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   ؤشرات التنميةم :بنود للمناقشة واختاذ القرار
 املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةتقرير فريق أصدقاء الرئيس   

 
 مذكرة من األمني العام  

، يتـشرف   ** والـثالثني  سادسةبناء على طلب مقدم من اللجنة اإلحصائية يف دورا الـ           
ؤشـرات األهـداف    هذا التقرير الذي أعده فريق أصـدقاء الـرئيس املعـين مب           األمني العام بأن حييل     

 وضــعقــدرة البلــدان علــى الــذي يعــاجل عــددا مــن الــشواغل املتــصلة بتقيــيم  و ،اإلمنائيــة لأللفيــة
واللجنـة مـدعوة إىل اسـتعراض       . مؤمتر قمة األمـم املتحـدة لأللفيـة       متابعة نتائج   لرصد  مؤشرات  

 .التوصيات الواردة يف التقرير وإقرارها

 

 * E/CN.3/2006/1. 
ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر  **  ــائق الرمسي ، الفــصل (E/2005/24) ٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوث

 .ألف -األول 
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 مقدمة -أوال  
 مـن الـشواغل   االلجنة اإلحصائية مؤخرا، أثارت البلـدان عـدد  اليت عقدا دورات اليف   - ١

 للجنـة اإلحـصائية، مت االتفـاق علـى     ٣٦رة ويف الـدو . إزاء مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
 :إنشاء فريق ألصدقاء الرئيس يتوىل القيام مبا يلي

، قـدرة البلـدان علـى إنتـاج فـرادى املؤشـرات           ”حتديد طرائق وضع تقرير عن       )أ( 
وعـن الكيفيـة الـيت ينبغـي أن تعـرض           وليس على أساس افتراضات تقوم ا الوكاالت الدوليـة،          

 ؛ية مقترنة باملؤشرات املتعلقة جبميع األهداف اإلمنائية لأللفيةا البيانات الفوق
بـــشأن العمليـــات الـــيت ميكـــن اســـتخدامها لـــسد فجـــوة ”إعـــداد مقترحـــات  )ب( 

ــستعملي مؤشــرات األهــداف     ــني م ــات ب ــة  املعلوم ــة لأللفي ــشكلة   اإلمنائي ــا ومعاجلــة م ومنتجيه
 .“االفتقار إىل مصادر كافية للبيانات

 بالتــشاور مــع فريــق األمــم املتحــدةيف الــشعبة اإلحــصائية ر الــذي أعدتــه ويعــاجل التقريــ - ٢
الشواغل املذكورة آنفا مبقدار ما تسمح البيانات املتاحـة،         ) E/CN.3/2006/14( أصدقاء الرئيس 

 .كما يتقدم باقتراحات بشأن البيانات الفوقية
 قاعـدة بيانــات  وقـد أعـد تقريـر الـشعبة اإلحـصائية علــى أسـاس املعلومـات الـواردة يف         - ٣

، اليت يشار   )http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية     
حتمـل   باسم قاعدة بيانات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، والـيت تـديرها الـشعبة مـع                   يليإليها فيما   

حمتوى قاعدة البيانـات،    ويعكس تقرير الشعبة    . خمتلف الوكاالت الدولية املسؤولية عن حمتواها     
وقـد تأكـد ذلـك      . رغم أن الشعبة تعي أن التقرير ال يعـرب عـن مـدى تـوافر البيانـات الوطنيـة                  

. بتحليل أجراه عدد من األفراد األعضاء يف فريق أصـدقاء الـرئيس فيمـا يتعلـق ببلـد كـل منـهم                     
ومـع  .  التقريـر  وترد بعض األمثلة، ألغراض التوضـيح، يف املرفقـات مـن األول إىل الثالـث هلـذا                

لتحليـل الـذي أجرتـه الـشعبة نقطـة بدايـة مفيـدة            أن يـوفر ا   ألغراض هذا التقرير، ينبغي     وذلك،  
لتحليــل احلالــة الراهنــة فيمــا يتعلــق مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وقــدرة البلــدان علــى     

 .إنتاجها
. منائيـة لأللفيـة   جهد مضن وحتليل لقاعـدة بيانـات األهـداف اإل         هو مثرة   وتقرير الشعبة    - ٤

ويود الفريق اإلقرار ذا اجلهد واإلعراب عن التقدير له، وهـو اجلهـد الـذي سـاعد يف تكـوين                    
 .صورة عن احلالة الراهنة فيما يتعلق بتوافر املؤشرات

لالطـالع  (وعقد فريق أصدقاء الرئيس اجتماعا إليكترونيا يف سياق إعداد هذا التقرير              - ٥
ويعـرض هـذا التقريـر آراء أعـضاء     ). عـضاء الفريـق، انظـر املرفـق الرابـع     على القائمة الكاملـة أل  
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الفريق اليت سعينا إىل التوصل إىل توافق يف الـرأي بـشأا، رغـم أنـه قـد ال يعـرض آراء رؤسـاء           
 .جملس األمن أو الشعبة اإلحصائية، رغم أن التشاور مت مع اجلهتني

لـيت حتتـاج إىل حتـسني، بيـد أن مـن املهـم              وسريكز التقرير على االنتقـادات واـاالت ا        - ٦
 :اإلقرار بأنه قد حدث قدر كبري من التحسن يف السنوات املاضية، على النحو التايل

جتــدر اإلشــارة بــصفة خاصــة إىل التحــسن الكــبري يف التعــاون بــني الوكــاالت    )أ( 
هـداف اإلمنائيـة   فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األ              ومثل إنشاء   . الدولية
 تطورا إجيابيا وينبغي للفريق أن يضطلع بدور رئيسي يف مواصـلة حتـسني حمتـوى قاعـدة                  لأللفية

 بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية؛
بذل جهد أكثر تضافرا يف جمال بناء القدرات أسفر عن زيـادة تـوافر البيانـات        )ب( 

ومع ذلك، كمـا تـرد املناقـشة        . صعيد القطري لقاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية وعلى ال      
 الحقا يف التقرير، ال يزال هناك العديد من مواضع النقص يف املعلومات؛

املؤشــرات شــرعت بعــض الوكــاالت الدوليــة يف تنفيــذ بــرامج لتحــسني تــوافر  )ج( 
 وبذلت البلدان جهودا أيضا لتحسني توافر البيانات؛. على الصعيد القطري

 مبــادرة هامــة بــصفة خاصــة مــل مــراكش املتعلقــة باإلحــصاءاتخطــة عمتثــل  )د( 
 .جديرة بأن تلقى الدعم الكامل من دوائر اإلحصاءات الدولية

 ٢٤وقد تلقينا أيضا حمضر اجتمـاع فريـق اخلـرباء، الـذي عقـد يف رومـا يف الفتـرة مـن            - ٧
عاجلـة نـواحي    ، والذي بدا فيه أن هنـاك التزامـا حقيقيـا مب           ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧إىل  

وباإلضـافة إىل ذلـك، أبـدت مجيـع الوكـاالت           . القصور يف مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة      
التزامها، مـن اآلن فـصاعدا، بتـوفري جمموعـات بيانـات علـى أسـاس شـكل جديـد متفـق عليـه،                        

ها واملواصفات املتعلقة بكيفية احلصول على األرقـام؛ ومـدى اسـتناد          الفوقية  يشمل البيانات    مبا
عالوة على ذلك، كون فريق اخلرباء جلنـة،        . إىل بيانات قطرية، وما إذا كانت قد عدلت أم ال         
، لتقـدمي املـشورة بـشأن إعـادة          علـى الـسواء    مؤلفة من الوكـاالت واللجـان اإلحـصائية الوطنيـة         

تــشكيل وإعــادة تــصميم قاعــدة البيانــات واملوقــع علــى اإلنترنــت بــشكل كامــل، مبــا يف ذلــك   
وقـد  . نات الفوقية ووصـف الطريقـة املـستخدمة حلـساب األرقـام اإلقليميـة والعامليـة               عرض البيا 

 .بدأ العمل بالفعل ووضعت الشعبة اإلحصائية منوذجا أوليا للموقع اجلديد
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 شواغل فريق أصدقاء الرئيس -ثانيا  
يـرد حتليـل تفـصيلي أكثـر يف اجلـزء           (مـوجز للـشواغل الرئيـسية للفريـق         بيـان   فيما يلـي     - ٨

 ):الثالث أدناه
بالنظر إىل أن املؤشر دليل تقديري، فإن إجراء حتليل يعتد به لـه علـى الـصعيد      )أ( 

الـيت يكـون املؤشـر    (العاملي من شأنه أن يقتضي أن تكون نسبة الثلثني علـى األقـل مـن البلـدان        
لتحليـل  قادرة على اإلبالغ عن قياسني على األقل للمؤشر خالل الفتـرة املـشمولة با        ) هاما فيها 

 يف  ٣٣وال يفـي ـذا املعيـار سـوى          . بغية احلصول علـى فكـرة عـن االجتـاه         ) ٢٠٠٥-١٩٩٠(
 هلـا نقطتـا بيانـات علـى     ت يف املائـة مـن املؤشـرات تـوافر    ٣٣أي أن نـسبة   (املائة من املؤشرات    

 ؛)األقل يف ثلثي البلدان على األقل، ويشمل ذلك البيانات املعدلة من قبل البلدان
فبالنسبة للبلـدان الناميـة، وهـي الـيت         . ة لبعض املناطق، فإن احلالة أسوأ     وبالنسب )ب( 

 وضعت األهداف اإلمنائية لأللفية من أجلها، فإن احلالة أسوأ بصفة عامة؛
 اإلبالغ سيئ عن بعض املؤشرات بصفة خاصة؛ )ج( 
 عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى األنـشطة املتخـذة             ٢٠٠٥ركز تقرير عام     )د( 

إال أنــه، كــي يتحقــق  . علــى الــصعيد اإلقليمــي املتخــذة  الــصعيد العــاملي، وبدرجــة أقــل،  علــى
ويتطلـب  . النجاح ملشروع األلفية، يتعني حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد القطري          

 ذلك توافر بيانات موثوق ا على الصعيد القطري؛
 بعــدد مــن البلــدان املمثلــة يف يتــضح مــن دراســات احلــاالت اإلفراديــة املتعلقــة )هـ( 

 أكرب من البيانات املتاحة يف البلدان مما تشري قاعدة بيانـات            افريق أصدقاء الرئيس أن هناك قدر     
وتـبني املرفقـات أيـضا بعـض        ). انظر املرفقـات مـن األول إىل الثالـث        (األهداف اإلمنائية لأللفية    

والبيانــات الــيت تبلــغ عنــها الوكــاالت  الفــروق الكــبرية بــني البيانــات املوجــودة حبــوزة البلــدان   
 الدولية؛
رغــم أن الكــثري مــن اجلهــد قــد بــذل يف تــوفري البيانــات الفوقيــة لــدعم قاعــدة   )و( 

 :فقد اتسم مبشكلتني رئيسيتني، مها. البيانات، فإن ذلك كان أقل بكثري مما يطمح إليه
وختتلـف  . فرهـا البيانات الفوقيـة هـي مـن مـسؤولية الوكـاالت الدوليـة الـيت تو         ‘١’ 

نوعية هذه البيانـات اختالفـا كـبريا بـني الوكـاالت، بـل وتكـاد تكـون عدميـة                     
 الفائدة أحيانا؛
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فيمـا يتعلــق بنـسبة كــبرية مــن املؤشـرات، ال تتــوافر أي معلومـات مفيــدة عــن      ‘٢’ 
ومبـا أن املقيـاس األساسـي ألي        . الكيفية اليت مت ا استنباط البيانات املنـشورة       

 قابلية للتكرار، ميثل عدم الشفافية هذا مصدرا للقلق البالغ؛ الوعمل علمي ه
. سبة للبلـدان  نإزاء استخدام األرقام املدخلة أو املعدلة كثريا بال       قلق بالغ   هناك   )ز( 

ونسبة ألن هذه األرقام ترد يف قاعدة بيانات تابعة لألمم املتحدة، فإن الكـثريين يعتربوـا ذات         
  حاالت كثرية ال تنم عن الواقع؛مصداقية عالية، إال أا يف

رغم تزايد أمهية اإلحصاءات واالجتاه إىل اختاذ القرارات استنادا إىل األدلـة يف              )ح( 
تقيــيم فعاليــة الــربامج، مت ختفــيض األنــشطة اإلحــصائية لعــدد مــن اللجــان اإلقليميــة منــذ البــدء    

ية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط       للجنـة االقتـصاد   وتـرد حالـة ا    . مببادرة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
وينبغي أن تضطلع اللجان اإلقليمية بـدور هـام         .  بوصفها مثاال حدث مؤخرا على ذلك      اهلادئ

يف التنمية اإلحصائية داخل كـل منطقـة إقليميـة، كمـا يـتم بالفعـل يف حالـة اللجنـة االقتـصادية                       
 ؛ألوروبا

العديـــد مـــن لـــدى الواضـــح مـــن املـــسائل ذات الـــصلة بـــذلك عـــدم الفهـــم    )ط( 
مستــشاري هيئــات اختــاذ القــرار يف األمــم املتحــدة ألمهيــة تــوافر اإلحــصاءات الدقيقــة لوضــع     

ويــضر ذلــك بوضــوح بالتــدابري احملتملــة املــصممة ملعاجلــة مــشاكل  . الــسياسات الدوليــة الفعالــة
 .القدرة اإلحصائية على الصعيد القطري

 
 مناقشة الشواغل الرئيسية -ثالثا  
 لبيانات عن املؤشراتتوافر ا -ألف  

كــال مــن تــوافر البيانــات عــن املؤشــرات  جــدولني يبينــان وضــعت الــشعبة اإلحــصائية  - ٩
انظـر الوثيقـة    ( لتيـسري تقيـيم االجتاهـات        ١٩٩٠ومدى توافر مالحظة واحدة أو أكثر منذ عام         

E/CN.3/2006/14 ٤  و٣، اجلدوالن.( 
أوال، فإن املؤشرات اليت تتـوافر هلـا        . ؤهاوهناك بعض املالحظات اهلامة اليت يتعني إبدا       - ١٠

البلــدان ذات يف مــا ال يقــل عــن ثلثــي  يف املائــة ٣٣نقطتــا بيانــات أو أكثــر ال تتجــاوز نــسبتها 
وتـرى مكاتـب اإلحـصاءات الوطنيـة معـدل االسـتجابة الـذي يـصل إىل                  ). يف املائة  ٦٧ (الصلة
التقييمـات اإلقليميـة معرضـة خلطـر        ومـن مث فـإن العديـد مـن          .  يف املائة بأنـه مقبـول بالكـاد        ٦٧

 .التحيز بناء على عدم االستجابة
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ــستند هــذا املــستوى مــن     - ١١ ــراض أن “معــدل االســتجابة ”عــالوة علــى ذلــك، ي  إىل افت
البيانات املعدلة من قبل البلدان ميكن أن تعامل بوصفها بيانات قطرية، رغـم أن بعـض البلـدان                  

بلـدان ليـست دقيقـة فيمـا يتعلـق بـبعض املؤشـرات علـى                ستحاج بأن البيانات املعدلة من قبل ال      
 يف املائــة أخــرى مــن املؤشــرات لثلثــي البلــدان علــى األقــل، بيــد أــا  ١٠وتتــوافر نــسبة . األقــل

 .مبالحظة واحدة فقط، ومن الواضح أن ذلك ال يكفي لتقييم االجتاهاتمشفوعة 
ثالث يف تقرير الشعبة اإلحـصائية      وتبني املعلومات الواردة يف املرفقات من األول إىل ال         - ١٢

أنه قد يتـوافر قـدر مـن البيانـات والبيانـات املـستكملة أكـرب ممـا تـشري قاعـدة بيانـات األهـداف               
وسـوف يـتعني حتـسني التنـسيق والـصالت مـع احلكومـات إذا أُريـد اسـتخدام                   . اإلمنائية لأللفية 

 .األجزاء التالية من التقريريف وترد مناقشة ذلك األمر . البيانات املتاحة استخداما كامال
 

 املنظور اإلقليمي -باء  
ــق        - ١٣ ــالغ فيمــا يتعل ــشعبة اإلحــصائية أن مــستوى اإلب ــيت وضــعتها ال وتظهــر اجلــداول ال

 بصفة خاصة بالنسبة لبعض املناطق دون اإلقليميـة وينحـو إىل أن يكـون أسـوأ     يئباملؤشرات س 
ات للمساعدة يف وضع اسـتراتيجيات مـن أجـل          وينبغي استخدام البيان  . بالنسبة للبلدان األصغر  

ومــع ذلــك، فيمــا يتعلــق  . حتــسني القــدرة اإلحــصائية علــى الــصعد اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة 
 .مــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن نفقــات عامــةمراعــاة بالبلــدان الــصغرية بــصفة خاصــة، ال بــد مــن 

يكون مـن املعقـول اتبـاع      وقد  . وينبغي التركيز على أكثر املؤشرات صلة بظروف تلك البلدان        
ــاق”تــصنيف يعتمــد صــفة   ــدان    “عــدم االنطب ــة للبل ــبعض املؤشــرات األقــل أمهي  فيمــا يتعلــق ب

 .األصغر
 

 املؤشرات -جيم  
املؤشرات اليت تتوافر بيانـات بـشأا علـى الـصعيد القطـري وبالنـسبة ألعـداد صـغرية                 و - ١٤

 : هي املؤشرات التاليةنسبيا من البلدان، أو اليت ال توجد بلدان تنطبق عليها،
 نسبة املساحة احملمية للحفاظ على التنوع البيولوجي إىل املساحة الكلية • 

 ألراضياملأمونة لحليازة انسبة األسر املعيشية اليت تتاح هلا فرص  • 

 .نسبة السكان الذين حيصلون على األدوية بتكلفة ميكن حتملها على أساس مستدام • 
ملؤشــرات أو تعديلــها لتكــون أكثــر مالءمــة جلمــع البيانــات،       ويــتعني حــذف هــذه ا   - ١٥
 .ينبغي عوضا عن ذلك بذل جهد خاص إلنشاء جمموعات من البيانات لتوفري املعلومات أو
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وكقاعدة عامة، ينبغي أخذ معيارين أساسيني يف احلسبان عنـد تقـدمي توصـيات بـشأن                 - ١٦
 :  مها“املؤشرات اجليدة”

تبطـــة ارتباطـــا مباشـــرا بـــربامج مجـــع البيانـــات القائمـــة، تحبـــذ املؤشـــرات املر )أ( 
سيما يف البلـدان الناميـة؛ وال ينبغـي أن يتـدخل الطلـب علـى وضـع مؤشـرات مخصـصة يف                        ال

 عملية وضع نظام إحصائي أساسي سليم يف بلد ما؛ 
تحبـــذ املؤشـــرات الراســـخة، أي الـــيت تتـــسم بوضـــوح املفهـــوم مـــع ســـالمة    )ب( 

 . ت املتعلقة بالبياناتاملنهجيات واملعلوما
وعند تقييم قدرة النظـام اإلحـصائي لبلـد مـا علـى قيـاس مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                
على املرء أن يتحقق من نوعية املؤشر إىل جانـب حتققـه مـن مـدى توافرهـا، وهـي نقطـة شـدد          

 .عليها الكثري من أعضاء فريق أصدقاء الرئيس املهتمني بنوعية املؤشرات
 

 البيانات القطرية - لدا 
ــة املــؤثرة يف إحــراز تقــدم صــوب حتقيــق األهــداف      - ١٧ هنــاك العديــد مــن العناصــر الفاعل

وبنـاء  . اإلمنائية لأللفية، غري أنه من اجللي أن احلكومات تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن ذلـك                 
ــة لأل      ــه، فــإن الرصــد الفعــال ملــدى التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــة يعتمــد علي لفي

ولـذا تعلـق   . وقبل كل شيء علـى مـدى تـوافر البيانـات علـى الـصعيد الـوطين أو القطـري            أوال
أمهية كبرية على القدرة الوطنية على وضع مؤشرات قطرية لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

 مـن   ٢٠٠٥ وبينما ميكن تفهم ما اتسم به تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعـام           . والثبات عليها 
ــن الواضــح أن           ــإن م ــة، ف ــيالت اإلقليمي ــراده بعــض التحل ــع إي ــامل م ــة يف الع ــى احلال ــز عل تركي

ــدان    ــد مــن البل ــوافرة يف العدي ومــن املمكــن أن نالحــظ أن  . املعلومــات اإلحــصائية الالزمــة مت
 . بلدا قد صدرت حىت اآلن١٤٩التقارير الوطنية لـ 

 
ــد الب  - هاء  ــة بقواعــ ــات املتعلقــ ــداف  صــــحة البيانــ ــرات األهــ ــة مبؤشــ يانــــات اخلاصــ

 لأللفية اإلمنائية
تتوافر على الصعيد الوطين عمومـا بيانـات عـن غالبيـة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة تزيـد             - ١٨

ــستخدم يف        ــات ت ــات هــذه األهــداف، ومــن احملتمــل أن هــذه البيان عمــا يوجــد يف قاعــدة بيان
هناك عدد مـن األسـباب املؤديـة لـذلك، منـها            و. التقارير القطرية عن األهداف اإلمنائية لأللفية     

فهـي ال تـرد علـى طلبـات     : أن البلدان جتد أن آلية إبالغ الوكاالت الدولية ليست دائمـا فعالـة         
ويزيـد  . تقدمي املعلومات يف بعض األحيان؛ بـل إـا ال تطلـب أيـة معلومـات يف أحيـان أخـرى                    

ــدان بــ     ــد مــن البل ــوطين  مــن صــعوبة املوقــف غيــاب التنــسيق يف العدي ني املكتــب اإلحــصائي ال
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إضـافة إىل   ). مثل وزاريت الصحة والتعلـيم    (والوحدات اإلحصائية املرتبطة بعديد من الوزارات       
ذلك، مثة حاجة إىل إدخال حتسينات على الطرائـق الـيت تتبعهـا الوكـاالت الدوليـة يف التـشاور                    

  .مع األنظمة اإلحصائية الوطنية للتحقق من صحة األرقام التقديرية
ومن اجللي أن آليات اإلبالغ املعمول ا بني األنظمة اإلحـصائية الوطنيـة والوكـاالت                - ١٩

الدوليــة حتتــاج إىل حتــسني، مبــا يف ذلــك زيــادة حتــسني التنــسيق يف نطــاق األنظمــة اإلحــصائية    
وميكن للوكاالت الدولية أن تستخدم ما هلـا مـن ثقـل للمـساعدة     .  الوطنية عما هو عليه حاليا    

هل يتعني إسناد مسؤولية أكرب إىل املكاتب اإلحصائية الوطنيـة يف جمـال تنـسيق               . قق ذلك يف حت 
طلبات البيانات املرتبطة باألهداف اإلمنائية لأللفية مبا جيعل دورها كأجهزة مـسؤولة يف نطـاق                

 .بلداا أكثر وضوحا بكثري؟ سوف تذهب الشعبة إىل أن هذا ما جيب أن يكون عليه احلال
أكتـوبر، اتفـق الفريـق      / اجتماع فريق اخلرباء االستشاري املعقـود يف تـشرين األول          ويف - ٢٠

كخطوة أوىل على أن تقوم كل الوكاالت الشريكة بتقدمي وصف موجز ملـا لـديها مـن آليـات               
جلمــع البيانــات مــن البلــدان، ولألســاليب الــيت تتبعهــا لكفالــة االتــساق فيمــا بــني البلــدان ملــلء   

ويـتعني اختتـام    . ا بيانات، وطرائق التشاور مع اجلهات اإلحـصائية الوطنيـة         الثغرات اليت تنقصه  
فغيــاب التنــسيق بــني الوكــاالت الدوليــة والبلــدان عامــل رئيــسي يف : هـذا العمــل ختامــا ســليما 

 .قصور قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية
ب أوال اسـتيعاب    وجيـ .  للتوصـل حلـل هلـذه املـشكلة        “سـري العمـل   ”يتعني اعتماد ـج      - ٢١

. القيود واملشاكل والعوائق األساسية اليت حتول دون وضع مؤشرات لألهداف اإلمنائية لأللفيـة            
 : وينبغي أن يتم ذلك انطالقا من منظور كل من

ــة      )أ(  شــعبة اإلحــصاءات بوصــفها األمــني علــى قاعــدة بيانــات األهــداف اإلمنائي
 لأللفية؛

 التنسيق البيئي املشترك بـني الوكـاالت   فريقن مع مراعاة أ(الوكاالت الدولية  )ب( 
 ؛ )أصدر بالفعل تكليفا للقيام بعمل شيبه بذلكقد 

 مقدمي املعلومات عن املؤشرات داخل البلدان؛  )ج( 
املكاتب اإلحصائية الوطنية اليت ينبغي أن تكون مقدما هامـا للمعلومـات عـن               )د( 

 . حصاءات داخل البلداناملؤشرات وأن تضطلع بدور تنسيقي إزاء مقدمي اإل
ويـتعني  . بد من فهم طبيعة هذه املشكلة قبـل وضـع االسـتراتيجيات الراميـة حللـها                وال - ٢٢

أن تكــون إحــدى االســتراتيجيات الرئيــسية هــي وضــع خريطــة لــسري العمــل املتعلــق جبمــع          
ويوصــى بــشدة باالســتعانة باختــصاصي يف حتليــل نظــم   . مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
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إن ممثلـي البلـدان الناميـة يف فريـق أصـدقاء الـرئيس هـم        . إلدارة للمساعدة يف القيام ذا العمل   ا
الذين يفوقون غريهم اهتماما بضرورة إجياد ج منقح أكثر انتظاما يف جمال مجـع البيانـات عـن           

 .مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
 

 املعلومات عن البيانات - واو 
اخلامس أدنـاه عـددا مـن العناصـر املختلفـة الـيت تنطـوي عليهـا املعلومـات          يناقش اجلزء    - ٢٣

 : ومثة ثالثة حتسينات أساسية هي. عن البيانات
حتتاج الوكاالت الدولية إىل حتسني وصف الطريقة املتبعـة يف تعـديل البيانـات               )أ( 

انـات القطريـة    احلالية من أجل إزالة أي لبس، حيث أن الكثري مـن املـستخدمني يـستعينون بالبي               
وحيظـى بأفـضلية شـديدة      . املتعلقة بقاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية ويفترضـون صـحتها         

 استعمال البيانات اليت جتمعها فرادى البلدان كلما أمكن ذلك؛
يف حالة وضـع الوكـاالت الدوليـة تقـديرات علـى الـصعيد القطـري يف غيـاب           )ب( 

 لوب املُستخدم مدعما بالوثائق بشكل كامل؛ بيانات البلد، ينبغي أن يكون األس
ال بد من اإلفصاح عن اآلثار املترتبـة علـى قـصور البيانـات يف قاعـدة بيانـات                    )ج( 

األهداف اإلمنائية لأللفية وتسليط الـضوء عليهـا يف مقدمـة التقـارير املرحليـة املقبلـة عـن حتقيـق                     
 . األهداف اإلمنائية لأللفية ويف موجزها

إىل حد كبري مستوى أداء الوكاالت الدولية يف توفري املعلومات عن البيانـات             يتفاوت   - ٢٤
حيث يقوم بعـضها بتقـدمي إحـصاءات قيمـة بينمـا لـدى الـبعض اآلخـر خطـط حمـددة لتحـسني                      

ويـزداد الوضـع سـوءا يف حالـة الوكـاالت ذات النـشاط              . تقدمه من معلومات عـن البيانـات       ما
ديد من املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة اسـتبيانات للتحقـق مـن             وجيري الع . اإلحصائي غري املطور  

وينبغـي أن   . رضا العمالء كوسيلة روتينية الستطالع اآلراء عـن نوعيـة اخلـدمات الـيت تقـدمها               
تعتمــد شــعبة اإلحــصاءات إجــراءات شــبيهة الســتطالع اآلراء عــن قاعــدة بيانــات األهــداف      

 . عن البياناتاإلمنائية لأللفية، خاصة فيما يتعلق باملعلومات
 

 كبريةتعديالت أدخلت عليها األرقام املُقدرة أو اليت  - زاي 
إن ما يثري قلق العديد من البلدان بشكل خاص هو حجم البيانات اليت أدخلـت عليهـا        - ٢٥

 للجنـــة ٣٦وقـــد طرحـــت هـــذه املـــسألة يف الـــدورة  . تعـــديالت كـــبرية أو البيانـــات املقـــدرة 
.  أدىل ممثل جنـوب أفريقيـا ببيـان أبـرز فيـه قلـق بلـده إزاء ذلـك                   اإلحصائية باألمم املتحدة حني   

 . وقد تكرر طرح الكثري من البلدان هلذه املسألة يف مؤمترات دولية
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 : ويرد فيما يلي مثاالن يوضحان طبيعة هذه املشكلة - ٢٦
الـوارد  ) املتعلق بقـاطين األحيـاء الفقـرية       (٣٢بالنسبة لفنلندا، يبلغ املؤشر رقم       )أ( 

 يف املائة، وهي نـسبة تفـوق بكـثري احلالـة            ٥,٦ قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية نسبة        يف
وقــد قــام اجلهــاز اإلحــصائي الفنلنــدي بــالتحقيق يف مــصادر هــذا الــرقم  . الفعليــة يف هــذا البلــد

وتوصــل إىل أنــه رقــم مقــدر يــستند إىل تقــديرات تتعلــق بأوروبــا بأســرها، مبــا يف ذلــك بلــدان   
 ض فيها إىل حد كبري الناتج احمللي اإلمجايل للفرد عما هو عليه يف فنلندا؛ ينخف

بالنسبة جلنوب أفريقيا، قدر اجلهاز اإلحـصائي جلنـوب أفريقيـا معـدل انتـشار                )ب( 
وقد اسـتند   . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ١٥,٦اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بنسبة بلغت        

وجـاء الـرقم    . ة اشـترك فيهـا أخـصائيون دميوغرافيـون خـارجيون          يف تقديراته إىل دراسـة موسـع      
ويعتقـد  .  يف املائـة   ٦,٥املقابل لذلك، الصادر عن الوكاالت الدولية، يفوق هذه النـسبة بنحـو             

اجلهاز اإلحصائي جلنوب أفريقيا أنه ال توجد أدلـة قاطعـة تـشري إىل ضـرورة تنقـيح التقـديرات                    
 . اليت أصدرها

 . كان التفاوت بني التقديرات الوطنية والدولية حمل نقاش عامويف املثال الثاين، 
ــان، ال تكــون أســباب التفــاوت يف البيانــات بالقــدر الكــايف مــن      - ٢٧ ويف كــثري مــن األحي

وأفضل وسـيلة لتنـاول ذلـك هـو إضـافة شـروح إىل       . ومثة حاجة للتصدي هلذه احلالة   . الشفافية
ع ذلك، تظل مطروحة مسألة ما إذا كان ينبغـي          وم. املؤشرات مدعومة مبعلومات عن البيانات    

فالبيانات املقدرة ال تساعد يف التحليـل علـى الـصعيد           . تقدير البيانات إىل احلد املعمول به اآلن      
وإذا ما كان الغرض هو رصد التقدم احملرز على الصعيدين العاملي واإلقليمـي باملقارنـة               . الوطين

لة هـو وجـود عـدد كـاف مـن العينـات املمثلـة للبلـدان،                 باألهداف اإلمنائية لأللفية، فلـب املـسأ      
ــد   ال ــات عــن كــل بل ــن       . بيان ــد م ــوافر املزي ــا ت ــع أكــرب إذا م ــيالت ذات نف وميكــن إجــراء حتل

املعلومــات املوثــوق بــصحتها عــن عــدد أقــل مــن البلــدان، وذلــك عوضــا عــن تقــدير بيانــات       
جيـري تقـدير أيـة بيانـات        ويوصي فريق أصدقاء الرئيس بـأال       . باستخدام أساليب مشكوك فيها   

علـى الــصعيد القطــري إال إذا كانـت املنهجيــة املــستخدمة قــد استعرضـت واعتمــدت مــن قبــل    
 . فريق دويل من اخلرباء

 
 اللجان اإلقليمية - حاء 

يستلزم تنفيذ برامج عاملية واسعة النطاق حتقيق املشاركة علـى الـصعيد اإلقليمـي حـىت                 - ٢٨
ا أن أغلب املنـاطق تـشهد جتانـسا أكـرب بـني البلـدان علـى الـصعيد                ومب. ميكن إدارة هذه الربامج   

اإلقليمي، أو على األقل علـى الـصعيد دون اإلقليمـي، ميكـن إذن وضـع األنـشطة حبيـث تالئـم                      
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وكان للجان اإلقليمية واألجهـزة دون اإلقليميـة املرتبطـة ـا دور حمـوري               . يف اإلقليم الظروف  
. فقد استضافت حلقات دراسية وحلقـات عمـل واجتماعـات         . تارخيي يف تنفيذ الربامج العاملية    

وقــد مت . كمــا وضــعت بــرامج تدريبيــة وســاعدت يف إعــداد مبــادئ توجيهيــة خاصــة باألقــاليم 
إضـافة  . ذلك بإرشاد من بلدان األقاليم، ال سيما فيما يتعلـق بتحديـد احتياجاـا األكثـر أمهيـة                 

 الـــسعي إىل حتـــسني مـــدى موثوقيـــة إىل ذلـــك، شـــرعت العديـــد مـــن املنظمـــات اإلقليميـــة يف
بيد أن هناك اجتـاه حنـو اتـسام األنـشطة اإلحـصائية للجـان اإلقليميـة                 . املؤشرات داخل أقاليمها  

 املعقـودة يف    ٣٣ويف دورة اللجنـة اإلحـصائية       . بالضعف فيما عـدا اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا         
. ات يف العديـد مـن األقـاليم       ، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تناقص أمهيـة اإلحـصاء          ٢٠٠٢عام  

وهـذه التطـورات ال تـساعد التنـسيق         . ومن سوء احلـظ أن احلـال قـد تـردى منـذ ذلـك الوقـت                
املطلــوب للجهــود مــن أجــل دعــم األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى الــصعد العامليــة واإلقليميــة     

 املزيـد مـن     وقد ذكر أحد أعضاء فريق أصدقاء الرئيس أنه من العسري احلـصول علـى             . والوطنية
الدعم لألنشطة اإلحصائية من احلكومـات يف حـني تراجعـت يف جهـود اسـتقطاب الـدعم مـن                    

 .أجل تطوير اإلحصاءات على الصعيد اإلقليمي
 

 املستشارون لدى أجهزة اختاذ القرار - طاء 
الواقع أن أجهزة صنع القرار يف األمم املتحدة مل تنظر باجلد الكايف إىل أوجه القـصور                 - ٢٩
فالقرارات املتعلقـة بأنـشطة إحـصائية دوليـة مقبلـة تتـأثر             . ليت كشف عنها اخلرباء اإلحصائيون    ا

بالتوصيات اليت يبديها مستشارون كثريا ما ال يعون متاما أمهية توافر معلومـات وقائعيـة الختـاذ                 
ومن املؤسف أن أوجه القصور يف اإلحصاءات مل حتظ بأي ذكـر يف             . القرارات على حنو فعال   

 رغــم أن عــددا مــن ٢٠٠٥متر قمــة األمــم املتحــدة املعــين باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام   مــؤ
 . مديري املكاتب اإلحصائية الوطنية قدموا إحاطات متميزة

وســوف يواصــل املستــشارون تأديــة دور هــام لــدى األجهــزة الدوليــة الختــاذ القــرار،     - ٣٠
ني حـىت ميكـن أن يـسامهوا يف حتـسني أنـشطة          وينبغي حتسني سبل االتصال ؤالء الوسطاء اهلام      
 . الترويج للتطوير اإلحصائي لدى األجهزة الدولية 

فـبعض املنظمـات يـرى      . وفيما يتعلق بفرادى املنظمات الدولية، ختـتلط رمـوز الرسـالة           - ٣١
ــة قــصوى وكــرس بالفعــل جهــودا كــبرية هلــذا التطــوير اقترنــت        أن التطــوير اإلحــصائي أولوي

بيـد أن هنـاك منظمـات أخـرى         . من قبل مديري هذه املنظمات بالتقـدم احملـرز        باهتمام حقيقي   
ويف غيــاب . يبــدو جليــا أــا تــرى أن اإلحــصاءات املوثــوق ــا أولويــة توضــع يف ذيــل القائمــة 

املعلومات اإلحصائية املوثوق ـا، يتجـه اختـاذ القـرار إىل االسـتناد إىل جهـود الـدعوة وحقـائق             
 .غري موثوق يف صحتها
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 أوجه القصور يف قاعدة البيانات املستخدمة يف إعداد تقرير شعبة اإلحصاءات - ابعار 
بعض بــالتحليــل الــذي أجرتــه الــشعبة اإلحــصائية  اتــسم ســابقا فقــد ذكــره مثلمــا ورد  - ٣٢

ــه أفــضل مــا أمكــن إجنــازه يف    أوجــه القــصور  ــالرغم مــن أن والغــرض . الوقــت املتــاححــدود ب
فيـد  املالتحليل وقد يكون    اليت يسفر عنها    خيص النتائج الرئيسية    الرئيسي من هذا التقرير هو تل     

 .رئيسية إزاء حمدوديتهشواغلنا الأيضا تلخيص 
أوضـحت  القطري  ستوى  املختارة على امل  دراسات  الاهتمامنا األول يف أن     جمال  يتمثل   - ٣٣

ق تـوفر البيانـات     أن قاعدة البيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة ال تعكـس علـى حنـو دقيـ                
 .)انظر املرفقات األول إىل الثالث لالطالع على تفاصيل حمددة(على املستوى القطري 

فيمــا يتعلــق بالتقــديرات القطريــة كــان مــستحيال اهتمامنــا الثــاين هــو أنــه جمــال وكــان  - ٣٤
املعدلــة بــشكل (واألخــرى  )املعدلــة بــشكل طفيــف(املعدلــة التمييــز بــني تقــديرات املؤشــرات  

وحنن ندرك أن بعض التعـديالت قـد تكـون ضـرورية لكفالـة القابليـة للمقارنـة الدوليـة                    . )كبري
أن هنـاك قلـق     ذلـك   يعـين   املستوى القطري بشكل كبري فقـد       على  بيانات  الولكن إذا مت تعديل     

ومــن وجهــة النظــر القطريــة ميكــن أن تفــضي      . القــدرات والتطــور املنــهجي ومــا شــابه    إزاء 
وقـد تـؤدي    . الثقة يف األرقـام الـيت تقـدمها املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة              اناالختالفات إىل فقد  

 . أيضا إىل فقدان الثقة يف العمل اإلحصائي الذي تقوم فيه الوكالة الدولية
اهتمامنا الثالث على أن اجلـداول ال متيـز بـني املؤشـرات الـيت تـستند إىل                  جمال  وانصب   - ٣٥

وتلــك الــيت ) رمبــا مبــساعدة متويليــة(ائية الوطنيــة دراســات استقــصائية أجرــا املكاتــب اإلحــص 
ويف احلالـة األخـرية قـد ال تتـوفر للبلـدان القـدرات اإلحـصائية الـيت                  . أجرا الوكـاالت الدوليـة    

 ).قطرية(بيانات ضمنيا بأا يشار إليها 
الـــيت اهتمامنـــا الرابـــع يتمثـــل يف اســـتحالة التمييـــز بدقـــة بـــني احلـــاالت  جمـــال وكـــان  - ٣٦

ال تكــون املؤشــرات ذات صــلة بــسبب  و ) ب(بيانــات قطريــة للمؤشــرات  فيهــا تتــوفر  ال )أ(
هــذا التمييــز قامــت الــشعبة اإلحــصائية بوضــع طريقــة  ولتوضــيح . لبلــد معــنياخلاصــة الــسياسة 

إذا كانــت الوكالــة الدوليــة تعتــرب الــسياسة القطريــة ذات صــلة بعملــها  مــا حــسابية تقــوم علــى 
ومـن الواضـح    . ذلك، تعترب البيانـات غـري منطبقـة       خبالف   األمر   وإذا كان . اإلحصائي أو عدمه  

يف أكثــر هــذه املعلومــات علــى حنــو مباشــر  مجــع أن هــذه التجزئــة تتــسم بالــضعف وقــد تقــرر  
 .املستقبل
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 البيانات الفوقية -خامسا  
ويف قاعـدة البيانـات لألهـداف اإلمنائيـة         . فوقيـة مهمـة كـبرية ومعقـدة       البيانات  الوضع   - ٣٧
يف اـاالت الـيت حققـت جناحـا كـامال وكـذلك       اخلـربة  بعـض   اكتـساب   تتمثل يف   ية مزية   لأللف

وينبغــي أن ينظــر إىل حتــديث قاعــدة البيانــات . اــاالت الــيت حققــت جناحــا دون ذلــك بكــثري 
اعتبـار  كمـا ينبغـي     . بوصفه مهمة كـبرية إلدارة املـشاريع مـع تـوفر الترتيبـات اإلداريـة املالئمـة                

ئية اهليئة الرائدة يف هذا العمل ولكن يتعني عليها أن تدرس بعنايـة إشـراك فريـق                 الشعبة اإلحصا 
 . استشاري دويل لتقدمي املساعدة هلا

بيانا مالئمـا ملكونـات     ويتعني إعداد البيانات الفوقية وفقا إلطار عمل متفق عليه يقدم            - ٣٨
 : وميكن أن يستند إطار العمل إىل اهليكل التايل. هذه البيانات

تتـوفر  لـدعم البحـوث املتعلقـة بتـوفر البيانـات و     : املتعلقـة باالكتـشاف   البيانات الفوقيـة     • 
 ثل مبادرة دبلن للبيانات الفوقيةاملعايري بالفعل م

بـصالحيتها  لتمكني مستخدمي البيانـات مـن احلكـم         : املتعلقة بالنوعية البيانات الفوقية    • 
نقـاط  الليت مت ـا وضـع كـل واحـدة مـن       الكيفية ا بيان  العناصر الرئيسية   ومن  . للغرض

 اإلحصائية
وتتـوفر معـايري    . لفهـم احملتـوى واملفـاهيم والتعريفـات       : املعىناملتعلقـة بـ   البيانات الفوقيـة     • 

 .لتوحيد املقاييساملنظمة الدولية 
 .وثيقةكتسبة من النظام احلايل ذات صلة وتعترب اخلربة امل

ــؤخرا لت    - ٣٩ ــا م ــيت مت اختاذه ــدة     اخلطــوات ال ــة وقاع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــع األه ــيح موق نق
مبـادرة  وهـذه  ). ، املرفـق الثالـث  E/CN.2006/14(البيانات ونشرها يف تقرير الشعبة اإلحـصائية   

إال أننا نقترح أن يلتمس الفريق املعين جبمع البيانات احلـصول           . حتظى بدعمنا التام  للغاية  مهمة  
أصــدقاء ورمبــا تكــون مكاتــب . ي يف هــذا االجتــاهالعمــالء قبــل املــضتعقيبــات علــى املزيــد مــن 

وللعديد من أعضاء الفريق خربة يف استكـشاف البيانـات     . التعقيباتمصدرا جيدا هلذه    الرئيس  
 .الفوقية نتيجة هلذه املمارسة

ويتـسم ذلـك بأمهيـة      . تربز احلاجة أيـضا لـنظم ووثـائق لـدعم عناصـر البيانـات الفوقيـة                - ٤٠
 . متطور لوضع البيانات الفوقية وختزينهاخاصة عند استخدام منوذج

كما ينبغي أن تكون هنـاك آليـة        . يتعني حتديث النظام املقترح ملواكبة الظروف املتغرية       - ٤١
وتكــون التعقيبــات مهمــة بــصفة خاصــة يف احلــاالت الــيت تنطــوي فيهــا  . لالســتعراض والرصــد

 .البيانات الفوقية على عيوب كبرية
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 مامالطريق إىل األ -سادسا  
تتمثل إحدى املشاكل الرئيـسية يف انعـدام الـوعي يف أوسـاط العديـد مـن املـستخدمني                    - ٤٢
أمهية إصالح هـذه العيـوب      بقاعدة البيانات لألهداف اإلمنائية لأللفية و     أوجه القصور يف    جم  حب

ــسياس      ــال لل ــل فع ــراء حتلي ــن أجــل إج ــال وجــرى . اتم ــر   إغف ــيت وردت يف تقري ــارات ال للعب
 :كبريا ومل جتد اهتماما ٢٠٠٥ئية لأللفية يف عام األهداف اإلمنا

إن عــرض أرقــام جتميعيــة جلميــع املنــاطق يغفــل حقيقــة أخــرى وهــي انعــدام  ”  
االجتاهـات الوطنيـة واإلبـالغ    لتأكيـد  البيانات املالئمة يف كثري مـن أحنـاء العـامل النـامي       

 .“تنفيذ السياسات اإلمنائيةلرصد الو
الفقـرة التاليـة أن اتمـع اإلحـصائي الـدويل           يفهـم مـن      هظـرا ألنـ   وهو ما ال يدعو لالستغراب ن     

 :اذااملشكلة يواجه 
وهـو يـدعم اجلهـود الراميـة     ) النـواقص اتمع اإلحصائي الدويل هـذه     يدرك  ”  

 .“إىل حتسني إصدار بيانات على الصعيد الوطين
املكاتـب اإلحـصائية    بالرغم من اإلحاطات اليت قدمها العديـد مـن          أنه  أيضا  ومن املهم    - ٤٣

مالئمــة  االســتنتاجات املــضللة احملتملــة النامجــة مــن االعتمــاد علــى معلومــات غــري فــإن الوطنيــة 
 . ٢٠٠٥يف القمة العاملية لعام يرد ذكرها بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية مل 

ى حنـو   لكي يفهم اتمع الدويل والدول األعضاء ومستشاروها عل       أيضا  حاجة  وهناك   - ٤٤
. ة لأللفيـــة وآثارهـــا احملتملـــةاخلطـــرية يف مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــأوجـــه القـــصور أفـــضل 
وقـد  . جهود أفضل إلصـالح احلالـة     أن تبذل فيها    اليت ميكن   ااالت  أيضا  ينبغي أن نفهم     كما

بـصياغة قـرار    أصدقاء الرئيس   وصي  يميكن حتقيق ذلك بصدور قرار من اللجنة اإلحصائية وأن          
ضرورة حتـسني احلـوار بدرجـة كـبرية       بـ ويرتبط بذلك   . ظر فيه دورا السابعة والثالثون    لكي تن 

 .األهداف اإلمنائية لأللفيةذات الصلة بعلومات املبني مستخدمي ومنتجي 
تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات لتحــسني مؤشــرات األهــداف يف الفعــل العمــل بلقــد بــدأ  - ٤٥

 . لإلحصاءات اليت يؤيدها الفريقشة عمل مراكاإلمنائية لأللفية ومت حتديدها يف خط
 : واملبادرات اليت نرى أا مهمة للغاية هي - ٤٦

 لتعدادات السكانيةمن ا ٢٠١٠جولة عام  • 
ــدان    •  ــدمي املــساعدة إىل البل ــتراتيجيات لوضــع اإلحــصاءات القوميــة    يف إعــداد تق االس

 ت ذااواحلصول على الدعم من أجل هذه االستراجتيات من احلكوما
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ألسـرة املعيـشية لتبـادل املعـارف        للدراسـات االستقـصائية ل    تنمية قدرة الشبكة الدوليـة       • 
 بني البلدان

 زيادة التمويل لبناء القدرات اإلحصائية • 
 .كبرية تعزيز القدرات اإلحصائية بدرجة وسوف تفضي هذه املبادرات عند جناحها إىل

 مؤشـرات حمـددة خاصـة إذا اتـضح أن هنالـك             دراسةبعض الشيء على    يتعني التركيز    - ٤٧
وقــد تــوفر دراســات أجرــا بعــض اللجــان اإلقليميــة عــن قــدرة البلــدان علــى تقــدمي   . مــشاكل

بيانات مأمونة عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية كاللجنة االقتصادية ألوروبا علـى سـبيل              
وميكـن مناقـشة ذلـك    . وهاوسوف نشجع اللجان اإلقليمية األخرى علـى أن حتـذو حـذ     . املثال

بــني الوكــاالت الســتخدامها كجــزء مــن عمليــة  البيئــي املــشترك يف مــداوالت فريــق التنــسيق  
 . حتديد أفضل السبل إىل األمام بالنسبة ملؤشرات حمددة

وأحد هـذه الـربامج     . لتحديث جمموعة املؤشرات  املنفذة  وحنن ندرك املبادرات اخلاصة      - ٤٨
و األمية التابع لليونسكو ويـشمل الربنـامج أيـضا دراسـة استقـصائية            هو برنامج تقييم ورصد حم    

وينبغـي تـشجيع    . يقوم بوضـعها معهـد اإلحـصاءات التـابع لليونـسكو لتقيـيم مـستويات األميـة                
ذا ــهــذا النــوع مــن املبــادرات ولكــن ال يوجــد وعــي كــاف يف املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة   

وباإلضـافة  .  حتـسني مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          الربنامج وغريه من الربامج الرامية إىل     
يوثـق  ونقتـرح أن    . ن مدى املشاركة القطرية يف وضع هـذه الـربامج         مإىل ذلك فلسنا متأكدين     

كمـا  . الـربامج الدوليـة لتحـسني املؤشـرات    قائمـة  املشترك بني الوكاالت البيئي برنامج التنسيق  
ترغـب يف االشـتراك بـه يف        الـذي   دان عـن املـدى      نقترح أيضا إجراء بعـض املـشاورات مـع البلـ          

ــة   ــابع ألصــدقاء وميكــن أن يــشكل الفريــق  . هــذه الــربامج ودور املكاتــب اإلحــصائية الوطني الت
 .الغرض إذا مدت واليته اهليئة املالئمة هلذاالرئيس 

ــالغ         - ٤٩ ــى نظــام إب ــشترك بــني الوكــاالت عل ــسيق امل ــق التن ــق فري ــأن يواف ــوة ب نوصــي بق
ويـتعني أن تأخـذ   . ني معايري اإلبالغ مـن جانـب الـدول إىل الوكـاالت الدوليـة     مستكمل لتحس 

الرتيـاح مالحظـة أن فريـق     إىل ا  وممـا يـدعو   . الشعبة اإلحصائية املبادرة يف وضـع نظـام اإلبـالغ         
 ٢٠٠٥أكتـوبر  /التنسيق املشترك بني الوكاالت قد وافق يف اجتماعـه املعقـود يف تـشرين األول           

ويبــدو أن االتــصاالت بــني الوكــاالت الدوليــة والبلــدان  . هــذا االجتــاهعلــى اختــاذ خطــوات يف 
 .وفيما بني البلدان تشكل مصدر قلق كبري

كمـا ينبغـي أن تأخـذ الـشعبة      . وحنث بقوة أيـضا علـى حتـسني نوعيـة البيانـات الفوقيـة              - ٥٠
نظم الـــذه البيانـــات مبـــا يف ذلـــك هلـــعـــايري املوضـــع إطـــار العمـــل ولاإلحـــصائية زمـــام املبـــادرة 

كما يـتعني أن تـوفر الـشعبة التـدريب الـالزم      . احلصول على البياناتمن أجل ربوتوكوالت  الو
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. الوكـاالت الدوليـة   احملتمـل مـن طـرف       تعـاون   الهذه املهمة واليت لن تتيـسر دون        إجناز  لضمان  
مالحظـة أن العديـد مـن الوكـاالت الدوليـة يقـوم باختـاذ خطـوات              مـن   الرتيـاح   لومع ما يدعو    

تحسني البيانات الفوقية ولدعم مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة فـإن الـبعض منـها                متعمدة ل 
ولذا ينبغي ممارسة بعـض الـضغط علـى هـذه الوكـاالت الدوليـة لـضمان رفـع                   . ال يزال متخلفا  

 .املعايري املعروفةمستوى مستوى بياناا الفوقية إىل 
فريـق التنـسيق املـشترك بـني الوكـاالت        من املبادرات اجلارية اليت يـدعمها       عدد  هنالك   - ٥١

وحنـن نـدعم هـذه      . لتحسني قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية تـديرها الـشعبة اإلحـصائية           
. ملؤشرات والبيانات الفوقيـة الداعمـة علـى الـسواء         اواملعيار الرئيسي هو دقة حمتوى      . املبادرات

فوجئنـا لعـدم    دون املـستوى املرغـوب فقـد         ووبالرغم من أن توفر املؤشرات املتعلقة بالبلدان ه       
املتاحـة بالفعـل علـى      علـى البيانـات     قاعدة البيانات املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           اشتمال  

ه احلادثـــة قبـــل وضـــع عمليـــات  ويـــتعني تـــوفر فهـــم أفـــضل لوقـــوع هـــذ . املـــستوى القطـــري
 .احلالة لتحسني

هــو اللجنـة اإلحـصائية   رة األخــرية يف وكـان أحـد املواضـيع الــذي أثـار جـدال يف الـدو       - ٥٢
 قــد ٨بــالرغم مــن أن العديــد مــن املؤشــرات املرتبطــة باهلــدف . ٨املؤشــرات املرتبطــة باهلــدف 

على سـبيل املثـال   (اكتملت متاما فإن توفر البيانات ومسائل القياس املتعلقة بعدد من املؤشرات    
ليـست  و. ال تعتـرب قـضايا إحـصائية أصـال     )واملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة   املايل  التعريفات والدعم   

ويقتـرح الفريـق أن   .  املكان املالئم ملناقـشة هـذه املـسائل     ،تقين وليس سياسي  أي حمفل   دورات  
 . يركز الس على حتسني هذه املؤشرات اليت تتوفر له بشأا خربة فنية فعلية

 
 تعليقات ختامية -سابعا  

لـدعم املؤشـرات،   املتاحـة   دولية وحتسن البيانات    ورغم حتسن التعاون بني الوكاالت ال      - ٥٣
فإن نوعية البيانات وتوافرها ليسا بعد كافيني لرصد التقدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                  

أوجـه   ملا نعتربه قـصورا فادحـا يف إدراك   يساورنا القلق بوجه خاصو. لأللفية على حنو موثوق   
فهـذا الـوعي   . يها الرئيـسيني ملة لأللفية من قبـل مـستع  قاعدة بيانات األهداف اإلمنائيالنقص يف   

تقـدير  مـن دوـا      لـن يكـون بوسـعنا        للتوصل إىل حلول ناجعـة، الـيت      شرط أساسي ال غىن عنه      
 .التقدم احملرز، أو عدمه، باجتاه حتقيق هذه األهداف

واو  - صوص يف اجلـزء ثالثـا  اخل  علىوقد اقترحنا بعض السبل للمضي إىل األمام، ترد   - ٥٤
أعاله، وهكذا فإننا نقتـرح أن تنـاقش اللجنـة اإلحـصائية هـذه األفكـار خـالل دورـا الـسابعة                      

 .٢٠٠٦مارس /والثالثني اليت ستنعقد يف آذار
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 التوصيات -ثامنا  
 البلـدان ومستـشاريها علـى حنـو         فـرادى من الضروري أن يـدرك اتمـع الـدويل و          - ٥٥

 يوعيها، يوصـ  إذكاء  ومن أجل   . إلمنائية لأللفية األهداف ا يف   اخلطرية   أوجه النقص أفضل  
 الـسابعة والـثالثني   ـا للجنـة اإلحـصائية خـالل دور   انظـر فيـه   تبصياغة قـرار ل  هذه اجلهات   

 ).٤٤ إىل ٤٢انظر الفقرات من (
 عدد من املبادرات لتحسني مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف خطة           مت وضع و - ٥٦

 بتقـدمي دعـم دويل ووطـين مـن أجـل تنفيـذها بنجـاح                ونوصي. عمل مراكش لإلحصاءات  
 ).٤٥الفقرة (

ن، بــل وحــىت داخــل  اوبــسبب مــشاكل االتــصال بــني الوكــاالت الدوليــة والبلــد    - ٥٧
ن قاعدة بيانـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ال تعكـس بدقـة مـدى تـوافر                وألالبلدان ذاا،   

مـن  الـشعبة اإلحـصائية     بقيـادة   وظيفـي   البيانات الوطنية، فإننا نوصي بإجراء عمليـة حتليـل          
الالزمة مجع البيانات حتسني وتطوير االستراتيجيات الرامية إىل تصميم ملساعدة على أجل ا

 ).٥١ و ٤٩ و ٢٢ و ٢١انظر الفقرات (قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية ل
لفيـة رديئـة للغايـة    والبيانات الفوقية اليت تدعم قاعدة بيانات األهداف اإلمنائيـة لأل        - ٥٨

مـن أجـل اسـتمرار مبـادرة        قـوي   ولـذا فإننـا نوصـي بتـوفري دعـم           . هقبولـ على حنو ال ميكـن      
الوكالة الدولية وفريق اخلـرباء، الـيت تقودهـا الـشعبة اإلحـصائية، الراميـة إىل زيـادة تـوافر                    

ــدعم قاعــدة بيانــات األهــداف اإلمنائيــ    ــة الــيت ت ــها البيانــات الفوقي ــة ونوعيت انظــر (ة لأللفي
 ).٥١ الفقرة
وينبغي حتديد الـربامج    .  دون غريها  بعض املؤشرات فيما يتعلق ب  ومثة مشاكل أكثر     - ٥٩

وينبغي استشارة البلدان، أو جمموعة ممثِّلة للبلدان على .  اهلادفة إىل حتسني هذه املؤشرات
 ).٤٨ و ٤٧انظر الفقرتني (األقل، عن طبيعة هذه الربامج 

لــذا فإننــا . معظــم البلــداناملــشاغل لــدى ملخصــصة أحــد أهــم وتــشكل البيانــات ا - ٦٠
نوصي بعـدم ختـصيص البيانـات علـى الـصعيد القطـري مـا مل يـستعرض فريـق خـرباء دويل                       

٢٧انظر الفقرة (ها املنهجية املعتمدة ويقر.( 
ــي  - ٦١ ــالء      وينبغ ــدى رضــا العم ــة م ــصائية ملعرف ــن أجــل  األخــذ بالدراســات االستق م

ــة البيانـــات احلـــصول علـــى ردود فعـــل  ــة بـــشأن نوعيـ ــة  منتظمـ ــر ( والبيانـــات الفوقيـ انظـ
 ).٢٤ الفقرة
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 املرفق األول
وجزة الســتعراض بيانــات فنلنــدا يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات  املــنتــائج ال  

 األهداف اإلمنائية لأللفية
 

 تعليقات عامة  
منائيـة  قاعدة بيانات مؤشرات األهـداف اإل السلسلة يف   من السهل دائما معرفة       يكن مل • 

وإضـافة  .  يف اجلداول اليت أعدا الـشعبة اإلحـصائية         املؤشرات ملختلفلأللفية املطابقة   
ــسبة   ــك، وبالن ــات اخلــارجي لمــستعمل للإىل ذل ، ميكــن أن يكــون العــدد  قاعــدة البيان

سلــسلة وقــد يكــون مــن الــصعب معرفــة مــا هــي  . ســببا لاللتبــاسللسلــسالت الكــبري 
ــة احل  ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــةاألهـ ــرض   . قيقيـ ــوجز تعـ ــذا املـ ــىت يف هـ ــسلة  ٦١فحـ سلـ

 .مؤشرات
 .)ال ينطبق على النص العريب( • 

 
 موجز حتليل دقة البيانات ومصدر البيانات  

ومثــة .  يف اجلــدول الثــاين)بيانــات قطريــةأي  (“ب ق ”حتمــل الرمــز مؤشــرا ٢٥مثــة  • 
املؤشـرات  تـشمل  و).  يف املائـة  ٢٨أي  ( منها   ٧أو بيانات ناقصة يف     /أخطاء جسيمة و  

عـدالت وفيـات الرضـع ومعـدالت        املؤشـرات املتعلقـة مب    ناقـصة   /اليت ا بيانـات خاطئـة     
واضــح، وينبغــي فإنــه ) أي داء الــسل(ب  ٢٣أمــا تعريــف املؤشــر . االلتحــاق بــالتعليم

 ١٣طريقـــة أخـــرى لتعريـــف املؤشـــر  ومـــن املفـــضل إجيـــاد . حتديـــد نـــوع داء الـــسل
وينبغـــي ): تقـــل أعمــارهم عــن مخــس ســنوات    معــدل وفيــات األطفــال الــذين      أي(

بعبــارة “ األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن مخــس ســنوات ”االستعاضــة عــن عبــارة 
 يومــا ٢٨تتــراوح أعمــارهم بــني ”أو “ تتــراوح أعمــارهم بــني ســنة وأربــع ســنوات”

 .“وأربع سنوات
. لثـاين  يف اجلـدول ا )لـة بيانات قطريـة معد أي  (“ب ق م ”حتمل الرمز مؤشرا   ١٣مثة   • 

أي معـدل وفيـات األمهـات       (وتوجد يف اثنني منها على األقل أخطاء وبيانـات ناقـصة            
 ٣ة للبيانــات اخلاصــة باملؤشــر   وكــذلك بالنــسب ). ومعــدل الوفــاة بــسبب داء الــسل   

بــــدال مــــن  “ب ق”ينبغــــي بياــــا بوصــــفها الرمــــز ) الــــسكانأفقــــر نــــصيب  أي(
. أي جدوى يف فنلنـدا    “ ب ق م  ”اللذين رمزمها   وليس ملؤشري املالريا    . “م ق ب”

أو برمـز أنـسب لعـدم       (“ ال ينطبـق  ”بعبـارة    “ب ق م  ”وينبغي االستعاضة عن الرمـز      
 ). جدوى البيانات
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وكلـها  . يف اجلـدول الثـاين    ) قدرا وكاالت دوليـة   أي   (“م” ها مؤشرات رمز  ٣ومثة   • 
ــة فنلنــدا  اعدة نــسبة الــوالدات الــيت تــتم مبــس   (١٧ولــيس املؤشــران . صــحيحة يف حال
وينبغــي بيــان . ذوي صــلة بفنلنــدا...) “األكــواخ” (٣٢و ) مــوظفني صــحيني مهــرة

 .“ب ق م”فها بوص) أي احلواسيب الشخصية(أ  ٤٨املؤشر 
لكـن  . يف اجلدول الثـاين   ) أي ال توجد بيانات قطرية    (“ . ”ها مؤشرا هلا رمز   ١٣ومثة   • 

 الـشباب بـالقراءة والكتابـة يف    ملعـدل إملـام  بالنـسبة  مثة بيانات متوافرة على سبيل املثـال   
لكــن البيانــات املخصــصة هلــذه الفئــة يف معظــم احلــاالت   ) ١٠ و ٨املؤشــران (فنلنــدا 

أي انتــشار  (٤ بيانــات املؤشــر ينطبــق ذلــك علــىو. ليــست ذات صــلة إطالقــا بفنلنــدا
وبيانــات معظــم املؤشــرات اخلاصــة مبتالزمــة نقــص املناعــة   ...) ظــاهرة نقــص الــوزن 

. س نقــص املناعــة البــشرية ومجيــع املؤشــرات األربعــة اخلاصــة باملالريــا فــريو/املكتــسب
أو رمــز أنــسب لعــدم جــدوى  (“ غــري متــوفرة”هــذه البيانــات الرمــز  إعطــاء وينبغــي 
 ).البيانات

يف احلقيقـة ينبغـي أن يكـون        و. يف اجلدول الثـاين   “ ال ينطبق  ”ها مؤشرات رمز  ٧مثة  و • 
 ). انظر املادة السابقة(لى األقل عرمزا  ١٥عدد املؤشرات غري ذات الصلة 

فيهـا  مـصادر املعلومـات أو املنهجيـة املـستخدمة          تكـون   ومثة أيضا بعض احلـاالت الـيت         • 
أي نـسبة الـسكان      (٢٩املؤشـر   فـإن   وعلـى سـبيل املثـال       . معروفة مبـا فيـه الكفايـة      غري  

ن يف أي نـسبة الفتيـات مقارنـة بالفتيـا        (٩واملؤشـر   ) الذين يستخدمون الوقود الـصلب    
املتعلقـة باملـصادر    املعلومات  نقص  صعب التحقق منهما بسبب     من ال ) التعليم االبتدائي 

 .أو املنهجية
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 املرفق الثاين
ــائج ال   ــنت ــدا يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات    امل ــات كن وجزة الســتعراض بيان

 األهداف اإلمنائية لأللفية
 

 قاعـدة األمـم املتحـدة    دقـة دى يف ما يلي حملة موجزة عن االستعراض الـذي أجرينـاه ملـ       
 .لبيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف ما يتعلق منها بكندا

اختالفــات خطــرية عــن  “بيانــات قطريــة”الــيت رمزهــا البيانــات يوجــد يف زهــاء ثلــث  • 
فعلـى سـبيل   .  إما يف البيانات احلقيقية أو يف عدد نقـاط البيانـات املتاحـة   حنن،ا  نمصدر

أي معــدل وفيــات األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن   (١٣ر رقــم املؤشــورد املثــال، 
حـني  ؛ يف   ٩ و   ٧بيانات قطرية تتراوح بـني      نقاط  يشمل أربعة   بوصفه  ) مخس سنوات 

كـل  ل ٠,٣ و   ٠,٢وتتـراوح بـني     ) واحـدة لكـل سـنة     (يف احلقيقـة،     نقطة   ١٢لدينا  أنه  
 . نسمة١ ٠٠٠

 قطرية معدلة أن حوايل ثلثهـا خـاطئ         بوصفها بيانات الواردة  البيانات  يتبني أيضا من    و • 
فعلـى سـبيل املثـال،      . هـوامش خطـأ مماثلـة     علـى   ومرة أخرى، مثة أمثلـة      . بشكل خطري 

معـدل   (١٦ثـالث نقـاط بيانـات للمؤشـر رقـم         إىل  قاعدة بيانات األمـم املتحـدة       تشري  
وتوضـح البيانـات   ).  سـنة ١٣(لـدينا بيانـات لكـل سـنة        تتـوفر   بينمـا   ) وفيات األمهات 

ــه املؤشــر   املُد ــة هلــذا املؤشــر أن ــثالث؛ بينمــا املعــدل    ٦خل ــسنوات ال  لكــل ســنة مــن ال
 ٤,٥ و   ٢,٥ات األمـم املتحـدة هـو        الصحيح بالنسبة للسنوات الـثالث يف قاعـدة بيانـ         

ــوايل ٣,٤ و ــى الت ــر ضــمن       .  عل ــذا املؤش ــاذا ورد ه ــن الواضــح مل ــيس م ــبة، ل وباملناس
 .“بيانات قطرية” إىل يف احلقيقةيشري بينما ينبغي أن “ بيانات قطرية معدلة ”

فتـوفر  ،  )ال توجـد بيانـات قطريـة      *.* (بوصفها    الواردة  وبالنسبة حلوايل ربع البيانات      • 
نــسبة النــساء الــاليت  (١٠فعلــى ســبيل املثــال، ورد املؤشــر رقــم . لـدينا بيانــات بالفعــل 

ن كنــدا؛ علــى أنــه ال يــشمل أيــة بيانــات عــ ) جيــدن القــراءة والكتابــة مقارنــة بالرجــال 
احلـصول  لدينا على األقل ثالث تعدادات داخـل هـذه الفتـرة ميكـن              تتوفر  واحلقيقة أنه   

وعـالوة علـى ذلـك، شـاركنا        ). مـستوى دراسـي   أعلى  (بيانات غري مباشرة    منها على   
 عن اإلملام بالقراءة والكتابـة، الـذي ميكـن          ةالدوليالدراسة االستقصائية   يف جولتني من    
 .اشرة منهقياسات مبااحلصول على 

ومـرة أخـرى، فـإن واحـدا      ). قدرا وكاالت دوليـة    (“م” ها مؤشرات رمز  ةومثة ثالث  • 
ــها  ــث(من ــري صــحيح ) أي الثل ــدينا     . غ ــا، ل ــصودة هن ــدة املق ــسنوات العدي ــسبة لل فبالن
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قياســات مباشــرة لعــدد األســر املعيــشية الــيت متتلــك حواســيب يف البيــت، وكــذا عــدد   
 .خدام حواسيب يف مقر العملاألشخاص الذين باستطاعتهم است

ويف عدد من احلاالت، مل نـستطع التحقـق مـن املعلومـات ألن مـصدر املعلومـات غـري                   • 
 .معروف

الـيت مل يكـن بوسـعنا التحقـق فيهـا، وجـدنا فـوارق خطـرية                 احلاالت  وباختصار، ومن    
يقـل   الـيت    يف احلالـة  نـا أشـرنا      وأشدد هنا على عبارة خطرية، ألن      .يف ثلث املدخالت على األقل    

 .املعلومات صحيحةإىل أن عدد الفوارق فيها 
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 املرفق الثالث
استعراض البيانات اخلاصة بكوبا واملكسيك يف قاعدة بيانـات مؤشـرات             

 األهداف اإلمنائية لأللفية
 

 كوبا  
 القطـري بالنـسبة لـستة مؤشـرات، مـع أن قاعـدة           كانت البيانات متاحـة علـى الـصعيد        • 

 . أا مقدرة أو غري متوفرةالبيانات أشارت إىل
 .يفوق العدد املذكوروبالنسبة جلميع املؤشرات تقريبا، كان عدد النقاط  • 
ــر       •  ــوفرة علــى الــصعيد القطــري أكث وبالنــسبة ملؤشــرات كــثرية، كانــت مثــة بيانــات مت

 .أُشري إليه يف قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية مما
“ بيانـات قطريـة معدلـة     ” الـصحيح ينبغي أن يكـون البيـان       ،  وبالنسبة لثمانية مؤشرات   • 

 .“بيانات قطرية”ال 
“ قــدرا وكــاالت دوليــة”ينبغــي أن يكــون البيــان الــصحيح وبالنــسبة ملؤشــر واحــد،  • 

 .“بيانات قطرية” ال
 

 املكسيك  
 القطري بالنـسبة ألربعـة مؤشـرات، مـع أن قاعـدة             كانت البيانات متاحة على الصعيد     • 

 .انات أشارت إىل أا مقدرة أو غري متوفرةالبي
 . يفوق العدد املذكوروبالنسبة جلميع املؤشرات تقريبا، كان عدد النقاط • 
ــون     •  ــي أن يكــ ــد، ينبغــ ــر واحــ ــسبة ملؤشــ ــان وبالنــ ــصحيحالبيــ ــوفرة ” الــ ــري متــ “ غــ

 .“قطرية بيانات” ال
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 املرفق الرابع
 فريق أصدقاء الرئيس املعين باملؤشراتهيئة   

  
 فالدميري سوكولني االحتاد الروسي

 )منظم االجتماعات(دينيس تريوين  أستراليا
 هالغرميور سنوراسن آيسلندا
 لوجيي بيجيريي إيطاليا
 أوتاي - سو لو تايلند

 سونيا جاكسون جامايكا
 بايل ليهوال جنوب أفريقيا

 مكسيمو أغيلريا رييس شيلي
 غريس بِدياكو غانا
  سندسترم-كانِن هيلي ييس فنلندا
 فيليجي. إيفان ب كندا
 أوسكار مديروس كوبا

 خيلربتو كالبيو بيبِس املكسيك
 كاثرين واملان الواليات املتحدة األمريكية

 


