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استفاد هذا التقرير من مشاورات مكثفة، ومن اجتماعات جمعت بين فريق من الخبراء ومجموعة من المستشارين والمراجعين من مختلف 
المؤسسات الذائعة الصيت على المستويين اإلقليمي والعالمي.

نتوّجه بالشكر إلى جميع المشاركين في صياغة التقرير ومراجعته ومناقشته على ما أبدوه من تفان في جميع مراحل اإلعداد والتأليف. 
وباإلضافة إلى فريق عمل التقرير، نتوجه بالشكر إلى علي عبد القادر علي )الباحث في منتدى البحوث االقتصادية وسابقًا في المعهد 

العربي للتخطيط(، وهاري باترينوس )من البنك الدولي(، وسفيند إريك سكانينغ )من جامعة آرهوس( على تعليقاتهم البناءة وجودة وثيقتي 
المعلومات األساسية التي قدموها عن المعرفة وعن دليل الحوكمة في المنطقة العربية. كذلك نشكر الجمعية العربية للبحوث االقتصادية 
على تنظيمها جلسة لمناقشة منهجية دليل تحديات التنمية وأبرز نتائجه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ونشكر أيضًا سكوت ماسي من 

منصة العمل العالمية )Global Action Platform( على عقده جلسة خالل قمة العمل العالمية )Global Action Summit( في كانون األول/
 Economic Research( ديسمبر 2021، ُخّصصت لعرض النتائج األولية لهذا التقرير، وإلى شيرين غنيم من منتدى البحوث االقتصادية

Forum( على دعوتنا، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلى عرض منهجيتنا وتقديم التعليقات في اجتماع الخبراء الذي ُعقد في 
الشهر عينه لمناقشة قياس التنمية البشرية.

وضمن اإلسكوا، تلقينا تعليقات غنية ووافية من منير تابت الذي ندين له بالعرفان على توجيهاته ورئاسته لجنة المطبوعات في اإلسكوا 
التي أشرفت على صياغة هذا التقرير. كذلك نتوجه بالشكر إلى الزمالء في اإلسكوا الذين قدموا مالحظاتهم في مختلف مراحل إعداد هذا 
التقرير، وهم: جوراج ريكان، ومهريناز العوضي، ونبال إدلبي، ونيرانجان سارانجي، ومروان خواجة، وكرم كرم، ومحمد نوار العوى، وكارول 

شوشاني شرفان. ونشكر أيضًا ناتالي جراند وكليمنت بيرجو وماريا العزي وجانيت أبي عز على دعمهّن في مراجعة دليل تحديات التنمية 
وتحميله على جهاز المحاكاة، وكذلك لبنى إسماعيل على تنسيقها عملية إعداد التقرير ونشره. أخيرًا وليس آخًرا، نوّد أن نشكر ملك قمر 

الدين وهنادي أبو الحسن من قسم إدارة المؤتمرات في اإلسكوا على دعمهما طوال عملية التحرير.

إن النتائج والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه المطبوعة خاصة بالمؤلفين أنفسهم، وال تمّثل بالضرورة وجهات نظر المراجعين أو 
غيرهم من المشاركين في التقرير، وال ترتب أي مسؤولية عليهم.

شكر وتقدير
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تمهيد

روال دشتي
األمينة التنفيذية لإلسكوا

وكيلة األمين العام لألمم المتحدة

شهد العالم تحوالت عميقة على مدى العقود الثالثة الماضية، إذ تغيرت تطلعات األفراد، وتغّيرت معها تحديات التنمية التي يواجهونها. 
ُهج الجماعية، بما فيها األهداف اإلنمائية لأللفية  كذلك تغّير مشهد العوامل الجغرافية والسياسية في العالم، ما أدى إلى المزيد من تأييد النُّ

وأهداف التنمية المستدامة.

حفزتنا التحديات القديمة والناشئة على كتابة هذا التقرير لإلسهام في إثراء الحوار العالمي الجاري بشأن تقدم قياس التنمية خارج 
النطاق التقليدي للناتج المحلي اإلجمالي. ويهدف التقرير إلى توفير أداة تتيح لمختلف البلدان إعادة تقييم نتائج التنمية وإجراء نقاشات 
بناءة بشأن السياسات المتعلقة بها على المستويين اإلقليمي والوطني. وعليه، يقترح التقرير دلياًل عالميًا جديدًا لتحديات التنمية، يهدف 
إلى قياس أوجه القصور في اإلنجازات المتوخاة في ثالثة مجاالت هي: جودة التنمية البشرية األساسية، واالستدامة البيئية، والحوكمة 

الرشيدة.

إن إحدى أبرز نتائج التقرير هي أن الحوكمة باتت تشكل تحدي التنمية األكثر إثارة للقلق على مستوى العالم. وباإلضافة إلى أنها التحدي 
الوحيد الذي تشهد مستوياته ارتفاعًا في العالم، وتّتسم غالبًا بأداء ضعيف حسب دليل تحديات التنمية. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 

أوجه القصور في الحوكمة الديمقراطية على مدى العقدين الماضيين، وليس إلى الفجوات في الحوكمة الفعالة.

كذلك يسّلط التقرير الضوء على الطائفة الواسعة من سكان العالم التي تعيش في ظروف صعبة، وتواجه تحديات تنموية خطيرة. ذلك أن 
15 بلدًا فقط يواجه مستوى منخفضًا جّدًا من التحديات؛ في مقابل 49 بلدًا يواجه مستوى مرتفعًا من التحديات و25 بلدًا يواجه مستوى 

مرتفعًا جدًامنها. 

وعلى الصعيد العالمي، ما زالت جودة التنمية البشرية تشكو من أوجه قصور خطيرة. وال تسّجل أي منطقة في العالم درجة منخفضة جّدًا 
فيما يتعلق بتحديات التنمية البشرية المعّدلة حسب الجودة. وال تزال الطريق طويلة في هذا المجال، حتى بالنسبة إلى المنطقتين األكثر 

تقّدمًا في العالم، وهما أوروبا وأمريكا الشمالية. ويذكر أن تحّدي التعليم يمّثل أبرز تحديات التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة بالنسبة 
لمعظم مناطق العالم، يليه تحّدي الدخل.

ر المناخ  ال تزال االستدامة البيئية تمثل مصدر قلق عالمي بارز، رغم تسجيل مناطق العالم بعض عالمات التقدم. اال أن عبء زيادة تغيُّ
وكثافة الطاقة هو أكبر من غيره في أمريكا الشمالية، لكنه أقل في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما يمّثل عبء ضعف الصحة البيئية الشاغل 

األساسي للمناطق النامية.

وبما أن الهدف األساسي للتقرير يتمّثل في السعي إلى إثارة النقاش بشأن السياسات ذات الصلة، نأمل في أن يشّكل حافزًا على إطالق 
حوارات لمتابعة معالجة التحديات األساسية على المستويات العالمية واإلقليمية، واألهم من ذلك، على المستويات الوطنية.
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* تصنيف مناطق العالم يشمل فقط البلدان التي تتوفر عنها بيانات.
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يستمر قسم كبير من سكان العالم في مواجهة 
ظروف تنموية صعبة ال بل سيئة جدًا أحيانًا.

يقدم التقرير أربع نتائج أساسية:

ال يزال طريق اإلنجاز طوياًل، وال سيما فيما يتعلق 
بجودة التنمية البشرية، حتى بالنسبة ألغنى 

مناطق العالم.

تشكل االستدامة البيئية شاغاًل أساسّيًا للبلدان 
المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء.

يشّكل الحكم الرشيد التحدي األكثر إلحاحًا على 
مستوى التنمية في العالم.

2
3
4

1

الرسائل الرئيسية
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وتتطلب مواجهة التحديات اآلنفة الذكر اتخاذ 
إجراءات على أربع جبهات ذات صلة بالسياسات:

بناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات 
أنظمة متكاملة في قطاعي التعليم 

وسوق العمل.

تعزيز النظم البيئية والصحية 
لتحسين نتائج الحياة الصحية.

إقامة روابط متينة بين فعالية الحكومة 
والحوكمة الديمقراطية.

4
التركيز على البلدان التي تواجه أعلى مستوى 

من التحديات والسعي إلى ضمان األمن 
البشري في البلدان المنكوبة بالنزاعات.

1
2
3
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دعا األمين العام لألمم المتحدة في تقريره »خطتنا المشتركة«، 
إلى إيجاد مقاييس للتقدم تكّمل الناتج المحلي اإلجمالي، بما 

يتماشى مع مضمون الغاية 19 من الهدف 17 من أهداف التنمية 
المستدامة2. وفي هذا السياق، تشير إدارة الشؤون االقتصادية 

واالجتماعية في األمم المتحدة إلى أن خطة عام 2030 ألقت 
ضوءًا جديدًا على أوجه القصور في الناتج المحلي اإلجمالي، التي 
تم التسليم بها منذ أمد طويل، من أجل قياس األهداف السياسية 

الهاّمة التي تتجاوز النمّو االقتصادي، وال سيما تلك المتعلقة باآلثار 
االجتماعية والبيئية لألنشطة االقتصادية واستدامتها، بالتوازي مع 

االهتمام برفاه األفراد والحفاظ على الكوكب3.

ينطلق هذا التقرير من البحث عن مقياس جديد للتقدم أبعد من 
الناتج المحلي اإلجمالي، وكذلك من الحاجة إلى إيجاد مقاييس 
منطقية للتنمية. ويعني ذلك ضمنًا أن أّي تدبير مقترح ينبغي أن 

يشتمل على أربع سمات أساسية. أواًل، ينبغي لهذا التدبير أن يأخذ 
في الحسبان الحقائق الراهنة وأن يسعى بجّد إلى التصدي بطريقة 

واقعية للتحديات التي تهم مختلف البلدان في جميع مناطق 
العالم، سواء أكانت غنية أم فقيرة. ثانيًا، ينبغي أن يكون مبّسطًا 

قدر اإلمكان، بما يؤدي إلى تيسير عملية استيعابه وتفسيره. ثالثًا، 
ينبغي أن يكون واسع التغطية من حيث المساحة الجغرافية 

والزمن، بهدف السماح بإجراء تحليالت عميقة لتحديات التنمية 
والتمكن من استيعابها بشكل واٍف. وأخيرًا، ينبغي أن يستند إلى 

إطار مفاهيمي مناسب.

يعتمد التقرير على َنهج القدرات4 بوصفه قاعدة أساسية ويسعى 
إلى االستفادة من مختلف نقاط القوة فيه. كذلك يهدف التقرير 

هج التي ال تغطيها أدلة التنمية  إلى دراسة المبادئ األساسية لهذا النَّ
العالمية الراهنة، وال سيما دليل التنمية البشرية5. ويتمّثل الهدف 

الجوهري لهذا التقرير في فهم مدى تعقيد التنمية ومختلف 
القدرات البشرية المعززة التي تنطوي عليها6. وبالتالي، يقترح دليل 

تحديات التنمية )DCI(، الذي يهدف إلى قياس أوجه العجز في 
اإلنجازات في ثالثة مجاالت أساسية هي: التنمية البشرية المعدلة 

حسب الجودة، واالستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة.

وال بّد من تناول الجوانب الكمية والنوعية لألبعاد األساسية 
للتنمية البشرية التي يشتمل عليها دليل التنمية البشرية. 

ويشار في هذا السياق إلى أن بعض البلدان أحرزت تقدمًا بشأن 

المؤشرات الكمية األساسية للصحة والتعليم والدخل دون أن 
تحقق بالضرورة تقدمًا كبيرًا في مجال الجودة. ويتمثل أبرز 

ابتكارات التقرير في استخدام متغيرات نوعية مناسبة إلقصاء 
األبعاد الكّمية للدخل والصحة والتعليم من دليل التنمية البشرية.

وانطالقًا من جوهر أهداف التنمية المستدامة، ُتعدُّ االستدامة 
البيئية ذات أهمية بالغة لضمان اإلنصاف بين مختلف األجيال7. 

وعليه، يهدف إطار القياس المقترح في هذا التقرير إلى دمج 
جانبين واسعين من جوانب االستدامة البيئية، وهما الصحة البيئية 

ر المناخ، كمنطلق لمواجهة هذا  وكفاءة استخدام الطاقة وتغيُّ
التحدي العالمي الذي يتسم بدرجة عالية من التعقيد وتعدد األوجه.

وينظر التقرير إلى إنجازات الحوكمة بوصفها عوامل تمكين للقدرة 
البشرية، كما تتجلى من خالل المشاركة السياسية، وضمانات 

المساءلة، وسيادة القانون، وفعالية مؤسسات الدولة، التي 
تشكل جميعها عناصر مكّملة للرفاه واالستدامة. وتؤدي الحوكمة 

الرشيدة إلى تحسين نظام العدالة، كما تحّد من التفاوت بين 
المناطق الجغرافية وعدم التوازن فيما بين الجنسين، ما يقّلص 

عدم االستقرار السياسي ويحّفز النمو االقتصادي الشامل8. ويؤدي 
ذلك بدوره إلى نتائج أفضل على مستوى التنمية االجتماعية 

واالستدامة، ما يعّزز القدرات الفردية وظروف السالم واألمن التي 
ينبغي توفيرها للحفاظ على ُنُظم الحوكمة الرشيدة9. وُيعدُّ اعتماد 

أهداف التنمية المستدامة بمثابة سنٍد قويٍّ إلدراج الحوكمة كمقياس 
للتقدم، ال سيما في إطار الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

وباختصار، يسعى التقرير إلى اعتماد منظور أوسع نطاقًا لتقييم 
تحديات التنمية. وال تمّثل المسائل المتعلقة بقياس القدرات في 

مجاالت الصحة والتعليم والدخل، على النحو الذي حدده دليل 
التنمية البشرية، سوى جانٍب واحٍد فحسب من هذا التقييم.

هج الواسع النطاق الذي يركز على عامل الجودة  ويتيح هذا النَّ
لتقييم تحديات التنمية واالستجابة لها رابطًا أفضل بأهداف التنمية 

المستدامة. ويينما يسعى المجتمع العالمي إلى تنفيذ خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 من أجل معالجة التحديات الواسعة النطاق 

ر  التي تواجهها البشرية، بما فيها الفقر والجوع وعدم المساواة وتغُيّ
المناخ والتدهور البيئي، يركز دليل تحديات التنمية المقترح على 

معالجة أوجه العجز التي تعيق بشكل أساسي تحقيق األهداف ذات 

مقدمة
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الصلة، ال سيما في خضم تحديات بارزة مثل جائحة كوفيد-19. 
هج واضعي السياسات على التدقيق بشكل أفضل  وقد يساعد هذا النَّ

في سياسات التنمية الوطنية التي يتبعونها. ومن خالل قياس 

التحديات بداًل من اإلنجازات، يضع الدليل أقل البلدان نمّوًا في 
صدارة االهتمام، نظرًا إلى أنها تواجه التحديات األشد قسوة وتبقى 

الهدف األساسي للجهود الرامية إلى عدم إغفال أي أحد.

ويغطي التقرير 163 بلدًا، ويخلص إلى أنها تواجه جميعها 
تحديات ينبغي التصدي لها. فحتى البلدان التي تواجه أقل 

قدر من التحديات، مثل بلدان شمال أوروبا وغيرها من البلدان 
األوروبية، وبعض بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ، وتحديدًا 

اليابان ونيوزيلندا وسنغافورة، تظّل بعيدة عن تحقيق درجة صفر 
في دليل تحديات التنمية. وُيعزى ذلك أساسًا إلى إدراج مؤشرات 

ر المناخ وكفاءة استخدام الطاقة، ما يؤّكد أهمية  جديدة تتعلق بتغيُّ
قياس األداء البيئي وتحسينه. ولتخفيف آثار هذه التحديات، على 

الحكومات أن تعزز التزاماتها بالمعاهدات البيئية الدولية، وأن تشجع 
منظمات المجتمع المدني على المشاركة في العمل البيئي، وأن تكفل 

حرية وسائل اإلعالم لزيادة الوعي البيئي10.

شهدت عدة بلدان في أمريكا الالتينية، مثل فنزويال وبربادوس، 
أكبر تدهور في درجات دليل تحديات التنمية على مستوى العالم 

خالل العقدين الماضيين، وذلك لعدة أسباب، منها الفشل الذريع 
لحكومات بلدان هذه المنطقة في االستفادة من الطفرة االقتصادية 

لضمان نمو مستدام وشامل بالفعل. كذلك لم يطرأ تحسن ملحوظ 
على إنتاجية تلك البلدان فيما ظل عدم المساواة مرتفعًا بشكل حاّد، 

قياسًا بالدخل أو بغيره من نواتج الرفاه. ويتخلف مستوى جودة 
التعليم عن مثيله في مناطق العالم األخرى، كما يشكو قطاع التعليم 

من التفاوت في الوصول إلى التعليم، وارتفاع معدالت التسرب 
والرسوب المدرسي، وضعف المستوى األكاديمي للمعلمين. وتواجه 

هذه المنطقة أيضًا كّمًا هائاًل من المشاكل البيئية، فقد أدى العجز عن 
معالجة مياه الصرف الصحي، والتسربات النفطية، وإلقاء النفايات 
الصناعية ومخلفات المعادن الثقيلة في مجاري المياه، إلى ارتفاع 

مستويات تلوث المياه. كذلك أدت االنبعاثات الصادرة عن المركبات 
وعن مصادر االحتراق الثابت للوقود إلى زيادة تلوث الهواء. وتتعلق 

التحديات اإلضافية بعدم فعالية الحوكمة الديمقراطية، والفساد، 
وانعدام الشفافية والمساءلة في المؤسسات السياسية.

وأحرزت اقتصادات بلدان جنوب وشرق آسيا، وال سيما الصين، 
تقّدمًا ملحوظًا في الحفاظ على المعدالت المرتفعة للنمو االقتصادي 

اإلطار 1. األوراق البحثية الداعمة لهذا التقرير
يستند هذا التقرير إلى تسع أوراق بحثية وضعتها اإلسكوا. تقّدم أول ورقتين اإلطار المفاهيمي لدليل تحديات التنمية ومنهجيته، وتوردان بالتفصيل 

المؤشرات الفرعية ومنهجية التجميع ونتائج تحاليل المتانة والحساسية ذات الصلة.

وتهدف الورقة البحثية الثالثة إلى إعادة تقييم إنجازات التنمية البشرية ذات الصلة بالبعد الصحي لدليل التنمية البشرية عن طريق استخدام مؤشر 
متوسّط العمر الصحي المتوقع. 

وتقترح الورقة البحثية الرابعة مؤشرًا للتعليم معداًل حسب الجودة يمكن النظر إليه بوصفه نسخة منّقحة من مؤشر التعليم التابع لدليل التنمية البشرية. 
ويقوم هذا المؤشر على دمج قياس جودة التعليم من خالل نتائج اختبارات الطالب على المستوى العالمي.

وتحدد الورقة البحثية الخامسة مجموعة من المؤشرات الفرعية لصياغة دليل تنمية بشرية معدل حسب الجودة يقوم على خصم درجات دليل التنمية 
البشرية فيما يتعلق بثالثة أبعاد هي: توزيع الدخل، وجودة التعليم، وسنوات العمر الصحي المتوقع.

وتقترح الورقة البحثية السادسة دلياًل شاماًل لالستدامة البيئية يركز على األبعاد األوثق صلة بالمنطقة العربية لكن ضمن سياق عالمي أيضًا.

وتقترح الورقة البحثية السابعة دلياًل للحوكمة في المنطقة العربية ُيستخدم فيه 13 مؤشرًا فرعيًا من مجموعة بيانات »أصناف الديمقراطية«، تغطي 
الركائز الثالث للحوكمة الرشيدة.

وتعيد الورقة البحثية الثامنة طرح مسألة العالقة السببية بين المؤسسات وثالثة قياسات مختلفة للتنمية هي: دليل التنمية البشرية، ورأس المال 
البشري، ونصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي اإلجمالي. وتدرس الورقة العالقة السببية بين التنمية والمؤسسات باستخدام اختبار السببية الذي 

وضعه ”غرانغر“ لتقييم مستوى الدخل في 158 بلدًا حول العالم.

وأخيرًا، تقترح الورقة البحثية التاسعة دلياًل للصراعات المحلية يمكن لصانعي السياسات وغيرهم من الجهات المعنية استخدامه لتقييم مستوى الصراعات 
الداخلية في بلد ما. وُيعدُّ هذا الدليل ابتكارًا جديدًا، إذ يستند إلى مؤشرات موضوعية فقط، بما فيها عدد األفراد النازحين داخليًا، والوفيات المرتبطة 
بالمعارك، وتكرار الصراعات. وتقدم األوراق البحثية التسع األساس المفاهيمي المتكامل لدليل تحديات التنمية المقترح واإلطار التحليلي لهذا التقرير.

مالحظة: ترد الروابط إلى األوراق البحثية في بداية هذا التقرير.
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وزيادة الدخل وإطالة العمر المتوقع. ولكن نمط النمو االقتصادي 
وتسارع وتيرة عملية التصنيع والتحضر فيها اّتسما بعدم االستدامة 

البيئية. وتمارس العمليات المذكورة ضغوطًا على البيئة، بما فيها 
المياه السطحية والجوفية وجودة الهواء واألراضي والموارد 

الطبيعية مما يؤثر بدوره سلبًا على صحة اإلنسان وإنتاجية هذه 
الموارد نفسها. وفي المقابل، حققت هذه البلدان تحّسنًا ملحوظًا 

على مستوى فعالية الحكومة خالل السنوات األخيرة، إال أن انتكاس 
العملية الديمقراطية فيها غّير مسار الحياة السياسية، ما أدى إلى 

هج غير الليبرالي من جديد. وال تزال عدة بلدان  إعادة ظهور النَّ
في تلك المنطقة تفتقر إلى المساءلة واستقاللية حكم القانون 

والمشاركة في صنع القرار والشفافية القانونية.

وُتعدُّ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة التي تواجه أكبر 
قدر من التحديات في العالم، حيث تواجه معظم البلدان في تلك 

المنطقة عجزًا مزدوجًا في الجوانب األساسية الكمية والنوعّية 
للتنمية البشرية. كما تعاني تلك البلدان من انخفاض في جودة 

التعليم، وتباطؤ وتيرة النمو االقتصادي وارتفاع معدالت المديونية 
والفقر، وتداعيات جائحة كوفيد-19. وهي تواجه أيضًا عددًا ال بأس 

به من المشاكل البيئية، بما في ذلك تلوث المياه والهواء والنفايات 
الصلبة، وما يترتب عليها من آثار وخيمة على صحة اإلنسان. كذلك 

أدى سوء الحوكمة وعدم المساواة األفقي )فيما بين المجموعات( 
إلى تأجيج الصراعات طويلة األمد على المستويات دون الوطنية11.

وتشوب نظام الحوكمة في المنطقة العربية عيوبًا جوهرية، بما فيها 
رداءة جودة الخدمات العامة، وتقييد الحريات، ومحدودية الحكم 

الذاتي، وضعف المشاركة السياسية، وانخفاض مستويات القدرة 
على التعبير والمساءلة. وأدت هذه التحديات المرتبطة بالحوكمة 

إلى مفاقمة عدم االستقرار السياسي ونشوء الصراعات وتراُجع 
متوسط دخل الفرد في البلدان المتأثرة بالصراعات، وتحديدًا 

الجمهورية العربية السورية. وتعاني معظم البلدان الغنية والفقيرة 
على حد سواء، من عجز حاد في جودة التعليم. وقد ساهم ذلك في 
توسيع الفجوة بين نواتج التعليم وأسواق العمل من حيث المهارات 

والمعارف. كذلك تعاظمت التحديات البيئية خالل السنوات األخيرة، 
بدءًا من ندرة المياه إلى تدهور األراضي وفقدان التنوع البيولوجي، 

مع لحظ اآلثار المحتملة لذلك على األمن الغذائي. ويقدم دليل 
تحديات التنمية في البلدان العربية أداًء سيئًا للغاية 

مقارنة بغيره من مؤشرات التنمية العالمية. وال ُيصّنف أي بلد عربي 
ضمن مجموعات البلدان التي تواجه مستوى منخفضًا او منخفضًا 

جدًا من تحديات التنمية. وُيذكر أن البلدان العربية الغنية بالنفط قد 
تأّثرت أكثر من سواها حسب هذا الدليل، إذ َتراجع ترتيبها بشكل 

ملحوظ مقارنة بدليل التنمية البشرية.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لمؤشــرات التنميــة العالميــة، يرتكــز دليل 
تحديــات التنميــة علــى َنهــج القــدرات، ويرفــد الخطــاب العالمي 

واإلقليمــي بشــأن قيــاس التقــدم المحــرز فــي التنمية، ويوفر 
للبلــدان أداًة ثمينــًة لتقييــم األداء المقــاَرن علــى المســتوى الوطنــي 

بشــأن أبــرز مؤشــرات التنميــة. ويشــتمل هــذا الدليــل على ثالثة 
عناصــر جديــدة: أواًل، مــن خــالل مراعــاة جودة إنجــازات التنمية 
البشــرية ودمــج األبعــاد الســياقية لالســتدامة البيئيــة والحوكمة، 
يتيــح الدليــل أداة قيــاس أكثــر صلــة بالمواضيــع المنوي قياســها. 
ثانيــًا، يشــّجع الدليــل، مــن خــالل نقــل محــور التركيز فــي التحليل 

إلــى البلــدان التــي تواجــه أكبــر قــدر مــن التحديات، أو إلــى تلك التي 
حصلــت علــى أعلــى درجــات فيــه، علــى إجراء حوار أكثر اســتنارة 
بشــأن األولويــات المتعلقــة بضمــان عــدم إغفــال أي أحد. وأخيرًا، 
نظــرًا ألهمّيــة كل تحــدٍّ مــن هــذه التحّديــات، ينبغــي النظــر إلى كّل 
منهــا بشــكل مســتقّل وأيضــًا ككل متكامــل عنــد دمجهــا فــي دليل 

واحــد. وتتيــح المنهجيــة المقترحــة تحليــل نتائــج كل تحــّد بعينــه 
ومكوناته بســهولة وُيســر.

طرحت الثورة الصناعية الرابعة تحديات جسيمة كما أوجدت فرصًا 
كبرى بالنسبة لمختلف بلدان العالم. وال شك أن هذه الثورة هي 

قضّية شاملة لعدة قطاعات تترتب عليها آثار بارزة بالنسبة لمختلف 
جوانب التنمية، بما في ذلك جودة التنمية البشرية واالستدامة 

البيئية والحوكمة. وتعاني غالبية البلدان التي تواجه تحديات ذات 
مستوى مرتفع ومرتفع جدًا من ضعف القدرة على جني فوائد هذه 
الثورة، كما أّنها األكثر عرضًة آلثارها السلبية. ومن جهتنا، لم نتمكن 
في هذا التقرير من إيالء قدر كاف من االهتمام لهذا التحدي بسبب 
النقص في البيانات ذات الصلة. ومع ذلك، جرت مناقشة المؤشرات 

الوثيقة الصلة، بما فيها المؤشرات المتعلقة باالبتكار وإنتاج المعارف 
والعمالة الالئقة، في قسم التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة. 

ويبين تحليل المؤشرات عجزًا كبيرًا في المعرفة يعيق قدرة البلدان 
التي تواجه أعلى مستوى من التحديات على سد الفجوة الرقمية. 

ومع توفر المزيد من البيانات، ستحظى هذه المسألة دون شك 
باهتمام إضافي في التقارير المقبلة.

بنيويًا، يتألف التقرير مما يلي: الفصل 1 دليل تحديات التنمية 
ويحّلل نتائجها على امتداد الفترة 2000-2020 على المستويين 

اإلقليمي والعالمي، من خالل مقارنتها بغيرها من نتائج مؤشرات 
التنمية العالمية. وتغطي الفصول من 2 إلى 4 نتائج أدلة تحديات 

التنمية المعدلة حسب الجودة، واالستدامة البيئية، والحوكمة، على 
التوالي، مع التركيز على التحديات المرتبطة بها على المستويين 
اإلقليمي والعالمي. وتهدف الفصول المذكورة إلى تحليل نتائج 

األدلة وارتباطها بأبرز العوامل المؤثرة ومحركات السياسات. 
ويخلص الفصل 5 إلى تقديم توصيات سياساتية عامة.
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يقدم هذا الفصل نظرة شاملة عن تحديات 
التنمية على المستويين اإلقليمي 

والعالمي استنادًا إلى نتائج دليل تحديات 
التنمية وتطور مكونات الدليل على مدى 

العقدين الماضيين. ويستنتج بأن أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى تليها المنطقة 

العربية وجنوب آسيا، هما المنطقتان الّلتان 
تواجه بلدانهما أكبر قدر من التحديات في 

جميع أنحاء العالم. كذلك تفصل بين هاتين 
المنطقتين وأقرب جيرانهما، أي أمريكا 

الالتينية وشرق آسيا، فجوة هائلة.

تتفاوت شدة التحديات الثالثة التي يقيسها دليل تحديات التنمية، 
وهي التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة واالستدامة البيئية 

والحوكمة على المستويين العالمي واإلقليمي. كما أن عيوب 
الحوكمة كبيرة جدًا وتؤدي دورًا هامًا في إعاقة التقدم على 

المستوى العالمي. وُيعزى ذلك بشكل أساسي إلى تعاظم تحديات 
الحوكمة في جنوب آسيا ووسطها وأمريكا الالتينية والمنطقة 

العربية. وتتوزع حصص التحديات الثالثة بمزيد من التساوي 
على بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. لكن، في الفترة 
2000-2010، شكلت جودة التنمية البشرية التحدي األكثر إلحاحًا. 

بينما، يشّكل نقص اإلنجاز في مجال االستدامة البيئية التحدي 
األكبرفي أمريكا الشمالية.

يهدف دليل تحديات التنمية إلى رصد التقدم المحرز في خفض 
تحديات التنمية على مدى العقدين الماضيين، مع اإلشارة إلى أن 

مؤشر هذا الدليل انخفض على المستوى العالمي من 0.485 إلى 
0.437. ويالحظ أن نمط تحديات التنمية حافظ على ثباته في 
معظم مناطق العالم؛ بينما حّققت منطقة شرق آسيا والمحيط 

الهادئ أعلى معدل انخفاض. أما منطقتا أمريكا الالتينية وأمريكا 
الشمالية فقد سجلتا درجاٍت أعلى حسب دليل تحديات التنمية 
منذ عام 2010. وُتعدُّ هذه النتيجة هامة ألنها تشير إلى أن تقدم 
التنمية، عند قياسه من منظور أوسع نطاقًا، ال يتحرك دائمًا في 

اتجاه واحد.

ورغــم أن نتائــج دليــل تحديــات التنميــة متقاربــة إحصائيــًا مــع 
نتائــج غيــره مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة، بمــا فيهــا دليــل 
التنميــة البشــرية ودليــل أهــداف التنميــة المســتدامة ودليــل 

التقــدم االجتماعــي، لكــن قــد تبــرز تباينــات الفتــة فيمــا خــص نتائــج 
بعــض البلدان.

ألف. دليل تحديات التنمية
تمحورت العديد من النقاشات حول المسائل التي ينبغي مراعاتها 

عند قياس إنجازات التنمية. ويسعى هذا التقرير إلى إثبات جدوى 
اعتماد إطار نوعي وشامل يركز في المقام األول على البلدان التي 

تواجه أكبر قدر من تحديات التنمية. وخالل السنوات السابقة، كان 
التركيز على كمية اإلنجازات مبّررًا، ألن أوجه القصور في التنمية 

البشرية كانت بالغة الشدة. ولكن مع قيام البلدان بمعالجة هذا 
القصور، أصبحت جودة التنمية البشرية ذات أهمية متزايدة. كما 
ينبغي أن تتجاوز تدابير التنمية البشرية مسألة كمية اإلنجازات 

للتركيز على جودة التقدم.

وكخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، يسعى التقرير إلى تكييف 
دليل التنمية البشرية العالمي بحيث يصبح قادرًا على قياس جودة 
إنجازات التنمية البشرية. وينطوي هذا األسلوب في التحليل على 

اعتماد منهجية مناسبة تقوم على خصمإنجازات دليل التنمية 
البشرية من خالل مقاييس الجودة. باالضافة إلى اعتماد إطار 

أوسع نطاقًا لقياس التنمية من خالل دمج أبعاد أخرى. ويقترح 
هذا التقرير تحديين يراعيان السياق، ألهميتهما األساسية على 

جميع المستويات، العالمية واإلقليمية والوطنية، وهما االستدامة 
البيئية والحوكمة.

وتبرز مسّوغات قوية لدمج الجوانب المذكورة، فاالستدامة البيئية 
شرط هام لتقّدم التنمية البشرية. وقد سعى الباحثان سين وأناند 

إلى معالجة طريقة دمج االستدامة والتنمية البشرية باستخدام 
أسلوب نظري ومنهجي12. وحاججا بأن االستدامة ترتبط ارتباطًا 

وثيقًا بالعدالة بين مختلف األجيال. وفي سياق البيئة، تعني 
االستدامة أنه ينبغي على الجيل الحالي أن يحافظ على البيئة قدر 

المستطاع بما يمّكنه على نحو منصف من تسليم األجيال المقبلة 
قدرًا مماثاًل من فوائد التنمية البشرية13.

وفي الوقت الراهن، يواجه العالم تهديدات بيئية مكثفة بأشكال 
مختلفة، بما فيها تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، وموجات 

الجفاف الممتدة، وحرائق الغابات، والفيضانات. وتمّثل هذه الظواهر 
الطبيعية معوقات هائلة أمام الرفاه االجتماعي واالقتصادي، إما 

بصورة مباشرة من خالل التسبب بارتفاع أعداد الوفيات والتكاليف 
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المالية الناجمة عن األضرار المادية، أو بصورة غير مباشرة من 
خالل مجموعة اآلثار الضارة الناجمة عنها على مستوى اإلجهاد 

المائي، والتوازن اإليكولوجي البحري والبري، وتراجع النمو 
االقتصادي وازدياد معدالت الفقر، وغيرها. وتتكبد جميع القطاعات 

االقتصادية تقريبًا خسائر فادحة من جراء الكوارث الطبيعية، 
ولكن قطاع الزراعة قد يكون األكثر تأثرًا، بسبب تدمير المحاصيل 

أو تقييد القدرة على زراعة األراضي بما يؤثر على جودة 
المحاصيل، فضاًل عن التداعيات السلبية المحتملة على األمن 

الغذائي والفقر.

وتمّثــل الحوكمــة الرشــيدة ثانــي أبــرز تحــدٍّ تنموي وربمــا التحّدي 
األكثــر حــّدة علــى مســتوى العالــم. لقد شــّكل الرفاه محــور التركيز 

األساســي لُنُهــج وتقاريــر التنميــة البشــرية علــى مر الســنين. ومع 
تحقــق الرفــاه بشــكل نســبّي، بــات التأكيــد على والية االنســان على 

ذاتــه ُيعــدُّ أكثــر أهميــة. ولهــذه الحريــة قيمة مســتقلة وجوهرية 
بحــد ذاتهــا، وهــي تســاهم فــي تعزيز الرفــاه. وترتبط الوالية 

علــى الــذات فــي األســاس بحريــة التعبير والحيــز الديمقراطي 
والمشــاركة. ويســاعد نظــام الحكــم الديمقراطــي وفعالية 

المؤسســات علــى ضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان وإيجاد حيز 
ديمقراطــي وفــرص للمشــاركة. وفــي المقابــل، أظهرت شــواهد من 

التاريــخ الحديــث فــي عــدة بلــدان عربيــة، أن أوجــه القصور في 
الحوكمــة الرشــيدة والمؤسســات الفعالــة تــؤدي إلــى تقويض الرفاه 

والواليــة علــى الــذات علــى حد ســواء، وتتكفــل بجعــل تحقيقهما 
غيــر مضمون أو مســتدام.

إن تصويــب المنظــور التحليلــي للتنميــة البشــرية ينطــوي علــى 
تعديــل القيــاس مــن ثالثــة جوانــب. يشــتمل الجانب األول على 
دمــج عامــل الجــودة فــي إطــار قياس دليــل التنمية البشــرية عن 

طريــق خصــم اإلنجــازات إلبــراز مســتوياتها المعدلة حســب الجودة، 
بمــا فــي ذلــك االنتقــال مــن إنجازات الدخل إلــى إنجازات الدخل 

المعدل حســب التوزيع، ومن ســنوات الدراســة إلى ســنوات 
الدراســة المعدلــة حســب جــودة التعليــم، ومــن العمــر المتوقع إلى 

العمــر الصحــي المتوقــع. وينطــوي الجانــب الثانــي علــى إضافة 
ُبعدين حســب الســياق، هما الحوكمة الرشــيدة واالســتدامة 

البيئيــة. ويتمثــل التعديــل الثالــث فــي تحويــل التركيــز مــن إنجازات 
التنميــة إلــى أوجــه القصــور فيها.

وفي المحّصلة، يهدف دليل تحديات التنمية إلى قياس التحديات 
التي تواجه ثالثة إنجازات تنموية، وهي الحريات األساسية 

لتحقيق الرفاه )التي تقاس بتعديل األبعاد التقليدية الثالثة لدليل 
التنمية البشرية حسب الجودة، وهي الصحة والتعليم والدخل(، 

واالستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة14.

منهجية دليل تحديات التنمية، بما في ذلك اختيار المؤشرات الفرعية، 
استندت إلى المبادئ التالية )الجدول(:

ينبغي أن تكون المؤشرات الفرعية منطقية ومجدية وذات صلة، وأن 	 
تعكس شواغل التنمية البشرية.

ينبغي مراعاة توافر البيانات، وبالتالي الحرص على التطابق بين 	 
الهدف المبتغى وواقع الحال.

ينبغي أن تكون أوزان التحديات الثالثة متساوية، ما يعكس موقفًا 	 
معياريًا مفاده أن جميع مؤشرات التحدي تتسم بقدر متساٍو من 

األهمية، وأن تتوافق مع الصيغة الحسابية لدليل التنمية البشرية. 

ويمكن تعديل األوزان داخل األبعاد حسب األهمية النسبية لكل مكّون.

*ال يدعي دليل تحديات التنمية تغطية جميع مؤشرات التنمية. ولكن وبهدف 
التوصل إلى آلية تتيح المقارنة على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون 

اإلقليمية لتقييم سياسات التنمية وتحسينها، نسعى إلى تغطية األبعاد األساسية 
للتنمية في أكبر عدد ممكن من البلدان وذلك ضمن حدود البيانات المتوفرة. 

تشتمل ورقة البحث التقنية ذات الطابع المنهجي، التي تتبع 
هذا التقرير، على مصادر بيانات وتفاصيل وافية عن كيفّية بناء 
دليل تحديات التنمية، بما في ذلك المستويات الدنيا والقصوى 
المستخدمة في المؤشرات. وتتناول الورقة بالوصف اختبارات 

التحقق من مصداقية اإلحصاءات ومتانتها.15

ويتضمن وضع دليل تحديات التنمية إجراءين بسيطين، يقوم 
أّولهما على االنتقال من أدلة اإلنجاز إلى أدلة التحدي من خالل طرح 

أدلة اإلنجاز من 1. وينطوي اإلجراء الثاني على اعتماد المتوسط 
الحسابي لألدلة التي تبّين التحديات )الشكل 1(. وبالنسبة لهذا 
التقرير، ُتعرض جميع النتائج بوصفها أوجه قصور تقارن بالحد 

األقصى لإلنجاز. ونظرًا إلى االنتقال من اإلنجازات إلى التحديات، 
يرّجح أن تؤدي المقابلة بين دليل التنمية البشرية أو غيره من أدلة 

اإلنجاز ودليل تحديات التنمية إلى الترابط السلبي بينهما.

وينطوي حساب دليل تحديات التنمية بهذه الطريقة على ميزتين 
أساسيتين. أواًل، تماشيًا مع المعيار التوجيهي المتعلق بالحفاظ 

على البساطة، يؤدي استخدام المتوسط الحسابي بداًل من 
المتوسط الهندسي إلى دليل يسهل احتسابه وتفسيره. ورغم 

األسباب الوجيهة التي تبّرر غالبًا استخدام المتوسط الهندسي في 
احتساب المؤشرات المرّكبة، وتحديدًا تلك التي تقوم بين أبعادها 
عالقات مترابطة، ينطوي استخدام المتوسط الهندسي في األدلة 

التي تتميز بتعدد مقاييسها وأبعادها على مزيد من اإلشكاليات. 
وباإلضافة إلى ذلك، تسمح المتوسطات الحسابية باحتساب 

حصص التحديات في الدليل العام وحصص األبعاد في كل من 
التحديات الثالثة بطريقة سهلة نسبّيًا. ويذكر أيضًا أن اختبارات 
متانة دليل تحديات التنمية في هذه الحال أظهرت تباينًا طفيفًا 
في ترتيب البلدان أو درجاتها بين السيناريوهات التي تستخدم 

المتوسطات الهندسية وتلك التي تستخدم المتوسطات البسيطة.
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إطار للمجموعات الثالث من تحديات التنمية التابعة لدليل تحديات التنمية

المؤشر الفرعيالبعد الفرعيالبعددليل التحدي

دليل تحدي
 التنمية البشرية المعدل 

حسب الجودة

العمر الصحي المتوقع عند الوالدة ، بالسنواتدليل تحدي الصحة

دليل تحدي التعليم

سنوات الدراسة المتوقعة

متوسط سنوات الدراسة

نتائج االختبارات  المنسقة )عامل الخصم(

دليل التحدي الدخل
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

دليل التنمية البشرية للتفاوت في الدخل )عامل 
الخصم*

دليل تحدي االستدامة 
البيئية

ر  دليل تحدي تغيُّ
المناخ وكفاءة 

استخدام الطاقة

ر المناخ تغيُّ
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

نصيب الفرد من البصمة المادية
الكفاءة في استخدام 

كثافة الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي اإلجماليالطاقة

دليل تحدي الصحة 
البيئية

جودة الهواء

التعرض للجسيمات العالقة التي ال يتجاوز قطرها 
2.5 ميكرومتر

استخدام الوقود الصلب داخل المنازل

ض لألوزون التعرُّ

مرافق الصرف 
الصحي ومياه الشرب

الصرف الصحي غير اآلمن

مياه الشرب غير اآلمنة

ض للرصاصالمعادن الثقيلة التعرُّ
التحكم في النفايات الصلبةإدارة النفايات

دليل تحدي الحوكمة

دليل تحدي 
الحوكمة 

الديمقراطية

حكم القانون 
والوصول إلى العدالة

شفافية القوانين والتنبؤ بمدى القدرة على إنفاذها
الوصول إلى العدالة

المساءلة المؤسسية

الرقابة التنفيذية

المساءلة القضائية

إدارة عامة تتسم بالنزاهة والحياد

المشاَركة
التشاور مع منظمات المجتمع المدني 

البيئة التشاركية للمجتمع المدني

دليل تحدي فعالية 
الحكومة

فعالية الحكومة )نوعية الهياكل األساسية وتقديم 
الخدمات العامة(

     المصدر: اإلسكوا.

*اسُتخدم دليل التفاوت في الدخل نظرًا لدوره كمحدد للفقر ولغياب البيانات القابلة للمقارنة عن الدخل )فخطوط الفقر الثابتة تشوبها بعض المشكالت والقيود(. وبالتالي، 
عندما تتوفر بيانات أفضل عن الفقر، ُتستخدم بداًل من التفاوت في الدخل لخصم مكّون الدخل.  
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الشكل 1. حساب دليل تحديات التنمية

دليل التنمية البش��ة المعدل 
حسب الجودة (1/3)

دليل االستدامة ال�يئية
(1/3)

(المتوسط الحسابي)

دليل تحديات التنمية

دليل الحوكمة
(1/3)

.Abu-Ismail, Hlasny, Jaafar and others, 2022 :المصدر

ثانيًا، إن التحّول من إنجازات التنمية إلى تحدياتها يقتضي عكس 
اتجاه تركيز مفهوم إنجازات التنمية. فالبلدان التي تواجه أخطر 
التحديات هي التي ستسّجل أعلى الدرجات. وُيعدُّ هذا التحول 

ضروريًا لضمان عدم إغفال أي بلد في النقاش العالمي بشأن 
التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة.

وُتوّزع الدرجات حسب دليل تحديات التنمية ومكوناته بين 
خمس فئات، وهي: المستوى المنخفض جدًا، والمستوى المنخفض، 

والمستوى المتوسط، والمستوى المرتفع، والمستوى المرتفع جدًا 
من التحديات. وتشير درجة 0.2 كحد أقصى التي يسجلها بلد ما، 

إلى أنه ينتمي إلى فئة المستوى المنخفض جدًا من التحديات، 
بينما تدل الدرجات من 0.2 إلى 0.3 على فئة التحديات المنخفضة. 

وتدل الدرجات من 0.3 إلى 0.45 على مجموعة التحديات 

المتوسطة، بينما تدل الدرجات من 0.45 إلى 0.55 على المستوى 
المرتفع من التحديات. وتشير الدرجات التي تتجاوز 0.55 إلى 

مجموعة التحديات المرتفعة جدًا.

عت البلدان على سبع مناطق  الحتساب الدرجات اإلقليمية، ُوِزّ
حول العالم هي: المنطقة العربية، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، 

وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
وأمريكا الشمالية، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

وُروعي قدر اإلمكان في هذا التوزيع اتباع التصنيف المعتمد في 
تقرير التنمية البشرية العالمي. ومع ذلك، تبرز بعض التباينات 

بين التصنيفين. وعلى سبيل المثال، تشمل المنطقة العربية جميع 
البلدان األعضاء في جامعة الدول العربية التي تتاح بيانات بشأنها، 

وتمت إضافة أمريكا الشمالية كمجموعة قائمة بحد ذاتها.

تراجع طفيف في حجم تحديات التنمية العالمية باء. 
تراجــع دليــل تحديــات التنميــة على مســتوى العالم خالل العقدين 
الماضييــن، مــن 0.485 إلــى 0.437، مــا ينطبق علــى معظم مناطق 
العالم )الشــكل 2(. وســّجلت منطقة شــرق آســيا والمحيط الهادئ 

أعلــى معــدل انخفــاض. ومنذ عام 2010، ســجلت أمريــكا الالتينية 
وأمريكا الشــمالية درجات أعلى حســب دليل تحديات التنمية، 

رغم أن أمريكا الشــمالية ســجلت درجة متدنية تبلغ 0.249 
حســب الدليــل، مــا يجعلهــا المنطقــة التي تواجه أدنى مســتوى من 

التحديــات. وتماشــيًا مــع نتائــج دليــل التنمية البشــرية، ُتعدُّ أفريقيا 

جنــوب الصحــراء الكبــرى المنطقــة التــي تواجــه بلدانها أكبر قدر من 
التحديات، إذ ســجلت متوســط درجات على دليل تحديات التنمية 

يبلــغ 0.553 فــي عــام 2020. وتصّنــف المنطقــة العربية وجنوب 
آســيا كمنطقتيــن تواجــه بلدانهمــا مســتوى مرتفعًا من التحديات، 

يتجــاوز المتوســط العالمــي بشــكل ملحوظ. وتبــرز فجوة كبيرة بين 
مســتويات دليــل تحديــات التنميــة لهاتيــن المنطقتين وتلك التي 
تســجلها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وشــرق آســيا 

والمحيط الهادئ.
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الشكل 2. الدرجات اإلقليمية وحصص التحديات الثالثة حسب دليل تحديات التنمية، لألعوام 2000 و2010 و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وعلى الصعيد العالمي، تمّثل الحوكمة التحدي األكثر إلحاحًا تليها 
االستدامة. وينال كل من هذين التحديين أكبر حصة على دليل 

تحديات التنمية العالمي، بنسبة 35 في المائة و34 في المائة على 
التوالي. وعلى المستوى اإلقليمي، تبرز تباينات ملحوظة في شدة 
التحديات الثالثة آنفة الذكر. ويتأتى العجز الملحوظ في الحوكمة 

على المستوى العالمي جزئّيًا من التحديات المرتفعة والمتعاظمة 
التي تواجه نظام الحوكمة في المنطقة العربية وأمريكا الالتينية 
وجنوب آسيا ووسطها. وتتوزع حصص التحديات الثالثة بتساٍو 

أكبر بين بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن خالل 
الفترة 2000-2010، شكلت جودة التنمية البشرية التحدي األكثر 

إلحاحًا في تلك المنطقة. وفي أمريكا الشمالية، يشكل تأخر اإلنجاز 
في مجال االستدامة البيئية التحدي األكبر، إذ يشكل 45 في المائة 

تقريبًا من درجات دليل تحديات التنمية.

أدى ترفيع شــرق آســيا والمحيط الهادئ من مجموعة التحديات 
المرتفعــة إلــى مجموعــة التحديات المتوســطة إلــى انخفاض كبير 

في شــريحة ســكان العالم الذين يواجهون تحديات مرتفعة، من 60 
فــي المائــة فــي عــام 2000 إلــى 36 فــي المائة في عام 2020. ومع 

ذلــك، ُســّجلت حركــة بســيطة من مجموعة التحديــات المرتفعة جدًا 
إلى مجموعة التحديات المرتفعة )الشــكل 3(. وارتفعت شــريحة 

الســكان الذين يعيشــون في بلدان تواجه تحديات منخفضة 
جــدًا مــن 2 إلــى 5 فــي المائــة بيــن عامي 2000 و2020. وتنتمي 

هذه البلدان في األســاس إلى مجموعة دول شــرق آســيا وأوروبا. 
وضمــن مجموعــة المســتوى المنخفض مــن التحديات، تعيش 

غالبية الســكان في كندا والواليات المتحدة. ورغم بعض التحســن، 
يســتمر حوالي 3.5 مليار شــخص في العيش ضمن بلدان تواجه 

أوجــه قصــور خطيــرة فــي التنمية، كما يتضح من نســب الســكان في 
مجموعــات البلــدان التــي تواجــه مســتويات مرتفعة ومرتفعة جدًا 
من التحديات. وإذا ُوضعت المكاســب التي حققتها منطقة شــرق 
آســيا والمحيــط الهــادئ، وتحديــدًا الصين جانبًا، يبدو مشــهد دليل 
تحديــات التنميــة فــي العالــم خــالل عــام 2020 متطابقًا تقريبًا مع 

مثيلــه في عام 2000.
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الشــكل 3. أعــداد الســكان فــي كل فئة من فئات التحدي علــى دليل تحديات التنمية حســب المنطقة                         
لألعوام 2000 و2010 و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

ســجلت هايتــي أعلــى درجــة على دليل تحديــات التنمية في 
جميع أنحاء العالم بنســبة 0.658. كذلك بّين الدليل أن سويســرا 

هي البلد الذي يواجه أدنى مســتوى من التحديات، إذ ســجلت 
0.124 )الشــكل 4(. وتتوافــق هــذه النتائــج مع اإلطــار المفاهيمي 
لدليــل تحديــات التنميــة، حيث تســتمر حتــى البلدان التي تواجه 

أدنــى مســتوى مــن التحديــات في مواجهة عجــز في التنمية 
تجــدر معالجتــه، بينمــا اســتطاعت حتى البلــدان التي تواجه أعلى 
مســتوى من التحديات خفض مســتوى تحدياتها، وإن يكن بالحد 
األدنــى. وكمــا كان متوقعــًا، فالبلــدان التي تواجه أعلى مســتوى من 

التحديات هي بشــكل أساســي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
، بينمــا البلــدان التــي تواجــه أدنى مســتوى من التحديات هي بشــكل 

أساســي البلدان األوروبية.

وســجل أكبر تدهور في الدرجات حســب دليل تحديات التنمية 
مــن عــام 2000 إلــى عــام 2020 فــي بلدان المنطقــة العربية وأمريكا 

الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. كذلــك ارتفعت أوجه عدم 
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الشكل 4. بلدان العالم التي تواجه أدنى مستوى من التحديات )باللون األخضر( وتلك التي تواجه أعلى مستوى 
من التحديات )باللون األحمر( حسب دليل تحديات التنمية، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

المســاواة فــي نواتــج التنمية البشــرية بيــن البلدان في هاتين 
المنطقتين، وتحديدًا منذ عام 2010، ما يعزى بشــكل أساســي 

إلــى الصراعــات. ويالحــظ أن أكبر تحســن فــي الترتيب حدث في 
البلــدان التــي عانــت فــي عام 2000 من الحرمان الشــديد في واحد 

أو أكثــر مــن أبعــاد دليــل تحديات التنمية. وقــد واجهت ميانمار 

وروانــدا منــذ البدايــة تحديــات مرتفعة جدًا من جراء ســنوات 
الصراع، كما واجهت بلدان االتحاد الســوفياتي الســابق، بما فيها 
أذربيجــان وأوزبكســتان وجورجيــا، تحديات مرتفعــة فيما يتعلق 

باألبعــاد الثالثــة، بْيــد أنهــا حّققت تحســينات ملحوظــة فيما بعد من 
خالل سياســات التحرر االقتصادي التي اّتبعتها )الشــكل 5(.

ســجلت هايتي أعلى درجة 

علــى دليل تحديات التنمية 

في جميع أنحاء العالم بنســبة 

.0.658



16
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

الشكل 5. أبرز االنتكاسات والتحسينات في الترتيب حسب دليل تحديات التنمية )الترتيب لعام 2020 ناقص 
الترتيب لعام 2000(
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

مالحظة: يعني التغيير اإليجابي تحّسنًا في المرتبة، بينما يعني التغيير السلبي تدهورًا فيها.

جيم. أوجه الترابط بين دليل تحديات التنمية واألدلة العالمية األخرى
ِبم يختلف ســرد تحديات التنمية الذي اســتعرض في القســم 

الســابق عمــا تتيحــه أبــرز األدلــة العالمية األخرى لتقــدم التنمية؟ هذا 
ما يتناوله هذا القســم من خالل التركيز على ثالثة أدلة ذات أســس 

مفاهيميــة ومنهجيــة مشــتركة هــي: دليل التنمية البشــرية، ودليل 
أهــداف التنمية المســتدامة، ودليــل التقدم االجتماعي.

إن الغالبية الســاحقة من البلدان العشــرين التي تقدم أعلى أداء 
حســب دليــل التنميــة البشــرية تنتمي إلــى مجموعة البلدان التي 

تواجــه أقــل قــدر من التحديات حســب دليل تحديــات التنمية، مع 
اإلشــارة إلــى الروابــط القويــة جــدًا بين الدليلين فيمــا يتعلق بالمرتبة 

والدرجات. وال ُيســّجل تفاوت يذكر بين نتائج بلدان الشــمال 
األوروبي ومعظم بلدان أوروبا الشــمالية حســب دليل تحديات 

التنميــة. وفــي المقابــل، تســّجل فروق هامــة في الدرجات والمراتب 
بالنســبة لمجموعات البلدان التي ســجلت قيمًا متوســطة ومنخفضة 

في دليل التنمية البشــرية )الشــكل 6(.

وقــد يطــرأ علــى تقييمــات التنمية البشــرية لبعــض البلدان تغييرات 
جذرية على أساســالدليل المســتخدم. ويبرز ذلك بوضوح شــديد 

بالنســبة لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، التي تقــع جميعها ضمن 
مجموعــة البلــدان التــي تقــدم أداًء مرتفعــًا جدًا حســب دليل التنمية 
البشــرية. فعنــد اعتمــاد دليــل تحديــات التنمية بداًل مــن دليل التنمية 

البشــرية، ســّجلت البحرين وُعمان والمملكة العربية الســعودية 

تراجعــًا كبيــرًا فــي الترتيــب. وانطبق ذلــك أيضًا على بلدان 
أوروبا الشــرقية وآســيا الوســطى الغنية بالنفط، مثل بيالروس 

وكازاخســتان. كذلك ســجل كل من األردن وتونس تحّســنًا ملحوظًا 
حســب دليــل تحديــات التنميــة مقارنة بدليل التنمية البشــرية، ما 

يؤكــد أن دليــل تحديــات التنميــة قادر، حتى ضمــن منطقة محددة، 
علــى تغييــر تقييــم إنجــازات التنمية البشــرية والتقــدم المحرز فيها 

بشــكل ملحــوظ. ويعاقــب هذا الدليل بشــكل فعــال البلدان الغنية 
بالمــوارد، بســبب عــدم تنويع اقتصاداتهــا، وأوجه القصور البارزة 
فــي الحوكمــة، والتحديــات الهامــة في مجال االســتدامة البيئية، 

الناجمــة عــن أنمــاط اإلنتاج واالســتهالك كثيفة الطاقة. 

وفــي المقابــل، ســّجلت االقتصــادات الصغيــرة الفقيرة بالموارد التي 
تركز على إصالحات الحوكمة وتقّدم أداًء ســليمًا على مســتوى 

االســتدامة البيئيــة، مثــل جمهوريــة كابو فيردي، أكبر التحســينات 
فــي الترتيــب، وكذلــك االقتصــادات األكبر حجمــًا التي حققت نمّوًا 

اقتصادّيًا ملحوظًا خالل الســنوات األخيرة، مثل إندونيســيا.

"إن الغالبية الســاحقة من البلدان العشــرين التي تقدم 
أعلى أداء حســب دليل التنمية البشــرية تنتمي إلى 

مجموعة البلدان التي تواجه أقل قدر من التحديات حســب 
دليل تحديات التنمية، مع اإلشــارة إلى الروابط القوية 

جــدًا بين الدليلين فيمــا يتعلق بالمرتبة والدرجات."
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الشكل 6. مقارنة أداء البلدان حسب دليل التنمية البشرية ودليل تحديات التنمية 
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الشكل 7. دليل أهداف التنمية المستدامة ودليل تحديات التنمية 
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 دليل أهداف التنمية المستدامة

طاجيكستان

.United Nations, 2021المصدر: حسابات اإلسكوا و

مالحظة: يستند دليل أهداف التنمية المستدامة إلى تقييم األداء العام لكل بلد فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من منطلق أن هذه األهداف 
متساوية جميعها في القيمة. وتشير الدرجات إلى تموضع البلد بين أسوأ نتيجة )صفر( والنتيجة المتوخاة )100(.

إّن العالقة بين دليل أهداف التنمية المستدامة ودليل تحديات 
التنمية متينة إجمااًل، لكن ذلك ال ينطبق على العالقة بدليل التنمية 

البشرية )الشكل 7(. وال غرابة في ذلك، إذ يتضمن دليل أهداف التنمية 
المستدامة أبعادًا ومؤشراٍت أكثر تنوعًا لقياس التقدم المحرز في 

تحقيق األهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة. ومن أبرز 
التباينات أن مستوى التشتت مرتفع جدًا في جميع أنحاء الرسم 

البياني، بما في ذلك في أسفل الجانب األيمن منه، حيث تقع البلدان 
التي قدمت أداًء متوّسطًا إلى مرتفع حسب دليل أهداف التنمية 

المستدامة والبلدان التي قدمت أداًء منخفضًا إلى منخفض جدًا حسب 
دليل تحديات التنمية. ويشير القدر األكبر من التشتت إلى أن التباينات 

في الترتيب بين دليل أهداف التنمية المستدامة ودليل تحديات التنمية 
ستبرز بشكل ملحوظ حتى عندما تحافظ أنماط التنمية اإلقليمية 

األوسع نطاقًا على ثباتها. وال تتباين التصنيفات اإلقليمية بشكل كبير، 
إذ تستمر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تقديم أضعف أداء، 

وأوروبا وآسيا الوسطى في تقديم أفضل أداء.

لمقارنة دليل تحديات التنمية بدليل التقدم االجتماعي أهمية 
خاصة، نظرًا إلى أن الترابط بين الدليلين هو األقوى. وال غرابة 

في ذلك، إذ يهدف دليل التقدم االجتماعي إلى قياس مدى 
قيام البلدان بتلبية االحتياجات االجتماعية والبيئية لمواطنيها. 
ويشتمل هذا الدليل على العديد من المؤشرات الفرعية، بما فيها 

تلك المتعلقة بالحوكمة والحرية الشخصية، التي تتوافق مع 
المؤشرات الفرعية لدليل تحديات التنمية16.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لدليــل التنميــة البشــرية، يســجل هذا 
الترابــط أعلــى درجاتــه بالنســبة للبلــدان ذات المســتوى المتوســط 

والمنخفــض والمنخفــض جــدًا مــن التحديــات حســب دليــل تحديات 
التنميــة، كمــا يتبّيــن مــن ضعــف التشــتت علــى جانبــي خط االنحدار 
)الشــكل 8(. ويبــدأ هــذا التشــتت فــي التزايــد بالنســبة للبلدان ذات 

المســتوى المرتفــع والمرتفــع جــدًا من التحديات، حســب شــكل 
الُقمــع الــذي يتخــذه الرســم البيانــي. ورغم أن دليــل تحديات 

التنميــة ودليــل التقــدم االجتماعــي يهدفــان كالهمــا إلى توســيع 
نطــاق قياس الرفاه. 

ومراعاة حرية االختيار، إال أن الفارق الهام بينهما يتمثل في أن 
دليل تحديات التنمية يشتمل على نصف المؤشرات الفرعية لدليل 
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الشكل 8. دليل التقدم االجتماعي ودليل تحديات التنمية، 2020
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.www.socialprogress.org∕index/global ،2020 المصدر: دليل التقدم االجتماعي لعام

التقدم االجتماعي. وعلى غرار دليل التنمية البشرية، يركز دليل 
التقدم االجتماعي على اإلنجازات.

وأخيرًا، يبدو أن العالقة غير الخطية بين دليل تحديات التنمية 
ودليل التقدم االجتماعي تظهر بوضوح أيضًا في عالقة دليل 

أهداف التنمية المستدامة بدليل تحديات التنمية. وبعد الوصول 

إلى عتبة معينة من التقدم في التنمية، وتحديدًا، بعد الوصول إلى 
مستوى متوسط من التحديات على دليل تحديات التنمية، يصبح 

الطريق نحو تحقيق المزيد من التقدم أكثر سهولة. ويشّكل ذلك 
مبّررًا قويًا العتماد إطار تحليل وقياس يضع في محور االهتمام 

أفقر البلدان وتلك التي تواجه أكبر قدر من التحديات.

الخالصة دال. 
يشّكل دليل تحديات التنمية إضافة جديدة وهاّمة إلى النقاش 

العالمي بشأن التنمية البشرية. ورغم التقدم المحرز في هذا 
المجال على مدى العقدين المنصرمين، ال يزال الكثير من الناس 
يعيشون في ظروف صعبة ويواجهون عجزًا خطيرًا في النمّو. 
وتمّثل الحوكمة الرشيدة التحدي األكثر إلحاحًا على المستوى 
العالمي، تليها االستدامة. ومع ذلك، تبرز تباينات واضحة جدًا 

على المستويين اإلقليمي والُقطري. وشهدت منطقتان، هما أمريكا 
الالتينية وأمريكا الشمالية، ارتفاعًا مثيرًا للقلق في درجاتهما على 

دليل تحديات التنمية بين عامي 2010 و2020.

ورغــم العالقــة الوثيقــة التــي تربط دليل تحديــات التنمية بغيره 
مــن أدلــة التنميــة العالميــة، بمــا فيها دليل التقــدم االجتماعي ودليل 

التنميــة البشــرية ودليــل أهــداف التنمية المســتدامة، تؤدي التباينات 
البــارزة فــي اإلطــار المفاهيمــي لدليل تحديــات التنمية إلى تغيير 

فــي مفهــوم تقييــم التنمية، وال ســيما بالنســبة للبلــدان الغنية بالنفط، 
التــي تفقــد الترتيــب المتقــّدم الــذي طالمــا حظيت به. وفي الموازاة، 

يســعى دليل تحديات التنمية، من خالل تســليط الضوء على 
البلــدان التــي تواجــه أكبــر قــدر من تحديــات التنمية، إلى تعبئة 
المزيــد مــن الجهــود التــي ينبغــي أن تتضافــر للتغلب على الفقر 

والحرمــان الشــديد الــذي تعانــي منــه. وبما أن التقدم نحو المســتقبل 
يبدو أكثر ســهولة بعد الوصول إلى درجة متوســطة على دليل 

تحديــات التنميــة، يــؤدي التركيــز علــى البلــدان التي ُأغفلت ولم توَل 
االهتمــام المناســب، إلــى جعــل بلدان العالــم بصفة عامة أكثر قدرة 

علــى تحقيــق خطة التنمية المشــتركة.
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2. التنمية البشرية 
المعّدلة حسب 

الجودة
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يهدف دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل 
حسب الجودة إلى قياس عجز اإلنجازات 

عن بلوغ حياة صحية وتعليم نوعي وتوزيٍع 
أكثر عدالة للدخل. وال تسّجل أي منطقة 

في العالم درجات منخفضة جدًا على هذا 
الدليل، ما يعني أن طريق اإلنجاز ال يزال 

طوياًل حتى بالنسبة ألكثر مناطق العالم 
تقدمًا، بما فيها أمريكا الشمالية وأوروبا 
وآسيا الوسطى. وتواجه أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى مستوى مرتفعًا جدًا من 

التحديات، يليها جنوب آسيا والمنطقة 
العربية، اللتان سجلتا درجاٍت مرتفعة 

ومتوسطة، على التوالي.
وفــي إطــار هــذا الدليــل، يحظــى مكــّون التعليم المعّدل حســب 

الجــودة بأكبــر حصــة فــي معظــم مناطــق العالــم، يليــه مكّون الدخل 
المعــّدل حســب الجــودة. وأّدى نجــاح بعــض بلدان جنوب آســيا 

فــي تخفيــض درجــات التحــدي علــى دليلهــا مــن مرتفعة جدًا إلى 
مرتفعــة، إلــى تراجــع عــدد األفــراد الذين يعيشــون فــي بلدان تواجه 

مســتوًى مرتفعــا جــدًا مــن التحديــات. وبــات ا القســم األكبر من 
ســكان العالــم يقيــم حاليــًا فــي بلدان تواجه مســتويات متوســطة 

مــن تحديــات التنميــة البشــرية المعّدلــة حســب الجودة.

ألف. أبرز النتائج
إّن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي تواجه أكبر 

قدر من التحديات، في امتداد للوضع الذي كان سائدًا منذ عقدين 
من الزمن )الشكل 9(. ورغم إحراز بعض التقدم في هذا المجال، 

ال تزال أوجه القصور حادة، بسبب عدة عوامل، بما فيها سوء 
اإلدارة، والحروب األهلية، والصدمات مثل جائحة اإليدز17. كذلك 

جنوب آسيا هي منطقة أخرى تشهد مستوى مرتفعًا من التحديات، 
مع أنها سّجلت أكبر انخفاض في مستوى التحديات خالل الفترة 
2000-2020. أما أمريكا الشمالية، التي تواجه بلدانها أقل قدر من 
التحديات، فهي المنطقة الوحيدة التي شهد دليلها لتحدي التنمية 
البشرية المعدل حسب الجودة ارتفاعًا في عام 2020 مقارنة بعام 

2010، بعد تحّسنه بين عامي 2000 و2010.

بالنسبة لجميع مناطق العالم، باستثناء أمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية، ينال ُبعد التعليم أكبر حصة على 

دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة )الشكل 9(، فيما 
ينال مكّون الدخل أكبر حصة على دليل تحدي التنمية البشرية 

المعّدل حسب الجودة في أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. وينطبق ذلك أيضًا على أمريكا الشمالية 

منذ عام 2000، ولكن التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في 
مجال التنمية البشرية المعّدلة حسب الجودة منخفضة جدًا؛ 

إذ تسّجل جميع درجات أبعادها أقل من 0.3. وبالنسبة ألمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يشكل مكّون التعليم أكبر حصة 
في دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة بين عامي 
2000 و2010. وال غرابة في التغيير الذي طرأ على البعد المتعّلق 

بالدخل الذي كان يحظى بأكبر حصة في دليل تحدي التنمية 
البشرية المعدل حسب الجودة، نظرًا لالتجاه التصاعدي الذي طبع 

العديد من مؤشرات التعليم في هذه المنطقة على مدى السنوات 
الخمس عشرة الماضية18. ومع ذلك، قد تظهر البيانات المستقبلية 
اتجاهات متباينة، ال سيما بعد أن تسببت جائحة كوفيد-19 بأزمة 

غير مسبوقة في قطاع التعليم19.

"بالنسبة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي، يشكل مكّون التعليم 

أكبر حصة في دليل تحدي 
التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة بين 

عامي 2000 و2010."
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الشكل 9. الدرجات اإلقليمية وحصص األبعاد لألعوام 2000 و2010 و2020 على دليل تحدي التنمية البشرية 
المعّدل حسب الجودة
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وتواجه المنطقة العربية تحديات ملحوظة في مجال التعليم، 
حيث بلغت حصص تحديات التعليم على دليل تحدي التنمية 

البشرية المعدل حسب الجودة، 48 في المائة في عام 2020، مقابل 
50 في المائة في عام 2010، و49 في المائة في عام 2000. وال 

غرابة في ذلك نظرًا إلى التفاوتات الملحوظة والمدعومة بالوثائق 
في قطاع التعليم بين البلدان العربية وداخل البلد الواحد20. 

وال بّد من معالجة الفجوات في التعليم، الذي يوصف غالبًا بأنه 
أداة مناسبة لتحقيق التكافؤ، نظرًا لتأثيره الهائل على التحديات 

األخرى، وال سيما في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وبالنسبة لحصص سكان مناطق العالم، في كل مستوى من 
مستويات دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة، 

اشتملت فئة التحديات المتوسطة في عام 2020 على أكبر حصة 
)الشكل 10(. وُيعدُّ ذلك تحسنًا هامًا مقارنة بعام 2000، حين كان 

لفئة التحديات المرتفعة الحصة األكبر. وُيعزى هذا التغيير أساسًا 
إلى تحّسن درجات بعض البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة 
في جنوب آسيا، كما في بنغالديش والهند، اللتين انتقلتا من فئة 

التحديات المرتفعة جدًا إلى فئة التحديات المرتفعة بين عامي 
2000 و2010. ُوذكر أن باكستان حققت انتقااًل مماثاًل بين عامي 
2010 و2020. وثمة سبب آخر للتحسن العالمي في هذا المجال 
يتمثل في التقدم المحرز من جانب بعض البلدان في شرق آسيا 

والمحيط الهادئ، مثل إندونيسيا، التي انتقلت من فئة التحديات 
المرتفعة إلى فئة التحديات المتوسطة بين عامي 2000 و2010. 

وتضم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معظم األفراد الذين 
ما زالوا يواجهون تحدياٍت مرتفعة جدًا. وقد أحرزت البلدان 

التي تواجه تحديات منخفضة بعض التقدم، حيث انتقلت فرنسا 
وألمانيا وجمهورية كوريا وسنغافورة من فئة التحديات المنخفضة 

إلى فئة التحديات المنخفضة جدًا بين عامي 2000 و2010.
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وتقع تسعة من البلدان العشرة التي تواجه أكبر قدر من التحديات 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )الشكل 11(. وبينما يمكن عزو 

هذا األداء الضعيف إلى أسباب مختلفة، ينبغي أن يشّكل وجود 
الغالبية الساحقة من البلدان التي تواجه أكبر قدر من التحديات في 

هذه المنطقة دافعًا إلى إدخال تحسيناٍت هامة على األبعاد األساسية 
للتنمية. ويتعين على مناطق العالم األخرى، بعد أن استطاعت أن 

تحد بشكل ملحوظ من المشاكل األساسية في التنمية، أن ترّكز على 
التصّدي للتحديات البيئية وتحديات الحوكمة. 

وتبــرز بعــض التباينــات الواضحــة فــي هــذا المجال على المســتوى 
دون اإلقليمــي. وعلــى ســبيل المثــال، تقــع هايتــي، وهــي البلد 
العاشــر فــي مجموعــة البلــدان التــي تواجــه أعلى مســتوى من 

التحديــات، فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، التي 
يقــل فيهــا مســتوى التحديــات اإلقليميــة عــن المتوســط العالمي. 
وبينمــا ُتعــدُّ أمريــكا الشــمالية المنطقــة التــي تواجــه أقــل قدر من 

التحديــات، تبّيــن أن جميــع البلــدان العشــرة التــي تواجــه أقل قدر 
مــن التحديــات تقــع فــي أوروبا وآســيا الوســطى؛ وأن خمســة منها 

هــي مــن بلــدان الشــمال األوروبــي. ويمكن عزو هــذه التباينات 
إلــى عــدة أســباب خاصــة بــكل بلــد. ففي هايتــي مثاًل، أدى عدم 

االســتقرار السياســي والصدمــات المتعــددة التــي أصابــت االقتصاد 
إلــى ارتفــاع معــدالت الفقــر وزيــادة أوجه عم المســاواة. كذلك 
تتســم نتائــج الصحــة والتعليــم فيهــا بالضعــف. ويتوقــع البنك 

الدولــي أن تبلــغ إنتاجيــة المواليــد الجــدد فــي هايتــي 45 فــي المائة 
مــن اإلنتاجيــة التــي يمكــن تحقيقهــا إذا توّفــرت كافــة مواصفات 

التعليــم والرعايــة الصحية21.

الشكل 10. عدد السكان في كل فئة من فئات دليل تحدي التنمية البشرية المعدل حسب الجودة، حسب 
المناطق، لألعوام 2000 و2010 و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.



24
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

الشكل 11. بلدان العالم التي تواجه أدنى مستوى من التحديات )باللون األخضر( وتلك التي تواجه أعلى 
مستوى من التحديات )باللون األحمر( حسب دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

خــالل الفتــرة 2000-2020، شــهدت عــدة بلــدان ارتفاعًا في 
درجاتهــا علــى دليــل تحــدي التنميــة البشــرية المعّدل حســب 

الجــودة. وُيعــزى ذلــك لعــدة أســباب، أبرزهــا الصراعات. ويذكر أن 
ثالثــة مــن البلــدان العشــرة التــي شــهدت أكبر تدهور فــي الترتيب 

علــى دليــل تحــدي التنميــة البشــرية المعــّدل حســب الجودة هي 
ليبيــا واليمــن والجمهوريــة العربيــة الســورية، علــى التوالي )الشــكل 

12(، وهــي بلــدان عربيــة متأثــرة بالصراعــات. وتضــم المجموعة 
عينهــا لبنــان ومصــر، اللذيــن شــهدا أزمات سياســية وصعوبات 

اقتصاديــة خانقة.

وســجل بيــرو أكبــر تراجــع عالمــي في تحديــات التنمية البشــرية 
المعّدلــة حســب الجــودة، بفضــل تطبيــق إصالحــات فعالــة أدت إلى 

زيــادة اإلنفــاق العــام علــى الصحــة والتعليم والهياكل األساســية، 
والحــد مــن عــدم المســاواة والفقــر22. وحققــت تركيا إنجازاٍت 

اقتصاديــة واجتماعيــة منــذ بدايــات القــرن الحالــي23، جعلتهــا تبرز 
كواحــدة مــن أفضــل عشــرة بلدان أجرت تحســينات على مســتوى 

العالــم، إلــى جانــب أربعــة بلدان مــن أفريقيا جنــوب الصحراء 
الكبــرى. ويشــار إلــى أن البلــدان التــي تنطلــق من مســتوى منخفض 

نســبيًا مــن التحديــات تجــد أن تحقيــق تحســينات ملحوظــة ُيعــدُّ 
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الشكل 12. أبرز 10 انتكاسات في الترتيب )يسار( وأبرز 10 تحسينات في الترتيب )يمين( على دليل التنمية 
البشرية المعّدل حسب الجودة )الترتيب لعام 2020 ناقص الترتيب لعام 2000(
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

أكثــر صعوبــة، مــا يفســر وجــود بلــدان تواجه مســتويات مرتفعة 
ومرتفعــة جــدًا مــن التحديــات فــي المجموعــة التــي حققــت أكبر قدر 

من التحســينات.

وقد جرى خصم متغيرات التعديل حسب الجودة من الدرجات 
التي حققتها جميع البلدان على دليل التنمية البشرية من أجل 

حساب الدليل، ما أّدى إلى تأثر نتائج بعض البلدان أكثر من غيرها 
)الشكل 13(. وتواجه بعض البلدان التي سّجلت قيمًا متطرفة 

تحديات أقل في مجال التنمية البشرية المعّدلة حسب الجودة 
مقارنة بالبلدان األخرى ذات التصنيف المماثل على دليل التنمية 

البشرية. وعلى سبيل المثال، حققت أوكرانيا أعلى تحسن في 
مرتبتها على دليل التنمية البشرية المعدل حسب الجودة مقارنة 

بدليل التنمية البشرية. ويعزى ذلك إلى أن أداءها كان األفضل على 
مستوى الحد من عدم المساواة في الدخل. وبعد أوكرانيا، شهدت 

أوزبكستان وفييت نام ومولدوفا وقيرغيزستان، على التوالي، 
أفضل التحسينات.

وتقع سبعة من البلدان العشرة األولى التي حققت أفضل 
التحسينات في المراتب، في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما تقع بقية 

البلدان في شرق آسيا والمحيط الهادئ )2( وفي المنطقة العربية 
)1(. وتواجه بعض البلدان الواقعة أسفل خط االنحدار قدرًا أكبر 

من التحديات مقارنة بالبلدان األخرى التي سجلت مستوياٍت 
مماثلة على دليل التنمية البشرية. من هذه البلدان البحرين التي 

تكبدت أكبر خسارة في الترتيب، ما يعزى في األساس إلى ضعف 
األداء في مكّون الدخل المعّدل حسب عدم المساواة، مقارنًة 

بدرجة دخل مرتفعة جدًا على دليل التنمية البشرية. ويعزى ضعف 
أداء الدخل إلى عوامل من بينها تدني جودة التعليم لألسر الفقيرة، 

ما يؤدي إلى تدني فرص الحصول على وظائف ذات رواتب 
مناسبة، ومفاقمة عدم المساواة في الدخل24. وتتأّلف البلدان 

العشرة األولى التي تشكو من أكبر تدهور في الترتيب من أربعة 
بلدان من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثالث من 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبلدين من المنطقة العربية، وبلد 
من أمريكا الشمالية )الشكل 12(.
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العوامل المؤثرة باء. 
هناك ثالث مؤشرات فرعية تؤثر بشكل خاص على دليل تحدي 
التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة، هي نسبة التالمذة إلى 

ة المستشفيات لكل 1,000 فرد،  المعلمين، وعدد األطباء وعدد أسرَّ
ومدى استخدام المعرفة في االقتصاد، تغطيها غالبًا المؤشرات 
الفرعية الخاصة بالتنويع االقتصادي والتعقيد25. وبشكل عام، 

تسّجل البلدان التي تسعى جاهدة إلى تحسين هذه المتغيرات 
أفضل النتائج على الدليل. وتتضمن العوامل اإلضافية التي 

تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه المدخالت استخدام 
التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل الئقة، والمساواة بين الجنسين، 

والقوة المؤسسية، وال سيما فعالية الحكومة.

وال ينبغــي أن ُينظــر إلــى هــذه العالقات بوصفها عالقات ســببية 
أحاديــة االتجــاه بيــن متغيــر وآخر. وفــي بعض الحاالت، ُيتوقع 

نشــوء عالقة ســببية أقوى بين بعض المؤشــرات ومؤشــرات 
أخــرى، مثــل توافــر عــدد أكبر من األطباء المدربين بشــكل أفضل 

والحصــول علــى المزيــد مــن ســنوات العمر مــع التمّتع بالصحة. وفي 
حاالت أخرى، قد تنشــأ عالقة ســببية ثنائية االتجاه. وعلى ســبيل 
المثــال، قــد يســاعد ارتفــاع المداخيل علــى توليد المزيد من فرص 
العمــل الالئقــة واســتخدام المزيــد من المعرفة فــي عملية اإلنتاج، 
وبالتالــي الحصــول علــى اقتصــاد أكثر تعقيدًا. وفــي المقابل، غالبًا 

مــا تــؤدي الظــروف والسياســات األولية المفضية إلــى التنويع وخلق 
فــرص العمــل الالئقــة واســتخدام المعرفــة في اإلنتاج، إلى ارتفاع 
المداخيل وانخفاض أوجه عدم المســاواة. وال يكتســي الخوض 
فــي هــذه المســائل أهميــة بالغــة في هــذا التقرير، ألن تحديد أكثر 

العوامــل فعاليــة للتغلــب علــى تحديــات التنميــة يعتمد على مراعاة 
خصوصيــات كل بلد.

الشكل 13. الترتيب على دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة ودليل التنمية البشرية، 2020
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الشكل 14. دليل تحدي متوسط العمر الصحي المتوقع ودليل قدرة النظام الصحي
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

نظام الصحة والتعليم: القدرات والمعارف

تعتبر الروابط سلبّية ومرتفعة بين دليل تحدي متوسط العمر 
الصحي المتوقع ودليل قدرة النظام الصحي الذي يستند إلى 

ة  المتوسط الحسابي للمؤشرين الفرعيين لعدد األطباء وعدد أسرَّ
المستشفيات لكل 1,000 فرد )الشكل 14(. وتبرز بوضوح أنماط 

مماثلة بين دليل تحدي التعليم المعّدل حسب الجودة و دليل نسبة 
التالمذة إلى المعلمين )الشكل 15(. وقد تم تغيير المقياس المعتمد 

ة  في كلي الدليلين، بحيث أصبح ارتفاع عدد األطباء أو أسرَّ
المستشفيات للفرد الواحد أو كلي العنصرين معًا يرتبط بانخفاض 

التحديات الصحية، وانخفاض عدد التالمذة لكل معلم يرتبط 
بانخفاض التحديات التعليمية.

وُيعدُّ سوء النتائج الصحية والتعليمية في العديد من البلدان 
نتيجة منطقية لعدم كفاية القدرات المؤسسية، بما في ذلك نقص 

المستشفيات القريبة أو توافر األطباء أو المعلمين في أماكن 
مالئمة. ومع ذلك، ُتبِرز البلدان التي سّجلت قيمًا 

متطّرفة تبايناٍت في استخدام الموارد. وتواجه بلدان عديدة، 
وال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربية، 

تحدياٍت تفوق مستوى التوّقعات، وذلك نظرًا إلى أدلة مدخالتها، 
ما يشير إلى سوء استخدام القدرات الصحية والتعليمية. 

وتستخدم البلدان الواقعة أسفل خط االنحدار، بما فيها بلدان 
الشمال األوروبي، القدرات المتاحة بطريقة أفضل26.

ُيشّكل الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها عاماًل هامًا ينبغي 
مراعاته نظرًا لتأثيره المباشر على جودة التعليم، وبشكٍل أعّم على 

الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة. ويستند أحد األدلة 
األساسية الستخدام التكنولوجيا التي تحظى بتغطية واسعة على 

مستوى البلد إلى النسبة المئوية من السكان الذين يستخدمون 
اإلنترنت. وبينما ال ُيعدُّ ذلك بدياًل مناسبًا للمعرفة أو المهارات 

التكنولوجية، فهو يشير إلى مستوى الوصول إلى المعلومات، الذي 
يشّكل ركيزة أساسية الكتساب المعرفة والتعليم الجّيد.
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الشكل 15. دليل تحدي التعليم المعّدل حسب الجودة ودليل نسبة التالمذة إلى المعّلمين )بعد إعادة القياس(
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وفي سياق مّتصل بهذه العالقة المفترضة، يبرز ترابط قوّي جدًا 
بين دليل تحدي التعليم المعّدل حسب الجودة وعدد مستخدمي 

اإلنترنت )الشكل 16(. وتجدر اإلشارة إلى أن معظم البلدان العربية 
وبلدان أمريكا الالتينية تقع فوق خط االنحدار، بينما تقع عدة 
بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى أسفل هذا الخط. ويعني ذلك 

أنه عند إدراج هذه المؤشرات الفرعية، قدمت البلدان األكثر فقرًا 
وتلك التي تواجه أعلى مستوى من التحديات، أداًء أفضل مما كان 

متوقعًا، بالنظر إلى مستويات تحدي التعليم وإجمالي تحديات 
التنمية لديها. وفي المقابل، قّدمت البلدان التي تواجه أدنى 

مستوى من التحديات في أوروبا وآسيا الوسطى أداًء أسوأ نسبيًا. 
ومع توفر التكنولوجيا بشكل عام واإلنترنت تحديدًا على نطاق 

أوسع، تقّدم البلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات وتلك 
التي تواجه أدنى مستوى منها أداًء مماثاًل على مؤشر اإلنترنت. 
ومع ذلك، تبرز استثناءات في هذا المجال، حيث تأثرت أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى سلبًا بإدراج مثل هذه المؤشرات الفرعية، 
ما يعزى غالبًا إلى الفجوات المستمّرة، واآلخذة في االتساع أحيانًا، 

في قطاع التكنولوجيا.

تقوم إحدى الطرق األكثر أهمية لقياس التقدم التكنولوجي، 
على قياس مدى قدرة بلد ما على توليد المعرفة واالستفادة 

منها لتحقيق إنجازات في التنمية البشرية. وُيعدُّ دليل التعقيد 
االقتصادي أحد األدلة التي تهدف إلى رصد هذا البعد. ويتوافق 

هذا الدليل بشكل طبيعي مع دليلي التنمية البشرية المعّدلة حسب 
الجودة للدخل والتعليم، كما يرتبط بدليل تحدي الدخل المعّدل 
حسب عدم المساواة )الشكل 17(. ويتفق ذلك مع النتائج التي 
تبّين أن مستوى التنويع االقتصادي والمحتوى المعرفي لعملية 

اإلنتاج يشيران إلى مستويات الدخل الراهنة والمستقبلية وربما 
حتى إلى توزيع الدخل.
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الشكل 16. دليل تحدي التعليم المعّدل حسب الجودة وعدد مستخدمي اإلنترنت
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

العمل الالئق والثورة الصناعية الرابعة

ومن جديد، يمكن تفسير بروز القيم المتطرفة بنجاح بعض البلدان 
في استخدام مواردها االقتصادية بطريقة أكثر كفاءة، مثل 

فنلندا والنرويج. وتعاني بلدان أخرى من تدني الكفاءة، ما يؤدي 
إلى ارتفاع تحديات الّدخل المعدل حسب عدم المساواة مقارنًة 

بمستوى التعقيد االقتصادي فيها، مثل المكسيك وجنوب أفريقيا.

وال بد من تحسين قدرات قطاعّي الصحة والتعليم من خالل زيادة 
ة المستشفيات والمعلمين في سبيل الحد من  أعداد األطباء وأسرَّ
تحديات الصحة والتعليم المعدلة حسب الجودة. وال بد أيضًا من 

تعزيز االستثمار في القطاعات التي تقوم على استخدام المعرفة 
بشكل مكثف وتلك التي تشكل قيمة مضافة بحد ذاتها، إذ تساهم 

هذه القطاعات في ايجادعدد كبير من الوظائف الالئقة وتحّسن 
التعقيد االقتصادي. وستؤدي هذه اآلثار مجتمعة إلى الحد من 

تحديات الدخل المعّدل حسب عدم المساواة، ال سيما في ظل تزايد 
االعتماد على التقنيات الرقمية التي قد تؤثر بشكل ملحوظ على 

الوظائف المنخفضة األجر وتلك التي تتطلب مهارات متدنية. وعليه، 
ستؤدي االتجاهات التكنولوجية الراهنة إلى زيادة تحدي الدخل 

المعّدل حسب التفاوت ما لم ُتعالج األسباب الجذرية لعدم المساواة.

تؤدي العمالة دورًا جوهريًا في تحقيق إنجازات نوعية في مجال 
التنمية البشرية، وال سيما فيما يتعلق بُبعد الدخل. ومن خالل 

التوظيف، يمكن للتعليم الجيد أن يشّكل أداة ترفع المداخيل وتحّسن 
توزيعها. وال تزال العمالة بصفة عامة، وعمالة الشباب تحديدًا، تطرح 

تحدياٍت ملّحة في معظم البلدان، وال سيما في تلك المصّنفة ضمن 
مجموعة الدخل المنخفض.

وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي معدل البطالة بين من يبلغون 
15 عامًا أو أكثر من العمر 6.6 في المائة في عام 2019. وبلغ إجمالي 
معدل البطالة بين الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا( 
15.2 في المائة، أي أكثر من ضعف المعدل العام. وبلغ إجمالي معدل 

البطالة ومعدل البطالة بين الشباب 5.6 في المائة و9.1 في المائة، 
على التوالي، في البلدان ذات الدخل المنخفض.
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الشكل 17. دليل تحدي الدخل المعدل حسب عدم المساواة ودليل التعقيد االقتصادي
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ورغم أن معدل البطالة ُيعدُّ مؤشرًا هامًا لقياس أداء سوق العمل، 
لكن ال يمكنه تقديم صورة متكاملة عن هذا األداء. وفي الواقع، 

يمكن عزو انخفاض معدالت البطالة في البلدان ذات الدخل 
المنخفض مقارنة بالمتوسط العالمي إلى عدة أسباب، بما فيها 

عجز الكثيرين عن االستمرار في العيش بدون عمل، ما يرغمهم 
على القبول بأي وظيفة ُتعرض عليهم. وتشكو البلدان ذات الدخل 

المنخفض التي تواجه مستوى أعلى من التحديات من ارتفاع 
معدالت العمل غير النظامي والعمل في ظروف هشة. وعلى سبيل 

المثال، يعمل 62 في المائة من األفراد في جميع أنحاء العالم في 
القطاع غير النظامي، في مقابل 88 في المائة في البلدان ذات 

الدخل المنخفض، وهي نسبة أعلى بكثير27. وتبلغ حصة العمالة 
الهشة من إجمالي العمالة 43.76 في المائة على الصعيد العالمي 

مقارنة بنسبة 78.46 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض28.

غيــر أن كميــة الوظائــف ال تكفــي وحدهــا، اذ ينبغــي أن تكــون الئقــة 
وذات إنتاجيــة عاليــة، وأن توفــر ظــروف عمــل مناســبة ودخاًل 

الئقــًا. وقــد يدعــم خلــق مثــل هــذه الوظائف عمليــة االنتقال إلى 
االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، الــذي يعتمد بشــكل أساســي على 

زيــادة قــوة العمــل الماهرة عبــر القطاعات.

وتجمــع بيــن العمــل الالئــق ومســتويات الدخــل وتوزيعــه والتعقيد 
االقتصــادي عالقــة متبادلــة. وال غرابــة فــي ضعف الروابــط القائمة 

بيــن معــدل البطالــة وكلٍّ مــن دليــل تحــدي الدخل المعدل حســب 
التفــاوت ومؤشــر العمالــة الهشــة )الشــكالن 18 و19(. ويتناقــض 
ذلــك مــع متانــة العالقــة القائمــة بيــن مؤشــر العمالة الهشــة ودليل 

تحدي الدخل المعدل حســب عدم المســاواة )الشــكل 20(.
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الشكل 18. دليل تحدي الدخل المعدل حسب عدم المساواة ومعدالت البطالة
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المصدر: المكتب اإلحصائي لمنظمة العمل الدولية وحسابات اإلسكوا،.

الشكل 19. البطالة ومعدالت العمالة الهشة
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https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer20/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_Aالمصدر: المكتب اإلحصائي لمنظمة العمل الدولية، وحسابات اإلسكوا. 

https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer20/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_A 
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer20/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_A 
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الشكل 20. مؤشر تحدي الدخل المعدل حسب عدم المساواة ومؤشر هشاشة العمالة
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.https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS ،المصدر: حسابات اإلسكوا وبيانات البنك الدولي

المساواة بين الجنسين

وبما أن الوظائف الالئقة تؤدي إلى اقتصادات أكثر تعقيدًا وبالتالي 
إلى مداخيل أعلى وأفضل توزيعًا، ينبغي مراعاة العمالة الالئقة 

ضمن مؤشرات التنمية. ويمكن أن تشّكل العمالة الهشة بدياًل 
مناسبًا للعمالة الالئقة، كما يتبين من الروابط آنفة الذكر بينهما، إال 

أن مفهوميهما مختلفان. وعلى سبيل المثال، تنطوي العمالة الالئقة 
على أبعاد منها منح ساعات عمل مناسبة والحصول على إجازة 
مدفوعة األجر وتوفير فرص للتقدم الوظيفي، التي ُيعدُّ قياسها 

مهمة شاقة29. وبالتالي، ال تمثل العمالة الهشة سوى جانب هاّم 
واحد من مفهوٍم أوسع نطاقًا.

ويكتسي ذلك أيضًا أهمية بالغة، ألن العالم يتغير بسرعة في سياق 
الثورة الصناعية الرابعة، كما أن الفجوات بين البلدان النامية 

والبلدان المتقدمة آخذة في التوّسع بسبب الهّوة الرقمية. وعلى 
سبيل المثال، ستساعد الزيادة المّطردة في المعرفة واإلنتاجية، 

وتحّسن التعقيد االقتصادي كنتيجة لذلك، بعض البلدان على 
ف مع التكنولوجيات الجديدة واالحتياجات  التكيُّ

المتغيــرة. وفــي المقابــل، ســتتخّلف بلدان أخرى عن الركب بســبب 
نقــص المهــارات الالزمــة لمواجهة هذه التغييرات األساســية. ولذا 

ال بد من اعتماد برامج نشــطة لســوق العمل )وتحديدًا برامج 
لتنميــة مهــارات العمــال وتدريبهــم(، ما يؤدي إلــى خلق وظائف أكثر 

لياقــة واعتمــادًا علــى المعرفــة، تتســم بأنها أقــل ضعفًا في مواجهة 
ــرات التكنولوجية. التغيُّ

تشكل التفاوتات بين الجنسين في التعليم والعمالة والدخل 
معّوقات بارزة أمام التنمية البشرية. ورغم التحسينات الملحوظة 

التي ُأنجزت خالل العقود الماضية، تواجه النساء والفتيات 

باستمرار أوجه عدم مساواة عديدة في المؤشرات األساسية 
للتنمية البشرية. وعند احتساب جودة التنمية، تبرز أوجه عدم 

المساواة بشكل أوضح.

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.VULN.ZS
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الشكل 21. متوسط سنوات الدراسة عند الذكور واإلناث
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يشّكل التعليم أحد أبرز جوانب عدم المساواة بين الجنسين. 
ورغم تقّلص الفجوة بينهما على المستوى العالمي خالل السنوات 

القليلة الماضية، إال أنها ال تزال كبيرة، ال سيما في البلدان األكثر 
فقرًا وتلك التي تواجه قدرًا أكبر من التحديات. وفي معظم بلدان 

العالم، ما زال متوسط سنوات الدراسة للمرأة أقل من مثيله 
بالنسبة للرجل )الشكل 21(. وتصبح هذه الفجوة أكثر اتساعًا 

بالنسبة للبلدان التي يقل متوسط سنوات الدراسة فيها عن 10 
سنوات، باستثناء بعض البلدان، مثل الكويت وليسوتو وليبيا.

وعلى المستوى العالمي، يقّل نصيب الفرد من الناتج القومي 
اإلجمالي بالنسبة للمرأة في المتوسط بمقدار 1,0000 دوالر 

عن مثيله للرجل )24,458 دوالرًا للرجال مقابل 14,441 دوالرًا 
للنساء(30. وفيما يتعلق بمتوسط األجر الشهري، ال تكسب النساء 
العامالت في القطاع غير النظامي سوى 47 في المائة مما يكسبه 

الرجال الذين يعملون في وظائف نظامية31. وال تكسب النساء في 
القطاع النظامي سوى 79 في المائة مما يكسبه الرجال في القطاع 
عينه32. وتتسم هذه الفجوة في الدخل بين الجنسين بأنها األعمق 

في البلدان العربية وبلدان جنوب آسيا )الشكل 22(.
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6الشكل 22. نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي حسب نوع الجنس )مقياس لوغاريتمي(
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الحوكمة والتنمية البشرية الجّيدة: تعّزز إحداهما األخرى 

ما الذي يجعل بعض البلدان تقدم أداًء أفضل على مستوى 
محركات إنجازات التنمية البشرية؟ باختصار، لدى هذه البلدان 

نظام حكم رشيد ومؤسسات فعالة، ما يمّكنها من وضع السياسات 
المناسبة والعمل على إنجاحها33. ومن دون هذين العاملين، ُيرّجح 
أن تواجه البلدان مستوى مرتفعًا من التحديات مقارنة بما تتمتع 

به من موارد وثروات.

وتمّثل الحوكمة عامل تمكين للتنمية الشاملة وشرطًا أساسيًا 
لها على حد سواء،- وتقوم العالقة بينهما على الدعم المتبادل. 

ذلك أن الحوكمة الرشيدة تسّهل التنمية، والتنمية تعزز قدرة 
الدولة34. ويمكن للدولة القوية والقادرة أن تقدم خدمات هامة 

ذات أهمية حاسمة بالنسبة للتنمية، مثل الرعاية الصحية المناسبة، 
والهياكل األساسية، والتعليم، وحماية البيئة، ومكافحة األمراض، 

والبحوث، والدعم التنموي لريادة المشاريع. وبالمثل، يمكن للتنمية 
االقتصادية أن تسهم في تحسين الحالة المالية للدولة، من خالل 
توفير إيرادات لتحقيق األهداف ذات الصلة. والبلدان التي تقدم 

أفضل أداء في مجال الحوكمة الرشيدة هي أيضًا في اإلجمال من 
البلدان التي تقدم أفضل أداء في مجال التنمية، كما يظهر بوضوح 

من العالقة اإليجابية بين دليل تحدي الحوكمة ودليل تحدي 
التنمية البشرية المعدل حسب الجودة )الشكل 23(.

وتتوقف العالقة اإليجابية بين الحوكمة الرشيدة والتنمية 
البشرية المعدلة حسب الجودة على الظروف المبدئية لبلد ما. 

وفي ظل التحديات المرتفعة جدًا التي تواجهها التنمية البشرية، 
فإن التحسينات الهامشية لن تؤدي إلى إحداث تغيير كاٍف في 
قدرة الدولة ونظام حكمها. وينطبق ذلك أيضًا على التحسينات 

الهامشية في نظام الحكم، التي ال تؤدي إلى إحداث تأثير ملحوظ 
في التنمية البشرية. ولكن حين تحقق الحوكمة والتنمية على حد 

سواء تحسينات أكثر أهمية، قد يؤدي ذلك إلى تحسيناٍت جوهرية 
في كليهما35. ويرّجح أن تكون البلدان التي ال تواجه تحدياٍت 

ملحوظة في ظروفها المبدئية قادرة أكثر من سواها على تحسين 
الحوكمة عن طريق تحسين وضعها التنموي.
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الشكل 23. دليل تحدي الحوكمة ودليل تحدي التنمية البشرية المعدل حسب الجودة
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

جيم. الخالصة
شهدت جميع مناطق العالم انخفاضًا في مستوى تحديات التنمية 
البشرية المعدلة حسب الجودة على مدى العقد الماضي، باستثناء 

أمريكا الشمالية، التي تظل مع ذلك المنطقة التي تواجه أقل قدر من 
التحديات. وفي جميع المناطق تقريبًا، يستحوذ مكّون التعليم الحصة 
األكبر من دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة، ما يثبت 

الحاجة إلى إجراء إصالحات في النظام التعليمي على المستوى 
العالمي. وتعيش أكبر شريحة من سكان العالم حاليًا في بلدان تواجه 

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة، 
ما يشّكل تحسنًا بارزًا مقارنة بعام 2000، حيث كانت أكبر شريحة من 
سكان العالم تعيش في فئة البلدان التي تواجه تحديات مرتفعة جدًا.

وعندما يتسم نظاما الصحة والتعليم بالقدرات باستخدام المعرفة 
في االقتصاد فإنهما يحسنان نتائج التنمية البشرية المعدلة حسب 
الجودة. وبشكل عام، فإن البلدان التي تسعى جاهدة إلى تحسين 

متغيرات المدخالت هذه قد قدمت أفضل النتائج في هذا المجال. 
وقد يعبر هذا التحسين من خالل قنوات مختلفة، من أبرزها 

العمالة الالئقة والمساواة بين الجنسين وقوة المؤسسات. وألطر 
الحوكمة الرشيدة وفعالية المؤسسات تأثير كبير في هذا السياق، 
ولكن هذا التأثير ال يتدفق في اتجاه بعينه فحسب، ألن تحسين 

نتائج التنمية البشرية المعدلة حسب الجودة يؤدي أيضًا إلى 
تحسين المؤسسات األولية.

وتوصف العالقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية بأنها أكثر 
متانة في المستويات الدنيا من التحديات. كما أن البلدان التي 

تواجه مستويات منخفضة ومنخفضة جدًا من تحديات التنمية 
البشرية المعدلة حسب الجودة تقدم أداًء أكثر اّتساقًا في مجال 

نظام الحكم، بفضل المؤسسات القوية والموثوقة التي تتمتع بها. 
وال ينطبق ذلك على البلدان األخرى، حيث تبرز تفاوتات واضحة 

ذات صلة أسفل خط االنحدار وفوقه. وتخضع هذه العالقة المعقدة 
بين الحوكمة والتنمية البشرية لتدقيق إضافي في الفصل 4، حيث 

سيجري تحليل الهيكل الداخلي لدليل تحدي الحوكمة والحصص 
العائدة لمختلف جوانبه بمزيد من التعمق.
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3. االستدامة 
البيئية



37
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

الشكل 24. الدرجات اإلقليمية وحصص األبعاد حسب دليل تحدي االستدامة البيئية لألعوام 2000 و2010 
و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

تشّكل االســتدامة البيئية مصدر قلق 
عالمــي بارز، إذ لــم تظهر مختلف المناطق 

ســوى قدٍر ضئيٍل من عالمات التقّدم 
فيها. وحســبما كان متوقعًا، يسّجل 

ر المناخ وكثافة الطاقة  عبء زيــادة تغيُّ
بالنســبة ألمريكا الشمالية معّدالت 

أعلــى من المناطق األخرى، وبدرجة أقل 
بالنســبة ألوروبا وآسيا الوسطى، ، بينما 

يشــّكل عبء ترّدي الصحة البيئية الشاغل 
األساســي بالنسبة للمناطق النامية. 

ولم تســجل أي منطقة في العالم درجة 
منخفضــة أو منخفضة جدًا على دليل 

االســتدامة البيئية، ما يسّلط الضوء على 
خطــورة التحديات ذات الصلة. وتواجه 
أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى أعلى 

مســتوى من التحديات، ما يعزى بشكل 
أساســي إلى درجاتها المرتفعة جدًا فيما 
يتعلــق ببعــد الصحة البيئية. وتواجه أوروبا 

وآســيا الوسطى أقل قدر من التحديات 
في هذا المجال.

ألف. أبرز النتائج
ُتقاس درجات تحدي االستدامة البيئية اإلقليمية لألعوام 2000 

ر المناخ وكفاءة استخدام  و2010 و2020 استنادًا إلى مكّوني تغيُّ
الطاقة والصحة البيئية )الشكل 24(. وقد شهدت جميع مناطق العالم 

انخفاضًا طفيفًا في درجاتها، ما يشير إلى تراجع في التحديات البيئية 

التي تواجهها. وحافظت بلدان أوروبا وآسيا الوسطى على موقعها 
كبلدان أقل عرضة للتحديات البيئية على مدى السنوات الثالث آنفة 

الذكر، بينما سّجلت أمريكا الشمالية أكبر انخفاض في الدرجات.
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الشكل 25. أعداد السكان في كل فئة من فئات دليل تحدي االستدامة البيئية، حسب المنطقة لألعوام 2000 
و2010 و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وتواجه معظم المناطق مستوى أعلى من تحديات الصحة البيئية 
ر المناخ وكفاءة استخدام الطاقة، وتسّجل  مقارنة بتحديات تغيُّ
منطقة جنوب آسيا أعلى حصة من تحديات الصحة البيئية عند 

حوالي 80 في المائة. وُتعدُّ أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية 
ر  المنطقتين الوحيدتين اللتين تتمتعان بحصة أعلى من تحديات تغيُّ

المناخ وكفاءة استخدام الطاقة. وتعزى ثالثة أرباع درجات أمريكا 
الشمالية إلى هذا البعد. أّما المناطق المتقدمة النمو، التي عالجت 

التحديات األساسية للصحة البيئية، بما فيها توفير المياه النظيفة 
ومرافق الصرف الصحي، والحد من استخدام الوقود الصلب داخل 

المنازل والتعرض للجسيمات العالقة التي ال يتجاوز قطرها 2.5 
ميكرومتر، فهي تمارس مستوى أعلى من الضغوط على الكوكب.

وال يعيش سوى 7.5 في المائة من سكان العالم في البلدان التي 
تواجه مستوى منخفضًا ومنخفضًا جدًا من تحديات االستدامة 
البيئية، ومعظمهم في أوروبا )الشكل 25(. وفي المقابل، يعيش 
62 في المائة من سكان العالم في البلدان التي تواجه مستوى 

مرتفعًا ومرتفعًا جدًا من التحديات. وحدثت تحسينات واضحة 
في التوزيع بين هاتين الفئتين، حيث انتقلت عدة بلدان في جنوب 

وشرق آسيا من فئة التحديات المرتفعة جدًا إلى فئة التحديات 
المرتفعة، بما فيها الصين والهند، اللتان ينبغي التنويه بأهمية 

إنجازهما نظرًا للثقل الديمغرافي البارز فيهما. ومع ذلك، ُيعدُّ التقدم 
المحرز في هذا المجال غير كاٍف، نظرًا إلى أن عددًا كبيرًا من 

سكان العالم ما زالوا بعيدين عن تحقيق مسار التنمية المستدامة.
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الشكل 26. بلدان العالم التي تواجه أدنى مستوى من التحديات )باللون األخضر( وتلك التي تواجه أعلى 
مستوى من التحديات )باللون األحمر( حسب دليل تحدي االستدامة البيئية
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

ومن بين مختلف البلدان، تقع البلدان العشرة التي تواجه أقل قدر 
من التحديات البيئية في أوروبا )الشكل 26(. وقد اعتمد العديد منها 

استراتيجيات للطاقة المتجددة تستند إلى إصالحات استباقية. 
وعلى سبيل المثال، شهدت الدانمرك خالل السنوات العشر الماضية 

ارتفاعًا في حّصتها من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة من 15 
إلى 35 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة األولية، وهي تطمح 

إلى بلوغ نسبة 100 في المائة من الطاقة الكهربائية الخضراء 
بحلول عام 2030 وبلوغ صافي انبعاثات صفري لغازات الدفيئة 

بحلول عام 2050 36. وتشمل فئة البلدان التي تواجه أعلى مستوى 
من التحديات البيئية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل 
أساسي، باإلضافة إلى هايتي وترينيداد وتوباغو من منطقة البحر 

الكاريبي، وتركمانستان من آسيا الوسطى.
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أ. الدرجات اإلقليمية حسب دليل تحدي تغّير المناخ ودليل تحدي كفاءة استخدام الطاقة وحصص األبعاد 
الفرعية، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

اإلطار 2. تركيز على تحديات تغّير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة

معظم السكان في البلدان ذات التحديات المنخفضة والمنخفضة جدًا يعيشون في أوروبا وآسيا الوسطى، ويعود تسجيل الدرجات األدنى في المناطق 

األكثر ثراًء إلى أدائها الجيد في الصحة البيئية. ولكن بالنسبة إلى تغّير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة، فهي من أكثر المناطق التي تنبعث منها غازات 

الدفيئة وبالتالي األكثر مساهمًة في تغّير المناخ والضغوط على الكوكب. مثاًل، تسجل أمريكا الشمالية أعلى درجة حسب دليل تحدي تغّير المناخ 

ودليل تحدي كفاءة استخدام الطاقة وهي درجة عالية تبلغ 0.502 )الشكل أ(. وبأرقام أدق، تبلغ درجة تحدي تغّير المناخ في شمال أفريقيا 0.602، 

مقارنًة بدرجة 0.04 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أما أوروبا وآسيا الوسطى فتسجل درجة أفضل نسبيًا بما أنها تضم عدة بلدان متوسطة 

الدخل وبلدان آسيوية، ولكن عند النظر إلى أكثر 20 بلدًا يواجه أعلى مستوى من تحدي تغّير المناخ، يتبّين أن نصف هذه البلدان هي بلدان أوروبية 

مرتفعة الدخل )الشكل ب(.
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ب. البلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات حسب دليل تحدي تغّير المناخ، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

ويشير انخفاض درجات تحدي االستدامة البيئية بشكٍل طفيف 
خالل العقد الماضي إلى أن مختلف بلدان العالم بدأت تدرك أهمية 

الحفاظ على البيئة. ومع ذلك، تبرز تفاوتات هامة في مستوى 

التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، وتواجه بعض البلدان تحديات 
متزايدة في مجال االستدامة البيئية )الشكل 27(.
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الشكل 27. أبرز التحسينات واالنتكاسات حسب دليل االستدامة البيئية )الترتيب لعام 2020 ناقص الترتيب لعام 
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وال يوجــد نمــط مناطقــي موحــد للتقــدم المحرز في مجال 
االســتدامة، إذ تشــمل قائمة أكبر الفائزين والخاســرين حســب 
دليــل االســتدامة البيئيــة بلدانــًا من جميــع مناطق العالم. وتقع 

الواليــات المتحــدة مــن بيــن أفضل 10 بلدان في العالم اســتطاعت 
أن تحّســن تصنيفهــا حســب الدليــل، نظــرًا للتقــدم الذي أحرزته في 
ُبعــَدي االســتدامة البيئيــة، وال ســّيما الصحة البيئيــة. وفي المنطقة 

العربيــة، تبــرز الجمهوريــة العربية الســورية كواحدة من أولى 
البلدان التي حققت تحســينات، لكن ُيعزى ذلك لســوء الحظ إلى 

انخفــاض اســتهالك الطاقــة الناجم عــن الدمار االقتصادي الذي 
تســبب بــه الصــراع علــى أراضيهــا. كذلك تتصــدر قائمة البلدان التي 

حققت تحســينات عدة بلدان من االتحاد الســوفييتي الســابق، 
بمــا فيهــا أذربيجــان وبيالروس وطاجيكســتان. وقد واجهت هذه 
البلــدان مســتويات مرتفعــة جــدًا من تحديات الصحــة البيئية في 

عــام 2000، كمــا نجحــت فــي إجراء تحســينات ملحوظة خالل 

العقديــن الماضييــن، وال ســيما فيمــا يتعلق بتوفير مياه الشــرب 
ومرافــق الصــرف الصحــي وإدارة النفايات الصلبة.

ويذكر أن مجموعة البلدان العشرة التي تراجع ترتيبها أكثر من 
سواها حسب الدليل تضّم خمسة من البلدان ذات الدخل المنخفض 

واألقل نموًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )الشكل 27(. 
ويشار إلى أن أنماط النمو في تلك البلدان ارتبطت بارتفاع ملحوظ 

في بصمتها المادية، ما ال يدعو إلى الدهشة، ألن خطوط األساس 
منخفضة نسبيًا لديها. وفي اإلجمال، تشير النتائج إلى أن بعض 

البلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات البيئية تعتمد 
سياسات صديقة للبيئة تهدف بشكل أساسي إلى الحد من االعتماد 
على الطاقة المستخرجة من الوقود األحفوري وتخفيض الضغوط 

ر المناخ، بينما تتحرك أفقر البلدان في االتجاه  الناجمة عن تغيُّ
المعاكس نظرًا النخراطها في عملية التحول االقتصادي.
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الشكل 28. الحوكمة الرشيدة واالستدامة البيئية
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

باء. العوامل المؤّثرة

تؤثــر الحوكمــة علــى االســتدامة البيئيــة ولكــن العالقــة بينهمــا 
ليســت مباشــرة. وفــي اإلجمــال، يبــدو أن هنــاك ترابطــًا إيجابيــًا بين 

دليــل تحــدي الحوكمــة ودليــل االســتدامة البيئيــة )الشــكل 28(، رغم 
أن الحوكمــة تؤثــر علــى كل مكــون مــن مكونــات دليل االســتدامة 

ــر المنــاخ ترابــط  البيئيــة بشــكل متبايــن. ويجمــع بيــن الحوكمــة وتغيُّ
ســلبي )الشــكل 29(، مــا يســّلط الضــوء علــى حقيقــة أن بعض 

البلــدان األكثــر ثــراء التــي تعتمــد ُنُظمــًا أفضــل للحوكمــة، مثل كندا 
ولكســمبرغ وســنغافورة والواليــات المتحــدة، تصّنــف أيضــًا ضمن 
أبــرز بلــدان العالــم التــي تنبعــث منهــا غــازات الدفيئة. وفي ســياق 

متصــل بهــذه النتائــج، يكمــن أحــد أبــرز التحديــات العالميــة في 
عــدم وضــوح العالقــة بيــن كفاءة اســتخدام الطاقــة والحوكمة. 
وفــي هــذا الشــأن، ُيســتنتج فــي األســاس بأن ُنُظــم الحوكمة في 

بلــدان العالــم األكثــر ثــراء غيــر فّعالــة إجمــااًل في معالجــة تحديات 
االســتدامة البيئيــة العالميــة. ويجــدر بهــذه الُنُظــم أن تستكشــف 

كيفيــة وضــع سياســات تهــدف إلــى الوفــاء بمعاييــر اتفاق باريس 
ــر المناخ. بشــأن تغيُّ
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ر المناخ الشكل 29. الحوكمة الرشيدة وتغيُّ
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وفي المقابل، تتسم العالقة بين الصحة البيئية والحوكمة بالترابط، 
ما يشير إلى أن الحوكمة الرشيدة تؤدي دورًا هامًا في تحسين جودة 

الهواء، والحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، واإلدارة 
الجيدة للنفايات، والتخلص من المعادن الثقيلة )الشكل 30(. وال غرابة 

في أن البلدان التي تواجه أعلى مستوى من تحديات الحوكمة، 
مثل الجمهورية العربية السورية واليمن، تشكو في المقابل من أسوأ 
وضع للصحة البيئية، ما يعزى كذلك بشكل جزئي إلى الصراع الذي 

شهدته الدولتان المذكورتان.
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الشكل 30. الحوكمة الرشيدة والصحة البيئية

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

R² = 0.6339

00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

اإلما�ات العر�ية المتحدة

البح��ن 

قطر 
لي�يا

الجمهو��ة العر�ية السو��ة

اليمن 

دليل الحوكمة

الن�وج

فنلندا

غانا

مو��تانياالهندالسنغال

فن�ويال

األردن
مالطة

لبنان

آيسلندا

الكامي�ون
ج�بوتي بوتسوانا

بوتان

تا�وان

ة 
يئي

ال�
ة 

صح
 ال

يل
دل

المنطقة العر�ية
أم��كا الالتينية ومنطقة البحر الكا��بي

أف��قيا جنوب الصح�اء الكبرى

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ
أم��كا الشمالية

أو�وبا وآسيا الوسطى
جنوب آسيا

المصدر: حسابات اإلسكوا.

 يكشــف فحــص العالقــة القائمــة بيــن الصحة البيئية ومتوســط العمر 
الصحــي المتوقــع عــن ترابــط إيجابي متين )الشــكل 31(. وال غرابة 
فــي ذلــك، إذ يهــدف دليــل الصحــة البيئية إلــى قياس األثر الصحي 

للعوامــل البيئيــة، بمــا فيهــا تلّوث الهواء وتأمين مياه الشــرب 

ومرافــق الصــرف الصحــي. لكــّن العالقة بين الدليلين ليســت خطية، 
ذلك أن متوســط العمر الصحي المتوقع ال يبدأ في التحســن بشــكل 

ملحــوظ إال بعــد تســجيل دليــل الصحة البيئية مســتوى منخفضًا 
نســبيًا من التحديات.

تتسم العالقة بين الصحة البيئية 
والحوكمة بالترابط، ما يشير إلى أن 
الحوكمة الرشيدة تؤدي دورًا هامًا 

في تحسين جودة الهواء، والحصول 
على مياه الشرب ومرافق الصرف 
الصحي، واإلدارة الجيدة للنفايات، 

والتخلص من المعادن الثقيلة.
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الشكل 31. الصحة البيئية ومتوّسط العمر الصحي المتوقع 
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

يهدف دليل الصحة البيئية إلى قياس 
األثر الصحي للعوامل البيئية، بما 

فيها تلّوث الهواء وتأمين مياه الشرب 
ومرافق الصرف الصحي.

ويخلــص البحــث إلــى نتيجــة أخرى هامــة مفادها انعدام الترابط 
ر المناخ  بيــن المصــادر الحديثــة للطاقــة المتجّددة من جهــة وتغيُّ
وكفاءة اســتخدام الطاقة من جهة أخرى )الشــكل 32(. ويمكن 
تفســير ذلــك بعــدم اعتمــاد مختلف البلــدان تكنولوجيات الطاقة 

المتجــددة بشــكل كاف، مــا يحــّد من القدرة علــى تقليص الضغوط 

على الكوكب أو خفض اســتهالك الطاقة. وينبغي أن تســّرع بلدان 
العالــم جهودهــا مــن أجــل تشــجيع مصادر الطاقــة النظيفة التي تحد 
مــن ثانــي أكســيد الكربــون وغيره من غــازات الدفيئة وبصمة المواد، 

وتحســن كفاءة اســتخدام الطاقة.
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ر المناخ وكفاءة استخدام الطاقة والمصادر الحديثة للطاقة المتجددة الشكل 32. تغيُّ
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

جيم.  الخالصة
ترمي أهداف وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى تسليط 
الضوء على االستدامة البيئية بوصفها تحّديًا عالميًا بارزًا، بينما 

يؤكد دليل االستدامة البيئية أن مناطق العالم لم تحقق سوى تقّدم 
ضئيل على هذا الصعيد. وينبغي للبلدان المتقدمة النمو أن تّتخذ 

المزيد من الخطوات للحد من كثافة الطاقة وبصمة المواد، بوصفهما 
أبرز مسارين للتصدي لتحديات االستدامة البيئية. وتتحمل البلدان 
النامية عبئًا مزدوجًا في هذا المجال، إذ ينبغي عليها أن تركز بشكل 

أساسي على تحسين الصحة البيئية، مع مراعاة أهمية تجنب 
المسارات السابقة التي اتبعتها البلدان األكثر ثراء في عملية التصنيع 

ر المناخ وزيادة استهالك الطاقة.  والتحّضر، والتي أسهمت في تغيُّ
ويمكن للتقدم التكنولوجي أن يسهل تحقيق هذا الهدف بالنسبة 

للبلدان الفقيرة، ولكن ذلك يتطلب الحصول على دعم أكبر من 
البلدان األكثر ثراء.

وفي نهاية المطاف، تتوقف االستدامة العالمية على اتخاذ جميع 
البلدان إجراءاٍت سريعة وذكية ذات صلة، ألن عدم اتخاذها سيؤدي 

إلى إخفاقاٍت في تحقيق أهداف التنمية البشرية تتكّبدها األجيال 
الحالية والمستقبلية.
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4. الحوكمة 
الرشيدة
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يمّثل ضعف الحوكمة التحدي اإلنمائي 
األكثر إلحاحًا حول العالم، إذ تنجم عنه 

عواقب بعيدة المدى تؤثر على مختلف 
الجوانب األخرى للتنمية البشرية، وال 

سيما تلك المتعلقة بالرخاء االقتصادي 
واالستقرار االجتماعي والسياسي. ومن 

هذا المنطلق، يعرض هذا الفصل استنتاجين 
أساسيين. األول هو أن الحوكمة تمثل 

التحدي األبرز في دليل تحديات التنمية، 
وهي المكون الوحيد في هذا الدليل 

الذي يتحّسن على مستوى العالم. 

والثاني هو وجود فجوات واضحة في أبرز 
مؤشرات فعالية الحكومة على المستويين 

اإلقليمي ودون اإلقليمي، وال سيما في 
المنطقة العربية.

ولإلجابة على السؤال المعّقد بشأن العوامل المحددة للحوكمة 
الرشيدة، يحّلل هذا الفصل دليل الحوكمة لفهم دينامياته الداخلية 

بشكل أفضل. وينظر في إمكانّية وجود مفاضلة بين ممارسات 
الحوكمة الرشيدة من جهة، بما فيها تلك المتعلقة بسيادة القانون 

والمساءلة والمشاركة، وبين فعالية الحكومة من جهة أخرى، 
استنادًا إلى درجة الرضا عن أداء المؤسسات وجودة الخدمات 
مة. ويحاجج الفصل بأن ال حاجة إلجراء مثل هذه  العامة المقدَّ

المفاضلة؛ إذ ينبغي على البلدان أن تسعى إلى تحقيق التقدم في 
الجانبين على حد سواء.

ألف. أبرز النتائج
خالل الفترة 2000-2020، ارتفع كل من متوسطّي تحديات 

الحوكمة حول العالم وتحديات الحوكمة على مستوى المناطق، 
باستثناء شرق آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة العربية، التي 

شهدت تحّسنًا طفيفًا في هذا المجال )الشكل 33(. ومع ذلك، تبّين 
أن نتيجة المنطقة العربية حسب الدليل ظلت أعلى مقارنة بما 

كانت عليه قبل انتفاضات عام 2011.

وتراجعت قيمة مكّون فعالية الحكومة في الدليل منذ عام 2000 
على مستوى العديد من مناطق العالم، وعلى مستوى المتوسط 

العالمي. ومع ذلك، ال تزال فعالية الحكومة تحظى بحّصة أعلى في 
خط األساس مقارنة بالحوكمة الديمقراطية، وكذلك خالل آخر سنة 

تم فيها قياس الدليل بالنسبة لجميع المناطق، باستثناء شرق آسيا 
والمحيط الهادئ، حيث تسجل الحوكمة الديمقراطية حصة أعلى.

وتعزى الزيادة العامة في مكّون الحوكمة الديمقراطية بشكل 
أساسي إلى التحديات المتزايدة في معظم المناطق. قد شهدت 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمنطقة العربية تحّسنًا طفيفًا 
في هذا المجال، رغم بقاء األولى في فئة التحديات المتوسطة 

والثانية في فئة التحديات المرتفعة جدًا.

وبينما تواجه المنطقة العربية أكبر قدر من تحديات الحوكمة وتسجل 
أعلى الدرجات في بعد تحدي الحوكمة الديمقراطية، تواجه أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى أكبر قدر من التحديات في فعالية الحكومة. 
ويعزى ذلك إلى ضعف الهياكل األساسية والخدمات العامة ونقص 

اإلنفاق العام. وعلى سبيل المثال، تشكو معظم الطرقات العامة فيها 
من سوء الصيانة، وهي غالبًا غير معّبدة، كما أّن منظومة الموانئ فيها 

غير فعالة لعدم مطابقتها للمعايير العالمية، وتصّنف البنية التحتية 
لقطاع الكهرباء بأنها األسوأ في العالم من حيث التنمية والموثوقية 

وإمكانية الوصول إليها37. وعلى مستوى الخدمات العامة، تتسم 
استثمارات قطاع الصحة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأنها 

متدنية جدًا، حيث بلغ اإلنفاق عليها 5.2 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2018 مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 9.9 في 
المائة38. أما حجم اإلنفاق من األموال الخاصة كنسبة مئوية من 

النفقات الصحية الجارية، الذي يستخدم كأداة بديلة لتقييم مدى 
عدالة النظام الصحي في بلد ما، فبلغ 33 في المائة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى مقارنة بمتوسط عالمي قدره 18 في المائة39.

"تتسم استثمارات قطاع الصحة في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأنها متدنية 

جدًا، حيث بلغ اإلنفاق عليها 5.2 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 
عام 2018 مقارنة بالمتوسط العالمي 

البالغ 9.9 في المائة."
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الشكل 33. الدرجات اإلقليمية وحصص األبعاد حسب دليل تحدي الحوكمة لألعوام 2000 و2010 و2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وفيما يتعّلق بالتوزيع السكاني عبر فئات التحدي الخمس لدليل 
تحدي الحوكمة، تعيش أكبر شريحة من سكان العالم في البلدان 
التي تواجه مستويات مرتفعة من هذه التحديات، تمامًا كما في 

عام 2000 )الشكل 34(. ومع ذلك، تشير بيانات عام 2010 إلى أن 
أكبر شريحة من سكان العالم تعيش في البلدان ذات المستوى 

المتوسط من تحديات الحوكمة. ويعزى التدهور الملحوظ في هذا 
المجال الذي ُسّجل بين عامي 2010 و2020 بشكل أساسي إلى 

زيادة تحديات الحوكمة في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى، وكذلك في البلدان األوروبية وبلدان آسيا الوسطى. 

وأدى االنتقال من المستوى المرتفع إلى المستوى المرتفع جدًا من 
تحديات الحوكمة في بعض البلدان بين عامي 2000 و2010، بما 

فيها إيران وسري النكا، إلى ارتفاع عدد األفراد الذين يعيشون 
في بلدان تواجه مستويات مرتفعة جدًا من تحديات الحوكمة. 

وتضّم فئة المستويات المرتفعة جدًا من تحديات الحوكمة سكانًا 
من مختلف مناطق العالم، باستثناء أمريكا الشمالية، التي تواجه 

مستويات منخفضة من هذه التحديات.

وســجلت جورجيــا، التــي شــهدت إصالحــات حكوميــة بوتيرة 
متســارعة بعــد ثــورة الزهــور فــي عــام 2003، أعلــى تحســن عام في 

الترتيــب علــى الدليــل خــالل الفتــرة 2000-2020 )الشــكل 35(40. 
كذلــك بــرز البيــرو الــذي حقــق أعلــى تحســن فــي الترتيــب على دليل 

تحــدي التنميــة البشــرية المعــّدل حســب الجــودة، مــن بيــن أفضل 
عشــرة بلــدان ســّجلت تحّســنًا علــى دليــل تحــدي الحوكمة. ويســلط 

ذلــك الضــوء علــى أهميــة الحوكمــة فــي دفــع عجلــة التنمية البشــرية 
المعّدلــة حســب الجــودة. وشــهدت تركيــا أكبــر تدهــور عام في 

ترتيــب تحديــات الحوكمــة بيــن عامــي 2000 و2020. ويمكــن عــزو 
ذلــك إلــى عــدة عوامــل، بمــا فيهــا إصالحــات قوانيــن االنتخاب التي 
عــززت صالحيــات المســؤولين الحكومييــن فيمــا يتعلــق باإلشــراف 

علــى مراكــز االقتــراع؛ وتمديــد حالــة الطــوارئ مــرات عدة بما 
يعــزز صالحيــات المحافظيــن؛ وســجن نــواب حزب الشــعوب 

الديمقراطــي )Peoples’ Democratic Party(؛ واســتحواذ 
المؤسســات المواليــة للحكومــة علــى المجموعــات اإلعالميــة ذات 

ــف إيــران بدورهــا مــن بين أدنى عشــرة  الصبغــة المعارضــة41. وتصنَّ
بلــدان فــي انتكاســات الترتيــب علــى الدليــل، إذ شــهدت زيادات 

ملحوظــة فــي تحديــات فعاليــة الحكومــة والحوكمــة الديمقراطيــة، 
التــي كانــت ضمــن فئتــي المســتويات المرتفعــة والمرتفعــة جــدًا، 

علــى التوالي.
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الشكل 34. عدد السكان في كل فئة من فئات دليل تحدي الحوكمة، حسب المناطق، لألعوام 2000 و2010 و2020

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

200020102020 200020102020 200020102020 200020102020 200020102020

1.
15

71.
60

7

1.
45

1

2.
40

0

2.
06

7

3.
18

9

1.
53

8

2.
16

9

2.
02

9

0.
28

2

0.
19

80.
69

0

0.
65

2

0.
78

3

0.
29

4 ت)
ا�ا

ملي
بال

ن (
كا

س
 ال

دد
ع

المنطقة العر�ية
أم��كا الالتينية ومنطقة البحر الكا��بي

أف��قيا جنوب الصح�اء الكبرى

ش�ق آسيا والمحيط الهادئ
أم��كا الشمالية

أو�وبا وآسيا الوسطى
جنوب آسيا

مستوى مرتفع جدًا
من التحديات 

مستوى مرتفع
من التحديات 

مستوى متوسط
من التحديات 

مستوى منخفض
من التحديات 

مستوى منخفض
جدا من التحديات

المصدر: حسابات اإلسكوا.

الشكل 35. أبرز التحسينات واالنتكاسات في الترتيب حسب دليل تحدي الحوكمة )الترتيب لعام 2020 ناقص 
الترتيب لعام 2000( 
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المصدر: حسابات اإلسكوا.
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الشكل 36. بلدان العالم التي تواجه أدنى مستوى من التحديات )باللون األخضر( وتلك التي تواجه أعلى 
مستوى من التحديات )باللون األحمر( حسب دليل تحدي الحوكمة، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

وتخفي القيم التجميعية للمناطق تباينات هامة على المستوى 
دون اإلقليمي. ويظهر ذلك عند النظر عن كثب إلى المناطق التي 

تواجه أعلى مستوى من تحديات الحوكمة وتلك التي تواجه أدنى 
مستوى منها )الشكل 36(. ففي حين تواجه منطقة أمريكا الشمالية 

أدنى مستوى من تحديات الحوكمة، تقع البلدان التي حازت على 
أدنى ثماني درجات حسب دليل تحدي الحوكمة في اوروبا واسيا 
الوسطى. ومع ذلك، تواجه بلدان أخرى في أوروبا وآسيا الوسطى 
مستويات مرتفعة جدًا من تحديات الحوكمة، ما يؤدي إلى ارتفاع 

متوسط هذه المنطقة.

تّصنف الدانمرك وسويسرا والنرويج من ضمن البلدان الخمسة التي 
تواجه أدنى مستوى من تحديات الحوكمة، كما تصنف أيضًا من ضمن 

البلدان الخمسة التي تواجه أدنى مستوى من التحديات حسب دليل 
تحديات التنمية. بينما تّصنف هايتي واليمن من ضمن البلدان الخمسة 
التي تواجه أعلى مستوى من نوعْي التحديات على حد سواء. ورغم 

بعض االستثناءات، تتجه البلدان ذات األداء الجيد حسب دليل 
تحدي الحوكمة إلى مواجهة قدر أقل من تحديات التنمية مقارنة 
بالبلدان ذات األداء الضعيف في مجال الحوكمة42، ما يدل مجددًا 

على الترابط القائم بين نتائج الحوكمة والتنمية البشرية.
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باء. العوامل المؤثرة

تقوم الحوكمة على أربع ركائز، وهي: الهيكل، والعملية، واآللّية، 
واالستراتيجية. ويشير الهيكل إلى المؤسسات الرسمية وغير 

الرسمية على حد سواء. وتنطوي العملية على الديناميات المعقدة 
لصنع السياسات. ومن حيث اآللية، تستلزم الحوكمة إجراءاٍت 

تضبط عمل المؤسسات وتضمن امتثالها لألنظمة والقوانين 
المرعّية. ومن حيث االستراتيجية، تظهر الحوكمة قرارات أصحاب 
المصلحة بشأن جميع األبعاد األخرى. وتقوم الحوكمة الديمقراطية 

على منظومة من التقاليد والقواعد والسياسات الملزمة للجماعة، 
والتي تهدف إلى تنظيم المجتمع. ويعمل أعضاء المجتمع على 

إنشاء هذه التقاليد والقواعد والسياسات وتعديلها والتحكم بها 
من خالل ترتيبات تشاركية وتمثيلية، تقوم على احترام حقوق 

اإلنسان والمساواة في الحقوق والواجبات43. ورغم أنه يمكن 
للدولة أن تقدم خدمات عامة للمواطنين دون أن تضمن حماية 

حقوق اإلنسان، ينبغي أن يشتمل نهج التنمية والقدرات في المقام 
األول على بيئة تحمي هذه الحقوق والحريات.

وبينما يراعي دليل تحدي الحوكمة عملية الحوكمة ونتائجها، 
تجمع بين الحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان روابط وثيقة، ما 
يستلزم التوقف عند أهميتهما معًا. فعلى سبيل المثال، تهدف 

القوانين والمؤسسات إلى حماية حقوق اإلنسان، وهي تعمل بشكل 
أفضل وتكتسب المزيد من الشرعية إذا كفلت الدولة حماية حقوق 
اإلنسان لجميع المواطنين. وال شّك أن هناك ترابطًا قويًا بين دليل 
تحدي الحوكمة ومؤشرات حقوق اإلنسان والحريات من مجموعة 

بيانات أصناف الديمقراطية )Varieties of Democracy(، بما 
في ذلك المتوسط الحسابي لمؤشري التحرش بالصحفيين ورقابة 
الحكومة على وسائل اإلعالم، والمتوسط الحسابي لمؤشري عدم 

التعّرض لالغتيال السياسي والتعذيب )الشكل 37(.

وتقــدم البلــدان التــي تواجه مســتويات مرتفعة من تحديات 
حقوق اإلنســان والحريات األساســية غالبًا أداًء ضعيفًا في مجال 

الحوكمة. وهذا المســتوى المرتفع من تحديات حقوق اإلنســان 
والحوكمــة يأتــي نتيجــة للتهديــدات التــي تتعرض لها الحريات 

األساســية وانخفاض مســتويات المشــاركة44. وُتعدُّ الســويد وكندا 
مــن بيــن البلــدان التــي تقــّدم أفضل أداء على هذه المؤشــرات، ما 

يتناغــم مــع درجاتهــا المتدّنية حســب دليل تحــدي الحوكمة ودليل 
تحديــات التنميــة اإلجمالــي. وفــي المقابل، تســّجل المنطقة العربية 
عجــزًا واضحــًا فيمــا يتعلــق بحقوق اإلنســان، ما يشــير إلى مختلف 

االنتهــاكات التــي تتعــرض لها الحقــوق والحريات الفردية، وإلى 
طابــع القمــع الــذي يغلــب علــى عدد مــن األنظمة فيها. وال بّد من 

معالجــة أوجــه القصــور هــذه، ال ســيما في ضــوء المطالب التي عّبرت 
عنهــا االنتفاضات العربية.

ومن خالل إلقاء نظرة متأّنية على العالقات بين المؤشرات 
الفرعية لحقوق اإلنسان والحريات من جهة وكل بعد من أبعاد 

تحدي الحوكمة الديمقراطية، يتبين أن ترابطًا وثيقًا يجمع بينها 
)الشكل 38(. ويمكن عزو هذا الترابط إلى طبيعة النظام السياسي 

الديمقراطي الذي ال يعمل بكفاءة إال من خالل ضمان الحقوق 
والحريات األساسية45. كذلك تحتاج حماية حقوق اإلنسان وحرياته 

إلى قوانين ومؤسسات تضطلع بهذه المهمة، وبالتالي ُتعدُّ فعالية 
المؤسسات شرطًا الزمًا لضمان حقوق اإلنسان. ويبرز ترابط، وإن 

يكن أضعف، بين المؤشرات الفرعية لحقوق اإلنسان والحريات 
وتحديات فعالية الحكومة. فالحكومات ال تكون فّعالة إاّل عند ضمان 
حقوق اإلنسان األساسية، بما يكفل مشاركة المواطنين مع حكومتهم.

احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية
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الشكل 37. دليل تحدي الحوكمة ومؤشرا حقوق اإلنسان والحريات، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.
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الشكل 38. مؤشرات حقوق اإلنسان والحريات وأبعاد دليل تحدي الحوكمة، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا.
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دليل الحوكمة الموّسع )الذي جرى توسيع نطاقه( ودليل تحدي الحوكمة
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

اإلطار 3. معضلة قياس الحوكمة والديمقراطية وحقوق اإلنسان

أثناء إعداد هذا التقرير، جرى نقاش بشأن مدى أهمية إدراج حقوق اإلنسان والحريات ضمن دليل الحوكمة الفرعي التابع لدليل تحديات التنمية. وبرزت 

في هذا الصدد وجهتا نظر أساسيتان تدعم كل منهما اعتبارات معيارّية متساوية في مشروعيتها. وتقوم وجهة النظر األولى، التي يبّينها إطار دليل 

تحديات التنمية، على أن مؤشرات الحوكمة الديمقراطية )بما فيها حكم القانون والوصول إلى العدالة، والمساءلة والمشاركة المؤسسية( جنبًا إلى جنب 

مع جودة الخدمات العامة المقّدمة )كما تقاس بمؤشر فعالية الحكومة( ُتعدُّ من أبرز العوامل المحددة لنتائج حقوق اإلنسان، وإن يكن ذلك ألسباب متباينة. 

وتأّسيًا بمبدأ “نصل أوكام”، تنتفي الحاجة إلدراج حقوق اإلنسان والحريات كفئة بحد ذاتها. وتتمحور وجهة النظر الثانية حول أن الطبيعة المتأصلة 

للتنمية البشرية تستلزم تضمين مؤشرات فرعية عن حقوق اإلنسان والحريات الفردية.

وفي أعقاب هذه المناقشة، أدرج تحليل حساسية المؤشر بعد حقوق اإلنسان والحريات بوصفه أحد أبعاد تحديات الحوكمة، ومنح ثقاًل بقيمة 25 في 

المائة، جنبًا إلى جنب مع الحوكمة الديمقراطية التي منحت 25 في المائة وفعالية الحكومة التي منحت 50 في المائة. واحتسبت أبعاد حقوق اإلنسان 

والحريات باعتبارها متوسطًا حسابيًا ألربعة مؤشرات فرعية يتطرق إليها هذا القسم، وهي: التحرش بالصحفيين، ورقابة الحكومة على وسائل اإلعالم، 

ين  وعدم التعرض للتعذيب، وعدم التعرض لالغتيال السياسي. وجرى توحيد جميع مقاييس هذه المؤشرات الفرعية باستخدام الصيغة العادية للحدَّ

األدنى واألقصى، كما ُطرحت من 1 )الحد األقصى( إلبراز درجة التحديات.

وتبّين األرقام الواردة أدناه النتائج ذات الصلة، كما يبّين دليل تحدي الحوكمة المعتمد ودليل تحدي الحوكمة الذي جرى توسيع نطاقه باستخدام هذه 

المؤشرات الفرعية، ترابطًا شبه مثالي. وبالنسبة للغالبية الساحقة من بلدان العالم، لم يؤدِّ إدراج هذه المؤشرات الفرعية إلى أي تغيير في الترتيب. وفي 

المقابل، سّجلت بعض البلدان، ومن ضمنها أربعة بلدان عربية، خسائر فادحة في الترتيب على دليل تحديات التنمية عند استخدام دليل تحدي الحوكمة 

الموّسع )مظللة باللون األحمر(.
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أبرز االنتكاسات )باألحمر( والتحسينات )باألخضر( في الترتيب حسب دليل تحديات التنمية باستخدام دليل 
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المصدر: حسابات اإلسكوا.

انعدام الصراعات

يحرم غياب حقوق اإلنسان وانعدام الحريات العامة األفراد من 
التمتع بحياة كريمة، والنتفائهما فعل الفجوات في الخدمات العامة 

األساسية. ويمكن أن يشّكل العامالن المذكوران محركين بارزين 
للعنف والصراع، ما يفسر الترابط المتين بين دليل تحدي الحوكمة 

ودليل السالم العالمي الذي يصدره معهد االقتصاد والسالم )الشكل 
39(. ويتضمن دليل السالم العالمي 23 مؤشرًا فرعيًا تتعّلق بقياس 

الجوانب الكّمية والنوعّية لمستوى السالمة واألمن في المجتمع، 
ونطاق الصراعات الدائرة على المستويين المحلي والدولي، ودرجة 

العسكرة. ويشّكل الترابط المتين آنف الذكر ثمرة للعالقة المتبادلة 
بين دليل السالم العالمي وكل من الديمقراطية وفعالية المؤسسات.

إن معظم البلدان التي تواجه تحديات جسيمة في مجال الحوكمة 
ومستويات مرتفعة من العنف مقارنة بدرجاتها على دليل تحدي 

الحوكمة هي من البلدان العربية المتأثرة بالصراعات، ما يدل على أن 
ضعف الحوكمة انطوى على آثار ملحوظة في المنطقة العربية.

ومع مرور الزمن، قد يؤدي ســوء الحوكمة وانعدام المســاءلة 
والكفاءة في المؤسســات العامة إلى مفاقمة اإلقصاء السياســي 

واالجتماعــي واالقتصــادي، والزيادة المنهجية لعدم المســاواة 
والنتهاكات حقوق اإلنســان. وال شــّك أن إحباط تطلعات المواطنين 

إلــى ُنُظــم حكــم تحفــظ كرامة اإلنســان قد يؤدي إلى تأجيج 
الســخط الشــعبي على الدولة ومؤسســاتها، ما قد يؤدي بدوره إلى 

اضطرابات اجتماعية واســعة النطاق، وعدم اســتقرار سياســي، 
وصراعات خطيرة.
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الشكل 39. دليل تحدي الحوكمة ودليل السالم العالمي، 2020
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المصدر: حسابات اإلسكوا ومعهد االقتصاد والسالم.

اإلطار 4. الصراعات والتنمية البشرية في المنطقة العربية 

شهد العالم في السنوات األخيرة عدداً متزايداً من الصراعات، تطّور العديد منها إلى صراعات ممتدة ومميتة دارت رحاها على نطاق واسع، ونجمت عنها 

عواقب وخيمة. وانطبق ذلك تحديدًا على الصراعات التي انخرطت فيها أطراف خارجية. وفي الموازاة، يحتمل أن يتطّور عدد من الصراعات المسلحة 

المحدودة، التي تسفر عن خسائر بشرية تقّل عن 1,000 فرد سنويًا، ليشّكل تهديدًا خطيرًا للتنميةأ.

وقد تأثرت المنطقة العربية تحديدًا بصراعات طويلة األمد، بما فيها احتالل إسرائيل لدولة فلسطين وغيرها من األراضي العربية منذ أكثر من سبعة عقود 

من الزمن. وباإلضافة إلى ذلك، نشبت في لبنان حرب أهلية طاحنة، كما شهدت منطقة الخليج العربي ثالث حروب كبرى. ومنذ بداية االنتفاضات العربية 

في عام 2011، اشتدت وتيرة العنف من خالل الصراعات المحلية والعابرة للحدود، التي تحفزها دوافع جغرافية وسياسية ووطنية معقدة. ومن الدوافع 

الوطنية أوجه القصور في نظام الحكم، وانتهاكات حقوق اإلنسان، وشح الموارد، والنزاع على الهوية. ويعيش نحو 163 مليون فردًا في بلدان عربية 

تعاني من الصراعات أو االحتالل، بما فيها الجمهورية العربية السورية والسودان والصومال والعراق ودولة فلسطين وليبيا واليمن.

وتبّين حسابات اإلسكوا أن الصراعات الواسعة النطاق قد أثرت بشكل ملحوظ على التنمية في عدة بلدان عربية، بما فيها الجمهورية العربية السورية 

والسودان والعراق وليبيا واليمن. وبالمقارنة مع سيناريو عدم نشوب صراع، تحقق تكلفة تراكم الصراعات في الجمهورية العربية السورية واليمن، على 

سبيل المثال، زيادة تصل نسبتها إلى 20 و12 في المائة تقريبًا في قيم دليلهما لتحديات التنمية، على التوالي. ولو حافظ هذان الَبَلدان على مسار التنمية 
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الذي كانا يتبعانه قبل الصراع، لربما كانت الجمهورية العربية السورية قد انتقلت من مجموعة البلدان ذات التحديات المرتفعة جدًا إلى مجموعة البلدان 

ذات التحديات المرتفعة. ولربما كان اليمن قريبًا من تحقيق الهدف نفسه.

غير أّن هذه التقديرات ال تأخذ في االعتبار التطورات األخيرة، ألن اإلحصاءات الحالية ال ترصد األثر الكامل لحرمان جيل من األطفال من االلتحاق 

بالمدارس، أو التكلفة الحقيقية للفرص الضائعة من جراء استخدام الموارد االقتصادية في اإلنفاق العسكري بداًل من التنمية البشرية. وال شك أن الصراع 

يؤدي إلى تآكل القدرات المؤسسية والهياكل األساسية ورأس المال البشري، ما يجعل البلدان أكثر عرضة لألخطار وأكثر تأّثرًا بها. كذلك أدت جائحة 

كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه القصور في الحوكمة والتنمية وزيادة الحرمان االجتماعي واالقتصادي. وتشكل الصراعات المستمرة والتحديات االجتماعية 

واالقتصادية المتزايدة على حد سواء تهديدات خطيرة آلفاق التنمية في المنطقة العربية.

وال تنحصر الصراعات وتداعياتها بالحدود الوطنية للبلدان، بل تمتد آثارها الجانبية إلى جميع أنحاء المنطقة العربية وتشمل نزوح أعداد هائلة من السكان 

عبر الحدود. وباتت المنطقة العربية، التي تأوي ماليين الالجئين والنازحين، بؤرة أزمة التشريد القسري في العالم. وفي عام 2020، بلغ عدد الالجئين 

السوريين أكثر من 6 ماليين في مختلف بلدان العالم، مقارنة بعدد مماثل من النازحين داخليًا في الجمهورية العربية السورية. وقد يؤدي ارتفاع مخاطر 

الصراعات إلى منع الكثيرين من العودة إلى ديارهم.

وتشمل العوامل التي تعيق المصالحة واالنتقال إلى السالم انقسام األطراف المسلحة وتشرذمها، واتباع األيديولوجيات اإلقصائية، فضاًل عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان، والعوامل الجغرافية والسياسية، وضعف أرصدة السالم المحلية أو انعدامها، وهزال مؤسسات الدولة. وُيعدُّ حل الصراعات ومنع تفاقمها 

أولوية ملحة للمنطقة العربية.

.Strand and others, 2019 أ

.Abu-Ismail, Chaitani and Nehme, 2021 :مالحظة: لمزيد من المعلومات

جيم. الخالصة

خالل الفترة 2000-2020، واجهت معظم مناطق العالم تحديات 
متزايدة في مجال الحوكمة، وال سيما الحوكمة الديمقراطية. 

وسجلت المنطقة العربية أعلى الدرجات حسب دليل تحدي 
الحوكمة الديمقراطية، ما يسّلط الضوء على العجز الذي ال يزال 

يتآكلها، بينما سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى 
الدرجات حسب دليل تحدي فعالية الحكومة. وتحظى فعالية 

الحكومة بحصة أعلى حسب دليل تحدي الحوكمة مقارنة 
بالحوكمة الديمقراطية، وذلك في جميع المناطق باستثناء شرق 

آسيا والمحيط الهادئ. وتتواجد البلدان التي تواجه مستويات 
مرتفعة جدًا من تحديات الحوكمة في جميع مناطق العالم، كما 

يقيم فيها عدد كبير من السكان.

وتتأثر الحوكمة الرشيدة بمجموعة من العوامل االجتماعية 
واالقتصادية والتاريخية والثقافية التي تستند إلى قيم ومبادئ 

أساسية، بما فيها احترام حقوق اإلنسان وحرياته. وال شك أن 
ترابطًا قويًا يجمع بين نظام الحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان، 

اللذين يدعم كل منهما اآلخر، ويتساويان في األهمية بالنسبة 
لتحقيق أهداف التنمية. ويرتبط الصراع على نْحٍو وثيق بانعدام 
الحوكمة الرشيدة وأوجه القصور في حقوق اإلنسان والحريات 

فضاًل عن الخدمات األساسية. وعليه، قد يؤدي تحسين الحوكمة 
دورًا هامًا في منع نشوب الصراعات المحتملة.



5. أبرز 
االستنتاجات 

واآلثار المترّتبة 
على السياسات
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العالم يتطور، ومفهوم التنمية يتغّير في 
مواكبته. لقد حققت عدة بلدان متقدمة 

إنجازات كمية فيما يتعلق بمختلف 
أهداف التنمية، وبات التركيز على جودة 

اإلنجازات. وُتعدُّ الجودة أيضًا هامًة من 
منظور اإلنصاف، ألن الطبقات األكثر ثراء 

هي التي تستفيد بشكل أساسي من 
عامل الجودة في العديد من المجتمعات. 
وتواجه الفئات السكانية األكثر فقرًا عبئًا 

مزدوجًا من الحرمان الكمي والنوعي؛ 
ويرزح السكان الذين يعانون من فقر مدقع 
تحت وطأة أكثر أشكال العجز حدة. وبرزت 

تحديات تنموية جديدة تتعلق باالستدامة 

البيئية والقدرة على التعبير واالستقالل 
الذاتي واألمن البشري، ولكن نطاق 

القدرة على قياسها يظل محدودًا.

يقدم هذا التقرير مقياسًا أكثر شمواًل للتنمية، هو دليل تحديات 

التنمية الذي يراعي جودة التنمية البشرية، ويغطي االستدامة 
البيئية والحوكمة. وال يكتفي الدليل برصد اإلنجازات، بل يعطي 

فكرة عن أوجه القصور، فبينما تقيس اإلنجازات درجة التقدم 
نحو تحقيق األهداف، تشير التحديات إلى المسافة التي يتعين 

اجتيازها.

وبينما يسعى المجتمع العالمي إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030، بالتوازي مع تطّلعه إلى معالجة تحديات واسعة 
ر المناخ  النطاق، بما فيها الفقر والجوع وعدم المساواة وتغيُّ

والتدهور البيئي، يهدف دليل تحديات التنمية إلى تسليط الضوء 
على أوجه القصور التي ينبغي التغلب عليها لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

ألف. أبرز االستنتاجات 

يبّين دليل تحديات التنمية أن البلدان األكثر فقرًا في العالم ظّلت 
تواجه أعلى مستوى من التحديات على مدى العقدين الماضيين، 

وأن حصة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من التحديات 
قد ارتفعت في عام 2020. وفي الموازاة، حدث انخفاض ملحوظ 
في النسبة المئوية لألفراد الذين يقيمون في البلدان التي تواجه 
مستوى مرتفعًا من التحديات، من 60 في المائة خالل عام 2000 
إلى 36 في المائة خالل عام 2020. ورغم أن حصة األفراد الذين 
يقيمون في البلدان ذات المستوى المنخفض جدًا من التحديات 
ارتفعت من 2 في المائة خالل عام 2000 إلى 5 في المائة خالل 

عام 2020، فهذه الحصة تضم عددًا محدودًا من األفراد. وبشكل 
عام، يواجه معظم سكان العالم تحدياٍت تنموية بارزة، ما يستدعي 

بذل جهود متضافرة للتخفيف منها، ال سيما في البلدان التي 
تواجه أعلى مستوى من التحديات.

وتتغير تقييمات التنمية البشرية بشكل دراماتيكي بالنسبة لبعض 
البلدان استنادًا إلى طريقة قياس التقدم المحرز. وعلى سبيل 

المثال، عند اعتماد دليل تحديات التنمية بداًل من دليل التنمية 

البشرية، سّجلت ثالثة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، هي 
البحرين وُعمان والمملكة العربية السعودية، خسائر في الترتيب هي 

األفدح بين مثيالتها، جنبًا إلى جنب مع بيال روسيا وكازاخستان. 
وتعاني البلدان التي سجلت أكبر حاالت التدهور في الترتيب من 

سوء الحوكمة ومن اقتصادات غنية بالموارد لكن غير متنوعة. وبما 
أن دليل تحديات التنمية يكافئ البلدان التي استطاعت أن تحسن 
هيكل اقتصادها، فقد أحرزت االقتصادات الصغيرة وغير النفطية 

ذات المستويات المنخفضة من تحديات الحوكمة واالستدامة 
البيئية أكبر تحسينات في الترتيب، مثل كابو فيردي. كذلك تقدمت 

حسب الدليل االقتصادات األكبر حجمًا التي خضعت لعملية التصنيع 
والتحول الهيكلي في السنوات المنصرمة، مثل إندونيسيا.

وعلى المستوى العالمي، تشوب جودة التنمية البشرية أوجه 
قصور خطيرة. ولم تسّجل أي منطقة في العالم درجات منخفضة 

جدًا على دليل التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة، ما يعني 
أن طريق اإلنجاز ما يزال طوياًل حتى بالنسبة ألكثر مناطق العالم 

تقدماً، بما فيها أوروبا وأمريكا الشمالية..

ال يزال طريق اإلنجاز طوياًل، وتحديدًا فيما يتعلق بجودة التنمية البشرية، حتى بالنسبة ألغنى 
مناطق العالم
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"يعيش نحو 97 مليون 
فرد إضافي حاليًا بأقل من 

1.90 دوالر في اليوم"

وفيما يتعلق بعدد السكان في كل فئة من فئات تحديات التنمية 
البشرية المعّدلة حسب الجودة، بينت نتائج عام 2020 أن أعلى 

نسبة من سكان العالم تقيم في فئة البلدان ذات التحديات 
المتوسطة، مما يعد تحسنًا بارزًا مقارنة بعام 2000، حيث كانت 
الشريحة األكبر من األفراد تقيم في فئة البلدان ذات التحديات 
المرتفعة جدًا. ومع ذلك، شهدت عدة بلدان ارتفاعًا في درجاتها 

على دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة خالل هذه 
الفترة. وشّكلت الصراعات أحد أبرز أسباب االنتكاسات الكبيرة. 

ويشار إلى أن 3 من أصل 10 بلدان سجلت أعلى خسائر في 
الترتيب على الدليل هي بلدان عربية متأثرة بالصراعات.

ويذكر أن وضع ُنُظم الرعاية الصحية قد تدهور بسبب تحديات 
مختلفة، بما فيها شيخوخة السكان وانتشار األمراض المزمنة، ما 

رات السريعة في  عّزز الطلب على الرعاية الصحية. وبدافع من التغيُّ
نمط الحياة والزيادة في معدالت األمراض غير السارية، ما فتئت 

الفجوة تتسع باستمرار بين متوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر 
الصحي المتوقع، وال سيما في البلدان النامية. وقد أوجدت جائحة 
كوفيد-19 تحديات مؤسسية جديدة، فتفاقمت أوجه القصور في 
أنظمة الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف 

أنحاء العالم، وأثرت بشكل بالغ على الفئات األكثر عرضًة للمخاطر، 
رات  وتحديدًا األطفال والنساء وكبار السن. وشهدت عدة بلدان تغيُّ

ديمغرافية ملحوظة نتيجة لتأثيرات الجائحة على متوسط العمر 
المتوقع. وبرزت حاجة ملحة لتحسين جودة الرعاية الصحية 

والتركيز على أهمية الترابط بين عامل الجودة والتنمية البشرية.

وأكدت اآلثار غير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على أهمية قطاع 
الصحة ودوره في التأثير على االقتصاد وتوزيع الثروة. ويقدر 

البنك الدولي أن معدالت الفقر في العالم قد ازدادت بشكل 
دراماتيكي، استنادًا إلى خط الفقر المدقع الذي حدده بما يعادل 

1.90 دوالر في اليوم، وذلك من 7.8 في المائة إلى 9.1 في المائة 
خالل عام 2021، بسبب جائحة كوفيد-19. ويعيش نحو 97 

مليون فرد إضافي حاليًا بأقل من 1.90 دوالر في اليوم46. ووفق 
إسقاطات اإلسكوا، من غير المرجح أن يحقق العالم الهدف األول 

من أهداف التنمية المستدامة المتمّثل في القضاء على الفقر 
المدقع بحلول عام 2030 47. وتكشف تقديرات اإلسكوا أيضًا عن 

تفاقم عدم المساواة في توزيع الثروة في المنطقة العربية بعد 
الجائحة. وعلى سبيل المثال، ارتفعت حصة الثروة لشريحة 

الواحد في المائة األغنى من السكان من 37 في المائة إلى 45 في 
المائة، كما ارتفعت حصة شريحة العشرة في المائة األغنى من 

السكان من 75 في المائة إلى 81 في المائة48.

وتؤدي العمالة دورًا حيويًا في إنجازات التنمية البشرية الجّيدة، وال 
سيما من حيث الدخل. ولكن العمالة بصفة عامة، وعمالة الشباب 

تحديدًا، ال تزال تفرض تحديات ملحة في معظم البلدان، وال سيما 
في تلك التي تصنف ضمن فئة المداخيل المتدنية. وال بد من مراعاة 

العمالة الالئقة في مؤشرات التنمية، ألن الوظائف الالئقة تبني 
اقتصادات أكثر تعقيدًا، ما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل، وتوزيعها 
على نحو أفضل، وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من التعليم الجّيد.

وتشكل التفاوتات بين الجنسين في التعليم والعمالة والدخل 
معوقات بارزة أمام التنمية البشرية. ويذكر أن المرأة قد حققت 

إنجازات هامة في العقود الماضية، لكنها تواجه تفاوتات مختلفة 
في عدد من مؤشرات التنمية البشرية. وعند مراعاة عامل الجودة، 

تتفاقم حدة هذه التفاوتات.

وفي المحصلة، تشكل الحوكمة عامل تمكين وشرطًا الزمًا للتنمية 
الشاملة. وقد تؤدي الحوكمة الرشيدة إلى تيسير التنمية؛ وتؤدي 

التنمية إلى تعزيز قدرة الدولة49. ومع ذلك، تتوقف العالقة 
اإليجابية بين الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية المعّدلة حسب 

الجودة على الظروف األولية للبلدان. وعلى سبيل المثال، لن يكون 
للتحسينات الهامشية في أحد هذين العاملين تأثيٌر على العامل 

اآلخر في البلدان التي تواجه مستوى مرتفعًا جدًا من التحديات50. 
وال شك أنه من األيسر تحسين الحوكمة في البلدان التي لم تصل 

بعد إلى مستويات مرتفعة من التحديات.
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االستدامة البيئية شاغٌل أساسيٌّ للبلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء

الحوكمة هي التحدي اإلنمائي األكثر إلحاحًا في العالم

تواجه معظم مناطق العالم مستوى أعلى من تحديات الصحة 
ر المناخ وكفاءة استخدام الطاقة.  البيئية مقارنة بتحديات تغيُّ

وتمثل تحديات الصحة البيئية حوالي 80 في المائة من تحديات 
االستدامة البيئية في منطقة جنوب آسيا. كما أن أوروبا وآسيا 

الوسطى وأمريكا الشمالية هما المنطقتان الوحيدتان اللتان 
ر المناخ وكفاءة  تسّجالن درجات أعلى بالنسبة لمكّون تحديات تغيُّ

استخدام الطاقة. وفيما يتعلق بآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، 
تعزى ثالثة أرباع الدرجات التي سجلتها إلى هذا البعد.

وال يعيش سوى 7.5 في المائة من إجمالي سكان العالم في البلدان 
ذات التحديات المنخفضة والمنخفضة جدًا، ومعظم هؤالء هم 

في أوروبا؛ وفي المقابل، يعيش 62 في المائة من سكان العالم في 
البلدان ذات التحديات المرتفعة والمرتفعة جدًا. ومع ذلك، حدثت 

تحسينات في توزيع السكان بين هاتين الفئتين، حيث انتقلت عدة 
بلدان في جنوب وشرق آسيا من فئة التحديات 

المرتفعة جدًا إلى فئة التحديات المرتفعة. وعلى المستوى العالمي، 
أصبحت مختلف بلدان العالم أكثر وعيًا ألهمية الحفاظ على البيئة، 

باستثناء بعض البلدان التي يبدو أنها تخّلفت عن الركب، ما رفع 
ترتيبها على دليل تحدي االستدامة البيئية.

وتشمل مجموعة البلدان التي حققت أبرز اإلنجازات في هذا 
المجال عدة بلدان من االتحاد السوفياتي سابقًا، بما فيها أذربيجان 

وبيالروس وطاجيكستان. وقد واجهت هذه البلدان مستوى 
مرتفعًا جدًا من تحديات الصحة البيئية خالل عام 2000، وأجرت 
تحسينات في العقدين الماضيين، وتحديدًا فيما يتعلق بالوصول 
إلى مياه الشرب وتأمين مرافق الصرف الصحي وإدارة النفايات 

الصلبة. ويشار إلى أن نصف البلدان العشرة، التي تدهور تصنيفها 
أكثر من سواها حسب هذا الدليل، هي من البلدان المنخفضة 

الدخل وأقل البلدان نموًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
ما يدل على أن أنماط نموها ترتبط بارتفاع ملحوظ في بصمتها 

المادية. وال غرابة في ذلك بالنظر إلى المستوى المتدني نسبيًا 
لخطوط األساس فيها.

ويرتبط دليل تحدي الحوكمة على نحو إيجابي بدليل تحدي 
االستدامة البيئية ولكن العالقة بين الدليلين ليست مباشرة. وال 

ُتعُدّ ُنُظم الحوكمة في البلدان األكثر ثراء فعالة بشكل عام في 
التصدي لتحديات االستدامة العالمية والضغوط على الكوكب. 

وفي المقابل، ترتبط الصحة البيئية بالحوكمة الرشيدة، ما يشير 
إلى أن الحوكمة الرشيدة تؤدي دورًا هامًا في تحسين جودة 

الهواء، والحصول على مياه الشرب وتأمين مرافق الصرف 
الصحي، واإلدارة الجيدة للنفايات، والتخلص من المعادن الثقيلة.

ويكشف فحص العالقة بين الصحة البيئية ومتوسط العمر الصحي 
المتوقع عن متانة العالقة اإليجابية بين اإلثنين. وال غرابة في ذلك، 

ألن دليل الصحة البيئية يقيس األثر الصحي للعوامل البيئية، بما فيها 
تلوث الهواء والحصول على المياه ومرافق الصرف الصحي. غير أن 

هذه العالقة ليست خطية، ذلك أنه بعد الوصول إلى مستوى منخفض 
نسبياً من تحديات الصحة البيئية فقط، يبدأ متوسط العمر الصحي 

المتوقع في التحسن بشكل ملحوظ.

ويذكر أن الترابط ضعيٌف بين المصادر الحديثة للطاقة المتجددة من 
ر المناخ وكفاءة استخدام الطاقة من جهة أخرى. ويمكن  جهة وتغيُّ

عزو ذلك إلى قّلة انتشار تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مختلف 
البلدان، ما يحّد من القدرة على تقليص الضغوط على الكوكب أو 

خفض استهالك الطاقة. وينبغي أن تهدف اإلصالحات العاجلة إلى 
التشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون وبصمة المواد وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

ارتفع متوسط تحديات الحوكمة على مستوى العالم ومختلف 
المناطق خالل الفترة 2000-2020، باستثناء منطقة شرق آسيا 

والمحيط الهادئ والمنطقة العربية، اللتين شهدتا تحسينات طفيفة. 
وبشكل أساسي، تعزى هذه الزيادة اإلجمالّية إلى ارتفاع حجم 

تحديات الحوكمة الديمقراطية في معظم مناطق العالم. وبينما 
تواجه المنطقة العربية أكبر قدر من تحديات الحوكمة وتسجل أعلى 

الدرجات حسب ُبعد تحدي الحوكمة الديمقراطية، تواجه أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى أكبر قدر من التحديات المرتبطة بفعالية 
الحكومة. ويعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية وظروف الخدمة 

العامة ونقص اإلنفاق العام.

وتعيش أكبر شريحة من سكان العالم في بلدان تواجه مستوى 
مرتفعًا من تحديات الحوكمة. ويعزى التدهور الملحوظ الذي ُسّجل 
خالل الفترة 2010-2020 إلى ارتفاع درجات تحديات الحوكمة في 



64
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

اآلثار المترّتبة على السياسات باء. 

يعجز أي طرف فاعل بمفرده، بما في ذلك الحكومات الوطنية أو 
منظمات التنمية الدولية، عن معالجة تحديات التنمية في العالم، إذ 
يتطلب ذلك إجراءات على المستويين الوطني والعالمي ومجموعة 

من التحالفات. وتشدد خطة العمل التالية التي تتألف من أربعة 
محاور على الحاجة إلى العمل على معالجة كل تحدٍّ من التحديات 

التي يشتمل عليها دليل تحديات التنمية.

يتطلب منع الصدمات غير المتوقعة في قطاع الصحة والتخفيف 
من حدتها اتخاذ إجراءات عالمية. وينبغي للحكومات أن 

تتعاون فيما بينها لضمان توزيع اللقاحات بطريقة أكثر إنصافًا، 
وتمويل ُنُظم الرعاية الصحية الفعالة، وال سيما في أفقر البلدان 

وفي تلك التي تواجه أعلى مستوى من التحديات. وقد تؤدي 
التغطية الصحية الشاملة والمعقولة التكلفة إلى تعزيز الوقاية من 
الجوائح الحالية والمقبلة، واالستجابة لها والتعافي منها والتأهب 

لمواجهتها. وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكن عقد مؤتمر قمة عالمي 
خاص بالصحة للتفاهم بشأن اإلجراءات الالزمة التي ينبغي 

اتخاذها في هذا المجال.

ولكن االكتفاء بزيادة قدرات النظام الصحي دون معالجة الدوافع 
البيئية لحاالت اإلصابة باألمراض والوفاة قد يؤدي إلى ضياع فرص 

زيادة متوسط العمر الصحي المتوقع. وعلى سبيل المثال، ُيعُدّ 
الوصول إلى مياه الشرب النظيفة عاماًل هامًا جدًا لصحة اإلنسان. 

ويتطلب ذلك تحسين نظام إدارة الموارد المائية لضمان إقامة توازن 
فعال ومنصف بين االستخدامات الحالية واالحتياجات المتزايدة، 

ر المناخ. وتشمل السياسات  وإدامة األمن المائي في ظل تغيُّ
األخرى الرامية إلى تحسين صحة البيئة واإلنسان توسيع نطاق 

الوصول إلى مرافق الصرف الصحي واالستثمار فيها وزيادة الوعي 
بالممارسات المتعلقة بالحفاظ على النظافة الصحية.

ومن بواعث القلق على المستوى العالمي، تزايد الضغوط على 
الكوكب وعدم كفاءة استخدام الطاقة، اللذان ينطويان على آثار 

مباشرة وغير مباشرة على الصحة العامة. وقد يؤدي ذلك إلى 
خذ إجراءات عاجلة  إخراج التنمية المستدامة عن مسارها، ما لم ُتتَّ

لتصحيح السياسات. وينبغي وضع جميع اآلليات الالزمة لتوسيع 
نطاق الحريات اإلنسانية، وفي الموازاة السعي إلى التخفيف من 

الضغوط على الكوكب، بما في ذلك من خالل المعايير والقيم 
االجتماعية، والحوافز واألنظمة، والتنمية البشرية القائمة على 

بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك في بلدان أوروبا 
وآسيا الوسطى. وخالل الفترة 2010-2020، ارتفع عدد السكان الذين 

يعيشون في البلدان ذات المستوى المرتفع من تحديات الحوكمة.

ويجمع بين الحوكمة الرشيدة وحقوق اإلنسان ترابٌط وثيق، كما 
يتبّين من متانة العالقة القائمة بين دليل تحدي الحوكمة، وال سيما 
مكّون الحوكمة الديمقراطية، ومؤشرات حقوق اإلنسان والحريات. 

وفي المقابل، قد يؤدي سوء الحوكمة وانعدام المساءلة والكفاءة 

في المؤسسات العامة إلى مفاقمة اإلقصاء السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي، وتعزيز عدم المساواة المنهجي، وحدوث انتهاكات 
لحقوق اإلنسان. وفي جميع أنحاء العالم، وتحديدًا في المنطقة 

العربية، ُيعدُّ عدم تلبية تطلعات المواطنين إلى إرساء أنظمة حكم 
تحترم الكرامة اإلنسانية سببًا إلثارة السخط الشعبي، ما قد يؤدي 

إلى تزايد االضطرابات االجتماعية وعدم االستقرار السياسي 
وحاالت الصراع.

الرسالة األولى في السياسة العامة: 
تعزيز الُنُظم البيئية والصحية لتحسين نواتج 

الحياة مع التمّتع بالصحة
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الطبيعة51. وتؤدي الحكومات دورًا هامًا في هذا المجال ألنها تتمتع 
بالنفوذ والسلطة بصفة رسمية لحشد التحّرك الجماعي في مواجهة 

التحديات المشتركة، سواء فيما يتعلق بإقرار تسعيرة للكربون 
وإنفاذها، أو بإلغاء القوانين التي تهّمش فئات بعينها أو تحرمها، أو 
بوضع سياسات وأطر مؤسسية ذات صلة. وهناك ثالثة حوافز قد 

تكون فعالة جدًا في هذا المجال. الحافز األول هو التمويل الذي 
يشمل تقديم حوافز داخل المؤسسات المالية وكذلك للسلطات 

التنظيمية التي تشرف عليها. والحافز الثاني هو تسعير انبعاثات 
الكربون، ما قد يعيد توجيه مسار االستثمار واالستهالك لدعم 

التكنولوجيات التي تحد من انبعاثات الكربون. والحافز الثالث هو 
التحّرك الجماعي، بما في ذلك على المستوى الدولي.

وينبغي حشد التحركات باتجاه خفض كثافة الطاقة وتعزيز 
المصادر الحديثة للطاقة المتجددة. ويمكن للسياسات االستباقية 

ذات الصلة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة أن تشكل حافزًا 
للتغيير. وينبغي لمختلف البلدان أن تسعى لتحقيق أقصى فائدة 

ممكنة من التقدم التكنولوجي والتكنولوجيا الخضراء التي 
أضحت متاحة على نطاق واسع. كذلك ينبغي عليها اتخاذ خطوات 

أكثر جرأة لدفع عملية التحّول في الطاقة العالمية نحو المصادر 
الحديثة للطاقة المتجددة. ولتشجيع هذا التحول، ينبغي تعديل 

أسعار الطاقة، من خالل اإللغاء التدريجي للدعم المالي الذي 
تقدمه الحكومات لموارد الطاقة التقليدية. قد تؤدي القروض 

الميّسرة وتمويل مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة أقل إلى تعزيز 
االستثمارات المستدامة والطويلة األجل في هذا المجال52، 

وكذلك إقامة هياكل أساسية جديدة للطاقة النظيفة تتطلب إنفاقًا 

استثماريًا في مجال الطاقة يتراوح في مجمله بين 2 و3 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي سنويًا53.

ويشّكل التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك 
المشاركة في تحمل المخاطر من خالل االستفادة من نضوج 

الحلول القائمة على إنتاج الطاقة باستخدام كميات منخفضة 
من الكربون، عنصرًا هامًا لجذب المصادر المتنوعة والمرنة لرأس 

المال التي أصبحت الحاجة إليها ماّسة لضّخ االستثمارات الطويلة 
األجل في أنظمة الطاقة54. وستؤدي استثمارات القطاعين الخاص 
والعام في البنية التحتية للطاقة النظيفة إلى حماية المناخ وخلق 

الوظائف على نطاق واسع.

ويعتمد تحسين نتائج الحياة الصحية على حماية صحة الُنُظم 
البيئية، ما يتوقف على اعتماد تقنياٍت جديدٍة وتغيير األنماط 

السائدة لالستهالك. وكشفت جائحة كوفيد-19 عن مفاضلة قاسية 
بين االحتياجات البشرية غير المحدودة والقدرة البيئية المحدودة 

لكوكب األرض. وينبغي على مختلف البلدان أن تتبع نماذج أكثر 
استدامة للنمو االقتصادي، تناسب األفراد والكوكب على حد سواء.

02
الرسالة الثانية في السياسة العامة: 

بناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات 
ُنُظم متكاملة للتعليم وسوق العمل بغية 
االستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة 
الصناعية الرابعة والحد من آثارها السلبية 
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يؤدي التعليم العالي الجودة دورًا حاسمًا في تعزيز النمو 
الشامل والتنمية االقتصادية العامة. ذلك أنه يحّد من التفاوتات 

االجتماعية، وال سيما التفاوتات بين الجنسين، ويحّفز على 
تحسين دخل النساء مدى الحياة، ويحد من معدالت زواج األطفال 

ووفيات األطفال واألمهات55. وينبغي على الحكومات أن تركز 
على تطوير ُنُظم تعليمية متنوعة ومتكاملة يمكنها الوصول إلى 

الفتيان والفتيات في مختلف المناطق داخل بلدانها، وال سيما إلى 
الفئات األكثر عرضًة للمخاطر في المناطق الريفية. وتخّول برامج 

اإلعانات والمنح الدراسية عددًا أكبر من الطالب إكمال تعليمهم 
والتزّود بالمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل.

ويؤدي نقص الوظائف الالئقة إلى قطع العالقة بين التعليم العالي 
الجودة والعمالة الالئقة من جهة، والحد من الفقر وعدم المساواة 
من جهة أخرى. ويذكر أن عدة بلدان حول العالم شهدت نموًا في 
المداخيل، ولكن عدم المساواة في توزيع هذه المداخيل تفاقمت 
جدًا، ألن زيادة التحصيل العلمي لم تؤد إلى ارتفاع في المداخيل 

الفردية من الوظائف التي تتطلب مهارات أكثر تطّورًا. ويعيش 
71 في المائة من سكان العالم حاليًا في بلدان يزداد فيها عدم 

المساواة في الدخل56.

تثير هذه النتائج القلق، ال سيما أن البلدان التي تشكو من عدم 
مساواة ملحوظ في الدخل وتوزيع الثروة تسجل نتائج اجتماعية 
أقّل إنصافًا، كما أنها أكثر عرضة لالنقسام االجتماعي والصراعات 

المحلية57. وينبغي التدقيق بعناية في سياسات االقتصاد الكلي 
لتشجيع خلق وظائف الئقة تعزز النمو الشامل واإلنتاجية. وال يشمل 
ذلك تصميم سياسات وأدوات مالية ونقدية فعالة فحسب، بل أيضًا 

صياغة سياسات قطاعية وصناعية داعمة للعمالة لتحسين التنويع، 
وإعادة التأكيد على دور السياسة النقدية في دعم تنمية القطاع 

الخاص، وال سيما من خالل المشاريع الصغيرة والمتوسطة58.

ويتعّين إعداد األجيال المقبلة بشكل مالئم لتلبية احتياجات 
اقتصادات أكثر اعتمادًا على المعرفة. وفي السياق، يحتاج الشباب 

إلى كسب المزيد من مهارات التفكير اإلبداعي والنقدي، والكفاءة 
الالزمة، وال سيما في المواضيع ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات. وقد يضمن ذلك استفادتهم من التحّوالت 
الرقمية التي شهدتها الثورة الصناعية الثالثة وتمكينهم من النجاح 

في ظل التقنيات التي باتت تحل مكان العمالة، بما فيها أنظمة 
الروبوت والذكاء اآللي المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

يرتكز إطار التنمية البشرية على حريتين أساسيتين، هما الرفاه، 
بما يشمل الوظائف والقدرات، والوالية على الذات، بما يشمل 

إيصال الصوت واالستقاللية59 . ويركز َنهج التنمية البشرية بشكل 
أساسي على الرفاه، ولكن أصبح من الضروري أيضًا التشديد على 

الوالية على الذات، نظرًا ألن عددًا متزايدًا من األفراد والبلدان باتوا 
يدركون أهميتها. وفي ذلك قيمة مستقلة جوهرّية وأهمية في 

تعزيز جميع أشكال الرفاه، فالقدرة على تداول األفكار والمشاركة 
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الرسالة الثالثة في السياسة العامة: 
إقامة روابط متينة بين فعالّية الحكومة 

والحوكمة الديمقراطية
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في المناقشات العامة واتخاذ القرارات الهامة في الحياة هي ذات 
قيمة أساسية بالنسبة لغالبية األفراد، إن لم يكن جميعهم.

والمشاركة، من منظور التنمية البشرية، هي وسيلة وغاية على 
حد سواء. فالديمقراطية الوظيفّية والتشاركّية حّقًا، التي ال 

يمكن حصرها بعملية التصويت واالقتراع فحسب، تؤدي إلى 
دورة فعالة. وتهدف الحريات السياسية إلى تمكين األفراد من 

المطالبة بسياسات توّسع نطاق الفرص المتاحة أمامهم لمساءلة 
الحكومات، كما يساعد التناظر والنقاش المجتمعات المحلية على 

صياغة أولوياتها. وتدعم الصحافة الحرة والمجتمع المدني السليم 
والحريات السياسية التي يكفلها الدستور إقامَة مؤسسات شاملة 
للجميع وتعزيز التنمية البشرية. وحسب َنهج التنمية البشرية، ال 
ينبغي أن يكون األفراد مستفيدين من ثمار التنمية فحسب، بل 

عليهم هندسة حياتهم60.

وعندمــا يتــم إجبــار األفــراد علــى القيــام بعمل ما، من خالل اإلكراه 
أو االســتمالة أو حتى إشــاعة أجواء ســلبية، ال يمارس هؤالء 

الواليــة علــى الــذات، وهــي مفهــوم يرتبط بالرفاه ولكنــه يتمايز عنه. 
والواليــة علــى الــذات هــي أن يقوم الفرد بالعمــل ويحدث تغييرًا، 

مــا قــد يــؤدي إلــى تعزيــز رفاه المرء واآلخرين. وعلى ســبيل المثال، 
يتطــوع األفــراد لقضايــا قــد ال تؤثــر علــى رفاههم الذاتي، على غرار 

حمايــة حقــوق الفئــات المعّرضــة للمخاطــر أو الحفاظ على بعض 
الُنُظــم اإليكولوجيــة أو المعالــم أو النصــب التاريخيــة. وقد يدفعهم 

ذلك إلى زج أنفســهم في مواقف قاســية وصعبة، على حســاب 
صحتهــم أو أمنهــم. وفــي هــذه الحال، يمكن القول إنهم يمارســون 

الواليــة على الذات.

ولسوء الحظ، يؤشر دليل تحديات التنمية على أن الوالية على 
الذات غير مقّيمة بشكل كامل، وال سيما في البلدان التي تواجه 
مستوى مرتفعًا ومرتفعًا جدًا من التحديات، وكذلك في المنطقة 

العربية، التي تعاني من أوجه قصور حادة. ويشهد العديد من 
البلدان ذات األنظمة االستبدادية اتجاهًا إلى تحقيق نتائج أفضل 
في فعالية الحكومة وفي دليل تحديات التنمية البشرية المعّدل 

حسب الجودة، مقارنة بركيزة الحوكمة الديمقراطية. ومع ذلك، ال 
تشّكل فعالية الحكومة ومؤسساتها أبعادًا مباشرة للتنمية البشرية؛ 

بل وسيلة هاّمة لتعزيز التنمية البشرية.

وعند إعادة التفكير في قياس التنمية البشرية، ال بد من اإلقرار 
باستحالة ضمان الرفاه أو إدامته من دون مؤسسات فعالة. وفي 
الوقت نفسه، ال يمكن اعتبار الرفاه بدياًل عن الوالية على الذات، 

بل يشكل كالهما ركيزتين أساسيتين للتنمية البشرية. وينبغي 
على المؤسسات القوية أن تضمن قيام عالقة مثمرة بين فعالية 

الحكومة والمبادئ الديمقراطية61. وبالمثل، ال تحقق الحوكمة 
الديمقراطية أهدافها من دون تقديم خدمات عامة عالية الجودة. 
ويذكر أن بعض البلدان ركزت على الديمقراطية أكثر من تركيزها 

على فعالية الحكومة، مثل ألبانيا، التي تعاني من إحدى أكبر 
الفجوات في البنية األساسّية في منطقة غرب البلقان62. وال 

يوجد سبب أساسي يحول دون وجود تكامل بين الرفاه والوالية 
على الذات؛ وينبغي على الحكومات أن تسعى إلى تعزيز فعالية 

الحكومة والديمقراطية على حد سواء.

وكمثال ملموس على عالقة التكامل التي يمكن أن تنشأ بين فعالية 
الحكومة والوالية على الذات، يؤدي تحسين البنية األساسّية 
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وتقديم خدمات عامة أفضل إلى خفض التكاليف وتحسين جودة 
خدمات الصحة والتعليم. ويفضي ذلك بدوره إلى الحد من تكاليف 
إنتاج السلع والخدمات، وتوسيع السوق، وتعزيز التفاعل المجتمعي 

والمشاركة السياسية. وبالنتيجة، تساعد النتائج االجتماعية 
المحّسنة األفراد على توسيع نطاق قدراتهم. وبالمثل، يؤدي تحسين 

التعليم إلى إجراء تقييم أفضل للفجوات وتقديم شكاوى هادفة، 
وبالتالي إلى قدر أكبر من مساءلة موظفي القطاع العام. وال يتقدم 

المواطنون األكثر تعّلمًا بعدد أكبر من الشكاوى فحسب، بل تؤدي 
شكاويهم أيضًا إلى تحسين سلوك المسؤولين الذين يخشون 

التعرض للعقاب. وهكذا يمكن تعزيز المساءلة وفعالية الحكومة63.

ترتبط التنمية البشرية بالصراع بشكل وثيق، كما تربطهما عالقة 
مباشرة بالرفاه والوالية على الذات64. وتزداد احتماالت انخفاض 

مخاطر الصراع عندما تنطوي السياسات على خطط لإلصالح 
داخل المؤسسات وفي نظام الحكم، وتسعى إلى سد الفجوات 

بين اإلعالنات الرسمية عن الحقوق والممارسة الفعلية لها، وتعزز 
قدرات المجتمع المدني على إجراء حوار مع السلطات، وتضع 
ضوابط سياسية قوية لحماية المساءلة، وتنشر الوعي بأهمية 

المساءلة في نيل ثقة الجمهور. تعتبر البلدان التي تواجه أعلى 
مستوى من التحديات في مجال الوكالة على الذات األكثر تضررًا 

من الصراعات المحلية والعابرة للحدود التي يطول أمدها. وبما 
أن الصراع يرتبط على نحو وثيق بُنُظم الحوكمة وحقوق اإلنسان، 
يرتفع خطر نشوب صراعات في البلدان التي تعاني من ضعف في 

هذه الُنُظم. وال بّد من الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية للقضاء على الصراعات65.

يتطلب تذليل تحديات التنمية في العالم وضع البلدان التي تواجه 
أعلى مستوى من التحديات على رأس قائمة األولويات. وتواجه 

هذه البلدان تحدياٍت متعّددة األوجه، إذ تسجل معدالت متدنية في 
جميع أبعاد التنمية البشرية الجّيدة واالستدامة البيئية والحوكمة. 
وتبرز جوانب الهشاشة فيها بوضوح في االرتفاع الشديد لمعدالت 

الفقر المدقع التي يمكن أن تتجاوز 45 في المائة66.

وُيخّصص قدر كبير من الدعم الدولي للبلدان التي تواجه أعلى 
مستوى من التحديات الجسيمة، بما في ذلك عبر المساعدات 

اإلنمائية الرسمية لتحسين التنمية االقتصادية والرفاه. ومع ذلك، 

انخفض نصيب الفرد من المساعدات اإلنمائية الرسمية التي 
تتلقاها البلدان ذات المستوى المرتفع من التحديات منذ عام 

2007 67، كما ال يتم صرف المساعدات حسب احتياجات البلدان. 
وتبين دراسة درجات دليل تحديات التنمية وصافي نصيب الفرد 

من المساعدات اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها بعض البلدان أن 
هذين الدليلين غير مترابطين68. ومن أوجه القصور في نظام 

المعونة أن بعض البلدان تحصل على قدر أعلى من الدعم المالي 
بسبب األهداف السياسية للبلدان المانحة. وفي عدة حاالت، ترّكز 

الدعم على توسيع نطاق األسواق والنمو االقتصادي بداًل من نتائج 
التنمية البشرية.

ولتوفير دعم إضافي للبلدان التي تواجه تحديات جسيمة، على 
المجتمع العالمي أن ينفذ تدابير مماثلة لتلك المطلوبة من أقل البلدان 

نموًا. وتشمل هذه التدابير تعزيز التعاون الضريبي الدولي للحد من 
تهرب الشركات المتعددة الجنسيات من الضريبة، وتحديد معايير 

لألجور لتجنب عدم المساواة. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير أيضًا 
دمج المساعدة في مجال تنمية القدرات بهدف تعبئة اإليرادات 

الضريبية المحلية، وخلق حوافز ضريبية عالمية لتشجيع اإلنتاج 
المحلي، وتوفير الدعم في مجال صنع السياسات، وإنشاء صندوق 

للهياكل األساسية المستدامة، ووضع برامج للتحويالت النقدية.

وفي عالم اليوم الذي يرزح تحت وطأة الصراعات واألزمات 
الممتدة، يكتسي األمن البشري أهمية بالغة. ويتعين على ماليين 

األفراد حول العالم، وال سيما في البلدان الواقعة ضمن فئات 
التحديات المرتفعة والمرتفعة جدًا على دليل تحديات التنمية، أن 

ر المناخ، والكوارث الطبيعية، واألزمات االقتصادية  يواجهوا تغيُّ
والصحية، والتعّصب، والعنف. وفي سبيل عدم إغفال أي بلد، 
ينبغي أن ينصب التركيز على اكتساب فهم عميق للتهديدات 

والمخاطر واألزمات، التي تجدر مواجهتها باتخاذ إجراءات مناسبة 
في مجال التنمية البشرية واألمن البشري69. وفي السياق، تستحق 

الفكرتان التاليتان االهتمام الواجب70:

الرسالة الرابعة في السياسة العامة: 
األولوية للبلدان التي تواجه أعلى مستوى 

من التحديات وضمان أمن اإلنسان في 
البلدان المنكوبة بالنزاعات 
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عند رؤية العالم من منظور حدوث 
التهديدات، كما هو الحال عند التفكير 

في األمن البشري، من الشائع جدًا 
اعتبار األزمات فرصًا. ومع ذلك، تمثل 
العودة إلى ممارسة األعمال بالطريقة 

المعتادة، بمجرد أن تصل حالة 
الطوارئ إلى ذروتها، استجابة شائعة 

بالقدر عينه. وفي حلقة إدارة األزمات، 
تحظى مرحلة الوقاية بأقل قدر من 

االهتمام، مع أن الجميع يّتفقون على 
أنها ينبغي أن تكون األكثر أهمية. 
ولالنتقال من االستجابة لألزمات 

بناًء على الصدمات إلى االستجابة 
لألزمات بناًء على االحتياجات، ينبغي 

أن تتالءم استراتيجيات التغيير 
مع أوقات السلم والتنمية البشرية 

وليس مع حاالت الطوارئ فحسب. 
ويشّدد األمن البشري على األهمية 

الجوهرية لألفراد في الحسابات التي 
تعطي قيمة أكبر لبعض التهديدات 

على حساب غيرها، كما يسلط الضوء 
على الحلقة الكاملة التي تشتمل على 

اإلغاثة والتعافي والوقاية.

الترويج لثقافة 
الوقاية.

يتعين وفي المدى المنظور مواجهة 
الضرورات األمنية ، التي تتطلب 

استجابات طارئة ويمكن فهمها من 
منظور الوالية البشرية. ومع ذلك، 

ال يجوز النظر إلى العالم من منطلق 
التهديدات فحسب، إذ يؤدي ذلك 
إلى طغيان الحاالت الطارئة على 

األمور الهامة. إن تركيز االهتمام على 
الحاالت الطارئة ال يؤدي إلى معالجة 
العملية التدريجية والمعقدة لكيفية 
تراكم المخاطر بين صدمة وأخرى. 

وبالتالي، ينبغي على أطر التنمية 
البشرية واألمن البشري، بموازاة 
االستجابة المستمرة للضرورات 

األمنية في المدى المنظور، أن توائم 
الجهود من أجل عدم االستجابة 

للتهديدات العالمية بناء على 
الصدمات فحسب. ويشار إلى أن 

األفراد ال ُيحرمون االهتمام الواجب 
عندما يطول أمد التهديدات، وعندما 
تتطلب هذه التهديدات التزامًا طويل 

األجل بإدارة األزمات.

مواجهة االستجابة 
المدفوعة بالصدمة 
للتهديدات العالمية.



70
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المرفق

يصّنف جدول المرفق 1، المتعلق بدليل تحديات التنمية 
ومكّوناته، البلدان حسب ِقَيمها على دليل تحديات التنمية لعام 
2020، ويعرض درجات أبرز ثالثة تحديات، وهي تحدي التنمية 

البشرية المعدلة حسب الجودة؛ وتحدي االستدامة البيئية؛ وتحدي 
الحوكمة. ويبّين الجدول أيضًا الفرق في الترتيب بين قيم دليل 

تحديات التنمية لعام 2020، وقيم دليل التنمية البشرية، وقيم 
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي، وقيم دليل تحديات 

التنمية لعام 2000.

وتم قلب مراتب دليل التنمية البشرية ومؤشر الدخل القومي 
اإلجمالي بحيث يمكن مقارنتهما بدليل تحديات التنمية. وينطوي 

التغيير اإليجابي على تحّسن في الترتيب، بينما ينطوي التغيير 
السلبي على تدهور في الترتيب.

ويعرض جدول المرفق 2، المتعّلق باألبعاد والمؤشرات الفرعية 
لدليل تحدي التنمية البشرية المعدّل حسب الجودة، درجات 

البلدان في األبعاد الثالث لتحدي التنمية البشرية المعّدلة حسب 
الجودة، وهي دليل تحدي العمر الصحي المتوقع، ودليل تحدي 

التعليم المعّدل حسب الجودة، ودليل تحدي الدخل المعّدل حسب 

الجودة. ويبّين الجدول أيضًا البيانات األولية للمؤشرات في هذه 
األبعاد الثالث.

ويعرض جدول المرفق 3، المتّعلق بالمؤشرات الفرعية لمدخالت 
دليل تحدي التنمية البشرية المعّدل حسب الجودة، درجات 
البلدان في ثالثة أدلة لمدخالت يعتقد أنها تؤثر على التنمية 

البشرية، جنبًا إلى جنب مع بياناتها األولية.

ويعرض جدول المرفق 4، المتعّلق باألبعاد والمؤشرات الفرعية 
لدليل تحدي االستدامة البيئية، درجات البلدان في ُبعدي تحدي 

ر المناخ وكفاءة استخدام  االستدامة البيئية، وهما دليل تحدي تغيُّ
الطاقة ودليل تحدي الصحة البيئية. ويعرض الجدول أيضًا 

البيانات األولية للمؤشرات الفرعية في هذين البعدين.

ويعرض جدول المرفق 5، المتعّلق باألبعاد والمؤشرات الفرعية 
لدليل تحدي الحوكمة، درجات البلدان في ُبعدي تحدي الحوكمة، 

وهما دليل تحدي الحوكمة الديمقراطية ودليل تحدي فعالية 
الحكومة. ويشتمل الجدول أيضًا على البيانات األولية للمؤشرات 

الفرعية في هذين البعدين.

الجداول اإلحصائية
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رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

13-12-15-0.6580.6240.5990.750هايتي1

8-10-0.6570.7060.5490.717جمهورية أفريقيا الوسطى2

12-9-0.6550.6190.6420.705جمهورية الكونغو الديمقراطية3

32-5-5-0.5990.4560.852                             0.636اليمن4

6-3-0.6240.6520.5010.7183تشاد5

0.6200.6020.5530.704250بوروندي6

403-0.6130.6090.6480.583ليبريا7

30-12-0.6120.5640.6600.611توغو8

7-0.6040.6410.6040.56513موزامبيق9

13-13-25-0.5980.5480.6280.618زمبابوي10

15-13-25-0.5960.5490.5610.679الكونغو11

820-55-0.5960.4020.6380.747تركمانستان12

11-13-9-0.5830.6110.6380.499ليسوتو13

5-15-25-0.5800.5790.5820.578زامبيا14

62-0.5780.5840.5270.6225غينيا15

29-76-0.5770.5750.5550.601مدغشقر16

26-15-17-0.5740.5120.3840.827الجمهورية العربية السورية17

13-13-15-0.5710.5550.5290.629الكاميرون18

18-1-0.5670.6080.5110.58314مالي19

1311-0.5670.5600.5010.6393السودان20

0.5650.5770.4380.6793218أفغانستان21

182-4-0.5630.5620.5770.549نيجيريا22

9-69-0.5570.5340.5880.548أوغندا23

جدول المرفق 1. دليل تحديات التنمية ومكوناته



72
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

343-20-0.5550.5400.5290.596مملكة إسواتيني24

46-28-41-0.5510.4130.4310.810جمهورية فنزويال البوليفارية25

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

7-30-20-0.5490.4800.5120.655جمهورية الو الديمقراطية الشعبية26

2312-10-0.5480.5480.4720.623أنغوال27

2-0.5480.6360.5280.4782723النيجر28

6-14-3-0.5440.5350.5340.563باكستان29

58-26-0.5430.4340.5100.686طاجيكستان30

0.5410.5550.5400.528171324إثيوبيا31

32-64-40-0.5390.3750.4750.767ليبيا32

0.5390.6100.5290.476262131سيراليون33

19-11-0.5310.5320.4760.5854موريتانيا34

16-3-0.5270.5490.4620.5704بابوا غينيا الجديدة35

24-0.5250.5610.5360.47989بنن36

129-0.5250.5610.4480.56616جيبوتي37

2-0.5220.5890.5050.4723223بوركينا فاسو38

3114-19-0.5200.4190.4710.671العراق39

35-7-13-0.5170.4570.4050.690نيكاراغوا40

0.5170.4610.4630.6281414كمبوديا41

0.5170.5440.4950.51218208جمهورية تنزانيا المتحدة42

224-16-0.5160.4840.5800.484غيانا43

0.5150.5470.4770.5201902كوت ديفوار44

0.5120.5990.4670.47132427مالوي45

15-2-3-0.5120.5000.4400.595هندوراس46
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.5080.4900.5350.5005173نيبال47

0.5080.5660.4590.50033317غامبيا48

0.5060.4560.4450.619170بنغالديش49

102-4-0.5020.4780.4470.581غواتيماال50

25-24-13-0.5000.4620.4260.611مصر51

235-19-0.4970.3540.5590.577أوزبكستان52

15-23-12-0.4950.5340.5620.388جنوب أفريقيا53

0.4930.5640.4650.451273836رواندا54

838-70-0.4930.3600.5540.564البحرين55

16-23-43-0.4920.3370.5200.618الجمهورية اإلسالمية اإليرانية56

0.4900.4710.4580.543191652ميانمار57

0.4890.5060.4900.470172212كينيا58

19-27-3-0.4790.4060.5190.513غابون59

114-17-0.4780.3760.5670.491منغوليا60

33-0.4770.5390.4850.40611ناميبيا61

24-0.4760.5200.4620.4481937فانواتو62

2134-22-0.4730.3400.4550.624أذربيجان63

0.4720.5490.4810.38745362السنغال64

28-25-13-0.4690.4580.4460.503سورينام65

21-27-31-0.4680.3430.4690.592البوسنة والهرسك66

0.4680.4570.5280.419161615الهند67

2-0.4650.4620.4440.4902134سان تومي وبرينسيبي68

0.4650.5190.4640.41124230غانا69

294-6-0.4640.4880.5460.359بوتسوانا70
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

2-0.4640.4230.4240.546210دولة بوليفيا المتعددة القوميات71

0.4630.3780.4790.534113317قيرغيزستان72

7123-53-0.4600.3280.4970.557المملكة العربية السعودية73

3-0.4570.4150.3730.5831715السلفادور74

مستوى متوسط من تحديات التنمية

23-79-31-0.4480.3010.5700.473الكويت75

0.4480.4380.5520.35324717بوتان76

3320-41-0.4470.2840.5620.494كازاخستان77

17-36-32-0.4460.3310.5350.471ُعمان78

1925-9-0.4450.3540.5000.482الصين79

376-0.4430.3640.3810.584الجزائر80

3-0.4420.4310.3720.52384باراغواي81

28-10-0.4410.3750.3530.5970لبنان82

2220-33-0.4370.2520.3860.672بيالروس83

6-0.4360.4390.4010.4671618الفلبين84

0.4340.4400.4150.44925302المغرب85

28-3-3-0.4330.4130.3790.507البرازيل86

2822-30-0.4330.2690.4830.546االتحاد الروسي87

12-28-14-0.4320.3100.6140.374ترينيداد وتوباغو88

5-1127-0.4310.3520.3120.627كوبا89

23-16-6-0.4270.3720.3630.547المكسيك90

15-0.4250.4460.4270.4013639كابو فيردي91

5-10-0.4240.4210.3860.4666الجمهورية الدومينيكية92

0.4220.3620.4330.47030362فييت نام93
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

10-9-0.4210.3420.4030.5181تايلند94

6814-27-0.4200.3050.5110.443قطر95

0.4180.3390.3910.523121314جمهورية مولدوڤا96

19-22-18-0.4140.2910.3550.595تركيا97

0.4140.2870.4610.49231631أوكرانيا98

0.4110.3710.3470.51412270إكوادور99

0.4100.4090.4440.375302611إندونيسيا100

7-0.4080.3990.3940.4322020فيجي101

0.4060.3810.3580.4802216ملديف102

2311-0.4030.3140.4310.466صربيا103

1-0.4010.3550.3380.509624سري النكا104

0.3970.3470.3940.45114826مقدونيا الشمالية105

6-0.3870.4100.3870.3633143جامايكا106

2-5-6-0.3870.3070.4090.444بلغاريا107

0.3860.3510.3550.453143020بيرو108

0.3850.3780.3030.47619217كولومبيا109

0.3840.3210.3790.453182525أرمينيا110

10-92-0.3830.2900.4080.453الجبل األسود111

6-10-0.3770.3730.3050.4530بنما112

0.3760.3760.3590.392344512تونس113

77-5-0.3730.3000.3550.464رومانيا114

0.3660.3010.3600.438142812ألبانيا115

1-0.3640.3570.3130.4234249األردن116

2-1-0.3640.3300.4060.3559ماليزيا117
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

2-310-0.3630.3130.3190.458األرجنتين118

0.3620.3370.4170.331102839جورجيا119

389-15-0.3600.2180.5240.337اإلمارات العربية المتحدة120

0.3540.3410.3840.3381846سيشيل121

9-3-5-0.3340.2330.3610.409هنغاريا122

12-0.3300.3430.3190.3281228بربادوس123

3-2-7-0.3210.1900.3770.395بولندا124

0.3130.2390.3140.385251كرواتيا125

0.3100.3060.3060.31922130موريشيوس126

102-0.3070.2190.3700.332سلوفاكيا127

4-0.3060.3160.3100.2921421أوروغواي128

مستوى منخفض من تحديات التنمية

4-0.2960.3450.2650.2802225كوستاريكا129

0.2930.2980.3160.2666191شيلي130

0.2900.2330.3450.290179التفيا131

0.2800.2260.3490.266039ليتوانيا132

613-0.2710.1700.3450.300تشيكيا133

0.2680.2270.2450.3310110اليونان134

6-21-13-0.2520.2190.3330.204الواليات المتحدة االمريكية135

850-0.2490.1470.3140.286سلوفينيا136

0.2490.1750.3870.184179إستونيا137

7-1-0.2450.2220.1960.3171إيطاليا138

22-3-0.2420.1680.3300.228جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية(139

0.2420.2230.2000.30211122البرتغال140
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليلالبلد
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

مستوى منخفضًا من تحديات التنمية

5-9-19-0.2360.1400.3860.181آيسلندا141

470-0.2330.2080.2240.268إسرائيل142

0.2300.1840.2380.26810104قبرص143

30-5-0.2230.1590.3330.177كندا144

0.2200.2020.1690.2897112مالطة145

4-0.2180.1990.2010.25659إسبانيا146

2-92-0.2180.1610.3050.186أستراليا147

148-5-0.2100.1470.2940.190سنغافورة148

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

122-0.1990.1900.2880.1186لكسمبرغ149

1-12-0.1970.1460.2410.204بلجيكا150

3-0.1960.1770.1840.226118فرنسا151

0.1920.1560.2180.2017124اليابان152

0.1920.1660.2320.1763170نيوزيلندا153

1-0.1850.1660.2230.16472النمسا154

1-0.1740.1640.1640.193313المملكة المتحدة155

1-13-0.1650.1350.2140.145هولندا156

2-26-0.1590.1490.2030.124ألمانيا157

0.1470.1290.2320.0824120فنلندا158

307-0.1470.1350.1420.165أيرلندا159

1-0.1460.1360.1740.129211السويد160

241-0.1450.1280.2000.106النرويج161

0.1300.1330.1670.091770الدانمرك162

0.1240.1360.1470.089230سويسرا163
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 دليل
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

بلدان أو أقاليم أخرى

..............ساموا األمريكية

..............أندورا

........0.344....أنتيغوا وبربودا

..............أروبا

........0.352....جزر البهاما

........0.4390.436..بليز

..............برمودا

..............جزر فرجن البريطانية

........0.365....بروني دار السالم

..............جزر كايمان

..............جزر القناة اإلنكليزية

......0.646..0.580..جزر القمر

..............كوراساو

..............دومينيكا

......0.742......غينيا االستوائية

......0.5240.827....إريتريا

..............ُجُزر فارو

..............بولينيزيا الفرنسية

..............جبل طارق

..............غرينالند

..............غرينادا

..............غوام

......0.629..0.623..غينيا – بيساو

......0.309......هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة – الصين(
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 دليل
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2000

بلدان أو أقاليم أخرى

..............آيل أوف مان 

..........0.510..كيريباس

......0.779......جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

......0.512......كوسوفو*

..............ليختنشتاين

..............منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة )الصين(

..............جزر مارشال

..........0.519..واليات ميكرونيزيا الموحدة

..............موناكو

..............ناورو

..............كاليدونيا الجديدة

..............جزر ماريانا الشمالية

..............باالو

..............دولة فلسطين

..............قطاع غزة )فلسطين(

..............الضفة الغربية )فلسطين(

..............بورتوريكو

..............سانت كيتس ونيفس

..........0.386..سانت لوسيا

..............سانت فنسنت وجزر غرينادين

........0.395....ساموا

..............سان مارينو

..............سانت مارتن )الجزء الهولندي(

..........0.549..جزر سليمان
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

رات في الترتيبالتحدياتالدليل التغيُّ

 دليل
 تحديات
التنمية

 دليل تحدي التنمية
 البشرية المعدل حسب

الجودة

 دليل تحدي
االستدامة البيئية

 دليل تحدي
الحوكمة

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية -
 الترتيب حسب
 دليل التنمية

البشرية

 الترتيب حسب
 دليل تحديات

 التنمية – ترتيب
 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 الترتيب حسب
 دليل تحديات
 التنمية لعام

 2020 - الترتيب
 حسب دليل

 تحديات التنمية
لعام 2010

بلدان أو أقاليم أخرى

..............الصومال

......0.827..0.634..جنوب السودان

.............. سانت مارتن )الجزء الفرنسي(

......0.181......مقاطعة تايوان الصينية

......0.543..0.478..تيمور الشرقية

..............تونغا

..............جزر تركس وكايكوس

..............توفالو

..............جزر فرجن )الواليات المتحدة(

المناطق

......0.4950.4390.4410.604المنطقة العربية

......0.4180.3510.4580.445شرق آسيا والمحيط الهادئ

......0.3100.2320.3240.374أوروبا وآسيا الوسطى

......0.4280.3930.3690.521أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

......0.2490.2130.3330.202أمريكا الشمالية

......0.4830.4620.5170.469جنوب آسيا

......0.5530.5660.5480.545أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

......0.4370.3960.4550.459العالم

مالحظة: *ينبغي فهم كلمة "كوسوفو" حيثما وردت في هذه الوثيقة في سياق قرار مجلس األمن لألمم المتحدة 1244.
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

0.3490.7350.78755.89.75.6337.815170950.400هايتي1

جمهورية أفريقيا 2
0.5200.7750.82446.47.64.3368.73099349.200الوسطى

جمهورية الكونغو 3
0.3800.7350.74154.19.76.8310.197106327.600الديمقراطية

0.3180.8060.67357.58.83.2321.327159421.800اليمن4

0.4180.8360.703527.32.5333.111155528.400تشاد5

0.3530.6960.75955.611.13.3422.74875420.900بوروندي6

0.3650.7560.70454.99.64.8331.746125822.700ليبريا7

0.3420.6570.69456.212.75383.718160226.900توغو8

0.4470.7500.72750.4103.5368.244125028.400موزامبيق9

0.3980.5980.64753.1118.5396.139266628.800زمبابوي10

0.3420.6540.65056.211.76.5370.614287931.000الكونغو11

0.2350.5300.44262.111.210.3417.0021490926.200تركمانستان12

0.5600.6410.63344.211.36.5392.912315129.600ليسوتو13

0.3750.6550.70854.411.57.2358.140332644.800زامبيا14

0.3950.7510.60553.39.42.8408.249240517.800غينيا15

0.3220.7060.69757.310.26.1350.773159627.600مدغشقر16

الجمهورية العربية 17
0.2200.7600.55762.98.85.1336.321361318.300السورية

0.3730.6440.64954.512.16.3378.869358135.000الكاميرون18

0.3710.8470.60754.67.52.4307.365226916.600مالي19

0.2750.7740.63159.97.93.8379.634382933.000السودان20

0.3840.7480.60153.910.23.9354.759222914.837أفغانستان21

0.3750.7330.57754.4106.7309.025491028.100نيجيريا22

جدول المرفق 2. األبعاد والمؤشرات الفرعية لدليل تحدي التنمية البشرية المعدل حسب الجودة
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

0.3050.6420.65358.211.46.2397.160212324.900أوغندا23

0.4530.5770.59050.111.86.9440.305791937.900مملكة إسواتيني24

جمهورية فنزويال 25
0.1930.5280.51964.412.810.3392.078704525.200البوليفارية

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

جمهورية الو 26
0.2640.6940.48260.5115.3368.142741320.300الديمقراطية الشعبية

0.3670.7190.55854.811.85.2325.965610428.900أنغوال27

0.3550.8690.68655.56.52.1304.922120116.400النيجر28

0.3290.7650.51156.98.35.2338.657500517.200باكستان29

0.2360.5420.5256211.710.7390.566395414.500طاجيكستان30

0.2750.7960.59559.98.82.9348.199220713.400إثيوبيا31

0.1780.6030.34365.212.97.6376.7251568813.942ليبيا32

0.4020.7790.65052.910.23.7315.876166817.700سيراليون33

0.2760.7670.55159.88.64.7342.094513524.600موريتانيا34

0.3250.7250.59657.110.24.7363.321430128.900بابوا غينيا الجديدة35

0.3550.6850.64255.512.63.8383.923325432.000 بنن36

0.3090.8160.559586.84.1329.260568927.700جيبوتي37

0.3650.7830.61854.99.31.6403.654213317.300بوركينا فاسو38

0.2240.6510.38362.711.37.3363.4321080112.700العراق39

0.1730.6140.58565.512.36.9391.990528430.700نيكاراغوا40

0.2450.6220.51561.511.55451.890424614.300كمبوديا41

جمهورية تنزانيا 42
0.3000.7140.61858.58.16.1388.480260022.400المتحدة

0.3240.6420.48557.211.48.5346.366945525.100غيانا43
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.3670.7080.56754.8105.3373.231506927.000كوت ديفوار44

0.3250.7110.76157.111.24.7359.484103532.400 مالوي45

0.2180.6560.6276310.16.6399.751530837.800هندوراس46

0.2490.6690.55261.312.85368.558345716.300نيبال47

0.3270.7540.617579.93.9352.900216817.500غامبيا48

0.1950.6650.50864.311.66.2368.315497616.600بنغالديش49

0.2310.6370.56762.310.86.6405.258849435.400غواتيماال50

0.2180.6230.5456313.37.4355.9871146636.500مصر51

0.1870.4050.47164.712.111.8474.075714217.900أوزبكستان52

0.3420.5730.68856.213.810.2342.7641212957.000جنوب أفريقيا53

0.2690.7180.70560.211.24.4358.084215536.400رواندا54

0.1650.4020.51465.916.39.5451.7064252246.832البحرين55

الجمهورية اإلسالمية 56
0.1580.4390.41566.314.810.3432.1081244719.700اإليرانية

0.2560.6610.49660.910.75424.631496114.501ميانمار57

0.3150.5820.62157.711.36.6454.958424433.100كينيا58

0.3160.4890.41257.6138.7456.1281393021.200غابون59

0.2670.4480.41260.314.210.3434.6191083916.900منغوليا60

0.3440.5920.68256.112.67406.662935753.600ناميبيا61

0.3130.6640.58357.811.77.1347.686310519.700فانواتو62

0.2070.4910.32263.612.910.6415.946137848.900أذربيجان63

0.2840.7550.60859.48.63.2412.454330925.900السنغال64

0.2290.5430.60062.413.29.3391.9821432446.700سورينام65

0.1420.4910.39767.213.89.8416.1341487220.200البوسنة والهرسك66
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.2670.6180.48560.312.26.5399.000668118.800الهند67

سان تومي 68
0.2440.6150.52761.612.76.4394.956395214.900وبرينسيبي

0.3090.7020.5455811.57.3307.276526924.100غانا69

0.3840.5450.53653.912.89.6391.3181643739.784بوتسوانا70

دولة بوليفيا 71
0.2130.5180.53863.314.29403.229855431.200المتعددة القوميات

0.1670.4710.49465.81311.1420.087486413.800قيرغيزستان72

المملكة العربية 73
0.2000.4590.3246416.110.2398.9694749527.366السعودية

0.1840.5840.47764.911.76.9435.923835921.800السلفادور74

مستوى متوسط من تحديات التنمية

0.0890.5790.23470.114.27.3383.4025859020.453الكويت75

0.2110.6690.43563.4134.1386.7391074620.000بوتان76

0.1820.4050.2646515.611.9416.1552285710.300كازاخستان77

0.1870.4770.32964.714.29.7423.5132594420.100ُعمان78

0.1180.5000.44368.5148.1441.0001605727.400الصين79

0.1560.5670.36966.414.68374.0891117411.400الجزائر80

0.1670.5780.54865.812.78.5385.5441222437.800باراغواي81

0.1640.5950.3656611.38.7389.8891465515.732لبنان82

0.1640.2960.2966615.412.3488.1431854610.800بيالروس83

0.2360.5780.5026213.19.4361.646977828.100الفلبين84

0.2050.6290.48563.713.75.6380.405736820.700المغرب85

0.1750.5060.55865.415.48413.2451426341.000البرازيل86

0.1960.2950.31764.21512.2497.5462615718.800االتحاد الروسي87

0.1600.4260.34366.21311458.2892623121.900ترينيداد وتوباغو88
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.1310.4460.47967.814.311.8406.859862122.668كوبا89

0.1670.4790.47165.814.88.8430.0651916033.400المكسيك90

0.1850.6180.53564.812.76.3394.668701927.590كابو فيردي91

الجمهورية 92
0.2000.6050.4566414.28.1345.2171759130.400الدومينيكية

0.1760.4380.47365.312.78.3519.100743319.100فييت نام93

0.1220.5010.40468.3157.9426.6001778123.800تايلند94

0.1440.5170.25467.1129.7427.4789241825.353قطر95

0.1910.4640.36164.511.511.7438.6211366414.000جمهورية مولدوڤا96

0.1200.3990.35568.416.68.1477.9632770124.100تركيا97

0.1950.3420.32564.315.111.4478.173132168.500أوكرانيا98

0.1180.4920.50268.514.68.9420.1491104429.900إكوادور99

0.2220.5570.44962.813.68.2394.9151145923.100إندونيسيا100

0.2800.4960.42159.614.410.9383.3361300921.214فيجي101

0.0910.6290.4227012.27376.2461741725.800 ملديف102

0.1470.3850.40966.914.711.2457.4531719224.000صربيا103

0.1450.4870.4326714.110.6400.0001270722.400سري النكا104

0.1620.4990.38266.113.69.8413.6171586519.200مقدونيا الشمالية105

0.1530.5420.53466.613.19.7387.133931932.000جامايكا106

0.1580.4080.35666.314.411.4441.0932332521.800بلغاريا107

0.1000.4710.48169.5159.7415.0251225228.600بيرو108

0.1090.5070.5176914.48.5419.0281425735.500كولومبيا109

0.1440.4350.38467.113.111.3442.9691389417.400أرمينيا110

0.1450.3970.326671511.6436.1302139916.900الجبل األسود111

0.1150.5470.45868.712.910.2376.8652955836.900بنما112
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.1470.5640.41766.915.17.2384.0791041416.900تونس113

0.1490.4160.33666.814.311.1442.1622949722.700رومانيا114

0.1070.4430.35269.114.710.1434.1281399813.200ألبانيا115

0.1350.5070.43167.611.410.5429.954985817.900األردن116

0.1690.4420.37965.713.710.4445.6752753426.869ماليزيا117

0.1440.3990.39567.117.710.9408.1732119025.200األرجنتين118

0.1870.4070.41864.715.313.1399.7661442922.500جورجيا119

اإلمارات العربية 120
0.1640.3830.1076614.312.1448.041674629.244المتحدة

0.2000.4200.4026414.210463.3792690329.300سيشيل121

0.1420.2990.25867.215.212495.4813132914.500هنغاريا122

0.1450.3870.4986715.410.6455.8641493633.600بربادوس123

0.1150.2070.24868.716.312.5530.0863162313.500بولندا124

0.1160.3270.27468.615.211.4487.5812807014.700كرواتيا125

0.2020.4010.31663.915.19.5472.7672526618.200موريشيوس126

0.1180.3100.23068.514.512.7485.3503211311.700سلوفاكيا127

0.1360.4250.38767.516.88.9437.6972006423.400أوروغواي128

مستوى منخفض من تحديات التنمية

0.0910.4640.4797015.78.7428.5561848633.900كوستاريكا129

0.0910.3700.4337016.410.6452.2182326131.100شيلي130

0.1600.2340.30666.216.213503.8703028219.600التفيا131

0.1510.2340.29566.716.613.1495.8863579920.600ليتوانيا132

0.1130.2150.18268.816.812.7512.222381098.900تشيكيا133

0.0750.3140.29170.917.910.6468.6363015517.800اليونان134

0.1620.2080.28966.116.313.4511.7996382627.100الواليات المتحدة135
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى منخفضًا من تحديات التنمية

0.0780.1820.18070.717.612.7520.809380808.700سلوفينيا136

0.1050.1760.24269.21613.1543.2063601914.800إستونيا137

0.0560.3260.28471.916.110.4492.9884277621.800إيطاليا138

جمهورية كوريا 139
0.0350.2000.26973.116.512.2537.2104304420.200)كوريا الجنوبية(

0.0730.3280.2687116.59.3508.5153396716.900البرتغال140

0.0550.2060.1597219.112.8497.6835468211.700آيسلندا141

0.0470.2690.30972.416.213480.7524018723.700إسرائيل142

0.0470.2840.22072.415.212.2502.1623820713.200قبرص143

0.0670.1760.23571.316.213.4533.9984852718.100كندا144

0.0640.3270.21471.516.111.3474.4353955513.000مالطة145

0.0530.2740.26972.117.610.3506.6214097519.500إسبانيا146

0.0750.1800.22970.92212.7515.6854808517.300أستراليا147

0.0250.1660.25073.616.411.6575.2728815525.000سنغافورة148

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.0620.3150.19471.614.312.3492.8487271219.000لكسمبرغ149

0.0800.1960.16370.619.812.1516.8085208511.400بلجيكا150

0.0530.2830.19672.115.611.5510.2614717313.500فرنسا151

0.0160.2140.23774.115.212.8537.7234293216.700اليابان152

0.0870.1710.24170.218.812.8519.7484079916.400نيوزيلندا153

0.0750.2450.17870.916.112.5507.6395619714.100النمسا154

0.0890.1710.23170.117.513.2520.3564607117.000المملكة المتحدة155

0.0650.1830.15771.418.512.4519.6355770712.200هولندا156

0.0750.1580.21570.91714.2517.2815531417.700ألمانيا157

0.0730.1490.1657119.412.8533.7084851110.600فنلندا158
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.0710.1710.16271.118.712.7521.3296837115.000أيرلندا159

0.0560.1810.17271.919.512.5519.3625450813.000السويد160

0.0650.1780.14271.418.112.9513.5886649412.600النرويج161

0.0730.1800.1477118.912.6517.8785866211.400الدانمرك162

0.0450.2030.15972.516.313.4515.1396939414.900سويسرا163

بلدان أو أقاليم أخرى

..................ساموا األمريكية

..13.310.5477.01456000....0.409..أندورا

..6712.89.3406.99720895..0.1450.534أنتيغوا وبربودا

..................أروبا

..64.412.911.4440.74833747..0.1930.440جزر البهاما

0.1760.5310.61065.313.19.9393.015638237.900بليز

..................برمودا

..................جزر فرجن البريطانية

..65.614.39.1437.51663965..0.1710.472بووناي دار السالم

..................جزر كايمان

..................جزر القناة اإلنكليزية

0.2930.6750.77258.911.25.1392.226309956.000جزر القمر

..................كوراساو

..138.1403.78311884....0.561..دومينيكا

..53.99.75.9367.46213944..0.3840.705غينيا االستوائية

..55.753.9324.3192793..0.3510.850إريتريا

..................ُجُزر فارو

..................بولينزيا الفرنسية
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

بلدان أو أقاليم أخرى

..................جبل طارق

..................غرينالند

..63.916.99394.74915641..0.2020.477غرينادا

..................غوام

0.4070.7410.71952.610.63.6362.482199637.900غينيا – بيساو

هونغ كونغ )منطقة إدارية 
16.912.3548.6316298525.600..0.1700.276..خاصة – الصين(

..................آيل أوف مان 

0.4070.5790.54352.611.88411.484426019.400كيريباس

جمهورية كوريا الشعبية 
........6510.8....0.182الديمقراطية

12.600..373.549............كوسوفو

..14.912.5493.934131032....0.294..ليختنشتاين

منطقة ماكاو اإلدارية 
....560.614............الخاصة )الصين(

..12.410.9375.0305039....0.543..جزر مارشال

0.3450.6210.5905611.57.8379.903398326.400واليات ميكرونيزيا الموحدة

..................موناكو

..346.63016237..11.2........ناورو

..................كاليدونيا الجديدة

..................جزر ماريانا الشمالية

..15.812.5463.21119317....0.318..باالو

13.49.2412.318641716.600..0.5180.476..دولة فلسطين

..................قطاع غزة )فلسطين(

..................الضفة الغربية )فلسطين(
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

بلدان أو أقاليم أخرى

..................بورتوريكو

..13.88.7409.07425038....0.526..سانت كيتس ونيفس

0.1870.5170.45364.7148.5417.7611461627.400سانت لوسيا

..6414.18.8391.39312378..0.2000.539سانت فنسنت وجزر غرينادين

..62.112.710.8369.9086309..0.2350.546ساموا

........13.1........سان مارينو

 سانت مارتن )الجزء 
..................الهولندي(

0.3130.7140.62157.810.25.7350.519225319.400جزر سليمان

21.325........49.7....0.460الصومال

0.3870.8230.69353.75.34.8335.587200332.300جنوب السودان

.................. سانت مارتن )الجزء الفرنسي(

..................مقاطعة تايوان الصينية

0.2560.6740.50560.912.64.8371.441444013.600تيمور الشرقية

..6414.411.2385.9576365..0.2000.486تونغا

..................جزر تركس وكايكوس

346.498613223.898..12.3..0.527....توفالو

..................جزر فرجن )الواليات المتحدة(

المناطق

0.2140.6280.47463.21812.3736.970371.09014840.09624.225المنطقة العربية

0.1370.4860.43067.46813.9888.515442.58617296.96225.128شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.1190.2930.28368.43615.96311.661493.21834984.04117.144أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
0.1630.5010.51466.02714.7468.703413.62914818.43834.708الكاريبي



91
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

....0.0850.71....0.380هايتي1

..0.072183.412..0.3980.073جمهورية أفريقيا الوسطى2

1.804-33.198..0.3760.1390.074..جمهورية الكونغو الديمقراطية3

1.311-0.5110.4450.2380.5250.7126.930اليمن4

..56.888..0.047..0.199..تشاد5

..0.0500.7942.524..0.3510.295بوروندي6

1.153-22.323..0.5070.2690.038..ليبريا7

0.784-0.2410.3140.3430.0130.740.145توغو8

1.249-0.3390.2080.2500.0500.755.274موزامبيق9

0.929-0.5120.3460.3140.1791.736.408زمبابوي10

جدول المرفق 3. المؤشرات الفرعية للمدخالت لدليل تحدي التنمية البشرية المعدل حسب الجودة

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 سنوات العمر

 الصحي
المتوقع

 دليل تحدي
 التعليم

 المعدل حسب
الجودة

 دليل تحدي
 الدخل المعدل
حسب الجودة

 سنوات العمر
 الصحي المتوقع

عند الوالدة

 سنوات
 الدراسة

المتوقعة

 متوسط
 سنوات
الدراسة

 نتائج االختبارات
*المنسقة

 نصيب الفرد من
 الدخل القومي

اإلجمالي

 التفاوت
 في الدخل

 بالنسبة
 لدليل التنمية

* البشرية

المناطق

0.1520.2040.28366.63816.29013.400514.09462243.79926.169أمريكا الشمالية

0.2640.6330.48960.47811.8086.462389.6176530.07318.396جنوب آسيا

0.3470.7150.63655.91510.1915.634351.3343680.23227.550أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.2030.5270.45863.83213.2408.147419.87216660.31823.594العالم

مالحظة: *وضعت قيمة البيانات المحتسبة من اإلسكوا باللون األحمر.
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

1.420-....0.2160.165....الكونغو11

0.844-..0.3312.2254.03..0.772تركمانستان12

..32.948......0.379..ليسوتو13

0.618-42.060..0.2980.3760.163..زامبيا14

1.432-0.3000.2610.2140.0830.347.149غينيا15

1.006-39.812..0.3160.2990.181..مدغشقر16

....1.2871.46....0.641الجمهورية العربية السورية17

1.601-44.834..0.2770.1800.088..الكاميرون18

0.490-37.827..0.3330.4020.140..مالي19

....0.4076.74....0.695السودان20

..0.2780.548.790..0.4340.249أفغانستان21

1.897-....0.1210.449....نيجيريا22

0.495-42.659..0.2940.4010.095..أوغندا23

0.079-0.5750.4490.4840.3292.126.596مملكة إسواتيني24

1.140-..0.86..0.272....جمهورية فنزويال البوليفارية25

جمهورية الو الديمقراطية 26
0.628-0.5740.5070.3750.4951.522.337الشعبية

1.705-50.030....0.2410.159..أنغوال27

..0.0430.3136.337..0.2560.346النيجر28
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.680-0.5440.2830.3640.9620.6344.077باكستان29

1.088-0.7810.5070.2822.1034.6722.301طاجيكستان30

0.658-..0.3680.0460.33..0.267إثيوبيا31

1.463-..0.2071.8943.7..0.752ليبيا32

..27.522..0.025..0.438..سيراليون33

1.026-34.278..0.3660.2950.171..موريتانيا34

1.678-35.522....0.3540.164..بابوا غينيا الجديدة35

..39.197..0.048..0.322..بنن36

..0.2241.429.375..0.5110.417جيبوتي37

0.547-39.722..0.3170.3910.065..بوركينا فاسو38

....0.8541.3....0.601العراق39

0.836-..0.3330.9540.93..0.578نيكاراغوا40

0.561-0.4600.3010.3880.1930.941.704كمبوديا41

0.093-50.633..0.2370.4810.014..جمهورية تنزانيا المتحدة42

....1.71........غيانا43

0.961-41.822..0.3000.3080.231..كوت ديفوار44

1.121-0.3160.1890.2760.0171.358.679مالوي45

0.665-0.5110.4620.3670.5980.6425.598هندوراس46
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

..0.5950.320.907..0.4420.529نيبال47

..0.1021.136.138..0.4320.348غامبيا48

0.883-0.5170.4090.3230.4970.7930.055بنغالديش49

0.455-0.2620.262..0.5390.409..غواتيماال50

0.061-0.6060.4880.4880.8211.4323.679مصر51

0.411-0.7750.5190.4182.3743.9821.507أوزبكستان52

0.023-30.332..0.4060.4950.800..جنوب أفريقيا53

..59.509..0.123..0.184..رواندا54

0.6400.7140.5610.9261.8911.9230.305البحرين55

0.706-0.6470.4260.3591.1531.728.525الجمهورية اإلسالمية اإليرانية56

0.974-0.5570.4780.3050.6201.0424.360ميانمار57

0.339-30.651..0.4030.4320.196..كينيا58

1.428-....0.2140.356....غابون59

0.878-0.8400.4050.3242.859730.383منغوليا60

0.431-25.092....0.4680.414..ناميبيا61

..26.565..0.165..0.450..فانواتو62

1.367-0.8200.6290.2273.4464.8215.430أذربيجان63

0.627-36.318..0.3470.3750.071..السنغال64
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

..1.1313.0513.393..0.6980.675سورينام65

0.7570.5980.6342.1623.4916.9270.670البوسنة والهرسك66

0.5020.3810.6080.7590.4832.7500.539الهند67

..0.3162.931.158..0.6010.397سان تومي وبرينسيبي68

0.798-0.4300.4410.3400.1270.927.246غانا69

0.482-23.713..0.4870.4040.527..بوتسوانا70

1.043-0.6430.5820.2921.5901.2717.798دولة بوليفيا المتعددة القوميات71

0.7800.4700.5072.2134.4124.9890.037قيرغيزستان72

0.7230.6650.6352.3782.2313.8150.673المملكة العربية السعودية73

0.6260.4460.5271.5661.0626.8950.134السلفادور74

مستوى متوسط من تحديات التنمية

0.703-0.7230.8110.3592.6462.048.881الكويت75

..0.4061.7434.669..0.5730.362بوتان76

0.593-0.8510.5490.3813.9806.0619.639كازاخستان77

0.481-0.6720.7830.4041.9251.499.674ُعمان78

0.7590.6080.7681.8654.0216.4271.341الصين79

1.307-0.6900.4790.2391.8331.924.320الجزائر80

0.550-..0.3901.2770.83..0.589باراغواي81
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.7290.6990.5712.0122.7312.4830.354لبنان82

0.9220.5560.6785.19110.8319.2330.888بيالروس83

0.9929.0840.675..0.4200.635..الفلبين84

0.563-0.5900.4470.3870.9141.126.801المغرب85

0.7010.5400.5431.8822.1120.2230.214البرازيل86

0.038-0.8780.5230.4924.0148.1621.259االتحاد الروسي87

0.053..0.5112.6503.03..0.759ترينيداد وتوباغو88

1.106-0.8890.8010.2797.9545.329.160كوبا89

0.6490.4500.7582.324126.5521.288المكسيك90

..21.074..0.781..0.526..كابو فيردي91

0.180-0.6520.5610.4641.5271.4418.923الجمهورية الدومينيكية92

0.6610.5390.5290.8282.620.2770.145فييت نام93

16.6381.169..0.6040.7340.445..تايلند94

0.309-0.6760.7070.4382.6941.212.168قطر95

0.181-0.8100.5790.4642.4845.6617.923جمهورية مولدوڤا96

0.7230.5970.6281.8142.7516.9780.640تركيا97

0.8490.6860.5742.9927.4612.9800.368أوكرانيا98

0.974-0.6700.4800.3052.0371.3924.262إكوادور99



97
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.4940.5960.5030.2740.9917.0350.016إندونيسيا100

....0.8602....0.640فيجي101

..10.163..1.038..0.766.. ملديف102

0.8260.6540.6333.1135.5914.2930.667صربيا103

0.356-0.6960.5160.4290.8933.621.737سري النكا104

0.7980.6400.5142.8744.3714.9130.068مقدونيا الشمالية105

0.579-0.5830.4720.3840.4551.7824.794جامايكا106

0.8680.6330.6114.0337.2715.2070.555بلغاريا107

0.806-0.6490.5890.3391.3051.5917.387بيرو108

0.6860.4930.5202.0341.6823.3020.100كولومبيا109

0.392-0.7950.6290.4222.9144.215.419أرمينيا110

....2.3763.93....0.774الجبل األسود111

0.240-0.6940.5120.4521.5692.2521.962بنما112

0.6770.5990.5671.2832.1816.8720.335تونس113

0.8200.5540.7182.2576.8419.3351.088رومانيا114

0.318-0.6980.5860.4361.2162.8917.573ألبانيا115

0.6430.5680.5341.3951.418.5370.170األردن116

0.6630.7210.7061.5361.6211.6561.029ماليزيا117



98
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.211-..0.4584.0014.95..0.833األرجنتين118

0.039-0.8130.8070.4925.9972.898.982جورجيا119

0.012-0.6790.4760.4982.3711.3624.523اإلمارات العربية المتحدة120

..2.1213.614.488..0.7580.649سيشيل121

0.8490.7470.8323.231710.7671.662هنغاريا122

..5.8913.992....0.661..بربادوس123

0.8230.7660.7202.4156.6410.1811.099بولندا124

0.8210.6730.6743.0005.4913.5060.870كرواتيا125

0.173-0.7550.6130.4652.1943.416.198موريشيوس126

0.8360.6260.7833.4665.7815.5391.413سلوفاكيا127

0.7700.7400.5053.9562.4811.0190.025أوروغواي128

مستوى منخفض من تحديات التنمية

0.6240.7060.5671.3761.1512.2050.334كوستاريكا129

0.182-0.7160.5820.4642.2942.1217.794شيلي130

0.8290.7250.6413.1895.7211.5370.705التفيا131

0.8720.6720.6714.7356.6913.5170.857ليتوانيا132

1.803..0.8614.0196.66..0.860تشيكيا133

0.8400.7930.5225.4044.29.3800.108اليونان134



99
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى منخفضًا من تحديات التنمية

0.7490.6560.8102.5882.7714.1991.548الواليات المتحدة135

0.8030.6650.8233.0014.4913.8021.617سلوفينيا136

0.8190.7310.6933.4554.7611.3120.964إستونيا137

0.7920.7260.7883.9503.1711.4811.440إيطاليا138

0.8720.6110.9212.30411.9816.2872.106جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية(139

0.8140.7020.6604.9403.3912.3530.801البرتغال140

..3.8893.1310.144..0.7890.767آيسلندا141

0.7770.7100.7403.4632.9912.0711.201إسرائيل142

0.7480.7100.5371.9513.4312.0390.183قبرص143

0.646..0.6292.3112.6..0.735كندا144

..2.8604.6712.939..0.8030.687مالطة145

0.7830.6820.6663.8112.9713.1320.829إسبانيا146

0.531-..0.3943.5673.84..0.802أستراليا147

0.7300.6450.8702.2942.4814.6941.851سنغافورة148

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

..2.9054.818.303..0.8070.833لكسمبرغ149

0.8270.7320.7353.0685.7611.2771.177بلجيكا150

1.373..0.7753.2386.06..0.836فرنسا151



100
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.8840.6240.9852.41213.1115.6612.427اليابان152

0.7670.6400.5263.3832.7414.9160.129نيوزيلندا153

0.8870.7710.8615.1237.4210.0171.806النمسا154

0.7470.6350.8012.7562.5715.1331.507المملكة المتحدة155

0.7900.7170.6963.5473.4111.8060.980هولندا156

0.8800.7030.9174.1948.0612.3032.087ألمانيا157

0.8090.6690.8093.8123.9713.6671.546فنلندا158

1.360..0.7723.2322.96..0.771أيرلندا159

0.7650.7050.8403.9842.3412.2331.698السويد160

0.7780.8220.5872.6983.688.5940.436النرويج161

0.7750.7480.7194.0102.610.7371.094الدانمرك162

0.8320.7740.9334.2474.699.9292.166سويسرا163

بلدان أو أقاليم أخرى

..............ساموا األمريكية

..10.498..3.333..0.756..أندورا

..3.0112.406....0.701..أنتيغوا وبربودا

..............أروبا

..2.3082.8319.449..0.7430.552جزر البهاما



101
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

بلدان أو أقاليم أخرى

..0.5661.2219.783..0.5650.547بليز

..............برمودا

..11.617......0.722..جزر فرجن البريطانية

..1.7812.769.895..0.7220.775 بروني دار السالم

..15.747......0.622..جزر كايمان

..............جزر القناة اإلنكليزية

..28.058..0.272..0.432..جزر القمر

..............كوراساو

..3.813.077....0.683..دومينيكا

..23.227......0.494..غينيا االستوائية

..0.0630.738.741..0.3560.325إريتريا

..............ُجُزر فارو

..............بولينزيا الفرنسية

..14.170......0.657..جبل طارق

..............غرينالند

..3.5816.351....0.610..غرينادا

..............غوام

......0.127......غينيا – بيساو



102
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

بلدان أو أقاليم أخرى

..13.348......0.676..هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة – الصين(

..............آيل أوف مان 

..0.2041.8625.489..0.5290.463كيريباس

..3.70113.220.300..0.9150.538جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

..............كوسوفو

..7.802......0.853..ليختنشتاين

..13.498......0.673..منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة )الصين(

......0.423......جزر مارشال

..19.711......0.548..واليات ميكرونيزيا الموحدة

..7.50713.811.385..0.9710.729موناكو

..40.178..1.346..0.313..ناورو

..............كاليدونيا الجديدة

..............جزر ماريانا الشمالية

......1.421......باالو

..24.453......0.477..دولة فلسطين

..............قطاع غزة )فلسطين(

..............الضفة الغربية )فلسطين(

..13.536......0.672..بورتوريكو



103
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

بلدان أو أقاليم أخرى

..2.6762.313.873..0.7350.664سانت كيتس ونيفس

..2.6811.4114.739..0.6910.644سانت لوسيا

..4.3214.393....0.652..سانت فنسنت وجزر غرينادين

......0.345......ساموا

..6.1093.86.931..0.8390.892سان مارينو

..............سانت مارتن )الجزء الهولندي(

..0.1941.425.410..0.5000.464جزر سليمان

....0.0230.87....0.303الصومال

..46.750......0.263..جنوب السودان

.............. سانت مارتن )الجزء الفرنسي(

..............مقاطعة تايوان الصينية

..26.949..0.695..0.445..تيمور الشرقية

..21.633..0.540..0.517..تونغا

..17.692......0.584..جزر تركس وكايكوس

..15.576..0.917..0.626..توفالو

..............جزر فرجن )الواليات المتحدة(

المناطق

0.361-0.6390.5190.4281.1642.10922.251المنطقة العربية

0.7210.5900.7111.5883.99117.6521.056شرق آسيا والمحيط الهادئ



104
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألدلة

 دليل قدرةالبلد
 النظام
الصحي

 دليل نسبة التالمذة
إلى المعلمين

 دليل التعقيد
االقتصادي الموحد

 عدد األطباء
 لكل 1,000

شخص

 عدد أسّرة
 المستشفيات
 لكل 1,000

شخص

 نسبة التالمذة
 إلى المعلمين
 في المرحلة

االبتدائية

 دليل التعقيد
االقتصادي

المناطق

0.8170.6400.6653.3725.41915.4550.824أوروبا وآسيا الوسطى

0.6840.5230.5242.1621.84921.6440.121أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

0.7480.6560.7912.5592.75214.1991.455أمريكا الشمالية

0.5150.3750.5410.7660.61033.6410.203جنوب آسيا

1.061-0.3210.3210.2880.2080.64540.414أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.6500.5030.5831.4792.69924.5640.415العالم

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

0.4160.7820.31.379.7921.805هايتي1

0.2190.8780.12.555.0512.185جمهورية أفريقيا الوسطى2

0.5080.77601.9913.8422.350جمهورية الكونغو الديمقراطية3

0.0900.8230.41.12.0417.710اليمن4

0.1510.8510.11.543.5314.868تشاد5

0.3260.78101.587.721.929بوروندي6

0.5100.7870.31.5813.621.261 ليبيريا7

0.4830.8360.42.511.2616.360توغو8

0.4890.7190.31.9811.4828.094موزامبيق9

0.4800.7750.83.2211.0222.474زمبابوي10

جدول المرفق 4. األبعاد والمؤشرات الفرعية لدليل تحدي االستدامة البيئية



105
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

0.3020.8190.62.26.9418.071الكونغو11

0.7270.55013.721.5313.3345.047تركمانستان12

0.3940.8821.311.398.0411.766ليسوتو13

0.3740.7900.33.488.5820.997زامبيا14

0.2400.8140.32.285.5218.619غينيا15

0.3300.7790.20.847.8222.065مدغشقر16

0.2150.5531.73.384.4844.740الجمهورية العربية السورية17

0.1940.8640.31.924.4513.603الكاميرون18

0.2170.8050.24.624.7619.510مالي19

0.2100.7920.54.984.4820.753السودان20

0.0770.8000.31.221.7520.050أفغانستان21

0.2920.8610.72.76.6313.926نيجيريا22

0.4320.7430.12.5310.125.659أوغندا23

0.2330.8241.19.574.4517.580مملكة إسواتيني24

0.3270.5354.87.266.0246.512جمهورية فنزويال البوليفارية25

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.2960.7282.77.535.7627.151جمهورية الو الديمقراطية الشعبية26

0.1470.7961.13.353.0120.371أنغوال27

0.2270.8290.13.25.1717.145النيجر28

0.2140.8541.13.194.6314.641باكستان29

0.2270.7930.63.7520.739طاجيكستان30

0.3310.7480.10.757.8925.150إثيوبيا31

0.4070.5448.13.97.4745.636ليبيا32

0.2480.8090.16.355.3619.062سيراليون33



106
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.1530.8000.62.53.3520.021موريتانيا34

0.2070.7160.92.584.5728.356بابوا غينيا الجديدة35

0.2740.7970.64.416.0520.274 بنن36

0.0970.7990.72.312.0220.147جيبوتي37

0.2060.8040.23.954.5719.554بوركينا فاسو38

0.3370.6055.32.756.5839.508العراق39

0.2130.5980.94.324.5340.235نيكاراغوا40

0.2300.6950.63.625.0830.503كمبوديا41

0.2630.7260.21.386.1927.439جمهورية تنزانيا المتحدة42

0.4950.6653.1118.075.1933.532غيانا43

0.1470.8060.30.943.4519.403كوت ديفوار44

0.1980.7350.11.24.6726.458مالوي45

0.2150.66613.994.5933.426هندوراس46

0.2800.7900.32.786.4321.003نيبال47

0.1330.7860.32.322.9621.436غامبيا48

0.1130.7760.52.362.4522.409بنغالديش49

0.2010.6921.13.874.2530.789غواتيماال50

0.1900.6622.44.833.5833.774مصر51

0.4150.7032.86.038.7229.674أوزبكستان52

0.4350.6898.18.467.731.083جنوب أفريقيا53

0.1750.7560.13.113.9324.438رواندا54

0.5990.50819.814.388.2249.194البحرين55

0.5240.5178.814.059.0848.338الجمهورية اإلسالمية اإليرانية56

0.1620.7540.51.433.6924.603ميانمار57
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.2370.7430.42.995.3625.737كينيا58

0.3160.7212.54.466.5927.863غابون59

0.4100.7248.913.866.3727.606منغوليا60

0.1950.7751.78.193.5322.484ناميبيا61

0.1910.7330.57.593.7726.711فانواتو62

0.2380.6733.76.264.2632.718أذربيجان63

0.1660.7960.72.443.6420.358السنغال64

0.2570.6343.114.174.0836.587سورينام65

0.3770.5616.510.176.5243.875البوسنة والهرسك66

0.2190.83724.64.3816.327الهند67

0.1750.7130.65.913.5428.661سان تومي وبرينسيبي68

0.1290.7990.63.572.6720.071غانا69

0.2930.798334.112.9920.209بوتسوانا70

0.2070.64125.53435.921دولة بوليفيا المتعددة القوميات71

0.2950.6631.68.655.8833.734قيرغيزستان72

0.4660.52818.412.395.5847.248المملكة العربية السعودية73

0.1700.5751.16.273.2742.484السلفادور74

مستوى متوسط من تحديات التنمية

0.7130.42723.746.466.8257.286الكويت75

0.4030.7021.610.378.2829.794بوتان76

0.5320.59217.618.136.7940.809كازاخستان77

0.5040.56613.910.47.7543.355ُعمان78

0.4170.582720.886.341.757الصين79

0.2660.4963.73.095.2650.446الجزائر80
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.2120.5321.115.133.446.817باراغواي81

0.2360.4693.515.443.3653.054لبنان82

0.3310.4416.90.436.355.909بيالروس83

0.1430.6591.34.42.7734.070الفلبين84

0.1630.6671.83.863.1733.271المغرب85

0.2550.5032.217.373.9349.676البرازيل86

0.4950.47011.79.938.1252.986االتحاد الروسي87

0.7730.45431.35.5719.5254.567ترينيداد وتوباغو88

0.1290.4952.57.761.8250.512كوبا89

0.2000.5253.89.83347.525المكسيك90

0.1580.6961.28.572.7330.407كابو فيردي91

0.1320.6392.36.572.0536.080الجمهورية الدومينيكية92

0.2730.5942.212.664.8240.644فييت نام93

0.2900.5164.214.964.5348.388تايلند94

0.5910.4313813.236.9156.857قطر95

0.2380.5441.33.785.0945.563جمهورية مولدوڤا96

0.2240.4875.216.152.5951.308تركيا97

0.4130.5105.112.147.5149.044أوكرانيا98

0.1960.4982.510.953.150.242إكوادور99

0.1780.7102.36.253.1828.985إندونيسيا100

0.1360.6532.47.232.0534.717فيجي101

0.1950.520314.522.5947.952ملديف102

0.3400.5225.216.685.347.801صربيا103

0.0980.5791.14.111.7642.092سري النكا104
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى متوسطًا من تحديات التنمية

0.2240.5643.513.773.2543.629مقدونيا الشمالية105

0.2300.5452.87.94.1345.539جامايكا106

0.3210.4976.312.824.9750.318بلغاريا107

0.1620.5491.79.592.645.124بيرو108

0.1550.450210.662.2754.952كولومبيا109

0.1930.5651.98.153.4443.546أرمينيا110

0.2830.5333.226.653.4446.674الجبل األسود111

0.1130.4962.68.041.3950.390بنما112

0.2110.5082.76.313.8549.169تونس113

0.2100.5003.816.942.5350.035رومانيا114

0.1640.5551.611.392.5144.474ألبانيا115

0.2110.4142.46.733.8958.558األردن116

0.3670.4468.124.154.5155.366ماليزيا117

0.2400.3984.414.673.3160.192األرجنتين118

0.2200.6132.69.123.8338.714جورجيا119

0.6000.44821.349.574.3955.221اإلمارات العربية المتحدة120

0.2760.4926.722.332.8650.813سيشيل121

0.2630.4595.114.853.6954.115هنغاريا122

0.2450.3934.511.073.7660.654بربادوس123

0.3430.4119.124.543.6758.862بولندا124

0.2400.3884.5163.1661.237كرواتيا125

0.2110.4003.820.812.1759.984موريشيوس126

0.3830.3576.635.284.1664.338سلوفاكيا127

0.2970.323237.72.9767.711أوروغواي128
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى منخفضًا من تحديات التنمية

0.1340.3951.68.262.160.497كوستاريكا129

0.2660.3664.617.543.663.435شيلي130

0.2700.4203.723.153.3658.003التفيا131

0.3300.3684.836.323.2163.238ليتوانيا132

0.3720.3179.923.044.3268.274تشيكيا133

0.2970.194725.792.9680.631اليونان134

0.4930.17216.632.484.6682.754الواليات المتحدة135

0.3180.3116.923.723.6868.910سلوفينيا136

0.5030.27014.829.585.6272.983إستونيا137

0.2460.1455.621.892.4785.513إيطاليا138

0.4730.18612.928.575.4781.415جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية(139

0.2340.166518.652.6383.368البرتغال140

0.7530.01910.834.7912.9898.098آيسلندا141

0.2840.1647.723.882.6683.584إسرائيل142

0.2900.1856.327.542.7881.482قبرص143

0.5830.08315.334.946.8791.664كندا144

0.1990.1393.626.521.3686.086مالطة145

0.2690.1325.724.132.7786.829إسبانيا146

0.5270.08416.943.354.3391.638أستراليا147

0.4370.1507.176.12.8784.973سنغافورة148

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.5030.07415.9105.562.3592.637لكسمبرغ149

0.3430.1408.724.13.885.999بلجيكا150

0.2830.0855.222.463.3891.471فرنسا151
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

رالبلد  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.3390.0979.125.933.4390.280اليابان152

0.3450.1207.324.464.1688.034نيوزيلندا153

0.3270.1207.732.92.7987.988النمسا154

0.2460.0835.622.712.3891.732المملكة المتحدة155

0.3380.0909.527.673.1490.960هولندا156

0.3020.1049.122.992.8489.572ألمانيا157

0.4560.0078.536.145.3599.267فنلندا158

0.2250.0588.121.461.4194.189أيرلندا159

0.3330.0164.132.243.8598.405السويد160

0.3850.0158.337.883.5398.546النرويج161

0.2510.0836.124.62.1991.685الدانمرك162

0.2440.0504.332.111.7195.010سويسرا163

بلدان أو أقاليم أخرى

............ساموا األمريكية

92.397....0.0766.1..أندورا

0.2430.4455.912.543.2455.511أنتيغوا وبربودا

..3.44..8.4....أروبا

0.2360.4694.720.212.6153.146جزر البهاما

0.2750.5971.57.795.5240.321بليز

71.186....0.2889.5..برمودا

......7.2....جزر فرجن البريطانية

0.4700.26018.519.984.9173.996بروني دار السالم

..1.99..8.7....جزر كايمان

............جزر القناة اإلنكليزية
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

ر  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

بلدان أو أقاليم أخرى

3.0727.264..0.7270.3..جزر القمر

..17.53..33.8....كوراساو

3.6246.834..0.5322.5..دومينيكا

1.7527.576..0.7244.3..غينيا االستوائية

0.2040.8450.26.224.2915.485إريتريا

......13.1....ُجُزر فارو

......2.8....بولينزيا الفرنسية

......18.8....جبل طارق

70.513....0.2959.1..غرينالند

2.9246.302..0.5372.4..غرينادا

............غوام

10.8215.137..0.8490.2..غينيا – بيساو

..1.42..5.9....هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة – الصين(

............آيل أوف مان 

6.2922.944..0.7710.6..كيريباس

..1.21.015.77..0.254جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

......5.0....كوسوفو

......4.0....ليختنشتاين

..0.74..3.4....منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة )الصين(

11.0332.565..0.6742.6..جزر مارشال

6.0930.761..0.6921.3..واليات ميكرونيزيا الموحدة

89.331......0.107..موناكو

3.5242.092..0.5794.7..ناورو

......19.3....كاليدونيا الجديدة
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

ر  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

بلدان أو أقاليم أخرى

............جزر ماريانا الشمالية

11.0256.927..0.43113.2..باالو

3.7543.176..0.5680.7..دولة فلسطين

............قطاع غزة )فلسطين(

............الضفة الغربية )فلسطين(

..0.43........بورتوريكو

2.4154.740..0.4534.6..سانت كيتس ونيفس

2.3347.788..0.5222.3..سانت لوسيا

3.2644.105..0.5592.0..سانت فنسنت وجزر غرينادين

0.2140.5761.37.894.1142.399ساموا

90.292......0.097..سان مارينو

..9.34........سانت مارتن )الجزء الهولندي(

5.4720.414..0.7960.3..جزر سليمان

25.788..0.7420.02.33..الصومال

19.025..0.8100.21.64..جنوب السودان

............سانت مارتن )الجزء الفرنسي(

59.215......0.408..مقاطعة تايوان الصينية

0.9428.871..0.7110.4..تيمور الشرقية

3.6743.628..0.5641.3..تونغا

..4.03..5.9....جزر تركس وكايكوس

3.6841.428..0.5861.0..توفالو

............جزر فرجن )الواليات المتحدة(

المناطق

0.2570.6245.06.5584.41937.583المنطقة العربية
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

ر  دليل تحدي تغيُّ
 المناخ وكفاءة

استخدام الطاقة

 دليل تحدي الصحة
البيئية

 نصيب الفرد من
 انبعاثات ثاني

أكسيد الكربون

 نصيب الفرد من
بصمة المواد

 كثافة
 الطاقة

 لكل وحدة
 من الناتج
 المحلي

اإلجمالي

الصحة البيئية

المناطق

0.3540.5616.018.0015.32743.921شرق آسيا والمحيط الهادئ

0.3310.3187.218.5044.44868.230أوروبا وآسيا الوسطى

0.2260.5132.812.4923.61048.709أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

0.5020.16316.532.7344.88983.675أمريكا الشمالية

0.2190.8152.04.5634.39818.486جنوب آسيا

0.3090.7860.82.8037.14821.354أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

0.3020.6074.612.1865.01939.293العالم

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

2.034-0.6571.205-1.465-1.0250.1830.8220.652-0.5910.909هايتي1

2
جمهورية 

أفريقيا 
الوسطى

0.5950.839-1.1590.2890.590-0.543-1.5190.5640.216-1.690

3
جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية
0.5700.840-0.4700.270-0.446-0.234-1.2710.2521.438-1.693

2.308-1.7440.480-1.496-1.044-1.419-1.8750.129-0.7400.965اليمن4

1.460-0.8921.375-2.362-0.111-1.381-0.7850.249-0.6440.793تشاد5

1.259-0.591-0.7080.110-0.259-2.431-0.5430.269-0.6570.752بوروندي6

1.410-0.0631.8261.712-0.3840.7820.8210.6250.6560.320ليبريا7

0.691-0.3181.346-0.602-0.855-0.918-0.0540.294-0.5850.636توغو8

0.724-0.6101.0280.375-0.0680.5240.1310.688-0.4880.643موزامبيق9

1.251-0.5741.118-0.829-0.9620.7051.5780.278-0.4860.750زمبابوي10

جدول المرفق 5. األبعاد والمؤشرات الفرعية لدليل تحدي الحوكمة
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تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى مرتفع جدًا من تحديات التنمية

1.435-0.3310.5970.627-1.109-1.1600.3390.471-0.5700.788الكونغو11

1.158-1.988-2.042-1.779-1.4381.077-1.2340.128-0.7630.731تركمانستان12

0.912-0.3160.6811.4470.8582.0660.7650.4400.8511.724ليسوتو13

0.768-0.0930.9300.908-1.862-0.1040.3462.345-0.5040.652زامبيا14

0.894-1.2900.4861.625-1.8870.590-0.0760.240-0.5670.678غينيا15

1.002-0.5790.4300.887-0.1060.387-0.0650.516-0.5020.700مدغشقر16

الجمهورية 17
1.729-1.454-2.476-2.181-1.7100.110-1.3100.039-0.8060.847العربية السورية

0.883-0.0440.477-1.743-0.417-1.548-0.5820.6750.1700.489الكاميرون18

1.154-0.3221.1041.380-0.081-0.449-0.4350.7311.0780.645مالي19

1.486-0.2951.0632.310-0.5280.173-0.1580.382-0.4800.798السودان20

1.523-0.3521.2501.628-1.7650.089-0.2990.196-0.5520.806أفغانستان21

1.029-0.7911.0551.052-0.3930.7051.2390.6870.7091.346نيجيريا22

0.577-0.2050.7460.368-0.398-0.4840.6130.3640.5460.789أوغندا23

مملكة 24
0.769-0.265-0.6300.021-0.4930.888-0.3160.558-0.5400.652إسواتيني

25
جمهورية 

فنزويال 
البوليفارية

0.7620.858-1.8810.157-1.782-1.926-2.514-1.2150.332-1.780

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

26
جمهورية الو 
الديمقراطية 

الشعبية
0.6580.652-0.4900.242-0.9630.163-0.324-0.751-1.169-0.766

1.182-0.5310.234-0.110-0.5110.7360.0360.5340.6270.857أنغوال27

0.617-0.3360.6211.6370.6761.3110.4591.0211.0312.226النيجر28

0.546-1.7941.5731.598-0.773-0.8570.2831.351-0.5200.607باكستان29

0.710-0.364-1.422-1.139-0.139-1.986-2.0040.204-0.7320.640طاجيكستان30



116
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.552-0.2300.3021.6850.329-0.713-0.4480.6080.5210.695إثيوبيا31

2.009-0.0280.958-2.532-2.3850.1011.0410.975-0.6290.904ليبيا32

1.016-0.2500.7031.5320.8231.0961.2601.4082.5092.493سيراليون33

0.772-0.0200.3261.438-0.3890.685-0.1060.312-0.5170.653موريتانيا34

بابوا غينيا 35
0.847-0.9820.4080.784-0.053-0.4720.6680.3470.6470.716الجديدة

0.264-0.0170.8010.0691.0071.6420.2570.974-0.4090.550بنن36

0.677-1.4030.3520.0780.7350.352-0.4990.6330.2540.614جيبوتي37

0.670-0.3110.6322.4090.4501.5560.8520.6832.2962.356بوركينا فاسو38

1.327-0.2990.654-1.813-0.4690.3150.6540.178-0.5770.766العراق39

0.714-1.7750.102-1.327-1.349-2.009-1.6980.261-0.7380.641نيكاراغوا40

0.419-0.4140.566-1.403-1.328-2.126-1.2370.299-0.6750.581كمبوديا41

جمهورية تنزانيا 42
0.773-0.3710.6530.9720.7441.7810.8460.6130.7410.906المتحدة

0.438-0.3830.5850.7520.7020.1231.7820.5651.0711.144غيانا43

0.481-1.4210.5700.4761.0981.723-0.4460.5940.5680.563كوت ديفوار44

0.794-0.2850.6572.0860.7562.0630.8880.6251.6582.002مالوي45

0.596-0.1660.7160.897-1.126-0.848-0.8140.344-0.5740.617هندوراس46

0.944-0.3120.6880.8110.7951.6061.2980.6401.4302.067نيبال47

0.672-0.3680.6331.0110.8731.1810.3140.9670.1871.367غامبيا48

0.788-2.0200.6021.137-0.6430.268-0.9260.285-0.5810.656بنغالديش49

0.687-0.3520.9080.698-1.163-0.5260.6360.3650.3220.703غواتيماال50

0.545-0.275-1.324-1.425-0.7360.519-0.7900.525-0.6160.607مصر51

0.507-1.252-0.1000.031-0.5700.420-0.5560.5990.1710.561أوزبكستان52



117
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.3420.4351.1170.8941.1221.1700.7440.8481.0180.299جنوب أفريقيا53

0.1030.342-0.0260.152-0.4750.4260.5110.5480.1761.954رواندا54

1.6390.429-0.641-1.348-2.185-1.198-0.5500.304-0.7190.409البحرين55

56
الجمهورية 
اإلسالمية 

اإليرانية
0.5390.6970.2560.5500.8400.1000.389-0.706-0.888-0.989

0.997-0.3870.6980.4740.6901.2821.1670.8730.4861.335ميانمار57

0.354-0.3710.5681.2580.6931.5080.8771.0850.6610.969كينيا58

0.910-1.7540.1531.7511.7191.542-0.3450.6812.1990.847غابون59

0.344-0.4160.5660.4910.7280.7400.2161.1050.7640.566منغوليا60

0.0371.0120.050-0.3270.4861.6470.8001.4851.8352.422ناميبيا61

0.461-0.3060.5901.3250.8402.0061.8290.8951.5530.644فانواتو62

0.170-0.615-1.640-1.114-1.579-0.959-0.8250.244-0.7180.531أذربيجان63

0.2810.4942.4690.8621.0581.2540.6590.9552.3480.011السنغال64

0.539-0.0720.8861.157-0.122-0.4010.6050.4860.7371.712سورينام65

البوسنة 66
0.975-1.2260.2750.910-0.611-0.4890.6940.5480.6080.656والهرسك

0.2470.3910.5591.0620.387-0.4210.4171.1380.6650.872الهند67

سان تومي 68
0.645-0.3530.6271.4720.7881.2130.7251.6991.0730.426وبرينسيبي

0.153-0.6550.7871.379-0.2960.5272.4710.9051.9171.819غانا69

0.2750.4442.2550.8511.0352.0541.9121.6100.8750.257بوتسوانا70

71
دولة بوليفيا 

المتعددة 
القوميات

0.4830.6100.2990.4740.2580.040-0.0070.5621.097-0.562

0.540-0.4620.6060.5590.5830.2441.0520.1080.3930.373قيرغيزستان72

73
المملكة 

العربية 
السعودية

0.6470.466-0.6200.316-1.7511.005-0.571-0.750-0.9860.146



118
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى مرتفع من تحديات التنمية

0.356-1.2691.386-0.420-0.455-0.9440.2790.396-0.5980.568السلفادور74

مستوى متوسط من تحديات التنمية

0.158-0.4190.5281.6760.7820.7980.2820.0110.1460.260الكويت75

0.2860.4201.2130.8622.2751.7521.8741.7810.4260.373بوتان76

0.3800.156-0.122-0.234-0.3380.589-0.0870.646-0.5240.464كازاخستان77

0.9670.142-0.216-0.3551.9970.855-0.4740.4670.3290.752ُعمان78

1.4970.648-0.148-0.629-0.9570.3531.0140.731-0.5990.364الصين79

0.526-0.911-0.370-1.250-0.052-0.502-0.5650.6030.2780.649الجزائر80

0.466-0.4550.5910.4590.7450.6480.2290.0380.2960.107باراغواي81

1.170-0.6900.2692.048-0.2520.5790.7140.145-0.4610.734لبنان82

0.729-1.9590.840-0.835-1.047-1.664-1.8530.317-0.7000.644 بيالروس83

0.7310.6291.3730.061-0.0201.256-0.6370.704-0.4500.484الفلبين84

0.030-0.3170.6000.955-0.3950.5020.2240.8871.0850.706المغرب85

0.447-0.4280.5870.0150.6420.9570.7310.1480.4311.461البرازيل86

0.7490.2130.033-0.755-1.2410.773-0.6130.380-0.6030.489االتحاد الروسي87

0.2890.4591.4460.8622.2280.8140.9201.7881.3410.180ترينيداد وتوباغو88

0.168-2.152-2.007-0.893-1.0671.702-1.2070.192-0.7240.530كوبا89

0.155-0.5750.197-0.039-0.1320.546-0.0900.339-0.5670.527المكسيك90

0.3570.4461.0620.7812.2481.0910.7800.9660.3030.247كابو فيردي91

الجمهورية 92
0.331-0.1010.4643.3171.785-0.496-0.3690.5630.7410.599الدومينيكية

0.2520.7811.1300.200-0.5230.430-0.1210.542-0.4850.455فييت نام93

0.0250.7780.301-1.171-0.824-0.086-1.1530.334-0.6010.435تايلند94



119
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى متوسط من تحديات التنمية

1.2780.908-1.208-1.5941.3700.392-0.5740.3110.2200.620قطر95

جمهورية 96
0.456-0.9350.9590.8940.292-0.261-0.4570.5890.4100.761مولدوڤا

0.044-1.116-0.827-1.676-1.5571.054-1.4130.300-0.6840.505تركيا97

0.356-0.3201.3051.150-0.5540.6941.6500.332-0.4170.568أوكرانيا98

0.439-0.3080.4610.1661.594-0.4430.5851.1350.5450.648إكوادور99

0.3300.4211.6090.6060.8031.2730.6151.6192.3300.369إندونيسيا100

0.1811.3600.0820.2981.3590.302-0.4300.4350.1100.719فيجي101

0.114-0.4410.5191.3230.6031.0500.4090.0450.4840.195 ملديف102

0.2280.7570.032-0.168-0.4420.4890.7990.7420.3430.942صربيا103

0.070-0.1930.937-0.594-1.0550.214-0.5090.5100.1880.660سري النكا104

مقدونيا 105
0.1280.9560.5680.138-0.192-0.4340.4681.0470.6920.471الشمالية

0.3150.4121.1070.7211.7881.1471.1361.1172.2140.414جامايكا106

0.072-1.0140.5291.6571.008-0.3770.5111.4400.7481.209بلغاريا107

0.237-0.3610.5440.9970.5982.6050.5680.7771.8370.541بيرو108

0.0750.7300.040-0.029-0.4630.4880.0640.5621.2241.111كولومبيا109

0.124-0.3840.5211.1450.7721.0820.0340.7031.0070.795أرمينيا110

0.015-0.4060.4990.1820.7630.3881.0940.0221.2690.696الجبل األسود111

0.0070.9150.6040.2940.072-0.4250.4810.5350.7700.806بنما112

0.204-0.2460.5371.0360.8922.7521.8001.1632.4381.277تونس113

0.221-0.3880.5410.1300.7981.4820.9540.6070.5830.940رومانيا114

0.136-0.0540.5610.4711.346-0.3520.5241.2750.9061.684ألبانيا115

0.3730.4730.7190.8341.6471.0670.1000.5730.8570.115األردن116

117Malaysia0.4260.2840.5570.781-0.0180.5220.0540.4001.0861.041



120
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى متوسط من تحديات التنمية

0.217-0.4281.2710.8721.601-0.3760.5400.9960.7710.805األرجنتين118

0.3270.3360.6840.7761.7420.8481.4121.5261.4270.788جورجيا119

اإلمارات 120
0.5781.326-0.415-0.6232.7321.294-0.4480.2272.3400.522العربية المتحدة

0.2840.3921.9050.9500.8841.5771.4280.9621.5880.512سيشيل121

0.0870.6810.581-0.0440.8570.2160.2300.844-0.4400.378هنغاريا122

0.2600.3961.8500.8891.2751.5711.3732.1331.4870.489بربادوس123

0.3710.4190.6280.7411.6601.4720.7830.3451.1960.376بولندا124

0.3630.4070.9110.8531.6760.5190.6800.3691.2330.438كرواتيا125

0.3170.3201.0240.8182.0911.2680.4251.0431.7340.866موريشيوس126

0.2780.3851.4390.9612.6470.5511.3461.6500.9200.544سلوفاكيا127

0.2470.3372.3250.9211.1231.8642.1531.5301.4720.782أوروغواي128

مستوى منخفض من تحديات التنمية

0.1380.4222.4650.9622.7303.2662.6622.3462.0540.362كوستاريكا129

0.2370.2952.3730.8253.1511.5261.3831.6081.5480.989شيلي130

0.2640.3171.7500.9241.6991.3301.8422.7700.0980.882التفيا131

0.2510.2811.3330.9363.2982.0221.3201.2461.1631.059ليتوانيا132

0.2980.3010.8590.9871.9591.1131.2281.3350.9800.957تشيكيا133

0.2570.4061.8920.9731.0821.2001.1441.6262.1010.444اليونان134

الواليات 135
0.1810.2282.0660.9271.0302.3611.7743.0262.5821.319المتحدة

0.3140.2591.1990.9432.0720.9621.1160.3821.4571.166سلوفينيا136

0.1460.2232.8160.9412.8593.4113.2302.1611.2551.343إستونيا137

0.2200.4151.8110.9792.5181.1241.2791.7422.3850.400إيطاليا138

139
جمهورية 

كوريا )كوريا 
الجنوبية(

0.2480.2081.6300.9721.9581.4441.6431.6931.5311.416



121
تقرير تحديات التنمية في العالم

نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى منخفض من تحديات التنمية

0.3160.2881.3990.8602.0411.4840.9861.3850.3781.023البرتغال140

0.1770.1862.1640.9392.3021.7592.0112.3512.6661.524آيسلندا141

0.2630.2732.2390.9321.7042.5641.3810.7991.1641.096إسرائيل142

0.2190.3161.9010.9742.4631.5071.6512.1061.5250.883قبرص143

0.1930.1622.6010.9221.5832.2132.1102.8221.3981.644كندا144

0.2940.2851.4860.9011.6031.0241.0281.4561.4691.039مالطة145

0.1990.3142.4710.9771.6042.0002.7552.5181.0390.895إسبانيا146

0.2050.1671.7190.9692.2752.8183.1981.2741.5031.619أستراليا147

0.1412.335-0.514-0.3580.0211.7320.8870.5032.7032.260سنغافورة148

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.1150.1223.0710.9871.3362.2073.2753.4612.4541.842 لكسمبرغ149

0.1410.2672.8190.9912.2261.8903.0282.4882.3991.124بلجيكا150

0.2100.2422.2410.9631.5341.7772.7871.7201.9421.248فرنسا151

0.2300.1722.9330.9711.8123.0051.8411.1720.5411.596اليابان152

0.1790.1732.6530.9662.5401.8583.2282.1891.2421.589نيوزيلندا153

0.1690.1602.2630.9572.0962.2322.7262.5451.9851.655النمسا154

المملكة 155
0.1710.2162.1250.9261.9962.2193.3581.7752.7871.377المتحدة

0.1710.1192.0590.9682.4132.4532.2593.1091.2851.853هولندا156

0.0290.2193.5620.9952.9283.4143.9183.5092.9401.361ألمانيا157

0.0640.1003.6340.9872.9473.5262.3933.1182.7501.949فنلندا158

0.1360.1953.2400.9791.6671.3642.7103.1422.5661.480أيرلندا159

0.1110.1473.8280.9783.3621.4503.1981.8342.8531.719السويد160

0.1090.1022.7210.9352.9492.4113.1052.4603.1781.937النرويج161

0.0700.1121.9670.9973.2243.6152.5983.5952.9951.891الدانمرك162
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المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 الترتيب
 حسب
 دليل

 تحديات
التنمية

 دليل تحديالبلد
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

مستوى منخفض جدًا من تحديات التنمية

0.0930.0853.2760.9901.8052.9863.5033.4782.0902.020سويسرا163

بلدان أو أقاليم أخرى

0.697..............0.354..ساموا األمريكية

1.826..............0.125..أندورا

0.150-..............0.526..أنتيغوا وبربودا

1.130..............0.266..أروبا

0.452..............0.404..جزر البهاما

0.646-..............0.627..بليز

1.543..............0.182..برمودا

....................جزر الغذراء البريطانية

1.438..............0.204..بروني دار السالم

1.130..............0.266..جزر كايمان

....................جزر القناة اإلنكليزية

1.593-0.2520.3621.772-0.147-1.897-0.4720.8200.4270.730جزر القمر

....................كوراساو

0.180-..............0.532..دومينيكا

1.471-0.654-1.325-1.298-1.424-0.421-1.4600.398-0.6880.795غينيا االستوائية

1.617-1.915-1.966-1.365-0.972-1.904-2.3270.085-0.8300.825إريتريا

....................ُجُزر فارو

....................بولينزيا الفرنسية

....................جبل طارق

0.799..............0.334..غرينالند

0.065-..............0.509..غرينادا

0.697..............0.354..غوام
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البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

بلدان أو أقاليم أخرى

1.432-1.0761.5001.132-0.4710.7870.5560.4430.2930.018غينيا – بيساو

هونغ كونغ )منطقة 
0.2600.7651.662-0.6861.5180.046-0.0200.785-0.4590.158إدارية خاصة – الصين(

....................آيل أوف مان 

0.136-..............0.524..كيريباس

جمهورية كوريا 
1.464-3.193-1.817-1.716-1.4880.0410.4061.554-0.7640.793الشعبية الديمقراطية 

0.319-0.4630.5610.7610.4510.6880.1210.4001.0080.556كوسوفو

1.824..............0.125..ليختنشتاين

منطقة ماكاو اإلدارية 
1.130..............0.266..الخاصة )الصين(

1.406-..............0.782..جزر مارشال

واليات ميكرونيزيا 
0.083-..............0.513..الموحدة

....................موناكو

0.076-..............0.511..ناورو

....................كاليدونيا الجديدة

....................جزر ماريانا الشمالية

0.047-..............0.505..باالو

0.644-..............0.627..دولة فلسطين

..1.2741.873-0.785-1.202..0.1410.464-....قطاع غزة )فلسطين(

الضفة الغربية 
..0.2770.1381.1711.146..0.8380.849....)فلسطين(

0.260-..............0.549..بورتوريكو

0.697..............0.354..سانت كيتس ونيفس

0.153..............0.465..سانت لوسيا
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البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

بلدان أو أقاليم أخرى

سانت فنسنت وجزر 
0.153..............0.465..غرينادين

0.523..............0.390..ساموا

....................سان مارينو

سانت مارتن )الجزء 
....................الهولندي(

0.913-..............0.681..جزر سليمان

2.094-..............0.921..الصومال

2.344-0.153-0.317-2.408-0.708-1.072-1.1390.240-0.6820.972جنوب السودان

سانت مارتن )الجزء 
....................الفرنسي(

0.1870.1742.7340.9481.7981.0722.7201.5552.9891.586مقاطعة تايوان الصينية

0.802-0.4270.6590.9080.4901.5310.9260.9960.3810.711تيمور الشرقية

0.156..............0.464..تونغا

....................جزر تركس وكايكوس

0.651-..............0.628..توفالو

جزر فرجن )الواليات 
0.697..............0.354..المتحدة(

المناطق

0.732-0.4510.204-0.946-0.3390.433-0.3710.483-0.5640.645المنطقة العربية

شرق آسيا والمحيط 
0.3690.590-0.2000.299-0.2290.4800.8830.919-0.5140.376الهادئ

0.3620.3860.9770.7290.8891.3861.0660.9931.1050.540أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية 
0.351-0.4740.5670.1310.5310.6420.4100.0940.2430.944ومنطقة البحر الكاريبي
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البلد

المؤشرات الفرعيةاألبعاد

 دليل تحدي
 الحوكمة

الديمقراطية

 دليل تحدي
فعالية الحكومة

 قوانين شفافة
 مع إنفاذ يمكن

التنبؤ به

 الوصول
 إلى

العدالة

 الرقابة
التنفيذية

 المساءلة
القضائية

 اإلدارة العامة
 الصارمة

والمحايدة

 التشاور مع
 منظمات
 المجتمع
المدني

 البيئة التشاركية
 لمنظمات
 المجتمع
المدني

 فعالية
الحكومة

المناطق

0.1820.2212.1210.9261.0872.3461.8093.0052.4601.353أمريكا الشمالية

0.0840.6421.0700.058-0.212-0.4530.4840.6530.5770.734جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء 
0.781-0.1830.8281.010-0.4350.6550.7260.6170.4240.558الكبرى

0.4520.4660.4080.5790.7060.6380.0670.6280.6420.146العالم
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ــي للتنميــة بأنــه مختلــف تمامــًا عمــا كان عليــه قبــل ثالثــة عقــود مــن الزمــن،  يّتســم المشــهد الحال
ال ســّيما أن بعــض التحديــات، مثــل التفــاوت والحوكمــة، إمــا حافظــت علــى شــّدتها أو اســتفحلت. 
وفــي المقابــل، بــرزت أو عــادت مجــددًا إلــى الواجهــة تحديــات أخــرى، مثــل االســتدامة واألوبئــة 
الماضيــة  القليلــة  العقــود  مــدى  علــى  ناميــة  بلــدان  عــدة  ذلــك، حققــت  علــى  وعــالوًة  العالميــة. 
إنجــازات كميــة فيمــا يتعلــق بمختلــف أهــداف التنميــة األساســية، لكــن نوعيــة تلــك اإلنجــازات 

تعتريهــا مثالــب مســتمرة.

وعليــه، يقتــرح هــذا التقريــر اعتمــاد دليــل عالمــي جديــد لتحديــات التنميــة، يهــدف لقيــاس عيــوب 
اإلنجــازات فــي ثالثــة مجــاالت بــارزة ومترابطــة، وهــي: التنميــة البشــرية المعّدلــة حســب الجــودة، 
واالســتدامة البيئيــة، والحكــم الرشــيد. كذلــك يقتــرح التقريــر خطــة عمــل مــن أربعــة محــاور تشــمل 
المكّونــات الثالثــة لدليــل تحديــات التنميــة، التــي تقــوم علــى تعزيز النظم البيئية والصحية لتحســين 
نتائــج الحيــاة الصحيــة، وبنــاء اقتصــادات قائمــة علــى المعرفــة تدعمهــا أنظمــة متكاملــة فــي قطاعــْي 
التعليــم وســوق العمــل، وإقامــة روابــط متينــة بيــن فعاليــة الحكومــة والحوكمــة الديمقراطيــة، 

وإعطــاء األولوّيــة للبلــدان التــي تواجــه أعلــى مســتوى مــن التحديــات.

"وبمــا أن هدفــه النهائــي يتمّثــل فــي الســعي إلــى إثــارة النقــاش بشــأن السياســات ذات الصلــة، نأمــل 
فــي أن يشــّكل هــذا التقريــر حافــزًا علــى إطــالق حــوارات لمتابعــة معالجــة التحديــات األساســية علــى 

المســتويات العالميــة واإلقليميــة، واألهــم مــن ذلــك، علــى المســتويات الوطنيــة" 

روال دشتي

األمينة التنفيذية لإلسكوا
وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
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