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 *املؤقت األعمال جدول من (ك) 4 البند
    للعلم: إحصاءات التنمية البشريةبنود 

 البشرية التنمية إحصاءات عن ياإلمنائ املتحدة األمم برنامج تقرير  
  

 العام األمني من مذكرة  
 

 بـنن  العـام  األمـني  يتشـر   ،1024/122 واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس ملقرر وفقا 
 إىل مـدعوة  واللجنـة  البشـرية   التنميـة  إحصـاءات  عـن  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقرير حييل

   التقرير ب علما اإلحاطة
 

 
 

 * E/CN.3/2015/1  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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 البشرية التنمية إحصاءات عن اإلمنائي املتحدة األمم برنامج تقرير  
 

 مقدمة - أوال 
 مسـتكملة  معلومـات  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  لربنامج التابع البشرية التنمية مكتب قدم - 2

ــة ومؤشـــرات البشرررري  التنميررر  تقريرررر بشـــنن ــة الـــدورات يف البشـــرية التنميـ ــي  ني احلاديـ  والـ
ــة ،(1000) ــي  ني واليانيـ ــة (،1002) والـ ــي  ني والياليـ ــعة (،1001) والـ ــي  ني والتاسـ  والـ
 (،1020) نيـــــــواألربع اديةـــــــــاحل الــدورات يف راــــــــومؤخ اإلحصــائية، للجــــــــنة (1002)

 )انظــــــــــــــر نةـــــــللج (1021) نيــــــواألربع يةـــــــــواليال (،1022) نيـــــــــــواألربع واليانيـــة
E/CN.3/2011/15 و E/CN.3/2012/17 ) عمـ   الصـدد  هـذا  يف متابعـة  مبيابـة  التقريـر  هذا ويعد 

   (E/2014/24 )انظر واألربعني اخلامسة دورهتا يف اللجنة بطلب
تقريررر  بإصــدار اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج التــابع البشــرية التنميــة مكتــب ويقــوم - 1

 العلمـاء  كبـار  مـع  جيريهـا  الـ   واملشـاورات  هبـا  يقـوم  الـ   األعمـال  إىل اسـتنادا  التنمي  البشرري  
 طـابع  ذو وهـو  التقريـر،  وينشر املصلحة  صاحبة اجلهات من وغريها التنمية جمال يف والعاملني
 خمتلفــا موضــوعا التقريــر يستقصــي عــام، كــل ويف  2220 عــام منــذ ســنوية بصــورة عــاملي،

 خ صـة  مبيابـة  يكـون  - إحصـائيا  مرفقـا  أيضـا  التقريـر  ويتضمن البشرية  التنمية مبيدان صلة ذا
 قياسـية  أرقـام  مخسـة  يف لبعضـها  موجز يرد ال و املتاحة، اإلحصاءات ألحدث وافية مواضيعية
التنميرر  تقريررر  أيضــا وينشــر واقتباســا  شــيوعا أكيرهــا البشــرية التنميــة دليــل يعــد الــ  مركبــة
 اإلنترنـت  شـبكة  علـ   البشـرية،  التنميـة  ؤشـرات مل وسـعة امل بياناتال قاعدة ذلك يف مبا ،البشري 
   (/http://hdr.undp.org) البشرية التنمية تقرير ملكتب الشبكي املوقع عل 
تقريرر التنمير    ’’ أن ،75/164 و 42/213 قراريهـا  يف ،العامـة  اجلمعيـة  أكـدت  وقد - 3

  ‘‘املتحــدة األمــم و ــائ  مــن رمسيــة و يقــة ولــيس ومتميــزة مســتقلة عمليــة نتــا  هــو البشررري 
 اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج التنفيــذي اجمللــس مقــرر يف ذلــك علــ  التنكيــد إعــادة وجــرت

ــة أقـــرت وقـــد (E/1994/35/Rev.1 )انظـــر 2224 حزيران/يونيـــ  20 املـــؤر  24/27  اللجنـ
 تقريرر التنمير  البشرري     وأن البيانـات  جلمـع  كيانـا  ليس اإلمنائي الربنامج بنن صراحة اإلحصائية

 نشـر    ويتـوىل  بإعـداد   تكليفـا  اإلمنـائي  الربنامج يصدر التحريرية يةالناح من مستقل تقرير هو
 تقريرر التنمير  البشرري     بـنن  (،E/2011/35 )انظـر  1022/21 مقـرر   يف ،التنفيـذي  اجمللس وأقر
    “لعاملا أحناء مجيع يف البشرية بالتنمية الوعي لزيادة هامة أداة” مييل
 تقريـر  مكتـب  يعتـرب  اإلحصـائي،  واملرفـ   املركبـة  القياسـية  األرقـام  بإنتـا   يتعل  وفيما - 4

 علـ   املكتـب  ويعتمد للبيانات  منتجا وليس واملؤشرات لإلحصاءات مستعمً  البشرية التنمية

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/15
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2011/15
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2012/17
http://undocs.org/ar/E/2014/24
http://hdr.undp.org/
http://undocs.org/ar/E/1994/35/Rev.1
http://undocs.org/ar/E/2011/35
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 جلمـع  تبواليـا  املكلفـة  الدولية واملنظمات األخرى املتحدة األمم كيانات من الواردة البيانات
   الدولية  واملعايري التعاريف إىل استنادا ونشرها وجتميعها منها، والتحق  البيانات

 مـن  500 مـن  أكيـر  هنـاك  سـنويا،  يصـدر  الـذي  تقريرر التنمير  البشرري     إىل وباإلضافة - 7
 عـام  منـذ  بلـدا  240 مـن  أكيـر  يف إصـدارها  مت الـ   اإلقليميـة  أو الوطنيـة  البشرية التنمية تقارير
 إقليميــة أو وطنيــة تقــارير أي بإصــدار يقــوم ال البشــرية التنميــة تقريــر مكتــب أن بيــد  2221
 إقليميـة  خـرباء  أفرقـة  تعـدها  التقـارير  فتلـك  التقـارير   هـذ   إصـدار  عـن  مسـؤوال  لـيس  أن  كما

 لربنــامج التابعــة اإلقليميــة أو احملليــة القطريــة املكاتــب مــن بــدعم األحيــان مــن كــيري يف ووطنيــة
   اإلمنائي  تحدةامل األمم
 اإلحصــائية اللجنــة يــزود البشــرية، التنميــة تقريــر مكتــب أعــد  الــذي التقريــر، وهــذا - 6

 الصـلة   ذات والعمليـات  واالتصـاالت،  البشـرية،  التنمية مبؤشرات يتعل  فيما احلالة عن مبوجز
 أجـل  مـن  اهبـ  القيـام  يـتم  الـ   األخـرى  والعمليـات  االتصاالت التقرير من الياين الفرع ويتناول
 وبيانـات  املنهجيـة  اليالث الفرع يتناول حني يف ،سنويا البشرية للتنمية املركبة املؤشرات إعداد
   البشرية  للتنمية املركبة ؤشراتامل
  

 الصلة ذات العمليات من وغريها االتصاالت -  انيا 
 الوطنية اإلحصائية املكاتب مع املباشر االتصال - ألف 

 مـع  اتصـال  وجـود  عل  ،1022 عام منذ يؤكد، البشرية التنمية رتقري مكتب فتئ ما - 5
 هـذ   حتسـني  أن أيضـا   بـت  قـد و كاملـة   بشـفافية  العمـل  إىل سـعيا  الوطنية اإلحصائية املكاتب

 سـيما  وال القلـ ،  مبعـث  للمجـاالت  الفعـال  للتصـدي  رئيسـيا  عـام   يعد املستمرة االتصاالت
 إىل رسـائل  بانتظـام  كتـب امل ويبعـث  الدوليـة   يانـات والب الوطنيـة  البيانـات  بـني  التضـار   أوج 

ــب ــة، اإلحصــائية املكات ــات الوطني ــة والبعي ــدى الدائم ــم ل  االقتصــادية واللجــان املتحــدة، األم
 الـ   الدوليـة  البيانات ومصادر الرئيسية باملؤشرات إلب غهم اجلزرية الدول وأمانات اإلقليمية،
 إرســال عــادة ويــتم املقــبلني  اإلحصــائي واملرفــ   تقريررر التنميرر  البشررري  يف اســتادامها ســيتم
 املتعلقـــة املهمـــة واملراحـــل التـــواري  أيضـــا تتضـــمن عـــام كـــل مـــن متوز/يوليـــ  يف رســـالة
    التقرير بإصدار

 الوطنيـة  اإلحصـائية  للمكاتـب  تـوفر  البيانـات  مبصـادر  شاملة قائمة الرسالة هبذ  وترف  - 2
 بـني  قـائم  تضـار   أي إىل املعنيـة  الدوليـة  املنظمـات  انتبـا   وتوجي  املؤشرات الستعراض فرصة
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 الســكان شــعبةو لإلحصــاء، اليونســكو معهــد امليــال، ســبيل )علــ  والدوليــة الوطنيــة البيانــات
   ذلك(  إىل وما املتحدة، باألمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون إلدارة التابعة
ــر مكتــب يبعــث ذلــك، إىل وباإلضــافة - 2 ــة تقري  إىل حمــددة برســالة أيضــا ةالبشــري التنمي

 الدوليـة  البيانات مقدمي من احلصول يتسن مل ال  األعضاء للدول الوطنية اإلحصائية املكاتب
 ويف األساســية  املؤشــرات مــن مؤشــر أي بشــنن عنــها كافيــة رمسيــة بيانــات علــ  الصــلة ذات

 بديلــة مصــادر واســتادام إجيــاد علــ  الوطنيــة الســلطات مــع كتــبامل تعــاون ،عديــدة حــاالت
   املوجودة  غري القيم استقراء أو
 

 واالجتماعات العمل وحلقات املشاورات - باء 
ــع  - 20 ــب يسـ ــر مكتـ ــة تقريـ ــرية التنميـ ــور إىل البشـ ــاءات حضـ ــة اللقـ ــة العامليـ  واإلقليميـ

 قيِّمــة فرصــا املناســبات هــذ  مــن مناســبة كــل أتاحــت وقــد منــتظم  أســا  علــ  لإلحصــائيني
   تعليقاهتم  والتما  الرمسيني باإلحصائيني ل لتقاء املكتب ملوظفي
 حبضــور البشــرية التنميــة تقريــر مكتــب يلتــزم :اإلقليميــة اإلحصــائية اللجــان )أ( 
 ؛اإلقليمية اإلحصائية اللجان اجتماعات من السنة يف واحد اجتماع
 إحصـاءات  عـن  قصـرية  عمـل  حلقـة  عـام  كـل  كتـب امل يـنظم  :العمل حلقات ) ( 
 أن مـن  الـرغم  وعلـ    اإلحصـائية  اللجنـة  اجتماعات انعقاد أ ناء مواز شاطكن البشرية، التنمية
 ،1022 عــام يف الناميــة الصــةرية اجلزريــة )الــدول بعينــها منطقــة علــ  تركــز عمــل حلقــة كــل
 ،1023 عــام يف العربيــة الــدولو ،1021 عــام يف الكــاريي البحــر منطقــةو ال تينيــة أمريكــاو
 الـدعوة  إلـيهم  توجـ   املنـدوبني  مجيـع  فـإن  (،1024 عـام  يف الكـربى  الصحراء جنو  أفريقياو

 ؛املناسبة هذ  حلضور
 مــن البشــرية التنميــة تقريــر مكتــب وســع :املواضــيعية اإلقليميــة املشــاورات ) ( 
 الينائيــة االجتماعــات عقــد خــ ل مــن ذلــك يف مبــا الوطنيــة، اإلحصــائية املكاتــب مــع تعاونــ 
 اإلقليمـي  املسـتوى  علـ   العمـل  حلقـات  مـن  عـدد  تنظيم ومت  املواضيعية اإلقليمية شاوراتوامل

 بشــنن املســتوى رفيعــة نــدوة آخرهــا كــان ،البشــرية بالتنميــة املتصــلة واملقــاييس املفــاهيم بشــنن
 اجلزائــر يف املعقــودة ،‘‘1027 عــام بعــد ملــا التنميــة خطــة ســيا  يف البشــرية التنميــة مفهــوم’’

 اجمللـس  مـع  باالشـتراك  نظمـت  والـ   ،1024  حزيران/يونيـ  22 إىل 2 من الفترة يف العاصمة
   أفريقيا  غر  بلدان من عديدة وفود وحبضور باجلزائر، واالجتماعي االقتصادي الوطين
 تنســي  جلنــة يف اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج البشــرية التنميــة تقريــر مكتــب ومييــل - 22

ــة ويف اإلحصــائية، األنشــطة ــار هيئ ــة يف اإلحصــائيني كب ــماأل منظوم ــ  املتحــدة م  أنشــئت ال
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 بتسـاري  املعين املستقل االستشاريني اخلرباء فري  يف اإلمنائي الربنامج املكتب ميل كما مؤخرا 
  (2)املستدامة التنمية ألغراض املعلومات  ورة
 

 ،البشـري  التقدم قيا  بشنن البشرية التنمية تقرير مكتب عقدها ال  املؤمترات - جيم 
1021-1024   

 قيـا   بشـنن  سـنوية  مـؤمترات  ،1021 عـام  منـذ  ،البشـرية  التنميـة  تقريـر  مكتب ظمين - 21
 البشـرية  التنميـة  لقيـا   القائمـة  املقـاييس  ملناقشـة  اجملـال  هـذا  يف اخلرباء كبار مع البشرية التنمية

 جمـال  يف املمارسات وأفضل املعار  لتبادل حمف  املؤمترات هذ  ووفرت حتسينها  وإمكانيات
 يتعلـ   فيمـا  البشـري  التقـدم  حتقيـ   لقيـا   النوعيـة  عاليـة  مقـاييس  واسـتحداث  داماسـتا  تعزيز

 خمتلـف  ملعاجلـة  منتـدى  مبيابـة  املؤمترات هذ  كانت كما االقتصادية  - االجتماعية السياساتب
    1020 عام يف طبقت ال  املنهجية يف التةيريات قبيل من متسقة، بصورة القضايا
ــا  ننبشــ األول املــؤمتر ويف - 23 ــورك يف املعقــود ،البشــري التقــدم قي  كــانون 16 يف نيوي

 يف تكمــن البشــرية التنميــة دليــل قــوة أن علــ  الــرأي يف املشــاركون اتفــ  ،1021 الياين/ينــاير
  ريـة  مناقشـة  إجـراء  إىل الدليل من احلالية النساة بشنن أ ريت ال  الشواغل وأفضت بساطت  
 املعقــد الطــابع تزايــد كــان إذا مــا حــول اآلراء( يف واضــ  بتوافــ  تكلــل مل )وإن باألفكــار
 مناقشـة  أيضـا  ومتـت  صـعوبة   أكيـر  أمـرا  املؤشـرات  استقراء عملية من جيعل احلالية للمؤشرات
   أخرى  مركبة مؤشرات

 بةـرض  ،(1)1023 آذار/مـار   7 و 4 يـومي  نيويورك يف املعقود ،الياين املؤمتر ونظم - 24
ــي ــو أساسـ ــتعراض هـ ــرات اسـ ــةامل املؤشـ ــة ركبـ ــة احلاليـ ــرية، للتنميـ ــا  البشـ ــار واستكشـ  أفكـ

 رسـم  يف اسـتادامها  وتعـزز  املؤشـرات  تلـك  منهجيـة  مـن  حتسن أن ميكن جديدة تعدي ت أو
 غـري  ورقـات  أربـع  بإعـداد  تكليفـا  املكتـب  أصـدر  ،املـؤمتر  هلـذا  التحضـري  إطار ويف السياسات 

 املركبـة  املؤشرات ألحد حتلي  ورقة كل وتناولت امليدان  هذا يف اخلرباء إعدادها يتوىل دورية
 وبعضـهم  - املـدعوون  اخلـرباء  أجراهـا  مناقشـات  واملقترحـات  االسـتنتاجات  وأعقبت األربعة 

 الدوليـة   واملنظمـات  األكادمييـة  األوسـاط  مـن  وآخـرون  ودوليـة،  وطنيـة  إحصـائية  مكاتـب  من
 بـول  وجـان  سـني،  رتيـا أما مـن  كـ   ضـم  املقترحـات  ملناقشـة  حلقـة  علـ   اليـاين  اليـوم  واشتمل
 فعاليــة علــ  املناقشــات وركــزت أوكــامبو  أنطونيــو وخوســي  ســتيةليتز، وجوزيــف فيتوســي،
 أبعـاد  مـع  املقـاييس  هذ  اتسا  ومدى مضافة قيمة من هلا ما وعل  واملقترحة، احلالية املقاييس

__________ 

  /www.undatarevolution.org/about-ieag/datarev-group-membersنظر ا (2) 
  http://hdr.undp.org/en/second-conference-measuring-human-progressل ط ع عل  املزيد يف هذا الصدد، انظر  (1) 

http://undocs.org/ar/www.undatarevolution.org/about-ieag/datarev-group-members/
http://undocs.org/ar/http:/hdr.undp.org/en/second-conference-measuring-human-progress
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 هـذا  إليـ   توصـل  الـذي  الرئيسـي  االسـتنتا   وكـان  هبـا   املتعلقة القدرات وإطار البشرية التنمية
ــؤمتر ــة املؤشــرات أن هــو امل ــي املركب ــة، بســيطة تكــون أن ينبة ــاء وينبةــي ومفهوم  عليهــا اإلبق
 وقـد  التقـدم   مسـار  تتبـع  يسـهل  حبيـث  سـنوات،  20 إىل 7 مـن  متتـد  أطـول،  لفتـرة  تةيري دون

ــة مؤشــرات حســا  يف هــذ  النقــا  حلقــة يف نوقشــت الــ  املقترحــات بعــ  نفــذت  التنمي
   التقرير  هذا من اليالث الفرع يف وصفها ويرد ،1024 ملعا البشرية
ــود البشـــري، تقـــدمال بقيـــا  املعـــين اليالـــث املـــؤمتر وضـــم - 27 ــومي نيويـــورك يف املعقـ  يـ
 ذلـك  يف مبـا  القطاعـات،  مـن  جمموعة من مشاركا 70 حنو ،(3)1024 آذار/مار  22 و 20

 التنميــة بقيــا  املتعلقــة ســائلامل مناقشــة أجــل مــن ومنتجوهــا، اإلحصــائية املؤشــرات مســتعملو
 تسـاعد  أن ميكـن  الـ   الكيفيـة  يف االجتمـاع  ونظر  1027 عام بعد ملا التنمية وإطار البشرية،

 مؤشــرات جملموعــة هبــا ميكــن الــ  الطريقــة تعزيــز علــ  والناشــئة اجلديــدة البيانــات مصــادر هبــا
 الرفـا   حتقي  مقاييس كانت إذا ما تستكشف وأن األساسية، القدرات تقيم أن البشرية التنمية
   هبا  املتعلقة واملقاييس املقبلة البشرية التنمية تقارير تفيد أن ميكن الذايت

 
 اإلحصائي االستشاري الفري  - دال 

 كبـار  مـن  مؤلفـة  بعضـوية  ،1022 عام يف اإلحصائي االستشاري الفري  تنشيط أعيد - 26
 واألوسـاط  الوطنيـة  اإلحصـائية  واملكاتـب  دوليـة ال املنظمـات  مـن  واحملللـني  اإلحصائيني، اخلرباء

 إعـداد  فريـ   إىل واملعلومـات  والتوجي  املشورة إسداء هو الفري  إنشاء من واهلد  األكادميية 
 ذلـك  يف مبـا  املركبـة،  للمؤشـرات  الشاملة املنهجية )أ( يلي: مبا يتعل  فيما تقرير التنمي  البشري 

 االحصـائية  واجلـودة  وامل ءمـة،  املفـاهيم،  صـ حية  ()  املفقودة؛ املؤشرات مناذ  استا ص
 بــاحملتوى املتعلقــة املســائل ) ( لتقريــر؛ل اإلحصــائي املرفــ  يف املقدمــة باملؤشــرات يتعلــ  فيمــا

 عـرض  طريقـة ) اإلنترنت عل  املعروض احملتوى إىل باإلضافة ،لتقرير التنمي  البشري  اإلحصائي
 األوســاط مــع الفعــال والتفاعــل باملشــاورات املتعلقــة لاملســائ )د( ؛(املرئــي وشــكلها البيانــات

ــب أي ،اإلحصــائية ــة، اإلحصــائية املكات ــات الوطني ــة اإلحصــائية والكيان ــم التابع  املتحــدة لألم
 املصـلحة،  صـاحبة  اإلحصـائية  اجلهـات  مـن  وسـواها  الدوليـة،  اإلحصـائية  الكيانات من وغريها
    لتقريرل اإلحصائي باحملتوى تتعل  حمددة ىأخر مسائل أي (ـ)ه احملتملني؛ البيانات ومقدمي

 1022 وامــــــــــاألع يف تماعاتـــــــــــاج اإلحصــــــــائي االســـــــتشاري الفريـــ  وعقـــد - 25
 وسـيعقد  بعـد   مـن  التـداول  طريـ   عـن  1023 عـام  اجتمـاع  عقـد  وقد  1023 و 1021 و

__________ 

-http://hdr.undp.org/en/content/third-conference-measuring ل طــ ع علــ  املزيــد يف هــذا الصــدد، انظــر      (3) 

human-progress  

http://undocs.org/ar/http:/hdr.undp.org/en/content/third-conference-measuring-human-progress
http://undocs.org/ar/http:/hdr.undp.org/en/content/third-conference-measuring-human-progress
http://undocs.org/ar/http:/hdr.undp.org/en/content/third-conference-measuring-human-progress
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  1027 ر/مـــار آذا يف األعضـــاء مـــن جديـــدة تشـــكيلة حبضـــور للفريـــ  املقبـــل االجتمـــاع
 االجتمــاع أعمــال ومــوجز للفريــ  املقبــل االجتمــاع أعمــال جــدول عــن اإلعــ ن وســيجري

   نترنت اإل عل 
  

 املؤشرات املركبة للتنمية البشرية العاملية، ومنهجيتها والبيانات املتعلقة هبا -  اليا 
 املنهجيةب املتعلقة املعلومات حتديث - ألف 

 للتنميـة  املركبـة  املؤشـرات  وتطـوير  وضـع  يف هبـا  االسترشـاد  مت ال  املبادئ أحد يتميل - 22
 البلـدان،  مـن  مهـم  لعـدد  بالنسـبة  أفضـل  بيانـات  تتـا   عندما املؤشرات هذ  حتديث يف البشرية
 االستعراضـات  إىل واستنادا القيا   وسبل املفاهيم ومعرفة فهم عل  حتسن يطرأ حينما وأيضا

 جــيم، -  انيـا  الفــرع )انظـر  القيـا   مــؤمترات يف طرحـت  الـ   اهلامــة والتوصـيات  واملناقشـات 
ــ   ــ  (،أع ــا وال ــ  طرحه ــاري الفري ــر االحصــائي االستش ــرع )انظ ــا الف ــ  ( ،دال -  اني  أع
  1024 لعــام لتقريررر التنميرر  البشررري  املركبــة املؤشــرات حســا  يف التةــيريات بعــ  أدخلــت
  (4)1024 لعام ر التنمي  البشري بتقري املتعلقة الفنية امل حظات يف ذلك تفاصيل وترد
 مقيـا   أسـا   عل  قياسية أرقام إىل املؤشرات حتويل البشرية مؤشر حسا  ويتطلب - 22
 مؤشـرات  حتويـل  اآلن وجيـري  صـحي    وواحـد  صـفر  بـني  و اويتـر  معينة وحدة إىل يستند ال

 القصـوى  مالقـي  كانـت  الساب ، ويف  ابتة  ودنيا قصوى معام ت استادام طري  عن العناصر
 تحـد   فقـد  ،مثَّ ومـن  البلدان، عرب م حظتها جترى ال  الفعلية القصوى للمعدالت وفقا حتدد
   الوقت  مر عل  البشرية التنمية مؤشر مقارنة قابلية من
 النحــو علــ  احلجــم متســاوية أربــاع أربعــة يف البلــدان تصــنيف مت ،1020 عــام ومنــذ - 10

 متوسـط،  بشـرية  تنميـة  مؤشـر  ذات وبلـدان  مـناف ،  يةبشـر  تنميـة  مؤشـر  ذات بلدان التايل:
 ويف جـدا   مرتفـع  بشـرية  تنميـة  مقيـا   تاذ وبلـدان  مرتفـع،  بشرية تنمية مقيا  ذات وبلدان

 القـيم  مـن  جمموعـة  إىل استنادا فئات أربع يف البلدان مجعت ،1024 لعام تقرير التنمي  البشري 
 علـ   اليابتـة  الفاصـل  اخلـط  قـيم  وحتـدد  البشـرية   ميـة التن مبؤشر يتعل  فيما زمنيا واحملددة اليابتة
 ملؤشـر  وفقـا  التصـنيف  شـنن  ومـن  العناصـر   مؤشـرات  بتوزيعـات  اخلاصة التوزيع أرباع أسا 
 وباملقارنـة  أسـهل  بصـورة  الـزمن  مـر  علـ   تقدمها مدى تتبع أن للبلدان يتي  أن البشرية التنمية
 األخرى  البلدان مع

__________ 

  http://hdr.undp.org/en/2014-report/downloadمتاحة عل  املوقع التايل:  (4) 

http://undocs.org/ar/http:/hdr.undp.org/en/2014-report/download
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 علـي  - البشـرية  املسـاواة  عـدم  معامل - املساواة بعدم يتعل  جديد مقيا  تطبي  ومت - 12
 أبعـاد  مـن     ـة  يف املساواة عدم متوسط عن املقيا  هذا ويعرب  1024 عام يف التجربة سبيل
 املسـاواة  عـدم  معامـل  ويقـدر  املعيشـة   ومسـتوى  ،والتعليم الصحة، وهي :البشرية التنمية دليل
 :األساسـية  التوزيعـات  إىل اسـتنادا  القياسـي  أتكنسـن  شـر ملؤ وفقـا  األبعـاد  هـذ   من بعد كل يف
 املتعلـ   والتوزيـع  العمريـة(،  اجلـداول  مـن  يسـتمد  )الذي املتوقع بالعمر املتعل  التوزيع قبيل من

ــع ،الراشــدين للســكان بالنســبة بالدراســة االلتحــا  بســنوات ــ  والتوزي ــدخل  املتعل  وهــذا بال
 البشرية  التنمية دليل قيم تعديل لةرض البلدان فتصني يف يستادم ولن بذات  قائم املقيا 
 إجنـازات  يف اجلنسـني  بـني  بالتفـاوت  يتعلـ   جديد مقيا  جتريي أسا  عل  طب  كما - 11

 مـن  كـل  بـني  تقـارن  نسـبة  املقيـا   هـذا  مييـل و  اجلنسـانية  التنميـة  مؤشـر  وهـو  ،البشرية التنمية
 إىل األقــر  البلــدان وحتتــل للــذكور  يةالبشــر التنميــة ومؤشــر لإلنــاث البشــرية التنميــة مؤشــر
   اجلنسانية  التنمية مؤشر يف األعل  املرتبة اجلنسني بني املساواة حتقي 
 عديـدة  بلـدان  وتقـوم  النطـا ،  واسـع  قبـوال  الفقـر  لقيـا   األبعـاد  املتعـدد  النـهج  حازو - 13

 واليقــايف  يواالقتصــاد االجتمــاعي واقعهــا يعكــس لكــي األبعــاد املتعــدد الفقــر مؤشــر بتعــديل
 طفيفــة تعــدي ت 1024 لعــام تقريررر التنميرر  البشررري  يف األبعــاد املتعــدد الفقــر مؤشــر ويشــمل
 املســنون منــها يعــاين الــ  احلرمــان أوجــ  )أ( التاليــة: العوامــل أد  بصــورة االعتبــار يف تنخــذ
 ســوء ) ( ،األطفــال وفيــات معــدالت أحــدث ) ( ،األطفــال مــن احملرومــة املعيشــية واألســر

 احملققـة  املكاسـب  )د( ،النمـو  وقـف  ميل مستدمية عواقب إىل يؤدي الذي األطفال عند لتةذيةا
 لتقـدير  املسـتادمة  الربامجو الريفية  املناط  يف املعيشية األسر فقر (ـ)ه ،املدرسي التحصيل يف

 ملكتـب  الشـبكي  املوقـع  علـ   إلكترونيـا  للتحميـل  متاحـة  وعناصـر   األبعـاد  املتعدد الفقر مؤشر
  (7)البشرية التنمية قريرت

 
   الرمسية اإلحصاءات استادام - باء 

 بشـنن  لإلحصـاء  اليونسـكو  معهـد  مـع  التعـاون  يف البشـرية  التنميـة  تقرير مكتب شرع - 14
 التقـديرات  اسـتادام  بشنن عنها عر ُأ ال  للشواغل إدراكا الدراسة سنوات متوسط حسا 
 قاعــدة اســتكمال لإلحصــاء اليونســكو معهــد اصــلويو البشــرية  التنميــة دليــل يف الرمسيــة غــري
 البلـدان  مـن  جديـدة  ببيانـات  الراشدين السكان لدى التعليمي التحصيل مبستوى املتعلقة بيانات 
 معهــد بــدأ ،1023 عــام ويف  (6)ســكانية تعــدادات مــن مــنخوذة جديــدة ببيانــات أفــادت الــ 

__________ 

 (7) http://hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmes  
  http://data.uis.unesco.orgميكن االط ع عل  قاعدة البيانات عل  املوقع التايل:  (6) 

http://undocs.org/ar/http:/hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmes
http://undocs.org/ar/http:/data.uis.unesco.org
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 سـنوات  متوسـط  من جديدة وعةجمم مستادما بيانات  قاعدة نطا  توسيع لإلحصاء اليونسكو
 ستتضـمن  ،1027 عـام  أوائـل  وحبلـول  فـنكير(   سـنة  17 سن )يف الراشدين للسكان الدراسة
 وبالنســبة الدراســة  ســنوات مبتوســط املتعلقــة التقــديرات مــن 700 مــن أكيــر البيانــات قاعــدة
 كتـب م فـإن  الدراسـة،  لسـنوات  متوسـطا  لإلحصـاء  اليونسـكو  معهد هلا حيسب مل ال  للبلدان
 املسـتكملة  يل و بـارو  بيانـات  قاعدة من إما املستمدة التقديرات يستادم البشرية التنمية تقرير
 االستقصــائية الدراســات أحــدث إىل تســتند الــ  التقــديرات أو ،(5)املدرســي التحصــيل بشــنن

 حــاالت يفو املؤشــرات  املتعــددة العنقوديــة االستقصــائية الدراســات أو والصــحية، الدميةرافيــة
 املتعلقـة  البيانات مستادما يل و بارو تقديرات بتحديث البشرية التنمية تقرير مكتب قام ليلةق

   لإلحصاء  اليونسكو معهد بيانات قاعدة من املستقاة التعليمي بالتحصيل
  

 ختامية م حظات - رابعا 
 مـن  العمـل  يف التفكري إعادة’’ هو 1027 لعام تقرير التنمي  البشري  موضوع سيكون - 17
 مباتلـف  العمـل  هبـذا  املتعلقة القضية عل  جديدة نظرة التقرير سيلقيو  ‘‘البشرية التنمية أجل
   البشرية  التنمية عدسة خ ل من وديناميات  أبعاد 
 للمجلـس  سـنوية  إحاطـات  و ـ ث  ا نـتني  بـني  ما البشرية التنمية تقرير مكتب جيريو - 16

 تقرير  كل إعداد بشنن التنفيذي
 

__________ 

 (5) www.barrolee.com  
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