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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٦ (هـ) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب ااالت: تقرير برنامج 

   األمم املتحدة اإلمنائي عن التنمية البشرية 
  تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية 

 مذكرة من األمني العام 
يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـة تقريـرا أعـده أصدقـاء رئيـس اللجنـــة  - ١
اإلحصائيـة بعنـوان �تقييـم االنتقـادات اإلحصائيـة لتقريـــر التنميــة البشــرية لعــام �١٩٩٩، يــرد يف 
املرفـق. وقـد قـدم التقريـر إىل مكتـب اللجنـة اإلحصائيـة بنـاء علـى طلـب اللجنـة يف دورـــا احلاديــة 

والثالثني(١). وقرر املكتب أن حييل التقرير إىل اللجنة الستعراضه. 
 

النقاط املطروحة للمناقشة 
قد ترغب اللجنة يف تأييد التقرير.  - ٢

 
احلواشي 

الوثائق الرمسيــة للمجلــس االقتصـــادي واالجتماعي، ٢٠٠٠، امللحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ٤٢.  (١)
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 املرفق 
 تقييم االنتقادات اإلحصائية لتقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ 

  تقرير أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائية 
احملتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  ١٣-٧أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  ٨٤-١٥ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساس املقارنة الدولية  ١٦٦-٣٠ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف انتقادات كاسيلز  ٣١١٥-٤٨رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات العامة  ٤٩٣٨-٦٣خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات  ٦٤٤٢-٧٢سادسا -
التذييالت 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وثيقة غرفة اجتماع مقدمة من السيد كاسيلز  ٤٤األول -

. . . . . . . . رد مكتب تقرير التنمية البشرية على وثيقة غرفة االجتماع املقدمة من السيد كاسيلز  ٥٨الثاين -
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معلومات أساسية  أوال -
يف الدورة احلادية والثالثني للجنة اإلحصائية، جرى النظـر يف وثيقـة غرفـة اجتمـاع قدمـها  - ١
إيان كاسيلز (استراليا)، وتتضمن عددا من االنتقادات للمحتوى اإلحصائي لتقرير التنميـة البشـرية 
لعام ١٩٩٩، الذي نشـر حتـت رعايـة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. وقـد سـلمت اللجنـة بأمهيـة 
تقرير التنمية البشرية وأثره على الوعي اجلماهريي واحلكومي بقضايا التنمية البشرية، كما سـلمت 

بأن االنتقادات ذات وزن كاف لتربير نظر اللجنة يف صحتها. 
ـــى ذلــك، وافقــت اللجنــة علــى تشــكيل فريــق صغــري، أصدقــاء رئيــس اللجنــة  وبنـاء عل - ٢
اإلحصائية، ملوافاة رئيسها بـالرأي بشـأن هـذه القضايـا. وفيمـا يلـي صالحيـات الفريـق علـى وجـه 

التحديد: 
�أحاطت اللجنة اإلحصائية علما بتقرير السيد إيان كاسيلز، استراليا، عـن تقريـر 
التنمية البشرية، وذلك خالل دورا احلادية والثالثني دون أن تتمكن من التحقـق مباشـرة 
مـن نتـائج التقريـر. واللجنـة مهتمـة جـدا بالتـأكد مـن أن التقريـر يسـتند إىل أدلـة إحصائيــة 
سليمة. لذا، تطلب اللجنة إىل رئيسها أن يعني فريقا صغريا من اخلرباء اإلحصائيني ليقـوم، 
بالتعـاون مـع برنـامج األمـم املتحــدة اإلمنــائي، بــإعداد تقريــر عــن مــدى دقــة املعلومــات 
اإلحصائية الواردة يف التقرير مع التركيز على النقاط املثارة يف وثيقـة غرفـة االجتمـاع الـيت 
أعدهـا السـيد كاسـيلز. وينبغـي للفريـق أن يقـدم التقريـر إىل املكتـب يف موعـد ال يتجـــاوز 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
�وتأذن اللجنة للمكتب بأن يتخذ ما يراه ضروريا من خطوات املتابعة�. 

أعضاء الفريق:  - ٣
إيان مكريدي (كندا)، رئيسا 

المني ديوب (السنغال، ممثال مكتب إحصاءات البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية) 
مت هولت (اململكة املتحدة) 

بيت هوليغر (سويسرا، ممثال املعهد اإلحصائي الدويل) 
كو أودوف (هولندا) 

ن. س. ساستري (اهلند) 
ونظـر الفريـق يف وثيقـة غرفـة االجتمـاع الـيت أعدهـــا الســيد كاســيلز (التذييــل األول) إىل  - ٤
جانب وثائق املعلومات األساسية ذات الصلة. كما نظر يف رد مكتوب قدمه مكتب تقريـر التنميـة 
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البشـرية (التذييـل الثـاين). وأفـاد الفريـق مـن مواصلـة املناقشـات ومـن املـواد املكتوبـة اإلضافيـة الــيت 
قدمها مجيع املعنيني، مبا يف ذلك ما أبدي من آراء ومالحظات بشأن مشروع تقرير الفريق. 

ويـود الفريـق أن يعـرب عـن تقديـره ملوافاتـه هلـذه املـواد التكميليـة العظيمـة النفـع. غـــري أن  - ٥
الفريق يتحمل املسؤولية عن احملتويات النهائية هلذا التقرير. 

ومل يكـن غرضنـا إجـراء تقييـم كـامل جلميـع جوانـب الدعـــائم اإلحصائيــة لتقريــر التنميــة  - ٦
البشـرية لعـام ١٩٩٩. إذ يتصـل اختصاصنـا حتديـدا باالنتقـادات الـيت قدمـها السـيد كاسـيلز بشــأن 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩. وقد ركزنا على احملتوى اإلحصائــي ومدلــــوالت ما قاله. وقـد 
قررنا أن نأخذ بتفسري واسع بشكل معقول ملصطلـح �الدقـة�. فبدأنـا مـن املفـهوم املرتبـط بقيـاس 
نوعيـة البيانـات، الـذي يعـرف �الدقـة� بأـا �املالءمـة للغـرض�. وبعبـارة أخـرى، هـل البيانـــات 
املختارة لتقرير التنمية البشرية مناسـبة علـى ضـوء الغـرض مـن اسـتخدامها وبـالنظر إىل أي بدائـل؟ 
هل جرى النظر على النحو املناسب يف ما للبيانات من قيود وهل أبلغـت هـذه القيـود لقـراء تقريـر 
التنمية البشرية؟ وهل اإلحصاءات املستمدة من البلدان األعضاء إحصاءات مقارنة مبا يكفي لدعـم 
النتـائج املسـتخلصة، أو لكـي تـدرج ضمـن اـاميع الكليـة موعـات البلـدان أو املنـــاطق أو العــامل 

أمجع؟ 
وباإلضافـة إىل ذلـك، فعلـى الرغـم مـن أن اختصاصنـا يتصـل بتقريـر التنميـة البشـــرية لعــام  - ٧
١٩٩٩، فإننا كلما أردنا تقدمي توصيات، كنا حناول صياغتها على حنــو يعـني علـى إعـداد التقـارير 

املقبلة. 
 

مقدمة  ثانيا -
ـــرية يف أحنــاء العــامل قضيــة أساســية بالنســبة لألمــم املتحــدة. ومــن  إن تعزيـز التنميـة البش - ٨
األهداف األساسية السعي لكفالة توفـري مسـتويات معيشـة مالئمـة ومتطـورة جلميـع الشـعوب وأن 
يكون هلا نصيب يف النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي يف العـامل، وأن يتـم اسـتغالل اإلمكانـات 
البشرية لسكان العامل على حنو أكمـل. وبالتـايل، فـإن أمهيـة رصـد التنميـة البشـرية وتوفـري مقـاييس 
إحصائيـة لدعـم هـذا اهلـدف ال يرقـى إليـها شـك. ولبلـوغ هـذه الغايـة جيـــري نشــر تقريــر التنميــة 
البشرية سنويا منذ عام ١٩٩٠، وقد ساهم يف تركيز االهتمام العاملي على التقـدم احملـرز يف التنميـة 
البشرية وعلى حاالت انعدام املساواة املستمرة القائمة. وهو معـترف بـه علـى نطـاق واسـع ونظـرا 

ملا يتمتع به من مكانة سامقة فإنه ميكن حبق استخدامه كحفاز الختاذ إجراءات. 
وحيتـوي كـل تقريـر للتنميـة البشـرية علـى طائفـة واسـعة النطـاق مـن املقـــاييس اإلحصائيــة  - ٩
املتصلة جبوانب خمتلفة للتنمية البشرية وقد أصبحت هـذه مبـرور الوقـت أشـد غـزارة وأكـثر مشـوال. 
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ويف الوقت الذي قدمت فيه االنتقادات، كان تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ آخر ما صـدر مـن 
هـذه السلسـلة وأمشلـها. وخـالل الفـترة الـيت مشلـها اسـتعراضنا، نشـــر تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 
٢٠٠٠، وإن كنا مل ندرج ذلـك التقريـر كـأحد املصـادر الـيت رجعنـا إليـها يف عملنـا. ويقـدم كـل 
تقريـر للتنميـة البشـرية منـذ أوهلـا يف عـام ١٩٩٠، معلومـات إحصائيـة عـن التنميـة البشـرية ويتخــذ 

موضوعا خمتلفا بغية إلقاء الضوء على جوانب خمتلفة للتنمية البشرية وتوجيه االنتباه إليها. 
ومـا يعنينـا ليـس البحـث يف طبيعـة التقـارير وحمـط تركيزهـا. فـهذه مسـألة متروكـة لتقديــر  - ١٠
مكتب تقرير التنمية البشرية ومستشاريه. وإمنا حنن نركز باألحرى علـى اسـتخدام اإلحصـاءات يف 
تقرير عام ١٩٩٩ (يف حدود اختصاصنا). ويف رأينا، إن مسألة قياس التنميـة البشـرية مسـألة بالغـة 
األمهية حبيث جيب أن تدعمها أقوى العمليات اإلحصائية - وأي قدر دون ذلك معنــاه التقصـري يف 
حـق شـعوب العـامل. وينبغـي أن تسـتند سياسـات التنميـة البشـرية إىل أفضـــل أدلــة ممكنــة وأن يتــم 

إعدادها بدقة واستخدامها على حنو صحيح ليفيد منها مقررو السياسة يف العامل. 
وحنن ندرك أن تقرير التنمية البشرية يعتمد اعتمادا كبريا على البيانات املقدمـة مـن الـدول  - ١١
األعضاء إىل الوكاالت الدولية األخرى وأن الوكـاالت، بدورهـا، تقـدم هـذه البيانـات إىل مكتـب 
تقرير التنمية البشرية. وبالتايل، فإن نوعية قاعدة البيانات تعتمد علـى عمليـات التـأكد مـن النوعيـة 
املضطلع ا يف تلك الوكاالت. غري أن عملية التأكد من النوعية بالنسبة للطريقة الـيت تسـتخدم ـا 
هذه البيانات يف تقرير التنمية البشـرية مـن أجـل وضـع األرقـام القياسـية ولدعـم نـص التقريـر فـهي 
مسؤولية مباشرة ملكتب تقرير التنمية البشرية. وبعض توصياتنا القصد منها تعزيـز قـوام املكتـب يف 
هذا الصدد، وحنن ندرك أنه سيترتب علـى ذلـك آثـار بالنسـبة للمـوارد. ويف رأينـا أن هـذا التعزيـز 
أمر ضروري إال أنـه ميكـن إكمالـه باملعرفـة بنوعيـة البيانـات املتاحـة يف الوكـاالت األخـرى. وهـذه 
ـــات يف  املعرفـة ميكـن أن تفيـد موظفـي املكتـب فيمـا يتعلـق بالطريقـة الـيت ينبغـي ـا اسـتخدام البيان
التقرير، وينبغي استغالهلا على حنو أكمل. ويتطلب ذلك تفاعال أقوى وأكثر انتظاما بني موظفـي 
املكتـب وهـذه الوكـاالت وحنـن نوصـي (انظـــر الفقــرة ٦٩، التوصيــة ٦) بــأن يســعى موظفــو 

املكتب إىل حتقيق ذلك. 
ويف رأينــا، أن البيانــات األساســية املســتخدمة لرصــد التنميــة البشــرية ينبغــي أن تكــــون  - ١٢
متساوقة قدر اإلمكان بني الوكاالت الدولية املختلفة املضطلعة بـإعداد تقـارير عـن التنميـة البشـرية 
أو املسائل املتصلة ا اتصاال وثيقـا. فنحـن نالحـظ، علـى سـبيل املثـال، أن البلـدان املـراد إدراجـها 
حتت عنوان �أقل البلدان منوا� ختتلف مـن وكالـة دوليـة إىل أخـرى. ومـن الواضـح أن ذلـك ليـس 
من مسؤولية أي وكالة واحدة ولكن تعزيز التنسيق بني الوكـاالت الدوليـة املعنيـة سـيعود بالفـائدة 
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يف هـذا الصـدد. وعلــى الرغــم مــن أن تقــدمي أي توصيــة بشــأن هــذه املســألة خيــرج عــن نطــاق 
اختصاصنا، فإننا نأمل يف أن حتيط جلنة التنسيق اإلدارية علما ذه النقطة. 

وقـد وضـع مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية بوصفـــه مقياســا  - ١٣
ـــو يتــألف مــن ثالثــة  رئيسـيا لإلجنـازات البشـرية العاديـة يف جمـال القـدرات البشـرية األساسـية. وه
عناصر هي: طول العمر مع الصحة اجليـدة (مقيسـا مبتوسـط العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة)، واملعرفـة 
(مقيسـة مبعـدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة لـدى البـالغني والنسـب اإلمجاليـة امعـة للقيـد بـــاملدارس) 
ومسـتوى املعيشـة الالئـق (مقيسـا بالنـاتج احمللـي اإلمجـايل للفـرد معـدال وفقـــا ملــا يكافئــه بــالدوالر 
حسب تعادالت القدرة الشرائية). ويركـز الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية علـى املنجـزات البشـرية 
واهلدف منه أن يكون مقياسا أوسع قاعدة من دخل الفـرد يف تقييـم الرفـاه البشـري. ويـرد وصـف 
تفصيلي لتكوين الرقم القياسي للتنميـة البشـرية يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ (الصفحتـان 

١٥٩ و ١٦٠). 
وباإلضافـة إىل ذلـك فقـد وضـع مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية عـددا مـن األرقـام القياســية  - ١٤
التكميليـة، مبـا يف ذلـك الرقـم القياسـي للتنميـــة املرتبــط بنــوع اجلنــس والرقمــان القياســيان للفقــر 
البشـري (الرقمـان القياســـيان ١ و ٢). ومبــرور الوقــت طــرأت تغيــريات وتطويــر علــى التكويــن 
التفصيلـي لكـل رقـم قياسـي نتيجـة إلدخـال أسـاليب منهجيـة متقدمـة. وهـــذه أيضــا يــرد وصفــها 

تفصيال يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ (الصفحات ١٦٠-١٦٣). 
وحنن مل نتناول بالبحث اهليكل األساسي للرقم القياسي للتنمية البشرية والغرض من ذلـك  - ١٥
الرقم القياسي واألرقام القياسية ذات الصلة. فعندما حياول املـرء إجيـاز مسـألة معقـدة يف مقيـاس أو 
رقم قياسي إحصائي واحـد، ال يـأمن املـرء مـن الوقـوع يف املغـاالة يف التبسـيط أو سـطحية الفـهم. 
وقد أ وضح أمارتيا صن هذه النقطة ذاــا يف اجلـزء الـذي أسـهم بـه يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام 
١٩٩٩. وانتقادات السيد كاسيلز الواردة يف وثيقة غرفة االجتماع (التذييـل األول) مقدمـة ضمـن 
إطار تقرير التنمية البشرية، والرقم القياسي للتنمية البشرية، واألرقام القياسية ذات الصلـة. وضمـن 

هذا اإلطار أيضا سيكون تعليقنا. 
 

أساس املقارنة الدولية  ثالثا -
يف صميم بعض أهم االنتقادات اليت قدمها السـيد كاسـيلز يكمـن السـؤال األساسـي وهـو  - ١٦
كيف ميكن إجراء مقارنات دولية بني اإلحصاءات االقتصادية اليت تعد لكل بلـد. وبعبـارة أخـرى، 
كيف ميكننا أن نـدرج يف وحـدة القيـاس الواحـدة دخـل الفـرد أو النـاتج االقتصـادي أو مسـتويات 

املعيشة للبلدان املختلفة، حيث أن كال منها سيقدر هذه املقاييس بعملته الوطنية؟ 
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وهذه قضية هامة هلا عميق األثر على املقارنات الدولية. ويقول تقرير التنمية البشـرية لعـام  - ١٧
١٩٩٩، مثال، أنه يف أواخـر التسـعينات كـان خمـس سـكان العـامل ممـن يعيشـون يف أعلـى البلـدان 
دخال تبلغ حصتهم ٨٦ يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي. ويـرى السـيد كاسـيلز أن هـذا 
الرقم ينبغي أن يتراوح بني ٦٠ و ٦٥ يف املائة. وباملثل، يقـول تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ 
ـــن  إن الفجـوة يف الدخـل الفـردي (النـاتج القومـي اإلمجـايل) بـني البلـدان الـيت ـا اخلمـس األغـىن م
سـكان العـامل وتلـك الـيت ـا اخلمـس األفقـر تتسـع مـن ٣٠ : ١ يف عـــام ١٩٦٠ وإىل ٦٠ : ١ يف 
عـام ١٩٧٠ وإىل ٧٤ : ١ يف عـام ١٩٩٥. ويـــرى الســيد كاســيلز أن هــــــذه األرقــام ينبغــي أن 
تكون حنو ١٢ : ١ يف عام ١٩٦٠ و ١٨ : ١ يف عام ١٩٩٠، و ١٦ : ١ يف عـام ١٩٩٧. وهـو 
يرى أن النسب ليست فقط أصغر بكثري، ولكـن االجتـاه الصعـودي الواضـح يف األرقـام الـواردة يف 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، ال يظهر يف املقياس املعرب عنه بالدوالر حسب تعـادالت القـدرة 

الشرائية. 
وهذا جانب هام من جوانب االختالف بني مكتب تقرير التنمية البشرية والسـيد كاسـيلز  - ١٨
ومن مث خنصص له هذا القسم قبل أن ننظر يف كل انتقاد من انتقاداته احملددة يف األقسام الالحقة. 

والنقطـة مثـار البحـث هـي مـا إذا كـان التحويـل مـــن عمــالت وطنيــة إىل عملــة موحــدة  - ١٩
(دوالرات الواليات املتحدة مثال) ينبغي أن يتـم باسـتخدام قيـم أسـعار الصـرف النسـبية للعمـالت 

املختلفة، أو أن يتم على أساس مساواة القدرة الشرائية للعملة. 
إن قيـم حتويـل أسـعار الصـرف ألي عملـة حتددهـا األسـواق املاليـة الدوليـة وتعكـس قـــوى  - ٢٠
السوق يف تلك املؤسسات. واحلقيقة أن أسعار الصـرف يف العـامل املعـاصر ال تتـأثر كثـريا بالتجـارة 
الدوليـة وتبـادل السـلع واخلدمـات يف األسـواق العامليـة. والنـهج الثـاين يســـتخدم تعــادالت القــدرة 
الشرائية ليعكس األسـعار احملليـة علـى أسـاس مقـارن دوليـا. ويتـم مسـاواة قيمـة الدخـل الوطـين أو 
الناتج االقتصــادي يف أي بلـد مبثيالـا يف البلـدان األخـرى علـى هـذا األسـاس. ووفقـا هلـذا النـهج، 
توفـر تعـادالت القـدرة الشـرائية قيمـة دوليـة ملـا تشـتريه العملــة احملليــة داخــل البلــد (انظــر: األمــم 

املتحدة، دليل برنامج املقارنات الدولية واملراجع الواردة فيه، نيويورك، ١٩٩٢). 
تعرب تعادالت القدرة الشرائية عن العالقة بني العمالت. وعليه ميكن حتويل أية عملـة تتـاح  - ٢١
تعادالت قدرا الشرائية إىل أيـة عملـة أخـرى تكـون تعـادالت قدرـا الشـرائية متوافـرة. وإلجـراء 
مقارنـة بـني بلـدان متعـددة، يلـزم اختيـار وحـدة مشـتركة حتـــول إليــها مجيــع العمــالت األخــرى. 
وسنستخدم، يف كل هـذا التقريـر، دوالر الواليـات املتحـدة بوصفـه الوحـدة املشـتركة للتعبـري عـن 
مجيع املقاييس الوطنية. وهـو اختيـار عشـوائي، وكـان ميكـن اسـتخدام أيـة عملـة أخـرى. وال يؤثـر 
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هذا االختيار على املسائل األساسية، كما ال يؤثر على النتائج اليت توصلنا إليـها أو التوصيـات الـيت 
خرجنا ا. 

ويتضح جليا، من النظر إىل األرقـام املختلفـة الـواردة يف الفقـرة ١٧ أعـاله، أن الفـرق بـني  - ٢٢
ــــة إىل وحـــدة  اســتخدام أســعار الصــرف أو تعــادالت القــدرة الشــرائية لتحويــل املقــاييس الوطني
مشـتركة، ليـس فرقـا طفيفـا. وعـالوة علـى ذلـك، ينعكـس الفـرق يف املنظـور الـــذي ميثــل البلــدان 
املتقدمـة النمـو/البلـدان الناميـة. ويـرد ذلـك يف الشـكل، الـذي يوضـح النسـبة بـني تعـادالت القــدرة 
الشرائية وسعر صرف دوالر الواليات املتحدة كعاملي حتويـل بالنسـبة لكـل بلـد، اسـتنادا إىل رتبـة 
الرقم القياسي للتنمية البشرية لذلك البلد. وحتتل أكثر البلدان تصنيعا أدىن ٢٠ موضعا علـى اجلهـة 
اليسـرى مـن الرسـم البيـاين. إذ أن نسـبة تعـادالت القـدرة الشـرائية اخلاصـة ـذه البلـــدان إىل ســعر 
صـرف دوالر الواليـات املتحـدة كعـاملي حتويـل أقـرب إىل الواحـد الصحيـح. غـري أن هـذه النســبة 
ترتفع يف حالة البلدان األقل منوا، حيث تتجـاوز بكثـري قيمـة الواحـد الصحيـح يف حـاالت عديـدة. 
وكلما ابتعد موضع البلد باجتاه اليمني على الرسم البياين قلَّت رتبة الرقم القياسي للتنميـة البشـرية، 
حيث توجد البلــدان األقـل منـوا يف أقصـى ميـني الرسـم. ويتضـح مـن املنحـىن التصـاعدي للرسـم أن 
نسبة تعادالت القدرة الشرائية إىل سعر صـرف حتويـل الواليـات املتحـدة تصبـح أكـرب بصفـة عامـة 
كلما تدنت رتبـة الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية. وقـد تبلـغ هـذه النسـبة ٤ أو تزيـد يف حالـة أقـل 
البلدان منوا. ومن مث، وبسبب اقتراب النسبة من ١، تصبح مقارنة مسـتوى دخـل الفـرد، أو النـاتج 
االقتصادي، أو املستوى املعيشي للواليات املتحدة مع أحد البلدان األوروبية الرئيسية، علـى سـبيل 
املثال، متشاة بدرجة كبرية إذا اســتخدم أي مـن أسـعار الصـرف أو تعـادالت القـدرة الشـرائية يف 
التحويل. وحىت يف هذه احلالـة، قـد تتقلـب النسـبة مبـرور الزمـن مـع تغـري أسـعار الصـرف. غـري أن 
إجراء مقارنة مماثلـة بـني الواليـات املتحـدة، أو أي بلـد مـن أكـثر البلـدان تصنيعـا، وبـني أحـد أقـل 
البلدان منوا، سيكون أمرا خمتلفا جدا. ففي هذه احلالة، قد تزيد قيمة حتويل دخـل الفـرد باسـتخدام 
ـــدار أربــع مــرات أو أكــثر عــن قيمــة التحويــل  تعـادالت القـدرة الشـرائية، علـى سـبيل املثـال، مبق
باستخدام أسعار صرف العمالت. وعليـه يصبـح الختيـار معـامل التحويـل أثـر كبـري بالنسـبة لكـل 
البلدان املتقدمــة/البلـدان الناميـة، كمـا أن هـذه العالقـة صـارت أكـثر وضوحـا مؤخـرا، مـع ارتفـاع 

سعر صرف دوالر الواليات املتحدة مقارنة بالعمالت األخرى. 
 

النسبة بني تعادالت القدرة الشرائية وسعر الصرف 
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ويسلم مكتب تقرير التنمية البشرية يف رده على انتقادات كاسيلز (التذييـل الثـاين)، متفقـا  - ٢٣
مـع كاسـيلز ومـع االقتصـاديني املعنيـني بالتنميـة بصفـة عامـة، بـأن اسـتخدام نصيـب الفـرد حســـب 
تعـادالت القـدرة الشـرائية للمقارنـة بـني املسـتويات املعيشـية هـو األفضـل. وقـد أصبـح هـذا النـــهج 
يسـتخدم بـالفعل، منـذ عـام ١٩٩٠، حلسـاب نصيـب الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل كمكــون يف 
الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية نفسـه، وكنمـوذج ميثـل املســـتوي املعيشــي الالئــق. وباإلضافــة إىل 
ذلك، يتبع التحويـل باسـتخدام تعـادالت القـدرة الشـرائية يف الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع 
ـــاس التمكــني املرتبــط بنــوع  اجلنـس، والرقـم القياسـي للفقـر البشـري واملقـاييس األخـرى مثـل مقي
اجلنـس يف تقريـر التنميـة البشـرية. ويسـتخدم التحويـل باسـتخدام تعـادالت القـدرة الشـرائية مــن مث 
حلساب املؤشرات اإلحصائيـة الرئيسـية يف تقريـر التنميـة البشـرية. إال أن التحويـل باسـتخدام سـعر 
صرف دوالر الواليات املتحدة يتبع إلجراء املقارنات الرئيسية لألنصبة يف الدخـل العـاملي، الـواردة 

يف منت التقرير، واملقتبسة يف الفقرة ١٧ أعاله. 
ـــأييدا للتحويــل باســتخدام  غـري أن املـربرات الـيت أوردهـا مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية، ت - ٢٤
أسعار صرف العمالت يف النص الرئيسي، ذات شـقني أساسـيني. أوال، بغـض النظـر عـن التفضيـل 
العام للتحويل باستخدام تعادالت القدرة الشرائية ملقارنة املستويات املعيشية، يذهب مكتب تقريـر 
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التنمية البشــرية، إىل أن املسـألة مسـألة رأي اقتصـادي يف ايـة املطـاف، وليسـت مسـألة موضوعيـة 
إحصائية. ثانيا، يركز املكتـب علـى ميـش البلـدان الناميـة، ويـرى أنـه هلـذا الغـرض تكـون أسـعار 
صـرف دوالر الواليـات املتحـدة أنسـب يف معظـم األحـوال - كمـا جـاء يف تقريـر التنميـة البشــرية 

لعام ١٩٩٩، حينما كان املوضوع الرئيسي هو ميش أشد البلدان فقرا وأقلها منوا. 
ومـن وجهـة نظرنـا، توجـد أسـباب قويـة لتفضيـــل التحويــل باســتخدام تعــادالت القــدرة  - ٢٥
الشـرائية بـدال مـن سـعر صـرف دوالر الواليـات املتحـــدة، بالنســبة للظواهــر االقتصاديــة احلقيقيــة 
(وليس الظواهر املالية البحتة)؛ مثل إجراء املقارنات بني املستويات املعيشية (كما يعكسـها نصيـب 
الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـــايل) وبالتبعيــة، إلجــراء مقارنــات النــاتج االقتصــادي (النــاتج احمللــي 
اإلمجـايل) والدخـل القومـي (النـاتج احمللـي اإلمجـايل أو نصيـب الفـرد فيـه). وحنـن نؤمـــن بــأن هــذه 
املمارسة حتظى بقبول واسع لدى االقتصاديني املعنيني بالتنمية. وقد شرحت احلالة يف عـرض قدمـه 
السيد كاسيلز حيث أجريت سلسلة من املقارنات بني اليابان والصني. وقد عرض نسـبة اسـتهالك 
الفرد من خمتلف األصناف يف البلدين، باإلضافة إىل نسـب نصيـب الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
استنادا إىل التحويل باسـتخدام تعـادالت القـدرة الشـرائية وسـعر الصـرف يف البلديـن. وقـد كررنـا 
هـذا التحليـل يف عـدد مـن املقارنـات الثنائيـة لبلـدان مـن املنطقـة نفسـها (انظـر اجلـــدول). ومــع أن 
النتائج مل تكن، بصفة عامة، ملفتة كما حدث يف املقارنة بني اليابـان والصـني الـيت اختارهـا السـيد 
كاسـيلز، فقـد كـان النمـط واضحـا. فبالنسـبة لبنـود مثـــل اســتهالك األغذيــة، الــيت تفتقــد املرونــة 
السـعرية، كـانت قيمـة املقارنـات الثنائيـة أقـرب نسـبيا إىل الرقـم ١، مـع ارتفـــاع طفيــف يف نســبة 
االستهالك يف حالة البلدان ذات النصيب األعلى للفرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل. وكـانت النسـب 
أعلى بكثري بالنسـبة لبنـود مثـل ملكيـة أجـهزة التلفزيـون واحلواسـيب الشـخصية، الـيت تعتمـد علـى 
الدخل املستهلك وتتميز مبرونة سعرية أكرب. وتدخل مقارنة تعادالت القدرة الشـرائية ألي بلديـن، 
بصفة عامة، ضمن هذا النمط، حيث تكون النسب أعلى من نسب اسـتهالك األغذيـة، بينمـا تقـل 
عن نسب البنـود التكنولوجيـة. وذلـك هـو املتوقـع. بيـد أن مقارنـات أسـعار الصـرف تكـون أكـرب 
بكثـري بصفـة عامـة، وكثـريا مـا تتعـدى نطـاق االســـتهالك، حــىت فيمــا خيتــص ببنــود مثــل ملكيــة 
احلواسيب الشخصية وأجهزة التلفزيون. ويبدو مقياس تعـادالت القـدرة الشـرائية أكـثر اتسـاقا مـع 

املقاييس األخرى، وأكثر مالءمة لألغراض املتوخاة.  
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اجلدول 
 مقارنات دولية: نسب مقاييس حصة الفرد يف النواتج ويف استخدام السلع واخلدمات 

البلدان املقارنة 

ـــرد  نصيـب الف
ــــــن  يوميـــــا م
إمــــــــــــدادات 
الســـــــــــعرات 
ـــــــــــة،  احلراري

 ١٩٩٦

ـــرد  نصيـب الف
ــــــن  يوميـــــا م
إمــــــــــــدادات 
الدهــــــــــــون، 
امــــــــــــــوع 
(بالغرامـــات)، 
١٩٩٦ (أ) 

نصيــــب الفــــــرد 
يوميــــــــا مـــــــــن 
ـــــــــــــــــدادات  إم
الـــــــــــــــــربوتني، 
ـــــــــــــــــــوع  ام
ــــــــات)،  (بالغرام

١٩٩٦ (أ) 

ـــــــــــــم  الرق
القياســـــــي 
للنـــــــــــاتج 
احمللــــــــــــي 

اإلمجايل 

عـــــدد أجــــــهزة 
التلفزيــون لكــــل 
٠٠٠ ١ شــخص 

 ١٩٩٦

نصيب الفرد من 
انبعاثــــات ثـــــاين 
ــون  أكسـيد الكرب
ـــــــــــان)،  (باألطن

 ١٩٩٦

ــــــــرد  نصيـــــــب الف
ـــن  (بــالكيلوغرام) م
اســــتخدام الطاقـــــة 
التجاريــة (املكــــافئ 
النفطي)، ١٩٩٦ 

ـــرد  نصيـب الف
مـن اســـتهالك 
الكــــــــــهرباء، 

 ١٩٩٦

عـدد خطـــوط 
اهلــــــــــــــــاتف 
الرئيسـية لكــل 
 ٠٠٠ ١
شــــــــــــخص، 

 ١٩٩٦

عــــدد الرحــــالت 
ـــة  الســياحية الدولي
ــــــــــل ٠٠٠ ١  لك
شخص، ١٩٩٦ 

عـدد احلواســيب 
الشـخصية لكـــل 
 ٠٠٠ ١

شخص 

ـــرد يف  نصيــب الف
النــــــاتج احمللــــــي 
اإلمجـايل احلقيقــي 
(بالدوالر حسب 
تعــادالت القـــدرة 
الشــــــــــــــــرائية)، 

 ١٩٩٧

نصيـــب الفـــرد يف 
ــــــــي  النــــــاتج احملل
اإلمجـــــــــــــــــــــايل 
(بـــــــــــــــدوالرات 
ــدة)  الواليات املتح

 ١٩٩٧

٤٥,٩ ٧,٧ ٤٢,٧ ٣٢,٦ ١٠,٩ ٩,١ ٤,٥ ٣,٣ ٢,٨ ١,٦ ١,٣ ١,٣ ١,٠ اليابان/الصني 
ــــــــــــــــنغافورة/  س

٢٦,٨ ٨,٢ ٤٥,٢ ١١١,٠ ٢٤,٤ ١٨,٨ ١١,٧ ١٦,٣ ١,٦ ١,٦    إندونيسيا 
مجهوريــة كوريـــا/ 

٢٩,٨ ٨,٣ ٣٩,٩  ٢٦,٩ ٢٣,١ ٨,٠ ٠,٨ ١,٨ ١,٧ ١,٥ ٢,٣ ١,٣ فييت نام 
املكســـــــــــــــــيك/ 

١٠,٠ ٤,٢  ١,٦ ٣,٧ ٣,٩ ٢,٩ ٥,٣ ١,١ ١,٥ ١,٦ ١,٨ ١,٣ نيكاراغوا 
ــــا/  جنـــوب أفريقي

٢١,٩ ١٠,٠ ٤٧,١  ٣٣,٣ ٥٨,٩ ٥,٢ ٦٩,٠ ٤١,٠ ٢,٢ ٢,١ ٢,٤ ١,٦ موزامبيق 
ــــا/  جنـــوب أفريقي
مجهوريــة أفريقيــــا 

١١,٣ ٥,٥  ٠,٨ ٣٣,٣ ١٢٥,٤  ٦٩,٠ ٢٤,٦ ١,٧ ١,٦ ١,٢ ١,٥ الوسطى 
٣,٠ ١,٣ ٤,٧  ١,٣ ٢,٦ ١,٤ ٠,٨ ٢,٠ ١,١ ١,٣ ٠,٨ ١,١ الربازيل/إكوادور 
ترينيـداد وتوبــاغو/ 

١٢,٦ ٥,٤  ١١,٥ ٢١,٠ ٤٠,٢ ٢٢,٩ ٨٦,٠ ٦٣,٦ ١,٧ ١,٥ ٢,٤ ١,٥ هاييت 
سيشــــيل/ســــــري 

٦,١ ٣,٣  ٩٨,٠ ١٤,٠ ٧,٢  ٥,٨ ٢,٣ ١,٤ ١,٥ ١,٥ ١,١ النكا 
١٢,٧ ٤,٩ ١٠,٣  ١٣,١ ٣,٠  ٢,١ ٣,٠ ١,٦ ١,٣ ١,٦ ١,٠ سيشيل/اهلند 

١٥,٦ ٧,٣ ٣,٤  ٣,٩ ١٤,٢ ٧,٩ ١٠,١  ١,٦ ١,٤ -١,٢ ١,١ الكويت/األردن 
٤,٢ ١,٧  ١٩,٠ ٢,٥ ١,٧ ١,١ ١,٨  ١,٢ ١,٢ ١,٤ ١,٢ لبنان/األردن 
١٠,٦ ٦,٠  ٤١,٩ ١٦,٧ ٣٦,٤ ٢,٢  ٣١,٥ ٢,١ ١,٥ ٢,٦ ١,٨ مصر/إثيوبيا 

ــــــــــــيوس/  موريش
١٦,٧ ١٠,٠   ٥٤,٠ ٢٥,٣  ١٥,٠  ٢,١ ١,٧ ٢,٦ ١,٥ مدغشقر 
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ويقبل مكتب تقرير التنميـة البشـرية القـول بـأن التحويـل باسـتخدام تعـادالت القـدرة  - ٢٦
الشرائية أفضل بالنسبة ملقارنات مستويات املعيشة، وهو يتبع هـذه الطريقـة حلسـاب مؤشـراا 
الرئيسية. ومع ذلك ففي مجيـع أعـداد تقريـر التنميـة البشـرية (ال يف عـام ١٩٩٩ وحـده) وأيـا 
كان املوضوع لسنة بعينها، فقد عرب عن املنت الرئيسي املقارنات الرئيسية لألنصبة مـن الدخـل 
العــاملي، بأســعار صــرف دوالر الواليــات املتحــدة. وال ميكننــا فــهم الســبب يف عـــدم ورود 
املقارنـات باسـتخدام تعـــادالت القــدرة الشــرائية بصــورة أكــثر انتظامــا يف مــنت التقريــر ويف 
املقارنـات الرئيسـية، إذا كـانت مقبولـة بـالفعل بوصفـها عـامل التحويـل األفضـل يف مقارنـــات 

مستويات املعيشة. 
غري أن مكتب تقرير التنميـة البشـرية يشـري إىل جـانبني مـهمني يسـتحقان معاجلتـهما،  - ٢٧
مـن جوانـب ضعـف طريقـة التحويـل باسـتخدام تعـادالت القــدرة الشــرائية. ويتمثــل اجلــانب 
األول يف مسألة نوعية أدوات قيـاس البيانـات األساسـية، ومجـع البيانـات، وحسـاب تعـادالت 
القـدرة الشـرائية. ويتمثـل اجلـانب الثـاين يف مسـألة تغطيـة البلـدان علـى مسـتوى العـامل. وحنـــن 
نسلم بوجود هذه املشاكل، ونوافق متامـا علـى أن املسـألتني معـا علـى قـدر مـن األمهيـة، لكـن 
ليس هلما يف نظرنا ما يكفي من الوزن لتربير التحويل باستخدام سعر صـرف دوالر الواليـات 
املتحدة، بدال عن تعادالت القدرة الشرائية. وال شـك يف أن القضيـة هـي أن هنـاك حاجـة إىل 
حتسني نوعية تعادالت القـدرة الشـرائية، وهـي مسـألة جـرى تناوهلـا يف تقـارير قُدمـت مؤخـرا 
(انظر منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي �اسـتعراض منظمـة التعـاون والتنميـة يف 
امليـدان االقتصـادي – برنـامج املكتـب اإلحصـائي للجماعـــات األوروبيــة� لتعــادالت القــدرة 
ـــة ، ١٩٩٨؛  الشـرائية، ١٩٩٧؛ �تقييـم برنـامج املقارنـات الدوليـة�، وثيقـة اللجنـة اإلحصائي
�مالحظـات البنـك الـدويل بشـأن تقريـــر تقييــم برنــامج املقارنــات الدوليــة�، وثيقــة اللجنــة 
اإلحصائيـة، ١٩٩٩). ويدعـو البنـك الـدويل منـذ أمـد طويـل إىل اسـتخدام مقـاييس تعــادالت 
القدرة الشرائية، وبذل جهدا كبريا لتحسني نوعيتها. وقد نظرت اللجنة اإلحصائية يف املسـألة 
وأيدت مقترحات تعزيز برنامج املقارنات الدولية. وهناك حاجة إلدخال املزيـد مـن حتسـينات 
النوعيـة، وحنـن نؤيـد املناشـدات الداعيـة إىل تعزيـز هـذا الربنـامج. إال أنـــه، إذا كــان التحويــل 
باستخدام تعادالت القدرة الشرائية هو املفضل، فإن مسـألة النوعيـة ال ميكـن أن تـربر التحـول 
ـــذي قــد خيفــض  مـن تقديـرات التعـادالت إىل سـعر الصـرف بـدوالرات الواليـات املتحـدة، ال
القيمـة إىل أقـل مـن الثلـث بالنسـبة ألقـل البلـدان منـــوا. ويف ضــوء هــذه الفــروق الكبــرية بــني 
املقياسني، يصبح استخدام املقياس اخلطأ بسبب أنه أكثر دقة، جمافيـا السـتيفاء معيـار�املالءمـة 
ـــة التحويــل  للغـرض�. وحنـن نالحـظ كذلـك أن مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية قـد اتبـع طريق
باسـتخدام تعـادالت القـدرة الشـرائية، كـــي حيســب الرقــم القياســي للتنميــة البشــرية والرقــم 
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القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس والرقم القياسي للفقر البشري واألرقـام القياسـية األخـرى 
ـــام ١٩٩٩، وعددهــا ١٧٤  ذات الصلـة للبلـدان الـواردة أمساؤهـا يف قوائـم جـداول التقريـر لع
بلدا. (وحنن نعترف بأن بعضا من هذه األرقام القياسـية قـد اسـتنبطه البنـك الـدويل مـن منـاذج 
االقتصاد القياسي بـدال عـن مجـع البيانـات بطريقـة مباشـرة). فـإذا طغـت مسـألة النوعيـة علـى 
االعتبارات األخرى يصبح من الصعب التوفيق بــني هـذا األمـر والتحويـل باسـتخدام تعـادالت 
القدرة الشرائية يف املؤشرات الرئيسية لتقريــر التنميـة البشـرية. وهلـذا االسـتخدام عالقـة مبسـألة 
التغطية كذلك، إذ متثل البلدان املذكورة وعددها ١٧٤ بلدا ٥,٧٥ باليـني نسـمة مـن سـكان 
العامل تقريبا، بينمـا يقـدر عـدد سـكان البلـدان اإلضافيـة، الـيت وردت عنـها مؤشـرات أساسـية 

فقط، وعددها ١٣ بلدا، بـ ٧٠ مليون نسمة تقريبا. 
ويذهب مكتب تقريـر التنميـة البشـرية إىل أنـه إذا كـان التركـيز ينصـب علـى ميـش  - ٢٨
البلدان األقل منوا، فإن التحويل باستخدام سـعر صـرف دوالر الواليـات املتحـدة يصبـح أكـثر 
مالءمة. وحنن ال نعلم بوجود تعريف اقتصادي واضح للتهميش لكننا نستدل مـن نـص تقريـر 
التنميــة البشــــرية علـــى أنـــه ذو عالقـــة بفـــرص الوصـــول إىل التجـــارة العامليـــة، واســـتيعاب 
التكنولوجيا، والعالقات الدولية (املتعـددة األطـراف)، والتعـاون ومـا إىل ذلـك. ومـن الواضـح 
أن هذه مسألة هامة، وتوافر مقاييس إحصائية - تغطي هذه اجلوانـب علـى النحـو املالئـم أمـر 
ذو فـائدة عظيمـة. بيـد أن معظـم نـاتج البلـد يذهـب إىل االسـتهالك احمللـي وليـس إىل التجـــارة 
العاملية، وتصعب من مث رؤية تربير لتحويل الناتج احمللي اإلمجـايل بأكملـه لبلـد مـا علـى أسـاس 
سعر الصرف، بناء على هذه املنطلقات. ومل ينم إىل علمنا أن مقولة التحويل باسـتخدام سـعر 

الصرف حتظى بقبول عام يف مؤلفات اقتصاديات التنمية. 
وبرغم ذلك توجد تطبيقات يالئمها اسـتخدام سـعر الصـرف، مثـل التعبـري عـن نسـبة  - ٢٩
ـــعار الصــرف أيضــا  الديـون الدوليـة لبلـد مـا إىل ناجتـه احمللـي اإلمجـايل. ويناسـب اسـتخدام أس
املعامالت املاليــة الدوليـة؛ ال سـيما حينمـا حتصـل البلـدان علـى السـلع واخلدمـات يف األسـواق 
الدوليـة، نظـرا إىل أن أسـعار الصـرف هـي الـيت حتـدد السـعر الـذي جيـب دفعـه وتكلفـة الســلع 
املستوردة. وسينعكس ذلك على أسعار هذه السلع يف البلد املعين، ومن مث ينعكـس يف مقارنـة 
تعادالت القدرة الشرائية، كنسبة إىل اإلنفاق احمللـي الـذي ينطـوي عليـه األمـر. وعليـه يتعـني، 
مـن حيـث املبـدأ علـى األقـل، أن ينعكـس تأثـري سـعر الصـــرف يف عــامل التحويــل باســتخدام 
تعـادالت القـدرة الشـرائية، بصـورة صحيحـة. غـري أننـا نسـلم بـأن أسـعار الصـرف رمبـــا يــرى 
كعقبة كأداء أمام حصول بلد ما على السـلع التكنولوجيـة واخلدمـات املتخصصـة مـن البلـدان 
الصناعية. وسيكون من املفيد وضع مقاييس إحصائية مالئمة لذلك. لكن التحويـل باسـتخدام 
سعر صرف دوالر الواليات املتحدة بدال عن تعادالت القدرة الشـرائية، فيمـا خيتـص بنصيـب 
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الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل وتقديرات الدخل القومي، حسبما كـان متبعـا يف تقريـر التنميـة 
البشرية لعام ١٩٩٩ والدات السـابقة لـه، ال ميثـل، فيمـا يبـدو، النـهج الصحيـح الـذي جيـب 

اتباعه يف معاجلة هذه املسألة. 
وختامــا، حنــن نؤمــن بــأن عــدم التســاوق املنتظــم يف اســتخدام عوامــل التحويــل -  - ٣٠
تعـادالت القـدرة الشـرائية بالنسـبة للمؤشـرات الرئيسـية يف تقريـر التنميـة البشـرية، واســـتخدام 
سعر صرف دوالر الواليات املتحدة يف منت التقريـر ومقارنـات العنـاوين الرئيسـية لألنصبـة يف 
الدخل العاملي، ليس باألمر الالئق. ونرى أن التحويل باسـتخدام تعـادالت القـدرة الشـرائية 
جيـد القبـول الواسـع بوصفـه أفضـل األسـس ملقارنـات املسـتويات املعيشـية، وعليـــه نوصــي 
باستخدامها يف تقرير التنمية البشرية بأكملـه، بوصفـها الشـكل الرئيسـي للمقارنـة، وألـا 
تستخدم بالفعل يف األرقام القياسية الرئيسـية. (انظـر الفقـرة ٦٤، التوصيـة ١). وسـيكون 
تعريـف التـهميش وإعـداد مؤشـرات إحصائيـــة مناســبة، كإضافــة تكميليــة وليــس كبديــل 
للتحويـل باسـتخدام تعـادالت القـدرة الشـرائية يف حتويـــل نصيــب الفــرد يف النــاتج احمللــي 

اإلمجايل، أمرا مفيدا، ونوصي بذلك أيضا (انظر الفقرة ٦٥، التوصية ٢). 
 

رابعا - النظر يف انتقادات كاسيلز 
سـنورد يف الفقـرات التاليـة تقييمنـا لكـل واحـد مـن انتقـادات السـيد كاســـيلز، ومتثــل  - ٣١

الفقرات الواردة بالبنط الثقيل نسخة مطابقة للنص الذي قدمه. 
حصة البلدان الغنية يف الناتج العاملي  (١) - ٣٢

ويف أواخر التسعينات كان مخس سكان العامل ممن يعيشون يف أعلـى البلـدان دخـال 
تبلغ حصتهم … ٨٦ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل العـاملي … (الصفحـة ٣، والشـكل 

يف الصفحة ٢). 
األرقـام الصحيحـة ألواخـر التسـعينات هـي ٦٠-٦٥ يف املائـة. ويف عـام ١٩٩٦،  �
قـدرت أمانـة األونكتـاد، مسـتخدمة البيانـــات املقدمــة مــن مكتــب تقريــر التنميــة 
البشرية نفسه، أن نصيب اخلمس األغىن من سكان العامل يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
العاملي، على أساس تصنيف البلدان حسب نصيب الفرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
احلقيقي فيها (بـالدوالر حسـب تعـادل القـدرة الشـرائية)؛ بلـغ ٦٤,٤ يف املائـة يف 
عـام ١٩٦٠ و ٦٣,٧ يف املائـة يف عـــام ١٩٩١ (أقــل البلــدان منــوا: تقريــر عــام 

١٩٩٦، الصفحة هـ). 
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وقد أبرزت تقارير التنمية البشرية السابقة القول بأن احلصـة الـيت أنتجـها اخلمـس  �
األغىن من سكان العامل من الناتج احمللي اإلمجـايل العـاملي ارتفعـت مـن ٧٠ يف املائـة 
يف عام ١٩٦٠ إىل ما يفـوق كثـريا ٨٠ يف املائـة يف أواخـر الثمانينـات. وال يوجـد 
ما يؤيد القول بأن هذه احلصة تبلغ اآلن ٨٦ يف املائة: والنتيجة الطبيعية لذلك أن 
النسبة املتبقية من سكان العامل وهـي ٨٠ يف املائـة تبلـغ حصتـها ١٤ يف املائـة فقـط 

من الناتج العاملي. 
واحلقيقة، أن جمموعة أصغـر إىل حـد مـا – وهـي نسـبة الــ ٧٥ يف املائـة مـن سـكان  �
العامل اليت تقطن البلدان املنخفضة الدخل و�الشرحية الدنيا مـن الدخـل املتوسـط�، 
حسبما عرفها البنك الدويل – أنتجت نسـبة ٦٣ يف املائـة مـن اإلنتـاج العـاملي مـن 
احلبـوب و ٨١ يف املائـة مـن اإلنتـاج العـاملي مـن الدرنيـات، يف عـــام ١٩٩٥، وأن 
حصتها من ناتج الطاقة التجارية بلغت ٤٤ يف املائة و ٣٨ يف املائة من االستهالك 

يف عام ١٩٩٧ (البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية، ١٩٩٥ و ١٩٩٧). 
وكانت حصة ستة بلدان نامية فقط (الصني وإندونيسيا وتايلند والربازيل وتركيا)  �
تزيد على ٢٥ يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي يف عـام ١٩٩٧، حسـب 
تقديرات أنغوس ماديسـون وقواعـد بيانـات نشـرة صنـدوق النقـد الـدويل املعنونـة 
ـــك الــدويل املعنونــة �مؤشــرات التنميــة  �مسـتقبل االقتصـاد يف العـامل� ونشـرة البن
العاملية�. هذا بالرغم من أن أيا من هـذه البلـدان (نـاهيك عـن معظـم مـا تبقـى مـن 
بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية) ال يصنف ضمن �اخلمس األغىن� يف العامل. 

حصة البلدان الفقرية يف الناتج العاملي  (٢)
�يف أواخـر التسـعينات … كـان مخـس سـكان العـامل ممـن يعيشـــون يف أقــل البلــدان 
دخـال تبلـغ حصتـهم ١ يف املائـة فقـط مـــن النــاتج العــاملي …� (الصفحــة ٣، والشــكل يف 

الصفحة ٢). 
مع أخذ التفاوت يف مستويات األسعار بني البلـدان يف االعتبـار، تبلـغ احلصـة الـيت  �
ينتجها مخس سكان العامل، ممـن يعيشـون يف أقـل البلـدان دخـال، مـن النـاتج العـاملي 
ـــذه احلصــة ٣,٦ يف املائــة يف عــام ١٩٩١،  اآلن زهـاء ٤ يف املائـة. وقـد كـانت ه

حسب تقديرات األونكتاد املذكورة أعاله. 
ويتضح من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه أن �أقل البلـدان منـوا�، الـيت  �
يعيش فيها ١٠ يف املائة مـن سـكان العـامل تقريبـا (اجلـدول ١٦، الصفحـة ٢٠٠)، 
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يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ما يعـادل ١٥,٧ 
يف املائة من املتوسط العاملي لعام ١٩٩٧ (اجلدول ١، الصفحة ١٣٧). 

ويعين هذا أن �اخلمس األفقر� من سكان العامل ال بد أن يتعدى إنتاجـه ٣ يف املائـة  �
ــــن  مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل العــاملي، حــىت وإن كــان ســكان هــذه اموعــة مم

ال يعيشون يف أقل البلدان منوا بذات درجة فقر من يعيشون فيها. 
يتمثل نقد السيد كاسيلز األساسي يف تفضيل التحويل باستخدام سـعر صـرف دوالر  ٣٢-١
الواليات املتحدة على التحويل باستخدام تعادالت القدرة الشرائية، برغـم أنـه ال يذكـر ذلـك 
صراحـة يف وثيقـة غرفـة االجتمـاع. وقـد سـيقت النقـاط التكميليـة بغـرض تعزيـز هـذا القـــول. 
وكان رد مكتب تقرير التنمية البشرية (انظر التذييل الثاين) على هذه اموعة من االنتقـادات 

مطوال، لكنه يسلم بصحة النقطة األساسية املشار إليها آنفا. 
وإمجـاال، ولألسـباب الـيت سـقناها يف الفقـرات السـابقة، فإننـا نفضـل اسـتخدام حتويــل  ٣٢-٢
ـــو احلــال يف املمارســة احلاليــة)  تعـادالت القـدرة الشـرائية يف كـال الرقمـني القياسـيني (كمـا ه
والنـص الرئيسـي واألشـكال واجلـداول ذات الصلـة لكـل تقريـر مـن تقـــارير التنميــة البشــرية. 
وينبغـي أن يكـون هـذا هـو املنـهج املســـتخدم ملقارنــة النــاتج االقتصــادي، والدخــل القومــي، 
ومسـتويات املعيشـة، وينبغـي أن يكـون عنصـرا أساسـيا لتقييـم التنميـة البشـرية عامليـا. بيـــد أن 
استخدام تدابري إضافية لتوضيح التهميش ميكن أن يكون مفيـدا إذا أمكـن حتديدهـا وتطويرهـا 

داخل إطار اقتصاد إمنائي. 
 

الفجوة بني األغنياء والفقراء  (٣) - ٣٣
�واليوم بلغت أوجه انعدام املساواة العاملية يف الدخل ويف مستويات املعيشة أبعادا 
بشـعة. فـالفجوة يف نصيـب الفـرد مـن الدخـل (النـاتج القومـي اإلمجـايل) بـني البلــدان الــيت 
يعيش فيها أغىن خمس من سكان العامل والبلدان اليت يعيـش فيـها أفقـر خمـس مـن سـكان 
العـامل اتســـعت مــن ٣٠ إىل ١ يف عــام ١٩٦٠ إىل ٦٠ إىل ١ يف عــام ١٩٩٠ مث إىل ٧٤ 

إىل ١ يف عام �١٩٩٥ (الصفحة ١٠٤). 
لقـــد ُأوردت هـــذه االدعـــاءات أوال يف تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعــــام ١٩٩٢،  �

وُدحضت يف تقرير األونكتاد املذكور سابقا. 
وتشـري تقديـرات النـاتج احمللـي اإلمجــايل احلقيقــي (علــى أســاس تعــادالت القــدرة  �
الشرائية) يف أعداد متتابعة من تقرير التنمية البشـرية إىل أن نسـبة اخلُمـس األعلـى 
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إىل اخلُمس األدىن، مرتبة حسب متوسطات البلدان، كانت تبلغ حـوايل ١:١٢ يف 
عام ١٩٦٠، و ١:١٨ يف عام ١٩٩٠، و ١:١٦ يف عام ١٩٩٧. 

ويتفـق مجيـع اخلـرباء علـى أن التقديـرات الـيت ال تراعـي االختالفـات يف مســتويات  �
األسـعار ال ميكـن اسـتخدامها بصـورة سـليمة يف مقارنـات �مسـتويات املعيشــة� أو 

�التنمية البشرية�. 
وعلـى أي حـال، فـإن األرقـام الـواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية تتسـم بالتضــارب  �
الداخلـي. فقـد ذكـر أن نسـبة ٧٤ إىل ١ تتعلـق بعـام ١٩٩٧ يف �العـرض العـــام� 
لتقرير عام ١٩٩٩ (الصفحة ٣)، وبعام ١٩٩٥ يف النص الرئيسي للتقرير نفسـه 
(الصفحـة ١٠٤)؛ يف حـني أنـه يف تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٨، حــددت 

نسبة عام ١٩٩٥ بـ ٨٢ إىل ١. 
ال تزال املسألة الرئيسية هنا هي حتويل تعادالت القدرة الشرائية. وليس هناك ما يـربر  ٣٣-١
االدعاء القائل بأن تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد) هـو مبثابـة دحـض 
لتقرير التنمية البشرية، ولكنه يدحض االستخدامات السابقة لتعادالت القـدرة الشـرائية، وهـو 
ما يتسق مع الرأي الرئيسي للسيد كاسيلز. وتعتمد األرقام الواردة يف النقطة الثانيـة يف الفقـرة 
٣٣ أعاله على حتويل تعادالت القدرة الشرائية. ويوافق مكتب تقرير التنمية البشـرية علـى أن 
حتويـل تعـادالت القـدرة الشـرائية أفضـل ملقارنـة مسـتويات املعيشـة (النقطـة الثالثـة). وتعكـــس 
النقطة األخرية خطأً يف الطباعـة وليسـت نقطـة جوهريـة، رغـم أـا تشـكل مثـاالً لعـدم كفايـة 

ضبط اجلودة يف إعداد املخطوط، وهي مسألة تعاجلها التوصية ٧ (انظر الفقرة ٧٠ أدناه). 
وفضال عن ذلك، فمن املمكن أن يكون بعض القراء قد التبست عليـهم كلمـة فجـوة  ٣٣-٢
حبيث يفسروا باعتبارها الفـرق املطلـق بـني قيمتـني، يف حـني أن تقريـر التنميـة البشـرية يشـري 
صوابا إىل النسبة بني القيمتني. وبسبب القيم األساسية املختلفـة فمـن املمكـن أن يكـون هنـاك 
منو نسيب يف بلد أسـرع منـه يف بلـد آخـر وتظـل هنـالك فجـوة تـزداد اتسـاعا بالقيمـة املطلقـة. 
وذا املعىن قد يكون تقرير التنميـة البشـرية حمقـا يف التحـدث عـن فجـوة تـزداد اتسـاعا، حـىت 
عندما يقدر نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل باستخدام تعادالت القـدرة الشـرائية، رغـم 
أنـه مـن الواضـح، يف رأينـا، أن هـذا ليـس هـو املقصـود. ونوصـي بضـرورة اختيـــار النــص يف 
األعداد القادمة من تقرير التنمية البشرية حبيـث ميكـن تفـادي أي لبـس حمتمـل بشـأن هـذه 

النقطة (انظر الفقرة ٧١، التوصية ٨). 
رغـم أن هـذه النقطـة مل يطرحـها السـيد كاسـيلز، فإننـــا نالحــظ أن النــص واجلــدول  ٣٣-٣

الداعم (اجلدول ٦) ال يغطيان نفس الفترات الزمنية، وينبغي أن يفعال ذلك. 
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حالة التنمية البشرية يف أقل البلدان منوا  (٤) - ٣٤
�ويســتمر ميــش أقــل البلــدان منــوا، بــل ويتصــاعد نتيجــــة لألزمـــة اآلســـيوية� 

(الصفحة ١٠٤) 
لقد كانت هنالك اختالفات واسعة بني أقل البلدان منوا يف معدل تنميتـها البشـرية  �

خالل السنوات األخرية. 
وتشري التقديرات اليت أعدها موظفو صندوق النقد الـدويل ونشـرت يف �مسـتقبل  �
االقتصاد يف العامل�: أيلول/سبتمرب ١٩٩٩، إىل أن نصيب الفرد مـن النـاتج احمللـي 
اإلمجايل احلقيقي يف أقل البلدان منوا كمجوعة (وهو منخفض جدًا بالقيمة املطلقة) 
ينمو بوترية أسرع مما هـو عليـه يف �جمموعـة البلـدان الصناعيـة الرئيسـية السـبعة�. 
ـــك يف عــام ٢٠٠٠ للســنة السادســة علــى التــوايل. ومــع  وسـيكون الوضـع كذل
ـــا األمــم املتحــدة  مراعـاة الزيـادة يف جممـوع سـكان أقـل البلـدان منـوا، الـيت تقدره
ـــا إىل أن  بنسـبة ٢,٥ يف املائـة سـنويا، تشـري تقديـرات صنـدوق النقـد الـدويل ضمن
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدان منوا قـد زاد يف عـام ١٩٩٥ 
بنسـبة ٣,٧ يف املائـة (جمموعـة الســـبعة، ١,٦ يف املائــة)؛ ويف عــام ١٩٩٦ بنســبة 
٣,١ يف املائـة (جمموعـة السـبعة، ٢,٣ يف املائـة)؛ ويف عـام ١٩٩٧ بنســبة ٢,٥ يف 
املائـة (جمموعـــة الســبعة، ٢,٣ يف املائــة)؛ ويف عــام ١٩٩٨ بنســبة ٢,٠ يف املائــة 
(جمموعة السبعة، ١,٧ يف املائة)؛ ويف عـام ١٩٩٩ بنسـبة ٢,٧ يف املائـة (جمموعـة 
السبعة، ٢,٠ يف املائة)؛ ويف عـام ٢٠٠٠ بنسـبة ٢,٨ يف املائـة (جمموعـة السـبعة، 

١,٩ يف املائة). 
وتوضح بيانات اليونسكو أن معدل االلتحاق اإلمجايل بالتعليم، بني عـامي ١٩٨٥  �
و١٩٩٦، يف أقل البلدان منوًا قـد زاد بنسـبة ٤٨ يف املائـة يف املسـتوى األول مـن 
التعليم، وبنسبة ٥٥ يف املائة يف املستوى الثـاين، وبنسـبة ٧٠ يف املائـة يف املسـتوى 

الثالث. (حولية اليونسكو اإلحصائية لعام ١٩٩٨، الصفحات ٢-١٢). 
هنالك عدد من النقاط املطروحة هنا اليت تتعلق باختيار حتويـل سـعر الصـرف لـدوالر  ٣٤-١

الواليات املتحدة وتعادالت القدرة الشرائية، ولكنها تتجاوزمها. 
أوال، إن لإلشارة إىل آثار األزمة اآلسيوية بطبيعة خمتلفة إىل حد ما مييزهـا عـن معظـم  ٣٤-٢
نص التقرير. وعلى وجه التحديد، يعتمد النـص علـى تنبـؤات بـأثر األزمـة اآلسـيوية، وضعـت 
بعد احلدث مباشرة قبل أن يتاح النطاق العادي من اإلحصاءات االقتصادية الـيت تعكـس األثـر 
الفعلي. وستتاح هذه اإلحصاءات الحقاً. ويقر مكتب تقرير التنمية البشرية بأن هذه اإلشـارة 
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كان من األفضل إدراجـها يف الفصـل األول، حيـث كـان ميكـن أن يكـون اسـتخدام التنبـؤات 
أكثر وضوحا. وبالنظر إىل طبيعة تقرير التنمية البشرية، فإننـا نسـلم بـأن مكتـب تقريـر التنميـة 
البشرية قد يرغب يف استخدام تنبؤات بشأن األحداث العاملية اهلامـة األخـرية عندمـا ال تكـون 
التقديرات اإلحصائية األكثر تأكيدًا متاحة بعد. ويف مثـل هـذه احلـاالت نوصـي بـأن يعكـس 
النص ما ينطوي عليه ذلك من عدم تأكد وقلة جودة إضافيني (انظر الفقرة ٦٦، التوصيـة 

٣) (تقدم الفقرة ٣٧ أعاله تفصيال آلرائنا بشأن استخدام التنبؤات). 
ثانيا، هناك مسألة مـا إذا كـان �التـهميش� يـزداد اتسـاعاً. ومـن الواضـح أن املسـألة  ٣٤-٣
هي أن معدل التنمية البشرية متفاوت إىل حد بعيد فيما بني أقل البلـدان منـوا خـالل السـنوات 
األخرية. بيد أن معدل النمو يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل قـد كـان، يف املتوسـط، 
أكـرب بـني أقـل البلـدان منـوا ممـا هـو عليـه بـني البلـدان املتقدمـة النمـو، بعـد أخـــذ معــدل النمــو 
السـكاين األعلـى يف أقـل البلـدان منـوًا يف احلسـبان. وذلـك جيـب أن يـؤدي، مـن حيـث عنصــر 
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل يف الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، إىل تضييـق الفجـوة 
النسبية بني أقل البلدان منوا والبلدان املتقدمة النمو. وقد يكـون هـذا التضييـق، بـالطبع، صغـريا 
جدا مقارنة بالفجوة املطلقـة بـني جمموعـيت البلـدان. والتركـيز علـى ذلـك يعـد تعليقـاً منصفـاً. 
وحىت مضي عشر سنوات أو أكثر من النمو النسيب الصغري قد ال يضيق الفجـوة بـالقدر الـذي 
قد يريده رامسو السياسات. بيد أن الصـورة، مـن الناحيـة االقتصاديـة، ينبغـي أن تكـون أقـرب 
إىل تضييق أي فجوة منها إىل توسيعها. ولكن هذا الوضع خيتل باستخدام سـعر صـرف دوالر 
الواليـات املتحـدة كمعـامل حتويـل. فعنـد مقارنتـه بعمـالت أقـل البلـدان منـوًا، إذا زادت قيمـــة 
دوالر الواليـات املتحـدة مبعـدل أسـرع مـن املعـدل الـذي تنمـــو بــه أقــل البلــدان منــوًا مقارنــة 
بالبلدان املتقدمة النمو، سـيقابل تدهـور سـعر الصـرف بـل ويزيـد تضييـق الفجـوة النـاجم عـن 
النمـو النسـيب. وسـتعكس الصـورة العامـة اتسـاعا يف الفجـوة بـدال عـن تضييقـها (بقيمـة ســـعر 
صرف دوالر الواليات املتحدة)، حىت وإن حققت أقل البلدان منوا حقيقيـا أسـرع. وميكـن أن 
حتدث الظاهرة نفسها مع التغري يف عوامل حتويل تعادالت القدرة الشرائية (أو، يف الواقـع، أي 
رقم قياسي يستخدم للتحويل) على مر الزمن، رغم أن هذه العوامـل متيـل إىل أن تكـون أكـثر 

استقرارا من أسعار الصرف وتتغري تغريا جوهريا مبعدل أبطأ كثريا. 
فيما يتعلق بالنقطـة األوىل الـواردة يف الفقـرة ٣٤ أعـاله فإنـه إذا كـان السـيد كاسـيلز  ٣٤-٤
يريد أن يقول إن إيراد بيانات موعات من أقل البلدان منوا ميكن أن حيجـب النطـاق الواسـع 
لتجارب تلك البلدان، وميكن أن يـؤدي بالتـايل إىل تضليـل القـارئ، فإننـا منيـل إىل موافقتـه يف 

الرأي. 
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والنقطة اليت ذكرها السـيد كاسـيلز عـن معـدالت القيـد بـالتعليم (الـيت كـان جيـب أن  ٣٤-٥
تعـدل علـى النحـو املالئـم وفقـا لنمـو السـكان يف الفئـــة العمريــة املناســبة إذا كــانت البيانــات 
متاحة) يفترض أن القصد منـها توضيـح أن أقـل البلـدان منـوا تضيـق الفجـوة أيضـا فيمـا يتعلـق 

بعنصر التعليم يف الرقم القياسي للتنمية البشرية. 
وكان ميكن أن تذكر نقطة شبيهة بذلك بالنسبة لعنصر طول العمر يف الرقم القياسـي  ٣٤-٦
للتنمية البشرية، بــالنظر إىل التحسـن الواضـح يف متوسـط العمـر املتوقـع يف العديـد مـن البلـدان 
النامية خالل فترة الــ٢٠ إىل ٣٠ عامـا املاضيـة، رغـم أن أثـر متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب 

(اإليدز) يؤدي اآلن إىل تقويض هذه املكاسب يف البلدان األشد تأثرا باملرض. 
ولذلك، ففي كافة العناصر الثالثة للرقم القياسـي للتنميـة البشـرية (نصيـب الفـرد مـن  ٣٤-٧
الناتج احمللي اإلمجايل، والقيد بالتعليم، وطول العمر) يتضح مـن املـاضي القريـب، إن كـان مثـة 

شيء ذو بال، حدوث حتسن نسيب يف التنمية البشرية يف أقل البلدان منوا. 
معدل منو الناتج يف أقل البلدان منوا  (٥) -٣٥

اخنفض متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلـدان منـوا (بسـعر 
دوالر الواليــات املتحــدة يف عــام ١٩٨٧) مــن ٢٧٧ دوالرا يف عــــام ١٩٩٠ إىل ٢٤٥ 

دوالرا يف عام ١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
هذه األرقام ال ميكن التوفيق بينـها وبـني تقديـرات البنـك الـدويل أو بيانـات نشـرة  �
�مستقبل االقتصاد يف العامل� الصادرة عن صندوق النقد الدويل، اليت تشـري ضمنـا 
إىل أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ألقل البلـدان منـوا كمجوعـة 

قد زاد بنسبة أكثر من ١٠ يف املائة بني عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. 
ويرجع االخنفاض خالل التسـعينات املبـني يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩  �
ــــتبعد حســـابه  إىل أن مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية مل يقــارن املثــل بــاملثل. ويس
للمتوسط لعام ١٩٩٧ بلدا رئيسيا من أقل البلدان منـوا (السـودان) أدرج يف عـام 
١٩٩٠. حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف السـودان 
أكثر من ثالثة أمثال املتوسـط ألقـل البلـدان منـوا يف عـام ١٩٩٧ (البنـك الـدويل، 
مؤشرات التنمية العاملية لعام ١٩٩٩، اجلــدول ٤-١)، وميثـل اسـتبعاد هـذا البلـد 

يف عام ١٩٩٧ مقارنة خاطئة. 
وباسـتخدام بيانـات تقريـر التنميـة البشـرية نفسـه، فـإن متوسـط نصيـب الفـرد مــن  �
الناتج احمللي اإلمجايل يف الـ ٣٠ بلدا من أقل البلدان منوا اليت ترد تقديــرات النـاتج 
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احمللـي اإلمجـايل اخلاصـة ـا لكـل مـن عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ يف اجلــدول ٦ مــن 
تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ قــد زاد علــى ٢٢٧ دوالرًا مــــن دوالرات 
الواليــات املتحــدة يف عــام ١٩٩٧. وزاد املتوســـط هلـــذه البلـــدان باإلضافـــة إىل 
السـودان (باسـتخدام تقديـرات تقريـر التنميـة البشـرية لنصيـب الفـرد مـــن النــاتج 
احمللي اإلمجايل هلذا البلد وتقديـرات البنـك الـدويل لزيادتـه) مـن ٢٧٠ دوالرا مـن 
دوالرات الواليـــات املتحـــدة يف عـــام ١٩٩٠ إىل ٢٩٧ دوالرا يف عــــام ١٩٩٧ 
(وهو ما يتفق مع الزيادة البالغة ١٠ يف املائة الواردة املتضمنـة يف تقديـرات نشـرة 

�مستقبل االقتصاد يف العامل�). 
يشـري السـيد كاسـيلز إىل األرقـام املتعلقـة بنصيـــب الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل  ٣٥-١
موعات من البلدان وردت يف أسفل اجلدول ٦. واملشـكلة هـي أن هـذه املتوسـطات تعتمـد 
يف كل عــام علـى جمموعـة خمتلفـة مـن البلـدان. ويذكـر مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية أن هـذه 
ـــا، أن تعتمــد  املتوسـطات مل تسـتخدم السـتخالص نتـائج يف النـص. ولكـن مـن املـهم، يف رأين
النتـائج املسـتخلصة يف النـص اعتمـــادا قويــا علــى املعلومــات اإلحصائيــة عندمــا تكــون هــذه 
املعلومات متاحة. وإذا أتيحت مصادر إحصائية بديلة لتأييد النـص كـان ينبغـي أن تـورد هـذه 
ـــد وردت يف  املصـادر بصـورة سـليمة. ومـن الناحيـة األخـرى، إذا كـانت أفضـل املعلومـات، ق
اجلداول اإلحصائية، فمن املهم إذا أال يتضارب النــص معـها. وتقـدمي تقديـرات لفـترات زمنيـة 
خمتلفة واستنادا إىل جمموعات خمتلفة من البلدان ميكن أن يكون مضلـال للقـراء بصـورة خطـرية 
إذا كـان مـن احملتمـل أن تكـون السلسـلة الزمنيـة أو معـــدالت النمــو ذات أمهيــة رئيســية. ويف 
ــي أن  رأينـا، ينبغـي أن يقـدم مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية تقديـرات علـى حنـو متسـاوق وينبغ

ينعكس أثر هذه التقديرات على نص تقرير التنمية البشرية. 
ومن حيث املمارسة العامة، فإننـا نوصـي بـأن يقـدم مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية  ٣٥-٢
أرقاما قابلة للمقارنـة يف أي سلسـلة زمنيـة لكـي حيـول دون اسـتخالص املسـتعملني لنتـائج 
خاطئة من إحصاءات متضاربة. (انظر الفقرة ٦٧، التوصية ٤). ونالحظ بصفة خاصة أنه 
من احملتمل أن حيـدث تفـاوت كبـري لكنـه مصطنـع يف معـدالت النمـو عنـد نقطـة مـا حينمـا 
ينقل بلد كبري، مثل الصني، من تصنيـف مـا عـاملي، أو إقليمـي للبلـدان املنخفضـة الدخـل. 
وبـدون اسـتخدام اإلجـــراءات اإلحصائيــة املناســبة، فســيؤدي ذلــك إىل انقطــاع حــاد يف 
السلسلة الزمنية ومن املمكن أن يؤدي إىل سوء فهم خطري لـدى املسـتعملني إذا اسـتمرت 

ممارسات العرض احلالية. 
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وحنـن كإخصـائيني، نسـلم بـأن هدفـا مثـل هـذا ال يتطلـب اسـتراتيجية متســـقة للنشــر  ٣٥-٣
فحسب، بل يتطلب أيضـا اسـتخدام املـهارات اإلحصائيـة باهتمـام وبصـورة شـاملة للحصـول 
على تقديرات سليمة للبيانات الناقصة وإدراجها. ومبا أن قاعدة بيانـات مكتـب تقريـر التنميـة 
ــذه  البشـرية متاحـة اآلن علـى أقـراص حاسـوبية مدجمـة، وهـو تطـور نرحـب بـه حبـرارة، فـإن ه
املسألة ميكن أن تصبح أكثر حدة حني يصل املستعملون األفراد إىل سلسلة البيانات ويقومـون 

بتحليلها. 
معدل منو الناتج يف �جنوب آسيا�  (٦) -٣٦

اخنفـض متوسـط الفـرد مـن النـــاتج احمللــي اإلمجــايل يف �جنــوب آســيا� مــن ٤٦٣ 
دوالرا يف عام ١٩٩٠ إىل ٤٣٢ دوالرًا يف عام ١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 

من الواضح أن هذه املقارنة خاطئـة، ألن كـل بلـدان �جنـوب آسـيا� الـيت ُأوردت  �
ـــة لعــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ يف اجلــدول ٦ (أي بنغالديــش واهلنــد  هلـا أرقـام مقارن
ونيبال وباكستان وسري النكا) تعكس زيادات يف نصيب الفرد من النـاتج احمللـي 
اإلمجايل خالل هذه الفترة. والبلد الرئيسي الوحيد الذي مل تورد أرقام ختصـه لعـام 
١٩٩٧ (إيران) زاد أيضا نصيب الفرد من ناجته احمللي اإلمجايل خالل هـذه الفـترة 
(صنـدوق النقـد الـدويل: �مسـتقبل االقتصـاد يف العـامل�: عـدد أيـار/مـــايو ١٩٩٩، 

الصفحة ١٥٣). وال ميكن أن يكون متوسط ستة أرقام موجبة رقما سالبا. 
والسبب يف خطأ تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩ مـرة أخـرى هـو عـدم مقارنـة  �
املثل باملثل: حيـث يشـمل متوسـط عـام ١٩٩٠ إيـران، وال يشـملها متوسـط عـام 
١٩٩٧. ومبـا أن متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف هـــذا البلــد 
أعلـى كثـريا ممـا هـو عليـه يف البلـدان األخـرى (خاصـــة علــى أســاس حتويــل ســعر 
الصــرف لعــام ١٩٨٧ الــذي اســتخدمه مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية)، فــــإن 

استبعاده يف عام ١٩٩٧ يقلل املتوسط لذلك العام ويبطل املقارنة. 
معدل النمو يف الناتج يف �جنوب آسيا (باستثناء اهلند)�  (٧)

اخنفض متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل يف �جنـوب آسـيا (باسـتثناء 
اهلنـد)� مـن ٧٠٩ دوالرات إىل ٣٢٧ دوالرا بـني عـــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ (اجلــدول ٦، 

الصفحة ١٥٤). 
من بني أكثر من ١٣٠ بلدا وردت أرقام مقارنة ختصـها يف اجلـدول ٦، مل يتعـرض  �
أي منها الخنفاض لنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل فيـها مبعـدل النصـف بـني 
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عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. وبالتايل فـإن هـذا االخنفـاض اهلـائل ليـس مـن املمكـن أن 
يكـون قـد حـدث يف جمموعـة بلـدان يبلـغ عـدد سـكاا جمتمعـة حنـــو ٤٠٠ مليــون 

نسمة. 
واحلقيقـة، إن التغيـريات يف متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل بــني  �
عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ يف بلــدان جنــوب آســيا باســتثناء اهلنــد الـــيت وردت يف 
اجلــدول هــي كمــا يلــي: بنغالديــش، +٢٢ يف املائــة؛ وملديــــف، ١٤ يف املائـــة؛ 
ونيبال، ١٨ يف املائة؛ وباكستان، +١٥ يف املائة؛ وسري النكا، +٢٦ يف املائة. 

ــران  ومـرة أخـرى، حيـدث اخلطـأ بسـبب عـدم مقارنـة املثـل بـاملثل: فقـد أدرجـت إي �
ضمن متوسط عام ١٩٩٠، واستبعدت من متوسط عام ١٩٩٧. 

تنطبق هنا نفس التعليقات الواردة فيما يتعلق بالفقرة ٣٥.  ٣٦-١
أثر األزمة املالية اآلسيوية على البلدان األخرى  (٨) -٣٧

�ورمبا ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل لكـل مـن [أنغـوال والكويـت] بنسـبة تـتراوح 
بـني ١٤ و١٨ يف املائـة [يف عـــام ١٩٩٨]… ومــن املمكــن أن تتوقــع زامبيــا … حــدوث 

اخنفاض يف ناجتها احمللي اإلمجايل قدره ٩ يف املائة [يف عام ١٩٩٨] (الصفحة ٤٠). 
هذه التقديرات، اليت وردت يف منشور صدر يف متوز/يوليه ١٩٩٩، وردت أيضـاً  �
يف اجلدول ١-٣ املعنون �األزمة اآلسيوية تلحق أضرارا باقتصادات بعيدة وأنــاس 

بعيدين� (الصفحة ٤١). 
واحلقيقة، أن هذه االخنفاضات مل حتـدث، وذلـك وفقـاً ملـا أوردتـه نشـرة �مسـتقبل  �
االقتصاد يف العامل� اليت يصدرها صندوق النقـد الـدويل: عـدد أيـار/مـايو ١٩٩٩، 

الصادر يف ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
وورد يف تقديـرات تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٩ أن أنغــوال وفــرتويال قــد  �
تعرضتا الخنفاض يف ناجتهما احمللي اإلمجايل يف عام ١٩٩٨ بلـغ قـدره ١٨ يف املائـة 
و٦ يف املائة على التوايل: وال تعرض تقديرات صنـدوق النقـد الـدويل املنشـورة يف 
نيسـان/أبريـل عـام ١٩٩٩ أي اخنفـــاض البتــة. وورد يف تقديــرات تقريــر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩، أن الناتج احمللي اإلمجـايل لغـابون ونيجرييـا ومنغوليـا وشـيلي 
قد اخنفض يف عام ١٩٩٨ بنسبة ١٣ يف املائة، و٤ يف املائـة، و٦ يف املائـة، و٣ يف 
املائة على التوايل: ووفقا ملا أورده موظفو صندوق النقد الـدويل فقـد كـانت هنـاك 
زيادات تبلغ ٢-٤ يف املائة يف مجيع هذه البلدان. ويقارن االخنفاض املقدر يف كـل 
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من الكويت وزامبيا املبني يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وقـدره ١٤ يف 
املائة و ٩ يف املائة على التـوايل، باخنفـاض مقـدر ال يبلـغ سـوى ٢ يف املائـة حسـب 

تقديرات صندوق النقد الدويل. 
تتعلـق املسـائل املطروحـة هنـا بـالتوقيت واسـتخدام التنبـؤات. وتقريـر التنميـة البشـــرية  ٣٧-١
وثيقة كبرية، ويتعني ترمجتها وطباعتها بإحدى عشرة لغة. ويعين ذلك أنه مـن غـري املمكـن يف 
ـــة  الغـالب اسـتخدام آخـر البيانـات املزامنـة لتـاريخ النشـر، حسـبما يرغـب مكتـب تقريـر التنمي
البشرية بالتأكيد.ولذلك، فإننا نفترض استخدام التنبـؤات. ويف حقيقـة األمـر، أن الفـارق بـني 
وقت وضع الوثيقة يف صورا النهائية ووقت نشرها كبريا حبيث يكفي لنشر بيانـات أحـدث، 
ورمبا خمالفة، حبلـول وقـت النشـر. وينبغـي للنقـد املتعلـق مبـدى حداثـة البيانـات املسـتخدمة يف 

تقرير التنمية البشرية أن يأخذ هذين التارخيني يف االعتبار. 
وقد ذكر مكتب تقرير التنمية البشـرية يف رده أن تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩  ٣٧-٢
قد أشار بوضوح إىل أن هذه تنبؤات. وهـذا صحيـح، ولكـن ذلـك هـو كـل مـا ذكـر، أي أن 
البيانات عبارة عن تنبؤات. وال ميكن أن يتوقع مـن القـراء غـري الفنيـني لتقريـر التنميـة البشـرية 
تقدير اهلامش الكبري للخطأ املتصل بالتوقعـات أو التنبـؤات، خاصـة بالنسـبة ملقـاييس االقتصـاد 
الكلي. وإننا نوصي بأن يبني تقريـر التنميـة البشـرية بوضـوح يف مـثل هـذا احلـاالت السـمة 
التخمينيـة للتنبـؤات، وأن يـورد �مالحظــة بشــأن اإلحصــاءات الــواردة يف تقريــر التنميــة 
البشرية� من أجل إيصال هذه الرسالة بإسـهاب أكـرب وأن يـورد إحـاالت إىل هـذه املسـألة 

يف مواضع مناسبة من النص. (انظر الفقرة ٦٦، التوصية ٣). 
ويف هذه احلالة، فإن مدى ما يتبني يف مرحلة متــأخرة مـن جسـامة خطـأ التنبـؤات قـد  ٣٧-٣
يعطي فرصة ملكتب تقرير التنمية البشرية للتروي قبل اسـتخدام تنبـؤات مماثلـة يف أعـداد مقبلـة 

من تقرير التنمية البشرية. 
ويف معرض تناول موضوع تنبيه القراء بشـأن مسـتويات عـدم اليقـني، نالحـظ عرضـا  ٣٧-٤
أن ترتيـب الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية للبلـدان الناميـة يتعـرض لعـدد كبـــري مــن التغيــريات 
النامجة عن مجلة أمور منها التغريات يف املنهجية أو اعتماد بيانات منقحـة. (انظـر، علـى سـبيل 
املثـال، الصفحـة ١٦٦ مـن تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٩). وينبغــي أن ينبــه القــراء إىل 

ذلك. 
النمو يف نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل يف التسعينات  (٩) – ٣٨ 

�خـالل الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٧ ارتفـع نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـــي اإلمجــايل 
احلقيقي [للعامل كله] مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط أكثر من ١ يف املائة� (الصفحة ٢٢). 
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ـــرد مــن النــاتج  وهـذا تقديـر يقـل عـن الواقـع بشـكل مفـرط. فقـد زاد نصيـب الف � 
احمللـــــي اإلمجايل احلقيقـــــي للعـامل بأمجعــــــه مبعـدل سـنوي قـدره ٢,٢ يف املائـة بـني 
عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ (صنـدوق النقـد الـدويل، �مسـتقبل االقتصـاد يف العـامل�: 
تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩، الصفحـة ١٥٨ وتقديـرات شـعبة السـكان بــاألمم 

املتحدة). 
بلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي يف �البلــدان  �
النامية� (حسب تعريف صندوق النقد الـدويل) والـيت يعيـش فيـها ٧٧,٥ يف املائـة 
مـن ســـكان العــامل، ٤,٣ يف املائــة بــني عــامي١٩٩٠ و ١٩٩٧ (صنــدوق النقــد 
الـدويل، املرجـع السـابق ذكـــره، الصفحــة ١٥٨)، مقارنــة مبعــدل يبلــغ متوســطه 
حـوايل ١ يف املائـة ســـنويا هلــذه البلــدان خــالل الـــ ١٧٠ عامــا املاضيــة (أغنــوس 
ماديسون، �التقدم االقتصادي: نصف القرن األخري مـن منظـور تـارخيي� نشـر يف: 
�حقائق وأوهام التنمية البشرية�، أكادميية العلوم االجتماعيـة يف اسـتراليا، سلسـلة 

الورقات املومسية ٢٠٠٠/١). 
ويتضمـن رد مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية توثيقــا لألدلــة املتضاربــة املتوافــرة لديــه،  ٣٨-١
واصفـا البيانـات الـيت اسـتند إليـها املعـدل الـذي بلـغ �أكـثر مـن ١ يف املائـة� علـى أـا �أدلــة 
إحصائيـة غـري مؤكـدة�. ومـا كـان عليـه وضـع النمـو االقتصـادي العـاملي يف الفـــترة ١٩٩٠-
١٩٩٧ هو موضوع اختالفات مجة، حىت إن القول بـأن �متوسـط املعـدل السـنوي بلـغ أكـثر 
من ١ يف املائة� قد ال يكون مبثابة �تقدير يقل عن الواقع بشكل مفرط�، على حنو ما ادعـاه 

السيد كاسيلز. 
بيد أن مبدأ �صالحية االستعمال� جيعل من الصعب تربير استخدام تقديـر مشـكوك  ٣٨-٢
يف صحتـه يف خالصـة مـن قبيـل �كشـف حسـاب التنميـة البشـرية� (تقريـر التنميـــة البشــرية، 
الصفحة ٢٨). فالبيانات اليت تـرد يف خالصـات مبسـطة مـن قبيـل كشـف احلسـاب ينبغـي أن 
نكون على درجة كافية من املوثوقية حبيث تتيح للقارئ إدراك كنهها على مـا هـي عليـه دون 
لبـس. أمـا األدلـة اإلحصائيـة غـري املؤكـدة، فكـان ميكـن اإلشـــارة إليــها مبالحظــة علــى غــرار 
ما يلي: �يف الفـترة مـن عـام ١٩٩٠ إىل عـام ١٩٩٧، تراوحـت تقديـرات نصيـب الفـرد مـن 

الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بني س و ص يف املائة�. 
ــب  والبنـد التـايل يف هـذا املقطـع مـن تقريـر التنميـة البشـرية نصـه مـا يلـي: �وزاد نصي ٣٨-٣
الفـرد مـن االسـتهالك احلقيقـي مبعـــدل ســنوي بلــغ يف املتوســط ٢,٤ يف املائــة خــالل الفــترة 
نفسها�. ويف رسالة بعث ا بعد وثيقة غرفة االجتماع، وجه السيد كاسيلز االنتباه إىل عـدم 
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التساوق الظاهر بني هذين البيانني (أي منو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي للفـرد مبعـدل ١ يف 
املائـة واالسـتهالك احلقيقـي للفـرد مبعـدل ٢,٤ يف املائـة). ورد املكتـب قـائال إن تفسـري الســيد 
كاسـيلز لعـدم التسـاوق غـري صـــائب. فقــد زعــم املكتــب يف رســالة رده أن �البيانــات متثــل 
االسـتهالك اخلـاص وليـس االسـتهالك اخلـاص للفـرد�. وبعبـارة أخـرى فإنـه، حســـب تفســري 
املكتب، يبدو أن مثة خطأ أساسيا يف التحرير. وهـذا، إىل جـانب أمثلـة أخـرى مماثلـة سـيقت 
يف مواضـع أخـرى مـن هـذا التقريـر ممـا جيعلنـا نوصـــي بإعــادة النظــر يف إجــراءات ضمــان 
النوعية يف إنتاج تقرير التنميـة البشـرية (انظـر الفقـرة ٧٠، التوصيـة ٧). ومـع ذلـك فإننـا 
غري مقتنعني بـأن البيانـات متثـل فعـال �االسـتهالك اخلـاص�. ومـرة أخـرى، يبـدو أن اخلـربة 
املطلوبة مل تستخدم يف مراجعة النص. ونوصي باستخدام اخلربة الالزمـة يف األعـداد املقبلـة 
مـن تقريـر التنميـة البشـرية، وأن تسـتقدم مـن خـارج املكتـب إذا لـزم األمـر (انظـر الفقـــرة 

٦٨،التوصية ٥). 
 

النمـــو يف أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكـــربى، وشـــرق أوروبـــا ورابطـــة  (١٠) - ٣٩
الدول املستقلة 

ــارك  �فسـتون بلـدا كـانت تـزداد فقـرا بـاطراد منـذ عـام �١٩٨٠ (تصديـر بقلـم م
مالوك براون، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصفحة هـ). 

يبدو أن مدير الربنامج قد أساء تفسـري العبـارة الـواردة يف مـنت التقريـر القائلـة إنـه  �
�فيما يتعلق بـ ٥٩ بلـدا – معظمـها يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى وأوروبـا 
الشرقية ورابطة الـدول املسـتقلة – فقـد اخنفـض نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي 

اإلمجايل� (الصفحة ٣١). 
تشــــري هذه العبــارة إىل صـايف التغــــــيري خـالل الفـترة ١٩٨٠-١٩٩٦ بأكملـها:  �
وال ميكـن اسـتنتاج أن مجيـع هـذه البلـدان �تـزداد فقـرا بـاضطراد� خـــالل الفــترة. 
وعلى العكس، فإن نصيب الفرد من الناتج القومـي اإلمجـايل هلـذه البلـدان قـد زاد 
خـالل فـترات تبلـغ ٥ أو ٧ سـنوات بـني عـامي ١٩٨٠ و ١٩٩٧ (اجلــدول ٦)، 
وزاد نصيــب الفــرد مــن النـــــــــــاتج القومــي اإلمجـــــــــايل ملعظمــها بــني عــــــــــامي 
١٩٩٥ و ١٩٩٨ (صندوق النقد الدويل، �مستقبل االقتصــاد يف العـامل�: تشـرين 

األول/أكتوبر ١٩٩٩، الصفحات من ١٦٩-١٧٩). 
ـــب الفــرد مــن  وحسـب تقديـرات موظفـي صنـدوق النقـد الـدويل هـذه، فـإن نصي �
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف ٢١ بلـدا مـن �البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة� 
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البالغ عددها ٢٧، و ٣٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى الـ ٤٤، قـد 
زاد خالل الفترة ١٩٩٥-١٩٩٨ (الصفحتان ١٧٦ و ١٧٩). 

ـــأ. وتوصيتنــا هنــا  ويقـول املكتـب يف رده: واضـح أن عبـارة �بـاطراد� وردت خط ٣٩-١
(انظر الفقرة ٧٠، التوصية ٧) يف حملها. 

 
متوســـط العمـــر املتوقـــع يف البلـــــدان املتــــأثرة بفــــريوس نقــــص املناعــــة  (١١) – ٤٠

البشرية/اإليدز 
�ويتوقـع فقـدان ١٧ عامـا مـن العمـر املتوقـع لــتسعة بلـدان يف أفريقيـــا يبلــغ فيــها 
شـيوع فـريوس نقـص املناعـة البشـرية ١٠ يف املائـة أو أكـــثر مــن ذلــك – وهــي بوتســوانا 
وجنـوب أفريقيـا وروانـدا وزامبيـا وزمبـابوي وكينيـا ومـالوي وموزامبيـق وناميبيـا – حبيــث 

يصل إىل ٤٩ عاما حبلول سنة ٢٠١٠...� (الصفحة ٤٢). 
توحي العبارة بأن متوسط العمـر املتوقـع يف البلـدان قـد بلـغ ٦٦ عامـا (٤٩+١٧  �

عاما) قبل تفشي الوباء. 
وحسـب تقديـرات شـعبة السـكان بـاألمم املتحـدة (التوقعـات الســـكانية يف العــامل:  �
تنقيح عام ١٩٩٨)، مل حيقق أي من هذه البلدان عمرا متوقعا يزيد متوسـطه علـى 

٦١ عاما، وأعلى متوسط حقق يف معظمها كان أقل من ذلك بكثري. 
وال يعين ذلك إنكار اخلطورة البالغة للوبـاء، وال أمهيـة اخلسـارة يف متوسـط العمـر  �

املتوقع حسب توقعات األمم املتحدة. 
رمبا كان املقطع الذي اقتبسه السيد كاسيلز مـن التقريـر غامضـا بعـض الشـيء. لكننـا  ٤٠-١
نالحـظ أيضـا أن النتـائج الـيت اسـتنبطها ال تنسـجم مـع مـا جـاء يف وثيقـة شـعبة السـكان الـــيت 
 1 يذكرها. وألغراض التوضيح يقتبس املقطع ذو الصلة من وثيقة شعبة السـكان املعنونـة 998

:Revision of the World Population Estimates and Prospects  يف الفقرة ٧٠-٢ أدناه. 

�يبني تنقيح عام ١٩٩٨ خسائر هائلة يف األرواح ويف عدد السكان من جراء مـرض  ٤٠-٢
اإليـدز. ففـي البلـدان األفريقيـة الــ ٢٩ الـيت متـت فيـها دراسـة أثـر اإليـدز، يتوقـع أن ينخفـــض 
متوسط العمر املتوقع عند الوالدة إىل ٤٧ عاما يف الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠، بينما كان سـيتوقع 
أن يبلـغ ٥٤ عامـا لـوال وبـاء اإليـدز. وهـذا ميثـل خسـارة قدرهــا ســبعة أعــوام. بــل إن األثــر 
ـــدان  الدميغـرايف ملـرض اإليـدز يكـون أفـدح عنـد التركـيز علـى أشـد البلـدان إصابـة بـه، أي البل
التسعة اليت يشكل معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني البالغني فيـها ١٠ يف املائـة أو 
أكثر وهي: بوتسوانا وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبـابوي وكينيـا ومـالوي وموزامبيـق 
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وناميبيا. ويف هذه البلدان يقدر أن متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يقل عشـرة أعـوام خـالل 
الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠ عما كـان ميكـن أن يكـون عليـه لـوال اإليـدز. أمـا يف الفـترة ٢٠١٠-
٢٠١٥، فيتوقع أن يكون متوسط العمر املتوقــع عنـد الـوالدة يف البلـدان التسـعة األشـد إصابـة 

باملرض أقل بـ ١٧ عاما عما كان ميكن أن يكون عليه لوال اإليدز�. 
رمبا كان من األفضل بالنسبة لتقرير التنمية البشـرية االقتبـاس احلـريف مـن تقريـر شـعبة  ٤٠-٣

السكان. 
 

عدد اإلناث الاليت ال يتوقع أن يعشن حىت سن األربعني  (١٢) - ٤١
�ال يتـــــــــوقع لقرابـة ٣٤٠ مليـون امـرأة أن يعشـــن إىل أن يبلغــن ســن األربعــني� 

(الصفحة ٢٢). 
تقدر شعبة السكان باألمم املتحدة أنـه مـن بـني ٠٢٠ ٣ مليـون امـرأة يف العـامل يف  �
منتصـف عـام ٢٠٠٠، هنـاك ٢٨٠ ٢ مليونـا يقـل عمرهـن عـن ٤٠ عامـا (األمــم 

املتحدة، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام ١٩٩٨، الصفحة ١١). 
ومن بني هؤالء الـ ٢٨٠ ٢ مليونا، يتوقـع ألكـثر مـن ٢٠٠ ٢ مليـون (٩٦,٥ يف  �
املائة من اموع) أن يعشن حىت سن الـ ٤٠. (أجري هذا احلسـاب بـأخذ جممـوع 
العدد املتوقع لإلنـاث الالئـي يف سـن ٤٠–٤٤ سـنة يف عـام ٢٠٤٠، و ٣٥-٣٩ 
سـنة يف عـام ٢٠٣٥ و ٣٠-٣٤ ســـنة يف عــام ٢٠٣٠، وهكــذا). ولذلــك فــإن 
عدد النساء الاليت ال يتوقع أن يعشن حىت سـن األربعـني، حسـب تقديـرات األمـم 

املتحدة، هو أقل من ٨٠ مليونا وليس ٣٤٠ مليونا. 
ورمبا يعزى اخلطأ يف نص تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ إىل العنـوان اخلـاطئ  �
للعمود الوارد يف اجلـدول ٤: (�األشـخاص الذيـن ال يتوقـع أن يعيشـوا حـىت سـن 
األربعني (كنسبة مئوية من جمموع السكان�). وقد أدى ذلك بواضعي التقريـر إىل 
تطبيق نسبة غري الباقني على قيـد احليـاة حـىت سـن األربعـني يف �العـامل� (١٢,٥ يف 

املائة) على عدد اإلناث بكامله. 
واحلقيقة أن احتمال الوفاة قبل بلوغ سن اخلامسة يف العامل كله، لكـل مـن اإلنـاث  �
والذكور، تبلغ نسبته ٨,٣ يف املائة (منظمة الصحة العاملية، تقريـر احلالـة الصحيـة 
ـــى قيــد  يف العـامل لعـام ١٩٩٩، الصفحـة ٩٠). ولذلـك فـإن نسـبة غـري البـاقني عل
احلياة البالغة ١٢,٥ يف املائة من سن صفـر إىل سـن ٤٠ الـواردة يف تقريـر التنميـة 

البشرية تنطوي على احتمال كبري جدا للبقاء من سن ٥ إىل سن٤٠. 
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عدد األشخاص الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن الستني.  (١٣)
�وال يتوقع أن يعيش زهــــاء ١,٥ بليـون نســـــــمة إىل أن يبلغــــــــوا سـن السـتني� 

(الصفحة ٢٢) 
وهـذا اسـتنتاج خـاطئ آخـر جنـم عـن عنـوان خـاطئ ألحـد األعمــدة (اجلــدول ٥،  �
�األشخاص الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن الستني (كنسبة مئويــة مـن جممـوع 

السكان)� 
وتشري تقديرات شعبة السكان باألمم املتحدة إىل أن عدد األشخاص األحيــاء اآلن  �
الذين لن يعيشوا حىت سن الستني يبلغ حنو ٧٥٠ مليونا، وليس ٥٠٠ ١ مليونا. 
ويقر مكتب تقرير التنمية البشـرية بـأن هـذه البيانـات تسـتند إىل سـوء تـأويل للمتغـري  ٤١-١
ـــة الــيت يســطرها الســيد  وأـا خاطئـة. (وال يسـعنا يف الوقـت نفسـه أن نؤيـد احلسـابات البديل
كاسيلز ببساطة على أـا ممارسـة سـليمة. وعلـى غـرار مـا ذكـر يف مواضـع أخـرى مـن هـذا 
التقرير، فإننا نوصي بإيالء مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام اخلـربة التقنيـة يف مراجعـة تقريـر 

التنمية البشرية (انظر الفقرة ٦٨، التوصية ٥). 
 

البطالـــة بـــني الشـــباب يف بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليــــدان  (١٤) - ٤٢
االقتصادي 

�وواحد من كل مخسة من الشباب [يف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان 
االقتصادي] ال يعمل� (الصفحة ٣٢). 

ـــوة العاملــة يف البلــدان  تبلـغ نسـبة الشـباب (األشـخاص يف سـن ٢٠-٢٤) يف الق �
الصناعية الذين ال يعملـون ١٦ يف املائـة أي حـوايل ١ مـن كـل ٦ (اجلـدول ٢٦، 

الصفحة ٢٣٦). 
وقد وردت حاشية للجدول ٢٦ تشري حبق إىل أن �جمموع� معـدل البطالـة يرتبـط  �
بـالقوة العاملـة، ولكـن ال توجـد حاشـية توضـح أن ذلـك صحيـح كذلـك بالنســـبة 

ملعدالت بطالة الشباب املذكورة. 
التفسـري الصحيـح لإلحصائيـات هـــو أن واحــدا مــن كــل ســتة شــبان (ممــن تــتراوح  ٤٢-١
ـــن كــل  أعمـارهم بـني ١٥ و ٢٤ عامـا) يف القـوة العاملـة عـاطل عـن العمـل، وليـس واحـدا م
ـــة  مخسـة مـن جممـوع عـدد الشـباب. وحيـث أن معـدالت مشـاركة القـوة العاملـة يف هـذه الفئ
العمرية تتأثر بالقيد يف دور التعليم والتدريب، وكثـريا مـا تقـل نسـبتها عـن ٥٠ يف املائـة، فـإن 



3000-78108

E/CN.3/2001/18

الفارق يف التفسري كبري. وهذه إحدى احلاالت اليت يؤدي فيها اخلطأ إىل إحـداث اختـالف يف 
إدراك القارئ للظاهرة املوصوفة. 

ويشـري مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية أيضـا إىل أن اإلشـارة كـان ينبغـي أن تكــون إىل  ٤٢-٢
بلدان االحتاد األورويب وليس إىل بلدان منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، وهـذا 
أيضا يشكل اختالفا جوهريا. ويف نظرنـا، أن تعزيـز إجـراءات ضمـان النوعيـة مـن شـأنه أن 
تســــــاعد على تفادي هذا النوع من سوء التفسري (انظر الفقرتان ٦٨ و ٧٠، التوصيتـان 

٥ و ٧). 
 

الزراعة كنســــبة مئويـــــة من الناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان جنوب آسيا  (١٥) - ٤٣
�ففي كثري من بلدان جنوب آسيا متثل الزراعــة أكـثر مـن ٣٣ يف املائـة مـن النـاتج 

احمللي اإلمجايل … (الصفحة ٩٤). 
ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ نفســه (اجلــدول ١٢)، فــإن  حسـبما ذكـره تقريـر التنمي �
البلـــــدين الوحيدين من بلدان جنـوب آسـيا اللذيـن شـكلت الزراعـة فيـهما نسـبة 
ـــة)  ٣٣ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام ١٩٩٧ مهـا نيبـال (٤١ يف املائ
وبوتان (٣٢ يف املائة). وميثل سكان هذين البلدين أقل من ٢ يف املائـة مـن سـكان 

جنوب آسيا. 
ويف باكســـــتان وبنغالديش وسري النكا واهلند تشـكل الزراعـة بـني ٢٠ يف املائـة  �

و ٢٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. 
ويسلم مكتب تقرير التنمية البشرية بـأن قيمـة الــ ٣٣ يف املائـة املذكـورة ال تتفـق مـع  ٤٣-١
النسبة اليت وردت يف اجلـدول ١٢ مـن تقريـر التنميـة البشـرية وهـي ٢٥ يف املائـة. أمـا مقارنـة 
نصيب الزراعة من الناتج احمللي اإلمجايل مع مسامهة الزراعة يف جممـوع الضرائـب فتعتـرب خطـأ 

جوهريا أقل أمهية من بعض األخطاء األخرى من هذا القبيل. 
أمـا التعليـق علـى النقطـة املتصلـة مبتابعـة املكتـب ملـا إذا كـانت املســـامهة يف الضرائــب  ٤٣-٢

بنسبة ٦ يف املائة مستصوبة فذلك ال يدخل يف نطاق واليتنا. 
نسب القيد اإلمجالية امعة: استخدام البيانات املقدمة من اليونسكو  (١٦) - ٤٤

�يستند الرقم القياسي للتنميــة البشـرية هلـذا العـام إىل بيانـات … منقحـة بشـأن … 
نسـب القيـد اإلمجاليـــة يف التعليــم االبتدائــي والثــانوي والعــايل مســتمدة مــن اليونســكو� 

(الصفحة ١٢٨). 
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التغريات الكبرية النامجة يف ترتيب األرقام القياسية للتنميـة البشـرية، والـيت عزيـت  �
إىل اســتخدام بيانــات منقحــة بشــأن نســب القيــد اإلمجاليــة يف اجلــــدول م ف ١ 
(الصفحـات ١٦٤-١٦٦)، ســـببها أن البيانــات املقدمــة مــن اليونســكو املتعلقــة 

بنحو ٥٠ من البلدان مل تستخدم يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. 
وقد استخدم مكتب تقرير التنمية البشـرية البيانـات املقدمـة مـن اليونسـكو (انظـر  �
أدناه) يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، مع بعض االستثناءات. وهذا القـرار 
الذي اختذه تقرير التنمية البشرية هو السبب يف التغريات النامجة وليـس �البيانـات 

املنقحة�. 
يسـتند تقريـر التنميـة البشـرية، بـــالضرورة، إىل بيانــات يقدمــها العديــد مــن اهليئــات  ٤٤-١
الدوليـة. وهـذه البيانـات تكتنفـها قيـود ال بـد منـها تعكـس التحديـات املتمثلـــة يف اســتخالص 
بيانات مقارنة من عدد كبري من البلدان ال يـزال العديـد منـها حيـاول تطويـر نظمـه اإلحصائيـة 
الوطنية األساسية. أضــف إىل ذلـك أن اسـتخدام اخلـربة املتولـدة مـن جتـارب متعمقـة أمـر الزم 

لتفسري أي جمموعة من البيانات والستخدام هذه البيانات بصورة مالئمة يف جمال بعينه. 
ويف حني أنه ال ميكـن اعتبـار مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية مسـؤوال عـن القيـود الـيت  ٤٤-٢
تكتنف البيانات املستمدة من هيئات دولية، فإنه ينبغي لـه أن يسـتخدم علـى حنـو متسـق آخـر 
البيانات املتاحة إبان وضع التقرير يف شكله النهائي إال إذا كـان مثـة أسـباب قـاهرة حتـول دون 
ذلك. إضافة إىل ذلك، فاملكتب مسؤول عن االلتزام مبشورة هذه الوكـاالت املقدمـة للبيانـات 

عندما يتعلق األمر باستخدام بياناا. 
وينسحب التقيد ـذه املشـورة علـى اختيـار جمموعـات البيانـات لالسـتخدام يف جمـال  ٤٤-٣
معـني. ويف حالـة بيانـات القيـد الـيت وضعتـها منظمـــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو)، لدينا ما يدفعنا إىل االعتقاد بأن املكتب مل يدأب يف ما مضى على اتباع مشـورة 

اليونسكو. 
بيد أننا ندرك أن املكتـب أقـام عالقـات عمـل أكـثر فعاليـة بكثـري مـع اليونسـكو فيمـا  ٤٤-٤
يتعلـق باختيـار جمموعـات البيانـات، واحلسـابات املسـتندة إىل تلـك اموعـات، وتفسـري تلــك 
اموعات. وبقدر ما حتقق عالقة العمـل هـذه األهـداف املنشـودة منـها، فإـا تشـكل منوذجـا 

جيدر باملكتب تطبيقه على عالقته باجلهات األخرى املقدمة للبيانات. 
ويف الواقع، إننا نوصي بشـكل أعـم بـأن يسـعى مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية إىل  ٤٤-٥
إقامة تعاون أوثق مع اجلهات املقدمة موعات البيانات الرئيسية حيث أن ذلك مـن شـأنه 
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أن يكون سبيال فعاال للغاية لالستفادة من اخلربة واملعرفــة اإلضـافيتني مبجموعـات البيانـات 
احملددة (انظر الفقرة ٢٦، التوصية ٦). 

حتديد نسبة القيد اإلمجالية القصوى بـ ١٠٠ يف املائة  (١٧) - ٤٥
مل يـورد تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نســـب القيــد اإلمجاليــة امعــة الــيت 
قدمتها اليونسكو فيما يتعلق بأستراليا، وبلجيكا، والسويد، واململكـة املتحـدة. وقـد حـدد 
احلد األقصى للنسبة املقدمة هلـذه البلـدان، الـيت اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
حلســــاب الرقــــم القياســــي للتنميــــة البشــــرية، بنســــــبة ١٠٠ يف املائـــــة (اجلـــــدول ١، 

الصفحة ١٣٤). 
ـــب ال يفــهم  ويوضـح القـرار القـاضي بتحديـد احلـد األقصـى هلـذه النسـبة أن املكت �
األساس الذي تقوم عليه هذه األرقام. حيث إن �نسـبة القيـد اإلمجاليـة� هـي عـدد 
الطلبة املقيدين يف مرحلـة تعليميـة، بغـض النظـر عـن أعمـارهم، كنسـبة مئويـة مـن 
السكان يف سن التعليم املدرسي الرمسي ... � (الصفحة ٢٥٤، التأكيد مضاف). 
هنالك عدد كبري من حاالت القيد ألشخاص يفوق عمرهـم سـن التعليـم املدرسـي  �
الرمسي يف العديد من �البلدان ذات التنمية البشرية العالية�، وليس من املنطقي أن 
تعدل بعض هذه النسب بتخفيضها. والبلدان األربعـة الـيت حـددت بشـأا النسـبة 
القصوى هي تلك البلدان اليت يتجاوز فيها عدد حـاالت القيـد �بعـد سـن التعليـم 
املدرسي الرمسي� عدد السكان يف �سن التعليم املدرسي الرمسي� الذين مل يقيدوا. 
ولو مل يقع مكتب تقرير التنمية البشـرية يف هـذا اخلطـأ، لكـان البلـد الـذي يف قمـة  �
ترتيب الرقم القياسي للتنمية البشرية يف عام ١٩٩٩ هو أستراليا، وليس كندا. 

ـــم القياســي  وحسـبما يـرد بوضـوح يف رد مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية، يتعـامل الرق ٤٥-١
للتنمية البشرية مع نسبة القيد البالغة ١٠٠ يف املائة علــى أـا اهلـدف. والفرضيـة الضمنيـة هـي 
أن نسب القيد اليت تتجاوز ١٠٠ يف املائـة ال تسـاهم يف التنميـة البشـرية. وعلـى حنـو مـا ذكـر 
رد املكتب، فسوف يعاد النظر علــى األرجـح يف ممارسـة وضـع احلـدود القصـوى والفرضيـات 
ـــن البلــدان الــيت يتجــاوز هدفــها ١٠٠ يف املائــة.  املرتكـزة عليـها يف املسـتقبل لوجـود مزيـد م
ـــات املشــار إليــها يف رد املكتــب واجلاريــة بينــه وبــني اليونســكو لوضــع  ويرحـب باالجتماع

مؤشرات جديدة للتعليم. 
وما قد يكون مطلوبا يتجاوز جمرد تعديل النسب املستهدفة، وقد تســفر االجتماعـات  ٤٥-٢
اجلارية مع اليونسكو فعال عن تغيريات ذات أمهية أساسية أكرب. والوسيلة الوحيـدة الـيت ميكـن 
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ـا لنسـب القيـد أن تتجـاوز ١٠٠ يف املائـة، علـى حنـو مـا أشـار إليـه السـيد كاسـيلز، هــي أن 
يتضمـن القيـد أعـدادا كبـرية مـن الطـالب الذيـن تتجـاوز أعمـارهم احلـد األعلـى مـــن النطــاق 
العمري املشمول بالقاسم املشـترك. ويف الواقـع، أنـه لكـي تتجـاوز نسـبة القيـد ١٠٠ يف املائـة 
جيـب أن يتجـاوز عـدد هـؤالء �الطـــالب األكــرب ســنا� عــدد الذيــن هــم ليســوا طالبــا مــن 

األشخاص الذين هم يف سن املدرسة. 
وسيتعني على املكتــب أن يقـرر، مـن منظـور التنميـة البشـرية، مـا إذا كـان مثـة، فـارق  ٤٥-٣

تبعي بني: 
أن يلتحق األشخاص بالدراسة يف السن الدراسية العادية؛  (أ)

أن يعود من تركوا النظام التعليمي قبل إمتام دراستهم وهــم بـالغون للتعويـض  و (ب)
عما فام من التعليم كشبان. 

وإذا كان هنالك من فارق، فإن التدابري املنقحة ينبغي أن تعكس ذلك وسوف تكـون 
بالتايل شيئا خمتلفا عن نسب القيــد اإلمجاليـة. وإذا مل يكـن هنـالك فـارق، فإنـه ينبغـي حينـذاك 

إعادة النظر بالفعل يف املمارسة احلالية الستخدام احلدود القصوى. 
وكمـا ذكـر آنفـا، فـإن مـن شـأن توثيـق التعـاون بـني املكتـب ومـــوردي جمموعــات  ٤٥-٤
البيانات الرئيسية أن يكـون سـبيال فعـاال للغايـة لالسـتفادة مـن اخلـربة واملعرفـة اإلضـافيتني 
ــــك (انظـــر  مبجموعــات البيانــات احملــددة، وحنــن نوصــي املكتــب بالســعي إىل القيــام بذل

الفقرة ٦٩، التوصية ٦).  
نسب القيد اإلمجالية امعة: الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس  (١٨) - ٤٦

ألغـراض جـدول الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس، ويف حسـاب هـــذا 
الرقـم القياســـي، حــددت النســبة القصــوى لنســب القيــد اإلمجاليــة لإلنــاث املقدمــة مــن 
اليونسـكو بالنسـبة ألسـتراليا، وبلجيكـا، وفنلنـدا، والســـويد، وكنــدا، واململكــة املتحــدة؛ 

وحددت النسبة القصوى للذكور ألستراليا وبلجيكا. 
هذا اإلجراء غري سليم، للسبب املوضح يف (١٧) أعاله.  �

ونتيجة لذلك فقد أدخلت تشـوهات خطـرية علـى الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط  �
بنـوع اجلنـس. ففـي حالـة اململكـة املتحـدة، علـى سـبيل املثـال، بلغـت نسـبتا القيــد 
ـــاث و ٩٩ يف  اإلمجاليتـان امعتـان اللتـان أوردمـا اليونسـكو ١٠٩ يف املائـة لإلن
املائة للذكور. وذكر تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، ألغراض الرقـم القياسـي 
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للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس، أن نسـبيت اململكـــة املتحــدة تبلغــان ١٠٠ يف املائــة 
لإلناث و ٩٩ يف املائة للذكور. 

ورغم أن نسبة اإلناث للذكور يف حاالت القيد باململكة املتحدة أعلى من أي بلـد  �
آخر، فإن األساس الـذي حسـبت عليـه قيـم الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع 
ـــها يف اململكــة  اجلنـس يفـترض أن نسـبة اإلنـاث إىل الذكـور أعلـى يف ٤٧ بلـدا من
املتحدة، والبلدان هي: كندا، والنرويج، الواليات املتحدة، والسـويد، وآيسـلندا، 
وفرنسا، وفنلندا، والدامنرك، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وأيرلندا، وإسبانيا، وإسـرائيل، 
وبروين دار السالم، والربتغال، وجزر البـهاما، وسـلوفينيا، والكويـت، والبحريـن، 
ــــر، وســـلوفاكيا، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،  واألرجنتــني، وأوروغــواي، وقط
وهنغاريـا، وفنــزويال، وبنمـا، وإسـتونيا، وماليزيـا، وكوبـــا، وبيــالروس، وليتوانيــا، 
وبلغاريـــا، وســـاموا (الغربيـــة)، واالحتـــــاد الروســــي، وكازاخســــتان، والفلبــــني، 
وأوكرانيا، وقريغيزستان، وأذربيجان، ومولدوفا، وهندوراس، وناميبيا، ومنغوليـا، 

ونيكاراغوا، وبوتسوانا، وليسوتو. 
وتعليقاتنـا علـــى النقطــة ١٧ للســيد كاســيلز (انظــر الفقــرة ٤٥ أعــاله) تنطبــق هنــا  ٤٦-١
كذلك، وتترتب عليـها نتـائج أيضـا بالنسـبة للرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس، إذا 

كانت البيانات تعتمد حدودا قصوى للذكور دون اإلناث (أو العكس). 
معىن الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس  (١٩) - ٤٧

�كلما كان الرقم القياسي للتنمية البشـرية املرتبـط بنـوع اجلنـس اخلـاص بـأي بلـد 
أقرب إىل رقمه القياسي للتنميـة البشـرية، قـل التبـاين بـني اجلنسـني يف ذلـك البلـد. ولكـن 
ـــد أقــل مــن رقمــه القياســي للتنميــة  الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس لكـل بل
البشـرية، ممـا يعـين أن هنـاك انعدامـا للمسـاواة بـني اجلنسـني يف كــل جمتمــع. وفيمــا يتعلــق 
بـ ٤٣ من البلدان اليت حسب هلـا رقـم قياسـي للتنميـة البشـرية املرتبـط بنـوع اجلنـس هـذا 
العـام وعددهـا ١٤٣ بلـدا جنـد أن ترتيبـها حسـب الرقـــم القياســي للتنميــة املرتبــط بنــوع 
اجلنـس أدىن مـن ترتيبـها حسـب الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، ممـا يكشـف عـن تفــاوت 

التقدم يف بناء قدرات املرأة مقارنة بقدرات الرجل�. (الصفحتان ١٣٢ و ١٣٣) 
ولقد أساء مكتب تقرير التنمية البشرية فهم نتائج الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط  �
بنوع اجلنس. حيث مل يذكر الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنـس شـيئا عمـا 
ــــة  إذا كــان �التقــدم غــري املتســاوي� قــد حــدث �يف بنــاء قــدرات النســاء مقارن

بالرجال� أم العكس. 
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وإن التعليقات الواردة يف تقارير سابقة والقائلة إنه �ال يعامل أي جمتمـع املـرأة فيـه  �
كمـا يعـامل الرجـــل� (تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٧، الصفحــة ٣٩) وإن 
�منجزات املرأة من حيث التنمية البشرية تقل عـن منجـزات الرجـل يف كـل بلـد� 
(تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٣٠) تكشف عن سوء فهم مماثل. 

وميكن حساب األرقام القياسية اخلاصة باجلنسـني مباشـرة مـن البيانـات الـواردة يف  �
اجلدول ٢. فهي تبني بالنسبة لبلدان مثل االحتــاد الروسـي، وبيـالروس، وإسـتونيا، 
ـــن الرقــم القياســي  والتفيـا، وليتوانيـا، أن الرقـم القياسـي اخلـاص باإلنـاث أعلـى م
اخلـاص بـالذكور. وذلـك بصفـة رئيســـية بســبب أن متوســط العمــر املتوقــع عنــد 
الوالدة للنساء يف هذه البلدان يفوق متوسـط العمـر املتوقـع للرجـال ـامش أكـرب 
ـــة البشــرية  كثـريا مـن فـرق اخلمـس سـنوات الـذي يسـمح بـه مكتـب تقريـر التنمي

�ملراعاة كون املرأة تعيش عادة عمرا أطول من عمر الرجل� (الصفحة ١٦٠). 
على النحو املبني يف رد املكتب، فإن مالحظات الســيد كاسـيلز صحيحـة مـن الناحيـة  ٤٧-١
الفنيـة، لكـن املكتـب يقـدم أدلـة مقنعـة علـى أن توجهـها املسـتنبط املنطـوي علـى وجـود عــدم 

مساواة يرتكز على أسس قوية. 
وعلـى أيـة حـال، قـد ختـرج هـذه املسـألة عـن نطـاق واليتنـا حيـث أـا مسـألة تتعلـــق  ٤٧-٢
ــة  بكيفيـة تفسـري الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس، وال ختـص املدخـالت اإلحصائي
املتصلـة ـذا الرقـم القياسـي. ومـع ذلـك فإـا تشـري إىل أن مـن الصعـب إمجـــاال تفســري الرقــم 
القياسي. وقد يوىل االهتمام إىل إجياد مقياس أبسط للتنميــة املتصلـة حتديـدا بنـوع اجلنـس، مـن 

قبيل احتساب ومقارنة رقمني قياسيني مستقلني للتنمية البشرية للرجل واملرأة. 
العالقة بني منو الناتج احمللي اإلمجايل والتنمية البشرية  (٢٠) -٤٨

�حىت بالرغم من وجود صلة قوية بني التجارة والنمو ال توجد صلة تلقائية بينـهما 
والتنميـة البشـرية … فقـد حققـت باكسـتان ومصـر … منـوا يف نصيـب الفـرد مـــن الدخــل 
جتاوز ٣ يف املائة يف الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ومع ذلـك مـا زال أمـام االثنـني شـوط كبـري 

يف جمال التنمية البشرية�. (الصفحتان ٨٤ و ٨٥). 
إن املقارنـة املالئمـة مــع النمــو يف الدخــل تكــون مــع مقــدار التحســن يف التنميــة  �

البشرية، وليس مع قيمتها املطلقة. 
واحلقيقة، أن مصر وباكستان مل حتققا منوا يف نصيب الفـرد مـن الدخـل يزيـد علـى  �
٣ يف املائــة ســنويا خــالل الفــترة ١٩٨٥-١٩٩٧: ومعــدال النمــو املضمنـــان يف 
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البيانـات الـواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نفسـه (اجلــدول ٦) مهــا 
١,٧ سنويا بالنسبة ملصر و ٢,٥ يف املائة سنويا بالنسبة لباكستان. 

بيـد أنـه كـانت هنـالك �تنميــة بشــرية� ســريعة (مقيســة بــالرقم القياســي للتنميــة  �
البشـرية) يف كـال البلديـن خـالل الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧. ويـدرج تقريـر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه مصر، بعد إندونيسيا، باعتبارها البلد الذي حقق، مـن 
بني بلدان �التنمية البشـرية املنخفضـة� أسـرع تقـدم (بعـد إندونيسـيا) خـالل هـذه 

السنوات (الصفحة ١٣٠). 
يبني التحليل الـوارد يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وخاصـة يف اجلـدول  �
٤-١ يف الصفحة ٨٥، أن مكتب تقرير التنمية البشرية قد وقع يف اخلطـأ بسـبب 

الرقم القياسي الذي يعول عليه ذا القدر. 
وبصفة خاصة، فإن �الروابط األقوى� بني النمو االقتصادي والتنمية البشرية الـيت  �
يعتقـد مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية قيامــها بالنســبة لبعــض البلــدان (ســنغافورة 
ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة) ال تعكس بالنسبة هلذه البلدان ذات األرقـام 
القياسية العالية للتنمية البشرية، سوى التأثري الطاغي للنمو السريع لنصيب الفـرد 
مـن الدخـل علـى �االخنفـاض يف عجـز الرقـــم القياســي للتنميــة البشــرية� بالنســبة 

املئوية. وهي حجة دائرية مفرغة. 
وعلى العكس من ذلك، ليس هناك أسـباب للجـزم بوجـود �روابـط أضعـف� بـني  �
النمــو االقتصــادي والتنميــة البشــــرية يف حالـــة البلـــدان ذات األرقـــام القياســـية 
املنخفضـة نسـبيا للتنميـة البشـرية مثـل باكسـتان ومصـر. فـهذه البلـــدان هــي الــيت 
حققت تنمية بشرية سريعة يف عنصري التعليـم ومتوسـط العمـر املتوقـع مـن الرقـم 
القياسي للتنمية البشرية خالل الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، وليس سنغافورة ومنطقـة 
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة. والرقم القياسي للتنمية البشرية خيفي التقـدم النسـيب 

للبلدان يف التنمية البشرية، بدال من أن يكشفه. 
يقـر املكتـب بوجـود أخطـاء تتمثـل يف التضـــارب بــني البيانــات الــواردة يف اجلــداول  ٤٨-١
والبيانـات الـواردة يف النـص (انظـر النقطـة الثانيـة يف الفقـرة ٤٨ أعـاله). وهـذه حالـــة أخــرى 

تنطبق عليها توصيتنا املتعلقة بتعزيز مراقبة النوعية. (انظر الفقرة ٧٠، التوصية ٧). 
أما يف ما يتعلق بالنقاط األخرى اليت أثارها السـيد كاسـيلز فـهي تتصـل بتفسـري الرقـم  ٤٨-٢
القياسي للتنمية البشرية وعالقته باإلحصائيـات املكونـة، ومـن مث فـهي قـد تكـون خارجـة عـن 

نطاق واليتنا. 
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ويبدو أن املكتب والسـيد كاسـيلز يركـز كالمهـا تركـيزا شـديدا علـى حـاالت معينـة  ٤٨-٣
ال تتوافق والسلوكيات الـيت تتنبـأ ـا فرضيـة مـن الفرضيـات. واملمارسـة اإلحصائيـة املتعـارف 
عليها تقضي بأنه ال ميكن احلكم على قوة عالقة ما من بضعة أمثلة وإمنـا بتحليـل لعـدد كـاف 

من احلاالت للوصول إىل نتائج ذات قيمة إحصائية. 
وتفـرض املمارسـة اإلحصائيـة الرشـــيدة أيضــا ضــرورة فحــص العنــاصر اخلارجيــة يف  ٤٨-٤

عالقة مقدرة للتأكد من جودة بياناا. 
 

االستنتاجات العامة  خامسا -
تقرير التنمية البشرية هو وثيقة ذات تأثري معنية بالسياسات قد ال يكون هلا نظـري بـني  - ٤٩
منشـورات األمـم املتحـدة مـن حيـث مـا حتظـى بـه مـن اهتمـام مـن جـانب اجلماهـري ووســائط 
اإلعـالم. والرسـائل الـيت ينطـوي عليـها التقريـر تؤثـر فيمـا يبـدو يف األنشـطة القطريـة والدوليــة 
املتعلقة بالسياسات. أما تقنياته وإحصائيته فيتم حماكاا على نطـاق واسـع وتسـتلهمها تقـارير 

التنمية الوطنية. 
وهي وثيقة إحصائية يف الوقت نفسه. ومع أن مكتب تقريـر التنميـة البشـرية يعلـن أن  - ٥٠
قصده إنشاء وثيقة إحصائيـة، فـإن قـراء التقريـر يفهمونـه علـى أنـه كذلـك إذ أن زهـاء نصـف 
عـدد الصفحـات عـن تقريـر عـام ١٩٩٩ (النسـخة باالنكليزيـة) مكـون بالكـامل مـن جـــداول 
إحصائيـة. كمـا جنـد جـداول إضافيـة أصغـر حجمـا والعديـد مـــن األشــكال والرســوم البيانيــة 
متناثرة يف أماكن شىت مـن النـص. ويف العديـد مـن احلـاالت، تسـتند املشـورة والنتـائج املتعلقـة 

بالسياسات إىل أدلة إحصائية أو تعرض على أا تستند إليها. 
وقراء التقرير ينتمون إىل شرائح عريضة ومتنوعة وكثريا مــا يكونـون مفتقريـن إمـا إىل  - ٥١
اخلربة أو إىل املعرفة التقنيـة الالزمـة لتقييـم األدلـة اإلحصائيـة الـواردة يف الوثيقـة تقييمـا نقديـا. 
وذلك يؤدي، وإن مل يكن قصدا، إىل حالة من االتكال تفضي بدورها إىل الثقة أيضـا. ويـأمل 
العديدون من املستفيدين من تقرير التنمية البشرية الذين حيتـاجون إىل البيانـات الـواردة فيـه أو 
املعلومـات املسـتندة إىل تلـك البيانـات أن تعكـس هـذه املعلومـات والبيانـات بـالضبط الغـــرض 

املقصود منها. 
وخالصة القول إن اعتبارات الرواج والتأثري والثقة اليت يتمتع ـا التقريـر تفـرض عبئـا  - ٥٢
ـــى مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية يقتضــي منــه أن يتقيــد بــأرفع معايــري املمارســة  خاصـا عل

اإلحصائية السليمة. 
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ويسلم املكتب مبسؤوليته هذه وهو بصدد اختاذ إجراءات تتيـح إمكانيـة تعزيـز اجلـودة  - ٥٣
اإلحصائية يف األعداد املقبلة من التقرير. وتتمثل هذه حتديـدا فيمـا يلـي، وفقـا لرسـالة موجهـة 
ـــة البشــرية إىل إيــان مكريــدي مؤرخــة ١٦  مـن سـكيكو فوكـودا، مديـر مكتـب تقريـر التنمي

حزيران/يونيه ٢٠٠٠: 
يعمل املكتب على استعراض املبادئ العامة الستخدام اإلحصائيات يف التقرير؛  �

ـــني اإلحصــائيني  يعـتزم املكتـب املشـاركة بصـورة أكـثر فعاليـة يف املناقشـات اجلاريـة ب �
ـــة البشــرية. وســوف يشــمل ذلــك املشــاركة يف  بشـأن املسـائل املتعلقـة بقيـاس التنمي

اجتماعات اللجنة اإلحصائية واللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية؛ 
يقـوم املكتـب باســـتعراض شــامل لتصميــم جــداول املؤشــرات ووضعــها يف شــكلها  �

النهائي، والستخدام اإلحصائيات يف التحليل ويف عرض التقارير؛ 
يقوم املكتب بإنشاء هيئـة استشـارية إحصائيـة جتتمـع مرتـني سـنويا يف مراحـل حامسـة  �

من دورة عمل املكتب؛ 
عـني املكتـب تـوم غريفـني املديـر السـابق لإلحصـاءات يف اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـــا  �
بصفتـه أحـد كبـار االستشـاريني اإلحصـائيني لتقـــدمي املشــورة بشــأن كافــة اجلوانــب 

اإلحصائية يف تقرير التنمية البشرية، مبا يف ذلك املبادرات املذكورة أعاله؛ 
ـــك، وعلــى النحــو املذكــور يف الفقــرة ٤٤ أعــاله، ينــاقش املكتــب حاليــا مــع  إضافـة إىل ذل
اليونسـكو املسـائل املتعلقـة بوضـع أرقـام قصـوى ملقـاييس التعليـم. وهـذا النـوع مـن اتصــاالت 
العمل اجلارية بني املكتب واجلهات الرئيسية املوردة موعـات البيانـات ال ميكـن أن يعـود إال 

بالفائدة وينبغي تشجيعه. 
ــواردة يف  وقـد طُلـب مـن فريقنـا إعـداد تقريـر عـن مـدى دقـة املعلومـات اإلحصائيـة ال - ٥٤
التقرير مع التركيز علـى النقـاط املثـارة يف وثيقـة غرفـة االجتمـاع الـيت أعدهـا السـيد كاسـيلز. 
ونظرا ألن والية الفريق تقتصر على تقييم مدى دقة املعلومات اإلحصائيـة الـواردة يف التقريـر، 
فقـد رئـي أن انتقـادات السـيد كاسـيلز، الـيت اعتربهـا الفريـق مسـائل تتعلـــق بتــأويل البيانــات، 

تتجاوز نطاق واليته. 
ـــا، فقــد وجدنــا أن انتقــادات الســيد  أمـا فيمـا يتعلـق باملسـائل املندرجـة ضمـن واليتن - ٥٥
كاسيلز يف حاالت عدة هلا ما يربرهـا وتعكـس أخطـاء جوهريـة (انظـر الفقـرة ٥٩ أدنـاه فيمـا 
يتعلق باألخطاء اجلوهرية). ويف بعض احلاالت، مل يسـتجب اختيـار البيانـات ملعيـار �املالءمـة 
للغرض�. وكان أمهها اختيار دوالر الواليات املتحدة مقابل الدوالر حسب تعادالت القـدرة 
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الشـرائية لتحويـل اإلحصائيـات الوطنيـة إىل إحصائيـات مقارنـة دوليـا. وتنطـوي هـــذه املســألة 
األساسية على آثار يف جممل تقرير التنمية البشرية وكانت أساسا لعدد من انتقاداته. 

ويف حاالت أخرى، خلص الفريق إىل وجود أخطاء يف احلسابات اليت اسـتندت إليـها  - ٥٦
البيانات املستخدمـــة يف تقريــــر التنميــــة البشريـة؛ مثـال ذلـك تقديـرات عـدد اإلنـاث اللـوايت 
ال يتوقع أن يعشن حىت ســـن األربعني (انظــــر الفقـــــرة ٤١ أعـاله) وعـدد األشـخاص الذيـن 

ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن الستني (انظر الفقرة ٤١ أعاله). 
ويستلزم إعداد تقرير التنمية البشـرية تنـاول العديـد مـن التخصصـات املهنيـة، ومنـها،  - ٥٧
علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، االقتصـاد والسـكان واإلحصـاء. وينصـب اهلـدف مـــن املمارســة 
املتمثلة يف اعتماد مواضيع مستقلة وحمددة لتقرير التنمية البشرية لكل سـنة علـى توسـيع نطـاق 
اخلربات الالزمة إلنتاج جمموع التقارير. ويف عدة حـاالت، وجدنـا أنـه مت إجـراء حسـابات أو 
تأويل بيانات بصورة خاطئـة بسـبب عـدم االسـتعانة باخلـربات املالءمـة. ومـن شـأن اخلطـوات 
الـيت يعكـف املكتـب علـى اختاذهـا حاليـا مـــن خــالل آليــات استشــارية عــدة لتوســيع نطــاق 
التخصصات املستعان ا يف استعراض مشروع تقرير التنميـة البشـرية، أن تسـاعد علـى تقليـل 

احتماالت حدوث هذا النوع من اخلطأ. 
وأخريا، كانت مثة حاالت أخطـاء بسـيطة، مـن قبيـل عـدم اتسـاق األرقـام الـواردة يف  - ٥٨
النـص مـع البيانـات الـواردة يف اجلـــداول، وكذلــك ورود تســميات خاطئــة (مثــال اســتخدام 

السكان، يف حني أن املقصود هو �القوة العاملة�)، وأخطاء طباعة وما إىل ذلك. 
وميكـن تقسـيم األخطـاء مـن مجيـع األنـواع إىل أخطـاء جوهريـة وغـــري جوهريــة. أمــا  - ٥٩
األخطاء اجلوهرية فهي تلك اليت تفضي بالقارئ إىل صـورة مشـوهة تشـوها جوهريـا للظـاهرة 
املوصوفة، فيما تسـفر األخطـاء غـري اجلوهريـة عـن إعطـاء القـارئ صـورة خاطئـة خطـأ طفيفـا 
لكنها صحيحة أساسا. ومثة عدة أخطاء حددها السيد كاسـيلز وأكدناهـا حنـن كـانت أخطـاء 
جوهرية. فعلى سبيل املثال، يبني التحويل باستعمال تعادالت القدرة الشرائية بـدال مـن دوالر 
الواليـات املتحـدة أن مخـس سـكان العـامل الذيـن يعيشـون يف أعلـى البلـدان دخـال يسـتحوذون 
على نسبة تتراوح بني ٦٠ يف املائة و ٦٥ يف املائـة مـن دخـل العـامل وليـس ٨٦ يف املائـة، وأن 
الفجوة يف دخل الفرد بني البلدان اليت يعيش ا اخلمـس األغـىن مـن سـكان العـامل وتلـك الـيت 
يعيش ا اخلمس األفقر ليسـت نسـبتها ٧٤ إىل ١ بـل ١٦ إىل ١، وأن الفجـوة غـري آخـذة يف 

االتساع بشكل ال لبس فيه بل تتعرض لتقلبات معتدلة. 
ونرى أن اخلطوات اليت يتخذها املكتب (انظر الفقرة ٥٣ أعاله) إىل جانب توصياتنـا  - ٦٠
احملددة، توفر جا معقوال لتفادي أخطـاء االختيـار وأخطـاء احلسـابات علـى السـواء. وأفضـل 
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سـبيل لتجنـب أخطـاء عـدم التسـاوق البسـيطة ومـا شـاها هـو اسـتخدام اإلجـراءات القياســية 
إلدارة املخطوطات ومراقبة نوعيتها. 

ـــهيئات االستشــارية ذات اخلــربة املالئمــة أن تــؤدي دورا يف جتنــب معظــم  وميكـن لل - ٦١
األخطاء اجلوهرية من النوع الذي اكتشفناه. بيـد أن فعاليـة هـذه اهليئـات تتوقـف علـى كيفيـة 
استخدامها. ففي حني أنه سيكون هلا بعض الفائدة بينما يكون التخطيط لتقرير ما من تقـارير 
التنمية البشرية ال يزال يف مرحلة وضع املفاهيم، فإن قدرـا احلقيقيـة يف جمـال تقليـل األخطـاء 
تكمن يف استعراض مسودات املخطوط الفعلي وال جدال يف أن ذلك يـؤدي إىل إعاقـة عمليـة 
إنتاج املخطوط، ولذا فمن الضروري إضفاء بعض املرونة يف اجلدول الزمين ملراحـل املخطـوط 

مبا يسمح بإجراء هذه االستعراضات. 
وبعـد اسـتعراض عـام للتقريـر بكاملـه وتقييـم العيـوب الـيت متكنـا مـــن التحقــق منــها،  - ٦٢
خلصنا إىل أن مصداقية اجلداول اإلحصائية الرئيسية الواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية مل تتـأثر 
تأثرا جوهريا ذه األخطـاء. بيـد أنـه بودنـا أن نـرى عالقـة أمـنت وأكـثر شـفافية بـني اجلـداول 
اإلحصائية الرئيسية واملقاطع املسـتندة إليـها يف النـص الرئيسـي. عـالوة علـى ذلـك، حـني تـرد 
بيانات يف النص الرئيسي تستند إىل معلومات غــري موجـودة يف اجلـداول اإلحصائيـة الرئيسـية، 
فإن املمارسة اإلحصائية اجليدة، وكذلك ممارسة العلـوم االجتماعيـة متليـان توفـري بيانـات ذات 
ـــة ميكــن  مصـدر. وتتوقـف املصداقيـة علـى ضمـان أن البيانـات املسـتندة إىل التجربـة العملي

التحقق منها (انظر الفقرة ٧٢، التوصية ٩). 
وأخريا، من األمهية مبكان التسليم بالتحديات اهلائلة اليت يوجهها مكتب تقرير التنميــة  - ٦٣
البشـرية يف جتميـع التقريـر كـل سـنة. إذ حنـن بصـدد وثيقـة ضخمـة ومركبــة. ونظــرا الختيــار 
موضوع خمتلف كل سنة، فإن النص وجداوله ورسومه البيانية تتسم بطابع فريـد خـاص بكـل 
عـدد. حـىت اجلـداول املوحـدة حتتـاج إىل حتقـــق يف كــل مــرة جتــري فيــها تنقيحــات لبيانــات 
املصدر. ويترجم التقرير إىل ١١ لغة، وأي شخص سـبق لـه العمـل يف وثـائق إحصائيـة تصـدر 
بعدة لغات بإمكانه تقدير التحديات اإلضافية املتعلقة مبراقبة النوعية اليت متثلـها أعمـال الترمجـة 
الواسعة النطاق. وعملية مراقبة النوعية هذه بأكملها يتعني االضطـالع ـا خـالل فـترة قصـرية 
من الزمن مـن جـانب مكتـب غـري كبـري وعـدد املوظفـني اإلحصـائيني فيـه صغـري جـدا. وبغيـة 
حتقيق أقصى أثـر لالسـتنتاجات واملشـورة املتعلقـة بالسياسـات يف تقريـر التنميـة البشـرية، فإننـا 
نسلم بضرورة أن يكفل مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية صـدور البيانـات الـواردة يف التقريـر يف 
حينـها قـدر املسـتطاع. وذلـك بغيـــة احلــد مــن احتمــاالت أن تنســخها تقديــرات أحــدث أو 
منقحة، تصدر يف الفترة ما بني وقـت وضـع املخطـوط يف صيغتـه النهائيـة ووقـت نشـره وهـذا 
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حيد بصـــورة شديدة من الوقت املتاح للتحقق من املخطوط وصقله. ونظرا هلذه الظـروف، ال 
مناص من وقوع أخطاء. واألمر يعود ملكتب تقريـر التنميـة البشـرية يف إجيـاد تـوازن أمثـل بـني 
الدقة وحسن التوقيت. ولتحقيق توازن مرض، قد يضطر املكتــب أن حيـد مـن نطـاق املواضيـع 

اليت يتناوهلا التقرير أو درجة التفصيل اليت يتم ا معاجلة موضوع من املواضيع. 
 

التوصيات   سادسا –
التوصية ١ 

نوصي باستخدام تعادالت القـدرة الشـرائية يف كـامل تقريـر التنميـة البشـرية بوصفـها  - ٦٤
الشـكل الرئيسـي ملقارنـة مسـتويات املعيشـة حيـث أـا مسـتخدمة بـالفعل يف األرقـام القياســية 

الرئيسية (الفقرات ١٦ إىل ٣٠ و ٣٤-٣). 
 

التوصية ٢ 
نوصي بتعريف ميش البلدان ووضـع مؤشـرات إحصائيـة مالئمـة للتـهميش ونشـرها  - ٦٥

كيما تكمل حتويالت تعادالت القدرة الشرائية ال لكي حتل حملها (الفقرتان ٢٨ و ٣٠). 
 

التوصية ٣ 
نوصي بأن يعكس النص بصورة واضحة، حيثما تسـتخدم التنبـؤات والتوقعـات عـدم  - ٦٦
التأكد واخنفاض اجلودة اللذين تتسـم مـا البيانـات مـن هـذا النـوع. ونوصـي كذلـك بـإبالغ 
ــــادة املعـــربة عـــن الطـــابع التخميـــين للتنبـــؤات يف �املالحظـــات املتعلقـــة  القــارئ بإعــادة امل
باإلحصائيات الواردة يف تقرير التنمية البشـرية� وأن تـدرج إشـارات إىل هـذه املـادة يف نقـاط 

مالئمة من النص �الفقرتان ٣٤-٢ و ٣٧). 
 

التوصية ٤ 
ينبغـي أن يوفـر مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية سالسـل زمنيـة مقارنـة (ال ســـيما تلــك  - ٦٧
القائمة على جمموعة ثابتـة مـن البلـدان) للحـؤول دون اسـتنباط املسـتعملني بنتـائج خاطئـة مـن 
إحصائيات غري متسـاوقة. وحيـث أن قـاعدة بيانـات املكتـب قـد أصبحـت متاحـة حاليـا علـى 
قرص مدمج، وهو تطور نرحب به بشدة، فقد تصبح هذه املسألة أكثر تعقدا مع قيـام فـرادى 

املستعملني بالوصول بصورة مستقلة إىل سالسل البيانات وحتليلها (الفقرة ٣٥). 
 

التوصية ٥ 
نوصي بأن يكفل مكتب تقرير التنمية البشرية، من خـالل مزيـج مـن اخلـربة الداخليـة  - ٦٨
واهليئـات االستشـارية/االسـتعراضية، تطبيـق اخلـربات الالزمـة للتـأكد مـــن صحــة مجيــع املــواد 
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الـواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية علـى اسـتعراض مشـروع التقريـــر. ونســلم، توخيــا للفعاليــة 
الكاملة، بضرورة االضطالع ببعض االستعراضات من جانب خـرباء للنسـخ شـبه النهائيـة مـن 
املخطوط. وقد يتطلب ذلك تنقيح اجلدول الزمين إلعداد املخطوط حبيث يسمح بـإجراء هـذه 

االستعراضات (الفقرات ٣٨-٣ و ٤١ و ٤٢-٢ و ٤٣). 
 

التوصية ٦ 
من شأن توثيق التعاون بني مكتب تقرير التنمية البشرية وموردي جمموعات البيانـات  - ٦٩
الرئيسـية أن يكـون سـبيال فعـاال للغايـة لالسـتفادة مـن اخلـربة واملعرفـــة اإلضــافيتني موعــات 
البيانات احملـــددة. ونوصي املكتب بالسعي إلــــــــــــى حتقيـــق ذلـك (الفقـرات ٦ و ١١ و ٤١ 

و ٤٤-٥ و ٤٥-٤). 
 

التوصية ٧ 
نوصي باستعراض وتعزيز اإلجراءات املتبعة يف إدارة املخطوطات ومراقبـة نوعيتـها يف  - ٧٠
مكتب تقرير التنمية البشرية. وقـد يكـون مثـة فـائدة يف االسـتعانة خبـربة الوكـاالت اإلحصائيـة 
اليت تنتج وثائق من نوع تقريـر التنميـة البشـرية (الفقـرات ٣٣-١ و ٣٨-٣ و ٣٩ و ٤٢-٢ 

و ٤٨-١ ومواضع أخرى). 
 

التوصية ٨ 
نوصي باختيار النص يف اإلصدارات املقبلة من تقرير التنميـة البشـرية علـى حنـو حيـول  - ٧١
ـــة خاصــة عندمــا  دون أي خلـط حمتمـل بـني النمـو املطلـق والنمـو النسـيب. وينطبـق ذلـك بصف

تكون هناك طائفة واسعة النطاق من القواسم املشتركة (الفقرة ٣٣-٢). 
 

التوصية ٩ 
نوصي بتوفري معلومات عن مصادر البيانات بالنسبة لكافـة البيانـات املسـتندة إىل أدلـة  - ٧٢
إحصائية. ويف عدة حاالت وردت بيانات يف تقرير التنميـة البشـرية تسـتند إىل معلومـات غـري 
واردة ال يف اجلداول الرئيسية وال يف جداول النص ومل ترد بشـأا أي معلومـات عـن مصـادر 
البيانات. وهذا يتناىف واملمارسة اجليدة اإلحصائية واملتعلقة بالعلوم االجتماعيـة ويـترك القـارئ 
عـاجزا عـن التحقـق مـن صحـة هـذه البيانـات إحصائيـا. ونتيجـة ذلـك هـــي فقــدان املصداقيــة 

(الفقرات ٣٥-١ و ٦٢). 
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التذييل األول 
 وثيقة غرفة اجتماع مقدمة من السيد كاسيلز 

ختتلـف اآلراء بشـأن مزايـا تقريـر التنميـة البشـرية الـذي يصـدره سـنوياً برنـامج األمـــم 
املتحدة اإلمنائي. 

فوفقا ملا ذكره أمارتيا سـن، احلـائز علـى جـائزة نوبـل يف االقتصـاد لعـام ١٩٩٨، هـو 
�أحد املصادر الرئيسية للمعلومات عن العامل االجتماعي واالقتصادي وفهمه�؛ ويصـف مـارك 
مالوك براون، املدير اجلديد لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، التقرير بأنه �جوهـرة تـاج� املنظمـة 

(تقرير عام ١٩٩٩، الصفحة ��٥). 
أما ديفيد هندرسـون، الرئيـس السـابق إلدارة االقتصـاد واإلحصـاء يف منظمـة التعـاون 
ـــه  والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، فقـد وصـف مؤخـرًا تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٧ بأن
�وثيقة معيبة بصورة سيئة� تقدم منظورًا خاطئـاً لشـؤون العـامل (�منظورخـاطئ: نظـرة برنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي للعـامل� نشـر يف: �حقـائق وأوهـام التنميـة البشـــرية، سلســلة الورقــات 
املومسيــة �٢٠٠٠/١، أكادمييــة العلــوم االجتماعيــة يف أســتراليا، ســتصدر الحقــــاً). وأشـــار 
هندرسون، من بني العديد من �أوجه الشطط والقصور والتلبيس� لتقريـر التنميـة البشـرية، إىل 
�معاجلتـه غـري املسـؤولة وغـري املهنيـة لألدلـة اإلحصائيـة� ولفـــت النظــر إىل اســتعراضي لتقريــر 
التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ (إيان كاسيلز، �سوء قياس األمم: مقال استعراضي لتقريـر التنميـة 
البشـرية لعـام �١٩٩٨ نشـر يف اسـتعراض السـكان والتنميـة ٢٤ (٤)، كـانون األول/ديســـمرب 

 .(١٩٩٨
وتتابع هذه الورقة مـا ورد يف مقـايل االسـتعراضي. وتشـري إىل عـدد مـن األمثلـة علـى 
�املعاجلة غري املهنيـة لألدلـة اإلحصائيـة� يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩. وتوضـح هـذه 
األمثلة أن إحصاءات التقرير ال ميكن االعتماد عليها. وأعتقد أنه يقـع علـى عـاتق اإلحصـائيني 
احملترفني واجب إبالغ ذلـك إىل احلكومـات، واملنظمـات الدوليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، 

ووسائط اإلعالم، واألوساط البحثية يف العامل. 
 

حصة البلدان الغنية يف الناتج العاملي  (١)
�ويف أواخر التسعينات كان خمس سكان العامل ممن يعيشــون يف أعلـى البلـدان دخـال 
تبلغ حصتهم … ٨٦ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العـاملي …� (الصفحـة ٣، والشـكل يف 

الصفحة ٢). 
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األرقــام الصحيحــة ألواخــر التســعينات هــي ٦٠-٦٥ يف املائــة. ويف عــــام ١٩٩٦،  �
قدرت أمانة األونكتاد، مستخدمة البيانات املقدمة مـن مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
نفسه، أن نصيب اخلُمس األغـىن مـن سـكان العـامل يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي، 
على أساس تصنيـف البلـدان حسـب نصيـب الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي 
فيها (بالدوالر حسب تعادالت القدرة الشرائية)، بلغ ٦٤,٤ يف املائة يف عـام ١٩٦٠ 
ــــــر عـــــام ١٩٩٦،  و ٦٣,٧ يف املائــــة يف عــــام ١٩٩١ (أقــــل البلــــدان منــــوا: تقري

الصفحة ��٥). 
وقـد أبـرزت تقـارير التنميـة البشـرية السـابقة القـول بـأن احلصـة الـيت أنتجـــها اخلُمــس  �
األغىن من سكان العامل من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ارتفعـت مـن ٧٠ يف املائـة يف 
عام ١٩٦٠ إىل ما يفوق كثريا ٨٠ يف املائة يف أواخر الثمانينات. وال يوجد مــا يؤيـد 
القـول بـأن هـذه احلصلـة تبلـغ اآلن ٨٦ يف املائـة: والنتيجـة الطبيعيـة لذلـك أن النســـبة 
املتبقية من سكان العامل وهي ٨٠ يف املائة تبلغ حصتها ١٤ يف املائـة فقـط مـن النـاتج 

العاملي. 
واحلقيقة، أن جمموعة أصغر إىل حد ما – وهي نسبة الـ ٧٥ يف املائة من سـكان العـامل  �
اليت تقطن البلدان �املنخفضة الدخل� و �الشرحية الدنيا من الدخل املتوسط�، حسـبما 
– أنتجـت نسـبة ٦٣ يف املائـة مـن اإلنتـاج العـاملي مـــن احلــبوب  عرفـها البنـك الـدويل 
و ٨١ يف املائة من اإلنتـاج العـاملي مـن الدرنيـات، يف عـام ١٩٩٥، وأن حصتـها مـن 
نـاتج الطاقـة التجاريـة بلغـت ٤٤ يف املائـة (و ٣٨ يف املائـــة مــن االســتهالك) يف عــام 

١٩٩٧ (البنك الدويل، مؤشرات التنمية العاملية، ١٩٩٥ و ١٩٩٧). 
وكانت حصة ستة بلدان ناميـة فقـط (الصـني وإندونيسـيا وتـايلند والـربازيل وتركيـا)  �
تزيـد علـى ٢٥ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل العــاملي يف عــام ١٩٩٧، حســب 
تقديـرات أنغـوس ماديسـون وقواعـــد بيانــات نشــرة صنــدوق النقــد الــدويل املعنونــة 
�مستقبل االقتصاد يف العامل� ونشرة البنك الدويل املعنونة �مؤشـرات التنميـة العامليـة�. 
هذا بالرغم من أن أياً من هذه البلـدان (نـاهيك عـن معظـم مـا تبقـى مـن بلـدان آسـيا 

وأفريقيا وأمريكا الالتينية) ال يصنف ضمن �اخلُمس األغىن� يف العامل. 
 

حصة البلدان الفقرية يف الناتج العاملي  (٢)
… كان خمس سكان العامل ممن يعيشون يف أقل البلـدان دخـال  �يف أواخر التسعينات 

تبلغ حصتهم ١ يف املائة فقط من الناتج العاملي …� (الصفحة ٣، والشكل يف الصفحة ٢). 
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مـع أخـذ التفـاوت يف مسـتويات األسـعار بـني البلـدان يف االعتبـار، تبلـغ احلصـــة الــيت  �
ينتجها خمس سكان العامل ممن يعيشون يف أقل البلدان دخال، من النـاتج العـاملي اآلن 
زهـاء ٤ يف املائـة. وقـد كـانت هـذه احلصـــة ٣,٦ يف املائــة يف عــام ١٩٩١، حســب 

تقديرات األونكتاد املذكورة أعاله. 
ويتضح من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه أن �أقل البلدان منوًا�، الـيت يعيـش  �
فيـها ١٠ يف املائـــة مــن ســكان العــامل تقريبــا (اجلــدول ١٦، الصفحــة ٢٠٠)، يبلــغ 
متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ما يعادل ١٥,٧ يف املائـة 

من املتوسط العاملي لعام ١٩٩٧ (اجلدول ١، الصفحة ١٣٧). 
ويعين هذا أن �اخلُمس األفقر� مـن سـكان العـامل ال بـد أن يتعـدى إنتاجـه ٣ يف املائـة  �
من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، حىت وإن كان سكان هذه اموعـة ممـن ال يعيشـون 

يف أقل البلدان منوا بذات درجة فقر من يعيشون فيها. 
 

الفجوة بني األغنياء والفقراء  (٣)
�واليـوم بلغـت أوجـه انعـدام املسـاواة العامليـة يف الدخـل ويف مسـتويات املعيشـة أبعــادًا 
بشعة. فالفجوة يف نصيب الفرد من الدخل (النـاتج القومـي اإلمجـايل) بـني البلـدان الـيت يعيـش 
فيـها أغـىن خمـس مـن سـكان العـامل والبلـدان الـيت يعيـش فيـها أفقـر خمـس مـن سـكان العــامل 
ــــام ١٩٦٠ إىل ٦٠ إىل ١ يف عـــام ١٩٩٠ مث إىل ٧٤ إىل ١ يف  اتســعت مــن ٣٠ إىل ١ يف ع

عام �١٩٩٥ (الصفحة ١٠٤). 
لقد ُأوردت هذه االدعاءات أوالً يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٢، وُدحضـت يف  �

تقرير األونكتاد املذكور سابقاً. 
وتشري تقديرات الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (على أساس تعادالت القدرة الشـرائية)  �
يف أعـداد متتابعـة مـن تقريـر التنميـة البشـرية إىل أن نسـبة اخلُمـس األعلـى إىل اخلُمــس 
األدىن، مرتبة حسب متوسطات البلدان، كانت تبلـغ حـوايل ١:١٢ يف عـام ١٩٦٠، 

و ١:١٨ يف عام ١٩٩٠، و ١:١٦ يف عام ١٩٩٧. 
ويتفـق مجيـع اخلـــرباء علــى أن التقديــرات الــيت ال تراعــي االختالفــات يف مســتويات  �
األسـعار ال ميكـن اســـتخدامها بصــورة ســليمة يف مقارنــات �مســتويات املعيشــة� أو 

�التنمية البشرية�. 
وعلـى أي حـال، فـــإن األرقــام الــواردة يف تقريــر التنميــة البشــرية تتســم بالتضــارب  �
الداخلي. فقد ُذكر أن نسبة ٧٤ إىل ١ تتعلق بعـام ١٩٩٧ يف �العـرض العـام� لتقريـر 
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عام ١٩٩٩ (الصفحة ٣)، وبعام ١٩٩٥ يف النـص الرئيسـي للتقريـر نفسـه (الصفحـة 
١٠٤)؛ يف حني أنه يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، حددت نسـبة عـام ١٩٩٥ 

بـ ٨٢ إىل ١. 
 

حالة التنمية البشرية يف أقل البلدان منوا  (٤)
�ويســـتمر ميـــش أقـــل البلـــدان منـــوًا، بـــل ويتصـــاعد نتيجـــة لألزمـــة اآلســـــيوية� 

(الصفحة ١٠٤). 
لقد كانت هنالك اختالفـات واسـعة بـني أقـل البلـدان منـوًا يف معـدل تنميتـها البشـرية  �

خالل السنوات األخرية. 
وتشـري التقديـرات الـيت أعدهـا موظفـو صنـدوق النقـد الـــدويل ونشــرت يف �مســتقبل  �
االقتصـاد يف العـامل�: أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩، إىل أن نصيـب الفـرد مـــن النــاتج احمللــي 
اإلمجايل احلقيقي يف أقل البلدان منوًا كمجوعــة (وهـو منخفـض جـدًا بالقيمـة املطلقـة) 
ـــه يف �جمموعــة البلــدان الصناعيــة الرئيســية الســبعة�.  ينمـو بوتـرية أسـرع ممـا هـو علي
وسـيكون الوضـع كذلـك يف عـام ٢٠٠٠ للسـنة السادسـة علـى التـوايل. ومـع مراعــاة 
الزيادة يف جمموع سكان أقل البلدان منوًا، الـيت تقدرهـا األمـم املتحـدة بنسـبة ٢,٥ يف 
املائـة سـنوياً، تشـري تقديـرات صنـدوق النقـد الـدويل ضمنـاً إىل أن نصيـب الفـــرد مــن 
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف أقل البلدان منـوًا قـد زاد يف عـام ١٩٩٥ بنسـبة ٣,٧ 
يف املائــة (جمموعــة الســبعة، ١,٦ يف املائــة)؛ ويف عــام ١٩٩٦ بنســبة ٣,١ يف املائـــة 
(جمموعـة السـبعة، ٢,٣ يف املائـــة)؛ ويف عــام ١٩٩٧ بنســبة ٢,٥ يف املائــة (جمموعــة 
السبعة، ٢,٣ يف املائة)؛ ويف عام ١٩٩٨ بنسبة ٢,٠ يف املائة (جمموعـة السـبعة، ١,٧ 
ـــة الســبعة، ٢,٠ يف املائــة)؛  يف املائـة)؛ ويف عـام ١٩٩٩ بنسـبة ٢,٧ يف املائـة (جمموع

ويف عام ٢٠٠٠ بنسبة ٢,٨ يف املائة (جمموعة السبعة، ١,٩ يف املائة). 
وتوضـح بيانـات اليونســـكو أن معــدل القيــد اإلمجــايل بــالتعليم، بــني عــامي ١٩٨٥  �
و١٩٩٦، يف أقــل البلــدان منــوًا قــد زاد بنســبة ٤٨ يف املائــة يف املســتوى األول مـــن 
ـــاين، وبنســبة ٧٠ يف املائــة يف املســتوى  التعليـم، وبنسـبة ٥٥ يف املائـة يف املسـتوى الث

الثالث. (حولية اليونسكو اإلحصائية لعام ١٩٩٨، الصفحات ٢ - ١٢). 
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معدل منو الناتج يف أقل البلدان منوًا  (٥)
اخنفض متوسط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف أقـل البلـدان منـوًا (بسـعر 
دوالر الواليـات املتحـدة يف عـام ١٩٨٧) مــن ٢٧٧ دوالرًا يف عــام ١٩٩٠ إىل ٢٤٥ دوالرًا 

يف عام ١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
هـذه األرقـام ال ميكـن التوفيـق بينـها وبـني تقديـرات البنـــك الــدويل أو بيانــات نشــرة  �
�مستقبل االقتصاد يف العامل� الصادرة عن صندوق النقد الدويل، الـيت تشـري ضمنـاً إىل 
أن نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ألقل البلدان منوًا كمجوعـة قـد زاد 

بنسبة أكثر من ١٠ يف املائة بني عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧. 
ويرجع االخنفاض خـالل التسـعينات املبـني يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ إىل  �
أن مكتب تقرير التنمية البشرية مل يقارن املثل باملثل. ويستبعد حسابه للمتوسـط لعـام 
١٩٩٧ بلدًا رئيسياً من أقل البلدان منوا (السودان) أدرج يف عام ١٩٩٠. حيث يبلـغ 
ـــال  متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف السـودان أكـثر مـن ثالثـة أمث
املتوسـط ألقـل البلـدان منـوًا يف عـام ١٩٩٧ (البنـك الـدويل، مؤشـرات التنميـة العامليــة 
لعــام ١٩٩٩، اجلــدول ٤-١)، وميثــل اســتبعاد هــذا البلــد يف عــــام ١٩٩٧ مقارنـــة 

خاطئة. 
وباستخدام بيانات تقرير التنمية البشرية نفسه، فإن متوسط نصيـب الفـرد مـن النـاتج  �
احمللـي اإلمجـايل يف الــ٣٠ بلـدًا مـن أقـل البلـدان منـوًا الـيت تـرد تقديـرات النـــاتج احمللــي 
اإلمجايل اخلاصة ا لكل من عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ يف اجلدول ٦ من تقريـر التنميـة 
البشـرية لعـام ١٩٩٩ قـد زاد علـى ٢٢٧ دوالرًا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف 
عام ١٩٩٧. وزاد املتوسط هلذه البلدان باإلضافـة إىل السـودان (باسـتخدام تقديـرات 
تقرير التنمية البشـرية لنصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل هلـذا البلـد وتقديـرات 
البنـــك الـــدويل لزيادتـــه) مـــن ٢٧٠ دوالرًا يف عـــــام ١٩٩٠ إىل ٢٩٧ دوالرًا مــــن 
دوالرات الواليـات املتحـدة يف عـام ١٩٩٧ (وهـو مـا يتفـق مـع الزيـادة البالغــة١٠ يف 

املائة املتضمنة يف تقديرات نشرة �مستقبل االقتصاد يف العامل�). 
 

معدل منو الناتج يف �جنوب آسيا�  (٦)
اخنفض متوسط نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف �جنـوب آسـيا� مـن ٤٦٣ 
دوالرًا يف عـــام ١٩٩٠ إىل ٤٣٢ دوالرًا مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة يف عــــام ١٩٩٧ 

(اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
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من الواضح أن هذه املقارنة خاطئـة، ألن كـل بلـدان �جنـوب آسـيا� الـيت ُأوردت هلـا  �
أرقـام مقارنـة لعـــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ يف اجلــدول ٦ (أي بنغالديــش واهلنــد ونيبــال 
وباكستان وسري النكا) تعكس زيادات يف نصيب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
خالل هذه الفـترة. والبلـد الرئيسـي الوحيـد الـذي مل تـورد أرقـام ختصـه لعـام ١٩٩٧ 
(إيران) زاد أيضاً نصيب الفرد من ناجته احمللـي اإلمجـايل خـالل هـذه الفـترة (صنـدوق 
النقد الدويل: �مستقبل االقتصاد يف العامل�: عدد أيار/مايو ١٩٩٩، الصفحـة ١٥٣). 

وال ميكن أن يكون متوسط ستة أرقام موجبة رقماً سالباً. 
والسبب يف خطأ تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ مرة أخرى هو عـدم مقارنـة املثـل  �
باملثل: حيث يشمل متوسـط عـام ١٩٩٠ إيـران، وال يشـملها متوسـط عـام ١٩٩٧. 
ومبا أن متوسط نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف هـذا البلـد أعلـى كثـريًا ممـا 
هو عليه يف البلدان األخـرى (خاصـة علـى أسـاس حتويـل سـعر الصـرف لعـام ١٩٨٧ 
ــل  الـذي اسـتخدمه مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية)، فـإن اسـتبعاده يف عـام ١٩٩٧ يقل

املتوسط لذلك العام ويبطل املقارنة. 
 

معدل النمو يف الناتج يف �جنوب آسيا (باستثناء اهلند)�  (٧)
اخنفض متوسط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف �جنـوب آسـيا (باسـتثناء 
اهلنــد)� مــن ٧٠٩ دوالرات إىل ٣٢٧ دوالرًا مــن دوالرات الواليــات املتحــــدة بـــني عـــامي 

١٩٩٠ و ١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
من بني أكـثر مـن ١٣٠ بلـدًا وردت أرقـام مقارنـة ختصـها يف اجلـدول ٦، مل يتعـرض  �
أي منـها الخنفـاض نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل فيـها مبعـدل النصـف بـني 
عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧. وبالتـايل فـإن هـذا االخنفــاض اهلــائل ليــس مــن املمكــن أن 
يكون قد حدث يف جمموعة بلدان يبلغ عدد سكاا جمتمعة حنو ٤٠٠ مليون نسمة. 

واحلقيقة، أن التغيريات يف متوسط نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل بـني عـامي  �
١٩٩٠ و١٩٩٧ يف بلـدان جنـوب آسـيا باسـتثناء اهلنـد الـيت وردت يف اجلـــدول هــي 
كما يلي: بنغالديش، +٢٢ يف املائة؛ وملديف، ١٤ يف املائـة؛ ونيبـال، ١٨ يف املائـة؛ 

وباكستان، +١٥ يف املائة؛ وسري النكا، +٢٦ يف املائة. 
ومرة أخرى، حيدث اخلطأ بسبب عدم مقارنة املثل باملثل: فقد أدرجـت إيـران ضمـن  �

متوسط عام ١٩٩٠، واستبعدت من متوسط عام ١٩٩٧. 
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أثر األزمة املالية اآلسيوية على بلدان أخرى  (٨)
�ورمبا ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل لكل من [أنغـوال والكويـت] بنسـبة تـتراوح بـني 
١٤ و١٨ يف املائة [يف عام ١٩٩٨] … ومن املمكن أن تتـوقع زامبيـا … حـدوث اخنفـاض يف 

ناجتها احمللي اإلمجايل قدره ٩ يف املائة [يف عام ١٩٩٨] (الصفحة ٤١). 
هذه التقديرات، اليت وردت يف منشور صدر يف متـوز/يوليـه ١٩٩٩، وردت أيضـاً يف  �
اجلـدول ١-٣ املعنـــون �األزمــة اآلســيوية تلحــق أضــرارًا باقتصــادات بعيــدة وأنــاس 

بعيدين� (الصفحة ٤٢). 
واحلقيقـة أن هـذه االخنفاضـات مل حتـدث، وذلـك وفقـــاً ملــا أوردتــه نشــرة �مســتقبل  �
االقتصـاد يف العـامل� الـيت يصدرهـا صنـدوق النقـد الـــدويل: عــدد أيــار/مــايو ١٩٩٩، 

الصادر يف ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
ــــد تعرضتـــا  وورد يف تقديــرات التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ أن أنغــوال وفــرتويال ق �
الخنفـاض يف ناجتـهما احمللـي اإلمجـايل يف عـام ١٩٩٨ بلـــغ قــدره ١٨ يف املائــة و٦ يف 
املائـــة علـــى التـــوايل: وال تعـــرض تقديـــرات صنـــدوق النقـــد الـــدويل املنشــــورة يف 
نيسان/أبريل عام ١٩٩٩ أي اخنفاض البتة. وورد يف تقديـرات تقريـر التنميـة البشـرية 
لعام ١٩٩٩، أن الناتج احمللي اإلمجايل لغـابون ونيجرييـا ومنغوليـا وشـيلي قـد اخنفـض 
يف عام ١٩٩٨ بنسبة ١٣ يف املائـة، و ٤ يف املائـة، و ٦ يف املائـة، و ٣ يف املائـة علـى 
التوايل: ووفقاً ملا أورده موظفو صندوق النقد الدويل فقد كـانت هنـاك زيـادات تبلـغ 
٢ - ٤ يف املائة يف مجيع هذه البلدان. ويقارن االخنفاض املقـدر يف كـل مـن الكويـت 
وزامبيا املبني يف تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩، وقـدره ١٤ يف املائـة و٩ يف املائـة 
على التوايل، باخنفاض مقدر ال يبلغ سوى ٢ يف املائة حسب تقديرات صندوق النقـد 

الدويل. 
 

النمو يف نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل يف التسعينات  (٩)
�خالل الفترة ١٩٩٠-١٩٩٧ ارتفع نصيب الفرد من الناتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي 

[للعامل كله] مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط أكثر من ١ يف املائة� (الصفحة ٢٢). 
وهذا تقدير يقل عـن الواقـع بشـكل مفـرط. فقـد زاد نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي  �
اإلمجايل احلقيقي للعامل بأمجعـه مبعـدل سـنوي قـدره ٢,٢ يف املائـة بـني عـامي ١٩٩٠ 
و ١٩٩٧ (صنــــدوق النقــــد الــــدويل، �مســــتقبل االقتصــــاد يف العــــامل�: تشــــــرين 

األول/أكتوبر ١٩٩٩، الصفحة ١٥٨ وتقديرات شعبة السكان باألمم املتحدة). 
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بلغ متوسط معدل النمو السنوي يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف �البلدان الناميـة�  �
(حسب تعريف صندوق النقد الدويل)، والـيت يعيـش فيـها ٧٧,٥ مـن سـكان العـامل، 
٤,٣ يف املائـة بـني عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ (صنـدوق النقـد الـدويل، املرجـع الســـابق 
ذكره، الصفحة ١٥٨)، مقارنـة مبعـدل يبلـغ متوسـطه حـوايل ١ يف املائـة سـنوياً هلـذه 
البلدان خالل الـ١٧٠ عامـاً املاضيـة (أغنـوس ماديسـون، �التقـدم االقتصـادي: نصـف 
القرن األخري من منظـور تـارخيي� نشـر يف: حقـائق وأوهـام التنميـة البشـرية، أكادمييـة 

العلوم االجتماعية يف أستراليا، سلسلة الورقات املومسية ٢٠٠٠/١). 
النمــو يف أفريقيــــا جنـــوب الصحـــراء الكـــربى، وشـــرق أوروبـــا ورابطـــة الـــدول  (١٠)

املستقلة   
�فستون بلدًا كانت تزداد فقرًا باطراد منـذ عـام �١٩٨٠ (تصديـر بقلـم مـارك مـالوك 

براون، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصفحة هـ). 
يبدو أن مدير الربنامج قد أساء تفسري العبارة الواردة يف منت التقرير القائلـة إنـه �فيمـا  �
يتعلق بـ ٥٩ بلدًا – معظمها يف أفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا ورابطة الـدول 

املستقلة – فقد اخنفض نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل� (الصفحة ٣١). 
تشري هذه العبارة إىل صايف التغيري خالل الفـترة ١٩٨٠-١٩٩٦ بأكملـها: وال ميكـن  �
استنتاج أن مجيع هذه البلدان �تزداد فقرًا باطراد� خالل الفـترة. وعلـى العكـس، فـإن 
نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل هلذه البلدان قـد زاد خـالل فـترات تبلـغ ٥ أو 
٧ سـنوات بـني عـامي ١٩٨٠ و١٩٩٧ (اجلـدول ٦)، وزاد نصيـب الفـرد مـن النــاتج 
القومــي اإلمجــايل ملعظمــها بــني عــامي ١٩٩٥ و١٩٩٨ (صنــــدوق النقـــد الـــدويل، 
ــــامل: تشـــرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٩، الصفحـــات ١٦٩- مســتقبل االقتصــاد يف الع

 .(١٧٩
وحسب تقديرات موظفي صندوق النقد الـدويل هـذه، فـإن نصيـب الفـرد مـن النـاتج  �
احمللي اإلمجايل احلقيقي يف ٢١ بلدًا من �البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية� البـالغ عددهـا 
٢٧، و٣٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحـراء الكـربى الــ ٤٤، قـد زاد خـالل الفـترة 

١٩٩٥-١٩٩٨ (الصفحتان ١٧٦ و١٧٩). 
 

متوسط العمر املتوقع يف البلدان املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  (١١)
�ويتوقع فقدان ١٧ عاماً من العمـر املتوقـع لتسـعة بلـدان يف أفريقيـا يبلـغ فيـها شـيوع 
فريوس نقص املناعة البشرية ١٠ يف املائة أو أكثر من ذلك – وهـي بوتسـوانا وجـنوب أفريقيـا 
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ورواندا وزامبيا وزمبـابوي وكينيـا ومـالوي وموزامبيـق وناميبيـا – حبيـث يصـل إىل ٤٩ عامـاً 
حبلول سنة ٢٠١٠…� (الصفحة ٤٢). 

توحـــي العبــــــارة بـأن متوســــط العمـر املتوقـع يف البلـدان قـد بلـغ ٦٦ عامـــاً (٤٩ +  �
١٧ عاماً) قبل تفشي الوباء. 

وحسب تقديرات شعبة السكان باألمم املتحدة (التوقعات السكانية يف العـامل: تنقيـح  �
عام ١٩٩٨)، مل حيقق أياً من هذه البلدان عمرًا متوقعاً يزيد متوسطه على ٦١ عامـاً، 

وأعلى متوسط حقق يف معظمها كان أقل من ذلك بكثري. 
وال يعـين ذلـك إنكـار اخلطـورة البالغـة للوبـاء، وال أمهيـة اخلســـارة يف متوســط العمــر  �

املتوقع حسب توقعات األمم املتحدة. 
 

عدد اإلناث الاليت ال يتوقع أن يعشن حىت سن األربعني  (١٢)
�ال يتوقـــع لقرابـــة ٣٤٠ مليـــون امـــرأة أن يعشـــــن إىل أن يبلغــــن ســــن األربعــــني� 

(الصفحة ٢٢). 
تقدر شعبة السكان يف األمـم املتحـدة أنـه مـن بـني ٠٢٠ ٣ مليـون امـرأة يف العـامل يف  �
منتصـف عـام ٢٠٠٠، هنـالك ٢٨٠ ٢ مليونـا يقـــل عمرهــن عــن ٤٠ عامــاً (األمــم 

املتحدة، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام ١٩٩٨، الصفحة ١١). 
ومن بني هؤالء الـ ٢٨٠ ٢ مليونا، يتوقع ألكثر من ٢٠٠ ٢ مليـون (٩٦,٥ يف املائـة  �
من اموع) أن يعشن حىت سن األربعني. (أجري هذا احلساب بـأخذ جممـوع العـدد 
املتوقع لإلناث الالئي يف سن ٤٠-٤٤ سنة يف عـام ٢٠٤٠، و٣٥-٣٩ سـنة يف عـام 
٢٠٣٥، و٣٠-٣٤ سـنة يف عـام ٢٠٣٠، وهكـذا). ولذلـك فـإن عـدد النسـاء الــاليت 
ال يتوقع أن يعشن حىت سن األربعني، حسب تقديـرات األمـم املتحـدة، هـو أقـل مـن 

٨٠ مليونا، وليس ٣٤٠ مليونا. 
ورمبـا يعـزى اخلطـأ يف نـص تقريـر التنميـة البشـرية لعـــام ١٩٩٩ إىل العنــوان اخلــاطئ  �
للعمــود الــوارد يف اجلــدول ٤: �األشــخاص الذيــن ال يتوقــع أن يعيشــوا حــىت ســـن 
األربعني (كنسبة مئويـة مـن جممـوع السـكان�). وقـد أدى ذلـك بواضعـي التقريـر إىل 
ـــني يف �العــامل� (١٢,٥ يف  تطبيـق نسـبة غـري البـاقني علـى قيـد احليـاة حـىت سـن األربع

املائة) على عدد اإلناث بكامله. 
واحلقيقة، أن احتمال الوفاة قبل بلوغ سن اخلامسـة يف العـامل كلـه، لكـل مـن اإلنـاث  �
والذكور، تبلغ نسبته ٨,٣ يف املائة (منظمة الصحـة العامليـة، تقريـر احلالـة الصحيـة يف 
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ـــد احليــاة  العـامل لعـام ١٩٩٩، الصفحـة ٩٠). ولذلـك فـإن نسـبة غـري البـاقني علـى قي
البالغة ١٢,٥ يف املائة من سن صفر إىل ٤٠ الواردة يف تقرير التنميـة البشـرية تنطـوي 

على احتمال كبري جدا للبقاء من سن ٥ إىل سن ٤٠. 
 

عدد األشخاص الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن الستني  (١٣)
�وال يتوقـــع أن يعيــــش زهــــاء ١,٥ بليــــون نســــمة إىل أن يبلغــــوا ســــن الســــتني� 

(الصفحة ٢٢) 
وهـذا اسـتنتاج خـاطئ آخـر جنـــم عــن عنــوان خــاطئ ألحــد األعمــدة (اجلــدول ٥،  �
�األشخاص الذين ال يتوقـع أن يعيشـوا حـىت سـن السـتني (كنسـبة مئويـة مـن جممـوع 

السكان)�). 
وتشري تقديرات شـعبة السـكان بـاألمم املتحـدة إىل أن عـدد األشـخاص األحيـاء اآلن  �

الذين لن يعيشوا حىت سن الستني يبلغ حنو ٧٥٠ مليونا، وليس ٥٠٠ ١ مليون. 
 

البطالة بني الشباب يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  (١٤)
�وواحـد مـن كـل مخسـة مـن الشـباب [يف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـــة يف امليــدان 

االقتصادي] ال يعمل� (الصفحة ٣٢). 
تبلــغ نســبة الشــباب (األشــخاص يف ســــن ٢٠-٢٤) يف القـــوة العاملـــة يف البلـــدان  �
الصناعيـة الذيـن ال يعملـون ١٦ يف املائــة، أي حــوايل ١ مــن كــل ٦ (اجلــدول ٢٦، 

الصفحة ٢٣٦). 
وقـد وردت حاشـية للجـدول ٢٦ تشـري حبـق إىل أن �جممـوع� معـــدل البطالــة يرتبــط  �
ـــد حاشــية توضــح أن ذلــك صحيــح كذلــك بالنســبة  بـالقوة العاملـة، ولكـن ال توج

ملعدالت بطالة الشباب املذكورة. 
ونسبة من ال يعملون يف سن ١٥-٢٤ يف البلدان الصناعية أقل من ١ من كل١٠.  �

 
الزراعة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان جنوب آسيا  (١٥)

�ففي كثري من بلدان جنوب آسيا متثل الزراعة أكثر من ٣٣ يف املائة من الناتج احمللـي 
اإلمجايل…� (الصفحة ٩٤). 

حسبما ذكره تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نفسـه (اجلـدول ١٢)، فـإن البلديـن  �
الوحيديـن مـن بلـدان جنـوب آسـيا اللذيـن شـكلت الزراعـة فيـهما نسـبة تبلــغ ٣٣ يف 
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املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ١٩٩٧ مهـا نيبـال (٤١ يف املائـة) وبوتـان (٣٨ 
يف املائة). وميثل سكان هذين البلدين أقل من ٢ يف املائة من سكان جنوب آسيا. 

ويف باكستان، وبنغالديش، وسري النكـا، واهلنـد، تشـكل الزراعـة بـني ٢٠ يف املائـة  �
و٢٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. 

 
نسب القيد اإلمجالية امعة: استخدام البيانات املقدمة من اليونسكو  (١٦)

�يستند الرقم القياسي للتنمية البشرية هلذا العام إىل بيانات … منقحـة بشـأن… نسـب 
القيـد اإلمجاليــة يف التعليــم االبتدائــي والثــانوي والعــايل مســتمدة مــن اليونســكو� (الصفحــة 

 .(١٢٨
التغريات الكبرية النامجة يف ترتيب األرقام القياسـية للتنميـة البشـرية، والـيت عزيـت إىل  �
استخـــدام بيانات منقحة بشأن نسب القيد اإلمجاليـة يف اجلـدول م ف١ (الصفحـات 
١٦٤-١٦٦)، سببها أن البيانات املقدمة من اليونسكو املتعلقة بنحو ٥٠ من البلـدان 

مل تستخدم يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. 
وقد استخدم مكتب تقرير التنمية البشرية البيانات املقدمة من اليونسكو (انظر أدنـاه)  �
يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، مـع بعـض االسـتثناءات. وهـــذا القــرار الــذي 
اختذه تقرير التنمية البشرية هو السبب يف التغريات النامجة، وليس �البيانات املنقحة�. 

 
حتديد نسبة القيد اإلمجالية القصوى بـ ١٠٠ يف املائة  (١٧)

مل يورد تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩ نسـب القيـد اإلمجاليـة امعـة الـيت قدمتـها 
اليونسـكو فيمـا يتعلـق باسـتراليا، وبلجيكـــا، والســويد، واململكــة املتحــدة. وقــد حــدد احلــد 
األقصـى للنسـبة املقدمـة هلـذه البلـدان، الـيت اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية حلســاب 

الرقم القياسي للتنمية البشرية، بنسبة ١٠٠ يف املائة (اجلدول ١، الصفحة ١٣٤). 
ويوضح القرار القاضي بتحديد احلد األقصى هلذه النسبة أن املكتب ال يفهم األسـاس  �
ـــد اإلمجاليــة� هــي عــدد الطلبــة  الـذي تقـوم عليـه هـذه األرقـام. حيـث إن �نسـبة القي
املقيدين يف مرحلة تعليمية، بغض النظر عن أعمـارهم، كنسـبة مئويـة مـن السـكان يف 

سن التعليم املدرسي الرمسي…� (الصفحة ٢٥٤، التأكيد مضاف). 
هنالك عدد كبري مـن حـاالت القيـد ألشـخاص يفـوق عمرهـم سـن التعليـم املدرسـي  �
الرمسـي يف العديـد مـن �البلـدان ذات التنميـة البشـرية العاليـة�، وليـس مـن املنطقـــي أن 
ـــأا النســبة  تعـدل بعـض هـذه النسـب بتخفيضـها. والبلـدان األربعـة الـيت حـددت بش
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القصـوى هـي تلـك البلـدان الـيت يتجـاوز فيـها عـدد حـاالت القيـد �بعـد سـن التعليـــم 
املدرسي الرمسي� عدد السكان يف �سن التعليم املدرسي الرمسي� الذين مل يقيدوا. 

ـــذي يف قمــة  ومـا مل يقـع مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية يف هـذا اخلطـأ، لكـان البلـد ال �
ترتيب الرقم القياسي للتنمية البشرية يف عام ١٩٩٩ هو أستراليا، وليس كندا. 

 
نسب القيد اإلمجالية امعة: الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس  (١٨)

ألغراض جدول الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنـوع اجلنـس، ويف حسـاب هـذا الرقـم 
القياسي، حددت النسبة القصوى لنسب القيد اإلمجالية لإلناث املقدمة من اليونسـكو بالنسـبة 
ألستراليا، وبلجيكا، وفنلندا، والسويد، وكندا، واململكــة املتحـدة؛ وحـددت النسـبة القصـوى 

للذكور ألستراليا وبلجيكا. 
هذا اإلجراء غري سليم، للسبب املوضح يف (١٧) أعاله.  �

ونتيجة لذلك فقد أدخلت تشوهات خطرية على الرقم القياسي للتنمية املرتبـط بنـوع  �
اجلنس. ففي حالة اململكة املتحدة، علـى سـبيل املثـال، بلغـت نسـبتا القيـد اإلمجاليتـان 
امعتـان  اللتـان أوردمـا اليونسـكو ١٠٩ يف املائـة لإلنـاث و٩٩ يف املائـة للذكــور. 
ـــة املرتبــط  وذكـر تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، ألغـراض الرقـم القياسـي للتنمي
بنوع اجلنس، أن نسبيت اململكة املتحـدة تبلغـان ١٠٠ يف املائـة لإلنـاث و٩٩ يف املائـة 

للذكور. 
ورغم أن نسبة اإلناث للذكور يف حـاالت القيـد باململكـة املتحـدة أعلـى مـن أي بلـد  �
آخر، فإن األساس الذي حسبت عليه قيم الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنـوع اجلنـس 
ـــى يف ٤٧ بلــدًا منــها يف اململكــة املتحــدة،  يفـترض أن نسـبة اإلنـاث إىل الذكـور أعل
والبلـدان هـي: كنـدا، والـنرويج، والواليـات املتحـدة، والسـويد، وأيسـلندا، وفرنســـا، 
وفنلندا، والدامنرك، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وآيرلنـدا، وإسـبانيا، وإسـرائيل، وبـروين دار 
ـــن، واألرجنتــني،  السـالم، والربتغـال، وجـزر البـهاما، وسـلوفينيا، والكويـت، والبحري
ـــرتويال،  وأوروغـواي، وقطـر، وسـلوفاكيا، واإلمـارات العربيـة املتحـدة، وهنغاريـا، وف
وبنما، واستونيا، وماليزيا، وكوبا، وبيالروس، وليتوانيا، وبلغاريا، وساموا (الغربيـة)، 
واالحتـاد الروسـي، وكازاخسـتان، والفلبـني، وأوكرانيـا، وقريغيزســـتان، وأذربيجــان، 

ومولدوفا، وهندوراس، وناميبيا، ومنغوليا، ونيكاراغوا، وبوتسوانا، وليسوتو. 
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معىن الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس  (١٩)
�كلما كان الرقم القياسي للتنمية البشرية املرتبط بنوع اجلنس اخلاص بأي بلــد أقـرب 
إىل رقمه القياسي للتنمية البشرية، قل التباين بني اجلنسني يف ذلك البلد. ولكن الرقم القياسـي 
للتنمية املرتبط بنوع اجلنس لكل بلد أقل من رقمه القياسي للتنمية البشرية، ممـا يعـين أن هنـاك 
انعداما للمساواة بني اجلنسني يف كل جمتمع. وفيما يتعلـق بــ ٤٣ مـن البلـدان الـيت حسـب هلـا 
الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية املرتبـط بنـوع اجلنـس هـذا العـام وعددهـــا ١٤٣ بلــدًا جنــد أن 
ـــن ترتيبــها حســب الرقــم  ترتيبـها حسـب الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس أدىن م
القياسي للتنمية البشرية، مما يكشف عن تفاوت التقدم يف بناء قـدرات املـرأة مقارنـة بقـدرات 

الرجل�. (الصفحتان ١٣٢ و ١٣٣). 
ولقد أساء مكتب تقرير التنمية البشرية فهم نتائج الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنـوع  �
اجلنس. حيث مل يذكر الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس شـيئاً عمـا إذا كـان 
�التقدم غري املتساوي� قد حدث �يف بناء قدرات النساء مقارنة بالرجال� أم العكس. 
ـــه  وإن التعليقـات الـواردة يف تقـارير سـابقة والقائلـة إنـه �ال يعـامل أي جمتمـع املـرأة في �
كمــا يعــامل الرجــــل� (تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام ١٩٩٧، الصفحـــة ٣٩) وإن 
�منجـزات املـرأة مـن حيـث التنميـة البشـرية تقـل عـن منجـزات الرجـــل يف كــل بلــد� 

(تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٣٠) تكشف عن سوء فهم مماثل. 
ـــات الــواردة يف  وميكـن حسـاب األرقـام القياسـية اخلاصـة باجلنسـني مباشـرة مـن البيان �
اجلـدول ٢. فـهي تبـني بالنسـبة لبلـدان مثـل االحتـاد الروسـي، وبيـــالروس، وإســتونيا، 
والتفيا، وليتوانيا، أن الرقم القياسي اخلاص باإلناث أعلى مـن الرقـم القياسـي اخلـاص 
بالذكور. وذلك بصفة رئيسية بسبب أن متوسط العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة، للنسـاء 
ـــرق  يف هـذه البلـدان، يفـوق متوسـط العمـر املتوقـع للرجـال ـامش أكـرب كثـريًا مـن ف
اخلمـس سـنوات الـذي يسـمح بـه مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية �ملراعـاة كـون املـــرأة 

تعيش عادة عمرًا أطول من عمر الرجل� (الصفحة ١٦٠). 
 

العالقة بني منو الناتج احمللي اإلمجايل والتنمية البشرية  (٢٠)
�حىت بالرغم من وجود صلة قويـة بـني التجـارة والنمـو ال توجـد صلـة تلقائيـة بينـهما 
والتنمية البشرية… فقد حققت باكستان ومصر … منوًا يف نصيب الفرد مـن الدخـل جتـاوز ٣ 
يف املائة يف الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ومع ذلك ما زال أمام االثنني شوط كبري يف جمـال التنميـة 

البشرية.� (الصفحتان ٨٤ و ٨٥). 



5600-78108

E/CN.3/2001/18

إن املقارنة املالئمة مع النمو يف الدخل تكون مـع التحسـن يف التنميـة البشـرية، وليـس  �
مع قيمتها املطلقة. 

واحلقيقة، أن مصر وباكستان مل حتققا منوًا يف نصيب الفـرد مـن الدخـل يزيـد علـى ٣  �
ـــان يف البيانــات  يف املائـة سـنوياً خـالل الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧: ومعـدال النمـو املضمن
الـواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نفسـه (اجلـدول ٦) مهـا ١,٧ يف املائــة 

سنوياً بالنسبة ملصر و٢,٥ يف املائة سنوياً بالنسبة لباكستان. 
بيـد أنـه كـانت هنـالك �تنميـة بشـرية� سـريعة (حسـب قيـاس الرقـم القياسـي للتنميـــة  �
البشرية) يف كال البلدين خالل الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧. ويدرج تقرير التنمية البشـرية 
لعام ١٩٩٩ نفسه مصر، بعد إندونيسيا، باعتبارها البلد الـذي حقـق، مـن بـني بلـدان 
�التنميـة البشـرية املنخفضـــة� أســرع تقــدم (بعــد إندونيســيا) خــالل هــذه الســنوات 

(الصفحة ١٣٠). 
يبني التحليل الوارد يف تقرير التنمية البشــرية لعـام ١٩٩٩، وخاصـة يف اجلـدول ٤-١  �
يف صفحـة ٨٥، أن مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية قــد وقــع يف اخلطــأ بســبب الرقــم 

القياسي الذي يعول عليه ذا القدر. 
وبصفـة خاصـة، فـإن �الروابـط األقـوى� بـني النمـو االقتصـادي والتنميـة البشـرية الـــيت  �
يعتقد مكتب تقرير التنمية البشرية قيامـها بالنسـبة لبعـض البلـدان (سـنغافورة ومنطقـة 
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة) ال تعكـس، بالنسـبة هلـذه البلـدان ذات األرقـام القياسـية 
العالية للتنمية البشرية، سوى التأثري الطاغي للنمـو السـريع لنصيـب الفـرد مـن الدخـل 
على �االخنفاض يف عجز الرقم القياسي للتنميـة البشـرية� بالنسـبة املئويـة. وهـي حجـة 

دائرية مفرغة. 
وعلى العكس من ذلك، ليس هناك أسباب للجزم بوجود �روابط أضعف� بني النمـو  �
االقتصـادي والتنميـة البشـرية يف حالـة البلـدان ذات األرقـام القياسـية املنخفضـة نســـبيا 
للتنميـة البشـرية مثـل باكسـتان ومصـر. فـهذه البلـدان هـي الـيت حققـت تنميـة بشـــرية 
سريعة يف عنصري التعليم ومتوسط العمر املتوقـع مـن الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية 
خــالل الفــترة ١٩٨٥-١٩٩٧، وليــس ســنغافورة ومنطقــة هونــــغ كونـــغ اإلداريـــة 
اخلاصـة. والرقـم القياســـي للتنميــة البشــرية خيفــي التقــدم النســيب للبلــدان يف التنميــة 

البشرية، بدالً من أن يكشفه. 
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 التذييل الثاين 
رد مكتب تقرير التنمية البشرية على وثيقة غرفـة االجتمـاع املقدمـة مـن 

 السيد كاسيلز 
تضمنـت ورقـة غـري موقَّعـة مـن إعـداد السـيد كاسـيلز عممـــت أثنــاء الــدورة احلاديــة 
والثالثني للجنة اإلحصائية يف نيويورك يف أوائل هذا الشهر، عددا من االنتقادات اهلامة بشـأن 
ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩. (علــى  اسـتخدام اإلحصائيـات والبيانـات اإلحصائيـة يف تقريـر التنمي
الرغم من أن ورقة السيد كاسيلز عنواا �تقرير التنمية البشرية لعام �١٩٩٧ تشـري حمتوياـا 
إىل تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ وليـس عـام ١٩٩٧). وهـذا التقريـر الـــذي يقــرأ علــى 
نطاق واسع يقوم بإعداده سنويا مكتب تقرير التنمية البشرية، وهو وحدة حترير مستقلة تابعـة 
لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وقد اكتسب التقرير مسعة عاملية منذ ظهوره منذ عشر سـنوات 
بسبب حتليالته املبتكرة ومقاييسه اإلحصائية للتنمية البشرية والفقر البشـري. وقـد دفـع السـيد 
ـــة إىل مــا قدمــه مــن  كاسـيلز مبـا خيـالف هـذا الـرأي املتفـق عليـه علـى نطـاق واسـع، وباإلضاف
أحكامه اخلاصة، اقتبس، تأييدا ملا ذهب إليه، ما يعتقده السيد ديفيد هندرسـون مـن أنـه هنـاك 

�شطط وقصور وتلبيس� يف تقارير التنمية البشرية. وهذه اآلراء جديرة بتمحيص دقيق. 
ـــة  وهنـاك نقطـة عامـة ينبغـي توضيحـها يف أول بدايـة هـذه العمليـة وهـي أن أي منظم
حتاول تقدمي بيانات دولية تواجه بشـكل ال مفـر منـه بفجـوات يف املعلومـات وأحيانـا ببيانـات 
ـــق علــى  متناقضـة. وهـذا ينطبـق بنفـس القـدر علـى برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مثلمـا ينطب
املنظمـات األخـرى الـيت حتـاول أن تتعـــامل مــع احلالــة القــاصرة للبيانــات يف العــامل املعــاصر. 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يدرك متاما العمل الرائع الـذي تضطلـع بـه املنشـورات الشـقيقة 
لتقرير التنمية البشرية مثـل �تقريـر التنميـة يف العـامل�، الصـادر عـن البنـك الـدويل واملنشـورات 
املختلفة اليت تصدر عن أسرة األمم املتحدة. وحييط علما بكيفية تفسري اآلخرين للــ �تـوازن� 
بني األدلة الذي ميكن حتقيقه يف هذا الوقت. وميكن انتقاء النتائج التجريبيـة الـيت يتوصـل إليـها 
ـــن ــا أيضــا التشــكك يف األحكــام التجريبيــة  تقريـر التنميـة البشـرية بنفـس الطريقـة الـيت ميك
ملنظمات أخرى؛ وحالة البيانات جتعل من املستحيل تفادي ذلك. ولكن الغرض مــن املمارسـة 
ليس كما يفترض السيد كاسيلز فيما يبـدو، السـعي للتوصـل إىل بعـض النتـائج التجريبيـة الـيت 
ال مراء فيها أو اليت ال ميكن تقدمي أي بيانات أيا كانت خمالفة هلا، وإمنا هو تقـدمي النتـائج الـيت 

تربز بقوة عند حماولة فهم جمموع املعلومات املتاحة واملوجودة حاليا. 
هذه النقطة العامة من املهم فهمـها عنـد تقييـم انتقـادات السـيد كاسـيلز احملـددة (الـيت 
سيتم متحيصها اآلن)، حيث أن يف ورقته بأكملها افتراض ضمين بأن وجـود تقديـرات خمتلفـة 



5800-78108

E/CN.3/2001/18

يقوض ائيا تقديرات تقرير التنمية البشرية ألي متغريات. والدافـع الـذي يوجـه تقريـر التنميـة 
البشـرية هـو أن إجـراء نقـاش عـام مسـؤول ميكـن أن يتحقـــق عــن طريــق حماولــة فــهم األدلــة 
التجريبية املتوافرة (اليت تكون ناقصة وأحيانا مناقضة إىل حـد مـا) علـى حنـو أفضـل مـن حتققـه 
بدون معلومات جتريبية على اإلطـالق. وترتبـط هـذه االسـتراتيجية األساسـية باحلاجـة لتفـادي 

مناقشات السياسات العامة املأخوذة بالكامل عن فهم جترييب. 
وسيظل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ملتزمـا التزامـا تامـا بعمـل أفضـل مـا ميكـن أن 
يقوم به لتنويـر النقـاش العـام عـن طريـق الصـورة املقنعـة للغايـة الـيت بوسـعه أن يقدمـها لوضـع 
واجتاهات أولويات العمل املتعلق بالتنمية البشرية يف مجيع أحناء العامل. وهذا ال يعـين إنكـار أن 
أحكامنا أحيانا ميكن أن تكون خاطئة فعال (يف الواقع أن تقرير التنمية البشرية قد نقح نتائجـه 
السابقة يف عدد من املناسبات)، وهلذا السبب حنن نرحب بكـل متحيـص نقـدي لتقريـر التنميـة 

البشرية. 
وهناك أيضا حاجة إىل مزيد من العمـل لتعزيـز مجـع وحتليـل البيانـات املتعلقـة بالتنميـة 
البشرية خاصة يف البلدان النامية. فاملؤشرات االجتماعية يف عديد من البلدان أقل توافـرا وأقـل 
مصداقيـة وأقـل حداثـة وأقـل سـرعة يف املعاجلـة مـن املؤشـرات االقتصاديـــة يف عمــوم البلــدان. 
وهذا عيب نأمل أن توليـه اللجنـة اإلحصائيـة وشـركاؤها الوطنيـون والدوليـون االهتمـام علـى 

سبيل األولوية. 
ويبني هذا الرد بوضوح أن أيا من النقـاط الـيت أثارهـا السـيد كاسـيلز ال تغـري الرسـالة 
اليت يرمي التقرير إىل إيصاهلا. وهي بالذات ال تصطدم بـأي حـال مـع القـول بـأن مسـائل فقـر 
الشـعوب والـدول وعـدم املسـاواة واحلاجـة إىل تعجيـل التنميـة البشــرية تظــل مســائل رئيســية 
حتظـى باهتمـام السياسـات العامـة للمجتمـع الـدويل. وفيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت تنطـوي علـــى 
ـــر  أحكـام اقتصاديـة واحصائيـة، فإننـا: (أ) نفنـد القـول بأننـا كنـا خمطئـني ونؤيـد حتليـالت تقري
التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩. وحنيـط علمـا بالنقـاط املتعلقـة بـالعرض (ب) الـيت أثارهـا الســيد 
كاسيلز ونأسف حلـدوث أي أخطـاء أو أخطـاء طباعيـة (ج + د) الـيت وقعـت، ونلـتزم باختـاذ 
إجراءات تصحيحية. وبالنسبة للنقاط املتعلقة بالرقم القياسي للتنمية البشرية واألرقام القياسـية 
األخرى (هـ) يعرض السيد كاسيلز مسائل معروفة متامـا ملكتـب تقريـر التنميـة البشـرية، وهـي 

بالفعل قيد االستعراض املستمر. 
ويثـري السـيد كاسـيلز عشـرين نقطـة يف وثيقـة غرفـة االجتمـــاع املقدمــة منــه. وميكــن 

تصنيف هذه النقاط تقريبا يف الفئات التالية: 
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مسائل تتعلق بأحكام اقتصادية أو إحصائية وليس باملوضوعية اإلحصائيـة: ١  (أ)
و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ و ٢٠؛ 

نقاط تتعلق بالعرض: ٥ و ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥؛  (ب)
أخطاء طباعية من جانب مكتب تقرير التنمية البشرية: ١١؛  (ج)

أخطـــاء يف التفسري اإلحصـائي وقـع فيـها مكتـب تقريـــــر التنميـــــة البشـرية:  (د)
١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٩؛ 

مســائل تتعلــق باملنهجيــة املســتخدمة يف الرقــم القياســي للتنميــة البشـــرية أو  (هـ)
األرقام القياسية األخرى: ١٦ و ١٧ و ١٨؛ 

ـــض هــذه النقــاط علــى مســائل متشــاة. فالنقــاط ١ و ٢ و ٣ تشــري إىل  ويركـز بع
الطريقة الصحيحة حلساب النصيب من الدخل، وتشري النقـاط ٥ و ٦ و ٧ مجيعـها إىل كيفيـة 
عرض ااميع اإلحصائية للسالسـل الزمنيـة مـن الدخـل اإلقليمـي مبزيـد مـن الوضـوح؛ وتعـاجل 
النقطتان ١٢ و ١٣ كلتامها اخلطأ الفين يف تقدير عـدد السـكان الذيـن ال يتوقـع بقـاؤهم علـى 
قيد احلياة حىت سن ٦٠/٤٠؛ وتشري كلتا النقطتني ١٧ و ١٨ إىل مسألة كيفية تنـاول األرقـام 
القياسية للتنمية البشرية لنسـبة القيـد اإلمجـايل. ولتفـادي التكـرار، فقـد قدمنـا ردا كـامال علـى 
النقطة األوىل من كل جمموعة مـن هـذه النقـاط امعـة، وتناولنـا فقـط املسـائل املسـتجدة الـيت 

أثريت فيما تال ذلك من النقاط. 
ونظمت إجابتنا على كل من هذه النقاط العشــرين بالطريقـة التاليـة: أوال، يـرد النـص 

األصلي للسيد كاسيلز حبروف داكنة ويليه مباشرة رد مكتب تقرير التنمية البشرية. 
 

السيد كاسيلز 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٧ 

ختتلف اآلراء بشأن مزايا تقرير التنمية البشرية الذي يصدره سـنوياً برنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي. 

فوفقا ملا ذكره أمارتيا سن، احلائز على جائزة نوبل يف االقتصاد لعام ١٩٩٨، هـو 
�أحد املصادر الرئيسية للمعلومـات عـن العـامل االجتمـاعي واالقتصـادي وفهمـه�؛ ويصـف 
مارك مالوك بـراون، املديـر اجلديـد لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، التقريـر بأنـه �جوهـرة 

تاج� املنظمة (تقرير عام ١٩٩٩، الصفحة هـ). 
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أمــا ديفيــد هندرســون، الرئيــس الســابق إلدارة االقتصــاد واإلحصــاء يف منظمــــة 
ـــام  التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، فقـد وصـف مؤخـرًا تقريـر التنميـة البشـرية لع
١٩٩٧ بأنـه �وثيقـة معيبـة بصـورة سـيئة� تقـــدم منظــورا خاطئــا لشــؤون العــامل (�منظــور 
خـاطئ: نظـرة برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي للعــامل� نشــر يف: �حقــائق وأوهــام التنميــة 
البشـرية، سلسـلة الورقـات املومسيـة ا/�٢٠٠٠، أكادمييـة العلـوم االجتماعيـة يف اســـتراليا، 
ســتصدر الحقــا). وأشــار هندرســون، مــن بــني العديــد مــن �أوجــه الشــــطط والقصـــور 
والتلبيــس� لتقريــر التنميــة البشــرية، إىل �معاجلتــه غــري املســــؤولة وغـــري املهنيـــة لألدلـــة 
اإلحصائيــة� ولفــت النظــر إىل اســتعراضي لتقريــر التنميــة البشــري لعــام ١٩٩٨ (إيـــان 
كاسيلز، �سوء قياس األمم: مقال استعراضي لتقريـر التنميـة البشـرية لعـام �١٩٩٨ نشـر 

يف استعراض السكان والتنمية ٢٤ (٤)، كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨). 
وتتابع هذه الورقة ما ورد يف مقايل االستعراضي. وتشري إىل عدد من األمثلة علـى 
�املعاجلـة غـري املهنيـة لألدلـة اإلحصائيـة� يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩. وتوضــح 
هـذه األمثلـة أن إحصـاءات التقريـر ال ميكـن االعتمـاد عليـها. واعتقـد أنـه يقـع علـى عــاتق 
اإلحصائيني احملترفني واجب إبـالغ ذلـك إىل احلكومـات، واملنظمـات الدوليـة، واملنظمـات 

غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، واألوساط البحثية يف العامل. 
 

حصة البلدان الغنية يف الناتج العاملي  (٨)
�ويف أواخـر التسـعينات كـان خمـس سـكان العـامل ممـن يعيشـون يف أعلـــى البلــدان 
دخال تبلغ حصتـهم... ٨٦ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي … � (الصفحـة ٣، 

والشكل يف الصفحة ٢). 
األرقـام الصحيحـة ألواخـر التسـعينات هـي ٦٠-٦٥ يف املائـة. ويف عـام ١٩٩٦،  �
قـدرت أمانـة األونكتـاد، مسـتخدمة البيانـــات املقدمــة مــن مكتــب تقريــر التنميــة 
البشرية نفسه، أن نصيب اخلُمس األغىن من سكان العامل يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
العاملي، على أساس تصنيف البلدان حسب نصيب الفرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
احلقيقي فيها (بالدوالر حسب تعادالت القدرة الشرائية)، بلـغ ٦٤,٤ يف املائـة يف 
عـام ١٩٦٠ و ٦٣,٧ يف املائـة يف عـــام ١٩٩١ (أقــل البلــدان منــوا: تقريــر عــام 

١٩٩٦، الصفحة هـ). 
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رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
أن االختالف بني أرقام أمانـة مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة الـيت أشـار إليـها 
السـيد كاسـيلز واألرقـام الـيت قدمـها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية يفســـره اختيــار األونكتــاد 
استخدام نصيب الفرد من النــاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي (بـالدوالر مقيسـا حسـب تعـادالت 
القدرة الشرائية) واختيار مكتب تقرير التنمية البشرية استخدام نصيب الفرد من النـاتج احمللـي 
اإلمجـايل (مقيسـا بـدوالر الواليـات املتحـدة). أمـا مـا هـو صحيـح منـهما فتلـك مسـألة حكـــم 
ـــيلز بــأن  اقتصـادي وليسـت مسـألة موضوعيـة إحصائيـة. وهكـذا فإننـا نفنـد زعـم السـيد كاس
األرقـام الـيت يتـم التوصـل إليـها باسـتخدام طريقـة التحويـل بـالدوالر حسـب تعـادالت القــدرة 
الشرائية متثل األرقام �الصحيحة�. وقد قـدم السـيد ريتشـارد جـويل (املستشـار اخلـاص ملديـر 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي) أسـبابنا الختيـار اسـتخدام دوالر الواليـات املتحـــدة يف قيــاس 
نصيب دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف كلمته أمـام اللجنـة اإلحصائيـة (٢ آذار/مـارس 

٢٠٠٠) واليت جاء فيها: 
�ومثلما هو احلال مع كثري من املسائل اإلحصائية األخرى، ال توجـد إجابـة 
صحيحة واحدة. أما اإلحصائية األحسن فتتوقـف علـى السـؤال املطـروح. فاسـتخدام 
نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل مقيـاس بــالدوالر حســب تعــادالت القــدرة 
الشرائية لتقييم مستويات املعيشة املقارنــة هـو األفضـل، وهلـذا السـبب يسـتخدم الرقـم 
القياسي للتنمية البشرية طريقة التحويل بالدوالر حسب تعادالت القـدرة الشـرائية يف 
تقديرات نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل كواحـد مـن مكوناتـه … ومـع ذلـك 
فلتقييم ميش البلدان، يعترب استخدام دوالر الواليات املتحدة يف قيـاس النـاتج احمللـي 
اإلمجـايل أكـثر مالءمـة يف أغلـب األحيـان - كمـا يف عـام ١٩٩٩؛ عندمـا كـان أحــد 
موضوعاتنا الرئيسية هو ميش أفقر البلدان وأقلـها منـوا يف التجـارة العامليـة وعالقـات 
قوى املساومة العاملية. وعلى سبيل املثال، فإن السبب يف أن أكثر من اثـين عشـر بلـدا 
مـن أفقـر البلـدان ليسـوا حـىت ممثلـني يف املفاوضـات الرئيسـية ملنظمـــة التجــارة العامليــة 
يرجـع مباشـرة إىل تكلفـة االحتفـاظ ببعثـة يف جنيـف حيـث جتـــري تلــك املفاوضــات 
الرئيسـية. وال أكـاد أجـدين حباجـة إىل أن أضيـف أن تكـــاليف الفنــادق واملرتبــات يف 
جنيف جيب سـدادها بـالفرنك السويسـري وليـس بـالدوالر حسـب تعـادالت القـدرة 

الشرائية. 
ومثلمـا أكـد ريتشـارد، فـإن تقريـر التنميـة البشـرية قـد قبـل دائمـا صالحيـة اســـتخدام 
ـــاتج  طريقـة التحويـل بـالدوالر حسـب تعـادالت القـدرة الشـرائية لتقديـر نصيـب الفـرد مـن الن
احمللي اإلمجايل كمقياس ملســتويات املعيشـة املقارنـة. وإىل جـانب األسـباب النظريـة السـتخدام 
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دوالر الواليات املتحدة لقياس الناتج احمللي اإلمجايل، فإن هنـاك اعتبـارات عمليـة هامـة ترتبـط 
باستخدام التقديرات املقيسة بالدوالر حسب تعادالت القدرة الشـرائية، وقـد جـاء يف منشـور 
 Trends in Interntional Distrbution of Gross World Product, 1993 األمم املتحدة املعنون
(االجتاهات يف جمال التوزيع الـدويل للنـاتج العـاملي اإلمجـايل لعـام ١٩٩٣) (الشـعبة اإلحصائيـة 

باألمم املتحدة، ١٩٩٣، الصفحتان ٢٥ و ٢٦): 
�إن االخنفـاض يف مقـدار عـدم املسـاواة الـذي يوحيـه شـكل املنحنيــات الــيت 
تعتمـد علـى اسـتخدام طريقـة التحويـل بـــالدوالر حســب تعــادالت القــدرة الشــرائية 
مقارنة باملنحىن الذي يعتمد على معـدالت حتويـل أخـرى يرجـع جزئيـا إىل أن طريقـة 
التحويل بالدوالر حسب تعادالت القدرة الشرائية تغطي ١١٧ بلدا فقط من جممـوع 
١٧٨ بلدا. ومبا أنه ال يوجد بلد واحد مـن الـدول غـري املشـمولة ينتمـي إىل اموعـة 
األغىن وينتمي عدد منها للنصف األفقر من العامل، فإن مقدار عدم املسـاواة يف النـاتج 

العاملي اإلمجايل يبدو أقل�. 
ال تتعلق املشاكل بالتغطية فحسب وإمنا بالنوعيـة أيضـا. ويف ورقـة قُدمـت إىل اللجنـة 
اإلحصائية يف الدورة نفسها الـيت نوقـش فيـها تقريـر التنميـة البشـرية أشـار املكتـب اإلحصـائي 
للجماعات األوروبية إىل مشاكل تتعلق باجلودة يف نظام تعادالت القدرة الشـرائية احلـايل وإىل 
ااالت اليت ميكن إدخال حتسينات عليها، ومن بني ااالت اليت ذكـرت، احلاجـة إىل حتسـني 
التوقيت وتطوير القابلية للمقارنة للمنتجات اليت يتم تسعريها ضمن جمموعة، توفـري املزيـد مـن 
فـرص التدريـب بغيـة تعزيـز اسـتخدام معايـري عمـل موحـدة وأفضـل املمارسـات، واحلاجـــة إىل 
وضع مقاييس لنواتج اخلدمات غري املرتبطـة بالسـوق (كاإلنفـاق احلكومـي)؛ (حتسـني النوعيـة 
عنــد حســاب تعــادالت القــدرة الشــرائية: مقترحــات مــن املكتــب اإلحصــائي للجماعــــات 

األوروبية). 
ومن الواضح أن نقص البيانات اليت ميكن االعتماد عليها يف بلدان كثرية ميثل مشـكلة 
عملية ضخمة عند استخدام نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي (بـالدوالر حسـب 
تعادالت القدرة الشرائية). وعندما ُأعد تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، كان البنك الـدويل 
– وهو أحد املصادر الرئيسية للتقديرات الدولية لتعادالت القـدرة الشـرائية – يف وضـع يسـمح 
له بتوفري بيانات تتعلق بـ ١٤ بلدا فقط من بني ١٧٤ بلـدا مشلـها التقريـر. عـالوة علـى ذلـك، 
ـــة  تظـل البيانـات املتعلقـة باالجتاهـات أقـل بكثـري مـن غريهـا سـواء مـن حيـث الوفـرة أو إمكاني
االعتماد عليها. واألرقام اليت مصدرها األونكتاد، ونقلها السيد كاسيلز، تسـتند ال منـاص إىل 

بيانات تعادالت القدرة الشرائية احملدودة تلك. 
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ونظـرا للقيـود الـيت تكتنـف اسـتخدام تعـــادالت القــدرة الشــرائية واألســباب العمليــة 
والنظرية وراء استخدام نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل (بـدوالرات الواليـات املتحـدة) 
يف مسائل عديدة تتعلق بعـدم املسـاواة، فليـس مسـتغربا أن يسـتخدم نصيـب الفـرد مـن النـاتج 
احمللـي اإلمجـايل (بـدوالرات الواليـات املتحـدة) مـن قبـل مؤسسـات أخـرى مهمـة. فيســـتخدم 
البنـك الـدويل واألمـم املتحـدة نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل (بـدوالرات الواليــات 
املتحدة) من أجل ختصيص االعتمادات وتصنيف البلـدان. والواقـع أن األمـم املتحـدة أدرجـت 
يف املنشـور نفسـه املذكـور أعـاله نتـائج مماثلـة جـدا للنتـائج الـواردة يف تقريــر التنميــة البشــرية 

(الصفحة ٣٨). 
�ويظــهر اجلــدول [اجلــدول ٧، الصفحــة ٣٧] بوضــوح عــدم املســـاواة يف 
توزيع الناتج اإلمجايل العاملي. وبرغم أن نصيب الربع األكثر فقرا من السـكان تـراوح 
بني ١,٥ و ٢,٧ يف املائة من الناتج اإلمجايل العاملي، فقد تراوح نصيب الربـع األغـىن 

بني ٨٠ و ٨٧ يف املائة خالل العقدين املاضيني�. 
 

السيد كاسيلز 
وقد أبرزت تقارير التنمية البشرية السابقة القول بأن احلصـة الـيت أنتجـها اخلُمـس  �
األغىن من سكان العامل من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل ارتفعت مـن ٧٠ يف املائـة 
يف عام ١٩٦٠ إىل ما يفـوق كثـريا ٨٠ يف املائـة يف أواخـر الثمانينـات. وال يوجـد 
ما يؤيد القول بأن هذه احلصة تبلغ اآلن ٨٦ يف املائة: والنتيجة الطبيعية لذلك أن 
النسبة املتبقية من سكان العامل وهـي ٨٠ يف املائـة تبلـغ حصتـها ١٤ يف املائـة فقـط 

من الناتج العاملي. 
واحلقيقـة أن جمموعـة أصغـر إىل حـد مـا – وهـي نسـبة الــ ٧٥ يف املائـة مـن ســـكان  �
العـامل الـيت تقطـن البلـدان املنخفضـة الدخـل وبلـدان �الشـرحية الدنيــا مــن الدخــل 
املتوسط�، حسبما عرفها البنــك الـدويل – أنتجـت نسـبة ٦٣ يف املائـة مـن اإلنتـاج 
العاملي من احلبوب و ٨١ يف املائة من اإلنتاج العـاملي  مـن اجلذريـات والدرنيـات، 
يف عام ١٩٩٥، وأن حصتها من ناتج الطاقة التجاريـة بلغـت ٤٤ يف املائـة و ٣٨ 
يف املائة من االستهالك يف عام ١٩٩٧ (البنـك الـدويل، مؤشـرات التنميـة العامليـة، 

١٩٩٥ و ١٩٩٧). 
وكانت حصة ستة بلدان نامية فقط (الصني وإندونيسيا وتايلند والربازيل وتركيا)  �
تزيد على ٢٥ يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي يف عـام ١٩٩٧، حسـب 
تقديرات أنغوس ماديسـون وقواعـد بيانـات نشـرة صنـدوق النقـد الـدويل املعنونـة 
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ـــك الــدويل املعنونــة �مؤشــرات التنميــة  �مسـتقبل االقتصـاد يف العـامل� ونشـرة البن
العامليـة�. هـذا بـالرغم مـن أن أيـا مـن هـذه البلـدان (نـاهيك عـــن معظــم مــا تبقــى 
من بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكـا الالتينيـة) ال يصنـف ضمـن �اخلُمـس األغـىن� يف 

العامل. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
تركز هذه النقاط األخـرية علـى اسـتحالة أن ينتـج الــ ٨٠ يف املائـة األفقـر مـن سـكان 
العامل ١٤ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل العـاملي. ومقيسـا بنصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي 
اإلمجـايل (بـدوالرات الواليـات املتحـدة) وليـس بـالدوالر حسـب تعـادالت القـــدرة الشــرائية، 
تصبح حصة الـ ٨٠ يف املائة األفقر يف اإلنتـاج العـاملي ١٤ يف املائـة بـالفعل، وذلـك باسـتخدام 

أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدويل. 
وميكن زيادة توضيح ذلك بتناول النقاط احملددة الواردة يف الفقرتني األخريتني: 

برغـم أن ٧٥ يف املائـــة مــن ســكان العــامل ينتجــون كميــات ضخمــة مــن احلبــوب،  (١)
واجلذريات والدرنيات والطاقة التجارية ، فإن ذلك ال يؤخذ يف االعتبـار عنـد حتديـد 
أسـعار هـذه السـلع. ونظـرا ألننـا اسـتخدمنا نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل 
العـاملي (بـدوالرات الواليـــات املتحــدة)، فقــد جــاءت تقديراتنــا هلــا حســب أســعار 

الواليات املتحدة (وليس بالدوالر حسب تعادالت القدرة الشرائية). 
وقـد أدرجـت يف الواقـع عـدة بلـدان ناميـة ضمـن خمـس البلـدان األكـثر غـــىن حينمــا  (٢)
رتبـت حسـب دخـــل الفــرد بــدوالرات الواليــات املتحــدة. وتشــمل هــذه البلــدان: 
األرجنتني، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، الربازيل، تـايوان (الصـني)، مجهوريـة كوريـا، 
ـــة العربيــة الســعودية، هونــغ كونــغ  سـانت كيتـس ونيفيـس، سيشـيل، شـيلي، اململك

(املنطقة الصينية اإلدارية اخلاصة). 
ــــات املتحـــدة) لكـــل مـــن الصـــني  ويبلــغ النــاتج احمللــي اإلمجــايل (بــدوالرات الوالي (٣)
وإندونيسيا وتايلند والربازيل وتركيا ٨ يف املائـة فقـط مـن امـوع العـاملي. (اجلـدول 
١٢، تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩- مالحظة: اموع �العاملي� هنا يعـين فقـط 

الـ  ١٧٤ بلدا من البلدان الواردة يف التقرير اليت توافرت بيانات عنها). 
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السيد كاسيلز 
حصة البلدان الفقرية يف الناتج العاملي  (٩)

�يف أواخر التسعينات ... كـان خمـس سـكان العـامل ممـن يعيشـون يف أقـل البلـدان 
دخـال تبلـغ حصتـهم ١ يف املائـة فقـط مـن النـاتج العـــاملي ...� (الصفحــة ٣، والشــكل يف 

الصفحة ٢). 
مع أخذ التفاوت يف مستويات األسعار بني البلـدان يف االعتبـار، تبلـغ احلصـة الـيت  �
ينتجها خمس سكان العامل ممن يعيشـون يف أقـل البلـدان دخـال، مـن النـاتج العـاملي 
ـــذه احلصــة ٣,٦ يف املائــة يف عــام ١٩٩١،  اآلن زهـاء ٤ يف املائـة. وقـد كـانت ه

حسب تقديرات األونكتاد املذكورة أعاله. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
ـــى ٨٦ يف املائــة مــن  إذا كـانت النقطـة (١) تنـاولت اخلُمـس األغـىن الـذي حيصـل عل
الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، فقد تعرضت النقطة السـابقة للخمـس األفقـر الـذي حيصـل فقـط 
ـــا حــدث يف النقطــة ١، وباســتخدام النــاتج احمللــي  علـى ١ يف املائـة مـن النـاتج العـاملي. وكم
اإلمجايل (بدوالرات الواليات املتحدة) لقياس النـاتج، يبلـغ نصيـب اخلُمـس األفقـر مـن النـاتج 

العاملي ١ يف املائة. 
 

السيد كاسيلز 
ويتضح من تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه أن �أقل البلـدان منـوا�، الـيت  �
يعيـش فيـها ١٠ يف املائـة مـن سـكان العـامل تقريبـا (اجلـدول ١٦، الصفحــة ٢٠٠) 
يبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ما يعـادل ١٥,٧ 

يف املائة من املتوسط العاملي لعام ١٩٩٧ (اجلدول ١، الصفحة ١٣٧). 
ويعين هذا أن �اخلُمس األفقر� من سكان العامل ال بد أن يتعدى انتاجـه ٣ يف املائـة  �
ــــن  مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل العــاملي، حــىت وإن كــان ســكان هــذه اموعــة مم

ال يعيشون يف أقل البلدان منوا بذات درجة فقر من يعيشون فيها. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
اسـتخدم السـيد كاسـيلز مـرة أخـرى النـاتج احمللـي اإلمجـايل (مقيسـا بـالدوالر حســب 
تعـادالت القـدرة الشـرائية) يف حسـاباته، بينمـا اسـتخدم مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية النـــاتج 
احمللي اإلمجايل (مقيسـا بـدوالرات الواليـات املتحـدة). وعنـد اسـتخدام النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
(بدوالرات الواليات املتحدة)، ال يدرج عدد كبري من أقل البلدان منوا ضمن اخلُمـس األفقـر. 
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بينمـا تنضـم بعـض البلـدان غـري املصنفـة ضمـن أقـل البلـدان منـوا إىل فئـة اخلُمـس األفقـر. علــى 
سبيل املثال، فإن اهلند، اليت ال تنتمي إىل أقـل البلـدان منـوا، ميثـل عـدد سـكاا أكـثر مـن ثلـث 
سكان اخلُمس األفقر. كمـا ميثـل عـدد سـكان نيجرييـا نسـبة ١٠ يف املائـة أخـرى مـن سـكان 
اخلُمـس األفقـر، وهـي بلـد آخـر غـري مصنـف ضمـن أقـل البلـدان منـوا. ومـن مث فـإن اســتخدام 
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدان منوا، حىت لـو كـان بـدوالرات الواليـات 

املتحدة، لن يكون مناسبا متاما يف مثل هذه احلسابات. 
 

السيد كاسيلز 
الفجوة بني األغنياء والفقراء  (١٠)

�واليـوم بلغـت أوجـه انعـدام املسـاواة يف الدخـل ويف مســـتويات املعيشــة يف العــامل 
أبعادا بشعة. فالفجوة يف نصيـب الفـرد مـن الدخـل (النـاتج القومـي اإلمجـايل) بـني البلـدان 
اليت يعيش فيها أغــىن خمـس مـن سـكان العـامل والبلـدان الـيت يعيـش فيـها أفقـر خمـس مـن 
سكان العامل اتسعت من ٣٠ إىل ١ يف عام ١٩٦٠ وإىل ٦٠ إىل ١ يف عـام ١٩٩٠ مث إىل 

٧٤ إىل ١ يف عام �١٩٩٥ (الصفحة ١٠٤). 
لقـــد أوردت هـــذه االدعـــاءات أوال يف تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعــــام ١٩٩٢،  �

وُدحضت يف تقرير األونكتاد املذكور سابقا. 
وتشـري تقديـرات النـاتج احمللـي اإلمجــايل احلقيقــي (علــى أســاس تعــادالت القــدرة  �
الشرائية) يف أعداد متتابعة من تقرير التنمية البشـرية إىل أن نسـبة اخلُمـس األعلـى 
إىل اخلُمس األدىن، مرتبة حسب متوسطات البلدان، كانت تبلغ حـوايل ١:١٢ يف 

عام ١٩٦٠، و ١:١٨ يف عام ١٩٩٠، و ١:١٦ يف عام ١٩٩٧. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
يعكـس هـذا أيضـا اسـتخدام السـيد كاسـيلز للنـاتج احمللـي اإلمجـايل (بـالدوالر حسـب 
تعادالت القدرة الشرائية) بدال من الناتج احمللي اإلمجـايل (بـدوالرات الواليـات املتحـدة). ومل 
�يدحـض� األونكتـاد بـالطبع حسـابات مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية،  متامـــا كمــا مل يقــره 
منشـور الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة. إـا طـرق خمتلفـة للحســـابات، يصلــح كــل منــها 

ألغراض خمتلفة. 
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السيد كاسيلز 
ويتفـق مجيـع اخلـرباء علـى أن التقديـرات الـيت ال تراعـي االختالفـات يف مســتويات  �
األسـعار ال ميكـن اسـتخدامها بصـورة سـليمة يف مقارنـات �مسـتويات املعيشــة� أو 

�التنمية البشرية�. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
اتفقنـا علـى أن �مسـتويات املعيشـة� ميكـن قياسـها بشـكل أفضـل باســـتخدام النــاتج 
احمللـي اإلمجـايل (بـالدوالر حسـب تعـادالت القـــدرة الشــرائية) بــدال مــن دوالرات الواليــات 
املتحدة، وهي نقطة مت توضيحها يف البيان الذي ألقاه ريتشـارد جـويل أمـام اللجنـة اإلحصائيـة 

(٢ آذار/مارس ٢٠٠٠). 
وبالنسبة ملكتب تقرير التنمية البشرية، فـإن الفجـوة سـواء يف �أوجـه انعـدام املسـاواة 
العاملية� أو يف �مستويات املعيشة� علـى املسـتوى العـاملي ال تـزال هائلـة. وانظـر علـى سـبيل 
املثال تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ حيث عبر عن الفجوات يف معـدالت االسـتهالك بـني 
أغىن البلدان وأفقـر البلـدان بكميـات السـلع املسـتهلكة كعـدد كيلوغرامـات اللحـم املسـتهلك 

مثال. 
 

السيد كاسيلز 
وعلـى أي حـال، فـإن األرقـام الـواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية تتسـم بالتضــارب  �
الداخلـي. فقـد ُذكـر أن نسـبة ٧٤ إىل ١ تتعلـق بعـام ١٩٩٧ يف �العـرض العـــام� 
لتقرير عام ١٩٩٩ (الصفحة ٣)، وبعام ١٩٩٥ يف النص الرئيسي للتقرير نفسـه 
(الصفحـة ١٠٤)؛ يف حـني أنـه يف تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٨، حــددت 

نسبة عام ١٩٩٥ بـ ٨٢ إىل ١. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
هناك خطأ طباعي يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩. حيث إن الســنة املشـار إليـها 
يف الصفحـة ١٠٥ كـان جيـب أن تكتـب ١٩٩٧ ال ١٩٩٥. ومـع ذلـك، فـإن الرقـم املذكـــور 

بالنسبة لعام ١٩٩٥ يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨ صحيح. 
 

السيد كاسيلز 
حالة التنمية البشرية يف أقل البلدان منوا  (١١)

�ويســتمر ميــش أقــل البلــدان منــوا، بــل ويتصــاعد نتيجــــة لألزمـــة اآلســـيوية� 
(الصفحة ١٠٤). 
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لقد كانت هنالك اختالفات واسعة بني أقل البلدان منوا يف معدل تنميتـها البشـرية  �
خالل السنوات األخرية. 

وتشري التقديرات اليت أعدها موظفو صندوق النقد الـدويل ونشـرت يف �مسـتقبل  �
االقتصاد يف العامل�: أيلول/سبتمرب ١٩٩٩، إىل أن نصيب الفرد مـن النـاتج احمللـي 
اإلمجـايل احلقيقـي يف أقـل البلـدان منـــوا كمجموعــة (وهــو منخفــض جــدا بالقيمــة 
املطلقـة) ينمـو بوتـرية أسـرع ممـا هـو عليـه يف �جمموعـة البلـدان الصناعيـة الرئيســية 
السبعة�. وسيكون الوضع كذلــك يف عـام ٢٠٠٠ للسـنة السادسـة علـى التـوايل. 
ومع مراعاة الزيادة يف جمموع سكان أقل البلدان منوا، اليت تقدرهـا األمـم املتحـدة 
ـــا إىل أن  بنسـبة ٢,٥ يف املائـة سـنويا، تشـري تقديـرات صنـدوق النقـد الـدويل ضمن
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف أقل البلدان منـوا قـد زاد يف عـام 
١٩٩٥ بنسـبة ٣,٧ يف املائـة (جمموعـة السـبعة، ١,٦ يف املائـة)؛ ويف عــام ١٩٩٦ 
بنسـبة ٣.١ يف املائـة (جمموعـة الســـبعة، ٢,٣ يف املائــة)؛ ويف عــام ١٩٩٧ بنســبة 
٢,٥ يف املائـة (جمموعـة السـبعة، ٢,٣ يف املائـة)؛ ويف عـام ١٩٩٨ بنســبة ٢,٠ يف 
املائـة (جمموعـــة الســبعة، ١,٧ يف املائــة)؛ ويف عــام ١٩٩٩ بنســبة ٢,٧ يف املائــة 
(جمموعة السبعة، ٢,٠ يف املائة)؛ ويف عــام ٢٠٠٠ بنسـبو ٢,٨ يف املائـة (جمموعـة 

السبعة، ١,٩ يف املائة). 
وتوضـح بيانـات اليونسـكو أن معـدل القيـد اإلمجـايل بـالتعليم، بـني عـــامي ١٩٨٥  �
و ١٩٩٦، يف أقل البلدان منوا قد زاد بنســبة ٤٨ يف املائـة يف املسـتوى األول مـن 
التعليم، وبنسبة ٥٥ يف املائة يف املستوى الثـاين، وبنسـبة ٧٠ يف املائـة يف املسـتوى 

الثالث. (حولية اليونسكو اإلحصائية لعام ١٩٩٨، الصفحات ٢-١٢). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
ويقول تقرير التنمية البشرية، منذ وقت طويل، إن كثـريا مـن البلـدان الفقـرية مهمشـة 
يف االقتصـاد العـاملي. وكثـريا مـــا تســتخدم اإلحصائيــات لتــأكيد هــذه النقطــة. مثــال ذلــك، 
حصص الدخــل الـيت وردت خمططاـا يف النقـاط ١ و ٢ و ٣ مـن هـذه الوثيقـة، أو حقيقـة أن 
دخل الفرد قـد اخنفـض يف ٦٠ بلـدا تقريبـا خـالل الفـترة بـني عـامي ١٩٨٠ و ١٩٩٧ (انظـر 
النقطة ١٠ من هذه الوثيقة)، أو أن نسبة اخلمس األغىن من سكان العامل كانت تشـكل أكـثر 
مـن ٩٠ يف املائـة مـن مسـتعملي اإلنـترنت يف عـــام ١٩٩٧ (تقريــر التنميــة البشــرية ١٩٩٩). 

واألمثلة كثرية. 
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ـــب الفــرد يف  وبينمـا يستشـهد السـيد كاسـيلز بالزيـادات الـيت حدثـت مؤخـرا يف نصي
النـاتج احمللـي اإلمجـايل ألقـل البلـدان منـوا ككـل (وكذلـك نسـبة القيـد)، فـإن هـذا ال يدحـــض 
الصورة العامة لتهميش العديد من البلدان الفقرية. واملؤسف أن منشور صنـدوق النقـد الـدويل 
املشـار إليـه (مسـتقبل االقتصـاد يف العـامل: تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩) ال يـــورد مســتويات 
نصيـب الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل، بـل يـورد معـدالت النمـو فقـط. إال أن دراسـة احلالــة 
االقتصادية واالجتماعية يف العامل، الـيت تصدرهـا األمـم املتحـدة (الصفحـات ٢٦١-٢٦٤ مـن 
النص االنكليزي) تطــرح أرقامـا شـبيهة بأرقـام الصنـدوق، تبـني أن معـدالت النمـو يف نصيـب 
الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، يف عـام ١٩٩٨، بلـغ ٢,٨ يف املائـة ألقـل البلـدان منـوا 
و ٢ يف املائـة �القتصاداـا املتقدمـة النمـو�. وبتطبيـق هـذه املعـدالت علـى معدالـا لنصيـــب 
الفـرد يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي لعـام ١٩٩٨ (بسـعر الـدوالر يف عـام ١٩٩٣) البــالغ 
٢٥٨ دوالرا ألقل البلدان منـوا، و ٦٤٩ ٢٥ دوالرا لالقتصـادات املتقدمـة النمـو، تكـون أقـل 

البلدان منوا يف حاجة إىل حوايل ٦٠٠ سنة لتلحق بالركب. 
وجتدر أيضا مالحظة أننا لسنا وحدنا فيما يتعلق بآرائنا اخلاصة بالتهميش: 

تنعـم أفريقيـا حاليـا بانتعـاش جـاء بعـد عقديـن مـن التدهـور االقتصـادي شـــبه 
املستمر، بيد أنه حىت إذا أمكن اإلبقاء يف العقد املقبل على النمو الذي حققتـه أفريقيـا 
جنوب الصحراء خالل األعوام الثالثة املاضية، فإن ذلـك لـن يعكـس مسـار التـهميش 
الـذي تتعـرض لـه املنطقـة. ولـن يفعـل شـيئا يعتـد بـه خبـالف تعويــض الــتراجع الــذي 
حـدث خـالل العقديـن املـاضيني. روبـتر ريكوبـريو، األمـــني العــام لألونكتــاد، تقريــر 

التجارة والتنمية لعام ١٩٩٨ (الصفحة ٣٣). 
ويستند القول بأن التهميش �تسارع بسبب األزمـات اآلسـيوية� إىل النظريـة القائلـة 
بأن األزمة اآلسيوية ســتؤدي إىل هبـوط يف التجـارة العامليـة يقـود إىل تدهـور معـدالت التبـادل 
التجاري بالنسبة لكثري من البلدان الفقرية. وقد ورد جممل هذا القـول يف الفصـل ١ (الصفحـة 
ـــة لعــام  ٤١)، مـع بعـض أمثلـة إحصائيـة، تضمنـت بيانـات مسـتقاة مـن تقريـر التجـارة والتنمي
١٩٩٨، الصادر عن األونكتاد (الصفحـات ٥٧-٦٣ - ذكـرت أيضـا يف النقطـة ٨ مـن هـذه 
الوثيقة). وأورد األونكتاد جممال لآلثـار الـيت سـتترتب علـى اهلبـوط املتوقـع يف التجـارة العامليـة 
عرب ما سيكون له من أثر علـى أسـعار الصـادرات وعائداـا، وعلـى النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف 
اية املطاف. وتشري التوقعات إىل أن الضرر األكرب سيلحق مبنتجـي املـواد األوليـة وبقطاعـات 

التصدير الكبرية بالنسبة إىل حجم االقتصاد. 
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وقد أثبتت األيام أن األزمة اآلسيوية كانت أقل خطورة من تنبؤات ذلـك الوقـت، يف 
كثري من جوانبها. وقد طُبع املنشور الذي استشهد به السـيد كاسـيلز متـأخرا حبيـث مل يتيسـر 
تضمينه يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، الذي كان آخر موعـد إلدخـال التغيـريات عليـه 

هو آذار/مارس ١٩٩٩. 
وعلـى كـل حـال، فقـط ذكـرت اجلملـة الـيت استشـهد ـا السـيد كاسـيلز مـــن تقريــر 
التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ احلقائق واألضرار، ومل تذكر معها يف الوقت ذاته مـا يسـندها مـن 
براهني إحصائية. وورد هذا القول مع حتليـالت أخـرى لألزمـة اآلسـيوية يف الفصـل ١، الـذي 
يعرض براهني إحصائية. ويف حني استند هذا القول إىل التحليـالت الـواردة يف الفصـل ١ فقـد 
كانت تلك التحليالت على حنو مناسب أقل تأكيدا بكثري بشــأن التعقيـدات واآلثـار املتنبـأ ـا 

لألزمة اآلسيوية. 
 

السيد كاسيلز: 
معدل منو الناتج من أقل البلدان منوا  - ١٢

اخنفض متوسط نصيب الفرد من النـاتج احمللـي اإلمجـايل ألقـل البلـدان منـوا (بسـعر 
دوالر الواليــات املتحــدة يف عــام ١٩٨٧) مــن ٢٧٧ دوالرا يف عــــام ١٩٩٠ إىل ٢٤٥ 

دوالرا يف عام ١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
هذه األرقام ال ميكن التوفيق بينـها وبـني تقديـرات البنـك الـدويل أو بيانـات نشـرة  �
مستقبل االقتصاد يف العامل الصادرة عـن صنـدوق النقـد الـدويل، الـيت تشـري ضمنـاً 
إىل أن نصيــب الفــرد مــن النــاتج احمللــي اإلمجــــايل احلقيقـــي ألقـــل البلـــدان منـــوًا 

كمجموعة قد زاد بنسبة أكثر من ١٠ يف املائة بني عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. 
ويرجع االخنفاض خالل التسـعينات املبـني يف تقريـر التنميـة البشـري لعـام ١٩٩٩  �
ــــتبعد حســـابه  إىل أن مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية مل يقــارن املثــل بــاملثل. ويس
للمتوسط لعام ١٩٩٧ بلدًا رئيسياً من أقل البلدان منـوا (السـودان) أدرج يف عـام 
١٩٩٠. حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف السـودان 
أكثر من ثالثة أمثال املتوسـط ألقـل البلـدان منـوًا يف عـام ١٩٩٧ (البنـك الـدويل، 
مؤشرات التنمية العاملية لعام ١٩٩٩، اجلــدول ٤-١)، وميثـل اسـتبعاد هـذا البلـد 

يف عام ١٩٩٧ مقارنة خاطئة. 
وباسـتخدام بيانـات تقريـر التنميـة البشـرية نفسـه، فـإن متوسـط نصيـب الفـرد مــن  �
الناتج احمللي اإلمجايل يف الـ ٣٠ بلدًا من أقل البلدان منوًا اليت ترد تقديــرات النـاتج 
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احمللـي اإلمجـايل اخلاصـة ـا لكـل مـن عـــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ يف اجلــدول ٦ مــن 
تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ قــد زاد علــى ٢٢٧ دوالرًا مــــن دوالرات 
الواليــات املتحــدة يف عــام ١٩٩٧. وزاد املتوســـط هلـــذه البلـــدان باإلضافـــة إىل 
السـودان (باسـتخدام تقديـرات تقريـر التنميـة البشـرية لنصيـب الفـرد مـــن النــاتج 
احمللـي اإلمجـايل هلـذا البلـد وتقديـرات البنـك الـدويل لزيادتـه) مــن ٢٧٠ دوالرًا يف 
عــام ١٩٩٠ إىل ٢٩٧ دوالرًا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف عـــام ١٩٩٧ 
(وهــو مــا يتفــق مــع الزيــادة البالغــة ١٠ يف املائــة املتضمنــة يف تقديــرات نشــــرة 

�مستقبل االقتصاد يف العامل�). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
يشري السيد كاسيلز إىل جماميع أنصبة الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل ألقـل البلـدان منـوا 
ـــص.  الــواردة يف أســفل اجلــدول ٦. ومل تســتخدم هــذه اــاميع يف اســتخالص نتــائج يف الن
واحلقيقـة أنـه جيـب جتنـب إجـراء أي تقييمـات لالجتاهـــات اســتنادا إىل هــذه اــاميع، وذلــك 
بالتحديد أن هناك بيانات بالنسبة لعام ١٩٩٩ لعدد من البلدان أكـثر مـن عـدد البلـدان املتـاح 

عنها بيانات بالنسبة لعام ١٩٩٧، كما يبني اجلدول ويوضح السيد كاسيلز. 
وبالرغم من أنه يتضح من مضمون اجلدول أن البيانات املتعلقة بسـنوات خمتلفـة تشـري 
إىل جمموعـات خمتلفـة مـن البلـدان، فقـد كـان ميكـن تضمـني هـذه املعلومـة بصـــورة أوضــح يف 
ـــتخدام تقديــرات (غــري مدرجــة)  حاشـية تفاديـا للبـس، واحلـل املفضـل هـو وضـع جمـاميع باس
للبيانات غري املتاحة. ويتعـاون تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ٢٠٠٠ مـع البنـك الـدويل (مصـدر 
بيانـات النـاتج احمللـي اإلمجـايل) يف توفـري جمـاميع تشـتمل علـــى تقديــرات لبنــود البيانــات غــري 

املتاحة. 
 

السيد كاسيلز: 
معدل منو الناتج يف �جنوب آسيا�  - ١٣

ـــوب آســيا� مــن  اخنفـض متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف �جن
٤٦٣ دوالرًا يف عـام ١٩٩٠ إىل ٤٣٢ دوالرًا مـــن دوالرات الواليــات املتحــدة يف عــام 

١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
من الواضح أن هذه املقارنة خاطئـة، ألن كـل بلـدان �جنـوب آسـيا� الـيت ُأوردت  �
ـــة لعــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ يف اجلــدول ٦ (أي بنغالديــش واهلنــد  هلـا أرقـام مقارن
ونيبال وباكستان وسري النكا) تعكس زيادات يف نصيب الفرد من النـاتج احمللـي 
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اإلمجايل خالل هذه الفترة. والبلد الرئيسي الوحيد الذي مل تورد أرقام ختصـه لعـام 
١٩٩٧ (إيران) زاد أيضاً نصيب الفرد من ناجته احمللي اإلمجايل خالل هـذه الفـترة 
(صنـدوق النقـد الـدويل: مسـتقبل �االقتصـاد يف العـامل�: عـدد أيـار/مـــايو ١٩٩٩، 

الصفحة ١٥٣). وال ميكن أن يكون متوسط ستة أرقام موجبة رقماً سالباً. 
والسبب يف خطأ تقرير التنمية البشرية لعـام ١٩٩٩ مـرة أخـرى هـو عـدم مقارنـة  �
املثل باملثل: حيـث يشـمل متوسـط عـام ١٩٩٠ إيـران، وال يشـملها متوسـط عـام 
١٩٩٧. ومبـا أن متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف هـــذا البلــد 
أعلـى كثـريًا ممـا هـو عليـه يف البلـدان األخـرى (خاصـــة علــى أســاس حتويــل ســعر 
الصــرف لعــام ١٩٨٧ الــذي اســتخدمه مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية)، فــــإن 

استبعاده يف عام ١٩٩٧ يقلل املتوسط لذلك العام ويبطل املقارنة. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
هذه هي نفس املسألة املشار إليها يف النقطة ٥، لكن مع اإلشـارة إىل منطقـة �جنـوب 
آسيا�. ومرة أخرى هذه األرقام ال تظهر إال يف ااميع، وال تسـتخدم السـتخالص نتـائج مـن 

قبل مكتب تقرير التنمية البشرية. 
 

السيد كاسيلز: 
معدل النمو يف الناتج يف �جنوب آسيا (باستثناء اهلند)�  - ١٤

اخنفض متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل يف �جنـوب آسـيا (باسـتثناء 
اهلنـد)� مـن ٧٠٩ دوالرات إىل ٣٢٧ دوالرًا مـن دوالرات الواليـات املتحـدة بـني عـــامي 

١٩٩٠ و١٩٩٧ (اجلدول ٦، الصفحة ١٥٤). 
من بني أكثر من ١٣٠ بلدًا وردت أرقام مقارنة ختصـها يف اجلـدول ٦، مل يتعـرض  �
أي منها الخنفاض نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجـايل فيـها مبعـدل النصـف بـني 
عامي ١٩٩٠ و١٩٩٧. وبالتايل فـإن هـذا االخنفـاض اهلـائل ليـس مـن املمكـن أن 
يكـون قـد حـدث يف جمموعـة بلـدان يبلـغ عـدد سـكاا جمتمعـة حنـــو ٤٠٠ مليــون 

نسمة. 
واحلقيقـة، إن التغيـريات يف متوسـط نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـــايل بــني  �
عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ يف بلــدان جنــوب آســيا باســتثناء اهلنــد الـــيت وردت يف 
اجلــدول هــي كمــا يلــي: بنغالديــش، +٢٢ يف املائــة؛ وملديــــف، ١٤ يف املائـــة؛ 
ونيبال، ١٨ يف املائة؛ وباكستان، +١٥ يف املائة؛ وسري النكا، +٢٦ يف املائة. 
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ــران  ومـرة أخـرى، حيـدث اخلطـأ بسـبب عـدم مقارنـة املثـل بـاملثل: فقـد أدرجـت إي �
ضمن متوسط عام ١٩٩٠، واستبعدت من متوسط عام ١٩٩٧. 

 
رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 

هذه هي املسألة نفسها املشار إليها يف النقطتني ٥ و ٦، لكــن مـع اإلشـارة إىل منطقـة 
�جنوب آسيا (باستثناء اهلند)�. ومرة ثانية مل يستخلص مكتب تقرير التنمية البشرية أية نتـائج 

باستخدام هذه ااميع. 
 

السيد كاسيلز: 
أثر األزمة املالية اآلسيوية على البلدان األخرى  - ٨

�ورمبا ينخفض الناتج احمللي اإلمجايل لكـل مـن [أنغـوال والكويـت] بنسـبة تـتراوح 
بـني ١٤ و١٨ يف املائـة [يف عـــام ١٩٩٨]… ومــن املمكــن أن تتوقــع زامبيــا … حــدوث 

اخنفاض يف ناجتها احمللي اإلمجايل قدره ٩ يف املائة [يف عام ١٩٩٨]، (الصفحة ٤١). 
هذه التقديرات، اليت وردت يف منشور صدر يف متوز/يوليه ١٩٩٩، وردت أيضـاً  �
يف اجلدول ١-٣ املعنون �األزمة اآلسيوية تلحق أضرارًا باقتصادات بعيدة وأنــاس 

بعيدين� (الصفحة ٤٢). 
واحلقيقـة أن هـذه االخنفاضـات مل حتـدث، وذلـك وفقـاً ملـا أوردتـه �نشـرة مســتقبل  �
االقتصاد يف العامل� اليت يصدرها صندوق النقـد الـدويل: عـدد أيـار/مـايو ١٩٩٩، 

الصادر يف ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
وورد يف تقديـرات تقريـر التنميـة البشـــرية لعــام ١٩٩٩ أن أنغــوال وفــرتويال قــد  �
تعرضتا الخنفاض يف ناجتهما احمللي اإلمجايل يف عام ١٩٩٨ بلـغ قـدره ١٨ يف املائـة 
و٦ يف املائة على التوايل: وال تعرض تقديرات صنـدوق النقـد الـدويل املنشـورة يف 
نيسـان/أبريـل عـام ١٩٩٩ أي اخنفـــاض البتــة. وورد يف تقديــرات تقريــر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩، أن الناتج احمللي اإلمجـايل لغـابون ونيجرييـا ومنغوليـا وشـيلي 
قد اخنفض يف عام ١٩٩٨ بنسبة ١٣ يف املائة، و٤ يف املائـة، و٦ يف املائـة، و٣ يف 
املائة على التوايل: ووفقاً ملا أورده موظفو صندوق النقد الـدويل فقـد كـانت هنـاك 
زيادات تبلغ ٢-٤ يف املائة يف مجيع هذه البلدان. ويقارن االخنفاض املقدر يف كـل 
من الكويت وزامبيا املبني يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وقـدره ١٤ يف 
املائـة و٩ يف املائـة علـى التـوايل، باخنفـاض مقـدر ال يبلـغ سـوى ٢ يف املائـة حســب 

تقديرات صندوق النقد الدويل. 
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رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
ـــر قــد  صـدر تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ يف منتصـف متـوز/يوليـه وكـان التقري
ذهـب إىل الطباعـة يف أواخـر آذار/مـارس. وهلـــذا الســبب مل يتســن اســتخدام أيــة منشــورات 
أصبحت متاحة ملكتب تقرير التنمية البشرية بعـد آذار/مـارس، مثـل نشـرة �مسـتقبل االقتصـاد 
يف العامل�: عدد أيار/مايو ١٩٩٩، الصادرة عن صندوق النقد الدويل. وجيدر تذكر أنـه وقـت 
كان تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ يف طور اإلعداد مل تكن األزمـة املاليـة لشـرق آسـيا قـد 
انتهت بعد، كما كـان هنـاك نقـاش حـي عـن انتقـال آثارهـا املعديـة إىل منـاطق أخـرى، وعـن 
النتائج الطويلة األجل لألزمة على االقتصاد العاملي. وكانت منظمات عديدة تصـدر تقديـرات 
وتوقعات يتم تنقيحـها بصـورة متكـررة. ومـن املسـائل اهلامـة الـيت مل حتـظ سـوى بـالقليل مـن 
االهتمام، األثر الذي قد يقع على بلـدان أخـرى غـري متـأثرة مباشـرة بالتدفقـات املاليـة، لكنـها 
ستضار بالرغم من ذلك. ومـن املـهم اإلشـارة إىل أن التدفقـات املاليـة الدوليـة مل متثـل شـواغل 
لدى �كبار الالعبني� فقط، بـل ولـدى مجيـع البلـدان. لـذا أشـار تقريـر التنميـة البشـرية إىل مـا 
ميكـن أن يـترتب مـن نتـائج بالنسـبة للبلـدان األشـد فقـرا، وأورد بيانـــات مــن دراســة أجراهــا 
األونكتـاد، ونشـرت يف تقريـر التجـارة والتنميـة لعـام ١٩٩٨، الـذي صـدر قبـل ذلـك بأشـــهر 
ـــني تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ بوضــوح أن تلــك البيانــات كــانت مبثابــة  قليلـة. وب

إسقاطات. 
ـــرور الوقــت وفيمــا بــني  وينعكـس أيضـا تبـاين اآلثـار املقـدرة لألزمـة اآلسـيوية مـع م
املنشورات يف منشور صنـدوق النقـد الـدويل الـذي أشـار إليـه السـيد كاسـيلز (صنـدوق النقـد 

الدويل، مستقبل االقتصاد يف العامل: عدد أيار/مايو ١٩٩٩، الصفحة ز، حيث جاء فيه: 
�أخــذ بعــدد مــن االفتراضــات يف وضــــع اإلســـقاطات الـــواردة يف منشـــور 
ــــها  �مســتقبل االقتصــاد يف العــامل� … وهــي، بــالطبع، افتراضــات عمليــة أكــثر من
تنبؤات، ويضيف طابع عدم اليقني الـذي أحـاط ـا إىل هـامش اخلطـأ الـذي سـيكون 

على أي حال موجودا يف اإلسقاطات�. 
 

السيد كاسيلز 
النمو يف نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل يف التسعينات  - ٩

�خـالل الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٧ ارتفـع نصيـب الفـرد مـن النـاتج احمللـــي اإلمجــايل 
احلقيقي [للعامل كله] مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط أكثر من ١ يف املائة� (الصفحة ٢٢). 
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وهذا تقدير يقل عن الواقع بشكل مفرط. فقد زاد نصيب الفرد من الناتج احمللـي  �
اإلمجايل احلقيقي للعامل بأمجعه مبعدل سنوي قـدره ٢,٢ يف املائـة بـني عـامي ١٩٩٠ 
و١٩٩٧ (صنـــدوق النقـــد الـــدويل، �مســـتقبل االقتصـــــاد يف العــــامل�: تشــــرين 
األول/أكتوبر ١٩٩٩، الصفحة ١٥٨ وتقديرات شعبة السكان باألمم املتحدة). 

 
رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 

مثة اختالفات يف املصادر الرئيسية للبيانات عن الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل. 
ويبني مصدر صندوق النقد الدويل املذكـور أن النـاتج العـاملي (النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
احلقيقي) زاد مبعدل بلغ يف املتوسط ٣,٣ يف املائــة بـني عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٧ (ومل تتـح أي 
بيانات سنوية بالنسبة لعام ١٩٩٠). وكان املتوسط السنوي لنمو السكان خـالل الفـترة ذاـا 
على الصعيد العاملي هو ١,٣ يف املائة (تقديرات شعبة السكان باألمم املتحدة. مالحظة: وقـد 
ال متثل هذه التقديرات اموعة ذاا من البلدان). وذلك يعين بلوغ معدل منو سنوي لنصيـب 

الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي متوسطه ٢,٠ يف املائة. 
غري أن مثة مصارد أخرى تعطي نتائج خمتلفة. 

فـالقرص احلاسـويب املدمـج (CD-ROM) املعنـون مؤشـرات التنميـــة يف العــامل  (١)
لعام ١٩٩٩ الصادر عن البنك الدويل يبني معدال سـنويا لنمـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي 
قدره ٢,٤ يف املائة يف كــل سـنة بـني عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧، ومنـوا يف السـكان بنسـبة ١,٥ 
ـــي  يف املائـة خـالل الفـترة ذاـا؛ ومعـىن ذلـك أن النمـو السـنوي لنصيـب الفـرد مـن النـاتج احملل

اإلمجايل احلقيقي بلغ يف املتوسط ٠,٩ يف املائة. 
أما دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعيـة يف العـامل لعـام ١٩٩٩ الصـادر عـن  (٢)
األمم املتحدة فإا تبني معدل النمو السنوي للناتج العـاملي مبـا متوسـطه ٢,٤ يف املائـة بالنسـبة 
ــــة  للفــترة ١٩٩١-١٩٩٨، وهــي زيــادة مبقــدار ٣ يف املائــة (الصفحــة ٤) اســتنادا إىل طريق
التحويـل بـالدوالر حسـب تعـادالت القـدرة الشـــرائية. واســتنادا إىل تقديراــا لنمــو الســكان 
خالل الفترة ذاا وتبلغ ١,٤ يف املائة (الصفحة ٢٦١)، تبلغ معدالت النمـو السـنوية لنصيـب 
الفـرد مـن النـاتج احمللـــي االمجــايل احلقيقــي يف املتوســط ١,٠ يف املائــة و ١,٦ يف املائــة علــى 
التوايل. (مالحظة: اسـتخدمت الفـترة ١٩٩١-١٩٩٨ عوضـا عـن الفـترة ١٩٩٠-١٩٩٧ إذ 

أن هذه الفترة هي اليت عرض منشور األمم املتحدة البيانات ذات الصلة ا). 
ــــة، واختـــالف  وبــالنظر إىل تنــوع التقديــرات املختلفــة املســتمدة مــن مصــادر خمتلف
جمموعات البلدان اليت ميكن أن تشكل �العامل�، فإن قـول تقريـر التنميـة البشـرية بـأن نصيـب 



7600-78108

E/CN.3/2001/18

الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ازداد على الصعيـد العـاملي �أكـثر مـن ١ يف املائــــــة� 
ال يبدو وكأنه يتناىف مع األدلة اإلحصائية غري األكيدة. 

بلـغ متوسـط معـدل النمـو السـنوي يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي يف �البلــدان  �
النامية� (حسب تعريف صندوق النقد الدويل)، واليت يعيــش فيـها ٧٧,٥ يف املائـة 
مـن ســـكان العــامل، ٤,٣ يف املائــة بــني عــامي ١٩٩٠ و١٩٩٧ (صنــدوق النقــد 
الـدويل، املرجـع السـابق ذكـــره، الصفحــة ١٥٨)، مقارنــة مبعــدل يبلــغ متوســطه 
حــوايل ١ يف املائــة ســنوياً هلــذه البلــدان خــالل ال١٧٠ عامــاً املاضيــة (أغنـــوس 
ماديسون، �التقدم االقتصادي: نصف القرن األخري مـن منظـور تـارخيي� نشـر يف: 
حقـائق وأوهـام التنميـة البشـرية، أكادمييـة العلـوم االجتماعيـة يف أسـتراليا، سلســلة 

الورقات املومسية ا/٢٠٠٠). 
حديثنا هنا هـو بشـأن املتوسـط العـاملي. وبيـد أنـه قـد تكـون مثـة اختالفـات كبـرية يف 
عناصر هذا املتوسط، فإنه يظل متوسطا صحيحا ككل. وعالوة علـى ذلـك، سـتتفاوت أيضـا 
األرقام بالنسبة للبلدان النامية تفاوتا واضحا حبسب املصـدر (فعلـى سـبيل املثـال، تبـني دراسـة 
احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعـام ١٩٩٩ متوسـط النمـو السـنوي يف نصيـب الفـرد 
من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بـني عـامي ١٩٩١ و ١٩٩٨ بأنـه ٣,٦ يف املائـة بالنسبـــــــة 

لـ �االقتصادات النامية� الواردة فيها). 
وليــس مــن الواضــح الســبب الــذي حــدا بالســيد كاســيلز إىل االقتبــاس مــن ورقـــة 

ماديسون. ومل تتح هذه الورقة ملكتب تقرير التنمية البشرية. 
 

السيد كاسيلز 
النمو يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وشرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة  - ١٠

ــارك  �فسـتون بلـدًا كـانت تـزداد فقـرًا بـاطراد منـذ عـام �١٩٨٠ (تصديـر بقلـم م
مالوك براون، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصفحة هـ). 

يبدو أن مدير الربنامج قد أساء تفسـري العبـارة الـواردة يف مـنت التقريـر القائلـة إنـه  �
�فيمـا يتعلـق بــ ٥٩ بلـدًا – معظمـها يف أفريقيـا جنـوب الصحــراء وشــرق أوروبــا 
ورابطة الدول املستقلة – فقد اخنفـض نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي اإلمجـايل� 

(الصفحة ٣١). 
تشري هذه العبـارة إىل صـايف التغيـري خـالل الفـترة ١٩٨٠-١٩٩٦ بأكملـها: وال  �
ميكـن اسـتنتاج أن مجيـع هـذه البلـدان �تـزداد فقـرًا بـاطراد� خـالل الفـترة. وعلــى 
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العكس، فإن نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجــايل هلـذه البلـدان قـد زاد خـالل 
فـترات تبلــغ ٥ أو ٧ ســنوات بــني عــامي ١٩٨٠ و١٩٩٧ (اجلــدول ٦)، وزاد 
نصيـب الفـرد مـن النـاتج القومـي اإلمجـــايل ملعظمــها بــني عــامي ١٩٩٥ و١٩٩٨ 
ـــد الــدويل، �مســتقبل االقتصــاد يف العــامل�: تشــرين األول/أكتوبــر  (صنـدوق النق

١٩٩٩، الصفحات ١٦٩-١٧٩). 
ـــب الفــرد مــن  وحسـب تقديـرات موظفـي صنـدوق النقـد الـدويل هـذه، فـإن نصي �
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف ٢١ بلـدًا مـن �البلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة� 
البالغ عددها ٢٧، و٣٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى الــ ٤٤، قـد 

زاد خالل الفترة ١٩٩٥-١٩٩٨ (الصفحتان ١٧٦ و١٧٩). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
إن عبارة �باطراد� تشكل خطأ واضحـا. إال أن إشـارة السـيد مـالوك بـراون كـانت 

أكرب بكثري من هذه العبارة وحدها، وجيدر التأكيد على جممل سياق عباراته: 
ـــه متامــا مــع واضعــي التقريــر [فيمــا يتعلــق بــالدور التمكيــين  �ومـا اتفـق في
لألسواق] هو أن هذا التمكني كـان متفاوتـا – حبيـث تـرك بلدانـا ومنـاطق ومجاعـات 
إثنية ودينية وطبقات وقطاعـات اقتصاديـة ضحايـا ملزيـد مـن انعـدام املسـاواة. فسـتون 

بلدا كانت تزداد فقرا باطراد منذ عام �١٩٨٠. 
ويف حني أن عبارة �باطراد� عبارة غري صحيحـة، فـإن اجلملـة تشـري إىل نقطـة هامـة 
ـــاتج  كثـريا مـا يتـم إغفاهلـا. فكـون حـوايل ٦٠ بلـدا قـد بلغـت معـدالت لنصيـب الفـرد مـن الن
القومي اإلمجايل أقل من معدالا قبل ١٧ سنة هـو أمـر يف غايـة األمهيـة. وال بـد أن يؤخـذ يف 

االعتبار أن هذه النسب تشكل اخنفاضا من مستويات أولية متدنية أصال. 
وكما أوضح السـيد كاسـيلز، فـإن املناقشـة املسـتفيضة الـواردة يف نـص تقريـر التنميـة 

البشرية لعام ١٩٩٩ (الصفحة ٣١) ال تقول ذلك القول. 
 

السيد كاسيلز: 
العمر املتوقع يف البلدان املتأثرة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  - ١١

�ويتوقع فقدان ١٧ عاما من العمـر املتوقـع لتسـعة بلـدان يف أفريقيـا يبلـغ 
فيها شيوع فريوس نقـص املناعـة البشـرية ١٠ يف املائـة أو أكـثر مـن ذلـك – وهـي 
بوتسوانا وجنوب أفريقيا وروانـدا وزامبيـا وزمبـابوي وكينيـا ومـالوي وموزامبيـق 

وناميبيا – حبيث يصل إىل ٤٩ عاما حبلول سنة ٢٠١٠…� (الصفحة ٤٢). 
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توحي العبارة بأن متوسط العمـر املتوقـع يف البلـدان قـد بلـغ ٦٦ عامـا (٤٩+١٧  �
عاما) قبل تفشي الوباء. 

وحسـب تقديـرات شـعبة السـكان بـاألمم املتحـدة (التوقعـات الســـكانية يف العــامل:  �
تنقيح عام ١٩٩٨)، مل حيقق أي من هذه البلدان عمرا متوقعا يزيد متوسـطه علـى 

٦١ عاما، وأعلى متوسط حقق يف معظمها كان أقل من ذلك بكثري. 
وال يعـين ذلـك إنكـار اخلطـورة البالغـة هلـذا الوبـاء، وال أمهيـة اخلسـارة يف متوســط  �

العمر املتوقع حسب توقعات األمم املتحدة. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
أصاب تقرير التنمية البشرية عندما اقتبس مـن �التوقعـات السـكانية يف العـامل: تنقيـح 
عام ١٩٩٨، الد األول� (شعبة السكان باألمم املتحدة، ١٩٩٩. الصفحة ٤) ما مفـاده أن 
متوسط العمر املتوقـع سـينخفض مبقـدار ١٧ عامـا بالنسـبة هلـذه البلـدان. لكـن اخلطـأ متثـل يف 
القول بأن متوسط العمر املتوقع سيبلغ ٤٧ عاما (وليس ٤٩ عاما كمـا ذكـر السـيد كاسـيلز) 
حبلول سنة ٢٠١٠. ويف حقيقة األمر، إن متوسط العمـر املتوقـع املقـدر بــ ٤٧ عامـا يشـري إىل 
الفترة السابقة ١٩٩٥-٢٠٠٠، وإىل مجيع البلدان الـ ٢٩ اليت تأثرت تقديرات متوسط العمـر 

املتوقع فيها بوباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
ـــه األخــرية، فــإن النتيجــة املســتنبطة مــن هــذه  وكمـا أوضـح السـيد كاسـيلز يف نقطت
البيانات وهي خطورة وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز، ال تتغـري باخلطـأ املتمثـل يف 

جعل متوسط العمر املتوقع ٤٧ عاما. 
 

السيد كاسيلز: 
عدد اإلناث الالئي ال يتوقع أن يعشن حىت سن األربعني  - ١٢

�ال يتوقــع لقرابــة ٣٤٠ مليــون امــرأة أن يعشــــن إىل أن يبلغـــن ســـن األربعـــني� 
(الصفحة ٢٢). 

تقدر شعبة السكان يف األمم املتحدة أنه من بني ٠٢٠ ٣ مليون امـرأة يف العـامل يف  �
منتصف عام ٢٠٠٠، هنـاك ٢٨٠ ٢ مليـون يقـل عمرهـن عـن ٤٠ عامـا (األمـم 

املتحدة، التوقعات السكانية يف العامل: تنقيح عام ١٩٩٨، الصفحة ١١). 
ومن بني هؤالء الـ ٢٨٠ ٢ مليونا، يتوقـع ألكـثر مـن ٢٠٠ ٢ مليـون (٩٦,٥ يف  �
املائة من اموع) أن يعشن حىت سن األربعني (أجري هذا احلسـاب بـأخذ جممـوع 
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العـدد املتوقـع لإلنـاث الالئـي يف سـن ٤—٤٤ سـنة يف عــام ٢٠٤٠، و ٣٥-٣٩ 
سـنة يف عـام ٢٠٣٥ و ٣٠-٣٤ ســـنة يف عــام ٢٠٣٠، وهكــذا). ولذلــك فــإن 
عدد النســــاء الاليت ال يتوقع أن يعشن حىت سن األربعني، حسب تقديرات األمـم 

املتحدة، هو أقل من ٨٠ مليونا وليس ٣٤٠ مليونا. 
ورمبا يعزى اخلطأ يف نص تقرير التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ إىل العنـوان اخلـاطئ  �
للعمود الوارد يف اجلـدول ٤: (�األشـخاص الذيـن ال يتوقـع أن يعيشـوا حـىت سـن 
األربعني (كنسبة مئوية من جمموع السكان�). وقد أدى ذلك بواضعي التقريـر إىل 
تطبيق نسبة غري الباقني على قيـد احليـاة حـىت سـن األربعـني يف �العـامل� (١٢,٥ يف 

املائة) على عدد اإلناث بكامله. 
ويف احلقيقـة، إن احتمـال الوفـاة قبـل بلـوغ سـن اخلامسـة يف العـامل كلـه، لكـل مــن  �
الذكور واإلناث، تبلغ نسبته ٨,٣ يف املائـة (منظمـة الصحـة العامليـة، تقريـر احلالـة 
الصحية يف العامل لعام ١٩٩٠، الصفحة ٩٠). ولذلك فإن نسبة غري البـاقني علـى 
احليـاة البالغـة ١٢,٥ يف املائـة مـــن ســن صفــر إىل ٤٠ الــواردة يف تقريــر التنميــة 

البشرية تنطوي على احتمال كبري جدا للبقاء من سن ٥ إىل سن٤٠. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
الرقـم الـذي اقتبـس يف تقريـــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ هــو مبثابــة ســوء تفســري 
للمتغري. وكما أوضح السيد كاسيلز، أسيئت تسمية هـذا املتغـري وطبـق بصـورة غـري صحيحـة 
على سكان العامل (يف هـذه احلالـة عـدد اإلنـاث مـن السـكان). ويف احلقيقـة، ميثـل هـذا املتغـري 
احتمال أال يعيش شخص ولد اليوم حىت يبلغ سن األربعني، شريطة أن تكـون أمنـاط الوفيـات 
املتصلة باألعمار هـي السـائدة. وهـو مقيـاس مركـب وال ميكـن تطبيقـه مباشـرة علـى السـكان 

الستخالص تقديرات صحيحة لعدد األشخاص الذين سيتوفون بني سن الصفر و سن ٤٠. 
وميكن أن يتم تقدير عدد األشخاص الذين سيتوفون قبل بلوغ سن األربعــني مـن بـني 
أولئك الذي تقــل أعمـارهم عـن أربعـني سـنة اليـوم عـن طريـق حسـاب أعـداد الذيـن سـيبقون 
علـــى قيـــــــد احليــــــاة مـن كـل فئـة عمريـة (أي صفـر – ٤، و ٥ – ٩، و ١٠ – ١٤، و …، 
و ٣٥- ٣٩) إىل أن يبلغـوا الفئـة العمريـة ٤٠ – ٤٤، وذلـك علـى أسـاس معـدالت الوفيـــات 
املختلفة اخلاصة بكـل سـن، وهـي املعـدالت املتوقعـة بالنسـبة للسـنوات املقبلـة. ويعـين هـذا أن 
عـدد اإلنـاث يف الفئـة العمريـة صفـر – ٤ يف منتصـف عـام ٢٠٠٠ ينبغـي أن يقـارن مـع عـــدد 
– ٤٤ يف عـام ٢٠٤٠؛ وينبغـــي مقارنــة عــدد اإلنــاث يف الفئــة  اإلنـاث يف الفئـة العمريـة ٤٠ 
العمرية ٥ – ٩ مع عدد اإلناث يف الفئة العمرية ٤٠ – ٤٤ يف عام ٢٠٣٥، وهكذا دواليـك. 



8000-78108

E/CN.3/2001/18

وسيكون حينئذ من املناسب مجع أعداد النساء يف الفئـة العمريـة ٤٠ – ٤٤ بالنسـبة للسـنوات 
ـــها  ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ و ٢٠١٥ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢٥ و ٢٠٣٠ و ٢٠٣٥ و ٢٠٤٠، ومقارنت

مع جمموع عدد اإلناث الالئي يف سن صفر - ٤٠ يف عام ٢٠٠٠. 
ويبدو أن هذا هـو مـا يقصـده السـيد كاسـيلز. ومـع ذلـك، فإنـه بـدال مـن مجـع عـدد 
النساء الالئي سيبقني علـى قيـد احليـاة حـىت سـن ٤٠ – ٤٤ خـالل سـنوات خمتلفـة، كمـا هـو 
مبني أعاله، مجع السيد كاسيلز أعداد الباقيات على قيد احلياة مـن نفـس الفئـة العمريـة (صفـر 
– ٤ يف عام ٢٠٠٠) عند نقاط خمتلفة من الزمن، وقارن هذا العـدد مـع جممـوع عـدد اإلنـاث 
– ٤٠ ســنة يف عـام ٢٠٠٠. وهـذه أيضـا ليسـت طريقـة صحيحـة لتقديـر  الالئي يف سن صفر 

عدد النساء الالئي ال يتوقع أن يعشن حىت سنة  األربعني. 
 

السيد كاسيلز 
عدد األشخاص الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سن الستني  - ١٣

�وال يتوقــــــــع أن يعيــش زهــاء ١,٥ بليــون نســمة إىل أن يبلغــوا ســن الســــتني� 
(الصفحة ٢٢) 

وهـذا اسـتنتاج خـاطئ آخـر جنـم عـن عنـوان خـاطئ ألحـد األعمــدة (اجلــدول ٥،  �
�األشخاص الذين ال يتوقع أن يعيشوا حىت سنة الستني (كنسبة مئوية مـن جممـوع 

السكان)�). 
وتشري تقديرات شعبة السكان باألمم املتحدة إىل أن عدد األشخاص األحيــاء اآلن  �
الذين لن يعيشوا حىت سن الستني يبلغ حنو ٧٥٠ مليونا وليس ٥٠٠ ١ مليون. 

 
رد مكتب تقارير التنمية البشرية 

تتبع هذه املسألة متاما اخلطوات ذاا املتبعة يف النقطة رقـم ١٢، ومـن مث ينطبـق عليـها 
نفس الرد. 

 
السيد كاسيلز: 

البطالة بني الشباب يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  (١٤)
�وواحد من كل مخسة من الشباب [يف بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان 

االقتصادي] ال يعمل� (الصفحة ٣٢). 
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ـــوة العاملــة يف البلــدان  تبلـغ نسـبة الشـباب (األشـخاص يف سـن ٢٠-٢٤) يف الق �
الصناعية الذين ال يعملون ١٦ يف املائة، أي حـوايل ١ مـن كـل ٦ (اجلـدول ٢٦، 

الصفحة ٢٣٦). 
وقد وردت حاشية للجدول ٢٦ تشري حبق إىل أن �جمموع� معـدل البطالـة يرتبـط  �
بـالقوة العاملـة، ولكـن ال توجـد حاشـية توضـح أن ذلـك صحيـح كذلـك بالنســـبة 

ملعدالت بطالة الشباب املذكورة. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
السـيد كاسـيلز يف إشـارته إىل وجـود عـدم تسـاوق بـــني الصفحــة ٣٢ واجلــدول ٢٦ 
(رغـم أن املؤشـر يشـري إىل األشـخاص يف سـن ١٥-٢٤، وليـس يف سـن ٢٠-٢٤ كمـا ذكــر 
السيد كاسيلز). ويف واقع األمر، فإن القول بأن شابا واحدا من مخسة شـبان عـاطل تشـري إىل 
االحتاد األورويب وليس إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. ولقد وقع هنـا 

خطأ حتريري. 
وهـو حمـق أيضـا عندمـا أشـار إىل احلاشـية يف اجلـدول ٢٦، الـيت توضــح بــأن تعريــف 
�البطالــة عنــد الشــباب� غــري وارد. إال أن هــذا التوضيــح يــرد يف �تعــاريف املصطلحـــات 

اإلحصائية�. 
 

السيد كاسيلز: 
الزراعة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان جنوب آسيا  (١٥) 

�ففي كثري من بلدان جنوب آسيا، متثل الزراعة أكثر من ٣٣ يف املائـة مـن النـاتج 
احمللي اإلمجايل…� (الصفحة ٩٤) 

ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ نفســه (اجلــدول ١٢)، فــإن  حسـبما ذكـره تقريـر التنمي �
البلدين الوحيدين من بلدان جنوب آسيا اللذين شكلت الزراعة فيهما نسبة تبلـغ 
٣٣ يف املائـــة مـــن الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ١٩٩٧ مهـا نيبـال (٤١ يف املائـة) 
وبوتان (٣٨ يف املائة). وميثل سكان هذين البلدين أقل من ٢ يف املائـة مـن سـكان 

جنوب آسيا. 
ـــة بــني ٢٠ يف  ويف باكسـتان وبنغالديـش، وســـري النكـا، واهلنـــد، تشـكل الزراع �

املائة و ٢٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. 
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رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
إن ما ورد يف الصفحة ٩٤ ال يتماشى مع اجلدول ١٢. فمن بني بلدان جنـوب آسـيا 
السـتة الـيت تـرد بيانـات عنـها يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ هنـاك بلـدان فقـط شــكل 
فيهما القطاع الزراعي نسبة تزيد على ٣٣ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف عـام ١٩٩٧، 

وكان املتوسط ٢٥ يف املائة. 
وتتمثـل املسـألة املـراد إبرازهـا هـي عـدم كفايـة مسـامهة القطـاع الزراعـي يف إيــرادات 
الضرائب حيث بلغت ٦ يف املائة. وعدم التساوق مع ما جاء يف اجلدول ١٢ ال يغري من هـذه 

النتائج. 
 

السيد كاسيلز: 
نسب القيد اإلمجالية امعة: استخدام البيانات املقدمة من اليونسكو  (١٦) 

�يسـتند الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية هلـذا العـام إىل بيانـات… منقحـة بشـــأن… 
نســب القيــد اإلمجاليــــة فــــــي التعليــم االبتدائـــــــي والثانــــــوي والعالــــــي مســـتمدة مـــن 

اليونسكو� (الصفحة ١٢٨). 
التغريات الكبرية النامجة عن ترتيب األرقام القياسية للتنمية البشرية، واليت عزيـت  �
إىل اســتخدام بيانــات منقحــة بشــأن نســب القيــد اإلمجاليــة يف اجلــــدول م ف ١ 
(الصفحات ١٦٤-١٦٦)، سببها البيانـات املقدمـــة من اليونسـكو املتعلقـة بنحـو 

٥٠ من البلدان مل تستخدم يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. 
وقد استخدم مكتب تقرير التنمية البشـرية البيانـات املقدمـة مـن اليونسـكو (انظـر  �
أدناه) يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، مع بعض االستثناءات. وهذا القـرار 
الذي اختذه تقرير التنمية البشرية هو السبب يف التغريات النامجة، وليس �البيانات 

املنقحة�. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
ـــة البشــرية لعــام ١٩٩٩ إىل  يعـزى سـبب التغيـريات املتعلقـة بـالترتيب يف تقريـر التنمي
استخدام البيانات �املنقحة� يف مجيع مدخالت التقرير األربعة وهي: متوسـط العمـر املتوقـع، 
حمو أمية الكبار، والقيـد اإلمجـايل والدخـل. وقـد حدثـت أكـثر التغيـريات يف الـترتيب إىل حـد 

بعيد نتيجة استخدام منهجية منقحة يف معاجلة الدخل. 
ويـرد بيـان واف هلـذه التنقيحـات يف الصفحـــات ١٢٨ و ١٥٩-١٦٧، الــيت تتنــاول 
املنهجية والبيانات. ويعزى سبب عدم استخدام بيانات اليونسكو املنقحـة يف عـام ١٩٩٨ إىل 
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قيام اليونسكو بإجراء تنقيحات على بعض البيانـات الـيت مل نأخذهـا باالعتبـار. وكمـا أفـادت 
اليونسكو يف اللجنة اإلحصائية، فقد متت مناقشة هذا املوضوع ومواضيع أخرى مناقشة وافيـة 
معهم مباشرة يف االجتماعات اليت عقدت مؤخرا، وإننا نستفيد من العمل بالتعاون الوثيق مـع 

اليونسكو بشأن مجيع جوانب البيانات اليت يزودوننا ا. 
السيد كاسيلز 

حتديد نسبة القيد اإلمجالية القصوى بـ ١٠٠ يف املائة  (١٧)
مل يـورد تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩ نســـب القيــد اإلمجاليــة امعــة الــيت 
قدمتها اليونسكو فيما يتعلق بأستراليا، وبلجيكا، والسويد، واململكـة املتحـدة. وقـد حـدد 
احلد األقصى للنسبة املقدمة هلـذه البلـدان، الـيت اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
حلســـــاب الرقـــــم القياســــــي للتنميــــة البشريــــــة، بنســــبة ١٠٠ يف املائـــة (اجلـــدول ١، 

الصفحة ١٣٤). 
ـــب ال يفــهم  ويوضـح القـرار القـاضي بتحديـد احلـد األقصـى هلـذه النسـبة أن املكت �
األساس الذي تقوم عليه هذه األرقام. حيث أن �نسـبة القيـد اإلمجاليـة� هـي عـدد 
الطلبة املقيدين يف مرحلـة تعليميـة، بغـض النظـر عـن أعمـارهم، كنسـبة مئويـة مـن 
السكان يف �سن التعليم املدرسي الرمسي…� (الصفحة ٢٥٤، التأكيد مضاف). 

هنالك عدد كبري من حاالت القيد ألشخاص يفوق عمرهـم سـن التعليـم املدرسـي  �
الرمسي يف العديد من �البلدان ذات التنمية البشرية العالية�، وليس من املنطقي أن 
تعدل بعض هذه النسب بتخفيضها. والبلدان األربعـة الـيت حـددت بشـأا النسـبة 
القصوى هي تلك البلدان اليت يتجاوز فيها عدد حـاالت القيـد �بعـد سـن التعليـم 
املدرسي الرمسي� عدد السكان يف �سن التعليم املدرسي الرمسي� الذين مل يقيدوا. 
وما مل يقع مكتب تقرير التنمية البشـرية يف هـذا اخلطـأ، لكـان البلـد الـذي يف قمـة  �

ترتيب الرقم القياسي للتنمية البشرية يف عام ١٩٩٩ هو أستراليا، وليس كندا. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
يتصـل القـرار القـاضي �بتحديـد� نسـبة القيـد اإلمجاليـة القصـــوى بـــ ١٠٠ يف املائــة 
صيغــة الرقــم القياسي للتنميـــة البشرية، الـيت حتـدد النسـبة املسـتهدفة للقيـد بــ ١٠٠ يف املائـة. 
وال يعد ذلك قرارا لتنقيح التقديرات املقدمة بأي شكل من األشكال، وال التشكك يف صحـة 

التقديرات اليت تتجاوز نسبتها ١٠٠ يف املائة. 



8400-78108

E/CN.3/2001/18

وتستند الصيغة املتعلقة حبساب الرقم القياسي للتنمية البشرية (والرقم القياسي للتنميـة 
املرتبـط بنـوع اجلنـس) إىل األهـداف احملـددة الـيت يتـم يف حدودهـا قيـــاس اإلجنــازات يف مجيــع 
عناصر الرقم القياسي. ومبا أن اهلدف احملدد للقيد هـو ١٠٠ يف املائـة، فلـم حتسـب اإلجنـازات 
يف القيـد الـيت جتـاوزت نسـبة ١٠٠ يف املائـة. وينطبـق ذلـك علـى متوسـط العمـر املتوقـع وحمــو 
األمية والدخل حيث ال حتسب إجنازاا ملـا يزيـد علـى ٨٥ سـنة و ١٠٠ و ٠٠٠ ٤٠ دوالر، 

على التوايل. 
وهذا التعديل يف الصيغة ال متثــل سـوء فـهم مـن جـانب مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية 
للقيد اإلمجايل، أو عدم ثقة بالبيانات اليت قدمتها لنا اليونسكو. إذ أن احلالة الـيت يتجـاوز فيـها 
بعـض البلـدان اهلـدف هـي مشـكلة جديـدة بـرزت يف الســـنوات األخــرية وجيــب معاجلتــها يف 

سياق مراجعة األهداف يف منهجية تقرير التنمية البشرية. 
وكانت كندا أول بلد تتجاوز فيه نسبة القيد ١٠٠ يف املائة يف تقريـر التنميـة البشـرية 
ــها  لعـام ١٩٩٩. ومنـذ صـدور تقريـر عـام ١٩٩٦، ازداد ببـطء عـدد البلـدان الـيت جتـاوزت في
ــــ ١٠٠ يف  نسـبة القيـد ١٠٠ يف املائـة. واآلن تتجـاوز ٤ بلـدان يف تقريـر عـام ١٩٩٩ نسـبة ال
املائة فيما يتعلق بالرقم القياسي للتنمية البشرية (و ٨ من حيث الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط 

بنوع اجلنس، انظر النقطة ١٨). 
ورغـم أن هـــذا التعديــل ينطبــق علــى أقليــة ضئيلــة مــن البلــدان، تبقــى املســألة قيــد 
االستعراض يف مكتب تقرير التنمية البشرية. ويف الواقع أنه سـيلزم قريبـا أيضـا إعـادة النظـر يف 

األهداف فيما يتعلق مبتوسط العمر املتوقع والدخل. 
وتتمثل سياسة مكتب تقرير التنمية البشرية يف عدم إجراء تغيريات منهجية كل سـنة، 
بـل يف جتميـع التغيـريات الـيت جنريـها (كمـا حـــدث يف تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩). 
لذلك، فإننا خنطط الستعراض مجيع املسائل املنهجية املتعلقة باألرقام القياسية للتنمية البشـرية، 
مبا يف ذلك األهداف، يف الوقـت املالئـم ذاتـه. ولـن ينظـر يف عنصـر املعرفـة مـن حيـث أهدافـه 
احملددة فقط. وقد دعيت اليونسكو يف االجتماعات األخرية إىل تقدمي أفكـار لوضـع مؤشـرات 

تعليم جديدة لنقوم بالنظر فيها لكي يتم مناقشتها يف الوقت املناسب. 
 

السيد كاسيلز: 
نسب القيد اإلمجالية امعة: الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس  (١٨)

ألغـراض جـدول الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس، ويف حسـاب هـــذا 
الرقـم القياســـي، حــددت النســبة القصــوى لنســب القيــد اإلمجاليــة لإلنــاث املقدمــة مــن 
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اليونسـكو بالنسـبة ألسـتراليا، وبلجيكـا، وفنلنـدا، والســـويد، وكنــدا، واململكــة املتحــدة؛ 
وحددت النسبة القصوى للذكور ألستراليا وبلجيكا. 

هذا اإلجراء غري سليم، للسبب املوضح يف (١٧) أعاله.  �
ونتيجة لذلك فقد أدخلت تشـوهات خطـرية علـى الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط  �
بنـوع اجلنـس. ففـي حالـة اململكـة املتحـدة، علـى سـبيل املثـال، بلغـت نسـبتا القيــد 
ـــاث و ٩٩ يف  اإلمجاليتـان امعتـان اللتـان أوردمـا اليونسـكو ١٠٩ يف املائـة لإلن
املائة للذكور. وذكر تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩، ألغراض الرقـم القياسـي 
للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس، أن نسـبيت اململكـــة املتحــدة تبلغــان ١٠٠ يف املائــة 

لإلناث و ٩٩ يف املائة للذكور. 
ورغم أن نسبة اإلناث للذكور يف حاالت القيد باململكة املتحدة أعلى من أي بلـد  �
آخر، فإن األساس الـذي حسـبت عليـه قيـم الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع 
ـــها يف اململكــة  اجلنـس يفـترض أن نسـبة اإلنـاث إىل الذكـور أعلـى يف ٤٧ بلـدا من
املتحدة، والبلدان هي: كندا، والنرويج، والواليات املتحدة، والسويد، وأيسلندا، 
وفرنسا، وفنلندا، والدامنرك، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وأيرلندا، وإسبانيا، وإسـرائيل، 
وبروين دار السالم، والربتغال، وجزر البـهاما، وسـلوفينيا، والكويـت، والبحريـن، 
ــــر، وســـلوفاكيا، واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة،  واألرجنتــني، وأوروغــواي، وقط
ـــا، وكوبــا، وبيــالروس، وليتوانيــا،  وهنغاريـا، وفـرتويال، وبنمـا، وإسـتونيا، وماليزي
وبلغاريـــا، وســـاموا (الغربيـــة)، واالحتـــــاد الروســــي، وكازاخســــتان، والفلبــــني، 
وأوكرانيا، وقريغيزستان، وأذربيجان، ومولدوفا، وهندوراس، وناميبيا، ومنغوليـا، 

ونيكاراغوا،وبوتسوانا، وليسوتو. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
هـذه النقطـة هـي نفسـها الـواردة يف النقطـة ١٧، ولكـن فيمـا يتعلـــق بــالرقم القياســي 
للتنمية املرتبط بنوع اجلنس وليس بالرقم القياسي للتنمية البشرية. وقد أمجل أعـاله رد مكتـب 
تقريـر التنميـة البشـرية. ومـن اجلديـر باملالحظـة أنـه يف حـني يوجـد تشـوه بـني نسـب القيــد يف 
اململكة املتحدة والبلدان الـ ٤٧ املدرجة أعاله، فـهذا ال يعـين القـول إنـه توجـد تشـوهات بـني 

البلدان الـ ٤٧ تلك. 
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السيد كاسيلز 
معىن الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنس  (١٩)

�كلما كان الرقم القياسي للتنمية البشـرية املرتبـط بنـوع اجلنـس اخلـاص بـأي بلـد 
أقرب إىل رقمه القياسي للتنميـة البشـرية، قـل التبـاين بـني اجلنسـني يف ذلـك البلـد. ولكـن 
ـــد أقــل مــن رقمــه القياســي للتنميــة  الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـس لكـل بل
البشـرية، ممـا يعـين أن هنـاك انعدامـا للمسـاواة بـني اجلنسـني يف كــل جمتمــع. وفيمــا يتعلــق 
بـ ٤٣ من البلدان اليت حسـب هلـا رقـم قياسـي للتنميـة البشـرية مرتبـط بنـوع اجلنـس هـذا 
العـام وعددهـا ١٤٣ بلـدا جنـد أن ترتيبـها حسـب الرقـــم القياســي للتنميــة املرتبــط بنــوع 
اجلنـس أدىن مـن ترتيبـها حسـب الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، ممـا يكشـف عـن تفــاوت 

التقدم يف بناء قدرات املرأة مقارنة بقدرات الرجل�. (الصفحتان ١٣٢ و ١٣٣) 
ولقد أساء مكتب تقرير التنمية البشرية فهم نتائج الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط  �
بنوع اجلنس. حيث مل يذكر الرقم القياسي للتنمية املرتبط بنوع اجلنـس شـيئا عمـا 
ــــة  إذا كــان �التقــدم غــري املتســاوي� قــد حــدث �يف بنــاء قــدرات النســاء مقارن

بالرجال� أم العكس. 
وإن التعليقات الواردة يف تقارير سابقة والقائلة إنه �ال يعامل أي جمتمـع املـرأة فيـه  �
كمـا يعـامل الرجـــل� (تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٧، الصفحــة ٣٩) وأن 
�منجزات املرأة من حيث التنمية البشرية تقل عـن منجـزات الرجـل يف كـل بلـد� 

(تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٣٠) عن سوء فهم مماثل. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية 
يعكـس الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بنـوع اجلنـــس، كمــا يتضــح مــن امســه، عــدم 

املساواة حسب نوع اجلنس، وليس اجتاه عدم املساواة. 
ويفترض ما جاء يف التقرير أنه حيثما يوجد عـدم مسـاواة بـني الرجـال والنسـاء، فـإن 
النساء ميثلن عموما الفئة اليت يوجد متيـيز ضدهـا. ورغـم أنـه ال ميكـن تبيـان ذلـك مباشـرة مـن 
الرقم القياسي للتنمية املرتبـط بنـوع اجلنـس، فـإن كـون مسـتويات النسـاء يف الــ ٣٢ بلـدا مـن 
ـــوع  البلـدان الــ ٤٣ املذكـورة متدنيـة يف مجيـع املدخـالت يف الرقـم القياسـي للتنميـة املرتبـط بن

اجلنس، غري متوسط العمر املتوقع، يوضح أن االستدالل العام من هذه اإلفادة صحيح. 
وميكن حساب األرقام القياسية اخلاصة باجلنسـني مباشـرة مـن البيانـات الـواردة يف  �
اجلدول ٢. فهي تبني بالنسبة لبلدان مثل االحتــاد الروسـي، وبيـالروس، وإسـتونيا، 
ـــن الرقــم القياســي  والتفيـا، وليتوانيـا، أن الرقـم القياسـي اخلـاص باإلنـاث أعلـى م
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اخلـاص بـالذكور. وذلـك بصفـة رئيســـية بســبب أن متوســط العمــر املتوقــع عنــد 
الوالدة للنساء يف هذه البلدان، يفوق متوسط العمل املتوقع للرجـال ـامش أكـرب 
ـــة البشــرية  كثـريا مـن فـرق اخلمـس سـنوات الـذي يسـمح بـه مكتـب تقريـر التنمي

�ملراعاة كون املرأة تعيش عادة عمرا أطول من عمر الرجل� (الصفحة ١٦٠). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
ـــات، ميكــن اإلدالء بتعليقــني  مـع أن هـذه النقطـة ال تشـكّك يف اسـتخدامنا لإلحصائي
على األرقام القياسية اخلاصة بكل من اجلنسني اليت وضعها السيد كاسيلز اســتنادا اىل البيانـات 

الواردة يف اجلدول ٢ (الصفحة ١٤٠). 
مع أن األرقام القياسية اليت ذكرها السيد كاسيلز تظهر املستوى املتوسـط ملـا  (١)
حتقق من تنمية بشرية لكـل مـن الرجـل واملـرأة علـى حـدة، فإـا ال تـأخذ يف 
االعتبـار نفـور اتمـع مـن عـدم املسـاواة ذاك. وُأدرج هـذا النفـور مـــن عــدم 
املساواة على وجه اخلصوص يف الرقم القياسي للتنميـة البشـرية املرتبـط بنـوع 
اجلنس جلعله رقما قياسيا أكثر مشولية ألوجه انعدام املسـاواة بـني اجلنسـني يف 
اتمع. أما الــوزن الــذي يعطى هلذا النفور، فمـن الواضـح أنـــه مسـألة ذاتيـة 

وال متت بصلة إىل املوضوعية اإلحصائية. 
إن مـا ذكـره السـيد كاسـيلز مـن �فـرق اخلمـــس ســنوات الــذي يســمح بــه  (٢)
مكتب تقرير التنمية البشرية� لتعليل حقيقة أن املرأة تعيش أطول من الرجـل 
ـــوع  قـد يعطـي انطباعـا خاطئـا بـأن الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية املرتبـط بن
اجلنـس حيـدد الفـــرق يف متوســط العمــر املتوقــع بــني الرجــل واملــرأة خبمــس 
سـنوات. وهـــذا ليــس صحيحــا، إذ أن الرقمــني املســتهدفني ملتوســط العمــر 
املتوقع لكل من الرجل واملرأة قد حـددا علـى أن بينـهما فـرق مخـس سـنوات 
(أي ٨٧,٥ سنة للمرأة و ٨٢,٥ سـنة للرجـل يف املسـتوى األعلـى، و٢٧,٥ 
سنة للمرأة و٢٢,٥ سنة للرجـل يف املسـتوى األدين) لتعليـل حقيقـة أن املـرأة 

تعيش أطول من الرجل. 
 

السيد كاسيلز : 
العالقة بني منو الناتج احمللي اإلمجايل والتنمية البشرية  (٢٠)

�حىت بالرغم من وجود صلة قوية بني التجارة والنمو ال توجد صلة تلقائية بينـهما 
والتنميـة البشـرية... فقـد حققـت باكسـتان ومصـر... منـوا مـن نصيـب الفـرد مـن الدخـــل 
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جتاوز ٣ يف املائة يف الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ومع ذلـك مـا زال أمـام االثنـني شـوط كبـري 
يف جمال التنمية البشرية�. 

إن املقارنـة املالئمـة مـع النمـو يف الدخـل تكـون مـع التحسـن يف التنميـــة البشــرية،  �
وليس مع قيمتها املطلقة. 

واحلقيقة أن مصر وباكستان مل حتققا منوا يف نصيب الفرد من الدخل يزيد علـى ٣  �
يف املائة سنويا خالل الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧: ومعدال النمو املضمنان يف البيانات 
الواردة يف تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه (اجلدول ٦) مهـا ١,٧ سـنويا 

بالنسبة ملصر و ٢,٥ يف املائة سنويا بالنسبة لباكستان. 
بيد أنه كانت هنالك �تنمية بشرية� سريعة (حسـب قيـاس الرقـم القياسـي للتنميـة  �
البشـرية) يف كـال البلديـن خـالل الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧. ويـدرج تقريـر التنميــة 
البشرية لعام ١٩٩٩ نفسه مصر، بعد إندونيسيا، باعتبارها البلد الـذي حقـق مـن 
بني بلدان �التنمية البشـرية املنخفضـة� أسـرع تقـدم (بعـد إندونيسـيا) خـالل هـذه 

السنوات (الصفحة ١٣٠). 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
عند مقارنة النمو االقتصـادي والتنميـة البشـرية يف املـدة الزمنيـة احملـدودة نفسـها، فـإن 
املقارنة ذات الصلة تكون بني النمو يف الدخل والتقدم احملرز يف التنمية البشرية. إال أنـه عندمـا 
حيقق بلد ما منوا يف الدخل ملدة طويلة (كما يف هذا املثل)، فمن املؤكـد أنـه جيـوز أيضـا النظـر 
يف القيمة املطلقة للتنمية البشرية بالنسـبة إىل النمـو االقتصـادي. وبعـد فـترة النمـو هـذه، ميكـن 
توقّع مستوى مطلق مـن التنميـة البشـرية، وإال فإنـه ميكـن اسـتنتاج أن منـافع النمـو مل تنعكـس 

بشكل كاف على حياة السكان. 
وهكذا فإن القول بأن بلدا ما �ال يزال أمامـه شـوط كبـري يف جمـال التنميـة البشـرية� 
ال يتعارض مع حقيقـة أن البلـد قـد أحـرز تقدمـا سـريعا يف التنميـة البشـرية. فمـن الواضـح أن 
التقدم السريع ال يدل ضمنا على أن �الغاية� قد حتققت. فبـالرغم مـن أن مصـر قـد أحـرزت 
ثاين أسرع تقدم يف الفترة ١٩٧٥-١٩٩٧ بني البلـدان ذات التنميـة البشـرية املنخفضـة (وفقـا 
الحتسـاب االخنفـاض يف العجـز)، يبلـغ الرقـم القياسـي للتنميـة البشـــرية فيــها ٠,٦١٦ وحتتــل 
املرتبـة ١٢٠ يف الـترتيب العـــاملي لتقريــر التنميــة البشــرية. وباكســتان علــى وجــه اخلصــوص 
ـــر التنميــة البشــرية لعــام  ال ترتفـع فـوق مسـتوى �التنميـة البشـرية املنخفضـة� إال قليـال (تقري

 .(١٩٩٩
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والسـيد كاسـيلز علـى صـواب عندمـا يشـري إىل عـدم تسـاوق معـــديل النمــو يف مصــر 
وباكستان للفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، فقد بلغا ٣,٦ يف املائة و ٢,٩ يف املائة على التوايل للفـترة 
١٩٧٥-١٩٩٧ (اجلدول ٧، الصفحة ١٥٧). ولذا يبدو أن البيانات الـواردة يف النـص تشـري 
إىل فـترة زمنيـة خمتلفـة وأطـول. ويؤسـف لعـدم الدقـة هـذا يف البيانـات ممـا خيلـط بـــني املســائل 
الواردة يف النص. ولكن لعلّه من املمكن التوصـل إىل اسـتنتاج أدق بالنسـبة إىل هذيـن البلديـن 
إذا ما استخدمت بيانات صحيحة. ففي حني بلغ معدال النمو يف مصر وباكســتان علـى مـدى 
٢٢ سنة ٣,٦ يف املائة و ٢,٩ يف املائة على التوايل، مل يتجاوز الرقم القياسـي للتنميـة البشـرية 
فيهما ٠,٦١٦ و ٠,٥٠٨ على التوايل. وبناء عليه، جيـوز القـول بكـل تـأكيد أنـه بـالرغم مـن 

النمو السريع على املدى الطويل، �ال يزال أمامهما شوط كبري يف جمال التنمية البشرية�. 
 

السيد كاسيلز : 
يبني التحليل الـوارد يف تقريـر التنميـة البشـرية لعـام ١٩٩٩، وخاصـة يف اجلـدول  �
٤-١ يف الصفحة ٨٥، أن مكتب تقرير التنمية البشرية قد وقع يف اخلطـأ بسـبب 

الرقم القياسي الذي يعول عليه ذا القدر. 
وبصفة خاصة، فإن �الروابط األقوى� بني النمو االقتصادي والتنمية البشرية الـيت  �
يعتقـد مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية قيامــها بالنســبة لبعــض البلــدان (ســنغافورة 
ـــغ اإلداريــة اخلاصــة) ال تعكــس، بالنســبة هلــذه البلــدان ذات  ومنطقـة هونـغ كون
األرقـام القياسـية العاليـة للتنميـــة البشــرية، ســوى التأثــري الطــاغي للنمــو الســريع 
لنصيب الفرد من الدخل على �االخنفاض يف عجز الرقم القياسي للتنمية البشرية� 

بالنسبة املئوية. وهي حجة دائرية مفرغة. 
وعلى العكس من ذلك، ليس هناك أسـباب للجـزم بوجـود �روابـط أضعـف� بـني  �
النمــو االقتصــادي والتنميــة البشــــرية يف حالـــة البلـــدان ذات األرقـــام القياســـية 
املنخفضـة نسـبيا للتنميـة البشـرية مثـل باكسـتان ومصـر. فـهذه البلـــدان هــي الــيت 
حققت تنمية بشرية سريعة يف عنصري التعليـم ومتوسـط العمـر املتوقـع مـن الرقـم 
القياسي للتنمية البشرية خالل الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧، وليس سنغافورة ومنطقـة 
هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة. والرقم القياسي للتنمية البشرية خيفي التقـدم النسـيب 

للبلدان يف التنمية البشرية، بدال من أن يكشفه. 
 

رد مكتب تقرير التنمية البشرية: 
جيب أخذ ثالث نقاط يف االعتبـار عنـد النظـر يف هـذه التعليقـات. النقطـة األوىل هـي 
أن الرقم القياسي للتنمية البشرية يتضمن ثالثة مكونات ما الدخل إال ثالثـها. والنقطـة الثانيـة، 
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هي أن الدخل خيضع لعمليـة لوغارمثيـة حبيـث يظـل أثـر الزيـادات علـى الرقـم القياسـي للتنميـة 
البشرية حمدودا يف املستويات العليا. والنقطة الثالثة، هـي أن هـذا التحليـل ال يتنـاول التغيـريات 
ـــاض العجــز يف ذلــك  الـيت تطـرأ علـى الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية، وإمنـا التغيـريات يف اخنف

الرقم. 
ومع أن عنصر الـترابط سـيظل موجـودا دائمـا يف مقارنـة التغيـريات يف الرقـم القياسـي 
للتنميـة البشـرية بالتغيـريات يف الدخـل، فليـس هنـاك مـا يوجـب أن تكـون نتـائج هـذا التحليــل 
تبعية. وبشكل أكثر حتديدا فإنه، عند مقارنة بلدين حققـا معدلـني جيديـن للنمـو االقتصـادي، 
ولكن كان أداؤمها من حيث التنمية البشرية متفاوتـا، يكـون هنـا أثـر النمـو خاضعـا للسـيطرة 
من الناحية الفعلية. ويقصد من األمثلة البسيطة الواردة يف النص إبراز هذه النقطـة. ففـي حـني 
حقق العديد من البلــدان معـدالت جيـدة مـن النمـو االقتصـادي، مل تتوصـل مجيعـها إىل حتقيـق 

ختفيضات كبرية يف العجز يف الرقم القياسي للتنمية البشرية. 
ـــة اخلاصــة)، حتققــت زيــادات  ففـي سـنغافورة وهونـغ كونـغ (املنطقـة الصينيـة اإلداري
كبرية يف نصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايل (بالدوالر حسـب تعـادالت القـدرة الشـرائية)، 
ولكن طرأت أيضا زيادات هامة على املكونات األخرى للرقم القياسـي للتنميـة البشـرية. فقـد 
حققت هونغ كونغ (املنطقة الصينية اإلدارية اخلاصـة) اخنفاضـات يف العجـز يف متوسـط العمـر 
املتوقع وحمو األمية لدى البالغني ونسبة القيد اإلمجالية بلغت ٢٨ يف املائـة و ٣٩ يف املائـة و ٧ 
يف املائة على التـوايل يف الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧. وحققـت سـنغافورة اخنفاضـات يف العجـز يف 
املؤشـرات نفسـها بلغـت ٣٥ يف املائـة و ٤٠ يف املائـة و ٣٣ يف املائـــة يف الفــترة نفســها هــذه 
البيانـات هـي الـيت (اسـتخدمها مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية الحتسـاب اجتـاه الرقـم القياســي 

للتنمية البشرية يف الفترة ١٩٨٥-١٩٩٧). 
ومل جيزم أبدا بوجود روابط أضعف بني النمو االقتصادي والتنمية البشـرية يف البلـدان 
الـيت ينخفـض فيـها الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية نسـبيا. وعـالوة علـى ذلـك، مل يقـارن أبــدا 
التقـدم الـذي أحرزتـه مصـر مبعـدل النمـو فيـــها ومل تذكــر كمثــل لبلــد ذي صــالت ضعيفــة. 
والبلدان اللذان اعترب أن الصالت فيهما ضعيفة مهـا باكسـتان وأوغنـدا. وكمـا يظـهر اجلـدول 
املذكـور (تقريــر التنميــة البشــرية لعــام ١٩٩٩، الصفحــة ٨٥)، حققــت باكســتان وأوغنــدا 
اخنفاضا يف العجز يف الرقم القياسي للتنمية البشرية بلغ ١٧ يف املائة و ٥ يف املائة علـى التـوايل 
يف الفـترة ١٩٨٥-١٩٩٧، ممـا يقـاَرن مـع الزيـادة الـيت حققتـها هونـغ كونـغ (املنطقـة الصينيــة 

اإلدارية اخلاصة) وسنغافورة والبالغة ٤٥ يف املائة و ٣٣ يف املائة. 
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أما فيما يتعلق باملكونات غري املتعلّقة بالدخل، حققـت هونـغ كونـغ (املنطقـة الصينيـة 
اإلدارية اخلاصة) وسنغافورة اخنفاضات يف العجز يف متوسـط العمـر املتوقـع وحمـو األميـة لـدى 
البالغني ونسبة القيد اإلمجالية بلغت ٢٨ يف املائـة و ٣٩ يف املائـة و ٧ يف املائـة و ٣٥ يف املائـة 
و ٤٠ يف املائة و ٣٣ يف املائة على التوايل. وحققـت باكسـتان وأوغنـدا اخنفاضـات يف العجـز 
يف املكونات نفسها بلغت ٢٣ يف املائة و ١٧ يف املائة و ٢٦ يف املائـة و ٨ يف املائـة و ٢٧ يف 
املائة و ٣ يف املائة على التوايل، مما يظهر بوضوح ضعف أداء أوغنـدا وأن سـنغافورة فـاقت يف 
أدائها باكستان وأوغندا. غري أنه ال يظهر أي فـرق واضـح بـني هونـغ كونـغ (املنطقـة الصينيـة 
اإلداريـة اخلاصـة) وباكسـتان يف املكونـات غـري املتعلّقـة بـالدخل. وتظـهر البيانـات املفصلــة أن 

باكستان ليست مثال واضحا لبلد ذي صالت ضعيفة. 
ومبا أن الرقم القياسي للتنمية البشـرية هـو تعبـري موجـز عمـا يتحقـق يف ميـدان التنميـة 
ــات  البشـرية، فـإن قيـاس التقـدم احملـرز باسـتخدام الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية يعطـي معلوم
فقط عن التقـدم املتوسـط احملـرز يف مكونـات الرقـم القياسـي للتنميـة البشـرية. وقـد كـان رأي 
مكتب تقرير التنمية البشرية دائمـا أنـه لقيـاس مـا يتحقـق يف ميـدان التنميـة البشـرية مبزيـد مـن 

التفصيل، جيب النظر يف خمتلف مؤشرات التنمية البشرية كال على حدة. 
 
 


