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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 اـاالت: تقريـر برنامج 

  األمم املتحدة اإلمنائي عن التنميـة البشرية 
  تقرير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

مذكرة من األمني العام 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية مالحظـات مكتـب تقريـر التنميـة  - ١
البشـرية التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بشـأن تقريـر أصدقـاء رئيـس اللجنـة اإلحصائيــة 
ـــــــام �١٩٩٩  املعنـــــون �تقييـــــم لالنتقـــــادات اإلحصائيـــــة لتقريـــــر التنميـــــة البشـــــرية لع

(E/CN.3/2001/18)، وهي واردة يف املرفق. 
 

نقاط للمناقشة   
قد ترغب اللجنة يف النظر يف هذه املالحظات لدى نظرها يف تقرير أصدقاء الرئيس.  - ٢
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 املرفق 
ـــس اللجنــة اإلحصائيــة عــن تقييــم  مالحظـات بشـأن تقريـر أصدقـاء رئي

  االنتقادات اإلحصائية لتقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٩ 
تقرير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

يـرى مكتـب تقريـر التنميـة البشـرية التـابع لربنـامج األمـم املتحـــدة اإلمنــائي أن تقريــر  - ١
أصدقاء رئيس اللجنة اإلحصائيـة (E/CN.3/2001/18) يتسـم بطـابع بنـاء وتطلعـي. ونعتقـد أن 
التقريـر سيسـاعدنا علـى حتسـني جوانـب شـــىت لإلحصــاءات الــيت ســتضمن يف تقريــر التنميــة 

البشرية مستقبال. 
وحنن ملتزمون ببلوغ أرفع مستويات الدقة واالتقان الفين، ونتفق مع أصدقــاء الرئيـس  - ٢
يف أن اعتبار الرواج والتأثري والثقة اليت يتمتع ا التقرير تفرض عبئا خاصا على مكتـب تقريـر 
التنميـة البشــرية يقتضــي منــه أن يتقيــد بــأرفع معايــري املمارســة اإلحصائيــة الســليمة ( انظــر 

E/CN.3/2001/18، الفقرة ٥٢). 

ـــم بعــد أن  وقـد الحظنـا النتيجـة الـيت خلـص إليـها أصدقـاء الرئيـس، والـيت مؤداهـا أ - ٣
أجروا استعراضا عاما لتقرير التنمية البشرية بأسره وقيموا النقائص اليت متكنوا مـن التـأكد مـن 
وجودها، تبني هلم أن مصداقية اجلداول اإلحصائية الرئيسـية الـواردة يف تقريـر التنميـة البشـرية 
مل تتأثر تأثرا جوهريا ذه األخطاء (انظر E/CN.3/2001/18، الفقرة ٦٢). وهذه نتيجـة هامـة 
نكـن هلـا كـل تقديـر، ولكننـا أحطنـا علمـا أيضـا بضـرورة إجـراء التحسـينات الـيت أشـار إليــها 

التقرير. 
وقـد شـجعتنا كذلـك النتيجـة الـيت توصـل إليـها أصدقـاء الرئيـس، والـيت مؤداهـا أـــم  - ٤
 ،E/ CN.3/2001/18 يرون أن اخلطوات اليت يتخذها مكتب تقرير التنمية البشـرية حاليـا (انظـر
الفقرة ٥٣)، مقرونة بتوصيام احملددة، توفـر جـا معقـوال لتفـادي أخطـاء االختيـار وأخطـاء 
احلساب معا (انظر E/CN.3/2001/18، الفقرة ٦٠). ونعتقد أيضا أننا بسـبيلنا إىل إجنـاز بعـض 

التحسينات الرئيسية. 
واخلطوات اليت نتخذها حاليا هي كما يلي:  - ٥

ـــيت نطبقــها يف اســتعمالنا لإلحصــاءات يف تقريــر  اسـتعراض املبـادئ العامـة ال (أ)
التنمية البشرية؛ 
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املشاركة على حنـو أكـثر نشـاطا يف املناقشـات الدائـرة فيمـا بـني اإلحصـائيني  (ب)
بشأن مسائل قياس التنميــة البشـرية. ويشـمل هـذا املشـاركة يف اجتماعـات اللجنـة اإلحصائيـة 

واللجنة الفرعية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية؛ 
إجـراء اسـتعراض شـامل السـتعمال اإلحصـاءات وعرضـــها يف تقريــر التنميــة  (ج)

البشرية واإلجراءات املتبعة يف إعداد جداول املؤشرات؛ 
قمنا بإنشاء فريق استشاري إحصائي جيتمع مرتني سـنويا يف املراحـل احلامسـة  (د)
مـن دورة عمـل مكتـب تقريـر التنميـة البشـــرية. وقــد عقــد االجتمــاع األول هلــذا الفريــق يف 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠. ونعتزم أن تكون مدة عمل الفريق الواحد سنتني؛ 
ـــة  قمنـا بتعيـني تـوم غريفـني، املديـر السـابق لإلحصـاءات يف اللجنـة االقتصادي (هـ)
ــب  ألوروبـا، مستشـارا أول بشـأن اإلحصـاءات، كـي يسـدي إلينـا املشـورة بشـأن مجيـع جوان

اإلحصاءات اليت تدرج يف تقرير التنمية البشرية، مبا يف ذلك اخلطوات املذكورة أعاله.  
وكمـا ذكـــر يف تقريــر أصدقــاء الرئيــس، فــإن القضيــة الــيت ينطلــق منــها كثــري مــن  - ٦
االنتقادات املوجهة إىل تقريـر التنميـة البشـرية، هـي قضيـة اختيـار أسـاليب املقارنـات الدوليـة، 
للدخل أو الناتج احمللـي اإلمجـايل علـى سـبيل املثـال. وتوجـد علـى وجـه التحديـد خالفـات يف 
الرأي ويف املمارسة بشأن مسألة استخدام أسعار الصرف أو االستعاضة عنها مبعـدالت تكـافؤ 
القوة الشرائية؛ وحنن، علـى غـرار املنظمـات الدوليـة األخـرى، نسـتعمل كلتـا الطريقتـني. ويف 
بعض احلاالت، يكاد ال يوجد خالف بشـأن أي الطريقتـني أفضـل، ولكـن يوجـد يف حـاالت 
ـــد طريقــة  أخـرى جمـال للنقـاش. فحينمـا تكـون املقارنـة للقـوة الشـرائية الداخليـة للدخـول، تع
معدالت تكافؤ القوة الشرائية هي الطريقة املقبولة حاليا. ولكن توجد حاالت ال تزال تفضـل 
فيـها طريقـة أسـعار الصـرف، وذلـك مثـال لـدى مقارنـة النــاتج احمللــي اإلمجــايل أو اإليــرادات 

احلكومية بالديون الدولية اليت ميكن أن تشكل عبئا كبريا على البلدان النامية. 
وقد ناقشنا هذه القضية مـع فريقنـا االستشـاري اإلحصـائي وجنـري حاليـا مشـاورات  - ٧
ـذا الصـدد مـع املسـتعملني اآلخريـن. وقـد أمرنـا يف الوقـت نفسـه بـإجراء دراسـة لالسـتعمال 

املناسب ملعدالت تكافؤ القوة الشرائية وأسعار الصرف يف تقرير التنمية البشرية. 
ـــى هــذه املالحظــات وعلــى بعــض الورقــات الســابقة يف املوقــع  وميكـن االطـالع عل - ٨
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