
127 دليل القارئ

دليل القارئ

تقّدم اجلداول الإح�سائية الع�رشة الواردة يف التقرير 
البلدان  الب�رشية يف  التنمية  اأبعاد  اأبرز  ملحة عامة عن 
من  بالعديد  مقي�سة  البلدان،  وجمموعات  واملناطق 
الأدلة املركبة التي هي ح�سيلة  لتقديرات مكتب تقرير 
التنمية الب�رشية. وتت�سمن املالحظات الفنية من 1 اإىل 
4 تفا�سيل عن طرق ح�ساب الأدلة املركبة. والبيانات 
الواردة يف اجلداول هي البيانات التي توفرت ملكتب 
تقرير التنمية الب�رشية حتى 15 اأيار/مايو 2011 ما مل 

ي�رش اإىل خالف ذلك.
اأكرب عدد ممكن  ت�سمل  بيانات  وتت�سمن اجلداول 
 192 وعددها  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  البلدان  من 
بلدًا، وكذلك بيانات عن هونغ كونغ التي هي منطقة 
املحتلة.  الفل�سطينية  الأر�س  وعن  ال�سني  يف  اإدارية 
وتتوقف تغطية البلدان بدليل التنمية الب�رشية على توفر 
البيانات عن هذه البلدان. اأما البلدان التي مل تتوفر عنها 
بيانات وافية، اأو بقيت �سحتها مو�سع �سك فا�ستثنيت 
من ح�سابات دليل التنمية الب�رشية حر�سًا على م�سداقية 

الإح�ساءات الواردة يف تقرير التنمية الب�رشية.
والبلدان واملناطق مدرجة يف اجلداول بالرتتيب 
 .2011 لعام  الب�رشية  التنمية  دليل  ح�سب جمموعات 
اأما مفاتيح البلدان على الغالف الداخلي للتقرير فتبنّي 
دليل  وفق  ترتيبها  يقابله  الأبجدي  بالرتتيب  البلدان 

التنمية الب�رشية.
 وجميع املوؤ�رشات متوفرة على الإنرتنت بطرق 
http://hdr.:التايل املوقع  على  خمتلفة  عر�س 
باأداة  مزودة  وهي   .undp.org/en/statistics
ت�سمل خرائط  اإلكرتونية،  تفاعلية  للبحث، وبو�سائط 
العرو�س  بع�س  مع  الب�رشية  التنمية  اأدلة  جلميع 
اأي�سًا مواد و�سفية  الإنرتنت  املتحركة. وتتوفر على 
عن  فنية  وتفا�سيل  البلدان  عن  الوقائع  �سحف  مثل 
باللغة  متوفرة  املواد  وهذه  الأدلة.  ح�ساب  كيفية 

الإنكليزية وهي اأي�سًا متوفرة بالفرن�سية والإ�سبانية.

امل�شادر والتعاريف
مكتب تقرير التنمية الب�رشية هو م�ستخدم لالإح�ساءات 
عن  ال�سادرة  البيانات  على  يعتمد  لها.  منتجًا  ولي�س 

الوكالت الدولية ذات الخت�سا�س التي متلك املوارد 
الدولية وجتهيزها  البيانات  الالزمة جلمع  واخلربات 
توفر  عدم  حال  ويف  املحددة.  املوؤ�رشات  حول 
البيانات من امل�سادر الدولية املعهودة، ي�ستعني املكتب 

مب�سادر اأخرى ذات م�سداقية.
املوؤ�رشات  تعاريف  جدول  كل  اآخر  يف  وترد 
املدرجة  البيانات  جميع  منها  ا�ستقيت  التي  وامل�سادر 
يف  كاملة  امل�سادر  هذه  تفا�سيل  وترد  اجلدول.  يف 
املزيد  على  وللح�سول  الإح�سائية.  املراجع  قائمة 
ميكن  املوؤ�رشات،  عن  املف�سلة  الفنية  املعلومات  من 
التي  للوكالت  الإلكرتونية  املواقع  اإىل  الرجوع 
الو�سالت  عرب  الأ�سلية   الإح�ساءات  منها  ا�سُتمّدت 
http://hdr.undp.org/ التايل:  املوقع  املتاحة على 

.en/statistics

اأخرى  املقارنة بني فرتات زمنية واأعداد 
من التقرير

يف  البيانات  جمع  تتوىّل  التي  الدولية  الوكالت  تعمل 
بياناتها عامًا  �سل�سلة  اخت�سا�سها على حت�سني  جمالت 
تكون  لن  امل�ستمرة،  العملية  لهذه  ونتيجة  عام.  بعد 
التقرير، و�سمنها قيمة دليل  الواردة يف هذا  البيانات 
قابلة  الدليل  لهذا  البلدان وفقًا  الب�رشية وترتيب  التنمية 
الأعوام  تقارير  يف  وردت  التي  بالأرقام  للمقارنة 
ال�سابقة. ويبنّي اجلدول الإح�سائي 2 التطورات التي 
�سجلها دليل التنمية الب�رشية حم�سوبة على فرتات زمنية 
من خم�س �سنوات ممتدة من 1980 اإىل 2011 وذلك 

با�ستخدام بيانات معدة لهذا الغر�س.

الفوارق بني التقديرات الوطنية والدولية
على  الدولية  الوكالت  حتر�س  البيانات،  جمع  عند 
من�سقة  واإجراءات  موحدة  دولية  مبعايري  اللتزام 
البلدان.   بني  للمقارنة  قابلة  الوطنية  البيانات  جلعل 
ميكن  معنّي،  بلد  عن  البيانات  توفر  عدم  حال  ويف 
توفرت  تقديرات يف حال  الدولية  الوكالة  ت�سدر  اأن 
لديها املعلومات الالزمة لذلك. ويف بع�س احلالت، 
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البيانات  اأحدث  الدولية  البيانات  �سل�سلة  تت�سمن  ل  قد 
اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  العوامل  هذه  وجميع  الوطنية. 
والتقديرات  الوطنية  التقديرات  بني  كبرية  فوارق 

الدولية. 
هذه  الب�رشية  التنمية  تقرير  مكتب  يلحظ  وعندما 
الهيئات  ب�ساأنها  يراجع  اأن  على  يحر�س  الفوارق، 
الوطنية والدولية امل�سوؤولة عن جمع البيانات.  ويدعو 
الدولية  البيانات  نوعية  لتح�سني  با�ستمرار  املكتب 

ويدعم كل اجلهود التي ُتبذل لهذه الغاية. 

جمموعات البلدان واملجاميع الإح�شائية

للبلدان  العائدة  البيانات  اإىل  اإ�سافة  اجلداول  تت�سمن 
البلدان.   جمموعات  اإىل  عائدة  اإح�سائية  جماميع 
عدد  ح�سب  مرجحة  متو�سطات  هي  املجاميع  وهذه 
ال�سكان. ول يدرج املجموع العائد اإىل جمموعة بلدان 
املجموعة  بلدان  ن�سف  عن  بيانات  توفر  حال  يف  اإل 
على الأقل على اأن متثل هذه البيانات ثلثي عدد �سكان 
التي  البلدان  اإىل  املجاميع  تعود  ولذلك  املجموعة. 
تتوفر عنها بيانات فقط اإل يف حال الإ�سارة اإىل خالف 
ذلك. ويف بع�س احلالت تكون املجاميع من امل�سدر 
اإىل  ي�سار  متو�سطات مرجحة وعندئذ  ولي�س  الأ�سلي 

.T قيمتها باحلرف

الت�سنيف ح�سب التنمية الب�رشية
يف  الب�رشية  التنمية  م�ستوى  حيث  من  البلدان  توزع 
على  الب�رشية  التنمية  دليل  قيمة  ح�سب  اأرباع  اأربعة 
النحو التايل: الربع الأول للبلدان ذات التنمية الب�رشية 
التنمية  ذات  للبلدان  الثاين  والربع  جدًا،  املرتفعة 
التنمية  للبلدان ذات  الثالث  املرتفعة، والربع  الب�رشية 
الب�رشية املتو�سطة، والربع الرابع للبلدان ذات التنمية 
الب�رشية املنخف�سة. ومبا اأن التقرير ي�سمل 187 بلدًا، 
البلدان.  من  نف�سه  العدد  الأربع  املجموعات  ت�سم  ل 
التنمية  ذات  البلدان  جمموعات  من  كل  ت�سم  لذلك 
بلدًا،   47 واملتو�سطة  واملرتفعة  جدًا  املرتفعة  الب�رشية 
 46 املنخف�سة  الب�رشية  التنمية  ذات  البلدان  وجمموعة 

بلدًا.

جمموعات البلدان 
اإىل  ا�ستنادًا  مناطق  اإىل  العدد  هذا  يف  البلدان  توّزع 
للمناطق.   الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  ت�سنيف 
البلدان  اأقل  مثل  اأخرى  جمموعات  التقرير  وي�سمل 
منوًا والدول اجلزرية ال�سغرية النامية ح�سب ت�سنيف 
الأمم املتحدة. ويرد توزيع البلدان �سمن املناطق يف 

ملف املناطق.

مالحظات عن البلدان

وماكاو  كونغ  هونغ  ت�سمل  ل  ال�سني  عن  البيانات 
وت�سمل  ذلك.  اإىل  الإ�سارة  حال  يف  اإل  وتايوان 
البيانات عن ال�سودان تلك املتعّلقة باجلزء اجلنوبي من 
اأّنها  اإىل خالف ذلك، غري  الإ�سارة  اإل يف حال  البلد 
ترتكز يف الكثري من الأحيان على البيانات املجّمعة عن 

اجلزء ال�سمايل من البلد. 

الرموز 

اأن  تعني   2011-2005 يف  كما  العامني  بني  ال�رشطة 
اآخر �سنة تتوفر عنها بيانات خالل  اإىل  البيانات تعود 
الفرتة املحددة ما مل ُي�رش اإىل خالف ذلك. ومعدلت 
النمو هي املتو�سط ال�سنوي ملعّدلت النمو بني اأول �سنة 

واآخر �سنة من الفرتة املحددة. 
تعني   2011/2005 العامني  بني  املائلة  ال�رشطة 
متو�سط ال�سنوات املبينة اإل يف حال الإ�سارة اإىل خالف 

ذلك.
ترد يف اجلداول الرموز التالية: 

تعني اأن البيانات غري متوفرة  عالمة )..( 
اأو  جدًا  منخف�سة  القيمة  اأّن  تعني  عالمة )0( اأو )0.0( 

ل ت�ستحق الذكر    
تعني ل ينطبق عالمة )_( 
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