بالقراءة  االإلماُم 

ين بالقراءة والكتابة مّمن  ّكان الباِلغين الملمِّ المئِوّية لل�شُّ

ٌر عنها  هم في الخام�شة ع�شرَة من العمر فما فوق، معبَّ

ّكانّية المتناِظرة كلِّها، اأو لنوع  بن�شبٍة مئِوّية للمجموعة ال�شُّ

اإقليٍم معيَّن )اأو منطقٍة جغرافّيٍة  اأو  جْن�ٍض معيَّن في بلٍد 

َف  منت�شَ تكون  ما  عادًة  معيَّنة،  زمنّيٍة  فترٍة  في  معيَّنة( 

بالقراءة  ا  ُمِلمًّ ُي��ّع��ّد  الإح�شائّية،  ولالأغرا�ض  ال�ّشنة. 

والكتابة َمن َيقدر على اأن يقراأ ويكتب، بفهٍم، ت�شريًحا 

ق�شيًرا وب�شيًطا يتعّلق بحياته اليومّية. 

ّية لدى البالغين: ُتح�شب على  ّية – ن�سبُة االأُمِّ االأُمِّ

ين بالقراءة  اأ�شا�ض مئٍة ُتطَرح منها ن�شبُة البالغين الملمِّ

والكتابة. راجع: الإلماُم بالقراءة والكتابة، البالغون.

الن�شبُة  الب�سرّية:  المناعة  نْق�ص  ڤْيرو�ص  انت�ساُر 

المناعة  نْق�ض  بڤْيرو�ض  الم�شابين  للنا�ض  المئِوّية 

الب�شرّية في ُعْمر 15 اإلى 49.

الإنمائيُة  الأه��داُف  َت�شع  لالأْلفّية:  الّتنمية  اأهداُف 

دًة للبلدان كي َتبذل المزيَد من الجهد  لالأْلفّية غاياٍت محدَّ

لمعالجة الفقر، والجوِع المنت�ِشرعلى نطاٍق وا�شع، وعدِم 

الم�شاواة بين الجن�شين، والتَدْهُوِر البيئي، والفتقاِر اإلى 

ّية والمياه النظيفة. وَتنثِبق هذه  عاية ال�شحِّ التعليم والرِّ

وق: الوقُت الم�شتغَرُق  ا�ستخداُم الوقت، ن�ساطاُت ال�سُّ

لّي لي�ض  �شات، واإنتاٍج اأوَّ ف في موؤ�شَّ في ن�شاطاٍت مْثل التوظُّ

َلع  لل�شِّ اآَخ��ر  واإنتاٍج  دْخ��ل،  لقاَء  وخدماٍت  موؤ�ّش�شات،  في 

وْفَق نظام الأمم  د  الّنحو المحدَّ لي�ض في موؤ�ش�شات على 

ِح عام 1993. المتحدة للح�شابات القومّية المنقَّ

الوقُت  ــوق:  الــاّل�ــسُّ ن�ساطاُت  الــوقــت،  ا�ستخداُم 

المنزلية  المتطلَّبات  تاأمين  مْثل  ن�شاطاٍت  الم�شتغَرُق في 

الطعام  وجبات  واإع���داِد  المالب�ض،  وغ�ْشِل  )التنظيف، 

نف�ِشه  للمرء  ��ري  ���شَ
ُ
الأ المنزل  واإدارِة  اأدوات��ه��ا(،  وغ�ْشِل 

ين  والُم�شنِّ والمر�شى  الأط��ف��ال  ورع��اي��ِة  ل��ه،  �����ش��وُِّق  وال��تَّ

نف�ِشه،  للمرء  المعي�شّية  ����ش���رة 
ُ
الأ داخ���ل  ق��ي��ن  وال��م��ع��وَّ

الأمم  نظام  وْف��َق  ف  ُي��ع��رَّ كما  المجتَمعية،  وال��خ��دم��اِت 

ِل عام 1993. المتحدة للح�شابات القومّية المعدَّ

الوقُت  المجموع:  العمل،  وقُت  الوقت،  ا�ستخداُم 

كما  وق  الاّل�شُّ ون�شاطات  وق  ال�شُّ ن�شاطات  في  الم�شتغَرُق 

القومّية  للح�شابات  المتحدة  الأم��م  نظام  وْف��َق  ف  ُيعرَّ

ِح عام 1993. المنقَّ

االأُ�سرُة المعي�سّية: مجموعٌة من النا�ض يعي�شون مًعا 

ُي�شير  اأن  وُيمكن  نف�ِشها.  بخ  الطَّ ترتيبات  ويت�شاركون في 

ا اإلى بيٍت/منزٍل َي�شكن فيه �شخ�ٌض  هذا الم�شطَلُح اأي�شً

واحد.

وي  اأطفاٌل تحت الخام�سة دوَن م�ستوى الوزن ال�سَّ

دوَن  ال��وزن  من  المعتدلَة  الحالِت  َي�شمل  الأعمارهم: 

فَة باأنها اأكثُر من انحراَفْين معياريَّين تحت  وي، المعرَّ ال�شَّ

الم�شاِر  ّكانيِة  ال�شُّ المجموعات  لأعمار  ال��وزن  ط  متو�شِّ

اإليها؛ والحالِت الحاّدَة من الوزن دوَن ال�شوّي، المعّرفَة 

ط  متو�شِّ تحت  معيارّية  انحرافاٍت  ثالثة  من  اأكثُر  باأنها 

الوزن.

فيه  ��ق  ُت��ط��بَّ اج��ت��م��اع��ّي  ع��ْل��ٌم  القيا�سّي:  االقت�ساُد 

يا�شّيُة  الرِّ وال�شِتدللُت  القت�شادّية،  النَّظرّية  اأَدواُت 

اهرة القت�شادّية. وَي�شتخَدم  والإح�شائّية على تحليل الظَّ
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ن  �شنَّ الدخول اإلى المدر�شة في الم�شتوى البتدائّي. ويوؤمِّ

العنا�شَر   )1 الم�شتوى  )ت�شنيف،  البتدائّي  التَّعليُم 

لية  الأوَّ المدار�ض  مْثل  �شاٍت  موؤ�شَّ في  للتعليم  الأ�شا�شية 

والبتدائّية. اأما التَّعليم الّثاَنوّي )ت�شنيف، الم�شتويان 2 

من  �شنواٍت  اأرب��ع  عن  َيِقّل  ل  ما  اأ�شا�ِض  على  فيقوم  و3( 

الدرا�شَة  ر  وُيوفِّ الأول،  الم�شتوى  على  ال�شابقة  را�شة  الدِّ

�شة، اأو الثنتين مًعا؛ في معاهَد مْثل  العامَة اأو المتخ�شِّ

الّثاَنوّية،  والمدار�ض  المتو�ّشطة/الإعدادية،  المدار�ض 

تدريب  وم��دار���ِض  ال��ع��اّم،  ال��ّث��اَن��وّي  التَّعليم  وم��دار���ِض 

المعلمين لهذا الم�شتوى، ومدار�َض مهنّيٍة اأو ِتْقنية. وُي�شير 

التَّعليُم ما بعَد الّثاَنوّي )ت�شنيف، الم�شتويات 5 و6 و7( 

المعلمين،  وُدور  الجامعات،  مْثل  معاهَد  في  التعّلم  اإلى 

والمدار�ِض الِمْهنية ذاِت الم�شتوى العالي – متطلِّبًة، كحدٍّ 

اأدنى من ال�شروط لَقبول الطالب، ا�شتكماًل ناجًحا للتعّلم 

في الم�شتوى الثاني اأو اأدّلًة على اإحراز م�شتًوى مماثٍل من 

المعرفة.

عدُد  االإجــمــالــّيــُة:  االلتحاق  ن�سبُة   – التَّعليم 

، ب�شْرف الّنظر عن  الطالب الملتِحقين بم�شتًوى تعليميٍّ

العمر  في  هم  الذين  مجموع  من  مئِوّية  كن�شبٍة  العمر، 

الر�شمي لدخول المدر�شة في ذلك الم�شتوى. وقد يكون 

اإجماليُّ ن�شبة اللتحاق بالمدار�ض اأكبَر من مئٍة في المئة، 

خوِل في اأعماٍر اأ�شغَر اأو اأكبَر  كنتيجٍة لإعادة ال�شف والدُّ

ال�شفوف.  من  الم�شتوى  ذلك  في  الّنُمّوذجي  العمر  من 

ُانظر: التَّعليم – م�شتوياُت التَّعليم.

التَّعليم – ن�سبُة االلتحاق االإجمالّيُة بالمدار�ص 

عدُد  الّثاَنوّية:  بعَد  وما  والّثاَنوّية  االبتدائّية 

الطالب الملتِحقين بم�شتويات التَّعليم البتدائّية والّثاَنوّية 

كن�شبٍة  العمر،  عن  الّنظر  ب�شْرف  الّثاَنوّية،  بعَد  وم��ا 

لدخول  الر�شمّي  العمر  في  الذين هم  مئِوّية من مجموع 

التَّعليم، م�شتوياُت  ُانُظر:  الم�شتويات.  المدر�شة في تلك 

التَّعليم والتَّعليم، ن�شبُة اللتحاق الإجمالّيُة.

من  بها  المرتبطُة  والغاياُت  لالأْلفّية  الإنمائيُة  الأه��داُف 

 147 ذلك  في  بما  بلًدا،   189 عه  وقَّ الذي  الأْلفّية  اإعالن 

ِول والحكومات في اأيلول/�شبتمبر 2000. من ُروؤَ�شاء الدُّ

ع�شَر  اثني  ت�شتمر  َبطالٌة  االأمــد:  طويلُة  الَبطالة، 

�شهًرا اأو اأكثر. 

الَبطالة: ُت�شير اإلى جميع الأ�شخا�ض فوق �شنٍّ محّددة 

لح�شابهم  يعملون  ول  الأْج��ر  مدفوعِة  وظيفٍة  في  لي�شوا 

للعمل واّتخذوا خطواٍت معّينًة  رون  الخا�ض، لكنهم متوفِّ

لح�شابهم  العمِل  اأو  الأجر  المدفوِع  التوظيف  وراء  �شعًيا 

الخا�ض.

تحليُل الح�سا�سّية: اإجراٌء لتحديد مدى م�شاهمة كلِّ 

المخَرجات )الم�شار  يبة في اختالف  للرِّ م�شدٍر منفٍرد 

ب(. ٍر مركَّ اإليها في ما يتعّلق باختبار متانة موؤ�شِّ

يبَة في عوامل  ز على كيفّية اأّن الرِّ يبة: ُيركِّ تحليُل الرِّ

ر  ب وُتوؤثِّ ر المركَّ المدَخالت تنت�شر من خالل ِبْنية الموؤ�شِّ

يتعّلق  ما  في  اإليه  )الم�شاِر  ب  المركَّ ر  الموؤ�شِّ ِقَيم  في 

ب(. ٍر مركَّ باختبار المتانة لموؤ�شِّ

الجوانب  بع�ض  على  الّتوكيد  م��ن  عملّيٌة  الّترجيح: 

ف���الأوزان،  البيانات.  من  ما  لمجموعٍة  اأو  ما  لظاهرٍة 

بة في هذا الُكتيِّب الّتمهيدّي،  المرتبطُة ببناء الأدّلة المركَّ

َتعك�ض اأحكاًما ِقَيمّية. وقد َتعك�ض في بع�ض الحالت »قيمًة« 

اأو بلد من عْبَر حواٍر وطنّي اأو عملياٍت  اإليها اإقليٌم  و�شل 

َت�شاُركّيٍة دقيقة. مع ذلك، يجب �شرُحها وت�شويُغها بُو�شوٍح 

في جميع الحالت. 

التَّعليم – م�ستوياُت التَّعليم: ُتبوَّب بح�َشب الت�شنيف 

اأو  البتدائّي،  قبَل  اأنها ما  للتعليم على  وليِّ  الدَّ المعياريِّ 

التَّعليُم  ن  يوؤمَّ الّثاَنوّي.  بعَد  ما  اأو  الّثاَنوّي،  اأو  البتدائّي، 

0/�شْفر(  الم�شتوى  )الت�شنيف،  الب��ت��دائ��ّي  قبَل  م��ا 

والح�شانات  الأطفال  ريا�ض  مْثل  ترْبوّية  �شات  موؤ�شَّ في 

يبلغوا  لم  الذين  لالأطفال  ِة  المعدَّ الحا�شنة،  والمدار�ض 
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�شرٍة معي�شّية؛ كما ُت�شلِّط 
ُ
�شغيرة من 1000 اإلى 5000 اأ

الفقر. وغاِلًبا ما  ز فيها  يتركًّ التي  المناطق  وَء على  ال�شَّ

التي  رات الرعاية الجتماعية  اإلى موؤ�شِّ ت�شتند الخرائُط 

ال�شكان، مْثل  َتعداد  الم�شتقاة من  المعلومات  تجمع بين 

ْرف  ال�شَّ اأو  الكهرباء  اأو  المياه  على  الح�شول  اإمكانّية 

ي، اأو م�شتوياِت التعليم. ال�شحِّ

عدُد  االإجمالّي:  الخ�سوبة  معّدُل   – الخ�سوبة 

اآِخر  اإل��ى  عا�شت  اإذا  ام��راأٍة  كلُّ  َتِلدهم  الذين  الأطفال 

وفًقا  �شنٍّ  كّل  في  وَول��دت  الإنجاب،  على  ُقدرتها  �شنوات 

زة  المميِّ فة  ال�شّ بح�َشب  ال�شائدة  ال���ولدات  لمعّدلت 

لل�ّشكان.

ّكاَن  ال�شُّ »ُتمثِّل«  اأن  نة  عيِّ لأّي  ينبغي  االعِتيان:  خطاأُ 

ناُت كلُّها َتحيد عن مجموع  وتكون ذاَت حجٍم كاٍف. فالعيِّ

ّكان الحقيقّي نظًرا لختالفاٍت عَر�شّية في ا�شتخال�ض  ال�شُّ

ّكان. وهذا  نة من الأع�شاء الُكُثر لل�شُّ الحالت القليلة للعيِّ

 العِتيان الذي َيختلف 
َ
ي�شمى الختالَف العَر�شّي اأو خطاأ

نات  عن الختالف الاّلعَر�شّي الذي ُيدِخل اأخطاًء في العيِّ

خرى.
ُ
ب�شبب عوامَل اأ

جميع  ب��َح��ْرف  يت�شبَّب  منهجي   
ٌ
خطاأ ز:  التحيُّ خطاأُ 

 – ثابت  باتٍّجاٍه  »الحقيقية«  قيمتها  عن  الإح�����ش��اءات 

الحقيقية.  القيمة  من  اأق��لُّ  اأو  اأكبُر  القيمُة  اآَخ��ر،  بكالٍم 

ناُت  ويحدث ذلك، على �شبيل المثال، عندما ل ُتختار العيِّ

اإطاُر  يكون  عندما  اأو  �شّكانّية  مجموعٍة  من  ع�شوائيًّا 

العِتيان غيَر كاٍف.

وخطاأ  العِتيان  خطاأ  مربَّعات  مجموُع  الُكلِّّي:  الخطاأُ 

التحّيز في مجموعة البيانات.

خل  الدَّ من  كور(  والذُّ )لالإناث  – المقّدُر  خل  الدَّ

بالدوالر  ال�سرائية  القوة  )ُمــعــاِدل  المكت�َسب 

ن�شبة  اأ�شا�ض  على  تقريبيًّا  ُي�شتخل�ض  االأميركي(: 

ك��ور الاّلزراعي،  اأْج��ر الإن��اث ال��اّلزراع��ي اإل��ى اأْج��ر ال��ذُّ

ّكانية  ال�شُّ المجموعات  ف��ي  وال��ّذك��ور  الإن���اث  وح�شَتيْ 

رات  الموؤ�شِّ احت�شاب  عمليُة  الّتفكيك/الّتق�سيم: 

فْرعّية،  جغرافّيٌة  مناطُق  بينها  مختلفة  لت�شنيفاٍت 

خل بين الجن�شْين،  ومجموعاٌت اإثنية واأقلّيات، وطبقاُت الدَّ

حيث ُيمكن اإبراُز المجالت المحتملة لعدم الم�شاواة.

ا�شتخدام  اأ���ش��ل��وُب  �ساُركّية:  التَّ الفقر  تقييماُت 

النوعّية  بالأبعاد  لالإحاطة  التَّ�شاُركّي  البحث  منهجّيات 

للفقر، مْثل مفاهيم الّنا�ض للعجز وال�شتبعاد الجتماعي. 

وتقييماُت الفقر التَّ�شاُركّية اأدواٌت مفيدة لإ�شراك الفقراء 

ن الفقَر، وما يجب  وموؤ�ش�شاتهم في تحديد وتحليل ما ُيكوِّ

القياُم به لمعالجته.

َيقي�ض  ب  مركَّ دليٌل  تمكين:  مقيا�ُص   – الجنو�سة 

الاّلم�شاواَة بين الجْن�َشين في ثالثة اأبعاٍد اأ�شا�شية للتمكين 

– الم�شاَركِة واتِّخاِذ القرار اقت�شاديًّا؛ الم�شاَركِة واتِّخاِذ 
القت�شادية.  ال��م��وارد  على  ال�ّشلطِة  �شيا�شًيا؛  ال��ق��رار 

ليل، راِجع الملَحق 8. للّتفا�شيل عن كيفّية احِت�شاب الدَّ

ما  تقييم  على  ُت�شاعد  عملّيٌة  – ميزانّية:  الجنو�سة 

اإلى  ُتترَجم  ما  لحكومٍة  الجنو�شية  اللتزاماُت  كانت  اإذا 

تخ�شي�ض موارَد ل�َشّد الّثغرات بين الجن�شين. فميزانّيُة 

�شاء  للنِّ منف�شلة  ميزانّيٍة  بت�شميم  ُتعنى  ل  الجنو�شة 

لتحليل  وعملّياٍت  اأدواٍت  با�شتخدام  واإن��م��ا  ج��ال،  وال��رِّ

ت�شكيل الميزانّيات الوطنّية وتخ�شي�ضِ الموارد من خالل 

منظاٍر جنو�شي. وُي�شاعد هذا الأمُر على تقييم التاأثيرات 

جال. �شاء والرِّ لّية في النِّ الّتفا�شُ

ين  ين، مجموع: مجموُع ت�شديدات اأ�شل الدَّ خدمُة الدَّ

لع،  ال�شِّ اأو  الأجنبية،  بالعمالت  فعاًل  المدفوعِة  والفائدِة 

ا�شتحقاٍق  فترة  )ذاِت  الأَج��ل  طويل  لَدْيٍن  الخدمات  اأو 

اأكثَر من �شنٍة واحدة(، والفوائِد المدفوعة لَدْيٍن ق�شير 

ولي. الأجل، والت�شديداِت اإلى �شندوق النقد الدَّ

خرائُط الفقر: اأداٌة لعر�ض البيانات وتحقيِق �شيا�شاٍت 

تقدير  ِتْقنياُت  فيها  ُت�شتخَدم  رة،  للمنا�شَ وهاِدفة  فّعالة 

لمجتمعاٍت  الفقر  تقديرات  لإنتاج  ال�شغيرة  الم�شاحة 
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مرّكب  دليٌل  بالجنو�سة:  المرتبُط  التنمية  دليُل 

في  لٍة  ممثَّ اأ�شا�شية  اأبعاٍد  ثالثة  في  الإنجاز  معّدَل  َيقي�ض 

ة جيدة،  – الحياة المديدة ب�شحَّ دليل التنمية الب�شرّية 

لٍة لتاأخذ في  والمعرفة، وم�شتوى المعي�شة الاّلئق – معدَّ

والن�شاء.  الرجال  بين  الم�شاواة  عدم  اأوُج��َه  الح�ْشبان 

ليل، راِجع الملَحق 8. للتفا�شيل عن كيفية احت�شاب الدَّ

دليُل جيني )Gini(: َيقي�ض مدى النحراف في توزيع 

�َشر المعي�شّية 
ُ
خل )اأو ال�شتهالك( بين الأفراد اأو الأ الدَّ

ط  وُيخطِّ التوزيع.  في  التامة  الم�شاواة  ما عن  بلٍد  داخَل 

التَّراُكمّية  المئِوّية  �َشَب  النِّ  )Lorenz( لورانز  ُمنحنى 

ين،  ى في مقابل العدد التَّراُكمّي للمتلقِّ يِّ المتلقَّ
خل الكلِّ للدَّ

بدًءا من اأفقر فْرٍد اأو اأ�شرٍة معي�شّية. وَيقي�ض دليُل جيني 

الم�شاحَة بين منحنى لورانز والخطِّ الفترا�شي للم�شاواة 

المنطقة  م��ن  م��ئ��ِوّي��ة  كن�شبٍة  عنها  ِر  المعبَّ المطلقة، 

م�شاواًة  فر  ال�شِّ قيمُة  ُتمثِّل  الخط.  ذلك  تحت  الق�شوى 

كاملة، وقيمُة المئة عدَم م�شاواٍة كاملة.

ُيبنى  التي  الثالثة  الأدّلة  اأحُد  ع:  المتوقَّ العمر  دليُل 

كيفية  ع��ن  للتفا�شيل  الب�شرية.  التنمية  دل��ي��ُل  عليها 

احت�شاب الدليل، راِجع الملَحق 8.

 :)1 )دليل -  النامية  للبلدان  الب�سري  الفقر  دليُل 

اأبعاٍد  ثالثة  في  الحرمان  م�شتوياِت  َيقي�ض  ب  مركَّ دليٌل 

طوِل   – الب�شرّية  الّتنمية  دليل  ف��ي  لٍة  ممثَّ اأ�شا�شية، 

العمر، المعرفة، م�شتوى المعي�شة – كما ُيمّثل ال�شتبعاَد 

الجتماعي. للتفا�شيل عن كيفية احت�شاب الدليل، راجع 

الملَحق 8.

منظمة  في  مختارة  لدول  الب�سري  الفقر  دليل 

االقت�سادي  الــمــْيــدان  فــي  واالإنــمــاء  الــتــعــاون 

 

ب َيقي�ض م�شتوياِت الحرمان في  )دليل - 2(: دليٌل مركَّ

الب�شرّية  الّتنمية  دليل  في  لٍة  ممثَّ اأ�شا�شية،  اأبعاٍد  ثالثة 

ُيمّثل  – كما  المعي�شة  م�شتوى  المعرفة،  العمر،  – طوِل 
احت�شاب  كيفية  عن  للتفا�شيل  الجتماعي.  ال�شتبعاَد 

الدليل، راجع الملَحق 8.

والّذكور،  الإن��اث  ّكان  ال�شُّ ومجموِع  اقت�شاديًّا،  الن�ِشطة 

ال�شرائية  القوة  )ُمعاِدل  للفرد  المحلِّّي  الناتج  واإجماليِّ 

بالدولر الأميركي؛ ُانُظر ُمعاِدل القوة ال�شرائية بالدولر 

الأميركي(. 

خل المكت�َسب المقّدِر لالإناث  خل – ن�سبُة الدَّ الدَّ

المقّدر  المكت�َشب  خل  الدَّ ن�شبة  كور:  الذُّ دْخل  اإلى 

خل  خل المكت�شب المقدر للّذكور. ُانُظر الدَّ لالإناث اإلى الدَّ

ر. ال�شرائية بالدولر الأميركي( المقدَّ القوة  – )ُمعاِدل 

الثالثة  ��ة  الأدلَّ اأحُد  المحلِّّي:  الناتج  اإجمالّي  دليُل 

التي ُيبنى عليها دليُل التنمية الب�شرّية. ويقوم على اأ�شا�ض 

ال�شرائية  القوة  )ُمعاِدل  للفرد  يِّ 
المحلِّ الناتج  اإجماليِّ 

ال�شرائية(.  القوة  ُم��ع��اِدل  ُان��ُظ��ر:  الأم��ي��رك��ي:  ب��ال��دولر 

ليل، راِجع الملَحق 8. للتفا�شيل عن كيفية احت�شاب الدَّ

رات فيه:  ُل التغيُّ دليل االأ�سعار للم�ستهِلكين، معدَّ

للح�شول  العادي  الم�شتهِلك  كلفة  في  التغيُّراِت  َيعك�ض 

على �شّلة ب�شائَع وخدمات قد تكون ذاَت كلفٍة ثابتة اأو قد 

دة. تتغّير في فتراٍت فا�شلٍة محدَّ

عليها  ُيبنى  التي  الثالثة  الأدّل��ة  اأح��ُد  التَّعليم:  دليُل 

دليُل التنمية الب�شرّية؛ ويقوم على معّدل الإلمام بالقراءة 

الإجمالّي  الل��ت��ح��اق  ون�شبِة  البالغين،  ل��دى  والكتابة 

الّثاَنوّية  بعَد  وم��ا  وال��ّث��اَن��وّي��ة،  الب��ت��دائ��ّي��ة،  بالمدار�ض 

]معاهِد التَّعليم العالي[ مجتمعًة. ُانُظر: الإلماُم بالقراءة 

والكتابة، البالغون، و ن�شبُة اللتحاق الإجمالّيُة بالمدار�ض 

عن  وللتفا�شيل  الّثاَنوّية.  بعَد  وما  والّثاَنوّية  البتدائّية 

ليل، راِجع الملَحق 8. كيفية احت�شاب الدَّ

معّدَل  َيقي�ض  ب  مركَّ دليٌل  الب�سرّية:  التنمية  دليُل 

 – الب�شرّية  للتنمية  اأ�شا�شية  اأب��ع��اٍد  ثالثة  في  الإن��ج��از 

وم�شتوى  والمعرفة،  دة،  جيِّ �شّحٍة  في  المديدة  الحياِة 

الدليل،  احت�شاب  كيفية  عن  للتفا�شيل  الالئق.  المعي�شة 

راجع الملَحق 8.
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التحويل  �شعُر  ال�سرائّية:  القوة  ُمعاِدُل/مكافُئ 

في  مف�ِشًحا  البلدان،  عْبر  الأ�شعار  َف��وارق  ر  ُيف�شِّ ال��ذي 

ولية ب�شاأن الُمخَرجات والمداخيل  المجال للمقاَرنات الدَّ

القوة  لُمعاِدل  الأميركي  ال��دولر  �شعر  وف��ي  الحقيقية. 

ال�شرائية  القوة  بُمعاِدل  الواحد  للدولر  تكون  ال�شرائية، 

الدولر  لقوة  مماثلٌة  المحلِّّي  القت�شاد  في  �شرائية  قوٌة 

الأميركي الواحد في الوليات المتحدة.

جــال:  والــرِّ �ساُء  النِّ االعــتــالل،  حــدوث  ُل  مــعــدَّ

)اأو  �شاء  النِّ منه جميُع  ُيعاني  الذي  المر�ض  فترات  عدد 

جال( في ُعْمر 15 �شنة فما فوق في فترة معيَّنة كن�شبٍة  الرِّ

15 عاما  جال( في ُعْمر  �شاء )اأو الرِّ مئوّية من جميع النِّ

فما فوق.

معّدُل وَفيات االأطفال ما دوَن الخام�سة: احتماُل 

على  ُيح�َشب  تماًما،  الخام�شة  و�شنِّ  ال��ولدة  بين  الوفاة 

اأ�شا�ض كلِّ األف مولوٍد حّي. 

الولدة  بين  الوفاة  احتماُل  ع:  �سّ الرُّ وَفيات  معّدُل 

كلِّ  اأ�شا�ض  على  ُيح�َشب  الأول،  العام  من  الأخير  واليوِم 

األف مولوٍد حّي.

ــوؤوالت  عــاُت وكـــبـــاُر الــمــ�ــس ــرِّ ــس ــمــ� ــاء، ال ــس ــ� ــنِّ ال

فة  المعرَّ المنا�شب  من  �شاء  النِّ ُة  ح�شّ والمديرات: 

 )ISCO-88( ولّي للِمَهن بح�َشب الت�شنيف المعياريِّ الدَّ

ين، و�شيوَخ  عين، وكباَر الم�شوؤولين الحكوميِّ لت�شمل الم�شرِّ

القرى وُعَمَدها، وكباَر الم�شوؤولين في منّظمات الم�شالح 

ين،  التنفيذيِّ وال��روؤ���ش��اء  ال�شركات  وم��دي��ري  الخا�شة، 

مديري  من  وغيَرهم  والعمليات،  النتاج  دوائر  ومديري 

الدوائر والمديرين العاّمين. 

اأ�شعار  ��ر  م��وؤ���شِّ ن�شبُة  الــتــجــاري:  الــتــبــاُدل  ــُب  ِنــ�ــسَ

�شبة  بالنِّ ُتقا�ض  ال��واردات  اأ�شعار  ر  موؤ�شِّ اإلى  ال�شادرات 

�شعَر  اأّن   100 على  َتزيد  قيمٌة  وتعني  قاِعدّية.  �شنٍة  اإلى 

�شبة اإلى �شعر الواردات. ال�شادرات ارتفع بالنِّ

بين  َيجمع  الوحدات  من  خاٍل  عدٌد  ب:  المركَّ الدليُل 

ن دليٌل  راٍت اإح�شائيٍة مختلفة لنْقل �شورٍة اأكبر. يتكوَّ موؤ�شِّ

واحد  دليٍل  في  اإف��رادّي��ة  راٌت  موؤ�شِّ ُتجمع  عندما  ب  مركَّ

ٍب  مركَّ دليٍل  ُو�ْشع  وفي  ما.  اأ�شا�شيٍّ  نموذٍج  اأ�شا�ض  على 

عليه  ال�شتحواُذ  ُيمكن  ل  الأبعاد  د  متعدِّ مفهوٍم  قيا�ُض 

التناُف�شية،  والقدرِة  الفقر،  مْثل   - وحده  منفرٍد  ٍر  بموؤ�شِّ

وال�شتدامة، وتكاُمِل الأ�شواق، وما اإلى ذلك.

على  بالبقاء  ــوالدة  ال عند  االحتماُل   - العمر 

طفٍل  بقاء  احتماُل  محّدد:  عمٍر  اإلــى  الحياة  قْيد 

د، اإن كان  حديِث الولدة على قْيد الحياة اإلى عمٍر محدَّ

ا لالأنماط ال�شائدة من معّدلت الوَفيات في اأعماٍر  �شً معرَّ

محّددة.

العمر - االحتماُل عند الوالدة بعدم البقاء على 

قْيد الحياة اإلى عمٍر محّدد: ُيح�َشب كواحٍد ناق�ض 

د لجماعٍة معيَّنة. احتمال البقاء اإلى عمٍر محدَّ

ظامّي،  القطاُع غيُر النِّظامّي: َي�شمل القطاُع غيُر النِّ

باإح�شاءات  المعنيُّ  ول��يُّ  ال��دَّ الخبراء  فريُق  فه  عرَّ كما 

�شاِت الخا�شَة  ظامّي )فريق دلهي(، الموؤ�شَّ القطاِع غيِر النِّ

غيَر العتبارية )با�شتثناء �شْبه ال�شركات( التي ُتنِتج على 

المقاَي�شة،  اأو  للبيع  وخدماتها  �ِشَلعها  من  ا  بع�شً الأق��ّل 

فين مدفوعي الأْجر، ولي�شت  ولدْيها اأقلُّ من خم�شة موظَّ

اأن�شطٍة غيِر زراعّية )بما في ذلك  لًة وم�شاِركًة في  م�شجَّ

ْقنية(. المدفوعة ُي�شتثنى من هذه  الأن�شطُة الِمْهنية اأو التِّ

الفئة العاملون في المنازل باأْجر.

ماٍء  م�سادَر  الم�ستخِدمون  ــّكــاُن  الــ�ــسُّ  – الــمــاء 

معقولة  اإمكانّيٌة  لديهم  الذين  ّكان  ال�شُّ ن�شبُة  نة:  مح�سَّ

رب:  للو�شول اإلى اأيٍّ من الأنواع التالية لإمدادات مياه ال�شُّ

للعموم،  الراأ�شّية  الأنابيِب  َكن،  ال�شَّ بمقّر  التَّو�شيالِت 

الينابيِع  المحمّية،  المحفورِة  الآب���اِر  نبوبي، 
ُ
الأ الَحْفِر 

عاِت مياه الأمطار المحمّية. اإمكانّيٌة معقولة معناها  وتجمُّ

َتوافُر ع�شرين ليتًرا على الأقّل لُكّل �شخ�ضٍ في اليوم من 

م�شدٍر �شْمَن م�شافة كيلومتٍر واحد من اإقامة المرء.
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�شاء  فا�ص: عدُد وَفيات النِّ ن�سبُة وَفيات االأُمومة/النِّ

في ال�شنة لأ�شباب متعّلقة بالحْمل، ُيح�َشب على اأ�شا�ض كلِّ 

مئة األِف طفٍل ُيوَلدون اأحياًء.

نهُج االحتياجات االأ�سا�سّيِة غيِر الُمَلّباة: واحٌد من 

ب�شعة اأ�شاليَب لقيا�ض الفقر ي�شعى اإلى تحديد ما اإذا كان 

�َشُر ُيلبُّون احتياجاِتهم الأ�شا�شيَة بالمنَتجات 
ُ
الأفراُد اأو الأ

اأو الخدمات التي َي�شتهلكونها بالفعل. وُي�شنَّف الأفراُد اأو 

�َشُر على اأنهم فقراُء اإذا كانوا ل ي�شلون اإلى عتبِة كلِّ 
ُ
الأ

ها. الحتياجات الأ�شا�شية اأو بع�شِ

خل  الدَّ من  المئوّية  �شبُة  النِّ الب�سرّي:  االإنفاق  ن�سبُة 

الأولوّية؛  ذاِت  الب�شرّية  واغل  لل�شَّ �شُة  المخ�شَّ الوطنيِّ 

التخ�شي�شات  ن�شبة  ال���ع���اّم،  الإن���ف���اق  ن�شبة  راِج����ع 

الجتماعية، ن�شبة الأولوّية الجتماعية.

خل  الدَّ من  المئوّية  �شبُة  النِّ العاّم:  االإنفاق  ن�سبُة 

ن�شبة  راِج���ع  ال��ع��اّم؛  الإن��ف��اق  اإل��ى  َت��ذه��ب  التي  الوطنيِّ 

الجتماعية،  الأولوّية  ن�شبة  الجتماعية،  التخ�شي�شات 

ن�شبة الإنفاق الب�شرّي.

المئوّية  �شبُة  النِّ االجتماعّية:  االأولــوّيــة  ن�سبُة 

ذاِت  الب�شرّية  واغل  لل�شَّ �شة  المكرَّ الجتماعّية  للنفقات 

التخ�شي�ض  ن�شبة  العام،  الإنفاق  ن�شبة  ُانُظر  الأولوّية؛ 

الجتماعّي، ن�شبة الإنفاق الب�شرّي.

المئوّية  �شبُة  النِّ االجتماعّية:  التخ�سي�سات  ن�سبُة 

�شة للخدمات الجتماعية؛ ُاْنُظر  للنفقات العامة المخ�شَّ

ن�شبة  الجتماعّية،  الأولوّية  ن�شبة  العام،  الإنفاق  ن�شبة 

الإنفاق الب�شرّي.

ن�شبَة  َتقي�ض  الروؤو�ص:  َتعداد  الفقر بح�َسب  ن�سبُة 

د للفقر. ومن بين  ّكان اأو الأفراد تحت الخطِّ المحدَّ ال�شُّ

بع�ض خطوط الفقر ال�شائعة: 

للعام  ولية  الدَّ بالأ�شعار   – اليوم  في  واح��د  دولٌر  	•
بالأ�شعار  �شْنتات  وثمانيِة  ل��دولٍر  )الموازيِة   1985

ُمعاِدل  مع  لتتنا�شب  فِة  المكيَّ  ،)1993 للعام  ولية  الدَّ

القوة ال�شرائية. 

 1985 للعام  ولية  الدَّ – بالأ�شعار  اليوم  في  دولراِن  	•
بالأ�شعار  �شنًتا  ع�شَر  وخم�شَة  ل��دولري��ن  )الموازيِة 

ُمعاِدل  مع  لتتنا�شب  المكيفِة   )1993 للعام  ولية  الدَّ

القوة ال�شرائية. 

– خطُّ الفقِر في البلد كما تراه  الفقِر الوطنيُّ  خطُّ  	•
على  الوطنّية  التقديرات  بناء  مع  منا�شًبا،  �شلطاُته 

عدد  من  الفْرعية  الجماعات  عن  تقديراٍت  اأ�شا�ض 

ا�شتق�شائّية  درا�شاٍت  من  م�شتقاٍة  المرّجح،  ّكان  ال�شُّ

�َشر المعي�شّية. 
ُ
لأو�شاع الأ



ُب الّتمهيدّي عن قيا�ض التنمية الب�شرية  هذا الُكتيِّ

�ٌض لُمحتِرفي التنمية الب�شرية، ل �شيما اأولئك  مخ�شَّ

العاِملون على اإعداد تقارير التنمية الب�شرية دوَن 

الوطنّية، والوطنّية، والإقليمية. وتدعم مبادُئه التوجيهّية 

يًّا ونْوعيًّا، اإجراَء تحليٍل  دة، كمِّ واأدواُته واأمثلُته المحدَّ

خُة في  ز الأدّلُة الناتجة عن ذلك، المتر�شِّ دقيق. وُتعزِّ

رَة التنمية الب�شرية ِخياراٍت  واقعّيات حياة النا�ض، منا�شَ

�شليمًة لل�شيا�شات.

برنامُج الأمم المتحدِة الإنمائيُّ هو �شبكُة الأمم المتحدة للتنمية العالمية، 

الُمناديُة بالتغيير والعاملُة على رْبط البلدان بالمعرفة، 

 

الخبرة والموارد لم�شاعدة النا�ض على تكوين حياٍة اأف�شل.
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