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األنشطة غري املصنفة حسب اال: تنسيق مؤشرات التنمية 
 

تنسيق مؤشرات التنمية 
 

تقرير األمني العام 
 
 

موجز 

ُأعـد هـذا التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثانيـة والثالثـني(أ). ويتضمـن وصفــا للعمــل الــذي اضطلعــت بــه 

الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة دعمـا لتنفيـذ قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٢٧/٢٠٠٠ بشـأن املؤشـرات األساسـية يف سـياق متابعـة 

املؤمترات العاملية. ويركز التقرير بوجه خاص على اآلثار اإلحصائيـة املترتبـة علـى عمليـة متابعـة اإلعـالن بشـأن األلفيـة. ويتضمـن التقريـر وصفـا 

موجزا للعمل الذي ُأجنز من أجل حتديــد املؤشـرات الالزمـة لقيـاس �الشـراكة العامليـة ألغـراض التنميـة� ويقـترح جمـاالت العمـل ذات األولويـة 

للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وقد ترغب اللجنة يف التعليق على برنامج العمل واألولويات املقترحة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انظر، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠١، امللحق رقم ٤ (E/2001/24)، الفصل األول، اجلزء ألف.  (أ)

احملتويات 
الصفحة الفقرات  
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٣ ١-٥ أنشطة متابعة تنفيذ قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٢٧/٢٠٠٠  أوال -

٤ ٦-١٠ مؤشرات متابعة تنفيذ إعالن األلفية  ثانيا -

٥ ١١-١٥ برنامج العمل املقترح للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣  ثالثا -

٦ ١٦ نقاط للمناقشة  رابعا -

٧ األهداف اإلمنائية لأللفية   مرفق -
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أوال - أنشطة متابعة تنفيذ قرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي 
 ٢٧/٢٠٠٠

 

استرشدت الشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة يف السـنة املاضيـة يف جمـال املؤشـرات  - ١

اإلحصائيــة بقــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٢٧/٢٠٠٠ بشــأن املؤشــرات األساســية 

للتنفيذ واملتابعة املتكـاملني واملنسـقني للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم 

املتحدة على كافة الصعد. ويتنـاول القـرار املواضيـع العامـة األربعـة التاليـة: (أ) احلاجـة إىل بنـاء 

القـدرات اإلحصائيـة؛ (ب) االسـتعراض الفـين للمؤشـرات احلاليـة املتعلقـة بـاملؤمترات واجلـــهود 

الرامية إىل وضع عدد حمـدد منـها؛ (ج) احلاجـة إىل مـا يسـمى �وسـائل التنفيـذ� أو مؤشـرات 

�الشراكة العاملية ألغـراض التنميـة�؛ و (د) تعزيـز الربـط الشـبكي. وطلـب الـس إىل األمـني 

العام أن يقدم له تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٢. 

وستناقش مسألة بناء القدرات اإلحصائيـة بـالتفصيل يف إطـار البنـد ٦ مـن جـدول  - ٢

E و E/CN.3/2002/19). وفيمـا يتعلـق  /CN.3/2002/18 األعمال (انظر أيضـا

ــرات املتعلقـة بـاملؤمترات واجلـهود الراميـة إىل وضـع عـدد حمـدد منـها،  باالستعراض الفين للمؤش

ــة  دعمـت الشـعبة عمـل فريـق أصدقـاء الرئيـس الـذي أنشـأته اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثاني

والثالثني. ولكفالة حرية اسـتعمال البلـدان لإلحصـاءات، ومشـاركتها مت بـذل جـهد خـاص يف 

جمال االتصال طـوال كـامل الفـترة الـيت أجـرى خالهلـا أصدقـاء الرئيـس مشـاورات مكثفـة مـن 

أجـل إبـالغ املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة يف كـامل أحنـاء العـامل. ونتيجـة لذلـك، اشـــترك عــدد 

كبـري مـن اخلـرباء الوطنيـني يف خمتلـف اموعـــات الفرعيــة املواضيعيــة. ويــرد التقريــر النــهائي 

E، ويتضمــن عــــددا مـــن التوصيـــات  /CN.3/2002/26 ألصدقــاء الرئيــس يف الوثيقــة

احملددة. وقامت الشعبة بالتعاون الوثيــق مـع اخلـرباء القطريـني بـإعداد املواصفـات الفنيـة الدقيقـة 

للمؤشرات واليت ميكن االطالع عليها على املوقـع الشـبكي التـابع للشـعبة علـى العنـوان التـايل: 

 .http://esa.un.org/unsd/indicatorfoc/

وفيمـا يتعلـق مبؤشـرات �وسـائل التنفيـذ�، متثـل االهتمـام األساسـي للمجلــس يف  - ٣

توخـي ـج متـوازن يف رصـد التزامـات املؤمتـرات. ففـــي حــني الــتزمت البلــدان الناميــة ببــذل 

اجلـهود الضروريـة لتحقيـق أهـــداف التنميــة الدوليــة، الــتزمت البلــدان الصناعيــة بتهيئــة البيئــة 

ـــر هــذه املؤشــرات املتعلقــة  املالئمـة الضروريـة لذلـك. وأكـد الـس احلاجـة إىل مواصلـة تطوي

بالشـراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة وذلـك ـدف التوصـل يف املقـام األول إىل قيـــاس املســاعدة 

ــــر األجنـــيب، وشـــروط التجـــارة ونقـــل  اإلمنائيــة، وختفيــف عــبء الديــن، واالســتثمار املباش

التكنولوجيا. 

ومبسـاعدة خبـري استشـاري متكنـــت الشــعبة مــن إحــراز تقــدم يف العمــل املتعلــق  - ٤

مبؤشرات وسائل التنفيذ. وكان الغرض مـن االستشـارة حتليـل وثـائق مؤمتـرات األمـم املتحـدة، 

ــة للمؤمتـر الـدويل املعـين بتمويـل التنميـة الـذي سـيعقد يف آذار/مـارس  ال سيما الوثائق التحضريي

٢٠٠٢ يف املكسـيك، وبيـان أهـم وسـائل التنفيـذ ومـا يناسـبها مـن مؤشــرات كميــة، وحتديــد 

ـــك، جيــب دراســة نوعيــة املؤشــرات املتاحــة بشــأن  مـدى توافرهـا وأوجـه النقـص فيـها. كذل

املسـاعدة اإلمنائيـة، وختفيـف عـبء الديـــن إخل، عــن طريــق تقييمــها فنيــا. وســيتضمن التقريــر 

استشارة ائية لبعض التوصيات املتعلقـة باملؤشـرات ذات األولويـة واـاالت الـيت ميكـن القيـام 

ــــه النهائيـــة قبـــل اجتمـــاع اللجنـــة  فيــها بعمــل يف املســتقبل، والــذي ينبغــي وضعــه يف صيغت

اإلحصائية وإتاحته للجنة كوثيقة معلومات أساسية. 

وفيمـا يتعلـق بتعزيـز الربـط الشـــبكي، قــامت الشــعبة اإلحصائيــة حبملــة إعالميــة  - ٥

ـــة واإلقليميــة واملشــتركة بــني الوكــاالت لتوجيــه انتبــاه  نشـطة اسـتخدمت فيـها احملـافل الوطني

خـرباء اإلحصـاء إىل قـرار الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ٢٧/٢٠٠٠ وحشـــد التــأييد لعمــل 

أصدقــاء الرئيــس بشــأن املؤشــرات. ويف الــدورة اخلامســة والثالثــني للجنــــة الفرعيـــة املعنيـــة 

باألنشـــــــطة اإلحصائيـــــــة، املعقـــــــودة يف فيينـــــــا يف أيلـــــــول/ســـــــبتمرب ٢٠٠١ (انظـــــــــر 

E/CN.3/2002/29) جـرى تشـجيع الوكـاالت الشـقيقة لألمـم املتحـدة علـى املشـــاركة 

خبربا يف التقييم الفين علـى املوقـع الشـبكي التـابع للشـعبة اإلحصائيـة. وواصلـت أيضـا الشـعبة 

ــــارك يف اســـتعراض إلطـــار  شــراكتها مــع جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، كمــا أــا ستش

مؤشـرات التقييـم القطـري املشـــترك الــذي تســتخدمه صنــاديق وبرامــج األمــم املتحــدة علــى 

الصعيـد القطـري ألغـراض الربجمـة. واهلـدف مـن هـذا االسـتعراض هـو مواءمـة إطـار مؤشــرات 

ــة  التقييـم القطـري املشـترك واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة (انظـر ثانيـا أدنـاه) وتنـاول اخلـربة العملي

املكتسـبة مـن اسـتخدام هـذا اإلطـار علـى مـر الســـنتني املــاضيتني. ويتمثــل االهتمــام الرئيســي 

للشـعبة يف توثيـق املمارسـات اجليـدة يف جمـــال إشــراك النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة يف عمليــات 

التقييم القطري. 
 

ثانيا - مؤشرات متابعة تنفيذ إعالن األلفية 
 

اعتمـدت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا ٢/٥٥ إعـــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفيــة  - ٦

الـذي سـيحدد برنـامج األمـم املتحـدة يف السـنوات املقبلـة. ووقـع اإلعـــالن ١٤٥ رئيــس دولــة 

وحكومـة. ويف جمـال التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، مت تعيــني أهــداف حمــددة يف اــاالت 

الرئيسـية للسياسـة العامـة، مثـل هـدف القضـاء علـى الفقـر الـذي ينبغـي أن يتحقـق حبلـول عــام 
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٢٠١٥. وعالوة على ذلك، طلبت اجلمعيـة العامـة إجـراء تقييـم منتظـم للتقـدم الـذي حيـرز يف 

جمال تنفيذ أهداف إعالن األلفية. 

وسـتتعاون الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي  - ٧

ـــة يف إعــداد التقييمــات الكميــة بشــأن األهــداف  بصفتـه رئيـس جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائي

اإلمنائيـة الـيت يلـزم إدراجـها يف التقـــارير الســنوية للجمعيــة العامــة. وســتقدم الشــعبة األســاس 

اإلحصـــائي الـــالزم إلجـــراء اســـتعراض للعمليـــة العامليـــة، وستســـتخدم يف ذلـــــك املصــــادر 

ـــة األمــم املتحــدة  والتحليـالت اإلحصائيـة العامليـة مـن منظومـة األمـم املتحـدة. وسـتقوم جمموع

اإلمنائيـة عـن طريـق شـبكة األفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـــدة مبســاعدة البلــدان يف إعــداد 

التقارير الوطنية عن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف إعالن األلفية. 

ويف صيـف عـام ٢٠٠١، غطـى املكتـب التنفيـذي لألمـــني العــام اجتماعــا لفريــق  - ٨

خـرباء خمصـص يتكـــون مــن خــرباء مــن منظومــة األمــم املتحــدة، ومؤسســات بريتــون وودز 

ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي. وكـان هـدف هـذا االجتمـاع تنسـيق أهـداف 

إعالن األلفية مع أهداف التنمية الدوليــة الـيت روجـت هلـا سـابقا جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة 

ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي بالتعـاون الوثيـــق مــع مؤسســات بريتــون وودز 

ومنظومــة األمــم املتحــدة؛ والنظــــر يف املؤشـــرات ذات الصلـــة؛ وتـــأكيد املســـؤوليات علـــى 

الصعيدين العاملي والقطري عن الرصـد واإلبـالغ. وُأدرج اإلطـار الناشـئ عـن ذلـك واملتضمـن 

مثانيـة غايـات، و ١٨ هدفـا و ٤٨ مؤشـــرا - األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة (انظــر املرفــق) - يف 

ــــدة بشـــأن األلفيـــة  تقريــر األمــني العــام بشــأن الدليــل التفصيلــي لتنفيــذ إعــالن األمــم املتح

 .(A/56/362)

ـــا املنظمــات الدوليــة املســؤولة بتجميــع معظــم مؤشــرات األهــداف  وتقـوم حالي - ٩

اإلمنائيـة لأللفيـة بانتظـام. وتقـوم الشـــعبة حاليــا باســتعراض هــذه البيانــات ألغــراض االنتظــام 

واالتساق واملوثوقية. وأبقت أيضـا الشـعبة أصدقـاء الرئيـس علـى اطـالع علـى التطـورات فيمـا 

يتعلق بوجه خاص باملؤشـرات املقترحـة. وعلـى أثـر االسـتعراض، أدرج فريـق أصدقـاء الرئيـس 

معظم املؤشرات لكن ليس مجيعها يف املستويات من ١ إىل ٣ من أولوياته. 

والسـنة املؤشـر املعتمـدة ألغـــراض حتليــل االجتاهــات هــي ســنة ١٩٩٠. وجيــري  - ١٠

ــــــــــات املتاحـــــــــة يف قـــــــــاعدة البيانـــــــــات املشـــــــــتركة للشـــــــــعبة  إدراج مجيــــــــع البيان

ـــــاح للدوائــــر اإلحصائيــــة الوطنيــــة والدوليــــة  (http://unstats.un.org)، حيـــث تت

واحلكومات واجلمهور إمكانيـة الوصـول الكـامل إليـها. وتقـوم أيضـا الشـعبة عنـد جتميـع هـذه 

البيانات جبمع جمموعة كاملة مـن الوثـائق. وسـيطلب إىل مجيـع املكـاتب التعليـق علـى الصـدور 

الــدوري للمجموعــات املتعلقــة بـــاجلداول الزمنيـــة للرصـــد واإلبـــالغ، والوثـــائق املنهجيـــة، 

والدراســات املتوفــرة بشــأن تقييــم البيانــات إخل، وإتاحــة املعلومــات بشــــأا. ومطلـــوب إىل 

الوكــاالت الشــريكة التــأكد مــن أن البيانــات تســتند إىل مصــــدر وطـــين موثـــوق ومدعـــوم 

بالوثـائق. ويتوقـع أن يعـاجل اجتمـاع للخـرباء ســتعقده الشــعبة يف آذار/مــارس ٢٠٠٢ املســائل 

املتبقية املتعلقة باملفاهيم واملنهجية واملصادر. 
 

ثالثا - برنـامج العمـل املقـترح للشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحــدة 
للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

 

ـــق باملؤشــرات علــى  وسـريكز برنـامج العمـل املسـتقبلي املقـترح للشـعبة فيمـا يتعل - ١١

ـــرار  العنـاصر التاليـة: (أ) إعـداد تقريـر ومناقشـة الـس بشـأن املؤشـرات، مبـا يف ذلـك متابعـة ق

ـــس؛ (ج) مواصلــة الدعــم  ميكـن أن يتخـذه الـس؛ (ب) متابعـة توصيـات فريـق أصدقـاء الرئي

التقين لعملية مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ (د) التركـيز علـى بنـاء القـدرات اإلحصائيـة 

لدعم البلدان يف جمال جتميع املؤشرات الرئيسية. 

وفيما يتعلق بالدورة املوضوعية للمجلـس يف عـام ٢٠٠٢، سـتقوم الشـعبة بـإعداد  - ١٢

التقرير املطلوب بشأن تنفيـذ قـرار الـس ٢٧/٢٠٠٠. وسـتكون العنـاصر الرئيسـية يف التقريـر 

الـذي سـيقدم للمجلـس قـرارات اللجنـة اإلحصائيــة ال ســيما فيمــا يتعلــق بتوصيــات أصدقــاء 

الرئيس. 

وستسـتلزم توصيـات أصدقـــاء الرئيــس، بالصيغــة الــيت أقرــا اللجنــة حــىت اآلن،  - ١٣

إجـراء حتليـل لكيفيـة تنفيذهـا. وسـتقوم الشـعبة بـإعداد خطـة حتـدد فيـها اإلجـراءات واجلــهات 

الفاعلة واجلداول الزمنية. كمـا سـتقدم يف عـام ٢٠٠٣ تقريـرا إىل اللجنـة عـن التقـدم احملـرز يف 

التنفيذ. 

وستنسـق الشـعبة اجلـهود علـى مسـتوى منظومـة األمـم املتحـــدة مــن أجــل توفــري  - ١٤

ــرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وسييسـر ذلـك  قاعدة بيانات صلبة لتحليل التقدم احمل

احلـوار بـني اخلـرباء لتسـوية القضايـا املتبقيـة املتعلقـة باملنهجيـة. وألجـــل كفالــة الشــفافية ســيتم 

باسـتمرار اسـتكمال قـاعدة البيانـات املتعلقـة بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـــى املوقــع الشــبكي 

التـابع للشـعبة. ويف الواقـع، يقـترح االسـتعاضة عـن نشـرة مطبوعـة بشـأن املؤشـرات األساســـية 

كــانت مقــررة يف األصــل لفــــترة الســـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بالنشـــر اإللكـــتروين ملعلومـــات 

مستكملة عن املؤشرات على املوقع الشبكي التابع للشعبة. 
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ونظـرا ألن مناقشـة قائمـة العـدد احملـدد مـن املؤشـرات الرئيسـية توشـــك أن حتقــق  - ١٥

توافقـا يف اآلراء مؤقتـا علـى األقـل، ينبغـي توجيـه االنتبـاه إىل اجلـهود املشـتركة مـن أجـــل بنــاء 

ـــة الالزمــة لتجميــع هــذه املؤشــرات الرئيســية بــالفعل.  القـدرات اإلحصائيـة الوطنيـة الضروري

ـــع اخلــرباء  وسيسـتخدم املوقـع الشـبكي لقـاعدة البيانـات الـيت أعدـا الشـعبة بالتعـاون الوثيـق م

القطريني كمادة مرجعية فنية مفيدة. وكخطوة أوىل سـيلزم إجـراء حتقيـق دقيـق ألوجـه النقـص 

ـــار برناجمــها املتعلــق برابطــة أمــم  يف البيانـات ووسـائل تالفيـها. والشـعبة ملتزمـة بـالفعل يف إط

جنوب شرق آسيا بالتعاون مع بلـدان الرابطـة خـالل السـنة املقبلـة بشـأن إطـار مؤشـرات دون 

إقليمـي مشـترك. ويتوقـع أن تصـدر نشـرة يف ايـــة هــذا املشــروع تتضمــن حتليــال للخطــوات 

الضروريـة لتحسـني توفـر البيانـات يف املنطقـة الفرعيـة والـيت سـتكون الزمــة لوضــع املؤشــرات 

الرئيسية. وستواصل أيضا الشعبة شراكتها مــع جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة ودعمـها لبعـض 

عمليـات التقييـم القطـري الـيت تقـوم ـا األمـم املتحـدة وإسـداء املشـورة للجماعـة اإلمنائيـة عــن 

الكيفيـة الـيت ميكـن أن يـؤدي ـا حتليـل أوجـــه النقــص يف البيانــات إىل جتديــد جــهود األفرقــة 

القطرية التابعة لألمم املتحدة من أجل تعزيز القدرات اإلحصائية يف البلدان. 
 

رابعا - نقاط للمناقشة 
 

قـد ترغـب اللجنـة يف إبـداء تعليقـات علـى برنـامج عمـل الشـعبة املقـترح يف جمــال  - ١٦

املؤشرات. 
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مرفق 
 

األهداف اإلمنائية لأللفية* 
 
 

املؤشرات  الغايات واألهداف 

الغاية ١  – القضاء على الفقر املدقع واجلوع 
نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم  - ١

نسبة فجوة الفقر (حاالت الفقر × عمق الفقر)  - ٢

حصة أفقر مخيس من االستهالك الوطين  - ٣

ختفيض نسبة السكان الذين يقـل دخلـهم اليومـي عـن دوالر واحـد إىل النصـف يف الفـترة  اهلدف ١ -
ما بني ١٩٩٠ و ٢٠١٥ 

عدد األطفال ناقصي الوزن (الذي يقل عمرهم عن مخس سنوات)  - ٤

نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن الستهالك الطاقة الغذائية  - ٥

ختفيض نسبة السـكان الذيـن يعـانون مـن اجلـوع إىل النصـف يف الفـترة مـا بـني ١٩٩٠ و  اهلدف ٢ - 
 ٢٠١٥

الغاية ٢ -  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي 
صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  - ٦

نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الصف األول ويصلون إىل الصف اخلامس   - ٧

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سنة  - ٨

ـــة  كفالـة متكـن األطفـال يف كـل مكـان، سـواء الذكـور أو اإلنـاث منـهم، مـن إمتـام مرحل اهلدف ٣ - 
التعليم االبتدائي حبلول عام ٢٠١٥ 

الغاية ٣ -  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  - ٩

نسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمون بالقراءة والكتابة فيما بني سن ١٥ و ٢٤ سنة  -١٠

حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي  -١١

نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملانات الوطنية  -١٢

إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائـي والثـانوي ويفضـل أن يكـون ذلـك حبلـول  اهلدف ٤ - 
عام ٢٠٠٥، وبالنسبة جلميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز عام ٢٠١٥ 

الغاية ٤ -  ختفيض معدل وفيات األطفال 
معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  -١٣

معدل وفيات الرضع  -١٤

نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  -١٥

ختفيض معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة مبقـدار الثلثـني يف الفـترة مـا بـني ١٩٩٠  اهلدف ٥ - 
و ٢٠١٥ 

الغاية ٥ -  حتسني الصحة النفاسية 
معدل الوفيات النفاسية  -١٦

نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف موظفي صحة من ذوي املهارة  -١٧

ختفيض معدل الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أرباع يف الفترة مابني ١٩٩٠ و ٢٠١٥  اهلدف ٦ - 

الغاية ٦ -  مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض 

 
 

A، املرفق  صدرت سابقا بوصفها الوثيقة 56/326/ *
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املؤشرات  الغايات واألهداف 

انتشار فريوس نقص املناعة البشرية لـدى احلوامـل الالئـي تـتراوح أعمـارهن مـا بـني ١٥ و ٢٤ 
سنة 

معدل انتشار وسائل منع احلمل  -١٩

عدد األطفال امليتمني بسبب فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   -٢٠

وقـف انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـــدز حبلــول عــام ٢٠١٥ وبــدء احنســاره  اهلدف ٧ - 
اعتبارا من ذلك التاريخ 

معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة باملالريا  -٢١

نسبة السكان املقيمني يف املناطق املعرضة خلطر املالريا الذيـن يتخـذون تدابـري فعالـة للوقايـة مـن  -٢٢
املالريا وعالجها 

معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  -٢٣

عدد حاالت السل اليت اكتشفت ومت شفاؤها يف إطار نظام العالج لفترة قصرية حتت املراقبة  -٢٤

وقـف انتشـار املالريـا وغريهـا مـن األمـراض الرئيسـية حبلـول عـام ٢٠١٥ وبـدء احنســـاره  اهلدف ٨ - 
اعتبارا من ذلك التاريخ 

الغاية ٧ – كفالة االستدامة البيئية (أ) 
نسبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات  -٢٥

املنطقة األرضية احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيولوجي  -٢٦

النـاتج احمللـي اإلمجـايل املقـابل لكـل وحـــدة مســتخدمة مــن الطاقــة (كبديــل لكفــاءة اســتعمال  -٢٧
الطاقة) 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون (نصيب الفرد)  -٢٨

(باإلضافـة إىل رقمـني لتلـوث الغـــالف اجلــوي العــاملي: نفــاد طبقــة األوزون وتراكــم غــازات 
االحتباس احلراري عامليا) 

إدمـاج مبـادئ التنميـة املسـتدامة يف السياسـات والـربامج القطريـة واحنسـار فقـدان املـــوارد  اهلدف ٩ - 
البيئية 

نسبة األشخاص الذين ميكنهم بصورة مستدامة احلصول على مصدر حمسن للمياه  -٢٩ – ختفيـض نسـبة األشـخاص الذيـن ال ميكنـــهم احلصــول علــى ميــاه الشــرب املأمونــة إىل  اهلـدف ١٠ 
النصف حبلول عام ٢٠١٥ 

نسبة األشخاص الذين ميكنهم احلصول على صرف صحي حمسن  -٣٠

نسبة األشخاص الذين ميكنهم احلصول على حق مضمون يف حيازة مسكن  -٣١

(توزيع عدد من املؤشـرات املبينـة أعـاله مـا بـني احلضـر والريـف رمبـا تكـون لـه أمهيـة يف رصـد 
التحسينات اليت تطرأ على معيشة سكان األحياء الفقرية) 

اهلدف ١١ – حتقيق حتسني كبري حبلـول عـام ٢٠٢٠ ملعيشـة مـا ال يقـل عـن ١٠٠ مليـون مـن سـكان 
األحياء الفقرية 

الغاية ٨ – إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية (أ) 
[بعض املؤشرات املبينة أدناه سيجري رصـده بصـورة مسـتقلة بالنسـبة ألقـل البلـدان منـوا، وأفريقيـا، والبلـدان 

غري الساحلية، والدول النامية اجلزرية الصغرية] 

إلمنائية الرمسية 

صـايف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة كنسـبة مئويـة مـن الدخـــل القومــي اإلمجــايل للجــهات املاحنــة  -٣٢
للجنـة املسـاعدة اإلمنائيـة [أرقـام مسـتهدفة بنسـبة ٠.٧ يف املائـة علـى اإلمجـال ونسـبة ٠.١٥ يف 

املائة بالنسبة ألقل البلدان منوا] 

نسبة املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل اخلدمـات االجتماعيـة األساسـية (التعليـم األساسـي والرعايـة  -٣٣
الصحية األولية والتغذية واملياه املأمونة والصرف الصحي) 

– املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتـاح والتقيـد بـالقواعد والقابليـة للتنبـؤ بـه  اهلدف ١٢ 
وعدم التمييز 

يشمل التزاما بــاحلكم الرشـيد، والتنميـة، وختفيـف وطـأة الفقـر - علـى الصعيـد 
الوطين والصعيد العاملي 

– معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا  اهلدف ١٣ 

تشـمل قـدرة صـادرات أقـل البلـدان منـوا علـى الدخــول معفــاة مــن التعريفــات 
اجلمركية واخلضوع للحصـص؛ وبرناجمـا معـززا لتخفيـف عـبء الديـون الواقـع 
ـــدان الفقــرية املثقلــة بــالديون وإلغــاء الديــون الثنائيــة الرمسيــة وتقــدمي  علـى البل
املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة بصـورة أكـــثر ســخاء للبلــدان الــيت أعلنــت التزامــها 
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املؤشرات  الغايات واألهداف 

نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية غري املربوطة بقيود  -٣٤

النسبة املخصصة من املساعدة اإلمنائية للبيئة يف الدول النامية اجلزرية الصغرية  -٣٥

النسبة املخصصة من املساعدة اإلمنائية الرمسية لقطاع النقل يف البلدان غري الساحلية  -٣٦

ىل األسواق 

ـــا معفــاة مــن الرســوم  نسـبة الصـادرات (حسـب القيمـة وباسـتثناء األسـلحة) املسـموح بدخوهل -٣٧
واخلضوع لنظام احلصص 

متوســط التعريفــات اجلمركيــة واحلصــص املفروضــة علــى املنتجــات الزراعيــــة واملنســـوجات  -٣٨
وامللبوسات 

اإلعانـات الزراعيـة احملليـة وإعانـــات الصــادرات يف بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  -٣٩
االقتصادي 

نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرات التجارية  -٤٠

مل الديون 

النسبة امللغاة من الديون الثنائية الرمسية للبلدان الفقرية املثقلة بالديون  -٤١

تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع واخلدمات  -٤٢

نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة على سبيل ختيف عبء الديون  -٤٣

عدد البلدان اليت بلغت مرحلة اختاذ قرار بشـأن مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون ومرحلـة  -٤٤
االستيفاء 

بتخفيف وطأة الفقر 

– معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان غري الساحلية والدول النامية الصغرية اجلزرية   اهلدف ١٤ 

(عـن طريـق برنـامج العمـل للتنميـة املســـتدامة للــدول الناميــة الصغــرية اجلزريــة 
ونتائج الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة) 

ـــة باختــاذ تدابــري علــى املســتويني الوطــين  – املعاجلـة الشـاملة ملشـاكل ديـون البلـدان النامي اهلـدف ١٥ 
والدويل جلعل حتمل ديوا ممكنا يف املدى الطويل 

معدل البطالة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بني ١٥ و ٢٤ سنة  - ٤٥ – التعـاون مـع البلـدان الناميـة لوضـــع وتنفيــذ اســتراتيجيات تتيــح للشــباب عمــال الئقــا  اهلـدف ١٦ 
ومنتجا 

نسبة السكان الذين ميكنهم احلصول على العقاقري األساسية بأسعار ميسورة بشكل مستدام  -٤٦ – التعـاون مـــع شــركات املســتحضرات الصيدالنيــة إلتاحــة العقاقــري األساســية بأســعار  اهلـدف ١٧ 
ميسورة يف البلدان النامية 

عدد خطوط اهلاتف لكل ٠٠٠ ١ شخص  -٤٧

عدد احلواسيب الشخصية لكل ٠٠٠ ١ شخص  -٤٨

[سيبت يف حتديد مؤشرات أخرى] 

– التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحـة فوائـد التكنولوجيـات اجلديـدة، وخباصـة تكنولوجيـا  اهلدف ١٨ 
املعلومات واالتصال 

 

خيضع اختيار مؤشرات الغايتني ٧ و ٨ ملزيد من التدقيق.  (أ)

 


