
E/CN.3/2004/23األمــم املتحـدة 

Distr.: Generalاجمللس االقتصادي واالجتماعي 
17 December 2003
Arabic
Original: English

160104    130104    03-66850 (A)
*0366850*

اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٦ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 

 األنشطة غري املصنفة حسب اجملال: املؤشرات 
 مؤشرات رصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية 

 تقرير األمني العام 
موجز 

ـــة والثالثــني(أ).  أُعـد هـذا التقريـر اسـتجابة لطلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورهتـا الرابع
ويقدم التقرير وصفا ألنشطة الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة يف قيادهتـا للعمـل املشـترك بـني 
الوكـاالت يف جمـال إعـداد اإلحصـاءات والتحليـالت مـن أجـل رصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـــق 
األهداف اإلمنائية لأللفية. ويقدم التقرير أيضا استعراضا ملدى توافـر البيانـات، واملشـاكل الـيت 
تعـوق جتميـع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ويصـف األنشـطة الـيت مت االضطـــالع هبــا 
مؤخرا واألنشطة اليت مت التخطيط هلا من ِقبـل اجتمـاع اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين 
مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، واليت قامت بتنسيقها الشعبة اإلحصائية، من أجل حتسـني 
البيانات املطلوبة للمؤشرات. واللجنة مدعوة للتعليق على األولويـات املتعلقـة مبواصلـة إجـراء 

البحوث وتقدمي الدعم لبناء قدرات الربامج اإلحصائية يف اجملاالت اليت تشملها املؤشرات. 
 

انظـر، الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـــم ٤ (E/2003/24)، الفصــــــل  (أ)
األول - ألف. 
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مقدمة   أوال -
تقـود إدارة الشـؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة وشــعبتها  - ١
اإلحصائيـة عمليـة إعـداد اإلحصـاءات والتحليـالت املتعلقـــة بــاألهداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت 
يشملها التقرير السنوي الذي يعده األمني العام عن تنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة 

 .(A/58/323 و A/57/270 انظر)
ويتـم االضطـالع هبـذا العمـل عـن طريـق فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعــين  - ٢
مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية الذي جيتمع مـرة واحـدة علـى األقـل يف السـنة السـتعراض 
الطـرق واملعايـري والبيانـات املتاحـة بشـــأن املؤشــرات واالســتعراضات املتفــق عليــها، وإجــراء 
حتليالت لالجتاهات بشأن كل هدف أو غاية من األهداف والغايات القابلة للتحديد الكمي. 
ويقـوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بتنسـيق برنـامج تقـدمي الدعـم إلعـداد التقـــارير  - ٣
القطرية املتعلقة بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت جيـري وضعـها علـى صعيـد البلـدان. ويـهدف 
الربنـامج إىل مسـاعدة البلـدان يف إعـداد التقـارير الوطنيـة املتعلقـة بـاألهداف اإلمنائيـــة لأللفيــة، 
واستعراض وتكييف األهداف والغايات واملؤشرات الوطنية املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة 
عن طريق التدريب والتشاور بني فريق األمم املتحدة القطري الذي يتألف من وكاالت األمــم 
املتحدة املوجودة يف البلد املعين - واملسؤولني احلكوميني. وتتعاون الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم 
املتحدة على حنو وثيق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جتميـع وحتليـل املؤشـرات، والتقيـد 

بالتعاريف واملعايري املتفق عليها، وحتديد االحتياجات من البيانات. 
وتعمل الشعبة اإلحصائية عن قرب أيضـا مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك  - ٤
الدويل والوكاالت املختصة األخرى والشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القـرن احلـادي 
والعشرين (شراكة باريس ٢١) مـن أجـل تعزيـز وتنسـيق التعـاون التقـين مـع البلـدان لتحسـني 

براجمها اإلحصائية اجلارية اليت توفر البيانات األساسية ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية. 
 

العمل املشترك بني الوكاالت يف رصد التقدم   ثانيا -
معلومات أساسية   ألف -

يف حزيران/يونيه ٢٠٠٣، قدمت إدارة الشؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة إىل املكتـب  - ٥
التنفيذي لألمني العام إحصاءات وحتليالت قام فريق مشترك بني الوكـاالت جبمعـها مـن أجـل 
تقرير عام ٢٠٠٣ (انظر A/58/323). واسـتند حتليـل االجتاهـات املشـمول بـالتقرير إىل جمـاميع 
عامليـة وإقليميـة لسـنتني مرجعيتـني مهـا ١٩٩٠ و ٢٠٠٠، أو أحـــدث الســنوات املتاحــة. ويف 
حالة عدم توافر بيانات بشأن االجتاه، اكتفى التحليـل باالسـتناد إىل أحـدث التقديـرات (انظـر 
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املرفق األول). وجيري حاليا تنقيح وحتليل جممل التقرير من أجل إصداره للتوزيـع علـى نطـاق 
واسع كمنشور لألمم املتحدة. 

وكجـزء مـن الـدور التنسـيقي الـذي تقـوم بـه الشـــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة يف  - ٦
الرصد العاملي لألهداف اإلمنائية لأللفية حتتفظ الشـعبة أيضـا بقـاعدة بيانـات ملؤشـرات األلفيـة 
تشتمل على سالسل بيانات قطرية قدمتها الوكاالت املسـؤولة بشـأن املؤشـرات املتفـق عليـها 
لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومؤشـرات إضافيـــة قدمــت كمعلومــات تكميليــة إلجــراء حتليــل 

 .(http://millenniumindicators.un.org انظر) متعمق
 

نوعية وتوافر البيانات املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية   باء -
متثـل مسـائل وضـع وتطبيـق املفـاهيم والطـرق اإلحصائيـة املعياريـة السـتخدامها علـــى  - ٧
الصعيديـن الوطـين والـدويل يف جتميـع البيانـات املتعلقـة مبؤشـرات األهـــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
شواغل مهمة الجتماعات ومشاورات فريق اخلرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بـاألهداف 

اإلمنائية لأللفية. 
ففي تقرير عام ٢٠٠٣ (A/58/323)، مل تتوافر بيانـات بشـأن االجتاهـات، أو توافـرت  - ٨
بيانـات غـري كافيـة خبصـوص ١٦ مـن املؤشـرات، واكتنفـت عـــدد آخــر منــها مشــاكل عــدم 
التيقن. ويرد يف املرفق األول استعراض ملدى توافر البيانات بشأن ٤٨ مؤشرا علـى الصعيديـن 

القطري واإلقليمي. 
وبعــد ثــالث ســنوات مــن املناقشــات املكثفــة وتبــادل اخلــربات بــني املشـــاركني يف  - ٩
اجتماعـات فريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن املؤشـرات، ال تـزال هنـاك مؤشـــرات 
ـــة بشــأهنا قبــل بلوغــها املســتوى  حتتـاج إىل مواصلـة وضـع واختبـار املعايـري واملبـادئ التوجيهي
ـــا  املسـتصوب مـن املوثوقيـة والقابليـة للتفسـري والشـمول. ويف عـدد مـن اجملـاالت، يوجـد حالي
عمل كبري قائم بالفعل وفقا خلطـة عمـل وجـدول زمـين متفـق عليـهما. جنـم غالبـا عـن احلـافز 
ـــق األهــداف اإلمنائيــة  الـذي ولدتـه الرغبـة العامـة القويـة يف قيـاس مـا أحـرز مـن تقـدم يف حتقي
لأللفية. إال أن مثة جماالت أخرى ال تزال تعترضها قضايا كبرية حتتاج للحل وتستدعي توجيـه 
املزيد من االهتمام إليها. ويرد يف املرفـق الثـاين اسـتعراض للعمـل اجلـاري، والعمـل املطلـوب، 

من أجل حتسني البيانات املتعلقة باملؤشرات. 
ويف آخر اجتماع عقده فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف  - ١٠
اإلمنائية لأللفية، اقترح الفريـق االضطـالع بعمـل تعـاوين بشـأن اجملـاالت الـيت رئـي أهنـا حباجـة 

للعمل فيها على وجه السرعة. وتشمل: 
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إصــدار مبــادئ توجيهيــة متكاملــة وموحــدة عــن دخــــل األســـر املعيشـــية،  (أ)
ودراسات استقصائية عن االستهالك من أجل توفري قياس متسـق وموحـد للقضـاء علـى الفقـر 
يستخدم لألغراض الوطنيــة والدوليـة. وحتتـاج املبـادئ التوجيهيـة أن تضـع يف االعتبـار احلاجـة 
إىل ضــرورة توخــي الشــفافية والبســاطة يف جتميــع واســتخدام تعــادالت القــــوة الشـــرائية يف 
مقارنات الفقر؛ واحلاجة إىل إجراء املزيد من البحوث بشـأن الفـوارق الكبـرية بـني احلسـابات 
القوميـة ونتـائج قيـاس الدراسـات االسـتقصائية لألسـر املعيشـية، فيمـا يتعلـــق مبجــاميع الدخــل 

واالستهالك ذات الصلة؛ وحتديد الفوارق اجلنسانية؛ وقياس معدالت الفقر بني املسنني؛ 
حتسني أطر تقييم املساواة بني اجلنسني عن طريق اسـتعراض قائمـة املؤشـرات  (ب)

احلالية ووضع واقتراح مؤشرات جديدة؛ 
حتسـني إطـار املؤشـرات البيئيـة وطريقـة اختيارهـا وحتسـني القـدرات الوطنيـــة  (ج)

على مجع وحتليل هذه املؤشرات؛ 
وضــع مبــادئ توجيهيــة مفصلــــة لقيـــاس نســـب ســـكان األحيـــاء الفقـــرية  (د)
وخصائصهم، عن طريق االستخدام التــام لتقنيـات نظـم املعلومـات اجلغرافيـة يف عـرض وربـط 
البيانـات جغرافيـا، وربـط البيانـات باهليـاكل األساسـية يف كثـري مـن اجملـاالت املهمـة كـــالتعليم 

واخلدمات الصحية واملياه واملرافق الصحية. 
وقدمت بالفعل اقتراحات لتكوين أفرقة فرعية من الوكاالت، وتنظيـم العمـل يف عـام  - ١١
٢٠٠٤، يف بعض اجملاالت املذكورة أعاله. وستعمل األفرقة الفرعية املقترحة يف إطـار الواليـة 
الشـاملة لفريـق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت، وبتنســـيق تتــواله الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم 

املتحدة، يف امليادين التالية على وجه اخلصوص: 
تتوىل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمة العمل الدوليـة  (أ)
ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة التخطيـط لعمـل مشـترك يف املسـائل املتصلـة بقيــاس 

الفقر؛ 
تعمل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة، ومنظمـة العمـل الدوليـة،  (ب)
واالحتاد الربملاين الـدويل، ومنظمـة الصحـة العامليـة، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، 
وشعبة النهوض باملرأة التابعة لألمانة العامـة لألمـم املتحـدة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، 
واللجنة االقتصادية ألوروبا، والشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، ومشـروع األلفيـة يف وضـع 

مؤشرات عن املساواة اجلنسانية؛ 
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ـــــاألمم املتحــــدة، وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة  تعمـــل الشـــعبة اإلحصائيـــة ب (ج)
للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) يف قياس نسب سكان األحياء الفقرية. 

وفيمـا يتعلـق باملؤشـرات البيئيـة لوحـظ أن هنـاك حاجـة لوضـع جمموعـة متكاملـة مـــن  - ١٢
املؤشرات من أجل حتليل االستدامة البيئية وتعزيـز وضـع البيانـات علـى الصعيـد الوطـين. وقـد 
شرعت الشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة يف إجـراء مناقشـات مـع الوكـاالت املعنيـة لتخطيـط 

العمل الالزم. 
وسوف تكون مشاركة املكاتب القطريـة ضروريـة طـوال هـذه العمليـة. ويعتـرب ممثلـو  - ١٣
الدوائر اإلحصائية الوطنية جزءا من مشاورات فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت، كما أهنـم 
يزودون الوكاالت الشريكة بآرائهم عما هو مطلوب على الصعيد الوطـين فيمـا يتعلـق بوضـع 

البيانات وحتسني استخدامها يف وضع السياسات الوطنية ورصدها. 
 

رصد البلدان لألهداف اإلمنائية لأللفية   ثالثا -
ميثل جتميع املؤشرات وحتليل االجتاهات الـواردة يف التقـارير القطريـة بشـأن األهـداف  - ١٤
اإلمنائيـة لأللفيـة جـزءا أساسـيا يف عمليـة الرصـد. ويقـوم برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـدور 

الوكالة الرائدة يف هذا العمل. 
وقـد دعمـت الشـعبة اإلحصائيـة بـــاألمم املتحــدة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف  - ١٥
اجلوانب التقنية هلذا العمل، وسامهت يف املناقشة املتعلقة بالكيفية اليت جيـري هبـا تكييـف إطـار 
العمل املتفق عليه بشأن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة لالحتياجـات والظـروف الوطنيـة. وجنحـت 
البلدان إىل حد كبري يف استخدام األهداف والغايـات واملؤشـرات وتكييفـها لظروفـها الوطنيـة 

وأولوياهتا املتعلقة بالسياسة. 
ولتوفري دليل مرجعي أساسي للبلـدان تـوىل فريـق عـامل مشـترك بـني الوكـاالت تـابع  - ١٦
جملموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة، يشـترك يف رئاسـته صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان والشـعبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، توجيه األعمال التحضرييـة إلصـدار 
ـــة لأللفيــة: التعريفــات واألســانيد املنطقيــة  كتيـب بعنـوان “مؤشـرات رصـد األهـداف اإلمنائي
واملفـاهيم واملصـادر”. ويوفـر الدليـل توجيـهات فيمـــا يتعلــق بالتعريفــات واألســانيد املنطقيــة 
واملفـاهيم ومصـادر البيانـات لكـل مؤشـر مـن املؤشـرات املســـتخدمة حاليــا لرصــد األهــداف 

والغايات. 
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ـــع البيانــات حســب املنطقــة اجلغرافيــة وجمموعــات الســكان عنصــرا  قـد شـكل توزي - ١٧
أساسـيا، يف عمليـة تكييـف األهـداف اإلمنائيـــة لأللفيــة لألولويــات القطريــة، وهــو جــانب مت 

تسليط الضوء عليه أيضا يف الدليل. 
وشـاركت الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة مشـاركة نشـــطة أيضــا يف العديــد مــن  - ١٨
أنشـطة التدريـب الـيت ينفذهـا مكتـب وضـع السياسـات التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي 
واملكاتب القطرية اإلقليمية املعنية بإعداد التقارير القطريـة املتعلقـة بـاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة. 
وساعدت هذه املشاركة الدوائر اإلحصائية الوطنية يف املسامهة بشكل أكرب يف إعداد التقـارير 
القطريـة. ويـرد يف املرفـق الثـالث اسـتعراض للعمـل املنجـــز والعمــل املخطــط. وجيــري حاليــا 
التخطيط لعقد حلقــة عمـل تدريبيـة يف جمـال األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف مطلـع عـام ٢٠٠٤ 
يشارك فيها فريـق مـن رابطـة الـدول املسـتقلة وبلـدان جنـوب وشـرق أوروبـا. وهتـدف حلقـة 
العمل إىل حتقيق االتساق يف وضع جدول أعمال ورصد مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، 
ـــدان املرشــحة لالنضمــام يف االحتــاد  وعمليـة االسـتيعاب االجتمـاعي يف البلـدان اجلديـدة والبل

األورويب. 
ومتثل أحدث التطورات احلاصلة يف العمل املضطلع به على الصعيد الوطين، يف إعداد  - ١٩
تقارير وطنية من قبل البلدان املاحنة تركز على التقدم الـذي أحرزتـه يف تلبيـة الشـروط املتعلقـة 
بتحقيق هدف الشراكة العاملية بني البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة يف االنتقـال بنجـاح 
إىل األهداف اإلمنائية لأللفية. وأكمل أحد البلدان - وهو الدامنرك - تقريـره بـالفعل، ويعمـل 
عدد آخر من هذه البلدان يف إعداد تقاريره. ومت وضع مشروع خمطـط لتقـارير البلـدان املاحنـة 
فيمـا يتعلـق بـاهلدف ٨ أعـده فريـق مـن أعضـاء جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعــاون 
والتنمية يف امليدان االقتصادي مبشاركة من األمم املتحدة (وقد عـرض املخطـط علـى اجتمـاع 
لفرقة العمل التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية املعنية مبمارسات املاحنني الـيت اجتمعـت يف بـاريس 

يومي ٢٦ و ٢٧ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣). 
 

بناء القدرات اإلحصائية   رابعا -
أصبـح إطـار رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مقبـوال علـى نطـاق واســـع كمــا أثبــت  - ٢٠
جدواه يف زيادة الوعي باألولويـات اإلمنائيـة العامليـة والوطنيـة. ونتـج عـن الزخـم الـذي ولدتـه 
الرغبة يف إدخال إصالحات يف السياسات وتعبئة املوارد مـن أجـل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، 

اتساع نطاق اهتمام البلدان باإلحصاءات وزيادة طلبها عليها. 
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وميثـل حتسـني اإلحصـاءات أساسـا ضروريـا لوضـع مؤشـرات ترصـد التقـدم احملـــرز يف  - ٢١
حتقيق األهداف وتوفر معلومات لصياغة السياسات الالزمة إلجراء التغيري، الذي يكفــل جنـاح 

التحرك صوب حتقيق األهداف املتفق عليها. 
كما أن بناء القدرات اإلحصائية يف البلـدان وحتسـني األعمـال اإلحصائيـة للوكـاالت  - ٢٢
ـــر وحتقيــق  الدوليـة والتنسـيق بينـها يشـكل عنـاصر ال بـد منـها لبلـوغ هـديف القضـاء علـى الفق

التنمية. 
ومثة أعمال جارية، وأعمال أخرى يعتزم تنفيذها يف عـدد مـن اجملـاالت. فعلـى سـبيل  - ٢٣
املثال، ُعقدت يف نريويب يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ حلقة عمل تدريبية للبلدان األفريقية مجعـت 
علمـاء إحصـاء وطنيـني مـن ٢٩ مـن البلـدان الناطقـة بالفرنسـية والبلـدان الناطقـة باالنكليزيــة، 
لتبادل ما لديهم من خربات يف إعــداد مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واسـتخدام خمتلـف 
املصادر الوطنية. ومشلت احللقة مواضيع: وضـع التعـاريف؛ وطـرق احلسـاب؛ وحـل املشـاكل 
اليت حيتمل أن تنطوي عليها املصادر؛ واستخدام املصادر البديلة واآلثار ووسائل التفسـري ذات 

الصلة؛ وحتليل املؤشرات الوطنية لألهداف اإلمنائية لأللفية ونشرها. 
وستعقد يف بريوت يف شباط/فرباير ٢٠٠٤ حلقة عمل تدريبية خمصصة لبلدان اللجنة  - ٢٤
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا. والغرض من هذا التدريب هو تعزيز القدرة الوطنيــة علـى 
إعداد اإلحصاءات واملؤشرات وحتليل االجتاهـات ألغـراض الرصـد الوطـين لألهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية. 
ومـن بـني املبـادرات املهمـة األخـرى املتخـذة لتحسـني القـدرة اإلحصائيـة يف البلــدان،  - ٢٥
العمل الذي يضطلع به فريق العمل املعين بتحسني الدعم اإلحصائي لرصـد األهـداف اإلمنائيـة 
التابع للشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القـرن احلـادي والعشـرين (بـاريس ٢١). وقـد 
أعد هذا الفريق ست دراسات إفرادية قطرية ويواصل العمل مع عدد من الشـركاء يف مسـائل 
التجميـع علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل ومسـائل الدراسـات االســـتقصائية لألســر املعيشــية 

 .(E/CN.3/2004/25 ،انظر)
ومثة مبادرة هامة أخرى هي الشراكة العاملية اجلديدة املسماة شبكة قياسات الصحـة،  - ٢٦
اليت ترمي إىل حتسني نظم املعلومات الصحية. وتعـتزم الشـبكة تنفيـذ عـدد مـن الـربامج لتعزيـز 

نظم املعلومات الصحية على صعيد البلدان وعلى الصعيد دون الوطين. 
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احلواشي 
ـــــــى املوقــــــع  )، وهـــــو متـــــاح لالطـــــالع عل E. ٠٣.XVII.منشـــــورات األمـــــم املتحـــــدة (رقـــــم املبيـــــع ١٨ (١)

 .”Key documents“ حتت عنوان http://millenniumindicators.un.org

ـــى املوقــع يف  انظـر other_documents/en/health_metrics-boerma.pdf/٢٠٠٣/www.whoint./entity/mip (اطلـع عل (١)
١٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣). 
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 املرفق األول 
حالة تقدمي التقاريــر عـن االجتاهات اإلقليمية فــي رصد تنفيذ األهداف اإلمنائية 

 لأللفية، ٢٠٠٣* 
اهلدف ١ 

القضاء على الفقر املدقع واجلوع   
 الفقر – البنك الدويل 

السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم  - ١
قدمت تقديرات إقليمية جديدة استندت إىل آخر قواعـد البيانـات عـن عـامي ١٩٩٠ 

و ١٩٩٩؛ وسُتقدم تقديرات جديدة يف ربيع عام ٢٠٠٤. 
وردت بيانات عن ٩٤ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني. 

فجوة الفقر  - ٢
حصة أفقر ُخمس السكان يف االستهالك القومي.  - ٣
مل تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة يف عام ٢٠٠٣. 

وردت بيانات عن ٩٤ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني.  - ٢
وردت بيانات عن ١٢٤ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني.  - ٣

عدد األطفال ناقصي الوزن  - ٤
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) 

قُدمت تقديرات إقليمية جديدة استندت إىل آخر قواعـد البيانـات عـن عـامي ١٩٩٠ 
و ٢٠٠٠. 

وردت بيانات عن ١٤٠ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني. 
نسبة السكان الذين ال حيصلون على احلد األدىن الستهالك الطاقة الغذائية  - ٥

(منظمة األغذية والزراعة) 
قُدمــت تقديــرات إقليميــة جديــدة تغطــي الفــــترتني ٩٢/١٩٩٠ و ٢٠٠٠/١٩٩٨؛ 

وستقدم تقديرات جديدة يف ربيع عام ٢٠٠٤. 
وردت بيانات عن ١١٦ بلدا؛ جتاوز ٩١ منها نقطتني إحصائيتني. 

 

، املرفق).  A/ رتبت البيانات وفقا لألهداف الثمانية واملؤشرات الثمانية واألربعني (انظر، ٥٨/٣٢٣ *
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اهلدف ٢ 
 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي 

صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  - ٦
(اليونسكو واليونيسيف والبنك الدويل) 

قُدمت تقديرات إقليميـة جديـدة اسـتندت إىل قـاعدة بيانـات مسـتكملة عـن الفـترات 
٩١/١٩٩٠ و ٩٩/١٩٩٨ و ٢٠٠١/٢٠٠٠. 

وردت بيانات عن ١٧٥ بلدا، جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
نســبة عــدد التالميــذ الذيــن يلتحقــون بالدراســة يف الصــــف األول ويصلـــون إىل  - ٧

الصف اخلامس 
(اليونسكو واليونيسيف والبنك الدويل) 

ال تتوافر أي تقديرات إقليمية. 
وردت بيانات عن ١٠٨ بلدان؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بــني ١٥  - ٨
و ٢٤ عاما 

(اليونسكو واليونيسيف والبنك الدويل) 
مل ُتقدم أي تقديرات إقليمية جديدة عن عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. 
وردت بيانات عن ١٣٨ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

 
اهلدف ٣ 

 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  - ٩
(اليونسكو وشعبة النهوض باملرأة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة) 

قُدمـت تقديـرات إقليميـة جديـدة عـن املرحلـــة االبتدائيــة اســتنادا إىل أحــدث قــاعدة 
بيانات عن الفترتني ٩١/١٩٩٠ و ٢٠٠١/٢٠٠٠. 

ال تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة عن املرحلتني الثانوية والعليا. 
املرحلة االبتدائية: وردت بيانات عن ١٩٧ بلدا؛ جتاوزت بيانات ١٨٣ منــها نقطتـني 

إحصائيتني. 
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املرحلة الثانوية: وردت بيانات عن ١٦٢ بلـدا؛ جتـاوزت بيانـات ١٣٦ منـها نقطتـني 
إحصائيتني. 

ـــني  املرحلـة العليـا: وردت بيانـات عـن ١٣٥ بلـدا؛ جتـاوزت بيانـات ١٠٥ منـها نقطت
إحصائيتني. 

ـــن يلمـــون بـــالقراءة والكتابـــة فيمـــا بـــني ســـن ١٥  نســبة اإلنــاث إىل الذكــور مم - ١٠
و ٢٤ عاما 

(اليونسكو وشعبة النهوض باملرأة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة) 
قُدمت تقديرات إقليمية جديدة غطت عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. 

وردت بيانات عن ١٣٨ بلدا؛ جتاوزت بيانات كل منها نقطتني إحصائيتني. 
حصة النساء من الوظائف ذات األجر يف القطاع غري الزراعي  - ١١

(منظمة العمل الدولية وشعبة النهوض باملرأة وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة) 
قُدمـت تقديـرات إقليميـة جديـدة عـن عـامي ١٩٩٠ و ٢٠٠١،  اسـتنادا إىل أحــدث 

قاعدة بيانات باستخدام التصنيف اإلقليمي الذي تعتمده منظمة العمل الدولية. 
وردت بيانات عن ١٨٨ بلدا؛ جتاوزت بيانات ١٣١ منها نقطتني إحصائيتني. 

نسبة املقاعد اليت حتتلها النساء يف الربملانات الوطنية  - ١٢
ـــهوض بــاملرأة وصنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  (االحتـاد الربملـاين الـدويل وشـعبة الن

للمرأة) 
قدمـت للتقريـر بيانـات جديـدة تضمنـت آخـر املعلومـات حـــىت آذار/مــارس ٢٠٠٣؛ 

وستقدم بيانات جديدة إلدخاهلا يف تقرير ٢٠٠٤. 
وردت بيانات عن ١٨٨ بلدا؛ جتاوزت بيانات ١٧٤ منها نقطتني إحصائيتني. 

 
اهلدف ٤ 

 احلد من وفيات األطفال 
معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  - ١٣

(اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وشعبة السكان باألمم املتحدة) 
قُدمت تقديرات إقليمية مت حتديثـها اسـتنادا إىل البيانـات القطريـة اجلديـدة القليلـة الـيت 

توافرت عن عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. 
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وردت بيانات عن ١٩٣ بلدا؛ جتاوزت بيانات ١٩١ منها نقطتني إحصائيتني. 
معدل وفيات الرضع  - ١٤

(اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وشعبة السكان باألمم املتحدة) 
ال تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة. 

وردت بيانات عن ١٩٣ بلدا؛ جتاوزت بيانات ١٩١ منها نقطتني إحصائيتني. 
نسبة األطفال البالغني سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  - ١٥

(اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية) 
قُدمـت تقديـرات إقليميـة جديـدة اسـتنادا إىل قـاعدة بيانـات مت حتديثـها تغطـي عـــامي 

١٩٩٠ و ٢٠٠١. 
وردت بيانات عن ١٧٤ بلدا؛ جتاوز ١٧٠ منها نقطتني إحصائيتني. 

 
اهلدف ٥ 

 حتسني الصحة النفاسية 
معدل الوفيات النفاسية  - ١٦

(اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان) 
قُدمت تقديرات إقليمية جديدة تغطي عام ٢٠٠٠، وال تتوافر أي بيانات إقليمية عن 

االجتاهات. 
وردت بيانات عن ١٨٣ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني. 
نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف موظفي صحة ذوي مهارة  - ١٧

(اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان) 
قُدمـت تقديـرات إقليميـة جديـدة اسـتنادا إىل قـاعدة بيانـات مت حتديثـها تغطـي عـــامي 

١٩٩٠ و ٢٠٠٠. 
وردت بيانات عن ١٥٧ بلدا؛ مل يتجاوز أي بلد منها نقطتني إحصائيتني. 
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اهلدف ٦ 
 مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض 

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٤٩ عامــا املصــابون بفــريوس نقــص  - ١٨
املناعة البشرية/اإليدز 

(برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز ومنظمـة 
الصحة العاملية) 

ــا:  معـدل االنتشـار يف صفـوف احلوامـل الـاليت تـتراوح أعمـارهن بـني ١٥ و ٢٤ عام
قُدمت بيانات جديدة عـن بلـدان خمتـارة إلدخاهلـا يف تقريـر عـام ٢٠٠٣؛ ال تتوافـر تقديـرات 

إقليمية جديدة يف هذا اجملال. 
ـــني ١٥ و ٤٩ عامــا:  معـدل االنتشـار يف صفـوف البـالغني الذيـن تـتراوح أعمـارهم ب
قُدمـت تقديـرات إقليميـة جديـدة للجنسـني تغطـي عـام ٢٠٠٢؛ وال توجـد تقديـرات لالجتـــاه 

الذي يسلكه املرض. 
وردت بيانات عن ٢٠ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني. 

معدل استخدام الرفاالت   - ١٩
ال تتوافر تقديرات إقليمية جديدة. 

وردت بيانات عن ١٤٥ بلدا؛ جتاوز ٤٧ منها نقطتني إحصائيتني. 
١٩ (أ)نســبة النســاء الــاليت تــتراوح أعمــارهن بــني ١٥ و ٢٤ عامــا الالئــي أبلغــن عـــن 
استخدام الرفاالت يف االتصال اجلنسي مـــع شــريك غــري منتظــم خــالل الشــهور 

االثين عشر املاضية 
ـــريوس نقــص املناعــة البشــرية  (اليونيسـيف وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بف

واإليدز ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان) 
مل تتوافر تقديرات إال عن أفريقيا جنويب الصحراء الكـربى وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة 

البحر الكارييب وجنوب آسيا الوسطى، عن نقطة إحصائية واحدة للفترة ١٩٩٦-٢٠٠١. 
وردت بيانات عن ٤٨ بلدا؛ ومل يتجاوز أي بلد نقطتني إحصائيتني. 
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١٩(ب) معدل السكان الذي تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ عاما امللمــني مبعلومــات 
شاملة وصحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 

ـــريوس نقــص املناعــة البشــرية  (اليونيسـيف وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بف
واإليدز، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحدة للسكان) 

يتألف املؤشر من عنصرين مها: 
النسبة املئوية للنساء والرجـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني ١٥ و ٢٤ عامـا  ’١‘
والذين يعرفون أنه يف وسع الشخص محاية نفسه من اإلصابة بفـريوس نقـص 

املناعة البشرية/اإليدز عن طريق االستخدام الدائم للرفاالت؛ 
النسبة املئوية للنساء والرجـال الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـني ١٥ و ٢٤ عامـا  ’٢‘
والذين يعرفون أن أي شخص يبـدو متمتعـا بالصحـة ميكـن أن ينقـل فـريوس 

نقص املناعة البشرية؛ 
تغطـي التقديـرات اإلقليميـة املتوافـرة عـن أفريقيـا جنـويب الصحـــراء الكــربى وأمريكــا 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وجنوب آسـيا الوسـطى وجنـوب شـرق آسـيا نقطـة إحصائيـة 

واحدة يف الفترة ١٩٩٦-٢٠٠١. 
تتوافر عن العنصر األول من املؤشر بيانات عن ٦٨ بلـدا؛ مل تتجـاوز بيانـات أي بلـد 

نقطتني إحصائيتني. 
تتوافر عن العنصر الثاين من املؤشر بيانـات عـن ٧٨ بلـدا؛ مل تتجـاوز بيانـات أي بلـد 

نقطتني إحصائيتني. 
نسبة التحاق اليتامى إىل غري اليتامى باملدارس  - ٢٠

(اليونيسيف ومنظمة الصحـة العامليـة وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك املعـين بفـريوس 
نقص املناعة البشرية واإليدز) 

مل تتوافــر تقديــرات إقليميــة إال عــن أفريقيــا ولنقطـــــة إحصائيــة واحــــدة يف الفـــترة 
 .١٩٩٦-٢٠٠١

وردت بيانات عن ٤٤ بلدا؛ ومل تتجاوز بيانات أي بلد نقطتني إحصائيتني. 
الوفيات النامجة عن املالريا  - ٢١

(منظمة الصحة العاملية واليونيسيف) 
ال تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
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الوفيــات: وردت بيانــات عــن ١٠٩ بلــدان؛ مل تتجــــاوز بيانـــات أي بلـــد نقطتـــني 
إحصائيتني. 

معدل االنتشار: وردت بيانات عن ١٠٩ بلـدان؛ مل تتجـاوز بيانـات أي بلـد نقطتـني 
إحصائيتني. 

عــدد ســكان املنــاطق املعرضــة للمالريــا الذيــن يســتعملون تدابــري فعالــــة للوقايـــة  - ٢٢
والعالج 

(اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية) 
تتوافر بيانات عن بلدان أفريقية خمتارة (مؤشران)؛ وال تتوافر أي تقديرات لالجتاه. 

الوقاية: وردت بيانات عن ٣٥ بلدا؛ ومل تتجاوز بيانات أي بلد نقطتني إحصائيتني. 
العالج: وردت بيانات عن ٣٥ بلدا؛ مل تتجاوز بيانات أي بلد نقطتني إحصائيتني. 

معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  - ٢٣
(منظمة الصحة العاملية) 

ـــام ٢٠٠١؛  قُدمـت تقديـرات إقليميـة جديـدة اسـتنادا إىل قـاعدة بيانـات مت حتدثـها لع
ـــر عــام ٢٠٠٣ حســابات الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة  ومتثـل األرقـام الـواردة يف تقري
للمجاميع اإلقليمية، اسـتنادا إىل بيانـات قطريـة وفرهتـا منظمـة الصحـة العامليـة؛ وال تتوافـر أي 

تقديرات لالجتاه. 
الوفيــات: وردت بيانــات عــن ١٩١ بلــدا؛ ومل تتجــــاوز بيانـــات أي بلـــد نقطتـــني 

إحصائيتني. 
معدل االنتشار: وردت بيانات عـن ١٩١ بلـدا؛ ومل تتجـاوز بيانـات أي بلـد نقطتـني 

إحصائيتني. 
عدد حاالت السل اليت اكتشفت ومت شفاؤها بدورات املعاجلة القصرية اخلاضعة  - ٢٤

للمراقبة املباشرة 
(منظمة الصحة العاملية) 

قُدمت تقديرات عاملية استنادا إىل قاعدة بيانـات مت حتديثـها لعـامي ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ 
(مؤشران). 

ـــدا؛ وجتــاوزت بيانــات  احلـاالت الـيت مت الكشـف عنـها: وردت بيانـات عـن ١٨٣ بل
١٦٢ منها نقطتني إحصائيتني. 
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احلاالت اليت عوجلـت: وردت بيانـات عـن ١٦٦ بلـدا؛ وجتـاوزت بيانـات ١٥٥منـها 
نقطتني إحصائيتني. 

 
اهلدف ٧ 

كفالة االستدامة البيئية 
محاية املناطق املغطاة بالغابات  - ٢٥

(منظمة األغذية والزراعة) 
مل تتوافر تقديرات إقليمية جديدة إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
وردت بيانات عن ١٩٨ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

املناطق احملمية لغرض احملافظة على التنوع البيولوجي  - ٢٦
(برنامج األمم املتحدة للبيئة) 

قُدمت تقديرات واجتاهات إقليمية جديدة عن عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٣. 
وردت بيانات عن ١٩٨ بلدا؛ ومل تتجاوز بيانات أي بلد نقطتني إحصائيتني. 

استخدام الطاقة  - ٢٧
(الوكالة الدولية للطاقة والبنك الدويل والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة) 
قُدمت تقديرات واجتاهات إقليمية جديدة عن عامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠. 

وردت بيانات عن ١٢٢ بلدا؛ وجتاوزت بيانات ١٢٢منها نقطتني إحصائيتني. 
انبعاثات غاز ثــاين أكســيد الكربــون واســتهالك مركبــات الكلوروفلوروكربــون  - ٢٨

املنضبة لألوزون 
ـــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  (اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة بتغـري املنـاخ وبرن

والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة) 
ـــون لعــامي ١٩٩٠  قُدمـت تقديـرات عامليـة جديـدة عـن انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكرب

و ١٩٩٩، وعن الكلوروفلوروكربون للفترة ١٩٨٦-٢٠٠١. 
ثاين أكسيد الكربون: وردت بيانات عن ٢١٠ بلدان؛ وجتاوزت بيانـات ٢٠٧ منـها 

نقطتني إحصائيتني. 
مركبـات الكلوروفلوروكربـون: وردت بيانـات عـن ١٥٦ بلـــدا؛ وجتــاوزت بيانــات 

١٥٥ منها نقطتني إحصائيتني. 
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استخدام السكان للوقود الصلب  - ٢٩
مل تتوافر تقديرات إقليمية جديدة إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

مل تتوافر بيانات عن أي بلدان جتاوزت بياناهتا نقطتني إحصائيتني. 
احلصول بشكل مستدام على مصدر ماء حمّسن  - ٣٠

(منظمة الصحة العاملية - منظمة األمم املتحدة للطفولة) 
مل تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

وردت بيانات عن ١٦٧ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
احلصول على املرافق الصحية احملّسنة  - ٣١

(منظمة الصحة العاملية - منظمة األمم املتحدة للطفولة) 
مل تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

وردت بيانات عن ١٦٢ بلدا، جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
اجملموعات األسرية اليت تتمتع باحليازة املضمونة  - ٣٢

ـــة جديــدة إلدخاهلــا يف تقريــر عــام ٢٠٠٣؛ ومل تتوافــر  مل تقـدم أي تقديـرات إقليمي
تقديرات لالجتاهات. 

البيانات القطرية غري متوافرة. 
 

اهلدف ٨ 
إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية 

املساعدة اإلمنائية الرمسية - منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
املساعدة اإلمنائية الرمسية الصافية واإلمجالية، وألقل البلدان منوا   - ٣٣

قُدمت أرقام عام ٢٠٠٢ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
اجملموع: وردت بيانات عن ٢٢ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

أقل البلدان منوا: وردت بيانات عن ٢٢ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
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ـــن مـــاحني منظمـــة  املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة واملوزعــة قطاعيــا املقدمــة م - ٣٤
التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي/جلنـــة املســـاعدة اإلمنائيـــة للخدمــــات 
االجتماعية (التعليم األساسي والرعاية الصحية األولية والتغذيـــة وامليــاه املأمونــة 

واملرافق الصحية) 
قُدمت أرقام عامي ٢٠٠٠-٢٠٠١ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

ردت بيانات عن ٢١ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املقيدة من ماحني منظمة التعاون والتنمية يف  - ٣٥

امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلمنائية 
قُدمت أرقام عام ٢٠٠١ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

وردت بيانات عن ٢١ بلدا؛ وجتاوزت بيانات ٢٠ منها نقطتني إحصائيتني. 
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان غري الساحلية  - ٣٦

قُدمت أرقام عام ٢٠٠١ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
وردت بيانات عن ٢٩ بلدا؛ وجتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الصغري النامية  - ٣٧
قُدمت أرقام عام ٢٠٠١ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

وردت بيانات عن ٣٧ بلدا؛ وجتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
إمكانية الوصول إىل األسواق 

(منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)) 
واردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية املعفاة مــن الرســوم اجلمركيــة  - ٣٨

قدمت أرقام عام ٢٠٠١ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
ـــاطق الناميــة والبلــدان األقــل منــوا لألعــوام  قُدمـت بيانـات للقيـم اإلمجاليـة فقـط للمن

١٩٩٦ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠١. 
متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة النمو على املنتجــات  - ٣٩

الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامية 
قُدمت أرقام عام ٢٠٠١ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

ـــاطق الناميــة والبلــدان األقــل منــوا لألعــوام  قُدمـت بيانـات للقيـم اإلمجاليـة فقـط للمن
١٩٩٦ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠١. 



٦٦٨٥٠-٢٠٠٣

E/CN. ٣/٢٠٠٤/٢٣

الدعم الزراعي والقدرة التجارية 
(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي) 

الدعم املقدم للزراعة احمللية من البلدان املتقدمة النمو  - ٤٠
قُدمت أرقام عام ٢٠٠٢ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 

وردت بيانات عن ١٦ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة لبناء القدرة التجارية  - ٤١

قُدمـت بيانـات للقيـم اإلمجاليـة العامليـة واإلقليميـة مـن عـام ٢٠٠١ فقـط إلدخاهلـــا يف 
تقرير عام ٢٠٠٣. 

مل تتوافر أي بيانات قطرية. 
البلــدان الــيت وصلــت إىل نقطــة القــرار ونقطــة اإلجنــاز املتعلقــني مببــادرة البلــدان  - ٤٢

الفقرية املثقلة بالديون 
التخفيــف مــن عــبء الديــون الــذي مت يف إطــار مبــادرة البلـــدان الفقـــرية املثقلـــة  - ٤٣

بالديون 
خدمــة الديــون بالنســبة إىل صــادرات الســلع واخلدمــات مــن البلــدان املنخفضـــة  - ٤٤

الدخل واملتوسطة الدخل   
(صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل) 

استكملت يف متوز/يوليه ٢٠٠٣ البيانات الواردة يف التقرير حسب القطر والعامل. 
معدل البطالة بني الذين تتراوح أعمارهم بني ١٥ و ٢٤ سنة  - ٤٥

(منظمة العمل الدولية) 
قُدمت تقديرات إقليمية لعامي ١٩٩٥ و ١٩٩٩. 

وردت بيانات عن ١١٥ بلدا؛ وجتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
عدد السكان الذين حيصلون علــى األدويــة األساســية بأســعار ميســورة وبشــكل  - ٤٦

مستدام 
(منظمة الصحة العاملية) 

مل تتوافر أي تقديرات إقليمية جديدة إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
وردت بيانات عن ١٧٨ بلدا؛ وجتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 
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اخلطوط اهلاتفية واهلواتف اخللوية  - ٤٧
(االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية) 

قُدمت آخر تقديرات إقليمية لعام ٢٠٠٢ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
وردت بيانات عن ٢١٧ بلدا؛ جتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

مستعملو احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنترنت  - ٤٨
(االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية) 

قُدمت تقديرات إقليمية مستكملة لعام ٢٠٠٢ إلدخاهلا يف تقرير عام ٢٠٠٣. 
احلواسيب: وردت بيانات عن ١٦٨ بلدا؛ وجتاوزت كلها نقطتني إحصائيتني. 

ـــــني  شـــبكة اإلنـــترنت: وردت بيانـــات عـــن ٢٠٨ بلـــدان؛ وجتـــاوزت كلـــها نقطت
إحصائيتني. 
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 املرفق الثاين 
 حتسني نوعية البيانات من أجل مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 

ناقش اجتماع اخلرباء املشترك بني الوكاالت هـذه املسـألة اسـتنادا إىل مذكـرة أعدهتـا  - ١
الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة تســـتعرض فيــها حالــة وضــع املعايــري واملبــادئ التوجيهيــة 

الدولية، وتقترح جماالت ألولويات العمل يف املستقبل القريب واملتوسط والبعيد. 
وقـدم املشـاركون عـدة توضيحـات وإضافـات للمذكـرة، وأجـازوا املقترحـات كأدلـة  - ٢
عامة لتوجيه األعمال األخرى يف املســتقبل. وتـرد أدنـاه املذكـرة بصيغتـها املنقحـة الـيت تراعـي 

التعليقات واالقتراحات اليت أبديت يف االجتماع. 
وضع معايري ومبادئ توجيهية 

ظل وضع مفاهيم وأساليب إحصائيـة موحـدة وتطبيقـها، مـن أجـل اسـتخدامها علـى  - ٣
الصعيدين الوطين والدويل يف السالسل اإلحصائية املعمول هبا فيما يتعلـق مبؤشـرات األهـداف 
اإلمنائية لأللفية، شاغال هاما يف اجتماعات اخلــرباء املشـتركة بـني الوكـاالت ومشـاوراهتم منـذ 

إجراء املناقشات األوىل املتعلقة بوضع قائمة مؤشرات لرصد هذه األهداف. 
ويف كثري من اجملاالت وجدت التوصيات الدولية القدميـة قبـوال وتطبيقـا مسـتمرين يف  - ٤
برامج مجع البيانات وتصنيفها. وعلى الصعيـد الـدويل، تعتـرب هـذه التوصيـات أساسـية لكفالـة 
قابليـة السالســـل املختــارة للمقارنــة وضمــان نوعيتــها. وعلــى الصعيــد الوطــين تعمــل هــذه 
التوصيات كمبادئ توجيهية قّيمة وحمترمة وال غىن عنها لوضع الربامج الوطنية جلمع البيانـات 

اليت تكيف تكييفا مناسبا لالحتياجات والظروف واألولويات الوطنية. 
وميكن إىل حد كبري احلكم على مدى موثوقية سالسل البيانات وقبوهلـا وقيمتـها عـن  - ٥

طريق نوعية املعايري واألساليب املستخدمة يف مجعها ومدى اخلربة املتاحة هلذا اجلهد. 
ومــن املعقــول بعــد ثــالث ســنوات مــن النقــاش املســتفيض والتجربــة املتبادلــة بـــني  - ٦
املشاركني يف اجتماعات اخلرباء املشـتركة بـني الوكـاالت بشـأن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة 
لأللفية، أن جيري تقييم وجرد اجملاالت الـيت حتتـاج فيـها املعايـري واملبـادئ التوجيهيـة إىل املزيـد 
ـــل أن يكــون بالوســع إيصــال املؤشــرات املتعلقــة هبــا إىل املســتوى  مـن التطويـر واالختبـار قب

املرغوب من املوثوقية والقابلية للتفسري والشمولية. 
ومثة عدد من اجملاالت يشهد عمال مهما موجودا بالفعل قيـد التنفيـذ ومشـفوعا خبطـة  - ٧
عمل وجدول زمـين، وهـو وضـع تشـحذه عـادة شـدة االهتمـام العـام بقيـاس التقـدم احملـرز يف 
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. ومثة عدد آخر من اجملاالت ال تزال فيـه بعـض املسـائل املهمـة 
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دون حـل وحتتـاج إىل املزيـد مـن االهتمـام. ويف بعـض مـن هـذه اجملـاالت، بـدأ بالكـاد العمـــل 
ـــوارد أدنــاه العمــل املوجــود قيــد اإلجنــاز، أو العمــل  اإلمنـائي الـالزم. ويشـمل االسـتعراض ال
املطلوب لوضع املؤشرات. وهو حيدد الثغرات القائمــة، ويوصـى بـاملزيد مـن العنـاصر لينظرهـا 
يف سياق أي برنامج للعمل حسبما أجازه اجتماع فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت. وقـد 
رتب االستعراض حتت عناوين تناظر املؤشرات الثمانية واألربعني (عـالوة علـى مؤشـر إضـايف 

مقترح)، اليت جيري إعدادها لقياس تنفيذ األهداف (انظر، ٥٨/٣٢٣/A، املرفق). 
الفقر وتوزيع الدخل  ١-٣

أجنز عمل ضخم للغاية يف هذا اجملال على مدى فترة طويلة. ومع ذلك، هنـاك حاجـة 
لوضع مبادئ توجيهية متكاملة للدراسات االستقصائية ومعايـري قيـاس تتماشـى مـع احملاسـبات 
القومية تكون مناسبة للبلدان النامية. ويف ضوء البحوث والتجارب اليت أُجنزت يف هـذا اجملـال 

يعترب هذا اهلدف قصري املدى نسبيا. 
ــع  وحتتـاج البلـدان إىل أن تشـارك بقـدر أكـرب يف وضـع التقديـرات الدوليـة للفقـر املدق
استنادا إىل تعادالت القوة الشـرائية، ألن هـذا املقيـاس مسـتخدم ومقتبـس علـى نطـاق واسـع. 
وتعترب تعادالت القوى الشرائية، خاصة يف هذا السـياق، جمـاال ال ميلـك فيـه كثـري مـن البلـدان 

النامية خربة أو تدريبا كبريين. 
ومت أيضا حتديد بعض املشاكل يف مطابقـة بيانـات الدخـل واالسـتهالك املسـتمدة مـن 
الدراسـات االسـتقصائية لألسـر املعيشـية واحلسـابات القوميـة. وهـذه املطابقـــة مهمــة لضمــان 
االتساق بني حتليل الفقر وجماميع االقتصاد الكلي، ومهـا عنصـران أساسـيان للتخطيـط اإلمنـائي 
الوطين والرصد الدويل. وهناك حاجة إىل إجراء حبوث وعمليات حتليل جديـدة، إال أن هنـاك 
اآلن ما يكفي من األعمال األوليـة الـيت تتيـح القيـام بشـكل سـريع نسـبيا بتنظيـم مشـروع مـن 

أجل حتقيق نتائج يف املدى املتوسط. 
كما أن احلاجة إىل التحليل اجلنساين للدخل واالسـتهالك وتوزيعاهتمـا داخـل األسـرة 
املعيشية معروفة جيدة أيضا، إال أهنا حتتاج بالطبع إىل جهد رئيسي طويل األمـد يشـمل وضـع 
منهجيات لالستفادة بصورة أفضل من مصادر البيانات احلاليـة، مثـل الدراسـات االسـتقصائية 
لألسر املعيشية ولسبل االستفادة من الوقت. وعلـى حنـو ممـاثل، هنـاك حاجـة إىل إدراج البعـد 
املتعلق بالسن يف حتليل الفقر بالنظر إىل أن أغلبية كبار السن هم من الفقراء وخاصة يف بعـض 

املناطق. 
األطفال الذين يقل وزهنم عن الوزن الطبيعي  - ٤

هناك عمل شامل جار حاليا وهو موثق توثيقا جيدا. 
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استهالك الطاقة الغذائية  - ٥
هناك عمل مكثف جار يشمل اجلهود اخلاصة املبذولة لزيادة دور الدوائـر اإلحصائيـة 
الوطنية يف حتسني هـذه البيانـات ونشـرها. ويعتـرب العمـل الـذي اضطلعـت بـه منظمـة األغذيـة 
والزراعـة يف هـذا اجملـال مشـجعا للغايـة، وميكـن أن يـؤدي إىل إحـداث حتسـينات ملحوظــة يف 

البيانات على الصعيدين الوطين والدويل يف املدى املتوسط. 
صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  - ٦

ينبغـي أن تتنـاول جـهود البحـث والتطويـر بصـورة منتظمـة قابليـة األسـاليب والنتــائج 
للمقارنة بني الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية واملصادر اإلدارية. 

إمتام التعليم األويل  - ٧
بـدأ عمـل ضخـم يف هـذا اجملـــال يف وقــت متــأخر نســبيا، إال أن األســاليب واملعايــري 

اجلديد مل ختترب بعد على حنو كامل ومل يتم االتفاق عليها. 
٨ و ١٠ اإلملام بالقراءة والكتابة 

ما زال العمل جاريا بشأن وضع املزيد من التعاريف الفنيـة لإلملـام بـالقراءة والكتابـة، 
وميكن وضع مبادئ توجيهية وتوصيات جديدة يف املدى املتوسط. 
مؤشر املساواة بني اجلنسني يف مراحل الدراسة الثالثة  - ٩

ما زال استخدام املعدالت يف هذا امليـدان جديـدا نسـبيا، وينبغـي االسـتمرار يف تقييـم 
استقرارها وموثوقيتها. 

عمل املرأة  - ١١
أجريت أحباث متهيدية كثرية حول املؤشرات اإلضافيـة املقترحـة، وقدمـت مقترحـات 
حمددة إلجراء مزيد من البحث والتطوير. وميكن القيام يف وقت مبكــر نسـبيا باعتمـاد وتطبيـق 

األساليب واملبادئ التوجيهية اجلديدة. 
املرأة يف الربملان  - ١٢

أجريـت أحبـــاث متهيديــة ال بــأس هبــا، وقدمــت اقتراحــات حمــددة يف جمــال البحــث 
والتطويـر، ومـن املمكـن القيـام يف وقـــت مبكــر نســبيا باعتمــاد وتطبيــق األســاليب واملبــادئ 
التوجيهيـة اجلديـدة. ونوقشـت بصـورة مسـتفيضة مسـألة تطويـر مؤشـــرات تكميليــة يف جمــال 
التمكني، وهناك حاجة اآلن إىل وضع برنـامج للمضـي قدمـا يف إعـداد مزيـد مـن االقتراحـات 

واملبادئ التوجيهية الرمسية. 
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مؤشر إضايف مقترح عن العنف العائلي يف إطار اهلدف ٣ 
يشكل العنف املوجه ضد املرأة - سـواء يف املـرتل أو املدرسـة أو مكـان العمـل أو يف 
اجملتمـع أو يف أي ظـروف أخـرى - حـــاجزا كبــريا أمــام متكــني املــرأة وحتقيــق املســاواة بــني 
اجلنسني. وجيري حاليا وضع مؤشر للعنف العائلي يقترح إدراجه يف اهلـدف ٣ عمـال بـالفقرة 

٢٥ من إعالن األلفية. 
١٣ و ١٤ و ١٥ - وفيات األطفال/حتصني األطفال 

يضطلـع يف هـذا اجملـال بتطويـر واسـتعراض مســـتفيضني للمفــاهيم والطرائــق، وميكــن 
وضع مؤشرات مبتكرة لتكميـل مؤشـرات أهـداف إعـالن األلفيـة مـن أجـل اسـتخدامها علـى 

نطاق واسع خالل سنوات قليلة مقبلة، مبا يف ذلك ختطيط التدخالت املستصوبة. 
صحة األم  ١٦ و ١٧ -

أجريـت أحبـاث مسـتفيضة هلذيـن املؤشـرين وجيـري العمـــل يف جمــال القيــاس املوثــوق 
لالجتاهـات. ومثـة بعـض املؤشـرات التكميليـة املتعلقـة بـالتدخالت املسـتصوبة وتنفيذهـــا متــاح 
اآلن، وينبغـي التوصيـة باسـتخدامها علـى الصعيـد القطـري. وتـرى عـــدة وكــاالت أن جيــري 
إدراج مؤشر ملعدالت انتشار وسائل منع احلمل ضمــن صحـة املـرأة، وأن يعـاد النظـر يف قـرار 

عدم إدراج مؤشرات الصحة اإلجنابية. 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز  - ١٨

جيري تطوير واستعراض مستفيضان للمفاهيم والطرائق. وال تزال األساليب الناجحـة 
لتوسيع نطاق تغطية البيانات يف مرحلة مبكـرة نسـبيا، كمـا أن مقـاييس االجتاهـات حتتـاج إىل 

جهد تطويري كبري وإىل اتفاق عليها. 
املعرفة والوقاية يف جمال فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز/واليتامى  ١٩ و ٢٠ -

جيري بقدر أكرب من التوسع تطوير واستعراض املفاهيم والطرائق، وال يزال العمـل يف 
بدايته. كما ال تزال األساليب الناجحة لتوسيع نطاق تغطية البيانات يف مرحلة مبكـرة للغايـة، 

وحتتاج مقاييس االجتاهات أيضا إىل جهد تطويري كبري وإىل اتفاق عليها. 
املالريا  ٢١ و ٢٢ -

جترى أحباث مستفيضة لقياس الطرق الناجحة ملنع وعالج املالريـا، ويتـم أيضـا جتربـة 
هذه الطرق، لكن التطبيق الواسع النطاق حباجة إىل ما ال يقل عن سنتني من العمل. وال يــزال 

قياس االجتاهات يف جمال انتشار املرض والوفيات النامجة عنه حيتاج إىل عمل كثري. 
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الُسل  ٢٣ و ٢٤ -
ــه يف  حققـت منهجيـة العـالج بـدورات قصـرية حتـت املراقبـة املباشـرة جناحـا ال بـأس ب

جمال التطبيق حىت اآلن، وما زالت عملية تطوير وتطبيق املنهجية جارية. 
البيئة/املياه واملرافق الصحية/اإلسكان  - ٢٥ – ٣٢

ال تـزال عمليـة تطويـر واسـتعراض املفـاهيم والطرائـق بالنسـبة ملعظـم مؤشـــرات البيئــة 
الواردة يف قائمة األهداف اإلمنائية لأللفية قيد اإلجناز. غري أن املعايري واملبادئ التوجيهية جلمع 
البيانات على الصعيد القطري غري مطورة مبا فيه الكفاية، وال يوجد تعاون كاٍف بـني الدوائـر 
اإلحصائية الوطنية وحمللي السياسات العامة يف هذا امليدان. وهناك حاجـة للعمـل وضـع إطـار 
أكـثر اتسـاقا وتكـامال لعمليـة التحليـل، ووضـع توصيـات حمـددة تسـتطيع الوكـــاالت الوطنيــة 

استخدامها لتطوير إحصاءات ومؤشرات تتعلق بالبيئة. 
الغطاء احلرجي  - ٢٥

هذا املؤشــر مسـتقر نسـبيا. وهنـاك توصيـة إلجـراء تطويـر مسـتفيض لقـاعدة البيانـات 
واإلطار املفاهيمي. وجيري تعزيز عملية املشاورات مع البلدان مع حتسن تكنولوجيات القياس 

وزيادة األمهية السياسية للمؤشرات. 
املناطق احملمية  - ٢٦

أدى مجـع البيانـات املتعلقـة باملنـاطق احملميـة منـذ فـترة طويلـة إىل وضـــع جمموعــة مــن 
البيانات تلقى اآلن قبوال الستخدامها كمؤشر للبيئـة. ومت أيضـا إدخـال حتسـينات مسـتمرة يف 
قاعدة البيانات العاملية عن املناطق احملمية، ويف إجراءات مجع البيانـات علـى الصعيـد القطـري. 
ويوصـى بتطويـر إطـار مفـاهيمي للمؤشـر ضمـن إطـار أوسـع للمحاسـبة البيئيـة كـهدف علـــى 

املدى املتوسط. 
استخدام الطاقة  - ٢٧

حتتاج املعايري الدولية يف هذا امليدان إىل استكمال وتنسيق وتطبيق بصورة أدق. 
ثاين أكسيد الكربون ومركبات الكلورو فلورو كربون  - ٢٨

حتتـاج املعايـري الدوليـة لألغـــراض اإلحصائيــة يف هــذا امليــدان إىل اســتكمال وتنســيق 
بصورة أدق، ويتعني أن توضع عملية مجع البيانات على الصعيد الوطين حتت املسؤولية العامـة 

للدوائر اإلحصائية اليت تتعاون مع املكاتب البيئية. 
الوقود الصلب  - ٢٩

ما زال هذا املؤشر يف املراحل األوىل من التطوير والتوحيد والتطبيق. 
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املياه واملرافق الصحية  ٣٠ و ٣١ -
مثة عملية تطوير واستعراض مستفيضة للمفاهيم والطرائق جارية يف هذا الشـأن، وقـد 
شهدت تقدما كبريا يف اآلونـة األخـرية ومت أيضـا التوصـل إىل اتفـاق حـول املبـادئ التوجيهيـة 
واملعايري املتعلقة بالقياس. وينبغي أن يستمر هذا العمل مع بذل جهود حمددة للتأكد من توافـر 

بيانات ذات نوعية عالية من أجل رصد االجتاهات املتوسطة األجل بنجاح. 
األحياء الفقرية  - ٣٢

ـــة املســتفيضة هلــذا املؤشــر إىل نتــائج جيــدة.  أدت جـهود البحـث والتطويـر التمهيدي
وما زالت هناك حاجـة إىل عمليـة كبـرية لتطويـر واسـتعراض املفـاهيم والطرائـق وبرامـج مجـع 
البيانـات. ومـا زالـت األسـاليب الناجحـة لتوسـيع نطـاق تغطيـة البيانـــات يف مراحلــها األوىل، 

وما زالت هناك أيضا حاجة إىل جهود تطوير كبرية واتفاقات لقياس االجتاهات. 
املساعدة اإلمنائية الرمسية  ٣٣ إىل ٣٧ و ٤١ -

جيري اآلن بصورة منتظمـة متحيـص هـذه املؤشـرات هبـدف حتسـني تفاصيلـها وزيـادة 
صلتـها بـأهداف املعونـة العامـة. وينبغـي أن يسـتمر هـذا العمـل، وميكـن إشـراك مسـامهني مـــن 
البلدان النامية فيـه هبـدف تقييـم أثـر املعونـة علـى البلـدان املتلقيـة تقييمـا أفضـل. وينبغـي أيضـا 
االهتمام بتغطية املاحنني غري األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة 

يف امليدان االقتصادي. 
التجارة والدعم الزراعي  - ٣٨ - ٤٠

جيري اآلن متحيص هذه املؤشرات بصورة منتظمة هبدف توفـري تفـاصيل عـن األقطـار 
والسلع األساسية. وينبغي أن يسـتمر هـذا العمـل وأن يسـتفاد فيـه مـن مشـاركني مـن البلـدان 

النامية. 
الديون  - ٤٢ - ٤٤

تتسـم مؤشـرات املبـادرة املتعلقـة بـالبلدان املثقلـة بـالديون بطابعـها املباشـــر. ويضطلــع 
حاليا بدراسة منهجية للقدرة على حتمل الديون يف البلدان املثقلة بالديون والبلدان غـري املثقلـة 
بالديون، وكما جيري توضيـح معايـري القيـاس الـيت حتتـاج إىل أن تـدرج يف هـذه املؤشـرات يف 

املستقبل. 
البطالة بني الشباب  - ٤٥

تتوىل منظمة العمل الدولية تنظيم العمـل اجلـاري لتطويـر مؤشـرات وأهـداف جديـدة 
أكثر صلة باملوضوع يف هذا امليدان. 
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تعاطي املخدرات  - ٤٦
هناك حاجة إىل مزيد من التطوير والبحث بشأن املفاهيم واملبادئ التوجيهيـة املالئمـة 

والعملية على املدى املتوسط. 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٤٧ و ٤٨ -

بدأ العمل لوضع اقتراحات جديـدة فيمـا يتعلـق بالبيانـات واملؤشـرات يف إطـار مؤمتـر 
القمـة العـاملي جملتمـع املعلومـات، ويتوقـع البـــدء يف برنــامج جديــد للبحــث والتطويــر لوضــع 

إحصائيات يف هذا امليدان يف سياق متابعة برنامج عمل مؤمتر القمة. 
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 املرفق الثالث 
ــــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة،  خطـــــة عمــل لالجتماعــات املتعلقــــة مبؤشــرات األه

 ٢٠٠٣-٢٠٠٥
تسـتند االقتراحـات الـواردة أدنـاه املتعلقـة باالجتماعـات إىل التوصيـات الصـادرة عـــن 
اجتماع فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وهـي 
تقدم جدوال زمنيا للعمل يتوخى استكمال التقرير الشامل لألمني العام عن رصد تنفيذ إعالن 

األلفية (القسم املتعلق بالتنمية) املقرر تقدميه يف صيف عام ٢٠٠٥. 
فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت 

األسبوع الثالث من شهر آذار/مارس ٢٠٠٤، نيويورك 
أيلول/سبتمرب - تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٤، جنيف 

أواخر آذار/مارس ٢٠٠٥، نيويورك 
يف االجتماع الرابع لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت الـذي عقـد يف جنيـف، قـدم 
الفريـق عـدة اقتراحـات جلـدول أعمـال اجتمـاع آذار/مـارس ٢٠٠٤ هبـدف البـدء يف اإلعــداد 
امللموس لتقرير عام ٢٠٠٥، فضـال عـن اسـتكمال املدخـالت األساسـية لتقريـر عـام ٢٠٠٤. 
وقــد تقــرر أن يتــم اقــتراح مشــروع جــدول أعمــــال وأن يعمـــم للتعليـــق عليـــه يف كـــانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
االجتماعات اإلقليمية 

ينبغي يف كل منطقة أن يعقد ما ال يقل عن اجتماع واحد للخرباء واإلحصـائيني عـن 
مؤشرات أهداف إعالن األلفية، بالتعاون مع الشعبة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة. وقـد عقـدت 

عدة اجتماعات، أو جيري اإلعداد والتخطيط هلا على النحو التايل: 
أفريقيا 

عقدت يف نريويب حلقة عمل للبلـدان الواقعـة جنـويب الصحـراء الكـربى يف أفريقيـا يف  -
الفـترة مـن ٢٢ إىل ٢٦ تشـــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣ بالتعــاون مــع برنــامج األمــم 
املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان. ومبا أن هذه البلـدان 
حامسة للغاية بالنسبة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ينبغي عقد اجتمـاع متابعـة يف 

الربع األول من عام ٢٠٠٥. 
تقـوم الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـــدة بتنظيــم اجتمــاع عــن مؤشــرات األهــداف  -
ـــة مــع اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا يف الفــترة ٢٠٠٤- اإلمنائيـة لأللفي

 .٢٠٠٥
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غريب آسيا 
من املقرر عقد حلقة عمل مشتركة بـني اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـريب آسـيا  -
والشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة لبلدان اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـريب آسـيا 

يف الفترة من ٩ إىل ١٣ شباط/فرباير ٢٠٠٤. 
آسيا واحمليط اهلادئ 

ـــع أمانــة جلنــة احمليــط  تعمـل اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ م -
اهلادئ لتنظيم حلقة عمل يف منطقة احمليط اهلادئ يف عام ٢٠٠٤. 

أوروبا 
نظـم برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي حلقــة عمــل مــع البلــدان املنضمــة إىل االحتــاد  -
ــــع مدخـــالت مـــن الشـــعبة  األورويب يف فيلنيــوس يف كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣ م

اإلحصائية باألمم املتحدة. 
ـــم املتحــدة اإلمنــائي حلقــة عمــل يف  نظمـت اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا/برنـامج األم -
براتسـالفا يف شـهر أيـار/مـايو ٢٠٠٣ لرابطـة الـدول املسـتقلة وجنـوب شـرق أوروبــا 

لتقدمي تقارير عن األهداف اإلمنائية لأللفية واالندماج االجتماعي. 
ُيعـتزم أيضـا تنظيـم حلقـة عمـل بصـورة مشـتركة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي  -
والشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة يف الفـترة مـن ٢٣ إىل ٢٥ شـباط/فـــرباير ٢٠٠٤ 
للبلـدان اجلديـدة والبلـدان املرشـحة لدخـول االحتـاد األورويب عـن األهـــداف اإلمنائيــة 
لأللفية واالندماج االجتماعي واملتطلبات اإلحصائية الالزمة للرصد. وسوف تشـارك 
اللجنة االقتصادية ألوروبا يف حلقة العمل، وسيناقش االجتماع إعـداد البلـدان املاحنـة 

اجلديدة تقارير عن اهلدف ٨؛ 
ـــن  هنـاك اهتمـام كبـري أيضـا يف منطقـة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا مـن جـانب كـل م -
بلــدان أوروبــا الشــرقية/بلــدان رابطــة الــدول املســتقلة وغريهــا مــن بلــدان اللجنــــة 
االقتصادية ألوروبا برصد تنفيذ ما يسمى مبؤشرات اهلدف ٨، وميكـن إعـداد اقـتراح 

بشأن ذلك. 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

ال توجد لدى الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة معلومات عن أي خطط قائمة.  -
اجتماعات اخلرباء بشأن وضع معايري ومبـادئ توجيهيـة دوليـة وكتيبـات تتصـل باإلحصـاءات 

فيما يتعلق مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية 
تــم حتديـــد اجملـــاالت التاليـــة الـيت ينبغـي تنظيـــم العمـــل فيـها فـــــي الفــترة ٢٠٠٤-

 :٢٠٠٥
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ـــق لالقتراحــات الــواردة يف التقريــر املعنــون “جتميــع  إجـراء اسـتعراض متعم (أ)
البيانات الوطنية للتقديرات اإلقليمية والعاملية ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية” الـذي أعـده 
تيم هولت مستشار منظمة العمل الدولية، وإعداد جمموعـة مـن التوصيـات وقائمـة بـاخلطوات 
امللموسة من أجل تأييدها وااللتزام هبا يف فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعـين مبؤشـرات 

األهداف اإلمنائية لأللفية؛ 
وضــع مبــادئ توجيهيــة منســجمة ومتكاملــة عــن دخــل األســــر املعيشـــية،  (ب)
والدراسات االستقصائية لالستهالك، لتقدمي قياس متسق وموحد للقضاء على الفقر مـن أجـل 
اسـتخدامه علـى الصعيـد الوطـين والـــدويل. وحتتــاج هــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل أن تضــع يف 
االعتبار احلاجة إىل الشفافية والبساطة يف تدوين واسـتخدام تعـادل القـوى الشـرائية يف مقارنـة 
ـــات الواســعة النطــاق يف  حـاالت الفقـر؛ واحلاجـة إىل إجـراء مزيـد مـن األحبـاث عـن االختالف
احلسـابات القوميـة ونتـــائج قيــاس الدراســات االســتقصائية لألســر املعيشــية بالنســبة لألرقــام 
اإلمجالية ذات الصلة بالدخل واالستهالك؛ وحتديد اخلالفات من حيث اجلنـس؛ وقيـاس الفقـر 

فيما بني املسنني؛ 
حتسني إطار تقييم املساواة بني اجلنسني من خالل استعراض قائمة املؤشـرات  (ج)

احلالية وتطوير ووضع اقتراحات ملؤشرات جديدة؛ 
حتسـني إطـار واختيـار املؤشـرات املتعلقـة بالبيئـة، وحتسـني القـــدرات الوطنيــة  (د)

على مجيع هذه البيانات؛ 
وضـع جمموعـة كاملـة مـن املبـادئ التوجيهيـة لقيـاس نســـب ســكان األحيــاء  (هـ)
الفقرية، واالستخدام الكامل لتكنولوجيات نظم املعلومات اجلغرافيـة لتقـدمي البيانـات وربطـها 
ــم  جغرافيـا، وربـط البيانـات باهليـاكل األساسـية يف كثـري مـن امليـادين حمـل االهتمـام مثـل التعلي

واخلدمات الصحية واملياه واملرافق الصحية. 
ويف بعــض اجملــاالت املذكــورة أعــاله مت تقــــدمي اقتراحـــات لتشـــكيل أفرقـــة فرعيـــة 
ـــة الفرعيــة يف إطــار الواليــة  للوكـاالت وتنظيـم العمـل يف عـام ٢٠٠٤. وسـوف تعمـل األفرق
العامة للفريق املشترك بني الوكاالت، الذي تنسـق أعمالـه الشـعبة اإلحصائيـة، وبصفـة خاصـة 

على النحو التايل: 
منظمة العمل الدولية، والبنـك الـدويل، والشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة:  (أ)
ستبدأ العمل بشأن التوصيات الواردة يف تقرير تيم هولت استنادا إىل الردود على الرسالة الــيت 
وجهتها منظمة العمل الدولية وطلبت فيها تقـدمي تعليقـات واقتراحـات للعمـل قبـل هنايـة عـام 

٢٠٠٣؛ 
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سيشرع كل من الشــعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة والبنـك الـدويل ومنظمـة  (ب)
األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة يف العمـل يف املسـائل املتعلقـة بقيـاس الفقـر، مـع مؤمتـر األمـم 
املتحـدة للتجـــارة والتنميــة، والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، واملعــهد الــدويل لبحــوث 
سياسات األغذية ومنظمة العمل الدولية. وقد أوعزت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة 

واملعهد الوطين لإلحصاءات (إيطاليا) إىل احتمال استضافة االجتماع؛ 
ستعمل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة العمل الدوليـة،  (ج)
واالحتاد الربيدي العــاملي، ومنظمـة الصحـة العامليـة، وصنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، 
وشعبة النهوض باملرأة التابعة لألمانة العامـة لألمـم املتحـدة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، 
واللجنة االقتصادية ألوروبا، والشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة، ومشـروع األلفيـة يف وضـع 

مؤشرات حول املساواة بني اجلنسني؛ 
سـتعمل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة وموئـــل األمــم املتحــدة يف قيــاس  (د)

سكان األحياء الفقرية؛ 
فيمـا يتعلـق مبؤشـرات البيئـة، اقـترح اخلـــرباء املدعــوون إىل االجتمــاع الرابــع  (هـ)
لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعقود يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، أن جيـري وضـع 
جمموعـة متكاملـة مـن اإلحصـاءات لتحليـل اســـتدامة البيئــة، وتطويــر البيانــات علــى الصعيــد 
الوطين. وميكن أن تكون منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة 
الوكالتني اللتني تستهالن تشكيل الفريق، بالتعاون مع املكتب الكندي لإلحصـاءات والوكالـة 

الكندية للتنمية الدولية، أو مع املعهد الوطين لإلحصاءات (إيطاليا)؛ 
تنظر مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني يف تنظيـم واسـتضافة اجتمـاع  (و)
حول الالجئني واملشردين والسكان يف البلدان املتأثرة بأزمات من قبيل الصراعات أو اجملاعة؛ 
ــد  ينظـم مشـروع إحصـاءات الفقـر يف الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة لعق (ز)
اجتماعـات إقليميـة عـن اإلحصـاءات املتعلقـــة بــالفقر يف منــاطق اللجنــة االقتصاديــة ألمريكــا 
الالتينيـة، واجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، واللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة آلســيا 
واحمليط اهلادئ، واجتماع عام للخرباء بشأن وضع كتاب إلحصاءات الفقر يف عام ٢٠٠٥. 

 

 


