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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *قتمن جدول األعمال املؤ) ي (٣البند 

   حصاءات التنمية البشريةإ: والبت بنود للمناقشة
   التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مكتب تقرير  
    العاممذكرة من األمني  

ــة       ــة اإلحــصائية تقريــر مكتــب تقريــر التنمي يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجن
اللجنـة   على طلـب تقـدمت بـه      ء وحيال التقرير بنا   .البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

 .يف دورهتا الثامنة والثالثنياإلحصائية 
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   لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيتقرير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع   
 مقدمة -أوال  

 علــى وجــه اخلــصوص ومؤشــرات التنميــة ةتقريــر التنميــة البــشريلقــد ســبق أن نــوقش  - ١
ــشري ــشكل ةالب ــة اإلخــالل دورات اعــم أ ب ــة يئحــصاللجن ــثالثني ةاحلادي ــة) ٢٠٠٠( وال  والثاني

ــثالثني ــة ) ٢٠٠١ (وال ــثالثني والثالث ــر و). ٢٠٠٢(وال متابعــة لتلــك املناقــشات   هــوهــذا التقري
 .)١(يف دورهتا الثامنة والثالثنياللجنة  على طلب تقدمت به ء، بناالسابقة

 
 معلومات أساسية - ثانيا 

مـم املتحــدة  بتكليــف مـن برنــامج األ يـتم إعـداده    تقريـر مــستقل  ةتقريـر التنميـة البــشري   - ٢
عـضاء  أ التنميـة و  يف ميـدان مارسـني امل فريق خمتار مـن كبـار العلمـاء و         مثرة أعمال  وهو   ،منائياإل

تقريــر ويستكــشف . منــائيمــم املتحــدة اإل التــابع لربنــامج األةمــن مكتــب تقريــر التنميــة البــشري
 كـل سـنة   تلفـاً خم اً بتعمـق موضـوع    ،١٩٩٠صدر سنويا منذ عام     يي  ذ ال ، العاملي ةالتنمية البشري 

  يتـضمن  مستفيـضاً حـصائياً إ  هـذه التقـارير ملحقـاً   تتـضمن كمـا  . ةجال التنمية البشريمبة  له صل 
 مؤشـر التنميـة     عدُّ ي ةربعة مؤشرات مركب  أ بعضها يف    ة اليت ُيلخص   مؤشرات التنمية البشري   آخر

 .وأكثر ما ُيستشهد به منها على نطاق واسع ة أشهرهاالبشري
حـصاءات  إلل لِمعهو مست ف ، الذي ينتج هذه التقارير    ة،مكتب تقرير التنمية البشري   أما   - ٣

كتــب اعتمــادا كــبريا علــى املويعتمــد .  مجــع البيانــاتأكثــر مــن كونــه هيئــة تتــوىلت واملؤشــرا
ات الوطنيــة يئــمــم املتحــدة ومنظمــات دوليــة جلمــع البيانــات مــن اهل ألل  أخــرى تابعــةوكــاالت
 وضـمان جودهتـا   األوليـة لتحقـق مـن نوعيـة البيانـات     وا واملعايري الدوليـة؛    اتىل التعريف إاستنادا  

 .ستخدم يف هناية املطاف يف تقاريرهُتواملؤشرات اليت حصاءات اإلجتميع و
كثــر مــن أ هموعــ صــدر مــا جمالــسنوي العــاملي، ةريــر التنميــة البــشري قتىل إضــافة باإلو - ٤

. ١٩٩٢ بلدا منـذ عـام       ١٤٠ من   أكثر يف   ةقليميإلو ا أوطنية  ال ةتقارير التنمية البشري  من   ٦٠٠
بـدعم مـن مكاتـب        مـن اخلـرباء    ةقليميـ إوطنيـة و    فـرقٌ   األحـوال   غالبـا  يفهـذه التقـارير     وُتصدر  

ربنــامج  مــستقلة عــن ال، علــى غــرار التقــارير العامليــة، هاولكنــ  احملليــةةمنــائي القطريــربنــامج اإلال
 .منائياإل
 

__________ 
صل ، الفــ)E/2007/24 (٤م ـــــق رقــــــ، امللح٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  انظــر  )١( 

 . ألف- أوال
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 ةاستخدام البيانات الدولي - ثالثا 
يف  وحتليــل املؤشــرات الــيت ميكــن مقارنتــها   عــرضىل إ ةهتــدف تقــارير التنميــة البــشري  - ٥
عنـها  بـالغ  مكـان، البيانـات الـيت مت اإل    قـدر اإل  بن تـستخدم،    أولـذا فمـن املهـم       . البلدانف  خمتل

.  تلـك املعـايري  ويفتـست  بأهنـا  ة مـستقل ضت هيئة وقةوالتغطيالتعريفات وفقا جملموعة موحدة من  
  املـستمدة مـن    ىل حـد كـبري البيانـات      إ ة يستخدم ن مكتب تقرير التنمية البشري    إوهلذا السبب، ف  

 مـا ميكّنـها     رباتاخلـ واليـات و  هلـا مـن ال    منظمات دولية    وأمم املتحدة   ألل  أخرى تابعة  وكاالت
ــات ال مجــع مــن ــة البيان ــة للمقارن ــدانال يف خمتلــف قابل ــها  بل ــد  . واإلبــالغ عن ــذلك، ق ونتيجــة ل
ومـع ذلـك،    .  الـوطين  صعيدددة علـى الـ    احملـ مؤشـرات   مطابقـة دائمـا لل    تكون هذه املؤشرات     ال

  بـني   احلاصـلة  التن تكـون التحـوّ    أ ي ينبغـ  ،شـرات مفيـدة وذات مغـزى      ولكي تكـون هـذه املؤ     
  يعمـل  وحتقيقـا هلـذه الغايـة،     . مكـان  الوطنية والدولية شفافة ومفهومـة جيـدا قـدر اإل          التعريفات

الفـات كـبرية حلـل      تخاو  أ مـشاكل    نـذره بوجـود    البلدان الـيت ت    معمكتب تقرير التنمية البشرية     
ــصلة   مــم امل األ وكــاالتاالستفــسارات مــع  ــة ذات ال ذا اقتــضى إو، أتحــدة والوكــاالت الدولي

لبلـد  ا و ربـط االتـصال املباشـر بـني        هـ وكل ما يقتـضيه األمـر       . خطاء األ  تصحيح مر، لضمان األ
ــ ــ املةوالوكال ــد أة عني ــنوســط بــني اال الت ينطــوي علــى و ق ــشة   إو أني ث جيــاد فــرص لعــرض ومناق

رضـي مجيـع   يىل قـرار  إجـل التوصـل   أ مـن  ةطـراف املهتمـ  ىل جنـب مـع مجيـع األ       إاملشاكل جنبا   
 .طراف املعنيةاأل
 ١٥  مـا بـني    حة مدة تتراو   التنمية البشرية العاملي    من تقارير   تقرير  إصدار كل  يستغرقو - ٦
ــرةله اذهــيف غــضون و.  شــهرا١٨و  ــن    فت ــرب م ــا يق ــق م ــع اإلجلشــهر أ ٦، ينف حــصاءات م

ــ واملؤشــرات املــستخدمة ــزمين بــني ةضــافإوعنــد . هاوحتليل ــة مواعيــد الفاصــل ال  البيانــات  إحال
قليميـة  ات الوطنيـة واإل   يئـ  اهل يت تـستغرقها   مجع البيانات وجتهيزها الـ      مدة ىلإوتاريخ نشر التقرير    

هـذا  وقـد ميثـل     .  سـنتني  ةدمـ  صل إىل ن يـ  أ ميكـن     فإنـه  ر البيانـات،  فو الوكاالت الدولية اليت تو    أ
رقـام  ن األأا مبـ  ا،سـريع  تغـريا هـا  ة فيتنميـ  ال معـدالت  شهدمشكلة خاصة بالنـسبة للبلـدان الـيت تـ         

 حــصاءاتإ وقــد تكــون  حينــذاكةئداسحلالــة الــا عكــس بــصورة جيــدة ت تعــدملرمبــا ة شوراملنــ
 . موجودة على الصعيد الوطينأحدث

 
 ضمان جودة البيانات - رابعا 

 الـدورة الثانيـة     ذي قـدم إىل   صدقاء الـرئيس الـ    أة يف تقرير فريق     بّين امل ةب املشور اعقيف أ  - ٧
جـراءات مـن    مكتب تقرير التنميـة البـشرية عـددا مـن اإل     استحدث،ةيئحصاثني للجنة اإل  والثال

 زال يـ ال  و. بـصورة أفـضل    ةعامليـ ال  التقـارير  ة البيانات والتحلـيالت الـواردة يف      دوججل ضمان   أ
 : ما يليتشملهي و. ناآلذه اإلجراءات حىت العمل مستمرا هب
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 ات والتوجيهــةه لتقــدمي املــشورتقل ونزيــسمــإحــصائي أقــدم تعــيني مستــشار  )أ( 
 ؛ةيئحصابشأن طائفة واسعة من القضايا اإل

 كبـار مـن    أو حنـو ذلـك   من اثـين عـشر    مؤلف نشاء فريق استشاري إحصائي   إ )ب( 
 عـادة مـرة يف الـسنة    فريـق تمـع ال جيو. حنـاء العـامل  أ اإلحـصائيني واالقتـصاديني مـن مجيـع     اخلـرباء 

 ؛ إىل ذلكذا دعت احلاجةإيضا ُيستشار كتابة أو
 كـل فـصل   نبـشأ  اإلحـصائي     يف اجملـال   قـران  عمليات استعراض األ   تحداثاس )ج( 
 كتب؛املجراها أن حتليالت حمددة بشأيف السنوات األخرية كذلك  و، التقريرمن فصول
عـضاء   مـشاورات غـري رمسيـة منتظمـة مـع الـدول األ              إلجراء  عملية ثداستحا )د( 

 ىوجتـر .  التنمية وحمتويات تقرير كل سـنة      بشأن) منائيإلربنامج ا لمن خالل اجمللس التنفيذي ل    (
 .إلحصاءاتلخصص حصرا ُت دورة واحدة  عقدشاورات مخس مرات يف السنة وتشملامل
ريا نوعية تفاعله مع الوكاالت اليت تقـدم        ثيضا ك أمكتب تقرير التنمية البشرية     وحّسن   - ٨

  يف ميــادينةريخــب اهــربااعتب اهتس مــشورالتمــوذلــك لــيس فحــسب بالتقريــر، ا  إلعــدادبيانــات
 ةرإثـــاثـــر مشـــوال وانتظامـــا و أك بـــشكلةردا البيانـــات الـــوصيمحـــيـــضا بتأمنـــا إ واختـــصاصها

ة فعالـ خـذ خطـوات     تكتـب ي  املن  إعـاله، فـ   أ ردوكمـا و  . وك شك إن كانت لديه أية   ت  ؤالالتسا
 .ارير يف التقخدمتُتيت اسن البيانات البشأ من البلدان  الواردة االستفساراترد علىلل
 

  يف البيانات املوجودةوالثغراتالتغطية القطرية  -خامسا  
 ساسـية األ لتنميـة البـشرية   ا  لتقـدير  ركـب املقيـاس   امل ، وهـو  مؤشر التنمية البشرية  يشمل   - ٩

 مــن يف املائــة ٩٨  نــسبةثــلمت(قليمــا إو أ بلــدا ١٧٧، يف الوقــت احلــايل مــا جمموعــه  لتقريــريف ا
 بيانـات كافيـة      عنـها  عدد البلدان اليت تتوافر    خريةيف السنوات األ  تغري  يكد  يمل  و). سكان العامل 

األمـم املتحـدة    عـضاء يف     األ ة من الدول   دول ١٧زال هناك   توال  . حلساب مؤشر التنمية البشرية   
متوسـط العمـر املتوقـع      (ربعـة   ألااملؤشرات اجلزئيـة    كثر من   أو  أ  يتوافر عنها مؤشر واحد    اليت ال 

ام بالقراءة والكتابة يف أوساط الراشدين، ونسبة االلتحـاق باملـدارس،    عند الوالدة، ومعدل اإلمل   
: مهـا  فئـتني  ضـمن ساسـا  أ “صةقـ النا”  وتدخل البلـدان ).ونصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي    

الـيت تعـيش    و البلـدان    أ  نـسمة،  ١٠٠ ٠٠٠ن  ع ا جمموع سكاهن  واليت يقل البلدان الصغرية جدا    
ويف مجيـع احلـاالت     . خـرية يف اآلونـة األ   تعـيش يف هـذه األوضـاع         اليت باتت    وأ ةزممتأ أوضاعا
سـبب   و،مجـايل  النـاتج احمللـي اإل  نـصيب الفـرد مـن   ه هـو     تقـدير   ميكن أصعب مؤشر فإن  تقريبا،  

يـضا العديـد    أوهنـاك   . ةيئ القـوة الـشرا    تتعادالاملتعلقة ب  عدم كفاية البيانات     ذلك باألساس هو  
اإلملــام  معــدالت  بــشأن تقــديرات عنــها الــيت ال توجــدصة البلــدان الناقــمــن البلــدان يف جمموعــة
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 يف ة املدرجــ١٧٧الـــ   البلــدان واألقــاليمنضــمحــىت و. بــالقراءة والكتابــة يف أوســاط الراشــدين
م اسـتخدام مـصادر خمتلفـة       زلـ  فقـد    :اجلزئيـة  هنـاك ثغـرات يف املؤشـرات         ،مؤشر التنمية البشرية  

 ملـا يقـرب مـن نـصف      اجلزئيـة قل من املؤشـرات واحد على األؤشر  مل مرجعية خمتلفة سنوات وأ
 .البلدانعدد 
كـــثري جمـــال بتجـــاوز تلتنميـــة البـــشرية طائفـــة واســـعة جـــدا مـــن املواضـــيع  وتـــشمل ا - ١٠

 واحلكـم الرشـيد     ،نـسان، واألمـن الشخـصي     الفقر، وحقوق اإل  :  وهي اإلحصاءات االجتماعية 
 نبيـد أ  . ةيـ ئ البي ة املنـاخ واالسـتدام    على سبيل املثال ال احلـصر، ويف اآلونـة األخـرية، آثـار تغـري              

كثــر أدائمــا جمــال للتحــسني والطلــب علــى إحــصاءات  ، فثمــة  بيانــات يف هــذه اجملــاالتهنــاك
ــائج بــدال مــن املــدخالت ب يف مــا يتعلــق وخاصــة ،فــضلأو ــار باآل و،النت ــهاث  خمتلــف الــيت تركت

ــسياسات   ــاه األ يفالظــواهر وال ــاة ورف ــراد  حي ــالغني و  (ف ــساء، ب ــاالطأرجــاال ون ــائالت و) ف الع
 . املعيشيةواألسر
م املـساواة بـني   اعـد انوأوجـه التبـاين    قيـاس  ة خاصـ وفاخمـ  اجملـاالت الـيت تـثري     ومن بني  -١١

 مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية          أجـرى   الـسويد،  األموال الـسخية الـيت وفرهتـا        وبفضل .اجلنسني
ف  وكلَّـ  ٢٠٠٦ خـالل عـام      نينـس  اجل املساواة بني بملؤشريه املركّبني املتعلقني     ا رئيسي ااستعراض

 .فضل للمستقبلأ مقاييس ضعجراء املزيد من البحوث لوبإ
العديـد مـن    ف. هـداف التنميـة البـشرية     أ  ضـمن  يـضا ألفيـة    لأل ةيئمناهداف اإل األوتندرج   - ١٢

ــذه   ــداف األمؤشــرات ه ــه ــشرية  رد يف ي ــة الب ــر التنمي ــاو. تقري ــك كم ــشعب أشــارت إىل ذل  ة ال
 إىل اللجنــة اإلحــصائية، ال تــزال هنــاك  املقدمــة خمتلــف تقاريرهــايفة مــم املتحــداإلحــصائية لأل

  إدخـال  علـى الـرغم مـن      جمموعات البيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة       ات كبرية يف  ثغر
 . بعض اجملاالتعلى  مؤخراًسلسلة من التحسينات

 
  اختاذهاإلحصائيةاإلجراء املطلوب من اللجنة  - سادسا 

 :اللجنةى من ُيرج - ١٣
 ؛ مبضمون هذا التقريرعلماًأن تأخذ  )أ( 
ــى األ أن  )ب(  ــق علـ ــشطتعلـ ــا   ةنـ ــضطلع هبـ ــشور املـ ــدم املـ ــشأن األةوتقـ ــشط بـ  ةنـ

 .املقبلة واالقتراحات
 


