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القارئ دليل 
تت�سم��ن اجل��داول ال�سبعة ع�رش ع��ن م�ؤ�رشات 
التنمي��ة الب�رشي��ة تقييماً لإجن��ازات البلدان يف 
وذلك  الب�رشي��ة،  للتنمية  الرئي�سي��ة  الن�اح��ي 
ا�ستن��اداً اإىل العدي��د م��ن الأدل��ة املركبة التي 
هي نتيج��ة لتقدي��رات مكتب تقري��ر التنمية 
الب�رشية، و�سل�سلة من امل�ؤ�رشات اجلديدة املت�سلة 
بال�ستدام��ة والتمك��ن. وتت�سم��ن املالحظات 
الفني��ة من 1 اإىل 4 تفا�سي��ل عن طرق ح�ساب 
الأدل��ة املركب��ة، وفيما يل��ي عر���ض للم�سائل 

الرئي�سية املتعلقة بامل�ؤ�رشات.  

تت�سمن اجلداول بيانات ت�سمل حيثما اأمكن 
جمي��ع البلدان الأع�ساء يف الأمم املتحدة وعددها 
192 بل��داً، وكذل��ك بيانات عن ه�ن��غ ك�نغ التي 
ه��ي منطقة اإداري��ة يف ال�سن وع��ن الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة. والبلدان واملناطق مدرجة 
بالرتتيب ح�سب قيمة دليل التنمية الب�رشية لعام 
2010. اأما ت�سنيف البلدان على الغالف الداخلي 
للتقرير فيدرج البل��دان بالرتتيب الأبجدي يقابله 
ترتيبها وف��ق دليل التنمية الب�رشي��ة. والبيانات 
املدرج��ة يف اجل��داول هي ما ت�ف��ر ملكتب تقرير 
التنمي��ة الب�رشية حتى 15 اأيار/ماي� 2010 ما مل 

ي�رش اإىل خالف ذلك. 

وق��د اأ�سيفت �ستة ج��داول مل�ؤ�رشات جديدة 
تتناول التمكن، وال�ستدامة والتعر�ض للمخاطر، 
والأمن الب�رشي، ومفه�م رفاه الأفراد، ومقيا�ض الرفاه 
املدين واملجتمعي، والعمل الالئق. ويتناول جدولن 
البيئة امل�ؤاتية لتح�سن الرفاه، من حيث التدفقات 
املالي��ة ومن حي��ث البنية التحتي��ة لالقت�ساد.

وجمي��ع امل�ؤ���رشات مت�ف��رة عل��ى الإنرتنت 
بط��رق عر���ض خمتلف��ة. فه��ي معرو�سة يف 
ج��داول منف�سلة حمددة م�سبقاً وم��زودة باأداة 
للبحث متّكن امل�ستخدم��ن من ت�سميم جداول 
اإلكرتونية،  خا�سة به��م، وب��سائ��ط تفاعلي��ة 
ت�سم��ل خرائط جلمي��ع اأدلة التنمي��ة الب�رشية 
م��ع بع���ض العرو���ض املتحرك��ة.  وتت�فر على 
الإنرتن��ت اأي�س��اً م���اد و�سفية مث��ل �سحف 
ال�قائع عن البل��دان وتفا�سيل فنية عن كيفية 
ح�س��اب الأدل��ة.  وهذه امل���اد مت�ف��رة باللغة 

)http://hdr.undp.org/en/statistics( الإنكليزي��ة
)http://hdr.ndp.org/fr/statistiques( والفرن�سية
.)http://hdr.ndp.org/es/estadisticas( والأ�سبانية

امل�صادر والتعاريف
مكت��ب تقري��ر التنمية الب�رشية ه��� م�ستخدم 
لالإح�س��اءات ولي���ض منتجاً له��ا.  يعتمد على 
البيان��ات ال�سادرة ع��ن ال���كالت الدولية ذات 
الخت�سا�ض التي متلك امل�ارد واخلربات الالزمة جلمع 
البيانات الدولية وجتهيزها ح�ل امل�ؤ�رشات املحّددة. 
ويف حال عدم ت�فر البيانات من امل�سادر املعه�دة، 
ي�ستع��ن املكتب مب�سادر اأخ��رى ذات م�سداقية.  

وم�س��ادر جمي��ع البيان��ات امل�ستخدمة يف 
جداول امل�ؤ�رشات م�س��ار اإليها يف اآخر كل جدول.  
وتفا�سيل هذه امل�سادر ترد كاملة يف قائمة املراجع.  
واملالحظات املرفق��ة بامل�سادر ت��س��ح البيانات 
الأ�سلية امل�ستخدم��ة يف احل�سابات التي اأجراها 
مكتب التقرير. وترد تعاري��ف امل�ؤ�رشات الرئي�سية 
يف قائمة تعاريف امل�سطلحات الإح�سائية.  وترد 
معل�مات اإ�سافية يف املالحظات املدرجة يف اآخر 
كل جدول عند اللزوم.  وللح�س�ل على املزيد من 
املعل�مات الفنية املف�سلة ع��ن امل�ؤ�رشات، ميكن 
الرج�ع اإىل امل�اق��ع الإلكرتونية لل�كالت م�سدر 
الإح�ساءات عرب ال��س��الت املت�فرة على العن�ان 

.)http://hdr.undp.org/en/statistics( :التايل

نطاق دليل التنمية الب�صرية
يرتبط نط��اق دليل التنمي��ة الب�رشية مبدى ت�فر 
البيان��ات ع��ن البل��دان.  ولأغرا���ض املقارنة بن 
البل��دان، ي�ستند ح�ساب دلي��ل التنمية الب�رشية 
حيثما اأمكن اإىل بيان��ات م�ستقاة من ال�كالت 
الدولي��ة املخت�سة ومن اأي م�سادر اأخرى م�ث�قة 
ت�فرت عند اإعداد هذا التقرير.  غري اأن البيانات عن 
عدد من البلدان مل تك��ن مت�فرة لدى ال�كالت 
املخت�سة مل�ؤ�رش اأو اأكرث من امل�ؤ�رشات الأربعة التي 
يتكّ�ن منها دليل التنمية الب�رشية. ويف حال عدم 
ت�فر بيانات م�ث�ق��ة وتقديرات دقيقة، ا�ستثنيت 
البلدان حر�س��اً على م�سداقي��ة دليل التنمية 
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الب�رشي��ة وجمم�ع��ة الأدل��ة املدرج��ة يف تقرير 
التنمية الب�رشية )انظر الإطار 1(.

جرى ح�س��اب دليل التنمي��ة الب�رشية لعام 
2010 مل��ا جمم�عه 169 بلداً )168 بل��داً اأع�ساء 
يف الأمم املتحدة اإ�سافة اإىل ه�نغ ك�نغ(. ودخلت 
ميكرونيزي��ا جدول دليل التنمي��ة الب�رشية لأول 
مرة هذا العام، كما دخلت زمباب�اي جمدداً، فيما 
خرجت اإريرتي��ا، واأنتيغ�ا وبرب���دا، وتركمان�ستان، 
واجلبل الأ�س���د، وج�رجيا، ودوميني��كا، و�سام�ا، 
و�سانت فن�سنت وج��زر غرينادين، و�سانت كيت�ض 
ونيف���ض، و�سان��ت ل��سيا، و�سي�سي��ل، وغرينادا، 
بي�س��او، وفان�ات�،  وغيني��ا الإ�ست�ائية، وغينيا – 

وك�با، ولبنان.

املقارنة بني فرتات زمنية واأعداد اأخرى 
من التقرير

دلي��ل التنمية الب�رشي��ة ه� اأداة هام��ة لر�سد 
الجتاه��ات الط�يلة الأج��ل يف التنمية الب�رشية.  
ولت�سهي��ل حتليل ه��ذه الجتاه��ات واملقارنة بن 
البل��دان، يح�س��ب دليل التنمي��ة الب�رشية على 
فرتات من خم�سة اأع�ام خالل الفرتة 1980-2010.
والتقدي��رات الت��ي ترد يف اجل��دول 2، ت�ستند اإىل 
منهجية م�حدة )مف�ّسلة يف املالحظة الفنية 1(
با�ستخ��دام البيان��ات املت�فرة عند اإع��داد هذا 
التقري��ر.  ويف الف�سلن 2 و3 ا�ستخدمت طريقة 
اأخ��رى لقيا���ض دلي��ل التنمية الب�رشي��ة كانت 
نتيجتها دلي��ل التنمية الب�رشي��ة الهجن الذي 
يرتكز على امل�ؤ�رشات املت�فرة على مدى فرتة زمنية 

اأط�ل، وذلك لتحليل الجتاهات الط�يلة الأجل. 
وتعمل وكالت البيانات الدولية على حت�سن 
�سل�سلة بياناته��ا ب��سائل خمتلفة منها حتديث 
البيان��ات بانتظام. والتغي��ريات التي تدخل عاماً 
بعد ع��ام على قيمة دلي��ل التنمي��ة الب�رشية 
وترتيب��ه يف خمتلف اأعداد التقرير كثرياً ما تك�ن 
نتيج��ة لعملي��ة تنقيح البيان��ات ول تدل على 
تغ��رّي فعلي يف هذا البلد.  اإ�سافة اإىل ذلك، ميكن 
اأن ت�ؤدي تغ��رّيات طارئة يف تغطي��ة البلدان اإىل 
تغ��رّي يف ترتيب بلد معن ح�س��ب دليل التنمية 
الب�رشية. فرتتي��ب اأي بلد ميكن اأن يرتاجع بن عدد 
واآخر يليه م��ن التقرير، ولكن عندما يعاد ح�ساب 
دليل التنمية الب�رشية با�ستخدام بيانات منقحة 
وقابل��ة للمقارنة قد تظهر قيمة الدليل وترتيبه 
حت�ّسناً فعلياً.  ولالطالع على تفا�سيل الجتاهات، 

ميكن الرج�ع اإىل اجلدول الإح�سائي 2. 

معادل القوة ال�صرائية ودليل التنمية الب�صرية: حالة كوبا1الإطار

يح�سب ن�سيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل لأغرا�ض دليل التنمية الب�رشية 
�سب هذه البيانات با�ستخدام  ا�ستن��اداً اإىل بيانات من البنك الدويل )2009g(.  وحتحُ
عامل للتح�يل ي�سمح مبقارنة الأ�سعار بن البلدان.  وهذا العامل املعروف مبعادل 
الق���ة ال�رشائية �رشوري لتعديل الف�ارق يف قيمة ال��دولر بن البلدان.  والبلدان 
الت��ي ت�فرت لديها بيانات عن امل�ؤ�رشات الأخ��رى يف دليل التنمية الب�رشية ولي�ض 
ع��ن الدخل الق�مي الإجمايل هي: بالو، وجزر مار�سال، والعراق، وك�با. فبالو وجزر 
مار�سال وك�ب��ا ل ت�سارك يف برنام��ج املقارنات الدولية ال��ذي ي�ؤّمن التقديرات 
امل�ستخدم��ة ملعادل الق�ة ال�رشائية، والعراق يفتقر اإىل معل�مات وافية عن الناجت 

املحلي الإجمايل لل�سن�ات الع�رش الأخرية.

وا�ستخدمن��ا حالة ك�با كمث��ال لإظهار اخليارات وامل�س��اكل التي تن�ساأ من 
حماول��ة الت��سل اإىل تقدي��رات م�ث�قة عن ن�سيب الفرد م��ن الدخل الق�مي 
الإجم��ايل.  ومن اأكرث النحُهج ا�ستخداماً يف تقدير الدخل الق�مي الإجمايل، والتي 
يعتمدها مركز املقارنات الدولية للدخل والإنتاج والأ�سعار يف جامعة بن�سلفانيا 
)Heston، Summers and Aten 2009( ه� انحدار ي�ستند اإىل بيانات رواتب امل�ظفن 
املدني��ن الدولين التي حتّ�ل وفقاً ل�سعر ال���رشف الر�سمي.  لكن مبا اأن الأ�س�اق 
الت��ي يق�سدها الأجانب ل�رشاء ال�سلع واخلدمات هي عم�ماً منف�سلة عن �سائر 
القت�س��اد، قد ل تك�ن هذه البيان��ات دليالً كافياً على الأ�سع��ار التي يدفعها 
امل�اطن�ن يف ال�اقع.  ومركز املقارنات الدولية يعرتف بذلك في�سنف التقدير الذي 
يعتمده للن��اجت املحلي الإجمايل يف ك�با �سمن الفئ��ة "دال" )اأي يف الت�سنيف 
الأدن��ى(.  ويعتمد نهج اآخر يف تقدي��ر الدخل الق�مي الإجمايل با�ستخدام �سعر 
ال�رشف ال��ذي يتعامل به امل�اطن�ن العادي�ن يف ك�با ومعادل الق�ة ال�رشائية يف 
اقت�س��ادات ذات خ�سائ�ض مماثلة.  ولكن هذه الطريقة تخالف املبداأ القائم على 
اعتماد �سعر ال�رشف والأ�سعار املحلية املعرتف بها قان�نا لتح�يل املجاميع ال�طنية 
للبلد اإىل قيمة ميكن ا�ستخدامها للمقارنة على ال�سعيد الدويل. كذلك يعتمد 
نهج اآخر ل يطّبق فيه اأي معامل لت�سحيح معادل الق�ة ال�رشائية ل�سعر ال�رشف 
الر�سمي للبيزو�ض القابلة للتح�يل.  ولكّن هذين اخليارين يعطيان نتيجة تقديرية 
للدخل اأدنى بكث��ري مما يعطيه ت�سحيح معادل الق���ة ال�رشائية. والفارق الكبري 
يف تقدي��رات الدخل النا�سئ عن اعتماد هذه النحُه��ج املختلفة يظهر اأن ما من 
طريقة واحدة تكفي لإعطاء تقديرات دقيقة يف حال عدم ت�فر البيانات امل�ث�قة.

وبدع��م من منظمة الأمم املتحدة تعمل ك�با حالياً على مراجعة اإح�ساءاتها 
الدولية وحتديثها بهدف بناء قاعدة بيانات قابلة للمقارنة الدولية. وناأمل اأن تت�فر 
البيان��ات القابلة للمقارنة عن الدخ��ل الق�مي الإجمايل يف ك�با بحيث ت�سمح 
بح�ساب دليل التنمية الب�رشية لك�با واإجنازات هذا البلد يف الأبعاد الأخرى لدليل 
التنمية الب�رشية )ال�سحة والتعليم( التي هي م��س�ع عر�ض م��سع يف هذا التقرير.

.Heston، Summers and Aten 2009 :امل�سدر
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وقيمة دليل التنمية الب�رشية وترتيبه يف هذا 
التقرير غري قابلن للمقارنة مع تقديرات وردت يف 
اأعداد �سابقة. ولتك�ي��ن فكرة عن الجتاهات بن 
خمتلف الفرتات الزمنية، ميكن الرج�ع اإىل اجلدول 2.

الفوارق بني التقديرات الوطنية 
والدولية

عند جمع البيانات، ت�ستخ��دم ال�كالت الدولية 
معاي��ري دولية م�ح��دة واإج��راءات من�سقة جلعل 
البيانات ال�طني��ة قابلة للمقارنة ب��ن البلدان.  
ويف حال عدم ت�فر البيان��ات عن بلد معّن ميكن 
اأن ت�سدر ال�كالة الدولية تقديرات يف حال ت�فرت 
املعل�م��ات الالزمة لذلك. ويف حالت مماثلة، قد ل 
تت�سمن �سل�سلة البيانات الدولية اأحدث البيانات 
ال�طني��ة. وجميع هذه الع�امل ميكن اأن ت�ؤدي اإىل 
ف�ارق كبرية بن التقدي��رات ال�طنية والتقديرات 

الدولية. 

وعند ظه�ر ف�ارق يف البيانات، يجمع مكتب 
تقرير التنمية الب�رشية اجلهات ال�طنية والدولية 
امل�س�ؤول��ة ملعاجلة هذه الف�ارق.  وقد اأدى ذلك يف 
الكثري من احلالت اإىل حت�سن الإح�ساءات املت�فرة.  
ويعم��ل املكتب با�ستمرار م��ن اأجل حت�سن ت�فر 
البيان��ات الدولية ودعم اجله�د املبذولة لتح�سن 
ن�عي��ة البيانات ال�طنية. كما يعمل املكتب مع 
الهيئات ال�طنية وال�كالت الدولية على تقلي�ض 
الف�ارق وذلك باعتماد نهج منظم لتقدمي بيانات 

ذات ن�عية جيدة ور�سدها.

جمموعات البلدان واملجاميع الإح�صائية
تت�سم��ن اجل��داول اإ�ساف��ة اإىل البيان��ات على 
م�ست�ى البلدان جماميع اإح�سائية عديدة.  وهذه 
املجاميع ه��ي مت��سطات مرجح��ة ملجم�عات 
البلدان. ول يدرج املجم���ع العائد اإىل جمم�عة 
بل��دان اإل يف حال ت�فر بيان��ات عن ن�سف بلدان 
املجم�ع��ة على الأقل على اأن متثل هذه البيانات 
ثلث��ي امل�ؤ�رشات املطل�بة حل�س��اب مت��سط هذه 
املجم�ع��ة. ول يحُعن��ى مكت��ب تقري��ر التنمية 
الب�رشية ب�سد النق�ض يف البيانات لغر�ض تك�ين 
املجم�ع.  ولذلك تع�د املجاميع اإىل البلدان التي 
تت�فر عنها بيان��ات فقط اإل يف حال الإ�سارة اإىل 
خ��الف ذلك.  ويف بع�ض احل��الت تك�ن املجاميع 

من امل�سدر الأ�سل��ي ولي�ض مت��سطات مرجحة 
.T وعندئذ ي�سار اإىل قيمتها باحلرف

الت�صنيف ح�صب التنمية الب�صرية
كان ت�سني��ف التنمي��ة الب�رشي��ة يف املا�س��ي 
يرتك��ز على نقاط حمددة م�سبقاً لقيمة الدليل.  
حُ���زع البلدان يف اأرب��ع فئات من  ولهذا الع��ام. ت
حيث م�ست���ى التنمية الب�رشي��ة: مرتفعة جداً، 
ومرتفعة، ومت��سطة، ومنخف�سة يت�ساوى فيها 
عدد البلدان. ومبا اأن التقرير ي�سمل 169 بلداً ت�سم 
اإح��دى املجم�عات بلداً اإ�سافي��اً.  وقد اأدرج البلد 
الإ�سايف يف فئة التنمية الب�رشية املرتفعة جداً. 

املجموعات الإقليمية
تق�س��م البل��دان يف هذا الع��دد اإىل جمم�عتن 
رئي�سيت��ن، البل��دان املتقدمة والبل��دن النامية 
ا�ستن��اداً اإىل ت�سنيفها من حي��ث دليل التنمية 
الب�رشية، وي�سمل عدداً من املجم�عات الرئي�سية 
الأخرى مثل اأق��ل البلدان من���اً ح�سب ت�سنيف 
الأمم املتح��دة.  والبلدان املدرج��ة يف الفئة الأوىل 
والتي ت�سجل م�ست�ًى مرتفعاً جداً يف قيمة دليل 
التنمية الب�رشية هي جمم�عة البلدان املتقدمة 
اأم��ا البل��دان الأخرى فه��ي جمم�ع��ة البلدان 
النامي��ة. وجمم�عة البل��دان املتقدمة مق�سمة 
اإىل جمم�ع��ة بلدان منظمة التع��اون والتنمية 
يف املي��دان القت�سادي، والبلدان غري الأع�ساء يف 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي 
وت�سمل م�ناك� و�س��ان مارين� مع اأن قيمة دليل 
التنمية الب�رشية غري مت�ف��رة لهذه البلدان.  اأما 
جمم�ع��ة البل��دان النامية فه��ي مق�سمة اإىل 
جمم�ع��ة البل��دان العربية، وبلدان ���رشق اآ�سيا 
واملحيط الهادئ، وبلدان اأوروب��ا واآ�سيا ال��سطى، 
وبلدان اأمريكا الالتيني��ة والبحر الكاريبي، وبلدان 
جن���ب اآ�سيا، وبلدان جن���ب ال�سحراء الأفريقية 
الكربى، وفقاً للت�سنيفات التي تعتمدها املكاتب 
الإقليمي��ة لربنامج الأمم املتح��دة الإمنائي )اأنظر 

جمم�عات البلدان(.

مالحظات عن البلدان
ل ت�سمل البيانات عن ال�سن ه�نغ ك�نغ وماكاو 
وتاي�ان اإل يف حال الإ�سارة اإىل خالف ذلك.  وترتكز 
البيانات عن ال�س���دان اإىل البيانات املجّمعة عن 

اجلزء ال�سمايل من البلد. 
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الرموز 
ال�رشط��ة ب��ن العام��ن كم��ا يف 2005-2010 
تعن��ي اأن البيانات تع�د اإىل اآخر �سنة تت�فر عنها 
بيانات خالل الفرتة املحددة.  ومعدلت النم� هي 
املت��سطات ال�سن�ية ملعدلت النم� بن اأول �سنة 

واآخر �سنة من الفرتة املحددة. 

ال�رشطة املائلة بن العامن 2005/2010 تعني 
مت��سط ال�سن�ات املبينة اإل يف حال الإ�سارة اإىل 

خالف ذلك.  

ترد يف اجلداول الرم�ز التالية: 
عالمة )..(                     تعني اأن البيانات غري مت�فرة. 
عالم��ة )0( اأو )0،0(  تعني اأّن القيمة منخف�سة 

     جداً اأو ل ت�ستحق الذكر. 
عالمة )_(            تعني ل ينطبق.
عالمة )<(              تعني اأقل من. 

التنمية  لدليل  الأولية  البيانات  م�صادر 
الب�صرية

متو�صط العمر املتوقع عند الولدة
تقدي��رات مت��س��ط العمر املت�قع عن��د ال�لدة 
م�ستقاة م��ن اآفاق ال�س��كان يف العامل 2050-
1950: تنقي��ح 2008 )اإدارة ال�س���ؤون القت�سادية 
والجتماعي��ة التابعة لالأمم املتحدة، 2009d(، وه� 
امل�س��در الر�سم��ي يف الأمم املتح��دة للتقديرات 
والت�قعات ال�سكانية.  وه��ذه التقديرات تعّدها 
كل �سنت��ن �سعب��ة ال�س��كان يف اإدارة ال�س�ؤون 
القت�سادي��ة والجتماعية با�ستخدام بيانات من 
وتعدادات  ال�طني��ة  ال�سكان  اأنظمة ت�سجي��ل 

وم�س�ح ال�سكان. 

ت�سّنف اإدارة ال�س�ؤون القت�سادية والجتماعية 
التابعة لالأمم املتحدة )2009d( البلدان التي ينت�رش 
فيها فريو���ض نق�ض املناعة الب�رشية بن ال�سكان 
م��ن الفئات العمري��ة 49-15 بن�سبة 1 يف املائة 
اأو اأكرث خ��الل الف��رتة 2007-1980 باعتبارها يف 
فئة البلدان امل�سابة بهذا الفريو�ض. ويرتكز ت�قع 
مع��دل ال�فيات يف هذه البلدان على تتبع م�سار 
ال�باء وت�قع��ات م�سار تط��ّ�ر الإ�سابات �سن�ياً.  
كم��ا اإن البلدان التي بلغ فيه��ا معدل الإ�سابة 
اأق��ل م��ن 1 يف املائة وجتاوز ع��دد امل�سابن فيها
500,000 �سخ���ض اعتربت من البلدان امل�سابة يف 
عام 2007 )الحتاد الرو�سي والربازيل وال�سن والهند 

وال�ليات املتحدة الأمريكية(.  وهكذا ي�سبح عدد 
البلدان التي تعترب م�سابة بهذا الفريو�ض 58 بلداً. 

املتو�صط املتوقع ل�صنوات الدرا�صة
ي�ستخ��دم التقرير بيانات ع��ن املت��سط املت�قع 
ل�سن�ات الدرا�سة من معهد الي�ن�سك� لالإح�ساء.  
وترتكز التقدي��رات على معدل اللتحاق مبختلف 
مراح��ل التعلي��م ح�سب العمر وع��دد ال�سكان 
الذي��ن هم يف �س��ن الدرا�س��ة يف جميع مراحل 

التعليم. 

وينبغ��ي ت�خي احل��ذر يف املقارنة بن البلدان 
لأن ط���ل ال�سن��ة الدرا�سية ون�عي��ة التعليم 
يختلف��ان بن بل��د واآخر ولأن امل�ؤ���رش ل ياأخذ يف 
احل�سب��ان عامل الر�س�ب )فبع�ض البلدان تعتمد 
الرتفي��ع التلقائي عك�ض البع�ض الآخر(. وتختلف 
اأن�اع التعلي��م والتدريب املت�ا�سل والفئات التي 
ي�سملها كل ن�ع من اأن�اع التعليم بن بلد واآخر.  
ولذلك يجب تف�سري هذا امل�ؤ�رش، حيثما اأمكن، يف 
�سياق تكّمله م�ؤ�رشات اأخرى كمعدلت الر�س�ب 

وم�ؤ�رشات ن�عية التعليم.

متو�صط �صنوات الدرا�صة
نظ��راً اإىل عدم ت�فر بيانات من معهد الي�ن�سك� 
الدرا�سة،  لالإح�س��اء ع��ن مت��س��ط �سن���ات 
 Barro and Lee ي�ستخ��دم التقري��ر تقدي��رات
)2010( الت��ي ت�ستن��د اإىل تع��دادات ال�س��كان 
وم�س�ح الأ���رش املعي�سية الت��ي يت�ىل جتميعها 
معه��د الي�ن�سك� لالإح�ساء واملكتب الإح�سائي 
للجماعات الأوروبية وم�سادر اأخرى لتك�ن اأ�سا�ساً 
يف ح�س��اب التح�سيل العلم��ي ح�سب اجلن�ض 
والفئ��ة العمرية.  وهذه البيان��ات واردة يف �ست 
فئ��ات: ل تعليم نظام��ي، تعلي��م ابتدائي غري 
مكتمل، تعليم ابتدائ��ي مكتمل، ال�سف الأول 
م��ن املرحلة الثان�ية، ال�س��ف الثاين من املرحلة 
 Barro and الثان�ي��ة، التعليم العايل. وي�ستخدم
Lee معل�مات خا�سة بكل بلد ح�ل مدة الدرا�سة 

يف كل مرحلة حل�ساب التقديرات.

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل
بيانات ن�سيب الفرد من الدخل الق�مي الإجمايل 
م�ستمّدة من قاعدة بيانات البنك الدويل مل�ؤ�رشات 
التنمي��ة يف الع��امل )2010g(. ولأغرا�ض مقارنة 
م�ست�ي��ات املعي�سة بن البلدان، حت�سب البيانات 
على اأ�سا�ض معادل الق�ة ال�رشائية لإزالة الف�ارق 
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يف م�ست�يات الأ�سع��ار املحلية. وترتكز تقديرات 
الدخل الق�مي الإجمايل على بيانات الأ�سعار من 
حُّفذت يف  اآخر دورة لربنامج املقارنات الدولية التي ن
عام 2005 و�سملت 146 بلداً ومنطقة. وبالن�سبة 
اإىل اأك��رث من 20 بلداً غري م�سم�ل مب�س�ح برنامج 
املقارنات الدولية، ي�ستمد البنك الدويل التقديرات 
من انحدارات القيا�سات القت�سادية ويعتمد هذا 

التقرير على هذه التقديرات حيثما ت�فرت. 

بيانات قيا�س عدم امل�صاواة 

ت�ستن��د تقديرات عدم امل�ساواة يف ت�زيع مت��سط 

�سن�ات الدرا�سة والدخل اإىل اآخر امل�س�ح ال�طنية 
لالأ�رش املعي�سية املت�فرة يف ق�اعد البيانات الدولية: 
درا�سة لك�سمربغ للدخل ملنظمة التعاون والتنمية 
يف املي��دان القت�سادي، وم�س��ح الدخل والأح�ال 
املعي�سية يف الحتاد الأوروبي للمكتب الإح�سائي 
للجماعات الأوروبي��ة، وامل�سح املتع��دد امل�ؤ�رشات 
للمجم�ع��ات ملنظم��ة الأمم املتح��دة للطف�لة، 
وامل�سح ال�سحي والدميغ��رايف لل�كالة الأمريكية 
للتنمية الدولي��ة، وقاعدة البيانات الدولية لت�زيع 
الدخ��ل للبنك ال��دويل. وت�ستند تقدي��رات عدم 
امل�ساواة يف ت�زيع العمر املت�ّقع اإىل جداول ال�فيات 

ال�سادرة عن �سعبة ال�سكان يف الأمم املتحدة.
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