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 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ك (٣البند 

 مؤشرات التنمية: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  

 مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 

 .)أ( التقريـر بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا الـسابعة والـثالثني                   أعد هـذا   
 فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت           ٢٠٠٦ـا يف عـام      اضـطلع   التقرير األعمـال الـيت      بني  وي

حتــسني التغطيــة والــشفافية   : املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف اــاالت التاليــة      
يع املؤشرات كما هي معروضة يف قاعدة البيانات املتعلقـة جبميـع األهـداف              واإلبالغ بشأن مج  

اإلمنائية لأللفية؛ واستعراض املنهجيات املتصلة باملؤشرات املتفق عليها؛ وتنسيق مجـع البيانـات             
على الصعيد العاملي؛ والتحضري للتحليل السنوي للتقدم احملرز حنـو حتقيـق األهـداف وللتقـارير                

علـى التقـدم   إلبـداء تعليقاـا   واللجنـة مـدعوة   . نب التقدم احملققة يف هذا الـشأن     املعدة عن جوا  
 .فريق اخلرباء املعين باملؤشرات وعلى توجهات العمل املقبلةالذي أحرزه 

_________ 
، الفـصل  (E/2006/24) ٤رقـم  ، امللحق ٢٠٠٦ق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      ــالوثائ )أ( 

 . باء- األول
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  مقدمة -أوال  
 أن يقـدم األمـني العـام تقريـرا       ٢٠٠٢منذ أن طلبت اجلمعية العامـة ألول مـرة يف عـام              - ١

هلــا عــن التقــدم احملــرز يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، كانــت جوانــب القــصور يف إتاحــة 
بتقـدمي أرقـام    البيانات القطرية مثار قلـق لـدوائر اإلحـصاء الدوليـة والوكـاالت الدوليـة املكلفـة                  

وطلبــت اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا الــسادسة  . السترشــاد ــا يف التقريــرلوحتليلــها جتميعيــة 
 إعـــداد تقريـــر عـــن قـــدرة البلـــدان علـــى وضـــع ،٢٠٠٥مـــارس / املعقـــودة يف آذار،والـــثالثني

ض وعـر . مؤشرات فردية وعن الطرق اليت ينبغي ا تقدمي البيانات الفوقية إلرفاقها باملؤشرات           
) E/CN.3/2006/15(فريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة التقريــر 

وأحاطـت اللجنـة علمـا      .  يف دورـا الـسابعة والـثالثني       ٢٠٠٦على اللجنـة اإلحـصائية يف عـام         
 وطلبت إىل فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                    ،بالتقرير

أللفية مراعاة التوصيات ذات الصلة اليت أشار ا فريق أصدقاء الرئيس من أجـل املـضي قـدما                  ل
إىل يف حتسني تصنيف املؤشرات املستخدمة يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتقـدمي تقريـر                   

 .للجنة يف هذا الشأن يف دورا الثامنة والثالثنيا

اعتمده الس االقتـصادي واالجتمـاعي    بقرار اقتراحااللجنة اإلحصائية أيضا  قدمت  و - ٢
ــه /متــوزيف  ــدان  ٢٠٠٦يولي ــز القــدرة اإلحــصائية يف البل ــشأن تعزي ــشمل جمموعــة مــن  ،)١( ب  وي

ويقـدم هـذا    . )٢(التوصيات الرامية إىل حتسني التغطية والشفافية واإلبالغ بشأن مجيع املؤشرات         
ن أجل تنفيذ توصـيات فريـق أصـدقاء الـرئيس         التقرير جممال لألعمال اليت قام ا فريق اخلرباء م        

 .٢٠٠٦األنشطة اليت اضطلع ا فريق اخلرباء من أجل جولة إعداد تقارير عام ويبني 
 

 أنشطة فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف               -ثانيا  
 ٢٠٠٦اإلمنائية لأللفية يف عام 

االت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           عقد فريق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـ          - ٣
يف واشــنطن العاصــمة يف االجتمــاع التاســع لفريــق اخلــرباء  وعقــد . ٢٠٠٦اجتمــاعني يف عــام 

 . وكالة وجلنة إقليمية١٦وحضرته . مارس/ آذار٣٠ إىل ٢٧الفترة من 

__________ 
األعمال اليت قام ا فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة لتلبيـة احلاجـة        )١( 

د البيانات للمؤشرات موضحة يف تقرير األمني العام عن بناء القدرة           إىل تنمية القدرات اإلحصائية يف جمال إعدا      
 ).E/CN.3/2007/14(اإلحصائية 

 . بشأن تعزيز القدرة اإلحصائية٢٠٠٦/٦انظر قرار الس االقتصادي واالجتماعي  )٢( 
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دية وبنـــاء علـــى البيانـــات الـــيت قدمتـــها الوكـــاالت، أعـــدت إدارة الـــشؤون االقتـــصا    - ٤
 الـذي أعلـن وكيـل األمـني العـام           )٣(٢٠٠٦واالجتماعية تقرير األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام           

ــه /صــدوره يف متــوز  ــع     ٢٠٠٦يولي ــذي دار يف اجلــزء الرفي ــسياسي ال ــه النقــاش ال ، واسترشــد ب
يوليــه ويف اجلمعيــة العامــة يف   /املــستوى مــن دورة الــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف متــوز     

  .تعاد طباعته حالياوقوبل التقرير حبفاوة بالغة و. ٢٠٠٦رب سبتم/أيلول

وجرى أيضا عرض تقييم للتقدم احملرز بناء على األرقام التجميعيـة اإلقليميـة يف شـكل                - ٥
. “٢٠٠٦ يف عـام خريطة بيانية للتقدم احملـرز     : األهداف اإلمنائية لأللفية  ”خريطة بيانية بعنوان    

شري إىل املناطق اإلقليميـة     تباأللوان تقييما للتوجهات اإلقليمية و    زة  تعرض اخلريطة البيانية املرم   و
 ميـسرة يف  يوهـ . الـصحيح لبلـوغ األهـداف   الطريق ودون اإلقليمية اليت تسري أو ال تسري على       

 .التوزيع على نطاق واسعأسلوا ويقصد ا 

ريــر األمــني وأعــدت الــشعبة اإلحــصائية أيــضا بيانــات وحتلــيالت لالسترشــاد ــا يف تق  - ٦
 املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة عــن أعمــال املنظمــة ومرفقــه اإلحــصائي، وهــو    ٢٠٠٦العــام لعــام 

وتـوايل الـشعبة أيـضا تـشغيل        . )٤(التقرير الذي وزع يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامـة         
ئيـة لأللفيـة    املوقع الشبكي لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف اإلمنا            

 ).http://mdgs.un.org(وقاعدة بياناته 

، أصــدرت الـشعبة اإلحــصائية، بالتعــاون مـع الفريــق املعــين   ٢٠٠٦أغـسطس  /ويف آب - ٧
وــدف مــساعدة الــدول األعــضاء علــى اســتخدام نظــم ) DevInfo(بقاعــدة معلومــات التنميــة 

ومــات األهــداف اإلمنائيــة  وبــرامج مــشتركة لقواعــد البيانــات، النــسخة الثانيــة مــن قاعــدة معل   
ــة  ــ)٥()MDGInfo(لأللفي ــصا    ، امل ــة، واملــصممة خصي شكلة علــى غــرار قاعــدة معلومــات التنمي

 .ملساعدة احلكومات على رصد األهداف اإلمنائية لأللفية

وعقــد االجتمــاع العاشــر لفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات           - ٨
. ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٦ إىل   ١٣ جنيـف يف الفتـرة مـن         األهداف اإلمنائية لأللفية يف   

وكـاالت ومـن   بعض ال  خبريا موفدا من     ٤٦لالجتماع  أول يومني   وكان من بني املشاركني يف      
 ممـثال للمكاتـب     ٢١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦  و ١٥وحضر االجتماع يف يومي     . جلان إقليمية 

وفــدا مــن وكــاالت ومــن جلــان إقليميــة ومــن   خــبريا م٤٥  بلــدا و١٤اإلحــصائية الوطنيــة مــن 
 .وكاالت ماحنة

__________ 
 . E.06.I.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٣( 
 ).Corr.1 وA/61/1 ( والتصويب١، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة )٤( 
 )٥( http://ndgs.un.org. 
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 :وخالل اجلزء األول من االجتماع، قام فريق اخلرباء مبا يلي - ٩

استعراض نتائج الدورة احلاديـة والـستني للجمعيـة العامـة وآثارهـا علـى إطـار                  )أ( 
 رصد األهداف اإلمنائية لأللفية؛عمل 

ــة  اســتعراض التنقيحــات املقترحــة لقائ  )ب(  ــة مــة مؤشــرات األهــداف اإلمنائي لأللفي
 املقدمة من رؤساء األفرقة الفرعية املوضوعية ووكاالت أخرى؛

استعراض مدى توافر البيانات عن املؤشرات اجلديـدة املقترحـة لالسـتعانة ـا               )ج( 
 يف التحليالت اإلقليمية وحتليل التوجهات؛

ق اخلــرباء الــذي تقــرر بــصفة  مناقــشة اخلطــط املتعلقــة باالجتمــاع التــايل لفريــ   )د( 
، وذلـك ـدفني رئيـسيني، ومهـا االنتـهاء           ٢٠٠٧أبريـل   /نيـسان  - مـارس /عقده يف آذار  بدئية  م

 الـيت سـتقدم إىل      ٢٠٠٧من عمليات حتضري وحتليل البيانات الالزمـة جلولـة إعـداد تقـارير عـام                
 .الس واجلمعية العامة

ه ممثلون عن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة         وعاجل اجلزء الثاين من االجتماع الذي حضر       - ١٠
 : ما يليوكان من أهم ما قام به االجتماع. ٢٠٠٦/٦املسائل اليت أثريت يف قرار الس 

الـرئيس املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة      أصـدقاء   استعراض توصيات فريق     )أ( 
 لأللفية والقرار املتعلق بتعزيز القدرة اإلحصائية؛

ديــد أولويــات البلــدان واقتــراح طــرق لتحــسني إعــداد وحتليــل   اســتعراض وحت )ب( 
 مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ومؤشرات التنمية؛

استعراض ومناقـشة اآلليـات املـستخدمة لـدى الوكـاالت جلمـع البيانـات مـن                  )ج( 
ــات اســتقراء التقــديرات      ــة وتكنولوجي ــات الدولي ــصنيف سالســل البيان ــدان وأســاليبها يف ت البل

 خدمة حلساب التقديرات اإلقليمية والعاملية ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛املست

ــات        )د(  ــة بتحــسني آلي ــات الدولي ــصنيف سالســل البيان ــد طــرق لتحــسني ت حتدي
 اإلبالغ من النظم اإلحصائية الوطنية إىل الوكاالت الدولية؛

ــة يف قاعــدة     )هـ(  ــة املقدم ــات الفوقي ــة  معلومــات األاســتعراض البيان هــداف اإلمنائي
 والتوصية بأساليب لتحسينها؛ (MDG Info)لأللفية 

استعراض املنهجيات احلالية املستخدمة الستقراء التقـديرات وآليـات التـشاور            )و( 
مع البلدان املعنية، واإلشارة بتوصيات بشأن طرق حتسني املنهجيات وشفافيتها وبشأن آليـات             

 .التشاور القائمة مع البلدان



E/CN.3/2007/13  
 

06-67274 5 
 

تفاد فريق اخلرباء من وجود غيلربتو كالبيو بيبيس، رئيس املعهد الـوطين لإلحـصاء         واس - ١١
ــن     ــة، أغوســكالينتيس، املكــسيك، وم ــا واملعلوماتي ــين  واجلغرافي ــه الغ ــات، وبيان ــث باملعلوم حي

 وسلط الضوء على مجيـع املـشاكل الرئيـسية          ،خاطب االجتماع بصفته رئيسا للجنة اإلحصائية     
إلحــصائيني عنــدما يعـدون إحــصاءات علــى الـصعيدين القطــري والــدويل،   ااخلـرباء  الـيت تواجــه  

ــي   ــا يل ــها م ــن بين ــة؛       ) أ: (وم ــدان املختلف ــني البل ــا ب ــزمين وفيم ــدى ال ــى امل ــة عل ــة املقارن إمكاني
التنسيق بني الوكـاالت داخـل البلـد الواحـد، وفيمـا بـني البلـدان والوكـاالت الدوليـة،                     )ب( و

كـد فائـدة وجـود مركـز أو وكالـة لتبـادل املعلومـات يف البلـد                 وأ. وفيما بني الوكاالت الدولية   
 ونــوه مببــادرة تبــادل البيانــات اإلحــصائية ،لتنــسيق عمليــات إعــداد ونــشر اإلحــصاءات الرمسيــة

نيا ممكنا لتحـسني تبـادل البيانـات داخـل البلـدان وفيمـا بـني                تقوالبيانات الفوقية باعتبارها حال     
 .البلدان والوكاالت الدولية

ــضا دينــ   - ١٢ ــويكمــا خاطــب االجتمــاع أي ن، وهــو خــبري إحــصائي حكــومي مــن   يِس تري
املكتــب األســترايل لإلحــصاء، وذلــك بــصفته  رئيــسا لفريــق أصــدقاء الــرئيس املعــين مبؤشــرات   
األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وقـد سـاعد، بالتعـاون مـع اثـنني آخـرين مـن أعـضاء الفريـق حـضرا                  

وأثــىن . نــسيق فيمــا بــني فريــق اخلــرباء واللجنــة اإلحــصائيةاالجتمــاع، علــى تنــشيط احلــوار والت
رئيس فريق أصدقاء الرئيس علـى فريـق اخلـرباء للخطـوات الـيت اختـذها بالفعـل ملعاجلـة شـواغل            
فريــق أصــدقاء الــرئيس، وذكــر أن التنــسيق بــني الوكــاالت قــد حتــسن وأشــار إىل بــدء جهــود    

اجلوانـب الـيت يعتربهـا فريـق أصـدقاء          كمـا عـرض مـل       . منسقة بصورة أفضل لبنـاء القـدرات      
أن البيانـات  ) أ: (يف رصد األهداف اإلمنائية لأللفية، ومنها ما يلـي رئيسية الرئيس نقاط قصور   

ــة        ــة لأللفي ــات األهــداف اإلمنائي ــات املــسجلة يف قاعــدة بيان ــر مــن البيان ــدان أكث املتاحــة يف البل
دها وتنـشرها البلـدان وبـني مـا تعـده           ووجود بعـض االختالفـات الكـبرية بـني البيانـات الـيت تعـ              

ضـآلة حمتـوى البيانـات الفوقيـة لـبعض مؤشـرات            ) ب(؛   مـن بيانـات    وتنشره الوكاالت الدولية  
. اسـتخدام التقـديرات االسـتقرائية ملـلء الفجـوات يف البيانـات            ) ج(األهداف اإلمنائية لأللفيـة؛     

ــواردة يف تقريــر فريــق أصــ    ــه إىل التوصــيات ال ــام كلمت ــها  وأشــار يف خت ــرئيس، ومــن بين دقاء ال
ضرورة اختـاذ إجـراءات للعمـل علـى حتـسني نقـل البيانـات مـن البلـدان إىل الوكـاالت الدوليـة                        

 .وفيما بني الوكاالت الدولية
 

 حتسني البيانات والبيانات الفوقية يف قاعدة البيانات الدولية -ثالثا  
ل الــشعبة اإلحــصائية ملعاجلــة  اســتعرض االجتمــاع العاشــر األعمــال الــيت أجنزــا بالفعــ - ١٣

، ٢٠٠٦/٦اء الـرئيس والتوصـيات الـواردة يف القـرار           ــق أصدق ــرب عنها فري  ــل اليت أع  ـالشواغ
مبا يشمل إعادة التصميم الكامـل لقاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واملوقـع                    
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ن مــستوى الوحــدات الــشبكي اخلــاص بتلــك املؤشــرات، وإدراج كــل مــن البيانــات الفوقيــة مــ
والبيانــات الفوقيــة مــن مــستوى املؤشــرات، وقــد عرضــت هــذه البيانــات علــى املــشاركني قبــل 

 .االجتماع من أجل استعراضها بصورة شاملة

 طلب إنشاء فريق من اخلرباء إلعـداد جمموعـة مبـادئ           ٢٠٠٦/٦بالنظر إىل أن القرار     و - ١٤
ــة للمؤشــرات، فقــد     ــات الفوقي ــشأن البيان ــة ب ــسقة    توجيهي ــشعبة، بوصــفها اجلهــة املن طلبــت ال

وتقـرر اختـاذ    . ألعمال فريق اخلرباء، إىل املشتركني يف اجتماع فريق اخلرباء تشكيل هذا الفريق           
علـى   -خطوات لكي يواصل ممثلـو البلـدان املـشاركة بـصفة مـستمرة يف أعمـال فريـق اخلـرباء              

ال اإللكترونيـة يف الفتـرات   كما تقـرر اسـتخدام وسـائل االتـص      .جمموعة أساسية األقل يف شكل    
واتفـق  . الفاصلة بني االجتماعـات ملـواالة اسـتعراض وحتـسني حمتـوى وهيكـل البيانـات الفوقيـة         

مـع  واصـلة التـشاور     ون من املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة مب       ديقوم املشتركون املوف  أن  أيضا على   
 .وقيةاخلرباء يف مكاتبهم لتقدمي توصيات وإرشادات فنية بشأن البيانات الف

مـن البلـدان ومـن الوكـاالت الدوليـة توصـيات هامـة مـن أجـل                  قدم اخلرباء املوفدون    و - ١٥
 :حتسني البيانات الفوقية كان من بينها ما يليزيادة 

وتـأثري كـل   الـوطين   إضافة شرح مفـصل للفـارق بـني الرصـد العـاملي والرصـد                )أ( 
 منهما على املناهج وعرض البيانات؛

ــات فو  )ب(  ــافة بيانـ ــساب     إضـ ــستخدمة يف حـ ــسكانية املـ ــديرات الـ ــن التقـ ــة عـ قيـ
 املؤشرات؛

ــالرأي مــن أجــل      )ج(  ــيح ملــستخدميه التعقيــب ب ــشبكي تت ــة يف املوقــع ال إدراج آلي
 التعرف بصورة أفضل على احتياجام ومتكينهم من طلب معلومات إضافية؛

 إدراج ثالث فئات جديدة مـن البيانـات الفوقيـة مـن أجـل تزويـد مـستخدمي                )د( 
املوقع مبزيد من املعلومات املفصلة عن الوكاالت املسؤولة عن تصنيف البيانـات وعـن املـصادر        

 .املستخدمة

بيانــات اجلديــدة بــصفة مــستمرة، جيــري اســتكمال املوقــع الــشبكي اجلديــد وقاعــدة الو - ١٦
 املوقـع يشمل مسامهات مستندة إىل آخر توصيات فريق اخلرباء، وميكـن االطـالع عليهـا يف                 مبا

http://mdgs.un.org. 
 

 حتسني آليات اإلبالغ من النظم اإلحصائية الوطنية إىل الوكاالت الدولية -رابعا  
قام فريق اخلرباء باستعراض ومناقشة اآلليات املوجودة لدى الوكاالت جلمـع البيانـات            - ١٧

ددها ومــن بــني املــشاكل الرئيــسية الــيت حــ. مــن املــصادر الوطنيــة، وقــدم مقترحــات لتحــسينها
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الطابع الالمركزي، يف بعض البلدان، آلليات اإلبـالغ القائمـة، حيـث جيـري االتـصال بـصورة                  
 .ونظريه يف الوكاالت الدولية) يف الوزارات املختصة(للبيانات عد مباشرة بني كل م

 : والوكاالت الدولية مبا يليني القطرينياملشترككل من وأوصى  - ١٨

ــع  )أ(  ــرب  التوسـ ــصورة أكـ ــص البيانـــات    يف إشـــرابـ ــة يف فحـ ــان اإلقليميـ ك اللجـ
ويف نقــل ومتابعــة االستفــسارات احملــددة ) بــني سالســل البيانــات الوطنيــة والدوليــةلتــضارب ا(

 بشأن البيانات والبيانات الفوقية فيما بني أجهزة اإلحصاء الوطنية والوكاالت الدولية؛

حــصاءات تعــيني مركــز تنــسيق داخــل جهــاز اإلحــصاء الــوطين لتنــسيق اإل        )ب( 
وميكن أن يقوم مبهمة هذا املركز مكتب اإلحصاء الوطين أو جملـس إحـصائي أو جلنـة                 . الرمسية

إحصائية مؤلفني من مجيع اجلهـات اإلحـصائية صـاحبة املـصلحة مـع مكتـب اإلحـصاء الـوطين                    
 كعضو وأمانة؛

حتــسني تبــادل املعلومــات علــى املــستوى الــدويل والــسعي بــصورة أفــضل إىل     )ج( 
وكالة اليت ستتوىل زمام القيادة يف هذا الشأن وإىل التعرف على احتياجاا احملـددة مـن         حتديد ال 

البيانات لكل موضوع من املواضيع اجلوهرية، مما سيتيح نقل الطلبـات احملـددة للحـصول علـى                 
وإىل جانــب . معلومــات أو بيانــات بــصورة أفــضل مــن البلــدان إىل اتمــع الــدويل ومنــه إليهــا  

بلــدان حباجــة إىل أن تلـم إملامــا دقيقــا يف الوقــت املناسـب بطلبــات احلــصول علــى   ذلـك، فــإن ال 
بيانات املقدمة من الوكـاالت الدوليـة حـىت ميكـن إدراج هـذه الطلبـات يف عمليـات التخطـيط                     

 االستراتيجية لديها؛ 

إنشاء موقع شبكي وقاعدة بيانـات جلهـاز اإلحـصاء الـوطين يقـدمان جمموعـة                 )د( 
بعــد التوفيــق بــني مجيــع مــصادر البيانــات املمكنــة يف البلــد، مبــا يــشمل    (نــات واحــدة مــن البيا

ومن شأن هـذه اخلطـوة أن تيـسر       . وإعداد تقومي لنشر اإلحصاءات الرمسية    ) السجالت اإلدارية 
ــدان          ــى البل ــة عل ــاء الواقع ــن األعب ــل م ــدويل وتقل ــع ال ــة يف اتم اســتخدام اإلحــصاءات الرمسي

 .والوكاالت الدولية

حتــسني املنــهجيات املعتمــدة إلنتــاج مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  - خامسا 
 لرصدها على الصعيد العاملي

، ٢٠٠٥أكتــوبر /منــذ االجتمــاع الثــامن الــذي عقــده فريــق اخلــرباء يف تــشرين األول    - ١٩
اتفقت الوكاالت الشريكة على تقدمي وصف كامل للطريقـة الـيت تعتمـدها إلعـداد التقـديرات         

ــستقاة  ــات امل ــاين      . والبيان ــشرين الث ــده يف ت ــذي عق ــاع ال ــق اخلــرباء يف االجتم / واســتعرض فري
هجيات وتقدم بتوصيات بشأن العمل اإلضايف الذي ينبغـي االضـطالع            هذه املن  ٢٠٠٦ نوفمرب
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وأشار ممثلو البلدان إىل أن الطرائق اليت استخدمت جلمع بعض املؤشـرات مـا زالـت تفتقـر                  . به
وحثوا الوكـاالت علـى تزويـد الـشعبة اإلحـصائية بالبيانـات الفوقيـة الناقـصة                 . إىل وصف دقيق  

 .املتوافرة املتعلقة باملؤشرات وتوحيدهالكي يتسىن هلا مواءمة املعلومات 

واتفــق املــشاركون علــى أن االفتراضــات تكــون مفيــدة إذا مــا أرفقــت ببيانــات فوقيــة    - ٢٠
أنــه ميكــن للبلــدان اســتخدامها يف ) أ: (واضــحة وشــفافة، وذلــك لــسببني رئيــسيني مهــا كالتــايل

لى الـصعيد العـاملي أكثـر    أا جتعل عملية الرصد ع    ) ب(حال عدم توافر أي إحصاءات رمسية؛       
ــات األساســية      ــستخدمها بالبيان ــزود م ــا ت ــستقاة شــفافية إذ أ ــدير  امل ــستخدمة لتق ــام وامل األرق

وشدد املشاركون على ضرورة توفري شرح واضح مـل العمليـة           . اإلقليمية والعاملية التجميعية  
الوســائل الــيت اســتخدمت ، مبــا فيهــا البيانــات والتعــاريف وستقاةإىل حتديــد األرقــام املــاملفــضية 

 . املستقاةللحصول على البيانات
 

 والطريق إىل األماماالستنتاجات  - سادسا 
إن الشعبة اإلحـصائية، بوصـفها وكالـة التنـسيق التابعـة لفريـق اخلـرباء، ستواصـل                   - ٢١

مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة    العمل مع الوكاالت والبلدان لتحسني النطاق الـذي تـشمله          
 . فافيتها واإلبالغ عنهالأللفية وش

 فريـق  ٢٠٠٦قد ترغب اللجنة يف التعليق علـى العمـل الـذي اضـطلع بـه يف عـام            - ٢٢
، والتعليق علـى   ٢٠٠٦/٦الشعبة اإلحصائية لتنفيذ التوصيات الواردة يف القرار        اخلرباء و 

 :اخلطوات القادمة املقترحة التالية

القيـــام بانتظـــام حبـــضور اختـــاذ ترتيبـــات تتـــيح للمـــشاركني مـــن البلـــدان   )أ( 
االجتماع اخلريفي لفريق اخلرباء وإجراء مشاورات بالوسائل اإللكترونية بني االجتماعات 
وإبالغ فريق اخلرباء والشعبة مبا يضطلعون به مـن عمـل ملواصـلة حتـسني البيانـات الفوقيـة                   

 ؛البيانات املستقاةواملنهجيات املستخدمة يف وضع التقديرات و

عمــل عــن طريــق أفرقــة الرصــد املــشتركة واألفرقــة الفرعيــة        مواصــلة ال )ب( 
  ــي ــيت يق ــة ال ــها اآلخــر  املواضــيعية واألفرق ــدان    م كــل من ــي البل ــة عمــل اخلــرباء وممثل  لكفال

ــع املؤشــرات        ــاج مجي ــق إلنت ــاريف والطرائ ــسب التع ــة ســوية لوضــع أن والوكــاالت الدولي
 .املتصلة ا اإلقليمية والعامليةألرقام التجميعية وا
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 ملرفقا 
ة مبؤشـــرات لقطريـــة يف قاعـــدة البيانـــات اخلاصـــتقيـــيم مـــدى تـــوافر البيانـــات ا  

 األهداف اإلمنائية لأللفية
قاعدة البيانات اخلاصة مبؤشـرات     أجرت الشعبة اإلحصائية تقييما للبيانات املتوافرة يف         - ١

اللجنـة  عة والـثالثني  الـذي قدمتـه إىل الـدورة الـساب        على غرار التقييم    ،  األهداف اإلمنائية لأللفية  
 . ؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمباإلحصائية وأعدته حتت إشراف أصدقاء الرئيس املعنيني 

ومنذ إجراء التقييم السابق توافر املزيـد مـن املعلومـات بـشأن طبيعـة معظـم املؤشـرات                    - ٢
ات الـيت تـوافرت يف   ويـستند التحليـل إىل البيانـ      . الواردة يف قاعدة البيانـات ومـصادرها الدقيقـة        

، مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        يف قاعـدة البيانـات اخلاصـة         ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
 وعلـى بلـدان     ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ل “رمسيـة ”أو جمموعـات    / وهو يركز على مؤشرات و    

ن املؤشـرات   وتنـتج البلـدان بيانـات عـ       .  بلـدا  ١٦٣يف املناطق النامية دون سواها يبلغ جمموعها        
وتلجأ بعض الوكاالت إىل تعديل هذه البيانـات جلعلـها          . وتقدمها إىل الوكاالت الدولية املعينة    

قابلة للمقارنة دوليا أو إلنتاج تقديرات تقوم على بيانـات قطريـة متأتيـة مـن مـصادر خمتلفـة أو            
ــة   ــة خمتلف ــسنوات مرجعي ــة ب ــات النمو  . متعلق ــيم يف احلــسبان البيان ــة وال يأخــذ التقي   أي-ذجي

 . البيانات املقدرة بنماذج تستند إىل متغريات خمتلفة

٣-وج ــشمولة         م ــدان امل ــى أســاس البل ــاه عل ــددت أدن ــات ح ــع جمموع عــت املؤشــرات يف أرب
 : باملؤشرات

ن البلـدان يف املنـاطق الناميـة        ـــة م ــي املائ ـــ ف ١٣ة  ــي متتلك نسب  ــرات الت ــاملؤش )أ( 
نظـرا  وهذه هي املؤشرات األكثر إشـكالية،       . ١٩٩٠اس عنها منذ عام     ما ال يقل عن نقطيت قي     

 .البلدان اليت جتمع بيانات تستخدمها للرصد بشكل دائملقلة عدد 
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 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات 
البلدان اليت متتلك ما ال يقل عن نقطيت        

 قياس باستثناء البيانات النموذجية

 )أ(املؤشرات يف اموعة 

يت  البلــــدان الــــعــــدد
ال يقل عـن     متتلك ما 
  واحدةنقطة قياس

البلدان اليت متتلـك    
يقــــل عــــن  ال مــــا

 )نسبة مئوية( )العدد( نقطيت قياس

ن مهـرة   ـــ ن صحيي ـــ ور موظفي ــت حبـض  ــي حدث ــوالدات الت ــال
 صفر صفر صفر ١٣٧ )نسبة مئوية(

 بــني ن تتـراوح أعمـارهم  بـالقراءة والكتابــة ملـ  ملـام  اإلمعـدالت  
 صفر صفر ٧٧ ١٢٥ )نسبة مئوية( عاما من اجلنسني ٢٤ و١٥

املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية ممـن تتـراوح أعمـارهم         
 صفر صفر ٩٩ ١١٨ )نسبة مئوية( عاما ٤٩  و١٥بني 

حصة اخلمس األفقر من الدخل الوطين أو االستهالك الـوطين          
 صفر صفر صفر ٧٧ ) نسبة مئوية(

 الرجال والنساء ممن تتـراوح أعمـارهم بـني        مؤشر التكافؤ بني  
 صفر صفر ٧٧ ١٢٥  عاما من حيث معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة٢٤  و١٥

 عامــــا ٢٤  و١٥الرجــــال الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــني  
ــة شــاملة عــن فــريوس نقــص املناعــة      ــارف دقيق وميتلكــون مع

 ١ ١ ١ ٢٣ )نسبة مئوية(اإليدز /البشرية
س سنوات الذين ينامون حتـت ناموسـيات        األطفال دون اخلم  
 ٢ ٤ ٤ ٤٢ )نسبة مئوية(معاجلة باملبيدات 

األطفال دون اخلمس سنوات املـصابون حبمـى لكـن يعـاجلون         
 ٤ ٦ ٦ ٤٣ )نسبة مئوية(بالعقاقري املضادة للمالريا 

 عامـا وميـتلكن   ٢٤  و ١٥ تتراوح أعمارهن بني     لالئيالنساء ا 
اإليـدز  /قص املناعة البـشرية   معارف دقيقة شاملة عن فريوس ن     

 ٤ ٦ ٦ ٤٨ )نسبة مئوية(
 عامــــا ٢٤  و١٥الرجــــال الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــني  

أثناء آخر عملية اتصال جنـسي حمفوفـة        واستخدموا الرفاالت   
 ٧ ١٢ ١٢ ٣٣ )نسبة مئوية(باملخاطر 

 عامــــا ٢٤  و١٥النــــساء الالئــــي تتــــراوح أعمــــارهن بــــني  
ملية اتـصال جنـسي حمفوفـة       أثناء آخر ع  واستخدمن الرفاالت   

 ٧ ١٢ ١٢ ٣٥ )نسبة مئوية(باملخاطر 
إىل غــري نــسبة االلتحــاق باملدرســة يف أوســاط اليتــامى قياســا   

 ١٣ ٢٢ ٢٢ ٥٥ اليتامى 
 

 .املعلومات املكتوبة خبط مائل معلومات مؤقتة: مالحظة
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ق الناميـة   يف املائة من البلـدان يف املنـاط  ٤٤ إىل ٣٥املؤشرات اليت متتلك نسبة    )ب( 
وتـشمل هـذه اموعـة املؤشـرات الـيت هلـا       . ١٩٩٠ما ال يقل عن نقطيت قياس عنـها منـذ عـام        

بعد عاملي، مثل الفقر والعيش على دوالر واحد يوميا ونسبة فجـوة الفقـر، ومجعتـها وكـاالت                  
كمـا تـشمل   . تزويـد اجلمعيـة العامـة بأرقـام إقليميـة وعامليـة         هـو   دولية مستهدفة غرضـا رئيـسيا       

 ، ونقـص الـوزن لـدى األطفـال        ، البطالـة يف أوسـاط الـشباب       يمؤشـر من قبيل   ؤشرات معينة   م
ال تتـوافر بيانـات كافيـة بـشأما أو أـا            لكـن   ن ينبغي أن تتـوىل البلـدان رصـدمها دوريـا،            ياللذ

 .متوافرة وال حتال بانتظام إىل النظام الدويل
  

 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات 
تلك ما ال يقل عن نقطيت      البلدان اليت مت  

 قياس باستثناء البيانات النموذجية

 )ب(املؤشرات يف اموعة 

عــــدد البلــــدان الــــيت 
متتلك ما ال يقل عـن      

  واحدةنقطة قياس

ــيت   ــدان الـــــ البلـــــ
ال يقــل  متتلــك مــا

 )نسبة مئوية( العدد عن نقطيت قياس

 يف النسبة املئوية للسكان الذين ينفقون أقـل مـن دوالر واحـد        
 ٣٥ ٥٧ ٥٧ ٧١ )تعادل القوى الشرائية(اليوم 

 ٣٥ ٥٧ ٥٧ ٧١ نسبة فجوة الفقر
تتـــراوح معـــدل البطالـــة بـــني الـــشباب مـــن اجلنـــسني الـــذين  

 ٣٦ ٥٨ ٥٨ ٧٢  عاما ٢٤  و١٥أعمارهم بني 
ــدل أو     ــانون مــن نقــص معت ــذين يع األطفــال دون اخلامــسة ال

 ٣٨ ٦٢ ٦٢ ١١١ )نسبة مئوية(حاد يف الوزن 
ــسبة  ــات نـ ــات األمهـ ــل    وفيـ ــع لكـ ــل والوضـ ــة باحلمـ  املرتبطـ
 ٣٩ ٦٣ ١٣١ ١٣٣  مولود حي١٠٠ ٠٠٠
ــسبة  ــع احلمــل  إىل اســتخدام اســتخدام الرفــاالت  ن وســائل من

ككل يف أوساط املتزوجـات حاليـا الالئـي تتـراوح أعمـارهن             
 ٤٣ ٧٠ ٧٠ ١٠٧ )نسبة مئوية( عاما ٤٩  و١٥بني 

ــيلة مـــن وســـائل منـــع احلمـــل يف    أوســـاط اســـتخدام أي وسـ
ــراوح أعمــارهن بــني     ــا الالئــي تت  ٤٩  و١٥املتزوجــات حالي

 ٤٤ ٧٢ ٧٢ ١٠٧ )نسبة مئوية(عاما 
ــة  ــالكيلوغرام (اســتخدام الطاق ــنفط ب  دوالر ١ ٠٠٠لكــل ) ال

 ٤٤ ٧٢ ٧٢ ١٦٢ من الناتج احمللي اإلمجايل ) تعادل القوى الشرائية(
   

 من البلـدان يف املنـاطق الناميـة     يف املائة٨٧ إىل ٥٥املؤشرات اليت متتلك نسبة    )ج( 
وتـشمل هـذه اموعـة املؤشـرات الـيت هلـا       . ١٩٩٠ما ال يقل عن نقطيت قياس عنـها منـذ عـام        

التغذيـــة واملؤشـــرات الـــذين يعـــانون مـــن ســـوء بعـــد عـــاملي، مثـــل املنـــاطق احملميـــة والـــسكان 
لـة معنيـة بتقـدمي      يف جمـال مجـع البيانـات ومـن آليـات فعا           متامـا   املستمدة من برامج راسـخة       ‘١’
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 املــستمدة مــن ‘٢ ’؛ و)يف ميــدان التعلــيم، علــى ســبيل املثــال (التقــارير إىل الوكــاالت الدوليــة 
املعمــول ــا  آليــات اســتعراض األقــرانبــرامج راســخة يف جمــال مجــع البيانــات واملدعومــة مــن   
 ووفيـات   الـصحية مثـل امليـاه واملرافـق       (وآليات مشتركة بني الوكاالت تـسند إليهـا مهـام قويـة             

النــساء يف عــدد ( الــيت تقــوم علــى البيانــات املــستقاة مــن الــسجالت الرمسيــة  ‘٣ ’؛ و)األطفــال
 ). الربملانات الوطنية، على سبيل املثال

   

 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات 
البلدان اليت متتلك ما ال يقل عـن نقطـيت        

 قياس باستثناء البيانات النموذجية

 )ج(عة املؤشرات يف امو

عــــدد البلــــدان الــــيت 
متتلك ما ال يقل عـن      

  واحدةنقطة قياس

ــيت   ــدان الـــــ البلـــــ
متتلــك مــا ال يقــل 
 )نسبة مئوية( العدد عن نقطيت قياس

 ٥٥ ٨٩ ٨٩ ١٤١ حصة النساء من العمل املأجور يف القطاع غري الزراعي
لتالميــذ مــن اجلنــسني الــذين يبــدأون بالــصف  املئويــة لنــسبة ال

 ٦١ ٩٩ ٩٩ ١٥٢ تدائي ويبلغون الصف اخلامس االبتدائياألول االب
الـــسكان الـــذين يـــستخدمون مرافـــق حمـــسنة يف جمـــال   نـــسبة

 ٦٤ ١٠٤ ١٠٤ ١٦٢ )اموع(النظافة الصحية 
 ٦٤ ١٠٥ ١٠٥ ١٥٨ األحياء الفقرية كنسبة مئوية من سكان احلضرنسبة سكان 

نسبة خدمة الـديون مـن صـادرات الـسلع واخلـدمات وصـايف              
 ٦٦ ١٠٧ ١٠٧ ١١١ يرادات من اخلارجاإل

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر ميـاه للـشرب حمـسنة           
 ٦٧ ١١٠ ١١٠ ١٦٢ )اموع(

مؤشــر التعــادل بــني اجلنــسني مــن حيــث االلتحــاق باملــدارس   
 ٦٨ ١١١ ١١١ ١٥٢ الثانوية

ــسني، يف     ــن اجلنـ ــذ، مـ ــاق التالميـ ــسبة التحـ ــايف نـ ــيم صـ التعلـ
 ٧١ ١١٦ ١١٦ ١٥٢ االبتدائي
 ٧٤ ١٢١ ١٢١ ١٢١ )نسبة مئوية(التغذية الذين يعانون من سوء السكان 

 ٧٥ ١٢٣ ١٢٣ ١٢٦  نسمة١٠٠احلواسيب الشخصية لكل 
 ٧٧ ١٢٥ ١٢٥ ١٣٧  من اجلنسني،معدل الذين أوا املرحلة االبتدائية

 ٨١ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٥ )نسبة مئوية(املنطقة احملمية قياسا للمساحة اإلمجالية 
 ٨١ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٤ )نسبة مئوية(اليت تشغلها النساء يف الربملانات املقاعد 

ــتهالك  ــورو اسـ ــون الكلوروفلـ ــستنفد األوزون  كربـ ــذي يـ  الـ
 ٨٢ ١٣٤ ١٣٤ ١٣٥ مباليني األطنان املترية إلمكانية استنفاد األوزون

ــذين تبلــغ أعمــارهم ســنة واحــدة امللقحــون ضــد      األطفــال ال
 ٨٤ ١٣٧ ١٣٧ ١٣٧ )نسبة مئوية(احلصبة 
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 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات 
البلدان اليت متتلك ما ال يقل عـن نقطـيت        

 قياس باستثناء البيانات النموذجية

 )ج(عة املؤشرات يف امو

عــــدد البلــــدان الــــيت 
متتلك ما ال يقل عـن      

  واحدةنقطة قياس

ــيت   ــدان الـــــ البلـــــ
متتلــك مــا ال يقــل 
 )نسبة مئوية( العدد عن نقطيت قياس

 ١ ٠٠٠معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر لكـل          
 ٨٥ ١٣٨ ١٣٨ ١٣٨ مولود حي

 ٨٥ ١٣٨ ١٣٨ ١٣٨  مولود١ ٠٠٠لكل ) عام-صفر(معدل وفيات الرضع 
ــا      ــسني مــن حيــث االلتحــاق ب ــني اجلن ــادل ب لتعليم مؤشــر التع

 ٨٥ ١٣٨ ١٣٨ ١٤٣ الثانوي
ــار     ــسل يف إط ــدل النجــاح يف معاجلــة ال ــدورة المع ــة ال عالجي

 ٨٥ ١٣٨ ١٣٨ ١٤٥ )نسبة مئوية (القصرية الفترة
ــادل   ــالتعليم    مؤشــر التع ــسني مــن حيــث االلتحــاق ب ــني اجلن ب

 ٨٦ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٣ االبتدائي
الـدورة العالجيـة    معدل الكشف عن حـاالت الـسل يف إطـار           

 ٨٧ ١٤٢ ١٤٢ ١٤٧ )نسبة مئوية(القصرية الفترة 
   

ــسبة أكثــ   )د(  ــاطق  ٩٠ر مــن املؤشــرات الــيت متتلــك ن ــة مــن البلــدان يف املن  يف املائ
وتــشمل هــذه اموعــة، ضــمن  . ١٩٩٠الناميــة مــا ال يقــل عــن نقطــيت قيــاس عنــها منــذ عــام   

مؤشــرات أخــرى، املؤشــرات الــيت هلــا بعــد عــاملي، مــن مثــل انبعاثــات ثــاين أوكــسيد الكربــون  
خدمو اإلنترنـــت مـــست(واملؤشـــرات الـــيت تـــستند إىل البيانـــات املـــستمدة مـــن مـــصادر إداريـــة 

 ).واملشتركون يف شبكة اهلاتف
   

 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات 
البلدان اليت متتلك ما ال يقل عن نقطيت        

 قياس باستثناء البيانات النموذجية

 )د(املؤشرات يف اموعة 

عــــدد البلــــدان الــــيت 
متتلك ما ال يقل عـن      

  واحدةنقطة قياس

البلــدان الــيت متتلــك 
ــل  ــا ال يقــ ــن مــ  عــ
 )نسبة مئوية( العدد نقطيت قياس

 ٩١ ١٤٨ ١٤٨ ١٥٢  نسمة١٠٠مستخدمو اإلنترنت لكل 
اخلطوط اهلاتفية واملـشتركون يف شـبكة اهلـاتف اخللـوي لكـل        

 ٩٣ ١٥١ ١٥١ ١٥١  نسمة١٠٠
انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون، نـصيب الفـرد منـه باألطنـان            

 ٩٤ ١٥٤ ١٥٤ ١٥٤ املترية 
 ٩٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٨ )نسبة مئوية(سوة بالغابات األراضي املك
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 مالحظات تقنية

ومت االتــصال . املعلومــات املعروضــة عــن املؤشــرات بــاخلط املائــل مــا زالــت مؤقتــة         
 .بالوكاالت املسؤولة للحصول على املزيد من املعلومات

 :ةيف ما يلي املؤشرات اليت مل يشملها التحليل بسبب عدم توافر البيانات القطري 

 النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون وقودا صلبا؛ )أ( 

 السكان الذين يف وسعهم احلصول على العقاقري الضرورية؛ )ب( 

  نسمة؛١٠٠ ٠٠٠حاالت املالريا املبلغ عنها لكل  )ج( 

 .  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات من املالريا لكل  )د( 

 ألــا ال تــستخدم إال علــى مــستوى  يف مــا يلــي املؤشــرات الــيت مل يــشملها التحليــل  و 
 ):ال تتوافر أي بيانات قطرية( ااميع 

ــة علــى    )أ(   ‘٣ ’ امللبوســات و‘٢ ’ املنــسوجات و‘١’متوســط الرســوم اجلمركي
 املنتجات الزراعية؛

واردات البلدان املتقدمة النمو من البلدان النامية وأقل البلدان منوا اليت تـدخل              )ب( 
 .ةبدون أي رسوم مجركي

يف ما يلي املؤشرات اليت مل يشملها التحليل بسبب عدم توفري الوكالة املـسؤولة بعـد                و 
 :البيانات الفوقية الالزمة

  نسمة؛١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات من السل لكل  )أ( 

 . نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل انتشار السل لكل  )ب( 

، ١٥ و   ١٤ و   ١٣ و   ١٢غايـات   ، ال ٨مل ينظر يف املؤشرات الواردة يف إطار اهلـدف          و 
 .اليت تعاجل مسألة إقامة شراكة عاملية يف سبيل التنمية، ألا ال ختص إال البلدان املاحنة

 


