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  "أدلة التنمية البشرية"
HDI( HUMAN DEVELOPMENT INDICES(    دليل التنمية البشرية) 1

 

  :رئيسية، تقيس ثالثة أبعادا الدليل من أربعة مؤشرات يتكون هذ
                                  Life Expectancy at birth :متوسط العمر المتوقع لدى الوالدة •

                                    Adult Literacy Rate :معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة •

  Gross Enrolment Ratio (GER)                           :نسبة إجمالي االلتحاق •

 GDP PER CAPITA (PPP US$)                  : الناتج المحلي اإلجمالي للفرد •

  .حياة مديدة وصحية: المؤشر األول يقيس بعد

  .المعرفة: المؤشر الثاني والثالث يقيس بعد

  .مستوى معيشة الئق: المؤشر الرابع يقيس بعد

وتحسب مـن   . ات التي يتوقع أن يعيشها المولود، وذلك بعد والدته مباشرة         عدد السنو : متوسط العمر المتوقع  

أو أكثر، على عدد الباقين على قيد الحياة        ) X(بقسمة عدد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم       : جدول الحياة، وذلك  

  ).قاء على قيد الحياة عند الوالدةتوقع الب). (X(من أصل الفوج األصلي عند العمر التام 

عدد الطلبة في المراحل التعليمية في سنة معينة بغض النظر عن أعمارهم إلى عـدد               : مالي االلتحاق إجنسبة  

  . في المجتمع التي ينظر إليها على أنها الفئة العمرية المناسبة لتلك المرحلةفئة العمريةأفراد ال

المخرجات مطروحـاً منهـا     هو قياس لإلنتاج خالل فترة معينة، ويمثل قيمة         : الناتج المحلي اإلجمالي للفرد   

  .وبهذا يساوي مجموع القيمة المضافة. االستهالك الوسيط

  })دليل الناتج اإلجمالي(1/3) + دليل التعليم(1/3) + دليل العمر المتوقع(1/3{: يحسب هذا الدليل ب

م البالغين بـالقراءة    نسبة إلما ( 2/3 {= أما دليل التعليم فيعطي ثلثين األهمية إللمام البالغين بالقراءة والكتابة           

 . })نسبة إجمالي االلتحاق(1/3+ والكتابة 

  .2002بعض الدول المختارة حسب الترتيب والقيمة لدليل التنمية البشرية لعام 

  دليل التنمية البشرية1قيمة  الدولة  الترتيب بحسب دليل التنمية البشرية
  9560.  النرويج  1

  0.939  الواليات المتحدة األمريكية  8

  0.908  إسرائيل  22

  0.726  األراضي الفلسطينية المحتلة  102

  0.653  مصر  120

  .)UNDP(.2004 التنمية البشرية للعام تقرير: المصدر

                                                 
  :تنمية البشرية ضمن ثالث مجموعات، بحسب اإلنجاز في التنميةتصنف جميع البلدان المدرجة في دليل ال 1

  . أو أآثر0.800حيث يبلغ دليل التنمية البشرية (تنمية بشرية مرتفعة  •
  ).0.799 – 0.500(تنمية بشرية متوسطة  •
 ).0.500أقل من (تنمية بشرية متدنية  •

  .قيمة الدنيا ال–القيمة القصوى /  القيمة الدنيا–القيمة الفعلية = دليل البعد 
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في دليل التنمية البشرية يستعمل الدخل آبديل عن آل أبعاد التنمية البشرية غير المندرجة في إطار الحياة المديدة والصحية 
 .والمعرفة



  .    أدلة بعد دليل التنمية البشرية لبعض الدول المختارة

ــر   الدولة ــل متوســط العم دلي

  المتوقع

دليل الناتج المحلي     دليل التعليم

  اإلجمالي

  0.99  0.99  0.90  النرويج

  0.98  0.97  0.87  الواليات المتحدة األمريكية

  0.88  0.94  0.90  إسرائيل

  0.52  0.86  0.79  األراضي الفلسطينية المحتلة

  0.61  0.62  0.73  مصر

  .2004دليل التنمية البشرية للعام :     المصدر

  

 من مجموع الـدول     122حتل رتبة   أن من أهم األسباب التي تجعل من األراضي المحتلة ت         : هذا الجدول يبين  

  .هو تدني الناتج المحلي اإلجمالي

  

  DIG(  DEVELOPMENT INDICESGENDER(  :دليل التنمية المتعلق بالجنوسة) 2

  

إن دليل التنمية المرتبط بالجندر يأخذ االعتبار انعدام المساواة بين الرجـال والنـساء حـسب المؤشـرات                  

  :والمؤشرات هي. يل التنمية البشريةاالجتماعية نفسها المستخدمة في دل

  

  

                      Female Expectancy at birth :متوسط العمر المتوقع لإلناث عند الوالدة •

                         Male Expectancy at birth  :متوسط العمر المتوقع للذكور عند الوالدة •

                     Female Adult Literacy Rate  :معدل إلمام البالغات بالقراءة والكتابة •

  Female Gross Enrolment Ratio (GER        :نسبة إجمالي االلتحاق لإلناث •

                          Male Adult Literacy Rate :معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة •

  Male Gross Enrolment Ratio (GER          (:نسبة إجمالي االلتحاق للذكور •

     Female estimated earned income                      :الدخل المكتسب المقدر لإلناث •

 Male estimated earned income                            :الدخل المكتسب المقدر للذكور •
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 .التنمية المرتبط بالجنوسةدول مختارة حسب الترتيب والقيمة لدليل            

الترتيب حسب دليل التنميـة     

  المرتبط بالجنوسة

قيمــة دليــل التنميــة   الدولة

  المرتبط بالجنوسة
  0.955  النرويج  1

  0.936  الواليات المتحدة األمريكية  8

  0.906  إسرائيل  22

  غير متوفر  األراضي الفلسطينية المحتلة  -
  0.634  مصر  99

  .2004ل التنمية البشرية للعام دلي:          المصدر

 GEM( Gender empowerment measure(:                مقياس تمكين الجنوسة) 3

  :هذا المقياس يقيس ثالثة أبعاد رئيسية وهي

  :ويقاس بالمؤشر التالي: المشاركة السياسية وصنع القرار .1
  .حصتا اإلناث والذكور في المقاعد البرلمانية •

  :ويقاس بالمؤشرات التالية: دية وصنع القرارالمشاركة االقتصا .2
  .حصتا اإلناث والذكور في المناصب كمشرعين ومسؤلين كبار ومديرين •

  .حصتا اإلناث والذكور من مناصب مهنية وتقنية •

  :ويقاس ب: السلطة على الموارد االقتصادية .3
 .الدخل المكتسب للذكور واإلناث •

 .بعض الدول المختارة حسب ترتيب وقيمة مقياس تمكين الجنوسة         

قيمة مقيـاس تمكـين       الدولة ترتيب مقياس تمكين الجنوسة

  الجنوسة
  0.908  النرويج  1

  0.769  الواليات المتحدة األمريكية  14

  0.614  إسرائيل  25

  غير متوفر  األراضي الفلسطينية المحتلة  -
  0.266  مصر  75

  

  

     HPI( s countriedevelopingman poverty index for Hu(1          :)1( البشري دليل الفقر) 4

  )دليل الفقر البشري للبلدان النامية(

  : يقاس هذا الدليل بثالثة أبعاد
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االحتمال لدى الوالدة بعدم العيش إلى      : ويؤشر على ذلك  : حياة مديدة وصحية   •

  .سن األربعين



  .الغين بالقراءة والكتابةويقاس بمعدل إلمام الب: المعرفة •

  :ويقاس بمؤشرين: مستوى معيشة الئق •

الـذين ال   ( منفذ مستدام إلى مصدر مياه محـسن         النسبة المؤوية للسكان من دون     .1

  ).يستخدمون أي مصدر للمياه

 ).تحت خمسة أعوام( الوزن ألعمارهم نالناقصيالنسبة المؤوية لألطفال  .2

 1قيمة دليل الفقر البشريبعض الدول المختارة حسب ترتيب و       
،  1قيمة دليل الفقر البشري

%  

  1ترتيب دليل الفقر البشري   الدولة

  1  بربادوس  2.5

  77  المملكة العربية السعودية  15.8

  -  إسرائيل  غير مقترحة

  -  األراضي الفلسطينية المحتلة  غير مقترحة
  7  األردن  7.2

  

   HPI (x for selected OECD countriesHuman poverty inde-2.( ):2(دليل الفقر البشري) 5
  ).دليل الفقر البشري لبلدان مختارة في منظمة التعاون واإلنماء االقتصادي(

  .االستبعاد االجتماعي: ، إضافة لبعد1نفس األبعاد في الفقر البشرييقيس هذا الدليل 

  .ى سن الستيناالحتمال لدى الوالدة بعدم العيش إل: ويقاس بمعرفة: حياة مديدة وصحية •

  . النسبة المؤوية للبالغين المفتقرين إلى المهارات الوظيفية في اإللمام بالقراءة والكتابة:المعرفة •

  .النسبة المؤوية للسكان العائشين تحت خط الفقر: مستوى معيشي الئق •

 ).سنة فأكثر(معدل البطالة ألجل طويل : االستبعاد االجتماعي •

 2ب وقيمة دليل الفقر البشريبعض الدول المختارة حسب ترتي 

ترتيــب دليــل الفقــر   الدولة %، 2قيمة دليل الفقر البشري

  2البشري
  1  السويد  6.5

  17  الواليات المتحدة األمريكية  15.8

  -  إسرائيل  غير متوفر

  -  األراضي الفلسطينية المحتلة  غير مشمولة

  -  مصر  غير مشمولة

،  االقتصاديواإلنماءأنهما ليستا عضوين في منظمة التعاون هذا الدليل يتضمن إسرائيل ومالطا علماً ب

  .لكنه يستثني كوريا، والمكسيك، وتركيا مع أنهما أعضاء في المنظمة
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 االقتصادي واإلنماء على مجموع مختارة من بلدان منظمة التعاون 2أقتصر حساب دليل الفقر البشري

  .ذات الدخل المرتفع



   .ي دولة عربيةيالحظ في هذا الدليل عدم وجود أ

  :أسئلة بحاجة لدراسة
  .(HPI- 1+2)، لماذا ال يستنبط دليل يقيس فقر النساء البشري من HDI من GDIبما أن استنبط 

باالحتمال لدى الوالدة بعدم العيش لسن األربعين، :  يقيس الحياة المديدة والصحية1لماذا الفقر البشري

  .ن بعدم العيش لسن الستي2بينما الفقر البشري

 على الرغم أنها ليست عضواً في منظمة التعاون واإلنماء 2لماذا تدخل إسرائيل في الفقر البشري

  .االقتصادي، وكيف ندخل األراضي الفلسطينية متضمنة النوع االجتماعي

أدلة التنمية البشرية هذه متضمنة في تقري التنمية اإلنسانية العربية، تختص بالدول العربية : مالحظة

  .فقط

                                                                                                                               

  :أما مؤشرات النوع االجتماعي في تقرير التنمية البشرية لفلسطين، فهي كالتالي
  .التوزيع السكاني •

  .)سنوات(العمر المتوقع عند الوالدة  •

  .العمر الوسيط عند الزواج األول •

  .لغينمعدل معرفة القراءة والكتابة بين البا •

  .ليمية في المراحل التعاإلجماليمعدل القيد وااللتحاق 
  .التعليم األساسي •

  .التعليم الثانوي •

  .التعليم الجامعي •

   والثانوي والعالي معاًاألساسيالتعليم  •

  .معدل التسرب في المرحلة الثانوية •

  .التوزيع النسبي للقوى العاملة •

  .التوزيع النسبي للبطالة •

  :توزيع العاملين حسب المهنة والجنس
  . العليااإلدارةات وموظفو /المشرعون •

  .ات والمتخصصون والكتبة/يونالفن •

  .ات في الخدمات والباعة في األسواق/المشتغلون •

  .الت المهرة في الزراعة وصيد األسماك/العمال •

  .ات في الحرف وما إليها من مهن/العاملون •

  . ومجمعوهااآلالتات /مشغلوا •

  .المهن األولية •

  :توزيع العاملين حسب النشاط االقتصادي
  .الزراعة •
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  .الصناعة •



  . والتشييدالبناء •

  .الخدمات •

  .معدالت الفقر بين األسر المرؤوسة

  .الوزراء في المجلس الوزاري

  .ات للنقابات المهنية/نسبة المنضمين

  .عدد القضاة

  .عدد المقاعد في المجلس التشريعي

  

  

  
  

  

 8

                 


