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  اللجنة اإلحصائية 
  الدورة الثانية واألربعون 

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

        إحصاءات التنمية البشرية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
ــدول             ــشأن شــواغل ال ــرب ب ــا واملغ ــوب أفريقي ــل وجن ــن الربازي ــر م تقري

  ل باملؤشرات الصادرة عن وكاالت األمم املتحدة األعضاء فيما يتص
    

  مذكرة من األمني العام     
  

يوجز هذا التقرير املناقشة اليت جرت مؤخرا عن شواغل الـدول األعـضاء فيمـا يتـصل                   
وتركـز  . باملؤشرات اإلحصائية القطريـة الـيت تـصدرها املنظمـات الدوليـة أو ممثلوهـا القطريـون                

يل وجنوب أفريقيا واملغرب بشأن اختيار املؤشـرات ومنهجيتـها مـن            الوثيقة على شواغل الرباز   
ناحية، وبشأن اختيار بيانات املصدر واستخدامها من ناحية أخرى، ويقدم أمثلة ملموسـة عـن     

ــاج هــذه املؤشــرات       ــة إنت ــها أو عــن عملي ــشأ عن ــيت قــد تن ــرد يف . االختالفــات واملــشاكل ال وت
  . على اللجنة للمناقشة من التقرير النقاط املطروحة ٢٥ الفقرة

  
  معلومات أساسية  -أوال   

طُرحـــت مـــسألة نـــشر املؤشـــرات اإلحـــصائية القطريـــة مـــن قبـــل املنظمـــات الدوليـــة    - ١
. على جدول أعمال اللجنة اإلحـصائية عـدة مـرات يف الـسنوات املاضـية              ) ممثليها القطريني  أو(

تقريــر األهــداف اإلمنائيــة  ” و “تقريــر التنميــة البــشرية ”فقــد أثارهتــا البلــدان يف ســياق إعــداد  
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: وتتركز املناقشة على شاغلني أساسـيني أثارهتمـا الـدول األعـضاء عـدة مـرات ومهـا                 . “لأللفية
شــواغل بــشأن اختيــار املؤشــرات ومنهجيتــها مــن ناحيــة، والــشواغل املتعلقــة باختيــار بيانــات    

  .املصدر واستخدامها من ناحية أخرى
  

   املؤشرات ومنهجيتها الشواغل املتعلقة باختيار  ألف   
. وجهت انتقـادات بـشأن اختيـار املؤشـرات عـدة مـرات يف الـسنوات العـشر األخـرية                     - ٢

ســتراليا هــذه الــشواغل يف أثــارت أ) ٢٠٠٠( للجنــة اإلحــصائية ففــي الــدورة احلاديــة والــثالثني
 ، تـضمنت عـدة انتقـادات     “١٩٩٧تقرير التنمية البشرية لعـام      ”وثيقة معلومات أساسية بشأن     

وأشـارت أسـتراليا يف     . )١( مـن تقريـر التنميـة البـشرية        ١٩٩٩للمحتوى اإلحـصائي لطبعـة عـام        
واســتنادا إىل ذلــك، . هــذه الورقــة إىل عــدد مــن املــسائل الفنيــة املتعلقــة بــدليل التنميــة البــشرية  

 فريق أصـدقاء الـرئيس قـدم تقريـرا عـن املـسألة إىل اللجنـة يف دورهتـا          إنشاءوافقت اللجنة على    
 الـرئيس أن    ووجد فريق أصدقاء  ). E./CN.3/2001/18 (٢٠٠١انية والثالثني املعقودة يف عام      الث

ستراليا كانت يف حـاالت عديـدة مـربرة، وأن بعـض املؤشـرات املـستخدمة                النقاط اليت أثارهتا أ   
يف تقريــر التنميــة البــشرية مل تكــن دقيقــة، مثــل اختيــار دوالرات الواليــات املتحــدة بــدال عــن    

تكــافؤ القــوة الــشرائية لتحويــل اإلحــصاءات الوطنيــة إىل إحــصاءات قابلــة للمقارنــة   دوالرات 
باإلضافة إىل هذه املسائل املنهجية، ال تتوفر شفافية فيما يتصل باملنهجيـة الفعليـة املتبعـة                . دوليا

 ق خـاص ألن مـستخدمي تقريـر التنميـة         وهذه املـسألة متثـل مـصدر قلـ        . وما هي بيانات املصدر   
  . هم كثر، ال ميلكون بالضرورة خلفية إحصائيةالبشرية، و

ــة           - ٣ ، )٢٠١٠(وأُثــريت هــذه املــسألة مــرة أخــرى يف الــدورة احلاديــة واألربعــني للجن
وأعربـت  ”أعلن مكتب تقرير التنمية البشرية إجراء تنقيح ملؤشر التنمية البشرية احلـايل،              عندما

نظـر  ا( بـشأن املـسائل املنهجيـة     “ حـصائية اللجنة عن أسفها لالفتقار إىل التشاور مـع اللجنـة اإل          
وأنــشئ الحقــا فريــق خــرباء آخــر وقــد   ). ، الفــصل األول، بــاءE/2010/24، ٤١/١١٢القــرار 
ــة واألربعــني   طــرح ــة يف دورهتــا الثاني ــره علــى اللجن ويف هــذا ). E./CN.3/2011/40 انظــر( تقري

ومـصادر بيانـات دليـل     الصدد، يسود عدم ارتياح يف األوساط اإلحصائية فيما يتـصل مبنهجيـة             
الفقر املتعـدد األبعـاد اجلديـد الـذي أصـدرته مبـادرة أكـسفورد املعنيـة بـالفقر والتنميـة البـشرية                      

ومل تتم استشارة أوساط اإلحـصائيني الـرمسيني بـشأن          . بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
  .هذا الدليل سواء من خالل اللجنة اإلحصائية أو أي قنوات أخرى

__________ 
، فـإن الـنص الفعلـي املـشار إليـه هنـا يـشري إىل        ١٩٩٧مع أن عنوان ورقة املعلومات األساسية يـشري إىل عـام         )١(  

  .١٩٩٩تقرير التنمية البشرية لعام 
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  الشواغل املتعلقة باستخدام بيانات املصدر  - باء  
ــة مــن       - ٤ إن مــسألة االختالفــات املوجــودة بــني البيانــات الــيت تنــشرها الوكــاالت الدولي

.  والبلدان من ناحية أخرى، قد أثريت يف سياق اإلبالغ عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 ،ناحية
ن ، عـ  )٢٠٠٥(ورهتا السادسة والـثالثني     ه اهتمام اللجنة إىل هذا املوضوع ألول مرة يف د         ووّج

ــاطريــق ورقــة اجتمــاع أعــدهتا جنــوب أ   ــة يف إطــار بنــد جــدول   )٢(فريقي ، ونظــرت فيهــا اللجن
األعمال املخصص لتنسيق وإدماج الربامج اإلحصائية، متخـض عنـها يف مجلـة شـواغل أخـرى،                 

ليــة حـــسابيا  حتــسني الــوعي بـــشأن االختالفــات يف البيانـــات الــيت تــستنبطها الوكـــاالت الدو     
وتفضي هـذه االختالفـات يف معظـم األحيـان إىل أرقـام             . تنشرها، وتلك اليت تنتجها البلدان     أو

 إعــداد... لـــ علــى تــشكيل فريــق أصــدقاء للــرئيس  ”ووافقــت اللجنــة . خمتلفــة للمؤشــر نفــسه
ــات الــيت   ــشأن العملي ــسد فجــوة املعلومــات بــني مــستخدمي    ميكــن  مقترحــات ب اســتخدامها ل

ــة     مؤشــرات األهــ  ــة ومنتجيهــا، ومعاجلــة مــسألة االفتقــار إىل مــصادر كافي ــة لأللفي داف اإلمنائي
  )).ز (١٣ الفصل السادس، الفقرة E/2010/27(، “للمعلومات

واعتــرب أن ). ٢٠٠٦(وقــدم الفريــق تقريــره، إىل اللجنــة يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني     - ٥
 وأعــرب فريــق .دانق خــاص للبلــتقــدير األرقــام أو تعديلــها بدرجــة كــبرية ميــثالن مــصدر قلــ   

أصـــدقاء الـــرئيس عـــن أســـفه ألن أســـباب االختالفـــات يف البيانـــات ال تكـــون غالبـــا شـــفافة   
وأوصــى بعــدم إجــراء تقــدير للبيانــات القطريــة، مــا مل يقــم فريــق خــرباء دويل          . يكفــي مبــا

ــا    ــستخدمة واعتماده ــة امل ــذ ). E.CN.3/2006/15,PRA.27(باســتعراض املنهجي ا واســتنادا إىل ه
التقريــر وإىل مــداوالت اللجنــة، أوصــت اللجنــة بــأن يعتمــد اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي    
مشروع قرار بشأن تعزيز القـدرات اإلحـصائية، الـذي اعتمـده اجمللـس يف نفـس الـسنة بوصـفه          

  .٢٠٠٦/٦القرار 
وأعـــرب اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي يف ذلـــك القـــرار عـــن قلقـــه مـــن جـــدوى   - ٦

. الت الدولية لبيانـات مقـدرة، وخاصـة عنـدما ال تتـوفر الـشفافية يف منهجيتـها                 استخدام الوكا 
 وشــفافيتهاؤشــرات املإىل حتــسني تغطيــة مجيــع  ويــدعو القــرار أيــضا مجيــع الوكــاالت الدوليــة   

 البيانـات مـا مل تتـوفر بيانـات قطريـة حمـددة تتـيح عمليـة         تقـدير  جتنب من خالل واإلبالغ عنها   
  . منهجيات شفافةومن خاللعد التشاور مع البلدان املعنية  بصورة موثوقة بالتقدير

__________ 
وهـي متاحـة علـى      . جتماع بايل ليهو هال، كبري اإلحصائيني يف هيئة إحصاءات جنـوب أفريقيـا            أعد ورقة اال    )٢(  

  . http://unistats.un.org/unsd/statcom/sc2005.htm:املوقع
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ومنــذ ذلــك احلــني، اضــطلع الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات   - ٧
ودرس هـذا الفريـق الـشواغل       . األهداف اإلمنائية لأللفية بالكثري من العمل لترشيد االختالفـات        

بإنتـاج مؤشــرات األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة وقــدرة    الـيت أثارهتــا جلنـة اإلحــصاءات فيمـا يتــصل    
البلــدان علــى القيــام بالرصــد الــوطين اخلــاص هبــا، وتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف قــرار اجمللــس     

 بشأن بناء القدرات اإلحصائية، كمـا تنـاول الفريـق طلـب             ٦/٢٠٠٦االقتصادي واالجتماعي   
  .ألهداف اإلمنائية لأللفيةاللجنة اإلحصائية بتحسني البيانات واملؤشرات لرصد ا

وتركز العمل على حتسني التنسيق داخل النظم اإلحصائية الوطنيـة وآلياهتـا يف اإلبـالغ           - ٨
إىل الوكاالت الدولية، يف مسعى لتقليص فجوات البيانات واالختالفات بـني املـصادر الوطنيـة               

ت الـشريكة ضـمن     وشاركت شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة مع عدد من الوكاال        . والدولية
الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف سلسلة مـن              
حلقات العمل جلمع ممثلي النظم اإلحصائية الوطنية وخرباء الوكـاالت الدوليـة املـسؤولني عـن                

سـتعراض الفجـوات    ومتثل الغرض الرئيسي من هذه العمليـة يف ا        . مجع سالسل البيانات الدولية   
ــد أســباهبا وتقــدمي           واالختالفــات القائمــة بــني جمموعــات البيانــات الوطنيــة والدوليــة، وحتدي

ومشلـت سلـسلة حلقـات    . توصيات بشأن التدابري املالئمة ملعاجلة هذه الفجـوات واالختالفـات         
ائـل   وأو ٢٠١٠ومن املقرر إجراء حلقـتني أخـريني يف هنايـة عـام             .  بلدا ٦٠العمل ما يربو على     

  .٢٠١١عام 
ــاج        - ٩ ــة يف إنتـ ــاالت الدوليـ ــستخدمها الوكـ ــيت تـ ــهجيات الـ ــفافية املنـ ــسني شـ ــة حتـ وبغيـ

التقــديرات، أعيــد تــصميم قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــصورة كاملــة   
حبيث يشتمل على قدر كبري من البيانات الفوقية اليت تقدم وصفا كـامال عـن الـسبل واملـصادر                 

ــة وفقــا لنــوع املــصدر    . البيانــات الــيت تــشملها جلميــع  ــة بيانــات قطري وجــرى ترميــز كــل خلي
  .املستخدم ومدى التعديل الذي أُدخل على الرقم لكي يصبح قابال للمقارنة دوليا

واعتمدت الوكاالت األعضاء يف الفريق املشترك بني الوكـاالت أيـضا تبـادل البيانـات                - ١٠
 رمسيا كمنرب لتبادل البيانات والبيانـات الفوقيـة، وتعمـل           (SDMX)والبيانات الفوقية اإلحصائية    

مع البلدان اليت أظهرت اهتماما باعتماد مؤشرات تبادل البيانات والبيانات الفوقيـة اإلحـصائية              
بغية تسهيل تبادل البيانات والبيانات الفوقيـة وتقلـيص الفـوارق بـني املـصادر الوطنيـة والدوليـة          

  .إىل أدىن حد
ز مشروع تـابع لـشعبة األمـم املتحـدة اإلحـصائية، متولـه إدارة التنميـة الدوليـة            ركّكما    - ١١

وبالبنـاء علـى التقـدم احملـرز خـالل          . يف اململكة املتحدة، بوضـوح علـى حـل هـذه االختالفـات            
 بلـدا يف أحنـاء آسـيا وأفريقيـا          ١١بدأ املـشروع العمـل مـع        ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(مرحلته التجريبية   
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ــى االختالفــ   ــوف عل ــب      للوق ــع مكات ــة، والعمــل م ــة والدولي ــني املؤشــرات الوطني ــة ب ات املعلق
اإلحصاءات الوطنية والوزارات املختصة والوكاالت الدولية لفهم هـذه االختالفـات وشـرحها             

(MDGLabs)وأطلق املشروع منوذج    . ومعاجلتها
الذي يعرض ويـربز املؤشــــرات الرئيـسيـــة         )٣(

وتلقَّـى  . ٢٧ ة ويفسر وجـود أي اختالفـات ختـص البلـدان الــ            الدولية املتصلة باألهداف اإلمنائي   
  .سواء هذا التطبيق ردود فعل إجيابية من اجلهات املاحنة وبلدان املشروع على حد

  
  شواغل الدول األعضاء  -ثانيا   
  الربازيل  -ألف   

أعــرب املعهــد الربازيلــي للجغرافيــا واإلحــصاءات، والــسلطات العليــا األخــرى التابعــة    - ١٢
حكومة االحتادية الربازيلية، مبا يف ذلك البعثة الدائمة للربازيل لدى األمم املتحدة، عـن قلقهـا       لل

وال تـشعر  . بشأن بدء العمل بدليل الفقر متعـدد األبعـاد التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
ة اإلمنـائي  حكومة الربازيـل باالرتيـاح إطالقـا إزاء املؤشـرات الـيت نـشرها برنـامج األمـم املتحـد                  

دون التشاور مع املعهد الربازيلـي للجغرافيـا واإلحـصاءات ووزاريت الـصحة             من  واليت صدرت   
ــيم ــة       . والتعل ــدليل وللمؤشــرات األخــرى التابع ــتحفظ ال ــل ب ــل تقب ــإن الربازي ــسبب، ف ــذا ال وهل

  .للربنامج اإلمنائية، وال تعترف بأهنا بيانات رمسية لألمم املتحدة
ازيــل الــشديد علــى مؤشــرات الربنــامج اإلمنــائي مــن املمارســة الــيت  وينبــع اعتــراض الرب  - ١٣

عـدم اسـتخدام    ) أ: (يتبعها الربنامج اإلمنائي حاليـا، وبـصفة خاصـة مـن احلقـائق الـثالث التاليـة                
اإلحصاءات الرمسية الصادرة عن املعهد الربازيلي للجغرافيا واإلحصاءات والوزارات واهليئـات           

االفتقار إىل الشفافية فيمـا يتـصل       ) ب(ج الدليل واملؤشرات األخرى؛     الربازيلية األخرى يف إنتا   
مبصادر البيانـات الـيت يـستخدمها الربنـامج اإلمنـائي واملقاربـات املنهجيـة املطبقـة واالفتراضـات                   

ــساب الـــدليل؛    ــا يف حـ ــتند إليهـ ــائي   ) ج(الـــيت اسـ ــامج اإلمنـ ــاون بـــني الربنـ ــار إىل التعـ واالفتقـ
وتـرى الربازيـل أن   .  األوسـاط اإلحـصائية العامليـة والربنـامج اإلمنـائي       والسلطات الربازيلية وبني  

 ٢٠٠٦/٦هذه املمارسة ختالف التوصـيات املعتمـدة يف قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                 
  .بشأن تعزيز القدرات اإلحصائية

الئمـة  املوترى الربازيل أيضا أنه إذا مل تتخذ األوساط اإلحـصائية العامليـة اآلن التـدابري                  - ١٤
لتقليص الفجوة واالختالفات بني البيانات الوطنيـة والدوليـة، فـإن خمـاوف الربازيـل قـد تتعمـق            
مــع اإلصــدار املتوقــع جملموعــة كــبرية مــن البيانــات واملؤشــرات اجلديــدة املــستقاة مــن التعــداد     

وهنـاك احتمـال كـبري بـأن ال تـستخدم هـذه البيانـات، أو يف                . ٢٠١٠السكاين الربازيلـي لعـام      
__________ 

  ..http://unstats.un.org/unsd/mdglabsميكن االطالع عليه يف املوقع   )٣(  
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ــع          ــاون م ــادي التع ــائي تف ــامج اإلمن ــتخدامها إذا واصــل الربن ــساء اس ــاالت، أن ي ــوأ االحتم أس
وستزداد هذه القضية خطـورة مـع اقتـراب التـاريخ احملـدد لتقيـيم إجنـازات                 . السلطات الربازيلية 

  .٢٠١٥يف عام قيق األهداف اإلمنائية لأللفية، كل بلد فيما يتصل بتح
  

  املغرب  -باء   
ب، أفضى صدور دليل الفقر املتعـدد األبعـاد الـذي وضـعته مبـادرة أكـسفورد                 يف املغر   - ١٥

املعنية بالفقر والتنمية البشرية بـدعم مـن الربنـامج اإلمنـائي إىل حـدوث بلبلـة يف أوسـاط الـرأي                      
العـــام وإىل رد فعـــل قـــوي مـــن جانـــب اإلحـــصائيني الـــرمسيني واملـــسؤولني احلكـــوميني علـــى  

  .سواء حد
ن مع صدور التقرير الوطين بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة الـذي ركّـز              وتزامن اإلعال   - ١٦

على معدالت الفقر املستندة إىل النـهج النقـدي اجلديـد الـيت تظهـر إحـراز تقـدم بـشأن ختفيـف            
  .٢٠٠٥وطأة الفقر، وخاصة بعد إطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية يف عام 

  :دد األبعاد غري مقبول ألسباب عديدة هيويعترب إصدار دليل الفقر املتع  - ١٧
، ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ُجمعت البيانات املـستخدمة بالنـسبة للمغـرب بـني عـامي               )أ(  

يف حــني توجــد بيانــات أحــدث مــستمدة مــن الدراســة االستقــصائية لقيــاس مــستويات املعيــشة 
عنيـة  ومل تطلب مبـادرة أكـسفورد امل  . ، وقد تسفر عن أرقام مستكملة بشأن الفقر       ٢٠٠٧ لعام

فـضال عـن ذلـك،      . بالفقر والتنمية البـشرية وال الربنـامج اإلمنـائي احلـصول علـى هـذه البيانـات                
أعربــت إدارة اإلحــصاءات بــاملغرب عــن اســتعدادها لتــوفري هــذه البيانــات لتحــديث البيانــات    

  املغربية، بيد أهنا مل تتلق أي رد إجيايب من املؤسستني؛
بلـدا اسـتنادا إىل بيانـات ختـص فتـرة زمنيـة              ١٠٤ال معىن لتصنيف يرتـب فيـه          )ب(  

ــام    ــني ع ــراوح ب ــام ٢٠٠٣تت ــي إلحــداث     ٢٠٠٨ وع ــرة تكف ــنوات فت ــاين س ــرة الثم  إذ إن فت
  .تغيريات كبرية يف األرقام املتعلقة بالفقر

ــار      )ج(   ــية عديــــدة تــــشمل االختيــ ــة املــــستعملة عيــــوب أساســ تــــشوب املنهجيــ
ومل تـسترشد  . نـسبية لـدليل الفقـر املتعـدد األبعـاد      املوضوعي لألبعاد واملؤشرات واألمهيـة ال      غري

  عملية اختيار البيانات باملغزى أو السالمة املنهجية بل مبدى توفر البيانات؛
ــص       )د(   ــسية ت ــشورة رئي ــذا املؤشــر التجــرييب يف من ــراز ه ــم دســيكون إلب رها األم

، إذ ميكـن اعتبـاره     املتحدة مثل تقرير التنمية البشرية آثار كبرية حمتملـة علـى صـعيد الـسياسات              
  . الربنامج اإلمنائيقبلمبثابة إعالن موقف سياسي من 
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يف املغرب، كان صدور هذا الدليل خميبا لآلمال بـصفة خاصـة ألن الربنـامج اإلمنـائي          و  - ١٨
ــشرية        ــة الب ــصلة بالتنمي ــشاورات باســتمرار يف القــضايا املت ــه م ــسيا جتــري مع ــرب شــريكا رئي يعت

وقد شارك عـدد مـن اخلـرباء مـن مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية يف                   . ةواألهداف اإلمنائية لأللفي  
املؤمتر الدويل لقياس التنمية البشرية الذي نظمته املفوضية العليا للتخطيط يف املغرب يف كـانون              

  . ، ولكن مل يتم الكشف عنها عند إعداد الدليل٢٠١٠يناير /الثاين
وا علـى وجـه اخلـصوص       ئني املغاربة فوج  واألهم من ذلك، هو أن املسؤولني اإلحصائي        - ١٩

بـــصدور هـــذه األدلـــة يف إحـــدى منـــشورات األمـــم املتحـــدة مـــن دون التـــشاور مـــع الوســـط 
اإلحصائي الدويل، وال سيما اللجنـة اإلحـصائية التابعـة لألمـم املتحـدة، وفـق مـا أوصـى بـه يف               

  .  فريق اخلرباء املعين بدليل التنمية البشرية٢٠١٠مارس /آذار
 املوضوع ذاته، قام الربنامج اإلمنـائي يف الـسنوات األخـرية بتوسـيع نطـاق التغطيـة                   ويف  - ٢٠

لــدليل التنميــة البــشرية لديــه باســتخدام عمليــات اســتنباط وتقــديرات خمتلفــة للمؤشــرات الــيت    
وكثريا مـا تفـضي هـذه املمارسـة إىل          . تنطوي عليها للبلدان اليت ال تتوفر لديها هذه املعلومات        

 كــثرية يف تــصنيف البلــدان دون أن يطــرأ تغــيري حقيقــي علــى صــعيد التنميــة  حــدوث تغــيريات
  . البشرية اليت حتققها البلدان

وبدال من أن جيعل الربنامج اإلمنائي من غياب أي بلد من تـصنيفه حـافزا لـذلك البلـد                     - ٢١
ــهجيات       ــار املن ــصنيفه علــى اختي ــامج تعمــيم ت ــوطين، يفــضل الربن لتطــوير نظامــه اإلحــصائي ال

  . لسليمة ومراعاة موثوقية البياناتا
  

  فريقيا جنوب أ  - جيم   
 قـدمت للجنـة اإلحـصائية    )٢(أعربت هيئة إحصاءات جنوب أفريقيا، يف ورقة اجتمـاع         - ٢٢

، عــن قلقهــا بــشأن اســتخدام بيانــات املــصدر وبالتــايل )٢٠٠٥(يف دورهتــا الــسادسة والــثالثني 
أشارت هيئـة إحـصاءات جنـوب أفريقيـا يف الورقـة            و. الدليل الذي يقدمه تقرير التنمية البشرية     

إىل أن مسألة عـدم اسـتخدام املنظمـات الدوليـة ملـصادر البيانـات القطريـة الرمسيـة يف تقاريرهـا                      
  : وورد ذكر الشواغل التالية. أثريت مرات عديدة

ينبغي للوكاالت الدولية أن حتدد وتصف بوضوح مصادر البيانات واملنهجيـة             )أ(  
  يود البيانات املستخدمة من أجل توليد املعرفة؛املختارة وق

ينبغـــي للوكـــاالت الدوليـــة أن توضـــح الـــسياق الـــذي يـــتم يف إطـــاره تقـــدمي    )ب(  
ــائج وشــرحها وتفــسريها، كمــا ينبغــي هلــا أن توضــح ســياق مــصادر البيانــات املــستخدمة      النت

  وجدواها وموثوقيتها؛
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وافـق مـع جمموعـة البيانـات        وينبغي للوكاالت الدوليـة أن تـستخدم مـصادر تت           )ج(  
  .املمثلة وطنيا، الصادرة عن الوكاالت اإلحصائية

ت اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة           حيسم هـذا األمـر حـىت اآلن، أشـار          ومبا أنه مل    - ٢٣
واألربعني إىل أنـه سـيكون مـن املستحـسن تـوخي احلـذر بـشأن إصـدار تقريـر التنميـة البـشرية                        

ضافية عن هـذا املوضـوع الـيت        اإلناقشات  املأمام اللجنة أيضا بشأن     وهناك تقرير   . ٢٠١٠ لعام
  ). E/CN.3/2011/14انظر  (٢٠١٠مارس /جرت يف اجتماع فريق للخرباء ُعقد يف آذار

من املؤسف أن يواصل تقرير التنمية البشرية محـل نتـائج خمالفـة تتعـارض مـع البيانـات                     - ٢٤
فوقيــة يوضــح املــصادر والــسبل املــستخدمة يف  الوطنيــة األخــرى وعــدم وجــود معيــار لبيانــات  

ونــورد فيمــا يلــي بعــض االختالفــات الــصارخة بــني مؤشــرات تقريــر التنميــة البــشرية . حــساهبا
ــشري إىل        ــيت تـ ــاه الـ ــواردة أدنـ ــة الـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــد األهـ ــرات لرصـ ــضات الواملؤشـ تناقـ

  :لبشريةاالستنتاجات اليت ينصح بأن يتطرق هلا مكتب تقرير التنمية ا أو
 بــشأن نــسبة الــسكان الــذين يعيــشون علــى أقــل مــن   ١فيمــا يتعلــق باهلــدف    )أ(  
يف املائــة يف حــني  ٢٦,٢ دوالر يف جنــوب أفريقيــا، يــورد مؤشــر التنميــة البــشرية نــسبة ١,٢٥

 يف املائـــة يف ١٧ يف االخنفـــاض مـــن ةيـــسجل تقريـــر األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة نـــسبة آخـــذ 
وإن مــصادر بيانــات هــذه التقــديرات الــواردة . ٢٠٠٦ائــة يف عــام  يف امل٩,٧ إىل ٢٠٠٠ عــام

يف دليل التنمية البشرية غري معروفة يف حني أن البيانات املستخدمة مـن أجـل مؤشـر األهـداف                   
ــامي       ــرادات لع ــدخل واإلي ــصائية لل ــة هــي الدراســات االستق ــة لأللفي  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٠اإلمنائي

  ، بعد تطبيقها على القيمة التكافئية للقوة الشرائية؛٢٠٠٥ونتائج برنامج املقارنة الدويل لعام 
 بـشأن اإلملـام بـالقراءة والكتابـة، يعكـس دليـل التنميـة               ٢وفيما يتعلق باهلدف      )ب(  

، ٢٠٠٨ حـــىت ٢٠٠٥ يف املائـــة علـــى امتـــداد الفتـــرة مـــن ٨٩البـــشرية نـــسبة مـــستقرة تبلـــغ 
ــة تقــدما ترتفــع ف    بينمــا ــة لأللفي ــسبة مــن  يظهــر مؤشــر األهــداف اإلمنائي ــه الن ــة يف ٨٣ي  يف املائ
لفيــة هــو ومــصدر مؤشــر األهــداف اإلمنائيــة لأل. ٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ٨٩ إىل ٢٠٠٢ عــام

 والدراسـات االستقـصائية لألسـر املعيـشية الـيت           ٢٠٠١فريقيـا لعـام     اإلحصاء السكاين جلنوب أ   
لـصعب التوصـل   ومـن ا  . ٢٠٠٧أعقبت ذلك، مبا يف ذلك استقـصاءات اجملتمعـات احملليـة لعـام              

ــالقراءة والكتابــة اســتنادا إىل مــصادر البيانــات املعروفــة     . إىل خالصــة باســتمرار نــسبة اإلملــام ب
  األمر يلقي بظالل من الشك على مصادر البيانات املستخدمة يف دليل التنمية البشرية؛ وهذا

 بـشأن معـدالت وفيـات األطفـال دون سـن اخلامـسة،              ٤وفيما يتعلق باهلدف      )ج(  
 لكـل   ٦٧تقرير األهداف اإلمنائية لأللفيـة تـدهورا يف هـذا املؤشـر بارتفـاع الوفيـات مـن                   يظهر  

، ويقــدم دليــل التنميــة ٢٠٠٧ لكــل ألــف طفــل يف عــام  ١٠٤ إىل ١٩٩٨ألــف طفــل يف عــام 
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ونظــرا لتــدهور األوضــاع  . ٢٠٠٨ لكــل ألــف طفــل يف عــام  ٦٧البــشرية قياســا واحــدا يبلــغ  
داف اإلمنائية لأللفية يعطي نتيجة أجـدر بالتـصديق ممـا يقدمـه             الصحية يف البلد، فإن تقرير األه     

وتــستند تقــديرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة هلــذا املؤشــر علــى إحــصاء . دليــل التنميــة البــشرية
 باإلضـــافة إىل الدراســـة ٢٠٠٧ واستقـــصاءات اجملتمعـــات احملليـــة لعـــام ٢٠٠١الـــسكان لعـــام 

  ؛١٩٩٨االستقصائية الدميغرافية والصحية لعام 
وفيما يتعلق بالعمر املتوقع، الذي حيمل قـدرا أكـرب مـن األثـر يف دليـل التنميـة                     )د(  

ر  سـنة بينمـا أورد تقريـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة العمـ               ٥٢البشرية، فقـد أورد الـدليل العمـر         
وتــشري . ٢٠٠١ ســنة املــسجل يف عــام ٦١ن العمــر ، الــذي اخنفــض عــ٢٠٠٧ ســنة لعــام ٥٨

ويظهـر تقريـر معـدل الوفيـات واملـوت الـذي صـدر              .  إىل حتـسن يف العمـر املتوقـع        الفترة احلالية 
مؤخرا أن الرقم املطلق لألشخاص الذين ميوتون قـد اخنفـض اخنفاضـا طفيفـا؛ ووصـلت نـسب                   

 سـنة إىل أعلـى معـدل هلـا يف           ٣٤ و   ٢٠األشخاص الذين ماتوا والـذين تتـراوح أعمـارهم بـني            
 ٢٠٠٨ مضطردا منذ ذلك احلـني، حيـث اقتربـت يف عـام              ، بيد أهنا تشهد اخنفاضا    ٢٠٠٣عام  

ــام   ــستوياهتا لع ــع آخــذ يف التحــسن     . ٢٠٠١مــن م ــشري هــذه املالحظــة إىل أن العمــر املتوق وت
  يشري الدليل إىل عكس ما تثبته األدلة التجريبية؛ بينما

تظهر نسبة األطفال يف عمر سنة واحدة احملصنني ضد احلـصبة فروقـا مذهلـة،                 )هـ(  
 يف املائـة يف حـني يـسجل تقريـر األهـداف اإلمنائيـة          ٦٢حي الـدليل بـأن التغطيـة تبلـغ          حيث يـو  

 يف املائة استنادا إىل املعلومات املستمدة من سجالت الـصحة اإلداريـة التابعـة               ٩٨لأللفية نسبة   
  . لوزارة الصحة

  
  النقاط املطروحة للمناقشة  -ثالثا   

  :اليةإن اللجنة مدعوة الختاذ اإلجراءات الت  - ٢٥
ــدول األعــضاء والوكــاالت        )أ(   ــني ال ــشاور ب ــة الت ــشأن آلي ــشورة ب إســداء امل

اللجنة   إىل فضال عن مصادر البيانات، املقدمة    الدولية بشأن املؤشرات اإلمنائية ومنهجيتها      
  ؛)E/CN.3/2008/15 ٦١-٥٥الفقرات  (٢٠٠٦ة والثالثني يف عام عيف دورهتا الساب

ــرار اجمللــــس االقتــــصادي  إســــداء املــــشورة بــــشأن املــــض   )ب(   ي يف تنفيــــذ قــ
 واســــتنتاجات أصــــدقاء الــــرئيس واجتمــــاع فريــــق اخلــــرباء      ٢٠٠٦/٦ واالجتمــــاعي

  ؛)، املرفقE/CN.3/2011/14( بشأن دليل التنمية البشرية، ٢٠١٠ لعام
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دعوة شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل تعزيز دورهـا التنـسيقي بـني                )ج(  
دة فيمـا يتعلـق باختيـار املؤشـرات اإلمنائيـة وتقيـيم جودهتـا،               مؤسسات منظومة األمم املتحـ    

  .والتشاور مع الدول األعضاء عندما تستدعي الضرورة
  


