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 موجز 
 .)أ(أعد هذا التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصـائية يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني                     

عــين املالــيت اضــطلع هبــا فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت  ألعمــال لويقــدم التقريــر وصــفا 
مـع املؤشـرات وحتليلـها،      جل ٢٠٠٥-٢٠٠٤مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة، خـالل فتـرة          

 ض املنــهجيات املتعلقـة باملؤشــرات املتفــق عليهـا، وتنســيق أعمــال مجـع البيانــات علــى   اسـتعر او
بـرامج جلمـع البيانـات       م املقدم إىل البلدان اليت تقود عمليـة وضـع         الصعيد العاملي وتنسيق الدع   

 ويقـدم التقريـر   . مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       عنـها ألغـراض     ، وإعـداد تقـارير      يلهاوحتل
  اخلاصـة مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ا خلطة العمـل الدوليـة لفتـرة         وصفا أيض 

لأللفية، متهيدا للجلسة العامة الرفيعة املستوى الـيت سـتعقد يف الـدورة السـتني للجمعيـة العامـة                   
 ، والعالقة املتبادلة بني العمل على الصعيد الـدويل وعلـى الصـعيد          ٢٠٠٥سبتمرب عام   /يف أيلول 

 .والتقرير مقدم إىل اللجنة لتطلع عليه. الوطين فيما يتعلق مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
__________ 

، الفصل (E/2004/24) ٤مللحق رقم ، ا٢٠٠٤الوثــائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )أ( 
 . ألف-أوال 

 * E/CN.3/2005/1. 
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 مقدمـــة -أوال  
األلفيـة،  بشـأن    املتحـدة    األمـم ، وكأحـد أنشـطة متابعـة اعتمـاد إعـالن            ٢٠٠١يف عام    - ١

وطلب األمني العام تقدمي إحصـاءات وحتليـل بصـورة منتظمـة لرصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق                      
بتشــكيل فريــق اخلــرباء  بــاألمم املتحــدة اإلحصــائية األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، قامــت الشــعبة   

ــة       ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــين مبؤشــرات األه ــني الوكــاالت املع ــق  . املشــترك ب ــوىل فري اخلــرباء ويت
 مجع اإلحصاءات وحتليـل االجتاهـات لوضـع تقـارير عامليـة سـنوية عـن األهـداف                   عناملسؤولية  

وخـالل  . ية ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية     وحتديد النهج واملواصفات التقن    ،اإلمنائية لأللفية 
عملــه، وبالتشــاور مــع املشــاركني مــن البلــدان واملــاحنني، قــام الفريــق أيضــا بتحديــد جمــاالت      

ات إمنائيــة تتعلــق ءواســتراتيجيات رئيســية لتعزيــز القــدرة اإلحصــائية يف البلــدان إلنتــاج إحصــا  
ماعيــة باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة     وتتــوىل إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجت  . باألهــداف

ــق    ــال فري ــادة أعم ، ومهــا مســؤولتان عــن وضــع اإلحصــاءات     اخلــرباءوشــعبتها اإلحصــائية قي
ألمــني الــذي يقدمــه التقريــر الســنوي لوالتحلــيالت املتعلقــة باألهــداف الــيت ستســتخدم أساســا 

 A/59/282 و ؛A/58/323و ؛  A/57/270انظـر (العام إىل اجلمعية العامة عن تنفيذ إعـالن األلفيـة   
 ).Corr.1و 
ويستند الرصد إىل سلسلة بيانات دولية تتوىل مجعها وكاالت متخصصة مسؤولة عـن              - ٢

يف مجيــع أرجــاء بصــورة كاملــة تعــاون التشــاور والولكفالــة . جمــاالت خمتلفــة تغطيهــا األهــداف
ية الوطنية ذات الصـلة،     اإلحصائوالدوائر  منظومة األمم املتحدة، وغريها من الوكاالت الدولية        

ممـثلني مـن وكـاالت متخصصـة، مبـا يف ذلـك مؤسسـات بريتـون وودز                  يضـم   فإن فريق اخلرباء    
ــة يف    ــاون والتنمي ــة التع ــدان ومنظم ــب اإلحصــائية    املي ــة واملكات االقتصــادي، واللجــان اإلقليمي

. واضــيع خمتــارةالوطنيــة واملــاحنني الثنــائيني واملتعــددي األطــراف واخلــرباء املخصصــني املعنــيني مب
مرة يف السنة على األقل الستعراض النهج واملعـايري والبيانـات املتاحـة عـن               اخلرباء  ويلتقي فريق   

والغايـات  املؤشرات املتفق عليها، ويقوم باستعراض وحتليل االجتاهات اخلاصـة بكـل األهـداف              
 .القابلة للقياس

ــم ا   - ٣ ــدهتا األمـ ــة عقـ ــؤمترات قمـ ــية ومـ ــؤمترات رئيسـ ــدانني واعتمـــدت مـ ــدة يف امليـ ملتحـ
االقتصادي واالجتمـاعي جمموعـات مـن املؤشـرات لرصـد التقـدم احملـرز يف جمـاالت رئيسـية مت                     

وبعـد أن   . لسياسـات الضـرورية   ، ولتكـون أساسـا ل     حتديدها يف خطط عملها وبراجمهـا اخلتاميـة       
قـوم جلنـة    مت حتديد جمموعة مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، طلبـت الشـعبة اإلحصـائية أن ت              

 وفق ما حدده أصدقاء الرئيس بالنسـبة        ،استشارية معنية باملؤشرات باستعراض مؤشرات املؤمتر     
مؤلفـــة مـــن خـــرباء يف ، الـــيت كانـــت وقامـــت اللجنـــة .ملؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة
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، باسـتعراض التطـابق بـني املؤشـرات الرئيسـية احملـددة             ا دولة عضو  ١٣ات الوطنية من    ءاإلحصا
رئيس عن تقييم املؤشـرات اإلحصـائية املسـتمدة مـن اجتماعـات القمـة الـيت         القرير أصدقاء   يف ت 

ــدة   ــم املتحـ ــدهتا األمـ ــة (E/CN.3/2002/26)عقـ ــة لأللفيـ ــرات األهـــداف اإلمنائيـ ــر  (، ومؤشـ انظـ
(E/CN.3/2004/33 .    ــثالثني اســتنتاجا ــا اخلامســة وال ــة اإلحصــائية يف دورهت ت واعتمــدت اللجن

 .اللجنة
 التقرير احلايل وصفا ألعمال فريق اخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                وسيقدم - ٤

خططا إلعداد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ورصـد         يستعرض  ، و ٢٠٠٤لأللفية يف عام    
، بصدد سلسـلة الفعاليـات املخطـط هلـا متهيـدا للجلسـة              ٢٠٠٥إصدارها يف عام    املزمع  النواتج  

ــة العامــة الــيت ســتعقد يف أيلــول   العامــة الرفيعــة املســت  ســبتمرب عــام /وى للــدورة الســتني للجمعي
٢٠٠٥. 

 
 األعمال املشتركة بني الوكاالت بشأن رصد التقدم احملرز -ثانيا  
 الرصد العاملي  -ألف  

وبعد االجتماع األول املنعقـد يف نيويـورك        . ٢٠٠٤اجتمع فريق اخلرباء مرتني يف عام        - ٥
، قـام باسـتعراض سلسـلة البيانـات         ٢٠٠٤أبريـل   /نيسـان  ١و  مارس  /ذارآ ٢٧يف الفترة ما بني     

وحتليالت االجتاهات اليت مجعتـها الوكـاالت بشـأن التقـدم احملـرز لتحقيـق األهـداف والغايـات                    
؛ واتفـق علـى خطـط وجـدول زمـين لتحضـري مؤشـرات         ٢٠٠٤من أجل التحضري لتقريـر عـام        

؛ ونظــر يف األعمــال ٢٠٠٥ترد يف تقــارير عــام األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والتحلــيالت الــيت ســ
الدوليــة الالزمــة للمضــي قــدما يف تطــوير الــُنهج واملؤشــرات اإلحصــائية املناســبة لقيــاس إجنــاز    
األهداف والغايات؛ ونظر فيما يلزم من برامج تعاون تقنية على الصعيدين اإلقليمـي والقطـري           

 .د وبرجمة األهداف اإلمنائية لأللفيةلدعم بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان ألغراض رص
وبنـــاء علـــى املـــدخالت الـــيت قدمتـــها الوكـــاالت، قامـــت إدارة الشـــؤون االقتصـــادية  - ٦

التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف  �واالجتماعيــة وشــعبتها اإلحصــائية بإعــداد تقريــر عنوانــه  
، جمموعــــة )http://millenniumindicators.un.orgانظــــر (� ٢٠٠٤-١٩٩٠اإلمنائيــــة لأللفيــــة 

 الـذي سـيقدمه     ٢٠٠٤إحصائية وحتليل االجتاهات اليت سيستند إليهـا تقريـر األمـني العـام عـام                
 .Corr.1) و (A/59/282 إىل اجلمعية العامة عن تنفيذ إعالن األلفية

انـات مؤشـرات األلفيـة لـدى الشـعبة      أيضا حتديث قاعدة بي ٢٠٠٤وجرى خالل عام   - ٧
، وقامـــت http://millenniumindicators.un.orgبـــاألمم املتحـــدة بصـــورة منتظمـــة  اإلحصـــائية 

الوكاالت املسؤولة بتوفري سالسل بيانات قطرية عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املتفـق             

http://millenniumindicators.un.org/
http://millenniumindicators.un.org/
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فضال عن سالسل إضـافية مت تقـدميها كمعلومـات تكميليـة مـن أجـل وضـع حتليـل أكثـر                     عليها  
وتتضـــمن قاعـــدة البيانـــات حاليـــا أحـــدث سالســـل البيانـــات الـــيت أنتجتـــها وقدمتـــها . عمقـــاً

قة مع التقديرات اإلقليميـة والعامليـة الـيت سـيجري عرضـها يف جولـة                سالوكاالت الشريكة واملت  
 .ة عن األهداف اإلمنائية لأللفية للتقارير العاملي٢٠٠٥عام 
ــد و - ٨ ــاين  بع ــه الث ــد  اجتماع ــذي عق ــني   ال ــا ب ــرة م ــف يف الفت ــول ٢٧يف جني ســبتمرب /أيل
باستعراض خطط إعداد التقـارير يف      اخلرباء  وقام فريق   ،  ٢٠٠٤عام  أكتوبر  / األول تشرين ١ و

 وقـام   ٢٠٠٥عـام    سبتمرب/أيلول قبل اجللسة العامة رفيعة املستوى اليت ستعقد يف          ،٢٠٠٥عام  
أيضــا مقترحــات فريــق اخلــرباء واســتعرض . ٢٠٠٥بتقيــيم تــوافر البيانــات جلولــة تقــارير عــام   

التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة      خطة عمل إلصدار منشور عن      مسودة  ووضع  
رأي  لتوزيعها يف مجيع أحناء العامل على عامة الناس ووسائط اإلعـالم وقـادة الـ               ٢٠٠٥-١٩٩٠

البيانـــات مجــع  ؛ ونــاقش ســبل حتســني الــُنهج وبــرامج      ٢٠٠٥وصــانعي السياســات يف عــام    
ملؤشـرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ واســتعرض االجتاهـات وأمثلــة عــن التقــارير القطريــة عــن   
التقدم احملرز حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وحبـث خططـا وجـدوال زمنيـا لنشـر نـواتج                      

، مبا يف ذلـك منشـور لإلنترنـت صـادر           ٢٠٠٥األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام      متصلة ب أخرى  
عن الشعبة اإلحصائية عن اجتاهات األهداف اإلمنائية لأللفية، وقاعدة بيانات مبؤشرات األلفيـة             
وغريها من جمموعات البيانات اليت أنتجتها خمتلف الوكاالت، مع التركيـز علـى كفالـة اتسـاق                 

مها الكامل بالتحليل املعروض يف التقارير الرئيسية عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة            البيانات والتزا 
وكاالت دولية ومخسـة جلـان       اختصاصيا من    ٨٣وحضر االجتماع   . والتقارير القطاعية العاملية  

وألول مـرة حيضـر ممثلـون عـن         . لمـاحنني ل، ومن مكاتب إحصائية وطنية ومن وكـاالت         إقليمية
 .يوي واالحتاد األورويبمصرف التنمية اآلس

 بصــدد ٢٠٠٥النـواتج املتوقـع أن تصـدر يف عـام     تكــون علـى أن  اخلـرباء  فريـق  اتفـق  و - ٩
 علــى النحــو ٢٠٠٥عــام ســبتمرب /أيلــولاجللســة العامــة الرفيعــة املســتوى الــيت ســتعقد يف شــهر 

 :التايل
ئيــة لبيانــات والتحليــل املتعلــق مبؤشــرات األهــداف اإلمنا مــن اجمموعــة كاملــة  )أ( 
تقدمها الشعبة اإلحصائية إىل املكتب التنفيـذي لألمـني العـام ليسـتخدمها             من املزمع أن    لأللفية  

 ؛٢٠٠٥األمني العام يف تقريره الشامل إىل الدورة الستني للجمعية العامة يف عام 
املزمـع توزيعـه علـى نطـاق واسـع عـن اجتاهـات األهـداف اإلمنائيــة         مـن  تقريـر   )ب( 

 سيصـدر بعـد صـدور تقريـر األمـني العـام ليكـون أساسـا              ،٢٠٠٥-١٩٩٠ لأللفية خالل فتـرة   
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مــؤمتر قمــة األلفيــة يف انعقــاد للمناقشــة الدوليــة السياســية عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة قبــل   
 ؛سبتمرب/أيلول

علـــى اإلنترنـــت يف موقعهـــا لشـــعبة اإلحصـــائية الســـنوي لمنشـــور اإلنترنـــت  )ج( 
)http://millenniumindicators.un.org(    ويتضــمن بيانــات وحتلــيالت تفصــيلية عــن األهــداف ،

 .مرجعيةاإلمنائية لأللفية ومؤشرات 
 

 الرصد على الصعيد القطري : األهداف اإلمنائية لأللفية بوصفها أهدافا وطنية -باء  
ف اإلمنائيـة لأللفيـة يتمثـل يف إعـداد بيانـات            إن أحد العناصـر األساسـية لرصـد األهـدا          - ١٠

وحتليالت عن االجتاهات ذات الصلة علـى الصـعيد الـوطين يف التقـارير القطريـة عـن األهـداف                    
الوكالـة الرئيسـية يف هـذا العمـل ومـا بـرح       هـو   وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     . اإلمنائية لأللفية 

ملعنية باألهداف اإلمنائية لأللفيـة يف حتضـري ونشـر        الربنامج يساعد احلكومات واألفرقة القطرية ا     
 .تقاريرها من خالل التدريب والدعم املايل

حــول وتركــز التقــارير القطريــة بصــورة رئيســية علــى الــدعوة الوطنيــة واحلــوار العــام     - ١١
 بلـــدا ٩٤وجـــرى اآلن وضـــع تقـــارير وطنيـــة عـــن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة يف . األهـــداف

ــى نطـــ  ــتخدم علـ ــاءات    وتسـ ــاج إحصـ ــرويج إلنتـ ــة وللتـ ــة الوطنيـ ــاس للمناقشـ ــع كأسـ اق واسـ
ــة    . واســتخدامها يف صــنع السياســات ويف الرصــد   ــدان بإعــداد تقاريرهــا الثاني وقامــت ســتة بل

فييـــت نـــام وأصـــدرت كـــل مـــن ) وكمبوديـــا وليتوانيـــاوالســـنغال وبوليفيـــا وألبانيـــا أرمينيـــا (
التقـارير عـن األهـداف      نوعيـة   وأخذت  . لتوايلالكامريون تقريرها السنوي للمرة الثالثة على ا      و

 وذلـك   ،اإلمنائية لأللفية تتحسـن بصـورة متزايـدة مـن حيـث مسـارها وحصـيلتها علـى السـواء                   
وازداد بشكل خاص ما تقدمـه التقـارير مـن بيانـات           . نتيجة الكتساب البلدان مزيدا من اخلربة     

 اســتعراض ٢٠٠٥ام وســيقدم يف عــ. مصــنفة حســب املنــاطق اجلغرافيــة وحســب نــوع اجلــنس 
ومجيـع التقـارير   . جلميع التقارير عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة لتقيـيم إدراج بعـد جنسـاين فيهـا      

 علــــــى اإلنترنــــــت ع برنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة اإلمنــــــائيالقطريــــــة متاحــــــة علــــــى موقــــــ
http://www.undp.org/mdg/countryreports.htm)( . 

وسـط  أيضـا تقريـران إقليميـان عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة للـدول العربيـة و                  صدر  و - ١٢
وأعـدت أيضـا    . ، وبـذلك بلـغ جممـوع التقـارير القطريـة مخسـة تقـارير              ٢٠٠٤، يف عـام     أوروبا

 .تقارير دون إقليمية ملنطقة البحر الكارييب وجنوب احمليط اهلادئ
ــل ال - ١٣ ــة ويف      ومتث ــة أداة رئيســية يف التوعي ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــة عــن األه ــارير القطري تق

املســاعدة علــى تركيــز النقــاش الــوطين علــى املســائل اإلمنائيــة والتــأثري علــى العمليــة السياســية     

http://millenniumindicators.un.org/
http://www.undp.org/mdg/countryreports.htm)
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. الوطنية من خالل توجيه االهتمام إىل شـواغل حتديـد األولويـات وتشـجيع إجـراء حـوار عـام                   
ويف نيبـال،   . ل املثال، أصدر الربملان قرارا بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة         ففي ألبانيا، على سبي   

ــة      ــة لأللفي  طــة شــاملةخبقامــت احلكومــة بــربط اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر واألهــداف اإلمنائي
وصار للقـادة السياسـيني دور أكـرب يف إصـدار هـذه التقـارير ممـا يـدل علـى                     . ألعمال التجارية ل

اد عـدد البلـدان الـيت       يـ  امللكية القطرية للتقارير أيضا أكثر وضوحا مـع ازد         وباتت. قوة التزامهم 
 .أخذت تضع أهدافا تناسب خططها وأولوياهتا اإلمنائية الوطنية

 املتعلـق بغايـات     ٨وأحرزت تقدم أيضا فيما يتصل بتقارير البلـدان املاحنـة عـن اهلـدف                - ١٤
دامنرك وهولندا والسويد والنـرويج تقـارير       فقد أصدرت ال  . إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية     

وأكملت الدامنرك مؤخرا تقريرها الثاين، ومن املتوقـع أن تكمـل    . عن األهداف اإلمنائية لأللفية   
، ٨ويغطــي تقريــر النــرويج، إضــافة إىل اهلــدف  . ٢٠٠٤كنــدا تقريرهــا األول قبــل هنايــة عــام  

لمسـاعدة يف تعـديل األوضـاع اإلطاريـة         التقدم احملـرز باجتـاه تكييـف سياسـاهتا األوسـع نطاقـا ل             
. الدوليــة حملاربــة الفقــر، وهــي حتــث بلــدانا ماحنــة أخــرى علــى إعــداد تقــارير عــن اجملــال نفســه 

وأخــريا، بــدأت عــدة بلــدان ناميــة  . ٢٠٠٥وســتعد املفوضــية األوروبيــة أيضــا تقريــرا يف عــام   
وبــنن واجلمهوريــة  مــن منظــور املتلقــي، مبــا يف ذلــك بــاراغواي   ٨بوضــع تقــارير عــن اهلــدف  
 . ولبنانالتشيكية وغينيا وفييت نام

 
 وضع إحصاءات لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية -ثالثا  

جنحت األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف التوعيـة حبقيقـة أن املعـارف الكميـة السـليمة عـن                     - ١٥
احملــددة يف التقــدم احملــرز والعقبــات تشــكل عنصــرا هامــا مــن عناصــر بلــوغ األهــداف النهائيــة   

 .إعالن األلفية
وكشفت متطلبات الرصد أيضا بشـكل واضـح جوانـب عجـز هامـة يف مـا هـو متـاح                      - ١٦

مـن بيانـات لرصـد جهـود التنميـة وحـدودها يف املواصـفات والنـهج التقنيـة لتجميـع مؤشـرات            
ومــن الواضــح أن وضــع مــا يلــزم مــن بيانــات لرصــد األهــداف يف  . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

فتجميع بيانات وفق مستويني إقليمي وعـاملي       . دان ذات املوارد احملدودة يشكل حتديا كبريا      البل
وأخــريا، مل تتطــور متامــا عمليــة توثيــق املصــادر والنــهج  . مهمــني يشــكل مهمــة معقــدة أخــرى 

ــبعض املؤشــرات    وخصوصــا يف جمــاالت السياســات الــيت مل تصــبح حمــور اهتمــام    -بالنســبة ل
 .األخرية فقطالرصد إال يف اآلونة 
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 حتسني النهج اإلحصائية اليت تشكل أساس مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية -ألف  
خالل السنوات القليلة املاضية، عمل فريق اخلرباء على تشجيع حتسني الوثـائق املتعلقـة     - ١٧

لأللفيــة، هــداف اإلمنائيــة  والنــهج املســتخدمة يف جتميــع وحتليــل املؤشــرات املتعلقــة باأل باملعــايري
يف ذلك إجيـاد سـبل لتجميـع البيانـات القطريـة بطريقـة ذات معـىن، والتغلـب علـى مشـاكل                        مبا

مقارنة البيانات، واألهم من ذلك، تقدمي حتليل ذي معـىن لألرقـام اإلمجاليـة الـيت تشـكل احلالـة                  
ة الـيت   وجيري هذا العمل من خالل فريق اخلـرباء ومـن خـالل األفرقـة الفرعيـة املواضـيعي                 . احمللية

ــق، ومــن خــالل آليــات أخــرى مشــتركة بــني الوكــاالت جتمــع بــني الوكــاالت       شــكلها الفري
 .املتخصصة يف شىت امليادين اليت تغطيها األهداف

، وذلـك   ٢٠٠٤وأُنشئت األفرقة الفرعية املواضيعية التابعة لفريق اخلرباء يف مطلع عـام             - ١٨
ــود يف تشــرين     ــه املعق ــق يف اجتماع ــق الفري ــد أن واف ــاينبع ــوفمرب / الث ــى أن بعــض  ٢٠٠٣ن  عل

وتســـتعرض األفرقـــة الفرعيـــة املنـــهجيات  . اجملـــاالت حتتـــاج إىل اهتمـــام علـــى وجـــه الســـرعة 
واملواصفات الفنية املتصلة مبؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتسـتعرض البيانـات ومصـادر                

الصـــعيد القطـــري البيانـــات املتاحـــة عـــادة يف البلـــدان فيمـــا يتعلـــق بتجميـــع املؤشـــرات علـــى  
وإلدراجها يف سالسل البيانات الدولية وتقترح علـى البلـدان مبـادئ توجيهيـة وأولويـات لبنـاء            

ويقــوم فريــق اخلــرباء بــالنظر يف نــواتج واقتراحــات األفرقــة الفرعيــة، وتتــوىل الشــعبة  . القــدرات
نـوفمرب  /اينويف االجتمـاع الـذي عقـده فريـق اخلـرباء يف تشـرين الثـ             . اإلحصائية مسألة التنسـيق   

ــة؛        ٢٠٠٣ ــر واجلــوع؛ والبيئ ــة باملؤشــرات اجلنســانية؛ والفق ــة معني ــة فرعي ــام بتشــكيل أفرق ، ق
 .واألحياء الفقرية؛ والعمالة

 ورفعـت تقـارير بالنتـائج       ٢٠٠٤وعقدت األفرقة الفرعية عدة اجتماعات خـالل عـام           - ١٩
وقـدمت  . ٢٠٠٤سبتمرب عـام  /اليت توصلت إليها إىل فريق اخلرباء يف اجتماعه املعقود يف أيلول 

وســُتناقش . توصــياهتا بشــأن متابعــة وحتســني بعــض املؤشــرات الــيت ثبــت أهنــا تطــرح إشــكالية   
ومجيــع األفرقــة الفرعيــة لــديها ممثلــون قطريــون مــن   . ٢٠٠٥توصــياهتا بعــد مــؤمتر القمــة عــام  

 .الدوائر اإلحصائية الوطنية
.  األلفية باألمم املتحـدة عـن كثـب        وقام فريق اخلرباء برصد أعمال فرق عمل مشروع        - ٢٠

ــة         ــة الفرعي ــرق العمــل يشــاركون أيضــا يف األفرق ويف معظــم احلــاالت، كــان بعــض أعضــاء ف
 .والعكس بالعكس

وأحد العناصر اهلامـة للعمـل الـذي اضـطلعت بـه األفرقـة العاملـة مكـرس للتوفيـق بـني                       - ٢١
 كمـا يف حالـة   -لبيانـات  بيانات مستمدة من مصادر خمتلفة والبحث عن طـرق لتوحيـد هـذه ا             

وحتديد مؤشرات تكون أنسب للتحليل علـى       القيد يف نظم التعليم واملستويات اليت يتم بلوغها         
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الصعيدين الوطين ودون الوطين وميكن تقدميها ُمصنفة وفق فئـات سـكانية خمتلفـة السـتخدامها         
 .للتقارير الوطنية كما يف حالة قائمة املؤشرات اجلنسانية احملددة -يف التقارير القطرية 

 .يرد يف املرفق وصف تفصيلي جملاالت العمل والتطورات األخريةو - ٢٢
 

 االحتياجات من البيانات وبناء القدرة اإلحصائية -باء  
ال تزال البيانات قليلة بالنسبة لعدة مؤشرات تتعلـق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بينمـا                  - ٢٣

عـن  معظـم البيانـات املتاحـة يف املصـادر الدوليـة         تقدير   جيري يف حالة بعض املؤشرات األخرى     
ــق  ــات   طري ــع البيان ــة مســؤولة عــن جتمي ــة   . وكــاالت دولي ورغــم أن اســتخدام املصــادر الدولي

والتقـديرات العامليـة واإلقليميــة تـربره متطلبــات الرصـد والضـرورة السياســية لتبيـان االجتاهــات       
اج البيانـات علـى الصـعيد الـوطين ال يـزال            وجوانب التقصري ألغراض الدعوة، فـإن حتسـني إنتـ         

 .أوىل األولويات بالنسبة لألوساط اإلحصائية
تــوفر اإلحصــاءات الــيت ميكــن االعتمــاد عليهــا وقــدرة احلكومــات علــى قيــاس    وميثــل  - ٢٤

ورصد املؤشرات اإلمنائية علـى حنـو منـهجي عـامال ال ُيسـتغىن عنـه لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                      
بيـد أن العديـد مـن البلــدان يفتقـر إىل القـدرات اإلحصـائية إلنتـاج بيانــات        . نلأللفيـة يف البلـدا  

ويــات املتعلقــة بالسياســات الوطنيــة، وجعلــها أساســا ُيعتمــد عليهــا بصــورة منتظمــة تفــي باألول
والكـثري مـن البلـدان يفتقـر إىل برنـامج مسـتدام       . يلزم من سياسات ورصد تلـك السياسـات     ملا

 بيانـات إداريـة ميكـن اسـتخدامها     تقصائية لألسر املعيشية أو نظـم اسمتماسك إلجراء دراسات    
 وعنــدما ال تتــوفر نظــم إحصــائية أساســية، قــد .)١(إلنتــاج إحصــاءات أساســية بصــورة روتينيــة

يعتمد الرصد العـاملي علـى التقـديرات الوطنيـة والدوليـة الـيت تتفـاوت نوعيتـها ومـدى إمكانيـة               
بشأن التقدم احملرز وقد يقـوض      إعطاء أحكام خاطئة     إىل   وقد يؤدي هذا األمر   . االعتماد عليها 

 .فعالية التخطيط للسياسات وتنفيذ األنشطة على الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي
مـن  وأقر فريق اخلرباء بأن الرصد النوعي للتقدم احملرز أسهل بالنسبة لـبعض األهـداف                - ٢٥

رات متــوافرة لبلــدان كــثرية، وبنــاء عليــه غريهــا وأن البيانــات ذات اجلــودة العاليــة لــبعض املؤشــ
 .ناقش الفريق ضرورة مساعدة البلدان يف بناء قدراهتا الوطنية

ــد       - ٢٦ ــة حتدي ــة لأللفي ــيت جــرت بشــأن مؤشــرات األهــداف اإلمنائي  اوحــددت األعمــال ال
 ضرورة تأمني التزامات وطنية ودوليـة جديـدة وجوهريـة لتـوفري مـوارد كافيـة وحسـنة                   اواضح

وخالل األعـوام الـثالث   . يكون هلا تأثري دائم على تطوير اخلدمات اإلحصائية الوطنية التنسيق ل 
املاضية، ومع تبلور االلتزامات هبذه األهداف، قامـت احلكومـات والوكـاالت واهليئـات املاحنـة                
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بتحديد متطلبـات الـربامج اإلحصـائية ألغـراض الرصـد الفعـال واملسـتمر والتزمـت بتلبيـة هـذه                     
 .لى حنو متسقاالحتياجات ع

اخلطوة الرئيسية يف حتويل هذه االلتزامات إىل فعل لغرض التطوير اإلحصـائي            كانت  و - ٢٧
اجتماع املائدة املستديرة الدوري الثاين بشأن اإلدارة لتحقيق نتائج إمنائية، املعقـود يف             قيام  هي  

ال  بالتصـديق علـى خطـة عمـل مـراكش يف جمـ             )٢(٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٥ و   ٤مراكش يـومي    
وخطـة عمـل مـن أجـل حتسـني إحصـاءات          : اإلحصاءات بيانات أفضل مـن أجـل نتـائج أفضـل          

ــة وتطــرح خطــة العمــل عــددا مــن التوصــيات احملــددة املوجهــة إىل املــاحنني واألوســاط     . التنمي
الــة التمويــل والــدعم الــتقين لبنــاء فاإلحصــائية الدوليــة لــدعم وضــع بــرامج إحصــائية وطنيــة وك

أيدت اللجنة اإلحصـائية هـذه التوصـيات يف دورهتـا اخلامسـة والـثالثني               و. القدرات اإلحصائية 
 .)٣( ٢٠٠٤مارس /دة يف آذارواملعق
. تدعو خطة عمل مراكش لزيـادة املـوارد مـن أجـل بنـاء قـدرات إحصـائية يف البلـدان                     - ٢٨

 مليـون دوالر  ١١٨وتقدر اخلطة التمويل اإلضايف الالزم للدعم الكامل خلطة عمل مراكش بــ   
.  السنة مـن أجـل بنـاء القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة، مثـل تعـداد السـكان وتعـداد املسـاكن                       يف

وجــرت تغذيــة الصــندوق االســتئماين لبنــاء القــدرات اإلحصــائية التــابع للبنــك الــدويل ومتــت     
ــة يف القــرن احلــادي        ــة الشــراكة يف اإلحصــاء مــن أجــل التنمي ــل أمان ــد متوي املوافقــة علــى جتدي

 علـى برنـامج لتقـدمي القـروض الالزمـة           ٢٠٠٤مـارس   /لبنك الدويل يف آذار   ووافق ا . والعشرين
. لتسهيل حصول البلدان على القروض واالئتمانات لتنفيذ خططها اخلاصة بالتنمية اإلحصـائية           

وكانــت أوكرانيــا وبوركينــا فاســو أول بلــدين يســتفيدان مــن هــذا التســهيل وســتتبعهما بقيــة    
 .البلدان

 
 وطنية لتطوير اإلحصاءاتاالستراتيجيات ال - ١ 

اتفق رامسو السياسـات الوطنيـة وأوسـاط التنميـة الدوليـة يف خطـة العمـل علـى إعطـاء                      - ٢٩
أمهية جديدة ملحة لتقويـة القـدرات اإلحصـائية مـن أجـل دعـم تصـميم ورصـد وتقيـيم بـرامج             

األهــداف التنميـة الوطنيـة، مبـا فيهــا اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقــر واالسـتراتيجيات القطاعيـة و        
اإلمنائية لأللفية وذلك عن طريق إدماج التخطـيط االسـتراتيجي لألنظمـة اإلحصـائية يف صـلب                 
األنشـطة الرئيســية، وإعـداد اســتراتيجيات وطنيــة لتطـوير اإلحصــاءات لكـل البلــدان املنخفضــة     

وتــوفر االســتراتيجية الوطنيــة لإلحصــاءات خريطــة طريــق لتقويــة  . ٢٠٠٦الــدخل حبلــول عــام 
اإلحصائية عرب النظام اإلحصائي الوطين بكامله، تعتمد على ما يوجد مـن أُطـر ومـن                القدرات  

برامج للتحسني، وتندرج يف صـلب عمليـات السياسـة الوطنيـة وتـوفر إطـارا لتعبئـة واسـتغالل                    
 .املوارد الوطنية والعاملية
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قييمــا وتشــمل النشــاطات اإلقليميــة للشــراكة الــدعوة لنــهج االســتراتيجية الوطنيــة؛ وت  - ٣٠
أوليا يتم على أساسه قياس التقدم احملرز؛ وحلقـات عمـل إقليميـة لـدعم تصـميم اسـتراتيجيات                   
وطنية؛ وتسهيل تقدمي الدعم املايل والفين لتصميم االستراتيجيات الوطنية؛ وتقـدمي تقـارير عـن               

 وجــرى. ويــتم ذلــك العمــل بالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة وشــركاء التنميــة . التقــدم احملــرز
ــدان        ــة والبل ــدول العربي ــديز وال ــدان األن ــة ألمريكــا الوســطى وجمموعــة بل تنظــيم أنشــطة براجمي
األفريقية الناطقة بالفرنسية واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وبلدان شرق وجنوب ووسـط            

لالطـالع علـى    (وأعدت الشراكة الوثائق واملبادئ التوجيهية الالزمة لدعم تلك الـربامج           . آسيا
 ).http://www.paris21.orgخ احلالية انظر النس

 
 الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية - ٢ 

تتمثل إحدى نقاط العمل الواردة يف خطة العمل يف إنشاء شبكة دولية الستقصـاءات               - ٣١
وعقـد  . ٢٠٠٤يونيـه   /مة يف حزيـران   األسر املعيشية عقدت أول اجتماعاهتا يف واشنطن العاصـ        

 واشترك يف استضـافته منظمـة الصـحة         ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٧االجتماع الثاين يف جنيف يف      
ــدويل  ــة والبنــك ال ــة     . العاملي ــوافر االستقصــاءات وإمكاني ــل أهــداف الشــبكة يف حتســني ت وتتمث

ــة وتقليــل التكــاليف ورفــع احلمــل     عــن كاهــل احلصــول عليهــا ونوعيتــها، وتفــادي االزدواجي
وقــد أدركــت الشــبكة ضــرورة أن تقــوم املنظمــات الدوليــة الــيت  . األنظمــة اإلحصــائية الوطنيــة

تعمــل يف جمــال استقصــاءات األســر املعيشــية بتنســيق نشــاطاهتا بطريقــة أجــود، وشــددت علــى  
واتفقـت  . أمهية التعاون مع البلـدان الشـريكة لضـمان الوفـاء باالحتياجـات اإلحصـائية الوطنيـة                

 علــى العمــل حنــو حتقيــق تلــك األهــداف عــرب برنــامج لتنســيق وموائمــة االستقصــاءات  الشــبكة
. واســتخدام أدوات حمســنة حلفــظ ونشــر بيانــات االستقصــاءات واملعلومــات املتعلقــة ببياناهتــا    

ورغم أنه سيجري التركيز يف البداية على احلصول على نتائج فورية على املستوى العـاملي عـن       
ول على جمموعات البيانات املوجودة حاليا والتعاون يف تصـميم ونشـر            طريق زيادة حرية احلص   

الدراســـات االستقصـــائية الدوليـــة، فقـــد شـــددت الشـــبكة علـــى أمهيـــة تعزيـــز الطلـــب علـــى    
اإلحصــاءات الســليمة واســتخدامها، وأمهيــة تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال الــربامج اخلاصــة  

 .باالستقصاءات
 

 ملتحدة اإلمنائي يف جمال بناء القدرات اإلحصائيةأنشطة برنامج األمم ا - ٣ 
إن تركيـز فريـق مكافحــة الفقـر التـابع لربنــامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي علـى اســتخدام         - ٣٢

البيانات يف الدعوة العامة والـدعوة يف جمـال السياسـات إىل بنـاء شـعور أقـوى بامللكيـة الوطنيـة            
 .تركز بدرجة أكرب على إنتاج وتوفري البياناتيتمم النشاطات األخرى لبناء القدرات اليت 

http://www.paris21.org/
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وقد وضعت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية مشروعا لتعزيز قـدرة املكاتـب اإلحصـائية               - ٣٣
الوطنيــة علــى االحتفــاظ مبســتودع مركــزي للبيانــات ألغــراض تقــدمي التقــارير عــن األهــداف    

ــة الوطن     ــأثري اســتراتيجيات التنمي ــة ورصــد ت ــة لأللفي ــةاإلمنائي ــدريبا   . ي ــوفر املشــروع أيضــا ت وي
للمستعملني بغرض حتسـني اسـتخدام بيانـات ومؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ولتحسـني                  

ومع حتسن إمكانيـة احلصـول      . اإلدارة املبنية على األدلة لسياسات التنمية على الصعيد القطري        
يف جمــال الشــؤون علــى البيانــات والتــدريب اإلحصــائي األساســي، سيســمح املشــروع للــدعاة  

العامة برصد التقدم، وتصـميم أهـداف رقميـة تـتالءم مـع األهـداف احملـددة للقطـر، والتصـدي                     
ويرتكز هذا املشروع على عمـل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة              . لألهداف املتوسطة واملصنفة  

يـــة فيمـــا يتعلـــق باســـتنباط الربنـــامج احلاســـويب املســـمى نظـــام املعلومـــات اإلمنائ) اليونيســـيف(
(Devinfo)     ــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ــن أجــل رصــد األه ويشــجع املشــروع اســتخدام نظــام    .  م

وتقـرر أن تكتمـل مـواد التـدريب يف صـيغتها            . املعلومات اإلمنائية كمستودع مركزي للبيانات    
ــة عــام   ــة بنهاي ــاين  ٢٠٠٤النهائي ــة كــانون الث ــرجم بنهاي ــاير / وأن تت وسيســلم زمــام  . ٢٠٠٥ين

 سـتقوم الفـرق   ٢٠٠٥وأثناء عام . ٢٠٠٥دد للفرق اإلقليمية يف أوائل عام      األمور يف هذا الص   
 . بلدا٣٠اإلقليمية بتعميم املشروع على 

 
 أنشطة أخرى - ٤ 

نظمت الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة واللجـان اإلقليميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة               - ٣٤
ة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة      للمستوطنات البشرية، بدعم إضايف من برنامج األمم املتحد       

للسكان واليونيسيف والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، حلقات عمل تدريبيـة عـن مؤشـرات              
) ٢٠٠٤ديسـمرب   / وكـانون األول   ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول (األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف أفريقيـا        

ة يف أفريقيــا وخيطـط لعقــد حلقــات عمــل إضــافي . وآســيا) ٢٠٠٤فربايــر /شــباط(وغـرب آســيا  
ويقــدم للمشــاركني . ٢٠٠٥وغــرب آســيا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف عــام 

دورات تدريبية تتعلق بالتعريفات؛ وطرق احلسـاب؛ واملشـاكل احملتملـة فيمـا يتصـل باملصـادر؛              
واسـتخدام مصـادر بديلـة والتـداعيات املتصـلة بــذلك؛ وطـرق تفسـري وحتليـل ونشـر مؤشــرات          

وقام فريق اخلرباء املشترك والشعبة اإلحصـائية بتنسـيق عمليـة إعـداد             . اف اإلمنائية لأللفية  األهد
استراتيجية مشـتركة بشـأن االحتياجـات اخلاصـة ببنـاء القـدرات اإلحصـائية وتوصـيات حمـددة                  

ــاألمم املتحــدة       ــة اخلــاص ب ــر مشــروع األلفي ــة لتقري ــاءة اخلــدمات اإلحصــائية املقدم . لرفــع كف
اتيجية بـأن جيـري االهتمـام يف ختطـيط وتنظـيم اإلحصـاءات بالعمليـات والـنظم              وتوصي االستر 

اإلحصائية الرئيسية الالزمة، بدال من إنتاج إحصـاءات خمصصـة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة قـد            
ولكــي يكــون النظــام . تكــون غــري موثوقــة ومزدوجــة وتشــكل عبئــا علــى احلكومــات الوطنيــة 



 

04-66044 13 
 

E/CN.3/2005/20  

ات الرئيسـية مـن البيانـات الالزمـة مـن أجـل اإلدارة املسـتندة                اإلحصائي فعاال ويفي باالحتياج   
إىل النتائج واحتياجات القياس اخلاصة باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فإنـه جيـب أن يشـتمل علـى                   

 :ما يلي
خدمات إحصائية وطنيـة فعالـة تـدار بطريقـة جيـدة وتسـتند إىل إطـار قـانوين                     )أ( 

 شرية كافية وبنية أساسية لتكنولوجيا املعلومات؛ومؤسسي مناسب، وتزود مبوارد مالية وب
بـــرامج منتظمـــة جلمـــع وحتليـــل البيانـــات، تشـــمل تعـــدادا منتظمـــا للســـكان    )ب( 

واملساكن؛ وبرناجما متكامال الستقصاءات األسر املعيشـية مـن أجـل مجـع البيانـات االجتماعيـة               
القتصادية؛ ونظمـا متسـقة   االقتصادية املصنفة حبسب نوع اجلنس؛ وبرناجما جلمع اإلحصاءات ا      

 نجلمــع اإلحصــاءات يف قطاعــات اجتماعيــة وبيئيــة معينــة، وال ســيما ُنظــم مجــع املعلومــات عــ 
 .الصحة والتعليم واألغذية والتغذية والبيئة

 
 احلواشي 

انظر، مثال، دراسات احلالـة والدراسـة الدوليـة اخلاصـة بفريـق العمـل املعـين بتحسـني الـدعم اإلحصـائي لرصـد                          )١( 
: ألهداف اإلمنائية التابع للشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين، املتوافرة على املوقع            ا

www.paris21.org. 
ة علـى    كوثيقـة معلومـات أساسـية، وهـي متـوافر          ٢٠٠٤مت توفري خطة العمل للجنة اإلحصائية يف دورهتـا لعـام             )٢( 

 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2004.htmاملوقع 
 . دال-، الفصل اخلامس (E/2004/24) ٤ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقمانظر  )٣( 

http://www.paris21.org/
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2004.htm
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 املرفق 
 ت املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةالنهوض بنوعية البيانا  
 وضع املعايري واملبادئ التوجيهية  

 الفقر واجلوع - ١ 
بشـأن  تتصل املشاكل اليت مت الوقوف عليها يف هذا اجملال بعدم وجود مبادئ توجيهية               - ١

بلـدان  بة للومناسـ مع احملاسبة القومية  ومتماشية  متفق عليها دوليا    معايري االستقصاءات والقياس    
الناميــة؛ إىل جانــب الصــعوبات القائمــة فيمــا يتعلــق بــالتوفيق بــني بيانــات الــدخل واالســتهالك  

كما يلزم بذل جهود طويلـة األجـل        . املستقاة من استقصاءات األسر املعيشية واحملاسبة القومية      
سـتهالك  من أجل إعداد البيانات الالزمة واإلطار املطلوب إلجـراء حتليـل جنسـاين للـدخل واال          

ــع  ــهجيات الالزمــة لتحســني اســتخدام    داخــل األســر املعيشــية وللتوزي ، مبــا يف ذلــك وضــع املن
اسـتخدام  مصادر البيانات القائمة بالفعل، من قبيل استقصاءات األسـر املعيشـية واستقصـاءات              

 .الوقت
. وقــد أنشــئ الفريــق الفرعــي املعــين بــالفقر واجلــوع مــن أجــل معاجلــة هــذه الشــواغل    - ٢

ــق     وتشــكل  ــة جــزءا مــن الفري ــة التالي ــة والوطني ــدويل،  : الوكــاالت اإلحصــائية الدولي البنــك ال
) األونكتـاد (ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة،              

ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ؛ والشــعبة       ــة االقتصــادية واالجتماعي ــة؛ واللجن ومنظمــة العمــل الدولي
؛ وإدارة الشـؤون     اإلمنـائي  والتخطـيط اإلمنائيـة   لسياسـات   ا باألمم املتحـدة؛ ومكتـب       اإلحصائية

ــائي؛         ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــم املتحــدة؛ وبرن ــة لألم ــة العام ــة باألمان االقتصــادية واالجتماعي
ويشــترك البنــك الــدويل ومنظمــة . واملكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة للمكســيك وكمبوديــا وبــريو

 .غذية والزراعة يف رئاسة الفريق العاملاألمم املتحدة لأل
 يف  ٢٠٠٤أبريـل   /وعقد أول اجتماع للفريق الفرعي املعين بالفقر واجلوع يف ا نيسـان            - ٣

 :واتفق يف ذلك االجتماع على أن يضطلع الفريق الفرعي باملهام التالية. نيويورك
ــة       - ١  ــامال للغاي ــداد وصــف تفصــيلي أفضــل تك ــداف    ١إع ــواردة ضــمن األه ال

 وســيجري النظــر مــن القضــايا    .٢٠٠٥جــل إدراجــه يف تقريــر عــام    أمــن اإلمنائيــة لأللفيــة،  
 .اجلنسانية والصالت القائمة مع املؤشرات األخرى لألهداف اإلمنائية لأللفية

ذات دراسة الصالت القائمة بني النواتج احلاليـة لفرقـة عمـل مشـروع األلفيـة               - ٢ 
ــر املرحلــي عــن األهــداف    والوصــف التفصــيلي ملســألة الفقــر  الصــلة  ــوارد يف التقري  واجلــوع ال

 .اإلمنائية لأللفية
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بشــأن  ٢٠٠٥الفريــق املعــين بتقريــر التنميــة يف العــامل لعــام مــع مناقشــة إجــراء  - ٣ 
ــا الصــالت القائمــة بــني التحلــيالت الــيت جيريهــا الفريــق     والوصــف بالتكــافؤ فيمــا يتعلــق حالي

 .ائية لأللفية ملسألة الفقر واجلوعالتفصيلي الوارد يف إطار األهداف اإلمن
اســـتعراض املؤشـــرات اإلضـــافية الالزمـــة ألكمـــال الوصـــف التفصـــيلي لعـــام  - ٤ 
، ولتحســني قائمــة املؤشــرات الــواردة يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ملــا بعــد عــام  ٢٠٠٤
٢٠٠٥. 

يت تنطـوي  استعراض مصادر البيانات املتصـلة هبـذه املسـألة وتقيـيم الثغـرات الـ           - ٥ 
 .عليها تلك البيانات، مع التركيز بصفة خاصة على دراسة العالقة بني الفقر ونوع اجلنس

إرساء إجراءات مناسبة وفعالـة لتبـادل البيانـات فيمـا بـني املنظمـات األعضـاء                  - ٦ 
 .يف الفريق الفرعي

ــاء القــدرات املتعلقــة بإحصــاءات الفقــر واجلــوع فيمــا بــني       - ٧  تنســيق أنشــطة بن
 .نظمات األعضاء يف الفريق الفرعيامل
، تقـرر إيـالء     ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨يف االجتماع الثاين الذي عقد يف جنيف يف         و - ٤

 :أولوية جملاالت العمل التالية
حتليل البيانات املستقاة من استقصاءات الـدخل واإلنفـاق بغيـة بيـان الصـالت        - ١ 

االسـتهالك واحلرمـان    /لدخلاصة الفقر من حيث ا    اليت تربط بني خمتلف أبعاد الفقر املدقع، وخب       
 .الغذائي

استعراض اجملموعـات املختلفـة مـن تقـديرات الفقـر مـن أجـل تفسـري الفـروق                    - ٢ 
 .القائمة واملساعدة يف كفالة الشفافية والوضوح يف عرض النتائج واملنهجيات على حد سواء

 .اقتراح سبل لتحليل البعد اجلنساين للفقر - ٣ 
راح مبـــادئ توجيهيـــة بشـــأن االستقصـــاءات ومعـــايري القيـــاس مـــن أجـــل اقتـــ - ٤ 

 .النهوض بعملية إعداد البيانات القطرية املتعلقة بالفقر واجلوع
ومازال العمل جاريا يف هذا الصدد، وسيتم استعراض النواتج اليت تتحقـق يف االجتمـاع التـايل              

 .للفريق الفرعي
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 القيد يف املدارسبيانات  - ٢ 
املؤشـرات اجلنسـانية، بإعـداد حتليـل        ب اليونيسيف، يف إطار الفريق الفرعي املعـين         قامت - ٥

لالختالفات بني اجلنسني يف جمال التعليم استنادا إىل البيانـات املسـتقاة مـن استقصـاءات األسـر        
ــات       ــق أخــذ العين ــيت جتــرى عــن طري ــددة،   (املعيشــية ال ــة استقصــاء ات املؤشــرات املتع جمموع

ــاءات الد ــد     واالستقصـ ــن معهـ ــة مـ ــة املقدمـ ــجالت اإلداريـ ــات السـ ــحية، وبيانـ ــة والصـ ميغرافيـ
واتفـق الفريـق    )). اليونسـكو (اإلحصاءات التابع ملنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة              

علــى ضــرورة إجــراء مزيــد مــن البحــوث وعلــى وجــوب أن تواصــل اليونيســيف واليونســكو     
يلـة باسـتخدام مصـادر البيانـات املختلفـة علـى       عملهما معا يف استكشـاف وحتديـد السـبل الكف     

أكفأ صورة من أجل رصـد القيـد يف املـدارس واالختالفـات القائمـة بـني اجلنسـني فيمـا يتصـل                  
 .بإمكانية احلصول على التعليم

 
 بيانات اإلملام بالقراءة والكتابة - ٣ 

ــني مســتويات أو م      - ٦ ــا ب ــة عموم ــالقراءة والكتاب ــام ب ــات اإلمل ــز بيان ــام  ال متي ــارات اإلمل ه
وقـد بـدأ معهـد اإلحصـاءات التـابع      . بالقراءة والكتابة واسـتخدامها الـوظيفي يف احليـاة اليوميـة     

ــام        ــاس اإلمل ــة يرمــي إىل قي ــالقراءة والكتاب ــام ب ــدا لرصــد تقييمــات اإلمل لليونســكو برناجمــا جدي
ابـة األساسـية إىل   بالقراءة والكتابة عرب طائفة من األنشطة اليت تتدرج من أنشـطة القـراءة والكت     

وسـتكون  . املهارات األرفع الالزمة للمشاركة على حنو كامل يف االقتصاد القـائم علـى املعرفـة          
النتائج اليت خيلص إليها هذا الربنـامج مبثابـة مؤشـر قـيم علـى حالـة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف                        

 .فرادى البلدان، ومعيار دويل جيري على أساسه رصد التقدم احملرز
 

 نوع اجلنس - ٤ 
وتتصـل أوىل هـاتني الفئـتني       . تنقسم املشاكل املتصلة بنوع اجلـنس إىل فئـتني رئيسـيتني           - ٧

 املتصـلة باملسـاواة     ٣باملؤشرات املستخدمة يف الوقت احلايل لتتبع التقدم احملرز حنو بلوغ الغايـة             
د اجلنساين يف إطـار مجيـع   أما الفئة الثانية فتتصل بضرورة تناول البع. بني اجلنسني ومتكني املرأة   

وقــد عمــل الفريــق الفرعــي املعــين  . األهــداف الســبعة األخــرى مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
باملؤشرات اجلنسانية على مدى العـام املاضـي علـى معاجلـة هـذه القضـايا وتقـدمي توصـيات إىل                 

الكيفيـة املثلـى    شـأن   فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت واقتراح مبادئ توجيهية على البلدان ب          
بيانــات املتــوافرة يف تقيــيم االجتاهــات القائمــة علــى الصــعد العــاملي واإلقليمــي         الالســتخدام 

 .والوطين
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منظمـة العمـل الدوليـة،      : ويتشكل هذا الفريق الفرعي من الوكاالت واملكاتـب التاليـة          - ٨
غذيـة والزراعـة، ومنظمـة    واالحتاد الربملاين الدويل، والبنـك الـدويل، ومنظمـة األمـم املتحـدة لأل        

الصحة العاملية، واليونسكو، واليونيسيف، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وبرنـامج                
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وشــعبة النــهوض بــاملرأة باألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، والشــعبة           

ــة اال    ــا، واللجن ــة االقتصــادية ألوروب ــة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة، واللجن قتصــادية واالجتماعي
، واملكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة لكمبوديــا ٣لغــرب آســيا، وفرقــة عمــل مشــروع األلفيــة رقــم  

 .وجنوب أفريقيا واملكسيك
 

 وفيات األطفال - ٥ 
القائمــة يف هــذا الصــدد، ملفــاهيم والوســائل تطــوير واســتعراض اجيــري بشــكل موســع  - ٩

يلة املقبلة مؤشرات مبتكرة مكملـة للمؤشـرات        ومن املمكن أن توضع يف غضون السنوات القل       
الواردة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية لالستخدام على نطـاق واسـع، ومـن هـذه املؤشـرات                  

 .ما يغطي األنشطة املستصوب االضطالع هبا
 

 صحة االمهات - ٦ 
ناميـة  مازال تقدير نسب وفيات األمهـات يشـكل حتـديا بالنسـبة للكـثري مـن البلـدان ال                   - ١٠

 وقــد ركــزت الوكــاالت الدوليــة .الــيت مل تتطــور فيهــا نظــم تســجيل الوفيــات بالشــكل الكــايف
تبذله من جهود على قياس االجتاهات بصورة موثوق هبـا، حـىت ميكنـها أن تـوفر اإلرشـاد                    فيما

 وقـد تـوافرت   .املتاحـة لعملية رصد األهداف اإلمنائية لأللفيـة علـى الـرغم مـن قصـور البيانـات            
لنتــائج الــيت متخــض عنــها حتليــل جديــد لالجتاهــات أجرتــه الوكــاالت املســؤولة مبســاعدة  اآلن ا

، �الـيت مل توضـع هلـا منـاذج        �ويستند هذا التحليل إىل البيانات املتوافرة       . استشاريني خارجيني 
إىل أن قدرا مـن االخنفـاض    التحليل  وهي تقديرات تعتمد على البيانات القطرية املتاحة، ويشري         

لـى وفيـات األمهـات، وال سـيما يف البلـدان الـيت توجـد هبـا مسـتويات متوسـطة مـن                قد طـرأ ع   
يف البلـدان الـيت ترتفـع فيهـا مسـتويات وفيـات األمهـات               من املتعذر   زال   وما. وفيات األمهات 

 . بسبب عدم كفاية البياناتإجراء تقييم يف هذا الصدد 
عمليــات ومجــع البيانــات ذات زال العمــل مســتمرا أيضــا فيمــا يتعلــق مبؤشــرات ال  ومــا - ١١

وقــد خضــعت تلــك املؤشــرات لبحــوث مستفيضــة وجيــري العمــل علــى حتســني فهــم    . الصــلة
 .الصالت القائمة مع مستويات وفيات األمهات
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية - ٧ 
ىل مت اتباع الوسائل الكفيلة بتوسيع النطـاق الـذي تغطيـه البيانـات، والسـيما اسـتنادا إ                  - ١٢

ومـازال مـن الضـروري أن جتـري علـى           . استقصاءات األسـر املعيشـية الـيت تضـم فحـوص الـدم            
ــة باملؤشــرات الســلوكية    تطــوير واســتعراض  نطــاق واســع مواصــلة    ــاهيم والوســائل املتعلق املف

 كما أن املؤشر املتعلق بانتظام اليتـامى يف املـدارس مقابـل             .اإليدز/لفريوس نقص املناعة البشرية   
مـن جـراء    تيـتم   يف تقيـيم مـدى فعاليـة الـربامج يف تلبيـة احتياجـات مـن                 جدواه  ثبت  غريهم مل ت  

 .وتعمل الوكاالت املسؤولة على حتديد بديل لتلك الربامج. اإليدز
 

 املالريا - ٨ 
ــة بشــأن وضــع مؤشــرات         - ١٣ ــادئ توجيهي ــا مب أعــدت يف إطــار شــراكة مكافحــة املالري

ويغطي الـدليل الـذي وضـعته منظمـة الصـحة           . يشيةللمالريا تستمد من استقصاءات األسر املع     
العامليــة واليونيســيف جمموعــة مــن املؤشــرات الرئيســية الــيت تغطــي الســكان وميكــن مجعهــا مــن  
خالل استقصاءات األسـر املعيشـية الـيت تسـمح برصـد االسـتراتيجيات الفنيـة الـيت أوصـت هبـا                      

 .الشراكة على الصعيد الوطين
 

 املؤشرات البيئية - ٩ 
 بالنســبة ملعظــم املؤشــرات البيئيــة ةاملفــاهيم والوســائل القائمــتطــوير واســتعراض جيــري  - ١٤

بيد أنه مازال مـن الضـروري العمـل علـى وضـع             . املدرجة على قائمة األهداف اإلمنائية لأللفية     
 وإعــداد توصــيات حمــددة ميكــن للوكــاالت   ،إطــار أكثــر اتســاقا وتكــامال إلجــراء التحلــيالت  

 . هبا يف وضع اإلحصاءات واملؤشرات البيئيةالوطنية أن تستعني
واتفــق الفريــق الفرعــي املعــين باملؤشــرات البيئيــة فيمــا يتعلــق هبــذه النقطــة األوىل علــى    - ١٥

إعــداد وصــف تفصــيلي متكامــل يــوفر صــورة كاملــة للبيئــة املســتدامة الــالزم هتيئتــها لتحقيــق     
 ٢٠٠٥ أجـري ألغـراض تقريـر عـام          ويغطي التحليل الـذي   . األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية   

التنوع البيولوجي، والغالف اجلوي، واملياه، وإنتاجيـة املصـادر         (مخسة عناصر من عناصر البيئة      
ــة األراضــي  ــة مــا يوجــد مــن  ، وهــو يســتند إىل )املائيــة، وإنتاجي مــن مؤشــرات مؤشــرات رمسي
 . هبذا اهلدفاملتعلقة األهداف اإلمنائية لأللفية 

بالنقطـة الثانيـة، فيعكـف الفريـق الفرعـي علـى إعـداد ورقـة معلومـات                  ل  صـ أما فيما يت   - ١٦
البيئيـة  وضع إطار منـهجي متكامـل لتجميـع املعلومـات           بشأن  تقدمي توصيات   من أجل   أساسية  
ــاة        هبــدف  ــع مراع ــة، م ــة لأللفي ــة يف إطــار األهــداف اإلمنائي ــة وضــع مؤشــرات بيئي دعــم عملي

 .البيئية وقدرهتا على إعداد هذه املعلوماتاحتياجات البلدان النامية من املعلومات 
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كما يسري العمـل سـريا حسـنا فيمـا يتعلـق بالنـهوض باملفـاهيم واملنـهجيات وبتحسـني                     - ١٧
فعلـى سـبيل املثـال، فيمـا        . توافر البيانات اخلاصة بالرصد العاملي لبعض املؤشرات البيئية احملددة        

يف بـادئ األمـر، أصـبح هنـاك حاليـا           حة  بياناتـه شـحي   كانـت   الذي  يتعلق مبؤشر الوقود الصلب     
 بلدا إضافيا مدرجا يف جمموعة البيانـات، ممـا يصـل مبجمـوع البلـدان املدرجـة يف اجملموعـة                     ٣٠
 . بلدا٩٤إىل 

 
 املياه والصرف الصحي - ١٠ 

فــاهيم والوســائل  بتطــوير واســتعراض امل تضــطلع الوكــاالت املســؤولة بشــكل موســع    - ١٨
يف تقريـر   عرضـا   لكل من املؤشـرين اللـذين       جديدة  إعداد تقديرات    ومت. القائمة يف هذا الصدد   

، ومهــا املؤشــران املتعلقــان بإمكانيــة احلصــول علــى امليــاه وإمكانيــة احلصــول علــى  ٢٠٠٤عــام 
 .خدمات الصرف الصحي

 
 األحياء الفقرية - ١١ 

نتــائج بــدأت البحــوث األوليــة املستفيضــة املتعلقــة هبــذا املؤشــر وأعمــال تطــويره تــؤيت   - ١٩
مواصـلة تطـوير   علـى نطـاق واسـع    ومـازال مـن الضـروري أن جتـري         . جيدة يف اآلونة األخـرية    

والتـزال  . واستعراض املفاهيم والوسائل املتصلة هبذا الشـأن وبـرامج مجـع البيانـات ذات الصـلة            
مقـاييس  السبل الـيت صـادفت جناحـا يف توسـيع نطـاق تغطيـة البيانـات يف مهـدها، كمـا حتتـاج                        

 . إىل جهود كبرية لتطويرها واالتفاق بشأهنااالجتاهات
 

 البطالة يف صفوف الشباب - ١٢ 
أحــرزت منظمــة العمــل الدوليــة تقــدما صــوب وضــع مؤشــر يســتخدم يف تتبــع التقــدم   - ٢٠

بإنتاجية األيدي العاملة وبفـرص العمـل الالئقـة         �فاملؤشر املتعلق   . احملرز فيما يتعلق هبذا اهلدف    
 يقيس فرص العمل الالئقـة واملنتجـة حسـب السـن ونـوع      � اجلنساملصنفة حسب السن ونوع  

 .اجلنس، ويساعد يف تسليط الضوء على العالقة بني العمالة وغريها من األهداف
 

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت - ١٣ 
ــران  - ٢١ ــدأت يف حزي ــاس اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات    /ب ــه شــراكة يف جمــال قي يوني

االحتـاد الـدويل لالتصـاالت    (تضـم العديـد مـن الوكـاالت     وهـي   ، التنميةواالتصاالت ألغراض 
التنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي، التعــــاون والســــلكية والالســــلكية، واألونكتــــاد، ومنظمــــة 

واليونسكو، والبنك الدويل، وفرقة العمل املعنية باملعلومات واالتصـاالت، واللجـان اإلقليميـة،             
واملـأمول مـن هـذه الشـراكة هـو وضـع جمموعـة مشـتركة مـن                  . )واملكاتب اإلحصـائية الوطنيـة    
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املؤشــرات الرئيســية املتعلقــة بتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت جيــري تنســيقها واالتفــاق   
عليها دوليا، من أجل بناء القدرات اإلحصائية الالزمة ملؤشرات جمتمع املعلومـات يف املكاتـب                

يـة بشـأن مؤشـرات تكنولوجيـات        املضع قاعدة بيانات ع   اإلحصائية الوطنية بالبلدان النامية، وو    
ومــن املقــرر عقــد حلقــات عمــل   . املعلومــات واالتصــاالت، وإتاحتــها علــى شــبكة اإلنترنــت  

إقليمية ملناقشة نتائج عملية مجع املعلومات عن البيانات، وذلك يف أثناء الربـع األخـري مـن عـام                   
تلـك احللقـات يف االجتمـاع العـام         ، وسوف جيري إدمـاج النتـائج الـيت تـتمخض عنـها              ٢٠٠٤

 .٢٠٠٥فرباير /املزمع عقده يف شباط
 
 


