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   : مقدمة

يعتبر مؤشر التنمية البشرية مفهوما حديثا تبنته األمم المتحدة منذ بداية التسعينات لقياس 
. التنمية بمختلف البلدان

فما المقصود بالتنمية البشرية و مؤشر التنمية البشرية ؟ و كيف نفسر رتبة المغرب ضمن ترتيب 
 بلدان العالم حسب هذا المؤشر ؟

I مؤشر التنمية البشرية:  

  مفهوم التنمية البشرية 1

 .التٌويت البشريت هي التحسيي الوستدام لشروط حياة السكاى على جويع الوستوياث
2  

مؤشر التنمية البشرية عبارة عن مؤشر تركيبي لقياس التنمية البشرية،  مستخلص من معطيات إحصائية  
 :واقعية و طبيعية، هي 

 .و يشمل أمد الحياة و نسبة وفيات األطفال: مستوى الرعاية الصحية  -
 .ألميةو يحدد على أساس نسبتي التمدرس و ا: المستوى الثقافي و التعليمي  -
 .ممثال بالناتج الداخلي اإلجمالي بالنسبة للفرد: مستوى عيش السكان  -

، و ينقسم إلى ثالثة 1 و 0 بين (P.N.U.D)يتراوح مؤشر التنمية البشرية حسب برنامج األمم المتحدة  
 :مستويات 

 . فأكثر0.8: مستوى مرتفع من التنمية  -
 .90.79 و 0.5بين :  من التنمية مستوى متوسط -
 .0.5أقل من  : مستوى ضعيف -

II مؤشر التنمية البشرية بالمغرب:  

 حسب برنامج األمم المتحدة للتنمية، و هي رتبة غير مشرفة خاصة 123 الرتبة 2000احتل المغرب سنة

و أنه يحتل الرتبة األخيرة بين جيرانه بشمال أفريقيا، و يرجع ذلك باألساس إلى ارتفاع نسبة األمية وانخفاض 
 .الناتج الداخلي اإلجمالي للفرد بالمغرب، و مع ذلك فالمغرب يصنف ضمن الدول ذات مؤشر تنمية بشرية متوسط

III  حول المغرب و مؤشر التنمية البشريةالمشاركة النشيطة في إنجاز ملف 

موقع المندوبية السامية لإلحصاء  )باالستعانة بشبكة االنترنت التي توفر عدد هائل من الموارد الرقمية 
؛ أنجز ملفا حول  (... موقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية– موقع برنامج األمم المتحدة للتنمية – بالمغرب 

: المغرب و مؤشر التنمية البشرية، و ذلك من خالل البحث في ما يلي 
. المفهوم الجديد للتنمية البشرية      • 
(. 2014)مؤشر التنمية البشرية بالمغرب حسب آخر معطيات إحصائية       • 
. رتبة المغرب ضمن ترتيب بلدان العالم حسب هذا المؤشر      • 
 .التعليق على المعطيات المتوصل إليها      • 

 : خاتوت

رغم المجهودات التي يبذلها المغرب للرفع من مستوى معيشة السكان، فإن عدة إكراهات 

. تجعل مؤشر التنمية بالبالد دون المستوى المطلوب عالميا
 

ث اإلهام علي اإلعداديت : الوؤسست 

رشيد لعتيك : األستاذ 

 

ملف حول املغرب و مؤشر التننية 
 البشرية

: هفاهين و هصطلحاث 
 (PIB/hab - -  - -تنمية  -

 .INDH))المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - برنامج األمم المتحدة  -

 


