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 مؤشرات التنمية  
 تقرير األمني العام  

 موجز 
حـصائية يف األمـم املتحـدة لقـدرات         يصف هـذا التقريـر نتـائج تقيـيم قامـت بـه الـشعبة اإل                

وأجـري هـذا التحليـل بنـاء علـى طلـب            . البلدان علـى إعـداد مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            
 .واللجنة مدعوة للتعليق على املنهجية والنتائج. )أ(اللجنة اإلحصائية يف دورا السادسة والثالثني

ات املتعلقـة باألنـشطة اجلاريـة الـيت         ويتضمن التقريـر أيـضا بيانـا مـوجزا بأحـدث املعلومـ             
شرع فيها فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف                      

ــام  ــة ٢٠٠٥ع ــة     : ، يف اــاالت التالي ــهجيات املتعلق ــتعراض املن ــل املؤشــرات؛ واس ــع وحتلي جتمي
توى العـاملي؛ وتنـسيق ودعـم جهـود         باملؤشرات املتفـق عليهـا؛ وتنـسيق مجـع البيانـات علـى املـس              

البلدان يف جمال مجـع وحتليـل املؤشـرات علـى املـستوى الـوطين؛ وإعـداد حتلـيالت ملـا أحـرز مـن                         
واللجنـة مـدعوة للتعليـق علـى        . تقدم جتاه حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واإلبـالغ عـن ذلـك             

 .ات العمل يف املستقبلأحرزه فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت من تقدم، ومسار ما
 

 -، الفـصل الـسادس      (E/2005/24) ٤، امللحق رقم    ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،       )أ( 
 ).و (١٣ألف، الفقرة 
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 مقدمة  
، وضــع نظــام ٢٠٠٠ يف عــام )١(بــشأن األلفيــة املتحــدة األمــمن مت، مــع اعتمــاد إعــال  - ١

ويـستند نظـام اإلبـالغ إىل    . للرصد واإلبالغ لتتبع ما حيرز من تقدم علـى امتـداد فتـرات زمنيـة            
. )٢(جمموعة من األهداف والغايات واملؤشرات، حتدد بوصفها إطـار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     

أرقــام كليــة، ويــستخدم علــى املــستوى العــاملي ملــد املناقــشة  ويــستند تقيــيم التقــدم احملــرز علــى 
 .العاملية بشأن األهداف اإلمنائية باملعلومات واملساعدة على تركيز هذه املناقشة

وتقـوم عمليـة الرصـد العامليـة علـى جمموعـات مـن البيانـات تقـوم بتجميعهـا منظمـات             - ٢
ويـتم القيـام    . ف اإلمنائيـة لأللفيـة    دولية متخصـصة مـسؤولة عـن جمـاالت خمتلفـة تغطيهـا األهـدا              

بالعمــل مــن خــالل فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة   
لأللفيــة، بتنــسيق مــن الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية   

ويـتم،  ). األول لالطالع على التفاصـيل  انظر املرفق   (واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة      
علــى املــستوى الــوطين، تكييــف اإلطــار للظــروف الوطنيــة واألولويــات املتعلقــة بالــسياسات،    

 بلـدا، مـن     ١٤٩ ويف الوقت احلايل، متكن   .  البالد ويستخدم لتتبع ما مت إحرازه من تقدم داخل       
ا يـصل جمموعــه إىل  مبــ  دولـة عـضوا، مــن إعـداد تقريـر وطــين واحـد علـى األقــل،       ١٩١أصـل  
انظـر املرفـق الثـاين لالطـالع        ( تقريرا، وتغطي هذه التقارير طائفـة واسـعة مـن املؤشـرات              ١٦٧

 بلـدا  ١٢ومن بني البلدان الثالثة واألربعني الـيت مل تعـد تقاريرهـا بعـد، هنـاك       ). على التفاصيل 
 مـن الـدول اجلزريـة    ١٩ بلدا ناميا، منها ما يصل جمموعه إىل    ٣١من البلدان املتقدمة النمو، و      

 . الصغرية النامية
ومنذ تقدمي التقرير السنوي األول عن التقدم احملرز يف جمال األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 - ٣

A/57/270) و (Corr.1  بنــاء علــى طلبــها، أضــحت أوجــه   ٢٠٠٢ إىل اجلمعيــة العامــة يف عــام ،
ألوســاط اإلحــصائية الدوليــة، الــنقص يف البيانــات املتــوافرة هاجــسا يــشغل، علــى حــد ســواء، ا

وطلبت اللجنـة اإلحـصائية، يف دورـا الـسادسة     . ةكليواملنظمات الدولية املكلفة بإعداد أرقام      
إعــداد تقريــر عــن قــدرة جيــري بــصفة منتظمــة ، أن ٢٠٠٥مــارس /والــثالثني، املعقــودة يف آذار

بالكيفيـة الـيت ميكـن    وأثارت اللجنة أيـضا مـسائل تتعلـق    . )٣(البلدان على وضع مؤشرات فردية    
 . إلرفاقها باملؤشراتالفوقية ا عرض البيانات 

يف األمـم املتحـدة     ويقدم هذا التقرير عرضا للتحليل الذي قامت به الشعبة اإلحـصائية             - ٤
فرة يف  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اسـتنادا إىل البيانـات املتـو            ا البلدان على وضع مؤشرات      لقدرة

٢٠٠٥نوفمرب /رين الثاينا يف تشقاعدة بيانا. 
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 اإلبالغ عن األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى العاملي -أوال  
فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف          دأب  ،  ٢٠٠١عام  منذ   - ٥

حـصائية وطنيـة، علـى القيـام        إدولية ومكاتـب    منظمات  اإلمنائية لأللفية، املشكل من خرباء من       
ق يــبالتقــدم احملــرز جتــاه حتق املتعلقــة ة الكليــيا بإصــدار جمموعــة مــن البيانــات والتحلــيالت  ســنو

وترد هذه النتائج يف تقريـر األمـني العـام املقـدم للجمعيـة العامـة عـن                  . األهداف اإلمنائية لأللفية  
 .نترنتنسخة أكثر تفصيال على اإلوتتوافر تنفيذ إعالن األلفية، 

األمم املتحدة موقع فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت          يف  ائية  الشعبة اإلحص تتعهد  و - ٦
يتـضمن  ، و )http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.aspعنوانـه   و(على الشبكة   

العاديـة ومـواد وتقـارير تتـضمن املعلومـات األساسـية            وثائق وتقـارير اجتماعـات الفريـق        املوقع  
ــة املواضــيعية التابعــة للفريــق   ــة الفرعي ــشعبة قاعــدة بيانــات    . لألفرق ــدير ال وفــضال عــن ذلــك، ت

 والـيت تتـضمن   -نترنـت   الـيت ميكـن الوصـول إليهـا علـى شـبكة اإل             -لأللفيـة   اإلمنائية  األهداف  
 حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يف ذلـك              البيانات املستخدمة لتحليل التقدم احملـرز حيـال       

املنظمـات   وجمموعـات البيانـات القطريـة، كمـا تقـدمها      اإلقليمـي على املستوى الكلية  البيانات  
 .الدولية

ىل أرقام إقليمية ودون إقليمية يتم التحـصل عليهـا بـصفة عامـة              إويستند الرصد العاملي     - ٧
ــة امل     ــات القطري ــن خــالل متوســطات البيان ــتخدام  -رجحــة م ــات باس ــة  بيان ــة املرجعي اموع

 اإلقليمـي  إمكانيـة مقارنـة البيانـات وجتميعهـا علـى املـستوى            وإلتاحة. عوامل ترجيح باعتبارها  
. ةالبيانات القطرية املستخدمة هـي تلـك املتاحـة يف املـصادر الدوليـ           تكون  ،  اإلقليميأو دون   /و
املكلفــة بتقــدمي هــة اجلأو أكثــر لتكــون ظمــة منألمــني العــام بتحديــد  التنفيــذي لكتــب املقــام و

ة بالبيانات والتطـورات املنهجيـة      وقيادة األنشطة املتعلق  البيانات املتعلقة بكل مؤشر على حدة،       
 .لذلك املؤشر

املكلفة هي أيضا املكتب املسؤول عن مجع بيانـات         املنظمة  ويف بعض احلاالت، تكون      - ٨
ويـتم ذلـك    (ليـة منتظمـة للجمـع الـدوري للبيانـات           اإلحـصائية الوطنيـة مـن خـالل آ        الـنظم   من  

ومـن أمثلـة هـذه احلـاالت البيانـات الـيت قامـت منظمـة العمـل                  ). عادة مـن خـالل االسـتبيانات      
ــوى        ــشأن مؤشــرات الق ــة ب ــا مــن وزارات العمــل واملكاتــب اإلحــصائية الوطني ــة جبمعه الدولي

ات االستقـصائية املتعلقـة باألسـر       دارية وبيانات الدراس  إلالعاملة؛ ومن أمثلتها أيضا السجالت ا     
املعيــشية الــيت مجعهــا معهــد اإلحــصاءات التــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة   

ــسكو( ــذلك     )اليونـ ــها كـ ــن أمثلتـ ــة؛ ومـ ــصائية الوطنيـ ــيم واملكاتـــب اإلحـ ــن وزارات التعلـ ، مـ
 جبمعهـا   ة الصحة العامليـة   منظمالسجالت اإلدارية املتعلقة ببعض األمراض الرئيسية، اليت قامت         

 .من وزارات الصحة

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp
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تم التحـصل عليهـا     يـ بتجميـع البيانـات الـيت       املنظمات املعنية   ويف حاالت أخرى، تقوم      - ٩
ويف رعايـة املنظمـة الدوليـة املعنيـة نفـسها،      حتـت  جتـري  بصفة رئيسية من دراسـات استقـصائية     

 الـيت قامـت جبمعهـا منظمـة األمـم      ومن أمثلة هذه احلاالت البيانات    . بواسطتهابعض احلاالت،   
، بالتعـاون مـع منظمـة الـصحة العامليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة                 )اليونيـسيف (املتحدة للطفولـة    

 باألمانــة العامــة لألمــم لــسكانايــدز، وشــعبة إلا/املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
ة األطفـال ومعـدل وفيـات       ، بالنـسبة ملعظـم مؤشـرات الـصحة، مبـا يف ذلـك سـوء تغذيـ                 املتحدة

 .األطفال دون سن اخلامسة
منائيـة لأللفيـة،   إلويف سياق عملية الرصـد العـاملي للتقـدم احملـرز جتـاه حتقيـق األهـداف ا              - ١٠
 الرمسيـة  اتة املتعلقـة باملؤشـر  اإلقليميـ ة ودون اإلقليميبالغ عن ذلك، يتم استكمال األرقام     إلوا

حتلـيالت أكثـر    إجـراء   ، و )األساسيةات املعلومات   مؤشر(استخدام مؤشرات إضافية    عن طريق   
وذلــك  االقتــصادية، -اموعــات االجتماعيــة   الــيت تغطــي خمتلــف   تعمقــا لــبعض املــتغريات  

عرب ااالت املختلفة اليت تغطيهـا األهـداف        الروابط القائمة   ملساعدة صناع السياسات يف فهم      
 .وعناصرها األساسية

 
 يةتقييم القدرات القطر -ا نيثا 
 املنهجية -لف أ 

ــى مجــع        - ١١ ــدان عل ــدرة البل ــيم ق ــشعبة اإلحــصائية بتقي ــل، قامــت ال ألغــراض هــذا التحلي
ومتثلـت  . ألهداف اإلمنائية لأللفية، من خالل عمليـة ذات خطـوتني         االبيانات وإعداد مؤشرات    

يف قاعـدة  املدرجـة  الدوليـة، و للمنظمـات   فرة  ااخلطوة األوىل يف استعراض البيانات القطرية املتو      
وهذه البيانات هي تلك اليت قامـت كـل         . الشعبةتتعهدها  منائية لأللفية اليت    إلبيانات األهداف ا  

قدمتــها مــن البيانــات الــيت جبمعهــا وكالــة مــن الوكــاالت املتخصــصة، يف نطــاق جمــال خربــا، 
لـدان  فر لـدى الب اويف بعض احلـاالت، قـد تتـو   . إىل النظام اإلحصائي الدويل احلكومات الوطنية   

ويعـين ذلـك أن   . معلومات أحدث عهدا مل يتح بعد االطالع عليها للوكالـة املتخصـصة املعنيـة        
مل تبلـغ   بيانـات سـنوية ملؤشـر معـني، ولكـن ألسـباب خمتلفـة،               يكون قد أعد بالفعل     بلدا ما قد    

ويف هـذه   . وبالتـايل يعتـرب البلـد املعـين مفتقـرا إىل البيانـات            الدولية املعنية ذه البيانـات،      املنظمة  
يف القــدرة “ نقــصا”احلالــة، يــصنف البلــد، يف اخلطــوة األوىل مــن االســتعراض، باعتبــاره يعــاين 

 .بالنسبة لذلك املؤشر احملدد
وقامت املكاتب اإلحصائية الوطنية يف املرحلة الثانيـة باسـتعراض نتـائج التحليـل املـبني                 - ١٢

ات مت عقــدها، وعــن طريــق  أعــاله، مــن خــالل مــشاورات مباشــرة أجريــت يف إطــار اجتماعــ  
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إرسال نـسخ مـن التحليـل إىل املكاتـب اإلحـصائية التابعـة للـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة،                       
وقــام خــرباء اإلحــصاءات . )٤( دولــة، للحــصول علــى تعليقاــا وتــصويباا١٩١البــالغ عــددها 

يــق اخلــرباء اجتمــاع فر: الوطنيــون أيــضا باســتعراض نتــائج التحليــل يف منتــديني رئيــسيني، مهــا  
املشترك بني الوكاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـذي عقـد يف رومـا يـومي                      

 ممــثال للمكاتــب اإلحــصائية   ١٤، والــذي حــضره  ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٧  و٢٦
الوطنيــة، واالجتمــاع الــذي عقــد مــع مجيــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة مــن منطقــة اجلماعــة   

ديــسمرب /لــدول غــرب أفريقيــا، الــذي عقــد يف الــرأس األخــضر، يف كــانون األول   االقتــصادية 
وســريد ملخــص لنتــائج املرحلــة الثانيــة يف وثيقــة غرفــة اجتماعــات تــوزع يف الــدورة   . ٢٠٠٥

 .٢٠٠٦مارس /السابعة والثالثني للجنة اإلحصائية اليت ستعقد يف آذار
 مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ويشمل االستعراض املتعلق بتغطيـة البلـدان مجيـع         - ١٣
 . بيان لالستثناءات القليلة وأسباب استبعادها١ويرد يف اجلدول . تقريبا

 
 ١اجلدول 

 التحليلباملؤشرات غري املشمولة   
 

 االستبعاد سبب املؤشرات

الناميـة   مـن البلـدان  النمو واردات البلدان املتقدمة إمجايل نسبة  - ٣٨
ــتثناء األســـلحة  (وأقـــل البلـــدان منـــوا ، )حـــسب القيمـــة وباسـ

  رسوم مجركيةاملسموح بدخوهلا دون 

ال توجد بيانات قطرية يف قاعـدة بيانـات         
 ألمم املتحدةيف ا الشعبة اإلحصائية

الــيت تفرضــها البلــدان املتقدمــة  اجلمركيــة متوســط التعريفــات  - ٣٩
ــة و النمـــو  املنـــسوجات وامللبوســـات علـــى املنتجـــات الزراعيـ
  ن البلدان الناميةمالواردة 

ال توجد بيانات قطرية يف قاعـدة بيانـات         
 ألمم املتحدةيف ا الشعبة اإلحصائية

ــي لعــدد ال - ٤٢ ــيت  الكل ــدان ال ــشأن    بلغــتلبل ــرار ب ــة اختــاذ ق مرحل
مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون، والــيت بلغــت مرحلــة  

 )تراكمية(االستيفاء 

وهـو  . رال توجد بيانات قطرية هلذا املؤش     
ــيت      ــدان ال ــدد اإلمجــايل مــن البل يقــيس الع

ــرار  ــة القـ ــة بلغـــت نقطـ ــتيفاء  ونقطـ االسـ
 ،بالبلدان الفقرية املثقلة بالـديون    املتعلقتني  
 اكميعلى حنو تر

األساسـية  ميكنهم احلـصول علـى العقـاقري        نسبة السكان الذين     - ٤٦
 .مستدامبشكل حمتملة بأسعار 

نـات  ال توجد بيانات قطرية يف قاعـدة بيا       
 ألمم املتحدةيف االشعبة اإلحصائية 

حملافظة على التنوع البيولـوجي إىل  لغرض انسبة املنطقة احملمية    - ٢٦
  العامةساحة امل

 “أصـل /طبيعـة ”ال توجد معلومـات عـن       
 مصدر البيانات 

  
ــرد  - ١٤ ــة جــداول، هــي  مــوجز وي ــل يف ثالث ــاء وجــيم،  ااجلــد: للتحلي وميكــن ول ألــف وب

: ، وعنوانــه اإلنترنــتيف موقــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى شــبكةعليهــا للجميــع االطــالع 
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp  ــد ــذه اجلـ ــي هـ ــة وتعطـ اول الثالثـ

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp
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الدوليـة ببيانـات لعمليـة رصـد املؤشـرات       املنظمات  زويد   البلدان على ت   جمتمعة صورة عن قدرة   
ــة  ــة لأللفي ــستخدم . اإلمنائي ــات ”وي ــد بالبيان ــاره “ التزوي ــديال”باعتب ــيم “ ب ــى  ”لتقي القــدرة عل

يف اجلـداول، يف حـني تظهـر املؤشـرات          يف  البلـدان يف صـفوف أفقيـة        وتـرد   . املؤشرات“ وضع
 نقطــة التقــاطع بــني كــل صــف وهــي (نــة خاكــل املــدرج يف وميثــل الــرقم أو الرمــز . األعمــدة

 .عن مؤشر معني يف بلد معني، ونوع مصدرهافرة ااجلداول البيانات املتوخانات من ) عمودو
فرة يف قاعـدة    ااملتـو “ لبيانـات القطريـة   املرجعيـة ل  نقـاط   ال”ويوضح اجلدول ألـف عـدد        - ١٥

. ١٩٩٠عـام   ؤشـر منـذ     األمـم املتحـدة، مـصنفة حبـسب البلـد وامل          يف  بيانات الشعبة اإلحصائية    
ويف حالـة مـا إذا قـام بلـد معـني بتقـدمي       . وال حتتسب إالّ البيانات املستقاة مـن املـصادر الوطنيـة      

ملؤشـر مـا، ال حتتـسب سـوى البيانـات      املعنيـة   جمموعة من البيانات القطرية وتقـديرات الوكالـة         
، وكانـت   مـا مؤشـر /لبلـد  واحـدة للبيانـات بالنـسبة    مرجعيـة   أما إذا مل تتوافر إال نقطة       . القطرية

 .لذلك البلد“ صفر”، يعطى الرقم املعنيةهذه النقطة متثل تقديرا قامت به الوكالة الدولية 
البيانـــات املخزنـــة يف قاعـــدة بيانـــات الـــشعبة “ مـــصدر/طبيعـــة”ويـــبني اجلـــدول بـــاء  - ١٦

 :لتاليةاجلدول، بالنسبة لكل بلد ومؤشر، الرموز اوترد يف . األمم املتحدةيف اإلحصائية 
 • ”C “    التقـديرات  /د مـن البيانـات    فر يف قاعدة البيانـات مـستم      االذي يبني أن الرقم املتو

 الوطنية
 • ”CM “    املنظمـة  الـيت قامـت   ”فر مستمد من البيانات الوطنية      االذي يبني أن الرقم املتو

 ‘تعديلها أو تنقيحها’بـ الدولية املعنية 
 • ”E “أعدته املنظمة الدولية املعنيةل تقديرا فر ميثاالذي يبني أن الرقم املتو 
 فر أية معلوماتاالذي يبني عدم تو“ .” • 
 • ”na “ملؤشر ال ينطبق على البلد املعينالذي يبني أن ا 

أعـدا  مـن بيانـات قطريـة وتقـديرات         تتكـون   للبلدان اليت تقدم جمموعة     “ CM”ويعطى الرمز   
مرجعيــة واحــدة نقطــة تــوافر يف حالــة “ E”ز ويعطــى البلــد الرمــ. ملؤشــر معــنياملنظمــة املعنيــة 

 .ما وكانت تقديرات تلك النقطة من إعداد املنظمةمؤشر /بيانات بلدل
األمــم يف ويــبني اجلــدول جــيم آخــر ســنة متاحــة يف قاعــدة بيانــات الــشعبة اإلحــصائية  - ١٧

 .مؤشر/ بالنسبة لكل بلداملتحدة
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 دقة التحليل وأوجه قصوره -باء  

الحظـــة أن البيانـــات املتعلقـــة بـــبعض املؤشـــرات تـــستمد مـــن دراســـات  مـــن املهـــم م - ١٨
ــذها     ــا وتقــوم بتنفي ــشرف عليه ــة منظمــات استقــصائية ت ــة ذلــك الدراســات   -دولي  ومــن أمثل

وال ينبغـي   . االستقصائية املتعددة املؤشرات للمجموعات واالستقصاءات الدميغرافيـة والـصحية        
ه البيانـات وحـدها لرصـد التقـدم احملـرز يف جمـال              البلدان اليت تعتمد على مـصادر هـذ       النظر إىل   

درجــة علــى أــا بلــدان لــديها القــدرات الالزمــة يف حــني أن حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
وعلـى الـرغم مـن األمهيـة     . مشاركة النظام اإلحـصائي الـوطين يف إنتـاج هـذه البيانـات حمـدودة        

يف هـذه املرحلـة األوىل، بـشأن املـستوى الـدقيق      احلامسة هلذا التمييز، فإن املعلومات الضرورية،   
فرة، ومــن مث فــإن جمموعــة أصــدقاء امتــومل تكــن ملــدى مــشاركة البلــد وملكيتــه هلــذه البيانــات 

اعتبار االستقصاءات الدولية تتمتـع بـنفس املـستوى الـذي تتمتـع بـه               تتيح  الرئيس قبلت مبقاربة    
 .أية مصادر وطنية أخرى

 لـة البيانـات املعد  ”التحليـل بـني     يف  تمييـز   الرئيس عـن ضـرورة      أصدقاء الـ  أعرب فريق   و - ١٩
خضعت لعملية تنقيح أوسـع     أالبيانات اليت   ”املنظمة املسؤولة وبني  ، من طرف    “طفيفبشكل  
هـذه  يف ال تـسمح،   املنظمـات   علـى أن املعلومـات املتاحـة مـن          الفريق قد اتفـق     بيد أن   . “نطاقا

 األخـري لفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين               ويف االجتمـاع  . املرحلة، مبثل هذا التمييز   
يف شعبة اإلحـصائية    الـ على تزويد   املنظمات  فقت مجيع   تمبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وا    

وقامـت الـشعبة بوضـع هـذا اإلطـار،          . مفـصلة وفقـا إلطـار موحـد       فوقية  ببيانات   املتحدة   األمم
بتقـدمي  املنظمـات   ا النهائية، وقـد التزمـت مجيـع         للحصول على موافقته  املنظمات  وعممته على   

. ٢٠٠٦فربايـر  / شـباط ١٥عن املؤشرات اليت تقع يف نطاق مسؤوليتها حبلـول     الفوقية  البيانات  
 ).املرفق الثالث(ومت إرفاق نسخة من اإلطار لالطالع 

ني نقطـت “ أي”مدى تـوافر البيانـات املتعلقـة باالجتاهـات إىل افتـراض أن            ويستند تقييم    - ٢٠
 فـإن التحليـل ال يقـدم        ،ولـذلك . االجتاهـات ، كافيتان لتحليـل     ١٩٩٠عام  حمددتني زمنيا، منذ    

، أو  ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠(اليت متثل مؤشـرات دالـة مهمـة         البيانات يف السنوات    ملدى توافر   تقييما  
 ).أحدث السنوات املتاحة

لـواردة يف اجلـدول     املعلومـات ا  اجلدير باإلشارة أنه ينبغي تـوخي الدقـة يف تفـسري            ومن   - ٢١
فر املزيـد مـن املالحظـات، بيـد أن مـسألة مـا إذا كانـت                 اومن األفضل، بـصفة عامـة، تـو       . ألف

تعتمـد فيمـا يبـدو، إىل حــد كـبري، علـى مـدى صــلتها       ) بـشكل متــواتر (املؤشـرات يـتم قياسـها    
قــام البنــك قــد و. ) البلــدان علــى قيــاس هــذه املؤشــرات باإلضــافة إىل قــدرة( بظــروف البلــدان

دويل يف اآلونة األخرية ببحـث معـامالت االرتبـاط بـني عـدد مـن املالحظـات، بالنـسبة لكـل                   ال
باسـتثناء املؤشـرات   (مستوى دخل البلدان،    بني  مؤشر من مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية و      
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بعــض األمنــاط الــيت تبعــث علــى  انتــهى إىل وجــود ، و)٨اهلــدف فيمــا خيــص  ٤٣ إىل ٣٣مــن 
مــدى انتــشار نقــص الــوزن بــني   (٥ و ٤فر املؤشــرين ا املثــال، فــإن تــوعلــى ســبيلف. االهتمــام

األطفال دون اخلامسة، ونسبة السكان الـذين ال حيـصلون علـى احلـد األدىن السـتهالك الطاقـة                   
 ١١افر املؤشـرين  بتحـول البلـدان إىل مـستويات دخـل أعلـى، يف حـني أن تـو             يتناقص  ) الغذائية

غـازات  يف القطاع غري الزراعي واسـتهالك  الة املأجورة حصة من النساء من العم  ()ب( ٢٨ و
، يتزايــد بتحــول البلــدان إىل مــستويات دخــل )ألوزونالكلوروفلوروكربــون املــستنفدة لطبقــة ا

ــى ــدو   . أعل ــاين فيمــا يب ــشري هــذا التب ــة تقــيس   وي ــة املختلف ــدان ذات املراحــل اإلمنائي إىل أن البل
ولـذا، فإنـه عنـد حتديـد     .  مـسائل إمنائيـة خمتلفـة   مؤشرات خمتلفة، ويعود ذلك إىل تركيزها علـى       

يلزم النظـر يف دور الـسياسات       قدرة البلدان على قياس مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، قد          
 .البياناتمقترنا بتوافر 

 
 حتليل النتائج -جيم  

علقـة  املتفر البيانـات  اتوزيع البلدان حبسب توعند النظر يف أول نتيجة جتري مالحظتها    - ٢٢
ن مرجعيتـان  توجـد لـديها نقطتـا   )  بلـدا ٤٠(مـن البلـدان   نـسبيا  ، أن جمموعة كـبرية      مؤشربكل  

وتوجـد لـدى أكـرب      ).  مؤشـرا  ٦٠مـن أصـل     ( مؤشرا فقـط، أو أقـل        ٢٠بيانات على األقل لـ     لل
 ٢١بيانــات علــى األقــل للمؤشــرات مــن لل ن مرجعيتــاننقطتــا)  بلــدا٩٣(جمموعــة مــن البلــدان 

عـدد  لنـصف   بيانـات   لل ن مرجعيتـان   بلدا لديها على األقـل نقطتـا       ١٣٣ا أن   ويعين هذ . ٣٠ إىل
 البلـدان علـى تــوفري   ، الـذي يلخـص قـدرة   ٢انظـر اجلـدول   (رصـدها  املؤشـرات فقـط الـيت يـتم     

 ).بيانات ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
 ٢اجلدول 

 ليل لالجتاهاتتوزيع البلدان واألقاليم حبسب عدد املؤشرات اليت تسمح بإجراء حت  
 

مرجعيتــان ن ا نقطتــالــيت هلــاعــدد املؤشــرات 
 النسبة املئوية للبلدان عدد البلدان على األقلللبيانات 

٢ ٤ ١٠-١ 
١٩ ٣٦ ٢٠-١١ 
٤٨ ٩٣ ٣٠-٢١ 
 ٣٠ ٥٨ ٣٠ من كثرأ

  ١٠٠ ١٩١ جمموع البلدان
 :ية من خطوتنيأجريت عملفقد تحليل اجلداول من منظور املؤشرات، أما ميا يتعلق ب - ٢٣

املرجعيـة للبيانـات   ط انقـ اليعـرض عـدد   هـو  و .، جرى حتليل اجلدول ألفأوال )أ( 
ألمم املتحدة حبـسب البلـد      يف ا  واملتاحة يف قاعدة بيانات الشعبة اإلحصائية     اليت أعدا البلدان،    
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تغطيـة  ‘ ١’نفت املؤشـرات علـى أسـاس        وقد ص . )١٥انظر الفقرة   (،  ١٩٩٠واملؤشر منذ عام    
) لكـل مؤشـر  هلا نقطة مرجعيـة واحـدة للبيانـات علـى األقـل بالنـسبة              عدد البلدان اليت     (بلدانال
نقطتــان هلــا عــدد البلــدان الــيت   (قــدرة البلــدان علــى االضــطالع بتحليــل االجتاهــات      ‘ ٢’ و

 ٤  و ٣ نيانظـر اجلـدول   ( ١٩٩٠منـذ عـام     بالنـسبة لكـل مؤشـر       على األقـل    مرجعيتان للبيانات   
فيهـا  توجـد   الـيت  املؤشـرات بـراز  إلوقد كانت هذه العملية مفيدة  .)ى النتائجأدناه لالطالع عل

األصعب الـيت كانـت    وكذا املؤشرات  ،إنتاج البيانات الضرورية  على   معظم البلدان قدرة  لدى  
 منتظمة علـى    بصورةأو غري متاحة    ) بلدان قليلة وهي تقتصر على    (البيانات اخلاصة ا متقطعة     

لالطـالع علـى مزيـد مـن     ( ). املتعلقـة ـا  عـذر القيـام بتحليـل االجتاهـات    تومـن مث،  ( الـزمن  مـر 
 ).٢٦ إىل ٢٤انظر الفقرات من التفاصيل، 

 ٣اجلدول 
 ١٩٩٠توزيع املؤشرات حبسب توافر النقاط املرجعية للبيانات القطرية منذ عام   

 
ــرات يف   ــدد املؤشــ عــ

 اموعة
ــة   ــسبة املئويـــــــــ النـــــــــ

 للمؤشرات
مؤشــرات (علــى األقــل مرجعيتــان للبيانــات ان نقطتــ :١اموعــة 

علــى األقــل لنــسبة مــن    مــرجعيتني للبيانــات  تــستند إىل نقطــتني  
 ٣٢ ١٩ ) يف املائة١٠٠  و٨٠البلدان تتراوح بني 

ــة  ــة  :٢اموعـ ــة نقطـ ــدة مرجعيـ ــطواحـ ــات فقـ ــستند ( للبيانـ تـ
 يف املائـة مـن البيانـات        ٩٩  و ٦٢ؤشرات إىل نسبة تتراوح بـني       امل

 ١٠ ٦ )وإن كانت تتعلق فقط بنقطة مرجعية واحدة للبياناتالقطرية 
ــة  ــان نقطتــان  :٣اموع ــى األقــل  مرجعيت ــات بالنــسبة  عل للبيان

ؤشــرات إىل نقطــتني تــستند امل(موعــة فرعيــة مــن البلــدان فقــط  
نـسبة مـن البلـدان تتـراوح        للبيانات اخلاصـة ب   على األقل   مرجعيتني  

 ١٨ ١١ ) فقط يف املائة٧٥  و٣٩بني 
 ٣نسبة تتراوح بـني     تقتصر على   (غري موجودة   قيم   ال :٤اموعة  

 ١٥ ٩ ) يف املائة من البيانات القطرية٣٧ و
ؤشــرات إىل مــستويات خمتلفــة مــن تــستند امل(مــزيج  :٥اموعــة 

 ٢٥ ١٥ )قطريةاملرجعية للبيانات الط انقالتوافر 

 ١٠٠ ٦٠ جمموع املؤشرات
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 ٤اجلدول 
 يف جمموعات حسب توافر البيانات القطرية والبيانات املتعلقة باالجتاهاتتصنيف املؤشرات   

 
النسبة املئويـة للبلـدان الـيت        “قطرية”النسبة املئوية للبلدان اليت تتوافر عنها بيانات 

تتــــــوافر عنــــــها بيانــــــات 
ــ ــر ٢ (اتاالجتاهــ  أو أكثــ

ــن النقـــــ  ــة ط امـــ املرجعيـــ
للبيانـــــــات منـــــــذ عـــــــام 

١٠٠‐٨٠  ٧٩‐٦٢  ٦١‐٣٩ ٣٨‐٣ )١٩٩٠ 

، ١٤أ،    ٣٣ب،    ٣٣،   ٣٤    ١٠٠-٨٠
ب،  ٤٨،   ١٥أ،    ٤٧،   ١٣
، ٢٥،      ٣٥،      ١٢ ب، ٤٧
أ،  ٢٣ ،٤٤ب،    ٢٤أ،    ٢٤
اموعة (ب،   ٢٨أ،   ٩ ،٤١
 ) مؤشرا١٩= ١

ــة ( ٥، ٢٧ ب،٧    ٧٩-٥٩ اموعــ
 ) مؤشرات٣  =٣

، ١١أ،       ٣١أ،       ٣٠،      ٦
ب،  ٩ب،       ٣١ب،       ٣٠

 ) مؤشرات٧  =٥اموعة (
، ٣٦ أ، ٤٨،             ٤٠  ٥٨-٢١

، ٣٧ج،       ٢٣،      ٤٥
  =٣اموعة  ( ٨،  ١٠
 ) مؤشرات٨

ج،  ١٩ج،        ٩،       ١٦
 أ ٧،    ١،    ٢،    ٤،    ١٩

 ٨  =٥اموعــــــــــــــــــة (
 )مؤشرات

 

ب،  ١٩أ،    ١٩،   ٣٢ب،    ٢٣ ٢٠-١
،١٨،     ٢٠ب،      ٢٢أ،      ٢٢
 ٩  =٤اموعــــــــــــــــــة ( أ ٢٨

 )مؤشرات

   

نقطـــــة ( يف املائـــــة صـــــفر
 واحــــدة فقــــط مرجعيــــة 
 )للبيانات

  ٢٩،      ٣،      ١٧،      ٤٣ 
 ٤  =٢وعــــــــــــــــــة ام(

 )مؤشرات

 ٢اموعــــــة (أ  ٢١ب،  ٢١
 )مؤشران =

 
 .١٩٩٠ باألهداف اإلمنائية لأللفية مرة على األقل منذ عام املتعلقةوزيع البلدان حسب قدرا على إنتاج البيانات الالزمة ت: مالحظة

 
ــاء     )ب(  ــل اجلــدول ب ــا، جــرى حتلي ــو و. ثاني ــرضه ــات    يع ــصدر البيان ــة أو م طبيع

 اإلحـصائية شعبة  الـ تتعهـدها   قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة الـيت          احملفوظة يف   
يرمـز  ( بيانـات قطريـة      تـستند أساسـا إىل    أدى حتليله إىل حتديد مؤشرات      قد   و ،ألمم املتحدة يف ا 

 إىل تقـــديرات أساســـامقابـــل مؤشـــرات تـــستند ) “CM ” و“C”هلـــا يف اجلـــدول بـــالرمزين 
، ملزيــد مـن التفاصــيل لالطـالع علـى ا  . ()“E”يف اجلـدول بــالرمز   ويرمــز هلـا (منظمـات دوليـة   

 ). أعاله١٦انظر الفقرة 
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القطريـة املتاحـة    املرجعيـة للبيانـات     نقاط  الويتضح من حتليل اجلدول ألف املتعلق بعدد         - ٢٤
  ):٤  و٣ نيانظر اجلدول(لكل مؤشر وجود جمموعات متعددة من املؤشرات 

نقطـتني   صختـ ومبؤشـرات تـستند إىل بيانـات البلـدان          تـسم   ت) ا مؤشـر  ١٩ (١اموعة   • 
 عنـها تتراوح نسبة البلدان اليت تتـوافر        (١٩٩٠على األقل منذ عام     مرجعيتني للبيانات   
 ) يف املائة١٠٠ و ٨٠بيانات قطرية بني 

منـذ  مرجعية واحدة للبيانـات     نقطة  هلا  تتألف من مؤشرات    )  مؤشرات ٦ (٢اموعة   • 
بالنـسبة   حتليـل االجتاهـات       باإلمكـان إجـراء    ولن يكـون   .م البلدان  يف معظ  ١٩٩٠عام  
 ذه اموعة من املؤشراتهل

كحـد  هلـا نقطتـان مرجعيتـان للبيانـات         تتسم أيضا مبؤشرات    )  مؤشرا ١١ (٣اموعة   • 
 ٣٩بـني   (جمموعة فرعيـة مـن البلـدان        وإن كانت مقتصرة على     ،  ١٩٩٠أدىن منذ عام    

 )ن يف املائة من البلدا٧٥ و
 إىل  ٣مـن   (بيانات قطرية قليلة جدا     ذات  تتضمن مؤشرات   )  مؤشرات ٩ (٤اموعة   • 

 ) يف املائة من البلدان اليت تتوافر عنها بيانات٣٧
  .املؤشرات املتبقيةتضم )  مؤشرا١٥ (٥اموعة  • 

علـى مزيـد مـن املعلومـات بـشأن هـذه اموعـات واملؤشـرات ذات الـصلة يف                  للجميـع   وميكن  
 .املذكور أعالهع األهداف اإلمنائية لأللفية على شبكة اإلنترنت موق
   

 على حتديد ااالت اليت تتطلب قدرات إحـصائية أكثـر مـن         ٤ويساعد حتليل اجلدول     - ٢٥
، اليت تتـوافر بـشأا   ٤اموعة فعلى سبيل املثال، من الواضح أن جمموعة املؤشرات يف           .غريها

 ال بـد  لكـن . مؤشـرات عـن األمـراض    البلدان، هـي يف معظمهـا      بيانات عن عدد قليل جدا من     
فــبعض هــذه  .بنــاء القــدرات اإلحــصائيةتــداعيات ذلــك علــى عنــد النظــر يف التمييــز بينــها مــن 

مـن قبيـل املعلومـات املتعلقـة بانتـشار داء            ،املؤشرات مستقاة مـن بـرامج عاديـة جلمـع البيانـات           
املـستمدة مـن نظـم املعلومـات        ) ج( ٢٣ل  ومعدالت الوفيات بـسبب داء الـس      ) ب (٢٣السل  

ــتنادا إىل ســـجالت   ــة، الـــصحية اسـ ــوال املدنيـ ــستمد يف حـــني األحـ ــرى مـــن  تـ ــرات أخـ مؤشـ
ويـشمل النـوع الثـاين مـن املؤشـرات       .حتت رعاية دوليـة اليت جتري األسر املعيشية استقصاءات 

 .اإليدز/ةعلى سبيل املثال املؤشرات السلوكية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري
 ، الـيت  ١الغالبـة ملؤشـرات اموعـة       ، تتمثـل الـسمة      ٤ويف الطرف اآلخـر مـن اجلـدول          - ٢٦

 مـن قبيـل املـساعدة    ،٨مؤشرات للهدف  )أ( :تتوافر فيها البيانات عن معظم البلدان، فيما يلي
ة يف بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــ( فقــط مــن زاويــة اجلهــات املاحنــة  ، حمــددة اإلمنائيــة الرمسيــة

 مـــن وزارات خمتـــصة تنـــتج   مـــستمدة ٨مؤشـــرات للهـــدف  ) ب( و؛ )امليـــدان االقتـــصادي 
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املقاعـد  نسبة  ومؤشرات عن   ) ب(  و )أ( ٤٧إحصاءات رمسية من قبيل مؤشر اخلطوط اهلاتفية        
 معـدل وفيـات     - ٤مؤشرات للهـدف    ) ج( ؛ و )١٢ (ة الوطني ات يف الربملان  النساءاليت تشغلها   

ــال والرضــع والتحــص   ــن داء احلــصبة  األطف مؤشــرات لرصــد  ) د( و؛ )١٥  و١٤  و١٣(ني م
 ،التغطية ومعدل النجـاح يف اسـتراتيجية الـدورة العالجيـة القـصرية اخلاضـعة لإلشـراف املباشـر                  

، الـيت   )وصـى ـا دوليـا ملكافحـة داء الـسل          املسـتراتيجية   الوهـي ا  (نظمة الصحة العاملية    مل التابعة
 ،خالل نظم الصحة الوطنية أو التابعة ملنظمة الـصحة العامليـة           البيانات املتعلقة ا من      تستخلص

مؤشـرات خمصـصة لالسـتخدام بـصورة        ) هــ ( املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة؛ و     عن طريق   وليس  
ــسبة ملؤشــرات اهلــدف         ــشأن بالن ــو ال ــا ه ــستوى اإلمجــايل كم ــى امل ــية عل جــة  احلرا- ٧أساس

عـــدل مب املتعلقـــة ٤رات اهلـــدف وباســـتثناء مؤشـــ. كربـــونواســـتهالك مركبـــات الكلوروفلورو
          وفيات األطفـال الـيت تـستند إىل مبـادرات روالـيت جـرى رصـدها علـى       ،  تينيـة جلمـع البيانـات     و

املؤشــرات يف هــذه اموعــة مــستقاة مــن مــصادر لبيانــات ســائر مــدى عقــود مــن الــزمن، فــإن 
 أمهية حتـسني  األمرويربز هذا  .وطنيةالحصائية اإلكاتب املمسؤولية حتت مباشرة تقع إدارية ال 

استخدام السجالت اإلدارية من أجل حتـسني تـوافر البيانـات للـنظم اإلحـصائية الوطنيـة بـصفة                   
 .عامة، مبا يف ذلك احتياجات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية

 بيانـات  أنتجـت فيما يتعلـق بتحليـل اجلـدول بـاء املتعلـق بنـوع مـصادر البيانـات الـيت            و - ٢٧
ود ـــــ  وج يكـشف ألمـم املتحـدة، فإنـه       يف ا عـدة بيانـات الـشعبة اإلحـصائية         قطرية حمفوظة يف قا   

متثـل  (مخـسة عـشر مؤشـرا       أساسـا   يـستند   و. )٥انظـر اجلـدول     (جمموعات من املؤشرات     مخس
 البيانـات الـيت تنتجهـا       إىل)  يف املائة من جمموع قائمـة مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              ٢٥

وينبغـي أن تكـون قـيم هـذه املؤشـرات       ). مـن البيانـات القطريـة    يف املائـة ٧٠من أكثر (البلدان 
ألمـم  يف ا ئيةشعبة اإلحـصا  الـ تتعهـدها   الواردة يف قاعدة بيانـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت              

ويـستند   .ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   ل  القطريـة بيانـات الاملتحـدة مطابقـة لتلـك املتاحـة يف قواعـد      
 بلـدان وتعـدهلا    إىل بيانـات تنتجهـا    )  يف املائـة مـن امـوع       ٣٠متثـل   ( مؤشـرا    مثانية عشر أساسا  

ألغــراض إجــراء املقارنــات الدوليــة واحلــصول علــى تقــديرات  املتخصــصةاملنظمــات فيمــا بعــد 
 يف ١٠٠ و ٦٣  بــنيدوليــةمنظمــات  تنقحهــا أو الــيت تعــدهلاالبيانــات تتــراوح نــسبة (إقليميــة 

قواعـد البيانــات   قواعـد البيانــات الوطنيـة و   بـني ؤشــراتوميكــن أن ختتلـف قـيم هـذه امل    ).املائـة 
تــستند يف جــزء كــبري منــها إىل )  يف املائــة مــن امــوع٥متثــل (ثالثــة مؤشــرات مثــة و .الدوليــة

يكـون   قـد  و). يف املائة من تقـديرات الوكـاالت  ٨٧  و ٧٦بني  ما  (الدولية  املنظمات  تقديرات  
هلـذه املؤشـرات أو عـن        بيانـات  درة علـى إنتـاج    ذلك نامجا عـن افتقـار العديـد مـن البلـدان للقـ             

من أجل تبادل البيانات بني النظم اإلحصائية الوطنيـة ونظريـا   الالزمة نقص يف آليات اإلبالغ   
هـذه اموعـات واملؤشـرات    االطالع على مزيد من املعلومـات بـشأن   للجميع وميكن  .الدولية

 .نترنتاألهداف اإلمنائية لأللفية على شبكة اإل موقع يف
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 ٥ اجلدول

 توزيع املؤشرات حسب نوع مصادر البيانات  
 

 النسبة املئوية للبلدان عدد املؤشرات يف اموعة 
 مؤشــرات تــستند إىل أكثــر مــن ،“C”(بيانــات البلــدان  :١اموعــة 

 ٢٥ ١٥ ) يف املائة من البيانات القطرية٧٠

ــة  ــدان   :٢اموع ــات البل ــها بيان ــيت عدلت ــة  ال ــمنظم ، “CM”(ة دولي
منظمـات   أو نقحتـها  الـيت عدلتـها  بلـدان  المؤشرات تستند إىل بيانـات    
 ٣٠ ١٨ )  يف املائة من البلدان١٠٠ و٦٣دولية يف نسبة تتراوح بني 

ــة  ــديرات الوكـــاالت   :٣اموعـ  مؤشـــرات تـــستند إىل  ،“E”(تقـ
 يف املائــة مــن  ٨٧  و٧٦يف نــسبة تتــراوح بــني   املنظمــات تقــديرات 

 ٥ ٣ )البلدان

ــيم ال :٤اموعــة  ــها  ،“.” (غــري موجــودة ق ــوافر عن  مؤشــرات ال تت
 ٢٠ ١٢ ) يف املائة من البلدان٩٣  و٥٠بيانات يف نسبة تتراوح بني 

 ٢٠ ١٢ )مؤشرات تستند إىل مزيج من مصادر البيانات(مزيج  :٥اموعة 

 ١٠٠ ٦٠ جمموع املؤشرات
  

 نقاط للمناقشة -ثالثا  
 :مدعوة إىل ما يلياللجنة اإلحصائية  - ٢٨

ــة يف جمــال       )أ(  ــدرات القطري ــيم الق ــستخدمة يف تقي ــة امل ــى املنهجي ــق عل التعلي
 اإلبالغ عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛

تقدمي التوجيه بشأن أفيد نوع للتقييم ميكن أن تنظر فيه اللجنة اإلحصائية  )ب( 
 .يف دوراا املقبلة

  
 احلواشي 

 .٥٥/٢ العامة معيةاجلانظر قرار  )١( 
، )A/56/326(“ بـشأن األلفيـة   املتحـدة  الـدليل التفـصيلي لتنفيـذ إعـالن األمـم      ”املعنـون    العـام    األمـني انظر تقرير    )٢( 

 .٢٠٠١سبتمرب /أيلول ٦املؤرخ 
، الفصل الـسادس    )E/2005/24 (٤، امللحق رقم    ٢٠٠٥،   االقتصادي واالجتماعي  لمجلسالوثائق الرمسية ل  انظر   )٣( 

 ).و (١٣، الفقرة ألف
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣أرسل التحليل إىل مديري كافة املكاتب اإلحصائية الوطنية يف  )٤( 



E/CN.3/2006/14  
 

05-66178 15 
 

 املرفق األول
  رصد التقدم احملرزيف جمال الوكاالت  فيهاشتركيت تاألعمال ال  

 
 االجتماع السابع لفريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات             -أوال  

 األهداف اإلمنائية لأللفية
اجتمع فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                - ١
 ٢٧ إىل   ٢٥قد االجتماع السابع للفريق يف نيويـورك يف الفتـرة مـن             وع. ٢٠٠٥ يف عام    نيمرت

 . جلـان إقليميـة     ومخـس  منظمـة  ةوقد حضره ممثلون عن ست عـشر      . ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 
 .ملكسيك والصنيكل من ا لني الوطنيني اإلحصائينياملكتبممثال كما حضره 

ــن امل    - ٢ ــة م ــتنادا إىل اإلســهامات املقدم ــواس ــصادية   نظم ــشؤون االقت ات، قامــت إدارة ال
لألمم املتحدة بنشر تقرير األهـداف اإلمنائيـة        امة  باألمانة الع  واالجتماعية وإدارة شؤون اإلعالم   

واسـتخدم   ٢٠٠٥ يونيـه /وقد صدر التقرير عن األمني العام يف حزيران       . )أ(٢٠٠٥لأللفية لعام   
اجلـزء الرفيـع املـستوى لـدورة         يف   ٢٠٠٥عـام    يف   تجـر   يت الـ  ة الـسياسي  ةقشان يف امل  لالهتداء به 

، ٢٠٠٥لعـام    ويف مـؤمتر القمـة العـاملي         ،يوليه/وزالس االقتصادي واالجتماعي املعقودة يف مت     
علــى الــصعيد العــاملي  مــن التقريــر نــسخة  ٣٥ ٠٠٠وقــد وزعــت  .ســبتمرب/املعقــود يف أيلــول

 .طبعهري حاليا إعادة جيو
التقـدم  ”عنـون  ألمم املتحدة املنشور اإللكتروين املا يف كما أصدرت الشعبة اإلحصائية    - ٣

 بيانـات وحتلـيالت   بإعداد وقامت ،“٢٠٠٥-١٩٩٠منائية لأللفية داف اإل احملرز يف حتقيق األه   
: يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ” املعنون ،٢٠٠٥من أجل االستنارة ا يف تقرير األمني العام لعام          

كمــا  ).Add.1-3 و A/59/2005(“ صـوب حتقيـق التنميـة، واألمـن، وحقـوق اإلنـسان للجميـع       
 وقاعــدة علــى الــشبكةهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  موقــع األيف تعهــد الــشعبة اإلحــصائية اســتمرت
 .)http://millenniumindicators.un.org(اخلاصة باألهداف البيانات 

 
االجتماع الثامن لفريق اخلرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات               - ثانيا 

 يةاألهداف اإلمنائية لأللف
 عقد فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    - ٤

 خـبريا  ٤٥ ، حبـضور ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٥ و ٢٤ ومي يف رومـا يـ    اجتماعه الثـامن  

 

 .A.05/I.16، رقم املبيع  املتحدةاألمممنشورات  )أ( 

http://millenniumindicators.un.org/
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 ممـثال   ١٧أكتـوبر حبـضور     / تـشرين األول   ٢٧ و   ٢٦ويـومي    جلان إقليميـة     ٤  و منظمة ١٨من  
 جلــان إقليميــة ٤ منظمــة و ١٨ خــبريا مــن ٤٥ بلــدا و ١٤وطنيــة مــن مــن مكاتــب إحــصائية  

 . ماحنة وممثل واحد عن املفوضية األوروبيةمنظماتوممثلني عن 
 : من االجتماعاليومني األولنيوقد جرى يف  - ٥

 ؛٢٠٠٥ستعراض النتائج الرئيسية ملؤمتر القمة العاملي لعام ا • 
مة مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املقدمـة مـن          بالتنقيحات املقترحة يف قائ    اإلحاطة • 

رؤساء األفرقة الفرعيـة املعنيـة بـالفقر واجلـوع والعمالـة والـشؤون اجلنـسانية واألحيـاء                  
 الفقرية واملؤشرات الصحية؛

التنقــيح النــهائي لقائمــة املؤشــرات املقــرر مــن أجــل مناقــشة اخلطــط واجلــداول الزمنيــة  • 
ــراضاســتخدامها  ــاملي ألغ ــدم احملــرز   اإلقليمــي/ الرصــد الع ــق األهــداف  حنــوللتق  حتقي
 ؛اإلمنائية لأللفية

جلـان مؤلفـة مـن أعـضاء خمتـارين مـن فريـق اخلـرباء املـشترك          إنشاء ثالث االتفاق على    • 
 تنقـيح دليـل مؤشـرات األهـداف      )أ (:بني الوكاالت من أجل تقـدمي اقتراحـات بـشأن         

لـة قاعـدة البيانـات العامليـة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           إعادة هيك ) ب(اإلمنائية لأللفية،   
 ؛٢٠٠٦نواتج اإلبالغ لعام ) ج(وموقعها على شبكة اإلنترنت، 

 املقـرر   ،مناقشة اخلطط املتعلقة باالجتماع املقبل لفريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت            • 
تفــاق علــى  يف االانرئيــسيال هاف هــد، الــذي حتــدد٢٠٠٦مــارس / يف آذار مبــدئياعقــده

قائمة رمسية ملؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ألغـراض الرصـد العـاملي أو اإلقليمـي                  
ؤشــرات مب املتــصلني مجــع البيانــات و تــصنيفها  عملــييتومناقــشة أولويــات البلــدان يف  

 .األهداف اإلمنائية لأللفية

ن عـن مكاتـب      فقـد حـضره ممثلـو      ، ومدتـه يومـان أيـضا      ، من االجتماع  اجلزء الثاين أما   - ٦
وقـد تـوخى بـصفة     . وركز بـصورة أكـرب علـى احتياجـات البلـدان وتـصوراا          ،وطنية إحصائية 

 مؤشـرات   وحتليـل خاصة حتسني فهم احتياجات البلدان يف جمال بناء القدرات مـن أجـل إنتـاج        
 وتعزيـز   ،األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤشـرات التنميـة، وتيـسري تنـسيق أنـشطة املـساعدة التقنيـة                

 . بني الرصد العاملي والرصد الوطينلصلةا
 :وجرى خالل اجلزء الثاين من االجتماع - ٧

اســتعراض النتــائج الرئيــسية للتحليــل املتعلــق بقــدرة البلــدان علــى رصــد مؤشــرات           • 
ألمـم املتحـدة بتوجيـه مـن        ا يفاألهداف اإلمنائية لأللفية الذي أجنزته الشعبة اإلحصائية        
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بيانـات الدوليـة احملفوظـة يف قاعـدة         ال  مـن  نادا إىل جمموعـات   فريق أصدقاء الرئيس، است   
 ؛ها الشعبة اإلحصائيةعهدتتالبيانات العاملية ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية اليت 

مـم املتحـدة وتعزيـز      ألا يفمناقشة سبل حتسني التحليل الـذي تعـده الـشعبة اإلحـصائية              • 
 ؛دوليةالتفاعل بني النظم اإلحصائية الوطنية وال

 خبــربات البلــدان يف جمــال بنــاء القــدرات اإلحــصائية واســتخدام اإلحــصاءات  اإلحاطــة • 
  بتوصياا يف هذا اال؛، وكذاألغراض الدعوة وصنع السياسات والرصد

ات الدوليـة مـن أجـل تيـسري تعزيـز القـدرات             نظمـ  باملبـادرات الـيت تـدعمها امل       اإلحاطة • 
 اإلحصائية للبلدان؛

 األولويات يف جمال بناء القدرات اإلحـصائية مـن أجـل إنتـاج واسـتخدام                على االتفاق • 
فعاليـة إيـصال املـساعدة التقنيـة        ب النـهوض  توصيات ترمـي إىل      ، وعلى مؤشرات التنمية 

 .وتنسيق الدعم على املستويني الوطين والدويل
 

 ت الصلةية ذالدولالتدابري املتخذة لتحسني قاعدة البيانات الدولية والبيانات ا  

٨ - مـم املتحـدة    ألا يفرضت يف االجتماع نتائج التحليل الذي أجنزته الـشعبة اإلحـصائية            ع
الـيت  ونـاقش الفريـق الـشواغل     . اإلمنائية لأللفيـة  ن توافر البيانات يف قاعدة بيانات األهداف      أبش

كـذا   و ، مـن آثـار علـى أسـاليب مجـع البيانـات وطـرق التقـدير                ها التحليل وما يترتب عنـ     أثارها
فـصل  املبيـان   الرد  يـ و(تعزيز القدرة اإلحصائية على املستوى الـوطين        ب  املتعلقة االحتياجاتعلى  

ــام       ل ــني العـــ ــر األمـــ ــصائية يف تقريـــ ــدرات اإلحـــ ــاء القـــ ــة ببنـــ ــيات املتعلقـــ ــائج والتوصـــ لنتـــ
)E/CN.3/2006/27 (بناء القدرات اإلحصائية عن. 
اسـتجابة للـشواغل الـيت      ،  والبلـدان ات الدوليـة    منظمـ نـشئت جلنـة لل    إضافة إىل ذلـك، أُ     - ٩

 يفأثارها فريق أصدقاء الرئيس، مـن أجـل تقـدمي املـشورة واالقتراحـات إىل الـشعبة اإلحـصائية         
 التنقيح الشامل وإعـادة اهليكلـة لكـل مـن قاعـدة بيانـات               يتألمم املتحدة أثناء اضطالعها بعملي    ا

قع اخلاص باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى        املو وجمملية  فوقاألهداف اإلمنائية لأللفية وبياناا ال    
 .شبكة اإلنترنت

 
 يةفوقحتسني اإلبالغ عن البيانات والبيانات ال - ١ 

 كانـت  إذا مـا ) أ( :تناول اجتماع فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املـسائل التاليـة             - ١٠
 سـبل ) ب( و البلـدان؛  يف احلالـة  تعكس املتحدة ألمما يف اإلحصائية الشعبة أجنزا اليت العملية

ــ ليـــاتاآل تحـــسنيل ــدان يت تـــستخدمهاالـ ــاريرالبلـ ــامل إىل  لتقـــدمي التقـ  حتديـــد) ج( و ات؛نظمـ
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 بـصورة   اإلحـصائية  القـدرة  بنـاء والـيت تتطلـب      ،مـشاكل  علـى  تنطـوي  الـيت  ااالت/املؤشرات
 .أكثر إحلاحا من غريها

ات الدوليـة املقدمـة للبيانـات أن    علـى اجلهـ  يـتعني  ومت االتفاق على مـسألتني رئيـسيتني         - ١١
 يف  الـواردة وجود تباينات يف تـوافر البيانـات علـى املـستوى الـوطين مقابـل البيانـات                   :تعاجلهما

 بـني األرقـام املقدمـة يف اموعـات الدوليـة والبيانـات              اختالفـات وجـود    و اموعات الدوليـة؛  
 .املتوافرة على املستوى القطري

 مجـع البيانـات   يفات الدوليـة  نظمـ  باألساليب اليت تـستخدمها امل    ىل األو ةتعلق املشكل تو - ١٢
أمـا   .على مستوى تنسيق النظام اإلحصائي الوطين داخـل البلـد         أيضا  توقف  ت ، وهي من البلدان 

ات الدولية يف إعداد تقديراا واألسـاليب الـيت         نظم امل تتبعها بالطريقة اليت    ، فتتعلق املسألة الثانية 
 .األرقــامتقــديرات ع الــسلطات اإلحــصائية الوطنيــة بــشأن التحقــق مــن  مــللتــشاورتــستخدمها 

ــع        ــديها لتجمي ــوافرة ل ــات املت ــدم وصــفا لآللي ــى أن تق ــشريكة عل ــع الوكــاالت ال واتفقــت مجي
 فيمـا بـني البلـدان       ات املقارنـ   إجـراء   الـيت تتبعهـا لكفالـة إمكانيـة        والطـرق البيانات مـن البلـدان،      

هـذه  وسـتكون    .ب التشاور مع السلطات اإلحصائية الوطنية     وملء الثغرات يف البيانات وأسالي    
معاجلـة الـشواغل املثـارة وحتديـد سـبل حتـسني اإلبـالغ              ترمـي إىل     اخلطوة األوىل من عملية      هي

 . البلدان وتقليص التباينات بني املصادر الوطنية واملصادر الدولية جانبعن البيانات من
قدمة يف التحليل الذي أجنزته الـشعبة اإلحـصائية         واتفق املشاركون على أن اجلداول امل      - ١٣
 حتفيـز احلـوار بـني املكاتـب اإلحـصائية           أساسـا مفيـدا للغايـة مـن أجـل         ألمم املتحدة تشكل    ا يف

ــة وامل ــالوطني ــة يف       نظم ــة الوطني ــشأن ســبل حتــسني اســتخدام اإلحــصاءات الرمسي ــة ب ات الدولي
تخدمة واملنـشورة علـى املـستويني الـوطين     املصادر الدولية وتقليص التباينـات بـني البيانـات املـس      

 .والدويل
 :على املالحظات التاليةت النتائج الرئيسية للمناقشة اشتملو - ١٤

 لدولية ليست دائما فعالة ومالئمةات انظمخلصت البلدان إىل أن آلية إبالغ امل • 
داخـل البلـدان    ات الدوليـة باالفتقـار إىل التنـسيق         نظمـ ترتبط املشاكل املتعلقة بإبالغ امل     • 

البيانات اإلدارية الواردة من الوزارات املختـصة       (ات اإلحصائية   نظمفيما بني خمتلف امل   
 )املكاتب اإلحصائية الوطنية، إخلو

ــرباء اخلــم ايف بعــض احلــاالت، قــ  •  ــارال ــدان ال ةدوليون بزي ــدافع رئيــسي بل ــع  ب  هــو جتمي
 م حقيقي بتقدمي املساعدة التقنيةالبيانات دون أي اهتما
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عما هو متاح يف املـصادر الدوليـة        خمتلفة   املؤشرات املتوافرة يف البلدان      كانت ما   كثريا • 
 علـى   مفيـد ل  امثـ قـد قـدم      و .بسبب اخـتالف األولويـات املتعلقـة بالـسياسات الوطنيـة          

ثنائي كلـور وثنـائي فينيـل ثالثـي كلـورو      ( استخدام مؤشر الـ دي دي يت     :ذلك، وهو 
دال مــن املؤشــر املــستخدم يف الرصــد الــدويل املتعلــق      يف جنــوب أفريقيــا بــ  ) اإليتــان

 “الناموسيات املعاجلة باملبيدات احلشريةب”
 كميــة البيانــات املتاحــة عمومــا علــى املــستوى الــوطين واملــستخدمة يف التقــارير    تزيــد • 

 البيانـات املعروضـة يف قاعـدة بيانـات          على كمية  األهداف اإلمنائية لأللفية     عنالقطرية  
 .عظم األهدافمب ما يتعلقفي حصائيةالشعبة اإل

ــي    - ١٥ ــا يل ــى م ــاع عل ــق االجتم ــشفافية    ) أ: (واتف ــستوى ال جيــب أن حتــسن الوكــاالت م
مـن الـضروري حتـسني    ) ب(يتعلق بطريقة تعديلها للبيانات القطرية وسبب هذا التعـديل؛           فيما

ملنظمــات الدوليــة، اآلليــات الــيت تــستخدمها الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة يف تقــدمي التقــارير إىل ا  
ينبغــي أن يــستند ) ج(وذلـك يــستلزم أيـضا حتــسني التنـسيق داخــل الـنظم اإلحــصائية الوطنيـة؛      

ال تـزال هنـاك   ) د(حساب املؤشـرات علـى الـصعيد الـوطين إىل أولويـات الـسياسات الوطنيـة؛           
 .حاجة إىل زيادة تدريب اإلحصائيني الوطنيني على إنتاج املؤشرات

) أ: ( الذي أعدته الشعبة اإلحصائية، اتفق االجتمـاع علـى مـا يلـي             وخبصوص التحليل  - ١٦
التحليل نظرا ألا ال تعكس متامـا قـدرة البلـدان بقـدر مـا تعكـس                 /ينبغي تغيري عناوين اجلداول   

ينبغـي توضـيح    ) ب(قواعد البيانـات الدوليـة؛      /توافر البيانات على املستوى القطري يف املصادر      
   ا املنظمات على البيانات املصنفة حتـت الرمـز          درجة التعديالت اليت أجر”CM“   املـستخدمة ،

 إىل البيانـات القطريـة الـيت تقـوم الوكالـة بتعديلـها مبـا يتـيح             CMيـشري الرمـز     (يف اجلدول الثاين    
مثة ضرورة إلجراء تقييم أكثـر دقـة جلـودة البيانـات القطريـة املتعلقـة              ) د(؛  )إجراء مقارنة دولية  

) اجلـدول الثالـث  (ينبغي إضافة جـدول ثالـث بعنـوان         ) هـ(؛  ائية لأللفية األهداف اإلمن مبؤشرات  
ينبغي زيـادة اسـتعمال الرمـز    ) و(املؤشرات؛ /يقدم آخر البيانات السنوية املتاحة حسب البلدان     

”N.A “) وأُوصـي أيـضا بتقـدمي تعليقـات البلـدان علـى            . ن ذلـك مناسـبا    عندما يكـو  ) ال ينطبق
ى أساس طائفة خمتـارة مـن دراسـات احلالـة اإلفراديـة تكـشف عـن              تقييم الشعبة اإلحصائية، عل   

احتمال وجود اختالفات بني قدرة البلدان كما حيددها التقييم الذي جتريـه الـشعبة اإلحـصائية                
ولـوحظ أيـضا أن املعلومـات املقدمـة يف          . وكما حتددها التقييمـات الـيت جتريهـا البلـدان نفـسها           

لبلدان ميكن إكماهلا بتقييم لكيفية تقدمي املؤشرات وحتليلـها         تقرير الشعبة اإلحصائية عن قدرة ا     
 .األهداف اإلمنائية لأللفيةيف التقارير الوطنية عن 
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ات احملــددة إىل نظمــطرائــق تقــدمي تقــارير مــن املب  النــهوضونــاقش الفريــق أيــضا ســبل - ١٧
 تتعهــدها الــشعبة اإلحــصائية لغــرض اإلبــالغ الــسنوي واســتكمال حمتــوى قاعــدة البيانــات الــيت

ت دائمـا البيانـات الفوقيـة إىل جانـب          نظمـا واتفـق الفريـق علـى أن تقـدم امل          .الشعبة اإلحـصائية  
ات بتزويـد   نظموستقوم مجيع امل   .جمموعات البيانات املقدمة لغرض إدراجها يف قاعدة البيانات       

 .الشعبة اإلحصائية بالبيانات الفوقية وفق إطار متفق عليه
 

 تة هيكلة املوقع على شبكة اإلنترنانات وإعادتنقيح قاعدة البي - ٢ 
استعرض االجتماع أيضا أوجه القصور اليت تـشوب اهليكـل والتـصميم احلـاليني ملوقـع              - ١٨

وقـد بـدأت     . واقتـرح مـا ميكـن إجـراؤه مـن التحـسينات            ،اعلى اإلنترنت وقاعدة بيانا   الشعبة  
 وقاعدة البيانات ووضـع منـوذج أويل     الشعبة اإلحصائية بالفعل يف إعادة تصميم املوقع الشبكي       

املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائيـة        اخلرباء  اللجنة التابعة لفريق    كي تقوم   
مــن أجــل تنقــيح قاعــدة البيانــات واملوقــع      الالزمــة وتقــدمي االقتراحــات  باستعراضــه لأللفيــة 
ــة املعراتنقــيح العمــل علــى وجيــري  .الــشبكي  بــشكل وضــة يف قاعــدة البيانــات لبيانــات الفوقي
 .كامل
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 املرفق الثاين
 

 إعداد التقارير الوطنية عن األهداف اإلمنائية لأللفية  
 
أحد العناصـر األساسـية لرصـد تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة               إعداد التقارير الوطنية   يشكل - ١

 ـذا العمـل ومـا بـرح     وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي هـو الوكالـة الرائـدة فيمـا يتعلـق           .لأللفية
ساعد حكومات البلـدان واألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة واملعنيـة باألهـداف اإلمنائيـة                    ي

 لأللفية يف إعداد ونشر تقاريرها، عن طريق توفري التدريب والدعم املايل
العـام  وتركز التقارير القطرية يف املقام األول على الدعوة على الصعيد الوطين واحلوار              - ٢

اآلن وضـع تقـارير وطنيـة عـن األهـداف اإلمنائيـة              حىت   وجرى .حول األهداف اإلمنائية لأللفية   
 واألربعـني   الثالثـة ومـن بـني البلـدان       .  تقريـرا  ١٧٦ مبـا يـصل جمموعـه إىل          بلدا ١٤٩لأللفية يف   

مــن البلــدان  ٣١ ومــن البلــدان املتقدمــة النمــو  بلــدا ١٢ بعــد أي تقريــر، يوجــد  الــيت مل تــضع
ويف معظم البلـدان كانـت التقـارير مفيـدة      . من الدول اجلزرية الصغرية النامية١٩منها نامية، ال

يف زيادة الوعي باألهداف اإلمنائية وااللتزامات اليت قطعتها احلكومـات علـى نفـسها يف إعـالن           
ــسياسات         ــر ال ــرض تقري ــاج واســتخدام اإلحــصاءات لغ ــشجيع إنت ــى ت ــة، وســاعدت عل األلفي

أذربيجـان، أرمينيـا، أفغانـستان، ألبانيـا،     ( عدة بلدان تقريريها الثاين والثالث وأعدت .ورصدها
 جيبــويت، الــدامنرك،  اجلمهوريــة العربيــة الــسورية،الربازيــل، بــروين دار الــسالم، بنمــا، بوليفيــا،

الـسنغال، غامبيـا، الفلـبني، فييـت نـام، كازاخـستان، كمبوديـا، كوبـا، كينيـا، ليتوانيـا، مـصر،            
 يف األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــةاملتعلقـــة بنوعيـــة التقـــارير  وقـــد أخـــذت ). نيبـــالموريـــشيوس،

 . تزايد اخلربات اليت تكتسبها البلدانتها، وذلك معنتيج أو اا سواء من حيث عمليالتحسن،
، تقـدم التقـارير بـصورة متزايـدة بيانـات مـصنفة حـسب املنـاطق اجلغرافيـة                   التحديـد على وجه   ف

رى برنــامج األمــم اإلمنــائي استعراضــا ألفــضل املمارســات يف جمــال  أجــقــد و .وحــسب اجلــنس
 رصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    املعنونتقريراليف ومت جتميع هذه املمارسات الرصد واإلبالغ،  

أغـسطس  /برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، آب   (استعراض ألفضل املمارسات،  :واإلبالغ عنها
صـا مـدجما مجعـت فيـه كافـة التقـارير املتاحـة عـن األهـداف                  ويشمل التقرير أيـضا قر    . )٢٠٠٥

ميكــن االطــالع علــى التقــارير القطريــة يف موقــع برنــامج األمــم املتحــدة   كمــا .اإلمنائيــة لأللفيــة
 ).(http://www.undp.org/mdg/countryreports.html: اإلمنائي على اإلنترنت يف العنوان التايل

وعالوة على التقارير الوطنية، أصدرت عدة منظمـات إقليميـة ودون اإلقليميـة تقـارير          - ٣
 تقارير يف أمريكا الالتينية ومنطقة حبر الكارييب، وتقرير واحـد            مخسة : على النحو التايل   إقليمية

احملـيط اهلـادي وتقريـر      منطقـة   آسـيا و   يف أفريقيـا، وتقريـران يف         واحـد  يف الدول العربية، وتقرير   
 .واحد يف أوروبا الوسطى وتقرير واحد أعده االحتاد األورويب

http://www.undp.org/mdg/countryreports.html)
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 املرفق الثالث
 

ــاالت        ــني الوكـ ــشترك بـ ــرباء املـ ــق اخلـ ــداف   فريـ ــرات األهـ ــين مبؤشـ املعـ
 لأللفية اإلمنائية

ــة علــى اإلنترنــت         ــة لأللفي ــع اخلــاص باألهــداف اإلمنائي ــيح املوق ــة تنق جلن
ألمــم يف البيانــات الفوقيــة اللــذين تتعهــدمها الــشعبة اإلحــصائية  وقاعــدة ا
 املتحدة

 
وفقــا ملــا اتفــق عليــه يف االجتمــاع الثــامن فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين   - ١

تعكف الشعبة اإلحـصائية، إىل جانـب    مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية الذي عقد يف روما،         
اء يف هذا الفريق، على إجـراء تنقـيح أساسـي ملوقعهـا علـى اإلنترنـت                 جمموعة خمتارة من األعض   

 الـشعبة مجـع   مـن حيـث طريقـة       وال سـيما  (اخلاص باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة ولقاعـدة بياناـا           
 ).عرضهالبيانات والبيانات الفوقية وختزينها ول اإلحصائية

 
 نترنتاإلاملوقع اخلاص مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية على   

ــاين ١٥يف  - ٢ ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــشبكي    ٢٠٠٥ ن ــع ال ــد للموق ــوذج أويل جدي ، عــرض من
األهداف اإلمنائية لأللفية على موقع على اإلنترنت حممـي بكلمـة سـر ومتـاح               مبؤشرات  اخلاص  

 فــبعكس. وميثــل النمــوذج اجلديــد حتــوال كــبريا مــن حيــث النــهج واألســلوب .ألعــضاء اللجنــة
ــايل  ــشبكي احلـ ــع الـ الـــذي  http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp ،املوقـ

يــستند إىل جمــاالت موضــوعية ثابتــة، تعتمــد الــصيغة اجلديــدة علــى عــرض دينــامي للمعلومــات  
 ).Blog (ل الزمين يطلق عليه السجل الشبكيحسب التسلس

ويتألف السجل الشبكي من جمموعـة قليلـة مـن النمـاذج يـتم تزويـدها باحملتويـات مـن                     - ٣
 .بيانات، بدل أن يتألف من صفحات فرديـة كـثرية مربوطـة بوصـالت إحالـة مباشـرة      للقاعدة 

 :ويتيح هذا التطبيق كثريا من املزايا مقارنة باملواقع التقليدية، ومنها ما يلي
 صفحات جديدة بسهولة إذ تقيد املعلومات اجلديـدة يف شـكل بـسيط      إنشاءالسماح ب  • 

وبعـد ذلـك تـضاف     .ترسل إىل املوقع، مث ) عنوان وفئة ومنت النصعلىعادة يشتمل (
 الــصفحة املتــضمنة للمــادة اجلديــدة بــذلك تنــشأ فمــادة جديــدة إىل الــصفحة الرئيــسية 

 ، وتضاف إىل السجل املناسب حسب التاريخ والفئة؛كاملة

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp
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البيانــات املعروضــة كــالفرز حــسب الــسماح بــسهولة بفــرز احملتويــات حــسب خمتلــف  • 
 ؛التاريخ أو الفئة أو املؤلف أو خصائص أخرى

أن يـدعو ويـضيف مـؤلفني    ب )معظم منصات السجل الشبكي يف  (السماح ملدير املوقع     • 
 . بسهولةن دخوهلم وسبل وصوهلم إىل املوقعإدارة أذو، مع آخرين

  بواسـطة  خاصية مهمة أخـرى للموقـع الـشبكي اجلديـد يف اسـتخدام التغذيـة        وستتمثل - ٤
ن مــن إبــالغ املــستعملني فــور إتاحــة معلومــات  ، الــيت متكّــ(RSS) صــيغة التوزيــع املبــسط فعــال
ع ميكـن أن  امـ برنـامج قـراءة التغذيـة أو    وهنـاك برنـامج يـسمى     .جديدة على املوقـع الـشبكي  

 نيابة عن املـستعمل ويعـرض أي مـواد        RSSعتمدة على طريقة    يبحث يف الصفحات الشبكية امل    
 يف كـثري  RSS التغذيـة باسـتعمال صـيغة    بـرامج ومـن الـشائع اآلن وجـود     . يعثر عليهـا جدةمست

اإلنترنـت  املوجـودة علـى   وال تتطلـب بـرامج التغذيـة وجممعـات األخبـار       .مـن املواقـع الـشبكية   
اخلاصـة باملـستعمل متاحـة يف كـل حاسـوب       “ حمتويـات التغذيـة   ”وجتعل  تركيب أي براجميات    

  .مرتبط باإلنترنت
 

 هيكل البيانات الفوقية  
يف الوقت الراهن، ال تتـيح قاعـدة البيانـات اخلاصـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وهـي                     - ٥

والبيانــات  .جــزء مــن قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة املــشتركة، إال ختــزين البيانــات واحلواشــي 
ــة األخــ  ــل      الفوقي ــن قبي ــام، م ــابع ع ــات ذات ط ــي بيان ــة ه ــدة املتاح ــة رى الوحي ــصادر العام   امل

 مــن فــصل البيانــات الفوقيــة   هــذانال ميكّــ و.للمؤشــرات اإلمجاليــة وبعــض التعــاريف الواســعة 
عـن طريـق قاعـدة      (اهليكلية على مستوى الوحدة عن احلواشي العرضية، ال من حيث التخزين            

مـن خـالل املوقـع اخلـاص باألهـداف          ( وال من حيث العـرض       ،)بيانات األمم املتحدة املشتركة   
  ).تلفية على اإلنترناإلمنائية لأل

 ووفقـا   ، بيانات فوقية أوسع نطاقا وأكثر تنظيمـا        اليت تلتمس  وتلبية لطلبات املستعملني   - ٦
يف املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             اخلرباء  ملا اتفق عليه فريق     

ومـن   . روما، ستجرى عدة تغيريات علـى قاعـدة البيانـات اخلاصـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       
جمموعـات البيانـات املتعلقـة      “ لتلقـي ”التحسينات الرئيـسية املقترحـة اسـتخدام صـيغة موحـدة            

وحتقيقـا هلـذا الغـرض، جـرى      . تقـدمي البيانـات  منظمـات باألهداف اإلمنائية لأللفية الواردة مـن  
 لتـستخدمه املنظمـات املعنيـة يف إبـالغ الـشعبة اإلحـصائية األمـم املتحـدة                  منوذج موحد يم  تصم

 .)انظر اجلدول الوارد أدناه(بالبيانات والبيانات الفوقية 
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 النموذج املوحد الذي ستستخدمه الوكاالت عند تقدمي بيانات وبيانات فوقية جديدة  

   
 .يم البيانات مرتبة حـسب البلـد واملؤشـر والـسنة     قالنموذجتقدم يف اجلزء األيسر من  - ٧

“ نـوع ”لبيانـات و النقـاط املرحعيـة ل  “ طبيعـة  ” تبين فيها أما اجلزء األمين فيتضمن سبعة أعمدة     
  .مصدر البيانات

التقـديرات املخزنـة   /علـى طبيعـة البيانـات   ) ٣  و٢  و١(وتركز األعمدة الثالثة األوىل      - ٨
لتأشـري يف واحـد مـن هـذه األعمـدة علـى       لوتوضـع عالمـة    .حصائيةيف قاعدة بيانات اللجنة اإل

 :النحو التايل
أو /اإلحـصاءات و  / يف حال قيام البلـد نفـسه جبمـع البيانـات           : القطرية بياناتال - ١ 

 .  املتخصصة بإبالغها فقط إىل الشعبة اإلحصائيةاملنظمةتقديرها وقيام 
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أو /اإلحـصاءات و /البلد مجـع البيانـات   عندما يتوىل -القطرية املعدلة ً بيانات  ال - ٢ 
 ؛ على حنو اإلبالغ بتعديلها أو تغيريهامنظمةتقديرها يف حني تقوم 

 دون  للمنظمـات تقـديرات   عبـارة عـن      إذا كانـت البيانـات       :تقديرات الوكالة  - ٣ 
 .مدخالت وطنية مباشرة

خدم  نـــوع مـــصدر البيانـــات املـــست لتحديـــد) ٥  و٤(ويـــستخدم العمـــودان التاليـــان  - ٩
لتأشري يف واحد من هـذين العمـودين علـى النحـو     لوتوضع عالمة  .كمصدر وطين أو دويل إما

 :التايل
دراسـة استقـصائية، تعـداد، سـجالت        ( عنـدما يكـون مـصدر البيانـات          :وطين - ١ 

 . وطنيةتشرف عليه جهةأو /وطنيا و) إدارية وما إىل ذلك
 . دوليةتشرف عليه جهة أو/ عندما يكون مصدر البيانات دوليا و:دويل - ٢ 

فر ااملـسؤولة يف حالـة عـدم تـو     نظمـة   خدمها امل ستفستـ ) ٧ و ٦(أما العمودان األخريان     - ١٠
أو عندما يكون املؤشر غري ذي صلة بالنـسبة لبلـد           ) ٧وضع عالمة التأشري يف العمود      ت(بيانات  
 ).٦وضع عالمة التأشري يف العمود ت(معني 

 كان املؤشر ال ينطبق على بلد معني؛ إذا :ال ينطبق على البلد - ١ 
 البيانـات ليـست     علـى البلـد غـري أن       ينطبـق  إذا كـان املؤشـر       :فر بيانات اال تتو  - ٢ 

 .املنظمة املعنيةمن البلد نفسه وال من متوافرة ال 
 : احملددة مسؤولة عما يلينظماتوستكون امل - ١١

ــق بالبي     )أ(  ــا يتعل ــة فيم ــة املطلوب ــات الفوقي ــوفري البيان ــدة   ت ــات املوجــودة يف قاع ان
 يف األعمــدة املناســبة يف النمــوذج املرفــق  Xبيانــات الــشعبة اإلحــصائية، وذلــك بوضــع عالمــة  

ــبأحــدها م -  جمموعــة مــن النمــاذج منظمــةســتتلقى كــل  ( ــضمن  رت  حــسب املؤشــرات ويت
 ؛)استخراج ما هو متاح حاليا يف قاعدة بيانات الشعبة اإلحصائية

 ـا، وذلـك بإضـافة صـفوف          املتصلة فوقيةالبيانات  اليدة و داجلبيانات  التقدمي   )ب( 
 ؛) للبياناتسنوات جديدة/ نقاط مرجعيةمثال يف حال توافر(بلدان عند االقتضاء بعض الإىل 

البلدان اليت يكون املؤشر غـري      “ لتحديد ”٧ و ٦وضع عالمات يف العمودين      )ج( 
 بيانــات  عنــهافراوالبلــدان الــيت ال تتــو) ٦العمــود (ذي صــلة بالنــسبة إليهــا أو ال ينطبــق عليهــا 

 ).٧العمود (
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تقنيـة تـبني حـساب كـل     /وعالوة على ذلـك، سـيعد مقـدمو البيانـات مـذكرة منهجيـة          - ١٢
مـصادر البيانـات، وطريقـة احلـساب،     : حتـت إشـرافهم وحتـدد   اليت تنـدرج  واحد من املؤشرات    

بالبيانـات الفوقيـة يف قاعـدة       وستنـشر هـذه املـذكرة املتعلقـة          .وافتراضات التقديرات وحدودها  
، وستربط بالبيانات الفوقيـة      املناسب البيانات اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية، مرفقة باملؤشر      

 .لبياناتل ةقدمللجهة املاإلضافية املتاحة يف املوقع الشبكي 
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 املرفق الرابع
 ، الغايات واملؤشراتاألهداف اإلمنائية لأللفية  

 مؤشرات رصد التقدم احملرز )من إعالن األلفية ( األهداف والغايات
  علقضاء على الفقر املدقع واجلوا :١اهلدف 
ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليـومي عـن           :١الغاية  

 ١٩٩٠عـــامي دوالر واحـــد إىل النـــصف يف الفتـــرة مـــا بـــني  
 ٢٠١٥ و

ــا     - ١ ــهم عــن دوالر واحــد يومي ــسبة مــن يقــل دخل  )أ(ن
 )قوة الشرائيةحسب معادل ال(

 )مدى حدته× حاالت الفقر ( نسبة فجوة الفقر - ٢
 حصة أفقر خمس السكان يف االستهالك القومي - ٣

ختفيض نـسبة الـسكان الـذين يعـانون مـن اجلـوع إىل               :٢الغاية  
 ٢٠١٥  و١٩٩٠عاميالنصف يف الفترة ما بني 

مـــدى انتـــشار نقـــص الـــوزن بـــني األطفـــال دون       - ٤
 اخلامسة

الــسكان الــذين ال حيــصلون علــى احلــد األدىن نــسبة  - ٥
 الستهالك الطاقة الغذائية

  حتقيق تعميم التعليم االبتدائي :٢اهلدف 
 يف كـل مكـان،      اإناثـ  و اذكـور كفالـة متكـن األطفـال        :٣الغاية  

 من إمتام مرحلة التعليم االبتدائي  ٢٠١٥حبلول عام 
 صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي - ٦
ــس - ٧ ــون بالدراســة يف    ن ــذين يلتحق ــذ ال بة عــدد التالمي

 )ب(الصف األول ويصلون إىل الصف اخلامس
معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى األشــخاص       - ٨

  عاما٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :٣اهلدف 
التعلــيم االبتــدائي  إزالــة التفــاوت بــني اجلنــسني يف     :٤الغايــة 

ــانوي ــام    ،والثـ ــول عـ ــك حبلـ ــون ذلـ ــضل أن يكـ ، ٢٠٠٥ ويفـ
يتجـــاوز عـــام  وبالنـــسبة جلميـــع مراحـــل التعلـــيم يف موعـــد ال

٢٠١٥ 

 يف التعلـــــيم االبتـــــدائي األوالد إىل البنـــــاتنـــــسبة  - ٩
 والثانوي والعايل

ممــــن يلمــــون بــــالقراءة الرجــــال إىل النــــساء نــــسبة  -١٠
  عاما٢٤ و ١٥والكتابة فيما بني سن 

حـصة النــساء مــن العمالــة املــأجورة يف القطــاع غــري   -١١
 الزراعي
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 مؤشرات رصد التقدم احملرز )من إعالن األلفية ( األهداف والغايات
ــساء يف الربملانـــات    -١٢ ــشغلها النـ ــد الـــيت تـ ــسبة املقاعـ نـ

 الوطنية
  ختفيض معدل وفيات األطفال :٤اهلدف 
ختفــيض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة   :٥الغايــة 

 ٢٠١٥ و ١٩٩٠عاميمبقدار الثلثني يف الفترة ما بني 
 معدل وفيات األطفال دون اخلامسة -١٣
 معدل وفيات الرضع -١٤
نــسبة األطفــال البــالغني ســنة واحــدة احملــصنني ضــد    -١٥

 احلصبة
  حتسني الصحة النفاسية :٥اهلدف 
 الوفيات النفاسية مبقدار ثالثة أربـاع يف        نسبةختفيض   :٦الغاية  

 ٢٠١٥  و١٩٩٠  عاميبني الفترة ما
 هاتنسبة وفيات األم -١٦
ــدي     -١٧ ــى أيـ ــم علـ ــذين متـــت والدـ ــد الـ ــسبة املواليـ نـ

  املهرة األخصائيني الصحيني
اإليــدز /مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  :٦اهلــدف 

 واملالريا وغريمها من األمراض
 

اإليــدز /وقــف انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  :٧الغايــة 
 تاريخ وبدء احنساره اعتبارا من ذلك ال٢٠١٥حبلول عام 

انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــني احلوامــل   -١٨
  عاما٢٤ و ١٥فيما بني سن 

استعمال الرفاالت كنسبة مئويـة مـن معـدل انتـشار            -١٩
 )ج(وسائل منع احلمل

استعمال الرفاالت أثناء آخر عمليـة اتـصال        ) أ (١٩ 
 تنطوي على خماطرة كبريةجنسي 

ين تتــراوح النــسبة املئويــة لألشــخاص الــذ ) ب (١٩ 
ــني   ــارهم ب ــات   ٢٤ و ١٥أعم ــا امللمــني مبعلوم  عام

ــة     ــريوس نقــــص املناعــ ــن فــ ــحيحة عــ ــاملة وصــ شــ
 )د(اإليدز/البشرية

 معدل انتشار استخدام موانع احلمل) ج( ١٩ 
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 مؤشرات رصد التقدم احملرز )من إعالن األلفية ( األهداف والغايات
نسبة التحاق اليتامى إىل غـري اليتـامى الـذين تتـراوح             -٢٠

 عاما باملدارس ١٤  أعوام و١٠أعمارهم بني 
ار املالريـا وغريهـا مـن األمـراض الرئيـسية           وقف انتش  :٨الغاية  

  وبدء احنساره اعتبارا من ذلك التاريخ٢٠١٥حبلول عام 
 معدالت االنتشار والوفيات املرتبطة باملالريا -٢١
ــسبة  -٢٢ ــيم ن ــسكان املق ــاطق املعرضــة خلطــر   نيال  يف املن

املالريــا الــذين يتخــذون تــدابري فعالــة للوقايــة مــن       
 )هـ(املالريا وعالجها

 بالسلمعدالت االنتشار والوفيات املرتبطة  -٢٣
ــشفت ومت      -٢٤ ــيت اكت ــسل ال ــسبة حــاالت اإلصــابة بال ن

شــفاؤها يف إطــار املعاجلــة القــصرية األجــل اخلاضــعة 
وهـي االسـتراتيجيات املوصـى ـا        (للمراقبة املباشرة   

 ) ملكافحة السلدوليا
  كفالة االستدامة البيئية :٧اهلدف 
دئ التنميـــة املـــستدامة يف الـــسياسات   إدمـــاج مبـــا  :٩الغايـــة 

 والربامج القطرية واحنسار فقدان املوارد البيئية
 نسبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات -٢٥
ــسبة  -٢٦ ــةن ــوع   املنطق ــى التن ــة لغــرض احملافظــة عل  احملمي

  إىل املساحة العامةالبيولوجي
ما يكافئ كيلوغرامـا واحـدا مـن    (الطاقة املستخدمة    -٢٧

ــنفط ــل ) الـــــ ــي   لكـــــ ــاتج احمللـــــ ــن النـــــ دوالر مـــــ
 )حسب معادل القوة الشرائية.(اإلمجايل

ــن   -٢٨ ــرد مـ ــصيب الفـ ــسيد   نـ ــاين أكـ ــاز ثـ ــات غـ انبعاثـ
ــون    ــون واســتهالك غــازات الكلوروفلوروكرب الكرب

أطنان من املواد احملسوبة    ( املستنفدة لطبقة األوزون    
 )بقدرات استنفاد األوزون

 ود الصلبنسبة السكان الذين يستخدمون الوق -٢٩
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 مؤشرات رصد التقدم احملرز )من إعالن األلفية ( األهداف والغايات
ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنـهم احلـصول          :١٠الغاية  

 ٢٠١٥على مياه الشرب املأمونة إىل النصف حبلول عام 
ــصورة     -٣٠ ــهم احلــصول ب ــذين ميكن ــسبة األشــخاص ال ن

ــاطق    ــاه يف املنـ مـــستدامة علـــى مـــصدر حمـــسن للميـ
 احلضرية والريفية

رافـق  نسبة الـسكان الـذين ميكنـهم احلـصول علـى امل            -٣١
 الصحية احملسنة يف املناطق احلضرية والريفية

ــة  ــام      :١١الغاي ــبري حبلــول ع ــق حتــسني ك  ملعيــشة ٢٠٢٠حتقي
  مليون من سكان األحياء الفقرية١٠٠يقل عن  ال ما

 احليازة ميكنها ضماننسبة األسر املعيشية اليت  -٣٢

  إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية :٨اهلدف 
ضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتـسم باالنفتـاح          امل :١٢الغاية  

 والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
، والتنمية، وختفيـف وطـأة الفقـر     شمل التزاما باحلكم الرشيد   وت

 العامليو الوطين ينعلى الصعيد
  معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا :١٣الغاية 

ــل    ــدرة صــادرات أق ــشمل ق ــى   ت ــوا عل ــدان من الوصــول إىل  البل
نظام اخلضوع ل دون   معفاة من التعريفات اجلمركية و     األسواق

حلصص؛ وبرناجما معززا لتخفيـف عـبء الـديون الواقـع علـى             ا
البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون وإلغــاء الــديون الثنائيــة الرمسيــة 
وتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسيـة بـصورة أكثـر سـخاء للبلـدان             

 ليت أعلنت التزامها بتخفيف وطأة الفقرا
 

ترصــد بعــض املؤشــرات املدرجــة أدنــاه بــصورة منفــصلة       
ألقـل البلـدان منـوا، وأفريقيـا، والبلـدان الناميـة غـري              بالنسبة  

 .الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
 املساعدة اإلمنائية الرمسية

ــة،    -٣٣ ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــسا ســواءصــايف امل عدة  امل
كنـــسبة ،املقدمـــة إىل أقـــل البلـــدان منواأو اإلمجاليـــة 

 لقـومي اإلمجـايل للجهـات املاحنـة       الـدخل ا  من  مئوية  
جلنـة  /نظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي        مل

 املساعدة اإلمنائية
ــة      -٣٤ ــة الثنائيـ ــة الرمسيـ ــساعدة اإلمنائيـ ــايل املـ ــسبة إمجـ نـ

ي منظمـة  واملوزعة على القطاعات املقدمـة مـن مـاحن       
ــصادي    ــدان االقتــ ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة /التعــ جلنــ

املــــــساعدة اإلمنائيــــــة إىل اخلــــــدمات االجتماعيــــــة 
التعلـــيم األساســـي والرعايـــة الـــصحية    (األساســـية 

 )األولية والتغذية واملياه املأمونة واملرافق الصحية
نــسبة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة غــري املقيــدة   -٣٥

حني منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان       املقدمة من ما  
 جلنة املساعدة اإلمنائية/االقتصادي
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 مؤشرات رصد التقدم احملرز )من إعالن األلفية ( األهداف والغايات
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة             -٣٦

  القوميهاغري الساحلية كنسبة من إمجايل دخل
معاجلة االحتياجات اخلاصـة للبلـدان غـري الـساحلية           :١٤الغاية  

عــن طريــق برنــامج العمــل  (زريــة والــدول الناميــة الــصغرية اجل 
للتنمية املستدامة للدول النامية الصغرية اجلزرية ونتائج الـدورة         

  والعشرين للجمعية العامةاالستثنائية الثانية

املساعدة اإلمنائية الرمسية الـيت تلقتـها الـدول اجلزريـة           -٣٧
  القوميهادخلكنسبة من إمجايل الصغرية النامية 
 الوصول إىل األسواق

نــسبة إمجــايل واردات البلــدان املتقدمــة النمــو مــن       -٣٨
ــدان منــوا    ــة وأقــل البل ــدان النامي حــسب القيمــة  (البل

املـسموح بـدخوهلا دون رسـوم       ) وباستثناء األسلحة 
 مجركية

املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية باختـاذ         :١٥الغاية  
يوـا ممكنـا   تدابري على املستويني الوطين والدويل جلعل حتمل د       

 يف املدى الطويل

متوسـط التعريفــات اجلمركيـة الــيت تفرضـها البلــدان     -٣٩
املتقدمة النمو على املنتجـات الزراعيـة واملنـسوجات     

 وامللبوسات الواردة من البلدان النامية
تقـــدير الـــدعم الزراعـــي لبلـــدان منظمـــة التعـــاون       -٤٠

ــن      ــة م ــسبة مئوي ــصادي كن ــدان االقت ــة يف املي والتنمي
 ها احمللي اإلمجايلناجت

نــــسبة املــــساعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة املقدمــــة لبنــــاء   -٤١
 القدرات التجارية
 القدرة على حتمل الديون

العدد الكلـي للبلـدان الـيت بلغـت مرحلـة اختـاذ قـرار          -٤٢
 والـيت  ،بشأن مبادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون     

 )تراكمي (بلغت مرحلة االستيفاء
الــدين املتعهــد بــه مبوجــب مبــادرة     ختفيــف عــبء   -٤٣

 البلدان الفقرية املثقلة بالديون 
خدمــة الــديون كنــسبة مئويــة مــن صــادرات الــسلع    -٤٤

 واخلدمات
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 مؤشرات رصد التقدم احملرز )من إعالن األلفية ( األهداف والغايات
ــة  ــذ    :١٦الغايــ ــة لوضــــع وتنفيــ ــدان الناميــ ــع البلــ ــاون مــ التعــ

 استراتيجيات تتيح للشباب عمال الئقا ومنتجا
م معدل البطالة بـني الـشباب الـذين تتـراوح أعمـاره         -٤٥

 سنة، للـذكور واإلنـاث ولإلثـنني        ٢٤ و   ١٥ما بني   
 )و(معا

ــة  ــصيدالنية     :١٧الغاي ــع شــركات املستحــضرات ال ــاون م التع
  إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية

نسبة السكان الذين ميكنـهم احلـصول علـى العقـاقري            -٤٦
 األساسية بأسعار حمتملة بشكل مستدام

التعــــاون مــــع القطــــاع اخلــــاص إلتاحــــة فوائــــد  : ١٨الغايــــة 
 املعلومــــات التكنولوجيــــات اجلديــــدة، وخباصــــة تكنولوجيــــا

  واالتصاالت

عــدد مــشتركي اخلطــوط اهلاتفيــة واهلواتــف اخللويــة   -٤٧
  من السكان١٠٠لكل 

 مـــن ١٠٠لكـــل مـــستعملو احلواســـيب الشخـــصية  -٤٨
ــسكان ــستخدمو اإلنترنـــت  والـ ــل  مـ ــن ١٠٠لكـ  مـ
 السكان

  
ــة   :حظةمال  ــة، الــذي وقعــه   إعــالنمــستمدة مــناألهــداف والغايــات اإلمنائي ــدا، مــ١٨٩ األلفي ــيهمن  بل ــة، يف  ١٤٧ بــني ممثل  رئــيس حكومــة ودول

خرى وينبغـي   وترتبط األهداف والغايات كل منها باأل     ). http://www.un.org/millenium/declaration/ares552e.htm (٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول
تهيئة بيئة علـى كـال الـصعيدين الـوطين والعـاملي تفـضي       ل’’تقدمة النمو والبلدان النامية وهي متثل شراكة بني البلدان امل .أن ينظر إليها ككل   

 .٢٠٠٣مرب سبت/ أيلول٨األهداف والغايات واملؤشرات يف . ‘‘إىل التنمية والقضاء على الفقر
 .خطوط الفقر الوطنية ، مىت توفرت، لرصد اجتاهات الفقر يف كل بلد استخدام  املؤشرات القائمة على ينبغي )أ( 

 .‘‘معدالت إكمال التعليم االبتدائي’’جيري وضع مؤشر بديل هو  )ب( 
ومبـا أن معـدل اسـتعمال الرفـاالت          . املناعـة البـشرية    من بني وسائل منع احلمل، الرفاالت هي الوحيدة الفعالة يف منع انتقال فريوس نقـص               )ج( 

املؤشـر  ( يف احلـاالت الـيت تنطـوي علـى خمـاطرة كـبرية       ، فقد أضيف إليها مؤشر عـن اسـتعمال الرفـاالت            املرتبطاتيقاس فقط بني النساء     
معدل انتشار وسائل منع     (ج١٩ؤشر  كما أن امل  ). ب١٩املؤشر( اإليدز  / مبعلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية      ، ومؤشر اإلملام  )أ١٩

 . بالصحة، والشؤون اجلنسانية، والفقراملتصلةاألهداف األخرى فيما يتعلق ب احملرز متابعة التقدم له فائدته يف) احلمل
نع انتقال فـريوس    رئيسيتني مل الطريقتني  ولديهم إملام بـال  .  عاما ٢٤  و ١٥بني  يعرف هذا املؤشر كنسبة من السكان الذين تتراوح أعمارهم           )د( 

، والـذين  )سـتخدام الرفـاالت واالقتـصار علـى شـريك واحـد خملـص غـري مـصاب                 ومهـا ا  (بشرية عن طريق االتصال اجلنسي      نقص املناعة ال  
 والـذين يعرفـون أن الفـريوس ميكـن أن ينتقـل إلـيهم مـن        ،يرفضون التصورين اخلاطئني الشائعني على الصعيد احمللي بـشأن انتقـال الفـريوس      

 حاليا للتمكني مـن تقيـيم املؤشـر كمـا هـو حمـدد أعـاله،              تكفيبيد أنه، نظرا لعدم وجود دراسات استقصائية         .دو بصحة جيدة  شخص يب 
،  باإليـدز، ومنظمـة الـصحة العامليـة        ، بالتعاون مع برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين            )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     أعدت  

-١٥النسبة املئوية للنساء والرجال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني         ) أ(: املؤشر الفعلي، ومها كالتايل    اثنني من عناصر  ميثالن  مؤشرين بديلني   
؛ ‘‘مبداومـة اسـتعمال الرفـاالت   ’’ة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية     الذين يعرفون أن الـشخص ميكـن أن حيمـي نفـسه مـن اإلصـاب       عاما   ٢٤
يعرفـون أن أي شـخص يبـدو بـصحة جيـدة ميكـن أن               و عامـا  ٢٤-١٥ل الذين تتراوح أعمـارهم بـني        النسبة املئوية للنساء والرجا   ) ب( و

 .ينقل فريوس نقص املناعة البشرية
تقاس الوقاية بالنسبة املئوية لألطفال دون سن اخلامسة الذين ينامون حتت ناموسيات معاجلة للوقاية من احلشرات؛ وتقاس املعاجلة بالنسبة                    )هـ( 

 .العالج السليمطفال دون سن اخلامسة الذين تلقوا املئوية لأل
 .املقبلةالستخدامه يف السنوات  الغاية أفضل هلذهمقياس   على وضع منظمة العمل الدوليةتعكف )و( 

http://www.un.org/millenium/declaration/ares552e.htm

