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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ن (٣البند 

        إحصاءات التنمية البشرية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
    ائي عن إحصاءات التنمية البشريةتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمن    

  عاممذكرة من األمني ال    
ــة واألربعــني          ــا الثاني ــة اإلحــصائية يف دورهت ــه اللجن ــدمت ب ــب تق انظــر (اســتجابة لطل

E/2011/24 يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل تقريــر )٤٢/١١٠ ألــف، املقــرر -، الفــصل أوال ،
تـزام مكتـب   ويـبني هـذا التقريـر ال    . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن إحصاءات التنمية البشرية       

تقريــر التنميــة البــشرية يف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مبعاجلــة الــشواغل الــيت أثارهتــا الــدول  
وهــو يقــدم ســردا للتــدابري امللموســة  . األعــضاء يف الــدورة الثانيــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية 

 والـدوائر  املتخذة وما وضع من عمليات وهياكـل لتحـسني التعامـل البنـاء مـع الـدول األعـضاء          
اإلحصائية العاملية يف ما يتعلق بقياس التنمية البشرية ولدعم مزيد مـن الـشفافية يف وضـع طبعـة                  

وقـــد تـــود اللجنـــة اســـتعراض هـــذه .  والطبعـــات املقبلـــة لتقريـــر التنميـــة البـــشرية٢٠١١عـــام 
  .اإلجراءات والعمليات
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  مقدمة   -أوال   
ــة واألربعــني إحــصاءات التنميــة البــشرية  ناقــشت اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثان   - ١ . ي

ونظــرت اللجنــة يف ورقــة أعــدها مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية يف برنــامج األمــم املتحــدة           
) E/CN.3/2011/14(فضال عن تقرير مكتب اللجنـة عـن إحـصاءات التنميـة البـشرية           )١(اإلمنائي

ا بعض الـدول األعـضاء بـشأن    وتقرير الربازيل وجنوب أفريقيا واملغرب عن الشواغل اليت أبدهت     
  ).E/CN.3/2011/16(املؤشرات الصادرة عن وكاالت األمم املتحدة 

ــشفافية         - ٢ ــا يالحــظ مــن غيــاب ال ــشواغل، مبــا فيهــا م ــة يف طائفــة مــن ال ونظــرت اللجن
واملشاورات، وحاالت التضارب بني املصادر الوطنية والدولية للبيانات وحـذف بعـض الـدول              

  .٢٠١٠بشرية لعام من دليل التنمية ال
مـن مقـرر اللجنـة      ) ي(، واستجابة للطلب الوارد يف الفقرة       ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ويف    - ٣
، أرسل مكتب تقرير التنميـة البـشرية مـذكرة إىل اللجنـة تـوجز التـدابري الـيت كانـت          ٤٢/١١٠

لـيت اختـذت   وأورد املكتب يف املذكرة قائمة باألنشطة احملـددة ا    . تتخذها ملعاجلة الشواغل املثارة   
بالفعل والعمليات واهلياكل اليت وضعت لتحسني التعامـل البنـاء مـع الـدول األعـضاء والـدوائر                  

وقد أضفى املكتب طابعـا مؤسـسيا علـى         . اإلحصائية العاملية يف ما يتعلق بقياس التنمية البشرية       
تخدمة يف وضـع    هذه اإلجراءات لتوفري الشفافية الكاملة إزاء املصادر اإلحصائية والتـدابري املـس           

  .  والطبعات املقبلة لتقرير التنمية البشرية٢٠١١طبعة عام 
ــات عــن اإلجــراءات املتخــذة ملعاجلــة          - ٤ ــر معلوم ــذا التقري ــن ه ــا م ــرع ثالث ــضمن الف ويت

ويقدم الفرع رابعـا استعراضـا      . ٤٢/١١٠الطلبات والتوصيات احملددة الواردة يف مقرر اللجنة        
كما سُتعرض على اللجنة وثيقة معلومات أساسـية تـشتمل علـى    . ةعاما لألنشطة احلالية واملقبل  

ــام    ــر عـ ــزمين لتقريـ ــدول الـ ــق    ٢٠١١اجلـ ــده الفريـ ــذي عقـ ــاع الـ ــضر االجتمـ ــشكيل وحمـ ، وتـ
ــام    ــشاري اإلحــصائي يف ع ــن    ٢٠١١االست ــسخة م ــات، ون ــشاورات واالجتماع ــة بامل ، وقائم

، ونــسخة مــن الرســالة )قاهتــامــشفوعة مبرف(الرســالة املوجهــة إىل املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة  
األوليــة الــيت وجهــت إىل البلــدان غــري املدرجــة يف دليــل التنميــة البــشرية، ونــسخة مــن الرســالة  

، ونسخة مـن    ٢٠١١النهائية اليت وجهت إىل البلدان غري املدرجة يف دليل التنمية البشرية لعام             
  . سنوات الدراسةالرسالة املوجهة إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية بشأن متوسط عدد

  

__________ 
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/BG-HDRO.pdf  املوقعميكن االطالع عليها يف  )١(  
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  معلومات أساسية   -ثانيا   
ــة العامــة يف قرارهــا    - ٥ ــة   ٥٧/٢٦٤أكــدت اجلمعي ــاج عملي ــة البــشرية نت ــر التنمي  أن تقري

وأشـار اجمللـس التنفيـذي لربنـامج     . مستقلة ومتميزة وليس وثيقة رمسية من وثائق األمم املتحـدة       
وأقــرت اللجنــة . ية التحريريــة للتقريــر إىل االســتقالل٩٤/١٥األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف قــراره  

صراحة بأن الربنامج اإلمنائي لـيس كيانـا جلمـع البيانـات وأن تقريـر التنميـة البـشرية هـو تقريـر                      
  .مستقل من الناحية التحريرية يصدر الربنامج تكليفا بإعداده ويتوىل نشره

 توجـد وسـائل     ، وإذ ٢٠١٠وخالل األعمـال التحـضريية لتقريـر التنميـة البـشرية لعـام                - ٦
القياس املبتكرة قيد النظـر، طلـب مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية إدراج أحـد البنـود الـواردة يف             

، لكـن النظـر     ٢٠١٠التقرير يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للجنة، وذلـك يف عـام              
 أنـشأت اللجنـة فريـق خـرباء لبحـث           ٢٠١٠غـري أنـه يف عـام        . ٢٠١١يف البند أجل حـىت عـام        

وعقــد فريــق اخلــرباء الــذي  . التغــيريات املقتــرح إدخاهلــا علــى دليــل التنميــة البــشرية يف التقريــر  
ــألف مــن   ــوم واحــد مــع املكتــب يف    ١٢يت ــه ي ، ٢٠١٠مــارس / آذار٢٤ عــضوا اجتماعــا مدت

  .وأصدر جمموعة من االستنتاجات والتوصيات
ــة البــشري     - ٧ ــر التنمي  قــدر ٢٠١٠ة لعــام وأدمــج املكتــب توصــيات فريــق اخلــرباء يف تقري

أو على املوقع الشبكي للمكتـب،      /اإلمكان، بوسائل منها اإلفصاح بشكل كامل، يف التقرير و        
عن مجيع مصادر البيانات واملنهجيات املستخدمة يف أدلـة التقريـر، بتفـادي االفتراضـات كلمـا                 

ضا وكــان فريــق اخلــرباء قــد أوصــى أيــ. أمكــن ذلــك وباســتخدام الــسالسل اإلحــصائية الرمسيــة
ــادة صــقل األســاس        ــة، كوســيلة لزي ــدوائر اإلحــصائية الرمسي بتحــسني احلــوار بــني املكتــب وال
املفاهيمي واملنهجي لدليل التنميـة البـشرية، وبـأن يقـوم الربنـامج اإلمنـائي بإعـادة تنـشيط فريـق                     

  .اخلرباء اإلحصائي من أجل التقرير
مع فريق اخلـرباء، كمـا       ٢٠١٠وإضافة إىل ذلك، أجرى املكتب اتصاالت خالل عام           - ٨

) مــارس/ آذار٣٠املــؤرخ (يتجلــى مــن التعليقــات املفــصلة الــيت قــدمها للتقريــر األويل للفريــق    
ــدمه   ــذين ق ــهائي الل ــردين األويل والن ــق   وال ــهائي للفري ــر الن ــؤ(ما للتقري ــوز١خني رامل ــه / مت   يولي

 معلومـات   ومن خالل هذه االتصاالت، مل يقتـصر املكتـب علـى تقـدمي            ). سبتمرب/ أيلول ١٥و  
عن التدابري اليت كان يتخذها إلدماج توصيات الفريق، وإمنا أبقى الفريق على علـم بـالتغيريات                

  .واالعتبارات املنهجية اجلارية، على حنو ما يطلبه الفريق
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   ٤٢/١١٠متابعة مقرر اللجنة اإلحصائية   -ثالثا   
ــى التعامــ        - ٩ ــاظ عل ــزم باحلف ــشرية ملت ــة الب ــر التنمي ــب تقري ــات   إن مكت ــع اهليئ ــاء م ل البن

) ي(إىل ) هــ (وقد اختـذت عـدة مبـادرات لتنفيـذ الفقـرات مـن       . اإلحصائية يف الدول األعضاء   
  .، على النحو املوجز يف مرفق هذا القرار٤٢/١١٠من مقرر اللجنة 

واختذت عدة إجراءات لزيادة شفافية عملية إعداد تقريـر التنميـة البـشرية، وذلـك مـن                   - ١٠
تصاالت مع الدول األعضاء والدوائر اإلحصائية الرمسية وإعادة إنـشاء الفريـق            خالل حتسني اال  

وأجريــت أيــضا اتــصاالت أكثــر منهجيــة مــع الــدول األعــضاء بــشأن . االستــشاري اإلحــصائي
البيانات واملسائل املتصلة باملؤشرات هبدف ضمان اجلودة وتوسيع نطاق التغطية القطرية دليـل             

  . التنمية البشرية
  

  صاالت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية االت    
لقد جرى حتسني االتصاالت لتعزيز الشفافية ومعاجلة جماالت االهتمام بـصورة فعالـة،        - ١١

وأبلـغ مكتـب تقريـر التنميـة        . وال سيما حالة التضارب بني البيانات الوطنية والبيانـات الدوليـة          
ت ومصادر البيانات الـيت مـن شـأهنا أن          البشرية مجيع املكاتب اإلحصائية الوطنية بشأن املؤشرا      

، واجلدول الزمين لوضع الصيغة النهائيـة       ٢٠١١تستخدم يف جداول تقرير التنمية البشرية لعام        
للجداول ومبادرات حـساب متوسـط عـدد سـنوات التـدريس مـن أجـل دليـل التنميـة البـشرية                      

االقتــصادية اإلقليميــة وأرســلت الرســالة أيــضا إىل اللجــان . )٢(بغــرض حتــسني التغطيــة القطريــة
ــة مجاعــة احملــيط اهلــادئ       ــة اجلماعــة الكاريبيــة وأمان ــيدرج نــص الرســالة يف وثيقــة    . وأمان وس

وسترسـل رسـائل مـشاهبة مـن أجـل          .  أعـاله  ٤املعلومات األساسية اليت ورد ذكرهـا يف الفقـرة          
  .إعداد الطبعة املقبلة للتقرير

ــة     - ١٢ ــواردة يف مقــرر اللجن ــات ال ــة الطلب ــزمين   ٤٢/١١٠ولتلبي ــادل اجلــدول ال ، جــرى تب
إلعــداد التقريــر مــع مجيــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة، وســيتم إدراجــه يف وثيقــة املعلومــات     

ويتــضمن اجلــدول الــزمين التــواريخ املــستهدفة .  أعــاله٤األساســية الــيت ورد ذكرهــا يف الفقــرة 
  . الرئيسية فيما خيص اإلنتاج واالتصاالت واملشاورات واالستعراض

وُعززت التفاعالت مع املكاتب اإلحصائية الوطنية بطـرق عديـدة، علـى النحـو املـبني                  - ١٣
ــة       ــدليل التنمي ــاه، مبــا يف ذلــك مــا خيــص مــصادر البيانــات املــستخدمة والبلــدان املــشمولة ب أدن

  . البشرية
__________ 

أرســلت الرســالة  عــن طريــق الــشعبة اإلحــصائية والبعثــات الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة واملكاتــب القطريــة      )٢(  
 .مارس/ آذار٢٧ و ٢٤لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف الفترة بني 
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  الفريق االستشاري اإلحصائي     
وهـو يتكـون   . ٢٠١١مـارس  /لقد أعيد تنشيط الفريق االستشاري اإلحـصائي يف آذار      - ١٤

من ستة من كبار أعـضاء الوكـاالت اإلحـصائية الوطنيـة، وثالثـة مـن كبـار أعـضاء الوكـاالت                   
اإلحــصائية الدوليــة، ومــديرٍ جملمــع فكــر رائــد يف جمــال الــسياسات، وأربعــة أكــادمييني مــن بــني  

ــة     ــة الكميـ ــوث التنميـ ــدين يف حبـ ــدوليني الرائـ ــرباء الـ ــه األ  . اخلـ ــق اجتماعـ ــد الفريـ ول يف وعقـ
أبريل واتفق علـى واليـة لتقـدمي املـشورة والتعليقـات ملكتـب تقريـر التنميـة البـشرية              /نيسان ١٤

املنهجية واملؤشـرات العامـة لألرقـام القياسـية املركبـة الـيت اسـتخدمت يف تقريـر                  ) أ(فيما خيص   
فاهيميـة  القيمـة امل ) ب( واليت ستظل تستخدم يف التقارير الالحقـة؛  ٢٠١١التنمية البشرية لعام    

التفـاعالت  ) ج(ملؤشرات أخرى يف املرفق اإلحـصائي ومـدى مالءمتـها وجودهتـا اإلحـصائية؛               
أية مـسائل حمـددة     ) د(الفعالة بني مقدمي البيانات وسائر اجلهات اإلحصائية صاحبة املصلحة؛          

  . أخرى تتصل باملضمون اإلحصائي لتقرير التنمية البشرية
حصائي كال من الفريق االستشاري العـام املعـين بتقريـر        ويكّمل الفريق االستشاري اإل     - ١٥

ــشرية   ــة الب ــل يف   الــذي يركــز علــى تقــدمي املــشورة والتعليقــات   -التنمي ــسرد والتحلي ــشأن ال  ب
 وفريق اخلرباء املعـين بـدليل التنميـة البـشرية، الـذي اضـطلع، علـى النحـو املـشار إليـه                       - التقرير

ناقـشات لإلحـصاءات والعمليـات املتـصلة بتقريـر          أعاله، باستعراضات تقنية مفـصلة وأجـرى م       
  .)٣(التنمية البشرية

ــسان       - ١٦ ــشاري اإلحــصائي يف ني ــق االست ــذي أجــراه الفري ــى  /وركــز النقــاش ال ــل عل أبري
تقديرات متوسط عدد سنوات الدراسة والـدخل القـومي اإلمجـايل بـالقيم الثابتـة لتعـادل القـوة                   

سـنوات الدارسـة مـن قبـل مكتـب تقريـر التنميـة           وأيـد الفريـق حتـديث متوسـط عـدد           . الشرائية
البــشرية باعتبــاره خطــوة انتقاليــة مالئمــة، ورحــب باحلــل الطويــل األجــل املقتــرح القــائم علــى  
أســاس التعــاون مــع معهــد اإلحــصاءات التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة     

قترحــة حلــساب الــدخل القــومي    وقــام الفريــق باســتعراض وتأييــد املنهجيــة امل    ). اليونــسكو(
وجـرى التأكيـد    . اإلمجايل، مبا يف ذلك املنهجية اليت نوقـشت مـع اهليئـات اإلحـصائية يف كوبـا                

على أن القيم الناقصة ال ينبغي تقديرها إال فيما خيص مؤشـرا واحـدا كحـد أقـصى لكـل بلـد،                      
ائج ينبغـي إبالغهــا  وأن حتليـل احلـساسية ينبغـي تطبيقـه علـى كـل النمـاذج، وأن النمـاذج والنتـ         

  .للبلدان املعنية

__________ 
 .٢٠١١ يعقد اجتماعا لفريق اخلرباء يف عام قرر مكتب اللجنة اإلحصائية أال  )٣(  
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وســـتدرج قائمـــة األعـــضاء، وكـــذلك جـــدول أعمـــال ومـــوجز اجتمـــاع الفريـــق           - ١٧
، يف وثيقة املعلومات األساسية الـيت ورد ذكرهـا   ٢٠١١االستشاري اإلحصائي املعقود يف عام     

بـل موعـد   ، ق٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٢٥ويتوقع أن يعقد الفريق اجتماعا يف       .  أعاله ٤يف الفقرة   
ومتشيا مع رسالة موجهـة مـن اللجنـة بتـاريخ           . انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للجنة اإلحصائية     

 مثانيـة أعـضاء مـن البلـدان الناميـة،           ٢٠١٢، سيـضم الفريـق يف عـام         ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ١٦
البنـــك الـــدويل (وعـــضوين مـــن البلـــدان املتقدمـــة النمـــو، وعـــضوين مـــن املنظمـــات الدوليـــة   

وسيـشترك يف رئاسـة االجتمـاع املقـرر عقـده يف            . وممثال عن األوسـاط األكادمييـة     ) سكوواليون
طــايل لإلحــصاءات، يفربايــر كــل مــن إنريكــو جيوفــانيين، رئــيس املعهــد الــوطين اإل / شــباط٢٥

يرلنـدا  أملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و        رد، امل ووأنثوين أتكينسون، بروفسور جبامعة أوكـسف     
  . الشمالية

  
  خدام اإلحصاءات الرمسية است    

إقرارا بالشواغل اليت أعرب عنها بشأن استخدام التقديرات غري الرمسيـة ملتوسـط عـدد                - ١٨
ســنوات الدراســة يف دليــل التنميــة البــشرية، جتــري مناقــشات حاليــا بــني مكتــب تقريــر التنميــة  

وقـد ُرحـب    . سـة البشرية واليونسكو بشأن جتميع البيانات املتعلقة مبتوسط عـدد سـنوات الدرا           
. ٢٠١٢بالتزام معهـد اليونـسكو لإلحـصاء بـالتحقيق يف جـدوى وضـع هـذه التقـديرات لعـام                     

، استكمل معهد اإلحصاء قاعدة بياناته املتعلقة مبستوى التعليم لـدى الـسكان             ٢٠١١ويف عام   
 .)٤(لغت عن بيانات جديدة عن التعـداد      الراشدين ببيانات وردت من العديد من البلدان اليت أب        

وباستخدام البيانات املتاحة حديثا بشأن مستوى التعليم، اسـتكمل املكتـب تقـديرات متوسـط               
ــا خيــص     ــدد ســنوات الدراســة فيم ــاح االطــ  ٣٤ع ــدا وأت ــشبكي يف    بل ــه ال ــا يف موقع الع عليه

وأرسلت رسـالة إىل مجيـع املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة إلبالغهـا بـأن                . ٢٠١١يوليه  /متوز ١٠
وســيدرج نــص تلــك الرســالة يف وثيقــة املعلومــات   . املوقــع الــشبكيالتقــديرات نــشرت علــى  

  . أعاله٤األساسية اليت ورد ذكرها يف الفقرة 
  

  املشاورات وحلقات العمل واالجتماعات     
قام مكتب تقريـر التنميـة البـشرية بتنظـيم واستـضافة عـدد مـن املناسـبات منـذ الـدورة                        - ١٩

 زيــادة شــفافية عمليــات إعــداد البيانــات واحلــصول الثانيــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية بغــرض
وقد أدرجت قائمـة كاملـة باملناسـبات يف وثيقـة املعلومـات األساسـية الـيت ورد ذكرهـا                    . عليها

  :وكان من بني هذه املناسبات ما يلي.  أعاله٤يف الفقرة 
__________ 

  .http://stats.uis.unesco.orgالبيانات متاحة على املوقع   )٤(  
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، حضر مندوبون إىل الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة            ٢٠١١فرباير  /يف شباط   )أ(  
ــل التنميــة البــشرية لعــام        اإل  بــسبب نقــص  ٢٠١٠حــصائية مــن البلــدان غــري املدرجــة يف دلي

ــة ومنطقــة البحــر      ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني البيانــات، ومستــشارون إحــصائيون مــن اللجن
الكــارييب، واجلماعــة الكاريبيــة، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، وأمانــة مجاعــة  

جتماعــا ملناقــشة ســبل كفالــة إبــالغ البيانــات الدوليــة املتاحــة ذات الــصلة         احملــيط اهلــادئ، ا 
  باملوضوع إىل مكتب تقرير التنمية البشرية؛

عقدت دورة دراسية للتنمية البشرية مدهتا أسبوعان بـشأن موضـوع القيـاس،               )ب(  
. رد، اململكــة املتحــدةومــارس بأوكــسف/نظمهــا مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية، وذلــك يف آذار

 من مقرري السياسات واإلحصائيني الـوطنيني ومـوظفي برنـامج        ٤٣وضمت الدورة الدراسية    
وزود املــشاركون خــالل الــدورة . )٥( بلــدا٣٠واخلــرباء الــذين ميثلــون األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

مبعلومات عن وضع األرقام القياسية اجلديدة وحساهبا وحتليلها، وعن تغيريات أخـرى أدخلـت              
وأتاحت الدورة الدراسـية أيـضا فرصـة الختبـار املـواد            . ٢٠١٠لتنمية البشرية لعام    على تقرير ا  

  التوجيهية املتعلقة باألرقام القياسية املنقحة واجلديدة؛
اتسع نطاق التعامـل مـع املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة، مبـا فيهـا املكاتـب الـيت                      )ج(  

  الجتماعات الثنائية؛ تدعى حلضور املناسبات اإلقليمية اليت ينسقها املكتب وا
ــة          )د(   ــصلة بالتنمي ــاييس املت ــاهيم واملق ــشأن املف ــل ب ــات العم ــن حلق ــدد م ــم ع ُنظِّ
مايو يف الدوحة، اشترك يف عقـد حلقـة عمـل كـل مـن        / أيار ١١ إىل   ٩ويف الفترة من    . البشرية

 جهاز اإلحصاء بدولة قطر واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، وذلـك لفائـدة الـدول        
وقدمت توصيات أثناء حلقـة العمـل بـشأن تنـسيق           . األعضاء الست يف جملس التعاون اخلليجي     

اإلحصاءات ذات الصلة بالتنمية البشرية فيما بني الدول األعـضاء يف اجمللـس، وبـشأن ضـرورة                 
احلــد مــن حــاالت التــضارب بــني البيانــات الوطنيــة والبيانــات الدوليــة، وبــشأن إتاحــة بيانــات   

ر املعيشية للمقارنة والتحليـل علـى الـصعيد الـدويل، وبـشأن بنـاء قـدرة املكاتـب                 استقصاء األس 
وعقـدت حلقـة    . اإلحصائية الوطنية علـى إعـداد وحتليـل اإلحـصاءات املتـصلة بالتنميـة البـشرية               

يونيه، دعي حلـضورها ممثلـو املكاتـب    / حزيران٢٤ إىل   ٢١عمل مماثلة يف كيغايل يف الفترة من        

__________ 
 ، وأوكرانيـا  ، وأوغنـدا  ، وأوزبكـستان  ، وأنغـوال  ، وأرمينيـا  ،أذربيجان: كانت البلدان التالية ممثلة يف االجتماع       )٥(  

 ، والـسنغال  ، وسـلوفاكيا  ، وسـري النكـا    ، وروانـدا  ،ر واجلزائـ  ، وجامايكـا  ، وبـيالروس  ، والربتغـال  ،والبحرين
 ، ولبنـان  ، وكينيا ، وكولومبيا ، وكوت ديفوار  ، وقطر ، وفييت نام  ، بيساو - وغينيا   ، وغانا ، وغامبيا ،والعراق
 واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى ، واململكــة العربيــة الــسعودية، واملكــسيك، واملغــرب، وماليزيــا،وليربيــا

 . والواليات املتحدة األمريكية، واهلند، ونيكاراغوا، ونيبال،ليةوأيرلندا الشما
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مـؤمتر للتـداول    /وجـرى عقـد حلقـة عمـل       . )٦(ابعة للبلدان اجملاورة لرواندا   التاإلحصائية الوطنية   
مــن ُبعــد بــشأن إحــصاءات التنميــة البــشرية مبــشاركة رؤســاء املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف    

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩الدول األعضاء يف منظمة دول شرق البحر الكارييب يف 
البــشرية، علــى قلــة عــدد موظفيــه، األولويــة حلــضور       ويــويل مكتــب تقريــر التنميــة      - ٢٠

وقد أتاحـت كـل مناسـبة مـن هـذه           . التجمعات اإلقليمية والدولية لإلحصائيني واملشاركة فيها     
وكـان  . املناسبات فرصا قيِّمة ملوظفي املكتب لاللتقاء باإلحصائيني الرمسيني والتماس تعليقـاهتم          

وضـــع اإلحـــصاءات ملقـــرري ”ملـــؤمتر املعنـــون مـــن بـــني هـــذه املناســـبات يف اآلونـــة األخـــرية ا
ــسياسات ــا عــام  : ال ــذي نظمــه املكتــب  “٢٠٢٠أوروب ــة  ، ال اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

؛ واالجتماع العاشـر للجنـة التنفيذيـة للمـؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني              )مارس/ آذار ١١و   ١٠(
؛ )أبريــل/ نيــسان٨ إىل ٦(التــابع للجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 

   إىل١٤(واجللـــــــسة العامـــــــة التاســـــــعة واخلمـــــــسون ملـــــــؤمتر اإلحـــــــصائيني األوروبـــــــيني  
ــة   )يونيـــه/ حزيـــران١٦ ــابع للجنـ ؛ واالجتمـــاع الـــسادس للمـــؤمتر اإلحـــصائي لألمـــريكتني التـ

  ).نوفمرب/ تشرين الثاين١٨ إىل ١٦(االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
ومتابعةً لالجتماع العاشر للجنة التنفيذية للمؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني التـابع للجنـة                - ٢١

مايو، عقـد مكتـب     / أيار ١٦االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الذي عقد يف          
الـذي  تقرير التنمية البشرية مؤمترا للتداول من ُبعد مع فريق اخلرباء بشأن دليل التنميـة البـشرية                 

ونــاقش املــشاركون . )٧(التينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييبوضــعته اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا ال
ــة      ــة البــشرية، واملؤشــرات املــستخدمة يف دليــل التنمي طائفــة مــن القــضايا املتــصلة بقيــاس التنمي

 ودور ومنــاذج االحنــدار عــرب البلــدان يف) ال ســيما اســتخدام الــدخل القــومي اإلمجــايل(البــشرية 
ونوقشت حالة التضارب بني البيانات الوطنيـة والبيانـات الدوليـة، ووافـق             . تقييم القيم الناقصة  

وجــرى عــرض . مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية علــى إجــراء مقارنــة إضــافية للمــصادر الدوليــة  
ومناقــشة تقريــر فريــق اخلــرباء ومــوجز ملــؤمتر التــداول مــن بعــد يف االجتمــاع الــسادس للمــؤمتر  

لألمـــريكتني، عنـــدما أبلـــغ املكتـــب املـــؤمتر بـــشأن التـــدابري املتخـــذة واإلجـــراءات  اإلحـــصائي 
  . املوضوعة وبالتزامه مبواصلة احلوار مع اهليئات اإلحصائية الوطنية والدولية

__________ 
 .http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011ميكن االطالع على موجزات هلذه املناسبات يف املوقع   )٦(  
 ، وكنـدا  ،يكية واجلمهورية الدومين  ،تألف فريق اخلرباء من رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية وممثلي الربازيل           )٧(  

 وكولومبيــا، فــضال عــن الــشعبة اإلحــصائية يف اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة   ، وكوســتاريكا،وكوبــا
 .ومنطقة البحر الكارييب
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ويؤيد املكتب بشكل كامـل املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة واملبـادئ املنظمـة               - ٢٢
اصــل باعتبــاره مــستخدما للبيانــات الــيت تعــدها منظمــات   لألنــشطة اإلحــصائية الدوليــة، وسيو 

  .)٨(يق املبادئ ذات الصلة باملوضوعإحصائية دولية أخرى تطب
  

احلد من حاالت التضارب بني البيانات املستمدة من مصادر وطنية والبيانـات املـستمدة                  
  من مصادر دولية 

ن املنظمـات الدوليـة املكلفـة    يعتمد مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية علـى بيانـات تـرد مـ                 - ٢٣
ومن املعلوم جيدا أن هنـاك أحيانـا حـاالت تـضارب بـني البيانـات الـواردة مـن مثـل              . بإعدادها

ففيمــا خيــص مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة  . هــذه املنظمــات والبيانــات الــيت تبلــغ عنــها الــدول  
ــارة مــن قبــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت و      ــة مــثال، ُتبــذل جهــود جب اخلــرباء املعــين لأللفي

ــة     ــة والبيانــات الدولي ــة للتوفيــق بــني البيانــات الوطني ــة لأللفي وقــد . مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي
ــة اإلحــصائية،        ــا إىل اللجن ــضارب يف تقريره ــد مــن حــاالت الت ــدول األعــضاء العدي ــرزت ال أب

ــرة   ــة يف الفق ـــ(وأشــارت اللجن ــا  ‘ ٢’) ه ــضارب تلــك ٤٢/١١٠مــن مقرره .  إىل حــاالت الت
لــدى املكتــب ال الواليــة وال املــوارد الالزمــة للتوفيــق بــني البيانــات الوطنيــة والبيانــات    ولــيس 

الدولية، إال أنه يشجع اجلهود املبذولة للحد من حـاالت التـضارب تلـك وحتـسني جـودة كـل                    
مـارس  / آذار ٢٥ويف رسـالة مؤرخـة      . اإلحصاءات املبلغ عنها رمسيا يف منظومـة األمـم املتحـدة          

تب من املكاتب اإلحصائية الوطنيـة توجيـه انتبـاه الوكـاالت الدوليـة املعنيـة              ، طلب املك  ٢٠١١
ويف احلاالت الـيت يكـون   . إىل أي حاالت تضارب تالحظها وإبالغها بالفجوات واالختالفات 

. فيها التضارب جليا، درج املكتب على إبالغ ذلك إىل اجلهة الدوليـة املعنيـة املقدمـة للبيانـات       
  : على اختاذ التدابري التالية ملعاجلة هذه املشكلة العامةإضافة إىل ذلك، دأب

إبــالغ املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة ســلفا بــشأن مــصادر البيانــات الــيت يــتعني   )أ(  
  استخدامها؛

إجراء مقارنة منهجية للمصادر احملتملة للمؤشـرات الـيت ينظـر يف إدراجهـا يف                 )ب(  
  .٢٠١١جداول تقرير التنمية البشرية لعام 

__________ 
 واملوقـــــع http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-English.htmميكـــــن االطـــــالع عليهـــــا يف املوقـــــع   )٨(  

http://unstats.un.org/ unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_activities.htm. 
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  حتسني التغطية القطرية     
يسعى مكتب تقرير التنميـة البـشرية دومـا إىل تغطيـة أكـرب عـدد ممكـن مـن البلـدان يف                  - ٢٤

دليل التنمية البشرية، ويسعى يف نفس الوقت، على النحو املشار إليه أعاله، إىل تفـادي تقـدير                 
ليل بـسبب عـدم     وجيري يف كل سنة حذف بعض البلـدان مـن الـد           . القيم الناقصة قدر اإلمكان   

، بـدأ املكتـب يـشعر البلـدان املتـأثرة           ٢٠١١ويف عـام    . إتاحة املؤشرات ذات الـصلة باملوضـوع      
  . بذلك مسبقا حباالت احلذف تلك

أبريــل بعــض املكاتــب / نيــسان٧ومتــشيا مــع هــذه املمارســة اجلديــدة، أبلــغ املكتــب يف   - ٢٥
لية فيما خيص أحـد املؤشـرات أو أكثـر          اإلحصائية الوطنية بأن عدم كفاية البيانات الرمسية الدو       

ــام       ــشرية لع ــة الب ــل التنمي ــداهنا يف دلي ــد حــال دون إدراج بل ــه يكــون ق ــضمنت . ٢٠١١لعل وت
ــا مبــشورة الفريــق االستــشاري اإلحــصائي وفريــق      الرســالة اقتراحــا بوضــع تقــدير حمتمــل، رهن

كيتس ونـيفس، فـضال     ورد كل من أنتيغوا وبربودا وسانت       . )٩(خلرباء التابع للجنة اإلحصائية   ا
وأرسـل  . عن األرض الفلسطينية احملتلة، من مجلـة بلـدان أخـرى، باملوافقـة علـى النـهج املقتـرح                  

ــصة يف      ــأثرت باملؤشــرات الناق ــيت ت ــدول ال ــه/ متــوز١إشــعار آخــر إىل ال ــة  . يولي وســتدرج أمثل
  . أعاله٤للرسائل يف وثيقة املعلومات األساسية اليت ورد ذكرها يف الفقرة 

ــشؤون       و  - ٢٦ ــة يف إدارة ال ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــصال مــع وحــدة ال ــاة ات أقيمــت قن
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة للتعجيل بتقدمي مؤشرات التعليم والدخل بالنـسبة            

  . للدول اجلزرية الصغرية النامية
إلحصائية الوطنية املعنيـة،    وأُبلغت مجيع القيم املقدرة للمؤشرات الناقصة إىل املكاتب ا          - ٢٧

ونــشرت تلــك القــيم واألســاليب علــى املوقــع . إىل جانــب األســاليب الــيت اســتخدمت حلــساهبا
وأتيحـت  . الشبكي ملكتب تقرير التنمية البشرية لتعجيـل وتيـسري احلـصول عليهـا واستعراضـها               

 املـستوى   للدول فرصـة اسـتعراض هـذه القـيم، وإذا مـا ارتئـي أن األسـلوب املتبـع ال يرقـى إىل                      
األمثل، يتاح هلا اقتراح بديل موثق بوضوح، على أن يـستعرضه املكتـب والفريـق االستـشاري                 

  .اإلحصائي
وأتاح االجتماع العاشر للجنـة التنفيذيـة للمـؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني التـابع للجنـة                   - ٢٨

حـصائي الـوطين    االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب فرصـة لـرئيس املكتـب اإل             
لكوبا للموافقة على منوذج لتقدير سعر حتويل تعادل القوة الشرائية فيما خيص الـدخل القـومي                

__________ 
أرســلت الرســالة إىل املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف البلــدان املعنيــة، وبعثاهتــا الدائمــة لــدى األمــم املتحــدة       )٩(  

  .٢٠١١أبريل / نيسان٧واملكاتب القطرية التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
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اإلمجــايل، الــذي كــان عــدم تــوافره هــو الــسبب الوحيــد وراء حــذف كوبــا مــن دليــل التنميــة    
واتفــق علــى أحــد األســاليب مــع الــسلطات، كمــا تأكــد يف مراســالت  . ٢٠١٠البــشرية لعــام 

ة مــع إليانــا نــونييس موردوتــشي، مــديرة وزارة التجــارة اخلارجيــة، وأيــده الحقــا الفريــق املتابعـ 
  . االستشاري اإلحصائي

 مبزيـد مـن الوضـوح،       ٢٠١١ومسيت مـصادر البيانـات يف تقريـر التنميـة البـشرية لعـام                 - ٢٩
ر، وتقدم توضـيحات فيمـا يتعلـق باملـصاد        . ويتضمن التقرير مالحظات بشأن املنهجيات املتبعة     

وسـتعرض البيانـات بـنفس      . عند االقتضاء، وال سيما فيما خيص استخدام البيانات غري الرمسيـة          
  .الطريقة يف الطبعات املقبلة للتقرير

ويــستعرض مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية باســتمرار املعــايري واملمارســات فيمــا خيــص    - ٣٠
ــدرج يف إطــار الت    . عريــف العــادي للمؤشــرات عــرض املراجــع واملالحظــات احملــددة الــيت ال تن

ــادة توضــيح كــل اإلجــراءات          ــة لزي ــام القياســية املركب ــة عــن األرق ــدِّلت املالحظــات التقني وُع
  .)١٠(ءات املتصلة باملؤشرات الناقصةاملستخدمة للحصول على التقديرات، مبا فيها اإلجرا

ــدليل التمهيـــدي لقيـــاس     - ٣١ ــا حتـــديث الـ ــشر يف وجيـــري حاليـ ــشرية الـــذي نـ ــة البـ  التنميـ
ــى      ٢٠٠٧ عــام ــا عل ــشرية ومــدى انطباقه ــة الب ــدة للتنمي ــام القياســية اجلدي  لكــي يعكــس األرق

الصعيد الوطين ولتقـدمي مبـادئ توجيهيـة وأدوات للبحـث والتحليـل والـدعوة يف جمـال التنميـة                     
وتــشمل الفئــة املــستهدفة املــشتغلني بتقــارير التنميــة البــشرية الوطنيــة واإلقليميــة، الــيت  . البــشرية

  .٢٠١٢متاحة للجمهور باللغة اإلنكليزية يف مطلع عام ستصبح 
  
   ٤٢/١١٠األنشطة املقبلة املتصلة بتنفيذ مقرر اللجنة اإلحصائية   -رابعا   

سيواصل مكتب تقرير التنميـة البـشرية التعامـل مـع الـدوائر اإلحـصائية الدوليـة بـشأن                     - ٣٢
ملقـرر عقـد االجتمـاع األول للفريـق     ومن ا. اختيار املؤشرات وجودهتا، على النحو املبني أعاله    

وبناء على طلـب أعـضاء الفريـق،        . فرباير/ شباط ٢٥ يف   ٢٠١٢االستشاري اإلحصائي يف عام     
يتوقع عقد اجتماع قصري يف فترة الغـداء مـع إحـصائيني وطنـيني مـن بلـدان اللجنـة االقتـصادية                      

تنعقد فيـه دورة اللجنـة   ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب خالل نفس األسبوع الـذي سـ          
  .فرباير أيضا/اإلحصائية، وذلك يف شباط

إضافة إىل ذلك، يقوم املكتب بتنظيم مؤمتر بشأن قياس مدى التقدم احملرز يف التنميـة،                  - ٣٣
، هبدف النهوض باملناقـشة املتعلقـة بقيـاس مـدى           ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٦يتعني عقده يف    

__________ 
 .http://hdr.undp.org/en/statistics/indicesميكن االطالع عليها يف املوقع   )١٠(  
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ستعراض الناقد جملموعة األرقـام القياسـية للتنميـة البـشرية ومـدى      التقدم احملرز والتركيز على اال  
  . صالحيتها من منظوري السياسات واملفاهيم

 الرامية إىل تعزيـز التـشاور واالتـصاالت،         -وقد مت اآلن وضع اآلليات املذكورة أعاله          - ٣٤
ة للحـوار مـع الـدوائر       وحتسني الشفافية أثناء إعداد تقرير التنمية البشرية وإقامة القنـوات الرمسيـ           

 ٢٠١٢ وسيتواصـــل تعزيزهـــا أثنـــاء األعمـــال التحـــضريية لطبعـــة عـــام  -اإلحـــصائية الرمسيـــة 
والطبعــات املقبلــة لتقريــر التنميــة البــشرية، رهنــا بالتعليقــات الــواردة والتحــسينات الــيت جيــري   

شـارة  ويظل مـدير مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية وموظفـوه رهـن اإل               . إدخاهلا مع مرور الوقت   
للرد على أية أسئلة تطرح، وال يزالون يرحبون باملناقـشات الثنائيـة مـع الـدول األعـضاء بـشأن                    

  . استخدام البيانات وغري ذلك من املسائل املتصلة بالتقرير
  

  نقطة للمناقشة   -خامسا  
  .ة استعراض اإلجراءات والعمليات املبينة يف هذا التقريرنقد تود اللج  - ٣٥
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  املرفق
  ٤٢/١١٠بري اليت اختذها مكتب تقرير التنمية البشرية ملعاجلة مقرر اللجنة اإلحصائية التدا

    

  إجراءات املتابعة املتخذة من قبل مكتب تقرير التنمية البشرية  ٤٢/١١٠اجلزء ذو الصلة من مقرر اللجنة اإلحصائية 
الفقــرة ذات الــصلة مــن    

  هذا التقرير

أسف عميق واستياء   أعربت اللجنة اإلحصائية عن       )هـ(
شديد من أن مكتـب تقريـر التنميـة البـشرية مل يـستجب              
بشكل كاف لتوصيات فريق اخلرباء املعين بـدليل التنميـة          
البــشرية فيمــا يتعلــق بنوعيــة البيانــات املتعلقــة باملؤشــرات 
املختارة ومدى توافرها، واسـتخدام بيانـات مـن مـصادر           

تفيـضة مـع    غري رمسية، واحلاجة إىل إجراء مـشاورات مس       
  ٢٠١٠الدوائر اإلحصائية العاملية قبل صدور تقرير عام 

  :اُتبعت توصيات فريق اخلرباء إزاء ما يلي
  شفافية مصادر البيانات واملنهجيات املستخدمة  *  
  جتنب االفتراضات قدر اإلمكان  *  
  استخدام السالسل اإلحصائية الرمسية  *  
  يةحتسني احلوار مع الدوائر اإلحصائية الرمس  *  
  إعادة تنشيط الفريق االستشاري اإلحصائي  *  

  ٧الفقرة 

عنــدما ال تتــوافر املؤشــرات ذات الــصلة، حتــذف البلــدان مــن دليــل   :وأشارت اللجنة أيضا يف هذا السياق إىل املسائل التالية
وشــرع مكتــب تقريــر التنميــة البــشرية يف إشــعار   . التنميــة البــشرية

  .البلدان املتأثرة سلفا

  ٢٥الفقرة 

حذف بعض البلدان من تقرير التنمية البشرية         ‘١’  
ــود بيانـــات وعـــدم إبـــالغ    علـــى أســـاس عـــدم وجـ
املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة لتلــك البلــدان بقــرار      

   قبل اختاذه؛حذفها

وتعترب حاالت التـضارب يف البيانـات علـى أهنـا مـسألة هامـة، وقـد             
  .اقترح املكتب تدابري ملعاجلة املسألة

  ٢٣الفقرة 

ــيت       ‘٢’   ــات ال ــني البيان ــضارب ب وجــود حــاالت ت
ــة البــشرية والبيانــات املتاحــة    وردت يف تقريــر التنمي
مـــن مـــصادر وطنيـــة، فـــضال عـــن وجـــود حـــاالت  

 فيمـــا بـــني البيانـــات الـــيت نـــشرهتا خمتلـــف تـــضارب
  وكاالت األمم املتحدة؛

ومن أجـل التحـول إىل اسـتخدام التقـديرات الرمسيـة ملتوسـط عـدد                
دليل التنمية البشرية، يلتـزم معهـد اإلحـصاءات    سنوات الدراسة يف   

ــالتحقيق يف     التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ب
  .٢٠١٢جدوى وضع تلك التقديرات لعام 

  ١٨الفقرة 

استخدام بيانات غـري رمسيـة، ويف هـذه احلالـة             ‘٣’  
تؤكد اللجنة أنه يف حال عدم تـوافر بيانـات رمسيـة،            

ــي اســـ  ــد    ال ينبغـ ــة إال بعـ ــري رمسيـ ــات غـ تخدام بيانـ
التشاور مع مكاتب اإلحـصاء الوطنيـة املعنيـة بـشأن           
جــودة ودقــة البيانــات، مــع ضــرورة تــوفري شــرح       

  مفصل للمصادر واملنهجيات املستخدمة؛

  ٢٩الفقرة   .املكتب ملتزم بتحسني طريقة عرض البيانات وشرح املصادر
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ــادئ األساســـ    )و( ــاط املبـ ــة علـــى ارتبـ ية شـــددت اللجنـ
ــة لألنـــــشطة   ــة واملبـــــادئ املنظمـــ لإلحـــــصاءات الرمسيـــ
اإلحــصائية الدوليــة باملــسألة املطروحــة، وحثــت برنــامج   
األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي علـــى اســـتعراض هـــذه املبـــادئ 
واألخــذ هبــا، ويف هــذا الــسياق، شــجعت برنــامج األمــم  
ــى      ــسيق، علـ ــسني التنـ ــل حتـ ــن أجـ ــائي، مـ ــدة اإلمنـ املتحـ

ديات من قبيل جلنة تنـسيق      االضطالع بدور نشط يف منت    
  األنشطة اإلحصائية؛

يؤيد املكتب بشكل كامـل املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة         
  .واملبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية

  ٢٢الفقرة 

أقرت اللجنة بأنه يف حني يندرج اختيـار موضـوع            )ز(
ــصاص     ــمن اختـ ــشرية ضـ ــة البـ ــر التنميـ ــرات تقريـ ومؤشـ

ــم   ــامج األمـ ــودة   برنـ ــسألة جـ ــإن مـ ــائي، فـ ــدة اإلمنـ املتحـ
ــة    ــمن اختــــصاص اللجنــ ــع ضــ ــها تقــ ــات وكفايتــ البيانــ
ــة عــن النظــام اإلحــصائي     اإلحــصائية لألمــم املتحــدة نياب

  العاملي، كما أن التشاور املسبق أمر ضروري؛

تستعرض اللجنة بانتظام دليل التنمية البشرية وعناصـره وغـري ذلـك      
 .ت واالســـتدالل اإلحـــصائيمـــن اجلوانـــب املتـــصلة جبـــودة البيانـــا

وأقرت اللجنة بأن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لـيس كيانـا جلمـع             
البيانــات وأن تقريــر التنميــة البــشرية لــيس وثيقــة رمسيــة مــن وثــائق  

  .٥٧/٢٦٤األمم املتحدة، متشيا مع قرار اجلمعية العامة 

  ٥الفقرة 

أكـدت اللجنــة جمــدداً علـى احلاجــة إىل أن يتــوخى     )ح(
نامج األمم املتحدة اإلمنائي الشفافية التامـة يف أسـاليب          بر

عمله اإلحصائي إلعـداد تقريـر التنميـة البـشرية، ودعـت            
  إىل التشاور مع مجيع األطراف املعنية؛

يبذل املكتـب جهـودا كـبرية لتعزيـز شـفافية عمليـة إعـداد البيانـات                 
  :ومجعها من أجل تقرير التنمية البشرية، بوسائل منها

  ة إنشاء الفريق االستشاري لإلحصاءاتإعاد  *  
االلتقاء مبندويب اللجنـة مـن البلـدان غـري املدرجـة يف دليـل                 *  

  ٢٠١٠التنمية البشرية لعام 
عقد دورة دراسية للتنميـة البـشرية مـدهتا أسـبوعان بـشأن         *  

 مـن   ٤٣، ضـمت    ٢٠١١مارس  /موضوع القياس يف آذار   
ــوظف    ــوطنيني ومـ ــصائيني الـ ــسياسات واإلحـ ــرري الـ ي مقـ

 بلـدا مـن     ٣٠برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واخلـرباء مـن           
  البلدان النامية

ــد   *   ــي أو    ٣٨عقـ ــصعيد اإلقليمـ ــى الـ ــشاورة علـ ــسة مـ  جلـ
الوطين، عادة ما ُتدعى إىل حضورها املكاتـب اإلحـصائية          

  الوطنية، أو التخطيط لعقد جلسات املشاورة تلك
ــوم ال     *   ــات عمــل تعــىن مبفه ــة االشــتراك يف تنظــيم حلق تنمي

ــس     ــها دول جملـ ــات منـ ــدة جهـ ــاس، لفائـ ــشرية وبالقيـ البـ
ــصحراء      ــوب ال ــا جن ــر، وأفريقي ــاون اخلليجــي، يف قط التع

  الكربى، يف رواندا
  

  ١٩لفقرة ا
    

  ١٤ الفقرة
  

  )أ (١٩ الفقرة
      

  )ب( ١٩الفقرة 
  
            

  )ج( ١٩ الفقرة
    
  

   )د (١٩ الفقرة
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حــــــضور التجمعــــــات اإلقليميــــــة والدوليــــــة الكــــــربى   *  
  لإلحصائيني

ــات       *   ــوح ومالحظـ ــسماة بوضـ ــات مـ ــصادر بيانـ إدراج مـ
  ٢٠١١منهجية يف تقرير التنمية البشرية لعام 

  ٢٠الفقرة 
      
  ٣٠قرة فال

شددت اللجنـة علـى الـدور املـستمر لفريـق اخلـرباء             )ط(
ــة،     ــشأته اللجنـ ــذي أنـ ــشرية الـ ــة البـ ــدليل التنميـ ــين بـ املعـ

سائل الناشـئة  وكلفته مبواصلة العمـل وإعـادة النظـر يف املـ         
  عن تقريرها األول؛

أعيد تنشيط الفريق االستشاري اإلحصائي بنـاء علـى توصـية فريـق           
  .اخلرباء التابع للجنة

ــه يف االلتقــاء بفريــق اخلــرباء ملناقــشة املــسائل     وأبــدى املكتــب رغبت
  .املتصلة باملنهجية وبالبيانات

  ١٤ الفقرة
      

  ٦احلاشية 

م املتحــدة اإلمنــائي طلبــت اللجنــة إىل برنــامج األمــ   )ي(
  :االضطالع مبا يلي

قُدِّم التقرير املطلوب يف الوقت احملـدد، وهـو التقريـر الـذي ذكـرت              
ــع شــواغل        ــه مبعاجلــة مجي ــب والتزام ــيت اختــذها املكت ــدابري ال ــه الت في

  .اللجنة

  ٣الفقرة 
  

تقـــدمي تقريـــر، يف غـــضون ثالثـــة أشـــهر، إىل   ‘١’  
  املقرر؛اللجنة عن القضايا اليت أثريت يف هذا 

    

وضــــع جـــــدول زمـــــين ملختلـــــف املراحـــــل    ‘٢’  
التحـــضريية لتقريـــر التنميـــة البـــشرية، وتوزيـــع هـــذا 
ــة أو    ــصائية الوطنيــ ــى املكاتــــب اإلحــ ــدول علــ اجلــ
وكــاالت التنــسيق الوطنيــة، حبيــث يــتم إبالغهــا عــن 
مصادر البيانـات اإلحـصائية واألسـاليب املـستخدمة         

ــشواغل احمل     ــن طــرق معاجلــة ال ــر، وع تملــة يف التقري
  وتسهيل حلها؛

زود املكتب مجيع املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة واللجـان االقـصادية          
اإلقليمية جبـدول زمـين يـبني مجيـع اخلطـوات الـيت تـؤدي إىل وضـع                  

  .٢٠١١الصيغة النهائية جلداول عام 
يتـــصل باإلنتـــاج  ول الـــزمين املعـــامل الرئيـــسية فيمـــا ويـــشمل اجلـــد

  .اضواالتصاالت واملشاورات واالستعر

  ١١الفقرة 
  
    

  ١٢الفقرة 

التشاور املسبق مع الدول األعضاء عند إعادة         ‘٣’  
ــة للمؤشــرات     ــات اإلحــصائية الالزم ــر يف البيان النظ

  املقرر استخدامها يف تقرير التنمية البشرية؛

راســل املكتــب مجيــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة إلبالغهــا بــشأن 
ل يف تقريـر    وان أجل اجلد  املؤشرات ومصادر البيانات املستخدمة م    

  .٢٠١١التنمية البشرية لعام 
  ).هـ(انظر أيضا اخلطوات املذكورة أعاله حتت الفقرة الفرعية 

  ١١الفقرة 
  
    

  ٢٥الفقرة 
وضع خطة للتواصل مـع املكاتـب اإلحـصائية           ‘٤’  

الوطنية بشأن استخدام البيانات الوطنية غري الرمسيـة        
ات وطنيـــة وكفايتـــها، يف حـــاالت عـــدم تـــوفر بيانـــ

  رمسية؛

أبلغ املكتب املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة يف البلـدان الـيت قـد حيـول                
فيهـا عــدم كفايـة البيانــات دون إدراجهــا يف تقريـر التنميــة البــشرية    

  . واقترح منهجيات للتقدير٢٠١١لعام 
  .يوليه/ متوز١وأرسلت إشعارات املتابعة يف 

ملكاتـب اإلحـصائية    وجرى تبادل مجيع تقديرات القيم الناقصة مع ا       
  .الوطنية بغية استعراضها

  ٢٥الفقرة 
  
    

  ٢٣الفقرة 
   ٢٧الفقرة 
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والتقى املكتـب بـرئيس املكتـب اإلحـصائي الـوطين لكوبـا لالتفـاق                 
على منـوذج لتقـدير سـعر حتويـل تعـادل القـوة الـشرائية فيمـا يتعلـق                   

  .بالدخل القومي اإلمجايل

  ٢٨ الفقرة

 


