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    مؤشرات التنمية: بنود للعلم
 مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية عن تقرير األمني العام  

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
فريـق املـشترك بـني الوكـاالت        لتقرير وصـفا لألعمـال الـيت اضـطلع هبـا ال           يتضمن هذا ا   
 والشعبة اإلحصائية يف األمـم      ٢٠٠٧ يف عام    املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية    واخلرباء  

توسيع اجملـاالت الـيت تغطيهـا    : املتحدة، بوصفه منسقة أعمال الفريق، وذلك يف اجملاالت التالية        
شـفافية  حتسني  األهداف اإلمنائية لأللفية و   بيف قاعدة البيانات املتعلقة     عروضة  املمجيع املؤشرات   
 الــذي ٢٠٠٦/٦ وتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف القــرار ؛التقــارير املتعلقــة هبــاوهــذه املؤشــرات 

ــوز   ــاعي يف متـ ــصادي واالجتمـ ــده اجمللـــس االقتـ ــه /اعتمـ ــدرات  ٢٠٠٦يوليـ ــز القـ ــشأن تعزيـ  بـ
ع البيانـات علـى الـصعيد العـاملي؛ وإعـداد التحلـيالت والتقـارير               اإلحصائية؛ وتنسيق عملية مجـ    

يرجــى مــن اللجنــة . الــسنوية املتعلقــة بالتقــدم احملــرز يف جمــال حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 .اإلحصائية اإلحاطة هبذا التقرير الذي يقدم للعلم

 

 

 * E/CN.3/2008/1. 



E/CN.3/2008/29
 

2 07-64042 
 

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣-١
.اإلطار املنقح للرصد العاملي ملدى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية - ثانيا  . . . . . . . . .٥٣-٣
.حتسني نوعية البيانات وشفافية الطرائق املعتمدة - ثالثا  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٤-٦
متكني البلدان من امتالك البيانات واملنهجيات الالزمة لرصد مدى تنفيذ األهداف  - رابعا 

.اإلمنائية لأللفية على الصعيد الوطين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
١٧٧-١٣  يف ما يتعلق مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية٢٠٠٧نواتج فريق اخلرباء يف عام  - خامسا 
.االستنتاجات والسبيل الذي ينبغي سلوكه - سادسا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨-١٨

 املرفقات 
.ديدة  اجل  رات   ؤش  املغايات و    مبا فيه ال      ، األهداف اإلمنائية لأللفية           تنفيذ    طار املنقح لرصد         اإل  -األول   . . . . .٩
.لأللفية    اإلمنائية     األهداف     مبؤشرات      اخلاصة      البيانات     قاعدة     يف   القطرية     البيانات      توافر   مدى   تقييم   -الثاين   .١٥
الـذيجتماع الثاين عشر    اليف ا واخلرباء  املشترك بني الوكاالت     فريقاللتوصيات اليت وضعها    اموجز   -الثالث  

.٢٠٠٧نوفمرب    /  تشرين الثاين       ١٦   إىل  ١٤ يف باريس يف الفترة من              ه دعق  . . . . . . . . . . . . .٢٤
 
 



E/CN.3/2008/29  
 

07-64042 3 
 

 مقدمة - أوال 
فريـــق املـــشترك بـــني طلبـــت اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا الـــسابعة والـــثالثني مـــن ال - ١

 أن يأخـذ يف اعتبـاره التوصـيات         الوكاالت واخلرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           
 جتميـع املؤشـرات املـستخدمة يف رصـد مـدى            اليت قدمها فريق أصدقاء الرئيس لتحـسني عمليـة        

انظـر  (تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وتقدمي تقرير إىل اللجنة عـن التقـدم احملـرز يف هـذا اجملـال             
E/2006/24 عـــالوة علـــى ذلـــك، اعتمـــد اجمللـــس ). ٣٧/١١١، الفـــصل األول، جـــيم، املقـــرر

املتعلـــق بتعزيـــز القـــدرات  ٢٠٠٦/٦ قــراره  ٢٠٠٦يوليـــه /االقتــصادي واالجتمـــاعي يف متـــوز 
الـشفافية  حتـسني   واإلحصائية يف البلدان وضمنه جمموعة من التوصـيات لتوسـيع نطـاق التغطيـة               

ومنذئذ والفريق يعمل على تنفيـذ توصـيات فريـق أصـدقاء            . مجيع املؤشرات إعداد تقارير عن    و
رز لبحـث مجيـع   ويعـرض هـذا التقريـر التقـدم احملـ     . الرئيس والتوصيات الـواردة يف قـرار اجمللـس      

 .٢٠٠٧األنشطة اليت نفذها يف عام الشواغل اليت أثارها فريق اخلرباء و
 بتحقيـق أربعـة أهـداف أخـرى         ٢٠٠٥وتعهد قادة العامل يف مـؤمتر القمـة العامليـة لعـام              - ٢

 واضـطلع فريـق اخلـرباء       .)١(إعالن األمم املتحـدة بـشأن األلفيـة       تضاف إىل األهداف الواردة يف      
.  لتحديد أنسب املؤشرات لرصد التقدم احملرز يف جمال حتقيـق األهـداف اجلديـدة              بأعمال معينة 

ويرد يف التقرير وصف للعمل الذي نفـذ يف هـذا اجملـال والتطـورات الـيت شـهدها رصـد مـدى                        
وتتضمن مرفقات التقرير معلومات عـن اإلطـار املـنقح اخلـاص     . تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية 

، وتقييمــا ملــدى تــوافر البيانــات  )املرفــق األول(اف اإلمنائيــة لأللفيــة برصــد مــدى تنفيــذ األهــد 
ومـوجزا  ) املرفـق الثـاين   (القطرية يف قاعدة البيانات املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات     للتوصــيات الــيت قــدمها مــن   
 ). املرفق الثالث(لأللفية يف جلستها السابعة عشرة األهداف اإلمنائية 

 
 اإلطار املنقح للرصد العاملي ملدى حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية - ثانيا 

 رصد التقدم احملرز يف جمال تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية رصـدا            ٢٠٠٢بدأ منذ عام     - ٣
 يف ٢٠٠١عليـه اجلمعيـة العامـة يف عـام     منتظما استنادا إىل إطار رصدها، على حنو مـا وافقـت       

 مــن تقريــره ٢٤، أوصــى األمــني العــام يف الفقــرة ٢٠٠٦ســبتمرب /ويف أيلــول. ٥٦/٩٥قرارهــا 
بإضــافة األهــداف األربعــة اجلديــدة علــى حنــو مــا اســُتمدت مــن ) A/61/1(عــن أعمــال املنظمــة 

رك بني الوكاالت واخلرباء املعـين      الفريق املشت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي، وأشار إىل أن         
. مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية سيتوىل األعمـال الفنيـة الالزمـة النتقـاء املؤشـرات املناسـبة         

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )١( 
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وعقب توصيات األمني العام، بدأ الفريق يعمل لتحديد أنسب املؤشـرات لرصـد التقـدم احملـرز              
 العمـل األفرقـة الفرعيـة املواضـيعية     واضـطلعت هبـذا  . يف جمال حتقيق األهـداف األربعـة اجلديـدة        

 .التابعة للفريق، كل يف جمال مسؤوليته
واستعرض الفريق توصيات األفرقة الفرعية وناقشها مث رفعها إىل مكتـب األمـني العـام                - ٤

وُزودت اجلمعيـة   . إلدراجها يف تقرير األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والـستني             
ــر األمــني العــام عــن أعمــال املنظمــة    العامــة يف تق باإلطــار اجلديــد الــذي يتــضمن   ) A/61/1(ري

، ٢٠٠٦األهداف األربعة اجلديدة اليت أوصى األمني العـام يف البدايـة إضـافتها يف تقريـره لعـام                   
وباملؤشرات ذات الصلة هبا، على حنـو مـا أوصـى بـه فريـق اخلـرباء يف االجتمـاع األخـري الـذي                        

وأحاطـت الـدول األعـضاء علمـا بـالتقرير وسُيـستخدم اإلطـار            . ٢٠٠٧ مـارس / عقده يف آذار  
 .٢٠٠٨اجلديد إعداد الدفعة املقبلة من التقييمات العاملية ملدى التقدم احملرز يف عام 

ــا يف املؤشــرات        - ٥ ــرض نظره ــق اخلــرباء، يف مع ــسؤولة داخــل فري وتعمــل الوكــاالت امل
قيــة مبــا يتفــق مــع التوصــيات الــيت قدمتــها الــدول اجلديــدة، علــى تــوفري البيانــات والبيانــات الفو

األعضاء يف الدورات السابقة للجنة اإلحصائية وفريـق اخلـرباء، وذلـك لـضمان اعتمـاد أنـسب                  
املنهجيات وحتقيق أقصى قدر من الشفافية يف التقديرات والتعديالت الـيت جيـري إدخاهلـا علـى             

 . البيانات اليت توفرها البلدان
 

 وعية البيانات وشفافية الطرائق املعتمدةحتسني ن - ثالثا 
ــة      - ٦ واصــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي

لأللفية العمل على تعزيز نوعية البيانات والبيانات الفوقية املـستخدمة يف عمليـة الرصـد العـاملي                 
الــشفافية التامــة يف الطرائــق املعتمــدة  ملــدى لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وعلــى ضــمان   

وبنـاء علـى   . لتعديل البيانات القطرية لكي تـصبح قابلـة للمقارنـة دوليـا ولتقـدير القـيم الناقـصة        
، عوجلــت ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥التوصــيات الــيت قدمتــها البلــدان يف اجتماعــات الفريــق يف عــامي   

 :اجملاالت التالية
ــة بتحــسني الت    )أ(  ــسيق داخــل نظــام اإلحــصاءات   البحــث عــن الوســائل الكفيل ن

الوطين واآلليات اليت تعتمـدها البلـدان لتقـدمي التقـارير إىل الوكـاالت الدوليـة، وذلـك كـسعي                    
دؤوب لتقليص الثغرات والفوارق يف البيانـات الـواردة مـن مـصادر وطنيـة وتلـك الـواردة مـن                     

 . مصادر دولية
لة اسـتخدام أعـداد الـسكان       معاجلة املسائل املنهجية الرئيسية، ومن بينها مـسأ        )ب( 

 يف حساب املؤشرات واجملاميع اإلقليمية؛



E/CN.3/2008/29  
 

07-64042 5 
 

ــى       )ج(  ــة واألدوات املتاحــة عل ــات الفوقي مواصــلة حتــسني مــضمون وشــكل البيان
 .“mdgs.un.org” املوقع اإللكتروين

وملعاجلة النقطة األوىل، أجرت الشعبة اإلحـصائية يف األمانـة العامـة دراسـة استقـصائية                - ٧
ديد البلدان املشاركة يف أعمال فريق اخلرباء، من أجل رفع مستوى فهمهـا للـسبل               مشلت بالتح 

املعتمدة يف التنسيق داخل نظم اإلحصاءات الوطنيـة وآليـات تزويـد نظـام اإلحـصاءات الـدويل         
بالتقــارير بــشأن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومــن أجــل تبيــان الثغــرات والعيــوب يف  

ومت اسـتعراض نتـائج     .  الوطنية املعنية باإلحـصاءات والوكـاالت الدوليـة        التواصل بني السلطات  
الدراسة االستقصائية ومناقشتها يف االجتماع الثاين عشر الذي عقـده فريـق اخلـرباء يف تـشرين                 

واستخدمت هذه النتائج، على حمدودية اجملـاالت الـيت غطتـها، كأسـاس             . ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
وأوصـى علمـاء اإلحـصاء الوطنيـون يف         .  مـن العمـل يف هـذا اجملـال         للتوصية باالضطالع باملزيد  

 :الفريق، بشكل خاص، مبا يلي
قيام الشعبة اإلحصائية بتنقيح االستبيان وتوسـيع نطـاق الدراسـة االستقـصائية        )أ( 

 لتشمل عددا أكرب من البلدان؛
ات عقد فريق اخلرباء حلقة عمل، تنسقها الشعبة اإلحصائية، الستعراض خـرب           )ب( 

البلــدان يف عمليــة التنــسيق وآليــات تقــدمي التقــارير وتبيــان أفــضل املمارســات ووضــع املبــادئ    
 .التوجيهية لتعتمدها البلدان

ــرات          - ٨ ــيص الثغ ــا لتقل ــي اختاذه ــيت ينبغ ــوات ال ــى اخلط ــضا عل ــق أي ــضاء الفري ــق أع واتف
الصعيد الوطين، مـن    والفوارق بني البيانات املتوافرة يف مصادر وطنية واملستخدمة للرصد على           

جهة، والبيانات املتوافرة يف سلسلة البيانات الدولية واملستخدمة للرصد علـى الـصعيد العـاملي،               
ولتحقيق ذلك، اُتفق على إشراك اللجـان اإلقليميـة علـى حنـو أكثـر كثافـة يف                  . من جهة أخرى  

ــني الوكــاالت ال       ــصال ب ــة االت ــة دور هيئ ــات ويف تأدي ــدقيق يف البيان ــات الت ــة ونظــم  عملي دولي
 .اإلحصاءات الوطنية عرب إحالة استفسارات حمددة عن البيانات والبيانات الفوقية ومتابعتها

وسـابقا، وافـق علمـاء اإلحـصاء الوطنيــون يف فريـق اخلـرباء علـى أن عمليـات افتــراض          - ٩
البيانـات الناقــصة، إن ُوضـعت مبــشاركة تامـة مــن جانـب نظــام اإلحـصاءات الــوطين وأُرفقــت      

ات فوقية واضحة وشفافة، تكون مفيدة للبلدان ألنه ميكن استخدامها يف حال عدم تـوافر               ببيان
ــة علــى إنــشاء    . إحــصاءات رمسيــة ــة باإلحــصاءات يف اللجــان اإلقليمي وستــساعد األفرقــة املعني

آليات تيسر مشاركة البلدان يف تقـدير البيانـات الوطنيـة وتعديلـها وتكثيـف عمليـات التـشاور                   
 . لوكاالت الدوليةبني البلدان وا
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وواصــل فريــق اخلــرباء أيــضا اســتعراض املنــهجيات املعتمــدة للحــصول علــى مؤشــرات  - ١٠
األهداف اإلمنائية لأللفية، وعاجل مسائل منهجية هامة تتصل إحداها باستخدام أعـداد الـسكان             

شعبة وأجـرت الـ  . يف حساب املؤشرات ويف مجـع القـيم الوطنيـة مـع األرقـام اإلقليميـة والعامليـة        
اإلحــصائية دراســة استقــصائية مشلــت مجيــع الوكــاالت الــيت ُتعــّد مؤشــرات لألهــداف اإلمنائيــة  

واســتعرض . لأللفيــة لتعــزز فهمهــا ألعــداد الــسكان املــستخدمة وملــسائل الفــوارق يف البيانــات 
واُتفـق علـى ضـرورة بـذل        . فريق اخلرباء نتائج هذه الدراسة وناقـشها وتقـدم بتوصـيات حمـددة            

تحــسني عمليــة التــشاور بــني شــعبة الــسكان يف األمانــة العامــة ومكاتــب اإلحــصاءات اجلهــود ل
 . الوطنية
ويويل فريـق اخلـرباء أيـضا مزيـدا مـن االهتمـام لكفالـة بلـوغ املـستويات املنـشودة مـن                        - ١١

االتـساق والــشفافية يف تقـدمي التقــارير وتــوفري البيانـات والبيانــات الفوقيــة لغـرض الرصــد علــى     
ويف هــذا الــصدد، اتفــق أعــضاء الفريــق علــى اعتمــاد برنــامج مــشترك لتبــادل  . عــامليالــصعيد ال

نظـام تبـادل البيانـات اإلحـصائية        البيانات، ويشكل اعتماد النظام املشترك لتبادل البيانات، أي         
وشـكل فريـق اخلـرباء فريـق عمـل معنيـا هبـذا              . والبيانات الفوقية، حال فنيا مناسـبا هلـذه املـسألة         

 العمــل إلنــشاء هيكــل البيانــات املتعلــق مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املقــرر  النظــام بــدأ
 .استخدامه لتبادل البيانات والبيانات الفوقية بني الوكاالت

 
متكني البلدان من امتالك البيانات واملنهجيات الالزمة لرصد مدى تنفيذ           - رابعا 

 األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد الوطين
مــا زال فريــق اخلــرباء يعمــل للمــساعدة علــى ضــمان حــصول البلــدان علــى األدوات     - ١٢

، ٢٠٠٧ويف عـام  . الالزمة لرصد مدى تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الـصعيد الـوطين         
اتفق أعضاء الفريق بشكل خاص على إصدار نـسخة منقحـة مـن الكتيـب املتعلـق باملؤشـرات،             

كمـا بـدأ    . لى حتسني املوقع اإللكتروين وعرض البيانات الفوقيـة       ستنشر أيضا على الشبكة، وع    
يتباحــث مــع البلــدان املمثلــة يف الفريــق ملعاجلــة مــسائل هامــة أخــرى ذات صــلة بالرصــد علــى   

 :الصعيد الوطين، وخباصة املسألتان التاليتان
ة ضرورة استثمار البيانات لوضع السياسات املتعلقة باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـ           )أ( 

 ورصد التقدم يف حتقيقها على الصعيد دون اإلقليمي؛
ضرورة استحداث األدوات الالزمة لتقييم مدى التقدم احملـرز يف جمـال حتقيـق               )ب( 

 .األهداف والغايات على الصعيد الوطين
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 يف مــا يتعلــق مبؤشــرات األهــداف  ٢٠٠٧نــواتج فريــق اخلــرباء يف عــام   - خامسا 
 اإلمنائية لأللفية

دا إىل مسامهات خمتلـف الوكـاالت املـسؤولة، نـشرت إدارة الـشؤون االقتـصادية                استنا - ١٣
وتـوىل  . )٢(٢٠٠٧واالجتماعية يف األمانة العامة التقرير املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفيـة لعـام             

 وذلــك لــدى افتتــاح دورة اجمللــس  ٢٠٠٧يوليــه /األمــني العــام إعــالن صــدور التقريــر يف متــوز 
تماعي، واسُتخدم هذا التقرير إلثراء النقاشـات الـسياسية الـيت شـهدها اجلـزُء               االقتصادي واالج 

وُتــرجم . ٢٠٠٧ســبتمرب /يوليــه واجلمعيــةُ العامــة يف أيلــول/الرفيــع املــستوى للمجلــس يف متــوز
التقرير إىل مجيع اللغات الرمسيـة وأُعلـن صـدوره يف فعاليـات إقليميـة ودون إقليميـة ُنظمـت يف                     

 .املبلدان شىت حول الع
 :وُعـــرض التقـــدم احملـــرز اســـتنادا إىل اجملـــاميع اإلقليميـــة يف اخلريطـــة البيانيـــة املعنونـــة   - ١٤
ــة ” ــة لأللفي وهــذه اخلريطــة . “٢٠٠٦يانيــة للتقــدم احملــرز يف عــام  خريطــة ب: األهــداف اإلمنائي

ة إقليميـا   املرمزة باأللوان، اليت تصدر للسنة الرابعة على التوايل، متثل تقييمـا لالجتاهـات الـسائد              
وتشري إىل املناطق أو املناطق دون اإلقليمية اليت يف طريقها إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 

ــدة عــن حتقيقهــا  ــسهلة القــراءة أُعــدت خصيــصا لنــشرها ع   .وتلــك البعي لــى  وهــذه اخلريطــة ال
 .واسع نطاق
تضب عن األهـداف    يونيه إعالن صدور تقرير مق    /وتولت نائبة األمني العام يف حزيران      - ١٥

اإلمنائية لأللفيـة يف أفريقيـا، واخـتري إعـالن صـدور التقريـر يف هـذا التـاريخ ليتـزامن مـع افتتـاح                         
وعرض األمني العـام يف مـؤمتر القمـة هـذا للمناقـشة             . مؤمتر قمة جمموعة الدول الثماين يف أملانيا      

 . مسألة حتقيق هذه األهداف يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
أعدت الـشعبة اإلحـصائية أيـضا بيانـات وحتلـيالت إلدراجهـا يف تقريـر األمـني العـام                    و - ١٦

ــام  ــق       ٢٠٠٧لعـ ــه املتعلـ ــا ويف مرفقـ ــذكور آنفـ ــة املـ ــال املنظمـ ــن أعمـ ــة عـ ــة العامـ  إىل اجلمعيـ
وال تزال الشعبة تتوىل شؤون موقع فريق اخلرباء علـى الـشبكة وقاعـدة البيانـات      . باإلحصاءات

 ).http://mdgs.un.org(اخلاصة به 
، أصـــدرت الـــشعبة اإلحـــصائية، بالتعـــاون مـــع اجملموعـــة ٢٠٠٧ســـبتمرب /ويف أيلـــول - ١٧

 الـذي يـشكل     MDGInfo الطبعة الثالثـة مـن نظـام قاعـدة البيانـات             DevInfoاملسؤولة عن نظام    
 ووسـيلة تكنولوجيـة ُمعـدَّة خصيـصا ملـساعدة           DevInfoصيغة معدلة من نظـام قاعـدة البيانـات          

 DevInfoوالغــرض مــن نظــام . لــى رصــد مــدى حتقيــق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيــة احلكومـات ع 
__________ 

 )٢( The Millennium Development Goals Report 2007 ) منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعE.07.I.15.( 
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تيــسري اطّــالع املــستخدمني الــذين يفتقــرون إىل خــدمات اإلنترنــت علــى قاعــدة البيانــات     هــو
وعلــى التقريــر املتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ومــساعدة الــدول األعــضاء علــى اســتخدام  

 . ملشتركةشبكات ونظم قواعد البيانات ا
 

 االستنتاجات والسبيل الذي ينبغي سلوكه - سادسا 
الفريـــق إن الـــشعبة اإلحـــصائية، بوصـــفها تـــؤدي دور الوكالـــة املنـــسقة ألعمـــال   - ١٨

املشترك بني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ستمـضي يف               
 وحتـسني الـشفافية وإعـداد التقـارير         العمل مع الوكاالت والبلـدان لتوسـيع نطـاق التغطيـة          

بشأن مجيـع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وملـساعدة البلـدان علـى إعـداد البيانـات                   
 .واستخدامها لرصد حتقيق هذه األهداف على الصعيد الوطين

يرجى من اللجنة اإلحصائية أن حتيط علما باألعمال اليت اضطلع هبا فريق اخلـرباء           - ١٩
 الـذي  ٢٠٠٦/٦يف القـرار   لتنفيذ التوصـيات الـواردة       ٢٠٠٧حصائية يف عام    والشعبة اإل 

 بــشأن تعزيــز القــدرات  ٢٠٠٦يوليــه /اعتمــده اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف متــوز  
 :اإلحصائية، وتنفيذ اخلطوات القادمة املقترحة وهي

املضي يف كفالة مشاركة ممثلني من البلدان مشاركة منتظمـة يف االجتمـاع              )أ( 
الذي يعقده فريق اخلـرباء يف اخلريـف وإطـالع الفريـق والـشعبة اإلحـصائية علـى أعمـاهلم                    
لكـــي يواصـــلوا حتـــسني البيانـــات الفوقيـــة واملنـــهجيات املعتمـــدة إلعـــداد التقـــديرات         

 واالفتراضات، وعلى السبل الكفيلة بزيادة فعالية أنشطة بناء القدرات؛
تم، بالتـــشاور مـــع البلـــدان، بـــدء العمـــل مـــع اللجـــان اإلقليميـــة لكـــي يـــ )ب( 

استعراض التقديرات والتعـديالت الـيت جيـري إدخاهلـا علـى البيانـات القطريـة الـيت تعـدها                    
الوكاالت الدولية، والبحـث عـن الوسـائل الالزمـة إلزالـة الفـوارق بـني البيانـات الدوليـة                    

 والبيانات الوطنية؛
داخــل نظــم  مــساعدة البلــدان علــى تبيــان أفــضل املمارســات للتنــسيق        )ج( 

اإلحصاءات الوطنية واآلليات املعنية بتقدمي التقارير إىل نظام اإلحصاءات الدويل وصياغة           
 .املبادئ التوجيهية ذات الصلة هبذا املوضوع
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 األول املرفق
 ديدةاجل ؤشراتاملو غاياتمبا فيه ال ،لأللفية اإلمنائية األهدافتنفيذ  لرصد املنقح اإلطار

 
  لأللفية اإلمنائية األهداف

 التقدم رصد مؤشرات )األلفية إعالن من( والغايات األهداف

  واجلوع املدقع الفقر على القضاء  :١ اهلدف
 اليـومي  دخلهم يقل الذين السكان نسبة ختفيض :ألف - ١ الغاية
 ٢٠١٥ و ١٩٩٠ بني ما الفترة يف النصف إىل واحد دوالر عن

 يف واحـد  دوالر نعـ  دخلـهم  يقـل  الـذين  السكان نسبة - ١-١
 )أ()الشرائية القوة تعادل( اليوم

 الفقر فجوة نسبة - ٢-١
الوطين االستهالك يف السكان من فقراأل مساخل حصة - ٣-١

ــة ــاء - ١ الغاي ــوفري :ب ــة ت ــة العمال ــق والعمــل املنتجــةو الكامل  الالئ
 والشباب النساء همفين مب للجميع،

 عامل شخص كلل اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل - ٤-١
 السكان عدد إىل العاملني السكان نسبة - ٥-١
 دوالر عــن دخلــهم يقــل الــذين العــاملني الــسكان نــسبة - ٦-١

 )الشرائية القوة تعادل( اليوم يف واحد
ــسبة - ٧-١ ــاملني ن ــاملني اخلــاص حلــساهبم الع ــن والع ــراد م  أف

 العاملني جمموع إىل نفقاهتا يف املسامهني األسرة
 اجلـوع  مـن  يعـانون  الـذين  الـسكان  نسبة ختفيض :يمج - ١ الغاية
 ٢٠١٥ و ١٩٩٠ بني ما الفترة يف النصف إىل

 عـن  رهماعمـ أ قـل ت نالـذي  الوزن ناقصيال األطفال عدد - ٨-١
 سنوات مخس

مـن   األدىن احلـد  علـى  حيـصلون  ال الـذين  الـسكان  نسبة - ٩-١
 السعرات احلرارية

  االبتدائي التعليم تعميم حتقيق  :٢ اهلدف
ــة ــف - ٢ الغاي ــة :أل ــال متكــن كفال  ســواء مكــان، كــل يف األطف
 عـام  حبلـول  ،االبتـدائي  التعلـيم  مرحلة إمتام من اإلناث، أو الذكور
٢٠١٥ 

 االبتدائي التعليم يف القيد نسبة صايف - ١-٢
 الـــصف يف بالدراســـة يلتحقـــون الـــذين التالميـــذ نـــسبة - ٢-٢

 االبتدائي التعليم من األخري الصف إىل ويصلون األول
اإلنـاث والـذكور    لـدى  والكتابـة  بـالقراءة  اإلملـام  معـدل  - ٣-٢

 سنة ٢٤ و ١٥ بني أعمارهم تتراوح الذين
  املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز  :٣ اهلدف
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 التقدم رصد مؤشرات )األلفية إعالن من( والغايات األهداف

 االبتـدائي  التعلـيم  يف اجلنسني بني التفاوت إزالة  :ألف - ٣ الغاية
 وبالنــسبة ،٢٠٠٥ معــا حبلــول ذلــك يكــون أن ويفــضل والثــانوي
 ٢٠١٥ عام يتجاوز ال موعد يف التعليم مراحل جلميع

 االبتـــدائي التعلـــيم مراحـــل يف البـــنني إىل البنـــات نـــسبة - ١-٣
 والعايل والثانوي

 القطــاع يف األجــراألعمــال املدفوعــة  مــن النــساء حــصة - ٢-٣
 الزراعي غري

 وطنيةال الربملانات يف النساء تشغلها اليت املقاعد نسبة - ٣-٣
  األطفال وفيات تقليل  :٤ اهلدف
 ســـن دون األطفـــال وفيـــات معـــدل ختفـــيض  :ألـــف - ٤ الغايـــة
 ٢٠١٥ و ١٩٩٠ بني ما الفترة يف الثلثني مبقدار اخلامسة

 اخلامسة سن دون األطفال وفيات معدل - ١-٤
 الرضع وفيات معدل - ٢-٤
 نياحملـصن  واحـدة  سـنة  العمـر  مـن  البالغني األطفال نسبة - ٣-٤

 احلصبة ضد
  النفاسية الصحة حتسني  :٥ اهلدف
 ثالثــة مبقـدار  النفاســية الوفيـات  معـدل  ختفــيض  :ألـف  - ٥ الغايـة 
 ٢٠١٥ و ١٩٩٠ بني ما الفترة يف أرباع

 النفاسية الوفيات معدل - ١-٥
ــسبة - ٢-٥ ــوالدات ن ــيت ال  أخــصائيني إشــراف حتــت ىجتــر ال

  مهرة صحيني
 احلمل عمن وسائل استخدام معدل - ٣-٥

 حبلــول اإلجنابيــة الــصحة خــدمات إتاحــة تعمــيم  :بــاء - ٥ الغايــة
 ٢٠١٥ عام

 قاتاملراه لدى الوالدات معدل - ٤-٥
 زيــارة( لــوالدةالــصحية قبــل ا  الرعايــةاحلــصول علــى   - ٥-٥

 )األقل على زيارات وأربع األقل على واحدة
 األسرة تنظيميف جمال  امللباة غري احلاجة - ٦-٥

 األمراض من وغريمها واملالريا اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس مكافحة  :٦ اهلدف
 املناعـــــة نقـــــص فـــــريوس انتـــــشار وقـــــف  :ألـــــف - ٦ الغايـــــة
 ذلـك  مـن  اعتبـارا  احنساره وبدء ٢٠١٥ عام حبلول اإليدز/البشرية
 التاريخ

 صـفوف  يف البـشرية  املناعـة  نقـص  فريوس انتشار معدل - ١-٦
  سنة ٢٤ و ١٥ بني عمارهمأ تتراوح الذين السكان

ــاالت اســتخدام - ٢-٦ ــاء الرف ــة آخــر أثن ــصال عملي ــسي ات  جن
 باملخاطر حمفوفة

 
 ٢٤ و ١٥ بـني  أعمـارهم  تتـراوح  الـذين  الـسكان  نسبة - ٣-٦

 نقـص  فـريوس  عـن  شـاملة  دقيقة معارف وميتلكون سنة
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  اإليدز/البشرية املناعة
 اليتــامى ريغــ إىل املــدارسالــذين يرتــادون  اليتــامى نــسبة - ٤-٦

 سنة ١٤ وسنوات  ١٠ بني أعمارهم تتراوح ممن
 املناعــة نقــص فــريوس مــن العــالج إتاحــة تعمــيم  :بــاء - ٦ الغايــة
 حيتاجونه نم جلميع ٢٠١٠ عام حبلول اإليدز/البشرية

ــسبة - ٥-٦ ــسكان ن ــذين ال  نقــص بفــريوس إصــابتهم بلغــت ال
 علـى  احلـصول  وبإمكاهنم متقدمة مراحل البشرية املناعة
 الرجعية لفريوساتل مضادة عقاقري

ــة ــشار وقــف  :جــيم - ٦ الغاي ــا انت  األمــراض مــن وغريهــا املالري
ــسية ــول الرئي ــام حبل ــدء ٢٠١٥ ع ــارا ااحنــساره وب ــن اعتب ــك م  ذل
 التاريخ

 باملالريا املرتبطة والوفيات صابةاإل معدالت - ٦-٦
 حتــت ينــامون الــذين اخلامــسة ســن دون األطفــال نــسبة - ٧-٦

 األطفــال ونــسبة احلــشرات مببيــدات معاجلــة ناموســيات
 دويــةاألب ويعــاجلون حبمــى املــصابني اخلامــسة ســن دون
 للمالريا ضادةامل ناسبةامل

 هب املرتبطة والوفيات هوانتشاربالسل  اإلصابة معدالت - ٨-٦
 إطـار  يف شفاؤها ومت اكتشفت اليت السل حاالت نسبة - ٩-٦

  املباشر لإلشراف اخلاضع الدورة القصري العالج

  البيئية االستدامة كفالة  :٧ هلدفا
 الـسياسات  يف املـستدامة  التنميـة  مبـادئ  إدمـاج   :ألـف  - ٧ الغاية

 البيئية املوارد فقدان واحنسار القطرية والربامج
 بالغابات املغطاة األراضي مساحة نسبة - ١-٧
 فـــردلكــل   الكربـــون، أكــسيد  ثـــاين انبعاثــات جممــوع   - ٢-٧

 القــوة تعــادل( اإلمجــايل احمللــي النــاتج نمــ دوالر ولكــل
 لألوزون املستنفدة املواد واستهالك ،)الشرائية

ــسبة - ٣-٧ ــدة نـ ــسمكية األرصـ ــودة الـ ــمن املوجـ ــدود ضـ  احلـ
 اآلمنة البيولوجية

 املستخدمة الكلية املائية املوارد نسبة - ٤-٧
ــاء - ٧ الغايــة  التنــوع فقــدان معــدل مــن ملمــوس بقــدر احلــد  :ب

 ٢٠١٠ عام حبلول البيولوجي
 احملمية والبحرية الربية املناطق نسبة - ٥-٧
 باالنقراض املهددة جناساأل نسبة - ٦-٧



E/CN.3/2008/29
 

12 07-64042 
 

 التقدم رصد مؤشرات )األلفية إعالن من( والغايات األهداف

 ميكنــهم ال الــذين األشــخاص نــسبة ختفــيض  :جــيم - ٧ الغايــة
 الـصرف  وخـدمات  املأمونـة  الـشرب  ميـاه  علـى  باستمرار احلصول
 ٢٠١٥ عام حبلول النصف إىل األساسية الصحي

 للـشرب  ميـاه  مـصادر  يـستخدمون  الـذين  كانالس نسبة - ٧-٧
  حمسنة

 حمسنة صحية مرافق يستخدمون الذين السكان نسبة  - ٨-٧
 ملعيــشة ٢٠٢٠ عـام  حبلـول  كــبري حتـسني  حتقيـق   :دال - ٧ الغايـة 
 الفقرية األحياء سكان من مليون ١٠٠ عن يقل ال ما

 )ب(فقرية أحياء يف املقيمني احلضر سكان نسبة - ٩-٧

  التنمية أجل من عاملية شراكة إقامة  :٨ اهلدف
 بالنـسبة  مـستقلة  بـصورة  أدنـاه  املبينـة  املؤشـرات  بعض رصد جيري
 والـدول  الـساحلية  غـري  الناميـة  والبلـدان  وأفريقيـا  منوا البلدان لألق

 النامية الصغرية اجلزرية
 الرمسية اإلمنائية املساعدة

 منـها  يقدم وما الرمسية اإلمنائية املساعدة وجمموع صايف - ١-٨
 القـومي  الـدخل  مـن  مئويـة  كنـسبة  منوا، البلدان أقل إىل

ــايل ــضاء يف  اإلمجـ ــة األعـ ــدول املاحنـ ــة للـ ــساعدة جلنـ  املـ
ــة ــة اإلمنائيـ ــة التابعـ ــة ملنظمـ ــاون التنميـ ــدان يف والتعـ  امليـ

 االقتصادي
 املخصـصة  الكليـة  الثنائية الرمسية اإلمنائية املساعدة نسبة - ٢-٨

الـدول املاحنـة األعـضاء يف        مـن  املقدمةو القطاع حسب
 والتعــاون التنميـة  ملنظمــة التابعـة  اإلمنائيــة املـساعدة  جلنـة 
ــدان يف ــصادي امليـــ ــدمات إىل االقتـــ ــة اخلـــ  االجتماعيـــ

 األوليــة الــصحية والرعايــة األساســي التعلــيم( األساســية
 )الصحي والصرف املأمونة واملياه والتغذية

املــشروطة  غــري الثنائيــة الرمسيــة اإلمنائيــة املــساعدة نــسبة - ٣-٨
ــةالــدول املاحنــة األعــضاء يف   مــن املقدمــة  املــساعدة جلن
ــة ــة اإلمنائيـ ــةمل التابعـ ــاون نظمـ ــة التعـ ــدان يف والتنميـ  امليـ

 االقتصادي

 يتــسم ومــايل جتــاري نظــام إقامــة يف املــضي  :ألــف - ٨ الغايــة
 التمييز وعدم به للتنبؤ والقابلية بالقواعد والتقيد باالنفتاح

ــ ــة الرشــيد بــاحلكم التزامــا شملي  - الفقــر وطــأة وختفيــف والتنمي
 والدويل الوطين ينالصعيد على
 منوا البلدان ألقل اخلاصة االحتياجات جلةمعا  :باء - ٨ الغاية
 معفـاة إىل األسواق    منوا البلدان أقل صادرات دخول: تشملوهي  
ــة التعريفــات مــن ــدون و اجلمركي  وبرناجمــا للحــصص؛ اخلــضوعب
 املثقلـة  الفقـرية  البلـدان  علـى  الواقـع  الـديون  عـبء  لتخفيـف  معززا

 اإلمنائيـة  ساعدةاملـ  زيـادة و ؛الرمسيـة  الثنائيـة  الـديون  وإلغـاء  بالديون
 الفقر من احلد التزامها أعلنت اليت لبلدانا إىل الرمسية
 غـري  الناميـة  للبلدان اخلاصة االحتياجات معاجلة  :جيم - ٨ الغاية

ــساحلية ــدول ال ــة وال ــصغرية اجلزري ــة ال ــق عــن( النامي ــامج طري  برن
 الناميـة  الـصغرية  اجلزريـة  للـدول  املـستدامة  لتنميـة ا أجـل  من العمل
 )العامة للجمعية والعشرين الثانية االستثنائية الدورة ونتائج
 الناميــة البلــدان ديــون ملــشاكل الــشاملة املعاجلــة  :دال - ٨ الغايــة
 ديوهنـا  حتمـل  جلعـل  والـدويل  الـوطين  الـصعيدين  علـى  تـدابري  باختاذ
 الطويل املدى يف ممكنا

لناميـة  ا البلـدان  يفالـيت تتلقاهـا      الرمسية اإلمنائية املساعدة - ٤-٨
 اإلمجايل القومي لهاغري الساحلية كنسبة من دخ
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ريـة  اجلز الـدول  يفاليت تتلقاها    الرمسية اإلمنائية املساعدة - ٥-٨
 اإلمجايل القومي لهاالصغرية النامية كنسبة من دخ

 األسواق إىل الوصول
 مـن  املعفـاة  النمـو  املتقدمة البلدان واردات جمموع نسبة - ٦-٨

 )األسـلحة  وباسـتثناء  القيمـة  حـسب ( اجلمركية الرسوم
 لدان النامية وأقل البلدان منواالب من

 البلـــدان تفرضـــها الـــيت اجلمركيـــة التعريفـــات متوســـط - ٧-٨
ــة ــى النمــو املتقدم ــة املنتجــات عل ــسوجات الزراعي  واملن

 النامية البلدان من الواردة وامللبوسات
ــديرات - ٨-٨ ــدعم تقـ ــي الـ ــدم الزراعـ ــدان يف املقـ ــة بلـ  منظمـ

ــة التعــاون ــة كنــسبة االقتــصادي امليــدان يف والتنمي  مئوي
 اإلمجايل احمللي ناجتها من

 القــدرات لبنــاء املقدمــة الرمسيــة اإلمنائيــة املــساعدة نــسبة - ٩-٨ 
 التجارية

 الديون حتمل على القدرة 
 اختــاذ مرحلــة إىل وصــلت الــيت البلــدان عــدد جممــوع - ١٠-٨ 

ــرار ــصاحل  الق ــدانل ــة الفقــرية البل ــديون املثقل  والعــدد بال
 املبـادرة إجنـاز    نقطة إىل وصلت اليت للبلدان )التراكمي(

ــة       ــرية املثقل ــدان الفق ــون البل ــاء دي ــف أعب ــة بتخفي املتعلق
 بالديون

 إطـــار يفالـــذي الُتـــزم بتخفيفـــه  الـــديون عـــبء رمقـــدا - ١١-٨ 
 واملبـادرة  بالـديون  املثقلة الفقرية بالبلدان املتعلقة املبادرة
 الدين عبء لتخفيف األطراف املتعددة

 الـسلع  صادرات من مئوية كنسبة نالدي خدمة تكاليف - ١٢-٨ 
 واخلدمات

 الـصيدالنية  املستحـضرات  شـركات  مـع  التعـاون   :هاء - ٨ الغاية
 النامية البلدان يف ميسورة بأسعار األساسية العقاقري إلتاحة

 علـى بشكل دائـم     احلصول ميكنهم الذين السكان نسبة - ١٣-٨
  ميسورة بأسعار األساسية العقاقري
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ــة ــاون  :واو - ٨ الغايـ ــع التعـ ــاع مـ ــة اخلـــاص القطـ ــد إلتاحـ  فوائـ
 املعلومـــــات تكنولوجيـــــا وخباصـــــة اجلديـــــدة، التكنولوجيـــــات

 تالواالتصا

 نسمة ١٠٠ لكل اهلاتفية اخلطوط - ١٤-٨
 ١٠٠ يف شـــبكات اهلـــاتف اخللـــوي لكـــل املـــشتركون - ١٥-٨

 نسمة
 نسمة ١٠٠ لكل اإلنترنت مستخدمو - ١٦-٨

 
 .يف سبيل رصد االجتاهات القطرية للفقر، ينبغي استخدام املؤشرات اليت تستند إىل خطوط الفقر الوطنية حيثما تتوفر  )أ( 

 سودها املقيمني يف األحياء الفقرية باستخدام مؤشر غري مباشر، هو سكان احلضر املقيمـون يف أسـر معيـشية تـ    لسكانالنسبة الفعلية ل تقاس    )ب( 
عدم إمكانية االسـتفادة مـن مرافـق    ) ب(عدم إمكانية الوصول إىل مورد أفضل للمياه؛     ) أ: (على األقل واحدة من اخلصائص األربع التالية      

 .وجود أماكن سكن مشيدة مبواد غري متينة) د(؛ ) أشخاص أو أكثر يف كل غرفة٣(االكتظاظ ) ج(حي؛ أرقى للصرف الص
 



E/CN.3/2008/29  
 

07-64042 15 
 

 الثاين املرفق
 مبؤشـرات  اخلاصـة  البيانـات  قاعـدة  يف القطرية البيانات توافر مدى تقييم  

 لأللفية اإلمنائية األهداف
 
 البيانــات قاعــدة يف اهلــدف حــسب القطريــة البيانــات تــوافر مــدى ١ اجلــدول يعــرض - ١

 “الرمسيـة ” املؤشـرات  إىل إال  املعلومات تستندال  و .لأللفية اإلمنائية األهداف مبؤشرات اخلاصة
 ٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  وهي تـشمل املعلومـات الـواردة حـىت           لأللفية، اإلمنائية لألهداف

 .النامية املناطق من بلدا ١٦٣ جمموعه ماع
 

 ١ اجلدول
 ات القطرية يف قاعدة البيانات اخلاصة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمدى توافر البيان

 
 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات

لــــــدان الــــــيت متتلــــــك   الب
يقـــل عـــن جمموعـــة  ال مـــا

 بيانات واحدة

البلــــــدان الــــــيت متتلــــــك   
ــا ــوعيت    ال م ــل عــن جمم يق

 بيانات

البلــــــدان الــــــيت متتلــــــك   
ــا ــوعيت    ال م ــل عــن جمم يق

ــات   ــات باســتثناء البيان بيان
اليت مت احلصول عليهـا مـن       
ــداف مناذج وضعتها الوكاالت األهـــــــــ

اإلمنائيـــــــــــــــة
 العدد املؤشرات لأللفية

النــــــــــــسبة 
 العدد املئوية

النــــــــــــسبة 
 العدد املئوية

النــــــــــــسبة 
 املئوية

النسبة املئويـة للـسكان الـذين يقـل دخلـهم عـن دوالر واحـد                
 ٣٥ ٥٧ ٣٥ ٥٧ ٤٣ ٧٠ )لشرائيةتعادل القوى ا(يف اليوم 

ــة      ــسبة املئوي ــا، الن ــد دوالر واحــد يومي ــر عن ــسبة فجــوة الفق ن
 ٣٤ ٥٦ ٣٤ ٥٦ ٤٣ ٧٠ )تعادل القوى الشرائية(

حـــصة اخلمـــس األفقـــر مـــن الـــدخل الـــوطين أو االســـتهالك 
 ٣٦ ٥٨ ٣٦ ٥٨ ٤٨ ٧٩ الوطين، النسبة املئوية

 معتـدل   األطفال دون سن اخلامـسة الـذين يعـانون مـن نقـص            
 ٤٤ ٧٢ ٤٤ ٧٢ ٦٩ ١١٣ حاد يف الوزن، النسبة املئوية أو

 ١اهلدف 

 ٧٤ ١٢١ ٧٤ ١٢١ ٧٤ ١٢١ السكان الذين يعانون من سوء التغذية، النسبة املئوية
صايف جمموع نسبة التحاق التالميذ، من اجلنـسني، يف التعلـيم         

 ٧٥ ١٢٣ ٧٥ ١٢٣ ٩٣ ١٥٢ االبتدائي
يلتحقـون بالـصف     اجلنـسني الـذين      النسبة املئوية للتالميـذ مـن     

 ٦٤ ١٠٤ ٦٤ ١٠٤ ٩٣ ١٥٢  التعليم االبتدائيمن الصف األخري يبلغوناألول و

 ٢اهلدف 

 ٧٩ ١٢٩ ٧٩ ١٢٩ ٩٣ ١٥٢ معدل الذين أهنوا املرحلة االبتدائية، من اجلنسني
معـدالت اإلملــام بــالقراءة والكتابــة ملـن تتــراوح أعمــارهم بــني    ٣اهلدف 

 ٢٩ ٤٧ ٣٩ ٦٣ ٦٩ ١١٢ ، النسبة املئوية عاما من اجلنسني٢٤  و١٥

 
ــالتعليم      ــسني مــن حيــث االلتحــاق ب ــني اجلن ــادل ب مؤشــر التع

 ٨٨ ١٤٤ ٨٨ ١٤٤ ٩٣ ١٥٢ االبتدائي
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 مجيع البيانات مبا فيها التقديرات

لــــــدان الــــــيت متتلــــــك   الب
يقـــل عـــن جمموعـــة  ال مـــا

 بيانات واحدة

البلــــــدان الــــــيت متتلــــــك   
ــا ــوعيت    ال م ــل عــن جمم يق

 بيانات

البلــــــدان الــــــيت متتلــــــك   
ــا ــوعيت    ال م ــل عــن جمم يق

ــات   ــات باســتثناء البيان بيان
اليت مت احلصول عليهـا مـن       
ــداف مناذج وضعتها الوكاالت األهـــــــــ

اإلمنائيـــــــــــــــة
 العدد املؤشرات لأللفية

النــــــــــــسبة 
 العدد املئوية

النــــــــــــسبة 
 العدد املئوية

النــــــــــــسبة 
 املئوية

 
ــالتعليم      ــسني مــن حيــث االلتحــاق ب ــني اجلن ــادل ب مؤشــر التع

 ٨٧ ١٤٢ ٨٧ ١٤٢ ٩٣ ١٥٢ الثانوي
 ٧٠ ١١٤ ٧٠ ١١٤ ٩٣ ١٥٢ يلمؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم العا 

 
حــصة النــساء مــن األعمــال املدفوعــة األجــر يف القطــاع غــري   

 ٦١ ١٠٠ ٦١ ١٠٠ ٩١ ١٤٩ الزراعي
 ٨٢ ١٣٤ ٨٢ ١٣٤ ٨٢ ١٣٤ املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية، النسبة املئوية 

 ١ ٠٠٠معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر لكـل           ٤اهلدف 
 ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨ ود حيمول

 
) ممــن تقــل أعمــارهم عــن عــام واحــد(معــدل وفيــات الرضــع 

 ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨  مولود حي١ ٠٠٠لكل 

 
ون ضــد  حــامللقن مــن العمــر ســنة واحــدة    والبــالغ األطفــال 

 ٨٥ ١٣٩ ٨٥ ١٣٩ ٨٥ ١٣٩ احلصبة، النسبة املئوية
 ٣٩ ٦٣ ٨٠ ١٣١ ٨٢ ١٣٣ ود حي مول١٠٠ ٠٠٠نسبة الوفيات النفاسية لكل  ٥اهلدف 

 
ـــن    ـــي جتــرى حتــت إشــراف أخــصائيني صحييـ ـــوالدات التـ الـ

 ١٥ ٢٤ ١٥ ٢٤ ٨٥ ١٣٨ مهرة، النسبة املئوية
املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية ممـن تتـراوح أعمـارهم            ٦اهلدف 

 ٦٠ ٩٨ ٦٠ ٩٨ ٧٢ ١١٧  عاما، النسبة املئوية٤٩ و ١٥بني 

 

ــاال  ت إىل اســتخدام وســائل منــع احلمــل  نــسبة اســتخدام الرف
ككل يف أوساط املتزوجـات حاليـا الالئـي تتـراوح أعمـارهن

 ٤٨ ٧٨ ٤٨ ٧٨ ٦٧ ١٠٩  عاما، النسبة املئوية٤٩  و١٥بني 

 

 عامــــا ٢٤ و ١٥الرجــــال الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــني 
واستخدموا الرفاالت أثناء آخر عملية اتـصال جنـسي حمفوفـة     

 ١٢ ١٩ ١٢ ١٩ ٢٤ ٣٩ ةباملخاطر، النسبة املئوي

 

 عامــــا ٢٤ و ١٥النــــساء الالئــــي تتــــراوح أعمــــارهن بــــني 
واستخدمن الرفاالت أثناء آخر عملية اتـصال جنـسي حمفوفـة           

 ١٣ ٢٢ ١٣ ٢٢ ٢٩ ٤٨ باملخاطر، النسبة املئوية

 

 عامــــا ٢٤ و ١٥الرجــــال الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــني 
ــة شــاملة عــن فــريوس نقــص املناعــ     ة وميتلكــون معــارف دقيق

 ٤ ٧ ٤ ٧ ٢٣ ٣٧ اإليدز، النسبة املئوية/البشرية

 

 عامـا وميـتلكن     ٢٤ و   ١٥النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني      
اإليدز، /معارف دقيقة شاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية        

 صفر صفر صفر صفر ٣٨ ٦٢ النسبة املئوية
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البلــــــدان الــــــيت متتلــــــك   
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 بيانات
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 املئوية

 

اســـتخدام أي وســـيلة مـــن وســـائل منـــع احلمـــل يف أوســـاط  
ــ ــراوح أعمــارهن بــني  املتزوجــات حالي  ٤٩  و١٥ا الالئــي تت
 ٥٠ ٨٢ ٥٠ ٨٢ ٦٨ ١١١ عاما، النسبة املئوية

 
نــسبة االلتحــاق باملدرســة يف أوســاط اليتــامى قياســا إىل غــري   

 ٢١ ٣٥ ٢١ ٣٥ ٣٩ ٦٣ اليتامى 

 
األطفال دون اخلمس سنوات الذين ينامون حتـت ناموسـيات          

 ٥ ٨ ٥ ٨ ٣٠ ٤٩ معاجلة باملبيدات، النسبة املئوية

 
ــال دون اخلمــس ســنوات املــصابون حبمــى ويعــاجلون       األطف

 ٧ ١٢ ٧ ١٢ ٢٩ ٤٨ بالعقاقري املضادة للمالريا، النسبة املئوية
 ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥ ٩٩ ١٦٢  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات من السل لكل  
 ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥ ٩٩ ١٦٢  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل انتشار السل لكل  

 
العالج القصري الدورة    يف إطار    معدل النجاح يف معاجلة السل    

 ١٤ ٢٣ ١٤ ٢٣ ١٨ ٣٠ ، النسبة املئويةاخلاضع لإلشراف املباشر

 
العــالج القــصري معــدل الكــشف عــن حــاالت الــسل يف إطــار 

 ٨٨ ١٤٣ ٨٨ ١٤٣ ٩٩ ١٦٢ ، النسبة املئويةالدورة اخلاضع لإلشراف املباشر
 ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥ ٩٧ ١٥٨ بالغابات، النسبة املئويةاملغطاة األراضي  ٧اهلدف 

 ٨١ ١٣٢ ٨١ ١٣٢ ٨٣ ١٣٥ املنطقة احملمية قياسا للمساحة اإلمجالية، النسبة املئوية 

 
انبعاثات ثـاين أكـسيد الكربـون، نـصيب الفـرد منـه باألطنـان               

 ٩٢ ١٥٠ ٩٢ ١٥٠ ٩٢ ١٥٠ املترية 

 
استهالك مجيع املواد املستنفدة لألوزون باألطنان املترية لطاقـة         

 ٨٣ ١٣٥ ٨٣ ١٣٥ ٨٣ ١٣٦ وزون استنفاد األ

 
نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر ميـاه للـشرب حمـسنة           

 ٦٧ ١١٠ ٦٧ ١١٠ ٩٩ ١٦٢ )اجملموع(

 
ــستخدمون   ــذين يـ ــسبة الـــسكان الـ ــق نـ ــسنة مرافـ ــحية حمـ صـ

 ٦٤ ١٠٤ ٦٤ ١٠٤ ٩٩ ١٦٢ )اجملموع(
 ٦٤ ١٠٥ ٦٤ ١٠٥ ٩٧ ١٥٨ نسبة سكان األحياء الفقرية كنسبة مئوية من سكان احلضر 

خدمة الديون كنسبة مئويـة مـن صـادرات الـسلع واخلـدمات              ٨اهلدف 
 ٦٦ ١٠٧ ٦٦ ١٠٧ ٨٩ ١٤٥ وصايف اإليرادات من اخلارج

 
معـــدل البطالـــة بـــني الـــشباب مـــن اجلنـــسني الـــذين تتـــراوح  

 ٤٠ ٦٥ ٤٠ ٦٥ ٥٥ ٨٩  عاما ٢٤ و ١٥أعمارهم بني 

 
 ١٥  معدل البطالة بني الشابات الالئي تتـراوح أعمـارهن بـني          

 ٣٩ ٦٣ ٣٩ ٦٣ ٥٤ ٨٨  عاما ٢٤و 
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 ١٥معدل البطالة بـني الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني               

 ٣٩ ٦٣ ٣٩ ٦٣ ٥٤ ٨٨  عاما ٢٤ و
 صفر صفر ٩٦ ١٥٧ ٩٦ ١٥٧  نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية لكل  
 صفر صفر ٩٦ ١٥٦ ٩٦ ١٥٧ نسمة ١٠٠املشتركون يف شبكات اهلاتف اخللوي لكل  
 صفر صفر ٩٣ ١٥١ ٩٤ ١٥٣  نسمة١٠٠نت لكل مستخدمو اإلنتر 
 ٧٥ ١٢٣ ٧٥ ١٢٣ ٧٧ ١٢٦  نسمة١٠٠احلواسيب الشخصية لكل  

  
 عـدد  فـت علـى أسـاس   ّر إىل أربـع جمموعـات، عُ   ١ اجلدول   قُسِّمت املؤشرات املبينة يف    - ٢

 :البلدان املشمولة هبا، وهي
 جممـوعيت  طق الناميـة املنـا يف  يف املائـة مـن البلـدان    ٢٥ أقل مـن   ميلكمؤشرات   )أ( 
 وضـعتها   منـاذج   الـيت مت احلـصول عليهـا مـن خـالل           بيانـات العلى األقـل، باسـتثناء      عنها   بيانات

ال جيمـع سـوى عـدد قليـل مـن البلـدان بيانـات        هـي مؤشـرات   و ).٢انظر اجلـدول     (الوكاالت
  الوطينصد على الصعيدبشكل منتظم عنها ألغراض الر
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 ٢اجلدول 
 

، مبا فيها التقديرات اليت مت مجيع البيانات
 احلصول عليها 

 من خالل مناذج وضعتها الوكاالت
ــيت متلــك   ــدان ال البل
جمموعـــــة بيانـــــات 
 واحدة على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ

 على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ
علــى األقــل باســتثناء  
ــيت مت   ــديرات الــ التقــ
ــن    ــا م احلــصول عليه
ــاذج  خـــــــــالل منـــــــ
 وضعتها الوكاالت

 العدد )أ(ة املؤشرات يف اجملموع
النـــــــسبة 
 العدد املئوية

النـــــــسبة 
 العدد املئوية

ــسبة  النــــــــ
 املئوية

ة وشـاملة   سـليم ي ميـتلكن معرفـة      ئـ  والال  عامـا  ٢٤-١٥ تبلغ أعمـارهن     يئالالالنساء
 صفر صفر صفر صفر٦٢٣٨ إليدز، النسبة املئويةا/ نقص املناعة البشريةفريوسب

 صفر صفر ٩٦ ١٥٧٩٦١٥٧  نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية لكل 

 صفر صفر ٩٦ ١٥٧٩٦١٥٦  نسمة١٠٠ لكل لوي اخلاتفاهلشبكات املشتركون يف

 صفر صفر ٩٣ ١٥٣٩٤١٥١  نسمة١٠٠مستخدمو اإلنترنت لكل 

  دقيقـة عرفـة  والـذين ميتلكـون م   عامـا ٢٤ و ١٥بـني    أعمـارهم    تراوحل الذين ت  الرجا
 ٤ ٧ ٤ ٣٧٢٣٧ اإليدز، النسبة املئوية/س نقص املناعة البشريةفريوبوشاملة

ــدات ــة مببيـ ــيات معاجلـ ــامون حتـــت ناموسـ ــذين ينـ ــسة الـ ــن اخلامـ ــال دون سـ األطفـ
 ٥ ٨ ٥ ٤٩٣٠٨ ، النسبة املئويةاحلشرات

لمالريــا، ضادة لاملــعقــاقري بال ونجلعــاوُياألطفــال دون ســن اخلامــسة املــصابون حبمــى
 ٧ ١٢ ٧ ٤٨٢٩١٢ النسبة املئوية

 أثنــاء رفــاالت واســتخدموا ال عامــا٢٤  و١٥ تتــراوح أعمــارهم بــني الرجــال الــذين
 ١٢ ١٩ ١٢ ٣٩٢٤١٩ آخر عملية اتصال جنسي حمفوفة باملخاطر، النسبة املئوية

 آخـر    أثناء رفاالت واستخدمن ال   عاما ٢٤  و ١٥ي تتراوح أعمارهن بني     ئالنساء الال
 ١٣ ٢٢ ١٣ ٤٨٢٩٢٢ عملية اتصال جنسي حمفوفة باملخاطر، النسبة املئوية

 اخلاضـع لإلشـراف     رةدو القـصري الـ    العـالج معدل النجاح يف معاجلـة الـسل يف إطـار
 ١٤ ٢٣ ١٤ ٣٠١٨٢٣ ، النسبة املئويةاملباشر

 ١٥ ٢٤ ١٥ ١٣٨٨٥٢٤ ت حتت إشراف موظفي صحة مدربني، النسبة املئويةجرنسبة الوالدات اليت 

  ٢١ ٣٥  ٢١ ٣٥ ٦٣٣٩  إىل غري اليتامىباملدارس يف أوساط اليتامى قياسانسبة االلتحاق
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املنــاطق يف  يف املائــة مــن البلــدان  ٤٩  و٢٥ مــا يتــراوح بــني ميلــكمؤشــرات  )ب( 
ا مـن خـالل      مت احلـصول عليهـ     على األقـل، باسـتثناء البيانـات الـيت        عنها    جمموعيت بيانات  النامية

 )٣انظر اجلدول  (ت الوكاالمناذج وضعتها
 

 ٣اجلدول 
 

، مبا فيها التقديرات اليت مت مجيع البيانات
 احلصول عليها 

 من خالل مناذج وضعتها الوكاالت
ــيت متلــك   ــدان ال البل
جمموعـــــة بيانـــــات 
 واحدة على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ

 على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ
علــى األقــل باســتثناء  
ــيت مت   ــديرات الــ التقــ
ــن   ــا م  احلــصول عليه

ــاذج  خـــــــــالل منـــــــ
 وضعتها الوكاالت

 العدد )ب(املؤشرات يف اجملموعة 
النـــــــسبة 
 العدد املئوية

النـــــــسبة 
 العدد املئوية

ــسبة  النــــــــ
 املئوية

 مـن    عامـا  ٢٤  و ١٥بـني   معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة للـذين تتـراوح أعمـارهم
 ٢٩ ٤٧ ٣٩ ٦٣ ٦٩ ١١٢ اجلنسني، النسبة املئوية

 ٣٤ ٥٦ ٣٤ ٥٦ ٤٣ ٧٠ نسبة فجوة الفقر، املقّدرة بدوالر واحد يف اليوم، النسبة املئوية
 ٣٥ ٥٧ ٣٥ ٥٧ ٤٣ ٧٠ السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم، النسبة املئوية

 ٣٦ ٥٨ ٣٦ ٥٨ ٤٨ ٧٩ دخل الوطين أو االستهالك الوطين، النسبة املئويةحصة اخلُمس األفقر من ال
 ٣٩ ٦٣ ٨٠ ١٣١ ٨٢ ١٣٣  مولود حي١٠٠ ٠٠٠نسبة وفيات األمهات املرتبطة باحلمل والوضع لكل

ــني ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ــشباب ال ــني ال ــة ب ــدل البطال ــا٢٤  و١٥مع ــن  عام ، م
 ٤٠ ٦٥ ٤٠ ٦٥ ٥٥ ٨٩ اجلنسني

 ٣٩ ٦٣ ٣٩ ٦٣ ٥٤ ٨٨  عاما٢٤  و١٥ تتراوح أعمارهن بني يئبطالة بني الشابات الالدل المع
 ٣٩ ٦٣ ٣٩ ٦٣ ٥٤ ٨٨  عاما٢٤  و١٥معدل البطالة بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني

ــوزن، ــدل أو حــاد يف ال ــانون مــن نقــص معت ــذين يع األطفــال دون ســن اخلامــسة ال
 ٤٤ ٧٢ ٤٤ ٧٢ ٦٩ ١١٣ النسبة املئوية

ــائل منـــع احلمـــل ككـــل  يف أوســـاط نـــسبة اســـتخدام الرفـــاالت إىل اســـتخدام وسـ
 ٤٨ ٧٨ ٤٨ ٧٨ ٦٧ ١٠٩ ، النسبة املئوية عاما٤٩  و١٥ي تتراوح أعمارهن بني ئاملتزوجات حاليا الال
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 يف املائة من البلدان باملنـاطق الناميـة         ٧٤  و ٥٠ما يتراوح بني    ميلك  مؤشرات   )ج( 
  اليت مت احلـصول عليهـا مـن منـاذج وضـعتها            بياناتالعلى األقل، باستثناء    عنها   اتجمموعيت بيان 
 )٤انظر اجلدول (الوكاالت 

 
 ٤اجلدول 

 
، مبا فيها التقديرات اليت مت مجيع البيانات

 احلصول عليها 
 من خالل مناذج وضعتها الوكاالت

ــيت متلــك   ــدان ال البل
جمموعـــــة بيانـــــات 
 واحدة على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ

 على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ

لــى األقــل باســتثناء  ع
ــيت مت   ــديرات الــ التقــ
ــن    ــا م احلــصول عليه
ــاذج  خـــــــــالل منـــــــ
 وضعتها الوكاالت

 العدد )ج(املؤشرات يف اجملموعة 
النـــــــسبة 
 العدد املئوية

النـــــــسبة 
 العدد املئوية

ــسبة  النــــــــ
 املئوية

ــ الال احلمــل يف أوســاط املتزوجــات حاليــا خدام أي وســيلة مــن وســائل منــع اســت  يئ
 ٥٠ ٨٢ ٥٠ ٨٢ ٦٨ ١١١ ، النسبة املئوية عاما٤٩  و١٥تتراوح أعمارهن بني 

،  عامـا  ٤٩  و ١٥املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية ممن تتـراوح أعمـارهم بـني
 ٦٠ ٩٨ ٦٠ ٩٨ ٧٢ ١١٧ النسبة املئوية
 ٦١ ١٠٠ ٦١ ١٠٠ ٩١ ١٤٩ جر يف القطاع غري الزراعياملدفوع األلعمل  من انصيب املرأة

الـصف   بالـصف األول ويبلغـون       لتحقـون الـذين ي  من اجلنـسني    النسبة املئوية للتالميذ    
 ٦٤ ١٠٤ ٦٤ ١٠٤ ٩٣ ١٥٢  التعليم االبتدائيمن ريخاأل

 ٦٤ ١٠٤ ٦٤ ١٠٤ ٩٩ ١٦٢ ة، اجملموع الصحيرافقنسبة السكان الذين يستخدمون مرافق حمسنة يف جمال امل
 ٦٤ ١٠٥ ٦٤ ١٠٥ ٩٧ ١٥٨ نسبة سكان األحياء الفقرية كنسبة مئوية من سكان احلضر

من صادرات الـسلع واخلـدمات وصـايف اإليـرادات     كنسبة مئوية  نسبة خدمة الديون    
 ٦٦ ١٠٧ ٦٦ ١٠٧ ٨٩ ١٤٥ من اخلارج

 ٦٧ ١١٠ ٦٧ ١١٠ ٩٩ ١٦٢  حمسنة، اجملموعنسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه شرب
 ٧٠ ١١٤ ٧٠ ١١٤ ٩٣ ١٥٢ تعليم العايلمؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بال

 ٧٤ ١٢١ ٧٤ ١٢١ ٧٤ ١٢١  التغذية، النسبة املئويةنقصالسكان الذين يعانون من 
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 جممـوعيت   طق الناميـة  املنـا يف   يف املائة أو أكثـر مـن البلـدان           ٧٥ ميلكمؤشرات   )د( 
 الوكـاالت    اليت مت احلصول عليها من مناذج وضـعتها        بياناتالعلى األقل، باستثناء    عنها   بيانات

وتشمل املؤشرات يف هذه اجملموعة بعض املؤشرات اليت تـستند إىل بيانـات              ).٥انظر اجلدول   (
ؤشـرات الرئيـسية   التعليم، وبعـض امل بـ   املؤشـرات املتعلقـة  مأخوذة من مصادر إداريـة، مـن قبيـل     

 .املتعلقة بالصحة والبيئة، واليت تصدر أغلب البلدان بيانات عنها بصورة منتظمة
 

 ٥اجلدول 
 

، مبا فيها التقديرات اليت مت مجيع البيانات
 احلصول عليها 

 من خالل مناذج وضعتها الوكاالت
ــيت متلــك   ــدان ال البل
جمموعـــــة بيانـــــات 
 واحدة على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ

 على األقل

ــك    ــيت متلـ ــدان الـ البلـ
ــات   ــوعيت بيانـــ جممـــ

 باســتثناء علــى األقــل
ــيت مت   ــديرات الــ التقــ
ــن    ــا م احلــصول عليه
ــاذج  خـــــــــالل منـــــــ
 وضعتها الوكاالت

 العدد )د(املؤشرات يف اجملموعة 
النـــــــسبة 
 العدد املئوية

النـــــــسبة 
 العدد املئوية

ــسبة  النــــــــ
 املئوية

 ٧٥ ١٢٣ ٧٥ ١٢٣ ٩٣ ١٥٢ فية الكلية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي، للجنسنيالنسبة الصا
 ٧٥ ١٢٣ ٧٥ ١٢٣ ٧٧ ١٢٦  نسمة١٠٠احلواسيب الشخصية لكل 

 ٧٩ ١٢٩ ٧٩ ١٢٩ ٩٣ ١٥٢ معدل الذين أهنوا املرحلة االبتدائية، من اجلنسني
 ٨١ ١٣٢ ٨١ ١٣٢ ٨٣ ١٣٥  باملساحة اإلمجالية، النسبة املئويةاملنطقة احملمية قياسا

 ٨٢ ١٣٤ ٨٢ ١٣٤ ٨٢ ١٣٤ ، النسبة املئويةات الوطنيةاملقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان
 ٨٣ ١٣٥ ٨٣ ١٣٥ ٨٣ ١٣٦ استهالك مجيع املواد اليت تستنفذ األوزون مباليني األطنان املترية

 ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨ حي مولود ١ ٠٠٠معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر لكل
 ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨  مولود حي١ ٠٠٠لكل )  واحد عام تقل أعمارهم عننمم(معدل وفيات الرضع 

 ٨٥ ١٣٩ ٨٥ ١٣٩ ٨٥ ١٣٩ عمر سنة واحدة امللقحون ضد احلصبة، النسبة املئويةال  مننيبالغاألطفال ال
 ٨٧ ١٤٢ ٨٧ ١٤٢ ٩٣ ١٥٢ دارس الثانويةمؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بامل

 اخلاضـع لإلشـراف     ة الدور  القصري العالجمعدل الكشف عن حاالت السل يف إطار
 ٨٨ ١٤٣ ٨٨ ١٤٣ ٩٩ ١٦٢ ، النسبة املئويةاملباشر

 ٨٨ ١٤٤ ٨٨ ١٤٤ ٩٣ ١٥٢ مؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق باملدارس االبتدائية
 ٩٢ ١٥٠ ٩٢ ١٥٠ ٩٢ ١٥٠ كسيد الكربون، نصيب الفرد منها باألطنان املتريةانبعاثات ثاين أ

 ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥ ٩٩ ١٦٢  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات من السل لكل 
 ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥ ٩٩ ١٦٢  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل انتشار السل لكل 

 ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥ ٩٧ ١٥٨ مساحة األراضي اليت تغطيها الغابات، النسبة املئوية
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 :مالحظات تقنية
 :يف ما يلي املؤشرات اليت مل يشملها التقرير بسبب عدم اإلبالغ عنها 
  نسمة؛١٠٠ ٠٠٠بلغ عنها لكل حاالت املالريا املُ )أ( 
  نسمة؛١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات من املالريا لكل  )ب( 
 .م احلصول على العقاقري الضروريةالسكان الذين يف وسعه )ج( 
 إال على مـستوى     بسبب عدم استخدامها  يلي املؤشرات اليت مل يشملها التقرير       ويف ما    
 ):أي بيانات قطريةبشأهنا ال تتوافر (اجملاميع 
  امللبوســــات‘٢’  املنــــسوجات و‘١’متوســــط الرســــوم اجلمركيــــة علــــى     )أ( 

  املنتجات الزراعية؛‘٣’ و
 اليت تـدخل    قل البلدان منوا  بلدان النامية وأ  دات البلدان املتقدمة النمو من ال     روا )ب( 

 .بدون أي رسوم مجركية
 الـيت تـشري إىل املـساعدة        ٨ومل ينظر هذا التقرير يف املؤشرات الواردة يف إطار اهلـدف             

 .اإلمنائية الرمسية وختفيف الَدين يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون
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 املرفق الثالث
 

يف واخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت    فريــقال وضــعها لتوصــيات الــيت امــوجز   
 تـشرين  ١٦ إىل ١٤ يف بـاريس يف الفتـرة مـن    هدالذي عق جتماع الثاين عشر    الا

 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
 
 املعـين مبؤشـرات      واخلـرباء  فريـق املـشترك بـني الوكـاالت       لم االجتماع الثـاين عـشر ل      ظُن - ١

 ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤د اجلـزء األول يف      ُعقِـ  .األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف جـزأين       
أمــا اجلــزء الثــاين، فُعقــد يف     . جلــان إقليميــة ٣  وكالــة و١٤ خــبريا ينتمــون إىل  ٣١حبــضور 

 بلــدا، ١٤ ممــثال ملكاتــب إحــصائية وطنيــة مــن   ١٧نــوفمرب حبــضور / تــشرين الثــاين١٦ و ١٥
ة، وممثــل مــن   االت ماحنــ  جلــان إقليميــة وممــثلَني مــن وكــ     ٤  وكالــة و ١٨ خــبريا مــن  ٤٥ و

 .األوروبية املفوضية
 : ما يليالجتماعاوجرى يف اجلزء األول من  - ٢

ــرقيم   )أ(  ــراتاملغايـــات والاالتفـــاق علـــى تـ ــترد يفؤشـ ــار اجلديـــد  الـــيت سـ  اإلطـ
 لألهداف اإلمنائية لأللفية؛

 تقدمي توصيات بتحسني التنسيق بني اللجان اإلقليمية والوكاالت الدولية؛ )ب( 

 وحتديـد   ٢٠٠٨ جديـدة تتعلـق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام               نواتج اقتراح )ج( 
 األهداف؛ب  لتحقيق النواتج املتعلقة الزميناإلطار

ّدثـة مـن دليـل     احملنـسخة   ال جنـاز  زمين مؤقَتني إل   ارطإاالتفاق على خطة عمل و     )د( 
 مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛

بـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة التابعـة            تمبادرة  استعراض أعمال    )هـ( 
، وتـوفري توجيهـات لتنفيـذ        العمـل املعنيـة خبـرائط سـري العمـل          لألهداف اإلمنائية لأللفيـة وأفرقـة     

 هذه األعمال؛

ــة  )و(  ــات الفوقي ــوافرةاســتعراض البيان ــع   املت ــى موق ــة ا عل ــة لأللفي  ألهــداف اإلمنائي
 ؛الشبكة على

فريــق املــشترك بــني الوكــاالت    للــق باالجتمــاع القــادم ل  مناقــشة خطــط تتع  )ز( 
ــة    و ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــين مبؤشــرات األه ــدتمــل احملاخلــرباء املع ــارس /ه يف آذار عق  ،٢٠٠٨م
ــدليل مؤشــرات      و ــسية يف وضــع اللمــسات األخــرية علــى اإلطــار العــام ل ــه الرئي ســتتمثل أهداف

 .ا وحمتواه٢٠٠٨أهداف عام ب اتج املتعلقة النواألهداف اإلمنائية لأللفية واالتفاق على قائمة
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 :، فجرى فيه ما يلي من البلدانأما اجلزء الثاين من االجتماع، الذي حضره ممثلون - ٣

اســتعراض ومناقــشة الــدور الــذي تــضطلع بــه الوكــاالت اإلقليميــة يف معاجلــة   )أ( 
 ؛فوارق الهذه ص الكفيلة بتقليسبلال حتديداالختالفات بني البيانات الوطنية والدولية و

 الوكـاالت    املعنيـة بإعـداد التقـارير لتزويـد        استعراض ومناقشة اآلليات الوطنية    )ب( 
 ؛ ببيانات من البلدانالدولية

ــشة اال )ج(  ــيت هتــدف إىل مناق ــادةســتراتيجيات ال ــوافر  زي ــاتال ت ــةبيان  عــن  املوثوق
  دون الوطين؛صعيداف اإلمنائية لأللفية على الاألهد

  املوجــودة يف املوقــعبيانــاتال قاعــدة عروضــة يفلبيانــات الفوقيــة املاســتعراض ا )د( 
”mdgs.un.org“والتوصية بتنقيح دليل مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية . 
اخلـرباء النتـائج الـيت توصـلت إليهـا دراسـة            وفريق املشترك بني الوكـاالت      الاستعرض  و - ٤

 الوكـاالت الدوليـة والبلـدان       اد التقـارير مشلـت     املعنيـة بإعـد    لياتاآلاستقصائية عن التنسيق بني     
 : مبا يليىأوص و،املشاركة يف االجتماع

ــات املزدوجــة ا    )أ(  ــل عــدد الطلب ــدان مــن الوكــاالت   ينبغــي تقلي ــا البل ــيت تتلقاه  ل
 الدولية؛

 الـــيت تعتمـــدها البلـــدان  الترتيبـــات املؤســـسية يفينبغـــي مراعـــاة االختالفـــات )ب( 
 عمليـات    لتحـسني تنـسيق     الـيت توضـع    سـتراتيجيات  يف اال  ، وذلـك  نات البيا تقاريرها عن  لتقدمي

 ؛إعداد التقارير

م يف الدراســة االستقــصائية املعنيــة ينبغــي حتــسني مــستوى االســتبيان املــستخدَ  )ج( 
 للبلـدان   مـنح األسـئلة أكثـر وضـوحا و       مـع جعـل      ، املعنيـة بإعـداد التقـارير      لياتاآلبالتنسيق بني   

 ُتوجـه   بغي لالستبيان املنقح أن يشتمل أيضا على أسئلة عن التنـسيق          وين . من الوقت للرد   امزيد
ألهـداف  املتعلقـة با   القطريـة     اليت ُتدرج يف التقارير     عن البيانات  إىل املسؤول عن إعداد التقارير    

شمل تــ لالدراســة االستقــصائيةوبعــد تنقــيح االســتبيان، ينبغــي توســيع نطــاق  . اإلمنائيــة لأللفيــة
 ؛اخلرباء وفريق املشترك بني الوكاالتال يف البلدان غري األعضاء

ينبغي أن تأخذ الشعبة اإلحصائية بزمام القيادة يف تنظـيم حلقـة عمـل للبلـدان               )د( 
ــسيق    ــادل اخلــربات يف جمــال تن  هبــدف التعــرف علــى أفــضل   ءات اإلحــصا نظــمجيــري فيهــا تب

 . يف هذا اجملالات والعمل على وضع مبادئ توجيهيةاملمارس
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البيانـات اخلاصـة    عـن     املعنية بإعداد التقارير املتعلقة    لياتاآلمسألة التنسيق بني    أما عن    - ٥
 : أيضا مبا يلي واخلرباءفريق املشترك بني الوكاالتالباألهداف اإلمنائية لأللفية، فأوصى 

عـن    املعنية بإعداد التقارير املتعلقـة لياتاآل التنسيق بني   تشمل عملية  ينبغي أن  )أ( 
اآلليـة العامـة املعنيـة      الوطين العام و   نظام اإلحصاءات باألهداف اإلمنائية لأللفية    اصة  البيانات اخل 

 عن البيانات إىل الوكاالت الدولية؛بإعداد التقارير 
، مـن أجـل     دقة دور املنسقني الوطنيني لألهداف اإلمنائية لأللفية ب       ديدينبغي حت  )ب( 

وقــد يــضطلع املنــسقون الوطنيــون . عنــهتنفيــذ األهــداف واإلبــالغ تيــسري إنــشاء آليــات لرصــد 
ــأدوار خمتلفــة حبــس  ــة املتعلقــة بإعــداد ب ــها  ب الترتيبــات الوطني .  البيانــات ونــشرها واإلبــالغ عن

نسقني الوطنيني الرمسيني املسؤولني عـن تـوفري التوجيـه          من امل وينبغي أن يكون هناك أيضا نظام       
الــذين يــتم االتــصال هبــم يف  تبــادل املعلومــات عــن األشــخاص ويــشمل ذلــك(ونــشر البيانــات 

 ؛)الوزارات املختصة وتفسري مصادر البيانات
ــن         )ج(  ــبيل احلــد م ــة يف س ــني الوكــاالت الدولي ــسيق ب ــستوى التن ــزم حتــسني م يل

 فعلى سبيل املثال، ميكن للوكاالت الدولية أن تستخدم استبيانات جممعة؛. الطلبات املزدوجة
عــن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة     مــستودع للبيانــات  ، لــدى إنــشاء ينبغــي )د( 
 عــداد وضــمان تــوافر قــدرة وطنيــة قويــة علــى إ املــوارد واخلــربة التقنيــة الالزمــة تــأمني ،لأللفيــة
 ؛ موثوقةبيانات

املتعلقـة  بيانـات   القواعـد   نظـم   بد من حتسني مستوى تـدريب البلـدان علـى            ال )هـ( 
 ؛)DevInfo(  نظام قاعدة البياناتسيما األهداف اإلمنائية لأللفية، الب

ــن   ال )و(  ــد م ــتحداثب ــة    اس ــات الفوقي ــصدر موحــد للبيان ــة با م ــداف املتعلق أله
 اإلمنائية لأللفية واستخدامه يف البلدان؛

إعـداد  ينبغي عقد حلقات عمل إقليمية بغرض اسـتعراض التوصـيات املتعلقـة ب        )ز( 
باإلضـافة إىل هـذا، ينبغـي    و.  عن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة والتقـارير القطريـة املوحـدة         التقارير
 الوطين مـشاركة كاملـة يف إصـدار التقـارير القطريـة عـن األهـداف         مكتب اإلحصاءات إشراك  

 اإلمنائية لأللفية؛
ينبغي للجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحـدة أن تـدرس الوضـع القـائم يف كـل                  )ح( 

ت التنـسيق    وآليـا  املعنيـة ت  بلد من بلدان منطقتها يف سبيل تقيـيم القـدرة اإلحـصائية للمؤسـسا             
 .القائمة داخل البلدان
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 الـيت   بـني البيانـات  فـوارق أيضا مسألة الواخلرباء  فريق املشترك بني الوكاالت  الوناقش   - ٦
 :، وأوصى مبا يليالدويلتلك اليت ُتعد على الصعيد  الوطين و الصعيد علىُتعد

التنسيق مع الشعبة اإلحـصائية      اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، ب      ةبادرم )أ( 
 مـع الوكـاالت    اتـصاالت ومبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الـذي سيـساعد علـى إقامـة          

ــة،  ــة إجــراء دراســة للنظــر يف األســباب   إىل الدولي ــة   الفــوارقوراءالكامن ــات الوطني  بــني البيان
ــات و ــة، والبيان ــات، با ء وجــود اورالدولي ــرات يف البيان ــسبة جملموثغ ــدين    لن ــن بل ــة م ــة مكون ع
فـّضل أن تـشمل البلـدان املنتقـاة بلـدانا تـشكل             وُي. غطيهـا ثالثة بلدان منتقاة يف املنطقة اليت ت       أو

وينبغي للوكاالت الدولية أن تتعاون مع اللجـان اإلقليميـة يف املـساعدة علـى               .  الفريق جزءا من 
 أثناء عقـده االجتمـاع      يق الفر  إىل  نتائج هذه الدراسات   رفعوينبغي  .  هذه الفوارق  باسبأفهم  
 ؛٢٠٠٨نوفمرب / مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف تشرين الثايناملتعلق

 يـربط   الذيسراجل  دور اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة   ؤديينبغي أن ت   )ب( 
 بني البلدان واللجان الدولية؛

زالـة الفـوارق    ات إل سـتراتيجي ات للخرباء يف سبيل وضع ا     نبغي تنظيم اجتماع  ي )ج( 
وتعتمــد هــذه االجتماعــات .  الــوطين والــدويل الــصعيدين علــى الــيت ُتعــدوالثغــرات يف البيانــات

على مشاركة الوكاالت الدوليـة واللجـان اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة واملكاتـب اإلقليميـة            
 التابعـة   املعنيـة   الوطنيـة وغريهـا مـن املؤسـسات        مكاتب اإلحصاءات للوكاالت الدولية و  التابعة  

 وستعمل الشعبة اإلحـصائية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي سـويا             .  الوطنية لنظم اإلحصاءات 
 على تنظيم هذه االجتماعات؛

. ينبغــي تــوفري املــساعدة التقنيــة للبلــدان يف جمــال اســتخدام التعريفــات الدوليــة )د( 
 اءمة بني البيانات الوطنية والدولية؛فسوف يساعد االلتزام بالتعريفات الدولية على حتقيق املو

 الـوطين حبيـث      الـصعيد  علـى يت ُتعـد    ينبغي حتسني البيانات الفوقيـة للبيانـات الـ         )هـ( 
  البيانات؛ اليت اعُتمدت يف إعداد الدويل فهم املنهجية الصعيد علىملستخدميهاميكن 

هــداف األاملتعلقــة ببيانــات ال مبــادئ توجيهيــة بــشأن تــدفق   اســتحداثينبغــي )و( 
 اإلمنائية لأللفية؛

 .ستشري البلدان قبل نشر بياناهتاينبغي للوكاالت الدولية أن ت )ز( 
ضرورة تـوافر بيانـات دون وطنيـة      بـ  أيـضا     واخلـرباء  فريق املشترك بني الوكاالت   الوأقر   - ٧

 األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة داخــل البلــدان، ويف ســبيل ختــصيص  الــيت تــسلكهالفهــم االجتاهــات
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 تـوافر   زيـادة ويف سـبيل .  الـسكانية واملنـاطق اإلقليميـة     خمتلف الشرائح  ارد بشكل أفضل بني   املو
 :وثوقة، أوصى املشاركون مبا يليالبيانات دون الوطنية امل

وضــع توصــيات عــن اســتخدام التعــدادات حلــصر األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة،   )أ( 
 نما ال تتوافر البيانات؛ة حي مناطق صغري للمعايري يفإضافة إىل اللجوء إىل تقديرات

 .حبث مدى توافر البيانات دون الوطنية )ب( 
 البيانــات الفوقيــة املتــوفرة اخلــرباءو فريــق املــشترك بــني الوكــاالتالوختامــا، اســتعرض  - ٨

األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة الـــيت تـــشرف عليهـــا الـــشعبة  املتعلقـــة ببيانـــات الحاليـــا يف قاعـــدة 
وأوصـــى اخلـــرباء مـــن البلـــدان ). http://mdgs.un.org املوقـــع علـــىوهـــي متاحـــة (اإلحـــصائية 
 :الدولية مبا يليوالوكاالت 

 مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    لــدليل  تــضمني التنقــيح القــادم  ينبغــي )أ( 
 بــني املــصادر   الفــوارقوراء وجــود  الكامنــة البيانــات الفوقيــة الــذي يفــسر األســباب      جمــال

 ؛والدولية وطنيةال
مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة  لــدليل دماقــنــشر التنقــيح التوســيع نطــاق ينبغــي  )ب( 
 .طرية لألهداف اإلمنائية لأللفيةاألفرقة القأوساط  الوطنية ومكاتب اإلحصاءات  يفلأللفية

 

http://mdgs.un.org/

