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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢ - ٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٦ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 
  األنشطة غري املصنفة حبسب اال: املؤشرات 

  تقرير اللجنة االستشارية املعنية باملؤشرات 
  مذكرة من األمني العام 

بناء على طلب مقدم مـن اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الرابعـة والثالثـني**، يتشـرف 
األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير اللجنـة االستشـارية املعنيـة باملؤشـرات. وقـد 
ـــة كذلــك  يف أن  ترغـب اللجنـة يف أن تؤيـد توصيـات اللجنـة االستشـارية؛ وقـد ترغـب اللجن
ــــتعراضها للمؤشـــرات املتصلـــة بـــآخر املؤمتـــرات  تدعــو اللجنــة االستشــارية إىل مواصلــة اس
والدورات االستثنائية للجمعية العامة، ال سيما يف جمايل فريوس نقص املناعـة البشـرية/متالزمـة 

نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 
 
 
 
 

 
 

 .E/CN.3/2004/1 *
 ،(E/ 2 انظـــر الوثـــائق الرمسيـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي، ٢٠٠٣، امللحـــــق رقــــم ٤ (003/24 **

الفصل اخلامس، الفقرة ٤ (د). 
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تقرير اللجنة االستشارية املعنية باملؤشرات عن التقدم احملرز يف ما يتصـل 
  مبؤشرات املؤمترات 

مقدمة   أوال -
يعكف الس االقتصادي واالجتماعي واللجنة اإلحصائية علـى إجـراء مناقشـة حـول  - ١
كيفية قياس التقدم احملرز يف تنفيذ نتـائج مجيـع مؤمتـرات األمـم املتحـدة يف اـالني االقتصـادي 
واالجتماعي وااالت ذات الصلـة. وطُلـب إىل الفريـق االستشـاري ألصدقـاء الرئيـس التقـدم 
بتوصيـات لوضـع قائمـة أساسـية مبؤشـرات متابعـــة املؤمتــرات وتقــدمي مقترحــات لوضــع آليــة 
لالسـتعراض اإلحصـائي للمؤشـرات املقبلـة. واسـتجابة لطلـب وضـع قائمـة حمـدودة مبؤشــرات 
املؤمترات، أنشأ فريق اخلرباء إطـارا للمؤشـرات يتضمـن ثالثـة مسـتويات ذات أولويـة، يشـمل 
كل منها زهاء ٤٠ مؤشـرا إحصائيـا. وأقـر فريـق اخلـرباء بأنـه جيـب إبقـاء اإلطـار املقـترح قيـد 
االستعراض مبا يسمح مثال مبواصلــة تطويـره تلبيـة لالحتياجـات الناشـئة يف مـا يتعلـق مبؤمتـرات 

القمة واملؤمترات الرئيسية اليت ستعقد يف املستقبل. 
وعليــه، أنشــأت اللجنــة اإلحصائيــة اللجنــة االستشــارية املعنيــة باملؤشــــرات (تضـــم  - ٢
ـــربازيل، جنــوب أفريقيــا، الصــني، فلســطني،  ١٣ عضـوا مـن أسـتراليا، إندونيسـيا، إيطاليـا، ال
كازاخسـتان، ماليزيـا، اململكـة املتحـدة، الـنرويج، اهلنـد وهنغاريـا)، مهمتـها األساســـية إجــراء 
حتديـث دوري إلطـار املؤشـرات الـواردة يف تقريـر أصدقـاء الرئيـس. وكـان العديـد (٣٢) مــن 
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية متناسبا مع مؤشرات األولويـة القصـوى املقترحـة ومدَرجـا 
يف اإلطار الثالثي املستويات. بيـد أن اخلـرباء اإلحصـائيني أعربـوا بـالفعل عـن حتفظـات بشـأن 
وضـوح املفـاهيم أو املنهجيـة غـري الكافيـة املتبعـــة حاليــا يف وضــع عــدد قليــل مــن املؤشــرات 
املختارة، ما فَسر غالبا النقص الكبري يف بيانات عديد من البلـدان. وطلبـت اللجنـة اإلحصائيـة 
إىل جلنتها االستشارية املعنية باملؤشرات تركيز اهتمامـها بشـكل خـاص علـى حتسـني البيانـات 
املشـتقة(١) املتعلقـة مبؤشـرات األلفيـة فضـال عـن ترشـيد تلـك املؤشـــرات ــدف كفالــة قابليــة 

مقارنتها وشفافيتها. 
 

االستعراض التقين موعات املؤشرات   ثانيا -
وفقـا للتوصيـات الـيت اختذـا اللجنـة اإلحصائيــة يف دورــا الرابعــة والثالثــني، ميكــن  - ٣

تقسيم املهام الرئيسية للجنة االستشارية املعنية باملؤشرات إىل اموعات الثالث التالية: 
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مواءمة اإلطار احلايل مع املؤشرات املستعملة لرصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق  (أ)
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع إيـالء انتبـاه خـاص ملؤشـرات رصـــد تنفيــذ اهلــدف ٨ �إقامــة 

شراكة عاملية ألغراض التنمية�؛ 
مواصلـة ترتيـب املؤشـرات حسـب األولويـة، ال سـيما علـى املسـتويات العليـا  (ب)
تبعـا ملعايـري مـن قبيـل �توافـر البيانــات املشــتقة اجليــدة� أو �توافــر البيانــات� أو �إمكانيــة 

الوثوق بالبيانات ومقارنتها�؛ 
حتديث هذا اإلطار عن طريق تضمينـه مؤشـرات جديـدة اسـتجابة ملـا عقدتـه  (ج)

األمم املتحدة مؤخرا وما ستعقده مستقبال من مؤمترات ومؤمترات قمة. 
ويف املرحلة احلالية من العمل، تعترب اللجنة االستشارية املهمة احملـددة يف الفقـرة ٣ (أ)  - ٤
أعـاله املهمـة �األكـثر أمهيـة�. كمـا شـرعت اللجنـة االستشـارية يف مهمـة مواءمـة مؤشـــرات 
�أصدقاء الرئيس� واألهداف اإلمنائية لأللفية من خالل مقابلـة مـا ًأدِرَج مـن بنـود، والبحـث 
عن حلول للحاالت اليت تربز فيها أوجه تباين. وأجرت اللجنـة االستشـارية أيضـا مسـحا عـن 
توافر البيانات. وتستند النتائج الـيت توصـل إليـها هـذا التقريـر إىل تعليقـات وخـربات كـل مـن 
أسـتراليا، والـربازيل، وجنـوب أفريقيـا، وكازاخسـتان، واململكـــة املتحــدة، والــنرويج، واهلنــد 

وهنغاريا. 
ـــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــا خــال ســتة منــها يف إطــار  وُأدِرجـت مجيـع مؤشـرات األه - ٥
�أصدقاء الرئيس�. ويف املرحلة األوىل سعت اللجنة االستشارية إىل مطابقة املؤشرات احلاليـة 
لأللفية مع مؤشرات �أصدقــاء الرئيـس�، وسـجلت جمموعتـا املؤشـرات، باسـتثناء ١٦ حالـة، 
امتثاال كامال. وباإلمكان االطالع علـى القائمـة الكاملـة للمؤشـرات واملقارنـات وهـي متاحـة 
يف شـكل وثيقـة معلومـات أساسـية. أمـا يف مـا يتعلـق بـالبنود الـــيت تشــوا أوجــه تبــاين فقــد 

تقدمت اللجنة االستشارية باملقترحات التالية. 
 

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
ــــــا ١١  معــــدل الوفيــــات جــــراء املالري

(املستوى ٢) 
ــــار املالريـــا والوفيـــات املرتبطـــة بـــه (الغايـــة  معــدال انتش

٦/اهلدف ٨/املؤشر ٢١) 
  

تسـلم اللجنـة االستشـارية بأنـه ينبغـي ملؤشـرات الوفيـات جـراء املالريـــا أن تشــمل يف  - ٦
احلالة املثاليــة مجيـع الفئـات العمريـة. لكـن بـالنظر إىل أن نسـبة األطفـال دون اخلمـس سـنوات 
تتجـاوز إىل حـد كبـري ٨٠ يف املائـة مـن نسـبة الوفيـات العامليـة(٢)، بـــاتت اإلجــراءات املتعلقــة 

بالرصد والسياسة العامة تركِّز على هذه الفئة املعينة من السكان. 
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مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
ـــار فــريوس نقــص املناعــة ١٥  معـدل انتش

البشـــرية/اإليـــدز لـــدى مـــن تــــراوح 
ــــــنة،  أعمـــــارهم بـــــني ١٥ و ٢٤ س

حبسب اجلنس (املستوى ١) 

معـدل انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز لـــدى 
احلوامـل اللـوايت تـراوح أعمـارهن بـني ١٥ و ٢٤ ســـنة(٣) 

(الغاية ٦/اهلدف ٧/املؤشر ١٨) 

  
ومل تتمكن اللجنة االستشارية من التوصل إىل قرار مشترك نظرا إىل أنـه مـن الصعوبـة  - ٧
ـــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليــدز.  مبكـان احلصـول علـى تقديـرات دقيقـة بشـأن انتشـار ف
إذ ال يرغب عادًة عـدد كبـري مـن املصـابني يف الكشـف عـن أوضاعـهم، وباإلضافـة إىل ذلـك، 
فــإن الطــــابع السياســـي يغلـــب علـــى التقديـــرات املتعلقـــة بانتشـــار فـــريوس نقـــص املناعـــة 
البشـرية/اإليـدز يف عديـد مـن البلـدان. ويشـدد بعـض اخلـرباء الذيـــن يفضلــون اعتمــاد مؤشــر 
�أصدقاء الرئيس� على حسنة إدراج الذكور، ألـم ميكـن أن يكونـوا نـاقال رئيسـيا لفـريوس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز. يف حني يفضل خرباء آخرون من أنصار مؤشر األهداف اإلمنائيـة 
لأللفية تعريف املؤشـر بشـكل أفضـل كـي يركـز علـى احلوامـل اللـوايت يـزرَن عيـادات الرعايـة 

السابقة للوالدة واملستشفيات. 
  

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
ـــا ١٨  معــدل االعتــالالت الناشــئة عــن املالري

(املستوى ٣) 
ـــــة  معـــدال االنتشـــار والوفيـــات املرتبطـــة باملالريـــا (الغاي
٦/اهلدف ٨/املؤشر ٢١) [يشـمل االنتشـار مجيـع الفئـات 
العمرية وتشري معدالت الوفيات إىل األطفال دون سن الــ 

٥ سنوات] 
  

تقترح اللجنة االستشارية تطبيق مؤشر �أصدقاء الرئيس� على مجيع األعمار(٤).  - ٨
  

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم
نسـبة السـكان املقيمـني يف املنـاطق املعرضـة خلطـــر املالريــا معاجلة املالريا (املستوى ٣) ١٩ 

ـــا  الذيـن يتخـذون تدابـري فعالـة للوقايـة والعـالج مـن املالري
(الغاية ٦/اهلدف ٨/املؤشر ٢٢) 

  
توخيـا ملزيـد مـن الدقـة، تقـترح اللجنـة االستشـــارية إعــادة تســمية مؤشــر �أصدقــاء  � ٩

الرئيس� تبعا لفئة األهداف اإلمنائية لأللفية. 
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مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
نسـبة عـدد الســـكان الذيــن حيصلــون ٣٢ 

علـــــى امليـــــــاه الصاحلــــــة للشــــــرب 
(املستوى ١) 

نسـبة السـكان الذيـن ميكنــهم بصــورة مســتدامة احلصــول 
علــى مصــدر حمســن للميــاه، يف املــــدن والريـــف (الغايـــة 

٧/اهلدف ١٠/املؤشر ٣٠) 
  

ـــإن  مـع أن مؤشـر �أصدقـاء الرئيـس� قـد يبـدو أكـثر واقعيـة وأكـثر قابليـة للقيـاس، ف - ١٠
املؤشرين يلتقيان يف الواقع من حيث أن كليهما يهدف إىل قياس نسبة السكان القادرين علـى 
احلصول على مياه صاحلـة للشـرب. والفـارق بينـهما هـو أن مؤشـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة 

يشري بشكل حمدد إىل طريقة مجع البيانات(٥). 
  

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
نســبة عـــدد الســـكان الذيـــن ميكنـــهم ٣٣ 

ـــــى اخلدمــــات الصحيــــة  احلصـــول عل
لتصريف الفضالت (املستوى ١) 

نسبة عدد السكان الذين ميكنهم احلصـول علـى صـرف 
صحي حمسن، حبسـب املـدن والريـف (الغايـة ٧/اهلـدف 

١٠/املؤشر ٣١) 
  

ـــة لأللفيــة هــو  يلتقـي املؤشـران يف هـذا اـال. فـالتعريف املعتمـد يف األهـداف اإلمنائي - ١١
التعريف املتفق عليه دوليا واملستخدم يف عمليات املسح اليت تجرى على الصعيد القطري(٦). 

  
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون (حسب نصيـب الفـرد)؛ انبعاثات غازات الدفيئة (املستوى ١) ٣٧ 

واستهالك مواد الكلورو فلورو كربون املستنفدة لطبقـة 
األوزون (بأطنـان املـواد القـادرة علـى اسـتنفاد األوزون) 

(الغاية ٧/اهلدف ٩/املؤشر ٢٨) 
  

نظـرا إىل عـدم تعريـف غـــازات الدفيئــة بشــكل كــاٍف وإىل كــون البيانــات املتعلقــة  - ١٢
بنصيب الفرد أكثر مؤاتاة، تفضل اللجنة االستشارية اعتماد مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية. 

  
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
ــــــة ٣٨  اســــتهالك املــــواد املســــتنفدة لطبق

األوزون (املستوى ٢) 
انبعاثـــات ثـــاين أكســـيد الكربـــون (نصيـــب الفـــــرد)؛ 
واستهالك مواد الكلورو فلورو كربون املسـتنفدة لطبقـة 
األوزون (بأطنـان املـواد القـادرة علـى اســتنفاد األوزون) 
(الغاية ٧/اهلدف ٩/املؤشر ٢٨) نفس مؤشـر الرقـم ٣٧ 

أعاله 
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ـــة لأللفيــة بشــكل أكــثر وإىل عــدم حتديــد  نظـرا إىل وضـوح مؤشـر األهـداف اإلمنائي - ١٣
�املواد املستنفدة لطبقة األوزون�، تقترح اللجنة االستشارية اعتماد مؤشر األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية. 
  

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
النسبة املئوية للمنطقـة احملميـة مـن إمجـايل ٥١ 

مساحة املنطقة (املستوى ١) 
ــــرض احملافظـــة علـــى التنـــوع  نســبة املنطقــة احملميــة لغ
البيولوجـــي إىل مســـاحة املنطقـــــة (الغايــــة ٧/اهلــــدف 

٩/املؤشر ٢٦) 
  

قبلــت اللجنــة االستشــارية بــاقتراح اعتمــاد االســم والتعريــف املعتمديــن يف مؤشــــر  - ١٤
األهداف اإلمنائية لأللفية. 

  
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
اسـتخدام الطاقـة لكـل وحـدة مـــن النــاتج ٥٤ 

احمللي اإلمجايل (املستوى ١) 
ـــــط  اســــتخدام الطاقــــة (مبــــا يعادلــــه مــــن وزن النف
ـــل دوالر مــن النــاتج احمللــي  بـالكيلوغرام الواحـد) لك
ـــادل القــوة الشــرائية) (الغايــة ٧/اهلــدف  اإلمجـايل (تع

٩/املؤشر ٢٧) 
  

قبلـت اللجنـة االستشـارية بـاقتراح إضافـة تعـادل القـوة الشـرائية إىل مؤشـر �أصدقـــاء  - ١٥
الرئيس�. 

  
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم
ـــة، ١٢٦ معــدل إملــام البــالغني بــالقراءة والكتاب

حبسب العمر واجلنس (املستوى ١) 
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لـدى الرجـال والنسـاء، 
واموع، بني سن ١٥ و ٢٤ سنة (الغايـة ٢/اهلـدف 
٣/املؤشـر ٨) نسـبة اإلنـاث إىل الذكـور ممـــن يلمــون 
بـالقراءة والكتابـــة بــني ســن ١٥ و ٢٤ ســنة (الغايــة 

٢/اهلدف ٤/املؤشر ١٠) 
 

ميكــــن اســــتخدام مؤشــــر �أصدقــــاء الرئيــــس� يف اموعتــــني العمريتــــني: بـــــني  - ١٦
١٥ و ٢٤ سنة، و ٢٤ سنة وما فوق. 

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
النسـبة املئويـــة للمقــاعد الــيت تشــغلها ١٣٢ 

املرأة يف احلكومة الوطنية مبـا يف ذلـك 
الربملان (املستوى ١) 

نسبة املقاعد اليت تشغلها املــرأة يف الربملـان الوطـين 
(الغاية ٣/اهلدف ٤/املؤشر ١٢) 
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تقترح اللجنة االستشارية استخدام مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية األكثر دقة(٧).  - ١٧
  

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
نـــوع احليـــازات: النســـبة املئويـــة لألســـر ١٣٨ 

املعيشية اليت متلك مساكنها والنسبة املئوية 
لألســر املعيشــية الــيت تســتأجر مســــاكنها 

(املستوى ٣) 

نسبة األسر املعيشية القادرة علـى احلصـول علـى حـق 
مضمــــون يف حيــــازة مســــكن (الغايــــة ٧/اهلــــــدف 

١١/املؤشر ٣٢) 

  
ميتـاز مؤشـر �أصدقـاء الرئيـس� ببنيـة أفضـل، لـذا يوصـي باسـتخدامه، إال أنـه ينبغــي  - ١٨
الفصـل بـني �املـالكني� و�املسـتأجرين�، األمـر الـذي يضفـي علـى التفسـري قـدرا كبـريا مـــن 
املرونة. ورغم عدم معاجلة أوجـه التفـاوت بـني املؤشـرات ١٣٤ � ١٣٧، يعتقـد خـرباء عـدة 
أن هذه املؤشرات، عالوة على املؤشر ١٣٨، ميكن أن تسـبب مشـكلة. فمؤشـرات �أصدقـاء 
الرئيس� تعاجل األسر املعيشية يف حني يحتسب املؤشر املركَّب لألهداف اإلمنائية لأللفية علـى 
مستوى جتميعي. وملا كان مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية معقدا نوعا ما، يوصى بأن تواصـل 
اللجنة االستشارية تقصي العمـل الـذي يضطلـع بـه حاليـا مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات 
البشرية (املوئل) يف سبيل وضع هذا املؤشر وتوافر البيانات املتعلقة باملسح يف الوقت احلاضر. 

  
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم 
عدد خطوط اهلاتف الرئيسـية لكـل ٠٠٠ ١٣٩

١ نسمة 
عـدد خطـوط اهلـاتف واملشـتركني يف اهلـاتف اخللــوي 
لكل ١٠٠ نسمة (الغاية ٨/اهلدف ١٨/املؤشر ٤٧) 

  
يفضـل اعتمـاد مؤشـر �أصدقـاء الرئيـس� ألنـه حمتسـب لكـل ٠٠٠ ١ نســـمة، رغــم  - ١٩

اقتراح إدراج اشتراكات اهلاتف اخللوي لكل ٠٠٠ ١ نسمة، بشكل منفصل. 
  

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقابلة هلا مؤشرات أصدقاء الرئيس الرقم
١٤
 ٠

املشـــتركون يف شـــبكة اإلنـــترنت لكــــل 
١ ٠٠٠ نسمة 

عــدد احلواســيب الشــخصية املســتخدمة لكـــل ١٠٠ 
نسمة وعدد مسـتخدمي اإلنـترنت لكـل ١٠٠ نسـمة 

(الغاية ٨/اهلدف ١٨/املؤشر ٤٨) 
١٤
 ١

عــدد احلواســيب الشــخصية املســـتخدمة 
لكل ٠٠٠ ١ نسمة 

عــدد احلواســيب الشــخصية املســتخدمة لكـــل ١٠٠ 
نسمة وعدد مسـتخدمي اإلنـترنت لكـل ١٠٠ نسـمة 

(الغاية ٨/اهلدف ١٨/املؤشر ٤٨) 
  

مل جيـر التوصـــل إىل قــرار مشــترك نظــرا إىل أن بعــض اخلــرباء يفضلــون املشــتركني،  - ٢٠
يف ما يتعلق بالقياس، إذ ميكن االعتماد عليـهم أكـثر مـن املسـتخدمني، يف حـني صـوت خـرباء 
ـــاد مؤشــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ملــا يوفــره مــن معلومــات أكــثر إفــادة،  آخـرون العتم
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إذا ما ُأخذ يف االعتبـار أنـه ميكـن اسـتخدام  االشـتراك الشـغال يف اإلنـترنت مـن قبـل فـرد، أو 
أسرة أو أسرة معيشية تضم أكثر من فرد واحد، كما أنـه ميكـن لشـخص واحـد أن تكـون لـه 
أيضـا عـدة اشـتراكات شـغالة يف اإلنـترنت. ويف حالـة احلواسـيب الشـــخصية ســيكون مؤشــر 
احلواسـيب املسـتخدمة أكـثر مالءمـة عنـد احتسـابه لكـل ٠٠٠ ١ نسـمة، رغـم أن توافـر هــذا 

املؤشر حمدود أكثر. 
وخالل االستعراض التقين ملؤشرات �أصدقاء الرئيس� أثريت بعض القضايا الـيت مـن  - ٢١
املقرر النظر فيها. وينبغي إعادة التفكري يف املؤشرين ٣١�٣٠ (نسبة األطفـال دون السـنة مـن 
العمر احملصنني ضد احلصبة واخلناق والسعال الديكي والكزاز) نظرا إىل أن األطفـال يف بعـض 
البلدان الصناعية أو يف معظمها حيصنون لدى بلوغهم الـ ١٥ شهرا من العمر، وإىل أن النسـبة 
املسجلة هي لألطفال عند بلوغهم السنتني. كما أن املؤشر ٣٩ (تركُّـز ملوثـات البيئـة يف جـو 
املدن) غري معرف بوضوح، واتساقه الدويل مثري للجدل، وإنشاء نظام جلمـع البيانـات املتعلقـة 
به تتطلب توفري موارد ضخمة. ويتطلب املؤشران ٨٩-٩٠ النظر فيـهما بغيـة تعديلـهما أيضـا 
لتناول جانب املوارد املطلقة، وبالتايل ميكن تغيريمها إىل �النفقات احلكوميـة علـى الصحـة (أ) 
كنسبة من الناتج احمللـي اإلمجـايل (ب) ونصيـب الفـرد الواحـد منـها� و �النفقـات احلكوميـة 
ـــب الطفــل يف ســن املرحلتــني  علـى التعليـم (أ) كنسـبة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل (ب) ونصي
االبتدائيـة والثانويـة منـها�، ويوفـران يف الوقــت نفســه بيانــات مبوبــة حبســب نصيــب الفــرد 

ونصيب الطفل الواحد مقيمة بتعاُدل القوة الشرائية. 
 

توافر البيانات   ثالثا �
اسـتنادا إىل التقـارير القطريـة السـبعة الـيت قدمـها أعضـاء اللجنـة االستشـارية، أظـهرت  - ٢٢
التجربة أن البلدان املتقدمة النمو قادرة علـى توفـري معظـم مؤشـرات �أصدقـاء الرئيـس�؛ مـن 
هنا االهتمام األكرب الـذي حيظـى بـه توفـري البيانـات املتعلقـة بـالبلدان الناميـة. فجنـوب أفريقيـا 
مثال غري قادرة يف الوقت الراهن على توفري ٦١ مـن مؤشـرات �أصدقـاء الرئيـس� الــ ١٢٣، 
أي ما يشكل نسبة ٥٠ يف املائة من املؤشرات. ومـن الواضـح أن بيانـات املسـتوى األول هـي 
األكثر توافرا (فهي ناقصة بنسبة ٢٦ يف املائة) وأن بيانـات املسـتوى الثـالث هـي األقـل توافـرا 
(فهي ناقصة بنسبة ٦٥ يف املائـة). وليـس يف وسـع كازاخسـتان أن توفـر ٣٨ مؤشـرا (٣١ يف 
املائة) من مؤشرات �أصدقاء الرئيس�، منها ٧ مؤشرات (١٨ يف املائـة) مـن املسـتوى األول 
و ١٧ مؤشرا (٤٠ يف املائة) من املستوى الثالث. كمـا أن العـدد الكبـري نسـبيا مـن املؤشـرات 
غري املتوافرة على املستوى األول يسبب مشكلة جدية. وينبغي إجراء مسح على نطــاق أوسـع 
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للبيانات املتوافرة بغية احلصول على صورة متعـددة األبعـاد. ويشـكل هـذا األمـر إحـدى مـهام 
اخلطوة املقبلة. 

ونظرا إىل توافر املعايري الدولية جلميع األجزاء اإلحصائية تقريبا، فـإن حتسـني البيانـات  � ٢٣
املشـتقة قـد ال يـأيت بـــاحلل إلحــراز تقــدم يف توافــر البيانــات. وــدف كفالــة قابليــة مقارنــة 
البيانات، ينبغي جلميع البلدان تطبيق املعايري املشـتركة، لكـن بغيـة التمكـن مـن وضـع األنظمـة 
اإلحصائية للبلدان النامية يتعني عليها إنشاء البنية التحتية اإلحصائية، وإجراء عمليـات املسـح. 
إذ ال غىن عن بناء القدرات اإلحصائية، ال سـيما يف البلـدان الناميـة وهـو يشـكل قضيـة ملحـة 

لتلبية طائفة من االحتياجات ملؤشرات التنمية. 
احلواشي 

انظر الكتيب املعنون �دليـل مؤشـرات رصـد تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة – التعـاريف، املـربرات املنطقيـة،  (١)
 The Handbook on Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals – املفاهيم واملصادر
Deffinitions, Rational, Concepts and Sources. وسـوف يصـدر هـذا الكتيـب قريبـا كمنشـور مـن منشـورات 

األمم املتحدة. 
قُدرت وفيات األطفال جراء املالريا لألطفال بني صفر إىل ٤ سنوات يف أفريقيا جنوب الصحـراء عـام ٢٠٠٢  (٢)
ـــد العــاملي. انظــر  بـأكثر مـن ٠٠٠ ٩٠٠ حالـة وفـاة مـن عـدد وفيـات يبلـغ جمموعـها مليـون حالـة علـى الصعي

 .�Monitoring Report on Millennium Development Trends, 1990 – 2003�
رغـم أن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مل تتضمـــن ســوى مؤشــر معــدل انتشــار فــريوس نقــص املناعــة  (٣)
البشرية/اإليدز بـني احلوامـل اللـوايت تـتراوح أعمـارهن بـني ١٥ و ٢٤ سـنة، فـإن معـدل انتشـار فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز يف الفئـة العمريـة بـني ١٥ و ٢٤ سـنة يشـكل هـو أيضـا مؤشـرا رمسيـا لألهـداف اإلمنائيـة 
لأللفية ينصح باستخدامه للرصد على الصعيـد العـاملي وكذلـك لرصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الصعيـد 
القطري. وجتدر اإلشارة إىل أن تقديرات معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لدى مجيـع السـكان 

يف هذه الفئة العمرية مل تكن متوافرة لتقرير عام ٢٠٠٣ بسبب مشاكل متعلقة بالبيانات. 
مل تتوافر حىت احلني بيانات بشأن انتشار املالريـا لعـدم القـدرة علـى اخللـوص إىل تقديـرات مـن احلـاالت املبلَّـغ  (٤)

عنها (اليت تقلل إىل حد كبري من تقدير الواقع). 
يف غياب أي تعريف تنفيذي للمياه الصاحلة للشرب يستخدم يف عمليات املسح، اعتمد برنامج الرصد املشترك  (٥)
بني منظمة الصحة العاملية واليونيسـيف لـتزويد امليـاه والنظافـة العامـة عبـارة مصـادر ميـاه الشـرب احملسـنة، الـيت 

تصف أنواع التكنولوجيا اليت تستويف على األرجح معايري توفري املياه الصاحلة للشرب. 
يشري تعريف نسبة األشخاص الذين ميكنهم احلصول على صرف صحي حمسن إىل النسبة املئويـة مـن السـكان القـادرين  (٦)
على االستفادة من املرافق العامة اليت متنع، من حيــث النظافـة العامـة، أي اتصـال بـني فضـالت البشـر مـن جهـة 

والبشر واحليوانات واحلشرات من جهة أخرى. 
على غرار األهداف اإلمنائية لأللفية، ولغرض إجراء مقارنات دولية، ال يؤخذ يف االعتبار لدى احتساب املؤشر  (٧)

سوى جملس النواب سواء كان الربملان مؤلفا من هيئة واحدة أو هيئتني. 
 ___________

 


