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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

      مؤشرات التنمية: بنود املناقشة واختاذ القرار
  تقرير األمني العام عن مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية    
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

 الفريـق املـشترك بـني       ٢٠٠٨هذا التقرير بيان لألعمال اليت اضـطلع هبـا يف عـام             يتضمن    
الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، والشعبة اإلحصائية لألمـم املتحـدة             

حتسني التغطية والشفافية واإلبالغ بشأن مجيـع    : الفريق، يف امليادين التالية   أعمال  بوصفها منسقة   
ؤشرات كما وردت يف قاعدة البيانات املتعلقـة جبميـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ واسـتعراض                  امل

البيانات واملؤشرات بغية استنباط آلية للرصد تسمح بإجراء رصد مالئم للتقدم احملرز حنو حتقيق              
ادي مجيع األهداف والوفاء بكل االلتزامات؛ وتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف قـرار اجمللـس االقتـص                 

ــاعي  ــز ٢٠٠٦/٦واالجتم ــق بتعزي ــدرات اإلحــصائية  املتعل ــوز و  الق ــد يف مت ــه /املعتم  ٢٠٠٦يولي
 ؛التوصــيات الــيت اتفقــت عليهــا البلــدان األعــضاء يف الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء   و

 وتنسيق مجع وختزين البيانات على الصعيد العاملي، وإعـداد التحاليـل الـسنوية والتقـارير املرحليـة                
التقــدم الــذي أحــرزه الفريــق علــى واللجنــة مــدعوة إىل التعليــق . عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

املشترك بني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واللجنـة اإلحـصائية                
  .لألمم املتحدة، وعلى اخلطوات املقترحة واجتاهات العمل يف املستقبل
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  ةمقدم  -أوال   
، حـني أعربـت اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني عـن                  ٢٠٠٥منذ عام     - ١

 طـرف   افتراضـات مـن   ولـيس   (انشغاالت فيما يتعلق بقدرة البلدان على إنتاج البيانات الالزمة          
 وأوجـه عـدم االتـساق     باالختالفـات واستعرضـت وناقـشت قـضايا متـصلة         ) الوكاالت الدوليـة  
الوطنية واملصادر الدولية، مل ينفك الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء               اهلامة بني املصادر    

املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة، والـشعبة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة بـصفتها منـسقة                  
الفريق يكرسان عناية متزايدة لتحسني البيانات ونظم اإلبالغ بـشأن األهـداف اإلمنائيـة              أعمال  
طـوات حمـددة    خبأيـضا   املشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء         قام الفريق    ،٢٠٠٦د عام   وبع. لأللفية

ــذ توصــيات   ــق لتنفي ــة      فري ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــشأن مؤشــرات األه ــرئيس ب ــر (أصــدقاء ال انظ
E/CN.3/2006/15 (    ــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ــواردة يف ق  ٢٠٠٦/٦والتوصــيات ال

  .ة القدرات اإلحصائياملتعلق بتعزيز
إىل الفريـق املـشترك بـني        وفضال عن ذلك، طلبت اللجنة يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني             - ٢

الوكاالت واخلرباء أن يويل أمهية أكرب للحاجة إىل حتسني قـدرة البلـدان علـى إنتـاج املؤشـرات                 
. وأن يضع توصيات حمددة يف هذا الصدد ويقـدمها إىل اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني                  

 مجيع اهليئـات املعنيـة بـذل        إىلو الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء       إىلبت اللجنة أيضا    وطل
مزيد من اجلهود لزيـادة حتـسني مؤشـرات مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وذلـك عـن طريـق               

  .)١(عمليات صقل منهجية وتقنية
ــر بإجيــاز التقــدم احملــرز يف التــصدي ألســباب       - ٣ ــةكويعــرض هــذا التقري ــشغاالت ال ااف ن

ألنشطة املضطلع هبا من أجل حتسني مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة            عن ا املعرب عنها، وتفاصيل    
 أيـضا أنـشطة   هو يستعرضو. لأللفية وحتسني أنشطة بناء القدرات يف البلدان إلنتاج املؤشرات 

يــة والــشعبة الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللف  
 والنــواتج املتــصلة هبــا بــشأن ٢٠٠٨اإلحــصائية لألمــم املتحــدة إلعــداد التقــارير املرحليــة لعــام  

األهداف اإلمنائية لأللفية وذلك من أجل إعالم اجلمهور وواضعي السياسات خبـصوص التقـدم        
قاعـدة   ويتضمن مرفقا التقرير معلومات عن مدى توافر البيانات يف           .احملرز حنو بلوغ األهداف   

ومعلومــات عــن البيانــات املتاحــة يف قاعــدة  ) املرفــق األول(بيانــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  
  ).املرفق الثاين(البيانات حبسب نطاق التغطية وطبيعة البيانات 

  
__________ 

، )E/CN.3/2008/34-E/2008/24 (٤ق رقـم    ، امللح ٢٠٠٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،        )١(  
  .٣٩/١١٤ باء، املقرر -الفصل األول 
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   العملحتسني نوعية البيانات وشفافية طرائق  -ثانيا   
بـني الوكـاالت واخلـرباء املعـين        ، وافق الفريـق املـشترك       ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين    - ٤

ــة   ــة لأللفي ــة عــشرة،  مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــه الثاني علــى جمموعــة مــن التوصــيات  يف دورت
 إىل الوكـاالت الدوليـة،      هـا  تقـدمي تقارير   النظم اإلحصائية الوطنيـة وآليـات     لتحسني التنسيق يف    

نـات مـن مـصادر وطنيـة         بـني البيا   االختالفاتوذلك يف إطار جهد يرمي إىل تقليص الثغرات و        
وأوصـى أيـضا بـأن تواصـل الـشعبة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة                . وتلك اآلتية من مـصادر دوليـة      

تقـدمي التقـارير إىل     لعمليـة   إجراء الدراسة االستقصائية بشأن تنسيق البلدان للـنظم اإلحـصائية و          
الغ، بغيـة حتديـد     الوكاالت الدولية، وباستعراض جتارب البلدان يف جمال آليـات التنـسيق واإلبـ            

  . أفضل املمارسات ووضع مبادئ توجيهية للبلدان
 يف مـدى تـوافر      لتقلـيص الثغـرات   ووافق الفريـق أيـضا علـى أنـه ينبغـي اختـاذ خطـوات                  - ٥

البيانات ألغراض كل من الرصد الدويل والوطين، وأوجـه عـدم االتـساق بـني البيانـات املتاحـة        
د الــوطين وتلــك املتاحــة يف جمموعــة البيانــات  لرصــألغــراض امــن مــصادر وطنيــة واملــستخدمة 

ــة واملــستخدمة ألغــراض الرصــد العــاملي   ــشعبة اإلحــصائية   ويف هــذا. الدولي ــسياق، قامــت ال  ال
وطنيـة وخـرباء   الحصائية اإللنظم لباألمم املتحدة بتنظيم سلسلة من حلقات العمل جلمع ممثلني        

مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة     عن  ات الدولية   ع البيان يمجتتابعني للوكاالت الدولية املكلفة مبهمة      
 الثغــرات والفـــوارق يف البيانـــات بــني جمموعـــات البيانـــات الوطنيـــة   بغيـــة اســـتعراضلأللفيــة،  

 اإلجـراءات املناسـبة لتـسوية مـسألة هـذه      التوصية باختـاذ  األسباب األساسية و حتديدوالدولية، و 
مـايو يف   / املعقـودة يف أيـار     ،ناسـبات وقـد التقـى يف أوىل هـذه امل        . الثغرات وأوجه عدم االتـساق    

 ا وطنيـ  ا إحـصائي  ا مكتبـ  ١٦استضافها املكتب اإلحصائي األوغندي، ممثلون مـن        واليت  كمباال،  
وممثلون للجنة االقتـصادية ألفريقيـا، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة                     

 وموظفـون مـن وكـاالت حكوميـة         نياألكـادميي للتربية والعلم والثقافة، والبنك الدويل، وبعـض        
ووافــق االجتمــاع علــى سلــسلة مــن      . وطنيــة أخــرى، ومــاحنون يف إطــار العالقــات الثنائيــة     

  . أدناهاملبنيالتوصيات لتحسني رصد األهداف اإلمنائية لأللفية على النحو 
يـز دور تلـك      املكاتب اإلحصائية الوطنية، ركزت التوصيات على تعز       مهامخبصوص  و  - ٦

 وللتحقــق مــن بيانــات األهــداف ة الوطنيــةم اإلحــصائيبوصــفها اهليئــات املنــسقة للــنظاملكاتــب 
وأوصى الفريـق أيـضا بـأن تعـزز     . لمصادقة عليهال و ،مصادر تلك البيانات  من  واإلمنائية لأللفية   

املكاتب اإلحصائية الوطنية دورهـا يف تقـدمي الـدعم الـتقين للـوزارات املختـصة ويف العمـل مـع                     
ية بغية حتديد أولويات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة علـى أسـاس أمهيتـها               السلطات الوطن 

  .بالنسبة للظروف الوطنية
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ــدارك      - ٧ ــضا طــرق ت ــشاركون أي ــاتواســتعرض امل ــوطين والرصــد    التباين ــني الرصــد ال  ب
تـشارك البلـدان يف     ) أ: (وبصورة خاصـة أوصـوا بـأن      . الدويل، وقدموا توصيات يف هذا الشأن     

 مؤشـرات األهـداف     إلعـداد هيم والتعاريف واملنهجية ويف حتديـد املبـادئ التوجيهيـة           وضع املفا 
ستـــشار اإلحـــصائيون الوطنيـــون قبـــل أن يـــتم إصـــدار التقييمـــات؛  اإلمنائيـــة لأللفيـــة، وبـــأن ُي

تتأكد املنظمات الدولية من قيام البلدان بتنميـة القـدرة علـى وضـع تعـاريف وطنيـة                  أن   )ب( و
 ملواءمــةأن تبــذل املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة جهــودا ) ج( لدوليــة؛ ومتــسقة مــع التوصــيات ا
، وفيمـا بـني     اق النظـام اإلحـصائي الـوطين بأسـره        على نطـ  بصورة دائمة   التعاريف والتصنيفات   

 التطــوير املنــهجي متــسق مــع  جمموعــات البيانــات الوطنيــة ودون الوطنيــة، وأن تتأكــد مــن أنّ  
  .منائية لأللفية املؤشرات لألهداف اإلإعدادمتطلبات 

ــات،            - ٨ ــع البيان ــيتني جلم ــني أساس ــز أدات ــتعني تعزي ــه ي ــى أن ــضا عل ــشاركون أي ــق امل واتف
ــة ــات    بغي ــوافر البيان ــأمني ت ــةت ــدين واإلحــصاءات     ) أ: (الالزم ــسجيل امل ــم الت ــوير نظ جيــب تط

 االستقـــصائية املتكاملـــة لألســـر تعني تـــرويج اســـتخدام بـــرامج الدراســـاتيـــ) ب( و احليويـــة؛
  .يةاملعيش

 بغية ضمان أن تقوم الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة بإعـداد        ،وأخريا، أوصى االجتماع بأنه     - ٩
 التمويـل املـشترك   عن طريـق كافية الالية املوارد املالبيانات الالزمة بصورة منتظمة، ينبغي إتاحة     

شطتها البلـدان مـن حتديـد أولويـات أنـ         بغية متكـني    تقدمي املعونة،   يف  الفعالية  حتسني  ومن خالل   
  .وفقا الحتياجاهتا الوطنية

ــانكوك ضــطالع ال امــن املقــررو  - ١٠ ــامج  يف ب ــامج مماثــل للربن ــدة بربن  الــذي مت إجنــازه لفائ
سـيا واحملـيط اهلـادئ، وذلـك        آلالبلدان األفريقية، وستستضيفه اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة          

 وممثلـــون ن وطنيــون إحـــصائيوشارك حاليــا  يــ و.  احتياجــات البلـــدان يف تلــك املنطقـــة  لطــرق 
ويتوقـع أن يـشارك خـرباء مـن عـدة وكـاالت دوليـة               .  بلدا ٢٠٠لوزارات خمتصة من أكثر من      

ــديرات       ــشوا التقـ ــستعرضوا ويناقـ ــة، وأن يـ ــصادر الوطنيـ ــة واملـ ــات الفوقيـ ــتعراض البيانـ يف اسـ
  .ومنهجيتها وحيددوا أفضل املمارسات ألغراض الرصد دون الوطين

ــشعبة اإلحــص    - ١١ ــد شــرعت ال ــضا يف   وق ــم املتحــدة أي ــة   إائية لألم ــة النموذجي جنــاز املرحل
ــة       ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــات األهـ ــة بيانـ ــة حتـــسني مقابلـ ــا بغيـ ــد، وذلـــك أساسـ ملـــشروع جديـ

البيانـات  فهـم   ) أ: (ويهـدف املـشروع إىل حتقيـق حتـسينات يف جمـايل           . توافرهـا ونـشرها    ومدى
تعزيـز آليـات    ) ب(  و التباينـات فيمـا بينـها؛      وإزالـة    القطرية والدولية لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      

نقل البيانات القائمـة داخـل البلـد الواحـد بـني خمتلـف منتجـي البيانـات وبـني منتجـي البيانـات                   
وقــد أجــري بالفعــل حبــث مكــتيب واضــطلع ببعثــات قطريــة يف   . الــوطنيني والوكــاالت الدوليــة
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 فـــضال عـــن ؛كمبوديـــا، وليربيـــابلـــدان رائـــدة، بوليفيـــا، ومجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، و أربعـــة
ومن املتوقـع توسـيع     . ٢٠٠٩يناير  /قطرية خامسة سيضطلع هبا يف املغرب يف كانون الثاين         بعثة

  . سنوات املقبلةثالث إىل مخسنطاق املشروع ليشمل عددا أكرب من البلدان يف الفترة من 
  

لبيانـات املتاحـة   لتحـسني ا أنشطة أعضاء الفريق املشترك بني الوكاالت واخلـرباء          -ألف   
   مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةلوضع
شــرع كــل أعــضاء الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء يف االضــطالع بأنــشطة       - ١٢

وقـد  . لتحسني مدى توافر البيانات ملؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ونوعيـة تلـك البيانـات          
ىل البيانـات الفوقيـة واملبـادئ التوجيهيـة         ل إ لعمل عموما على حتسني إمكانية الوصـو      ركز هذا ا  

إلنتاج مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وعلى تـوفري أدوات وبـرامج التـدريب لإلحـصائيني              
  . وفيما يلي بعض األمثلة على ما مت القيام به يف أثناء السنة املاضية. الوطنيني

أن قياس تكنولوجيـات املعلومـات   حتاد الدويل لالتصاالت، يف إطار الشراكة بش القام ا   - ١٣
واالتصاالت ألغراض التنمية، مبساعدة مكاتب إحـصائية وطنيـة يف جمـال مجـع البيانـات بـشأن                  
ــصاالت       ــات واالتــ ــات املعلومــ ــراد إىل تكنولوجيــ ــشية واألفــ ــر املعيــ ــول األســ ــة وصــ إمكانيــ

ه املكاتـب   حتاد حاليـا وضـع الـصيغة النهائيـة لـدليل إحـصائي هتتـدي بـ                الويتوىل ا . واستخدامها
اإلحصائية الوطنية يف إجناز دراسات استقصائية لألسر املعيشية واألفراد من أجـل مجـع بيانـات                

وُيتوقــع أن تتــاح نــسخة أوىل مــن هــذا الــدليل يف . عــن تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت
  .٢٠٠٩أوائل عام 

نتظمـة، بأنـشطة   ومل تنفك منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة تـضطلع، بـصورة م            - ١٤
التدريب على الصعيدين القطري واإلقليمي لبناء القدرات يف جمال إنتـاج اإلحـصاءات املتعلقـة               

ــاألمن الغــذائي، مبــا يف ذلــك املؤشــر    ، ٢٠٠٨ويف عــام .  املتعلــق باحلرمــان مــن الغــذاء ٩-١ب
ُعقــدت يف ســان خوســي، كوســتاريكا، آخــر حلقــة عمــل تدريبيــة يف سلــسلة حلقــات عمــل    

ــة ــة البحــر         إقليمي ــة ومنطق ــا الالتيني ــدان أمريك ــت خاصــة ببل ــد كان ــاطق، وق ــع املن  غطــت مجي
رى أيضا االضطالع حاليا بأنـشطة بنـاء القـدرات علـى الـصعيد القطـري كجـزء           جيو. الكارييب

مــن مــشروع للمــساعدة التقنيــة بــدعم مــايل مــن مــاحنني يف إطــار العالقــات الثنائيــة واملتعــددة    
ــبيل امل    ــى س ــك عل ــراف، وذل ــالاألط ــة الو     يف ث ــا فاســو، مجهوري ــا، بوركين أذربيجــان، أرميني

الدميقراطيـــة الـــشعبية، مجهوريـــة مولـــدوفا، جورجيـــا، الـــرأس األخـــضر، الفلـــبني، فلـــسطني،   
  . كمبوديا، كينيا، مالوي، موزامبيق، هاييت، وبلدان أخرى

) اليونـسكو (افـة   وجيري معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثق           - ١٥
مشاورات منتظمة مع البلدان إلعالمها بالطريقـة الـيت يـتم هبـا تعـديل األرقـام الوطنيـة ونـشرها          
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وقـد تـبني أن هـذه املمارسـة         ). مبا يف ذلك البيانـات األساسـية املـستخدمة حلـساب املؤشـرات            (
ة والبيانـات   مفيدة للتقليل من حاالت سـوء التفـاهم فيمـا يتعلـق بـالفروق بـني البيانـات الوطنيـ                   

، ٢٠٠٨ويف عـام    . ويعقد معهد اإلحصاء أيضا بصورة منتظمة حلقات عمـل إقليميـة          . الدولية
، ٢١نظم املعهد حلقة عمل إقليمية لوسط أفريقيا وغرب أفريقيا، بالتعاون مع شراكة بـاريس               

وُعقـدت حلقـة    . الشراكة يف جمال اإلحـصاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين                 
ويف .  إقليميــة أخــرى يف بــانكوك جلنــوب آســيا، وجنــوب شــرقي آســيا واحملــيط اهلــادئ   عمــل

، عقـد املعهـد حلقـة عمـل يف بـاريس            ٢٠٠٨ديـسمرب   /األسبوع األول من شـهر كـانون األول       
  . ملنطقيت أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

امليــاه ومــن أجــل بنــاء القــدرة الوطنيــة علــى الرصــد الفعــال، قــام برنــامج رصــد قطــاع    - ١٦
 آليـة   -واملرافق الصحية املـشترك بـني منظمـة الـصحة العامليـة ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                     

 بتنظـيم سلـسلة مـن       -) ج (٧األمم املتحـدة الرمسيـة لرصـد التقـدم املُحـرز حنـو حتقيـق اهلـدف                  
ويتمثـل هـدف حلقـات العمـل هـذا يف           . حلقات العمل املشتركة بني البلدان يف منـاطق خمتلفـة         

تعزيز التفاهم بشأن طرائق الرصد اليت تستخدمها البلدان وتلك اليت يـستخدمها الربنـامج،               ) أ(
حتسني إدراك نطاق احتياجات خمتلـف أصـحاب املـصلحة مـن البيانـات واسـتخداماهتا                ) ب(و  
شـرق  أفريقيـا و غـرب  ، ُعقدت حلقات عمـل يف أبوجـا ونـريويب لبلـدان          ٢٠٠٧ومنذ عام   . هلا

وُعقـدت حلقتـا عمـل      . سـيا آإلنكليزيـة، ويف كامتانـدو لبلـدان جنـوب شـرقي            أفريقيا الناطقة با  
 وحلقة واحدة يف مـايل      ٢٠٠٨نوفمرب  /أخريان يف بنما لبلدان أمريكا الوسطى يف تشرين الثاين        
وحيثمـا أمكـن ذلـك،      . ٢٠٠٨ديـسمرب   /للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنـسية، يف كـانون األول        

املشتركة بني البلـدان حلقـات دراسـية    هذه  عقب حلقات العمل  ،يعقد برنامج الرصد املشترك   
 املكتـب اإلحـصائي الـوطين وقطـاع         يـشترك فيهـا ممثلـو     وطنية هبدف الشروع يف عمليـة وطنيـة         

  . املياه واملرافق الصحية بغية تعزيز التنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة
ئيـة لأللفيـة يف جمـال التجـارة         ، قام فريق جنيف املعـين باألهـداف اإلمنا        ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧

) منظمـــة التجـــارة العامليـــة/مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة/مركـــز التجـــارة الدوليـــة(
ــة يف جمــال التجــارة        بتحــديث ــة لأللفي ــة اخلــاص باألهــداف اإلمنائي ــشبكة العاملي ــى ال ــع عل املوق

)MDG-TRADE ( ملنهجيـة، يف إطـار      نسخة منقحة للبيانـات الفوقيـة واملالحظـات ا         هوأدرج في
ويف حني مـا زال     . إلعداد واستخدام مؤشرات التجارة   الالزمة  دوات  األجهد متواصل إلتاحة    

  . العمل متواصال بشأن املؤشرات التكميلية، فقد ُنشر بالفعل مؤشران اثنان
ــتقين واخلــدمات        - ١٨ ــة ألنــشطة التعــاون ال ــة إعطــاء أولوي وواصــلت منظمــة العمــل الدولي

ن نوعية إحصاءات العمـل املستخلـصة مـن مـصادر متنوعـة             حتّس) أ(التدريب اليت   االستشارية و 
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 العاملة، والدراسـات االستقـصائية والتعـدادات       وص من الدراسات االستقصائية للقوى    وباخلص
وقــدمت املنظمــة أيــضا   .  املؤشــرات وقابليتــها للمقارنــة  مواءمــةتعــزز ) ب(، و للمؤســسات

إلحـــصائية الوطنيـــة يف تـــصميم اســـتمارات الدراســـات مـــساعدة تقنيـــة لعـــدد مـــن املكاتـــب ا
 للحــصول علــى معلومــات بــشأن خمتلــف مفــاهيم العمــل الــيت حــددهتا املــؤمترات    االستقــصائية

مبــا يف ذلــك (الدوليــة إلحــصائيي العمــل، وبــشأن تــصاميم الدراســات االستقــصائية والعينــات   
ــات   ــاوب العينـ ــات تنـ ــأخ   )خمططـ ــات املـ ــل البيانـ ــشأن حتليـ ــذلك بـ ــات  وذ، وكـ ــن الدراسـ ة مـ

  . ومن مصادر أخرىالعاملة االستقصائية للقوى
  

تنفيــذ تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الفوقيــة لغــرض تبــادل البيانــات           -بـاء   
والبيانــات الفوقيــة داخــل إطــار الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين  

  مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــة     كــرس الفريــق    - ١٩ املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي

لأللفية مزيدا من االهتمام لكفالة بلوغ املـستويات املنـشودة مـن االتـساق والـشفافية يف تقـدمي                   
ــاملي       ــصعيد الع ــى ال ــة لغــرض الرصــد عل ــات الفوقي ــات والبيان ــوفري البيان ــارير وت ويف هــذا . التق

 على أن اعتماد برنامج مـشترك لتبـادل البيانـات، وتبـادل البيانـات               الصدد، اتفق أعضاء الفريق   
، ٢٠٠٧ويف عـام    . اإلحصائية والبيانات الفوقية من شأنه أن يوفر حال فنيا جيـدا هلـذه املـسألة              

أنــشأ الفريــق املــشترك فرقــة عمــل معنيــة بتبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الفوقيــة هبــدف  
لـق مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املقـرر اسـتخدامه يف تبـادل             إنشاء هيكـل البيانـات املتع     

ــة بــني الوكــاالت    ــات الفوقي ــات والبيان ــهائي هليكــل    . البيان ــشكل الن ــة العمــل ال ووضــعت فرق
البيانــات ملؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأنــشأت ســجال تتعهــده الــشعبة اإلحــصائية يف   

اإلمنائية لأللفية، اليت ستستخدمها الوكاالت مـن أجـل     األمم املتحدة بشأن مؤشرات األهداف      
وُنظمــت دورة تدريبيــة جلميــع  . التبــادل املنــتظم للبيانــات والبيانــات الفوقيــة بــشأن املؤشــرات  

املهتمني من أعـضاء فرقـة العمـل املعنيـة بتبـادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة اخلاصـة                      
تخدام سجل لتبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة           باألهداف اإلمنائية لأللفية بشأن اس    

واتفق أعضاء فرقة العمل أيـضا علـى عقـد حلقـة عمـل قبـل             . املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية   
انعقاد اجتماع الربيع للفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائيـة             

 لتمكني الوكاالت مـن تبـادل اخلـربات يف تنفيـذ تبـادل البيانـات             ٢٠٠٩مارس  /آذارلأللفية يف   
اإلحصائية والبيانات الفوقية وتوفري التـدريب بـشأن تطـوير واسـتخدام أدوات للوكـاالت الـيت                 

وســوف تقــدم فرقــة . مل تــتمكن بعــد مــن تنفيــذ تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الفوقيــة 
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لثاين املقبل املعين بالبيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية الـذي         العمل أنشطتها يف املؤمتر العاملي ا     
  .٢٠٠٩يناير / الثاينكانون ٢١ إىل ١٩سيعقد يف الفترة من 

ومبجرد أن يترسخ إنشاء هيكل البيانات اخلاص بتبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات                - ٢٠
جل، ستشرك فرقـة العمـل يف املناقـشة         الفوقية املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، والس      

. بضع خرباء من البلدان هبدف توسـيع نطـاق هـذا الربنـامج ليـشمل الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                    
ــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات         ــشترك ب ــق امل ــة ضــمن الفري ــدان العامل وســتكون البل

 وسـوف يعقـد يف ربيـع عـام          .األهداف اإلمنائية لأللفيـة هـي أوىل البلـدان املـشاركة يف املبـادرة             
وسـتكون مـشاركة    .  اجتماع لفريق من اخلرباء مع ممثلني من النظم اإلحصائية الوطنيـة           ٢٠٠٩

ــات         ــادل البيان ــذ تب ــهائي يف تنفي ــوغ اهلــدف الن ــة بل ــة لكفال ــة األمهي هــؤالء وإســهاماهتم يف غاي
اخـل املنـاطق واملنـاطق      اإلحصائية والبيانات الفوقية، وهو تيسري تبادل البيانات عرب البلدان، ود         

  .الفرعية وبني النظم اإلحصائية الوطنية والدولية
  

حتسني البيانات الفوقية بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية لغرض الرصـد             -جيم   
  على الصعيد العاملي

ــة املتعلقــة مبجموعــة مؤشــرات       - ٢١ ــة مراجعــة وتنقــيح جلميــع البيانــات الفوقي جــرت عملي
ائية لأللفية املعروضة يف قاعدة بيانات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بنـاء                األهداف اإلمن 

علــى توصــيات اخلــرباء القطــريني وأعــضاء الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين           
ــة      ــة املعني ــع الوكــاالت الدولي ــها مجي ــة، وبإســهامات قدمت ــة لأللفي . مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي

موعات فحسب مل ُتقدم بشأهنا بيانات فوقية وأربـع مـن هـذه اجملموعـات               وحاليا هناك سبع جم   
ــات    ــشأهنا بيان ــوافر ب ــسمكية،   (هــي جمموعــات ال تت ــا، واألرصــدة ال ــق باملالري جمموعــات تتعل
  ).وإمكانية احلصول على العقاقري األساسية

 اإلمنائيـة   وقد واصل الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف              - ٢٢
لأللفية أيضا العمـل مـن أجـل املـساعدة علـى ضـمان أن تتـوفر للبلـدان إمكانيـة احلـصول علـى                 

واتفق أعـضاء الفريـق     . األدوات الضرورية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد الوطين        
بصفة خاصة على إصـدار نـسخة منقحـة مـن الكتيـب بـشأن املؤشـرات، الـذي سيـصبح أيـضا                      

وسـوف ُيـصمم الـدليل     . الطالع عليه مباشـرة علـى شـبكة اإلنترنـت يف صـيغة تفاعليـة              متاحا ل 
اجلديد بشكل أفضل لتلبية االحتياجات القطرية احملددة لغـرض الرصـد، وسيـشتمل علـى أمثلـة           

وســوف يــشمل أيــضا مجيــع املؤشــرات اجلديــدة الــيت اســتحدثت بعــد صــدور النــسخة . عمليــة
ريف والطرائــق املتعلقــة مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة األوىل وســيعكس التنقــيح يف التعــا

وسيقوم الفريـق املـشترك املـذكور مبراجعـة الـصيغة      . اليت حتققت خالل السنوات القليلة املاضية   
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 مث يناقشها مع املمثلني القطريني يف اجتماع الفريق املـشترك           ٢٠٠٩األوىل للدليل يف ربيع عام      
ع الدليل أوال على اإلنترنـت فقـط، إلتاحـة الوقـت إلجـراء          وسيصدر مشرو . يف فصل اخلريف  

  .٢٠١٠مزيد من املراجعة من جانب املستعملني، مث ُيطبع بعد ذلك يف بداية عام 
  

  استعراض البيانات واملنهجيات لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية  -ثالثا   
ألهداف اإلمنائية لأللفيـة    شرع الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشرات ا          - ٢٣

يف استعراض املسائل املتصلة باستخدام املؤشرات لتقييم التقدم يف مجيـع اجملـاالت الـيت تـشملها              
وبالتحديـــد، نظـــرت البلـــدان والوكـــاالت الدوليـــة داخـــل إطـــار . األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة

كمنـسق للفريـق، يف     املشترك والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة مـن خـالل دورهـا                  الفريق
  :املسائل التالية

ضـــرورة إيـــالء مزيـــد مـــن االهتمـــام بتحـــسني قـــدرات البلـــدان علـــى إنتـــاج   )أ(  
  املؤشرات وإعداد توصيات بشأن طرق حتسني بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان؛

ضرورة استحداث أدوات لتقييم التقدم احملـرز يف خمتلـف األهـداف والغايـات            )ب(  
  الوطين؛على املستوى 

ضرورة تصنيف املؤشرات داخـل البلـدان إلفـادة الـسياسات بـشأن األهـداف                 )ج(  
  اإلمنائية لأللفية وما يتصل بذلك من رصد التقدم احملرز على الصعيد دون الوطين؛

ضــرورة اســتكمال املؤشــرات الرمسيــة بــبعض اجملموعــات األساســية بغيــة فهــم   )د(  
   اليت تشملها األهداف اإلمنائية لأللفية؛النواتج بشكل أفضل يف خمتلف اجملاالت

ضــرورة حتديــد مفــاهيم وتعــاريف املؤشــرات احلاليــة بــشكل أوضــح لتحــسني   )هـ(  
  .استخدامها على الصعيدين الوطين والدويل

وقد ركز أعـضاء الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف                      - ٢٤
ــه الرا  ــة يف دورت ــة لأللفي  / األولتــشرين ٣٠ إىل ٢٨بعــة عــشرة املعقــودة يف الفتــرة مــن   اإلمنائي

اسـتعرض  :  على املسائل املدرجـة أعـاله آنفـا وأصـدروا النتـائج الرئيـسية التاليـة               ٢٠٠٨أكتوبر  
املنهجيــة والبيانــات املــستخدمة إلنتــاج التقــديرات اجلديــدة املتعلقــة بــالفقر؛ ونــاقش املــشاريع    

لبيانــات الوطنيــة والدوليــة وحــدد خطــوات حمــددة يــتعني أن  اجلاريــة ملعاجلــة االختالفــات بــني ا
تتخــذها املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة والوكــاالت الدوليــة للحــد مــن هــذه التباينــات؛ ونــاقش   
االســتراتيجيات الراميــة إىل زيــادة تــوافر البيانــات املوثوقــة عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى 

 علـى الـصعيد الـوطين؛       ٨ية إىل حتسني رصـد اهلـدف        الصعيد دون الوطين؛ وناقش الطرق الرام     
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واستعرض املضمون واهليكل املقترحني للنسخة املنقحة مـن الـدليل بـشأن مؤشـرات األهـداف                
  .اإلمنائية لأللفية وسائر أدوات الرصد الوطين

وفيما يتعلق بتحسني توافر البيانات على الصعيدين الـوطين والـدويل واحلـد مـن أوجـه                   - ٢٥
بــني البيانــات الوطنيــة والدوليــة، وضــع االجتمــاع عــددا مــن التوصــيات تتعلــق بإنــشاء   التبــاين 
تنـسيق داخـل البلـد لتيـسري عمليـة اإلبـالغ إىل النظـام الـدويل وتنـسيق اسـتخدام البيانـات                        هيئة

وأوصــى االجتمــاع أيــضا بــأن يــتم توزيــع واســتخدام   . الفوقيــة يف خمتلــف الوكــاالت الوطنيــة 
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى نطــاق واســع، وخــصوصا مــن خــالل الــدليل بــشأن مؤشــرات 

حلقــات عمــل إقليميــة ووطنيــة، وأوصــى بــأن تــوزع الوكــاالت الدوليــة بياناهتــا الفوقيــة علــى    
  .املكاتب اإلحصائية الوطنية

وبغيــة حتــسني تــوافر البيانــات املوثوقــة علــى الــصعيد دون الــوطين، أوصــى املــشاركون   - ٢٦
خدام البيانــات اإلداريــة، وتوليــد تقــديرات علــى الــصعيد دون الــوطين مــع   بتوســيع نطــاق اســت

. تقنيات لرسم اخلرائط واجلمع بني خمتلـف املـصادر واسـتخدام تقنيـات التقـدير ملنطقـة صـغرية                  
واتفــق احلاضــرون يف االجتمــاع أيــضا علــى أنــه مــن املهــم إشــراك احلكومــات احملليــة يف إنتــاج  

وأخـريا، طلـب املـشاركون      . البيانات على الصعيد دون الـوطين     اإلحصاءات واملواءمة بني نظم     
ــادل         ــذا اجملــال ولتب ــدريب يف ه ــوفر الفــرص للت ــم املتحــدة أن ت ــشعبة اإلحــصائية يف األم إىل ال

  .اخلربات مع البلدان اليت أجرت فعال عملية حتليل ورصد على الصعيد دون الوطين
فريق بتعزيز القدرات القطرية لقيـاس      ، أوصى ال  ٨وبغية حتسني الرصد الوطين للهدف        - ٢٧

تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت، مبـا يف ذلـك إعـداد دليـل تقـين ومـساعدة البلـدان علـى               
القيام بدراسات استقصائية لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أو علـى إدراج أسـئلة تتعلـق              

وصـــى الفريـــق أيـــضا  وأ. بتكنولوجيـــات املعلومـــات واالتـــصاالت يف االستقـــصاءات اجلاريـــة 
بتوضــيح تعريــف املؤشــر بــشأن احلــصول علــى العقــاقري وتــدعيم االستقــصاءات الوطنيــة بــشأن  

واسـتعرض الفريـق أيـضا      . تقدمي اخلدمات، مبا يف ذلك رصد إمكانـات احلـصول علـى العقـاقري             
ة األعمال اليت يضطلع هبا مركز التجارة الدولية يف حماولة لوضع مؤشرات أفضل لتقـدير التنميـ               

وأخــريا، مت التــشديد علــى ضــرورة رصــد مجيــع املعونــات الــيت يتلقاهــا البلــد  . التجاريــة وأثرهــا
ــصعيد القطــري، و   ــى ال ــوزارات عل ــويل  وال ــى أن ت ــد مــن    عل ــة مزي املكاتــب اإلحــصائية الوطني

االهتمام إىل إنتاج إحصاءات عن الديون وغريها مـن اإلحـصاءات املاليـة، وعلـى دعـم القـدرة              
  .ارات املاليةاإلحصائية لوز

ووافق الفريق على السبل التالية الـيت ينبغـي أن تتوخاهـا الوكـاالت الدوليـة واملكاتـب                    - ٢٨
  :اإلحصائية الوطنية للمضي قدما يف عملها
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مواصــلة العمــل للتوفيــق بــني أعمــال الرصــد علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل   )أ(  
  لى رصد التنمية؛ولتحديد أفضل االستراتيجيات لتدعيم قدرات البلدان ع

تدعيم أدوات التدريب املتاحة للبلدان، مبا يف ذلك توزيع الدليل اجلديد علـى               )ب(  
  نطاق واسع وتوفري خدمات التدريب؛

توفري تدريب حمدد على التحليل والرصد على املـستوى دون الـوطين لـتمكني                )ج(  
  ية؛البلدان من أن تضفي الطابع احمللي على األهداف اإلمنائية لأللف

تقييم جدوى توسيع نطاق االستقصاء الذي يشمل عادة فقط البلدان األعـضاء       )د(  
يف الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بــشأن   

  طرائق اإلبالغ، والتنسيق وسائر املسائل ذات الصلة بالرصد على الصعيدين الوطين والدويل؛
عراض برامج قواعد البيانات اليت تستخدمها البلـدان كمـستودع مركـزي            است  )هـ(  

  للمؤشرات الوطنية هبدف الترشيد وجتنب استخدام نظم متعددة للبيانات؛
تقيــيم إمكانيــة توســيع نطــاق اســتخدام تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات    )و(  

  .الفوقية ليشمل البلدان اليت ترغب يف اعتماده
لفريق املشترك أيضا استعراض املنهجيات املتعلقة بإنتاج مؤشـرات لألهـداف           وواصل ا   - ٢٩

وتتصل إحدى هـذه القـضايا باسـتخدام األرقـام          . اإلمنائية لأللفية وقد عاجل قضايا منهجية هامة      
  .السكانية يف حساب املؤشرات ويف مجع القيم الوطنية يف األرقام اإلقليمية والعاملية

  
  البيانات بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةتقييم توافر   -رابعا   

منذ بدء إجراء التقييم الدوري للتقـدم احملـرز صـوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                     - ٣٠
منـــذ مـــا يزيـــد علـــى ســـبع ســـنوات خلـــت، صـــارت قـــدرة البلـــدان علـــى إنتـــاج واســـتخدام 

غ إىل النظــام الــدويل اإلحــصاءات الــضرورية ألغــراض الرصــد علــى صــعيدها الــوطين ولإلبــال  
وقامـت شـعبة اإلحـصاءات يف       . لغرض الرصد على الصعيد العـاملي تـشغل بـال اجملتمـع الـدويل             

، برصــد تــوافر البيانــات وطبيعــة هــذه البيانــات الــيت تقــدمها  ٢٠٠٦األمــم املتحــدة، منــذ عــام 
ــدة بيانــات          ــها يف قاع ــد أدرجت ــاملي، وق ــى الــصعيد الع ــرض الرصــد عل ــة لغ ــاالت الدولي  الوك

وكــان هــذا التقيــيم مبثابــة طريقــة ). http://undgs.un.org(مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
لتحديد مدى تعبري اجملاميع اإلقليمية املستخدمة لغرض الرصد علـى الـصعيد العـاملي عـن احلالـة          

 البلـدان علـى إنتـاج البيانـات الـضرورية، مـن             الفعلية يف العامل، ومبثابة قياس غـري مباشـر لقـدرة          
  .ناحية أخرى

http://undgs.un.org/
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وعلى مدار السنني، شاركت الوكاالت الدولية واللجان اإلقليمية وسائر الـشركاء يف              - ٣١
التنمية يف عدد من املبادرات ملساعدة البلدان النامية على تدعيم قدرهتا اإلحصائية علـى إعـداد                

وقد أدت هـذه األنـشطة، وخـصوصا احلـوار املتزايـد بـني            . وحتليل ونشر البيانات لرصد التنمية    
البلــدان والوكــاالت الدوليــة داخــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات   
ــة إىل تلبيــة احتياجــات البلــدان مــن أجــل      ــة ويف خمتلــف احملافــل الرامي األهــداف اإلمنائيــة لأللفي

 البيانـات الفوقيـة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة فهمـا       حتسني التنسيق علـى املـستوى الـوطين وفهـم       
. أفضل، وأدت إىل حتسني توافر البيانات لغرض رصـد التقـدم احملـرز يف حتقيـق تلـك األهـداف                   

 احلالة الراهنة خبصوص توافر البيانات، للسماح بتقييم االجتاهات، بقياسـها           ١ويعرض اجلدول   
علــى األقــل ( وبعــده ٢٠٠٠ بيانــات قبــل عــام بوصــفها متثــل عــدد البلــدان الــيت تــوافرت لــديها

وبالنـسبة ملـا يربـو علـى نـصف عـدد البلـدان الناميـة، تتـضمن           . )٢()جمموعة واحدة من البيانات   
 مؤشـرا أو أكثـر ويتـوفر لـدى ربـع عـدد              ٣٠قاعدة البيانـات بيانـات عـن االجتاهـات تتعلـق بــ              

ومــن ناحيــة أخــرى، .  مؤشــرا٤٠البلــدان تقريبــا بيانــات عــن االجتاهــات تتعلــق مبــا يربــو علــى 
  . مؤشرات أو أقل١٠ بلدا بيانات عن االجتاهات تتعلق بـ ١١يتوفر لدى 

  
  ١اجلدول     

ــة          ــة يف قاعــدة بيانــات املؤشــرات بــشأن األهــداف اإلمنائي ــاليم النامي عــدد البلــدان واألق
  )أ(لأللفية، حبسب عدد املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بشأهنا

  
  النسبة املئوية للبلدان  عدد البلدان   بشأهنااملؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهاتعدد 

  ٧  ١١  ١٠ -صفر 
١٢  ١٩  ٢٠-١١  
٢٦  ٤٣  ٣٠-٢١  
٣١  ٥١  ٤٠-٣١  
٢٤  ٣٩  ٥٥-٤١  

  ١٠٠  ١٦٣  اجملموع  
  

مبؤشـر معـني هـو      املعيار املستخدم لتحديد ما إذا كان باإلمكان إجراء حتليل لالجتاهات فيمـا يتعلـق                 )أ(  
أن تتــوافر لــدى البلــد بيانــات تتعلــق مبؤشــر معــني بالنــسبة جملموعــة بيانــات واحــدة علــى األقــل قبــل 

  .٢٠٠٠ وجمموعة بيانات واحدة بعد عام ٢٠٠٠ عام
  

__________ 
يرد بيان موجز للمنهجية املتعلقة بتقييم توافر البيانات يف قاعدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           )٢(  

: جنــة اإلحــصائيةوميكــن االطــالع علــى النتــائج الكاملــة للتحليــل علــى املوقــع الــشبكي لل . ١بوصــفه املرفــق 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2009.htm.  
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. وبالتأكيــد فقــد حتقــق حتــسن يف تــوافر البيانــات علــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية   - ٣٢
 / الثـاين تـشرين فر البيانات فيما يتعلق بنقطتني زمنيتني، ما بني         التغريات يف توا   ٢ويبني اجلدول   

، تـوفرت لـدى بلـد نـام واحـد بيانـات             ٢٠٠٥ففـي عـام     . ٢٠٠٨يوليـه   /متوز و ٢٠٠٥نوفمرب  
، بلـغ   ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز ويف  .  مؤشـرا  ٣٠تتعلق بنقطـتني زمنيـتني، فيمـا يتعلـق مبـا يربـو علـى                

نفـسه، اخنفـض عـدد البلـدان الـيت لـديها بيانـات عـن           ويف الوقت   .  بلدا ٧٠عدد البلدان النامية    
 فقـط، إىل حنـو ثلـث العـدد الـذي بلغـه يف عـام            ٢٠االجتاهات املتعلقة باملؤشرات من صفر إىل       

  . بلدا١١ بلدا إىل ٢٩ أي من - ٢٠٠٥
  

  ٢اجلدول 
  )أ(عدد البلدان واألقاليم النامية حبسب عدد املؤشرات اليت هلا جمموعتا بيانات على األقل    

  
عدد البلدان اليت تتوافر لديها بيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات   

  األهداف اإلمنائية لأللفية
  ٢٠٠٨يوليه /متوزيف ٢٠٠٥نوفمرب /يف تشرين الثاين  

عدد املؤشرات اليت هلا جمموعتا بيانات      
  على األقل

النـــسبة املئويـــة   عدد البلدان
  للبلدان

النـــسبة املئويـــة   عدد البلدان
  انللبلد

  ٧  ١١  ١٨  ٢٩  ١٠ - صفر
١٣  ٢٢  ٣٢  ٥٢  ٢٠-١١  
٣٧  ٦٠  ٥٠  ٨١  ٣٠-٢١  
٤٣  ٧٠  ١  ١  ٣٩-٣١  

  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣  اجملموع  
  

، تــشري النقطتــان الزمنيتــان يف هــذا اجلــدول إىل ٢٠٠٥إلتاحــة املقارنــة مــع قاعــدة البيانــات يف عــام   )أ(  
  . أو بعده٢٠٠٠عام وقت من األوقات، بغض النظر عما إذا كان ذلك قبل  أي

    
وما زالت هناك ثغرات يف توافر ونوعية البيانـات الالزمـة لرصـد التقـدم بـشكل فعـال                     - ٣٣

ويبدو ذلـك واضـحاً بـصفة خاصـة عنـدما      . يف التنمية، وبالتحديد يف املؤشرات اإلمنائية لأللفية     
  .يتم حتليل طبيعة البيانات الواردة يف قاعدة البيانات

ذي وافق عليه الفريق املشترك بني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات              وعلى النحو ال    - ٣٤
، تقـدم الوكالـة املـسؤولة بالنـسبة لكـل جمموعـة مـن               ٢٠٠٦األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف عـام         

) بالنــسبة لكــل بلــد وكــل ســنة قيــد النظــر  (جمموعــات البيانــات املعروضــة يف قاعــدة البيانــات  
رقــام، بالنــسبة إىل مــستوى تعــديل البيانــات القطريــة الــذي  توضــيحاً لكيفيــة احلــصول علــى األ

تضطلع به الوكالة للحصول على املستوى املنشود مـن إمكانيـة املقارنـة علـى املـستوى الـدويل                   
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ووافــق املمثلــون القطريــون والوكــاالت الدوليــة يف . أو حلــسم مــسائل خاصــة بنوعيــة البيانــات
تخدامها لبيــان طبيعــة البيانــات علــى النحــو املــبني الفريــق املــشترك علــى الفئــات الــيت يــتعني اســ

ويـــبني التقيـــيم الـــوارد يف اجلـــدول طبيعـــة البيانـــات   .  الـــوارد أدنـــاه٣بالتفـــصيل يف اجلـــدول 
فـأي مؤشـر يتقـرر أنـه ينتمـي إىل فئـة             : يتعلق بغالبية البلـدان املـذكورة يف قاعـدة البيانـات           فيما

ولكــي يتقــرر أن هــذا البلــد . ات تنــدرج يف تلــك الفئــةمعينــة عنــدما تتــوفر لغالبيــة البلــدان بيانــ
ــة نقــاط        أو ــتعني أن تكــون غالبي ــق باملؤشــرات احملــددة، ي ــة فيمــا يتعل ــة معين ــدرج يف فئ ذاك ين

  .)٣(البيانات مندرجة يف تلك الفئة
وتستند غالبية املؤشرات إىل بيانات واردة من البلدان دون تعديل أو بأدىن قدر ممكـن                 - ٣٥

 مؤشراً يلزم أن تقوم الوكالة الدوليـة بتعـديل غالبيـة            ١٢ومع ذلك، ما زال هناك      . من التعديل 
ــا و   ــادرة لدرجــة أن معظــم جمموعــات      ٣جمموعــات بياناهت ــات ن ــشأهنا بيان ــوفر ب  مؤشــرات تت

البيانات تستمد من خالل منوذج يستند إىل متغريات غـري ذلـك النمـوذج الـذي ُيقـاس اسـتنادا                    
 -ة األخـرية تنطبـق، علـى سـبيل املثـال، علـى معـدل الوفيـات النفاسـية                    وهذه احلال . إىل املؤشر 

 من السجل املـدين الكامـل واإلشـارة بدقـة إىل            -اليت نادرا ما تتوافر بشأهنا البيانات الضرورية        
وترد يف املرفق الثاين قائمة كاملة باملؤشرات يف إطار كـل فئـة          . أسباب الوفاة يف البلدان النامية    

  .ات ذات الصلةوتوافر البيان
  

__________ 
 بالنـسبة جملموعـة   “بيانـات قطريـة  ”عنـدما تتـوافر للبلـد بيانـات يف فئـة        :  فئـة اسـتثنائية    “بيانات قطرية ”الفئة    )٣(  

دد، تبعـا   فيما يتعلـق بـذلك املؤشـر احملـ    “بيانات قطرية”بيانات واحدة على األقل، ُيصنف ذلك البلد يف فئة        
  .لألساس املنطقي القائل أن البلد، يف تلك احلالة، لديه القدرة على إنتاج املؤشر التزاما باملعايري الدولية
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  ٣اجلدول 
  )أ(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية حبسب طبيعة البيانات املتوافرة يف غالبية البلدان    

  
  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

  النسبة املئوية  العدد  طبيعة البيانات

  ٤٩  ٢٧  بيانات قطرية
  ٧  ٤  بيانات قطرية معدلة

  ٢٢  ١٢  بيانات مقدرة
  ٥  ٣  ات مستنبطةبيان

  ١١  ٦  بيانات الرصد العاملي
  ٥  ٣  غري متاحة

  ١٠٠  ٥٥  اجملموع  
  

  :فيما يلي تفسري رموز طبيعة البيانات  )أ(  
مبا يف ذلك البيانات اليت يعـدهلا       (هذا الرقم هو الذي أصدره البلد املعين ونشره         . بيانات قطرية = ق      

  ).البلد للوفاء باملعايري الدولية
هــذا الــرقم هــو الــذي أُصــدر وقُــدم مــن البلــد، لكــن الوكالــة الدوليــة عدلتــه  . ريــة معدلــةقط= ق م     

 أي لالمتثـال للمعـايري والتعـاريف والتـصنيفات املتفـق عليهـا دوليـا        -ألغراض قابلية املقارنة الدولية     
  ).الفئة العمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم، وما إىل ذلك(

قدير الوكالة الدولية، عندما ال تتوافر البيانات القطرية املقابلـة لـسنة معينـة              رقم من ت  . تقديرية= ت      
. أو جمموعــة مــن الــسنوات، أو عنــدما توجــد مــصادر متعــددة، أو مــسائل متــصلة بنوعيــة البيانــات  

وتــستند التقــديرات إىل البيانــات الوطنيــة، مثــل الدراســات االستقــصائية أو الــسجالت اإلداريــة         
  .صادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديرهغريها من امل أو

تستنبط الوكالة الرقم عندما يكون هناك افتقار كامـل لبيانـات متعلقـة بـاملتغري املـراد                 . مستنبطة= م       
 أي مـتغريات أخـرى بياناهتـا        -ويستند الرقم املستنبط إىل جمموعـة مـن املـتغريات املـصاحبة             . تقديره

  .لظاهرةمتاحة وميكنها تفسري ا
تصدر الوكالة املعنية هذا الرقم بانتظام ألغراض الرصد العاملي، استناداً          . بيانات الرصد العاملي  = ع      

إال أنـه ال يوجـد رقـم مقابـل علـى املـستوى القطـري، ألن هـذا املؤشـر حمـدد               . إىل البيانات القطريـة   
  ).دوالر واحد يف اليوممعدل السكان الذين يقل دخلهم عن : مثال(ألغراض الرصد الدويل فقط 

  .طبيعة البيانات غري معروفة أو أهنا مل ُتقدم. غري متاحة= غ م     
    

ــة،        - ٣٦ ــة لأللفي ــوافر البيانــات لغــرض رصــد األهــداف اإلمنائي ومثــة جانــب هــام آخــر يف ت
وهو ضرورة أن تكـون آخـر جمموعـة بيانـات حديثـة إىل درجـة تـسمح بتقيـيم التقـدم بعـد                         أال

والبيانـات احلديثـة الزمـة      . أللفية وبعد تنفيذ سياسات ومبادرات إمنائيـة جديـدة        اعتماد إعالن ا  
ال غىن عنها لفهم مدى ابتعـاد البلـدان عـن بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـا هـي املـوارد                      
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ويبـدو مـن حتليـل البيانـات الـواردة يف قاعـدة بيانـات               . الالزمة والتدخالت اليت يلزم القيـام هبـا       
، أن آخـر سـنة فيمـا يتعلـق     ٤هداف اإلمنائية لأللفية، كما يظهر ذلـك يف اجلـدول     مؤشرات األ 

ومـن العوامـل املـشجعة أن أيـاً         .  أو سـنة بعـدها     ٢٠٠٥بالغالبية الكبرية من املؤشرات هي سنة       
ورغــم أن التغطيــة . ٢٠٠٠مــن املؤشــرات ال ترجــع أحــدث ســنة تتعلــق بــه إىل مــا قبــل ســنة    

ة جيــدة، ال تتــوافر معلومــات كافيــة علــى مــدى الــسنة املاضــية  اخلاصــة بــسنوات حديثــة تغطيــ
السنتني املاضيتني لفهم أثر املبادرات اإلمنائية احلديثـة أو لتقيـيم أثـر األزمـات مثـل الزيـادات                    أو

األخــرية يف أســعار املــواد الغذائيــة، الــيت لــن يظهــر أثرهــا علــى عــدد الفقــراء وعلــى كــثري مــن     
  .منائية لأللفية يف البيانات املتوافر ملدة سنة أخرى على األقلاجملاالت األخرى لألهداف اإل

  
  ٤اجلدول 

  عدد املؤشرات حبسب آخر سنة متاحة يف قاعدة بيانات املؤشرات اإلمنائية لأللفية    
  

  النسبة املئوية للمؤشرات  عدد املؤشرات  آخر سنوات متاحة بالنسبة لغالبية البلدان

  صفر  صفر  ١٩٩٩-١٩٩٠
٢٤  ١٣  ٢٠٠٤-٢٠٠٠  
٧٥  ٤١  ٢٠٠٧-٢٠٠٥  
٢  ١  ٢٠٠٨  

  ١٠٠  ٥٥  اجملموع  
    

فهم وتـسوية االختالفـات تـبني جمموعـات البيانـات القطريـة وجمموعـات                 -خامسا  
  البيانات الدولية

وعلـى مـدى    . أصبحت هنـاك بيانـات أكثـر وأفـضل لرصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  - ٣٧
ئية لألمـــم املتحـــدة، واللجـــان اإلقليميـــة وســـائر الـــسنتني املاضـــيتني، كثفـــت الـــشعبة اإلحـــصا

ــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف       الوكــاالت األعــضاء يف الفري
اإلمنائيـة لأللفيـة أعماهلــا لتحـسني اسـتخدام البيانــات الوطنيـة مـن خــالل تعزيـز التنـسيق داخــل         

الـيت اتفقـت عليهـا البلـدان دوليـا وآليـات            النظم اإلحصائية الوطنية، واستخدام أفضل للمعـايري        
ومـع ذلـك، تظـل البيانـات        . أفضل لإلبالغ من الوكاالت الوطنية إىل النظام اإلحصائي الدويل        

الوطنية الرمسية ُمستغلة استغالال ناقصا، وتظل الفروق يف قـيم املؤشـرات بـني املـصادر الوطنيـة                  
  .املؤشراتواملصادر الدولية واضحة للعيان فيما يتعلق جبميع 
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وقد أجرت اللجان اإلقليمية التابعة لألمـم املتحـدة مـؤخرا تقييمـا شـامال لالختالفـات          - ٣٨
وتــشمل العوامــل . يف جمــال تــوافر البيانــات ويف القــيم بــني املــصادر الوطنيــة واملــصادر الدوليــة  

  :الرئيسية اليت تعزى إليها االختالفات يف القيم ما يلي
 يف البلــد ال متتثــل للمعــايري الدوليــة املطبقــة يف حلــسابأو طريقــة ا/التعريــف و  )أ(  

وكمثـال لتوضـيح ذلـك، ففـي منطقـة اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة                . إنتاج البيانات الدولية  
ــالغني  ”لغــريب آســيا، كــان املؤشــر    ــسبة األطفــال الب مــن العمــر ســنة واحــدة احملــصنني ضــد    ن

ضـد احلـصبة      احملـصنني  ) شـهرا  ٢٣‐١٢ (نـسبة األطفـال البـالغني سـنة واحـدة         ”: هو“ احلصبة
 الـذين تلقـوا جرعـة واحـدة          عـن سـنة واحـدة       أعمـارهم  قـل النسبة املئوية لألطفـال الـذين ت      هي  

التحـصني بـاحلقن   ” كان ُيعـّرف يف بعـض البلـدان بأنـه     “على األقل من اللقاح املضاد للحصبة  
معــدل ”واملؤشـر  “ عطـى مـرة عنـد بلـوغ الطفـل تـسعة أشـهر مـن العمـر لوقايتـه مـن احلـصبة            ُي

 الـذي ُيعـّرف بأنـه    “استخدام الرفاالت ضمن املعـدل الـسائد يف اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل       
 سـنة يف حـاالت زواج أو اقتـران غـري            ٤٩ و ١٥  بـني  نعدد النـساء الالئـي تتـراوح أعمـاره        ”

شرعي الالئي ميارسن منع احلمل باستخدام رفاالت كنسبة من جمموع النـساء مـن نفـس الفئـة      
ــذين يعاشــروهنن         ال ــارس ال ــري شــرعي وميارســن أو مي ــران غ ــن يف حــاالت اقت ــي ه ــة الالئ عمري
 وقد حسبه بعض البلدان علـى املـستوى الـوطين مـستخدمة             “شكل من أشكال منع احلمل     أي

ــراوح أعمــارهن بــني    ”كعامــل مــشترك فقــط   ــساء الــاليت تت  ســنة ٤٩ و ١٥جممــوع عــدد الن
ويكـشف التقيـيم الـذي أجرتـه اللجنـة          . “احلمـل والالئي ميارسـن أي شـكل مـن أشـكال منـع             

االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ أيــضا عــن اختالفــات بــني التعــاريف الوطنيــة     
وعلــى ســبيل املثــال، كــثريا مــا تــستخدم البلــدان يف املنطقــة تعريفهــا اخلــاص مبــصدر . والدوليــة

كــون خمتلفــا اختالفــاً كــبرياً عــن حمــسن للمــاء أو مرفــق حمــسن مــن املرافــق الــصحية الــذي قــد ي
  التعريف الدويل ويؤدي إىل قيم خمتلفة جدا؛

ــة هــي تقــديرات تنتجهــا الوكــاالت    )ب(   بيانــات مــن ر تــوف فعنــدما ت.القــيم الدولي
  خاصـة بالنوعيـة يـتعني حـسمها، تـصبح          مـسائل هنـاك    نوكـ أو ت /البلدان مـن مـصادر خمتلفـة و       

خطـوط االرتــداد اســتنادا إىل مجيــع  علــى  ئمــةيمــا ماليت تنتجهــا الوكـاالت ق األرقـام الدوليــة الــ 
ــات         ــسكان وبيان ــداد ال ــة، وتع ــسجالت اإلداري ــاً ال ــا عموم ــا فيه ــات املتاحــة، مب ــصادر البيان  م

ة عــادة مــن مــصدر بيانــات حمــدد  ومــن ناحيــة أخــرى، تــستمد األرقــام الوطنيــ . االستقــصاءات
  واحد فقط؛

.  مؤشـرات التعلـيم     علـى  الـة احلذه  هتنطبق   .املختلفةرقام السكان   ألاستخدام    )ج(  
فباإلضافة إىل التعديالت الالزمة للتعويض عن االختالفات يف خمتلـف نظـم التـصنيف التعليميـة      
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والسماح بإمكانيـة املقارنـة علـى املـستوى الـدويل، يتطلـب حـساب هـذه املؤشـرات اسـتخدام             
رات شـعبة الـسكان      مـستمدة مـن تقـدي      -األرقام الـسكانية، وهـي بالنـسبة للوكـاالت الدوليـة            

  . يف حني تكون األرقام يف البلدان يف كثري من األحيان تقديرات وطنية-لألمانة العامة 
ــة البحــر الكــارييب         - ٣٩ ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــه اللجن ــيم أجرت وأســفر تقي

بــا لبلــدان ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، وتقيــيم أجرتــه اللجنــة االقتــصادية ألورو 
ومت احلصول أيضا على النتائج نفـسها مـن خـالل    . أوروبا وآسيا الوسطى عن نتائج مماثلة جدا      

الدراسات اإلفرادية اجلارية داخل مشروع الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة شـرعت يف تنفيـذه              
ــ-يف أول بلــدين ينفــذ فيهمــا املــشروع التجــرييب  )  أعــاله١٠انظــر الفقــرة (مــؤخراً  ة  مجهوري

 ومن تقييم التباينات يف البيانات، الذي جرى يف حلقـة العمـل الـيت           -ترتانيا املتحدة وكمبوديا    
  ). أعاله٥انظر الفقرة  (٢٠٠٨مايو / بلداً أفريقياً واملعقودة يف أوغندا يف أيار١٦ضمت 

وكـثري مـن هـذه الفــروق احملـددة مفهومـة ومقبولـة جيــدا، نظـراً ألن درجـة معينـة مــن            - ٤٠
يل ستكون دائماً ضرورية إذا ما أُريد مقارنتها يف سائر البلـدان وجتميعهـا إلنتـاج األرقـام                  التعد

. العامليــة واإلقليميــة الالزمــة لتقيــيم اجتاهــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى املــستوى العــاملي  
ــا ــسياسات       كمـ ــها الـ ــستفيد منـ ــوطين ولتـ ــستوى الـ ــى املـ ــد علـ ــستخدمة للرصـ ــام املـ أن األرقـ

ت الوطنية ينبغـي أن تكـون بطريقـة مـشروعة خمتلفـة عنـدما حتـدد املؤشـرات بطريقـة                     والتدخال
ويف مجيـع احلـاالت   . خمتلفة عن املعايري الدوليـة لـتالئم االحتياجـات والظـروف احملـددة الوطنيـة          

األخرى، سوف تواصـل شـعبة الـسكان لألمـم املتحـدة، واللجـان اإلقليميـة ومجيـع الوكـاالت                    
 بدأهتا منذ سنتني ملساعدة البلدان على حتقيق درجة أكرب مـن الكفـاءة يف   األخرى األعمال اليت 

  .اإلبالغ إىل النظام الدويل ويف تعزيز حوار وتعاون بني منتجي البيانات الدوليني والوطنيني
  
نواتج أصدرها الفريق املشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء املعـين مبؤشـرات             -سادسا  

  ٢٠٠٨ عام األهداف اإلمنائية لأللفية،
استنادا إىل اإلسهامات اليت قدمتها خمتلف الوكاالت املسؤولة، نـشرت إدارة الـشؤون               - ٤١

. ٢٠٠٨االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانـة العامـة تقريـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، لعـام                  
داوالت  واســُتخدم لتــستنري بــه املــ ٢٠٠٨ســبتمرب /التقريــر يف أيلــول العــام األمــنيوقــد أصــدر 

ــة تتعلــق       ــاره وثيقــة رمسي ــة وباعتب ــة لأللفي ــشأن األهــداف اإلمنائي ــة العامــة ب ــسياسية يف اجلمعي ال
باملناســـبة الرفيعـــة املـــستوى بـــشأن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، الـــيت عقـــدت يف نيويـــورك يف 

ميـة  وُترجم التقرير إىل مجيع اللغات الرمسيـة وصـدر أيـضا يف مناسـبات إقلي              . سبتمرب/أيلول ٢٥
  .ودون إقليمية يف خمتلف البلدان يف العامل
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ــة يف       - ٤٢ ــاميع اإلقليميـ ــتناداً إىل اجملـ ــرز اسـ ــدم احملـ ــيم للتقـ ــضا تقيـ ــداف ”وعـــرض أيـ األهـ
وتعــرض اخلريطــة البيانيــة   . “٢٠٠٨خريطــة بيانيــة للتقــدم احملــرز يف عــام     : لأللفيــة اإلمنائيــة
 إىل املنـاطق اإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت           بـاأللوان تقييمـاً للتوجهـات اإلقليميـة وتـشري          املرمزة

وعـالوة علـى ذلـك، مت إصـدار         . تسري على الطريق الصحيح لبلوغ األهداف الـيت حـادت عنـه           
خريطة تبني التقدم احملرز وتعـرض البلـدان ضـمن كـل منطقـة وفقـاً لدرجـة تقـدمها حنـو بلـوغ                       

ة األخــرية الــيت يتــوافر   حــىت الــسن١٩٩٠ويــستند التقيــيم إىل إحــصاءات مــن ســنة  . األهــداف
ومت أيـضا إعــداد تقريــر مرحلـي عــن التقـدم احملــرز صــوب حتقيـق املــساواة بــني     . بيانـات بــشأهنا 

ويـشمل التقريـر األبعـاد اجلنـسانية يف مجيـع األهـداف             . اجلنسني ومتكني املرأة يف املناطق النامية     
  .اإلمنائية الثمانية

دة أيــضا بيانــات وحتلــيال لتــدرج يف تقريــر وأعــدت الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــ  - ٤٣
األمــني العــام إىل اجلمعيــة العامــة عــن أعمــال املنظمــة واملرفــق اإلحــصائي الــذي قــدم كمرفــق     

وواصــلت الــشعبة اإلحــصائية أيــضا صــيانة املوقــع الــشبكي وقاعــدة بيانــات الفريــق . )٤(للتقريــر
مؤشــرات منائيــة لأللفيــة بــشأن املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف اإل 

  ).http://mdgs.un.org(األهداف اإلمنائية لأللفية 
، أصـدرت الـشعبة اإلحـصائية، بالتعـاون مـع الفريـق املعـين               ٢٠٠٨سـبتمرب   /ويف أيلول   - ٤٤

ــات   ــات األ   “DevInfo”بنظــام قاعــدة البيان ــة مــن قاعــدة بيان ــسخة الرابع ــة  ، الن هــداف اإلمنائي
، “DevInfo”لأللفية، وهي نسخة غري مباشرة مـن قاعـدة البيانـات باسـتخدام برنـامج النظـام                  

ــا صــممت خصيــصاً لــدعم احلكومــات يف رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة     . وهــي تكنولوجي
ــة       ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــات األه ــدة بيان ــن قاع ــصد م ــسري الوصــول   “MDGInfo”والق ــو تي  ه

ــة ملــستعملي شــبكة اإلنترنــت مــع تقييــد     قاعــدة ا إىل لبيانــات وتقريــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفي
  .استعمال اإلنترنت

  
  االستنتاجات والسبيل إىل األمام  -سابعا   

أن حتــيط علمــاً باألعمــال الــيت قــام هبــا الفريــق املــشترك بــني يف  اللجنــة د ترغــبقــ  - ٤٥
ألمـم  ل الـشعبة اإلحـصائية  ائيـة لأللفيـة و    الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشـرات األهـداف اإلمن       

ــاماملتحــدة خــالل   ــصادي     ٢٠٠٨ ع ــرار اجمللــس االقت ــواردة يف ق ــذ التوصــيات ال  يف تنفي
 وبطلبات اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني، بـشأن              ٢٠٠٦/٦واالجتماعي  

  .حتسني البيانات واملؤشرات لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية
__________ 

  ).A/63/1( ١الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم   )٤(  

http://mdgs.un.org/
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  :أن تبدي تعليقها على اخلطوات التالية املقترحةيف  اللجنة أيضا بوقد ترغ  - ٤٦
مواصلة العمل للتوفيق بني الرصد الـوطين والرصـد الـدويل، مـع التركيـز                 )أ(  

حتسني نظمهـا   يف   البلدان   ها من  تستفيد بصفة خاصة على إعداد توصيات ومبادئ توجيهية      
  الوطنية اخلاصة بالتنسيق واإلبالغ؛

ــدعيم أد  )ب(   ــدريب املتاتـــ ــوات التـــ ــع   لة حـــ ــك توزيـــ ــا يف ذلـــ ــدان، مبـــ لبلـــ
 اجلديــد علــى نطــاق واســع وتــوفري خــدمات “مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة دليــل”

  التدريب بانتظام؛
 التحليـل والرصـد علـى املـستوى دون الـوطين             خـاص علـى    توفري تـدريب    )ج(  

  .شكل أفضلئية لأللفية باألهداف اإلمنا  احمللي على الطابع من إضفاءلبلدانا تمكنيل
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  األولاملرفق 
  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةؤتقييم توافر البيانات يف قاعدة بيانات م    

  
مشـل  و). انظر القائمة ألف أدناه   ( مؤشرا يف حتليل توافر البيانات       ٥٥أدرج ما جمموعه      

ـــ      ــة ال ــدان النامي ــع البل ــل مجي ــدة البي  ١٦٣التحلي ــا يف قاع ــة أمساؤه ــات  املدرج ــر املوقــع  (ان انظ
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htm  لالطالع 

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥وجـرت املقارنـة بـني البيانـات املتاحـة يف عـامي          ).على قائمة البلدان الناميـة    
  .٥٥ مؤشرا من أصل املؤشرات الـ ٣٩مبراعاة 

تاحة يف الوقت الذي جرى فيـه حتـديث قاعـدة بيانـات             ويستند التحليل إىل املعلومات امل     
ويتمثل االستثناء الوحيـد يف     . ٢٠٠٨يوليه  /مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية آلخر مرة يف متوز       

ــوم     ١-١املؤشــرين  ــهم عــن دوالر واحــد يف الي ــذين يقــل دخل ــسكان ال ــسبة ال ــوة  ( ن ــادل الق تع
  .٢٠٠٨ نوفمرب/حتديثهما يف تشرين الثاين نسبة فجوة الفقر، اللذين جرى ٢-١و  )الشرائية

  :ات املتبعة يف معاجلة املعلوماتويبني اجلدول التايل اخلطو  
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 اتقاعــــــــــدة بيانــــــــــ 
األهـــــــداف اإلمنائيـــــــة 

 لأللفية

  :املتاحةجمموعات البيانات 
  اجملموع  •
  ٢٠٠٠م قبل عا •
  ٢٠٠٠بعد عام  •
  آخر سنة •
 جمموعات البياناتطبيعة  •

االستفــسارات املقدمــة إىل قاعــدة
 بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــا   ــرات هلـــ ــمؤشـــ ةجمموعـــ
  على األقل واحدةبيانات 

ــا ــرات هلــــ مؤشــــ
ــات ــا بيانـ جمموعتـ

 على األقل 

ــا   ــرات هلـ ــاتمؤشـ ــة بيانـ جمموعـ
ــام ــل عـ ــل قبـ ــى األقـ ــدة علـ واحـ

واحـدةجمموعة بيانات    و ٢٠٠٠
  .٢٠٠٠على األقل بعد عام 

طبيعة املؤشرات
 حسب البلدان

ــة ــنة متاحـ ــر سـ آخـ
للمؤشـــــر حـــــسب

 البلدان

إىل استفــسارات خمتلفــة قُــدمت
ــداف ــات األهــــ ــدة بيانــــ قاعــــ
اإلمنائية لأللفيـة للحـصول علـى
. معلومات عن البيانات املتاحة

ُوضـــعت مخـــسة جـــداول رئيـــسية
تـــــشمل معلومـــــات عـــــن تـــــوافر

 بلــدا ناميــا١٦٣ات جملمــوع البيانــ
وهــــذه اجلــــداول.  مؤشــــرا٥٥و 

  XXXXXالرئيسية متاحة على 

ــتخدم ــصفوف تاســـ ــاميع الـــ / جمـــ
دخالت رئيــــــسيةاألعمــــــدة كُمــــــ

ــداول الن ــوافرللجـ ــة بتـ ــة املتعلقـ هائيـ
 البيانات

املؤشرات
البلدان

 االحتاد الروسي

 إثيوبيا

اليمن

=  
= 
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  املدرجة يف حتليل توافر البياناتمؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  -  القائمة ألف    
  )تعادل القوة الشرائية( دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم نسبة السكان الذين يقل  ١-١
  نسبة فجوة الفقر   ٢-١
  حصة اخلمس األفقر من السكان من االستهالك القومي   ٣-١
  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل   ٤-١
  نسبة العمالة إىل عدد السكان   ٥-١
تعــادل القــوة (ر واحــد يف اليــوم نــسبة الــسكان العــاملني الــذين يقــل دخلــهم عــن دوال  ٦-١

  ) الشرائية
نــسبة العــاملني حلــساهبم اخلــاص والعــاملني مــن أفــراد األســرة املــسامهني يف نفقاهتــا يف     ٧-١

  جمموع العاملني
  رهم عن مخس سنوات اعمأقل تعدد األطفال ناقصي الوزن الذين   ٨-١
  تهالك الطاقة الغذائيةاحلد األدىن السأقل من نسبة السكان الذين ال حيصلون على   ٩-١
  صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  ١-٢
نسبة التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الـصف األول ويـصلون إىل الـصف النـهائي           ٢-٢

  من التعليم االبتدائي 
معــدل اإلملـــام بـالقراءة والكتابـة لـدى النـساء والرجـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                       ٣-٢

  نة  س٢٤ و ١٥
  نسبة الفتيات إىل الفتيان يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  ١-٣

  مؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم االبتدائي   
  مؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم الثانوي  
  مؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم العايل   

  حصة النساء من األعمال املدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعي  ٢-٣
  نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣
  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة   ١-٤
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  معدل وفيات الرضع   ٢-٤
  نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  ٣-٤
  فيات النفاسية نسبة الو  ١-٥
  نسبة الــوالدات التــي جترى حتت إشراف أخصائيني صحييــن مهرة  ٢-٥
  معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥
  معدل الوالدات لدى املراهقات  ٤-٥
  ) زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل(تغطية الرعاية السابقة للوالدة   ٥-٥

  ، أربع زيارات على األقلتغطية الرعاية السابقة للوالدة  
  تغطية الرعاية السابقة للوالدة، زيارة واحدة على األقل  

  احلاجة غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥
ــسكا      ١-٦ ــدى ال ــشرية ل ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــني   انت ــارهم ب ــراوح أعم ــذين تت ن ال

   سنة ٢٤ و ١٥
   خماطرة كبرية استخدام الرفاالت يف آخر اتصال جنسي انطوى على  ٢-٦

استخدام الرفاالت يف آخـر اتـصال جنـسي انطـوى علـى خمـاطرة كـبرية لـدى الرجـال               
   سنة٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 

اسـتخدام الرفــاالت يف آخــر اتــصال جنــسي انطـوى علــى خمــاطرة كــبرية لــدى النــساء     
   سنة٢٤ و ١٥الاليت تتراوح أعمارهن بني 

 استخدام وسائل منع احلمل ككل يف أوسـاط املتزوجـات   نسبة استخدام الرفاالت إىل     
   سنة٤٩ و ١٥حاليا الاليت تتراوح أعمارهن بني 

 سنة ممن لـديهم معرفـة صـحيحة         ٢٤ و   ١٥نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بني         ٣-٦
  اإليدز/وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية

لـديهم معرفـة صـحيحة وشـاملة      سـنة و  ٢٤ و   ١٥الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني        
  اإليدز/عن فريوس نقص املناعة البشرية

 سـنة ولـديهن معرفـة صـحيحة وشـاملة       ٢٤ و   ١٥النساء الاليت تتراوح أعمارهن بـني         
  اإليدز/عن فريوس نقص املناعة البشرية
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نــسبة التحــاق اليتــامى باملــدارس إىل نــسبة التحــاق غــري اليتــامى باملــدارس ممــن تتــراوح    ٤-٦
   سنة١٤و  ١٠ بني مأعماره

نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مراحــل متقدمــة   ٥-٦
  وبإمكاهنم احلصول على عقاقري مضادة للفريوسات العكوسة

ــدات        ٧-٦ ــامون حتــت ناموســيات معاجلــة مببي ــذين ين ــسبة األطفــال دون ســن اخلامــسة ال ن
  احلشرات

ة املــصابني بــاحلمى الــذي يعــاجلون بالعقــاقري املناســبة نــسبة األطفــال دون ســن اخلامــس  ٨-٦
  املضادة للمالريا

  معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل   ٩-٦
   نسمة١٠٠ ٠٠٠ السل لكل بسببمعدل الوفيات   
   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل اإلصابة بالسل لكل   
   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل انتشار السل لكل   

ليت اكتشفت وحتقـق الـشفاء منـها يف إطـار دورة عالجيـة قـصرية                نسبة حاالت السل ا     ١٠-٦
  خاضعة للمراقبة املباشرة 

معــدل الكــشف عــن حــاالت الــسل يف إطــار دورة عالجيــة قــصرية خاضــعة للمراقبــة     
  املباشرة

  معدل النجاح يف معاجلة السل يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة  
  تغطيها الغاباتنسبة األراضي اليت   ١-٧
 ولكــل دوالر مــن النــاتج ، ونــصيب الفــرد،انبعاثــات ثــاين أكــسيد الكربــون، اجملمــوع  ٢-٧

  )تعادل القوة الشرائية(احمللي اإلمجايل 
  استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون  ٣-٧

ــان ) لطاقــة اســتنفاد األوزون(اســتهالك مجيــع املــواد املــستنفدة لطبقــة األوزون      باألطن
  ية املتر

لطاقــة اســتنفاد (فلــورو كربــون املــستنفدة لطبقــة األوزون كلورواســتهالك مركبــات ال  
  باألطنان املترية) األوزون

  نسبة جمموع املوارد املائية املستخدمة  ٥-٧
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   نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧
  ملياه الشرب  نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر حمسنة  ٨-٧
  ان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي حمّسنة نسبة السك  ٩-٧
   يعيشون يف أحياء فقريةننسبة سكان املناطق احلضرية الذي  ١٠-٧
  خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدمات  ١٢-٨
   نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية لكل   ١٤-٨
   نسمة١٠٠املشتركون يف شبكات اهلاتف اخللوي لكل   ١٥-٨
   نسمة١٠٠رنت لكل مستخدمو اإلنت  ١٦-٨
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  رفق الثاينامل
سب التغطيـة   حبـ توافر البيانات يف قاعدة بيانات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  

  وطبيعة البيانات
  

  مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية

جمموعــة بلــدان هلــا 
ــات  ــدة بيانـــ واحـــ
   على األقل

ــا   ــدان هلــ ــا بلــ جمموعتــ
   على األقلبيانات 

انـــات جمموعـــة بيبلـــدان هلـــا  
واحــدة علــى األقــل قبــل عــام   

ــات  و ٢٠٠٠ ــة بيانــــ جمموعــــ
واحــدة علــى األقــل بعــد عــام   

٢٠٠٠   
ــة  طبيعــــــــ
  )أ(البيانات

 العدد  
النسبة 
  العدد   املئوية

النسبة 
     النسبة املئوية  العدد   املئوية

                بيانات قطرية= ق 
ــراد  ٧-١ ــسبة العــاملني حلــساهبم اخلــاص والعــاملني مــن أف ن

  ق  ٢٩  ٤٧  ٣٥  ٥٧  ٤٧ ٧٧  رة املسامهني يف نفقاهتا يف جمموع العاملنياألس
رهم عـناعمـ أقـل   تعدد األطفال ناقصي الوزن الـذين         ٨-١

  ق  ٥٢  ٨٤  ٥٨  ٩٤  ٧١ ١١٦  مخس سنوات 
  ق  ٦٧  ١٠٩  ٧٦  ١٢٤  ٨٥ ١٣٩  صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  ١-٢
ــة يف الــ      ٢-٢ ــون بالدراس ــذين يلتحق ــذ ال ــسبة التالمي صفن

ــيم ــن التعلــ ــهائي مــ ــصف النــ ــصلون إىل الــ األول ويــ
  ق  ٥٦  ٩١  ٦٣  ١٠٣  ٧٦ ١٢٤  االبتدائي 

معــدل اإلملــام بالقراءة والكتابة لـدى النـساء والرجـال  ٣-٢
  ق  ٤٥  ٧٤  ٦٢  ١٠١  ٧٣ ١١٩   سنة ٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 

نسبة الفتيـات إىل الفتيـان يف مراحـل التعلـيم االبتـدائي  ١-٣
                ثانوي والعايلوال

ــالتعليم ــث االلتحــاق ب ــن حي ــسني م ــني اجلن ــادل ب مؤشــر التع
  ق  ٨٢  ١٣٣  ٨٨  ١٤٣  ٩٠ ١٤٦  االبتدائي

ــالتعليم ــث االلتحــاق ب ــن حي ــسني م ــني اجلن ــادل ب مؤشــر التع
  ق  ٧٨  ١٢٧  ٨٦  ١٤٠  ٩٠ ١٤٦  الثانوي

  ق  ٥٥  ٨٩  ٧١  ١١٥  ٧٦ ١٢٤مؤشر التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم العايل 
حصة النساء مـن األعمـال املدفوعـة األجـر يف القطـاع  ٢-٣

  ق  ٤٤  ٧٢  ٦٠  ٩٧  ٩٤ ١٥٤  غري الزراعي
  ق  ٧٧  ١٢٦  ٨٢  ١٣٤  ٨٢ ١٣٤ نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣
  ق  ٥٢  ٨٤  ٦١  ٩٩  ٧٥ ١٢٢  معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥
  ق  ٨٩  ١٤٥  ٩٤  ١٥٣  ٩٨ ١٦٠   املراهقاتمعدل الوالدات لدى  ٤-٥
ــوالدة     ٥-٥ ــسابقة لل ــة ال ــة الرعاي ــى(تغطي ــارة واحــدة عل زي

                ) األقل وأربع زيارات على األقل
  ق  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣٤ ٥٦  تغطية الرعاية السابقة للوالدة، أربع زيارات على األقل

  ق  ٣٠  ٤٩  ٣٣  ٥٤  ٤٤ ٧٢  احلاجة غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥
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  مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية

جمموعــة بلــدان هلــا 
ــات  ــدة بيانـــ واحـــ
   على األقل

ــا   ــدان هلــ ــا بلــ جمموعتــ
   على األقلبيانات 

انـــات جمموعـــة بيبلـــدان هلـــا  
واحــدة علــى األقــل قبــل عــام   

ــات  و ٢٠٠٠ ــة بيانــــ جمموعــــ
واحــدة علــى األقــل بعــد عــام   

٢٠٠٠   
ــة  طبيعــــــــ
  )أ(البيانات

 العدد  
النسبة 
  العدد   املئوية

النسبة 
     النسبة املئوية  العدد   املئوية

استخدام الرفاالت يف آخر اتصال جنسي انطوى على  ٢-٦
                خماطرة كبرية 

استخدام الرفاالت يف آخر اتصال جنسي انطوى على خماطرة
٢٤ و ١٥كــبرية لــدى الرجــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني

  ق  ٨  ١٣  ١٢  ١٩  ٢٤ ٣٩  سنة
لـىاستخدام الرفاالت يف آخر اتـصال جنـسي انطـوى ع          نسبة  

 و١٥خماطرة كبرية لدى النساء الاليت تتـراوح أعمـارهن بـني       
  ق  ٩  ١٤  ١٤  ٢٣  ٣٠ ٤٩   سنة٢٤

ــع احلمــل ــاالت إىل اســتخدام وســائل من ــسبة اســتخدام الرف ن
ككــل يف أوســاط املتزوجــات حاليــا الــاليت تتــراوح أعمــارهن

  ق  ٥٠  ٨١  ٥٨  ٩٥  ٧٤ ١٢٠   سنة٤٩ و ١٥بني 
٢٤ و   ١٥ارهم بـني    نسبة السكان الذين تتـراوح أعمـ        ٣-٦

سنة ممـن لـديهم معرفـة صـحيحة وشـاملة عـن فـريوس
                اإليدز/نقص املناعة البشرية

 سـنة ولـديهم٢٤ و   ١٥الرجال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني         
معرفـــــة صـــــحيحة وشـــــاملة عـــــن فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة

  ق  ١  ١  ٦  ٩  ٢٣ ٣٨  اإليدز/البشرية
 سـنة ولـديهن٢٤ و   ١٥النساء الـاليت تتـراوح أعمـارهن بـني          

معرفـــــة صـــــحيحة وشـــــاملة عـــــن فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة
  ق  ١  ١  ٦  ٩  ٣٩ ٦٤  اإليدز/البشرية

نسبة التحـاق اليتـامى باملـدارس إىل نـسبة التحـاق غـري  ٤-٦
١٤ و   ١٠تتراوح أعمارهم بـني     ممن  اليتامى باملدارس   

  ق  ١٥  ٢٤  ٢١  ٣٤  ٣٦ ٥٨  سنة
حتـتنسبة األطفـال دون سـن اخلامـسة الـذين ينـامون           ٧-٦

  ق  ١  ٢  ١٣  ٢١  ٢٨ ٤٥  ناموسيات معاجلة مببيدات احلشرات
ــاحلمى  ٨-٦ ــصابني ب ــسة امل ــال دون ســن اخلام ــسبة األطف ن

  ق  ٣  ٥  ١٥  ٢٤  ٢٩ ٤٨  الذي يعاجلون بالعقاقري املناسبة املضادة للمالريا
                استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون  ٣-٧

وزون باألطنان املترية لطاقـةاستهالك املواد املستنفدة لطبقة األ  
  ق  ٨٣  ١٣٦  ٨٣  ١٣٦  ٨٣ ١٣٦  استنفاد األوزون

ــة ــستنفدة لطبق ــون امل ــورو كرب ــات الكلوروفل اســتهالك مركب
  ق  ٨٣  ١٣٦  ٨٣  ١٣٦  ٨٣ ١٣٦  األوزون باألطنان املترية لطاقة استنفاد األوزون

  ق  ٣٤  ٥٦  ٣٦  ٥٨  ٧٢ ١١٧  نسبة جمموع املوارد املائية املستخدمة  ٥-٧
  ق  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥  ٩٥ ١٥٥  نسبة األراضي اليت تغطيها الغابات  ١-٧
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  مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية

جمموعــة بلــدان هلــا 
ــات  ــدة بيانـــ واحـــ
   على األقل

ــا   ــدان هلــ ــا بلــ جمموعتــ
   على األقلبيانات 

انـــات جمموعـــة بيبلـــدان هلـــا  
واحــدة علــى األقــل قبــل عــام   

ــات  و ٢٠٠٠ ــة بيانــــ جمموعــــ
واحــدة علــى األقــل بعــد عــام   

٢٠٠٠   
ــة  طبيعــــــــ
  )أ(البيانات

 العدد  
النسبة 
  العدد   املئوية

النسبة 
     النسبة املئوية  العدد   املئوية

نسبة حاالت السل اليت اكتشفت وحتقـق الـشفاء منـها ١٠-٦
              يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة
معدل النجاح يف معاجلة الـسل يف إطـار دورة عالجيـة قـصرية

  ق  ٨٠  ١٣٠  ٨٩  ١٤٥  ٩٠ ١٤٦  خاضعة للمراقبة املباشرة
                قطرية معدلةبيانات = ق م 
نسبة الــوالدات التــي جتـرى حتـت إشـراف أخـصائيني  ٢-٥

  ق م  ٦٤  ١٠٥  ٧٦  ١٢٤  ٨٦ ١٤٠  صحييــن مهرة
ــوالدة     ٥-٥ ــسابقة لل ــة ال ــة الرعاي ــى(تغطي ــارة واحــدة عل زي

                ) األقل وأربع زيارات على األقل
  ق م  ٤٨  ٧٩  ٥٦  ٩٢  ٥٩ ٩٦  زيارة واحدة على األقلتغطية الرعاية السابقة للوالدة، 

نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص  ٥-٦
املناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكاهنم احلصول على

  ق م  صفر  صفر  ٥٥  ٨٩  ٥٥ ٩٠  عقاقري مضادة للفريوسات العكوسة
خدمـــة الـــديون كنـــسبة مئويـــة مـــن صـــادرات الـــسلع ١٢-٨

  ق م  ٦٠  ٩٨  ٦٥  ١٠٦  ٦٥ ١٠٦  واخلدمات
                قدرةبيانات م= ت 
  ت  ٧٠  ١١٤  ٧٠  ١١٤  ٧٠ ١١٤  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل   ٤-١
  ت  ٧٧  ١٢٥  ٧٧  ١٢٥  ٧٧ ١٢٥  نسبة العمالة إىل عدد السكان   ٥-١
  ت  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  ٨٥ ١٣٨  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة   ١-٤
  ت  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  ٨٥ ١٣٨   معدل وفيات الرضع  ٢-٤
نسبة األطفال البالغني من العمر سـنة واحـدة احملـصنني  ٣-٤

  ت  ٨٣  ١٣٦  ٨٥  ١٣٩  ٨٥ ١٣٩  ضد احلصبة
ــسكان  ١-٦ ــدى ال ــشرية ل ــشار فــريوس نقــص املناعــة الب انت

  ت  صفر  صفر  ٦٢  ١٠١  ٦٢ ١٠١   سنة ٢٤ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني 
               لوفيات املرتبطة بالسل معدالت اإلصابة واالنتشار وا  ٩-٦

  ت  ٩٤  ١٥٤  ٩٤  ١٥٤  ٩٤ ١٥٤   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل اإلصابة بالسل لكل 
  ت  ٩٤  ١٥٤  ٩٦  ١٥٦  ٩٦ ١٥٦   نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧
مليـاه نسبة الـسكان الـذين يـستخدمون مـصادر حمـسنة            ٨-٧

  ت  ٨٤  ١٣٧  ٨٧  ١٤٢  ٨٧ ١٤٢  الشرب
ن يستخدمون مرافق صـرف صـحينسبة السكان الذي    ٩-٧

  ت  ٨٠  ١٣١  ٨٤  ١٣٧  ٨٤ ١٣٧  حمّسنة
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  مؤشر األهداف اإلمنائية لأللفية

جمموعــة بلــدان هلــا 
ــات  ــدة بيانـــ واحـــ
   على األقل

ــا   ــدان هلــ ــا بلــ جمموعتــ
   على األقلبيانات 

انـــات جمموعـــة بيبلـــدان هلـــا  
واحــدة علــى األقــل قبــل عــام   

ــات  و ٢٠٠٠ ــة بيانــــ جمموعــــ
واحــدة علــى األقــل بعــد عــام   

٢٠٠٠   
ــة  طبيعــــــــ
  )أ(البيانات

 العدد  
النسبة 
  العدد   املئوية

النسبة 
     النسبة املئوية  العدد   املئوية

 يعيـشون يف أحيـاءننسبة سكان املناطق احلضرية الـذي      ١٠-٧
  ت  ٦٤  ١٠٥  ٦٤  ١٠٥  ٦٦ ١٠٨  فقرية

نسبة حاالت السل اليت اكتشفت وحتقـق الـشفاء منـها ١٠-٦
              يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

ــدل ال ــةمع ــار دورة عالجي ــسل يف إط كــشف عــن حــاالت ال
  ت  ٧٧  ١٢٥  ٨٩  ١٤٥  ٩١ ١٤٨  قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

                بيانات مستنبطة= م 
  م  صفر  صفر  صفر  صفر  ٧٤ ١٢٠  نسبة الوفيات النفاسية  ١-٥
               معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل   ٩-٦

  م  ٩٤  ١٥٤  ٩٤  ١٥٤  ٩٤ ١٥٤   نسمة١٠٠ ٠٠٠لكل  السل بسببمعدل الوفيات 
  م  ٩٤  ١٥٤  ٩٤  ١٥٤  ٩٤ ١٥٤   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل انتشار السل لكل 

                بيانات الرصد العاملي= ع 
نسبة السكان الذين يقل دخلـهم عـن دوالر واحـد يف  ١-١

  ع  ٤١  ٦٧  ٤٢  ٦٨  ٥٥ ٨٩  )تعادل القوة الشرائية(اليوم 
  ع  ٤١  ٦٧  ٤٢  ٦٨  ٥٥ ٨٩  نسبة فجوة الفقر   ٢-١
ــسكان مــن االســتهالك  ٣-١ ــر مــن ال حــصة اخلمــس األفق

  ع  ٣١  ٥١  ٣٨  ٦٢  ٥٠ ٨٢  القومي 
نسبة السكان العـاملني الـذين يقـل دخلـهم عـن دوالر  ٦-١

  ع  ٢٨  ٤٦  ٣٤  ٥٦  ٤٤ ٧١  ) تعادل القوة الشرائية(واحد يف اليوم 
نـــسبة الـــسكان الـــذين ال حيـــصلون علـــى احلـــد األدىن  ٩-١

  ع  ٧٤  ١٢١  ٧٤  ١٢١  ٧٤ ١٢١  الطاقة الغذائيةالستهالك 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، اجملموع ونصيب الفرد  ٢-٧

تعـادل القـوة(ولكل دوالر مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل           
  ع  ٩١  ١٤٨  ٩٢  ١٥٠  ٩٢ ١٥٠  )الشرائية

                غري متاحة = غ م 
  غ م  ٩٥  ١٥٥  ٩٦  ١٥٦  ٩٦ ١٥٦   نسمة١٠٠اخلطوط اهلاتفية لكل  ١٤-٨
ــوي لكــل      ١٥-٨ ــاتف اخلل ــبكات اهل ــشتركون يف ش ١٠٠امل

  غ م  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦  ٩٦ ١٥٦  نسمة
  غ م  ٩١  ١٤٩  ٩٣  ١٥٢  ٩٦ ١٥٦   نسمة١٠٠مستخدمو اإلنترنت لكل  ١٦-٨
  

   :فيما يلي تفسري رموز طبيعة البيانات  )أ(  
  .)يف ذلك البيانات اليت يعدهلا البلد للوفاء باملعايري الدوليةمبا (الرقم هو الذي أصدره البلد املعين ونشره هذا  - بيانات قطرية= ق     



E/CN.3/2009/16  
 

08-64576 31 
 

 أي - ، لكن الوكالة الدولية عدلته ألغراض قابليـة املقارنـة الدوليـة    وقدمه البلدهالرقم هو الذي أصدر   هذا   - قطرية معدلة بيانات   =ق م       
  .)عمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم وما إىل ذلكالفئة ال(لالمتثال للمعايري والتعاريف والتصنيفات املتفق عليها دوليا 

 الوكالة الدولية، عندما ال تتوافر البيانات القطرية املقابلة لسنة معينة أو جمموعة من السنوات،               الرقم من تقدير  هذا   -بيانات مقدرة   = ت      
يـة، مثـل الدراسـات االستقـصائية        يرات إىل البيانات الوطن   وتستند التقد  .أو عندما توجد مصادر متعددة، أو مسائل متصلة بنوعية البيانات         

  .السجالت اإلدارية أو غريها من املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديره أو
ند الـرقم  ويـست .  تقوم الوكالة بتشكيل الرقم عندما يكون هناك افتقار كامل لبيانـات متعلقـة بـاملتغري املـراد تقـديره            -بيانات مستنبطة   = م      

  .ر الظاهرة تفس أنغريات أخرى بياناهتا متاحة وميكن أي مت-املُشكَّل إىل جمموعة من املتغريات املصاحبة 
إال أنـه  . ىل البيانات القطرية تصدر الوكالة الدولية املعنية هذا الرقم بانتظام ألغراض الرصد العاملي، استنادا إ            - بيانات الرصد العاملي  = ع      

معـدل الـسكان الـذين يقـل دخلـهم      : مثال(مقابل على املستوى القطري، ألن هذا املؤشر حمدد ألغراض الرصد الدويل فقط             يوجد رقم    ال
  .)عن دوالر واحد يف اليوم

  .مل تقدمأهنا  طبيعة البيانات غري معروفة أو - غري متاحة= غ م     
  


