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 Basic( األساسية”  القدرات  “دليَل  م  صمَّ

“الراصُد   )BCI  ,Index  Capabilities

االجتامعي” كطريقة بديلة ملراقبة وضع الفقر 

يف  تقوم  املتوفرة  الفقر  فقياسات  العامل.  يف 
الفقر ظاهرة  أنَّ  مفادها  فكرة   معظمها عىل 
كم  املثال-  سبيل  –عىل  تقيس  وهي  نقديَّة، 
دوالر  عن  يقلُّ  بدخٍل  يعيشون  األشخاص  من 
األساسية”  القدرات  “دليل  ا  أمَّ اليوم.  واحد يف 
للفقر  نقدي  غري  بديل  قياس  عن  عبارة  فهو 
اإلنسان  قدرات  إىل  يستند  وهو  وللرفاهية، 
اإلنسان  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  الرئيسية 
“دليل  ن  تكوِّ التي  ات  املؤشِّ ا  وأمَّ وكرامته. 
ات  القدرات اإلنسانية” فهي من بني تلك املؤشِّ
“أهداف  قياس  يف  املستخَدمة  أساسيًة  األكرث 

.)MDGs( ”التنمية األلفية
يعنيِّ “دليل القدرات األساسية” الثقل املتساوي 
لقدرات أساسية ثالث: )1( القدرة عىل االغتذاء 
الجيد؛ )2( القدرة عىل اإلنجاب الصحي واآلمن؛ 
)3( القدرة عىل نيل التعليم واملعرفة. ويحسب 
ات ثالثة:  الدليل باعتباره املعدل الوسطي ملؤشِّ
ل الوفيَّات يف أوساط األطفال دون سنِّ  1( معدَّ
األم- صحة  أو  اإلنجابية  الصحة   )2 الخامسة، 
الطفل )وهي ُتقاس بعدد الوالدات امُلجراة عىل 
)وهو  التعليم   )3 مدرَّب(،  ي  طاقم صحِّ أيدي 
يقاس بالرتاكب مع االلتحاق بالتعليم األسايس، 
ونسبة األطفال الذين يبلغون الصف الخامس، 

ومعدل معرفة الراشدين القراءة والكتابة(.
املئوية،  بالنسبة  ات  املؤشِّ كل  عن  وُيعبَّ 
ُيعبَّ  كام  و”100”.  “صفر”  بني  ترتاوح  وهي 
ل وفيَّات األطفال دون سنِّ الخامسة  عن معدَّ
حيَّة  والدة  ألف  كل  الوفاة عىل  حاالت  بعدد 
القيمة”. مثاًل،  التايل: “100 – تلك  النحو  عىل 
تصبح قيمة 20 حالة وفاة عىل ألف والدة حيَّة 
%2، وعندما ُتطرح من 100 يكون الناتج قيمة 
القيمة  فإنَّ  وهكذا،   .98 أي  األسايس  املؤشِّ 
القصوى النظرية يف وفيات األطفال هي 100، 
األمر الذي يعني أنَّ جميع األطفال املولودين 
أحياء يبقون عىل قيد الحياة حتى بلوغهم سنَّ 

الخامسة. وتبلغ قيمة الصحة اإلنجابية القصوى 
مساعدة  النساء  جميع  ى  تتلقَّ عندما   100 الـ 
الوضع.  عملية  أثناء  مدرَّب  صحي  طاقم  من 
ل مؤشِّ التعليم 100  وعىل النحو نفسه، يسجِّ
عندما يكون جميع األطفال ملتحقني بالتعليم 
ذلك  بعد  الخامس.  الصف  ويبلغون  األسايس 

الوسطي من هذه  املعدل  استخراج  إىل  ُيعَمُد 
الدليل  قيمة  تتفاوت  الثالثة، بحيث  ات  املؤشِّ

اإلجاملية بني “صفر” و”100”.

مستويات “دليل القدرات األساسية”
لعام  األساسية”  القدرات  “دليل  قيم  حسبت 

دليل القدرات األساسيَّة 2011

االزدهار واإلفالس االقتصاديَّان

م “دليل القدرات اإلنسانية” العاملي بني  تراوحت قيم “دليل القدرات اإلنسانية” بني 47,90 و99,5، حيث احتلت اليابان رأس القامئة وتشاد أسفلها. وقد تقدَّ
عامي 1990 و2011، بالرغم من أنَّ معدل التقدم كان أبطأ، عىل وجه العموم، بني عامي 2000 و2011 منه بني عامي 1990 و2000. ففي العقد األول من 
ات االجتامعية، يف الواقع، 3 نقاط فقط، فيام ازدادت انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون العاملية 4.6 أطنان للفرد. كام  القرن الواحد والعرشين تصاعدت املؤشرِّ
منت التجارة العاملية عىل الفرد أرسع مام كانت عليه خالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين مقارنة بالعقد الذي سبقه؛ يف حني تباطأ تقدم مكافحة 
د املعلن بالقضاء عىل الفقر وااللتزام بـ “أهداف التنمية األلفية”، كان عام 2000 نقطة تحوُّل نحو األسوأ: إذ تباطأ التقدم االجتامعي  الفقر. وبالرغم من التعهُّ

فيام تسارع التدهور البيئي.

م إىل األمام العامل مييًنا ُدْر بدل التقدُّ

كوستاريكا  تدبَّرت  سنويًّا،  أطنان   3 تبلغ  الكربون  أكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  الفرد  مع حصة 
وأوروغواي أمر خفض معدل وفيَّات األطفال إىل املستوى نفسه لبلٍد ُيصِدُر عرشين طنًّا يف السنة، 
ق  أال وهو الواليات املتحدة. ويف الوقت نفسه، ومع مستوى االنبعاثات نفسها القامئة يف الرنوج، حقَّ
ات االجتامعية تشبه ما هو قائم يف إندونيسيا التي تستهلك كمية  جنوب أفريقية جملة من املؤشِّ
الفقر وبلوغ كرامة  القضاء عىل  أنَّ  الوقود األحفوري تقلُّ خمسة أضعاف. هذا، وُتعدُّ فكرة  من 
ر البيئة فكرًة خاطئة. وقد خُلص زعامء العامل يف “الريو”  أساسية للجميع يتطلَّب منوذَج تنمية يدمِّ
ة األرض” إىل ما ييل: “إنَّ السبب الرئييس لتدهور البيئة العاملية املستمر  قبل عرشين سنة يف “قمَّ
يكمن يف أنساق االستهالك واإلنتاج غري املستدامة، والسيَّام يف البلدان الصناعية )...(، وهي تفاقم 

الفقر واالختالالت”.

ن “دليل القدرات األساسية” العاملي بني عامي 1990 و2000 نحو خمس نقاط )من 79 إىل  تحسَّ
84(، فيام تناقصت حصة الفرد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف الواقع من 4,3 طن إىل 
4,1 طن. وخالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين ارتفعت حصة الفرد العاملية من هذه 
ات االجتامعية مل ترتفع إال 3 نقاط  )أنظر الشكل 3(. وبالرغم  االنبعاثات إىل 4,6 طن، ولكنَّ املؤشِّ
من االلتزام املعلن بالقضاء عىل الفقر وااللتزام املعلن يف “أهداف التنمية األلفية”، فقد كان العام 

ل نحو األسوأ: فقد تباطأ التقدم االجتامعي فيام تسارع التدمري البيئي. 2000 نقطة تحوُّ

عقد ضائع يف مكافحة الفقر

بصورة  والعرشين  الواحد  القرن  من  األول  العقد  الفرد خالل  دخل  وكذلك  العاملية  التجارة  منت 
عت الفجوة بسبب التوزيع غري  أرسع مامَّ شهد العقد األسبق، بيد أنَّ مكافحة الفقر تباطأت. وتوسَّ
املتكافئ للمنافع الناجمة عن االزدهار. ويبدو أنَّ سنوات االزدهار تتجه نحو اإلفالس. فالضعفاء 
املعرَّضون مل يستفيدوا من النمو املتسارع يف االقتصاد، ولكنهم سيعانون من دون شكٍّ من اعتبارات 
التقلُّص الجديد. عىل أنَّ “دليل القدرات األساسية” لعام 2011 يبنيِّ أنَّ األداء االقتصادي ورفاهية 
الناس ال يسريان يًدا بيد )الشكل 4(. لقد كان التقدم يف التعليم والصحة والتغذية بطيًئا أصاًل يف 
الوقت الذي كان فيه إجاميل الدخل ينمو برسعة. وفيام ُتستخَدُم آخر األرقام، ال يلتقط الدليل بعُد 
ات االجتامعية ُتجَمع  األثر الكامل لألزمة املالية واالقتصادية التي بدأت يف عام 2008، ألنَّ املؤشِّ
ى الدليل من أعضائه  وُتنرَش عىل نحو أبطأ من األرقام االقتصادية. بيد أنَّ “الراصد االجتامعي” يتلقَّ
عىل كيفية تشكيل األزمة األعباء عىل املواطنني الضعفاء املعرَّضني أصاًل، وعىل أنَّ الوضع ال ميكن إال 

أن يكون أسوأ إذا ما دخلت البلدان الصناعية يف ركود أو انكامش مديدين.
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2011 لـ 167 بلًدا توفَّرت عنها البيانات من بني 
193 بلًدا عضًوا يف األمم املتحدة. وقد تراوحت 
لعام 2011 بني  األساسية  القدرات  “دليل  قيم 
47,90 و99,5، حيث احتلت اليابان مع الرنوج 

الخمس  املراتب  وآيسلندة  وسويرسا  وهولندة 
األوىل  املراتب  احتلت  التي  فالبلدان  العليا. 
ارتفاًعا  األكرث  أساسية  قدرات  دليل  حازت 
وأمريكا  أوروبا  يف  متقدمة  بلدان  عموًما  وهي 

العكس  وعىل  الهادئ.  آسيا/  وشق  الشاملية 
قدراتها  دليل  بلغ  التي  البلدان  فإنَّ  ذلك،  من 
األساسية مستويات متدنِّية فهي بلدان جنوب 
الصحراء األفريقية وجنوب آسيا، حيث احتلت 
وغينيا  والصومال  والنيجر  سرياليون  مع  تشاد 

بيساو املراتب السفىل.
لـ  أساسيًّا  مستوى  قت  حقَّ التي  البلدان  ا  أمَّ
“دليل القدرات األساسية” فقد بلغت مستوى 
إىل  طريقها  يف  وهي  البرشية  للتنمية  معقوالً 
عىل  األلفية”  التنمية  “أهداف  غايات  إشباع 
البلدان  ا  وأمَّ  .2015 عام  بحلول  أسايس  نحٍو 
ذات مستوى “دليل القدرات األساسية” املتدينِّ 
األساسية  الخدمات  لتوفري  تكافح  تزال  فام 
غايات  تحقق  أال  ح  املرجَّ ومن  ملواطنيها، 
العام  بحلول  املذكورة  التنموية  األهداف 
مقدور  يف  يكون  لن  ثالثة،  جهة  من   .2015
والحرج  ا  جدًّ املتدينِّ  املستوى  ذات  البلدان 
من  أيٍّ  تحقيق  األساسية”  القدرات  “دليل  لـ 
غايات األهداف التنموية بحلول العام املذكور 
البلدان،  هذه  ومعظم  التأكيد.  وجه  عىل 
يعاين  الحرجة،  املستويات  ذات  تلك  والسيَّام 
اضطرابات  أو  ة  حادَّ اقتصادية  صعوبات  من 

اجتامعية أو حروًبا.
املستويات  ذات  البلدان  عدد  ازداد  وقد 
من  األساسية”  القدرات  “دليل  من  املتوسطة 
44 بلًدا يف عام 1990 إىل 52 بلًدا يف عام 2011. 
بني  مستوياتها  تراوحت  التي  البلدان  وشمل 
من:  كاًل  ط  التوسُّ وبني  الشديد  التدينِّ   / التدينِّ
وتونس  والسعودية  والكويت  وإيران  الجزائر 
وآذربيجان  أفريقيا(؛  وشامل  األوسط  )الرشق 
)وسط  وفييتنام  واملالديف  وطاجيكستان 
والبازيل  وبيليز  وشقها(؛  وجنوبها  آسيا 
وباراغواي  واملكسيك  والسلفادور  وكولومبيا 
لت  وبريو وسورينام )أمريكا الالتينية(. وقد سجَّ
القدرات  “دليل  يف  تزايد  أعىل  السلفادور 
األساسية” ضمن هذه املجموعة، حيث بلغت 
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الزيادة 17 نقطة خالل فرتة 1990-2011. عىل 
العكس من ذلك، هبط مستوى الدليل ليصبح 
مستوى متوسًطا يف بلدان كأوكرانيا والبوسنة-

الهرسك وتايلند )أنظر الشكل 1(.

بلًدا يف عام  ل نحو 19  الراهن، سجَّ الوقت  يف 

القدرات  “دليل  من  متدنِّية  مستويات   2011

والهندوراس  كبوليفيا  فبلدان  األساسية”. 

األخرض  والرأس  الالتينية،  أمريكا  يف  ونيكاراغوا 

جنوب  منطقة  يف  وسوازيالند  وزميبابوي 

من  وضعها  نت  حسَّ األفريقية،  الصحراء 

شديدة  األساسية”  القدرات  “دليل  مستويات 

هذه  وضمن  متدنِّية.  إىل  الحرجة   / التدينِّ

لدليل  متدنًِّيا  مستوى  لت  سجَّ التي  املجموعة 

لت  القدرات ُتذكر بوتان يف جنوب آسيا إذ سجَّ

من   فانتقلت  نقطة   28 بلغت  زيادة  أعىل 

. املستوى الحرج إىل املستوى املتدينِّ

القدرات  البلدان يف قامئة “دليل  وتقلَّص عدد 

يف  بلًدا   42 من  املستوى  حرجة  األساسية” 

 .2011 عام  يف  فقط  بلًدا   28 إىل   1990 عام 

“دليل  مستويات  من  انتقلت  بلدان  مثَّة 

مستويات  إىل  الحرجة  األساسية”  القدرات 

وإريرتيا  والكامريون  بينني  منها:  ونذكر  أعىل، 

وتوغو  وتنزانيا  ورواندة  وماالوي  وكينيا  وغانا 

وغواتيامال  األفريقية؛  الصحراء  جنوب  يف 

واملغرب  ومرص  وجيبويت  الالتينية؛  أمريكا  يف 

أفريقيا؛  وشامل  األوسط  الرشق  يف  واليمن 

والهند  والوس وماينامر يف شق آسيا؛ وبوتان 

يف جنوب آسيا. بيد أنَّ عدد البلدان يف القامئة 

الحرجة يبقى جوهريًّا، وخصوًصا إذا اعتب املرء 

نظام  متلك  ال  الفقرية  البلدان  من  العديد  أنَّ 

يشري  مبا  عليه،  التعويل  ميكن  البيانات  لجمع 

الذي  األمر  املؤسسات،  وظائفية  ضعف  إىل 

“دليل  لـ  الحرج  املستوى  إىل  تهبط  سيجعلها 

القدرات األساسية”.

م  عىل أنَّ “دليل القدرات األساسية” العاملي تقدَّ

هناك  كان  أنَّه  مع  و2011،   1990 عامي  بني 

عىل العموم معدل تقدٍم أبطأ بني عامي 2000 

و2011 مقارنة مبا كان عليه الوضع بني عامي 

قيمة  بلغت   1990 عام  ويف  و2000.   1990

األساسية”  القدرات  “دليل  لـ  الوسطي  املعدل 

لة بالسكان( للبلدان ذات البيانات 79,4.  )املثقَّ

نقطة   4,9 الدليل  هذا  ازداد   2000 عام  ويف 

ليبلغ  الحًقا  تزايده  الدليل  وتابع   .84,3 ليبلغ 

بلغت  أدىن  بزيادة  87,1 يف عام 2011، ولكن 

التي  الزيادة  معدل  من  أدىن  أي  نقطة،   2,8

لت إبَّان العقد األسبق )أنظر الشكل 2(. ُسجِّ



Measuring progress 60 Social WatchBCI   

مالحظات تقنيَّة)1(

ن مجموعة “دليل القدرات األساسية”/”دليل املساواة الجنوسيَّة” التقنية من فريق بحثي AER( Reforms Economic for Action( و”الراصد االجتامعي الفيليبيني )SWP(، وقوامه: رين  )1( تتكوَّ

.)Berdan Joy Alvelyn( آلفيلني جوي بريدان ،)Raya Machel Karla( كارال ماشيل رايا ،)Aniagan Luz Maria( ماريا لوز آنياغان ،)Raya Rene( رايا
)2( <data.un.org/Data.aspx?q=births+attended+by+skilled+personnel&d=SOWC&f=inID%3a21>
)3( UNESCO Institute for Statistics Glossary, <glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home>.

ات التي اسُتخدمت لَحْوَسَبة  يف ما ييل املؤشِّ
“دليل القدرات األساسية”:

• ل وفيَّات األطفال دون سنرِّ الخامسة. 	 معدَّ
وفاة  احتامل  باعتباره  املؤشِّ  هذا  د  ُيحدَّ
قبل  دة  محدَّ فرتة  أو  سنة  يف  ُولَِد  طفل 
أُخِضَع  ما  إذا  الخامسة من عمره،  بلوغه 
بالوفيَّات؛  الخاصة  الفرتة  تلك  الت  ملعدَّ
جدول  من  املشتق  املوت  احتامل  أي 
ًا عنه بوصفه معدالً عىل كل  الحياة معبَّ
ألف والدة حيَّة )إحصاءات الصحة ونظم 
الصحة  و“منظمة  الصحية  املعلومات 
www.who.int/healthinfo/ العاملية”، 
statistics/indunder5mortality/

بطرح  املؤشِّ  هذا  عن  نعبِّ  ونحن   .)en
 ،100 من  “س”/1000  املجهولة  القيمة 
دون  الوفيات  عدد  “س”  متثِّل  حيث 
حية.  والدة  ألف  كل  عىل  الخامسة  سنِّ 
من  البيانات  هذه  عىل  اسُتحِصَل  وقد 
أوضاع  حول   )UNICEF( اليونيسف  

األطفال يف العامل لعام 2011.

• الوالدات امُلجراة عىل أيدي طاقم صحي 	
بالنسبة  املؤشِّ  هذا  عن  يعبَّ  مدرَّب. 
أشف  التي  الحية  للوالدات  املئوية 
فرتة  خالل  مدرَّب  صحي  طاقم  عليها 
به  املتعلقة  البيانات  ا  أمَّ دة.  محدَّ زمنية 
من  رئيسية  بصورة  عليها  اسُتحِصَل  فقد 
“مستودع بيانات املرصد الصحي العاملي” 
 Observatory  Health  Global  The(
ملنظمة  التابع   )Repository  Data
الشبيك  املوقع  ومن  العاملية،  الصحة 
ص  املخصَّ املتحدة  األمم  ملنظمة  الرسمي 
األمم  وبيانات  األلفية  التنمية  ألهداف 
اسُتخدمت  وقد   ،)2(2008-2003 املتحدة 
للبلدان التي ال تتوفر عنها معلومات من 
ُحوِسَبت  وقد  العاملية”.  الصحة  “منظمة 
)كأملانيا  األول  العامل  لبلدان  البيانات 
التي  إلخ...(  املتحدة،  والواليات  والرنوج 
ال تتوفر عنها بياناٌت يف املصادر املذكورة.

ثالثة  من  التعليم  مؤشِّ  ن  يتكوَّ التعليم. 
ات فرعيَّة: مؤشِّ

• معدل معرفة الكبار أو الراشدين القراءة 	
والكتابة. وهو النسبة املئوية من السكان 
وما  العمر  من  عرشة  الخامسة  البالغني 
ن يعرفون كتابة نصوص صغرية  فوق ممَّ
بسيطة وقراءتها يف الحياة اليومية. وهو 
ُيحتسب بقسمة عدد من يعرف الكتابة 
والقراءة )بسن الـ 15 سنة فام فوق( عىل 
املجموعة السكانية املقابلة بالعمر نفسه 

ورضب الناتج بـ 100.

• د 	 ُيحدَّ األويل.  االلتحاق  صايف  معدل 
ًا  معبَّ رسمية  عمرية  مجموعة  بالتحاق 
السكان  ملجموعة  املئوية  بالنسبة  عنها 
املقابلة، وُيحتَسُب بقسمة عدد التالميذ 
من  هم  الذين  امللتحقني  الطالب(  )أو 
الرسمية  العمرية  املجموعة  ضمن 
عىل  األسايس  التعليمي  للمستوى 
املقابلة  السكانية  العمرية  املجموعة 

ورضب الناتج بـ 100)3(.

• معدل بلوغ الصف الخامس. هو النسبة 	
امللتحقني  التالميذ  ملجموعة  املئوية 
بالصف األول يف مستوى أو حلقة ما من 
التي  دة  محدَّ مدرسية  سنة  يف  التعليم 
ع أن يبلغ أعضاؤها الصف الخامس. ُيتوقَّ

الفرعية  ات  املؤشِّ لهذه  الرئييس  املصدر  إنَّ 
هو:

 The UNESCO Institute for Statistics )UIS(

Data Centre:

<stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/

do c ument . a spx ?R ep or t Id=136&IF_

Language=eng&BR_Topic=0>.

)بني  عهًدا  األقدم  البيانات  اسُتخدمت  وقد 
كام   ،1990 لسنة  و1995(   1990 عامي 
عامي  بني  املتوفرة  البيانات  اسُتخدمت 
والبيانات   ،2000 لسنة  و2002   1998
املتوفرة األحدث ملا بني عامي 2005 و2011 
عام  بيانات  ا  أمَّ  .2011 لسنة  اسُتخدمت 
من:  رئيسية  بصورة  ُجمعت  فقد   1990
 ;2010  Report  Monitoring  Global
إنَّ  حيث   ،Database  Bank  World
اليونسكو  “معهد  من  املستقاة  البيانات 

لعام  فقط  متوفرة  كانت   )UIS( اإلحصايئ” 
1999، باستثناء ما تعلق مبؤشِّ معرفة الكبار 
املتوفرة  غري  البيانات  ا  أمَّ والكتابة.  القراءة 
“وتقرير  اإلحصايئ”  اليونسكو  “معهد  يف 
اسُتحِصَل  فقد   )GMR( العاملي”  املراقبة 
عليها من “اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
ومن:   ،)ECLAC( الكاريبي”  ومنطقة 
 Latin  for  Yearbook  Statistical  2010

Caribbean & America عىل املوقع:

w w w.e c l a c . org / cg i -b in / ge tPro d .

42167//asp?xml=/publicaciones/xml/7

P42167.xml&xsl=/deype/tpl-i/p9f.

xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xslt

اسُتحِصَل  كام   .2011 أيار  يف  إليه  بالدخول 
 United من:  أيًضا  البيانات  هذه  عىل 
Division Statistics Nations عىل موقعه 

الشبيك التايل:
<unstats.un.org/unsd/demographic/
products/indwm/tab5e.htm>

بالدخول إليه يف أيار )مايو( 2011. ومبا أنَّ مثَّة 
الصف  بلوغ  “معدل  ملؤش  مفقودة  بيانات 
الخامس”فقد أخذ بعني االعتبار للبلدان التي 
ال يتوفر عنها معلومات مؤشِّ “معدل بلوغ 
الصف النهايئ يف املدرسة األساسية” املستقى 

.UIS من

أُعيَد تدريج كل مؤشِّ فرعي من “صفر” إىل 
“100” باستخدام معادلة جرى تبنيها يف تقرير 
التنمية البرشية )HDR(. وبعد التدريج كل 
باستخراج  ُيحَوَسب  الفرعيَّة،  ات  املؤشِّ قيم 
الثالثة  الفرعية  ات  للمؤشِّ الوسطي  املعدل 
أو  قيم،  الثالثة  املؤشات  لهذه  إذا  املدرَّجة، 
الوسطي ملؤشين إىل مل يكن  اعتامد املعدل 
للثالث قيمة. هذا، وال ُتعطى قيمة إذا افُتِقَر 

إىل أكرث من مؤش.

“صفر”  بني  يرتاوح  مبا  الدليل  قيم  عن  ُيعبَّ 
القيم  إلرجاع  ًدا  مجدَّ ُيدرَّج  ثمَّ  و”100” 
األساسية”  القدرات  “دليل  قيم  مروحة  يف 
املقارنة  املمكن  من  يصبح  بحيث  األصلية، 
األساسية”  القدرات  “دليل  احتسابات  مع 

السابقة.
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80أفغانستان

99998896ألبانيا

97958292الجزائر

84496167أنغوال

99999698األرجنتني

98989196أرمينيا

9999+99أسرتاليا

9999+99النمسا

97899293آذربيجان

99999097الباهاماس

99979497البحرين

95185570بنغالدش

9798+9999بيالروسيا

9298+99+99بلجيكا

98959496بيليز

88785676بينني

92727081بوتان

95718486بوليفيا

8996+9999البوسنة والهرسك

94958090بوتسوانا

98988995البازيل

9398+9999بروناي دار السالم

9498+9999بلغاريا

83543662بوركينا فاسو

83346966بوروندي

91446473كمبوديا

85597373الكامريون

99+9999كندا

97787989الرأس األخرض

83533862ج. أفريقيا الوسطى

79211748تشاد

9598+9999تشييل

98969797الصني

98968494كولومبيا

90627378جزر القمر

80744064ج. الكونغو د.

87865175ج. الكونغو

99999297كوستاريكا

88574068ساحل العاج

9498+99+99كرواتيا

9799+9999كوبا

9699+99+99قبص

9198+99+99ج. تشيكيا

9699+99+99الدامنارك

91933075جيبويت

8796+9999دومينيكا

97987190ج. الدومينيكان

98808290اإلكوادور
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98798090مرص

98847991سلفاور

865366غينيا االستوائية

953872إريرتيا

9699+9999إستونيا

9063358إثيوبيا

9799+99+99فنلندة

9999+99فرنسا

93867686الغابون

90574470غامبيا

97989797جورجيا

9599+99+99أملانيا

93596177غانا

999799+99اليونان

96517080غواتيامال

86464264غينيا

81393256غينيا بيساو

97839092غويانا

912667هايتي

97677986هندوراس

9498+9999املجر

9899+99+99آيسلندة

93476276الهند

96738788إندونيسيا

97978994إيران

96807687العراق

9799+99+99إيرلندة

999799+99إرسائيل

999899+99إيطاليا

97987692جامايكا

+99+99+99اليابان

98999196األردن

9596+9799كازاخستان

92447877كينيا

956584كرييبايت

979795ج. كوريا د.

9899+99+99ج. كوريا

8997+9999الكويت

96989094ج. قريغيزيا

PDR 94206171الو

9799+9999التفيا

99988896لبنان

92626277ليسوثو

89464768ليبرييا

97+9899ليبيا

9598+9999ليتوانيا

9498+99+99لوكسمربوغ

94445975مدغشقر

دليل القدرات األساسيَّة لعام 2011
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89545772ماالوي

9298+9999ماليزيا

99959497املالديف

81494661مايل

8897+9999مالطة

88614269موريتانيا

9096+9899موريشيوس

98949396املكسيك

9096+9899مولدافيا

9196+9799منغوليا

999998الجبل األسود

96636782املغرب

86555168موزامبيق

93377075ماينامر

95818589ناميبيا

95194668نيبال

9999+99+99هولندة

99+9999نيوزيلندة

97746084نيكاراغوا

84332857النيجر

86394564نيجرييا

9899+99+99الرنوج

ن 8395+9999ُعاماَ

91394168باكستان

98899094بنام

935377بابوا نيو غينيا

98978394باراغواي

98838692بريو

97628186الفيليبني

99999698بولندة

9599+99+99الربتغال

9197+9999قطر

99999197رومانيا

9698+9999االتحاد الرويس

89525771رواندة

8595+9899السعودية
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91524470السنغال

99999598رصبيا

814258سرياليون

9699+99+99سنغافورة

999898ج. سلوفاكيا

9899+99+99سلوفينيا

823357الصومال

94918189جنوب أفريقيا

999999+99إسبانيا

99998796رسيالنكا

89494969السودان

97908091سورينام

93747583سوازيلندة

9699+99+99السويد

99+99+99سويرسا

98958795سورية

94889892طاجيكستان

89517676تنزانيا

99998896تايلند

90626877توغو

97989495ترينيداد وتوباغو

98958794تونس

98918994تركيا

94+9699تركامنستان

87426269أوغندة

99999397أوكرانيا

8997+9999اإلمارات العربية

99+9999اململكة املتحدة

99 9999الواليات املتحدة

99999698أوروغواي

9395+9699أوزبكستان

98959195فنزويال

98888993فيتنام

93365372اليمن

86466770زامبيا

91608782زميبابوي

BCI

99+ refers to a value above 99.5. It is not rounded up to ”100“ as that would imply a perfect accomplishment which is impossible to achieve in reality.
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4172515أفغانستان

94571355ألبانيا

86441649الجزائر

70735064أنغوال

100685374األرجنتني

100743670أرمينيا

100835780أسرتاليا

100685474النمسا

98643264آذربيجان

1000340الباهاماس

97353054البحرين

81651855بنغالدش

100712264بيالروسيا

98796179بلجيكا

100624669بيليز

43661441بينني

7241941بوتان

92644366بوليفيا

9868958البوسنة والهرسك

100784173بوتسوانا

98754372البازيل

99783972بروناي دار السالم

99814776بلغاريا

48752048بوركينا فاسو

69914769بوروندي

71732155كمبوديا

65441541الكامريون

100835780كندا

91626272الرأس األخرض

266900ج. أفريقيا الوسطى

13521225تشاد

99605672تشييل

95762164الصني

99712164كولومبيا

7470148جزر القمر

40551236ج. الكونغو د.

34401229ج. الكونغو

100616074كوستاريكا

42411232ساحل العاج

99794474كرواتيا

100485668كوبا

95763268قبص

100744673ج. تشيكيا

100876684الدامنارك

59641446جيبويت

1000600دومينيكا

100714472ج. الدومينيكان

97575871اإلكوادور
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83292245مرص

98553462سلفاور

9228742غينيا االستوائية

45583044إريرتيا

99805277إستونيا

37712544إثيوبيا

100877688فنلندة

100795177فرنسا

92672361الغابون

79712659غامبيا

98633967جورجيا

100786280أملانيا

79881962غانا

99684972اليونان

8950649غواتيامال

347800غينيا

57522043غينيا بيساو

98395764غويانا

84451648هايتي

100523963هندوراس

98824073املجر

100828087آيسلندة

66331237الهند

93573662إندونيسيا

95421651إيران

610230العراق

100744874إيرلندة

100814475إرسائيل

99664570إيطاليا

97751663جامايكا

93651457اليابان

97391149األردن

99824475كازاخستان

86751458كينيا

96060كرييبايت

0000ج. كوريا د.

84682659ج. كوريا

97573362الكويت

99714873ج. قريغيزيا

PDR 75692356الو

100815177التفيا

95422855لبنان

100833472ليسوثو

86522956ليبرييا

0000ليبيا

98834877ليتوانيا

100753068لوكسمربوغ

94843370مدغشقر

دليل التكافؤ الجنويس لعام 2011
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89573259ماالوي

98403156ماليزيا

97603163املالديف

35421932مايل

100583163مالطة

69612853موريتانيا

98594267موريشيوس

98563764املكسيك

98874577مولدافيا

99945081منغوليا

0000الجبل األسود

72291940املغرب

59684858موزامبيق

976500ماينامر

100765477ناميبيا

65562147نيبال

100825679هولندة

100836382نيوزيلندة

100586474نيكاراغوا

21381826النيجر

603800نيجرييا

100907889الرنوج

ن 94132745ُعاماَ

55191429باكستان

99696076بنام

8988260بابوا نيو غينيا

99704973باراغواي

96694369بريو

100676176الفيليبني

100755276بولندة

99785577الربتغال

98533060قطر

99803972رومانيا

100814475االتحاد الرويس

84727477رواندة

9341537السعودية
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63572850السنغال

98755175رصبيا

33871144سرياليون

94714069سنغافورة

100754373ج. سلوفاكيا

100794775سلوفينيا

0000الصومال

98746679جنوب أفريقيا

99717381إسبانيا

97583162رسيالنكا

76252040السودان

98620سورينام

93733165سوازيلندة

99857787السويد

98805879سويرسا

89382450سورية

74671351طاجيكستان

71684260تنزانيا

97773971تايلند

53541440توغو

99726478ترينيداد وتوباغو

931800تونس

83341945تركيا

100731362تركامنستان

82594863أوغندة

100674169أوكرانيا

98494363اإلمارات العربية

100814776اململكة املتحدة

100694772الواليات املتحدة

100725174أوروغواي

87711357أوزبكستان

100652864فنزويال

95754170فيتنام

3040224اليمن

78491849زامبيا

88572155زميبابوي

GEI

)*( ال بيانات متوفِّرة عن »دليل التكافؤ الجنويس«.
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بالرغم من وجود أدلة أخرى لحقوق اإلنسان، 
الحقوق  عىل  ز  تركِّ تقريًبا  كلَّها  أنها  إال 
إشباع  »دليل  يقدم  فيام  والسياسية،  املدنية 
 Social( واالقتصادية«  االجتامعية  الحقوق 
 Fulfillment  Rights  Economic  &
مدى  لتعيني  وسيلة  الجديد   )SERF  ,Index
من  خمسة  إلشباع  موجباتها  البلدان  تلبية 
عليها  املنصوص  الجوهرية  اإلنسان  حقوق 
االقتصادية  للحقوق  الدولية  »االتفاقية  يف 
أال   ،)ICESCR( والثقافية«  واالجتامعية 
وهي: الحق يف الغذاء، والحق يف سكن مالئم، 
التعليم،  الرعاية الصحية، والحق يف  والحق يف 
منهجية  يجعل  وما  الالئق1.  العمل  يف  والحق 
»دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية« 
إمكانات  »حدود  بناء  هو  فريدًة  منهجيًة 
 Possibilities  Achievement(»التحقيق
مستوى  د  تحدِّ التي   )APFs  ,Frontiers
املتتايل  التحقيق  عىل  بلٍد  كلِّ  موجبات 
صدد  يف   )realization  progressive(
مختلف جوانب )aspects( كل حق اقتصادي 

واجتامعي مأخوذ بعني االعتبار.
اإلنسان  حقوق  قياسات  من  العديد  أنَّ  عىل 
والحاكمية يعتمد عىل معلومات ذاتيَّة استناًدا 
إىل رأي الخباء بقصد وضع شوط التصنيف يف 
البلدان. وهذا يطرح تساؤالت تتَّصل بهوية من 
ميكنه إطالق تلك األحكام وباملعايري املستخدمة 
ومبجموعات  غرض  وبأيِّ  األدلة  ينرش  ومبن 
القياسات.  هذه  تكرِّر  التي  املحلية  املدافعة 
إشباع  املنزلقات، يستخدم »دليل  لهذه  واتقاًء 
الحقوق االجتامعية واالقتصادية« مسًحا مبنيًّا 
البيانات الكمية التي تنرشها  عىل سلسلة من 

United Nations )1966(: International Cov- U 1
 enant on Economic, Social and Cultural Rights
)ICESCR(. Adopted 16 Dec. 1966, General As-

 sembly Res. 2200 )XX I(, U.N. GAOR, 21st Sess.,
 Supp. No. 16, U.N. Doc. A/6316 )1966(, 993

U.N.T.S. 3 )entered into force 3 Jan. 1976(.

البلدان  بني  املقارنة  د  وتؤكِّ دولية  وكاالت 
وتتَّسم بإمكانية الوصول إليها عب »اإلنرتنت«.

االجتامعية  الحقوق  إشباع  »دليل  منهجية 
واالقتصادية«2

الحقوق  إشباع  لـ »دليل  كامل  نقاش  العثور عىل  2  ميكن 

األوراق  يف  نة  املتضمَّ ومنهجيته  واالقتصادية«  االجتامعية 

التالية:
 The Economic and Social Rights Empowerment
 Initiative’s website, www.serfindex.org
 Fukuda-Parr, Lawson-Remer, and Randolph,
”An Index of Economic and Social Rights ful-
 fillment: Concept and Methodology“, Journal of
Human Rights, 8: 195-221, )2009(; Randolph, Fu-

 kuda-Parr, and Lawson-Remer, ”Economic and
 Social Rights Fulfillment Index: Country Scores
and Rankings,“ Journal of Human Rights, 9: 230-
 61, )2010(; and Fukuda-Parr, Lawson-Remer,
 and Randolph, SERF index Methodology Version

2011.1: Technical Note.

إحقاق  عن  األوىل  املسؤولية  الدول  ل  تتحمَّ
ضمن  القاطنني  واألفراد  املواطنني  حقوق 
حدودها. فعىل الدول مسؤولية مثلثة الجوانب 
حيال كل حق، أي حاميته واحرتامه وإشباعه. 
إشباع  “دليل  لـ  بالنقاط  التصنيف  ن  ويتكوَّ
املركَّب  واالقتصادية”  االجتامعية  الحقوق 
اجتامعي  حق  كل  تخصُّ  منفصلة  نقاط  من 
تعتمد  كام  االعتبار.  يف  مأخوذ  واقتصادي 
االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  منهجيَّة 
–باإلضافة  الدويل  القانون  عىل  واالقتصادية” 
االقتصادية  للحقوق  الدولية  “االتفاقية  إىل 
حقوق  و”إعالن   )ICESR( واالجتامعية” 
العامة  و”التعليقات   )UDHR( اإلنسان” 
االقتصادية  بالحقوق  الخاصة  “اللجنة  لـ 
وتقارير   )CESCR( والثقافية”  واالجتامعية 
ني وتقارير فرق املهام والندوات  املقرِّرين الخاصِّ
وذلك  العمل؛  وفرق  الصلة  ذات  الخاصة 

دليل إشباع الحقوق االجتامعيَّة واالقتصاديَّة

مقاربُة حقوق اإلنسان الجديدة
عىل البلدان واجب إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية بصورة متتالية حتَّى الحدود القصوى للموارد املتاحة. وهذا يعني تقويم مدى املوجبات املطلوبة 

من كل دولة، وبالتحديد ماهية امُلجدي املعقول لتحقيقها باستخدام أفضل السياسات واملامرسات التِّقانيَّة. وإنَّ قياس إشباع الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

ن  يتطلَّب اعتبار آفاق كلٍّ من حقوق األفراد والواجب الواقع عىل كاهل الحكومة. يقوم »دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية« املركَّب بذلك، وهو يتكوَّ

ر موجبات التحقيق املتتايل باستخدامه مقاربة مبتكرة تجديدية تضع خارطة لـ  من نقاط منفصلة لكل حق اقتصادي واالجتامعي مأخوذ بعني االعتبار، كام يقدِّ

»حدود إمكانات التحقيق«. 

الجدول 1

ات الحقوق األساسية مؤشرِّ

الحق 

االجتامعي/ 

االقتصادي

دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية »دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية« األسايس

يف بلدان منظمة »التعاون االقتصادي 

والتنمية«

% األطفال حديثي الوالدة ذوي الوزن % األطفال دون سن الخامسة غري املتقزِّمنيالحق يف الغذاء

الوالدي املتدين

معدالت إنهاء املدرسة األساسيةالحق يف التعليم

عة معدالت إجاميل االلتحاق املدريس املجمَّ

عة معدالت إجاميل االلتحاق املدريس املجمَّ

معدل نقاط  )PISA( الرياضيات والعلوم

معدل بقائية األطفال دون سن الخامسةالحق يف الوالدة

معدل بقائية من هم يف سن الـ 65

معدل استخدام وسائل منع الحمل

معدل بقائية األطفال دون سن الخامسة

معدل بقائية من هم يف سن الـ 65

الحق يف سكن 

مالئم

ن % السكان الريفيني مع وصول إىل مصدر مايئ محسَّ

نة % السكان املتمتعني بالوصول إىل نظافة عامة محسَّ

بيانات غري متوفرة

الحق يف عمل 

الئق

% من يحظون بدخل يزيد عىل دوالرين يف اليوم 

)بالقوة الرشائية لعام 2005(

% من يحظون بدخل أكب من %50 من 

الدخل املتوسط

% العاطلني عن العمل عىل املدى غري البعيد

الحق يف األمن 

االجتامعي

البيانات غري متوفرةالبيانات غري متوفرة
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لتحديد الجوانب املتعلقة بالحقوق االقتصادية 
الدولية  “االتفاقية  ضمنتها  التي  واالجتامعية 
والثقافية”،  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
فضاًل عن موجبات الدول املوقِّعة عليها. وعند 
اعتبار أيِّ جانٍب من جوانب الحق االقتصادي 
أو االجتامعي يقاَرُن نوعان من املعلومات: 1( 
مستوى التحقيق الواقع عىل املؤشِّ االقتصادي-

الحق  جانب  إشباع  يعكس  الذي  االجتامعي 
االعتبار؛  بعني  املأخوذ  االقتصادي-االجتامعي 
2( مستوى جدوى التحقيق الواقع عىل املؤشِّ 
االعتبار  بعني  املأخوذ  االقتصادي-االجتامعي 

بالنظر إىل قدرة موارد البلد.

املؤشات االقتصادية-االجتامعية املعيارية
قياس مدى التمتُّع بالحق

ة عىل “االتفاقية الدولية  ُتفرُِد التعليقاُت العامَّ
والثقافية”  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
السكن  الغذاء،  هي:  أساسية  حقوق  ستة 
املالئم، الرعاية الصحية، التعليم، العمل الالئق 
الجوانب  ع  توسِّ بحيث  االجتامعي؛  واألمن 
اِت  مؤشِّ اختيار  ويشمل  حق.  بكلِّ  املتعلِّقة 
الحقوق  إشباع  “دليل  لـ  بالحقوق  التمتُّع 
مضمون  ترجمة  واالقتصادية”  االجتامعية 
دة للحقوق،  الوثائق القانونية إىل جوانب محدَّ
التي ميكن أن ُيقاس التمتُّع بها كميًّا باستخدام 
عدٌد  ومثَّة  االقتصادية-االجتامعية.  ات  املؤشِّ
ات  املؤشِّ اختيار  تحكم  التي  املعايري  من 
الحقوق  إشباع  “دليل  بناء  يف  املستخَدمة 
أنَّ  من  التأكد  مع  واالقتصادية”،  االجتامعية 
بعني  املأخوذ  الحق  جانب  تعكس  ات  املؤشِّ
أوالً، يجب أن تكون  االعتبار عىل نحٍو مالئم. 
موثوقة  بيانات  عىل  مبنيَّة  املختارة  ات  املؤشِّ
معوَّل عليها، ويتم مقياسها بطرائق موضوعية، 
الزمن والبلدان كام ميكن   ومتكن مقارنتها عب 
لقد  ثانًيا،  العموم.  قبل  من  إليها  الوصول 
الراهنة  يات  التحدِّ لتعكس  ات  املؤشِّ اختريت 
التي تواجه إشباع حقٍّ ما وفق السياق املرجو، 
وليس لتشمل كل جوانب حق. وإنَّ املؤشات 
يات  اسة حيال جملة من التحدِّ الرئيسية الحسَّ
دة  املتعدِّ ات  املؤشِّ عىل  مت  ُقدِّ الصلة  ذات 
بعدئٍذ،  صلة.  ذي  ما  حقِّ  جانب  لكل  الجليَّة 
ات التي متيِّز جيًِّدا بني  د عىل اختيار املؤشِّ ُشدِّ
درجات التمتُّع يف السياق املرجو. عىل أنَّ بعض 
“التعاون  منظمة  ببلدان  املتصلة  ات  املؤشِّ
الدخل  ذات   )OECD( والتنمية”  االقتصادي 

بالبلدان  املتصلة  تلك  عن  تختلف  املرتفع 
يتعلق  ًا  فإنَّ مؤشِّ املثال،  النامية. وعىل سبيل 
بجودة التعليم لهو أوثق صلة ببلدان “التعاون 
املرتفع من  الدخل  والتنمية” ذات  االقتصادي 
مؤشِّ نسبة والدة األطفال عىل يد طاقم صحي 
مدرَّب أو إنهاء املدرسة األساسية. بيد أنَّ هذا 
بالحق يف  التمتُّع  مييِّز بني مستويات  األخري ال 
االقتصادي  “التعاون  بلدان منظمة  التعليم يف 
املرتفع. ونتيجة لذلك،  الدخل  والتنمية” ذات 
االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  أنَّ  يظهر 
الحقيقة زوج من األدلة،  واالقتصادية” هو يف 
يغطي   )index  Core( األسايس  فالدليل 
ل  املكمِّ الدليل  يختصُّ  فيام  البلدان،  معظم 
منظمة  ببلدان   )index  supplementary(
الدخل  ذات  والتنمية”  االقتصادي  “التعاون 

املرتفع.

مستوى  تحديد  التحقيق:  إمكانية  حدود 
موجبات الدولة

االقتصادية  للحقوق  الدولية  “االتفاقية  ُتلزُِم 
بتحقيق  الحكومات  والثقافية”  والسياسية 
نصت  كام  متتاٍل،  نحٍو  عىل  املذكورة  الحقوق 

املادة 1.2 منها:
أن  االتفاقية  هذه  يف  طرف  دولة  كل  “عىل 
من  أو  فرادى  الخطوات،  اتِّخاذ  عىل  تعمل 
وخصوًصا  الدوليَّني،  والتعاون  املساعدة  خالل 
بالحدود  والتقني،  االقتصادي  الصعيدين  عىل 
ن  يؤمِّ مبا  املتاحة،  مواردها  من  القصوى 
بها  ُتقرُّ  التي  للحقوق  ومتتالًيا  كاماًل  تحقيًقا 
ذلك  يف  مبا  الوسائل،  وبكل  االتفاقية،  هذه 
القانونية ذات  تبنِّي اإلجراءات  التحديد  وعىل 

الصلة”.
نقاط  للدول  بأنَّ  املتتايل”  “التحقيق  ويعرتف 
عىل  قدراتها  حيث  من  ا  جدًّ مختلفة  انطالق 
االقتصادية  بالحقوق  الكامل  التمتُّع  تحقيق 
“التحقيق  فكرة  يف  يكمن  وما  واالجتامعية. 
ل  التوصُّ عىل  الحكومات  قدرات  أنَّ  املتتايل” 
إىل إحقاق الحقوق تعتمد عىل مستوى املوارد 
فالتمتُّع  البلد.  يف  املتاحة  وغريها(  )املالية 
من  مستوى  أعىل  عىل  الحصول  يف  بالحق 
معايري الصحة، مثاًل، ال ميكن أن يحدث يف ليلة 
الالزمة  املنشآت  بناء  إىل  ُيحتاج  إذ  وضحاها، 
السياسة  حوافز  وتأمني  الكوادر  وتدريب 
بحيث  مكانها،  يف  ووضعها  ولألرس  لألعامل 
ن الناس من الوصول إىل الرعاية الصحية.  يتمكَّ

وتتطلَّب هذه التدابري موارد مالية قد تتجاوز 
قدرات الحكومات واألرس.

يف  الدول  أداء  عىل  الحكم  ميكن  ال  وبالتايل، 
امُلخرَجات  أساس  عىل  اإلنسان  حقوق  مجال 
سبيل  فعىل  بها.  الناس  متتُّع  أي  وحدها، 
الحقوق  هذه  أداة  مقارنة  ميكن  ال  املثال، 
عىل  وماالوي  املتحدة  الواليات  من  كل  يف 
أساس مستويات معدل وفيَّات األمهات، نظرًا 
ملستويات القدرات املختلفة يف هذين البلدين. 
البلد يف تحقيق موجبات  أداء  يعتمد  وهكذا، 
عىل  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إشباع 
الحقيقي  الناس  متتُّع  ُمخرَجات  أ(  ييل:  ما 
ما  وفق  واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق 
االقتصادية-االجتامعية  اإلحصاءات  إليه  تشري 
ما  يف مجال حقوق معيَّنة؛ ب( قدرة مجتمٍع 
عىل اإلشباع، كام تعيِّنه كمية املوارد االقتصادية 

املتاحة للدولة.
عىل  الدولة  موجبات  مستوى  يعتمد  كام 
قدرات مواردها، وهذا ينطوي عىل أنَّ تقويم 
مدى موجبات كل دولة يتطلَّب تحديد ما هو 
السياسة  استخدام  لتحقيق  املعقول  امُلجدي 
مواجهة  يف  الفضىل  التِّقانية  واملامرسات 
قات مواردها. وهذه مهمة ليست واضحة  معوِّ
د املرء، عىل وجه  املعامل أو مباشة. كيف ُيحدِّ
“الحد  التزم  قد  ما  بلٌد  كان  إذا  ما  التحديد، 
األقىص من موارد)ـه( املتاحة” إلحقاق الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية، ذلك أنَّ األمر يستلزم 
 Audrey( تشامبان”  “أودري  ُيالحظ  -كام 
Chapman( يف هذا املجال- “تطوير عدٍد من 
املعايري األدائيَّة الخاصة بكلِّ حقٍّ يف ما يتعلق 

بسياقات البلدان... املختلفة”3.
مستوى  التحقيق”  إمكانيات  “حدوُد  ترسم 
جانِب  لكل  معنيَّ  زمن  يف  بلد  كل  موجبات 
دت حدود  حقٍّ مأخوذ بعني االعتبار. وقد ُحدِّ
بياين  رسم  بناء  بواسطة  التحقيق  إمكانيات 
ُمعطى  لتحقيق مؤشِّ   )plot  scatter( بعرثي 
 GDP الفرد  عىل  القائم  املحيل  الناتج  مقابل 
الرشائية  بالقوة  ُيقاُس  )الذي   capita  per
الثابتة بالدوالر األمرييك PPP$(، ومؤشنا الدالُّ 
بيانات  باستخدام  وذلك  املتاحة،  املوارد  عىل 

 Chapman, Audrey. ”The Status of Efforts to  3
 Monitor Economic, Social and Cultural Rights,“
Chapter 7, in Economic Rights: Conceptual, Mea�

 surement and Policy Issues Shareen Hertel and
 Lanse Minkler )eds.(, )Cambridge: Cambridge

University Press, 2007(. pp. 143-164.
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-1990 فرتة  خالل  البلدان  كل  من  مستقاة 
من  الحدود  ُمعاَينات  ُعيِّنت  بعدئٍذ،   .2008
التقنيات  اسُتخدمت  بحيث  البعرثي،  الرسم 
امُلعاَينات  مع  بياين  منحنى  ملواَفَقة  اإلحصائية 
حدود   )resultant( لة  محصَّ وتبنيِّ  يَّة.  الحدِّ
مؤشِّ  إحقاق  مستوى  التحقيق  إمكانيات 
ُمجٍد ما باستخدام املامرسات الفضىل عند كل 
نا  مؤشِّ الفرد،  عىل  قائم  محيل  ناتج  مستوى 
الدال عىل قدرات املوارد. وقد ُيحتجُّ بأنَّ الدول 
واملؤسسات  الكبى  والعائدات  املوازنات  ذات 
إشباع  عىل  أكب  بقدرات  تتمتَّع  الفضىل 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية، مقارنًة بتلك 
ذات  ولكن  نفسه،  الفرد  بالدخل  تتمتَّع  التي 
املوازنات األصغر واملؤسسات األفقر واألضعف. 
الخيارات  عىل  تعتمد  الدولة  قدرات  أنَّ  عىل 
التي تقوم بها يف ما يتعلَّق بسياساتها الرضيبية 
التحقيق  فُموجب  سيَّة.  املؤسَّ وهيكليَّاتها 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  املتتايل 
عها  يتطلَّب من الدول أن تجمع مواردها وتوسِّ
إىل  يؤول  الذي  الرضوري  املستوى  لتبلغ 
االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة  موجباتها  تلبية 
قياس  إذن،  املناسب،  ملن  وإنَّه  واالجتامعية. 
املوارد  إجاميل  يعكسه  كام  املوارد  قدرات 
املوارد  من  الجزء  ذلك  وليس  للدولة،  املتاحة 
البيانات  استخدام  أنَّ  كام  تختارها.  الذي 
الحديثة، ولكن التي تعود إىل فرتة زمنية طويلة 
نسبيًّا، يسمح لنا بتقصِّ الحد املتَّسم باالستقرار 
والثبات خالل فرتة زمنية متوسطة املدى، األمر 

ل إجراء مقارناٍت عب الزمن4. الذي يسهِّ
حدود  أنَّ   1 اإلطار  يبنيِّ  املثال،  سبيل  عىل 
األطفال  بقائيَّة  ملعدل  التحقيق  إمكانية 
وكل  الصحة.  دليل  يف  حقنا  عنارص  أحد  هو 
ملعدل  تجسيد  عن  عبارة  هي  سوداء  نقطة 
املئوية  النسبة   -  100%( األطفال  بقائيَّة 
الخامسة(  سنِّ  دون  األطفال  وفيَّات  ملعدل 
حدود  وترتفع  معيَّنة.  سنة  ويف  معنيَّ  بلٍد  يف 
مع  األطفال  بقائيَّة  ملعدل  التحقيق  إمكانيات 

أنواع  معرفة  أنَّ  من  محتمل  قلق  مثَّة  كان    4

التمتُّع  جوانب  تعزرِّز  التي  والترِّقانات  السياسات 

الحد  ُيعنيَّ  قد  بحيث  برسعة،  تتغريَّ  بالحقوق 

ال  قد  هذا  أنَّ  بيد  راهنية.  األكرث  باملعاينات 

ية متوازنة  ة، فامُلعاياَنات الحدرِّ ل الحالة املرجوَّ يشكرِّ

افرتاض  أنَّ  ن  وتتضمَّ الزمن  عرب  معقول  نحٍو  عىل 

استقرار حدود إمكانية التحقيق يف املدى املتوسط 

هو افرتاض معقول.

ارتفاع دخل الفرد إىل أن يبلغ مستوى $6,350 
)بقوة عام 2005 الرشائية(، بعدها يبقى ثابًتا 
يشري  مبا   ،)plateau مستقرًّا  مستوى  اًل  )مشكِّ
ميكن  حيث  الفضىل،  املامرسات  استخدام  إىل 
ضامن هذا الجانب من الحق يف الصحة إذا بلغ 
الحدِّ  شكل  ا  أمَّ  .$6,350 مستوى  الفرد  دخل 
 $6,350 عن  تقلُّ  التي  الفرد  دخل  ملستويات 
امُلجدي  من  عنده  يصبح  الذي  ل  املعدَّ فيبنيِّ 

تحويل املوارد لتحسني الحق لبقائيَّة األطفال. 
هذا، وتختلف أشكال حدود إمكانية التحقيق 
عند  الحقوق  جوانب  ملختلف  وسقوفها 
إىل  يشري  مبا  الفرد،  لدخل  مختلفة  مستويات 
أنه من األسهل تحويل املوارد إىل بعض جوانب 
وأنه  أخرى،  بجوانب  مقارنة  بالحقوق  التمتُّع 
من امُلجدي أكرث إشباع بعض الجوانب لبعض 
الفرد  لدخل  تدنًِّيا  أكرث  مستوى  عند  الحقوق 

حدود إمكانيات التحقيق: مثال بقائيَّة األطفال

أعىل  بدورها  د  تحدِّ التي  التحقيق  ببناء حدود إلمكانية  الدولة  ُيعنيَّ مستوى موجبات 

د حدود  مستوى للتمتُّع امُلعاَين من قبل أيِّ بلٍد عند كل مستوى دخل للفرد. كام ُتحدَّ

املعني  املؤش  قيمة  فيه  تبنيَّ  أول  بعرثي  بياين  رسم  بناء  خالل  من  التحقيق  إمكانية 

الً  امُلعاَين يف كل بلٍد بإزاء دخله الناجم عن ناتجه املحيل القائم عىل الفرد يف حينه )معدَّ

م والفروق واالختالفات القامئة يف القوة الرشائية باستخدام قوة عام 2005  وفق التضخُّ

الرشائية(، وعندئٍذ استخدام التقنيات اإلحصائية ملواَفَقة منحنى ُمعاَينات الحد. فيام ييل 

ل بقائيَّة األطفال )دون سنِّ الخامسة(. وكلُّ نقطة  أدناه حدود إمكانيات التحقيق ملعدَّ

ا  سوداء هي عبارة عن ُمعاَينة من بلٍد معنيَّ يف سنة معيَّنة بني عامي 1990 و2008. أمَّ

لة حدود إمكانيات التحقيق ملعدل بقائيَّة األطفال دون  املنحنى أخرض اللون فهو محصِّ

د مستوى موجب بلٍد ما باعتباره معدل بقائيَّة األطفال دون سنِّ  سنِّ الخامسة. وُيحدَّ

الخامسة املقابل ملستوى ناتج البلد املحيل القائم عىل الفرد.

الحد: بقائيَّة األطفال دون سنرِّ الخامسة = 100.895 – 7334,1/الناتج املحيل 

د بحدٍّ أقىص بـ 99,74% القائم عىل الفرد املحدَّ
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مقارنة مبستوياته األخرى. إنَّ مستوى موجِب 
بلٍد ما يف وقت معنيَّ يف ما يتعلق بأيرِّ جانٍب 
يف  الحدرِّ  قيمة  باعتباره  د  ُيحدَّ معطى  حقٍّ 
املحيل  الناتج  مستوى  تحقيق  إمكانية  حدود 

القائم لذلك البلد.

البلدان  عنده  تلبرِّي  الذي  املدى  تقويم 
موجباتها

تكمُن امليزة الصارخة لكلٍّ من الرسوم البيانية 
للحدود يف الفرق الكبري بني مستويات التمتُّع 
من  تتشابه  التي  البلدان  بني  ما  يف  بالحقوق 
عىل  القامئة  املحلية  نواتجها  مستويات  حيث 
الرسم  يبنيِّ  وكام  املثال،  سبيل  عىل  الفرد. 
ترتاوح معدالت  األطفال،  بقائيَّة  البياين ملعدل 
تبلغ  التي  للبلدان  املؤشِّ بني 75 و98%  هذا 
)بقوة   $2000 فيها  الفرد  دخل  مستويات 
عام 2005 الرشائية(. فاملدى مرتفع عىل نحو 
مفاجئ، حتى يف البلدان التي تبلغ مستويات 
ما  إىل   80% نحو  -من   $10,000 الفرد  دخل 
بكثري  يتجاوز  هذا  أنَّ  مع  من 100%-  يقرب 
هذا  لتحقيق  الرضوري  الفرد  دخل  مستوى 
كاماًل.  تحقيًقا  الصحة  يف  الحق  من  الجانب 
الفروق  إىل  تؤشِّ  واالختالفات  الفروق  وهذه 
ق عنده البلدان  واالختالفات يف املدى الذي ُتحقِّ

. التزاماتها يف ما يتعلق بجانب حقٍّ معنيَّ
)scores( يف  بالنقاط  ما   ٍ أداء مؤشِّ مرتبة  إنَّ 
باعتبارها  ُتحتَسُب  ما  حقٍّ  بجانب  يتعلَّق  ما 
ق. فعىل  املحقَّ املؤشِّ  لقيمة حدِّ  مئوية  نسبة 
لبقائيَّة  معدالً  ما  بلٌد  ق  حقَّ إذا  املثال،  سبيل 
حدِّ  قيمة  كانت  ولكن   ،72% يبلغ  األطفال 
الفرد  القائم عىل  مؤشِّ مستوى ناتجه املحيل 
%90، عندئٍذ تبلغ مرتبة أداء مؤش البلد يف ما 
يعني  مبا  األطفال 80%،  بقائيَّة  يتعلق مبعدل 
أنَّ هذا البلد يحقق %80 من املستوى امُلجدي 
بدخل  ما  بلٌد  فيها  يتمتَّع  حالة  ويف  ملوارده5. 
الحق،  بجانب  التمتُّع  لضامن  كاٍف  من  أكرث 
ذلك،  تحقيق  نفسه يف  الوقت  يف  إخفاقه  مع 

أنَّ  لوحظ  مثاًل،  العميل.  املؤشات  مدى  يختلف    5

أدىن معدل لبقائيَّة األطفال يف أيرِّ بلٍد منذ عام 1990 

يساوي %68، فيام ساوى أدىن معدل لبقائيَّة من هم 

ُيعاد  لذلك،  نتيجة   .20% والستني  الخامسة  سن  يف 

قبل حوسبة  العميل  مداها  لتعكس  ات  املؤشرِّ تدريج 

مرتبة مؤش األداء. أنظر:
 SERF Index Methodology Version 2011.1 Technical

Note: www.serfindex.org/data..

تنطوي نقاط مؤشِّ أدائه التصنيفية عىل غرامٍة 
يكونان  الحد  أو  فالغرامة   :)penalty( حدٍّ  أو 
أدائه  مؤشِّ  نقاط  أكرث  ض  ُتخفَّ ولذا  أكب، 
التحقيق  مستوى  يكون  بحيث  التصنيفية؛ 
أكرث تدنًِّيا، وتكون نسبة “دخل الفرد/ مستوى 
دخل الفرد” أكب، وهي النسبة املطلوبة للتمتُّع 

الكامل بجانب الحق6.

الحقوق  من  حق(  )لكل  الحق  دليل  ُيبنى 

ويكتِّل  الجوهرية،  واالجتامعية  االقتصادية 

“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية” 

 .)indices  component( نة  املكوِّ الحق  أدلَّة 

املعدل  باعتبارها  فُتبنى  األخرية  هذه  ا  وأمَّ

الوسطي البسيط لتصنيف مؤش األداء النقطي 

األسايس  الحق  فدليل  حق.  بكل  املتصل 

التعليم،  يف   ))index  right  core )الجوهري 

لنقاط  الوسطي  املعدل  عن  عبارة  هو  مثاًل، 

إنهاء  ل  ملعدَّ لة  املعدَّ التصنيفية  األداء  مؤش 

املدريس  اللتحاق  ل  ومعدَّ األساسية  املدرسة 

فيها  ُيستخدم  التي  الحاالت  تلك  ع. ويف  املجمَّ

بحقٍّ  يتعلق  ما  يف  األداء  لقياس  وحيد  مؤشِّ 

جوهري، فإنَّ دليل الحق الجوهري هو ببساطة 

عىل  التصنيفية  األداء  مؤش  نقاط  عن  عبارة 

املؤشِّ املقابل. فدليل الحق األسايس يف الغذاء، 

ل  مثاًل، هو تصنيف مؤش األداء النقطي املعدَّ

)أي  املتقزِّمني  غري  لألطفال  املئوية  للنسبة 

ذوي الطول املتدينِّ للعمر املعطى(. وأما دليل 

“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي” 

ألدلَّة  الوسطي  املعدل  من  مبنيٌّ  فهو  نفسه 

نة(7. نة )أي العنارص املكوِّ الحق املكوِّ

الحد عىل أساس جملة من  أو  الغرامة  دت معادلة  6  ُحدرِّ
د  البداهات أو املسلَّامت )األكسيومات axioms( التي تحدرِّ

السامت التي قد يرغب فيها املرء لنيل عقوبة كهذه. أنظر:

 Fukuda-Parr, Lawson-Remer, and Randolph,

 ”An Index of Economic and Social Rights

 fulfillment: Concept and Methodology“, Journal

of Human Rights, 8: 195-221, 2009(

عمل  وورش  سمينارات  يف  النظر  إلعادة  ت  أُخِضعاَ وقد 

وهي  العقوبة،  معادلة  تبنَّى  جرى  وقد  الحقة.  متعددة 

متوفرة يف املرجع التايل:

 SERF Index Methodology Version 2011.1 Technical

Note: <www.serfindex.org/data>.

طات التثقيل البديلة،  7  ميكن توظيف مخطَّ

بحيث يوضع مزيد من الثقل عىل الحقوق التي 

البلد يف ما يتعلَّق بدليل إشباع الحقوق  أداء 
االجتامعية واالقتصادي8

الحقوق  إشباع  “دليل  احتساب  ميكُن 

االجتامعية واالقتصادية” لـ 99 بلًدا، كام ميكن 

االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  احتساب 

ل لبلدان منظمة “التعاون  واالقتصادية” املكمِّ

ا  أمَّ إضافيًّة.  بلًدا   24 لـ  والتنمية”  االقتصادي 

 Component  The( نة  املكوِّ الحق  أدلة 

لعدد  احتسابها  فيمكن   )Indices  Right

إشباع  “دليل  حالة  البلدان. يف  من  بكثري  أكب 

األسايس  واالقتصادية”  االجتامعية  الحقوق 

أدلة  احتساب  ميكن   )Index  SERF  Core(

والسكن  والصحة  والتعليم  الغذاء  الحقوق يف 

والعمل لـ 123 و145 و131 و144 و118 بلًدا 

ل  املكمِّ بالدليل  يتعلق  ما  ويف  الرتتيب.  عىل 

احتسابه  ميكن   )Index  Supplementary(

لـ 28 و27 و25 بلًدا يف حالة الحق يف الغذاء 

والتعليم والصحة والعمل عىل الرتتيب.

عنده  تستطيع  الذي  املدى  ويتباين  هذا، 

الحقوق  موجبات  إلشباع  بالتزاماتها  الوفاء 

ذلك  واسع.  نحو  واالجتامعية عىل  االقتصادية 

أن  ميكن  البلدان  هذه  من  بلٌد  مثَّة  ليس  أنَّه 

االجتامعية  الحقوق  إشباع  له “دليل  ُيحتَسب 

نجح  اًل،  مكمِّ أم  أساسيًّا  أكان  واالقتصادية”، 

بكل  يتعلق  ما  يف  بالكامل  التزاماته  تلبية  يف 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل التتايل. يف 

الدليل األسايس برزت أوروغواي كأفضل البلدان 

يفوق  نقطيًّا  تصنيًفا  ق  تحقِّ أنها  إذ  إنجازًا، 

االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  يف   94%

واالقتصادية”، يف حني أنَّ أفضل بلدان منظمة 

وهو  إنجازًا،  والتنمية”  االقتصادي  “التعاون 

فنلندة، تحقق تصنيًفا نقطيًّا ال يتجاوز 95%. 

قت التزاماتها يف  ومع أنَّ عدًدا من البلدان حقَّ

دة  ما يتعلق بحقوق اقتصادية واجتامعية محدَّ

ت يف  البلدان األخرى قرصَّ بالكامل، فإنَّ بعض 

أداء كلِّ حقٍّ من الحقوق الخمسة االقتصادية 

واالجتامعية. فتصنيف غينيا االستوائية النقطي 

إشباع  “دليل  يعني  ما  يف   20% الـ  ى  يتعدَّ ال 

تشهد نقص أداء يف بلٍد ما.
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تعزيز الحقوق االجتامعية واالقتصادية أمر جيرِّد للنمو
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تراوح  الحقوق االجتامعية واالقتصادية”، فيام 

نة  املكوِّ الحق  أدلة  لجهة  النقطي  تصنيفها 

 .29% دون  ما  إىل   3% من  أعىل  هو  ما  بني 

إشباع  “دليل  لـ  النقطي  تصنيفها  متوسط  ا  أمَّ

األسايس  واالقتصادية”  االجتامعية  الحقوق 

تباين يف متوسط  مثَّة  إىل 72%.  يرقى  فبالكاد 

الحق  أدلة  مختلف  عب  النقطي  التصنيف 

البلدان األساسية يرتاوح  نة. فبالنسبة إىل  املكوِّ

ذلك بني 71 و%79 للحق يف الغذاء والحق يف 

بلدان  إىل  بالنسبة  ا  أمَّ الرتتيب.  عىل  التعليم 

ذات  والتنمية”  االقتصادي  “التعاون  منظمة 

 62% من  أكب:  يبدو  فالرتاوح  املرتفع  الدخل 

إىل ما يقرب من %98 للحق يف العمل والحق 

أنَّ  هو  والواضح  الرتتيب.  عىل  التعليم  يف 

البلدان.  معظم  يف  للتحسني  كبريًا  هامًشا  مثَّة 

م املوقع الشبيك لـ “مبادرة متكني الحقوق  ويقدِّ

www.serfindex.org/ واالجتامعية”  االقتصادية 

data كشوفات قابلة للتنزيل، تبني أداء كل بلد 

يف ما يتعّلق بـ” دليل إشباع الحقوق االجتامعية 

واالقتصادية “ودليل الحق املكوِّن. 

املهمة:  السياسة  أسئلة  عىل  الضوء  تسليط 

الة والحلقة امُلفراَغة الحلقة الفعَّ

االقتصادية  للحقوق  الدولية  “االتفاقية  ُتلزُِم 

“الحد  بتكريس  والثقافية”  واالجتامعية 

التمتُّع  لتعزيز  املتاحة”  مواردها  من  األقىص 

والسؤال  واالجتامعية.  االقتصادية  بالحقوق 

تحرتم  التي  البلدان  كانت  إذا  ما  هو  الرئييس 

توليد  حساب  عىل  بذلك  تقوم  االلتزام  هذا 

ٍع أكب  موارد إضافية ميكن من خاللها متكني متتُّ

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية يف املستقبل. 

ويسلِّط تطبيق ملنهجية “دليل إشباع الحقوق 

 The( رًا  مؤخَّ أُجِرَي  واالقتصادية”  االجتامعية 

 )Index  SERF  International  Historical

املوقع  عىل  )امُلَتناَول  السؤال  هذا  عىل  الضوء 

أضف   .)www.serfindex.org.data التايل:  الشبيك 

انطالقتها  البلدان يف عام 2005 بعد  انتهت  إالَم  البياين أعاله  الرسم  يتحرَّى 
بلدان ذات منو   )1 ونهائية:  أولية  أوضاع ممكنة،  أربعة  مثَّة  يف عام 1995. 
الحقوق  إشباع  “دليل  لـ  نقطي  وتصنيف  الفرد  عىل  القائم  املحيل  للناتج 
بلدان يف حلقة  العينة:  االجتامعية واالقتصادي”، وكالهام أدىن من متوسط 
مفرغة؛ 2( بلدان ذات منو للناتج املحيل القائم عىل الفرد وتصنيف نقطي 
لـ “دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادي”، وكالهام أعىل من متوسط 
املحيل  للناتج  منو  معدالت  ذات  بلدان   )3 الة؛  فعَّ حلقة  يف  بلدان  العينة: 
القائم عىل الفرد أعىل من متوسط العينة، ولكن تصنيفها النقطي لـ “دليل 
بلدان المتوازنة  املتوسط:  الحقوق االجتامعية واالقتصادي” أدىن من  إشباع 
النمو؛ 4( بلدان ذات معدالت منو للناتج املحيل القائم عىل الفرد أدىن من 

متوسط العينة، ولكن تصنيفها النقطي لـ “دليل إشباع الحقوق االجتامعية 
واالقتصادي” أعىل من املتوسط: بلدان المتوازنة من حيث دخل الفرد: بلدان 
وتبنيِّ  واالقتصادية.  االجتامعية  الحقوق  إشباعها  “دليل  المتوازنة من حيث 
األوضاع  أحد  االندراج يف  إىل  تنتهي  التي  للبلدان  املئوية  النسبة  الفقاعات 
م  ُنُه، فإنَّ البلدان التي تقدِّ األربعة، استناًدا إىل نقطة انطالقها. وكام ميكن تبيُّ
تلبية موجبات إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف أولويَّاتها عىل النمو 
م  ال، يف حني أنَّ البلدان التي تقدِّ تنتهي عىل األرجح إىل االندراج يف وضع فعَّ
ح كثريًا أن  منو دخل الفرد عىل قيامها بالتزامات إحقاق الحقوق املذكورة ُيرجَّ
ًدا يف فئة بلدان  تندرج يف فئة بلدان الحلقة الفعالة ولكنها تنكص لتقع مجدَّ

الحلقة املفرغة.
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د تلك البلدان حيث يتنامى  إىل ذلك، فهو يحدِّ

التمتُّع بالحقوق ارتباًطا بقدرات املوارد مبرور 

نة للموجبات  الزمن، مبا يفيد عن مطاَوعًة محسَّ

نة يف “االتفاقية الدولية للحقوق  األخرى املتضمَّ

عن  فضاًل  والثقافية”،  واالجتامعية  االقتصادية 

الالتراجعيَّة  مبدأ  تنتهك  التي  البلدان  تلك 

.)retrogression-non(

ن مراعاة البلدان ملوجباتها؛  وبشكٍل عام، تتحسَّ

لـ  الوسطي  البلدان قيمة املعدل  إذ ازداد عب 

“دليل إشباع الحقوق االجتامعية واالقتصادية” 

 75% إىل   60% من  األسايس  التاريخي  الدويل 

م عىل  بني عامي 1975 و2005. ولقد كان التقدُّ

هذا الصعيد أكرث نشاًطا وفاعليًة يف ما يتعلق 

الوسطي  املعدل  تزاُيد  مع  التعليم  يف  بالحق 

من  التاريخي  التعليم  دليل  تصنيف  لنقاط 

ا يف  أمَّ %35 إىل %72 عىل مدى أربعني عاًما. 

والتنمية”  االقتصادي  “التعاون  منظمة  بلدان 

أقل  التقدم  كان  فقد  املرتفع  الدخل  ذات 

بروزًا وإن مل يكن معدوًما. وبالرغم من هذه 

للقلق.  سبًبا  مثَّة  فإنَّ  واملكاسب،  اإلنجازات 

أوالً، كان التقدم بالنسبة إىل البلدان األساسية 

أكرث نشاًطا وفاعلية بني عامي 1975 و1985؛ 

ن تباطأت بني عامي 1985  ولكنَّ خطى التحسُّ

 1995 عامي  بني  الحًقا  وخمدت  و1995، 

واسع يف  تباُين  هناك  كان  بعد،  فيام  و2005. 

انُتِهَك مبدأ الالتراجعيَّة خالل  األداء، وكثريًا ما 

فرتة عقد أو أكرث. فالرتاجعيَّة حدثت يف نصف 

البلدان يف ما يتَّصل ببعض الحقوق خالل فرتة 

أو أكرث.

وهناك طريقة وحيدة للنظر يف مسألة ما إذا 

الحقوق  إشباع  موجبات  بني  التعاقب  كان 

االقتصادية واالجتامعية اليوم، وبني بناء املوارد 

لتعزيز التمتُّع بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

يف املستقبل، هو النظر يف ُمخرَجات البلد من 

نعمد  السؤال  هذا  عىل  ولإلجابة  آلخر.  عقد 

َحْوَسبة  ميكن  التي  البلدان  تصنيف  إىل  أوالً 

دليل إشباعها للحقوق االجتامعية واالقتصادي 

الدويل التاريخي األسايس لِكال عقد التسعينيَّات 

وعقد األلفية إىل أربع مجموعات:

• التصنيفية 	 نقاطها  كانت  التي  البلدان 

االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  لـ 

دخل  منو  معدل  وكذلك  واالقتصادية”، 

قيم  من  أدىن  العقد،  خالل  فردها، 

ط: وهي بلدان واقعة ضمن حلقة  التوسُّ

مفرغة.

• النقطي 	 تصنيفها  كان  التي  البلدان 

االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  لـ 

دخل  منو  معدل  وكذلك  واالقتصادية”، 

قيم  من  أعىل  العقد،  خالل  فردها، 

ط: وهي بلدان واقعة ضمن حلقة  التوسُّ

الة. فعَّ

• النقطي 	 تصنيفها  كان  التي  البلدان 

االجتامعية  الحقوق  إشباع  “دليل  لـ 

ط،  التوسُّ قيمة  من  أعىل  واالقتصادية” 

فردها،  دخل  منو  معدل  كان  ولكن 

ط: هي  خالل العقد، أدىن من قيم التوسُّ

بلدان المتوازنة من حيث دليل إشباعها 

الحقوق االجتامعية واالقتصادية.

• دخل 	 منو  معدل  كان  التي  البلدان 

كان  ط،  التوسُّ قيمة  من  أعىل  فردها 

تصنيفها النقطي لـ “دليل إشباع الحقوق 

قيمة  من  أدىن  واالقتصادية”  االجتامعية 

بلدان المتوازنة من حيث  ط: هي  التوسُّ

النمو.

وبالنظر إىل نقطة انطالق بلٍد ما –أكان بلًدا ذا 

الة أو المتوازنة من حيث  حلقة مفرغة أو فعَّ

دليل إشباعها الحقوق االجتامعية واالقتصادية 

أو المتوازنة من حيث منو دخل فردها- ميكن 

للمرء عندئٍذ معرفة انتهاء البلدان إىل أيٍّ من 

ل اإلطار 2  املجموعات خالل العقد التايل. يفصِّ

التحليل  هذا  نتائج  وتكشف  هذا،  امُلخرَجات. 

بوضوٍح أنَّ البلدان الالمتوازنة من حيث النمو 

يف  كانت  بل  الة،  الفعَّ الحلقة  قاربت  ما  نادرًا 

ظلَّت  كونها  املفرغة  الحلقة  إىل  أقرب  الواقع 

من  النمو.  المتوازنة  البلدان  فئة  يف  مندرجة 

من  الالمتوازنة  البلدان  كانت  أخرى،  ناحية 

االجتامعية  الحقوق  إشباعها  دليل  حيث 

الة،  واالقتصادية أبعد من أن تقارب الحلقة الفعَّ

بل إنها بقيت –مع بعض االستثناءات- يف فئة 

إشباعها  دليل  حيث  من  الالمتوازنة  البلدان 

الخالصة  يف  واالقتصادية.  االجتامعية  الحقوق 

التي  للبلدان  ح  املرجَّ من  كان  والنتيجة، 

دت عىل تلبيتها التزامات إحقاقها الحقوق  شدَّ

االقتصادية واالجتامعية أن تواجه تقلًُّصا لدخل 

النتائج أنَّ  النقيض من ذلك، تفيد  الفرد. عىل 

تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية هو أمر 

جيد للنمو.
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73.8519.4159.9593.5096.37100.00بوروندي

73.2424.2370.0391.3180.64100.00تيمور-ليست

72.1759.4078.4595.7847.5179.74بوليفيا

71.9586.5960.0178.6752.2582.22غانا

71.5767.6556.3184.9851.0997.81كينيا

68.8333.7159.0772.4978.90100.00رواندة

67.9137.9686.5879.0172.9963.02نيبال

66.8835.4168.6681.0276.2573.05جزر القمر

65.8317.7876.1172.3186.6076.38غواتيامال

65.7145.0185.1693.4363.8841.09إندونيسيا

64.1850.9087.2758.2883.4241.05بنغالدش

63.3198.9147.9652.4162.6054.68السنغال

61.4649.9030.20100.0027.20100.00سرياليون

61.3350.9846.9476.7931.94100.00موزامبيق

60.9476.8646.8159.6342.8478.57موريتانيا

60.5845.2049.4473.0766.5368.65ليسوثو

60.3652.6459.6386.6763.0839.79بوتسوانا

60.1552.5144.9149.8153.53100.00غينيا بيساو

59.8753.7166.8573.1449.9655.69كمبوديا

59.7832.7065.1671.1677.3052.59بوتان

58.7158.5270.5270.2257.2637.02ناميبيا

58.1039.2158.0867.3625.85100.00إثيوبيا

56.9259.1947.3167.9757.1353.02الكامريون

56.7348.5565.9449.0674.0946.02باكستان

56.7144.1846.9891.9461.4639.00زامبيا

56.0632.7074.7482.6462.5527.67الهند

55.7654.5251.1446.0354.4572.65ساحل العاج

55.5954.5252.3731.7263.0176.33جيبويت

PDR 55.0736.1672.4470.4061.1435.22الو

53.7065.0932.7562.1153.0155.57مايل

53.5264.1852.2663.1051.5336.53غينيا

52.5045.8158.5168.7648.5940.81بينني

51.8413.2963.8957.9162.3161.81اليمن

51.1427.5648.1047.0632.99100.00النيجر

50.5461.7650.6963.8957.8118.56سوازيالند

50.0352.3054.0754.0620.2969.44الغابون

48.3561.8653.7066.6133.2726.31ج. الكونغو

47.8729.9166.4481.8925.9835.14مدغشقر

47.7049.3357.1276.7543.7311.60تنزانيا

46.7749.1345.1241.3651.4446.80بوركينا فاسو

42.5147.7033.3566.7143.2921.50نيجرييا

39.7946.9430.1238.5332.3950.95تشاد

34.7526.6123.5145.7845.3032.57أنغوال

20.2226.9923.1228.8918.663.41غينيا االستوائيَّة

قيم دليل البلد األسايس املتعلق بإشباع الحقوق االجتامعيَّة واالقتصاديَّة
قيمة دليل البلد

اإلشباع

الحق يف 

الغذاء

الحق يف

الصحة

الحق يف

التعليم

الحق يف

اإلسكان

الحق يف 

العمل

قيمة دليل البلد

اإلشباع

الحق يف 

الغذاء

الحق يف

الصحة

الحق يف

التعليم

الحق يف

اإلسكان

الحق يف 

العمل

البلدان ذات البيانات الكاملة
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أروبا

أندورا

13.1324.3259.1051.13أفغانستان

أكيال

أنتيل هولندا

41.1874.1078.4094.68اإلمارات العربية

ساموا األمريكيَّة

86.64أنتيغوا وباربادو

71.1686.4586.38البحرين

82.33الباهاماس

86.5895.50100.00البوسنة والهرسك

برمودا

100.00بارابادوس

85.58بروناي دار السالم

جزر فريجني الربيطانية

59.7550.3861.01100.00ج. أفريقيا الوسطى

جزر شانيل

جزر كوك

87.7085.2872.2067.70الرأس األخرض

97.7779.0690.3996.27كوستاريكا

جزر كاميان

90.47100.00قربص

70.0184.45دومينيكا

57.6560.7056.3149.50إريرتيا

88.2795.5692.19100.00إستونيا

غويانا الفرنسية

75.8381.9961.34فيجي

جزر فايرو

63.62ميكرونيزيا

غواديلوب

غيربالتار

85.4292.0194.18غرينادا

غرينالند

غوام

85.21هونغ كونغ )الصني(

91.2790.8496.54100.00كرواتيا

87.3172.4145.9158.02هايتي

إيسيل أوف مان

71.1368.3168.30العراق

92.99100.00إرسائيل

96.3948.71كرييبايت

88.2595.51سان كيتس ونيفيس

كوسوفو

30.2976.46الكويت

74.4783.8773.8998.46لبنان

60.5176.45ليبيا

79.7286.7591.0049.06سانتا لوسيا

88.39ليتشينشتاين

77.3083.25100.00ليتوانيا

78.4686.6077.48100.00التفيا

86.93ماكاو )الصني(

موناكو

61.4876.2989.2692.68املالديف

جزر املارشال

85.92100.00مالطة

ماينامر

89.8177.7991.06100.00الجبل األسود

جزر ماريانا الشامليَّة

منونتسريَّات

82.3388.4975.9491.93موريشيوس

مايوت

ناورو

كاليدونيا الجديدة

نييو

ن 75.0075.0851.6468.53ُعاماَ

68.9892.5565.2675.40بنام

باالو

43.7362.1945.7847.88بابوا نيو غينيا

بويرتوريكو

ج. كوريا د.

بولينيزيا الفرنسية

77.19100.00قطر

81.3471.1480.4770.75السعودية

57.6847.8343.4350.03السودان

91.7991.34100.00سنغافورة

69.7457.6555.25جزر سليامن

سان مارينو

الصومال

83.7379.0266.8785.85ساو تومي وبرينسيب

94.6088.1198.98100.00سلوفينيا

95.82100.00سيشيل

64.7488.8088.3191.53سورية

جزر توركس وكايكوس

80.6570.4366.27تركامنستان

توكيالو

70.8897.5497.97تونغا

توفالو

65.4550.0273.7777.60أوغندة

93.68سان فينسنت والغرين.

)US( فريجني آيالند

75.6068.8567.23فانواتو

الضفة الغربية وغزة

واليس وفوتونا

77.5892.7795.45ساموا

57.5871.3970.2246.60جنوب أفريقيا

97.62زميبابوي

قيم دليل البلد األسايس املتعلق بإشباع الحقوق االجتامعيَّة واالقتصاديَّة

قيمة دليل البلد

اإلشباع

الحق يف 

الغذاء

الحق يف

الصحة

الحق يف

التعليم

الحق يف

اإلسكان

الحق يف 

العمل

قيمة دليل البلد

اإلشباع

الحق يف 

الغذاء

الحق يف

الصحة

الحق يف

التعليم

الحق يف

اإلسكان

الحق يف 

العمل

البلدان ذات البيانات املنقوصة
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قيم دليل البلد األسايس املتعلق بإشباع الحقوق االجتامعيَّة واالقتصاديَّة يف بلدان منظمة »التعاون االقتصادي والتنمية” ذات الدخل املرتفع

قيمة دليل إشباع الحق يف العملالحق يف التعليمالحق يف الصحةالحق يف الغذاءالبلد

الحقوق

البلدان ذات البيانات الكاملة
99.7598.43100.0080.3894.64فنلندة

100.0099.8582.6688.4992.75السويد

99.5697.7695.6576.2292.30ج. كوريا

97.8499.6179.2889.2891.50الرنوج

97.1396.3087.5384.8691.46الدامنارك

95.2698.0490.5973.5389.36كندا

96.7898.7692.0767.7188.83هولندة

94.4199.0592.2368.3188.50أسرتاليا

96.0692.7990.9467.2186.75بولندة

92.4898.5582.5272.2986.46النمسا

93.7398.9083.0962.0584.44فرنسا

93.9895.7784.5162.5284.19جمهورية تشيكيا

93.1999.2382.4660.1883.77سويرسا

92.9599.3083.6157.8883.43إسبانيا

92.3089.8987.6761.2082.76املجر

91.8197.4581.4459.6582.59اململكة املتحدة

98.0398.7286.7143.9981.86إيرلندة

86.8099.7286.4653.9481.73اليابان

91.0498.1286.9348.3681.11بلجيكا

88.5894.4475.8157.5579.09الواليات املتحدة

94.1991.8381.3048.4478.94سلوفاكيا

93.8799.5076.0443.4478.21إيطاليا

89.2499.3580.7742.6177.99اليونان

97.5198.2758.8544.5574.79لوكسمبورغ

البلدان ذات البيانات املنقوصة

93.4498.3746.52أملانيا

100.0099.8583.70آيسلندة

96.4298.1593.77نيوزيلندة

93.3198.0179.58الربتغال




