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  اإلحصائية اللجنة
  واألربعون احلادية الدورة
  ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦- ٢٣
  *املؤقت األعمال جدول من )ل( ٣ البند

        التنمية مؤشرات :للمناقشة بنود 
  لأللفية اإلمنائية األهداف رصد مؤشرات    

    
  العام األمني تقرير    

  

  موجز  
 األمـني  يتشرف ،)E/2009/24 انظر( األربعني دورهتا يف اإلحصائية اللجنة لطلب وفقاً  

 اإلمنائيـة  األهـداف  مبؤشرات املعين واخلرباء الوكاالت بني املشترك الفريق تقرير حييل بأن العام
 اخلـرباء  فريـق  بـه  اضـطلع  الـذي  العمل بالتفصيل التقرير يتناولو .التنمية مؤشرات عن ،لأللفية

 كــذلك التقريـر  ويعـرض  ).E/CN.3/2009/16( األربعـني  لـدورة ا إىل األخـري  تقريـره  تقـدمي  منـذ 
 .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  التقـدم  لرصد الالزمة البيانات توافر ملدى تقييماً
 واخلـرباء  الوكـاالت  بـني  املـشترك  الفريـق  أحـرزه  الـذي  التقدم على التعليق إىل مدعوة واللجنة
    .املستقبل يف عمله اجتاهات وعلى لأللفية، ائيةاإلمن األهداف مبؤشرات املعين

  

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  
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  لأللفية اإلمنائية األهداف رصد مؤشرات عن تقرير    
  

  مقدمة  - أوالً  
 اإلحــصائية اللجنــة أثارهتــا الــيت الــشواغل معاجلــة يف املُحــَرز مالتقــدُّ التقريــر هــذا يــوجز  - ١

 بالرصـد  االضـطالع  علـى  البلـدان  رةوبقد لأللفية اإلمنائية األهداف مؤشرات بإنتاج يتعلق فيما
ــوطين صــعيدها علــى ــر ويــصف .ال ــضاً التقري ــشطة أي ــق هبــا يقــوم الــيت األن  بــني املــشترك الفري

 ٢٠٠٩ لعـام  املرحليـة  التقـارير  إلعداد املتحدة األمم يف اإلحصاءات وشعبة واخلرباء الوكاالت
 وصـانعي  اجلمهـور  إلعـالم  كوذل ،لأللفية اإلمنائية باألهداف تتعلق خمرجات من هبا يتصل وما

  .األهداف حتقيق حنو احملرز بالتقدم السياسات
ــة األهــداف مبؤشــرات املعــين واخلــرباء الوكــاالت بــني املــشترك الفريــق واصــل  - ٢  اإلمنائي

ــة ــرار يف الــواردة التوصــيات لتنفيــذ العمــل اإلحــصاءات وشــعبة لأللفي  االقتــصادي اجمللــس ق
ــاعي ــشأن ٢٠٠٦/٦ واالجتم ــز ب ــدراتال تعزي ــات اإلحــصائية، ق ــة وطلب  يف اإلحــصائية اللجن

 بــصفة العمــل وركــز .اومؤشــراهت األهــداف رصــد بيانــات بتحــسني املتعلقــة األربعــني، دورهتــا
 األهــداف؛ رصــد ألغـراض  نوعيتــهاو البيانــات تـوافر  حتــسني )أ( :التاليــة اجملـاالت  علــى خاصـة 

ــذل )ب( ــاء جهــود ب ــة القــدرات بن ــز إىل الرامي ــاج تعزي ــاتال إنت ــة بيان  رصــد ألغــراض الوطني
 باألهـداف؛  املتعلقـة  والدوليـة  الوطنيـة  البيانـات  جمموعـات  بـني  للتوفيـق  العمـل  )ج( األهداف؛

 علـى  لتـدريب ل جهـود  بـذل  )هــ ( لألهـداف؛  الوطنيـة  الرصـد  عمليـات  يف التنـسيق  حتـسني  )د(
 الــوطين؛ يدالــصع علــى املؤشــرات إنتــاجب املتعلــق اجلديــد الــدليل وإجنــاز ،األهــداف مؤشــرات

 وذلـك  الـوطين،  دون الـصعيد  علـى  وحتليلـها  البيانـات  إنتـاج  علـى  التدريب من مزيد توفري )و(
ــراض ــداف رصــد ألغ ــى األه ــصعيد عل ــي؛ ال ــاق حتــسني )ز( احملل ــة نط ــات تغطي  رصــدل البيان
  .مبؤشراهتا املتعلقة البيانات توافر مدى عن تقارير وتقدمي لأللفية اإلمنائية األهداف

  
  لأللفية اإلمنائية األهداف ملؤشرات البيانات نوعية حتسني  - ثانياً  
  لأللفية اإلمنائية األهداف رصد بشأن إقليمية عمل حلقات  - ألف  

 الـيت  التوصـيات  تنفيـذ  واخلـرباء  الوكـاالت  بـني  املشترك الفريق واصل ،٢٠٠٩ عام يف  - ٣
 واآلليـات  الوطنيـة  اإلحصائية مالنظ نطاق على التنسيق حتسني هبدف الفريق بلدان ممثلو قدَّمها
 يف التبـاين  وأوجـه  الثغـرات  ختفـيض  إىل ترمـي  جهـود  يف الدولية، الوكاالت إلبالغ تتبعها اليت

  .ودولية وطنية مصادر من املستقاة البيانات
 حلقــات مــن سلــسلة يف البلــدان، توصــيات علــى بنــاًء اإلحــصاءات، شــعبة واخنرطــت  - ٤

 مجـع  عـن  املسؤولة الدولية الوكاالت من خرباء مع الوطنية ئيةاإلحصا النظم ممثلي معجل العمل
 يف والفـوارق  الثغرات استعراض هبدف وذلك العاملي، لرصدا غراضأل الدولية البيانات سلسلة
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 وراء الكامنــة األســباب وحتديــد والدوليــة؛ الوطنيــة البيانــات جمموعــات بــني القائمــة البيانــات
 واسـتمرت  .االتـساق  عـدم  وأوجـه  الثغـرات  هـذه  لتـسوية  ةاملناسب باإلجراءات والتوصية ذلك؛

 يف كمبـــاال يف ُعِقـــد تـــدرييب بربنـــامج ٢٠٠٨ عـــام يف بـــدأت الـــيت العمـــل، حلقـــات سلـــسلة
 كــانون يف بــانكوك يف ُعِقــَد اآلســيوية، للبلــدان موجَّــه مــشابه بربنــامج ،٢٠٠٨ مــايو/أيــار
 واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنـة  هاتاستـضاف  اليت العمل، حلقة مجعت وقد .٢٠٠٩ يناير/الثاين
 .بلـداً  ٢٠ مـن  أكثـر  مـن  خمتـصة  وزارات وممثلـي  وطنـيني  إحصائيني بني اهلادئ، واحمليط آلسيا

ــترك ــا واش ــرباء فيه ــدة مــن خ ــاالت ع ــن دوليــة وك ــها م ــم منظمــة بين  للطفولــة املتحــدة األم
 العامليـة،  الـصحة  ومنظمـة  الدوليـة،  العمـل  ومنظمة لإلحصاء، اليونسكو ومعهد ،)اليونيسيف(

 الوكــاالت ومــن ،“DevInfo” اإلمنائيــة املعلومــات بنظــام املعــين الفريــق ومــن الــدويل، والبنــك
 ظَِّمـت وُن .احلكوميـة  الوكـاالت  مـن  وغريها وطنية إحصائية مكاتب من وخرباء الثنائية، املاحنة
 يف اإلحـصائي  نـسيق للت الوطين اجمللس مبساعدة الوطين، دون الرصد بشأن استثنائية دورة أيضاً

 علــى املــشاركني بتــدريب الفلــبني يف اإلحــصائي للتنــسيق الــوطين اجمللــس ممثلــو وقــام .الفلــبني
  .صغرية ملنطقة التقديرات تقنيات استخدام

ــنو  - ٥ ــرر مــ ــد أن املقــ ــة ُتعقَــ ــل حلقــ ــة العمــ ــرة يف الثالثــ ــن الفتــ ــانون ١٠ إىل ٧ مــ  كــ
 .أفريقيــا ومشــال ،آســيا لغــرب االجتماعيــةو االقتــصادية اللجنــة منطقــة لبلــدان ديــسمرب/األول

 املتحـدة  األمـم  وصـندوق  اليونيـسيف،  مـن و وطنيـة  إحـصائية  نظـم  مـن  ممثلـون  فيهـا  وسيشارك
 يف املتبعـة  املنهجيـة  وسـتكون  .الدوليـة  العمـل  ومنظمـة  لإلحـصاء،  اليونـسكو  ومعهد للسكان،

 برنـامج  استخدام بشأن ورةد أيضاً وسُتعقَد .السابقتني احللقتني منهجية نفس هي العمل حلقة
 ملؤشـرات  الفوقيـة  والبيانـات  البيانـات  تبـادل  يف “الفوقية والبيانات اإلحصائية البيانات تبادل”

  .لأللفية اإلمنائية األهداف
ــا ملــنطقيت رابعــة عمــل حلقــة ُتعقَــد أن املقــرر مــنو  - ٦  جهــد يف الوســطى، وآســيا أوروب

 يف ،“اءاتاإلحـص  شـعبة ”و ألوروبـا  قتصاديةاال باللجنة اإلحصاءات شعبة جانب من مشترك
  .٢٠١٠ عام من الثاين الربع

  
 البيانـــات لتحـــسني واخلـــرباء الوكـــاالت بـــني املـــشترك الفريـــق أعـــضاء أنـــشطة  - باء  

  لأللفية اإلمنائية األهداف ؤشراتمل
 إنتـاج  علـى  البلـدان  قـدرة  حتـسني  هبـدف  األنـشطة  وتنـسيق  االستراتيجيات حتديد ميثل  - ٧

 أعـضاء  مجيـع  بـدأ  وقـد  .الفريـق  عمـل  عناصر من هاماً عنصراً الوطين الرصد وإجراء تاملؤشرا
 األهــداف ؤشــراتم رصــدل ونوعيتــها البيانــات تــوافر لتحــسني بأنــشطة االضــطالع يف الفريــق

 واملبـــادئ الفوقيــة  البيانــات  إىل الوصـــول ســبل  حتــسني  طريــق  عـــن وذلــك  لأللفيــة،  اإلمنائيــة 



E/CN.3/2010/15
 

4 09-64321 
 

 .الـوطنيني  لإلحـصائيني  التـدريب  وبـرامج  أدوات وتوفري ألهداف،ا مؤشرات إلنتاج التوجيهية
  .٢٠٠٩ عام خالل الدولية الوكاالت هبا قامت اليت لمبادراتل أمثلة بعض يلي وفيما
 مبؤشـرات  املعنيـة  الرائـدة  املتحـدة  األمـم  وكالـة  بوصـفها  الدولية، العمل منظمة أعدت  - ٨

ــة ــة ألهــدافل العمال ــيالً لأللفيــة، اإلمنائي ــة مؤشــرات عــن دل  تعريفــات تغطــي ألهــدافل العمال
 ُنظَِّمــت ذلــك، علــى عــالوة. )١(وحتليالهتــا وحــساباهتا، بياناهتــا، ومــصادر اجلديــدة املؤشــرات
 احللقــة ُعِقــَدت وقــد .)٢(القطــري الــصعيد علــى املؤشــرات حتليــل دعــم هبــدف عمــل حلقــات
 مؤشــرات يف التقــدم لرصــد العمالــة ســوق معلومــات تعزيــز” موضــوع حــول األوىل الدراســية
 ملؤشرات القطري التحليل وغطَّت ،٢٠٠٩ يوليه/متوز يف أبابا أديس يف “أفريقيا يف الالئق العمل
 الناطقـة  األفريقيـة  للبلـدان  موجهة تقنية عمل حلقة تنظيم وجار لأللفية؛ اإلمنائية ألهدافل العمالة

  .٢٠٠٩ ديسمرب/ولاأل كانون ١١ إىل ٧ من الفترة يف داكار يف ُتعقَد بالفرنسية،
 بلــدانال إىل تقنيــة مــساعدة )الفــاو( والزراعــة لألغذيــة املتحــدة األمــم منظمــة قــدمتو  - ٩

 علــى الغــذائي األمــن وإحــصاءات اآلدمــي، لالســتهالك املتــاح الغــذاء تقــديرات حتــسني هبــدف
 حتـسني  إىل دفهتـ  مـستمرة  جهـود  يف أيـضاً  الفـاو  واشتركت .الوطين ودون الوطين الصعيدين

  .واستخدامها املياه بسحب املتعلقة التقديرات ونوعية يةكم
 مــع إقليميــة عمــل حلقــات أربــع لإلحــصاء اليونــسكو معهــد نظــم ،٢٠٠٩ عــام يفو  - ١٠

 ألغــراض املــصنفة البيانــات جــداول اســتعراض إىل ترمــي جهــود إطــار يف وطنــيني إحــصائيني
 العمليــة املــسائل وحــسم يم؛للتعلــ املوحــد الــدويل التــصنيف يــصدرها الــيت الدوليــة املقارنــة

 القيـاس  منـهجيات  علـى  طـالع واال لإلحـصاء؛  اليونـسكو  معهـد  إىل البيانات بتقدمي يتعلق فيما
ــة ــّد مــاو الدولي  األهــداف/للجميــع التعلــيم تــوفري مؤشــرات ومعاجلــة تطــورات؛ مــن عليهــا جيِ
 اإلقليميــة لعمــلا حلقــات غطــت وقــد .بالــسياسات املتعلقــة الناشــئة واملــسائل لأللفيــة اإلمنائيــة

ــدان جمموعــات ــة البل ــدان :التالي ــة البل ــة العربي ــشرق مبنطق ــا، ومشــال األوســط ال ــدان أفريقي  وبل
 لإلحــصاء اليونــسكو معهــد ونظــم .الكــارييب البحــر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا وبلــدان اخللــيج،
ــضاً ــة ١٣ أي ــى عمــل حلق ــصعيد عل ــوطين، ال ــدِّم ال ــا قُ ــدريب فيه ــر ت ــةً تفــصيالً أكث  إىل وكثاف

  .التعليم وزارة ومن الوطنيني اإلحصائيني من جمموعات
__________ 

  اجملموعـة الكاملـة ملؤشـرات العمـل الالئـق         شـامالً . ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     لجلديدة  دليل مؤشرات العمالة ا     )١(  
Guide to the new Millennium Development Goals Employment Indicators. including the full set of 

Decent Work Indicators )  ــران ــة، حزيـــــ ــة العمـــــــل الدوليـــــ ــه /جنيـــــــف، منظمـــــ ؛ )٢٠٠٩يونيـــــ
http://www.ilo.org/trends.  

ــر       )٢(   ــة، انظـ ــق املقترحـ ــل الالئـ ــرات العمـ ــة مؤشـ ــق مبجموعـ ــا يتعلـ --http://www.ilo.org/integration/lang: فيمـ

en/index.htm.  
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 املتعـددة،  املؤشـرات  استقـصاءات  جمموعة طريق عن البيانات توليد اليونيسيف تدعمو  - ١١
 وقــد .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف مؤشــرات مــن اًمؤشــر ٢٠ مــن أكثــر عــن بيانــات تنــتج الــيت

 .بلـدان  عـدة  يف البيانـات  مجـع  وبـدأ  ،٢٠٠٩ امعـ  يف ءاتاالستقـصا  من الرابعة اجلولة أُطِلقَت
 املتعـددة  املؤشـرات  استقـصاءات  جمموعة إجراء من بلداً ٤٠ عن يزيد ما ينتهي أن املتوقع ومن
 املؤشـرات  الستقـصاءات  الرابعـة  اجلولـة  تنفيـذ  يف البـدء  عملية غضون ويف .٢٠١١ عام بنهاية

 ٢٠٠٩ عـام  ويف .منـها  املزيـد  تنظـيم  مواصـلة  وسيجري خمتلفة عمل حلقات ُعِقدت املتعددة،
 االستقـصاءات  برنـامج  وينـتج  .املـذكورة  العمـل  حلقات يف بلداً ٧٥ من قطرية أفرقة شاركت
ــائق ــق وث ــة تتعل ــصاءات مبنهجي ــر استق ــيت املعيــشية األس ــتخدامها ميكــن ال ــذ اس  جمموعــة لتنفي

 اليونيـسيف  تـشارك و .املعيـشية  األسـر  استقـصاءات  من وغريها املتعددة املؤشرات استقصاءات
 الوفيـات،  معدل تقدير ملنهجية شامل استعراض إجراء هبدف إقليمية عمل حلقات تنظيم يف أيضاً

   .للجدل مثرية التقديرات هذه فيها كانت اليت البلدان مع مباشرة للعمل األفرقة وحتشد
 بالتعـاون  هلـا،  التابعـة  التقنيـة  والـربامج  العامليـة  الصحة ملنظمة اإلقليمية املكاتب دعتو  - ١٢
 البيانـات  تـوافر  حتـسني  بـشأن  البلـدان  بـني  فيمـا  عمـل  حلقـات  عقـد  إىل رئيـسيني،  شـركاء  مع

 تقـارير  ألغـراض  سـيما  ال الـصحة،  لقطـاع  الـسنوية  القطريـة  االستعراضـات  إطـار  يف ونوعيتها
 اتلبيانـ وا للمؤشـرات  سـجالً  أيـضاً  العامليـة  الصحة منظمة ووضعت .لأللفية اإلمنائية األهداف
 الفوقيــة، البيانــات تــوافر وتعزيــز املؤشــرات، تعــاريف اتــساق ضــمان علــى للمــساعدة الفوقيــة،
 اإلحـــصائية البيانـــات تبـــادل معـــايري باســـتخدام الفوقيـــة والبيانـــات البيانـــات تبـــادل وتـــسهيل
   .الفوقية والبيانات

 البلـدان  يف القـدرة  نـاء ب املنـاخ  بتغري املتعلقة اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية أمانة تدعمو  - ١٣
 احلـصر  لعمليـات  اإلعداد جمال يف )االتفاقية من األول املرفق يتضمنها ال اليت األطراف( النامية

 احلـــساب أســـاس هـــي املـــذكورة احلـــصر وعمليـــات. لوطنيـــة لغـــازات االحتبـــاس احلـــراري ا
 األهـداف  مـن  ٧ اهلـدف  إطـار  يف الـواردة  املؤشـرات  فيهـا  مبـا  باالنبعاثـات،  املتعلقة لمؤشراتل

 جنـوب  لبلدان تدريبية عمل حلقة ُعِقَدت ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ومنذ .لأللفية اإلمنائية
   .التوايل على وتايلند الفلبني يف البلد داخل عمل وحلقتا آسيا، شرق
 الـشراكة  مبـادرة  إطار يف عمله خالل من البلدان، لالتصاالت الدويل االحتاد يساعدو  - ١٤
 إىل هتـدف  مبـادرة  وهـي  التنميـة،  ألغـراض  واالتـصاالت  املعلومـات  كنولوجيـات ت قياس بشأن

 وذلـــك ا،مونوعيتـــه واالتـــصاالت املعلومـــات تكنولوجيـــا ومؤشـــرات بيانـــات تـــوافر حتـــسني
ــات لتحــسني ــة البيان ــة األهــداف مبؤشــرات املتعلق ــة اإلمنائي ــار يف لأللفي ــة إط  ويف .واو ٨ الغاي

 املعيــشية األســر حــصول إمكانيــة قيــاس دليــل التــصاالتل الــدويل االحتــاد نــشر ،٢٠٠٩ عــام



E/CN.3/2010/15
 

6 09-64321 
 

 دورات مـن  عـدداً  ىوأجـر  ،هلا مواستخدامه واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على واألفراد
ــاء  تكنولوجيــا بيانــات مجــع علــى الوطنيــة اإلحــصائية املكاتــب تــدريب هبــدف اتالقــدر بن

ــات ــصاالت املعلومـ ــة واالتـ ــت .الرمسيـ ــادرة واستعرضـ ــشراكة مبـ ــضاً الـ ــة أيـ ــرات قائمـ  مؤشـ
 توجيـه  يف املـساعدة  بغيـة  واسـتكملتها،  هبـا  اخلاصة الرئيسية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

  .)٣(منها كلب اخلاصة البيانات مجع جمال يف البلدان
ــة ألهــدافل التجــارة ؤشــراتمب املعــين جنيــف فريــق اضــطلعو  - ١٥ ــة اإلمنائي  مركــز( لأللفي

 منـتظم  بـشكل  )العامليـة  التجـارة  ومنظمـة  والتنميـة  للتجارة املتحدة مماأل مؤمتر/الدولية التجارة
 فريــق وقــام .ونــشرها وتفــسريها تغطيتــها نطــاق حيــث مــن البيانــات علــى حتــسينات بإدخــال
 فيــه يقــدم شــبكي موقــع بتطــوير أعــرض، مجهــور نطــاق علــى النتــائج هــذه نــشر بغيــة جنيــف،
 جانـب  إىل اإلقليميـة،  للمجموعـات  تلفـة خم وخيـارات  القطـري،  املـستوى  علـى  مصنفة بيانات
 املبذولـة  والتطـوير  البحـث  جهـود  وتـشتمل  )./http://www.mdg-trade.org انظر( حتليلية وثائق
 إتاحـة  يف تفـضيليةً  معاملـةً  منـواً  البلـدان  قـل أل الـصاعدة  البلـدان  ةمعاملـ  تغطيـة  علـى  أيـضاً  حالياً
  .ألسواقا إىل هنفاذ سبل
 عـدم  أوجـه  تسوية على البلدان مساعدة يف كبري بنشاط أيضاً ليميةاإلق اللجان تعملو  - ١٦

 يفــ ف .البيانــات يف الثغــرات  ومعاجلــة والدوليــة،  الوطنيــة البيانــات  جمموعــات بــني  االتــساق
 االجتمـاع  الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  ألمريكـا  االقتـصادية  اللجنـة  نظمـت  ،٢٠٠٩ عام

 التــابع لألمــريكتني اإلحــصائي املــؤمتر أحــرزه الــذي تقــدمال برصــد املعــين العامــل للفريــق األول
 عـدة  وأنتجـت  خـرباء،  فريـق ل اجتمـاعني  ونظمـت  لأللفيـة،  اإلمنائية األهداف حتقيق جتاه للّجنة
 جــريوُت .)٤(ودوليــة وطنيــة مــصادر مــن املــستقاة البيانــات يف والفــوارق الثغــرات بــشأن وثـائق 
 املتعلقــة القطريــة البيانــات لنوعيــة فحــصاً بانتظــام آســيا لغــرب واالجتماعيــة االقتــصادية اللجنــة

 .االستـشارية  التقنيـة  والبعثـات  املراسـالت  طريـق  عن املتابعة وتتوىل لأللفية، اإلمنائية باألهداف
 اإلمنائيــة لألهــداف وطنيــة بيانــات قواعــد إنــشاء هبــدف للبلــدان تقنيــاً دعمــاً أيــضاً تقــدم وهــي

 إىل هتـدف  الـيت  اإلمنائيـة  املعلومـات  بنظـام  املتعلقـة  العمـل  تحلقا َعقْد بينها من بطرق لأللفية،
 التعـــاريف يف االتـــساق وحتقيـــق اإلحـــصائية، املنظومـــة يف البيانـــات وتبـــادل التعـــاون تـــشجيع

 االقتـــصادية  اللجنـــة  نظمـــت  ،٢٠٠٩ عـــام يفو .الـــوطين  دون الـــصعيد  علـــى  واملنـــهجيات
 حلقـات  ،هلا التابع اهلادئ واحمليط آلسيا ئيحصااإل واملعهد ،اهلادئ واحمليط آلسيا واالجتماعية

 لتعزيــز تــدريب بينــها مــن لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف مؤشــرات علــى تدريبيــة ودورات عمــل
__________ 

  .http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership:  مبادرة الشراكة، انظرعنلالطالع على مزيد من املعلومات   )٣(  
  .http://www.cepal.org/mdg انظر أيضاً  )٤(  
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 اللجنـة  وقـدمت  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مؤشرات جلمع اإلدارية البيانات مصادر استخدام
 .ميامنـار  حكومـة  يف مـسؤولني  إىل لفيـة لأل اإلمنائيـة  األهـداف  مؤشرات إنتاج على تدريباً أيضاً
ــة نظمــت املاضــي، العــام ويف ــصادية اللجن ــا االقت ــق اجتمــاع ألوروب ــق األول اخلــرباء فري  املتعل

 فرصـة  مثَّـل  الـذي و وأذربيجـان،  الوسـطى  آسـيا  من بلدان مخسة مع لأللفية اإلمنائية باألهداف
 لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف راتملؤشــ تقــديرات إنتــاج علــى احلاليــة القــدرة علــى للتعــرف هامــة

 أيـضاً  ألوروبـا  االقتـصادية  اللجنـة  وتعمـل  .املـساعدة  من مزيداً تتطلب اجملاالت أي واكتشاف
ــة اإلقليميــة البيانــات قاعــدة تعزيــز علــى  تــوافر حتــسني بغيــة لأللفيــة، اإلمنائيــة لألهــداف احلالي

 يف وذلـك  لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  سـيما  ال املنطقـة،  يف بالتنميـة  املتعلقة البيانات واستخدام
  .الوسطى وآسيا ز،القوقا وجنوب أوروبا، شرق وجنوب الشرقية، أوروبا بلدان

  
 :لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف رصد مؤشرات لدليل اجلديد اإلصدار إعداد  - جيم  

  )٥(واملصادر واملفاهيم، املنطقي، واألساس التعاريف،
 سـبل  إتاحـة  ضـمان  إىل الراميـة  جهـوده  واخلـرباء  الوكاالت بني املشترك الفريق واصل  - ١٧

 .الــوطين الــصعيد علــى لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لرصــد الالزمــة األدوات إىل البلــدان وصــول
 .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مؤشرات دليل من منقحة نسخة الفريق أنتج التحديد، وجه وعلى

 يتعلـق  فيمـا  بلـد  لكـل  نةاملعيَّ االحتياجات أفضل بشكل ليالئم ُمصمَّماً اجلديد الدليل وسيكون
 يف األوىل الطبعـة  إصـدار  بعـد  اسـتجدت  الـيت  اجلديـدة  املؤشـرات  مجيـع  ويغطي الرصد، بعملية
  .٢٠٠٣ عام
 األهــداف مؤشــرات إلنتــاج تــستخدمها أن للبلــدان ميكــن قائــطر علــى الــدليل يركـز و  - ١٨

 الطرائـق  هـذه  ختتلـف  وقـد  .قائمة وطنية مصادر على ًءبنا الوطين، الصعيد على لأللفية اإلمنائية
 .الدوليـة  البيانـات  جمموعـة  إنتـاج  يف الدوليـة  الوكاالت تطبقها اليت تلك عن احلاالت بعض يف

 ملؤشـرات  الـشبكي  املوقـع  يف املعروضة الفوقية البيانات مع االختالف، أوجه الدليل وسيوضِّح
 جانــب مــن املــستخدمة واملــصادر املتبعــة املنهجيــة إىل تــشري والــيت لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف
  .الدولية البيانات سلسلة مجع يف الدولية الوكاالت

 بـاحلري  بـل  البيانـات،  مجع عن للمعلومات مصدراً يكون أن الدليل من القصد ليسو  - ١٩
 مبــادئ أيــضاً يقــدم وهــو .قائمــة وطنيــة مــصادر مــن املؤشــرات إلنتــاج املختلفــة الطرائــق عــن
 الـسكان  جمموعـات  إدراج وعـن  اجلنـسني  بني املساواة مسائل معاجلة كيفية عن معينة يهيةتوج

__________ 
التعـاريف، واألسـاس املنطقـي،      : مؤشـرات رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة،         )٥(  

  .E03.XVII.18، رقم املبيع )منشورات األمم املتحدة(، ، جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةواملفاهيم، واملصادر
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 روابـط  إدراج وسـيجري  .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  رصـد  عمليـة  يف الالجـئني،  مثـل  الفرعية،
   .الرصد قيد باملؤشرات الصلة ذات البيانات مجع طرائق عن وأدلة وثائق إىل مؤدية
 .اإلنترنـت  علـى  إلكترونيـة  نـسخ  كـذلك و مطبوعـة  نسخ هيئة يف دليلال إنتاج جيريو  - ٢٠

 ومعلومـات  املؤشـرات،  حلـساب  أمثلة مثل إضافية، عناصر على اإللكترونية النسخة وستشتمل
 والظــروف لألولويــات طبقــاً خمتلفــة، مواضــع يف الســتخدامها وتكميليــة بديلــة مؤشــرات عــن

 حبيــث بانتظــام اإللكترونيــة النــسخة ســتكمالا أيــضاً وســيجري .الــوطين الــصعيد علــى القائمــة
 األمـر،  يلـزم  حينمـا  جديدة أمثلة وإضافة متوافرة، أصبحت مىت جديدة معلومات على تشتمل

 الـست  اللغات إىل الدليل ترمجة وسيجري .مفيدة شبكية مواقع إىل املؤدية الروابط واستكمال
 كـانون  يف اإلنترنت على اإللكترونية النسخة إصدار املقرر ومن .مجيعها املتحدة لألمم الرمسية
 .٢٠١٠ عــــام ربيـــع  يف املطبوعــــة النـــسخة  إصــــدار املتوقـــع  ومــــن .٢٠٠٩ ديـــسمرب /األول
 شـعبة  اضـطالع  بينـها  مـن  بطـرق  وشـامل،  فعـال  حنو على نشره سيجري الدليل، إصدار وبعد

  .اإلقليمي الصعيد على ومناسبات عمل حلقات تنظيمب ءاتاإلحصا
  

نــسيق اإلبــالغ عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتبــادل البيانــات حتــسني ت  -ثالثا   
 والبيانات الفوقية

واصــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء عملــه ملــساعدة البلــدان علــى حتــسني    - ٢١
ويف اجتماعــه . تنــسيق اإلبــالغ عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ورصــدها علــى الــصعيد الــوطين

، قــدم الفريــق عــددا مــن التوصــيات املتعلقــة   ٢٠٠٩أكتــوبر /ين األولاألخــري املنعقــد يف تــشر 
بتعزيز دور املكتب اإلحصائي الوطين يف النظام اإلحـصائي الـوطين، وحتـسني وسـائل االتـصال             

ني، عـن طريـق إنـشاء قواعـد بيانـات مركزيـة             ختـص بني املكتب اإلحصائي الـوطين والـوزراء امل       
ــة واســ   ــة لأللفي ــادل البيانــات    خاصــة باألهــداف اإلمنائي ــات، مثــل تب ــادل البيان تخدام معــايري لتب

ــة  ــة  ) أ(: مبــا يلــي الفريــق كمــا أوصــى  . اإلحــصائية والبيانــات الفوقي ــشريعات الوطني ــز الت تعزي
ــدعم ــوطين،       ل ــسيق للنظــام اإلحــصائي ال ــة التن ــة بوصــفها هيئ دور املكاتــب اإلحــصائية الوطني

ني الوطين والدويل، مبـا يف ذلـك إجيـاد مركـز      إنشاء قنوات االتصال املناسبة بني املستوي     ) ب( و
  . تنسيق لنقل البيانات على كال الصعيدين الوطين والدويل

  
 قواعد البيانات الوطنية اخلاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية  -ألف   

خاصـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بوصـفها       أوصى الفريق بإنشاء قواعد بيانات وطنية     - ٢٢
 جلميع البيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية، مـدركا أن وجـود قاعـدة              مستودعات رمسية 
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بيانات مشغلة بشكل جيد وخمصصة لألهداف اإلمنائية لأللفيـة ميكـن أن يـشجع علـى التنـسيق                  
   .نشرهاييسر وأن بني منتجي البيانات الوطنيني 

 دورة ملمثلـي    ٢٠٠٩ر  أكتـوب /األول ونظمت خالل اجتماع الفريق املنعقـد يف تـشرين          - ٢٣
املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة تركــز علــى تطبيقــات متنوعــة خاصــة بقواعــد البيانــات مــن أجــل  

بيانـات،  املتاحـة لقواعـد ال      الرباجميـات واملنـصات    ختلـف ملستعراض ومناقـشة املالمـح الرئيـسية        ا
المــح املعلــى عــدد مــن واتفــق الفريــق . اعــد البيانــاتووآخــر التطــورات يف جمــال تكنولوجيــا ق

األهـداف اإلمنائيـة    باخلاصة  بيانات  الاعد  و ق منصاتاملفيدة اليت ينبغي دائما أن تكون جزءا من         
 بأســلوب تبويــب املؤشــراتللأللفيــة، مبــا يف ذلــك أدوات إلنتــاج الرســوم البيانيــة واخلــرائط و  

ومـن أجـل تعزيـز نـشر       . تنـب البيانـا   ا إىل ج  هاوتـصدير البيانـات الفوقيـة     ختزين  سبل  ، و شامل
البيانات، اتفق الفريق أيـضا علـى أنـه ينبغـي جعـل قواعـد البيانـات متاحـة علـى اإلنترنـت وأن                        

ومـع تزايـد   . جتيز عمليات تصدير البيانات بالـصيغ املعياريـة لتبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة             
املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة الــيت تنــشئ وحــدات متخصــصة يف تكنولوجيــا املعلومــات، فإهنــا   

ملكاتـب أن تعـدهلا وتكّيفهـا       هلـذه ا  تطبيقات قواعد البيانات املفتوحة املـصدر الـيت ميكـن           تفضل  
 .احتياجاهتا لتلبية

  
ؤشـرات األهـداف    الفوقيـة املتعلقـة مب    والبيانـات   اإلحـصائية   تنفيذ تبادل البيانات      -باء   

  اإلمنائية لأللفية
نشودة من االتـساق والـشفافية       املستويات امل  لكفالة بلوغ  ا متزايدا اهتمامكرس الفريق     - ٢٤

اتفـق  يف هـذا الـصدد،      و. الدويلبغية رصدها على الصعيد     يف عرض البيانات والبيانات الفوقية      
البيانـات اإلحـصائية والبيانـات      تبـادل   ” لتبادل البيانـات     ةشتركاملنصة امل اعتماد  أن  على  لفريق  ا

وحتـسني الـشفافية يف   الفوقية يانات جيدا لتسهيل تبادل البيانات والب   تقنيا  سيكون حال   “الفوقية
 .اإلبالغ عن البياناتجمال 

أنـشئت  ، الـيت   والبيانـات الفوقيـة   وانتهت فرقة العمل املعنية بتبادل البيانات اإلحـصائية         - ٢٥
البيانات ملؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإنـشاء سـجل            هيكل  ، من تطوير    ٢٠٠٧يف عام   

 عــدد مــن اخلــرباء استعراضــا لتعريــف هيكــل بيانــات    وأجــرى أيــضا. وكــاالتستــستخدمه ال
أظهـر  و. لتحـسينه  فيـدة املفنيـة  التوصـيات  البعـض   أمثـر عـن   مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة 

تعريف هيكل البيانات الـذي وضـعته فرقـة العمـل املعنيـة بتبـادل البيانـات                 االستعراض أيضا أن    
ــة  اإلحــصائية  ــة يــشمل  اخلاصــة باألهــداف  والبيانــات الفوقي ــة لأللفي  مــن  معقــوالاعــدداإلمنائي

 دجمــه يفبعــاد، ويتــيح اإلبــالغ عــن البيانــات علــى مــستويات خمتلفــة مــن التجميــع ويــسهل    األ
 .جمياتاأدوات الرب
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اإلحــصائية والبيانــات البيانــات تبــادل اخلــاص بالبيانــات نظــرا إىل أن تعريــف هيكــل و  - ٢٦
 والـسجل قـد ترسـخا حاليـا، وسـعت فرقـة العمـل               ؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      مل الفوقية

نطاق املناقشات ليشمل خرباء مـن البلـدان بغـرض التـشجيع علـى اسـتخدام الـنظم اإلحـصائية                    
تبـادل البيانـات اإلحـصائية    يف سبيل حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف تطبيـق        ه املنصة   الوطنية هلذ 

ــة   ــات الفوقي ــات عــرب الب  والبيان ــادل البيان ــسهيل تب ــدانلت ــاطقداخــل  و،ل ــاطق دون ،املن  ويف املن
  . اإلقليمية، وبني النظم اإلحصائية الوطنية والدولية

اجتماع لفريق خرباء مع ممـثلني       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣وعقد يف جنيف يف       - ٢٧
ــنظممــن  ــة ال ــدان  .  اإلحــصائية الوطني ــق إىل أن البل ــادل  بمهتمــة جــدا  وخلــص الفري اعتمــاد تب

املـضي  وأن  ؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،          اخلاص مب  حصائية والبيانات الفوقية  البيانات اإل 
 :اخلطوات التاليةيقتضي اختاذ قدما يف تنفيذ اخلطط 

نيـة ملعـايري    تقالتدريب على اجلوانـب النظريـة وال      فرص  الشركاء الدوليني   توفري    )أ(  
  ؛الفوقيةتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات 

 مبــادئ توجيهيــة حمــددة لتنفيــذ تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات   إصــدار  )ب(  
  ؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان؛اخلاص مب الفوقية

ريع يف املكاتب اإلحصائية الوطنية لتنفيذ املعايري، مبـا يف ذلـك حتديـد              بدء مشا   )ج(  
  .طلوبنياخلرباء امل وشاركنياألهداف واملوارد واإلطار الزمين، واملوظفني امل

  
توصـــــيات الفريـــــق املـــــشترك بـــــني الوكـــــاالت واخلـــــرباء املتعلقـــــة         -رابعا   

  املقبلة باخلطوات
ــة   واصــلت   - ٢٨ ــدان والوكــاالت الدولي ــني الوكــاالت    البل ــشترك ب ــق امل ــشاركة يف الفري امل

، الـدور املوكـل إليهـا بوصـفها منـسقة الفريـق            يف إطـار     اإلحـصاءات شعبة  واخلرباء، إىل جانب    
بـشأن اخلطـوات املقبلـة مـن        لتحديد أفضل االستراتيجيات وقدمت توصـيات       إجراء املناقشات   

تبــادل البلــدان مبــا يف ذلــك  رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف  جمــالحتــسني التنــسيق يفأجــل 
 مــستودع مركــزي  يكــون مبثابــةإنــشاء نظــاموالتنــسيق؛ املتعلقــة باملمارســات  اخلــربات وأفــضل
 علـى شـبكة     ا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى املـستوى القطـري وجعلـه متاحـ                بشأن مؤشـرات  

 يف كـل مـن املكاتـب اإلحـصائية     فوقيـة تنفيذ تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات ال   ؛ و اإلنترنت
لتشريعات وطنية لتعزيز ودعم دور املكاتب اإلحـصائية        والترويج  ؛  ةختصاملالوطنية والوزارات   
مركـز تنـسيق بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             إنـشاء واألنشطة اإلحـصائية؛    الوطنية يف تنسيق    

ليـات الوطنيـة    إجراء تقييمات منتظمـة لآل    ولنقل البيانات على كال الصعيدين الوطين والدويل؛        
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حتـسني التنـسيق بـني الوكـاالت        والتواصل مع الوكـاالت اإلحـصائية الدوليـة؛         وتنسيق  املعنية بال 
 .ع البيانات من البلدان لتفادي تكرار الطلبات مجيف جمالالدولية 

الـــوطين ني تعزيـــز املبـــادرات التدريبيـــة علـــى املـــستويل توصـــيات وقـــدم الفريـــق أيـــضا  - ٢٩
الـيت تتـيح    تقنيـات   الو؛  ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     اجلديـد ل  طـار   اإل بـشأن واإلقليمي، مبا يف ذلك     

 تقـدير أسـلوب ال  ، مبـا يف ذلـك       )دون الـوطين  (لتقدم احملرز على املـستوى احمللـي        املنتظم ل لرصد  ا
فجـوات يف   توجـد   حـني   التقـديرات     وتقنيـات إنتـاج    الـدوار؛ صغرية والتعـداد    الطق  اناخلاص بامل 
تقيـيم نوعيـة البيانـات؛ وإنـشاء        و؛  )بـني مـصادر البيانـات     الـيت جتمـع     تقـديرات   المثـل   (البيانات  

 .يعلى الصعيد القطرلبيانات الفوقية تبادل البيانات اإلحصائية وا وتنفيذ ؛قواعد البيانات

 “اإلمنائيــة لأللفيــةدليــل مؤشــرات األهــداف  ”ُينــشر أن بــوصــى املــشاركون أيــضا  وأ  - ٣٠
قـدرا أكـرب مـن      اللجان اإلقليميـة    اجلديد ويستخدم على نطاق واسع فور إصداره، وبأن تبدي          

وار اجلـاري بـني البلـدان       دعم احلـ  لـ البلدان و العمل االستباقي يف جمال الترويج لعمل الفريق بني         
 .الوطنية والتوفيق بني البيانات الدوليةمن أجل الدولية الوكاالت و
  

 تقييم توافر البيانات عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  -خامسا  
أن إظهـار   التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         عن   نتظميواصل اإلبالغ امل    - ٣١

.  مجيع البيانـات الـضرورية  ونشربلدان ما زالت ال متلك القدرة على إنتاج وحتليل العديد من ال  
ألهـداف  الرمسيـة ل  ؤشـرات   املتقيـيم كامـل لقـدرة البلـدان علـى إنتـاج             وليس من السهل إجـراء      

 ملدى تـوافر البيانـات ونوعيتـها يف كـل بلـد      شامال ذلك يتطلب استعراضا    ، ألن  لأللفية اإلمنائية
ؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة    اخلاصة مببيانات المدى توافر البيانات يف قاعدة      أن   إال. من البلدان 

إبـالغ  قـدرهتا علـى   لستوى اإلنتاج القـائم يف البلـدان و  يعطي تقديرا تقريبيا جيدا جدا مل لأللفية  
 .لنظام الدويلاالبيانات إىل 

ــوافر مــدى ءات شــعبة اإلحــصارصــدت ، ٢٠٠٦نــذ عــام مو  - ٣٢ ــاوطبيعــة ت ت الــيت البيان
ــة الوكــاالت التقــدمها  األهــداف اخلاصــة ببيانــات اليف قاعــدة درجــة لرصــد العــاملي وامل لدولي

قـدرة البلـدان علـى      بوصفه مقياسا غـري مباشـر لقيـاس         هذا التقييم   واستعمل  . )٦(اإلمنائية لأللفية 
ــضرورية و  ــات ال ــاج البيان ــد إىل أي إنت ــدىلتحدي ــستخدمة يف   ميكــن لم ــة امل لمجــاميع اإلقليمي

عنـد النظـر    ومع ذلك، فمن املهم     . يف مجيع أحناء العامل   لوضع الفعلي   تعكس ا أن  الرصد العاملي   
أن لـيس كـل البيانـات املنتجـة علـى الـصعيد              تـذكّر    يف قاعـدة البيانـات    البلـدان   مدى مشـول    يف  

__________ 
  .http://mdgs.un.orgانظر   )٦(  
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آليـات  يف املقـام األول إىل قـصور يف         ذلـك   يعـود   الوطين تصل إىل النظام اإلحـصائي الـدويل، و        
 .وجودةغ املاإلبال

ركز عمل الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت          لى النحو املفصل أعاله يف هذا التقرير،        وع  - ٣٣
إىل الوكــاالت اإلبــالغ علــى حتــسني التنــسيق بــني الــنظم اإلحــصائية داخــل البلــدان و  واخلــرباء 
اء العديـد مـن املبـادرات الـيت أطلقهـا الـشرك           وبدأت النتائج تثمر بفضل ذلك وبفضل       . الدولية
يتــسق بيانــات يف البلــدان وأصــبح إنتــاج ال .ن لتعزيــز القــدرات اإلحــصائية يف البلــدان والــدولي

فهـم   إىل الوكـاالت الدوليـة  توصلت مع التوصيات واملعايري املتفق عليها دوليا، وبشكل متزايد  
يـق   تطـوير وتطب علـى وطنيني  الـ رباء  اخلـ كيفية العمل مع    لأفضل ملدى توافر البيانات يف البلدان و      

 .هاوتقدير املنهجية الالزمة إلنتاج املؤشرات

زالـت بعيـدة املنـال، فـإن      املرجوة للرصد الدويل والرصـد الـوطين مـا   تغطية ورغم أن ال    - ٣٤
األهداف اإلمنائية لأللفية يعكـس إىل حـد كـبري هـذه            اخلاصة ب بيانات  التوافر البيانات يف قاعدة     

تقيـــيم املتعلقـــة بمـــدى تـــوافر البيانـــات ريـــر الـــوارد يف التق ١ويعـــرض اجلـــدول . التحـــسينات
 عدد البلدان الـيت لـديها بيانـات يف قاعـدة البيانـات قبـل عـام             حبسبقياسه  وذلك ب االجتاهات،  

ــات جمموعــة  (ه وبعــد٢٠٠٠ ــل ةواحــدبيان ــى األق  عــام و٢٠٠٦ عــام و٢٠٠٣عــام يف ، ) عل
بيانــات عــن االجتاهــات عــدد البلــدان الــيت لــديها احملــرز يف تقــدم ويتــبني بوضــوح ال. )٧(٢٠٠٩
ــشأن   إىل ١٦ بــشأن جتاهــاتاالعــدد البلــدان الــيت لــديها بيانــات عــن      ف. غالبيــة املؤشــرات ب
 يف ٩٣إىل ، و٢٠٠٦ يف عـــــام ٨٤ إىل ٢٠٠٣يف عـــــام  العـــــدم مـــــن ارتفـــــع ،مؤشـــــرا ٢٢
 بــشأن  عــدد البلــدان الــيت لــديها بيانــات عــن االجتاهــات فــإنويف الوقــت نفــسه،. ٢٠٠٩ عــام
فقــط يف بلــدا  ١١ إىل ٢٠٠٣يف عــام بلــدا  ٤٧مــن اخنفــض  مؤشــرات ٥ن ال يزيــد عــ  مــا
  .٢٠٠٩ عام
  

__________ 
 وصفا موجزا للمنهجية املتبعة يف تقييم توافر البيانـات يف قاعـدة البيانـات اخلاصـة مبؤشـرات                   ١يعرض املرفق     )٧(  

والنتائج الكاملة للتحليـل متاحـة علـى موقـع اإلنترنـت اخلـاص باللجنـة اإلحـصائية         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2010.htm  
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  ١اجلدول 
عدد البلدان واألقاليم يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، حبسب عدد     

   )أ(املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بشأهنا
  

  )ب(عدد البلدان اليت هلا بيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
عــدد املؤشــرات الــيت     ٢٠٠٩يوليه /يف متوز   ٢٠٠٦يوليه /يف متوز    ٢٠٠٣يوليه /يف متوز

ميكـــن إجـــراء حتليـــل
  عدد البلدان  )ب(اهات بشأهنالالجت

ــة   ــسبة املئوي الن
  عدد البلدان  للبلدان

النسبة املئويـة   
  عدد البلدان  للبلدان

النسبة املئويـة   
  لبلدانل

  ٧  ١١  ٩  ١٥  ٢٩  ٤٧  ٥ -صفر 
٩  ١٤  ١٣  ٢٢  ٤٠  ٦٦  ١٠-٦  

٢٨  ٤٥  ٢٤  ٤٢  ٣١  ٥٠  ١٥-١١  
  ٥٧  ٩٣  ٥٢  ٨٤  صفر  صفر  ٢٢-١٦

  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣  اجملموع  
  

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

  .٢٠٠٠ وجمموعة بيانات واحدة بعد عام ٢٠٠٠ عام
 وُيـــعرض حــساب ؛يــشري إىل املؤشــرات الــيت جيــرى تقــدمي تقــارير بــشأهنا عــن مجيــع البلــدان الناميــة   )ب(  

  .املؤشرات عن البلدان املاحنة بصورة مستقلة
  

حينما جيري تقليل تشدد معيـار تقيـيم تـوافر البيانـات ليـشمل مجيـع البلـدان الـيت هلـا                      و  - ٣٥
 أو بعـده،    ٢٠٠٠بيانات عن نقطتني زمنيتني على األقل، بغض النظـر عمـا إن كانتـا قبـل عـام                   

ت بيانـات عـن   تاحـ  أ٢٠٠٩ بلـدا يف عـام    ١١٨فإن التحسن يصبح أكثـر وضـوحا، نظـرا ألن           
 مؤشـرا، مرتفعـا عـن العـدد الـذي           ٢٢ و   ١٦د من املؤشـرات يتـراوح بـني         نقطتني زمنيتني لعد  

  . ٢٠٠٣ بلدان فقط يف عام ٥كان 
  

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

  )ب(نات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةعدد البلدان اليت هلا بيا
 عــدد املؤشــرات الــيت    ٢٠٠٩يوليه /يف متوز   ٢٠٠٦يوليه /يف متوز    ٢٠٠٣يوليه /يف متوز

هلـــا جمموعتـــا بيانـــات 
  عدد البلدان  )ب(على األقل

ــة   ــسبة املئوي الن
  عدد البلدان  للبلدان

النسبة املئويـة   
  عدد البلدان  للبلدان

النسبة املئويـة   
  للبلدان

  ٦  ٩  ٦  ٩  ١٩  ٣١  ٥ -صفر 
٥  ٨  ١٢  ١٩  ٣٠  ٤٩  ١٠-٦  
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  )ب(نات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةعدد البلدان اليت هلا بيا
 عــدد املؤشــرات الــيت    ٢٠٠٩يوليه /يف متوز   ٢٠٠٦يوليه /يف متوز    ٢٠٠٣يوليه /يف متوز

هلـــا جمموعتـــا بيانـــات 
  عدد البلدان  )ب(على األقل

ــة   ــسبة املئوي الن
  عدد البلدان  للبلدان

النسبة املئويـة   
  عدد البلدان  للبلدان

النسبة املئويـة   
  للبلدان

١٧  ٢٨  ١٩  ٣١  ٤٨  ٧٩  ١٥-١١  
٧٢  ١١٨  ٦٤  ١٠٤  ٢  ٤  ٢٢-١٦  

  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣  اجملموع  
    

وقت من األوقات، بغض النظر عمـا إذا كـان ذلـك             تشري النقطتان الزمنيتان يف هذا اجلدول إىل أي         )أ(  
  . أو بعده٢٠٠٠قبل عام 

قــدمي تقــارير بــشأهنا عــن مجيــع البلــدان الناميــة، وُيـــعرض حــساب  يــشري إىل املؤشــرات الــيت جيــرى ت  )ب(  
  .املؤشرات عن البلدان املاحنة بصورة مستقلة

  
 جممـل املؤشـرات ألحـدث       نوميكن إجراء تقييم أكثـر مشـوال لتـوافر البيانـات حاليـا عـ                - ٣٦

يف  وصـفا كـامال لسلـسلة البيانـات الـواردة            ٣يعـرض اجلـدول      و .)٨(نسخة من قاعدة البيانـات    
 املؤشـرات املتـصلة مبجموعـات حمـددة          السلـسلة  ، وتشمل ٢٠٠٩يوليه  /قاعدة البيانات يف متوز   

  .من البلدان، مثل البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان املاحنة
  

   ٣اجلدول 
ائيــة لأللفيــة، عــدد البلــدان واألقــاليم يف قاعــدة بيانــات املؤشــرات بــشأن األهــداف اإلمن     

يوليــه /حبــسب عــدد املؤشــرات الــيت ميكــن إجــراء حتليــل لالجتاهــات بــشأهنا، يف متــوز         
  )أ(٢٠٠٩

  النسبة املئوية  العدد  عدد املؤشرات  البلدان

      املؤشرات اليت وردت تقارير عنها بشأن املناطق النامية
  ٧  ١١  ١٠-صفر
١٢  ١٩  ٢٠-١١  
٢٦  ٤٣  ٣٠-٢١  
٣١  ٥١  ٤٠-٣١  

__________ 
ال ميكن إجراء نفس التحليل على مدار الزمن بسبب التغـيريات الـيت اسـتحدثت يف قائمـة املؤشـرات وصـيغة                   )٨(  

 ُيـــجرى علــى عينــة مــن املؤشــرات أصــغر ٢٠٠٣قاعــدة البيانــات، وهــذا يفــسر أن تقيــيم التحــسن منــذ عــام 
  .حجما
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  النسبة املئوية  العدد  عدد املؤشرات  البلدان

٢٤  ٣٩  ٥٥-٤١  
  ١٠٠  ١٦٣  اجملموع  

  
  ٢٢املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية من البلدان املاحنة الـ 

  : مجيعها بشأن املؤشرات التالية٢٢تتوافر بيانات عن البلدان املاحنة الـ 
سبة مـن الـدخل القـوميصايف املساعدة اإلمنائية الرمسية، اجملموع واجلزء املقدم إىل أقـل البلـدان منـوا، حمـسوبا كنـ                   

   ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٠اإلمجايل للماحنني واملساعدة اإلمنائية الرمسية غري املشروطة من عام 
   ٢٠٠٧  إىل عام١٩٩٦املساعدة اإلمنائية الرمسية للخدمات االجتماعية األساسية، من عام   
  ٢٠٠٦  إىل عام٢٠٠١ام ة، من عياملساعدة اإلمنائية الرمسية للمعاونة على بناء القدرات التجار  

  :  بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن املؤشر التايل١١تتوافر بيانات عن 
  ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٠تقديرات الدعم الزراعي من عام   

  ٣١املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
  : مجيعها بشأن املؤشر التايل٣١ة غري الساحلية الـ تتوافر بيانات عن البلدان النامي

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان الناميـة غـري الـساحلية كنـسبة مـن دخلـها القـومي اإلمجـايل، مـن عـام  
  ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٠

  ٥٢املؤشرات املتصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية الـ 
  :لدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن املؤشر التايل من ا٣٥تتوافر بيانات عن 

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الصغرية النامية كنسبة مـن دخلـها القـومي اإلمجـايل، مـن عـام  
  ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٩٠

   بلدا املؤهلة الفقرية املثقلة بالديون٤٠املؤشرات املتصلة مببادرة الـ 
  : مجيعها بشأن املؤشرات التالية٤٠يانات عن البلدان الفقرية املثقلة بالديون الـ تتوافر ب

عدد البلدان اليت توصلت إىل قرار بشأن املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالـديون ونقـاط اإلجنـاز، مـن عـام  
  ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٠

رة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون واملبـادرة الـديون الـذي جـرى التعهـد بـه مبوجـب املبـاد         بء ع ختفيف  
  ٢٠٠٩املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون، مستكمال كل سنة حىت عام 

  
املعيار املستخدم لتحديد ما إذا كان باإلمكان إجراء حتليل لالجتاهات فيمـا يتعلـق مبؤشـر معـني هـو                      )أ(  

معــني بالنــسبة جملموعــة بيانــات واحــدة علــى األقــل قبــل أن تتــوافر لــدى البلــد بيانــات تتعلــق مبؤشــر 
  .٢٠٠٠ وجمموعة بيانات واحدة بعد عام ٢٠٠٠ عام

    
ومن اجلوانب املهمة اليت جيب النظر فيها عند تقييم توافر البيانات يف سلسلة البيانـات                 - ٣٧

 تعديلــها  أن البيانــات الــيت تقــدمها البلــدان كــثريا مــا جيــري  يلدوالــيت ُتـــجمع علــى الــصعيد الــ 
وفـضال عـن ذلــك، حينمـا ال تكـون البيانــات     . دويللتـسمح بإمكانيـة املقارنــة علـى الـصعيد الــ    

كــثريا مـا تــضع الوكـاالت الدوليــة   ميكــن أن تـستمد مــن مـصادر خمتلفـة،    متاحـة يف البلـدان أو   
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، اســـتحدث فريـــق اخلـــرباء البيئـــي املـــشترك بـــني الوكـــاالت أداة ٢٠٠٦ويف عـــام . تقـــديرات
ند إىل الترميز اللوين لكل خلية يف قاعدة البيانات، من أجل ضمان شـفافية كاملـة          جديدة، تست 

وميثل الترميز، لكل نقطة بيانـات مـن سلـسلة      . وبيان منشأ كل نقطة بيانات يف قاعدة البيانات       
البيانات املعروضة يف قاعدة البيانات، ولكل بلد وكل سنة قيد النظر، مستوى تعديل البيانـات               

صلية الذي قامت به الوكالة للحصول على املستوى املرغـوب مـن إمكانيـة املقارنـة                القطرية األ 
ووافـق املمثلـون القطريـون والوكـاالت        .  أو حلـل مـشاكل نوعيـة البيانـات         دويلعلى الصعيد ال  

الدولية يف الفريق املشترك على الفئات اليت يتعني استخدامها لبيان طبيعة البيانات، على النحـو               
  .  من التقرير٤فصيل يف اجلدول املبني بالت

يتعلـق بغالبيـة البلـدان املـذكورة          طبيعة البيانات فيما   ٤ويبني التقييم الوارد يف اجلدول        - ٣٨
 إىل فئــة معينــة عنــدما تتــوفر لغالبيــة البلــدان بيانــات  اء املؤشــرنتمــايتقــرر و: يف قاعــدة البيانــات

ــة  ــة معينــة فيمــا يتعلــق   ذ ولكــي يتقــرر أن هــذا البلــد أو . تنــدرج يف تلــك الفئ اك ينــدرج يف فئ
ــة       ــات مندرجــة يف تلــك الفئ ــة جمموعــات البيان ــتعني أن تكــون غالبي . )٩(باملؤشــرات احملــددة، ي

. وتستند غالبية املؤشرات إىل بيانات واردة من البلدان دون تعديل أو بـأدىن قـدر مـن التعـديل                  
، البيــة جمموعــات بياناهتــا بتقــدير غ مؤشــراً قامــت وكالــة دوليــة١١ومــع ذلــك، مــا زال هنــاك 

مؤشرات تتوفر بـشأهنا بيانـات نـادرة لدرجـة أن معظـم جمموعـات البيانـات ُتــستنبط مـن                    ٤ و
ــت   ــستند إىل م ــسه  خــالل منــوذج ي ــذي يقي ــتغري ال ــاين  .  املؤشــرغريات غــري امل ــق الث ــرد يف املرف وت

انـــات مـــدى تـــوافر البيكـــذلك التقريـــر قائمـــة كاملـــة باملؤشـــرات يف إطـــار كـــل فئـــة و  ذاهلـــ
  .الصلة ذات

  
  

__________ 
بالنــسبة جملموعــة “ بيانــات قطريـة ”بيانـات يف فئــة  عنـدما تتــوافر للبلــد  : فئــة اســتثنائية“ بيانــات قطريـة ”فئـة    )٩(  

دد، تبعـا  فيما يتعلـق بـذلك املؤشـر احملـ    “ بيانات قطرية”بيانات واحدة على األقل، ُيصنف ذلك البلد يف فئة        
  . املؤشر التزاما باملعايري الدوليةعدادن البلد، يف تلك احلالة، لديه القدرة على إإلألساس املنطقي القائل 
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   ٤اجلدول 
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية حبسب طبيعة البيانات املتوافرة يف غالبيـة البلـدان يف                  

  ٢٠٠٩يوليه /قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية، يف متوز
  

  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
  النسبة املئوية  العدد  )أ(طبيعة البيانات

      املؤشرات اليت وردت تقارير عنها بشأن املناطق النامية
  ٤٩  ٢٧  بيانات قطرية  
  ٧  ٤  بيانات قطرية معدلة  
  ٢٠  ١١  بيانات مقدرة  
  ٧  ٤  بيانات مستنبطة  
  ١١  ٦  بيانات الرصد العاملي  
  ٥  ٣  بيانات غري متوفرة  
  ١٠٠  ٥٥  اجملموع  

      
     ٢٢مسية من البلدان املاحنة الـ املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الر

  ١٠٠  ٦  بيانات قطرية   
      

      ٣١املؤشر املتصل بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
  ١٠٠  ١  بيانات قطرية  

      
      ٥٢املؤشر املتصل بالدول اجلزرية الصغرية النامية الـ 

  ١٠٠  ١  بيانات قطرية   
      

  ؤهلة للمبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون امل٤٠املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ 
  ١٠٠  ٣  بيانات الرصد العاملي  

  
  :فيما يلي تفسري لترميز طبيعة البيانات  )أ(  

مبا يف ذلك البيانات اليت يعـدهلا البلـد         (هذا الرقم هو الذي أصدره البلد املعين ونشره         : بيانات قطرية     
  ).للوفاء باملعايري الدولية

هــذا الــرقم هــو الــذي أُصــدر وقُــدم مــن البلــد، لكــن الوكالــة الدوليــة عدلتــه  : بيانــات قطريــة معدلــة    
المتثـال للمعـايري والتعـاريف والتـصنيفات املتفـق عليهـا دوليـا              ا أي   -ألغراض قابلية املقارنة الدولية     

  ).الفئة العمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم، وما إىل ذلك(
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رقم من تقدير الوكالة الدولية، عندما ال تتوافر البيانات القطرية املقابلـة لـسنة معينـة                : ةبيانات مقدر     
وتـستند   . من السنوات، أو عندما توجد مصادر متعددة، أو مسائل متصلة بنوعيـة البيانـات              عددأو  

ا مـن   غريهـ  التقديرات إىل البيانات الوطنية، مثـل الدراسـات االستقـصائية أو الـسجالت اإلداريـة أو               
  .املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديره

تستنبط الوكالة الرقم عندما يكون هناك افتقار كامل لبيانات متعلقة باملتغري املـراد      : بيانات مستنبطة     
 أي مـتغريات أخـرى بياناهتـا        -ويستند الرقم املستنبط إىل جمموعـة مـن املـتغريات املـصاحبة             . تقديره

  .ها تفسري الظاهرةمتاحة وميكن
تصدر الوكالة املعنية هذا الرقم بانتظام ألغـراض الرصـد العـاملي، اسـتناداً إىل               : بيانات الرصد العاملي      

إال أنه ال يوجد رقم مقابل على املستوى القطري، ألن هذا املؤشر حمدد ألغراض           . البيانات القطرية 
  ).هم عن دوالر واحد يف اليوممعدل السكان الذين يقل دخل: مثال(الرصد الدويل فقط 

  .طبيعة البيانات غري معروفة أو أهنا مل ُتقدمأن تكون : غري متوفرةبيانات     
    

وأخريا، فلكي تكون البيانات ذات صـلة برصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ينبغـي أن                    - ٣٩
 الـسياسات    كاف لتعريف املستخدمني بالوضع الراهن، ولتقدمي تقييم لتأثري        رتكون حديثة بقد  

وقـد أصـبح ذلـك مهمـا بـصورة خاصـة يف             . واملبادرات اجلديدة والتغريات االقتصادية السريعة    
قوض علـى حنـو خطـري بعـض التقـدم الـذي أحـرز               تاألوقات احلالية حيث األزمات العاملية اليت       

 والبيانــات احلديثــة أيــضا ال غــىن عنــها لفهــم . يف أول األمــر صــوب األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
مدى ابتعاد البلدان عـن بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومـا هـي املـوارد الالزمـة واألنـشطة                       

  . اليت يلزم القيام هبا
    

   ٥اجلدول 
عدد املؤشرات حبسب آخر سنة متاحـة يف قاعـدة بيانـات املؤشـرات لألهـداف اإلمنائيـة                      

  ٢٠٠٩يوليه /لأللفية، يف متوز
  

 لنسبة املئوية للمؤشراتا  عدد املؤشرات  آخر سنة متاحة

      املؤشرات اليت وردت تقارير عنها بشأن املناطق النامية
  صفر   صفر   ١٩٩٩-١٩٩٠  
  ٩  ٥  ٢٠٠٤-٢٠٠٠  
  ٤٥  ٢٥  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
  ٤٠  ٢٢  ٢٠٠٧  
  ٤  ٢  ٢٠٠٨  
  ٢  ١  ٢٠٠٩  
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 لنسبة املئوية للمؤشراتا  عدد املؤشرات  آخر سنة متاحة

    ٢٢املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية من البلدان املاحنة الـ 
  ١٠٠  ٦  ٢٠٠٧  

      
      ٣١املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 

  ١٠٠  ١  ٢٠٠٧  
      

      ٥٢املؤشر املتصل بالدول اجلزرية الصغرية النامية الـ 
  ١٠٠  ١  ٢٠٠٧  

      
   املؤهلة للمبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون٤٠املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ 

  ١٠٠  ٣  ٢٠٠٩  
    

ــدد ٥يوضــح اجلــدول  و  - ٤٠ ــات  املؤشــرات ع ــدة بيان ــداف يف قاع ــة،  األه ــة لأللفي  اإلمنائي
 أو مـا بعـده   ٢٠٠٥وتوجـد بيانـات لعـام      .حبسب آخر سنة هلا بيانات متاحة يف غالبية البلدان        

وكـذلك، فـإن أحـدث سـنة بالنـسبة إىل مجيـع املؤشـرات هـي         . للغالبية العظمى مـن املؤشـرات   
 متـوافرة لعـام   ال أكثـر ومع ذلك، فإن مـا يقـل عـن نـصف املؤشـرات              . أو ما بعده   ٢٠٠٠عام  

ومن الواضح أن تقدمي بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية يف الوقت املناسـب             . أو ما قبله   ٢٠٠٧
 ق مــن حيــث تنفيــذ تلــك األهــداف، نــاطزال غــري كــاف لفهــم الوضــع احلــايل للبلــدان وامل  مــا

ات ليست حديثة بقـدر كـاف لفهـم تـأثري األزمـة الغذائيـة واألزمـة            واألهم من ذلك أن املعلوم    
االقتــصادية العــامليتني اللــتني حــدثتا يف العــامني املاضــيني، واللــتني مل ُتـــفهم متامــا حــىت اآلن          

  . التأثريات يف البيانات احلالية تلكتظهر مل ، كماتأثرياهتما على حياة الفقراء
  

  ٢٠٠٩ئي املشترك بني الوكاالت يف عام نواتج أعمال الفريق البي  -سادسا  
كما هو احلال يف كل عام، أعدت شعبة اإلحصاءات تقرير األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة                 - ٤١

، الذي يعرض أحدث البيانات املـستكملة بـشأن املؤشـرات الرمسيـة لألهـداف               )١٠(٢٠٠٩لعام  
وقـد نـشرت التقريـر      . ريكةاإلمنائية لأللفية وتقييم االجتاهات، حسب ما قدمته الوكـاالت الـش          

ــه /إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة باألمانــة العامــة، وأطلقــه األمــني العــام يف متــوز    يولي
.  يف افتتــــاح اجلــــزء الرفيــــع املــــستوى لــــدورة اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي       ٢٠٠٩

__________ 
  ).E.09.I.12منشورات األمم املتحدة ، رقم املبيع  (٢٠٠٩ األهداف اإلمنائية لأللفية لعام تقرير  )١٠(  
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 الـسياسي   املعلومات للحوار إلتاحة  استخدمت البيانات والتحليل الذي ُعـرض يف التقرير         كما
  . الذي جتريه اجلمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية

 التقــدم احملــرز اســتنادا إىل اجملــاميع اإلقليميــة يف اخلريطــة البيانيــة عــن         أيــضاوُعــرض  - ٤٢
، وهــي خريطــة تــستخدم األلــوان ٢٠٠٩بيــان التقــدم احملــرز لعــام : األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

ق واملناطق دون اإلقليمية اليت التزمت باملسار املـؤدي إىل حتقيـق            مناطللللترميز، وتعرض تقييما    
  . األهداف، أو اليت حادت عنه

ــه الوكــاالت         - ٤٣ ــذي قدمت ــل ال ــات والتحلي ــضا البيان ـــعت شــعبة اإلحــصاءات أي ــد ّمج وق
ريـر  تقل الالزمـة الشريكة بشأن التقدم احملرز صوب األهداف اإلمنائية لأللفية، لتقدمي املعلومات           

، وإلعـداد املرفـق اإلحـصائي       ٢٠٠٩لعـام    األمني العام إىل اجلمعيـة العامـة عـن أعمـال املنظمـة            
وتواصــل شــعبة اإلحــصاءات أيــضا صــون املوقــع الــشبكي   .)١١(لتقريــرلالــذي ُعـــرض كمرفــق 

ة وقاعــدة البيانــات للفريــق البيئــي املــشترك بــني الوكــاالت بــشأن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــ    
  .لأللفية
، بالتعـاون مـع الفريـق املعـين     ءات، أصـدرت شـعبة اإلحـصا   ٢٠٠٩سـبتمرب   /ويف أيلول   - ٤٤

ة مــن قاعــدة بيانــات األهــداف اإلمنائيــة  مــسا، النــسخة اخل“DevInfo”بنظــام قاعــدة البيانــات 
 باســتخدام برنــامج النظــام ، مــن قاعــدة البيانــاتخارجــة عــن اإلنترنــتلأللفيــة، وهــي نــسخة 

”DevInfo“.  
  

  ضي قدمااملسبل تنتاجات واالس  -سابعا   
الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت         هز اللجنة أن حتيط علما بالعمل الـذي أجنـ         ودقد ت   - ٤٥

 تنفيــذ علــى صــعيد ٢٠٠٩ألمــم املتحــدة خــالل عــام  ا ءات يف اإلحــصاةوشــعب واخلــرباء
طلبات اللجنة   و ٢٠٠٦/٦  قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    اليت يتضمنها التوصيات  

 لرصـــد  املــستخدمة ؤشــرات املبيانـــات وال بــشأن حتــسني   ية يف دورهتــا األربعـــني اإلحــصائ 
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

  : املقترحةقبلة اللجنة أيضا التعليق على اخلطوات املوقد تود  - ٤٦
مواصلة العمل على التوفيق بني البيانات الوطنية والدولية وحتسني تنـسيق            )أ(  

  فية يف البلدان؛رصد األهداف اإلمنائية لألل

__________ 
  .A/64/1 انظر  )١١(  
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دليل  عحتسني أدوات التدريب املتاحة للبلدان، مبا يف ذلك عن طريق توزي  )ب(  
املسائل املنهجيـة   بشأن  وتوفري التدريب   على نطاق واسع      اجلديد ألهداف اإلمنائية لأللفية  ا
   إنتاج مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية؛ جماليف

املتعلقة  إنتاج البيانات واملؤشرات  جماليف توفري التدريب للبلدان مواصلة  )ج(  
  األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى دون الوطين؛ب

تبـادل    اعتمـاد معـايري    ودتوفري املساعدة التقنية والتـدريب للبلـدان الـيت تـ            )د(  
 مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن أجـل           بشأنالبيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية     

  .الوكاالت الدوليةمع  و التنفيذية بني الوزاراتفوقيةيانات والبيانات التبادل الب
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  املرفق األول
  

ــيم     ــدىتقيـ ــو مـ ــات يفا تـ ــرات فر البيانـ ــات مؤشـ ــدة بيانـ ــداف  قاعـ  األهـ
  لأللفية اإلمنائية

). انظـر القائمـة ألـف     (فر البيانـات    ا يف حتليل مدى تو    مؤشراً ٦٨ ما جمموعه    لقد أُدرج   - ١
، )٢٠٠٩  و٢٠٠٣بـني عـامي   ( التقـدم احملـرز يف تـوفر البيانـات علـى مـر الـزمن                تقييموسعياً ل 
 جمموعـة   وتكمن ميزة دراسة  . اً رئيسي اً مؤشر ٢٢ من    مؤلفة  التحليل على جمموعة فرعية    أجري

 مما يـوفر إشـارة     على مدى فترة زمنية أطول،       جيري أن التقييم ميكن أن      يفأصغر من املؤشرات    
تحليـل  ويـستند ال  . صـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       بر  البـدء  بيانات منذ  إنتاج ال  عن تطور أوضح  

 الـيت تـتم      قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        وقت حتديث إىل املعلومات املتاحة    
  . من كل عامهيولي/متوزيف  -بانتظام 

  ميـــةميـــع البلـــدان النا منـــها ذات صـــلة جب٥٥ ُتعتـــرب ،٦٨  الــــاملؤشـــراتومـــن أصـــل   - ٢
ـــ ــات ١٦٣ ال ــة  يف حــني أن ،) أ( املدرجــة يف قاعــدة البيان ــشري املؤشــرات املتبقي  إىل جمموعــات ت

  :حمددة من البلدان على النحو التايل
البلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة      بلــداً مــن ٢٢  بـــؤشــرات ذات صــلة  م٦  )أ(  

  ؛قتصادي التعاون والتنمية يف امليدان االنظمةمل املساعدة اإلمنائية التابعة
  ؛ بلدا٣١ً وعددها البلدان النامية غري الساحلية ب صلةو ذمؤشر واحد  )ب(  
   بلداً؛٥٢، وعددها صغرية الناميةال بالدول اجلزرية صلة ذو مؤشر واحد  )ج(  
، جمموعـــة البلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون مببـــادرة ؤشـــرات ذات صـــلةم ٣  )د(  
  . بلدا٤٠ًوعددها 

 )مؤشــران اثنــان(ه مل ُيفــد عــن بيانــات بــشأهنا  املتبقيــة ألنــالــستةت املؤشــراومل ُتــدرج   - ٣
  ). مؤشرات٤(ألن املؤشرات تشري إىل املستوى اإلمجايل  أو
 أجـري أيـضاً    ،١٦٣  الــ   للبلدان النامية واألقاليم   املتوفرة ٥٥  الـ ملؤشراتإىل ا بالنسبة  و  - ٤

  .ليمية اإلقمجموعاتلل تبعاًفر البيانات ا ملدى تونفصلحتليل م
  : املعلوماتتجهيزويصف الشكل التايل اخلطوات املتبعة ل  

__________ 
 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Data/RegionalGroupings.htmانظر   ) أ(  

  .للحصول على قائمة البلدان النامية
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استفسارات خمتلفة إىل دمت قُ

قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية 
لأللفية للحصول على معلومات 

  عن البيانات املتاحة

  
  

ُوضعت مخسة جداول رئيسية تتضمن 
 معلومات من توافر البيانات

  
  

تقييم ُصنفت املؤشرات من أجل 
مدى توافر البيانات ضمن 

اجملموعات يف عدد خمتلف من 
  البلدان

  
مؤشرات ذات نقطة 
بيانات واحدة على 

  األقل

  
مؤشرات ذات 

نقطيت بيانات على 
  األقل

 
مؤشرات ذات نقطة بيانات واحدة 

 وذات ٢٠٠٠على األقل قبل عام 
نقطة بيانات على األقل بعد عام 

٢٠٠٠  

 
طبيعة املؤشرات 
  حسب البلدان

  
آخر سنة متاحة حسب 

  البلدان

 

 
 اإلمنائية لأللفية يف قائمة ببيانات مؤشرات األهداف

 ٢٠٠٩ يوليه/متوز

جمموعات املؤشرات
  
  مؤشرا٥٥

مؤشرات ٦  
مؤشر واحد

مؤشرات٣ مؤشر واحد - مؤشرات٦
  غري مدرجة

قاعدة بيانات األهداف
  اإلمنائية لأللفية 
٢٠٠٠٣  

٢٠٠٦  

   مؤشرا٢٢

  
  

 بلدا ناميا ١٦٣كما ُحلل توافر البيانات لـ 
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣) أ: (ألعوام
 مؤشرا؛ ٢٢خيص جمموعة فرعية من  فيما

  اجملموعات اإلقليمية) ب( و

 
 مقدمة إىل قاعدة بياناتاستفسارات

لأللفيةمؤشرات األهداف اإلمنائية 

 نقاط البيانات املتوفرة
  اجملموع  •
  ٢٠٠٠قبل عام   •
  ٢٠٠٠ام بعد ع  •
  آخر عام  •
 طبيعة نقاط البيانات •

 البلداناملؤشرات
 أفغانستان
 اجلزائر

 زمبابوي

-  -  - 
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   مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية- ألف قائمةال
  فر البياناتا تو مدىاملؤشرات املدرجة يف تقييم    
  : للمناطق النامية اليت أفيد عنهااملؤشرات    

  )تعادل القوة الشرائية(يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم  السكان الذين نسبة  ١-١
   فجوة الفقرنسبة  ٢-١
  مس األفقر من السكان من االستهالك القومي اخلُحصة  ٣-١
   منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عاملمعدل  ٤-١
   العمالة إىل عدد السكاننسبة  ٥-١
تعـــادل (ر واحـــد يف اليـــوم  الـــسكان العـــاملني الـــذين يقـــل دخلـــهم عـــن دوال  نـــسبة  ٦-١

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

   العاملنيجمموع
  ) ب( األطفال ناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن مخس سنواتعدد  ٨-١
  ستهالك الطاقة الغذائيةنسبة السكان الذين ال حيصلون على أقل من احلد األدىن ال  ٩-١
   نسبة القيد يف التعليم االبتدائيصايف  ١-٢
 التالميذ الذين يلتحقون بالدراسة يف الـصف األول ويـصلون إىل الـصف النـهائي          نسبة  ٢-٢

  )ب( االبتدائيالتعليممن 
 اإلملـــام بـالقراءة والكتابـة لـدى النـساء والرجـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                     معــدل  ٣-٢

  )ب( سنة٢٤ و ١٥
   الفتيات إىل الفتيان يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايلنسبة  ١-٣

  )ب(االبتدائي التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم مؤشر    
  )ب( التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالتعليم الثانويمؤشر    
  )ب(تعليم العايل التعادل بني اجلنسني من حيث االلتحاق بالمؤشر    

__________ 
  ).٢٠٠٩ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ عوامألا(السلسلة املدرجة يف تقييم مدى توافر البيانات على مر الزمن   ) ب(  
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  )ب( النساء من األعمال املدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعيحصة  ٢-٣
  )ب( املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنيةنسبة  ٣-٣
   وفيات األطفال دون اخلامسةمعدل  ١-٤
   وفيات الرضعمعدل  ٢-٤
  احلصبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد نسبة  ٣-٤
   الوفيات النفاسيةنسبة  ١-٥
   الــوالدات التــي جترى حتت إشراف أخصائيني صحييــن مهرةنسبة  ٢-٥
  )ب( استخدام وسائل منع احلملمعدل  ٣-٥
  معدل الوالدات لدى املراهقات  ٤-٥
  )زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل( الرعاية السابقة للوالدة تغطية  ٥-٥

  رعاية السابقة للوالدة، زيارة واحدة على األقل التغطية    
   الرعاية السابقة للوالدة، أربع زيارات على األقلتغطية    

   غري امللباة يف جمال تنظيم األسرةاحلاجة  ٦-٥
 ١٥ فريوس نقـص املناعـة البـشرية لـدى الـسكان الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                     انتشار  ١-٦

  )ب( سنة٢٤ و
  آخر اتصال جنسي انطوى على خماطرة كبرية الرفاالت يف استخدام  ٢-٦

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

 لـدى  الرفاالت يف آخر اتـصال جنـسي انطـوى علـى خمـاطرة كـبرية                 استخدام    
   سنة٢٤ و ١٥النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 

 أوسـاط  استخدام الرفـاالت إىل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل ككـل يف                 نسبة    
  )ب( سنة٤٩ و ١٥املتزوجات حاليا الاليت تتراوح أعمارهن بني 

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



E/CN.3/2010/15
 

26 09-64321 
 

 صـحيحة  سـنة ولـديهم معرفـة        ٢٤ و   ١٥راوح أعمارهم بني     الذين تت  الرجال    
  اإليدز/وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية

 صـحيحة  سـنة ولـديهن معرفـة        ٢٤ و   ١٥ الاليت تتراوح أعمارهن بـني       النساء    
  اإليدز/وشاملة عن فريوس نقص املناعة البشرية

تــامى باملــدارس ممــن تتــراوح  التحــاق اليتــامى باملــدارس إىل نــسبة التحــاق غــري الينــسبة  ٤-٦
   سنة١٤ و ١٠ بني أعمارهم

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

ــسبة  ٧-٦ ــا   نــ ــذين ينــ ــسة الــ ــن اخلامــ ــال دون ســ ــة   األطفــ ــيات معاجلــ مون حتــــت ناموســ
  احلشرات مببيدات

نــسبة األطفــال دون ســن اخلامــسة املــصابني بــاحلمى الــذي يعــاجلون بالعقــاقري املناســبة   ٨-٦
   للمالريااملضادة

   اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسلمعدالت  ٩-٦
   نسمة١٠٠ ٠٠٠السل لكل ب صابات اإلمعدل    
  )ب(ة نسم١٠٠ ٠٠٠ انتشار السل لكل معدل    
  )ب( نسمة١٠٠ ٠٠٠ل  الوفيات بسبب السل لكمعدل    

 حاالت السل اليت اكتشفت وحتقـق الـشفاء منـها يف إطـار دورة عالجيـة قـصرية                   نسبة  ١٠-٦
   املباشرةللمراقبةخاضعة 

 الكــشف عــن حــاالت الــسل يف إطــار دورة عالجيــة قــصرية خاضــعة    معــدل    
  )ب( املباشرةللمراقبة

 للمراقبـة ضعة   النجاح يف معاجلة السل يف إطار دورة عالجية قصرية خا          معدل    
  )ب(ملباشرةا

   األراضي اليت تغطيها الغاباتنسبة  ١-٧
 ثــاين أكــسيد الكربــون، اجملمــوع، ونــصيب الفــرد، ولكــل دوالر مــن النــاتج  انبعاثــات  ٢-٧

  )ب()تعادل القوة الشرائية (اإلمجايلاحمللي 
   املواد املستنفدة لطبقة األوزوناستهالك  ٣-٧
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ــتهالك     ــستنفدة ل  اس ــواد امل ــع امل ــة األوزون  مجي ــتنفاد  (طبق ــة اس ) األوزونلطاق
  باألطنان املترية

لطاقــة ( مركبــات الكلوروفلــورو كربــون املــستنفدة لطبقــة األوزون اســتهالك    
  )ب(باألطنان املترية) استنفاد األوزون

   جمموع املوارد املائية املستخدمةنسبة  ٥-٧
   املناطق الربية والبحرية احملميةنسبة  ٦-٧
  )ب(الذين يستخدمون مصادر حمسنة ملياه الشرب السكان نسبة  ٨-٧
  )ب( السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي حمّسنةنسبة  ٩-٧
   سكان املناطق احلضرية الذين يعيشون يف أحياء فقريةنسبة  ١٠-٧
   الديون كنسبة مئوية من صادرات السلع واخلدماتخدمة  ١٢-٨
  )ب( نسمة١٠٠ اهلاتفية لكل اخلطوط  ١٤-٨
   نسمة١٠٠ يف شبكات اهلاتف اخللوي لكل تركوناملش  ١٥-٨
 )ب( نسمة١٠٠ اإلنترنت لكل مستخدمو  ١٦-٨
  

   ماحناً بلدا٢٢ً  املتوفرة منمنائية الرمسيةإلملساعدة ابااملؤشرات ذات الصلة     
، كنــسبة  أقــل البلــدان منــواً، اجملمــوع وإىلواإلمجاليــة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة صــايف  ١-٨

 القومي اإلمجايل من املساعدات املقدمة من املاحنني يف جلنة املـساعدة            خللدمن ا مئوية  
   التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلمنائية

 القـومي اإلمجـايل مـن    لـدخل اكنسبة مئوية من  املساعدة اإلمنائية الرمسية   صايف    
 التابعــة ملنظمــة  منائيــةاإلاملــساعدات املقدمــة مــن املــاحنني يف جلنــة املــساعدة      

  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
كنـسبة مئويـة مـن        املقدمة إىل أقل البلـدان منـواً        املساعدة اإلمنائية الرمسية   صايف    

 دول املاحنـة األعـضاء يف      القومي اإلمجايل من املساعدات املقدمة من الـ        لدخلا
   والتنمية يف امليدان االقتصادي التابعة ملنظمة التعاوناإلمنائيةجلنة املساعدة 

 املخصصة حسب القطاع واملقدمـة مـن         اإلمجالية  املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية    نسبة  ٢-٨
 األعــضاء يف جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف  املاحنــةالــدول 
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لــيم األساســي، والرعايــة التع( االقتــصادي إىل اخلــدمات االجتماعيــة األساســية امليــدان
  .) والتغذية، واملياه املأمونة، واملرافق الصحية، األوليةالصحية

 األعـضاء  املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املشروطة املقدمة من الدول املاحنـة             نسبة  ٣-٨
  االقتصادييف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

ــدان    ٨-٨ ــدَّم إىل بلـ ــي املقـ ــدعم الزراعـ ــديرات الـ ــة يف   تقـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــدانمنظمـ  امليـ
  ناجتها احمللي اإلمجايل كنسبة مئوية من االقتصادي

   لإلسهام يف بناء القدرات التجاريةنسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة  ٩-٨
  

   ٣١لـ  البلدان النامية غري الساحليةبااملؤشرات ذات الصلة     
 البلـدان الناميـة غـري الـساحلية كنـسبة مـن دخلـها           تتلقاها يتاملساعدة اإلمنائية الرمسية ال     ٤-٨

  القومي اإلمجايل
  

   ٥٢  الـدول اجلزرية الصغرية الناميةبالاملؤشرات ذات الصلة     
خلـها  كنـسبة مـن د   دول اجلزرية الصغرية الناميةتتلقاها ال  يتاملساعدة اإلمنائية الرمسية ال     ٥-٨

  القومي اإلمجايل
  

   املؤهلة٤٠  الـاملبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديونب ذات الصلةاملؤشرات     
 عدد البلدان اليت وصلت إىل مرحلة اختاذ القـرار لـصاحل البلـدان الفقـرية املثقلـة                  جمموع  ١٠-٨

 بتخفيـف بادرة املتعلقة    والعدد التراكمي للبلدان اليت وصلت إىل نقطة إجناز امل         بالديون
  أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون

 عــبء الــديون الــذي الُتــزم بتخفيفــه يف إطــار املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الفقــرية  مقــدار  ١١-٨
   بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديوناملثقلة

ر املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان  عــبء الــديون الــذي الُتــزم بتخفيفــه يف إطــامقــدار    
  )القيمة التراكمية ( بالديوناملثقلةالفقرية 

املبــادرة املتعــددة األطــراف  املخفَّــف بالكامــل يف إطــار  عــبء الــديونمقــدار    
  )القيمة التراكمية (لتخفيف عبء الديون

  
  املؤشرات غري املدرجة يف تقييم مدى توافر البيانات    

   فقط بيانات على املستوى اإلقليمي أو العامليهنا عناليت أفيد بشأؤشرات امل  •  



E/CN.3/2010/15  
 

09-64321 29 
 

   األرصدة السمكية املوجودة يف نطاق احلدود البيولوجية اآلمنةنسبة  ٤-٧
   األنواع املهددة باالنقراضنسبة  ٧-٧
 جممــــوع واردات البلــــدان املتقدمــــة النمــــو املعفــــاة مــــن الرســــوم اجلمركيــــة  نــــسبة  ٦-٨

  ن البلدان النامية وأقل البلدان منواًم)  األسلحةوباستثناءالقيمة  حسب(
ــى املنتجــات      متوســط  ٧-٨ ــة النمــو عل ــدان املتقدم ــيت تفرضــها البل ــة ال  التعريفــات اجلمركي

   واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان الناميةالزراعية
  

  اليت مل ُيفد بشأهنا عن أي بياناتؤشرات امل  •  
  املالريامعدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة ب  ٦-٦
 األساســـية دويـــة الـــسكان الـــذين ميكنـــهم احلـــصول بـــشكل مـــستدام علـــى األ نـــسبة  ١٣-٨

  عقولةم بأسعار
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  ٢املرفق 
تــوافر البيانــات يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبــسب التغطيــة      

    وطبيعة البيانات

ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

ات مبلــغ عنــها للمنــاطق مؤشــر
                النامية

                بيانات قطرية= ق 
ــساهبم   ٧-١ ــاملني حلـ ــسبة العـ  نـ

اخلــــاص والعــــاملني مــــن أفــــراد  
األســرة املــسامهني يف نفقاهتــا يف   

  ق  ٣٢  ٥٢  ٣٨  ٦٢  ٥٥  ٨٩  جمموع العاملني
ــصي    ٨-١ ــال ناقــ ــدد األطفــ عــ

الوزن الـذين تقـل أعمـارهم عـن         
  ق  ٥٣  ٨٧  ٦٠  ٩٨  ٧١  ١١٦  مخس سنوات 

 صـــــايف نـــــسبة القيـــــد يف  ١-٢
  ق  ٦٦  ١٠٨  ٧٧  ١٢٦  ٨٧  ١٤٢  التعليم االبتدائي

ــذين   ٢-٢ ــذ الـــ ــسبة التالميـــ نـــ
ــة يف الـــصف   ــون بالدراسـ يلتحقـ
األول ويـــــــصلون إىل الـــــــصف 

  ق  ٤٢  ٦٩  ٦٤  ١٠٤  ٧٤  ١٢١  النهائي من التعليم االبتدائي 
ــالقراءة   ٣-٢ ـــام بـ ـــدل اإلملــ معــ

ــة لــدى النــساء والرجــال   والكتاب
 ١٥ين تتراوح أعمـارهم بـني       الذ
  ق  ٤٤  ٧٢  ٦١  ٩٩  ٧٣  ١١٩   سنة ٢٤و 
 نــسبة الفتيــات إىل الفتيــان  ١-٣

يف مراحــــل التعلــــيم االبتـــــدائي   
                والثانوي والعايل

مؤشر التعـادل بـني اجلنـسني مـن         
حيـــــــث االلتحـــــــاق بـــــــالتعليم 

  ق  ٨١  ١٣٢  ٨٧  ١٤٢  ٩٠  ١٤٧  االبتدائي
مؤشر التعـادل بـني اجلنـسني مـن         

  ق  ٧٨  ١٢٧  ٨٦  ١٤٠  ٩٠  ١٤٦  لتحاق بالتعليم الثانويحيث اال
مؤشر التعـادل بـني اجلنـسني مـن         

  ق  ٥٣  ٨٦  ٧١  ١١٥  ٧٧  ١٢٥  حيث االلتحاق بالتعليم العايل
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

 حصة النساء مـن األعمـال     ٢-٣
املدفوعــة األجــر يف القطــاع غــري  

  ق  ٥٠  ٨١  ٦٦  ١٠٨  ٩٥  ١٥٥  الزراعي
 نسبة املقاعـد الـيت تـشغلها        ٣-٣

  ق  ٧٧  ١٢٦  ٨٢  ١٣٤  ٨٢  ١٣٤  ملانات الوطنيةالنساء يف الرب
معـــدل اســـتخدام وســـائل  ٣-٥

  ق  ٥٣  ٨٧  ٦٣  ١٠٢  ٧٧  ١٢٦  منع احلمل
ــوالدات لــــدى   ٤-٥ معــــدل الــ

  ق  ٩٢  ١٥٠  ٩٧  ١٥٨  ٩٩  ١٦٢  املراهقات
تغطيــــة الرعايــــة الــــسابقة   ٥-٥

زيـــارة واحـــدة علـــى   (للـــوالدة 
                ) األقل وأربع زيارات على األقل

الــسابقة للــوالدة، تغطيــة الرعايــة 
  ق  ٢  ٤  ٩  ١٤  ٤٠  ٦٥  أربع زيارات على األقل

احلاجة غري امللبـاة يف جمـال     ٦-٥
  ق  ٣١  ٥١  ٣٤  ٥٦  ٤٧  ٧٧  تنظيم األسرة

ــاالت يف  ٢-٦ ــتخدام الرفـــ  اســـ
آخر اتصال جنسي انطوى علـى      

                خماطرة كبرية 
اســـــتخدام الرفـــــاالت يف آخـــــر 
اتـــصال جنـــسي انطـــوى علـــى    

لرجــــال خمــــاطرة كــــبرية لــــدى ا
 ١٥الذين تتراوح أعمـارهم بـني       

  ق  ٨  ١٣  ١٣  ٢١  ٢٥  ٤١   سنة٢٤و 
اســـــتخدام الرفـــــاالت يف آخـــــر 
اتـــصال جنـــسي انطـــوى علـــى    
خماطرة كبرية لدى النساء الـاليت      

ــاره  ــراوح أعمـــ ــني نتتـــ  ١٥ بـــ
  ق  ٩  ١٤  ١٥  ٢٤  ٣٢  ٥٢   سنة٢٤ و

نــــسبة اســــتخدام الرفــــاالت إىل 
ــل    ــع احلمـ ــائل منـ ــتخدام وسـ اسـ

تزوجــــات ككــــل يف أوســــاط امل
ــارهن    ــراوح أعم ــاليت تت ــا ال حالي

   سنة٤٩ و ١٥بني 

  
  
١٢٣  

  
  
٧٥  

  
  
٩٧  

  
  
٦٠  

  
  
٨٢  

  
  
٥٠  

  
  
  ق
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

ــذين   ٣-٦ ــسبة الـــــسكان الـــ نـــ
 ٢٤ و   ١٥تتراوح أعمارهم بني    

سنة ممـن لـديهم معرفـة صـحيحة         
وشاملة عن فريوس نقص املناعـة      

                اإليدز/البشرية
الرجال الـذين تتـراوح أعمـارهم       

 ولــــديهم  ســــنة٢٤ و ١٥بــــني 
ــن    ــاملة عـ ــحيحة وشـ ــة صـ معرفـ
ــة    ــص املناعـــــــ ــريوس نقـــــــ فـــــــ

  ق  ١  ٢  ٧  ١٢  ٢٦  ٤٣  اإليدز/البشرية
النــساء الــاليت تتــراوح أعمــارهن  

 ســــنة ولــــديهن ٢٤ و ١٥بــــني 
ــن    ــاملة عـ ــحيحة وشـ ــة صـ معرفـ
ــة    ــص املناعـــــــ ــريوس نقـــــــ فـــــــ

  ق  ١  ١  ٩  ١٤  ٤٤  ٧٢  اإليدز/البشرية
 نسبة مواظبـة األيتـام علـى        ٤-٦

ــسبة مواظبــ   ــة إىل ن ــري الدراس ة غ
ــا ممـــــن تتـــــراوح   األيتـــــام عليهـــ

  ق  ١٥  ٢٤  ٢١  ٣٥  ٣٦  ٥٩   سنة١٤  و١٠أعمارهم بني
 نــسبة األطفــال األقــل مــن  ٧-٦

ــامون    ــذين ينـ ــنوات الـ ــس سـ مخـ
حتت ناموسيات معاجلـة مببيـدات    

  ق  ١  ٢  ١٨  ٢٩  ٣٠  ٤٩  احلشرات
 نــسبة األطفــال دون ســن   ٨-٦

اخلامسة املـصابني بـاحلمى الـذي       
ســــــبة يعــــــاجلون بالعقــــــاقري املنا

  ق  ٣  ٥  ٢١  ٣٤  ٣٣  ٥٤  املضادة للمالريا
 اســتهالك املــواد املــستنفدة  ٣-٧

                لطبقة األوزون
اسـتهالك املــواد املــستنفدة لطبقــة  
ــة    ــة لطاق ــان املتري األوزون باألطن

  ق  ٨٤  ١٣٧  ٨٤  ١٣٧  ٨٤  ١٣٧  استنفاد األوزون
ــات   ــتهالك مركبـــــــــــــ اســـــــــــــ
الكلوروفلورو كربـون املـستنفدة     

ــة األوزون باألط ــة  لطبق ــان املتري ن
  ق  ٨٤  ١٣٧  ٨٤  ١٣٧  ٨٤  ١٣٧  لطاقة استنفاد األوزون

 نسبة جمموع املوارد املائيـة      ٥-٧
  ق  ٣٥  ٥٧  ٣٧  ٦١  ٧١  ١١٦  املستخدمة
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

 نــــــسبة األراضــــــي الــــــيت ١-٧
  ق  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥  تغطيها الغابات

 نسبة حاالت الـسل الـيت       ١٠-٦
اكتــشفت وحتقــق الــشفاء منــها    

ــة قـــصري  ــار دورة عالجيـ ة يف إطـ
                خاضعة للمراقبة املباشرة 

معــدل النجــاح يف معاجلــة الــسل  
ــصرية   ــة قـ ــار دورة عالجيـ يف إطـ

  ق  ٧٩  ١٢٩  ٩٠  ١٤٧  ٩١  ١٤٨  خاضعة للمراقبة املباشرة
                بيانات قطرية معدلة= ق م 
 نــــسبة الــــــوالدات التــــــي ٢-٥

جتــرى حتــت إشــراف أخــصائيني  
   مق  ٦٦  ١٠٨  ٧٩  ١٢٩  ٨٦  ١٤٠  صحييــن مهرة

تغطيــــة الرعايــــة الــــسابقة   ٥-٥
زيـــارة واحـــدة علـــى   (للـــوالدة 

                ) األقل وأربع زيارات على األقل
تغطيــة الرعايــة الــسابقة للــوالدة، 

  ق م  ٥١  ٨٣  ٦٢  ١٠١  ٧٣  ١١٩  زيارة واحدة على األقل
 نسبة السكان الذين بلغت     ٥-٦

إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة  
ــة   ــل متقدمـــــ ــشرية مراحـــــ البـــــ

 احلصول علـى عقـاقري       وبإمكاهنم
  ق م  ٠  ٠  ٥٥  ٨٩  ٥٥  ٩٠  مضادة للفريوسات العكوسة

ــسبة  ١٢-٨ ــة الـــديون كنـ  خدمـ
ــسلع    ــادرات الــ ــن صــ ــة مــ مئويــ

  واخلدمات
  
١٠٤  

  
٦٤  

  
١٠٤  

  
٦٤  

  
٩٦  

  
٥٩  

  
  ق م

                بيانات مقدرة =ت 
 معـــدل منـــو النـــاتج احمللـــي ٤-١

  ت  ٦٩  ١١٢  ٦٩  ١١٢  ٦٩  ١١٢  اإلمجايل لكل شخص عامل 
ــدد نــــسب ٥-١ ــة إىل عــ ة العمالــ

  ت  ٧٧  ١٢٦  ٧٧  ١٢٦  ٧٧  ١٢٦  السكان 
ــدل وفيـــات األطفـــال    ١-٤ معـ

  ت  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  األقل من مخس سنوات
  ت  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨   معدل وفيات الرضع٢-٤
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

 نسبة األطفال البالغني مـن      ٣-٤
العمر سنة واحـدة احملـصنني ضـد     

  ت  ٨٣  ١٣٦  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩  احلصبة
شار فـــــريوس نقـــــص  انتـــــ١-٦

املناعـــة البـــشرية لـــدى الـــسكان  
 ١٥الذين تتراوح أعمـارهم بـني       

  ت  ٠  ٠  ٦٢  ١٠١  ٦٢  ١٠١   سنة ٢٤و 
ــة   ٦-٧ ــاطق الربيــــ نــــــسبة املنــــ

  ت  ٩٥  ١٥٥  ٩٦  ١٥٧  ٩٦  ١٥٧  والبحرية احملمية 
ــذين   ٨-٧ ــسبة الـــــسكان الـــ نـــ

يـستخدمون مــصادر حمــسنة مليــاه  
  ت  ٨٤  ١٣٧  ٨٧  ١٤٢  ٨٧  ١٤٢  الشرب

ــ ٩-٧ ــسبة الـــ ــذين نـــ سكان الـــ
ــستخدمون ــرف   يـــ ــق صـــ مرافـــ
  ت  ٨٠  ١٣١  ٨٤  ١٣٧  ٨٤  ١٣٧  صحي حمّسنة

نــــسبة ســــكان املنــــاطق  ١٠-٧
احلضرية الذين يعيشون يف أحياء     

  ت  ٦٤  ١٠٥  ٦٤  ١٠٥  ٦٦  ١٠٨  فقرية
 نسبة حاالت الـسل الـيت       ١٠-٦

اكتــشفت وحتقــق الــشفاء منــها    
ــصرية   ــة قـ ــار دورة عالجيـ يف إطـ

                خاضعة للمراقبة املباشرة
ــاالت    ــن حـ ــشف عـ ــدل الكـ معـ
الــــسل يف إطــــار دورة عالجيــــة 
  ت  ٧٦  ١٢٤  ٩٠  ١٤٦  ٩١  ١٤٩  قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

                بيانات مستنبطة =م 
  م  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧٤  ١٢٠  نسبة الوفيات النفاسية ١-٥
ــابة  ٩-٦ معــــــــــدالت اإلصــــــــ

واالنتــــشار والوفيــــات املرتبطــــة 
  م              بالسل

معــــدل اإلصــــابة بالــــسل لكــــل 
    ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦   نسمة١٠٠ ٠٠٠

معـــــدل انتـــــشار الـــــسل لكـــــل 
  م  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦   نسمة١٠٠ ٠٠٠

ــسل   ــسبب الـ ــات بـ ــدل الوفيـ معـ
  م  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦   نسمة١٠٠ ٠٠٠لكل 
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

                بيانات الرصد العاملي =ع 
نـسبة الــسكان الــذين يقــل   ١-١

ــد يف   ــن دوالر واحــ ــهم عــ دخلــ
  ع  ٤٠  ٦٦  ٤١  ٦٧  ٥٥  ٨٩  )وة الشرائيةتعادل الق(اليوم 

  ع  ٤٠  ٦٦  ٤١  ٦٧  ٥٥  ٨٩  نسبة فجوة الفقر  ٢-١
حــصة اخلمــس األفقــر مــن  ٣-١

  ع  ٣٩  ٦٤  ٤٠  ٦٦  ٥٨  ٩٤  السكان من االستهالك القومي 
نـــسبة الـــسكان العـــاملني    ٦-١

الــذين يقــل دخلــهم عــن دوالر    
ــوم  ــد يف اليـ ــوة (واحـ ــادل القـ تعـ

  ع  ٣٩  ٦٣  ٣٩  ٦٤  ٥٢  ٨٥  )الشرائية
ــذين  ٩-١ ــسبة الـــــسكان الـــ  نـــ
حيــــصلون علــــى احلــــد األدىن  ال

  ع  ٧٦  ١٢٤  ٧٦  ١٢٤  ٧٦  ١٢٤  الستهالك الطاقة الغذائية
ــسيد   ٢-٧ ــاين أكــ ــات ثــ انبعاثــ

الكربــــون، اجملمــــوع ونــــصيب   
الفــرد ولكــل دوالر مــن النــاتج    

ــايل   ــي اإلمجـ ــوة  (احمللـ ــادل القـ تعـ
  ع  ٩٣  ١٥١  ٩٣  ١٥٢  ٩٣  ١٥٢  )الشرائية
                 غري متاحة = غ م
ــة لكـــل   ١٤-٨ اخلطـــوط اهلاتفيـ

  غ م  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٧  ٩٦  ١٥٧   نسمة١٠٠
ــشتركون يف شــبكات   ١٥-٨ امل

 ١٠٠اهلـــــاتف اخللـــــوي لكـــــل 
  غ م  ٩٦  ١٥٧  ٩٦  ١٥٧  ٩٦  ١٥٧   نسمة
ــستخدمو اإلنترنـــــت   ١٦-٨ مـــ

  غ م  ٩٢  ١٥٠  ٩٤  ١٥٣  ٩٦  ١٥٧   نسمة١٠٠لكل 
ــساعدة   ــة باملـ ــرات املتعلقـ املؤشـ

ــة   ــة الرمسيـ ــةاإلمنائيـ ــن  املقدمـ مـ
                ابلدا ماحن ٢٢
                بيانات قطرية =ق 
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

ــساعدة  ١-٨  صــايف وجممــوع امل
اإلمنائيــة الرمسيــة ومــا يقــدم منــها  
ــسبة    ــوا، كنـ ــدان منـ ــل البلـ إىل أقـ
مئويـــــة مـــــن الـــــدخل القـــــومي 

لجهــــــات املاحنـــــــة  اإلمجــــــايل ل 
ــضاء يف  ــساعدة  األعـــ ــة املـــ جلنـــ

اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التنميـــة  
                دان االقتصادي  والتعاون يف املي

صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة  
كنسبة مئوية من الدخل القـومي      

لجهــــــات املاحنـــــــة   لاإلمجــــــايل 
ــضاء يف جل ــساعدة  األعـــ ــة املـــ نـــ

اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التنميـــة  
  ق  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  والتعاون يف امليدان االقتصادي

 صـــايف املـــساعدة اإلمنائيـــة ١-٨
ــة  ــوا،  الرمسيـ ــدان منـ ــل البلـ إىل أقـ

كنسبة مئوية من الدخل القـومي      
اإلمجــــــايل للجهــــــات املاحنـــــــة   
ــساعدة   ــة املـــ ــضاء يف جلنـــ  األعـــ

ــة  ــة ملاإلمنائي ــاون  التابع ــة التع نظم
  ق  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــسبة جممـــوع املـــساعدة    ٢-٨ نـ
اإلمنائية الرمسية الثنائية املخصـصة     

ــاع   ــن  حـــسب القطـ ــة مـ واملقدمـ
جلنـة  هات املاحنـة األعـضاء يف       اجل

املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة 
ــدان   ــاون يف امليـــ ــة والتعـــ التنميـــ

لخــــــــــدمات  ل ،االقتــــــــــصادي
ــية   ــة األساسـ ــيم (االجتماعيـ التعلـ

ــة الــــصحية ،األساســــي  والرعايــ
ــة ــة،األوليــــ ــاه ، والتغذيــــ  وامليــــ
  ق  ٩٥  ٢١  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  ) والصرف الصحي،املأمونة

ــة    ٣-٨ ــساعدة اإلمنائيـ ــسبة املـ نـ
ــة غـــري املـــشروطة   ــة الثنائيـ الرمسيـ

ــن   ــة مــ ــاتاملقدمــ ــة اجلهــ  املاحنــ
ــساعدة    ــة املـــ ــضاء يف جلنـــ األعـــ
ــاون     ــة التع ــة ملنظم ــة التابع اإلمنائي

  ق  ٩١  ٢٠  ١٠٠  ٢٢  ١٠٠  ٢٢  والتنمية يف امليدان االقتصادي
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

تقــديرات الــدعم الزراعــي   ٨-٨
ــن ال  ــدم م ــداناملق ــضاء يفبل   األع

ـــ  ــة التعــ ــة يف منظمـــ اون والتنميـــ
امليدان االقتصادي كنـسبة مئويـة      

  ق  ٣٢  ٧  ٣٢  ٧  ٣٢  ٧  من ناجتها احمللي اإلمجايل 
ــة   ٩-٨ ــساعدة اإلمنائيـ ــسبة املـ  نـ

 للمعاونـة يف بنـاء  الرمسيـة املقدمـة   
  ق  صفر  صفر  ٩٥  ٢١  ٩٥  ٢١  القدرات التجارية 

ــدان   ــة بالبلــ ــرات املتعلقــ املؤشــ
ــالغ   ــة غـــري الـــساحلية البـ الناميـ

                 بلدا٣١عددها 
                قطرية بيانات= ق 
ــة  ٤-٨ ــة الرمسي  املــساعدة اإلمنائي

ــة غـــري   ــدان الناميـ ــاة يف البلـ املتلقـ
ــها    ــن دخلـ ــسبة مـ ــساحلية كنـ الـ

  ق  ٩٧  ٣٠  ١٠٠  ٣١  ١٠٠  ٣١  القومي اإلمجايل
ــدول   ــق بالــــ ــرات تتعلــــ مؤشــــ
اجلزريــة الــصغرية الناميــة البــالغ 

                بلدا ٥٢عددها 
                قطرية بيانات= ق 
ــة   ٥-٨ ــة الرمسي املــساعدة اإلمنائي

ــة   ــدول اجلزريــــ ــاة يف الــــ املتلقــــ
ــن   ــسبة مــ ــة كنــ الــــصغرية الناميــ

  ق  ٦٠  ٣١  ٦٧  ٣٥  ٦٧  ٣٥  دخلها القومي اإلمجايل
ــدان   ــة بالبلــ ــرات املتعلقــ املؤشــ
ــالغ     ــة الب ــديون املؤهل ــة بال املثقل

                 بلدا٤٠عددها 
                 بيانات الرصد العاملي-ع 
عــــدد البلــــدان جممــــوع  ١٠-٨

اليت بلغت مرحلة اختاذ القـرار يف    
ــف    ــة بتخفي ــادرة املتعلق ــار املب إط
أعباء ديون البلدان الفقرية املثقلـة    

ــدد   ــديون والعــ ــي(بالــ ) التراكمــ
 وصــلت إىل نقطــة للبلــدان الــيت  

ــادرة البلــدان  يف إطــار اإلجنــاز مب
  ع          ١٠٠  ٤٠   الفقرية املثقلة بالديون
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ــة    ــداف اإلمنائيــ ــرات األهــ مؤشــ
  لأللفية

ت بلدان هلا جمموعة بيانا
   واحدة على األقل

بلدان هلا جمموعتا بيانات على 
   األقل

بلدان هلا جمموعة بيانات واحدة 
 ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

وجمموعة بيانات واحدة على 
  ٢٠٠٠األقل بعد عام 

طبيعـــــــــــــــــة 
  )أ(البيانات

  العدد  النسبــة املئوية  العدد  
النــــــــــــــسبــة 

  العدد  املئوية
ــسبــة  النــــــــ

    املئوية

ــ ١١-٨ ف عـــــبء مقـــــدار ختفيـــ
ــادرة  الــدين ــه يف إطــار املب  امللتــزم ب

ــة    ــرية املثقلـ ــدان الفقـ ــة بالبلـ املتعلقـ
بالـــــــديون واملبـــــــادرة املتعـــــــددة 

                )ب(عبء الدين لتخفيف األطراف
لتخفيف عبء  ) التراكمي(املقدار  

ــادرة    ــه يف إطــار مب ــزم ب ــدين امللت ال
  ع          ٨٨  ٣٥  البلدان الفقرية املثقلة بالديون

لتخفيف عبء  ) راكميالت(املقدار  
ــار    ــل يف إطـ ــق بالكامـ ــدين احملقـ الـ
املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف    

  ع          ٦٠  ٢٤  .عبء الدين
  

  :فيما يلي تفسري رموز طبيعة البيانات  )أ(  
  ).باملعايري الدوليةمبا يف ذلك البيانات اليت يعدهلا البلد للوفاء ( هذا الرقم هو الذي أصدره البلد املعين ونشره - بيانات قطرية= ق     
 أي - هذا الرقم هو الذي أصدره البلد وقدمه، لكن الوكالة الدولية عدلته ألغراض قابليـة املقارنـة الدوليـة        - لةبيانات قطرية معد  = ق م       

  ).ا إىل ذلك وم،الفئة العمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم(لالمتثال للمعايري والتعاريف والتصنيفات املتفق عليها دوليا 
 هذا الرقم من تقدير الوكالة الدولية، عندما ال تتوافر البيانات القطرية املقابلة لسنة معينة أو جمموعة من السنوات،                   - بيانات مقدرة = ت      

االستقـصائية  وتستند التقديرات إىل البيانات الوطنيـة، مثـل الدراسـات           . أو عندما توجد مصادر متعددة، أو مسائل متصلة بنوعية البيانات         
  .أو السجالت اإلدارية أو غريها من املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديره

ويـستند الـرقم   .  تقوم الوكالة بتشكيل الرقم عندما يكون هناك افتقار كامل لبيانـات متعلقـة بـاملتغري املـراد تقـديره             - بيانات مستنبطة = م      
  . أي متغريات أخرى بياناهتا متاحة وميكن أن تفسر الظاهرة-ات املصاحبة املُشكَّل إىل جمموعة من املتغري

إال أنـه   .  تصدر الوكالة الدولية املعنية هذا الرقم بانتظام ألغراض الرصد العاملي، اسـتنادا إىل البيانـات القطريـة                 .بيانات الرصد العاملي  = ع      
معـدل الـسكان الـذين يقـل دخلـهم      : مثال(حمدد ألغراض الرصد الدويل فقط     ال يوجد رقم مقابل على املستوى القطري، ألن هذا املؤشر           

  ).عن دوالر واحد يف اليوم
  . طبيعة البيانات غري معروفة أو أهنا مل تقدم- غري متاحة= غ م     

  . بهامللتزمالدين عبء تخفيف املقدار التراكمي لالبيانات عن سنويا تستكمل   )ب(  
  


