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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٦ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب اال: املواءمة 
بني املؤشرات وإعـــداد التقاريــر عن التقدم 
 احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائيــة لأللفيـــة 

 حالة تقدمي التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية  
 مذكرة من األمني العام 

يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـة تقريـر برنـامج األمـــم املتحــدة 
اإلمنائي عن حالة تقدمي التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة. وحيـال هـذا التقريـر إىل 
اللجنـة وفقـا لطلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني(١). وتـرد مسـائل مطروحـــة 

للمناقشة يف الفقرات ١٠ و ١٢ و ١٦. 
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معلومات أساسية  أوال -
يف عام ٢٠٠٢، أصدر األمني العام تقريره السنوي األول عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ  - ١
إعـالن األلفيـة. وهـو يقـدم منظـورا عامليـا عـن حالـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، باالســـتناد إىل 
املؤشـرات املتفـق عليـها دوليـا واســـتخدام قواعــد البيانــات العامليــة واإلقليميــة املتاحــة داخــل 
منظومة األمم املتحدة. ويتسم الرصد العـاملي لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة باألمهيـة لإلبقـاء علـى 
مساءلة اجلهات الفاعلة يف هذا اـال عـن االلتزامـات املتفـق عليـها إال أنـه ال حيـدد بـالضرورة 
األولويات اإلمنائية أو يرصـد التقـدم احملـرز يف كـل بلـد علـى حـدة. وجيـب أن حيـدد كـل بلـد 

وينفذ أولوياته اخلاصة به يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وتعبر األهداف اإلمنائية لأللفية عن توافق اآلراء السياسي الذي مت التوصل إليه خـالل  - ٢
مؤمترات القمة العاملية واملؤمترات العاملية يف التسعينات، واليت تأكدت من جديد يف مؤمتر قمـة 
األلفية، املعقود يف عام ٢٠٠٠. وهـي ال متثـل أهدافـا طموحـة أو عمليـة بـالقدر نفسـه جلميـع 
البلدان. ولكي تصبح األهداف اإلمنائية لأللفية ذات أمهية على الصعيـد الوطـين، يلـزم تكييـف 

األهداف كي تعكس الظروف واألولويات اإلمنائية الوطنية. 
ولكي تقوم األمم املتحدة بدورها يف �تسجيل� األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و �إدارة  - ٣
محالا� على الصعيد القطري، يعزز برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ويدعـم إعـداد السـلطات 
ـــة  الوطنيـة ودون الوطنيـة تقـارير األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بالتنسـيق الوثيـق جـدا مـع اموع
اإلمنائية لألمم املتحدة. وتشكل التقارير القطرية عن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وسـيلة لإلبقـاء 
علـى التركـيز الوطـين علـى أولويـات التنميـة املتفـق عليـها وإبقـاء اجلماهـري علـى علــم بــالتقدم 
احملرز، وتعزيز النقاش واحلوار، وبدء اختــاذ إجـراءات لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املكيفـة 
خصيصا يف كل بلد. كما توفّر التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية منطلقا لتحسـني 
التنسـيق بـني املـاحنني حـول أولويـات حمـددة علـى الصعيـد الوطـين. ويف تشـرين األول/أكتوبــر 
٢٠٠١، أصـدرت اموعــــة اإلمنائيــــة لألمـم املتحـدة مذكـرة إرشـادية عـن �إعـداد التقــارير 
عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الصعيـد القطــري� (متاحــة أيضــا علــى املوقــع الشــبكي 

 .(www.undg.org
 

التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية  ثانيا -
أصدرت ١٧ بلدا حىت اآلن تقاريرها، وهي: أرمينيا، ألبانيـا، بولنـدا، بوليفيـا، تشـاد،  - ٤
مجهورية ترتانيا املتحدة، السنغال، غواتيماال، فييت نـام، كازاخسـتان، الكامـريون، كمبوديـا، 
مدغشـقر، اململكـة العربيـة السـعودية، موريشـيوس، موزامبيـق، نيبـال (متاحـة أيضـــا يف املوقــع 
الشـبكي www.undg.org واملوقـع www.undp.org). وجيـري إعـــداد حــوايل ٥٠ تقريــرا آخــر 
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(انظر املرفق). ومن املخطط أن ينتـج كـل بلـد مـن البلـدان الناميـة أو البلـدان الـيت متـر مبرحلـة 
انتقال تقريرا قطريا واحدا على األقل عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة حبلـول ايـة عـام ٢٠٠٤، 
يف وقت يتيح إجراء استعراض األمني العام الشـامل للتقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية يف عام ٢٠٠٥. 
وتساعد التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية على قياس املؤشـرات، وحتديـد  - ٥
اإلجنـازات الوطنيـة، ومواجهـة التحديـات والعقبـات. وهـي تشـكل وسـائل لتحويـل األهــداف 
العاملية إىل أهداف متفق عليها وطنيا توازن بني الطموح والواقع. وليس من املرجــح أن تـؤدي 
ــه  األهـداف فائقـة الطمـوح إىل اختـاذ إجـراءات بـل سـتزيد مـن الشـكوك والسـلبية، يف حـني أن
ال يرجح أن تساعد األهداف اليت ال تتسـم بـالتحدي علـى تعبئـة املـوارد أو تعزيـز إصالحـات 
السياسات املواتية للفقراء. وتشكل األهداف احملددة وطنيا اليت تعكس الظـروف احملليـة سـبيال 

للموازنة بني الطموح والنواحي العملية ولبناء ائتالف كبري من أجل العمل.  
وينبغي أن يتيح إعداد التقارير عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة الفرصـة مـن أجـل تعزيـز  - ٦
ـــة عــن األهــداف  التبـين الوطـين ألهـداف حمـددة جيـدا ومهمـة. وقـد أعـدت أول تقـارير قطري
اإلمنائية لأللفية وصدرت من جانب فريق األمم املتحدة القطري. وقد نشـرت تقـارير أحـدث 
باالشـتراك بـني احلكومـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري. ويتمثـل اهلـدف يف إشـراك منظمــات 
اتمع املدين واألوسـاط األكادمييـة يف التقـارير عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت سـتقدم يف 
املستقبل. وقد تضمنت أول تقارير قطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية إبالغا آليـا إىل حـد مـا 
عن األهداف العاملية. ومت تكييف التقارير األحدث عن األهداف حسب ما هو مـهم وواقعـي 

نظرا للظروف احمللية ومع مراعاة االجتاهات احلديثة.  
وال ميكن حتديد األهـداف املكيفـة إال عـن طريـق عمليـة شـاملة مـن التشـاور واحلـوار  - ٧
داخـل البلـد. وميكـن أن تسـاهم األمـم املتحـدة يف هـذه العمليـة بطريقـني: باملســاعدة يف يئــة 
اـال مـن أجـل إجـراء هـذه املشـاورات السياسـية فيمـا بـني اجلـهات الفاعلـة الرئيســـية، وعــن 
طريـق توفـري معلومـات أساسـية كـي تشـارك مجيـع اجلـــهات الفاعلــة علــى طاولــة املناقشــات 

بصورة مفيدة يف النقاش من أجل حتديد األهداف اإلمنائية املكيفة لأللفية.  
وينبغي أن تكون التقارير عن األهداف اإلمنائية لأللفية موجزة وشيقة وسـهلة القـراءة  - ٨
وغري تقنية. وينبغي أن تتضمن رسائل واضحـة، باسـتخدام إيضاحـات بيانيـة بسـيطة وخرائـط 
ملونة. وينبغي أن تصدر باللغة (باللغات) احمللية وليس فقط باالنكليزية. وليست التقـارير عـن 
األهداف اإلمنائية لأللفية موضعا إلجراء حتليل متعمـق أو تقـدمي توجـهات حمـددة للسياسـات، 
وإمنا هي تعرب عن املستوى الراهن واالجتاه احلديث من أجل كل هدف من األهـداف اإلمنائيـة 
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لأللفية. ويتمثل الغرض الرئيسي منها يف إبالغ اجلماهري علـى نطـاق أوسـع حبالـة مـا يقـوم بـه 
البلـد واألقـاليم واملنـاطق، واموعـات االقتصاديـة االجتماعيـة واإلثنيـة أو اجلنســـانية املختلفــة 
فيما يتعلق باألهداف املتفق عليها. ومن شأن تعميم هذه التقارير وتقامسها علـى نطـاق واسـع 
داخل البلد، أن يساعد على بناء دوائر أقوى تناصر هذه األهداف النبيلـة. ومـن املرجـح أيضـا 

أن تعزز اختاذ إجراءات مجاعية لتضييق الفجوات املتبقية والتقريب بني الفوارق داخل البلد. 
وينبغــي أن تســتند التقــارير القطريــة عــن األهــــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة إىل البيانـــات  - ٩
والتحليالت املوجودة، الواردة يف وثائق مثل خطط التنمية الوطنية، وورقات استراتيجية احلـد 
من الفقر، والتقـارير الوطنيـة عـن التنميـة البشـرية، والتقييمـات القطريـة املشـتركة. وينبغـي أال 

تنشئ التقارير عن األهداف اإلمنائية لأللفية عملية موازية جلمع البيانات وحتليلها.  
 

اختيار املؤشرات  ثالثا -
يتوقـف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة علــى اعتمــاد سياســات وطنيــة تتســق مــع  - ١٠
األهـداف املتفـق عليـها يف إطـار مـا يصبـو إليـه إعـالن األلفيـــة. ويســتند اإلبــالغ العــاملي عــن 
األهداف اإلمنائية لأللفية إىل ٤٨ مؤشرا اتفق عليها على الصعيد الدويل متثـل أفضـل اسـتخدام 
ملصـادر البيانـات الـيت تتحقـق منظمـات دوليـة متخصصـة مـن صحتـها. وقـــد يلــزم، يف بعــض 
ـــن إحــراز التقــدم علــى الصعيــد  احلـاالت، اسـتكمال و/أو تطويـع اختيـار بعـض املؤشـرات ع
الوطين كي تعكس األولويات الوطنية ومـدى توفـر البيانـات. وميكـن أن يشـمل رصـد هـدف 
التعليـم، علـى ســـبيل املثــال، مؤشــرات عــن نوعيــة التعليــم والنســبة املئويــة لألطفــال الذيــن 
يسـتكملون التعليـم بـاملدارس األوليـة إىل جـانب املؤشـــرات املتفــق عليــها لألهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيـة املتعلقـة بالنسـبة اخلالصـة لاللتحـاق بـاملدارس والتناسـب بـــني التالميــذ الذيــن يبــدأون 

الصف األول مع من يصلون إىل الصف اخلامس. 
وينبغي التعبري عن األهداف املتفق عليها وطنيا يف اختيار املؤشرات ذات األمهية علـى  - ١١
الصعيـد الوطـين لرصـد التقـدم احملـرز، وينبغـي أن تتسـق هـذه املؤشـرات مـع سياسـات التنميـــة 
الوطنية. وبالنسبة للبلدان اليت صاغت ورقة استراتيجية احلد من الفقر، جيــب أن يتسـق اختيـار 
ــة  مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـع املؤشـرات املسـتخدمة لرصـد أهـداف وغايـات ورق
استراتيجية احلد من الفقر، وينبغي أن توفّر أهداف ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر بدورهـا 

وسائل وسيطة لرصد التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  
وقد تود اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة النظر يف ضـرورة االحتفـاظ بدرجـة مـا مـن  - ١٢
املرونة كي تعكس األولويات الوطنيـة والظـروف احملـددة مقـابل احلاجـة إىل مواءمـة اسـتخدام 

املؤشرات للرصد العاملي لألهداف اإلمنائية لأللفية. 
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وتتوجه التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة أساسـا إىل مجـهور وطـين، مـع  - ١٣
ـــى  تركـيز واضـح علـى التقـدم احملـرز علـى الصعيـد دون الوطـين. وهـي تسـاعد إىل حـد مـا عل
اسـتقدام األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل بلدهـا. وقـد ظلّـت األهـــداف والغايــات العامليــة علــى 
الصعيدين العاملي واحلكومي الدويل لفترة أطـول مـن الـالزم؛ ويف حـاالت أكـثر ممـا ينبغـي، مل 
حتـدث أي تأثـري مـن ناحيـة صنـع السياسـات أو ختصيـص املـوارد أو إجـراء تغيـريات مؤسســية 
على الصعيدين الوطين ودون الوطين. ومن أجل حفـز إحـراز التقـدم، يلـزم أن تركـز األعمـال 
املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيدين الوطين ودون الوطين أكثر من تركيزها علـى 
الصعيدين اإلقليمي والعاملي. وبناء على ذلـك، تركـز التقـارير القطريـة عـن األهـداف اإلمنائيـة 
لأللفيـة علـى البيانـات التفصيليـة إلبـراز االجتاهـــات والفــوارق داخــل البلــد. ويتســم تفصيــل 
البيانات من الصعيد الوطين فما هو أدىن باألمهية بالنسبة للتقرير عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة 
أكثر مما يتسم به االهتمام بالبيانات الوطنية امعة على الصعيدين اإلقليمي والعـاملي. وتوجـد 
البيانات العاملية واإلقليمية مستقلة عن تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية وتتبع عمليات منفصلـة 
الستكماهلا وصيانتها. وال يتمثل دور التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف خدمـة 
قواعد البيانات العاملية واإلقليمية هذه. وتوجه هذه التقـارير عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف 

املقام األول من أجل الدعوة واالتصاالت، وليس لتعزيز التقيد والدقة اإلحصائيني.  
وقـد تـود اللجنـة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، بصـورة خاصـــة، أن تنظــر يف املســألتني  - ١٤

التاليتني: 
مؤشر رصد اهلدف العاملي األول وهـو ختفيـض الفقـر يف الدخـل إىل النصـف  (أ)
فيما بني عام ١٩٩٠ وعام ٢٠١٥ ويستند إىل حد الفقر الدويل الـذي يبلـغ دوالرا واحـدا يف 
اليـوم معـربا عنـه بتعـادل القـوة الشـرائية مـع عـام ١٩٨٥. وتوفـر هــذه املنهجيــة آليــة إلجــراء 
مقارنات للفقر عـرب األقـاليم ولتقييـم مسـتويات واجتاهـات الفقـر علـى الصعيـد العـاملي. وهـي 
ال تعكس بالضرورة الظروف يف بلدان حمددة. وقـد مت أيضـا التشـكيك يف مـدى أمهيـة حتديـد 
دوالر واحد يف اليوم كمؤشر للفقر للبلدان متوسطة الدخل. ومن أجـل تقييـم تواتـر الفقـر يف 
الدخـل يف بلـدان منفـردة، جيـب السـماح بتعريـف حـد للفقـر ذي أمهيـة علـى الصعيـد الوطــين 
يعكس الظروف احملددة للبلد ومستوى املوارد الالزمة لتوفـري مسـتويات دنيـا مقبولـة للمعيشـة 
ملواطنيه، مبا يتمشى مع مستوى التنمية للبلـد. وقـد تـود اللجنـة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة أن 
تنظـر يف وضـع دليـل إرشـادي حمـدد بشـأن اسـتخدام حـد الفقـر الوطـين لرصـد أول األهــداف 
اإلمنائية لأللفية. وقد تود أيضا أن تدرس طرقا لتحسني موثوقية معـدالت حتويـل تعـادل القـوة 

الشرائية وأمهيتها بالنسبة لرصد الفقر؛ 
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مؤشرات لرصد اهلدف ٨ (تطوير شراكة عاملية من أجل التنميـة) متثـل حتديـا  (ب)
آخر على الصعيد القطري. وعلى الرغم من تركيز التقارير عن األهداف اإلمنائية لأللفية علـى 
ـــى الظــروف الدوليــة يف جمــاالت  رصـد األهـداف ١ حـىت ٧، يعلـق حتقيـق هـذه األهـداف عل
املعونة والتجارة واإلعفاء من الدين واحلصول على التكنولوجيـا. وقـد تـود اللجنـة اإلحصائيـة 
باألمم املتحدة أن تنظر يف ضرورة وضع دليل إرشادي حمدد لتكييـف املؤشـرات املتفـق عليـها 
دوليا لرصد اهلـدف ٨ لتصبـح مؤشـرات ميكـن رصدهـا واإلبـالغ عنـها علـى الصعيـد الوطـين 
كسـبيل لتقييـم التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بوصفـــها �صفقــة عامليــة� 
ولرصد اجلهود والفرص الدولية اليت تواجهها بلدان منفردة. كما أن من شأن تتبـع املؤشـرات 
يف إطار اهلدف ٨ على الصعيد الوطين أن يساعد البلدان على تطويــر شـراكات إمنائيـة أحسـن 

وتنسيق موارد املاحنني. 
 

تطوير القدرة اإلحصائية  رابعا -
توفر األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة إطـارا إمنائيـا طويـل األجـل لإلبقـاء علـى تركـيز العـامل  - ١٥
علـى جمموعـة متسـقة مـن األهـداف والغايـات واملؤشـــرات لرصــد التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق 
بـأهداف رقميـة وحمـددة زمنيـا تعـاجل معـا الكثـري مـن أبعـاد التنميـة البشـرية. وسـيتطلب رصـــد 
األهداف اإلمنائية لأللفية على مدى السنوات الـ ١٣ القادمة بـذل جـهود متواصلـة لالسـتجابة 
للطلب املتزايد على البيانات إلعالم عامة اجلماهري وصانعي السياسـات، فضـال عـن األوسـاط 

اإلمنائية. 
ويتيح رصد األهداف اإلمنائية لأللفية فرصة لتطويــر القـدرة اإلحصائيـة داخـل البلـدان  - ١٦
من أجل حتسني إنتاج واستخدام بيانات متسقة ومدققة علـى الصعيـد الـدويل مـن أجـل تقييـم 
النتـائج. وتشـمل التقـارير القطريـة عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة جـدوال معنونـا �القـــدرة يف 
حملة�. ولكل هدف من األهداف، يبني القدرة املوجودة على القيام جبوانب خمتلفـة مـن عمليـة 
الرصد، مبا يف ذلك مجع البيانات ونوعية البيانات وحتليل البيانـات واسـتخدام اإلحصـاءات يف 
صنـع السياسـات. واملنطـق وراء اختيـار أحـد املسـتويات الثالثـة للقـدرة (قويـة أو متوســـطة أو 
ـــى  ضعيفـة) ال يتسـم بالكمـال، وإمنـا يسـاعد السـلطات الوطنيـة والوكـاالت املاحنـة املهتمـة عل

التركيز على مستويات القدرة النسبية وحتديد أولويات الدعم التنفيذي. 
وما زالت بلدان كثرية للغاية واقعة يف شراك حلقـة مفرغـة مـن اخنفـاض الطلـب علـى  - ١٧
البيانـات واالفتقـار إىل املـوارد واجلـــهود الوطنيــة إلنتــاج بيانــات جيــدة ومــن مث االفتقــار إىل 
مصادر جيدة للبيانات لتصميم ورصد إصالحات السياسات املواتية للفقراء. وتتيـح األهـداف 
اإلمنائية لأللفية فرصة لالنفالت من هذه احللقة املفرغة عـن طريـق خلـق طلـب متسـق وطويـل 
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ـــاذ قــرارات تتعلــق  األجـل علـى بيانـات ذات نوعيـة جيـدة وحسـنة التوقيـت وذات أمهيـة الخت
ـــات املاليــة واملؤسســية أمــام  بالسياسـات، وتنسـيق اسـتخدام املـوارد املتاحـة، وحتديـد االختناق

حتقيق النتائج، واستخدام اإلحصاءات إلبقاء عامة اجلماهري على علم واهتمام. 
وسيلزم بذل املزيـد مـن اجلـهود مـن أجـل تنسـيق تنميـة القـدرات علـى رصـد وحتليـل  - ١٨
األهداف اإلمنائية لأللفية وذلك من أجـل حتسـني نوعيـة وتوقيـت مصـادر البيانـات اإلحصائيـة 
وفقا ملبادئ توجيهية وتوصيات متفق عليها دوليا. وستستلزم املواءمـة يف اسـتخدام املؤشـرات 
الوطنيـة والدوليـة ريـادة قويـة واسـتثمارات طويـل األجـــل يف تنميــة نظــم وقــدرات إحصائيــة 

سليمة. وقد تود اللجنة اإلحصائية باألمم املتحدة أن تنظر يف املسألة التالية: 
الطرق العملية الالزمة لتحسني استثمار السلطات الوطنية والوكاالت املاحنة يف تنميـة 
القدرات اإلحصائية. ومن العناصر ذات األمهية احلامسة تعزيــز التعـاون والتنسـيق علـى الصعيـد 
التنفيذي فيما بـني الكثـري مـن اجلـهات الفاعلـة والوكـاالت يف هـذا امليـدان. ويتمثـل التحـدي 
القائم يف وضع آليات حمددة تؤدي إىل تقليل التشتت يف دعم اجلهود املتبنـاة وطنيـا واملدفوعـة 

حمليا دون فرض هياكل متزمتة ومثقلة بالبريوقراطية ختنق االبتكار واخللق. 
  

احلواشي 
انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٢، امللحـق رقـم ٤ (E/2002/24)، الفصـل األول،  (١)

الفرع ألف. 
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 املرفق 
 التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية* 
منشورة – حىت اية تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢  ألف -

أرمينيا (باالنكليزية) 
ألبانيا (باالنكليزية) 

بولندا (بالبولونية واالنكليزية) 
بوليفيا (باالنكليزية واالسبانية) 

تشاد (بالفرنسية) 
مجهورية ترتانيا املتحدة (باالنكليزية) 

السنغال (بالفرنسية) 
غواتيماال (باالسبانية) 
فييت نام (باالنكليزية) 

كازاخستان (بالروسية واالنكليزية) 
الكامريون (بالفرنسية واالنكليزية) 

كمبوديا (باخلمريية واالنكليزية) 
مدغشقر (بالفرنسية) 

اململكة العربية السعودية (باالنكليزية والعربية) 
موريشيوس (باالنكليزية) 

موزامبيق (باالنكليزية) 
نيبال (بالنيبالية واالنكليزية) 
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باء - 
التاريخ املتوقع البلد 

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ االحتاد الروسي 
أواسط عام ٢٠٠٣ أذربيجان 
أيار/مايو ٢٠٠٣  األرجنتني 

آذار/مارس ٢٠٠٣ األردن 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ اإلمارات العربية املتحدة 

أوائل عام ٢٠٠٣ أوروغواي 
أوائل عام ٢٠٠٣ أوزبكستان 

اية عام ٢٠٠٢ أوكرانيا 
أواخر عام ٢٠٠٢ باراغواي 
النصف الثاين من عام ٢٠٠٢ باكستان 
آذار/مارس ٢٠٠٣ البحرين 
٢٠٠٣ بربادوس 

اية عام ٢٠٠٢ بلغاريا 
أواخر عام ٢٠٠٢ بوتان 

أواخر عام ٢٠٠٢ تركمانستان 
أوائل عام ٢٠٠٤ تركيا 

٢٠٠٣ ترينيداد وتوباغو 
أواسط عام ٢٠٠٣ توغو 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ تونس 

٢٠٠٣ جامايكا 
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ اجلزائر 

أوائل عام ٢٠٠٣ اجلماهريية العربية الليبية 
أواخر عام ٢٠٠٢ مجهورية أفريقيا الوسطى  

اية عام ٢٠٠٢ اجلمهوربية العربية السورية 
أوائل عام ٢٠٠٣ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

اية عام ٢٠٠٣ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
اية عام ٢٠٠٢ مجهورية مولدوفا 

اية عام ٢٠٠٢ جنوب أفريقيا  
أوائل عام ٢٠٠٤ جورجيا 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢ جيبويت 
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ رومانيا 

اية عام ٢٠٠٣ السودان 
آذار/مارس ٢٠٠٣ شيلي 

أوائل عام ٢٠٠٣ الصومال 
أواخر عام ٢٠٠٢ الصني 
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التاريخ املتوقع البلد 
أوائل عام ٢٠٠٣ طاجيكستان 

اية عام ٢٠٠٢ غيانا 
أواخر عام ٢٠٠٢ الفلبني 

اية عام ٢٠٠٢ قريغيزستان 
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ كازاخستان 

منتصف عام ٢٠٠٣ الكويت 
متوز/يوليه ٢٠٠٣ التفيا 
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ لبنان 

أوائل عام ٢٠٠٣ ليتوانيا 
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ ليسوتو 

اية عام ٢٠٠٢ مصر 
أوائل عام ٢٠٠٣ املغرب 
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ منغوليا 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣ نيكاراغوا 
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢ اليمن 

أوائل عام ٢٠٠٣ يوغوسالفيا 
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