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 للجنة اإلحصائيةا
    واألربعون ية الثانالدورة  

 ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *  املؤقت األعمال جدول من )ي (٣البند 
   التنمية البشريةإحصاءات :القرار واختاذ للمناقشة بنود
      

  اإلمنائي عن إحصاءات التنمية البشرية املتحدة األممتقرير برنامج     
  

  رة من األمني العاممذك    
  

بنـــاء علـــى طلـــب موجـــه مـــن اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني            
ــرر  -، الفــصل األول E/2010/24 انظــر( ــاء، املق ــة   )٤١/١١٢ ب ــام بإحال ــشرف األمــني الع ، يت

واللجنـة مـدعوة إىل   . تقرير مكتب تقرير التنمية البشرية التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي             
ــر     ا ــذا التقريــ ــتنتاجات هــ ــريت يف اســ ــيت أثــ ــددة الــ ــاط احملــ ــر يف النقــ ــسابع،  (لنظــ ــرع الــ الفــ

  ). ٤٧/٤٨ الفقرتان
  

  مقدمة  -أوال   
نوقش تقرير التنمية البشرية ومؤشـرات التنميـة البـشرية بـصفة أعـم يف دورات اللجنـة                    - ١

) ٢٠٠٢( والـثالثني   والثالثـة ) ٢٠٠١(والثانية والـثالثني    ) ٢٠٠٠(اإلحصائية احلادية والثالثني    
وأعد هذا التقرير استجابة لطلـب مـن اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة               ). ٢٠٠٨(والتاسعة والثالثني   

، ملتابعـــة املناقـــشات )٤١/١١٢ بـــاء، املقـــرر -، الفـــصل األول E/2010/24انظـــر (واألربعـــني 
اصـيل عـن    ويقـدم التقريـر معلومـات أساسـية عـن تقريـر التنميـة البـشرية، وبعـض التف                  . السابقة
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، وبعـض األفكـار األوليـة       ٢٠١٠وسائل قياس جديدة اعُتمدت يف تقرير التنميـة البـشرية لعـام             
  .٢٠١١عن تقرير عام 

  
  معلومات أساسية  -ثانيا   

ــة        - ٢ ــامج اإلمنــائي جهــات خارجي ــر مــستقل يكلــف الربن ــشرية تقري ــة الب ــر التنمي إن تقري
 يرتـاد آفاقـا جديـدة يف    ١٩٩٠ا يف عـام  وما انفـك التقريـر، منـذ أول مـرة صـدر فيهـ             . بإعداده

ــتفكري اإلمنــائي، إذ يقــوم علــى رســالة مفادهــا أن اإلنــسان ينبغــي أن يكــون حمــور األنــشطة       ال
وحيلل التقرير كل سـنة موضـوعا إمنائيـا بـالغ األمهيـة وذلـك مـن منظـور التنميـة                     . اإلمنائية كافة 

مؤشرات التنميـة البـشرية، الـيت       وحيتوي التقرير أيضا على مرفق إحصائي عن أحدث         . البشرية
ودليل التنميـة البـشرية، الـذي يقـيس التنميـة البـشرية       . جيري إدماج بعضها يف مؤشرات مركبة     

األساســية بثالثــة أبعــاد هــي طــول العمــر ودرجــة املعرفــة وتــوافر مــستوى مــن العــيش الكــرمي،   
وقد ظل دليـل    . القتصاديُيجسد الفكرة اليت مفادها أن التنمية البشرية أوسع نطاقا من النمو ا           

  .التنمية البشرية ميثل السمة املميزة لتقرير التنمية البشرية وأحد أهم عوامل جناحه املستمر
، ما يزيـد    ١٩٩٢وباإلضافة إىل تقرير التنمية البشرية العاملي السنوي، صدر، منذ عام             - ٣

يف أكثـــر مـــن عـــن التنميـــة البـــشرية علـــى الـــصعيدين الـــوطين واإلقليمـــي   تقريـــر ٧٠٠ علـــى
بلــدا، أعــدهتا أفرقــة خــرباء إقليميــة ووطنيــة اســتخدمت البيانــات واإلحــصاءات املتــوافرة   ١٤٠

لدى مكاتب اإلحصاءات الوطنية، بدعم من مكاتب الربنامج اإلمنائي القطريـة احملليـة يف كـثري                
 مــن األحيــان، بيــد أن هــذه التقــارير، شــأهنا يف ذلــك شــأن التقــارير العامليــة، مــستقلة عــن           

  .اإلمنائي الربنامج
ــى شــبكة       - ٤ ــشرية عل ــة الب ــر التنمي ــوفر مكتــب تقري ــر    وي ــة عــن تقري ــادة غني اإلنترنــت م
أساسـية، وردود علـى األسـئلة الـشائعة      أحبـاث   و، مشفوعة مبا يتصل به مـن وثـائق          ٢٠١٠ عام

ومــذكرات قطريــة، إىل جانــب قــدر كــبري مــن املعلومــات اإلحــصائية ذات الــصلة الــيت ميكــن     
بيـد  . إلبراز اجتاهات املؤشرات األساسية يف شكل واقع مرئـي    أيضا  ومثة أداة   .  حاسوبيا ترتيلها

، الـيت متكـن املـستخدم مـن          من دليل التنمية البـشرية     2.0النسخة  أن أبرز األدوات اجلديدة هي      
مـا يرتئيـه    دليله اإلمنائي اخلاص به عن طريق اختيار املؤشرات وتنظيمها يف أبعاد وحتديد             إعداد  
متكـن الطـالب والبـاحثني    فاعلـة   أداة حبثيـة   وهـذه النـسخة مـن الـدليل       . معـامالت التـرجيح    من

ــشرية     ــة الب ــاس التنمي ــال قي ــاملني يف جم ــات    والع ــن استكــشاف شــىت اإلمكان ــة لم وضــع املتاح
مؤشرات خمتلفـة جنبـاً إىل جنـب مـع مؤشـرات أخـرى إلنتـاج مؤشـرات مركبـة، األمـر الـذي                        

  . التنمية البشريةر بشأن قياسىل توسيع نطاق احلوايؤدي إ
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  ٢٠١٠عام التنمية البشرية لاملشاورات بشأن تقرير   -ثالثا   
أجــرى مكتـــب تقريـــر التنميـــة البـــشرية علــى امتـــداد العـــامني املاضـــيني سلـــسلة مـــن     - ٥

مـن  وآخـرون  رمسيـون  علماء إحصاء مع طائفة واسعة من اخلرباء، مبن فيهم    املكثفة  املشاورات  
واعتمــاد مييــة، تزامنــت مــع عمليــة تطــوير األفكــار اهلادفــة إىل تنقــيح التقريــر    األوســاط األكاد

مـا جمموعـه   يف خمتلف أحناء العـامل  وُعقد . ٢٠١٠مقاييس جديدة للتنمية البشرية يف تقرير عام        
ــشأن مواضــيع حمــددة       ٣٤ ــصعيد اإلقليمــي وأخــرى ب ــى ال ــشاورات، بعــضها عل ــسة م . )١(جل

 أعــضاء الفريــق االستــشاري األكــادميي أخــصائيون  وحــرص املكتــب علــى أن يكــون مــن بــني 
جلــستا مــشاورات لفريــق وعقــدت .  يف جمــال القيــاسوأعــضاء آخــرون يتمتعــون خبــربات غنيــة

  .٢٠١٠لتقرير عام استشاري يف أثناء التحضري 
ــة اإلحــصائية     ٢٠١٠مــارس /ويف آذار  - ٦ ــق خــرباء اللجن ، ويف إطــار اجتمــاع عقــده فري

لتقريـر  اء  وبنّـ حبـث دقيـق     جـري    أُ ،دليل التنمية البشرية مع مكتب التقريـر      لألمم املتحدة املعين ب   
متخـضت عنـه قائمـة مـن التوصـيات واالسـتنتاجات دعمـت يف جمملـها النـهج          التنمية البـشرية،   

ومنــذ عمليــة البحــث هــذه، أدخلــت  .)املرفــق، E/CN.3/2011/14انظــر (الــذي طرحــه املكتــب 
التنميـة البـشرية، باإلضـافة إىل عمليـة حـساب تلـك          تعديالت طفيفة على عملية حساب دليـل        

  .القياسات اجلديدة ألغراض التوحيد
  

   دليل التنمية البشريةاتتنقيح  -رابعا   
، انتبـاه احلكومـات    ١٩٩٠يف عـام    إصـداره ألول مـرة      لفت دليل التنمية البشرية، منذ        - ٧

. يف خمتلــف أحنــاء العــامل  والــرأي العــامومنظمــات اجملتمــع املــدين والبــاحثني ووســائط اإلعــالم  
بيـد أن  . ا إىل الـدخل للمقاييس املـستندة حـصر  ويعترب التقرير على نطاق واسع البديل الرئيسي      

ــر  ــل يف الوقــت نفــسه ب التقري ــشأن مــسائل    قوب ــادات، ب ــة مــن االنتق ــرق مشلــت طائف ــد طُ حتدي
  .املؤشرات، واملؤشرات البديلة املستخدمة لقياس كل بعد من األبعاد

__________ 
ــول  ٣٤ُعقــدت   )١(   ــني أيل ــشاورات ب ــة م ــران٢٠٠٨ســبتمرب / جول ــه / وحزي ــدمي  ٢٠١٠يوني ، للمــساعدة يف تق

ــر عــام    ــاريس وبروكــسل   ٢٠١٠املعلومــات الــيت تفيــد يف إعــداد تقري ، وذلــك يف اســطنبول وأكــسفورد وب
) اململكـة املتحـدة   (وبوتان وجنيف وجوهانـسربغ والربـاط وريـو دي جـانريو وسـيدين وكـانبريا وكيمـربدج                  

لبــورن ونــريويب ونيــودهلي ونيويــورك وواشــنطن العاصــمة، ولنــدن وليمــا وم) الواليــات املتحــدة(وكيمــربدج 
 شــخص مــن اخلــرباء والعــاملني يف جمــال قيــاس التنميــة البــشرية، بــدعم مــن مكاتــب ٤٠٠شــارك فيهــا زهــاء 

  . الربنامج اإلمنائي القطرية واإلقليمية



E/CN.3/2011/15
 

4 10-67827 
 

انقـضاء عـشرين عامـا علـى إصـدار دليـل            غل مكتب تقرير التنمية البـشرية فرصـة         واست  - ٨
ــشرية       ــة الب ــسابقة الــيت وجهــت ملقــاييس التنمي ــشرية إلعــادة النظــر يف االنتقــادات ال ــة الب التنمي
وحتسني هذه املقاييس استنادا إىل التطـورات اإلجيابيـة الـيت حـدثت علـى صـعيد تـوفر البيانـات                     

ويف سـياق إعـادة النظـر هـذه، أخـذت يف احلـسبان              . بلـدان بـصورة معقولـة     اجليدة اليت تغطي ال   
أيضا مراجعة قياس الوضع االقتـصادي الـيت أجريـت مـؤخرا يف تقريـر اللجنـة عـن قيـاس األداء                      

، ويف تقرير منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،              )٢(االقتصادي والتقدم االجتماعي  
وجتـدر  . )٣(“قياس التقدم والثـروة احلقيقيـة للبلـدان ورفاههـا       : مجايلما وراء الناتج اإل   ”املعنون  

 ليـست األوىل مـن نوعهـا،      ٢٠١٠اإلشارة إىل أن التغيريات اليت أُدخلـت علـى الـدليل يف عـام               
بل سبقتها تغيريات بارزة، منها اعتماد متوسط سـنوات الدراسـة كمقيـاس إضـايف للمعرفـة يف                  

، وإعــادة اعتمــاد النــاتج احمللــي    ١٩٩٤ثابتــة يف عــام  ، واســتحداث األهــداف ال ١٩٩١عــام 
ــا واحملــصور يف نطــاق ســقف حمــدد يف عــام      ــرد تفاصــيل  . ١٩٩٩اإلمجــايل املعــدل لوغارمتي وت

ــون       أوىف ــشرية يف البحــث املعن ــة الب ــل التنمي ــة    ”عــن تطــور دلي ــساواة يف التنمي ــدم امل ــاس ع قي
  .)٤(“استعراض: البشرية

  
  الالئق قياس املستوى املعيشي   -ألف   

كان مستوى العيش الكرمي يقاس تقليديا يف الدليل عن طريق نصيب الفرد مـن النـاتج          - ٩
بيـد أن النـاتج   . احمللي اإلمجايل الذي يتجسد بتعادل القوة الشرائية بدوالرات الواليات املتحدة     

بغـض  حـدود البلـد     احمللي اإلمجايل مـا هـو إال القيمـة النقديـة للـسلع واخلـدمات املنتجـة ضـمن                    
واعتمد مكتب تقرير التنميـة البـشرية إحـدى التوصـيات           .  فيه النظر عن مقدار ما يستبقى منها     

 ،)٢(الواردة يف التقرير الذي أصدرته مؤخرا جلنـة قيـاس األداء االقتـصادي والتقـدم االجتمـاعي                
نصيب الفرد مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل بنـصيب الفـرد مـن الـدخل                  الداعية إىل االستعاضة عن     

  . القومي اإلمجايل
والــدخل القــومي اإلمجــايل هــو الــدخل الــذي ُيجــىن ملــصلحة املقــيمني يف البلــد، وهــو     - ١٠

يشمل التدفقات املالية الدولية، مثل التحـويالت واملـساعدات، باسـتثناء الـدخل الـذي جيـىن يف            

__________ 
  )٢(  J. Stiglitz, A. Sen and J. P. Fitoussi, “ Report by the Commission on the Measurement of Economic 

Performance and Social Progress”. Available from www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm..  
  )٣(  European Communities, Beyond GDP: measuring progress, true wealth, and the well-being of nations: 

conference proceedings (Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009)..  

  )٤(  M. Kovacevic, “Measurement of inequality in human development: a review”, Human Development 

Research Paper No. 2010/35 (United Nations Development Programme, 2010)..  
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ثـر مالءمـة مـن      وعليه، فإن الدخل القومي اإلمجايل أداة بديلـة أك        . البلد لكنه ُيرسل إىل اخلارج    
  . الناتج احمللي اإلمجايل لقياس الوضع االقتصادي يف البلد

  
  قياس املعرفة  -باء   

معـدالت إملـام    باسـتخدام   يقيس املعرفـة    يف السنوات األخرية    كان دليل التنمية البشرية       - ١١
د أن  بيـ . بالقراءة والكتابة والنسب اإلمجاليـة للمـسجلني يف املـدارس مـن اجلنـسني معـا               البالغني  

فاإلملام بالقراءة والكتابة كمقيـاس ثنـائي للمعرفـة هـو قيـاس،             . هذين املؤشرين تشوهبما عيوب   
لئن كان بسيطا، غري كاف؛ باإلضافة إىل ذلك، فالتقدم الكبري الذي شهده العامل علـى صـعيد         

عـة كـبرية    اإلملام بالقراءة والكتابة أفقد هذا املتغري قدرته على متييز مـستويات التعلـيم بـني جممو               
وال تتضمن نسبة املسجلني يف املدارس مـن اجلنـسني معـا مفهـوم مـدة االنتظـام يف              . من البلدان 

ولـذا اسـتعيض عـن هـذين املقياسـني          . احلضور إىل املدارس لألجيال الـيت هـي يف سـن الدراسـة            
 املتوقعـة   مبقياسني جديدين يأخذان يف احلسبان املدة الفعلية اليت مت فيها ارتيـاد املدرسـة والفتـرة               

  . لالستمرار يف ارتيادها
ــة        - ١٢ ــالقراءة والكتاب ــام ب للراشــدين وحــلّ متوســط ســنوات الدراســة حمــل معــدالت اإلمل
التعلـيم،  جلـودة  ومتوسـط سـنوات الدراسـة لـيس دائمـا منـاظرا       .  سنة أو أكثر   ٢٥لبالغني سن   ا

الـيت  ءة والكتابـة   الراشـدين بـالقرا   قيـاس معـارف الفـرد مـن معـدالت إملـام             لأفـضل   لكنه وسـيلة    
  .  وكتابتهاقدرة على قراءة عبارات قصرية وبسيطةالتقيس سوى  ال
املتوقــع أن سنوات الــفــت بعــدد ، الــيت ُعّرالرتيــاد املدرســةوحلّــت الــسنوات املتوقعــة    - ١٣

يقضيها يف املدرسة الطفل يف سن الدخول إليها، حمل النسبة اإلمجالية للمـسجلني فيهـا الـواردة                
بزيادة احتمـاالت قـضاء األطفـال سـنوات         وترتبط زيادة العمر املتوقع     . نمية البشرية يف دليل الت  

ورغـم أن هـذا املؤشـر       . أطول يف املدارس وبزيادة بقاء األطفال بصفة عامة يف النظام التعليمـي           
الرسـوب،   ال يأخـذ يف احلـسبان سـنوات    ، علـى سـبيل املثـال   ،نـه إإذ (ال خيلو من أوجه قـصور     

 قابــل للمقارنــة الدقيقــة بــني البلــدان الــيت يــتم فيهــا انتقــال التالميــذ تلقائيــا إىل فهــو بالتــايل غــري
إال أنــه ميثــل حتــسنا كــبريا مقارنــة  ) الــصف األعلــى وتلــك الــيت تــسمح بإعــادة العــام الدراســي  

  . بالنسبة اإلمجالية للمسجلني يف املدرسة
  

  التغريات اليت أُدخلت على املنهجية  -جيم   
 دليل التنمية البشرية حتويل مؤشرات تضم وحدات قياسـية خمتلفـة إىل             يقتضي حساب   - ١٤

وكــان . بــني صــفر وواحــد ولكــن بــدون وحــدات قياســية  يتــراوح عالمــات تنــدرج يف إطــار  
أهـداف ثابتـة دنيـا وقـصوى؛ أمـا بالنـسبة حلـساب            األسلوب املتبع يف املاضي يقضي باستعمال       
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املــنقح، فقــد وضــعت القــيم القــصوى يف املــستوى املؤشــرات الــواردة يف دليــل التنميــة البــشرية 
. ٢٠١٠ و ١٩٨٠ الزمنيــة املتتابعــة بــني فعليــا يف خمتلــف البلــدان يف الفتــراتاألعلــى املالحــظ 

ــاة، أي األصــفار       ــد احلي ــاء علــى قي ــة للبق ــدنيا الوســائل الالزم ــربت القــيم ال ــة”واعُت . “الطبيعي
تويات املعيــشة وطــول العمــر واملعرفــة الــيت وبالتــايل يقــاس التقــدم بنــاء علــى احلــدود الــدنيا ملــس

ويرد يف اجلـدول أدنـاه مـوجز لإلصـالحات الـيت            . حتتاج إليها اجملتمعات للبقاء مع مرور الزمن      
  .أجريت يف دليل التنمية البشرية

  
  ١اجلدول 

      ٢٠١٠إصالحات دليل التنمية البشرية لعام 
  ٢٠١٠عام    السابق

  التحول  التحول

  القيمة الدنيا  تاملؤشرا  احلد األقصى  احلد األدىن  املؤشرات  األبعاد
القـــصوىالقيمـــة 

  )املالحظة(

العمـــــر املتوقـــــع عنـــــد الـــــوالدة      الصحة
  ٨٥  ٢٥  )سنوات(

العمـــر املتوقـــع عنـــد الـــوالدة    
  ٨٣,٢  ٢٠  )سنوات(

إملــــام الراشــــدين بــــالقراءة معـــدل    املعرفة
  ١٠٠  صفر  )نسبة مئوية (والكتابة

راســـــة ســـــنوات الدمتوســـــط 
  ٢٠,٦  صفر  املتوقعة

النــــسبة اإلمجاليــــة للمـــــسجلني يف     
  ١٠٠  صفر  )مئوية نسبة (املدرسة من اجلنسني

  متوسط سنوات الدراسة
  ١٣,٢  صفر

 احمللـــي النـــاتجنـــصيب الفـــرد مـــن   مستوى املعيشة 
بــــدوالرات الواليــــات (اإلمجــــايل 

  )املتحدة، تعادل القوة الشرائية
١٠٠  

٤٠٠ ٠٠٠ 
ــددة ( حمـــــــــــــ

  )بسقف أعلى

ــرد مــــن   الــــدخل نــــصيب الفــ
بــدوالرات (القــومي اإلمجــايل  

 القوة  الواليات املتحدة، تعادل  
  ١٠٨ ٢١١  ١٦٣  )الشرائية

  املتوسط اهلندسي   املتوسط احلسايب  جممل األبعاد
    

 مــن ، فانتقلــتطريقــة جتميــع مؤشــرات األبعــاد يف دليــل التنميــة البــشريةأيــضا تغــريت   - ١٥
ويعــود ذلــك إىل الــسعي للحــد مــن . خــذ باملتوســط اهلندســياألخــذ باملتوســط احلــسايب إىل األ

إمكانية االستعاضة عن مـستوى متـدن مـن اإلجنـازات يف أحـد األبعـاد مبـستوى أعلـى منـها يف                
وحتلـل عـدة أحبـاث      . بعد آخر، فاعتماد الوسط اهلندسي يثمر عن حتقيق إجنـازات أكثـر توازنـا             

حــصائية لــدليل التنميــة البــشرية ومراعاتــه  أعــدها مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية اخلــصائص اإل 
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ولالطـالع علـى التفاصـيل الفنيـة لعمليـة حـساب            . )٥( باملنهجية ُيتخذ من قرارات ذات صلة     ملا
املالحظـات   ميكـن الرجـوع إىل       ،مؤشر التنمية البشرية باستخدام املنهجية واملؤشـرات اجلديـدة        

ــشرية     ــة الب ــر التنمي ــشمولة بتقري ــة امل ــة   ٢٢٢-٢١١. ص(الفني ــسخة اإلنكليزي ــن الن ــع ) م املزم
  .إتاحتها أيضا للجنة اإلحصائية يف ورقة اجتماع

  
  مصادر بيانات دليل التنمية البشرية  -دال   

. أكثر منه منـتج هلـا     واملؤشرات  مكتب تقرير التنمية البشرية هو مستخدم للبيانات        إن    - ١٦
ت الدوليــة األخــرى جلمــع  األمــم املتحــدة واملنظمــا كيانــات يعتمــد اعتمــادا كــبريا علــى  فهــو 

البيانات من السلطات الوطنية، استنادا إىل التعـاريف واملعـايري الدوليـة، والتحقـق مـن البيانـات                  
اإلحـصاءات واملؤشـرات الـيت يـستخدمها يف تقـاريره يف            ولتبويـب   اخلام والتأكد مـن جودهتـا،       

جتـاوز احلـدود   هو تقرير لمن ااهلامة  األغراض  ، ونظرا ألن أحد      نفسه ويف الوقت . هناية املطاف 
واردة من مصادر بديلـة     أيضا جمموعة بيانات    بدأ املكتب يستخدم    السائدة للمعرفة واالبتكار،    

 ومـن   .بعـد اإلحـصاءات   حينما ال توجد إحصاءات رمسيـة أو مل توضـع هـذه             مشهورة، وذلك   
 هـذه البيانـات   موثوقيـة التأكـد مـن   هبا املكتب يف استخدام البيانـات   يتمسك  املبادئ اهلامة اليت    

واملكتب يناصر بـشدة الوصـول      . وإتاحتها للجميع ) فهو ال يستخدم أرقاما ال ميكن تصديقها      (
  . بدون أي قيد إىل البيانات، واشترط ذلك كمعيار الستخدامها

إن البيانات املتعلقة بالعمر املتوقع املستخدمة يف حساب دليل التنميـة البـشرية احلـايل               و  - ١٧
، ٢٠٠٨، تنقـيح عـام      ٢٠٠٨ير الذي يتناول التوقعات السكانية العاملية لعـام         مأخوذة من التقر  

وهو تقرير تعّده كـل سـنتني شـعبة الـسكان يف إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة                     
لألمانة العامة، مستخدمة بيانات مستقاة مـن سـجالت األحـوال املدنيـة والتعـدادات الـسكانية               

  . ةوالدراسات االستقصائي
ومـصدر بيانــات التعلـيم اخلاصــة بــسنوات التعلـيم املتوقعــة هــو عـادة معهــد اليونــسكو       - ١٨

  . لإلحصاء
ــة       - ١٩ ونــصيب الفــرد مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل، املــستخدم حلــساب مؤشــرات التنمي

. )بدوالرات الواليات املتحدة، تعادل القوة الـشرائية      (البشرية اسُتمد من بيانات البنك الدويل       
وحلساب تقديرات الدخل القومي اإلمجايل لعـامي       . ٢٠٠٨آخر التقديرات املتاحة تعود لعام      و

__________ 
  )٥(  M. Kovacevic and G. Anguna, “Uncertainty and sensitivity analysis of the HDI”, and F. Rodriguez and M. 

Kovacevic, “Refining the HDI”, Human Development Research Papers (United Nations Development 

Programme, 2010).  
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 طبقت معدالت منو نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجـايل كمـا قـدرها               ،٢٠١٠  و ٢٠٠٩
  .صندوق النقد الدويل

أنـه ال تقـوم أي منظمـة دوليـة حاليـا جبمـع بيانـات خبـصوص متوسـط                    ومما يؤسف لـه       - ٢٠
بيــد أنــه ميكــن تقــدير هــذه البيانــات بــسهولة باســتخدام املعلومــات املتعلقــة  .  الدراســةســنوات

وقـد أصـدر هـذه التقـديرات     . بالتعليم اليت تتضمنها قاعـدة بيانـات معهـد اليونـسكو لإلحـصاء         
األستاذ يف جامعة هارفرد، روبرت بارو، وعامل االقتصاد يف مـصرف التنميـة اآلسـيوي جـونج                 

وطّبقـا يف إطـار تقـديراهتما       . )٦(٢٠١٠ و   ٢٠٠٠ و   ١٩٩٦ و   ١٩٩٣ام  وهايل، وذلك لألعـو   
منهجية موحدة وشفافة على البيانات األساسية اليت تتـضمنها قاعـدة بيانـات معهـد اليونـسكو                 

وجرى التثبت من فعالية هذه املنهجية من خالل مناقشات أكادمييـة مستفيـضة منـذ             . لإلحصاء
دمها حاليا بانتظام علماء االقتـصاد واملتخصـصون        ، ويستخ ١٩٩٣صدورها ألول مرة يف عام      

ــة يف أحنــاء العــامل أمجــع   ومــن الــسهل أيــضا إعــادة إنتاجهــا باســتخدام    . بــشؤون النمــو والتنمي
وإن مكتب التقرير، لئن كان يـدرك أنـه مـن املستحـسن             . املعلومات الواردة يف قاعدة البيانات    

يـة هلـذا املـتغري، يعتـرب اسـتخدام مـصادر            أن يصدر معهـد اليونـسكو لإلحـصاء التقـديرات النهائ          
. معترف هبا دوليا تستند إىل إحصاءات رمسية أسـلم البـدائل يف غيـاب قاعـدة البيانـات الرمسيـة                   

وقد استهل املكتب مناقشات مع اليونسكو بـشأن إمكانيـة إصـدار اليونـسكو تقـديرات رمسيـة                  
  .ملتوسط سنوات الدراسة يف املستقبل

األوىل اليت يستخدم فيها دليل التنمية البشرية تقـديرات مل تـصدرها            وليست هذه املرة      - ٢١
، بـدأت تقــارير التنميـة البـشرية تـستخدم تقـديرات لنــصيب      ١٩٩٣فمنـذ سـنة   . منظمـة دوليـة  

. الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، معدلة وفقا لتعادل القوة الشرائية، أصـدرهتا جامعـة بنـسلفانيا               
ات دوليـة للنـاتج احمللـي اإلمجـايل، حينئـذ، معدلـة وفقـا لتعــادل        ومـرّد ذلـك عـدم وجـود تقـدير     

، بـدأ البنـك الـدويل إصـدار هـذا           ١٩٩٦ويف عـام    . القوة الشرائية صادرة عـن منظمـات دوليـة        
ويشكل ذلك مثاال على النحو الـذي سـاعد فيـه           . النوع من التقديرات اليت أدرجت يف التقرير      

  .  احلالية اليت حتكم وضع البياناتدليل التنمية البشرية على جتاوز احلدود
  

  تغطية البلدان يف دليل التنمية البشرية  -هاء   
. إن مدى توافر البيانات هو الذي حيدد مـدى تغطيـة البلـدان يف دليـل التنميـة البـشرية                     - ٢٢

 مـن  ا، كان هنـاك عـدد مـن البلـدان مل تتـوفر بـشأهن           ٢٠١٠فبالنسبة لتقرير التنمية البشرية لعام      

__________ 
  )٦(  R. Barro and J-W. Lee, “A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010”, Working Paper 

No. 15902 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, 2010)..  
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. ولية بيانات ختص عنـصرا واحـدا أو أكثـر مـن عناصـر دليـل التنميـة البـشرية األربعـة            مصادر د 
 بلـدا وإقليمـا   ١٦٩وهلذا السبب، متكّن مكتب التقرير من حساب مؤشرات التنمية البشرية لــ        

 دولــة عــضوا يف األمــم املتحــدة إضــافة إىل منطقــة هونــغ كونــغ الــصينية اإلداريــة    ١٦٨(فقــط 
ــ). اخلاصــة ــد إدراج    ووردت والي ــرة وأعي ــدليل ألول م ــا املوحــدة يف جــدول ال ات ميكرونيزي

وُشـطب مـن اجلـدول بـسبب عـدم وجـود البيانـات كـل مـن إريتريـا             . زميبابوي فيه مـن جديـد     
ت وجـزر   ن وغرينادا وسـانت فنـس     نوأنتيغوا وبربودا وبوتان ودومينيكا وساموا وسيشيل وعما      

  . واتو وكوبا ولبنانغرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وفان
ويف حالــة بــاالو وجــزر مارشــال والعــراق وكوبــا، تفتقــر بيانــات مــصدرها الرئيــسي      - ٢٣

ــدويل ( ــدوالرات      ) البنــك ال ــومي اإلمجــايل ب ــدخل الق ــرد مــن ال ــصيب الف إىل معلومــات عــن ن
وإن مـستوى تعـادل القـوة الـشرائية هـو مبثابـة             . الواليات املتحـدة وفقـا لتعـادل القـوة الـشرائية          

معــدالت صــرف العمــالت التقديريــة الــيت تــستخدم ملعادلــة القــوة الــشرائية للعمــالت املختلفــة  
ــة    ــستويات األســعار احمللي ــروق يف م ــة الف ــا يف    . بإزال ــاالو وجــزر مارشــال وكوب ــشارك ب وال ت

االستقصاءات اليت جتري يف إطار برنامج املقارنات الـدويل الـيت ُتـستقى منـها تقـديرات تعـادل                   
ئية، يف حني ظل العراق يفتقر إىل املعلومات بشأن الناتج احمللـي اإلمجـايل للـسنوات                القوة الشرا 

  . العشر املاضية
ــسلفانيا هــو        - ٢٤ ــابع جلامعــة بن ــدخل واألســعار الت ــاج وال ــة لإلنت ــات الدولي ومركــز املقارن

لقلـة  وبالنسبة ل . إحدى املؤسسات األخرى اليت توفر تقديرا للدخل وفقا لتعادل القوة الشرائية          
مــن البلــدان الــيت ال تــشارك يف برنــامج املقارنــات الــدويل، يــصدر املركــز تقــديرات باســتخدام  

ــها     بيانــاتمنــوذج تراجعــي يعتمــد علــى  ــدوليني بعــد حتويل ــة ال  مرتبــات مــوظفي اخلدمــة املدني
ولكـن، هـذه البيانـات، نظـرا ألن الـسوق الـذي يـشتري فيـه                 . باستخدام سعر الصرف الرمسـي    

ئعهم وخدماهتم ال ميثل يف العادة باقي االقتصاد، ال توفر دلـيال واضـحا لألسـعار                املغتربون بضا 
وإن املركـز، إدراكـا منـه هلـذه املـشكلة، عمـد إىل              . اليت يتعني علـى سـكان البلـد دفعهـا عمليـا           

أي أدىن مرتبـة منحتـها      (“ دال”تصنيف تقديراتـه للـدخل يف كوبـا والعـراق، مـثال، يف املرتبـة                
ورمبا كان مـن املمكـن اللجـوء إىل طـرق بديلـة للتقـدير تـشمل          ). حيث املوثوقية لتقديراهتا من   

سعر الصرف املطبق على الكوبيني والعراقيني العاديني وحتويل تعادل القوة الـشرائية يف البلـدان           
اليت تشاطر كوبا والعراق مسات مشاهبة، بيد أن هذا النـهج يتعـارض مـع مبـدأ اسـتخدام سـعر                     

وهنـاك  . ملعترف هبا رمسيا للبلد لتحويل جممل دخله الوطين إىل عملة دوليـة           الصرف واألسعار ا  
خيار آخر كان ميكن األخذ به، وهو عدم تطبيق عامل تصحيحي لتعادل القـوة الـشرائية علـى                

ــل      ــابلني للتحوي ــدينار الق ــسو وال ــصرف الرمســي للبي ــاين الكــبري يف نتيجــة   . ســعر ال ــشري التب وي
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املــستخدمة إىل أنــه ال توجــد أي طريقــة واحــدة خاليــة مــن تقــديرات الــدخل حــسب الطريقــة 
  . العيوب ميكن استخدامها يف حالة غياب البيانات املوثوقة

 بــسبب ٢٠١٠وأُســقط عــدد مــن البلــدان مــن حــسابات دليــل التنميــة البــشرية لعــام      - ٢٥
وجـزر  بوتان وساموا وسانت فنـسنت      فلم تدرج إريتريا و   . علقة بالدخل غياب البيانات غري املت   

ــا   ــادين وســانت لوســيا وعم ــا اخلاصــة     نغرين ــاب بياناهت ــسبب غي ــان ب ــانواتو ولبن ــادا وف  وغرين
وبالنـسبة لـدومينيكا وسـانت كيـتس ونيفـيس وسيـشيل، ال توجـد               . مبتوسط سـنوات الدراسـة    

بيانات بشأن العمر املتوقع ومتوسط سنوات الدراسة؛ أمـا بالنـسبة ألنتيغـوا وبربـودا، فتنقـصها                 
  . تعلقة بالعمر املتوقع ومتوسط سنوات الدراسة وعدد سنوات الدراسة املتوقعةالبيانات امل

ــدان يف          - ٢٦ ــة البل ــة بتحــسني تغطي ــائل الكفيل ــن الوس ــشاط ع ــر بن ــب التقري ويبحــث مكت
  .  وما بعده، وذلك بالعمل مع املنظمات واهليئات الدولية املعنية٢٠١١ عام
  

  جديدةاستحداث مؤشرات   -خامسا  
مؤشـر  : ، هـي  ٢٠١٠حدثت ثالثة مقاييس جديدة يف تقريـر التنميـة البـشرية لعـام              اسُت  - ٢٧

التنمية البشرية املعدل وفقا لعدم املساواة، ومؤشـر عـدم املـساواة بـني اجلنـسني، ومؤشـر الفقـر               
وسـبب إضـافة هـذه املقـاييس هـو احلاجـة إىل اسـتكمال دليـل التنميـة البـشرية                     . املتعدد األبعـاد  

  .  القصور اليت اتسمت هبا مؤشرات التنمية املستدامة املعتمدة حالياومعاجلة بعض أوجه
  

  دليل التنمية البشرية املعدل وفقا لعدم املساواة  -ألف   
. إن دليــل التنميــة البــشرية مقيــاس متوســط ملنجــزات البلــدان يف جمــال التنميــة البــشرية   - ٢٨

زات الـيت حتققـت يف مؤشـرات        والدليل، شأنه شأن أي مقياس متوسط، ال يظهر توزيـع اإلجنـا           
فمؤشر التنمية البشرية املعدل وفقـا لعـدم املـساواة يعـدل            . العناصر يف أوساط الفئات السكانية    

ويــستند . املؤشــر اخلــاص بعــدم املــساواة إلبــراز عــدم املــساواة يف توزيــع كــل بعــد مــن األبعــاد 
، )٧(هـا فوسـتر وآخـرون   املقياس إىل جمموعة مؤشـرات مركبـة تتـأثر بتوزيـع هـذه األبعـاد اقترح           
، وأورد تفاصــيل أوىف )٨(اســتنادا إىل جمموعــة مقــاييس عــدم املــساواة، كمــا عرضــها آتكنــسون

__________ 
  )٧(  J. Forster, L. Lopez-Calva and M. Szekely, “Measuring the distribution of human development: 

methodology and an application to Mexico”, Journal of Human Development and Capabilities, vol. 6,  
No. 1 (2005), pp. 5-25..  

  )٨(  A. Atkinson, “On the measurement of inequality”, Journal of Economic Theory, vol. 2, No. 3 (1970),  
pp. 244-263..  
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فقـا لعـدم املـساواة      املعـدل و  وجيري حساب مؤشر التنمية البشرية و     . )٩(كريي وفوستر لبشأهنا أ 
لـى  كمتوسط هندسي للمتوسطات اهلندسية، حتسب يف أوساط الفئـات الـسكانية لكـل بعـد ع      

وهو حيسب أوجه عـدم املـساواة يف األبعـاد احملـددة يف دليـل التنميـة البـشرية عـن طريـق                       . حدة
ومؤشر عدم املساواة املعـدل     . متوسط قيمة كل بعد يف ضوء مستوى عدم املساواة        “ تقليص”

يساوي مؤشر التنمية البشرية لدى شيوع املساواة بني الناس، لكنه ينخفض عن مؤشر التنميـة               
والفـرق بـني مؤشـر التنميـة البـشرية ومؤشـر            . مع ارتفاع عدم املساواة يف مجيع األبعاد      البشرية  

عــدم املــساواة املعــدل ميثــل الفاقــد يف التنميــة البــشرية احملتمــل حتقيقهــا، وذلــك نتيجــة النعــدام    
  . املساواة وميكن التعبري بنسبة مئوية

اواة خباصـــيتني إحـــصائيتني ويتمتـــع مؤشـــر التنميـــة البـــشرية املعـــدل وفقـــا لعـــدم املـــس  - ٢٩
ويعـين ذلـك أن    . إجيابيتني، أوالمها هي أن القياس يوفر معاملة متساوية جلميـع الفئـات الفرعيـة             

مـع بقـاء    (أي حتسن أو تـدهور يف توزيـع التنميـة البـشرية داخـل فئـة بعينـها مـن فئـات اجملتمـع                         
 قيـاس املـستوى العـام       ، سـوف يتجلـى يف     ) بالنـسبة للفئـات األخـرى      التنمية البشرية على حاهلـا    

ــة البــشرية ــه     . للتنمي وثانيهــا، أن املؤشــر مــستقل عــن غــريه، مبعــىن أن الترتيــب الــذي جتّمــع في
البيانات مـن خمتـف األفـراد أو فئـات األفـراد أو األبعـاد يعطـي النتيجـة نفـسها؛ فليـست هنـاك                         

تتـيح هــذه  و. حاجـة جملموعـة متسلـسلة معينـة مـن مـصادر البيانـات أو ملـصدر وحيـد للبيانـات          
اخلصائص تقدير هذا املؤشر باجلمع بني بيانات مـأخوذة مـن مـصادر خمتلفـة بـشأن عـدد كـبري                     

فالبيانات املتعلقة بعـدم املـساواة يف العمـر املتوقـع تؤخـذ مـن اجلـداول الـيت تعـدها                     . من البلدان 
ــيم مـــن        ــساواة يف التعلـ ــدم املـ ــديرات عـ ــذ تقـ ــات يف حـــني تؤخـ ــشأن الوفيـ ــدة بـ ــم املتحـ األمـ

تقصاءات اليت تشمل عينات من األسر املعيشية اليت متثـل البلـدان، املتاحـة لـدى املنظمـات                  االس
البنــك الــدويل وصــندوق النقــد الــدويل واليونــسكو واليونيــسيف ومنظمــة (الدوليــة املتخصــصة 

الصحة العاملية وإدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة ألمانـة األمـم املتحـدة، ومـا إىل                   
ــة البــشرية املعــدل وفقــا لعــدم املــساواة يف ورقــة     ).ذلــك  وتــرد تفاصــيل حــساب مؤشــر التنمي

  . ٢٠١٠االجتماع اليت حتوي املالحظات الفنية املشمولة بتقرير التنمية البشرية لعام 
  

  مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني  -باء   
: ثـة أبعـاد هـي   يعكس مؤشر عدم املـساواة بـني اجلنـسني التفـاوت بـني اجلنـسني يف ثال                 - ٣٠

ويظهـر املؤشـر الفاقـد يف هـذه األبعـاد        . الصحة اإلجنابية والتمكني واملـشاركة يف سـوق العمـل         
ويتـراوح الفـرق بـني صـفر        . جراء عدم التكافؤ بني إجنازات اإلنـاث والـذكور يف هـذه األبعـاد             

__________ 
  )٩(  S. Akire and J. Foster, “Designing the inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)”, Human 

Development Research Papers No. 2010/28 (United Nations Development Programme, 2010)..  
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ف درجـة   عندما يكون أداء املرأة وأداء الرجل متساويني وواحد عندما يبلـغ أداء أحـدمها أضـع               
  . ممكنة يف األبعاد الثالثة كلها

وجيــري حــساب مؤشــر عــدم املــساواة بــني اجلنــسني باســتخدام مقيــاس عــدم املــساواة    - ٣١
ويـستند هـذا املؤشـر إىل املتوسـط     . )١٠(املتأثر بالصلة بني خمتلـف اجملـاالت الـذي اقترحـه سـيث       

مـن خـالل متوسـط هندسـي     جيـرى التجميـع األول     : العام للمتوسطات العامة ملستويات خمتلفة    
ــع         ــساء والرجــال، جتّم ــصلة للن ــصفة منف ــيت حتــسب ب ــاد؛ وهــذه املتوســطات، ال ــع األبع يف مجي

فاسـتخدام الوسـط املتجـانس للمتوسـطات        . باستخدام املتوسط املتجـانس يف أوسـاط اجلنـسني        
األبعـاد،  اهلندسية يربز عدم املساواة بني املرأة والرجل ويعدله وفقـا للـصلة القائمـة بـني خمتلـف                 

أي أنه بعبارة أخرى يفسر أيضا أوجه احلرمـان املتداخلـة الـيت يعـاين منـها أي مـن اجلنـسني يف                       
 وبــصورة مستفيــضة قــضايا التفــاوت بــني )١١(وقــد حبــث كلوغمــان وآخــرون. خمتلــف األبعــاد

وترد تفاصيل حساب مؤشر عدم املـساواة بـني اجلنـسني    . اجلنسني ومؤشر عدم املساواة بينهما 
  . ٢٠١٠ة االجتماع اليت حتوي املالحظات الفنية املشمولة بتقرير التنمية البشرية لعام يف ورق
 ١٩٩٥وحيل مؤشر عدم املـساواة بـني اجلنـسني حمـل املقياسـني املـستخدمني منـذ عـام                  - ٣٢

بشأن اجلنسني، ومها مؤشر املساواة بني اجلنسني يف إطـار التنميـة البـشرية الـذي يعـدل التنميـة                    
ن حيث أوجه عدم املـساواة بـني اجلنـسني يف كـل بعـد مـن األبعـاد؛ ومقيـاس متكـني                       البشرية م 

املرأة  الذي يقيس املساواة بـني اجلنـسني يف املـشاركة يف احليـاة االقتـصادية والـسياسية ودوائـر           
  . وتعرض املقياسان النتقادات بسبب ثغراث على الصعيدين النظري واملنهجي. صنع القرار

  
  قر املتعدد األبعادمؤشر الف  -جيم   

، يقــيس أوجــه ١٩٧٧كــان مؤشــر الفقــر البــشري، الــذي اعُتمــد ألول مــرة يف عــام      - ٣٣
بيـد أن هـذا املؤشـر يعـاين مـن           . احلرمان املتعددة يف بعض اجلوانب الرئيسية من التنمية البشرية        

ت عيــب أساســي يقلــل مــن أمهيتــه يف إطــار الــسياسات العامــة، إذ ال ميكــن ربــط املقيــاس بفئــا 
فرعية حمددة من الـسكان احملـرومني يف أبعـاد متعـددة، ألنـه جيمِّـع متوسـط مـستويات احلرمـان                      

بعبارة أخرى، يشمل مستوى مؤشر الفقر البـشري يف أي بلـد األفـراد احملـرومني يف         . لكل ُبعد 
 ولعـالج هـذه املـشكلة،     . مجيع األبعاد، باإلضافة إىل األفراد احملرومني يف ُبعـد واحـد أو ُبعـدين             

تعاون مكتب تقرير التنمية البشرية مع القائمني على مبـادرة أكـسفورد املعنيـة بـالفقر والتنميـة                  
__________ 

  )١٠(  S. Seth, “Inequality, interactions, and human development”, Journal of Human Development and 

Capabilities, vol. 10, No. 3 (2009), pp. 375-396..  
  )١١(   J. Klugman and others, “Measuring key disparities in human development: the gender inequality 

index”, Human Development Research Paper (United Nations Development Programme, 2010)..  
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البشرية لوضع مؤشر متعدد األبعاد للفقر، والوسيلة الـيت تـرتبط بـه لقيـاس عـدد ضـحايا الفقـر                     
  . وحدة احلرمان

متعـدد األوجـه يف     ومؤشر الفقر املتعدد األبعاد حيدد األفراد الذين يعانون مـن حرمـان               - ٣٤
. نفــس األبعــاد الــيت يتناوهلــا دليــل التنميــة البــشرية، وهــي التعلــيم والــصحة ومــستوى املعيــشة    

ويستخدم مؤشـر بيانـات تفـصيلية مـأخوذة مـن االستقـصاءات الـيت تـشمل عينـات مـن األسـر                       
استقـــصاء جمموعـــة (املعيـــشية الـــيت متثـــل البلـــدان، وتـــصدرها املنظمـــات الدوليـــة املتخصـــصة  

شــرات املتعــددة الــصادر عــن اليونــسكو، واالستقــصاء الــدميغرايف والــصحي لوكالــة التنميــة  املؤ
الدولية التابعة للواليـات املتحـدة، ومـسح املـستوى الـصحي يف العـامل ملنظمـة الـصحة العامليـة،                     

  ). واستقصاء قياس مستوى املعيشة للبنك الدويل
 عــدم وجــود أي فــرد يف األســرة  :ويتــألف ُبعــد التعلــيم مــن مؤشــرين للحرمــان، مهــا    - ٣٥

املعيشية أكمل مخـس سـنوات مـن التعلـيم، ووجـود طفـل واحـد علـى األقـل يف سـن الدراسـة                         
: ويقــاس احلرمــان يف البعــد الــصحي مبؤشــرين، مهــا  . ال يرتــاد املدرســة) حــىت الفــصل الثــامن (

اة طفـل  وجود فرد واحد على األقـل مـن أفـراد األسـرة املعيـشية يعـاين مـن سـوء التغذيـة، ووفـ                 
وهنـاك مخـسة مؤشـرات تقـيس احلرمـان يف جمـال مـستوى               . واحد أو أكثر مـن أطفـال األسـرة        

ــي  االفتقــار إىل الكهربــاء؛ واالفتقــار إىل إمكانيــة احلــصول علــى امليــاه الــصاحلة        : املعيــشة، ه
للــشرب؛ واالفتقــار إىل إمكانيــة احلــصول علــى مرافــق الــصرف الــصحي الالزمــة؛ واســتخدام   

؛ والعــيش يف مــسكن أرضــه مــن تــراب؛  )الــروث أو احلطــب أو الفحــم(خ وقــود ملــوث للطــب
واألبعـاد الثالثـة تتمتـع بـالوزن نفـسه وينـسحب هـذا األمـر علـى                  . وعدم امتالك أصول حمـددة    

  .املؤشرات املتعددة يف إطار األبعاد
ــاد، جيــري مجــع عالمــات         - ٣٦ ــدد األبع ــر متع ــشون يف فق ــذين يعي ــد األشــخاص ال ولتحدي

العالمـة القـصوى لكـل ُبعـد مـن األبعـاد            (تحصل عليها لكل ُبعد من األبعـاد الثالثـة          احلرمان امل 
للحــصول علــى ) ١٠ مــن أصــل العالمــة القــصوى للحرمــان ككــل البالغــة  ٣,٣٣الثالثــة هــي 

واخلط الفاصـل لتـصنيف األسـرة املعيـشية وأعـضائها كجهـات         . عالمة حرمان األسرة املعيشية   
  .٣ حصوهلا على عالمة حرمان تبلغ تعيش يف فقر متعدد األبعاد هو

نــسبة انتــشار الفقــر أو معــدل الفقــر : ويقــاس الفقــر املتعــدد األبعــاد بــثالث طــرق هــي  - ٣٧
مـا ال يقـل عـن    (املتعدد األبعاد، أي عدد األفراد الـذين يعـانون مـن حرمـان متعـدد األوجـه يف             
ــه بنــس     ــة؛ وحــّدة ثلــث املؤشــرات املُرّجحــة مقــسوما علــى جممــوع الــسكان ومعــربا عن بة مئوي

اللذان يعادل كل منهما متوسط عدد املؤشرات املرّجحة اليت يعـاين           ) احلرمان أو مدى انتشاره   
فيها من احلرمان األفراد الـذين يعيـشون يف فقـر متعـدد األبعـاد؛ ومؤشـر الفقـر املتعـدد األبعـاد                        
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 هـذه   )١٢(يويبحـث ألكـري   . نفسه الذي يعكس مـدى انتـشار احلرمـان املتعـدد األبعـاد وحّدتـه              
الطريقة من حيث مواطن قوهتا ومواطن ضعفها، وترد تفاصيل العملية احلسابية هلذا املؤشـر يف               

  . ٢٠١٠ورقة االجتماع اليت حتوي املالحظات الفنية املشمولة بتقرير التنمية البشرية لعام 
  

  مصادر البيانات املستعان هبا الستحداث املؤشرات اجلديدة  -دال   
ان من املؤشرات املركبة التجريبية اجلديدة اليت استحدثت هـذه الـسنة لرصـد        يعتمد اثن   - ٣٨

عدم املساواة والفقر على البيانات التفصيلية اليت توفرها الدراسات االستقصائية املوحدة دوليـا             
ويعـزز هـذان املؤشـران القويـان أيـضا          . اليت تشارك فيها عينات من األسر املعيشية متثل البلـدان         

ومــن التوصــيات البــارزة الــيت  .  جمموعــات إحــصائية جديــدة قابلــة للمقارنــة دوليــا  احلاجــة إىل
 توصـية بـضرورة وضـع جمموعـة بيانـات جديـدة             ٢٠١٠انبثقت من تقرير التنمية البشرية لعـام        

ــق         ــصفة خاصــة عــن طري ــات املتاحــة، وب ــة البيان ــى توســيع نطــاق ونوعي ــدان عل ــشجيع البل وت
  .شيةالدراسات االستقصائية لألسر املعي

والبيانات املستخدمة حلساب التنمية البـشرية املعـدل وفقـا لعـدم املـساواة أُخـذت مـن                    - ٣٩
فاســتخدمت بيانــات تفــصيلية اســُتمدت مــن الدراســات االستقــصائية لألســر   . مــصادر خمتلفــة

وهــذه . املعيــشية لتقيــيم مــستوى عــدم املــساواة يف توزيــع متوســط ســنوات الدراســة والــدخل  
 جرت مواءمتها مع قواعد البيانـات الدوليـة، مـن قبيـل دراسـة الـدخل الـيت                   الدراسات هي اليت  

ــصاء االحتــاد        ــصادي، واستق ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي أصــدرهتا يف لكــسمربغ منظمــة التع
األورويب للدخل والظـروف املعيـشية الـذي أجـراه املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة،                  

 الدخل التابعة للبنك الدويل، ودراسـة اليونيـسيف االستقـصائية           وقاعدة البيانات الدولية لتوزيع   
، ومــسح Measureجملموعــة املؤشــرات املتعــددة، واالستقــصاءات الدميغرافيــة والــصحية ملنظمــة  

الصحة يف العامل ملنظمة الصحة العاملية، وقاعدة بيانات عدم املـساواة يف الـدخل العـاملي التابعـة         
خدمت جــداول الوفيــات املــوجزة الــيت تــصدرها شــعبة الــسكان  واســت. جلامعــة األمــم املتحــدة

التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة حلـــساب التبـــاين يف تـــوّزع العمـــر املتوقـــع   
 ٥ - ١، و ١ -صــفر (وهــذا التــوزع متــوفر بالنــسبة ملختلــف الفئــات العمريــة  . الــوالدة عنــد
فـاة والعمـر املتوسـط عنـد الوفـاة لكـل       ، مـشفوعا مبعـدالت الو     +)٨٥، من مث حىت     ١٠ - ٥ و

  .فئة عمرية

__________ 
  )١٢(  S. Alkire, “Multidimensional poverty and its discontents”, working paper (Oxford Poverty and Human 

Development Initiative, 2010)..  
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ويعتمد مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني على بيانات الصحة اإلجنابية للمرأة املـأخوذة               - ٤٠
: سـكان العـامل   توقعـات   ”، وتقريـر األمـم املتحـدة        “حالة أطفـال العـامل    ”من تقرير اليونيسيف    

وى التعلـيم الـذي يبلغـه كـل جـنس مـن             وأخـذت البيانـات املتـصلة مبـست       . “٢٠٠٨تنقيح عـام    
وأُخذت البيانات املتعلقة بنصيب املرأة والرجل مـن مقاعـد الربملـان مـن              . )١٣(كتاب بارو و يل   

وأخـريا،  . “املتوسـط العـاملي واإلقليمـي     : املـرأة يف الربملانـات    ”: منشور االحتاد الربملـاين الـدويل     
، LABORSTAملـة مـن قاعـدة بيانـات       أُخذت معدالت مشاركة النساء والرجال يف القـوة العا        

  ).إحصاءات العمل ملنظمة العمل الدولية
وحلساب الفقر املتعدد األبعاد، اسـُتخدمت البيانـات التفـصيلية املـستقاة مـن دراسـات                  - ٤١

ــدان، أُجريــت بــني عــامي       ــشية مثلــت البل  ٢٠٠٠استقــصائية متنوعــة لعينــات مــن األســر املعي
االستقــصاءات الدميغرافيــة والــصحية  (ت الدوليــة املوحــدة  ومتاحــة يف قواعــد البيانــا ٢٠٠٨ و

ــسيف االستقــصائية جملموعــة املؤشــرات املتعــددة، ومــسح    Measureملنظمــة  ، ودراســات اليوني
  .الصحة يف العامل ملنظمة الصحة العاملية

ومــوطن الــضعف الرئيــسي للمؤشــرات اجلديــدة هــو أن البيانــات التفــصيلية ال تتــوفر      - ٤٢
فهـي تغطـي سـنوات خمتلفـة لبلـدان خمتلفـة            . ل يف قواعـد البيانـات املوحـدة دوليـا         بقدر ضـئي   إال

وأحدث الدراسات االستقصائية املتوفرة عن بعض البلدان تعـود إىل          .  سنة ١٥على مدى فترة    
، بيد أن هناك بلدانا عديدة تعود البيانات التفصيلية املتوفرة بشأهنا إىل ما قبل عـام                ٢٠٠٧عام  

 كان مستوى الفقر وعدم املساواة ال يتغري بسرعة مبرور الزمن، فـإن الفـرق             وحىت إذا . ٢٠٠٠
ــة علــ      ــها للمقارن ــن قابليت ــات حيــد م ــاريخ البيان ــدويل الكــبري يف ت ــصعيد ال ــسبب  . ى ال ــذا ال وهل

يصدر مكتب تقرير التنمية البشرية تـصنيفا للبلـدان بتطبيـق املؤشـرات اجلديـدة، بـل اكتفـى                    مل
  .ط بالسنة اليت توفرت فيها البياناتبإيراد قيمة حمددة ترتب

  
  ٢٠١١تقرير التنمية البشرية لعام   -سادسا  

 التحديات اليت تواجه التنميـة البـشرية        ٢٠١١سوف يتناول تقرير التنمية البشرية لعام         - ٤٣
وسوف يقترح التقرير إطارا واسـعا مـن األفكـار بـشأن أهـم              . بسبب عدم القدرة على حتقيقها    

ــة ملموســة بــشأن    التحــديات الــيت ت واجــه حتقيــق التنميــة البــشرية يف املــستقبل، اســتنادا إىل أدل
أمهيتها النسبية، وسيبحث كيف ميكن ملنظور التنمية البشرية أن يساعد على فهم طريقة إعاقـة               

وعلـى غـرار مـا حـدث        . هذه التحديات لتحقيق التنمية البشرية، وما ميكن عمله للتـصدي هلـا           
، سـوف يـصنف التقريـر       ٢٠٠٢ن التنمية املستدامة الصادر يف عـام        يف إعالن جوهانسربغ بشأ   

__________ 
  )١٣(  Barro and Lee, “A new data set”.  
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بيئية واقتصادية واجتماعيـة، األمـر الـذي يتوافـق     : هذه التحديات يف إطار ثالثة عناوين رئيسية    
  . مع ركائز التنمية املستدامة املذكورة يف اإلعالن واليت يعزز كل منها اآلخر

ــضاح الطري    - ٤٤ ــر علــى إي ــاقم هبــا عــدم املــساواة ونقــص    وســوف يركــز التقري قــة الــيت يف
وسـوف يؤكـد التقريـر أن عـدم املـساواة           . القدرات كـل منـهما اآلخـر ليهـددا التنميـة البـشرية            

عدم تساوي الفـرص املتاحـة اليـوم أمـام النـاس            : وعدم امتالك املوارد مها وجهان لعملة واحدة      
. نــتمني إىل أجيــال خمتلفــةللحــصول علــى املــوارد، وعــدم تــساوي هــذه الفــرص أمــام النــاس امل 

وسوف يشري التقرير إىل أن عدم املساواة يركز السيطرة على املوارد يف أيدي قلـة مـن النـاس،                   
  .وهو يرتبط يف الكثري من األحيان بعدم املساءلة، وهذا أمر يفضي إىل نتائج ال ميكن حتّملها

 مقاييس بديلـة    ٢٠١١ وعلى صعيد املقاييس، سوف يبحث تقرير التنمية البشرية لعام          - ٤٥
 ٢٠١٠وقد استحدث تقرير التنميـة البـشرية لعـام          . خمتلفة لرصد مدى استدامة التنمية البشرية     

جدوال جديدا من مؤشرات القدرة على حتقيق التنمية البشرية املستدامة، يشمل قياسـات مثـل               
ب تقرير التنميـة    ومكت. صايف املدخرات املعدل والبصمة البيئية وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون        

ولكـن نظـرا   . البشرية ينظر يف جدوى استحداث مقيـاس جديـد لالسـتدامة يف التنميـة البـشرية               
ــة        ــشأن القــضايا الفني ــآلراء ب ــق ل ــاييس وصــعوبة التوصــل إىل تواف ــة باملق ــشاكل املتعلق حلــّدة امل

 أن يـستمر  واملعيارية، املرتبطة بقيـاس القـدرة علـى اسـتدامة التنميـة البـشرية، مـن املـرجح جـدا                
 يف تقدمي جمموعة متنوعة من املؤشرات اخلاصة بالقدرة علـى           ٢٠١١تقرير التنمية البشرية لعام     

  . استدامة التنمية البشرية ومبواطن الضعف
وإن مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية، ســعيا منــه للحــصول علــى مــسامهات تفيــد عملــه    - ٤٦

ع فريــق خــرباء اللجنــة اإلحــصائية يف وتدعمــه، يــود أن يقتــرح حتديــد موعــد لعقــد اجتمــاع مــ 
ــشرية       /آذار ــة الب ــر التنمي ــصلة بتقري ــه مــن تقــدم يف املقــاييس املت ــا ميكــن حتقيق ــشة م مــارس ملناق
  .٢٠١١ لعام

  
  اخلالصة   -سابعا   

يف ضــوء تطــور مؤشــرات التنميــة البــشرية عــرب الــسنني، يعتــزم مكتــب تقريــر التنميــة       - ٤٧
واللجنـة اإلحـصائية    . ة كلمـا ازداد تـوافر البيانـات اجليـدة         البشرية جعل هذه املقاييس أكثـر دقـ       

مدعوة إىل التعليق على املقاييس اجلديدة وتقدمي النصح بشأن التوجهات الـيت ينبغـي اعتمادهـا                
  .يف املستقبل لوضع املقاييس

وتنبثق توصية رئيسية مـن تقريـر هـذا العـام تقـضي بـضرورة وضـع جمموعـات بيانـات                       - ٤٨
لبلدان على توسيع نطاق ونوع البيانـات املتاحـة، وبـصفة خاصـة مـن خـالل       جديدة وتشجيع ا  
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ويرحـب  . إجراء دراسات استقصائية أكثر انتظاما لألسر املعيشية متوائمة على الصعيد الـدويل           
  .مكتب تقرير التنمية البشرية بالفرص املتاحة للعمل مع اللجنة اإلحصائية لتحقيق ذلك

جلميع املقترحـات احملـددة الـيت قـدمها فريـق اخلـرباء، وعلـى        وبإجياز، استجاب املكتب      - ٤٩
ــتخدام         ــة، واالس ــات اإلحــصائية الرمسي ــصلة باســتخدام اجملموع ــشواغل املت وجــه اخلــصوص لل

على سبيل املثال، استخدام متوسط سـنوات الدراسـة مـن    (احملدود جدا للمجموعات اإلضافية     
يانـات وطرائـق إصـدار التقـديرات،        ، وكـشف بـشفافية كاملـة عـن مـصادر الب           )مصادر معروفة 

وأجرى مشاورات مسبقة مع اخلرباء القطريني بشأن املسائل املتصلة بالبيانات وطرائـق إصـدار              
التقديرات، ووّسع نطاق الفريق االستشاري برفـده خبـرباء إحـصائيني علـى الـصعيدين النظـري                 

  .والتطبيقي
  


