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 )ز( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 
 البشرية التنميةبنود للعلم: إحصاءات 

   
 البشريةتقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي عن إحصاءات التنمية   

  
 مذكرة من األمني العام  

 
واملمارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210وفقاً ملقرر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   

العام أبن حييل إىل اللجنني اإلحصــــاتيني رقر ر ألرامم األمم املتحدة اإل ات  عن إحصــــاماب التنميني الب ــــر ني  
 تقر ر واللجنني مدعوة إىل اإلحاطني علما هبذا ال

 
  

 

 * E/CN.3/2020/1  

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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 تقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي عن إحصاءات التنمية البشرية  
 

 مقدمة - أوال 
قـــدم م تـــر رقر ر التنميـــني الب ـــــــــــــــر ـــني التـــاألرب لجامم األمم املتحـــدة اإل ـــات  )الجامم اإل ـــات (  - 1

ومؤشراب التنميني الب ر ني يف جوراب شّتى للىجنني اإلحصاتيني   رقر ر التنميني الب ر نيمعلوماب م ت ملني عن 
ا التقر ر على ســـبيل املتاألعني   و  قدىم هذ2015كان آخرها الدورة ال ـــاجســـني واألرألع   الت ع قدب يف عام 

 لطلر من اللجنني يف رلك الدورة 
اســـــــــتناجا إىل األعمال وامل ـــــــــاوراب الت رتم مرب كبار  رقر ر التنميني الب ـــــــــر نيو توىلى امل تر إعداج  - 2

العلمام وكبار املمارســــــــــــــ  يف عال التنميني ومرب ج.اب معنيني لخرا  و  ن ــــــــــــــر ذلك التقر ر العامل  الطاألرب 
  وهو  تناول يف كل سنني موضوعا خمتلفا من املواضيرب املتصلني مبجال التنميني 1990ت منذ عام أل  ل سنو 

ما ورام الدخل واملتوسط واحلاضر: لوجه ”هو  2019الب ر ني  فعلى سبيل املثال  كان موضوع إصدار عام 
ليل امل ــاتل   ســي ــتمر اســت  ــا  وح2020ويف إصــدار عام   “عدم امل ــاواة يف القرن احلاجت والع ــر ن

 ذاب األمهيني البالغني للتنميني الب ر ني امل تدامني 
و تضــــــمن كل إصــــــدار مرفقا إحصــــــاتيا هو مبثاألني اميرب مبوىإل مواضــــــيعياً ألحد  اإلحصــــــاماب  - 3

املتوافرة  وه  إحصــــاماب ت ن رلبيض ألعضــــ.ا يف ا ــــني مؤشــــراب مركىبني لشــــ.رها ولشــــيع.ا اســــتبداما 
 ر التقر ر ل ضا  مبا   مل قاعدة البيااب الضبمني ملؤشراب التنميني الب ر ني  جليل التنميني الب ر ني  و  ن هو
  (1)املوقرب ال ب   للم تر يف
  لن التقر ر نتـا  عمليـني م ـــــــــــــــتقلني 57/264و  49/123وقـد لكـدب اعمعيـني العـامـني  يف قرار .ـا  - 4

ومتميزة وليس وثيقـــني ر يـــني من ومت  األمم املتحـــدة  وكرر اكيـــد هـــذا املوق  اجمللس التنفيـــذت لجامم 
األمم املتحدة اإل ات  وصـــــــــــندود األمم املتحدة لل ـــــــــــ ان وم تر األمم املتحدة  دماب امل ـــــــــــار رب يف 

  ولقرىب اللجنني اإلحصـــاتيني صـــراحنًي ل ضـــا أبن الجامم اإل ات  ليس كياا متبصـــصـــا يف  رب 94/15 قراره
البيااب  ولن التقر ر من ـــــــور م ـــــــتقل حر رت  تم إعداجه ألت لي  من ألرامم األمم املتحدة اإل ات  الذت 

  أبن التقر ر تثل لجاة هامني إلذكام الوع  ابلتنميني 2011/12 توىلى ن ــــــــــــره  ولقر اجمللس التنفيذت  يف قراره 
 الب ر ني يف  يرب لحنام العامل 

وألغراض إعداج املؤشـــــــــــــراب املركىبني واملرف  اإلحصـــــــــــــات    قوم امل تر ألدور اع.ني امل ـــــــــــــتبدمني  - 5
لخرا  لإلحصاماب واملؤشراب  ال ألدور اع.ني املنتجني للبيااب  وهو  عتمد على أليااب رصدرها كيااب

اتألعني لألمم املتحدة ومنظماب جوليني لخرا م لفني ألوالتب عمرب البيااب والتحقى  من.ا واميع.ا ون رها 
 على املأل استناجا إىل التعار   واملعا ري الدوليني 

من رقار ر التنميني  800إنتا  لكثر من  1992وابإلضــــــــــــــافني إىل التقر ر ال ــــــــــــــنوت  جرا منذ عام  - 6
أللدا  أليد لن امل تر ليس ابع.ني املنتجني لو الطر  امل ؤول  140لو اإلقليميني يف لكثر من الب ر ني الوطنيني 

األحيان  يف هذا الصـــــــــــــــدج  ورتوىلى إنتا  هذه التقار ر لفرقني من ا جام اإلقليمي  والوطني   ويف كثري من
 قليم  ألدعم من م ارر الجامم اإل ات  القطر ني العاملني على الصعيد احملل  لو اإل

 
__________ 

  http://hdr.undp.org/enانظر  (1) 

https://undocs.org/ar/A/RES/49/123
https://undocs.org/ar/A/RES/49/123
https://undocs.org/ar/A/RES/49/123
https://undocs.org/ar/A/RES/49/123
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
https://undocs.org/ar/A/RES/57/264
https://undocs.org/ar/A/RES/94/15
https://undocs.org/ar/A/RES/94/15
https://undocs.org/ar/A/RES/94/15
https://undocs.org/ar/A/RES/94/15
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en
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 عمليات التواصل والعمليات األخرى ذات الصلة - اثنيا 
 التواصل املباشر مع املكاتب اإلحصائية الوطنية - ألف 

 ركىز امل تر على التواصـــــــــــــــل مرب امل ارر اإلحصـــــــــــــــاتيني الوطنيني من لجل معاعني اجملاالب املثرية  - 7
البيااب الوطنيني والدوليني  و قوم امل تر جورت ألتوجيه لل ـــــواغل ألفعاليني  وال ســـــيما م ـــــ لني التضـــــارإل أل  

رســـــالني خطيني إىل  يرب راســـــام امل ارر اإلحصـــــاتيني الوطنيني والبعثاب الداتمني لدا األمم املتحدة واللجان 
االقتصــــاج ني اإلقليميني ولمانت اعماعني ال ار بيني و اعني احمليط ا،اجذ  وذلك للتعر   ابملؤشــــراب الرتي ــــيني 

البيااب الدوليني الت ســت  ــتبدم يف اإلصــدار املقبل للتقر ر ومرفقه اإلحصــات   ورتضــمن الرســالني ومصــاجر 
ل ضـــــا التوار ا واطاب اإللاز الرتي ـــــيني فيما  تصـــــل ونتا  التقر ر  وقاتمني شـــــاملني مبصـــــاجر البيااب الت 

الوطنيني الفرصــــني الســــتعراض  ســــي  ــــتعان هبا يف اإلصــــدار املقبل  وهبذه الطر قني  رتاح للم ارر اإلحصــــاتيني
 املؤشراب ولفت انتباه املنظماب الدوليني املعنيني يف حال وجوج لت رضارإل أل  البيااب الوطنيني والدوليني 

 
 املشاورات وحلقات العمل واالجتماعات - ابء 

  ــــــعى امل تر ابنتظام حلضــــــور التجمىعاب اإلقليميني والعامليني لإلحصــــــاتي   و تي  كل من هذه  - 8
ناســباب فرصــني قيىمني للت ــاور مرب م ــؤو  اإلحصــام الر ي  والتماس آرات.م  وابإلضــافني إىل ذلك   نظم امل

امل تر حلقني عمل ســـــنو ني عن إحصـــــاماب التنميني الب ـــــر ني على هامإل جورة اللجنني اإلحصـــــاتيني  ور دعى 
ر اإلحصـــــــــــــاتيني  يرب الوفوج حلضـــــــــــــور حلقني العمل  وعاوة على ذلك  ارى ـــــــــــــرب نطاد التفاعل مرب امل ار

الوطنيني  مبا يف ذلك من خال روجيه الدعواب حلضور امل اوراب املواضيعيني اإلقليميني الت  ن ىق.ا امل تر 
ومن خال االجتماعاب الثناتيني  وع قدب حلقاب عمل ومؤمتراب على امل ــــتوا اإلقليم  أل ــــ ن مفاهيم 

يم جليل الفقر املتعدج األألعاج العامل  التنميني الب ـــــــــر ني وقياســـــــــاةا  وكان آخرها حلقني عمل عن ح ـــــــــاإل ق
  وحلقني عمل ع قدب أل ــــــ ن 2019ر ــــــر ن األول/لكتوألر  9إىل  7والوطين ع قدب يف هافاا يف الفرتة من 

  2019ر ر ن الثاين/نوفمج  7إىل  5جليل التنميني الب ر ني يف نيام  يف الفرتة من 
اإل ات  يف عنني رن ـــــــي  األن ـــــــطني اإلحصـــــــاتيني وعنني كبار وقد جلإل امل تر على متثيل الجامم  - 9

 ا جام اإلحصاتي  يف منظومني األمم املتحدة 
 و عقد امل تر جل ت إحاطني سنو ت  للمجلس التنفيذت أل  ن إعداج التقر ر  - 10
 

اجتماعات أفرقة اخلرباء بشأأأأأأأأأأأأدن قياش التقدم البشأأأأأأأأأأأري املعقودة   ف ة ما بني عامي  - جيم 
 2019و  2017

 ني ـــان/ عقد امل تر اجتماع فر   خجام أل ـــ ن قياس الفقر املتعدج األألعاج يف جامعني جني  يف - 11
  وضـــــــــــــــم االجتماع كبار ا جام يف عال الفقر املتعدج األألعاج  حيا غ طىيت جوانر املفاهيم 2017لألر ل 

ســــياد  ســــاب والتوعيني  وذلك يفوالقياســــاب واعوجة اإلحصــــاتيني واســــتبدام اإلحصــــاماب يف رقر ر ال ــــيا
البلدان الناميني والبلدان املتقدمني النمو  ونوق ـــــــــت من.جيني جليل الفقر املتعدج األألعاج ابســـــــــتفاضـــــــــني وجرا 

 النظر يف ف رة روسيرب املؤشر حبيا  قيىم لوجه احلرمان املتقاطعني يف البلدان املتقدمني النمو 
   خجام أل ــــــ ن إعاجة صــــــياغني قياســــــاب التنميني   عقد امل تر اجتماع فر 2018ويف آذار/مارس  - 12

الب ـــــر ني هبد  عرض ومناق ـــــني واقرتاح ال ـــــبل املم نني لتح ـــــ  املن.جياب احلاليني حبيا رظل املؤشـــــراب 
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صاحلني لرصد التقدم احملرز على صعيد التنميني الب ر ني  مرب ال ع  أل  ل خاص إىل رعز ز فاتدة املؤشراب 
خبريا حلضـــور  15  وج ع  2030رت يف إطار خطني التنميني امل ـــتدامني لعام يف املناق ـــاب ال ـــياســـاريني الت ا

االجتماع  واسـت.ل املناق ـاب سـوجهري آاند وسـتيفان كاسـن ومارر فلورابت  حيا قاموا ألعرض النتاتم 
  (2)الرتي يني واملقرتحاب املنبثقني عن ورقاةم االستعراضيني الت لعدىوها ألت لي  من امل تر

 
 ق االستشاري اإلحصائيالفري - دال 

  ورت ل  عضــو ني الفر   2019و  2018و  2017اجتمرب الفر   االســت ــارت اإلحصــات  يف لعوام  - 13
من إحصــــاتي  والل  منتم  إىل امل ارر اإلحصــــاتيني الدوليني والوطنيني واملؤســــ ــــاب األكاجتيني  وهم من 
كبار ا جام يف هذا اجملال  وألينما  تم اد د عضـــــــو ني الفر   جزتيا كل ســـــــنني  رلىت لهدا  الفر   رتمثل 

ب إىل فر   رقر ر التنميني الب ــــــــر ني فيما  تعل  ابملن.جيني العامني إ اال يف رقدمي امل ــــــــورة والتوجيه واالنطباعا
للمؤشــــراب املركىبني  مبا يف ذلك الصــــحني املفاهيميني للمؤشــــراب املعروضــــني يف املرف  اإلحصــــات  وامل ــــتبدمني 

التحلياب الرتي ـــــيني الوارجة يف التقر ر ومدا ماممني هذه املؤشـــــراب ومدا جوجةا اإلحصـــــاتيني  وقدم  يف
ل ضــا امل ــورة أل ــ ن احملتوا ال ــب   )عرض البيااب ومتثيل.ا البياين( وامل ــاتل املتعلقني ابمل ــاوراب  الفر  

 والتعاون الفعىال مرب األوساط اإلحصاتيني 
  

 املؤشرات املرّكبة للتنمية البشرية العاملية واملنهجية والبياانت ذات الصلة - اثلثا 
 حتديثات املنهجية - ألف 

الفرتة قيد االســــتعراض  مل در حد ا املن.جيني امل ــــتبدمني يف ح ــــاإل املؤشــــراب املركىبني  خال  - 14
 وذلك ابستثنام جليل الفقر املتعدج األألعاج 

وقد القى الن.م املتعدج األألعاج لقياس الفقر قبوال واســــــــــــــرب النطاد  حيا قامت عدة ح وماب  - 15
االقتصـــــــــــــــــاجت  - ع س معطيـــاب واقع.ـــا االجتمـــاع ألت يي  جليـــل الفقر املتعـــدج األألعـــاج ا ـــاص هبـــا لي

هبد  القيام  2018والثقايف  وجخل امل تر يف شــراكني مرب مباجرة لك ــفورج للفقر والتنميني الب ــر ني يف عام 
ألعمل م ـرتر لتح ـ  اإلطار املفاهيم  للدليل ومن.جيني رقد ر قيمه  وا اعتماج ألعا التغيرياب الطفيفني 

من حيا إر.ار لثر املعطياب األحد  على صـــــعد وفياب األطفال وســـــوم لتح ـــــ  جاللني ذلك املقياس 
رغذ ني األطفال الذت ررترر عليه عواقر م ــــــــــتدتني )التقزىم( وامل اســــــــــر املتحققني على صــــــــــعيد معدىالب 
االلتحـاد ابملـدارس االألتـداتيـني  وت ن رنز ـل الجامم امل ـــــــــــــــتبـدمـني لتقـد ر قيم الـدليـل وم وارـه من املوقرب 

  (3) ترال ب   للم
 

__________ 

 ,http://hdr.undp.org/en/content/recasting-human-development-measuresانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  (2) 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-and-indicators-critical-evaluation and 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indicators  
  http://hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmesانظر  (3) 
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 2020التحديثات املقررة للمنهجية لعام  - ابء 
ت عن.ا اجتماعاب لفرقني ضـــاســـتناجا إىل االســـتعراضـــاب النقد ني واملناق ـــاب والتوصـــياب الت متبى  - 16

ا جام والفر   االسـت ـارت اإلحصـات   سـينظر امل تر يف اقرتاح األت اراب لتطبيق.ا يف ح ـاإل املؤشـراب 
  وســـــــت ـــــــمل هذه االألت اراب حد ثاب لبارامرتاب الضـــــــبط احلجم  2020ب ـــــــر ني يف عام املركىبني للتنميني ال

حل ـــــــــــــاإل جليل التنميني الب ـــــــــــــر ني  وما   ـــــــــــــمى قاتم  املرمى )كنا ني عن القيم الت متثل حدوج النطاقاب 
 اني  امل ت.دفني(  ورمبا رنقي  فئاب التنميني الب ر ني  وسي نظر يف إجرام رنقيحاب وحد ثاب للمؤشر ن اعن

يف شـــــراكني ورعاون مرب الزمام  -مؤشـــــر التنميني اعن ـــــانيني ومؤشـــــر عدم امل ـــــاواة أل  اعن ـــــ   -احلالي  
 القاتم  على البيااب والبحو  يف هيئني األمم املتحدة للم اواة أل  اعن   ومت   املرلة 

ملناق ـــــــني كيفيني روســـــــيرب نطاد اإلطار احلا  لقياس التنميني  2020وســـــــيجتمرب فر   ا جام يف عام  - 17
الب ــــــر ني إلاتحني اجملال إلجرام رقييم ملدا قاألليني التقدم الب ــــــرت لاســــــتدامني على حنو لكثر صــــــراحني  وهو 

 قد  ولىد مقياسا جد دا للتنميني الب ر ني امل تدامني  ما
لجنني اإلحصــاتيني يف جورةا الثانيني وا م ــ  وســي ون امل تر نتنىا لو لريحت له الفرصــني ملوافاة ال - 18

 ألتقر ر عن التحد ثاب املدخلني على املن.جيني 
  

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه - رابعا 
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