
E/CN.3/2011/13  األمــم املتحـدة 

 

  عياجمللس االقتصادي واالجتما
Distr.: General 
1 December 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

221210 221210 10-66315 (A) 
*1066315* 

  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (٣البند 

        مؤشرات التنمية: البنود املطروحة للمناقشة واختاذ القرار
    مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية    
        تقرير األمني العام    

  موجز  
ــة واألربعــني     أُعــ   ــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلادي ــاء علــى طلــب اللجن ــر بن د هــذا التقري

، )E/2010/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠١٠الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، (
وبنـاء علـى طلـب اللجنـة، اضـطلع الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت                   .)أ() ألـف  -الفصل األول   

ف اإلمنائية لأللفية وشعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة بعمـل         واخلرباء بشأن مؤشرات األهدا   
مكثــف مــن أجــل حتــسني طرائــق رصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛    
وتـسوية أوجـه االخـتالف بـني جمموعـات البيانــات الالزمـة الوطنيـة والدوليـة؛ وحتديـد الــسبل          

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وحتديـد اسـتراتيجيات          الكفيلة بزيادة جهـود بنـاء القـدرات لرصـد           
   .ملــساعدة البلــدان يف حتــسني تنــسيق اإلبــالغ بالبيانــات ورصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة         
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ويعرض التقرير كذلك تقييما ملدى تـوافر البيانـات لرصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف                     
حليـة الـسنوية بـشأن حالـة التقـدم حنـو حتقيـق تلـك         اإلمنائية لأللفية، ويصف إعداد التقـارير املر   

واللجنة مدعوة للتعليـق علـى التقـدم الـذي أحـرزه الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت                     .األهداف
  .واخلرباء املعين بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وتوجه عمله يف املستقبل

  . النقاط املطروحة لتناقشها اللجنة٣٠وترد يف الفقرة   
__________  

ــصادي واالجتمــــاعي،       )أ(       ــس االقتــ ــة للمجلــ ــائق الرمسيــ ــق رقــــم  ٢٠١٠الوثــ ، )E/2010/24 (٤، امللحــ
  . ألف-األول  الفصل  

        
  املقدمة  -أوال   

ــيت        - ١ ــدم احملــرز ملعاجلــة الــشواغل ال ــوجز هــذا التقريــر التق  أثارهتــا اللجنــة اإلحــصائية   ُي
ائية لأللفيـة وقـدرة البلـدان علـى االضـطالع بـإجراء             يتعلق بوضع مؤشرات لألهداف اإلمن     فيما

كما يعرض التقريـر التقيـيم الـسنوي ملـدى تـوافر البيانـات يف                .عمليات رصد وطنية خاصة هبا    
قاعدة بيانـات مؤشـرات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ويـصف األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا                   

ــة وشــعبة  الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء بــشأن مؤشــر   ات األهــداف اإلمنائيــة لأللفي
 والنــواتج املتــصلة بتلــك ٢٠١٠اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة إلعــداد التقــارير املرحليــة لعــام 

التقارير فيما يتعلق باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وذلـك إلعـالم اجلمهـور وصـانعي الـسياسة عـن                    
  .التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف

 املشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء بـشأن مؤشـرات حتقيـق األهـداف               وقد واصل الفريق    - ٢
اإلمنائيــة لأللفيــة يف العمــل الــذي يــضطلع بــه وكــذلك واصــلت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم     

 بـالقرار الـصادر عـن اجمللـس         سترشـاد الاملتحدة يف الـدور الـذي تـضطلع بـه كمنـسق للفريـق، ا              
حتـسني  ) أ: (رات اإلحـصائية مبـا يف ذلـك        بشأن تعزيز القـد    ٢٠٠٦/٦االقتصادي واالجتماعي   

مـدى تــوافر البيانـات الالزمــة لرصـد حتقيــق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة ونوعيــة تلـك البيانــات؛       
ــفية     ) ب( ــات الوصـ ــصائية والبيانـ ــات اإلحـ ــادل البيانـ ــة تبـ ــتخدام عمليـ ــسهيل اسـ ــشجيع وتـ تـ

بارهــا أداة هامــة لتحــسني  لأللفيــة باعتمنائيــةاإلحــصائية يف جمــال مؤشــرات حتقيــق األهــداف اإل
تــسوية أوجــه التنــاقض بــني املــصادر ) ج(التنــسيق واإلبــالغ عــن املــتعلقني بتحقيــق األهــداف؛ 

مـــتالك البلـــدان الكامـــل لعمليـــة    الوطنيـــة واملـــصادر الدوليـــة للبيانـــات والتـــرويج ملفهـــوم ا     
  .البيانات رصد
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هــة مـا طالبــت بــه  كمـا اضــطلعت شـعبة اإلحــصاءات يف األمـم املتحــدة بأنـشطة ملواج      - ٣
 مثل إجراء مزيد من املبادرات التدريبية عـن رصـد       ،)١(٤١/١١٢اللجنة اإلحصائية يف مقررها     

حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مبــا يف ذلــك علــى املــستوى دون الــوطين، والتعــاون بــصورة  
لقــدرات  املتحــدة اإلقليميــة وغريهــا مــن املؤســسات اإلقليميــة لتعزيــز ا  مــموثيقــة مــع جلــان األ 

ــيت        ــات؛ ووضــع قائمــة بالدراســات ال ــدان ومعاجلــة أوجــه االخــتالف يف البيان اإلحــصائية للبل
  .أُجريت بشأن أوجه االختالف بني البيانات الوطنية والبيانات الدولية

  
  حتسني نوعية البيانات من أجل مؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  - ثانيا  

جنة اإلحصائية يتمثل يف الدرجـة الـيت جيـري وفقـا هلـا إعـداد          مثة شاغل رئيسي أمام الل      - ٤
مؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة اسـتنادا إىل تقـديرات وكـاالت األمـم املتحـدة بـدال                    

ويــدعو قــرار اجمللـس بــشأن بنــاء القـدرات اإلحــصائية مجيــع    .مـن اإلحــصاءات الوطنيــة الفعليـة  
، “ والشفافية وإعداد التقـارير بالنـسبة جلميـع املؤشـرات       حتسني التغطية ” الدولية إىل    تالوكاال

جتنب استقاء بيانات من مصادر أخـرى إال إذا تـوافرت بيانـات قطريـة     ”مبا يف ذلك عن طريق  
حمددة تعزز موثوقيـة هـذه البيانـات املـستقاة، وبعـد إجـراء مـشاورات مـع البلـدان املعنيـة ومـن                        

  ).ج (٥ الفقرة “ تتسم بالشفافيةاتخالل منهجي
ويواصــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء بــشأن مؤشــرات حتقيــق األهــداف     - ٥

اإلمنائية لأللفية معاجلة هذه الشواغل عن طريـق حتـسني احلـوار بـني ممثلـي األجهـزة اإلحـصائية                    
الوطنية والوكاالت الدولية والتركيز على حتـسني التنـسيق داخـل األجهـزة اإلحـصائية الوطنيـة                 

  . الوكاالت الدوليةبالغ إلوآلياهتا
لفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء، الـذي سـيعقد يف جنيـف     ويف االجتماع املقبل ل     - ٦

، سيـــضطلع ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢نـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين٣٠يف الفتـــرة مـــن 
 لتحـسني   الشركاء الدوليون وممثلو األجهـزة اإلحـصائية الوطنيـة باسـتعراض العمـل الـذي أُجنـز                

ــة، ومناقــشة اســتراتيجيات حتــسني    إلبــالغُنظــم البيانــات وا ــة لأللفي  املتعلقــة باألهــداف اإلمنائي
عملية الرصد على املستوى دون الوطين وأساليب تقييم التقدم على الصعيد القطـري، وحتديـد               

  .أولويات بناء القدرات اإلحصائية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

__________ 
ــام    انظــر   )١(   ــصادي واالجتمــاعي لع ــة للمجلــس االقت ــسجالت الرمسي ــم  ٢٠١٠ال ، )E/2010/24 (٤، امللحــق رق

  . باء-الفصل األول 
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جــل حتــسني الــشفافية يف مــصادر البيانــات والطرائــق املــستخدمة لرصــد حتقيــق   ومــن أ  - ٧
، ٢٠٠٦األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، قامــت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، يف عــام         

بإدخال نظـام للترميـز بـاأللوان يف قاعـدة بيانـات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وذلـك مـن                        
وكذلك، جـرى إدراج بيانـات تفـصيلية يف قاعـدة البيانـات              .ت البيانا ذهأجل توضيح طبيعة ه   

ــام      ــشكل ت ــة ب ــات الدولي ــع جمموعــات البيان ــة جتمي ــشرح منهجي ــاأللوان    .ل ــز ب ويهــدف الترمي
 الوطنيـون، يف التوفيـق      حصائيونإلوالبيانات الوصفية أيضا إىل مساعدة املستخدمني، وخباصة ا       

فلكـل نقطـة بيانـات       .وفرة يف قاعدة البيانات الدولية     املت لبياناتبني املصادر الوطنية للبيانات وا    
، تقـدم  )كل سـنة ُتؤخـذ يف االعتبـار     لكل بلد و  ل(يف سلسلة البيانات الواردة يف قاعدة البيانات        

الوكالــة املــسؤولة شــرحا لكيفيــة احلــصول علــى األرقــام، قياســا علــى مــستوى التعــديل الــذي   
للحصول على مـستوى التوافـق املرغـوب فيـه دوليـا             للبلد   صليةُتجريه الوكالة على البيانات األ    

  .أو حلل املسائل املتعلقة جبودة البيانات
، بصورة منتظمة توسيع وحتـديث البيانـات الوصـفية الـواردة            ٢٠٠٦وجيرى، منذ عام      - ٨

يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لــتعكس املقترحــات املُقدمــة مــن 
وصـــفا شـــامال ملـــصادر البيانـــات، والتعـــاريف واملنـــهجيات الـــيت تـــستخدمها  البلـــدان وتـــوفر 

  . البيانات الدوليةدرالوكاالت لتجميع مصا
كما ُتنفـذ الـشعبة مـشروعا متعـدد الـسنوات لتحـسني تـصنيف وتـوفري ونـشر بيانـات                       - ٩

لـى  وبنـاء ع  .رصد مؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وال سـيما علـى الـصعيد الـوطين           
، بـدأ املـشروع مرحلتـه       )٢٠٠٨/٢٠٠٩(التقدم الذي أُحرز أثناء املرحلة التجريبية للمـشروع         

وســينتج هــذا املــشروع   . بأحــداث احتفاليــة للبــدء يف آســيا وأفريقيــا ٢٠١٠الرئيــسية يف عــام 
بوابات إلكترونية للبيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى الـوطين، مبـا يـسمح               

وقـد أطلـق هـذا املـشروع منوذجـا           .جبمع البيانات الالزمة من خمتلف املعاهـد الوطنيـة املـسؤولة          
ــارة عــن خمتــرب ملعاجلــة البيانــات املتعلقــة        ــات، وهــو عب ــشر البيان ــة لن ــا للبوابــات اإللكتروني أولي

يعـــرض  ،)MDGLabs )http://unstats.un.org/unsd/mdglabs - باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة  
شرات الرئيسية لألهداف اإلمنائية لأللفية اسـتنادا إىل مـصادر وطنيـة وأُخـرى دوليـة، ويـربز                 املؤ

وسـيجري، يف وقـت الحـق، نقـل هـذه            .ويوضح االختالفـات بـني هـذين املـصدرين للبيانـات          
، الـيت   )http://data.un.org (“بوابة بيانـات األمـم املتحـدة      ”البيانات إىل قاعدة البيانات الدولية      

  .نيويورك ا الشعبة يفهتتعهد
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  حلقات العمل اإلقليمية بشأن رصد حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  - ألف  
ــسلة مــن حلقــات العمــل، للجمــع بــني ممثلــي األجهــزة      ٢٠٠٨يف عــام   - ١٠ ، أُطلقــت سل

اإلحــصائية الوطنيــة وخــرباء مــن الوكــاالت الدوليــة، هبــدف حتقيــق أهــداف رئيــسية تتمثــل يف   
ت املوجودة يف البيانات القائمة واالختالفات بني جمموعات البيانات الوطنيـة           استعراض الفجوا 

 وحتديد األسباب الكامنة وراء ذلـك؛ والتوصـية باختـاذ إجـراءات             لدولية؛وجمموعات البيانات ا  
وتـستند هـذه املنهجيـة إىل عقـد          .مالئمة إلجيـاد حـل هلـذه الفجـوات وحـاالت عـدم االتـساق              

ثلــو األجهــزة اإلحــصائية الوطنيــة واخلــرباء مــن اهليئــات الدوليــة جلــسات عمــل يــضطلع فيهــا مم
 سلــسلة البيانــات الدوليــة بتنــاول جمموعــات البيانــات ميــعاملــسؤولة عــن إعــداد التقــديرات وجت

  .الفعلية ُبغية استعراض الفجوات واالختالفات وإجياد حلول هلا
ــا وآ ،٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ويف عـــامي   - ١١ ــيا والـــشرق  ُعقـــدت حلقـــات عمـــل يف أفريقيـ سـ

ــرة   .األوســــط ــة عمــــل يف جنيــــف يف الفتــ  / تــــشرين الثــــاين١١ إىل ٨مــــن وُعقــــدت حلقــ
وركـزت حلقـة     . بلدا من بلـدان منطقـة اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا            ١٣، لعدد   ٢٠١٠ نوفمرب

 بني اجملموعات الدولية واجملموعـات الوطنيـة        ساقالعمل على مسائل القياس وحاالت عدم االت      
  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٥ و ٤تعلقة مبؤشرات حتقيق اهلدفني من البيانات امل

ومن املقرر تنظيم حلقة عمل بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة             - ١٢
قــد يف ســان خوســيه يف الفتــرة مــن    بلــدا يف املنطقــة، علــى أن ُتع ١١البحــر الكــارييب، تغطــي  

وهتدف حلقـة العمـل إىل حتـسني عمليـات           .٢٠١١فرباير  / شباط ٣يناير إىل   /كانون الثاين  ٣١
 عـن مؤشـرات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واحلـد مـن االختالفـات بـني                     إلبـالغ الرصد وا 

 .البيانــات الوطنيــة والبيانــات الدوليــة فيمــا يتعلــق مبؤشــرات حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   
ــثلني عــن املكاتــب    ــة العمــل مم ــضم حلق ــة    وست ــة املعني ــوزارات التنفيذي ــة وال  اإلحــصائية الوطني

 الستعراض توصيات تتصل باإلبالغ عن البيانـات املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة              يةواهليئات الدول 
لأللفية ولوضع استراتيجيات للحد مـن الفجـوات يف البيانـات وأوجـه االخـتالف بـني األرقـام                   

لى املؤشرات املتعلقة بـالفقر، والتعلـيم، والتوظيـف،         وسيتم التركيز ع   .الوطنية واألرقام الدولية  
 والصرف الصحي، لكوهنا من بني املسائل األكثـر إحلاحـا يف أمريكـا الالتينيـة                ياهوالصحة، وامل 

وإضــافة إىل ذلــك، سُتخــصص جلــسة خاصــة ملعاجلــة عمليــة الرصــد  .ومنطقــة البحــر الكــارييب
رصـد اجتاهـات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة      على املستوى دون الوطين، مع إيـالء اهتمـام خـاص ل          

 مـن الـشواغل الـسياسية احلامسـة          األصـلية، وهـو شـاغل آخـر        لـشعوب لأللفية فيما بني سـكان ا     
  .املنطقة يف
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 لبلـدان   ٢٠١١مـارس   /ومن املقرر أيضا تنظـيم حلقـة عمـل ُتعقـد يف القـاهرة، يف آذار                 - ١٣
ال أفريقيـا وأفريقيــا جنــوب الــصحراء  منطقـة اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيـة لغــريب آســيا ومشــ  

ــة لغــريب آســيا      .الكــربى ــة االقتــصادية واالجتماعي وســتركز حلقــة العمــل، الــيت تنظمهــا اللجن
 علـى تـدريب اإلحـصائيني الـوطنيني علـى اسـتخدام نظـام تبـادل البيانـات                   صائية،والشعبة اإلح 

لبيانـات الوصـفية املتعلقـة    اإلحصائية والبيانات الوصفية من أجـل تبـادل البيانـات اإلحـصائية وا           
برصد حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتدريبـهم علـى أفـضل املمارسـات لتحـسني التنـسيق                     

  . املنظومة الدوليةوإبالغعلى املستوى الوطين 
  

ــشطة الــيت اضــطلع هبــا أعــضاء الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء           - باء   األن
البيانــات الوطنيــة وجمموعــات البيانــات الســتعراض االختالفــات بــني جمموعــات 

  الدولية املتعلقة مبؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
يف جهــد متواصــل لتقليــل الفجــوات وحتــسني جــودة البيانــات املتعلقــة برصــد حتقيــق       - ١٤

األهداف اإلمنائية لأللفية، وإىل جانـب حلقـات العمـل الـيت نظمـت بـشكل مـشترك مـع شـعبة                  
قــام أعــضاء الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء كــذلك بــإطالق بــراجمهم   اإلحــصاءات، 

وقــد وضــعت الــشعبة  . بــني املــصادر الوطنيــة واملــصادر الدوليــة وفيــقوأنــشطتهم الراميــة اىل الت
متاحـة  (قائمة هبذه األنشطة، مبا يف ذلك روابط تصل إىل بعـض الدراسـات والتقـارير األصـلية                  

  ).http://mdgs.un.org: على
  

تقيــــيم مــــدى تــــوافر البيانــــات املتعلقــــة مبؤشــــرات حتقيــــق األهــــداف     - ثالثا  
  لأللفية اإلمنائية

مثة شاغل رئيسي أمام اللجنة اإلحصائية يتمثـل يف الدرجـة الـيت جيـري وفقـا هلـا إنتـاج             - ١٥
مؤشرات حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اسـتنادا إىل تقـديرات دوليـة بـدال مـن االسـتناد إىل                       

وقــد انــشغل اجملتمــع اإلحــصائي   .البيانــات الــصادرة عــن أجهــزة اإلحــصاءات الوطنيــة الفعليــة 
 توافر البيانات الالزمة لتجميع املؤشرات الرمسية اليت ُحددت لتتبع مـسرية التقـدم       بندرةكذلك  

ومـن أجـل معاجلـة هـذا القلـق، تقـوم شـعبة اإلحـصاءات بانتظـام مبراقبـة                     .حنو حتقيق األهـداف   
فر البيانــــات يف قاعــــدة بيانــــات مؤشــــرات حتقيــــق األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة   مــــدى تــــوا

)http://mdgs.un.org.(        ــدى تعكــس ــد إىل أي م ــيلة لتحدي ــة وس ــيم مبثاب ــذا التقي ــد كــان ه وق
اجملاميع اإلقليمية املستخدمة يف الرصد على الصعيد العاملي احلالة الفعلية للبلدان يف مجيـع أحنـاء                

  .ونه قياسا غري مباشر لقدرة البلدان على إنتاج البيانات الالزمةالعامل، فضال عن ك
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قـدرة البلـدان الفعليـة       ل ومن أجـل تقيـيم إظهـار البيانـات املوجـودة يف قاعـدة البيانـات                 - ١٦
نتــاج البيانــات الالزمــة، فــإن نظــام الترميــز بــاأللوان يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات حتقيــق   إعلــى 

 املعدلـة  اتمح بـالتمييز بـني البيانـات الـيت تنتجهـا البلـدان والبيانـ           األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يـس      
 ،ومع ذلك، فإن من املهم عند النظر يف مسألة تغطية البلدان يف قاعدة البيانـات               .التقديرات أو

أن نأخذ بعني االعتبار أن البيانات اليت جيري جتميعها على الصعيد الوطين ال تصل مجيعهـا إىل                 
  .لدويل، وذلك أساسا بسبب قصور آليات اإلبالغ القائمةالنظام اإلحصائي ا

وعلى مر السنني، انـصب تركيـز عمـل الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء علـى                 - ١٧
 .حتــسني التنــسيق بــني الــنظم اإلحــصائية داخــل البلــدان ونظــام اإلبــالغ إىل الوكــاالت الدوليــة 

قليميـة وغريهـا مـن شـركاء التنميـة يف           وكذلك، فقـد اخنرطـت الوكـاالت الدوليـة واللجـان اإل           
 الراميـة إىل مـساعدة البلـدان الناميـة علـى تعزيـز قـدراهتا اإلحـصائية إلنتـاج                    اتعدد من املبـادر   

وكانت هذه األنشطة، ال سيما تزايد احلـوار بـني           .وحتليل ونشر البيانات املتعلقة برصد التنمية     
 ٢١ -ترك بني الوكاالت واخلرباء وبـاريس       البلدان والوكاالت الدولية ضمن إطار الفريق املش      

نتــاج إوعلــى حنــو متزايــد، أصــبح  . األخــرى، قــد أســفرت عــن نتــائج هامــةحملافــلويف خمتلــف ا
البيانات يف البلدان يتماشى مع التوصيات واملعايري املتفق عليها دوليا، وقـد طـورت الوكـاالت              

ن وعــن كيفيــة العمــل مــع اخلــرباء الدوليــة فهمــا أفــضل ملــسالة مــدى تــوفر املعلومــات يف البلــدا
  . املنهجية الالزمة إلنتاج املؤشرات وتقديرهاطبيقالوطنيني لتطوير وت

ــت علــى نظــام          - ١٨ ــات يف البلــدان والتحــسينات الــيت أُدخل ــدم يف إنتــاج البيان وأدى التق
نـات  اإلبالغ مـن البلـدان إىل النظـام اإلحـصائي الـدويل إىل زيـادة تـوافر البيانـات يف قاعـدة بيا                      

 توافر البيانات الالزمة لتقييم االجتاهـات، مقيـسة         ١ويعرض اجلدول    .األهداف اإلمنائية لأللفية  
يف ) نقطـة بيانـات واحـدة علـى األقـل         ( وبعـده    ٢٠٠٠ البلدان اليت لديها بيانات قبل عام        بعدد

ومـن أجـل مقارنـة احلالـة         .)٢(٢٠١٠ و   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٣قاعدة البيانـات، اعتبـارا مـن أعـوام          
ــام    ال ــها يف ع ــع حالت ــات م ــة لقاعــدة البيان ــن    ٢٠٠٣راهن ــة م ــة فرعي ــدرس ســوى جمموع ، مل ُي

 اليت ظلت على حاهلا دون تغيري على مر الـسنني مـن حيـث               املؤشراتاملؤشرات، تتضمن تلك    
وكان عدد البلدان اليت تتوافر بشأهنا بيانات تتعلـق بعـدد كـبري مـن                .التعاريف وطرائق اإلبالغ  

وبـصفة خاصـة، ارتفـع عـدد البلـدان الـيت             .ر يف االرتفـاع علـى مـر الـسنني         املؤشرات قد اسـتم   
 مؤشـرا   ٢٢  و ١٦ املتعلقـة مبؤشـرات يتـراوح عـددها بـني            اهـات تتوافر بشأهنا بيانات عن االجت    

ويف هـذه    .٢٠١٠ يف عـام     ٩٦، ووصل إىل    ٢٠٠٦ يف عام    ٨٤، إىل   ٢٠٠٣من صفر يف عام     
__________ 

يرد وصف موجز للمنهجية املتبعة يف إجراء تقييم ملدى تـوافر املعلومـات يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات حتقيـق                        )٢(  
وُتوجــد النتــائج الكاملـة للتحليــل علــى املوقـع اإللكتــروين للجنــة    .األهـداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف املرفـق األول  

  .http://unstats.un.org/unsd/statcom/commision.htm :اإلحصائية
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مبؤشـرات يتـراوح     ر بشأهنا بيانات عن االجتاهات املتعلقة     األثناء، اخنفض عدد البلدان اليت تتواف     
  .٢٠١٠ فقط يف عام ٩ إىل ٢٠٠٣ يف عام ٤٧ مؤشرات من ٥عددها بني صفر و 

ــة يف قاعــدة البيانــات ال تعــود فقــط إىل التقــدم الفعلــي الــذي       - ١٩ ــادة التغطي ورغــم أن زي
 البيانــات مــن املــصادر  حــدث يف البلــدان، فهــي تعكــس، علــى األقــل جزئيــا، زيــادة يف تــوافر   

 .الوطنية وتعزيزا لقدرات النظم اإلحصائية الوطنيـة علـى االسـتجابة ملتطلبـات الرصـد وتلبيتـها                
 أخرى تلعب دورا، مبا يف ذلك حتـسني آليـات اإلبـالغ مـن البلـدان إىل الوكـاالت                    ملومثة عوا 

ويرجـع اخنفـاٌض     .الدولية وزيادة فرص وصول الوكاالت إىل املصادر الوطنية القائمـة وفهمهـا           
حـدث يف تـوافر البيانـات بــشأن بعـض املؤشـرات بـشكل عــام إىل أخطـاء أو مـسائل، حــددهتا         

 البيانــات يف البيانــات الوطنيــة األصــلية ممــا يــؤدي إىل اســتبعاد   وعيــةوكــاالت دوليــة، تتعلــق بن
  .البيانات املشكوك فيها من السلسلة

  
  ١اجلدول 

اليم املدرجة يف قاعدة بيانات مؤشرات حتقيق األهداف  العدد والنسبة املئوية للبلدان واألق    
  )أ(اإلمنائية لأللفية، حبسب عدد املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بشأهنا

  

  البلدان واألقاليم  
  ٢٠١٠يوليه /يف متوز  ٢٠٠٦يوليه /يف متوز  ٢٠٠٣يوليه /يف متوز  

ــراء   عـــدد املؤشـــرات الـــيت ُيمكـــن إجـ
 النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  )ب(شأهناحتليل لالجتاهات ب

٤٧٢٩١٥٩٩٦  ٥-صفر
٦٦٤٠٢٢١٣١٥٩  ١٠-٦
٥٠٣١٤٢٢٦٤٣٢٦  ١٥-١١
٨٤٥٢٩٦٥٩صفرصفر  ٢٢-١٦

١٦٣١٠٠١٦٣١٠٠١٦٣١٠٠  اجملموع     
اإلمكان إجراء حتليل لالجتاهات فيمـا يتعلـق مبؤشـر معـني هـو              املعيار املستخدم لتحديد ما إذا كان ب        )أ(  

 بيانـات واحـدة علـى األقـل قبـل           أن تتوافر لدى البلد بيانـات تتعلـق باملؤشـر املعـين بالنـسبة جملموعـة               
  .٢٠٠٠ وجمموعة بيانات واحدة بعد عام ٢٠٠٠ عام

وُيـعرض حـساب املؤشـرات بـشأن       . املؤشرات اليت جيرى اإلبالغ عنها بالنسبة جلميع البلدان النامية          )ب(  
  .البلدان املاحنة بصورة منفصلة
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نظــر عــن كــون نقــاط البيانــات قبــل حتــسني تــوافر البيانــات بــصورة شــاملة، بــصرف ال  - ٢٠
 بعـرض بيانـات بـشأن نقطـيت     ٢٠١٠ بلـدا يف عـام     ١١٩ أكرب، حيـث قـام       ٢٠٠٠بعد عام    أو

 ٢٠٠٣ بلـدان فقـط يف عـام         ٤انـت   ، بعـد أن ك    ٢٢-١٦بيانات زمنيـتني بالنـسبة للمؤشـرات        
  ).٢اجلدول (
  

  ٢اجلدول 
العدد والنسبة املئوية للبلدان واألقاليم املدرجة يف قاعدة بيانات مؤشرات حتقيق األهداف      

  )أ(اإلمنائية لأللفية، حبسب عدد املؤشرات اليت هلا نقطتا بيانات على األقل

  
  البلدان واألقاليم  
  ٢٠١٠يوليه /يف متوز  ٢٠٠٦يوليه /يف متوز  ٢٠٠٣يوليه /يف متوز  

ــا    عــدد مــن املؤشــرات الــيت هلــا نقطت
 النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  )ب(بيانات على األقل

٣١١٩٩٦٨٥  ٥-صفر
٤٩٣٠١٩١٢٧٤  ١٠-٦
٧٩٤٨٣١١٩٢٩١٨  ١٥-١١
٤٢١٠٤٦٤١١٩٧٣  ٢٢-١٦

١٦٣١٠٠١٦٣١٠٠١٦٣١٠٠  عاجملمو     
تشري النقطتان الزمنيتان يف هذا اجلدول إىل أي وقت من األوقات، بصرف النظر عما إذا كان ذلك   )أ(  

 . أو بعده٢٠٠٠قبل عام 
وُيـعرض حـساب املؤشـرات بـشأن       . املؤشرات اليت جرى اإلبالغ عنها بالنسبة جلميع البلدان النامية          )ب(  

 .رة منفصلةالبلدان املاحنة بصو
  . بسبب تقريب النسب املئوية ألقرب عدد صحيح١٠٠اجملموع ال يساوي   )ج(  

    
وميكن إجراء تقييم أكثر مشـوال حلالـة تـوافر البيانـات الراهنـة بـشأن جممـل املؤشـرات،                      - ٢١

 وصـفا كـامال لسلـسلة    ٣ويعرض اجلـدول   .على النحو الوارد يف آخر حتديث لقاعدة البيانات  
، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق باملؤشـرات            ٢٠١٠يوليـه   /ردة يف قاعـدة البيانـات يف متـوز        البيانات الـوا  

املُرتبطــة مبجموعــات معينــة مــن البلــدان، مثــل البلــدان الناميــة غــري الــساحلية، والــدول اجلزريــة  
  .الصغرية النامية
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  ٣اجلدول 
حتقيق األهداف العدد والنسبة املئوية للبلدان واألقاليم املدرجة يف قاعدة بيانات مؤشرات      

  )أ(اإلمنائية لأللفية، حبسب عدد املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بشأهنا

  
  املؤشرات املبلغ عنها بشأن بلدان املناطق النامية  -  ألف  

  
  البلدان واملناطق  

  النسبة املئوية  العدد  عدد املؤشرات

 ٤ ٧  ١٠-صفر
١٠ ١٧  ٢٠-١١ 
٢٨ ٤٥  ٣٠-٢١ 
٣١ ٥١  ٤٠-٣١ 
٢٦ ٤٣  ٥٥-٤١ 

 ١٠٠ ١٦٣  اجملموع  
  

املعيار املستخدم لتحديد ما إذا كان باإلمكان إجراء حتليل لالجتاهات فيمـا يتعلـق مبؤشـر معـني هـو                      )أ(  
أن تتوافر لدى البلد بيانات تتعلق هبذا املؤشر املعني بالنـسبة لنقطـة بيانـات واحـدة علـى األقـل قبـل                        

 .٢٠٠٠عام  ونقطة بيانات واحدة بعد ٢٠٠٠عام 
  . بسبب تقريب النسب املئوية ألقرب عدد صحيح١٠٠اجملموع ال يساوي   )ب(  

    
  بلدا٢٣  املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها البلدان املاحنة وعددها  -  باء  

 : بلدا عن املؤشرات هي٢٣البيانات املتاحة جلميع البلدان املاحنة البالغ عددها   

ايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة اإلمجاليــة، حمــسوبا كنــسبة مئويــة مــن إمجــايل الــدخل  صــ  ١-٨
 ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٠القومي للماحنني، من عام 

صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا، حمـسوبا كنـسبة مئويـة مـن                   ١-٨
 ٢٠٠٨  إىل عام١٩٩٠إمجايل الدخل القومي للماحنني، من عام 

نسبة جمموع املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، الثنائيـة واملخصـصة حبـسب القطـاع، املقدمـة                    ٢-٨
ــدان         ــة يف املي ــاون والتنمي ــة ملنظمــة التع ــة التابع ــساعدة اإلمنائي ــة امل ــاحنني األعــضاء يف جلن مــن امل

 ٢٠٠٨ إىل عام ١٩٩٦االقتصادي إىل اخلدمات االجتماعية األساسية، من عام 

ملساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائيـة غـري املـشروطة املقدمـة مـن املـاحنني األعـضاء يف                  نسبة ا   ٣-٨
 ١٩٩٠جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، مـن عـام                   

 ٢٠٠٨إىل عام 
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ريـة، مـن    نسبة املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املخصـصة للمـساعدة يف بنـاء القـدرات التجا                 ٩-٨
 ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠١عام 

 بلـدا مــن بلــدان منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليـدان االقتــصادي بــشأن    ١٢تتـوافر بيانــات عــن  
 :املؤشر التايل

 ٢٠٠٨ إىل عام ١٩٩٠تقديرات الدعم الزراعي، من عام   ٨-٨
  

  بلدا٣١املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية وعددها   -  جيم  

 :ر بيانات عن البلدان النامية غري الساحلية بشأن املؤشر التايلتتواف  

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلـدان الناميـة غـري الـساحلية حمـسوبة كنـسبة مـن               ٤-٨
 ٢٠٠٧ بلـدا، ولغايـة عـام        ٢٩ بالنـسبة لــ      ٢٠٠٨إمجايل الدخل القومي لكل منها، لغايـة عـام          

  بالنسبة لبلد واحد آخر٢٠٠٥عام بالنسبة لبلد واحد، ولغاية 
  

 بلـدا واملدرجـة يف   ٤٦املؤشرات املتصلة بالدول اجلزرية الصغرية الناميـة البـالغ عـددها             -  دال  
 قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية

 : دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن املؤشر التايل٣١تتوافر بيانات عن   

ائية الرمسية اليت تلقتها الدول اجلزرية الصغرية النامية حمـسوبة كنـسبة مـن      املساعدة اإلمن   ٥-٨
 ٢٠٠٥ بلـدا، ولغايـة عـام        ٣١النـسبة لــ     ب ٢٠٠٨ايـة عـام     إمجايل الدخل القومي لكل منها، لغ     

 بالنسبة لبلد واحد
 .١٩٩٥مل تتلق سنغافورة وجزر الباهاما أية مساعدة إمنائية رمسية منذ عام   :مالحظة 

  
  بلدا٤٠املؤشرات املتصلة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون املؤهلة وعددها   -  هاء  

 بلـدا بـشأن   ٤٠تتوافر بيانات عن مجيع البلدان الفقرية املثقلة بالديون املؤهلة وعـددها         
 :املؤشرات التالية

ــدان الفقــرية املث       ١٠-٨ ــادرة املتعلقــة بالبل ــرار بــشأن املب ــدان الــيت توصــلت إىل ق ــة عــدد البل قل
 ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٠بالديون ونقاط اإلجناز، من عام 

التعهد بتخفيف عبء الديون الذي الُتزم به مبوجـب املبـادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية                   ١١-٨
املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون، اللـتني ُتـستكمالن كـل سـنة                

  ٢٠١٠لغاية عام 
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ضا عند إجراء تقييم ملدى توافر البيانـات يف سلـسلة البيانـات الـيت ُتجمـع            ومن املهم أي    - ٢٢
على صعيد دويل، النظر يف أنه كثريا ما جيري تعديل البيانات اليت تقدمها البلدان جلعلـها قابلـة                  
للمقارنة الدولية، وأنه عندما ال تتوافر بيانات يف البلدان أو عند وجود مصادر بيانات متعـددة                

وتعكس الفئـات الـواردة يف نظـام الترميـز      . تقوم الوكاالت الدولية بتقدمي تقديرات     ومتضاربة،
باأللوان لقاعـدة بيانـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، لكـل بلـد وكـل عـام قيـد النظـر، مـستوى                   
التعديل الذي جتريه الوكالة على البيانـات القُطريـة األصـلية للحـصول علـى املـستوى املرغـوب           

ووافــق املمثلــون  .بلــة للمقارنــة الدوليــة أو حلــل املــسائل املتعلقــة بنوعيــة البيانــات فيــه جلعلــها قا
القُطريــون والوكــاالت الدوليــة يف الفريــق املــشترك علــى الفئــات الــيت يــتعني اســتخدامها لبيــان  

  . أدناه٤طبيعة البيانات، على النحو املبني بالتفصيل يف اجلدول 
 طبيعة البيانات فيما يتعلـق بغالبيـة البلـدان املـذكورة            ٤ل  ويبني التقييم الوارد يف اجلدو      - ٢٣

ويتقرر انتماء مؤشر ما إىل فئـة معينـة عنـدما تتـوافر لغالبيـة البلـدان بيانـات                   : يف قاعدة البيانات  
وليتقرر مـا إذا كـان هـذا البلـد أو ذاك ينـدرج يف فئـة معينـة فيمـا يتعلـق                        .تندرج يف تلك الفئة   

وتــستند  .)٣( أن تكــون غالبيــة نقــاط البيانــات مدرجــة يف تلــك الفئــةباملؤشــرات املعنيــة، يــتعني
 .أو بتعـديل طفيـف   عليهـا   غالبية املؤشرات إىل بيانـات واردة مـن البلـدان مـن دون أي تعـديل                 

 مؤشــرا قامــت الوكالــة الدوليــة بتقــدير غالبيــة نقــاط بياناهتــا،   ١٢يــزال هنــاك  ومــع ذلــك، ال
بشأنه من خـالل منـوذج يـستند إىل مـتغريات ختتلـف عـن           ومؤشر واحد ُتستنبط نقاط البيانات      

ويف املرفق الثاين هلذا التقرير، ترد قائمة كاملـة باملؤشـرات املدرجـة              .املتغري الذي يقيسه املؤشر   
  .يف إطار كل فئة وُيعرض فيه كذلك مدى توافر البيانات ذات الصلة

  

__________ 
 بالنـسبة لنقطـة   “البيانـات القطريـة  ”عندما تتوافر للبلـد بيانـات يف فئـة    :  فئة استثنائية“البيانات القطرية ”فئة    )٣(  

 املتـصلة بـذلك املؤشـر احملـدد، تبعـا      “البيانـات القطريـة  ”بيانات واحدة على األقل، ُتصنف علـى أهنـا يف فئـة             
  . لديه القدرة على إعداد املؤشر التزاما باملعايري الدوليةلألساس املنطقي القائل إن البلد، يف تلك احلالة،
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  ٤اجلدول 
اإلمنائيـة لأللفيـة حبـسب طبيعـة البيانـات          العدد والنـسبة املئويـة ملؤشـرات حتقيـق األهـداف            

املتـــوافرة يف غالبيـــة البلـــدان املدرجـــة يف قاعـــدة بيانـــات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، يف   
  ٢٠١٠يوليه /متوز

  املؤشرات املُبلغ عنها بشأن بلدان املناطق النامية
  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

  يةالنسبة املئو  العدد  )أ(طبيعة البيانات

٢٨٥١  البيانات القطرية
٣٥  البيانات القطرية املعدلة

١٢٢٢  البيانات املُقدرة
١٢  البيانات املُستنبطة

٦١١  بيانات الرصد العاملية
٥٩  بيانات غري متوفرة

٥٥١٠٠  اجملموع  
املؤشرات املتـصلة باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تقـدمها البلـدان               

       بلدا٢٢دها املاحنة وعد
  ١٠٠  ٦  البيانات القطرية

       بلدا٣١املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية وعددها 
  ١٠٠  ١  البيانات القطرية

       بلدا٤٦املؤشرات املتصلة بالبلدان اجلزرية الصغرية وعددها 
  ١٠٠  ١  البيانات القطرية

ملتعلقة بالبلدان الفقـرية  املؤشرات املتصلة بالبلدان املؤهلة للمبادرة ا   
       بلدا٤٠املثقلة بالديون وعددها 

  ١٠٠  ٣  بيانات الرصد العاملية
  

 :فيما يلي تفسري لترميز طبيعة البيانات  )أ(  
 :مالحظات

مبا يف ذلـك البيانـات الـيت يعـدهلا البلـد            (هذا هو الرقم الذي يقوم البلد املعين بإصداره ونشره          : البيانات القطرية 
 ).معايري الدوليةتلبية لل

هذا هو الرقم الذي يقوم البلد بإصداره وتقدميه، ولكن الوكالـة الدوليـة تقـوم بتعديلـه                 : البيانات القطرية املعدلة  
الفئة العمريـة،   ( أي االمتثال للمعايري والتعاريف والتصنيفات املتفق عليها دوليا          -ليكون قابال للمقارنة الدولية     
 ).تعليم، اخلوالتصنيف الدويل املوحد لل
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هذا هو الرقم الذي تقوم الوكالة الدوليـة بتقـديره، عنـدما ال تتـوافر البيانـات القطريـة            : البيانات القطرية املُقدرة  
 .املقابلة لسنة معينة أو عدد من السنوات، أو عندما توجد مصادر متعـددة، أو مـسائل متـصلة بنوعيـة البيانـات             

ة، مثـل الدراسـات االستقـصائية أو الـسجالت اإلداريـة أو مـن مـصادر                 وتستند التقـديرات إىل البيانـات الوطنيـ       
 .أخرى ولكنها تتصل بذات املتغري املراد تقديره

هـذا هـو الـرقم الـذي تـستنبطه الوكالـة عنـدما يكـون هنـاك غيـاب كامـل للبيانـات املتعلقـة                      : البيانات املُستنبطة 
 وهي مـتغريات مـستقلة أخـرى تتـوافر          -موعة من املتغريات    ويستند الرقم املستنبط إىل جم     .باملتغري املراد تقديره  

 .بيانات بشأهنا وميكنها تفسري الظاهرة
هذا هو الرقم الذي تنتجه بانتظام الوكالة املعنية ألغـراض الرصـد علـى الـصعيد العـاملي،                  : بيانات الرصد العاملية  

 املستوى القطري، ألن هـذا املؤشـر حمـدد     ومع ذلك، ال ُيوجد رقم مقابل له على        .استنادا إىل البيانات القطرية   
معـدل الـسكان الـذين يقـل دخلـهم عـن دوالر             : علـى سـبيل املثـال     (ألغراض الرصد على الصعيد الدويل فقـط        

 ).واحد يف اليوم
  .عندما تكون البيانات ذات طبيعة غري معروفة أو مل يتم تقدميها: بيانات غري متوفرة

  
لبيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة يف الوقـت         وقد أصبحت احلاجة إىل إصدار ا       - ٢٤

ويعتمد النقاش السياسي العام، بشأن األهداف والغايـات         .املناسب مسألة ملحة بشكل متزايد    
اإلمنائية لأللفية وبـشأن اخلطـوات الواجـب اختاذهـا لتـسريع التقـدم، اعتمـادا كـبريا علـى تقيـيم                     

 هـذا التقيـيم جـدواه إذا مل تكـن البيانـات حديثـة بالقـدر                 ومثـة خطـر يف أن يفقـد        .التقدم احملرز 
وقد عملت الوكاالت الدولية علـى حتـسني    .الكايف لتعكس تأثري الصدمات واألزمات األخرية 

تواصلها مع النظم اإلحصائية الوطنية وبذلت جهودا لتجميع سلـسلة البيانـات الدوليـة املتعلقـة                
ومثــة بيانــات جلميــع املؤشــرات   . أبكــر وقــت ممكــن باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وإصــدارها يف 

ومع ذلك، يبقى هناك تأخري مدته سـنتان علـى األقـل بالنـسبة ملعظـم                 . أو ما بعده   ٢٠٠٠ لعام
ــا    ــه بيانـ ــد لـ ــر واحـ ــوى مؤشـ ــد سـ ــرات، وال يوجـ ــام املؤشـ ــات  ٢٠٠٩ت لعـ ــه بيانـ ــر لـ  وآخـ

  ).٥اجلدول  (٢٠١٠ لعام
  

  ٥اجلدول 
ت حبسب آخر سنة متاحة يف قاعدة بيانات مؤشرات حتقيق        العدد والنسبة املئوية للمؤشرا   

  ٢٠١٠يوليه /األهداف اإلمنائية لأللفية، يف متوز
  

  املؤشرات
  النسبة  العدد  آخر سنة متاحة

      املؤشرات املُبلغ عنها بشأن بلدان املناطق النامية
  صفر  صفر  ١٩٩٩-١٩٩٠
١١  ٦  ٢٠٠٤-٢٠٠٠  
٣٣  ١٨  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
١٣  ٧  ٢٠٠٧  
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  املؤشرات
  النسبة  العدد  آخر سنة متاحة

٤٠  ٢٢  ٢٠٠٨  
٢  ١  ٢٠٠٩  
٢  ١  ٢٠١٠  

املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها البلدان املاحنة
       بلدا٢٣وعددها 
٨٣  ٥  ٢٠٠٨  
١٧  ١  ٢٠٠٩  

       بلدا٣١املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية وعددها 
١٠٠  ١  ٢٠٠٨  

      دولة٤٦غرية النامية وعددها املؤشرات املتصلة بالدول اجلزرية الص
١٠٠  ١  ٢٠٠٨  

 املثقلـــــة بالـــــديون املؤهلـــــةاملؤشـــــرات املتـــــصلة بالبلـــــدان الفقـــــرية
       بلدا٤٠ وعددها
١٠٠  ٢  ٢٠١٠  

    
  ٢٠١٠اإلبالغ عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام   -رابعا   

ــران٢٣يف   - ٢٥ ــم    / حزي ــر األم ــورك تقري ــام يف نيوي ــه، أصــدر األمــني الع  املتحــدة عــن  يوني
ويعــرض التقريــر التحليــل واالجتاهــات املرتبطــة باألهــداف اإلمنائيــة . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

لأللفية استنادا إىل األرقام اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن املؤشـرات الرمسيـة لألهـداف اإلمنائيـة               
 الـيت تـضمنها التقريـر       واسـتخدمت البيانـات والتحليـل     . لأللفية املقدمة من الوكاالت الـشريكة     

ــسة          ــا اخلام ــة يف دورهت ــة العام ــام إىل اجلمعي ــه األمــني الع ــذي رفع ــر ال ــضا كعناصــر يف التقري أي
والــستني عــن عمــل املنظمــة، والــذي حيتــوي علــى مرفــق إحــصائي جبميــع األرقــام الرمسيــة عــن  

  .)٤(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــصادية وا   - ٢٦ ــشؤون االقت ــة عــام   وأصــدرت إدارة ال ــضا طبع ــة أي  للوحــة ٢٠١٠الجتماعي

التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهـي اللوحـة ذات األلـوان الترميزيـة الـيت                  
تقــدم تقييمــا للمنــاطق واملنــاطق والفرعيــة الــيت تــسري علــى املــسار املــؤدي إىل حتقيــق تلــك            

  .األهداف، وتلك اليت هي خارج ذلك املسار
 لوحة أخـرى توضـح التقـدم احملـرز حنـو بلـوغ تلـك األهـداف مـن منظـور                 وقد أعدت   - ٢٧

املـساواة بـني اجلنـسني      : األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ”وهـذه اللوحـة، الـيت حتمـل اسـم           . جنساين
__________ 

  ).A/65/1 (١السجالت الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )٤(  
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، تعـرض بيانــات وحتلـيال عـن عـدة جوانــب تتـصل باملـسائل اجلنـسانية ومتكــني        “ومتكـني املـرأة  
وقد مت إصـدار اللوحـة خـالل مـؤمتر قمـة األلفيـة يف               . انيةاملرأة يف كل هدف من األهداف الثم      

، يف حــدث جــانيب نظمــه بــصفة مــشتركة صــندوق األمــم املتحــدة  ٢٠١٠ســبتمرب عــام /أيلــول
نـساء العـامل يف حمـور    ”اإلمنائي للمرأة وبعثة الدامنرك الدائمة لـدى األمـم املتحـدة حتـت عنـوان             

   .“تركيز جهود حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
وتواصل شعبة اإلحصاءات أيضا تعهد املوقع الشبكي للفريق املـشترك بـني الوكـاالت                - ٢٨

). http://mdgs.un.org(واخلرباء وقاعدة بياناته املخصصْين ملؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
ــة         ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــات األهـ ــصة معلومـ ــى منـ ــضا علـ ــة أيـ ــذه متاحـ ــات هـ ــدة البيانـ وقاعـ

)MDGInfo(،      وهــي نــسخة معدلــة ملنــصة معلومــات التنميــة )Devinfo .(  وأصــدرت منــصة
 مـن قبـل شـعبة اإلحـصاءات         ٢٠١٠أغسطس عـام    /معلومات األهداف اإلمنائية لأللفية يف آب     

  .بالتعاون مع فريق منصة نظام معلومات التنمية
  االستنتاجات والطريق إىل األمام  -خامسا  

 الفريـق  ٢٠١٠ا بالعمـل الـذي قـام بـه يف عـام      قد ترغب اللجنة يف اإلحاطـة علمـ       - ٢٩
املشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء وشـعبة اإلحـصاءات تنفيـذا للتوصـيات الـواردة يف قـرار            

ــصادي واالجتمــاعي   ــة اإلحــصائية يف    ٢٠٠٦/٦اجمللــس االقت ــدم مــن اللجن  والطلــب املق
ــة دورهتــا  ــة واألربعــني بــشأن حتــسني البيانــات واملؤشــرات لرصــد األهــدا   احلادي ف اإلمنائي
  . لأللفية
  :وقد ترغب اللجنة أيضا يف التعليق على اخلطوات املقبلة املقترحة  - ٣٠

حتـها علـى   وإتاالقطـري  وضع أدوات ومنهجية لتقييم التقدم احملـرز علـى الـصعيد              •  
  نطاق واسع أمام البلدان؛

ــداف         •   ــات ومؤشــرات األه ــاج بيان ــدان يف جمــال إنت ــدريب للبل ــدمي الت مواصــلة تق
  إلمنائية لأللفية على الصعيد دون الوطين؛ا

مواصــلة العمــل علــى مواءمــة البيانــات الوطنيــة والدوليــة وعلــى حتــسني التنــسيق      •  
  لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان؛

مواصلة تقدمي الدعم الفين والتـدريب للبلـدان الراغبـة يف اسـتخدام معـايري تبـادل                   •  
فيمــا يتــصل مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة ) SDMX(ية البيانــات والبيانــات الوصــف

لأللفيــة لتبــادل البيانــات والبيانــات الوصــفية يف إطــار الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة    
  .ولتقدمي التقارير إىل النظام اإلحصائي الدويل
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  املرفق األول
  تقييم توفر البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية     

). انظـــر القائمـــة ألـــف( سلـــسلة يف حتليـــل تـــوفر البيانـــات ٧٢ إدراج مـــا جمموعـــه مت  - ١
، )٢٠١٠ و ٢٠٠٣بـني عـامي   (يتصل بتقييم التقدم احملرز يف توفر البيانات مبرور الزمن    وفيما

ويتميـز التركيـز علـى جمموعـة صـغرية مـن            .  سلسلة ٢٢أجري حتليل جملموعة فرعية مكونة من       
اء التقييم لفترة زمنية أطول، مما يعطي فكرة أوضـح عـن كيفيـة تتطـور     املؤشرات بأنه يتيح إجر  

ويـستند التحليـل إىل املعلومـات       . إنتاج البيانات منذ البـدء يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             
ــة، أي يف         ــة لأللفي ــات األهــداف اإلمنائي ــد بيان ــه حتــديث قاع ــتم في ــذي ي ــوفرة يف الوقــت ال املت

  .يوليه من كل عام/متوز
 سلــسلة ميكــن اســتخدامها بالنــسبة جلميــع البلــدان ٥٥ سلــسلة هنــاك ٧٢مــن بــني الـــ   - ٢

 املدرجــة يف قاعــدة البيانــات، بينمــا تنطبــق الــسالسل املتبقيــة علــى جمموعــات  ١٦٣الناميــة الـــ 
  :حمددة من البلدان وفقا ملا يلي

إلمنائيـة   األعـضاء يف جلنـة املـساعدة ا        ٢٣ست سالسل ختص البلدان املاحنة الـ         )أ(  
  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛

  ؛٣١ص البلدان النامية غري الساحلية الـ سلسلة واحدة خت  )ب(  
  ؛٤٦سلسلة واحدة ختص الدول اجلزرية الصغرية النامية الـ   )ج(  
  .٤٠ثالث سالسل ختص البلدان الفقرية املثقلة بالديون الـ   )د(  

، )مؤشـران (الـست املتبقيـة فلـم تـدرج نظـرا ألن البيانـات مل يبلـغ عنـها                   أما السالسل     - ٣
  ). مؤشرات٤(ألن املؤشرات تنطبق على مستوى جتميعي  أو
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  :الشكل أدناه يوضح اخلطوات املتخذة ملعاجلة املعلومات  - ٤
  

مت أيضا حتليل توفر املعلومات بالنـسبة للبلـدان
  ١٦٣ النامية الـ

ــاألعوام  ) ١( ــصل ب ــا يت ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣فيم
   مؤشرا٢٢ً، جملموعة فرعية من ٢٠١٠ و
 للتجمعات اإلقليمية) ٢(

مت تفعيل استفسارات خمتلفة 
موجهة إىل قاعدة البيانات بغية 

لومات عن احلصول على مع
 البيانات املوجودة

  رئيسيةأصدرت مخسة جداول
 تتضمن معلومات عن توفر البيانات

 املؤشرات لكي مت جتميع
يتسىن حتليل توفري املعلومات 
يف املؤشرات اليت تنطبق على 

  بلدان بعينها

مؤشرات تتضمن نقطة
على  واحدةبيانات 

 األقل

مؤشرات تتضمن 
 على نقطيت بيانات
  األقل 

مؤشرات تتضمن نقطة بيانات واحدة
 ونقطة بيانات ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠واحدة على األقل بعد عام 

طبيعة املؤشرات
 حسب البلدان

بشأهنا آخر سنة تتوفر
  مؤشرات حسب البلد

 

 ٢٠١٠يوليه /قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية يف متوز

 جمموعات املؤشرات

٣ 
 مؤشرات

 مؤشرات مل٥
 تدرج

 قاعدة بيانات األهداف
 اإلمنائية لأللفية

٢٠٠٣  

  مؤشر٢٢

االستفسارات املوجهة إىل قاعدة بيانات
 األهداف اإلمنائية لأللفية

 مؤشرا٥٥ً مؤشرات٦  مؤشر١ مؤشر١
٢٠٠٦  

 املتوفرةالبياناتنقاط
 اجملموع •
 ٢٠٠٠قبل عام  •
 ٢٠٠٠بعد عام  •
 آخر سنة •
 ة نقاط البياناتطبيع •

أفغانستان
     اجلزائر

 زمبابوي
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  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املدرجة يف حتليل توفر البيانات: القائمة ألف    
  املؤشرات املبلغ عنها بالنسبة لبلدان املناطق النامية    

  نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم   ١-١
  نسبة فجوة الفقر   ٢-١
  حصة أفقر مخس من السكان يف االستهالك الوطين   ٣-١
  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل  ٤-١
   عدد السكان نسبة السكان العاملني إىل  ٥-١
  نسبة السكان العاملني الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم  ٦-١
نــسبة العــاملني حلــساهبم اخلــاص والعــاملني مــن أفــراد األســرة املــسامهني يف نفقاهتــا إىل    ٧-١

  جمموع العاملني 
  نسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن اخلامسة  ٨-١
  هالكهم للطاقة الغذائية عن احلد األدىننسبة السكان الذين يقل است  ٩-١
  *صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  ١-٢
نسبة التالميذ الذين يبدؤون الدراسة يف الصف األول ويصلون إىل الصف األخري مـن                ٢-٢

  التعليم االبتدائي
معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى الرجــال والنــساء الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني      ٣-٢

   سنة ٢٤و  ١٥
  نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  ١-٣

  مؤشر املساواة بني اجلنسني يف القيد باملرحلة االبتدائية    
  مؤشر املساواة بني اجلنسني يف القيد باملرحلة الثانوية    
  مؤشر املساواة بني اجلنسني يف القيد بالتعليم العايل     

  * ة النساء يف العمل بأجر يف القطاع غري الزراعيحص  ٢-٣
  نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣
  معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  ١-٤
  معدل وفيات الرضع  ٢-٤
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  نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  ٣-٤
  نسبة الوفيات النفاسية  ١-٥
  نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف أخصائيني صحيني مهرة  ٢-٥
  معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥
  معدل الوالدات لدى املراهقات  ٤-٥
زيــارة واحــدة علــى األقــل وأربــع (مــدى التغطيــة بالرعايــة يف مرحلــة مــا قبــل الــوالدة    ٥-٥

  )زيارات على األقل
  )زيارة واحدة األقل(الوالدة مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل     
  )أربع زيارات(مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة     

  االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥
ــة       ١-٦ ــة العمري ــسكان يف الفئ ــشرية يف صــفوف ال ــريوس نقــص املناعــة الب ــشار ف   معــدل انت

   سنة ٢٤ - ١٥
   مجاع عايل اخلطورةاستخدام الرفال الذكري يف آخر  ٢-٦

استخدام الرفال الذكري يف آخر مجاع عايل اخلطـورة لـدى الرجـال يف الفئـة                    
   سنة ٢٤ - ١٥العمرية 

استخدام الرفال الذكري يف آخر مجـاع عـايل اخلطـورة لـدى النـساء يف الفئـة                      
   سنة ٢٤ - ١٥العمرية 

نــع احلمــل نــسبة اســتخدام الرفــال الــذكري إىل االســتخدام الكلــي لوســائل م      
   سنة املتزوجات حاليا٤٩ - ١٥لدى النساء يف الفئة العمرية 

 ســنة ولــديهم معرفــة شــاملة  ٢٤ و ١٥نــسبة الــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني     ٣-٦
  اإليدز/صحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية

 سنة الذين لـديهم معرفـة شـاملة صـحيحة عـن             ٢٤ و   ١٥الرجال بني عمري        
  اإليدز/اعة البشريةفريوس نقص املن

 سنة الالئي لـديهن معرفـة شـاملة صـحيحة عـن             ٢٤ و   ١٥النساء بني عمري        
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

ــني          ٤-٦ ــارهم بـ ــن تتـــراوح أعمـ ــري اليتـــامى ممـ ــامى يف املـــدارس إىل غـ ــسبة انتظـــام اليتـ   نـ
   سنة١٤ و ١٠
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 البــشرية مراحــل متقدمــة نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة  ٥- ٦
  وبإمكاهنم احلصول على العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة

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

نسبة األطفـال دون سـن اخلامـسة املـصابني بـاحلمى ويعـاجلون بأدويـة مالئمـة مـضادة                      ٨-٦
  للمالريا

  صابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل معدالت اإل  ٩-٦
   ألف شخص١٠٠معدالت اإلصابة بالسل لكل     
   ألف شخص١٠٠معدالت انتشار السل لكل     
   ألف شخص١٠٠معدالت الوفيات النامجة عن السل لكل     

نــسبة حــاالت الــسل الــيت مت اكتــشافها والــشفاء منــها يف إطــار دورة عالجيــة قــصرية      ١٠-٦
  ة املباشرة خاضعة للمراقب

  معدالت اكتشاف السل يف إطار دورة عالجية خاضعة للمراقبة املباشرة    
  معدالت جناح عالج السل يف إطار دورة عالجية خاضعة للمراقبة املباشرة    

  نسبة مساحة األراضي املغطاة بالغابات   ١-٧
النبعاثـات  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، اجملمـوع، ونـصيب الفـرد مـن االنبعاثـات وا                ٢-٧

  لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل 
  استهالك املواد املستنفدة لألوزون  ٣-٧

  استهالك مجيع املواد املستنفدة لألوزون بالطن املتري لطاقة استنفاد األوزون    
ــالطن املتــري         اســتهالك مركبــات الكلوروفلوروكربــون املــستنفدة لــألوزون ب

  *لطاقة استنفاد األوزون
   املوارد املائية الكلية املستخدمة نسبة  ٥-٧
  نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧
  نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا حمسنا ملياه الشرب  ٨-٧
  *نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف صحي حمسنة  ٩-٧
  نسبة سكان احلضر املقيمني يف أحياء فقرية  ١٠-٧
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  ة مئوية من صادرات البضائع واخلدماتتكاليف خدمة الديون كنسب  ١٢-٨
   شخص من السكان١٠٠ عدد خطوط اهلاتف لكل   ١٤-٨
  من السكان عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف احملمول لكل مائة شخص  ١٥-٨
  من السكان عدد مستخدمي االنترنت لكل مائة شخص  ١٦-٨

  
  ٢٣دان املاحنة الـ املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البل    

صايف وجمموع املساعدة الرمسية والنسبة املئوية ملا يقدم منـها إىل أقـل البلـدان منـوا مـن                     ١-٨
ــة       ــة التابع ــة املــساعدة اإلمنائي ــدان املاحنــة األعــضاء يف جلن ــدخل القــومي اإلمجــايل للبل ال

  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ة الرمسيــة كنــسبة مئويــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل  صــايف املــساعدة اإلمنائيــ    

  للماحنني 
صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلـدان منـوا كنـسبة مئويـة مـن                     

  الدخل القومي اإلمجايل للماحنني
نسبة املساعدة اإلمنائيـة الثنائيـة الكليـة املخصـصة لقطاعـات بعينـها املقدمـة مـن مـاحني                      ٢-٨

ملــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي إىل        جلنــة ا
ــة  ــة    (اخلــدمات االجتماعي ــاه املأمون ــة واملي ــة الــصحية والتغذي ــيم األساســي والرعاي التعل

  )والصرف الصحي
 نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الثنائيـة غـري املـشروطة املقدمـة مـن مـاحني جلنـة املـساعدة                      ٣-٨

  اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
تقديرات الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي كنـسبة                ٨-٨

  مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل
  نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للمساعدة يف بناء القدرات التجارية  ٩-٨

  
  ٣١املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ     

املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة غـري الـساحلية كنـسبة مئويـة مـن                       ٤-٨
  دخلها القومي اإلمجايل
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  ٤٦املؤشرات املتصلة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ     
يت تلقتها الدول الصغرية اجلزرية الناميـة كنـسبة مـن دخلـها             املساعدة اإلمنائية الرمسية ال     ٥-٨

  القومي اإلمجايل
   املؤهلة من بني البلدان الفقرية املثقلة بالديون٤٠املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ     

العــدد الكلــي للبلــدان الــيت وصــلت إىل مرحلــة اختــاذ القــرار يف إطــار مبــادرة الــديون      ١٠-٨
 بالديون وعدد البلـدان الـيت وصـلت إىل مرحلـة اإلجنـاز يف إطـار                 للبلدان الفقرية املثقلة  

  )تراكمي(نفس املبادرة 
مقدار ختفيف عبء الـديون امللتـزم بـه يف إطـار مبـادرة الـديون للبلـدان الفقـرية املثقلـة                ١١-٨

  بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون
 إطار مبـادرة الـديون للبلـدان الفقـرية          مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم به يف          

  املثقلة بالديون، جتميعي
مقــدار ختفيــف عــبء الــديون الــذي أجنــز بالكامــل يف إطــار املبــادرة املتعــددة       

  األطراف لتخفيف عبء الديون، تراكمي
  

  املؤشرات غري املدرجة يف حتليل توفر البيانات: القائمة باء    
   عنها على الصعيدين اإلقليمي أو العاملي فقط املؤشرات اليت تتضمن بيانات مبلغ    

  نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنة   ٤-٧
  نسبة األنواع املهددة باالنقراض  ٧-٧
مـن  ) حـسب القيمـة وباسـتثناء األسـلحة       (النمو  نسبة الواردات الكلية للبلدان املتقدمة        ٦-٨

  البلدان النامية وأقل البلدان منوا، املعفاة من الرسوم اجلمركية
ــى املنتجــات         ٧-٨ ــة النمــو عل ــدان املتقدم ــيت تفرضــها البل ــة ال ــات اجلمركي متوســط التعريف

  الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامية
  ترد تقارير بشأهنااملؤشرات اليت مل     

  )٢٠١٠بدأ اإلبالغ عنها يف عام (معدالت اإلصابة والوفيات املرتبطة باملالريا   ٦-٦
نسبة السكان الذين بإمكـاهنم احلـصول علـى األدويـة األساسـية بتكلفـة ميـسورة علـى              ١٣-٨

  أساس مستدام
 
  

 .٢٠١٠، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣السالسل املدرجة يف حتليل توفر البيانات لألعوام   *  
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  املرفق الثاين    
لأللفيـة حـسب نطـاق التغطيـة القطريـة      مدى توفر البيانات يف قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية       

  وطبيعة البيانات
  

بلدان لديها نقطة بيانات 
  بلدان لديها نقطتا بيانات  واحدة

بلدان لديها نقطة بيانات واحدة 
 ونقطة ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠بيانات واحدة بعد عام 
طبيعـــــــــة 
  )أ(البيانات

     النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤ

  املؤشرات املبلغ عنها للمناطق النامية 
                بيانات قطرية= ق 
معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــال لكــل شــخص  ٤-١

  ق  ١٢  ١٩  ٢٣  ٣٨  ٢٦  ٤٣  عامل
  ق  ٥٢  ٨٤  ٧٧  ١٢٥  ٧٧  ١٢٥  نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان  ٥-١
اهبم اخلــاص والعــاملني مــننــسبة العــاملني حلــس   ٧-١

أفــراد األســرة املــسامهني يف نفقاهتــا إىل جممــوع
  ق  ٢٠  ٣٢  ٣٨  ٦٢  ٥٥  ٩٠  العاملني

نسبة األطفال ناقصي الوزن ممـن هـم دون سـن  ٨-١
  ق  ٣٦  ٩٥  ٦١  ٩٩  ٧٢  ١١٨  اخلامسة

  ق  ٦٢  ٦٩  ٧٧  ١٢٦  ٨٣  ١٣٦  صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدائي  ١-٢
ين يبدؤون الدراسة يف الـصفنسبة التالميذ الذ    ٢-٢

األول ويــصلون إىل الــصف األخــري مــن التعلــيم
  ق  ٢٧  ٤٤  ٦٦  ١٠٧  ٢٧  ١٢٥  االبتدائي

ــدى الرجــال  ٣-٢ ــة ل ــالقراءة والكتاب ــام ب معــدل اإلمل
٢٤ و   ١٥والنساء الذين تتراوح أعمارهم بـني       

  ق  ٨  ١٣  ٦٣  ١٠٣  ٧٢  ١١٨  سنة
نــــسبة البنــــات إىل البــــنني يف مراحــــل التعلــــيم  ١-٣

                االبتدائي والثانوي والعايل
ــد       ــسني يف القيـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــر املـ مؤشـ

  ق  ٥٣  ٨٧  ٨٨  ١٤٣  ٩٠  ١٤٦  باملرحلة االبتدائي
ــد       ــسني يف القيـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــر املـ مؤشـ

  ق  ٥٢  ٨٤  ٨٧  ١٤١  ٨٩  ١٤٥  باملرحلة الثانوية
ــد       ــسني يف القيـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــر املـ مؤشـ

  ق  ٣٦  ٥٨  ٧٢  ١١٧  ٨٠  ١٣١  بالتعليم العايل
حصة النساء يف الوظائف بأجر يف القطـاع غـري  ٢-٣

  ق  ٣٣  ٥٣  ٦٦  ١٠٨  ٩٦  ١٥٦  الزراعي
نسبة املقاعـد الـيت تـشغلها النـساء يف الربملانـات  ٣-٣

  ق  ٥٣  ٨٦  ٨٢  ١٣٤  ٨٢  ١٣٤  الوطنية
  ق  ٣٨  ٦٢  ٦٣  ١٠٣  ٧٩  ١٢٩  معدل استخدام وسائل منع احلمل   ٣-٥
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بلدان لديها نقطة بيانات واحدة 
 ونقطة ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠بيانات واحدة بعد عام 
طبيعـــــــــة 
  )أ(البيانات

     النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤ

  ق  ٦٣  ١٠٣  ٩٦  ١٥٧  ٩٩  ١٦١  هقاتمعدل الوالدات لدى املرا  ٤-٥
  ق  ٢٣  ٣٧  ٣٤  ٥٦  ٤٨  ٧٨  االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥
استخدام الرفاالت الذكرية يف آخر مجاع عـايل  ٢-٦

                اخلطورة
استخدام الرفاالت الذكرية يف آخـر مجـاع      

عــايل اخلطــورة لــدى الرجــال بــني عمــري
  ق  ٥  ٨  ١٣  ٢٢  ٢٩  ٤٨   سنة٢٤ و ١٥

ــذكري يف آخــر مجــاع       ــال ال اســتخدام الرف
١٥عايل اخلطورة لدى النساء بني عمـري        

  ق  ٦  ٩  ١٨  ٢٩  ٣٣  ٥٤   سنة٢٤و 
ــذكري إىل       ــال الـــ ــتخدام الرفـــ ــسبة اســـ نـــ

االستخدام الكلي لوسائل منع احلمل لـدى
ــري   ــساء بـــــني عمـــ ــنة٤٩ و ١٥النـــ  ســـ

  ق  ٣٦  ٥٩  ٦٠  ٩٨  ٧٧  ١٢٦  املتزوجات حاليا
١٥لسكان الذين تتـراوح أعمـارهم بـني         نسبة ا   ٣-٦

 سنة ولديهم معرفة شـاملة صـحيحة عـن٢٤و  
                اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

 سـنة الـذين٢٤ و   ١٥الرجال بني عمـري           
لـــــديهم معرفـــــة شـــــاملة صـــــحيحة عـــــن

  ق  ١  ١  ٩  ١٥  ٢٩  ٤٧  اإليدز/الفريوس
 سـنة الالئـي٢٤ و   ١٥النساء بـني عمـري            

  ق  ١  ١  ٢٤  ٣٩  ٤٦  ٧٥  اإليدز/فة شاملة عن الفريوسلديهن معر
نسبة انتظام اليتامى يف املدارس إىل غـري اليتـامى  ٤-٦

  ق  ١٢  ١٩  ٢٣  ٣٨  ٣٦  ٥٨   سنة١٤ و ١٠ممن تتراوح أعمارهم بني 
نسبة األطفال دون سن اخلامـسة الـذين ينـامون  ٧-٦

  ق  صفر  صفر  ١٨  ٣٠  ٣١  ٥٠  حتت ناموسيات معاجلة مببيدات حشرية
ــصابني  ٨-٦ ــسة املـ ــن اخلامـ ــال دون سـ ــسبة األطفـ نـ

بــــاحلمى ويعــــاجلون بأدويــــة مالئمــــة مــــضادة
  ق  ١  ٢  ٢١  ٣٥  ٣٤  ٥٦  للمالريا

نسبة حـاالت الـسل الـيت مت اكتـشافها والـشفاء  ١٠-٦
منـــها يف إطـــار دورة عالجيـــة قـــصرية خاضـــعة

                للمراقبة املباشرة
معدالت جناح عـالج الـسل يف إطـار دورة      

  ق  ٦٣  ١٠٣  ٩٣  ١٥٢  ٩٤  ١٥٤  ة قصرية خاضعة للمراقبة املباشرةعالجي
  ق  ٦١  ١٠٠  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥  نسبة مساحات األراضي املغطاة بالغابات  ١-٧
                استهالك املواد املستنفدة لألوزون  ٣-٧
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بلدان لديها نقطة بيانات واحدة 
 ونقطة ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠بيانات واحدة بعد عام 
طبيعـــــــــة 
  )أ(البيانات

     النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤ

اســـتهالك مجيـــع املـــواد املـــستنفدة لـــألوزون  
  ق  ١  ١  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  بالطن املتري لطاقة استنفاد األوزون

اســـتهالك مركبـــات الكلوروفلـــورو كربـــون 
ــة     ــري لطاقـ ــالطن املتـ ــألوزون بـ ــستنفدة لـ املـ

  ق  ٥٨  ٩٥  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  استنفاذ األوزون
  ق  ٥٨  ٩٥  ٣٩  ٦٣  ٧٢  ١١٧  نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة  ٥-٧

                بيانات قطرية معدلة= ق م 
نــسبة الــوالدات الــيت جتــري حتــت إشــراف        ٢-٥

  ق م  ٤٨  ٧٨  ٨٠  ١٣٠  ٨٧  ١٤٢   صحيني مهرةأخصائيني
نسبة السكان الذين بلغت إصـابتهم بفـريوس          ٥-٦

ــاهنم     ــة وبإمكـ ــل متقدمـ ــشرية مراحـ ــة البـ نقـــص املناعـ
  ق م  صفر  صفر  ٥٥  ٨٩  ٥٥  ٩٠  احلصول على العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة

ــن       ١٢-٨ ــة م ــسبة مئوي ــديون كن ــة ال ــاليف خدم تك
  ق م  ٢٥  ٤١  ٦٤  ١٠٤  ٦٤  ١٠٤  صادرات البضائع واخلدمات

                تقديرية= ت 
  ت  ٥٨  ٩٥  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  معدل وفيات األطفال حتت سن اخلامسة  ١-٤
  ت  ٥٨  ٩٥  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  معدل وفيات الرضع  ٢-٤
نسبة األطفال البالغني من العمر سـنة واحـدة           ٣-٤

  ت  ٥٨  ٩٥  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩  احملصنني ضد احلصبة
وس نقص املناعة البشرية يف     معدل انتشار فري    ١-٦

  ت  صفر  صفر  ٦٢  ١٠١  ٦٢  ١٠١   سنة ٢٤ و ١٥صفوف السكان بني عمري 
ــات      ٩-٦ ــشار والوفيــ ــابة واالنتــ ــدالت اإلصــ معــ

                املرتبطة بالسل
ــسل لكــل          ــات النامجــة عــن ال  معــدالت الوفي

  ت  ٢  ٤  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥   نسمة١٠٠ ٠٠٠
  معــــــــدالت اإلصــــــــابة بالــــــــسل لكــــــــل       

  ت  ٦٥  ١٠٦  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥  ص شخ١٠٠ ٠٠٠
ــل        ــسل لكـ ــشار الـ ــدالت انتـ  ١٠٠ ٠٠٠معـ

  ت  ٦٤  ١٠٥  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥  نسمة
ــشافها     ١٠-٦ ــيت مت اكتــ ــسل الــ ــاالت الــ ــسبة حــ نــ

والــشفاء منــها يف إطــار دورة عالجيــة قــصرية خاضــعة 
                للمراقبة املباشرة

معــــدالت اكتــــشاف الــــسل يف إطــــار دورة     
  ت  ٦٥  ١٠٦  ٩٤  ١٩٤  ٩٥  ١٥٥  باشرة عالجية خاضعة للمراقبة امل

  ت  ٢٥  ٤١  ٩٧  ١٥٨  ٩٧  ١٥٨  نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧
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بلدان لديها نقطة بيانات واحدة 
 ونقطة ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠بيانات واحدة بعد عام 
طبيعـــــــــة 
  )أ(البيانات

     النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤ

نــسبة الـــسكان الــذين يـــستخدمون مـــصدرا     ٨-٧
  ت  ٦٦  ١٠٨  ٨٩  ١٤٥  ٨٩  ١٤٥  حمسناً ملياه الشرب

ــق     ٩-٧ ــستخدمون مرافـ ــذين يـ ــسكان الـ ــسبة الـ نـ
  ت  ٦٠  ٩٨  ٨٧  ١٤٢  ٨٧  ١٤٢  حمسنة صحية

  ت  ٦٠  ٩٧  ٣٧  ٦٠  ٦٤  ١٠٥  سكان احلضر املقيمني يف أحياء فقريةنسبة   ١٠-٧
                مستنبطة = م 
  م  صفر  صفر   صفر  صفر  ٧٤  ١٢٠  معدالت الوفيات النفاسية   ١-٥

                بيانات الرصد العاملي= ع 
نسبة السكان اللذين يقل دخلـهم عـن دوالر           ١-١

  ع  ٢٨  ٤٦  ٤٣  ٧٠  ٥٦  ٩٢  واحد يف اليوم
  ع  ٢٨  ٤٦  ٤٣  ٧٠  ٥٦  ٩٢  ة الفقرنسبة فجو  ٢-١
ــتهالك       ٣-١ ــن االس ــر مخــس ســكاين م حــصة أفق

  ع  ٢٨  ٤٥  ٤١  ٦٧  ٦١  ١٠٠  الوطين
ــذين يقــل دخلــهم     ٦-١ نــسبة الــسكان العــاملني ال

  ع  ٢٨  ٤٥  ٤٠  ٦٥  ٥٣  ٨٦  عن دوالر واحد يف اليوم
ــة       ٩-١ ــل ســكاهنم للطاق ــذين يق ــسكان ال ــسبة ال ن

  ع  ٥٣  ٨٦  ٧٦  ١٢٤  ٧٦  ١٢٤  الغذائية عن احلد األدىن
ــوع،      ٢-٧ ــون، اجملم ــاين أكــسيد الكرب ــات ث انبعاث

ــاتج    ونــصيب الفــرد، واالنبعاثــات لكــل دوالر مــن الن
  ع  ٩٤  ١٥٤  ٩٤  ١٥٤  ٩٤  ١٥٤  اإلمجايل احمللي
                غري متاحة= غ م 
مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل الـوالدة           ٥-٥
                 )زيارة واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل(

مــدى التغطيـــة بالرعايـــة يف مرحلـــة مـــا قبـــل      
  غ م  ١٩  ٣١  ٣١  ٥٠  ٤٧  ٧٧  )أربع زيارات على األقل(الوالدة 

مــدى التغطيـــة بالرعايـــة يف مرحلـــة مـــا قبـــل      
  غ م  ٣٧  ٦٠  ٦٦  ١٠٨  ٧٨  ١٢٧  )زيارة واحدة على األقل(الوالدة 

  مع   ٤٢  ٦٨  ٩٩  ١٦١  ٩٩  ١٦١  عدد خطوط اهلاتف لكل مائة شخص  ١٤-٨
ــول      ١٥-٨ ــاتف احملم ــة اهل ــشتركني يف خدم ــدد امل ع

  غ م  ٦٦  ١٠٨  ٩٩  ١٦١  ٩٩  ١٦١  لكل مائة شخص
  غ م  ٦٧  ١٠٩  ٩٧  ١٥٨  ٩٩  ١٦١  عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة شخص  ١٦-٨

املؤشرات املرتبطة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة       
                ٢٣من البلدان املاحنة الــ 

                بيانات قطرية= ق 
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بلدان لديها نقطة بيانات واحدة 
 ونقطة ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠بيانات واحدة بعد عام 
طبيعـــــــــة 
  )أ(البيانات

     النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤ

صـــايف وجممـــوع املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة    ١-٨
ونسبة مـا يقـدم منـها إىل أقـل البلـدان منـوا إىل الـدخل                
القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة التابعـة للجنـة املـساعدة          
اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  

                االقتصادية 
ية كنـسبة مئويـة     صايف املساعدة اإلمنائية الرمس   

  ق  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  من الدخل القومي اإلمجايل للماحنني 
صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل  
ــة مــن الــدخل     أقــل البلــدان منــوا كنــسبة مئوي

  ق  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  القومي اإلمجايل للماحنني 
يـة  نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الثنائيـة الكل         ٢-٨

املخصــصة لقطاعــات بعينــها املقدمــة مــن مــاحني جلنــة   
ــة يف    ــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي املــساعدة اإلمنائي

التعلــيم (امليــدان االقتــصادي إىل اخلــدمات االجتماعيــة 
ــة     ــاه املأمون ــة واملي ــة الــصحية والتغذي األساســي والرعاي

  ق  ٨٣  ١٩  ٩٦  ٢٢  ٩٦  ٢٢  )والصرف الصحي
إلمنائيــة الرمسيــة الثنائيــة غــري  نــسبة املــساعدة ا  ٣-٨

املــشروطة املقدمــة مــن مــاحني جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة   
  ق  ٩١  ٢١  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ــة     ٨-٨ ــدان جلنــ ــي لبلــ ــدعم الزراعــ ــديرات الــ تقــ
ــة يف    ــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنمي املــساعدة اإلمنائي

  ق  ٣٦  ١٢  ٣٦  ١٢  ٣٦  ١٢   االقتصادي كنسبة من ناجتها احمللي اإلمجايلامليدان
نــــسبة املــــساعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة املقدمــــة   ٩-٨

  ق  صفر   صفر   ٨٧  ٢٠  ٨٧  ٢٠  للمساعدة يف بناء القدرات التجارية 
ــساحلية     ــة غــري ال ــدان النامي ــصلة بالبل املؤشــرات املت

                ٣١ الــ
                بيانات قطرية = ق 
املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تلقتـها البلـدان         ٤-٨

النامية غري الساحلية كنسبة مئويـة مـن دخلـها القـومي         
  ق  ١٠٠  ٣١  ١٠٠  ٣١  ١٠٠  ٣١  اإلمجايل 

املؤشرات املتـصلة بالـدول الـصغرية اجلزريـة الناميـة           
                ٤٦ الــ
                بيانات قطرية= ق 
الــيت تلقتــها الــدول املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة    ٥-٨

الـــصغرية اجلزريـــة الناميـــة كنـــسبة مئويـــة مـــن دخلـــها 
  ق  ٦٠  ٣١  ٦٠  ٣١  ٦٠  ٣١  القومي اإلمجايل

 املؤهلـة مـن بـني     ٤٠املؤشرات املتـصلة بالبلـدان الــ        
                البلدان الفقرية املثقلة بالديون
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بلدان لديها نقطة بيانات 
  بلدان لديها نقطتا بيانات  واحدة

بلدان لديها نقطة بيانات واحدة 
 ونقطة ٢٠٠٠على األقل قبل عام 

  ٢٠٠٠بيانات واحدة بعد عام 
طبيعـــــــــة 
  )أ(البيانات

     النسبة  العدد   النسبة  العدد  النسبة  العدد  شرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمؤ

                بيانات الرصد العاملي= ع 
إىل مرحلـة   العدد الكلي للبلدان الـيت وصـلت          ١٠-٨

اختــاذ القــرار يف إطــار مبــادرة الــديون للبلــدان الفقــرية   
  ع          ١٠٠  ٤٠  املثقلة بالديون

ــه يف       ١١-٨ ــزم ب ــديون امللت ــف عــبء ال ــدار ختفي مق
إطــار مبــادرة الــديون للبلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون   
ــديون     ــددة األطــراف لتخفيــف عــبء ال ــادرة املتع واملب

                مرحلة اإلجنازوعدد البلدان اليت وصلت إىل 
ــه يف      ــزم ب ــديون امللت ــف عــبء ال ــدار ختفي مق
إطــار مبــادرة الــديون للبلــدان الفقــرية املثقلــة   

  ع          ٨٨  ٣٥  بالديون؛ تراكمي
مقـــدار ختفيـــف عـــبء الـــديون الـــذي قـــدم   
ــادرة املتعــددة األطــراف      كــامال يف إطــار املب

  ع          ٦٥  ٢٦  لتخفيف عبء الديون؛ تراكمي
  

  :الرموز التالية لإلشارة إىل طبيعة البياناتاستخدمت   )أ(  
  ).مبا يف ذلك البيانات اليت عدهلا البلد للوفاء باملعايري الدولية(الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره ونشره البلد املعين . بيانات قطرية= ق     
لكـن الوكالـة الدوليـة عدلتـه لكـي يـصبح قـابال        . ملعـين الرقم املذكور هـو الـرقم الـذي أصـدره وقدمـه البلـد ا       . بيانات قطرية معدلة  = ق م       

ــا      ــال للمعــايري والتعــاريف والتــصنيفات املتفــق عليهــا دولي ــا، أي لالمتث ــة دولي ــيم   (للمقارن ــة، والتــصنيف الــدويل املوحــد للتعل ــة العمري الفئ
  ).ذلك إىل وما

وفر املقابـل لـه يف البيانـات القطريـة لـسنة معينـة أو جمموعـة مـن         الرقم املذكور تقدره الوكالـة الدوليـة، عنـدما ال يتـ          . بيانات تقديرية = ت      
وتستند التقـديرات إىل البيانـات الوطنيـة، مثـل الدراسـات      . السنوات، أو عندما توجد مصادر متعددة أو إشكاليات تتصل بنوعية البيانات        
  .ري املراد تقديرهاالستقصائية أو السجالت اإلدارية، أو غريها من املصادر، لكنها تستند إىل املتغ

ويـستند الـرقم إىل     . تستنبط الوكالة الرقم عنـدما يكـون هنـاك افتقـار كامـل للبيانـات املتعلقـة بـاملتغري املـراد تقـديره                      . بيانات مستنبطة = م      
  . جمموعة من املتغريات املصاحبة، أي املتغريات األخرى اليت تتوفر بيانات بشأهنا وتتيح تفسري الظاهرة

إال أنـه ال يوجـد رقـم     . تصدر الوكالة هذا الرقم بانتظام ألغراض الرصد العاملي، استنادا إىل البيانات القطريـة            . ت الرصد العاملي  بيانا= ع      
معـدل الـسكان الـذين يقـل دخلـهم عـن دوالر       : مثال(مقابل على املستوى القطري، ألن هذا املؤشر خمصص ألغراض الرصد الدويل فقط  

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

  .بيانات التعهدات امللتزم هبا بشأن ختفيف عبء الديون جيري حتديثها كل سنة  )ب(  
  
  


