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 : ملخص

لتسليط الضوء على جانب التنمية البشرية يف العامل أو يف منطقة معينة منه البد من االعتماد على لغة األرقام  واإلحصائيات اليت 
عناد دراساة واقاا رااهري معيناة أل اا  تتناول هذا اجملاال لادعم النيرياات واألر اار وتوكياد النتاائة بادلاة دامغاة، رلغاة األرقاام وحادها تت اد 

 .وحدها حت م وتصدر النتائة على الواقا املعاش دون إم انية نشوب خالف أو رتح جمال لوجهات النير

وملعرراة واقااا التنمياة البشاارية يف الادول العربيااة الباد دون ماا  ماان االعتمااد علااى التقاارير الصااادري عان هي ااة األمام املت اادي  والااذي 
والذي يهدف إىل قياا  التقادم البشاري ونوعياة ا يااي علاى املساتوي العااملي، ولقياا  هاذا املعمار يعتماد علاى  0991ي سنة رهر ألول مر 

 . عدي معمرات أخري واملش ل ي من يف عدم تورر أحيانا بعض املعطيات يف بعض الدول

Abstract:  

To shed light on the side of human development in the world or in a particular area it must 

rely on the language of numbers and statistics that deal with this area to support the theories and 

ideas and assurance results conclusive evidence, language of numbers alone speak when studying 

the reality of a particular phenomenon because they alone control and issue findings on reality 

without the possibility of a dispute or open field views.  

To find out the reality of human development in the Arab States must undoubtedly rely on 

reports issued by the United Nations, which first appeared in 1990 and which is designed to 

measure human progress and the quality of life on a global level, and to measure this indicator 

depends on several other indicators and the problem lies in the lack of sometimes some of the data 

in some countries. 
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 :المقدمة

عند ا ديث عن التنمية البشرية يف الدول العربية مبامري تصدر األح ام جزاراا با اا متااخري عان الركاب االقتصاادي واالجتمااعي، 
وعليه رهي متاخري يف هذا اجلانب، ل ن ال مي ن ا  م على ذل  إال من خالل ما تنطق به لغة األرقام ولعل أهم معمر مي ننا االعتمااد 

املت ادي والاذي يضام عادي جواناب مان بينهاا را ة الوارد، مساتوي التعلايم، النااتة  األمامنب هو املعمر الصادر عان هي اة عليه يف هذا اجلا
 .اخل....احمللي اإلمجايل، مستوي الوقر

ى هذين ومن املالحظ أنه يف اآلونة األخريي أربح االقتصاد العاملي يرت ز أساسا على التطور التقين والعلمي، والدول اليت ترت ز عل
اجلانبني أساسا هي اليت حتقق تطورا سريعا يف كل مناحي ا ياي لذل  أربح ا  م على وجود تنمياة بشارية مان عادمها يف دولاة ماا يرت از 
 .بش ل أساسي على وضعية التطور التقين والت نولوجي ريها، رهو اجلانب الذي يسهل على الورد قضاء حاجياته بسرعة وسهولة رائقتني

بالتطور التقين والت نولوجي الذي لاه عالقاة تبادلياة ماا حتقياق تنمياة بشارية عموماا يرت از عال كال مان اسات دامات الوارد  واملقصود
لشب ة االنرتنت وحصة الصاادرات مان الت نولوجياا العالياة مان إمجاايل راادرات الادول، تاورر ا واسايب وابواتاا اللابتاة واحملمولاة، باراءات 

 (. املعررة التقنية)ي اإلخرتاع والتاهيل البشر 

سن اول يف مداخلتنا هذه تسليط الضوء على أهم املعمرات الايت باا عالقاة مباماري بالتنمياة البشارية يف الادول العربياة مركازين علاى 
 :يتاجلانب التقين والت نولوجي كعنصر حديث له عالقة مبامري بالتنمية البشرية يف الدول، لذل  قسمنا مداخلتنا إىل حمورين كاآل

 .المؤشرات التقليدية لحساب التنمية البشرية في الدول العربية: المحور األول

 مؤشر التنمية البشرية للدول العربية وتطوره الزمني .1
 العناصر المكونة لمؤشر التنمية البشرية في الدول العربية ومقارنتها عالميا .2

 ية البشرية في الدول العربيةالمؤشرات التكنولوجية كعنصر حديث لقياس التنم: المحور الثاني

 المؤشرات الحكومية .1
 مؤشرات االستخدام الفردي .2
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 لتنمية البشرية في الدول العربيةالمؤشرات التقليدية لحساب ا: المحور األول
 يقايس تطاور اجملتمعاات 0991كماا سابق وذكرناا تصادره هي اة األمام املت ادي مناذ سانة  إن معمار التنمياة البشارية معمار إحصاائي

ورقيها العام أي التغري الذي يشمل مجيا مناحي ا ياي يف مجيا دول العامل، لذل   الباد وأن يضام كال العنارار الايت تادخل ضامن موهاوم 
 .التنمية البشرية لذل   يتشعب هذا املعمر إىل عدي معمرات

 مؤشر التنمية البشرية للدول العربية وتطوره الزمني .1
، وكماا يباني 4102ل ان اإلحصاائيات الايت يضامها أالبهاا لسانة  4102ملي للتنمياة البشارية هاو لسانة إن آخر إحصائية تضم املعمر العاا

 22والسااعودية املركااز  20اجلاادول املااوايل رااون الاادول اخلليايااة حتتاال املراتااب األوىل عربيااا أم عامليااا رمراتبهااا جياادي كقطاار الاايت حتتاال املركااز 
 .عربيا، ودائما جند املراكز األخريي ل ل من السودان، اليمن وموريتانيا 01عامليا و 92ت تل املركز عامليا أما اجلزائر ر 21واإلمارات املركز 

 2112الترتيب العالمي والعربي للدول العربية لدليل التنمية البشرية سنة (: 11)ل رقم الجدو 
 الدول الترتيب العربي الترتيب العلمي
 قطر 0 10
 السعودية 4 12
 االمارات 1 28
 الب رين 2 22
 ليبيا 5 55
 عمان 5 55
 لبنان 7 55
 االردن 0 77
 تونس 0 08
 الجزائر 08 01
 رلسطني 00 087
 مصر 04 008
 سوريا 01 000
 العراق 02 048
 املغرب 05 040
 اليمن 05 052
 موريتانيا 07 050
 السودان 00 055

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, consulter le : 14/10/2014, site web : 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-fr.pdf  

 مان اقرتب كلما وتن وض العيمى قيمته من املعمر اقرتب كلما البشرية التنمية ترتوا حيث 1 و 0 القيمتني بني املعمر قيمة ترتاوح     
يسات دم برناامة االمام املت ادي اال اائي دليال التنمياة البشارية  ، حياثالبشارية التنمياة معمار داللاة يوضاح التاايل واجلادول الصاورية، القيماة

 : لتصنيا الدول يف أربا مراحل تنموية على الن و التايل
 تنمية بشرية جد مرتوعة 
 تنمية بشرية مرتوعة 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-fr.pdf
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 تنمية بشرية متويطة 
 تنمية بشرية ضعيوة أو من وضة 

 2112و 2112مؤشر التنمية البشرية  (:12)الجدول رقم 
 2112 المرتبة عالميا 2112 المرتبة عالميا

 تنمية بشرية جد مرتفع تنمية بشرية جد مرتفع
 1.8.0 قطر 20 1.822 قطر 23
 1.823 السعودية 22 1.808 االمارات 20

 1.840 االمارات 21 تنمية بشرية مرتفعة
 .1.80 الب رين 22 1.093 الب رين 28
 1.802 ال ويت 23 1.091 ال ويت 2.
 تنمية بشرية مرتفعة 1.084 السعودية 0.
 1.082 ليبيا .. 1.039 ليبيا 32
 1.082 عمان 3. .1.02 لبنان 04
 .1.03 لبنان .3 1.020 عمان 82
 .102 االردن 00 1.002 اجلزائر 92
 1.040 تونس 91 1.004 تونس 92

 1.000 اجلزائر 92 تنمية بشرية متوسطة
 تنمية بشرية متوسطة 1.011 االردن 011
 1.383 رلسطني 010 1.301 رلسطني 001
 1.384 مصر 001 1.334 مصر 004
 1.3.8 سوريا 008 1.328 سوريا 003
 1.324 العراق 041 90..1 املغرب 021
 1.300 املغرب 049 91..1 العراق 020

 تنمية بشرية ضعيفة تنمية بشرية ضعيفة
 11..1 اليمن 0.2 1.230 موريتانيا ..0
 1.280 موريتانيا 030 1.2.8 اليمن 031
 1.202 السودان 033 1.202 السودان 001

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, opcit. 

 :دولة رون حالة الدول العربية كما يلي 084يضم  4102حسب اجلدول السابق الذي يتضمن دليل التنمية البشرية لعام       
 دول عربية هي .دولة كان من بينها  29، امتملت هذه اجملموعة على (أو أكلر 1.8قيمة الدليل ) تنمية بشرية جد مرتفعة : 

 (.1.80)الب رين  -، (1.840)االمارات  -، (1.823)السعودية  -، (1.8.0بدليل تنمية بشرية بلغ )قطر  -
 (.1.802)ال ويت  -

  (.1.902)هذا وقد سالت أعلى قيمة يف النروية 
  كما نالحظ رقد قوزت ثال  دول عربية من دليل التنمية البشرية املرتوا إىل دليل التنمية البشرية اجلد مرتوا من سنة

 .الب رين وال ويتوهي السعودية،  4102إىل سنة  4104
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 دول عربية مبا ريها  3دولة كان من بينها  2.، امتملت على (1.0وأكلر من  1.8قيمة الدليل أقل من ) تنمية بشرية مرتفعة
، (.1.02)االردن  -، (.1.03)لبنااااااااااان  -، (1.082)عمااااااااااان  -، (1.082)ليبيااااااااااا  -: اجلزائاااااااااار وهااااااااااذه الاااااااااادول هااااااااااي

 ر دولة يف الرتتيب العريب بذه اجملموعةوهي آخ( 1.000)اجلزائر  -، (1.040)تونس
  4102و 4104نالحظ قوز االردن من دليل التنمية البشرية املتوسط إىل دليل التنمية البشرية املرتوا بني سنيت 

 دول عربية  .دولة كان من بينها  42، امتملت على (3...1وأكلر من  1.0قيمة الدليل أقل من ) تنمية بشرية متوسطة
 (1.00)املغرب  -، (1.324)العراق  -، (1.3.8)سوريا  -، (1.384)مصر  -، (1.383)ني رلسط -: وهي

 املستغرب تووق رلسطني اليت تشهد حربا وعدم استقرار سياسي على بعض الدول العربية. 
 دول عربية وهي 2دولة كان من بينها  22، امتملت على (3...1قيمة الدليل أقل من ) تنمية بشرية ضعيفة: 

 (1.202)السودان  -، (1.280)موريتانيا  -، (11..1) اليمن -
ناطق التنمية البشرية مستمري، ول ن بسرعة أقل يف خمتلا م أما لو تتبعنا التطور الزمين بذا املعمر ريما خيص الدول العربية سناد أن      

منطقة جنوب آسيا منذ اللمانينيات وال تزال  ، ر سب اجلدول املوايل أعلى معدالت  و سنوية سالت يفالعامل، وبتقدم اري متوازن
 .مستمري إىل األلوية بينما الدول العربية سالت تباط ا مل ورا يف النمو يف ررتي األلوية
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 2112 -1990تطور مؤشر التنمية البشرية (: 12)الجدول رقم 
  %النمو السنوي المتوسط مؤشر التنمية البشرية 

 0008 4888 4885 4880 4808 4800 4804 4801 1980 

1990 

1990 

2000 

4888 

2013 

 تنمية بشرية جد متطورة

 0,37 0,71 0,35 0,850 0,851 0,843 0,847 0,855 0,840 0,811 0,756 قطر

 0,90 1,17 1,28 0,836 0,833 0,825 0,815 0,791 0,773 0,744 0,662 السعودية

 0,28 0,95 1,25 0,827 0,825 0,824 0,824 0,832 0,823 0,797 0,725 االمارات

 0,30 0,72 0,75 0,815 0,813 0,812 0,812 0,810 0,811 0,784 0,729 الب رين

 0,09 1,08 0,29 0,814 0,813 0,810 0,807 0,800 0,795 0,804 0,723 ال ويت

 تنمية بشرية  متطورة

 0,40 0,85 0,65 0,784 0,789 0,753 0,799 0,789 0,772 0,745 0,684 ليبيا

 - - - 0,783 0,781 0,781 0,780 0,714 0,733 - - عمان

 - - - 0,765 0,764 7640, 0,759 0,750 0,741 - - لبنان

 0,43 1,26 0,58 0,745 0,744 0,744 0,744 0,746 0,733 0,705 0,622 االردن

 0,77 1,42 1,60 0,721 0,719 0,716 0,715 0,706 0,687 0,653 0,567 تونس

 0,95 0,96 1,25 0,717 0,715 0,715 0,709 0,695 0,675 0,634 0,576 اجلزائر

 تنمية بشرية متوسطة

 - - - 0,686 0,683 0,679 0,671 0,672 0,649 - - فلسطين

 0,72 1,30 1,91 0,682 0,681 0,679 0,678 0,667 0,645 0,621 0,546 مصر

 0,65 0,60 0,76 0,658 0,662 0,662 0,662 0,658 0,653 0,605 0,570 سوريا

 0,45 1,77 0,17 0,642 0,641 0,639 0,638 0,632 0,621 0,606 0,508 العراق

 1,23 1,37 1,41 0,617 0,614 0,612 0,603 0,588 0,569 0,526 0,459 المغرب

 تنمية بشرية ضعيفة

 2911 09.0 - 0,500 0,499 0,497 0,484 0,471 0,462 0,427 0,390 اليمن

 0,91 1,67 0,55 0,487 0,485 0,475 0,475 0,466 0,455 0,433 0,367 موريتانيا

 1,59 1,20 0,33 0,473 0,472 0,468 0,463 0,447 0,423 0,385 0,342 السودان

 0,85 1,05 1,14 0,682 0,681 0,678 0,675 0,664 0,644 0,611 0,551 الدول العربية

آسيا والمحيط شرق 
 1,29 1,42 1,23 0,703 0,699 0,695 0,688 0,671 0,641 0,595 0,517 الهادي

 0,80 0,21 - 0,738 0,735 0,733 0,726 0,716 0,700 0,665 0,651 وسط آسيا أوروبا

 الالتينية أمريكا
 0,62 0,87 0,79 0,740 0,739 0,737 0,734 0,726 0,705 0,683 0,627 البحر الكاريبي

 1,39 1,16 1,37 0,588 0,586 0,582 0,573 0,560 0,533 0,491 0,438 جنوب آسيا

جنوب  أفريقيا
 1,37 0,52 0,44 0,502 0,499 0,495 0,488 0,477 0,452 0,421 0,399 الصحراء الكبرى

 0,73 0,67 0,66 0,702 0,700 0,698 0,693 0,685 0,667 0,639 0,597 العالم

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, opcit. 

كما يالحظ من اجلدول السابق أن أالب الدول العربية الورتي اليت مهدت ريها تطور مل وظ لدليل التنمية البشرية هي ررتي 
جلزائر رهي األخري مهدت تطور يف التسعينات وأن الدول اخللياية هي دائما يف الصداري وحتتل خانة التنمية البشرية املرتوعة جدا، أما ا
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املعدل على مر الزمن ل ن سالت استقرار  وثبات منذ ررتي التسعينات إىل يومنا هذا  وأعلى اخنواض يف املعدل سال يف ليبيا وسوريا 
 .بسبب تداعيات ا رب

العنارر امل ونة إن أهم : العناصر المكونة لمؤشر التنمية البشرية في الدول العربية ومقارنتها عالميا .4
 . مستوي املعيشةو ، الت صيل العلمي، العمر املتوقا عند الوالدي :ملعمر التنمية البشرية هي ثال  معايري

 :لحساب المؤشر حددت القيم الدنيا والقيم القصوى لكل المؤشرات الفرعية على النحو التالي
 سنة .8سنة،  .4:  العمر املتوقا عند الوالدي 
 يف املائة 011رور، : معدل املعررة 
 يف املائة 011رور، : نسبة القيد يف التعليم 
  دوالر 21111دوالر،  011: نصيب الورد من الناتة اإلمجاليب بامل اىفء الشرائي للدوالر 

 2112المؤشرات الفرعية لمؤشر التنمية البشرية لسنة (: 10)الجدول رقم 
 للفرد الواحدإجمالي الدخل القومي  لسنوات المتوقعة من التعليما متوسط سنوات الدراسية توقع الحياة منذ الوالدة 

 تنمية بشرية جد مرتفع
 029 119 3,82 9,1 78,4 قطر

 109 52 15,6 8,7 75,5 السعودية

 068 58 13,3 9,1 76,8 االمارات

 l 32 072 14,4 9,4 76,6 البحرين

 820 85 14,6 7,2 74,3 الكويت

 تنمية بشرية مرتفعة

 666 21 16,1 7,5 75,3 ليبيا

 191 42 13,6 6,8 76,6 عمان

 263 16 13,2 7,9 80,0 لبنان

 337 11 13,3 9,9 73,9 االردن

 440 10 14,6 6,5 75,9 تونس

 555 12 14,0 7,6 71,0 الجزائر

 تنمية بشرية متوسطة
 168 5 13,2 8,9 73,2 فلسطين

 400 10 13,0 6,4 71,2 مصر

 771 5 12,0 6,6 74,6 سوريا 

 007 14 10,1 5,6 69,4 العراق

 905 6 11,6 4,4 70,9 المغرب

 تنمية بشرية ضعيفة

 945 3 9,2 2,5 63,1 اليمن

 988 2 8,2 3,7 61,6 موريتانيا

 428 3 7,3 3,1 62,1 السودان

 817 15 2291 396 70,2 الدول العربية

 723 13 12,2 7,7 70,8 العالم

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, op cit. 
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 %.0يالحظ بان معمرات الدول العربية ك ل هي دائما أقل من املتوسط العاملي ما عدي الدخل رهو يتااوز املتوسط العاملي بنسبة     
 .حيث سال أعلى دخل إمجايل قومي للورد الواحد بقطر

تعليم حيث يوضح وجود مشاكل بعررة القراءي وال تابة لدي ر ة البالغني ويقل هذا املش ل لدي ر ة أما اجلدول املوايل يتناول جانب ال    
الشباب بينما عندهم مش ل ورعوبة ختطي مرحلة اللانوية، حيث لو تتبعنا مسار التعليم لوجدنا عدم االهتمام بالطول يف مرحلة ما قبل 

جند رعوبة االطوال يف ختطي مرحلة االبتدائي حنو اللانوي ويقل املعدل إىل درجات دنيا  املدرسة وعدم توجيهه وحتضريه ملرحلة التعلم مث
 .عندما يتعلق األمر بالتعليم العايل

 2112مقارنة بباقي مناطق العالم سنة  وضعية التعليم في الدول العربية(: 10)الجدول رقم 
 لتحاق بالتعليمتطور المعدل اإلجمالي لإل     معدل معرفة القراءة والكتابة 
 10)لدى البالغين  

 %( سنة فما فوق
 20-10لدى الشباب 

  % سنة
تحصلو على  نسبة من

  تعليم ثانوي فما فوق
 العالي الثانوي االبتدائي التحضيري

 28 76 105  32 41,1 89,9  77,0 الدول العربية
شرق آسيا 

 والمحيط الهادي
94, 98,8 - 58    120 84  

وسطى  أوروبا
 آسيا

97,7  99,4 75,6 43  101 95 50 

الالتينية  أمريكا
منطقة البحر و 

 الكاريبي

91,5  97,1 54,7 79  106 85 44 

 22 64 110  54 38,4 80,6  62,9 جنوب آسيا
جنوب  أفريقيا

 الصحراء الكبرى
58,9  69,2 28,1 24  100 43 8 

 31 74 108  52 87,9 63,6  81,2 العامل
Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, opcit. 

أما اجلدول املوايل يتناول جانب الص ة، ر سب التقرير رون الدول العربية ثالث منطقة عامليا يتاوىف ريهاا االطواال حاديلي الاوالدي 
صا راء ومنطقاة جناوب آسايا أي أقال سنوات هذا بعاد منطقاة إرريقياا وجناوب ال .ونوس الرتتيب لوريات األطوال الذين يقل عمرهم عن 

، 4100من املتوسط العاملي، أما لدي البالغني رون نسبة الوريات لدي الرجال أكرب منها لدي النسااء وأيضاا حتات املتوساط العااملي لسانة 
رتواا نسابة الورياات نسبة الوريات بسبب ال  ول وكانت أدىن نسبة بالوطن العاريب ل وناه إساالمي بينماا ت 4118بينما مشل التقرير لسنة 

 .بسبب امل درات إىل أعالها بالوطن العريب مقارنة ما كل مناطق العامل، مما يبني الوضا املزري الذي يعيشه الشباب هبذه املنطقة
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 نسبة الوفيات بمناطق العالم وفقا لدليل التنمية البشرية(: 10)الجدول رقم 
( والدة حية 1111لكل )نسبة الوفيات  

 2112سنة 
لكل )نسبة الوفيات لدى البالغين 

 2111سنة ( شخص 1111
 111111لكل )نسبة الوفيات 

 2112سنة ( شخص
 المخدرات بسبب بسبب الكحول رجال نساء سنوات 0أقل من  حديثي الوالدة 

 0.0 1.3 101 111 23 22 الدول العربية
شرق آسيا والمحيط 

 الهادي
00 40 99 020 0.1 1.2 

 0.2 4.2 403 012 42 41 وآسيا الوسطى أوروبا
الالتينية  أمريكا

منطقة البحر و 
 الكاريبي

03 09 98 080 2.2 1.8 

 2.4 0.0 448 0.2 0. .2 جنوب آسيا
جنوب  أفريقيا

 الصحراء الكبرى
32 90 240 204 1.9 1.3 

 1.3 1.0 122 123 03 20 العالم
Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, opcit. 

ساانة ماان وض عاان املتوسااط العاااملي ل اان بنساابة ضاا يلة بينمااا معاادل ا ياااي بصاا ة  31اجلاادول املااوايل يبااني أن معاادل ا ياااي إىل اايااة      
باااء  جيادي يقال عان املتوساط العااملي لادي النساااء ويرتواا عناه لادي الرجاال ل ان بنساب جااد ضا يلة، بينماا امللوات لالنتبااه معادل تاورر االط

م ص بالوطن العريب يرتوا عن املتوسط العااملي وهاي ثاان منطقاة بالعاامل بعاد أوروباا وآسايا الوساطى، ونواس التقريار مشال  01111ل ل 
 .أقل من املتوسط العاملي بوارق كبري  وقد كان املعدل من إمجايل الناتة الوطين اخلام 4100نوقات الص ة لسنة 

 ونفقات الصحة بمناطق العالممعدل الحياة (: 13)الجدول رقم 
 معدل الحياة 

لكل )توفر االطباء 
 (شخص11111

2112-2112 

 2011 نفقات الصحة
سنة  01إلى  

(2111-
2110) 

معدل السنوات التي سيعيشها 
من %اإلجمالي  2111الشخص بصحة جيدة 

PIB 

مباشرة من 
إجمالي االنفاق 

 رجال نساء %على الصحة
 33.1 4.3 12.3 01.1 01.2 11 الدول العربية

شرق آسيا والمحيط 
 الهادي

08.. 38.4 32.. 04.0 4.8 35.9 

 28.5 6.3 43.4 8.9. 32.8 08.0 وآسيا الوسطى أوروبا
منطقة الالتينية و أمريكا

 34.1 33.8 40.4 البحر الكاريبي
 -
 

7.6 34.4 

 59.7 4.2 3.2 3.... 8.2. 08.3 جنوب آسيا
جنوب  أفريقيا

 27.6 6.3 0.8 29.2 0.3. 03.3 الكبرى الصحراء

 17.8 10.1 12.0 01.2 02.3 21.3 العالم
Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, opcit. 
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بلًدا نامًيا مشلها املسح ال يزالون  90مليار م ص يف  ..0 وقر، ل ن حوايلوييهر دليل الوقر املتعدد األبعاد اخنواًضا يف مستوي ال    
رثة طبيعية، أو أي انت اسة مليون هم معرضون للوقوع يف الوقر يف حال حدو  أي أزمة مالية أو كا 811يف حالة رقر متعدد األبعاد، و

مليون وعدد املعرضني للوقر  811قراء ريها وتسال منطقة جنوب آسيا أعلى مستويات الوقر املتعدد األبعاد، إذ يبلغ عدد الو .أخري
يف املائة من جمموع الوقراء يف العامل  3.وه ذا ت ون املنطقة موطًنا  واىل . يف املائة من عدد الس ان 00مليون، أي أكلر من  401

 .(0)ريف املائة من جمموع املعرضني للوق .2وأكلر من 
   ات حول الوقر يف الدول العربية قليلة واري متورري وحىت املوجودي ليست يف نوس السنةوحسب دليل التنمية البشرية رون االحصائي     

 .  واجلدول املوايل يوضح ذال 
 في الدول العربية الفقر المتعدد األبعاد(: 12)الجدول رقم 

 
السكان الذين يعيشون في فقر متعدد 

 األبعاد

السكان المعرضون 
للفقر متعدد 

 % األبعاد

الذين السكان 
يعيشون في 

 فقر مدقع

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط فقر 
 الدخل

مجموع السكان  
   %شدة الحرمان  باآلالف

 ر يوميادوال 2.20
2112-2112 

 خط الفقر الوطني
2112-2112 

 02.2 1.04 1.0 2.0 23.8 32 2111األردن 
 - - 22.0 1.4 2.4 29.2 2112تونس 
 - 0.00 22.2 1.9 0.0 28.1 2110سوريا 

 40.9 1.12 03.3 1.0 0.2 23.9 2113فلسطين 
 44.9 4.84 1.0. ..4 0.2 29.2 2111العراق 
 4..4 0.39 20.8 ..0 8.3 21.2 2112مصر 
 22.8 2..00 22.2 08.2 03.0 1.9. 2110اليمن 

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2014, opcit. 

السابق رون نسبة الوقر يف هذه الدول من وضة ماعدا اليمن، ل ن ال مي ن ا  م على وضعية الوقر يف الدول حسب اجلدول 
العربية حسب هذه االحصائيات رقط أل ا ناقصة وال تضم كل الدول العربية وسنواهتا خمتلوة لذل  حاولنا اللاوء إىل إحصائيات البن  

 .الدويل وهي ممللة يف الش لني املواليني
 دوالور يوميا في الشرق االوسط وشمال افريقيا 1.20االشخاص الذين يعيشون على أقل من (: 11)الشكل رقم 

 
 
Source : Poverty & Equity in Middle East & North Africa, the world bank, consulted : 19/10/2014, 

online : http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/MNA  
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يالحظ أن نسبة الوقر يف الدول العربية عررات اخنواضاا حمسوساا يف السانوات األخاريي كماا أ اا مبعادالت من وضاة مقارناة ماا التعاداد      
 .ملوايل يعكد أن اليمن أمدها رقراالس ان والش ل ا

 (دوالر يوميا 2دوالر و 1.20حجم الفقر عند )بيانات الفقر للدول التي تتوفر فيها أحدث االحصائيات : (12) الشكل رقم

 
Source : Poverty & Equity in Middle East & North Africa, pocit. 

 لقياس التنمية البشرية في الدول العربيةالمؤشرات التكنولوجية كعنصر حديث : المحور الثاني
تشامل املعمارات الت نولوجياة مان جهاة عنارار تادل علاى جمهاودات الدولاة مان حتضاري ودعام وتاورري االم انياات الالزماة لتطاوير قطاااع     

تااه علااى املسااا ة يف الت نولوجيااا واالتصااال، وماان جهااة أخااري تشاامل علااى عناراار تاادل علااى االساات دام الوااردي وبالتااايل رابااة الواارد وقدر 
 .تطوير القطاع

 :يلي هناك عدة مؤشرات لكن أهمها ما: المؤشرات الحكومية .0
 الجانب القانوني: 
تعتاارب القاعاادي القانونيااة أهاام مرحلااة يف حياااي تطبيااق موهااوم جديااد لدولااة مااا، رالقااانون هااو املاانيم الااذي  يااب عاان التسااائالت و اال      

وهاي منيماة ) ،(world economic forum)املشاكل اليت تنتاها هذه العملية، ولقد تنااول تقريار للمنتادي االقتصاادي العااملي  
هتادف إىل الاربح، وهاو يت اذ مان جنياا بسويسارا مقاراً  كمعسساة ال  0900بت ساني األوضااع يف العاامل، أئنشام عاام دولياة مساتقلة تلتازم 

، معمر يدر  وضعية القوانني املتعلقة بت نولوجياا املعلوماات واالتصااالت حياث اعتماد يف اعاداد املعمار (4102)، يف تقريره السنوي (له
التااري االل رتونياة، : على سبيل امللال) يف بلد  واملتعلقة بت نولوجيا املعلومات واالتصاالت على تساؤل مواده كيا هي وضعية القوانني

=  0ال  ااو علااى اإلطااالق و= 0حيااث  0إىل  0، وتعتمااد يف اعااداد املعماار علااى ساالم ماان (اخل...التواقيااا االل رتونيااة، محايااة املسااتهل 
 .عربية يوضح النتائة بذا املعمر ما الرتتيب العاملي للدول الويف اجلدول املوايل.  2.9= متطور للغاية واملتوسط 
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 القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(: 11)الجدول رقم 
 القيمة البلد الرتبة عالميا

1       2.1       3 
 القيمة البلد الرتبة عالميا

1      2.1       3 

 2.3 تونس 23 0.1 ل سومبورغ 1
 2.0 مصر  110 0.2 سنغاروري 2
 2.3 ال ويت  121 0.3 االمارات 0
 2.3 موريتانيا 122 0.0 قطر 0

 2.0 اليمن 101 0.1 السعودية 23
 2.2 ليبيا 100 0.2 عمان 20
 2.1 اجلزائر 100 0.0 االردن 00
 2.1 لبنان 102 2.2 املغرب 21

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, -world economic forum-, «the 

global information technology report 1022», date available: 0./03/2012, on line: 

www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2014.pdf   

املتوسط مما يعين أ ا ال هتتم بالقوانني وهو أدىن من  4.0عامليا بقيمة  023كما نالحظ من اجلدول السابق اجلزائر حتتل املركز 
 .اليت تنيم جمال ت نولوجيا املعلومات واالتصاالت، بينما الدول اخللياية جندها يف املراتب املتقدمة عامليا

 إىل أي مدي تتوارر أحد  ) دراسة للسنة املاضية حمتواها  ب قام 4102نوس التقرير الصادر سنة  :توافر أحدث التقنيات
، جاءت (2.9= متورري على اإلطالق، املتوسط= 0اري متورري، = 0)معتمدا يف الدراسة على طريقة السلم، ( التقنيات يف بلد 

 :نتائة الدراسة ريما خيص الدول العربية مقارنة ببعض الدول املتقدمة كما يلي
 (2110)توافر أحدث التقنيات في البلدان (: 11)الجدول رقم 

 البلد الرتبة عالميا
 3           0.1         1              القيمة

 
 0.0 فنلندا 1

 0.0 السويد 2
 0.0 النرويج 2
 0.0 االمارات 2

 0.1 قطر 21
 0.1 البحرين 20
 0.2 السعودية 22
 0.3 االردن 20
 0.2 عمان 00
 0.1 الكويت 00
 0.1 المغرب 00
 0.2 تونس 33
 0.0 لبنان 20
 0.0 موريتانيا 12

 0.1 مصر 113
 2.0 ليبيا 101
 2.0 اليمن  102
 2.2 الجزائر 100

Source: Soumitra Dutta and Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 
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الدول اخللياية مراكز  كما نالحظ اجلزائر حتتل مراكز عاملية متاخري مما يعين أن أحد  التقنيات ت اد ت ون اري متورري، بينما حتتل
 .متقدمة عاليميا

 إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي 
مشلت الدراسة أيضا إحصائية حول إم انية الورول إىل احملتوي الرقمي من خالل الوساائط املتطاوري، وكاان الساعال املعتماد علياه يف        

، عارب (احملتاوي السامعي البصاري، منتااات الربجمياات) يف بلد  كيا هاو حاال إم انياة الوراول إىل احملتاوي الرقماي مالال : اإلحصائية هو
ال مي ن = 0)، والسلم املعتمد عليه (اخلط اللابت، االنرتنت، مب ة اباتا احملمول، األقمار الصناعية) سبيل امللال منصات متعددي على 

 ونتياة الدراسة مبينة يف اجلدول املوايل( 2.9= الورول إليها على نطاق واسا، املتوسط= 0الورول إليها على اإلطالق، 
  2013-2012 لمحتوى الرقميلى اإإمكانية الوصول (: 11)الجدول رقم 
 3    0.1         1  القيمة البلد الرتبة عالميا

 
 3     0.1         1  القيمة البلد الرتبة عالميا

 

 0.1 عمان 30 .06 ايسلندا  1
 0.3 مصر  21 0.0 رنلندا 2
 0.0 املغرب 11 0.0 النروية 2

 0.2 تونس 111 0.2 قطر 12
 0.2 البنان 110 0.1 االمارات 21
 2.2 اليمن 120 0.3 الب رين 22
 2.0 ليبيا 121 0.0 السعودية 21
 2.1 اجلزائر  100 0.0 ال ويت 01
 0.2 األردن 00

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 

ياادل علااى أن إم انيااة الورااول إىل احملتااوي الرقمااي باااجلزائر ال يااتم عاااملي بقيمااة أقاال ب لااري ماان املتوسااط ممااا  022حتتاال اجلزائاار املركااز      
 .، ريتم الورول إليها بصعوبة وبطم، على ارار الدول اخلليايةبالسرعة والوعالية ذات املستوي العاملي

 تكاليف االشتراك الشهري لخدمة االنترنت: 

اراال بااني تبنيااه ألماار مااا أو الت لااي عنااه، واملعماار املااوايل ياادر  تعتاارب الت اااليا ماان أهاام األمااور الاايت هتاام املااواطن وتعتاارب اخلااط الو
 .، مللما يوض ه اجلدول املوايل1021تعريوات االنرتنت ذات النطاق العريض اللابت لسنة 
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 2112رسم االشتراك الشهري لخدمة االنترنت ذات النطاق العريض لسنة (: 12)الجدول رقم 
 بالدوالر القيمة البلد المرتبة عالميا   بالدوالر القيمة البلد المرتبة عالميا

 .44.9 االردن 20 8.44 سرييالن ا 1
 42.18 اليمن 21 8.29 اسرائيل 2
 43.10 لبنان 01 01.20 بنقالدش 2
 48.40 الب رين 00 02.42 تونس 3

 20.00 االمارات 112 19..0 مصر 11
 28.92 موريتانيا 112 41.32 املغرب 22
 29.22 السعودية 111 41.92 اجلزائر  21
 29.91 قطر 112 40.20 ال ويت 20

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 
اجلزائر من بني البلدان العاملية اليت تقوم بت ويض ت اليا خدمة االنرتنت مما يلعب دور كبري يف جعل املواطن يقبل على است دام 

 .مب ة االنرتنت وبالتايل ام انية تطبيقه للمااالت اليت توررها هذه الشب ة
 مؤشر تمكين تكنولوجيا المعلومات الوصول للخدمات العامة 

يدر  املعمر قدري قطاع ت نولوجيا املعلومات واالتصاالت على جعال املاواطنني يساتويدون مان اخلادمات العاماة كالصا ة والتعلايم 
 (.2.4= إىل حد كبري، املتوسط=  0ال على االطالق، = 0) واريها، ومت االعتماد على سلم واخلدمات املالية 

مؤشددر تمكددين تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت المددواطنين مددن الوصددول إلددى الخدددمات األساسددية لسددنة (: 12)الجدددول رقددم 
2112-2112 

 3    0.2       1القيمة     البلد الرتبة عالميا
 

 3     0.2         1القيمة   البلد عالمياالرتبة 
 

 0.1 ال ويت 32 .16 قطر 1
 2.2 مصر  12 0.1 االمارات 2

 2.0 املغرب 110 0.0 السعودية 10
 2.1 اجلزائر 122 0.0 الب رين 12
 2.2 اليمن  102 0.1 عمان 20
 2.3 موريتانيا 120 0.1 األردن 21
 2.0 ليبيا 103 0.1 تونس 30

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 
عاملي بقيمة أدىن من املتوسط مما نوسره بعدم قدري قطاع ت نولوجيا املعلومات واالتصاالت على  028كما نالحظ اجلزائر حتتل املركز       

 .جعل املواطن اجلزائري يصل إىل اخلدمات العامة بالطرق ا ديلة اليت تعتمد على مب ة االنرتنت، يف حتتل قطر املركز األول عاليميا
 فاءة الحكومة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين نوعية الخدمات العامةمؤشر ك 
يدر  املعمر قدري ا  ومة على حتسني نوعية اخلدمات العامة املقدمة للمواطنني باستغالل قطاع ت نولوجيا املعلوماات واالتصااالت،      

 .2.0بري، املتوسط إىل حد ك=  0ال على االطالق، =  0والسلم املست دم 
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مؤشدر اسددتخدام تكنولوجيددا المعلومدات واالتصدداالت مددن قبدل الحكومددة لتحسددين نوعيدة الخدددمات الحكوميددة (: 10)الجددول رقددم 
 2112-2112للمواطنين لسنة 

 3    0.1       1القيمة    البلد الرتبة عالميا
 

 3     0.1       1القيمة     البلد الرتبة عالميا

 0.1 املغرب 20 .16 سنغاروري 1
 2.3 مصر  10 0.1 االمارات 2
 2.0 ال ويت 111 0.1 قطر 2
 2.1 اليمن  120 0.0 السعودية 0

 2.1 اجلزائر 101 0.0 الب رين 12
 2.2 موريتانيا 102 0.2 عمان 12
 2.0 ليبيا 103 0.1 األردن 20
 2.2 لبنان 102 0.1 تونس 21

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 

يعكد لناا هاذا املعمار ماا تورالنا لاه ساابقا باان ا  وماة اجلزائرياة ال تساتغل قطااع ت نولوجياا املعلوماات واالتصااالت مان أجال حتاديث      
 .طريقة تقدمي اخلدمة العامة ملواطنيها، بينما الدول اخللياية يف الصداري متووقة على الدول املتطوري يف هذا اجملال

 الفرديمؤشرات االستخدام  .2
  الذين يستخدمون شبكة االنترنت األفرادمؤشر نسبة 
 4104يدر  املعمر الوضا ا قيقي الست دام االنرتنت من قبل املواطنني لسنة      

 2112نسبة األفراد الذين يستخدمون االنترنت لسنة (: 10)الجدول رقم 
 القيمة البلد المرتبة عالميا   القيمة البلد المرتبة عالميا

 31 عمان 01 93.4 ايسلندا 1
 .. املغرب 02 .9 النرويج 2
 2. السعودية 01 92 السويد 2
 22.0 مصر 30 88.0 قطر 1

 20.2 تونس 31 88 البحرين 11
 20 االردن 21 .8 االمارات 10
 00.2 اليمن 110 09.4 الكويت 22
 4..0 اجلزائر 112 34.2 لبنان 23

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 

من اجلزائريني رقط يست دمون مب ة االنرتنت وهي نسبة جد ضعيوة ال ختدم راحل املواطنني واالستوادي مما مي ن أن تورره  4%..0    
 .بم هذه الشب ة، بينما الدول اخللياية يف الصداري

 نسبة األسر المزودة بحاسب شخصي: 
 حمادود انتشااره يازال ال كلوتاه، يف التادر ي االخنوااض مان وبالرام اإلنرتنت، الست دام األساسية األداي اليوم ا اسوب يش ل

اجملتماا،  ر اات بعاض إىل بالنسابة اسات دامه عملياات لتعقُّاد وإماا العربياة، املنطقاة يف والوقاريي املتوساطة الو اات إىل بالنسابة مثنه الرتواع إما
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اجملتماا، ومان خاالل اجلادول املاوايل مي ان  مان أوساا لو اات احملتاوي إىل النوااذ إتاحاة يتطلاب الرقماي احملتاوي راناعة نشار أن املعكاد ومان
، كمااا يوضااح اجلادول موقااا الاادول العربياة يف الرتتيااب العاااملي 4104توضايح نسااب األسار املاازودي شاسااوب م صاي بالاادول العربيااة لسانة 

 .ريما خيص هذه األجهزي
 2112ة األسر المزودة بحاسوب شخصي لسنة نسب(: 10)الجدول رقم 

 % البلد الرتبة عالميا  
 90.4 الب رين 2
 ..90 قطر 2

 .8 اإلمارات 10
 09.9 لبنان  23
 .0 ال ويت 20
 30.0 السعودية 02
 34.0 عمان  01
 2.3. األردن 01
 22.0 املغرب 01
 20.9 مصر 30
 42.4 اجلزائر 11
 44.8 تونس 12
 00.3 ليبيا 12

 0.. اليمن 121
 2.0 موريتانيا 120

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 

متقدماة علاى الادول املتطاوري  )عامليااً وهاي الب ارين  لاللاةمن خالل اجلدول نالحظ أن هنا  دولاة عربياة متووقاة باحتالباا املرتباة ال
،  ويااتوالساعودية واللبناان ، وهناا  دوال باا نساب ال باا  هباا كاإلماارات و (اخل...كاملانياا، بريطانياا، الوالياات املت ادي األمري ياة والياباان

 مان عادد اختااذ مان باد ال ولاذل . وريتانياا، وهناا  دول ضاعيوة جاداً كتاونس، ليبياا، اجلزائار ومواالردن ودول ضاعيوة كااملغرب، مصار
 :العربية منها ملالً  املنطقة يف ا اسوب است دام اإلجراءات لزيادي

 والوقريي؛ والنائية الريوية املناطق يف جمتمعية مراكز يف ا واسيب تورري - أ
 وم وناهتا؛ ا واسيب على اجلمركية الرسوم ختويض - ب
 ا واسيب؛ اقتناء من الشعبية الو ات لتم ني الصغريي القروض على ا صول تسهيل  -ج
 .واإلنرتنت ا واسيب الست دام امل صصة التدريبية الدورات ت ليا -د

 نسبة األسر القادرة على الوصول إلى شبكة االنترنت من المنزل: 
يدر  املعمار نسابة األسار الايت تسات دم ماب ة االنرتنات مان منازباا وهاو معمار مي نناا مان معرراة مادي إم انياة توارال املاواطنني ماا      

 .ح ومتهم واالستوادي من اخلدمات االساسية
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 2112لسنة القادرة على الوصول إلى االنترنت من المنزل نسبة األسر (: 13)الجدول رقم 
 % البلد يا  الرتبة عالم

 88.0 قطر 11
 90 الب رين 21
 04 اإلمارات 22
 33.3 السعودية 22
 4..3 ال ويت 01
 32 لبنان 02
 22.3 األردن 00
 20.9 عمان 02
 28.9 املغرب 31
 24.2 مصر 30
 41.3 تونس 20
 09.2 اجلزائر 11
 02.0 ليبيا 12

 2.0 اليمن 122
 2.2 موريتانيا 121

Source: Soumitra Dutta and Beñat Bilbao-Osorio, Bruno Lanvin, opcit. 
من األسر اجلزائرية رقط مي نها التوارال عارب ماب ة االنرتنات مان منازباا وهاي  %2.92عامليا مما يعين أن  2.حتتل اجلزائر املركز 

 .نسبة ال ختدم تطور ا  ومة االل رتونية مبعناها الص يح يف اجلزائر
أراااب ت تناااارس الااادول املتطاااوري  يف معمااارات ت نولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت مماااا جعلهاااا تبتعاااد عااان الركاااب الااادول اخللياياااة 

باان الادول االقتصادي العريب، واحتالبا املراكز األوىل يف معمرات التنمية املستدامة يبني العالقة التبادلية بني املعمارين، وعلياه مي ان القاول 
 . عد يف نوس اجملموعة شيث ال مي ن ا  م عليها بنوس الصوة ألن هنا  راوي عربية واض ةالعربية مل ت

 :الخاتمة
حيااث نالحااظ بااان أكلاار ماان نصااا الاادول  حسااب مااا مت ذكااره ساالوا الصااوري ليساات قامتااة كمااا يتصااورها الاابعض يف الاادول العربيااة

العربية تصنا ضمن دول ذات تنمية بشرية مرتوعة ومرتوعة جدا، كما نالحظ بان الادول اخللياياة ت ااد تناارس الادول املتطاوري يف املراكاز 
 .األوىل عامليا سواء من حيث معمرات التنمية البشرية أو معمرات ت نولوجيا املعلومات واالتصاالت

  راوي داخلياة باني الادول اخللياياة وبااقي الادول العربياة ورااوي خارجياة باني الادول العربياة ك ال والادول املتقدماة ل ان وعليه هنا
 .هذه الواوي ليست كبريي ضمن معمرات التنمية البشرية على ع س املعمرات الت نولوجية

الحصائيات إال أن ال ل متوق على تراجا معدالت الوقار حىت من ناحية الوقر رالدول العربية ال تعترب أرقر دول العامل ررام قلة ا
 .يف الدول العربية وهو ما يرتجم معدالت الدخول املرتوعة ل نها ال تورا بالش ل املناسب للررا من معمرات التنمية ك ل
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