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  اللجنة اإلحصائية
   الدورة احلادية واألربعون  

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *  من جدول األعمال املؤقت) ي (٣البند 

  ريةالبشمية إحصاءات التن: بنود للمناقشة واختاذ القرار
    

 ريةالبشمية  عن إحصاءات التناإلحصائيةاللجنة تقرير مكتب   
  

 مني العاممذكرة من األ  
  

ــه لطلــباســتجابةً   ــة اإلحــصائية يف دورهتــا   تقــدمت ب ــة و اللجن انظــر  (األربعــنياحلادي
E/2010/24ــاء، املقــرر   - ، الفــصل أوال ــل   ، ))ف (٤١/١١٢ب ــأن حيي ــام ب يتــشرف األمــني الع

ويعـرض هـذا التقريـر نتـائج         .ريةالبـش ميـة    عـن إحـصاءات التن     اإلحـصائية اللجنـة   تقرير مكتـب    
سالمة الـ  حتت رعاية املكتب من أجـل تقيـيم   عقادهنإىل اي  ُدعفريق اخلرباء   لع  وتوصيات اجتما 

واللجنـة مـدعوة   .  ومـدى مالءمتـها  تقريـر التنميـة البـشرية     عـداد   لبيانات املستخدمة إل  لاملنهجية  
إىل املوافقة على توصيات فريق اخلرباء الرئيسية بشأن استخدام اإلحـصاءات الرمسيـة، واحلاجـة              

، علـى النحـو   فريـق االستـشاري اإلحـصائي   الكاملة، واحلاجـة إىل إعـادة تنـشيط ال    إىل الشفافية   
  .١٢الوارد يف الفقرة 

 
  

  *  E/CN.3/2011/1. 
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  ريةالبشمية  عن إحصاءات التناإلحصائيةاللجنة تقرير مكتب     
  

  مقدمة  -أوال   
ــة و    - ١ ــا احلادي ــة، يف دورهت ــد األربعــنينظــرت اللجن ــة ، يف بن ــررت . املؤشــرات اإلمنائي وق

 : ما يلي٤١/١١٢من مقررها ) ف(إىل ) ك(قرات من اللجنة يف الف

    ”...  
أعربــت عــن تقــديرها للعمــل الــذي قــام بــه الفريــق املــشترك بــني             )ك(”    

ــشاء   الوكــاالت واخلــرباء وشــعبة اإلحــصاءات    ــم املتحــدة مــن أجــل إن ــة يف األم  عملي
 حـاالت فيهـا     لوجـود  بـني البلـدان والوكـاالت الدوليـة، وأعربـت عـن قلقهـا                يةتشاور

التوسع يف مؤشر التنمية البـشرية، ممـا ميكـن أن          كما يف مسألة    لتشاور الكامل،   لفتقار  ا
  ؛ يف هذا اجملال على مدى األعوام اخلمسة املاضيةالذي أحرزيقوض التقدم 

لبلـــدان، وبأمهيـــة ل بالنـــسبةســـلمت بأمهيـــة مؤشـــر التنميـــة البـــشرية    )ل(”    
مــع مكتــب تقريــر التنميــة  املاضــي يف اللجنــة هبــا وســعة الــيت اضــطلعت  املــشاورات امل

  البشرية؛
الفتقار إىل التشاور مـع اللجنـة اإلحـصائية بـشأن      لأعربت عن أسفها      )م(”    

  ؛تنقيح املؤشر احلايل للتنمية البشرية
طلبت من مكتب تقريـر التنميـة البـشرية أن حيـيط علمـا بـاإلجراءات               )ن(”    

 األرقـام   بـشأن ة إحـصائية جديـدة       منهجيـ  لوضـع الشفافة اليت تتبعها اللجنة اإلحـصائية       
  ؛على البلدانهلا تأثري القياسية اليت 

 إىل جنــب مــع خــرباء مــن املنــاطق، إجــراء ، جنبــاًهاطلبــت مــن مكتبــ  )س(”    
ــات        ــهجيات والبيان ــشأن املن ــشرية ب ــة الب ــر التنمي ــع مكتــب تقري ــشاورات مباشــرة م م

اذ القــرارات املناســبة بنــاء املــستخدمة يف التنقــيح املقتــرح ملؤشــر التنميــة البــشرية، واختــ
  ؛هذه املشاوراتعلى 

م اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة         الـشفافية، سـتقيِّ    قلـة  التشاور و  لنقص نظراً  )ع(”    
واألربعـني الــسالمة املنهجيــة ملؤشــر التنميــة البــشرية املقتــرح، ومــدى مالءمــة البيانــات  

  ؛كل بذهااملستخدمة، واالستنتاجات املستخلصة منها، إذا أوصى مكتب
 ومكتــب تقريــر التنميــة البــشرية تقــدمي تقريــر عــن هاطلبــت إىل مكتبــ  )ف(”    

للجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة      إىل ا والتوصيات النامجة عنـها     املذكورة  املشاورات  
 .“واألربعني
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 األمــم املتحــدة، بنــاء علــى طلــب  بــذاك املقــرر، نظمــت شــعبة اإلحــصاءات يفوعمــال  - ٢
ــن ــاً  م ــب، اجتماع ــق اخلــرباء املكت ــة   املعــين لفري ــومي    مبؤشــر التنمي ــورك ي ــشرية يف نيوي  ٢٤الب
 واالحتـاد   بلـداً ١١وشارك يف االجتماع خرباء رفيعو املستوى مـن         . ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٥ و

وتـرأس االجتمـاع   . األورويب، ميثلون طائفة واسعة مـن اخلـربات املوضـوعية واملنـاطق اجلغرافيـة        
. ويرد مـوجز لوقـائع االجتمـاع يف الفـرع الثـاين           .  األسترايل بيتر هاربر من مكتب اإلحصاءات    

 .وترد توصيات اجتماع فريق اخلرباء يف املرفق

ويقدم الفرع الثالث حملة عامـة عـن اإلجـراءات املتخـذة عقـب اجتمـاع فريـق اخلـرباء،                  - ٣
الـيت  اليت أفضت إىل املقـررات الـيت اختـذها املكتـب بـشأن الوثـائق الـيت تـشكل أسـاس املناقـشة                        

ــا  ـــ جتريهـ ــصائية حالي ــة اإلحـ ــدبـــشأن اًاللجنـ ــذا البنـ ــ.  هـ ــشة يف  ردوتـ ــة للمناقـ ــاط املقترحـ  النقـ
 .الرابع فرعال
  

 ؤشر التنمية البشريةمباجتماع فريق اخلرباء املعين   -ثانيا   
ــرح   هــذاكــان الغــرض مــن   - ٤ ــى  االجتمــاع هــو اســتعراض التنقيحــات املقت ــا عل   إدخاهل

شرية وإعداد جمموعة من التوصـيات لتحـسني الـسالمة املنهجيـة     ر التنمية البؤش موضعأساليب  
التابعــة قــدم فريــق مــن مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية و. تــهاومــدى مالءم البيانــات املــستخدمة

التغــيريات ) أ( :يلــ يامـ ن بــشأربنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي، بقيـادة مــديره، عرضــني تقنـيني     ل
  مؤشـرات  واقتـراح إدخـال   ) ب( ؛“الكالسـيكي ”البـشرية   ر التنميـة    ؤشـ املقترح إدخاهلا على م   

وتـرد  .  عـدم املـساواة بـني اجلنـسني        ، وعلـى وجـه التحديـد      ، بشأن عـدم املـساواة     ة جديد ةلعدَّم
 نـــــةلج دورة ال إىلكتـــــبامل الـــــذي قدمـــــهتقريـــــر ال يف هـــــذا الـــــصدد يف  أخـــــرىتفاصـــــيل

)E/CN.3/2011/15( .   يف   الحقـاً  أُدرجي  ذألبعاد، ال تعدد ا امل أن مؤشر الفقر     إىلوجتدر اإلشارة 
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمناقـشة وقـت            حـه   رط مل ي  ،٢٠١٠ لعـام    تقرير التنمية البشرية  

 . اجتماع فريق اخلرباءعقادنا

 وضـع حـصائية الرمسيـة ل     اإل سالسلخالل املناقشة، أكد الفريق على أمهية استخدام ال       و  - ٥
 مجعـت علـى    قـد كـون ت رمبـا ام املصادر غـري الرمسيـة الـيت     التنمية البشرية بدال من استخد     مؤشر

وجـرى التأكيـد    . إمكانية املقارنة بـني البلـدان      تضاؤلل  احتما ، مع سل خمصصة سالأهنا  أساس  
التعليم بـ ؤشـرات املرتبطـة     امل استعراض مدى كفاية اختيـار       أثناءبشكل خاص على هذه النقطة      

حصائية الرمسيـة الـيت نـشرهتا     اإلسالسلم الا استخدفريق على ضرورةوحث ال .  الفقر يسايمقو
بيانـــات وقابليتـــها للمقارنـــة الســـل سال  لـــضمان موثوقيـــةكذلبـــة كلفـــملادوليـــة الوكـــاالت ال

 ر التنميــــة البــــشريةمؤشــــ التنميــــة البــــشرية، وال ســــيما اترمؤشــــ وضــــع يف راريتهاواســــتم
 .الرئيسي عامليال
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ر التنميـة البـشرية الكالسـيكي، ومهـا     شـ ؤواستعرض الفريق بالتفـصيل األبعـاد الثالثـة مل         - ٦
ؤشـر،  امل  كيفيـة وضـع    استعرض مقترحات لتعديل  كما  . ةعد الصح عد التعليم وبُ  بعد الدخل وبُ  

 “جامـدة ” حـدود بـدال مـن      ةرا متغيّـ  دنيـ  و ا عليـ  حدود قـصوى  وال سيما تلك املتعلقة بإدخال      
وأخـريا، درس   . خل الـد  غـري عـد أخـرى     ات بُ مؤشـر  عنـد وضـع   طبيعيـة   ريتمات ال االلوغوتطبيق  
ة لـسل ل لس  التنمية البشرية كمكمِّـ    ة ملؤشر لعدَّ م  أرقام قياسية  ضع لو  املعروضة قترحاتامل الفريق

 .األرقام القياسية ملؤشر التنمية البشرية

. اعتمد فريق اخلرباء جمموعة من االستنتاجات والتوصيات احملددة اليت تـرد يف املرفـق             و  - ٧
أن  التنميـة البـشرية عمليـة مـستمرة و         مؤشرأن تنقيح   ب الوقت   اعترف الفريق يف ذلك   ويف حني   

 طـالع برنـامج   ا مواصـلة    طلـب فإنـه   ،  هاما يتعلق مبدى تنقيح     بعد يف  تخذالقرارات النهائية مل ت   
. ٢٠١٠  لعـام  لتقريـر التنميـة البـشرية      النـهائي    اإلحـصائي ضمون  املـ األمم املتحدة اإلمنائي على     

 علـى مـدى     موجـودين  واكونـ ي ل م واسـتعداده  معـن التـزامه   أعرب أعضاء فريـق اخلـرباء أيـضا         و
 .ملراسالتنية عن طريق اتقمزيد من االستعراضات واملشاورات الجراء األسابيع التالية إل

  
 إجراءات املتابعة الجتماع فريق اخلرباء  - ثالثا  

يف اليوم التـايل مباشـرة الجتمـاع فريـق اخلـرباء، قـدم              أي  ،  ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٦يف    - ٨
ئــيس الفريــق، بنــاء علــى دعــوة مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية، االســتنتاجات والتوصــيات يف  ر

 ىلإ  أيـــضاجتمـــاعالوأحيـــل تقريـــر ا. لمكتـــبل  التـــابعدورة الفريـــق االستـــشاري األكـــادميي
 /أيـار  ٣برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف        ىلإ كما قدم التقرير رمسياً   . اللجنة اإلحصائية  مكتب
ــايو  ــدبطلــب ب اعشفو، مــ٢٠١٠م ــل وضــع    ميتق ــى جمموعــة التوصــيات إىل املكتــب قب  رد عل

 .٢٠١٠  لعامتقرير التنمية البشريةالصيغة النهائية ملخطوط 

 الربيد اإللكتـروين    ريقطعن   التقرير   ىمديره تلق أن  بر مكتب تقرير التنمية البشرية      أقو  - ٩
 عمـا  لتوصـيات ى الـ عثـر تفـصيال    رد فعـل أك  عزمـه اختـاذ    عـن  اًعلنـ م،  ٢٠١٠مايو  /أيار ١٩يف  

. ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول  ١٥دير يف   املـ  عثهـا  ب ىخرأ ةلكترونيإ سالة يف ر  لكذ ورد    وقد .قريب
 جمموعـة واسـعة     الـيت جـرت مـع     واسـعة   السلسلة املـشاورات      ىل إ ديرامل، أشار   سالة الر هيف هذ و

ير عـالوة علـى ذلـك    داملـ  أوضحو.  واملمارسنيون، اإلحصاء الرمسيخرباء هم فين مب ،من اخلرباء 
واليـة جلمـع البيانـات األوليـة مـن البلـدان،            ب يف إطـار األمـم املتحـدة         فـا لمككن  ي مل    املكتب أن

ها املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة       عـدّ  على سلسلة البيانـات الـيت ت       كبري حدىل  إعتمد  فإنه ا لذلك  
ــامل يةوضــوعاملاالت اجملــ اخلــربة والواليــات ذات الــصلة يف  اتذ  قائمــة  املــديرأحــالكمــا . ةعين

نــب مــصدر كــل منــها، ا، إىل ج٢٠١٠  عــاماســتخدامها يف تقريــرراد ملــا اإلحــصائيةاجلــداول 
وتـرد توضـيحات فنيـة      . ٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٤م  و يـ  صدر رمسيـاً  لتقرير سي ان  أوأعلن  
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مـم   برنـامج األ  الذي قدمـه  تقريرالتوصيات فريق اخلرباء يف     ببشأن بعض املسائل املتصلة     أخرى  
 . اللجنةىلإاملتحدة اإلمنائي 

رد علـى العـرض الـذي قدمتـه         يـ وجتدر اإلشارة إىل أن مكتب تقرير التنمية البـشرية مل             - ١٠
مزيــد مــن االستعراضــات واملــشاورات التقنيــة جــراء إليكونــوا موجــودين جمموعــة مــن اخلــرباء ل

حـىت  وة علـى ذلـك،      وعـالو . ٢٠١٠ لعـام تقريـر   الخالل عملية وضع الصيغة النهائية ملخطوط       
 ٦كميليــة متــشيا مــع التوصــية     سل التسالالــ كتــب قــدم معلومــات إضــافية بــشأن      أن املولــو 

 )٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول  ١٥(هـذا قـد مت يف مرحلـة متـأخرة           فـإن   لفريق اخلـرباء،    ) املرفق انظر(
 .ةيدجم مفيد أو مناقشةراض عستاجراء  الوقت إلكن مثة متسع من ي ملحبيث

ــشغالمرار ســتال ونظــراً  - ١١ ــصاد إزاء االن ــم املتحــدة،    املؤشــرات ال رة عــن وكــاالت األم
 العـرض الـذي تقـدمت بـه الربازيـل           فقد قبل املكتـب   ،  تقرير التنمية البشرية  سيما يف سياق     وال

ــا واملغــرب لتقــدمي تقريــر مــشترك   أوجنــوب  وإىل . )E/CN.3/2011/16(ا هتانــشغاالن بــشأفريقي
شكل أسـاس   سيـ  التقريـر    لـك األمـم املتحـدة اإلمنـائي، فـإن ذ         هذا التقرير وتقرير برنـامج       جانب

 .اإلحصاءات من أجل التنمية البشريةبتسخري   املتعلقمناقشة بند جدول األعمال
  

 نقاط للمناقشة  - رابعا  
 :ا يليمب  القياماللجنة مدعوة إىل  - ١٢

 جمموعـة  هلـه وإعـداد  اعمى ألـ عؤشر التنمية البـشرية  مبكر فريق اخلرباء املعين  ُش  )أ(  
 ؛من التوصيات احملددة

 :ياملوافقة على التوصيات الرئيسية لفريق اخلرباء، وه  )ب(  

 ر التنميـة البـشرية    مؤشـ  وضـع حصائية الرمسية، وخاصة ل   استخدام السالسل اإل    ‘١’  
سل اإلحصائية الرمسية فقط، اليت نـشرهتا وكالـة دوليـة           سالوال عاملي الرئيسي ال
ــا ُع ــد إليهـ ــة بال هـ ــباملواليـ ــة يف ناسـ ــوعاملال اجملـ ــصلة وي ذيوضـ ــعة الـ  اخلاضـ
 موثوقـة وقابلـة للمقارنـة    هـا راعتبا وبالتـايل ميكـن    ة، الـسليم  داريـة لترتيبات اإل ل

 أحيانـــــا زووجيـــــ. مؤشـــــر دويل للتنميـــــة   ومستدامة الستخدامها يف وضع 
سل تكميلية يف احلاالت الـيت تكـون فيهـا          رمسية كسال الصادر غري   املم  استخدا

 ينبغــي ،حــىت يف هــذه احلــاالت و مــع ذلــك، و؛يــة غــري متــوفرة البيانــات الرمس
 ؛ هبدف تطوير املصادر الرمسية املناسبةة الرمسيرباء اإلحصاءاتخب الستعانةا
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ل كيانات األمـم املتحـدة      اعمأدعم  ى  لعتشجيع مكتب تقرير التنمية البشرية        ‘٢’  
، غايــة الههلــذو. ذات الــصلة بــشأن املواءمــة بــني التقــديرات الوطنيــة والدوليــة 

كتـب يف حـث كيانـات       املتقدير دعم   الرمسية بالغ   الحصائية  اإل دوائر ال قدرتس
مـا يتعلـق     التـشاور مـع البلـدان، وال سـيما يف      علـى  األمم املتحدة ذات الـصلة    

 ؛البيانات املفقودةب

معينة عنـدما تكـون      سل تكميلية إضافية  ما يتعلق بإدراج سال    توخي احلذر يف    ‘٣’  
يهـا توافـق يف اآلراء بـشأن        ف مرحلة من التطـور املنـهجي        غلتب  مل يسايقتلك امل 

مـن غـري املـرجح أن تكـون         و. ةسـي اس قيـاس املفـاهيم األ     ي هبـا  ينبغ اليت   كيفيةال
 ؛على الصعيد العاملي  متاحة أو قابلة للمقارنةيسايقهذه امل

ت عرض املناسب جلميـع مـصادر البيانـات واملنـهجيا     ال الشفافية الكاملة و   ادجيإ  ‘٤’  
ــة  تكــون فيهــااملــستخدمة، وبــصفة خاصــة يف احلــاالت الــيت    البيانــات القطري

ــدَّم ــشرية الســتكمال سال      ةرق ــة الب ــر التنمي ــب تقري ــق مكت ــل فري ــن قب ســل  م
ق ائ الوثــشر وجيــب نــ. ممارســة تتطلــب احلــذريالبيانــات الدوليــة القائمــة، وهــ

، حيثمـا   صلةينبغي استشارة املنظمـات الدوليـة ذات الـ        و ؛عمليةذه ال  هل ةالكامل
، مـن أجـل     تقديرات وينبغي نـصح البلـدان املعنيـة مقـدماً         ال بشأن أمكن ذلك، 

ــةتإ ن التقـــديرات الـــيت مت بـــشأنيـــة تقفرصـــة للبلـــد لتقـــدمي مالحظاتـــه ال ال احـ
 اقها؛شتقا

ــق اال    ‘٥’   ــشيط الفري ــادة تن ــشاريإع ــابع ملاإلحــصائي ست ــة    الت ــر التنمي كتــب تقري
 مـن    وذلـك  إلحـصائية الرمسيـة،   دوائر ا ن الـ   التمثيل املناسب مـ    بواسطةالبشرية  

إلحــصائية دوائر ا مــع الــة والكاملــةملــشاورات املبكــرا  بــإجراءأجــل الــسماح
 ؛تقرير التنمية البشريةة من  املقبلداعدالرمسية أثناء إعداد األ

ــشرية    أن ي  )ج(   ــة الب ــر التنمي ــابع لطلــب إىل مكتــب تقري ــم املتحــدة  الت ــامج األم ربن
 .هتا الثالثة واألربعني اللجنة يف دور إىلقريرا عن تنفيذ هذه التوصياتاإلمنائي أن يقدم ت
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 املرفق
 ؤشر التنمية البشريةمب ينعاملاستنتاجات وتوصيات فريق اخلرباء   

  
 التوصيات العامة

  :فريق اخلرباءإن   
 يف اســتخدام البيانــات ومنهجيــة  إدخاهلــافرصــة اســتعراض التغــيريات املقتــرحبرحــب ي  - ١

ن ألله  انـشغا عـرب عـن أسـفه و      ي فريـق ن ال غـري أ   ؛صلةالؤشرات ذات   واملتنمية البشرية   مؤشر ال 
 يف وقـت    رإلحـصائية الرمسيـة، حـىت علـى أسـاس املعلومـات األوليـة، مل جيـ                دوائر ا وار مـع الـ    احل

 .سابق يف هذه العملية

ؤشـرات ذات  املر التنميـة البـشرية و  ؤشـ  بشأن تنقيحـات م    املتخذة الحظ أن القرارات  ي  - ٢
 على النحو املبني يف مـذكرة املعلومـات األساسـية والعـروض الـيت قـدمها فريـق برنـامج                     ،صلةال

ت يـس  ل ،كتب تقرير التنمية البشرية خالل اجتمـاع فريـق اخلـرباء          مل  التابع األمم املتحدة اإلمنائي  
، ةات مؤقتـ   معلومـ  إىل التوصـيات واالسـتنتاجات الـواردة يف هـذه املـذكرة             دنستوتـ . هنائية بعـد  

 علــى مجيــع واصــل إطالعــه أن يفريــق ال إىلطلــبيوبالتــايل فــإن مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية 
ؤشـر يف األسـابيع املقبلـة خـالل عمليـة وضـع الـصيغة النهائيـة         باملاملناقشات ذات الصلة املتعلقة     

ني  حتــسني مــنخلــرباء اإلحــصائيا كــنيمتمــن أجــل وذلــك ، ٢٠١٠ عــاملتقريـر التنميــة البــشرية ل 
 .أخرىنية تقعملية من خالل توصيات ال  هذه واإلسهام يفمتقييمه

ر التنميــة مؤشــ وضــعحــصائية الرمسيــة، وخاصــة لاســتخدام الــسالسل اإلبوصــي بقــوة ي  - ٣
سل اإلحــصائية الرمسيــة فقــط، الــيت نــشرهتا سالالــؤكــد الفريــق أن ي و.عــاملي الرئيــسي الالبــشرية

 اخلاضــعة ، هــي الــصلةي ذيوضــوعاملال اجملــاســبة يف ناملواليــة بال هــد إليهــا وكالــة دوليــة عُ 
 موثوقة وقابلـة للمقارنـة ومـستدامة        هاراعتبا ميكن    هي اليت   وبالتايل ة، السليم داريةلترتيبات اإل ل

ــة    رمسيــة الصادر غــري املــم اســتخدا أحيانــا زو؛ وجيــالســتخدامها يف وضــع مؤشــر دويل للتنمي
حـىت  و مـع ذلـك،   و؛لبيانات الرمسية غري متوفرةسل تكميلية يف احلاالت اليت تكون فيها ا      كسال

ــاالت  ــذه احلـ ــي ا،يف هـ ــتعانة ينبغـ ــ السـ ــصاءاتخبـ ــرباء اإلحـ ــصادر  ة الرمسيـ ــوير املـ ــدف تطـ  هبـ
 .املناسبة الرمسية

 تكون بيانات خط األسـاس الالزمـة         ال ، قد ةلعدَّموضع مؤشرات جديدة أو     ل هقر بأن ي  - ٤
ى لـ علفريـق يـشجع مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية              أن ا  غـري  ؛متاحة إال لعدد حمدود من البلدان     

فـرص  ال تـيح  قـد ي    أن ذلـك   ذإ،  ة الرمسيـ  ة اإلحـصائي  دوائراستكشاف هذه احلاالت بنشاط مع ال     
 .، وال سيما يف البلدان الناميةمستقبالسل إحصائية جديدة  سالستحداثال
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عنـدما تكـون    معينـة    سل تكميلية إضافية  ما يتعلق بإدراج سال     احلذر يف   بتوخي وصيي  - ٥
ي ينبغـ  الـيت    كيفيةاليها توافق يف اآلراء بشأن      ف مرحلة من التطور املنهجي      غلتب مل   يسايقتلك امل 

  متاحـة أو قابلـة للمقارنـة       يسايقمن غري املرجح أن تكون هذه امل      و. ةسياس قياس املفاهيم األ   هبا
العمـر  ’’  ،ساقيـ املر يف هـذا     ظـ نيولكـن مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية مل            . على الـصعيد العـاملي    

تقـديرات لـن تكـون متاحـة يف         ال م اسـتخدامه ألن   دقـرر عـ   ل  ب ،‘‘املتوقع املعدل حسب الصحة   
خـذ الـصحة يف    متوسـط العمـر املتوقـع أل     تعـديل  كيفيـة    ىلعهناك أيضا اتفاق    ليس   و ؛املستقبل
  جـرى  هيالحظ الفريق أيضا أنـ    و.  البيانات الالزمة ملثل هذه احلسابات      كما ال توجد   .اناحلسب

 لتحـسني مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،       مهمعلى مدى العقد املاضي استثمار إحصائي  
 .ه مؤشرات إضافية منميكن استمدادا جيدا مصدر تشكل اأهنوكبدو تي وذلك لك

ــة البــشرية  ؤشــغــري مأخــرى ســل إحــصائية   سال أنالحــظي  - ٦ ــر  يف مدرجــةر التنمي تقري
رحـب بـالعرض املقـدم مـن مكتـب تقريـر       ي مرفقـه اإلحـصائي، و  ، وال سـيما يف التنميـة البـشرية  

دراجهـا  إسل التكميلية اليت يقتـرح      سالبالالتنمية البشرية لتزويد الفريق مبعلومات إضافية تتعلق        
 .٢٠١٠ عام يف منشور

عـــرض املناســـب جلميـــع مـــصادر البيانـــات  اليـــشدد علـــى أمهيـــة الـــشفافية الكاملـــة و   - ٧
 البيانـات    تكـون فيهـا     يف احلاالت اليت   على أنه خصوصا   فريقصر ال ي و .واملنهجيات املستخدمة 

سل البيانـات الدوليـة      من قبل فريق مكتب تقرير التنمية البشرية الستكمال سال         ةرقدَّمالقطرية  
ــغــيبن وي، ممارســة تتطلــب احلــذر يالقائمــة، وهــ ــائ الوثــشر ن ــةذه ال هلــةق الكامل ينبغــي و ؛عملي

تقـديرات وينبغـي نـصح      ال بـشأن  ، حيثمـا أمكـن ذلـك،      الـصلة استشارة املنظمات الدوليـة ذات      
ن التقـديرات  بـشأ نيـة  تقفرصـة للبلـد لتقـدمي مالحظاتـه ال    ال احةتإ، من أجل  البلدان املعنية مقدماً  

 .اقهاشتقااليت مت 
  

 ة عام بصفة التنمية البشريةمؤشر

ظ الفريـق   ويالحـ . التنمية البشرية على فتـرات منتظمـة  وضع مؤشر حتسني  نيةيرحب ب   - ٨
 التنميــة مؤشــر  فــإنبعيــد املــدى،باعتبــاره  ٢٠١٠  عــامأنــه يف حــني مت اإلعــالن عــن إصــالح 

البشرية اجلديـد املقتـرح مل يـتغري مـن حيـث املفهـوم وتبـدو التعـديالت العمليـة النهائيـة بـسيطة                
 ة اإلحــصائيالــدوائرنــتظم مــع امل أن التعــاون الوثيــق فريــق علــىد اليــشد و.حــد ذاهتــانــسبيا يف 

، ميكــن أن يــساعد مكتــب هاســل البيانــات وحتــسينمــا يتعلــق بتطــوير سال ، وخاصــة يفةالرمسيــ
 . يف املستقبلكثر طموحاًاألحتقيق أهدافها ى لعتقرير التنمية البشرية 

 إىل أقــصى حــد ممكــن، علــى البيانــات ،ؤشــر ينبغــي أن تــستنداملالحــظ أن حــسابات ي  - ٩
بات النموذجيـة، وذلـك للتقليـل مـن الغمـوض احملتمـل           أو احلـسا  /الفعلية، بدال من التقديرات و    



E/CN.3/2011/14  
 

10-67845 9 
 

ــت  وإذا إىل أدىن حــد ممكــن؛  ــديراتكان ــ/التق ــاط     احل ــن نق ــويض ع ــها للتع سابات ال غــىن عن
 مــن ردســل البيانــات كمــا تــينبغــي أن تؤخــذ يف املقــام األول مــن سالفإنــه البيانــات املفقــودة، 

ــيت تقــدم سال  ــات، وينبغــي يف حــاالت ا  املنظمــات ال ــى   ســل البيان ــستند عل ســتثنائية فقــط أن ت
 .الت اخلاصة مكتب تقرير التنمية البشريةتحوُّال

 أن بعــض  الفريــقيالحــظو .ةضــوعراملالدقــة يف البيانــات ب اإلفــراط يف الثقــةحيــذر مــن   - ١٠
 يف هذا الـسياق، يـشجع البحـث   و “الضجيج”درجة أعلى من    ب تأيت ةديداجلؤشر  املحسابات  
.  يف تقـديرات فتـرات الثقـة   اءخطأ وجود  مثال ومنها،تدخالمل لتحديد نوعية سلسلة ا   اجلاري

رغــب يف النظــر يف ي أن املكتــب قــد  إىل الفريــق أيــضاشري ويــ.نتــائج هــذا البحــثوينبغــي نــشر 
 بلــد  كــللبلــدان قــيم مؤشــر مماثلــة، بــدال مــن ترتيــبل قطريــة حيثمــا تكــونإدخــال جمموعــات 

 .حدة على

 ؤشــرعتــزم إعــادة حــساب مير التنميــة البــشرية يالحــظ مــع االرتيــاح أن مكتــب تقريــ   - ١١
ــة البــشرية  ــبرم ٢٠١٠-١٩٨٠ للفتــرة “اجلديــد”التنمي ــار الفريــقؤكــد ي و.هات  أن حتليــل اآلث

سل سالالـ ىل  إستند  يـ  التنميـة البـشرية جيـب أن         ؤشراملترتبة على إدخال تغيريات على منهجية م      
 بـأن عالن  إلابـ يضا يف هـذا الـسياق        ويرحب الفريق أ   .فقط زمنية بأكملها وليس العام املاضي    ال

ــا   ؤشــرحــسابات م ــشرية احلــايل وفق ــة الب ــواد  باعتبارهــاتاحســُت “القــدمي”ألســلوب ل التنمي  م
  التنميــة البــشرية اجلديــدؤشــر مــن أجــل فهــم أثــر االنتقــال إىل م ٢٠١٠  عــامرنــشومرجعيــة مل

 .أفضل فهماً
  
  عدم املساواة درجةة حبسبلعدَّ املؤشراتامل

 باعتبارهـا    املعدَّلة حبسب درجة عدم املساواة     ؤشراتاملهود الرامية إىل إدخال     ؤيد اجل ي  - ١٢
ؤشــر هــو امل التنميــة البــشرية الكالســيكي ؤشــر م يظــلويقتــرح الفريــق أن.  تكميليــةؤشــراتم

للمؤشـر املقتـرح    كامل األساس املفاهيمي واملنهجيبشكل ع ضوي  أن حنيإىل ملي الرئيسي العا
  .دم املساواة ويلقى قبوال واسعاً عاملعدَّل حبسب درجة

 األرقـام القياسـية   سـتخدامها يف ال مناذج بديلة لقياس عـدم املـساواة   عن ثحبشجع ال ي  - ١٣
ــشرية ملؤشــر ــة الب ــق يو . التنمي ــاهوجــه الفري ــاس لن أي أ إىل خــرى أ مــرة االنتب عــدم املــساواة  قي

 حبـسب درجـة     ية املعـدَّل   التنميـة البـشر    ؤشـر  ويقترح الفريق إدراج م    .ينطوي على أحكام قيمة   
 مناقـشة   إذكـاء ل إىل مجهـور أوسـع ومتنـوع و        ور املقبل مـن أجـل الوصـ       ونشامل يف   عدم املساواة 
ــة   ــاءة، بغي ــى مــدخالت لــ احلــبن ــةاملفهــوم وامل صقلصول عل ــق اســتخدام  .نهجي ــرح الفري  ويقت

سب درجـة    حبـ   التنميـة البـشرية املعـدَّل      ؤشـر تطـورة مل  املالـة   احل لإلشـارة إىل     ‘‘جتـرييب ’’مصطلح  
 التنميـة   ؤشـر  أن م   إىل  الفريـق  شري يـ  ، ويف هـذا الـسياق     .قبول أوسـع  حيظى ب ا  ثمير عدم املساواة 
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ــشرية املعــدَّل  ــاد مهــا  امل ومؤشــرات الفقــر   حبــسب درجــة عــدم املــساواة  الب  ســاناقيتعــدد األبع
يـاس  واصـل إدراج ق سي  بأنهرحب بإعالن مكتب تقرير التنمية البشرية  فإنه ي ، وبالتايل،   انمتميز

 . األبعادقر متعددلفلمنفصل 
، وذلـك  ‘‘ عـدم املـساواة   مـن  النفـور يـار مع’’ل بشأن استخدام  نشغا عن بعض اال   يعرب  - ١٤

حيـذر الفريـق   و .حلـسابات اخلتاميـة  جـراء ا  تفـسريه إل    من حيث قابلية    يثري حتديات  يار املع األن هذ 
تقـدمي حتليـل   راميـة إىل  لاط طبـاخل رحـب الفريـق   ي و . التبسيط يف هـذا الـصدد       اإلفراط يف  نمأيضا  

ــساسيل ــصدد اتلحـ ــذا الـ ــق  إال أن؛ يف هـ ــ الالفريـ ــده ميكنـ ــذ  مي تقـ ــدد هلـ ــديل حمـ ــار املعا بـ  يف يـ
 .املرحلة هذه

  
 الدخل القومي اإلمجايل/الناتج احمللي اإلمجايل

 اًالـدخل القـومي اإلمجـايل تطـور       بسل بيانات النـاتج احمللـي اإلمجـايل         يعترب استبدال سال    - ١٥
مـا يتعلـق      تـوافر البيانـات يف     مشكلة من حيـث    ةكون هناك أي  ت ن ينبغي أ   ال الحظ أنه ي و اًإجيابي

  مــن أكــرببقــدر يتأيــ أن  ذلــك شــأن مــننأ يالحــظ ن الفريــق لكــ.الــدخل القــومي اإلمجــايلب
ــصر مــن م يف تقلــب ال ــشرية ؤشــرهــذا العن ــة الب ــق . التنمي ــل   ، أن ويالحــظ الفري معــدالت حتوي

 قـد   ها الـدخل، لكنـ    سييامقـ  ا علـى  طبـق فـور   ن ال ت  نظريـة  ال ن الناحيـة   مـ  تعادالت القوة الـشرائية   
 . إال أن هذه املسألة تتطلب املزيد من التحليل املتعمق؛ يف هذا السياقةزال مرضيت ال
  
 التعليمب قةعلاملتؤشرات امل

متوسـط سـنوات     ومهـا    ، حـديثا  ني التعليم املقتـرح   يؤيد من حيث املبدأ اختيار مؤشر     ي  - ١٦
 اننسِّحيــ قــد ين املؤشــر هــذين ويوافــق علــى أنمعــدل احليــاة املدرســية،والكبــار دى لــ الدراســة
 . التنمية البشريةمؤشرعد التعليم يف قياس ُب
 وانتظـام حتـديث يف   ةرمسيـ الدر غـري  امـص لل إزاء االسـتخدام املقتـرح      هلانشغاعرب عن   ي  - ١٧

قترح الفريق أن جيـري جتميـع       وي. الكبارلدى   توسط سنوات الدراسة  مبقة  علاملتإدخال البيانات   
 منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             تكون هذا املؤشر حتت رعاية وكالة دولية، رمبا      

 .)اليونسكو(
  
 توسط العمر املتوقعمب قعلاملتؤشر امل

أنــه مــن الــصعب بتوســط العمــر املتوقــع ويعتــرف ملالحــظ اســتمرار اســتخدام مؤشــر ي  - ١٨
ــات الاحلــصول علــى إحــصاءات   ــوق هبــا املوفي ــة   زمــةالال وث  حلــساب العمــر املتوقــع ألن الغالبي

. التـسجيل املـدين   /حـصاءات احليويـة   يف جمـال اإل    اً هبـا   موثوقـ  اظمـ العظمى من البلدان ال متلـك نُ      
حـصاءات احليويـة، وباإلضـافة      يف جمـال اإل     هبـا   نظـم موثـوق    إنشاءويشجع الفريق البلدان على     

 كيانـات األمـم   اليت تقـوم هبـا  ل اعمدعم األى لعتنمية البشرية شجع مكتب تقرير اليإىل ذلك،   
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 قدِّرتســ، غايــة الههلــذو. املتحــدة ذات الــصلة بــشأن املواءمــة بــني التقــديرات الوطنيــة والدوليــة  
كتــب يف حــث كيانــات األمــم املتحــدة ذات  املتقــدير دعــم الرمسيــة بــالغ الحــصائية اإل دوائرالــ

 .البيانات املفقودةبما يتعلق   سيما يف التشاور مع البلدان، وال علىالصلة
  

 احلدود القصوى

إذ  ةرا متغيّـ  دني و ا علي دود قصوى  واستبداهلا حب  ‘‘اجلامدة’’دود القصوى   ؤيد إزالة احل  ي  - ١٩
ة بـ يقرقـيم    ‘‘فـرز ’’ على   د ويساعد ابعاألمؤشرات   حتقيق التوازن يف تأثري       من نيمكِّس أن ذلك 

 وضـع  عادسـيُ ’’ه   يعـين أنـ    ةر متغيّـ  حـدود قـصوى   اللجـوء إىل    ن  غـري أ  . من احلدود العليا والـدنيا    
ــرة يُ امل‘‘ أســاس ــاتجــاوزؤشــر يف كــل م ــصى   فيه ــا  احلــد األق ــسائد، مم ــسببسي ال   يف إجــراءت

 .نيلِمع بعناية للمستهريفست  سيتعنياهو متنقيحات أكثر تواترا، و
  
  اللوغاريتماتلحتوُّ

ــة  اللوغاريتمــاتيوافــق علــى تطبيــق    - ٢٠ ــدالطبيعي  غــريد أخــرى ابعــمؤشــرات أ وضــع عن
فـق  تيو).  الكبـار  لـدى ميـة األكمـا يف حالـة حمـو    (عـدالت  مبؤشرات  املالدخل، إال عندما تتعلق     

مؤشـرات   التكامـل بـني      أوجه يزيد يف  ميكن أن    اللوغاريتمات حتول    مع الرأي القائل إن    الفريق
 . أفضل املتناقصة على حنوعوائدال  تبيانساعد يفياألبعاد و

  
 ةيماصيات ختتو

ــق اال بإعــادةوصــي ي  - ٢١ ــشيط الفري ــشاري تن ــابع ملاإلحــصائي ست ــة   الت ــر التنمي كتــب تقري
  مــن أجــل الــسماح وذلــكإلحــصائية الرمسيــة،دوائر ا التمثيــل املناســب مــن الــبواســطةالبــشرية 
ة لـ  املقب داعـد إلحـصائية الرمسيـة أثنـاء إعـداد األ        دوائر ا  مع الـ   ة والكامل ةملشاورات املبكر ا بإجراء

 أيضا أن يواصل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي تقـدمي            الفريق طلبي و .تقرير التنمية البشرية  من  
 سنوات إىل اللجنة اإلحصائية وإذا لزم األمـر علـى   ثالث حوايل دهتاتقارير يف فترات منتظمة م   

ســل البيانــات  سالعلــى تغــيريات  جيــري النظــر يف إدخــال، وخــصوصا عنــدماحنــو أكثــر تــواتراً
 .اترؤشع املض منهجية وعلىاألساسية أو 

تعاون مكتب تقرير التنميـة البـشرية يف العمليـة االستعراضـية الـيت أجريـت حتـت                   رقدِّي  - ٢٢
ىل مكتــب اللجنــة  إ هقــدم ردي أنكتــب يطلــب إىل املإشــراف مكتــب اللجنــة اإلحــصائية، و   

تقريــر التنميــة خطــوط ة أعــاله قبــل وضــع الــصيغة النهائيــة ملدرااإلحـصائية علــى التوصــيات الــو 
  .٢٠١٠  لعامالبشرية

  


