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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

        مؤشرات التنمية: بنود للعلم
  مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ــذا التق    ــة واألربعــني       أعــد ه ــا الثاني ــة اإلحــصائية يف دورهت ــى طلــب اللجن ــاء عل ــر بن ري

ا الفريـق   ـع هبـ  ـذي اضطلـ  ـة ال ـر األنشط ــز التقري ــويوج). اءـ ب - ، الفصل أوال  E/2011/24 انظر(
ــ ــعبة   ـــــن الوكـــاالت واخلبـاملـــشترك بيـ راء بـــشأن مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، وشـ

وضــع أدوات ) أ: (ادر عــن اللجنــة، هبــدف حتقيــق مــا يلــي اإلحــصاءات، وفقــا للتكليــف الــص
ة علـى الـصعيد القطـري؛       ـأللفيـ لرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة         ـــ دم احمل ـــ ة لتقييم التق  ــومنهجي

توفري التدريب واملساعدة التقنية إىل البلدان بشأن املؤشرات من أجـل رصـد األهـداف                و) ب(
ة تبــادل البيانـات اإلحـصائية والبيانــات الوصـفية املتعلقــة    أللفيـة وبــشأن معـايري مبـادر   لاإلمنائيـة  

تـسوية أوجـه االخـتالف بـني جمموعـات البيانـات            و) ج(أللفيـة؛   لمبؤشرات األهداف اإلمنائيـة     
  . أللفيـة لي اإلبالغ عن البيانات ورصد األهداف اإلمنائيـة       ـق ف ـن التنسي ـوحتسي الوطنية والدولية 
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ق ـــ حتقي وـد التقـدم احملـرز حنـ   ــــ دى توافر البيانات الالزمة لرص    كذلك تقييما مل   ويتضمن التقرير 
األهداف اإلمنائية لأللفية، ويبّين إعداد التقارير املرحلية الـسنوية عـن التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق                    

واللجنة مدعوة إىل التعليق على التقدم الذي أحرزه الفريق املـشترك           . األهداف اإلمنائية لأللفية  
  .ت واخلرباء بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية واجتاه عمله يف املستقبلبني الوكاال
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  مقدمة  -أوال   
يوجز هذا التقرير العمل الذي قـام بـه الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء بـشأن                       - ١

ــق           ــو حتقي ــدم احملــرز حن ــعبة اإلحــصاءات لرصــد التق ــة وش ــة لأللفي ــداف اإلمنائي مؤشــرات األه
ــد ــوطين        األه ــصعيدين ال ــى ال ــشأن الرصــد عل ــدان ب ــدريب للبل ــوفري الت ــة وت ــة لأللفي اف اإلمنائي
  .الوطين ودون

واضـــطلعت شـــعبة اإلحـــصاءات بأنـــشطة لالســـتجابة للطلبـــات الـــيت قدمتـــها اللجنـــة   - ٢
وضـع أدوات ومنهجيـة لتقيـيم التقـدم احملـرز علـى الـصعيد القطـري؛                 ) أ: (اإلحصائية من أجـل   

ت تدريبية على املؤشرات لرصد التقدم احملرز حنو رصد األهـداف اإلمنائيـة            إجراء مبادرا و) ب(
التوفيـق بـني البيانـات الوطنيـة والدوليـة          و) ج(لأللفية، مبا يف ذلك علـى الـصعيد دون الـوطين؛            

ي للرصـد واإلبـالغ؛   ــــ ق الوطنــن التنـسي  ــة وحتـسي  ـــ ة لأللفي ــرات األهداف اإلمنائي  ــأن مؤش ـــبش
 وتيسري استخدام تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصـفية املتعلقـة مبؤشـرات             تشجيعو) د(

األهداف اإلمنائية لأللفية باعتبارها أداة هامة لتحسني التنـسيق واإلبـالغ عـن األهـداف، مبـا يف        
  .ذلك توفري التدريب للبلدان اليت ترغب يف اعتماد الربنامج

الت واخلــرباء بــشأن مؤشــرات حتقيــق األهــداف  ويواصــل الفريــق املــشترك بــني الوكــا   - ٣
اإلمنائية لأللفيـة يف عملـه وتواصـل شـعبة اإلحـصاءات يف دورهـا كمنـسق للفريـق، االسترشـاد                   

 بــشأن تعزيــز القــدرات  ٢٠٠٦/٦باملبــادئ الــواردة يف قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي   
 التقـــارير بالنـــسبة جلميـــع حتـــسني التغطيـــة والـــشفافية وإعـــداد) أ: (اإلحـــصائية، مبـــا يف ذلـــك

ــة وتعزيزهــا، مــع      و) ب(املؤشــرات؛  ــدرة اإلحــصائية الوطني ــاء الق ــة يف بن دعــم اجلهــود الوطني
  . بيانات الرصدتشجيع البلدان على أن متتلك بالكامل

  
  وضع أدوات لتقييم التقدم احملرز على الصعيد القطري  -ثانيا   

تمــع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة   لطلبــات املقدمــة مــن اجمل االســتجابة لمــن أجــل   - ٤
ــة        ــق األهــداف اإلمنائي ــدان حنــو حتقي ــه البل للحــصول علــى معلومــات عــن التقــدم الــذي أحرزت

يف حتقيـق  الـذي أحرزتـه البلـدان    عـن التقـدم   صورة سـريعة  لأللفية، وضعت شعبة اإلحصاءات   
ــيم علــى املــستوى القطــري     ــة، وهــي أداة للتقي ــة لأللفي ــ. األهــداف اإلمنائي ــصور دم هــذه وتق ال

 بـشأن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة         ١٩٩٠نظرة عامة موجزة عن التقدم احملرز منـذ عـام           السريعة  
  . لأللفية على الصعيد القطري

ي إىل املعلومـات،    ـــ ع الدول ـــ ول اجملتم ـل وصـ  ــا إىل تـسهي   ــأساسهــذه الصــور   دف  ـوهت  - ٥
 عـدة    اليت تـصدر علـى املـستوى الـوطين يف          وال يقصد منها البتة أن حتل حمل املوجزات القطرية        
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وهتدف أيضا إىل إظهار ما يسهم به التقدم على الصعيد القطـري يف االجتاهـات العامليـة         . بلدان
احلاجـة  الـصور   وأخريا، تليب هـذه     . واإلقليمية بشأن التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       

علـى املـستوى     طريقة بسيطة لتقييم التقـدم احملـرز  إىلالوصول اليت أثارها الكثري من البلدان إىل  
  .الوطين وعرضه عندما ال يكون من السهل توفرها يف البلد

ه فيمـا يتعلـق     ـــرز واجتاهات ــدم احمل ــات التق ــد مستوي ــة بكل بل  ــاخلاصالصــورة  ر  ــوتظه  - ٦
قـارن أيـضا مـستوى التقـدم        وت.  غاية خمتـارة يف إطـار األهـداف اإلمنائيـة الثمانيـة لأللفيـة              ١٧بـ  

ستقى البيانات املـستخدمة يف اللمحـة مـن قاعـدة           وُت. القطري مبتوسط مستوى التقدم اإلقليمي    
، الـيت   )http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx(بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        

  . تقدمها الوكاالت املسؤولة إىل شعبة اإلحصاءات
حصاءات التحليل باستخدام منـهجيات وضـعت بالتعـاون مـع الفريـق             وجتري شعبة اإل    - ٧

ومنذ أن ُحدِّدت األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة كأهـداف عامليـة،            . املشترك بني الوكاالت واخلرباء   
، يف “خــارج املــسار الــصحيح/علــى املــسار الــصحيح”  عبــارةعــن اســتخدامالــصور ابتعــدت 

  .داف على املستويني اإلقليمي والعامليالتعبري عن التقدم احملرز حنو حتقيق األه
اخلاصــة جبميــع البلــدان واألقــاليم يف املنــاطق الناميــة والرســوم البيانيــة للتقــدم   والــصور   - ٨

ــة   متاحــة اإلقليمــي الــيت تــوجز أداء البلــدان يف املنطقــة    علــى املوقــع الــشبكي لألهــداف اإلمنائي
نيــة عــن املنهجيــة املــستخدمة يف التقيــيم  املــذكرات الفكمــا أن ). http://mdgs.un.org(لأللفيــة 
  .على املوقع الشبكي ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةمتاحة 

عن التقدم القطـري وجـود أوجـه تفـاوت بـني البيانـات              الصور السريعة   وقد يربز نشر      - ٩
الوطنيـــة والبيانـــات الدوليـــة، األمـــر الـــذي ميكـــن أن يعـــزى إىل التوقيـــت، أو االختالفـــات يف 

ــة    امل ــوافر بيانــات وطني ــدما ال تت ــة عن ــة، أو إىل اســتخدام التقــديرات الدولي وُيفتــرض أن . نهجي
يساعد حتـسني التنـسيق بـني البلـدان والوكـاالت الدوليـة، فـضال عـن إتاحـة البيانـات الوصـفية                       

  .للمؤشرات على نطاق واسع، على احلد من أوجه التفاوت
 الوكـاالت واخلـرباء أدوات ومنهجيـة        ووضع أيضا بعـض أعـضاء الفريـق املـشترك بـني             - ١٠

ــيم التقــدم احملــرز علــى الــصعيد القطــري   ــة   . لتقي ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني ووضــعت اللجن
ــد يف املنطقــة       ــا خاصــا بكــل بل . ومنطقــة البحــر الكــارييب علــى شــبكة اإلنترنــت مــوجزا قطري

اعيـة واالقتـصادية    واملوجز القطـري هـو رسـم توضـيحي للبيانـات واألرقـام واملؤشـرات االجتم               
. والبيئية اليت تظهر التقدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى املـستوى القطـري                     

وأصـدرت منظمـة   . وحيتوي املوجز أيضا على رسم بياين شبكي يظهر درجة االمتثال للغايـات   
ة السـتخدامها   مـوجزات قطريـة لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـ         ) اليونيـسيف (للطفولة  األمم املتحدة   
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داخليا يف رصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق الغايـات املتعلقـة باألطفـال والنـساء احملـددة يف إطـار                         
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

  
تعزيــز اســتخدام مبــادرة تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــفية    -ثالثا   

  فيما يتعلق مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء اهتماما متزايدا لكفالـة بلـوغ املـستويات       كرس    - ١١

املنــشودة مــن االتــساق والــشفافية يف اإلبــالغ عــن البيانــات والبيانــات الوصــفية وعرضــها بغيــة 
ــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات    . رصــدها علــى الــصعيد الــدويل  ــادرة تب وحــدد الفريــق مب

ات الوصـفية وحتـسني الـشفافية       ـــ تقنيا جيدا لتيسري تبادل البيانات والبيان     الوصفية بوصفها حال    
واســتمر الفريــق يف تعزيــز تنفيــذ معــايري املبــادرة املتعلقــة مبؤشــرات    . يف اإلبــالغ عــن البيانــات 

واإلبـالغ  األهداف اإلمنائية لأللفية من أجـل اإلبـالغ عنـها يف إطـار الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                    
  .حصائي الدويللنظام اإلعنها ل
ونظمت شعبة اإلحصاءات، بالتعاون مع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا         - ١٢

يوليــه / متــوز١٣ إىل ١٠ومــصرف التنميــة األفريقــي، حلقــة عمــل إقليميــة، يف عمــان، مــن        
ــة    ٢٠١١ ــة لأللفي ــادرة لرصــد األهــداف اإلمنائي ــشأن اســتخدام املب ــة العمــل   . ، ب ــرت حلق ووف

ليا على استخدام املبادرة من أجل تبادل البيانات والبيانـات الوصـفية املتعلقـة مبؤشـر                تدريبا عم 
األهداف اإلمنائية لأللفية، كما وفرت التـدريب علـى حتويـل قواعـد بيانـات األهـداف اإلمنائيـة                 

 إىل الــشكل اخلــاص DevInfoنظــام معلومــات التنميــة بــرامج لأللفيــة املوجــودة واملخزنــة علــى 
ــادرة  ــات  باملب وإضــافة إىل ذلــك، أوصــت حلقــة العمــل بوضــع    . مــن أجــل اإلبــالغ عــن البيان
م الوطنيــة ــــن النظـة الوطنيــة، وبيــــم اإلحــصائيـل النظــــــق داخــن التنــسيــات لتحــسيـــ استراتيجي

  .والنظم الدولية
وساعدت حلقة العمل املشاركني علـى فهـم فوائـد اسـتخدام املبـادرة يف اإلبـالغ عـن                     - ١٣
احلد من أوجه التبـاين     : ت والبيانات الوصفية على املستويني الوطين والدويل، مبا يف ذلك         البيانا

 والوفورات يف امليزانية؛ واحلد من عـبء اإلبـالغ؛ وحتـسني التنـسيق داخـل الـنظم                  ؛يف البيانات 
وأعربــت البلــدان عــن رغبتــها يف اعتمــاد معيــار عمليــات تبــادل البيانــات  . اإلحــصائية الوطنيــة

نــات الوصــفية املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، لكنــها طلبــت إىل شــعبة اإلحــصاءات  والبيا
ة ملكاتـــب ـي آســـيا تنظـــيم دورات تدريبيـــة إضافيــــة واالجتماعيـــة لغربـــــــواللجنـــة االقتـــصادي

وطُلــب إىل شــعبة . اإلحــصاءات الوطنيــة والــوزارات املعنيــة لتعزيــز املهــارات يف جمــال املبــادرة  
 على وجه اخلصوص، تنظيم حلقة عمل دوليـة ميكـن فيهـا للبلـدان األكثـر تقـدما              اإلحصاءات،

يف استخدام املبادرة يف عمليات تبادل البيانات والبيانـات الوصـفية املتعلقـة باألهـداف اإلمنائيـة                 



E/CN.3/2012/29
 

6 11-62551 
 

ودعـم الكـثري مـن البلـدان        .  الربنـامج  لأللفية، أن تتبادل خرباهتا مع الدول الـيت ختطـط العتمـاد           
 لـصاحل   DevInfoنظام معلومات التنمية    برنامج   استخدام واجهة بينية للمبادرة على       أيضا فكرة 

  .البلدان اليت ختزن بالفعل معلوماهتا عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف هذا النظام
وباســتخدام الــدروس املــستفادة مــن حلقــة العمــل، ســتكّيف شــعبة اإلحــصاءات مــواد   - ١٤

ات البلــدان الناميــة يف منــاطق أخــرى، وســتدمج هــذه املــواد يف التــدريب ملواءمتــها مــع احتياجــ
  .حلقات العمل املقبلة بشأن استخدام املبادرة لإلبالغ عن بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية

وقد خضع تعريف هيكل بيانات األهداف اإلمنائية لأللفيـة الـذي وضـعته فرقـة العمـل                   - ١٥
وأبـــرزت نتـــائج . ت خـــالل الـــسنوات القليلـــة املاضـــيةاملعنيـــة باملبـــادرة لعـــدد مـــن االختبـــارا 

االختبــارات وجــود أوجــه قــصور يف النــسخة األوىل مــن تعريــف هيكــل البيانــات، مــن قبيــل     
وأجرت شعبة اإلحـصاء    .  أخطاء وبضعة االزدواجية وعدم وجود تعريفات وتفسريات شاملة،     

غيـة معاجلـة أوجـه القـصور فيـه          تنقيحا كامال لتعريف هيكل بيانات األهداف اإلمنائية لأللفيـة ب         
وُعـرَِض التعريـف املـنقح هليكـل        .  من املبـادرة   ٢,١وحتسني أدائه الوظيفي، وترقيته إىل النسخة       

البيانات يف الدورة العشرين الجتماع الفريق املشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء، الـذي عقـد يف                  
الفريــق املــشترك بــني   بعــد التــشاور مــع أعــضاء    و. ٢٠١١أكتــوبر /مــانيال يف تــشرين األول 

الوكاالت واخلرباء وإدمـاج مـدخالهتم، سـيتاح هـذا التعريـف للجمهـور علـى املوقـع الـشبكي                    
  .ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ويعمل أيضا بعض أعضاء الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء حاليـا علـى التـرويج                  - ١٦
نشرهتا منظمة الصحة العامليـة دورات تدريبيـة علـى          فمثال، توفر أداة مفيدة     . الستخدام املبادرة 

ووضــع برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس . اإلنترنــت يف اجملــال الــصحي للمبــادرة
سـجال ملؤشـر هـذا الربنــامج،    ) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعــة املكتـسب    /نقـص املناعـة البـشرية   

 والعـودة إىل قاعـدة بيانـات هـذا الربنـامج            الذي يتيح إشعار املستخدمني عند إدخال تغـيريات،       
  .واالتصال هبا لالطالع على التحديثات

  
 حتسني رصد األهداف اإلمنائية لأللفية  - ارابع  

واصل فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت استعراضـه الحتياجـات البلـدان وتعريفـه                     - ١٧
ائية لأللفية وتنفيـذ الرصـد      ألولويات حتسني قدرات البلدان على وضع مؤشرات األهداف اإلمن        

، شـرع أعـضاء الفريـق يف تنفيـذ عـدد مـن األنـشطة مـن أجـل تعزيـز                      ٢٠١١ويف عـام    . الوطين
توفر البيانات املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة وحتـسني نوعيتـها، عـن طريـق حتـسني            

ات وعـن طريـق تـوفري       إمكانية الوصول إىل البيانات الوصفية واملبادئ التوجيهية لوضـع املؤشـر          
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حلقات العمل والربامج التدريبية الرامية إىل مساعدة البلدان يف تعزيز قـدراهتا اإلحـصائية علـى                
 .مية وحتليل هذه البيانات ونشرهاإنتاج بيانات لرصد التن

 طلــب البلــدان تــوفري التــدريب علــى املؤشــرات، معاجلــة شــعبة اإلحــصاءات وواصــلت  - ١٨
نات وحتسني نوعيتها على الصعيدين الوطين والدويل، ويف نفـس الوقـت            هبدف تعزيز توفر البيا   

  .من أجل فهم االختالفات بني جمموعيت البيانات الوطنية والدولية وتسوية تلك االختالفات
ــسادسة عــن مؤشــرات رصــد األهــداف          - ١٩ ــة ال ــة الدراســية اإلقليمي ــد احللق وخيطــط لعق

ديــسمرب / كــانون األول٢  و١يف مكــسيكو ســييت يــومي اإلمنائيــة لأللفيــة يف أمريكــا الالتينيــة، 
ويشارك يف تنظيم احللقة اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،            . ٢٠١١

واملعهــد الــوطين املكــسيكي لإلحــصاء واجلغرافيــا، وسيحــضره مــديرو مجيــع مكاتــب اإلحــصاء 
ــة املــسؤولة عــن   الوطنيــة يف املنطقــة، وممثلــو اهليئــات اإلقليميــة،    وخــرباء مــن الوكــاالت الدولي

مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك شـعبة اإلحـصاءات، والبنـك الـدويل، ومنظمـة                 
 .، ومنظمة الصحة العاملية)اليونيسيف(العمل الدولية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ويف إطــار اجلولــة الثانيــة مــن أنــشطة التــدريب علــى رصــد   - ٢٠
تــنظم شــعبة اإلحــصاءات أيــًضا بالتعــاون مــع اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط     

يونيـه  / حزيـران ٨ إىل ٤اهلادئ، حلقة عمل لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ ستعقد يف بانكوك مـن          
اف اإلمنائيــة وســتركز حلقــة العمــل علــى القــضايا املنهجيــة حلــساب مؤشــرات األهــد . ٢٠١٢
ــة ــات       . لأللفي ــة ووفي ــات األموم ــة بوفي ــى املؤشــرات املتعلق ــة العمــل عل ــز حلق وســيكون تركي

ــة  ومــن املتوقــع أن تــصدر خــالل حلقــة العمــل نــسخة   . األطفــال، ومؤشــرات الــصحة اإلجنابي
وسيحـضر حلقـة العمـل      . جديدة من الكتيب الذي يتناول مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة          

يون من املكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الصحة، وخـرباء مـن منظمـة الـصحة               طرممثلون قُ 
العاملية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان ومن شـعبة اإلحـصاءات وشـعبة الـسكان               

  .يف األمانة العامة
وقد وضعت شعبة اإلحصاءات قائمة لالتصال باخلرباء مـن الوكـاالت الـشريكة لكـل                 - ٢١

رات األهداف اإلمنائية لأللفية، وذلـك اسـتجابة لطلـب اللجنـة بتحديـد اخلـرباء                مؤشر من مؤش  
الـذين ميكنــهم تقــدمي املـساعدة يف حــل قــضايا حمـددة تتعلــق باألهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة عنــدما     

ويتوىل اخلرباء مـسؤولية تـصنيف البيانـات وتطـوير البيانـات            . تطلب البلدان مثل هذه املساعدة    
واخلرباء يف هذه اجملموعـة هـم أيـًضا الـذين           . ة باملؤشرات كل يف جمال مسؤوليته     الوصفية املتعلق 

يستجيبون عادة للطلبات اليت تتقدم هبا املنظمات القطرية واإلقليمية، من أجـل التـدريب وغـري            
 .أو الوكاالت الدولية/ذلك من أنشطة بناء القدرات اليت تنظمها اللجان اإلقليمية و
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امة هلذا العام كان املؤمتر الدويل الثاين إلحصائيات األهـداف اإلمنائيـة            أحد األنشطة اهل    - ٢٢
، والـذي اشـتركت يف تنظيمـه شـعبة          ٢٠١١أكتوبر  /لأللفية، املنعقد يف مانيال يف تشرين األول      

ر أكثـر مـن     ــــ ر املؤمت ــوحـض . ي الفلـبني  ـــ ي ف ــق اإلحصائ ــي للتنسي ــاءات واجمللس الوطن  ــاإلحص
وكانـت أهـداف هـذا املـؤمتر     . ملكاتب اإلحـصائية الوطنيـة والوكـاالت الدوليـة        ممثل من ا   ١٠٠
تبـــادل املعـــارف وأفـــضل املمارســـات يف مجـــع بيانـــات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة   )أ: (هـــي

وتصنيفها وحتليلها ونشرها، مبا يف ذلك الرصـد علـى املـستوى دون الـوطين وكيفيـة اسـتخدام                   
استعراض تنفيـذ التوصـيات الـيت جـرت املوافقـة عليهـا يف              و) ب(املؤشرات البديلة والتكميلية؛    

العديــد مــن املنتــديات الدوليــة املعنيــة بتحــسني تــوافر البيانــات عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة    
اسـتعراض التقـدم احملـرز حنـو األهـداف والغايـات اإلمنائيـة              و) ج(والرصد الفّعال للتقدم احملرز؛     
مناقــشة كيفيــة االســتخدام األمثــل و) د(مليــة واإلقليميــة والقطريــة؛ لأللفيــة علــى املــستويات العا

مناقـشة القـضايا والتحـديات      و) هــ (ملؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف وضـع الـسياسات؛            
 .٢٠١٥املتعلقة برصد األهداف اإلمنائية لأللفية بعد عام 

 : والتوصيات التاليةاتوقد خلص املؤمتر إىل االستنتاج  - ٢٣

عـل األهـداف اإلمنائيـة      جلأن يـدعم اجلهـود املبذولـة        : بالنسبة للمجتمع الدويل    )أ(  
ــة         ــن التنمي ــة م ــستويات خمتلف ــرف مب ــا لكــي تعت ــر طموًح ــة أكث ــتخدام   (لأللفي ــك اس ــا يف ذل مب

، وأن يتــصدى جلميــع القــضايا الــيت مل حتــسم بعــد يف  )مؤشــرات إضــافية أو بديلــة أو تكميليــة 
املعياريـة مـن أجـل تـصنيف مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                تطبيق التعاريف واملنهجيات    

عملية رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وأن يواصـل مـساعيه              عن   القطرية   يعزز املسؤولية وأن  
يف تعزيــز أدوات إدارة البيانــات وحتليلــها مثــل تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــفية   

)SDMX (رز ونظام معلومات التنمية      التقدم القطري احمل   وصور)DevInfo(     وأن يعزز اجلهـود ،
توفري املبـادئ التوجيهيـة والـدعم لتـوطني رصـد األهـداف اإلمنائيـة والتـصدي لنـواحي           لاملبذولة  

انعــدام املــساواة، وأن يقــيِّم التقــدم العــام الــذي حتقــق يف الــنظم اإلحــصائية حــول العــامل نتيجــة  
 لفية؛لعملية رصد األهداف اإلمنائية لأل

سِّن تـصنيف البيانـات الوصـفية يف        حتـ أن  : ة الوطنيـ  ةاإلحصائيلألنظمة  بالنسبة    )ب(  
  البلدان وإمكانية حصول املستخدمني عليها؛

التأكيد على أمهية تكثيف االتصاالت وحتسني التنسيق بني الوكاالت الدوليـة             )ج(  
  ؛املنظمات اإلقليمية ويف ما بينها/واألنظمة اإلحصائية الوطنية

عزيز النهوض بإحصائيات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى املـستويني            الدعوة لت   )د(  
 التقـدم احملـرز ولكـن أيـًضا السـتخدامها كأسـاس             رصـد الوطين والدويل، ليس فقـط مـن أجـل          

  . احلكومات واجملتمع الدويلتضعها للسياسات والربامج اليت 
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اإلحــصائية يف حتديــد غايــات كفالــة املــشاركة الكاملــة مــن جانــب األوســاط   )هـ(  
، مبــا يف ذلــك احملافظــة علــى اســتمرار  ٢٠١٥ومؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بعــد عــام  
 .املكاسب اليت حتققت يف بناء القدرات اإلحصائية

  
  تقييم توافر البيانات عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  - اخامس 

وبناء على طلب اللجنة برصـد مـدى تـوافر           ات قامت شعبة اإلحصاء   ٢٠٠٦منذ عام     - ٢٤
م هـذا التقيـيم الـسنوي    خِدواسـتُ . البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة       

. كمقياس غري مباشر لقـدرة البلـدان علـى إنتـاج البيانـات ملؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    
 قاعدة البيانـات، أن البيانـات املنتجـة علـى     تغطية البلدان يف دراسة  ولكن من املهم التذكر عند      

ام اإلحصائي الدويل، ويعـود ذلـك يف املقـام األول           ــى النظ ــا إل ــي ال تصل كله   ــد الوطن ــالصعي
ـــإل ــصـ ــديرات     ــى ق ــائج لتق ــات هــي نت ــات اإلبــالغ القائمــة، وألن بعــض البيان  وضــعتهاور آلي

  .الوكاالت الدولية
نــشطة الــيت نفــذهتا الوكــاالت الدوليــة واللجــان اإلقليميــة  األترتبــت نتــائج هامــة علــى   - ٢٥

وشركاء التنمية اآلخرون ملساعدة البلدان على تعزيز قدراهتا اإلحـصائية إلنتـاج وحتليـل ونـشر                
ــوطنيني       ــًضا علــى حتــسني احلــوار بــني اخلــرباء ال ــة وملــساعدهتا أي البيانــات املتعلقــة برصــد التنمي

ــدوليني ــاج   .وال ــدان  البيافقــد أصــبح إنت ــد مــع التوصــيات   متوافقــا نــات يف البل علــى حنــو متزاي
ري املتفق عليها دوليا، وقد طورت الوكاالت الدولية فهًمـا أفـضل ملـدى تـوافر البيانـات                  ــواملعاي

ع وتطبيـق املنهجيـة الالزمـة إلنتـاج         ــي وض ـــن ف ــراء الوطنيي ــي البلدان وكيفية العمل مع اخلب     ــف
  .املؤشرات وتقديرها

ــام          - ٢٦ ــت علــى نظ ــات يف البلــدان والتحــسينات الــيت أُدخل ــدم يف إنتــاج البيان وأدى التق
اإلبــالغ مــن البلــدان إىل النظــام اإلحــصائي الــدويل، وزيــادة إمكانيــات وصــول الوكــاالت إىل  
املصادر الوطنية القائمة وحتـسن فهمهـا، إىل زيـادة تـوافر البيانـات يف قاعـدة بيانـات األهـداف                     

  .ةاإلمنائية لأللفي
 أدناه مدى توافر البيانات الالزمة لتقييم االجتاهـات، مقيـسة بعـدد             ١ويعرض اجلدول     - ٢٧

ــل عــام     ــات قب ــديها بيان ــيت ل ــدان ال ــات واحــدة علــى األقــل   (٢٠٠٠البل يف قاعــدة ) نقطــة بيان
ومـن أجـل مقارنـة احلالـة الراهنـة          . )١(٢٠١١  و ٢٠٠٦  و ٢٠٠٣البيانات، وذلك يف األعوام     

__________ 
ــات         )١(   ــوافر البيانــات يف قاعــدة بيان ــيم مــدى ت ــة املــستخدمة يف تقي يقــدم املرفــق األول وصــفًا مــوجًزا للمنهجي

ئج الكاملـة للتحليـل علـى املوقـع الـشبكي للجنـة اإلحـصائية               وتتوفر النتـا  . مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية   
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2012.htmعلى الرابط 
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، مل ُتـــدرس إال جمموعـــة فرعيـــة مـــن سالســـل  ٢٠٠٣ت مـــع حالتـــها يف عـــام لقاعـــدة البيانـــا
املؤشرات، وتتضمن تلك اليت ظلت بدون تغيري على مر الـسنني مـن حيـث التعـاريف وطرائـق             

وقـد اسـتمر عـدد البلـدان الـيت تتـوافر بـشأهنا بيانـات تتعلـق بعـدد كـبري مـن سالسـل                          . اإلبالغ
وبصفة خاصة، ارتفع عـدد البلـدان الـيت لـديها بيانـات            . املؤشرات يف االرتفاع على مر السنني     

، مـن صـفر يف عـام        ٢٢  و ١٦عن االجتاهات املتعلقة بـسالسل مؤشـرات يتـراوح عـددها بـني              
يف الوقــت . ٢٠١١ يف عــام ١٠١، ووصــل عــددها إىل ٢٠٠٦ بلــًدا يف عــام ٨٤، إىل ٢٠٠٣

علقـة بـسالسل يتـراوح عـددها     نفسه، اخنفض عدد البلدان اليت لديها بيانات عن االجتاهـات املت  
  .٢٠١١بلدان فقط يف عام ١٠، إىل ٢٠٠٣ بلًدا يف عام ٤٧ من ٥ بني صفر و

االخنفاض الذي حدث يف توافر بيانـات بعـض سالسـل املؤشـرات يرجـع بـشكل عـام                     - ٢٨
إىل أخطاء أو مـشاكل تتعلـق بنوعيـة البيانـات حـددهتا الوكـاالت الدوليـة يف البيانـات الوطنيـة                      

 . البيانات املشكوك فيها من السالسلشطب وهي تؤدي إىل األصلية،
  

  ١اجلدول 
ــة    اعــدد  ــة لأللفي ــاليم املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائي  لبلــدان واألق

  )أ(، حبسب عدد سالسل املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بشأهناونسبتها املئوية
  

 واألقاليم البلدان
 ٢٠١١يوليه /يف متوز ٢٠٠٦يوليه /يف متوز ٢٠٠٣يوليه /يف متوز

عـــــــــدد سالســـــــــل 
املؤشرات الـيت ميكـن     

ــ راء حتليــــــــــل إجــــــــ
 النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية العدد )ب(لالجتاهات بشأهنا

 ٦ ١٠ ٩ ١٥ ٢٩ ٤٧  ٥- صفر
٨ ١٣ ١٣ ٢٢ ٤٠ ٦٦  ١٠- ٦ 

٢٤ ٣٩ ٢٦ ٤٢ ٣١ ٥٠  ١٥- ١١ 
 ٦٢ ١٠١ ٥٢ ٨٤ صفر صفر  ٢٢- ١٦
 ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣ اجملموع  

  
املعيار املستخدم لتحديد ما إذا كان باإلمكان إجراء حتليل لالجتاهات فيما يتعلق بسلسلة مؤشـرات                 )أ(  

بـل  معينة هو أن تتوافر لدى البلد بيانات تتعلق بسلسلة املؤشرات املعنية لنقطة واحـدة علـى األقـل ق                  
  .٢٠٠٠، ولنقطة واحدة بعد عام ٢٠٠٠عام 

وُيعـرض حـساب    . تشري إىل سالسل املؤشرات اليت جيري اإلبالغ عنها بالنسبة جلميع البلدان النامية             )ب(  
  .املؤشرات للبلدان املاحنة بشكل منفصل

    
ظهر حتسن أكرب يف توافر البيانات بوجه عام، بصرف النظر عن كـون نقـاط البيانـات                   - ٢٩
ا يف تعزيـز تـوافر البيانـات خـالل الـسنوات            ع، األمر الذي يعكس تسري    ٢٠٠٠ أو بعد عام     قبل
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نقطـتني زمنيـتني لـسالسل مؤشـرات        عـن    بلـًدا بيانـات      ١٢٢ يعرض   ٢٠١١ويف عام   . األخرية
ــها ، بعــــد أن كــــان ٢٢إىل  ١٦ مــــن ــام  ٤ عــــدد البلــــدان الــــيت تعرضــ  ٢٠٠٣فقــــط يف عــ

  ).٢ اجلدول(
  

  ٢اجلدول 
ــة   لبلــدان وا عــدد ــة لأللفي ــاليم املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائي  األق

 )أ(، حبسب عدد سالسل املؤشرات اليت هلا نقطتا بيانات على األقلونسبتها املئوية
  

 البلدان واألقاليم
 ٢٠١١يوليه /يف متوز ٢٠٠٦يوليه /يف متوز ٢٠٠٣يوليه /يف متوز

عـــــــــدد سالســـــــــل 
ــا   ــيت هلـ ــرات الـ املؤشـ
نقطتـــا بيانـــات علـــى 

 )ج(النسبة املئوية العدد  النسبة املئوية  العدد النسبة املئوية  العدد )ب(األقل

 ٦ ٩ ٦ ٩ ١٩ ٣١  ٥- صفر
٤ ٦ ١٢ ١٩ ٣٠ ٤٩  ١٠- ٦ 

١٦ ٢٦ ١٩ ٣١ ٤٨ ٧٩  ١٥- ١١ 
٧٥ ١٢٢ ٦٤ ١٠٤ ٢ ٤  ٢٢- ١٦ 
 ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣ اجملموع  

  
 يف هذا اجلدول إىل أي وقت من األوقات، بصرف النظر عما إذا         املدرجتانمنيتان  تشري النقطتان الز    )أ(  

  . أو بعده٢٠٠٠كان ذلك قبل عام 
وُيعـرض حـساب    . تشري إىل سالسل املؤشرات اليت جيري اإلبالغ عنها بالنسبة جلميع البلدان النامية             )ب(  

  .سالسل املؤشرات للبلدان املاحنة بشكل منفصل
  . بسبب تقريب النسب املئوية ألقرب عدد صحيح١٠٠ يساوي اجملموع ال  )ج(  

    
ميكن إجراء تقييم أكثر مشوالً للحالـة الراهنـة لتـوافر بيانـات جممـل سالسـل املؤشـرات              - ٣٠

ا كـامالً  ف أدنـاه وصـ  ٣ويعـرض اجلـدول   . على النحو الـوارد يف آخـر حتـديث لقاعـدة البيانـات         
، مبا يف ذلـك تلـك املتعلقـة       ٢٠١١يوليه  /ات حىت متوز  لسالسل البيانات الواردة يف قاعدة البيان     

مبجموعات حمددة مـن البلـدان، مثـل البلـدان الناميـة غـري الـساحلية، والـدول اجلزريـة الـصغرية                      
ونــسبتها لبلــدان واألقــاليم الـيت ُتــدرج يف الفئـة األخــرية   ا عـدد ومــن املهـم مالحظــة أن  . الناميـة 
قارنـة مـع نتـائج التقريـر الـسابق للجنـة اإلحـصائية              قـد اخنفـض بامل    ) ٥٥-٤١سالسل  ال(املئوية  

)E/CN.3/2010/15 .( ــي األ ــا يلـ ــباب وفيمـ ــسية لـــ سـ ــسبة لبـــ ) أ: (ذلكالرئيـ ــل ضبالنـ ع سالسـ
فالبيانـات الـيت تـدرج اآلن يف قاعـدة بيانـات            ) املؤشرات املتعلقـة أساًسـا بـالتوظيف      (املؤشرات  

جــرى و) ب(؛ وطنيــاات املبلــغ عنــها  هــي فقــط البيانــ٢٠١١األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة للعــام 
ــؤخر ــاج بعــض مؤشــرات إجنــاز األهــداف       ام ــستخدمة إلنت ــاريف امل ــهجيات والتع  حتــسني املن
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ــة، األمــر الــذي جعــل البيانــات الــيت جُ    ــة لأللفي ــة   اإلمنائي معــت يف املاضــي غــري صــاحلة للمقارن
  .وكميتها ونوعيتهاولكن يستمر التحسن بوجه عام يف تغطية البيانات . وأحدث ثغرة يف السلسلة

  
  ٣اجلدول 

ــة       ــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــة املدرجــة يف قاعــدة بيان ــاليم النامي ــدان واألق عــدد البل
لأللفية، حبسب عدد سالسل املؤشرات الـيت ميكـن إجـراء حتليـل لالجتاهـات بـشأهنا، حـىت                   

  )أ(٢٠١١يوليه /متوز
  قاليم الناميةسالسل املؤشرات اليت جرى اإلبالغ عنها لبلدان األ  -ألف   

  
 البلدان واألقاليم

 النسبة املئوية العدد عدد سالسل املؤشرات

 ٦ ٩  ١٠- صفر
١٠ ١٧  ٢٠- ١١ 
٢٨ ٤٦  ٣٠- ٢١ 
٣٤ ٥٥  ٤٠- ٣١ 
٢٢ ٣٦  ٥٥- ٤١ 

 ١٠٠ ١٦٣ اجملموع  
  

ــل لالجتاهــات يف       )أ(   ــا إذا كــان باإلمكــان إجــراء حتلي ــد م ــار املــستخدم لتحدي ــق بسلــس  املعي ــا يتعل لة م
مؤشرات معينة هو أن تتوافر لدى البلد بيانات تتعلق بسلسلة املؤشـرات املعنيـة لنقطـة واحـدة علـى              

  .٢٠٠٠، ولنقطة واحدة بعد عام ٢٠٠٠األقل قبل عام 
    

   بلدا ماحنا٢٣سلسلة املؤشرات املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من   -باء   
 بلــدا بــشأن سلــسلة املؤشــرات  ٢٣ملاحنــة وعــددها تتــوفر بيانــات عــن مجيــع البلــدان ا   
  :التالية

إمجــايل صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، حمــسوبا كنــسبة مئويــة مــن الــدخل      ١-٨  
  ٢٠١٠ إىل عام ١٩٩٠القومي اإلمجايل للماحنني، من عام 

صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، حمــسوبا كنــسبة مئويــة مــن الــدخل القــومي    ١-٨  
  ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٠ للماحنني، من عام اإلمجايل

نسبة جمموع املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، الثنائيـة واملخصـصة حبـسب القطـاع،                 ٢-٨  
املقدمة من املاحنني األعضاء يف جلنة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون                 
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ام والتنمية يف امليـدان االقتـصادي إىل اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية، مـن عـ                
  ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٦

ــة غــري املــشروطة املقدمــة مــن املــاحنني        ٣-٨   ــة الثنائي ــة الرمسي ــسبة املــساعدة اإلمنائي ن
األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                 

  ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٠االقتصادي، من عام 
ــة املخصـــ    ٩-٨   ــة الرمسيـ ــساعدة اإلمنائيـ ــدرات  نـــسبة املـ ــاء القـ ــساعدة يف بنـ صة للمـ

  ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠١التجارية، من عام 
 بلدا مـن بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                 ١٢تتوافر بيانات عن      

  :بشأن املؤشر التايل من سلسلة املؤشرات
  ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٩٠تقديرات الدعم الزراعي، من عام   ٨-٨  

  
   بلدا٣١املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية وعددها سلسلة املؤشرات   -جيم   

ــسلة            ــن سل ــايل م ــشأن املؤشــر الت ــساحلية ب ــة غــري ال ــدان النامي ــات عــن البل ــوفر بيان تت
  :املؤشرات
املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت تلقتــها البلــدان الناميــة غــري الــساحلية حمــسوبة     ٤-٨  

 بالنــسبة ٢٠٠٩ا، لغايــة عــام كنــسبة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل لكــل منــه
ـــ ــة عــام  ٢٩ ل ــدا، ولغاي ــة عــام   ٢٠٠٨ بل ــد واحــد، ولغاي ــسبة لبل  ٢٠٠٥ بالن

  بالنسبة لبلد واحد
  

   دولة٥١سلسلة املؤشرات املتصلة بالدول اجلزرية الصغرية النامية وعددها   -دال   
تـايل مـن   الدول اجلزرية الصغرية النامية بـشأن املؤشـر ال   دولة من    ٣١تتوفر بيانات عن      

  :سلسلة املؤشرات
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت تلقتـها الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة حمـسوبة                    ٥-٨  

 بالنــسبة ٢٠٠٩كنــسبة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل لكــل منــها، لغايــة عــام  
ـــ ــة عــام  ١٧ ل ــدا، ولغاي ـــ ٢٠٠٨ بل ــسبة ل ــة عــام  ١٣ بالن ــدا، ولغاي  ٢٠٠٥ بل

  بالنسبة لبلد واحد 
  .١٩٩٥مل تتلق جزر البهاما وسنغافورة املساعدة اإلمنائية الرمسية منذ عام : حظةمال  
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  بلدا  ٤٠سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون املؤهلة وعددها   -هاء   
 بلـدا بـشأن    ٤٠وعـددها   املؤهلـة   تتوفر بيانات عن مجيع البلدان الفقرية املثقلة بالديون           
  :سلسلة املؤشراتلتاليني من املؤشرين ا
بـشأن البلـدان الفقـرية املثقلـة        بلغـت نقطـيت القـرار واإلجنـاز         عدد البلـدان الـيت        ١٠-٨  

  ٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٠بالديون، من عام 
التعهد بتخفيف عبء الديون مبوجب املبادرة املتعلقـة بالبلـدان الفقـرية املثقلـة                ١١-٨  

تخفيف عبء الديون، اللتني ُتـستكمالن      بالديون واملبادرة املتعددة األطراف ل    
  ٢٠١١كل سنة لغاية عام 

  
ونتجت بعـض البيانـات عـن التقـديرات الـيت وضـعتها الوكـاالت الدوليـة لـسد بعـض                       - ٣١

ومــن أجــل إجــراء تقيــيم صــحيح للمــدى الــذي تعكــس فيــه    . الثغــرات املوجــودة يف البيانــات 
الفعليـة علـى إنتـاج البيانـات الالزمـة، فـإن       البيانات املوجودة يف قاعـدة البيانـات قـدرة البلـدان            

نظام الترميز باأللوان يف قاعدة البيانات اخلاصـة مبؤشـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يتـيح التمييـز               
  .بني البيانات اليت تنتجها البلدان والبيانات أو التقديرات املعدلة

املتعلقـــة بغالبيـــة البلـــدان  أدنـــاه طبيعـــة البيانـــات ٤ويـــبني التقيـــيم الـــوارد يف اجلـــدول   - ٣٢
يف فئة معينـة فيمـا يتعلـق بسلـسلة املؤشـرات احملـددة،              تعيني بلد   ول. املذكورة يف قاعدة البيانات   

وتـستند غالبيـة سلـسلة املؤشـرات إىل         . )٢(يف تلـك الفئـة    البيانـات   يتعني أن تكون غالبيـة نقـاط        
إال أنـــه ال يـــزال هنـــاك . بيانـــات تـــرد مـــن البلـــدان دون تعـــديل أو بـــأدىن قـــدر مـــن التعـــديل 

، وسلــسلة مؤشــرات  بياناهتــاغالبيــة نقــاطبتقيــيم سلــسلة مؤشــرات تقــوم الوكالــة الدوليــة  ١١
مــن خــالل منــوذج يــستند إىل مــتغريات غــري املــتغري الــذي  بياناهتــا واحــدة تــستمد معظــم نقــاط

فئـة وكـذلك   وترد يف املرفق الثاين قائمة كاملة بسلسلة املؤشرات يف إطـار كـل             . يقيسه املؤشر 
  .مدى توافر البيانات ذات الصلة

__________ 
تتـصل  “ البيانـات القطريـة   ”عنـدما يكـون لـدى البلـد بيانـات يف فئـة              : فئـة اسـتثنائية   “ البيانات القطرية ”فئة    )٢(  

فيمـا يتعلـق بتلـك السلـسلة احملـددة      “ البيانات القطرية” فئة بنقطة بيانات واحدة على األقل، فإهنا ُتصنف يف  
من املؤشرات، تبعا لألساس املنطقي القائل إن البلـد، يف تلـك احلالـة، لديـه القـدرة علـى إعـداد املؤشـر وفـق                          

 .املعايري الدولية
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  ٤اجلدول 
عدد سالسل مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ونسبتها املئوية حبـسب طبيعـة البيانـات               

يف غالبية البلدان املدرجة يف قاعدة البيانات اخلاصة مبؤشرات األهداف اإلمنائية           املتوفرة  
  ٢٠١١يوليه /لأللفية، يف متوز

  
  ؤشراتسلسلة امل  

  النسبة املئوية  العدد  )أ(طبيعة البيانات

      سلسلة املؤشرات املبلغ عنها بشأن بلدان املناطق النامية
  ٥٣  ٢٩  البيانات القطرية

  ٩  ٥  البيانات القطرية املعدلة
  ٢٤  ١٣  البيانات املقدرة

  ٢  ١  البيانات املستنبطة
  ٧  ٤  بيانات الرصد العاملية
  ٥  ٣  بيانات غري متوفرة

  ١٠٠  ٥٥  اجملموع  
       بلدا ماحنا٢٢سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من 

  ١٠٠  ٦  البيانات القطرية  
      البلدان النامية غري الساحلية  بلدا من ٣١بـ سلسلة املؤشرات املتصلة 

  ١٠٠  ١  البيانات القطرية  
      الدول اجلزرية الصغرية النامية   دولة من٥١بـ سلسلة املؤشرات املتصلة 

  ١٠٠  ١  البيانات القطرية  
      البلدان الفقرية املثقلة بالديون املؤهلة بلدا من ٤٠بـ سلسلة املؤشرات املتصلة 

  ١٠٠  ٣  بيانات الرصد العاملية  
  

  :فيما يلي تفسري لترميز طبيعة البيانات  )أ(  
مبا يف ذلك البيانات الـيت يعـدهلا        (لد املعين بإصداره ونشره     الذي يقوم الب  هو  الرقم  : البيانات القطرية     

  ).البلد تلبية للمعايري الدولية
الذي يقوم البلد بإصـداره وتقدميـه، ولكـن الوكالـة الدوليـة تقـوم             هو  الرقم  : البيانات القطرية املعدلة      

نيفات املتفق عليها دوليا    تثل للمعايري والتعاريف والتص   مي أي   -بتعديله ليكون قابال للمقارنة الدولية      
  ).الفئة العمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم، وما إىل ذلك(

الرقم الذي تقوم الوكالة الدوليـة بتقـديره، عنـدما ال تتـوفر بيانـات قطريـة                 : البيانات القطرية املُقدرة      
 مـسائل متـصلة   مقابلة لـسنة معينـة أو جملموعـة مـن الـسنوات؛ أو عنـدما توجـد مـصادر متعـددة، أو                     

وتــستند التقــديرات إىل البيانــات الوطنيــة، مــن قبيــل االستقــصاءات أو الــسجالت . بنوعيــة البيانــات
  .اإلدارية، أو مصادر أخرى ولكنها تتصل باملتغري نفسه املراد تقديره
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أي بيانات على اإلطالق عـن      يكون هناك   ال  الرقم الذي تستنبطه الوكالة عندما      : البيانات املُستنبطة     
 وهـي   - إىل جمموعـة مـن املـتغريات املـصاحبة        ويـستند منـوذج االسـتنباط       . املتغري الذي جيري تقديره   

  .املتغريات األخرى اليت تتوفر بيانات بشأهنا وميكنها تفسري الظاهرة
صـد علـى املـستوى      الوكالـة املعنيـة ألغـراض الر      مـن قبـل     بانتظـام   ُينـتج   الـرقم   : بيانات الرصد العاملية      

غري أنه ال ُيوجـد رقـم مقابـل لـه علـى املـستوى القطـري، ألن        . العاملي، استنادا إىل البيانات القطرية    
الـسكان الـذين يقـل دخلـهم عـن          : مثـال (املؤشر حمدد ألغراض الرصد علـى املـستوى الـدويل فقـط             

  ).دوالر واحد يف اليوم
  .ة أو مل يتم تقدميهاالبيانات غري معروفطبيعة : بيانات غري متوفرة    

  
ولكي تصدر البيانات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة يف الوقـت املناسـب، حـسنت          - ٣٣

ــة وبــذلت اجلهــود لتجميــع وإصــدار سلــسلة      ــنظم اإلحــصائية الوطني الوكــاالت اتــصاهلا مــع ال
ــة مــن جــوال      ــة املتعلقــة هبــذه األهــداف يف أقــرب وقــت ممكــن يف كــل جول ت البيانــات الدولي

 ال يزال هنـاك تـأخر       هغري أن .  أو ما بعده   ٢٠٠٠وتتوفر بيانات جلميع املؤشرات لعام      . اإلبالغ
مؤشــرات سالســل  ٨ملــدة ســنتني علــى األقــل بالنــسبة ملعظــم املؤشــرات، إذ ال يوجــد ســوى    

 ٢٠١١عــام عــن  وسلــسلة واحــد حتتــوي علــى بيانــات ٢٠١٠عــام عــن حتتــوي علــى بيانــات 
  ).٥اجلدول (
  

  ٥اجلدول 
حبــسب آخــر ســنة متاحــة يف قاعــدة البيانــات  سالســل املؤشــرات ونــسبتها املئويــة  عــدد     

  ٢٠١١يوليه /املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، يف متوز
  
  سلسلة املؤشرات  

  النسبة املئوية  العدد  آخر سنة متاحة

      سلسلة املؤشرات املبلغ عنها بشأن بلدان املناطق النامية
٢  ١  ٢٠٠٤-٢٠٠٠  
٢٤  ١٣  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  
١١  ٦  ٢٠٠٧  
١٥  ٨  ٢٠٠٨  
٣٣  ١٨  ٢٠٠٩  
١٥  ٨  ٢٠١٠  
٢  ١  ٢٠١١  

  ١٠٠  ٥٥  اجملموع  
       بلدا ماحنا٢٣سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من 

١٠٠  ٦  ٢٠٠٩  
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  سلسلة املؤشرات  
  النسبة املئوية  العدد  آخر سنة متاحة

      البلدان النامية غري الساحلية بلدا من ٣١بـ سلسلة املؤشرات املتصلة 
١٠٠  ١  ٢٠٠٩  

      الدول اجلزرية الصغرية النامية دولة من ٥١بـ سلسلة املؤشرات املتصلة 
١٠٠  ١  ٢٠٠٩  

      الفقرية املثقلة بالديون املؤهلةالبلدان  بلدا من ٤٠بـ سلسلة املؤشرات املتصلة 
١٠٠  ٣  ٢٠١١  

    
  ٢٠١١تقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام   -سادسا  

تقريــر عــن :  إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التقريــر الــسنوي املعنــون نــشرت  - ٣٤
ــام يف جنيـــف يف  الـــذي أعلـــن عنـــه  ، )٣(٢٠١١األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة لعـــام   األمـــني العـ

ويعرض التقرير التحليل واالجتاهات املرتبطة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة اسـتنادا             . هيولي/متوز ٧
املقدمـة  اإلمنائيـة لأللفيـة   ألهـداف  ليمية ودون اإلقليمية بشأن املؤشرات الرمسية إىل األرقام اإلقل  

التحليـل والبيانـات املعروضـة يف التقريـر كمـدخالت           أيـضا   واستخدم  . من الوكاالت الشريكة  
: التعجيــل بالتقــدم حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةعــن يف التقريــر الــسنوي لألمــني العــام 

 النمــو املــستمر والــشامل والقــضايا املتعلقــة بالنــهوض خبطــة األمــم املتحــدة  خيــارات مــن أجــل
، الـذي   )A/66/1(املنظمـة   أعمـال   ويف تقريـره عـن      ) A/66/126 (٢٠١٥للتنمية إىل ما بعد عام      

. حيتوي على مرفق إحصائي جبميع األرقام الرمسية املتعلقة مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة               
  . ليقدما إىل الدورة السادسة والستني للجمعية العامةنيوصدر كال التقرير

: األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   ”أيـضا  وأصدرت إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة       - ٣٥
ــام   ــدم لع ــاطق     “٢٠١١خريطــة التق ــا للمن ــاأللوان تعــرض تقييم ــز ب ، وهــي خريطــة ذات ترمي

خـارج املـسار الـصحيح يف حتقيـق         /لـصحيح اإلقليمية واملناطق دون اإلقليمية الـيت علـى املـسار ا          
  .٢٠١١األهداف اإلمنائية لأللفية لعام تقرير األهداف، إىل جانب إصدارها 

وتواصل شعبة اإلحصاءات أيـضا تعهـد وحتـسني املوقـع الـشبكي للفريـق املـشترك بـني            - ٣٦
الوكـــــــاالت واخلـــــــرباء وقاعـــــــدة بياناتـــــــه املخصـــــــصْين لألهـــــــداف اإلمنائيـــــــة لأللفيـــــــة 

)http://mdgs.un.org .(ــشرين األول ــوبر /ويف تـ ــصاءات،   ٢٠١١أكتـ ــعبة اإلحـ ــدرت شـ ، أصـ
معلومــات األهــداف برنــامج ، DevInfoبــدعم مــن اليونيــسيف وفريــق نظــام معلومــات التنميــة 

  .DevInfoنظام معلومات التنمية عن برنامج  نسخة معدلة و، وه٢٠١١لأللفية لعام 
__________ 

  .E.11.I.10منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  
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  االستنتاجات وسبل املضي قدما  - سابعا  
قــد ترغــب اللجنــة يف اإلحاطــة علمــا بالعمــل الــذي قــام بــه الفريــق املــشترك بــني      - ٣٧

 يف تنفيذ الطلبـات املقدمـة مـن         ٢٠١١الوكاالت واخلرباء وشعبة اإلحصاءات خالل عام       
اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعني بشأن حتسني البيانات واملؤشرات بغيـة رصـد         

  .ةاألهداف اإلمنائية لأللفي
ــد  - ٣٨ ــة       وقـ ــة للمرحلـ ــاخلطوات املقترحـ ــا بـ ــة علمـ ــضا يف اإلحاطـ ــة أيـ ــب اللجنـ ترغـ

  :وهي القادمة
ــتقين علــى    )أ(   املتعلقــة بالتقــدم القطــري،  الــصور الــسريعة مواصــلة العمــل ال

وذلك بالتشاور املـستمر مـع خـرباء مـن الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة وإتاحـة املنهجيـة علـى                      
  ب يف تطبيقها؛نطاق واسع للبلدان اليت ترغ

مواصلة توفري التدريب للبلـدان علـى إنتـاج البيانـات واملؤشـرات املتعلقـة             )ب(  
  باألهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى دون الوطين؛

ــة        )ج(   ــات الدولي ــة والبيان ــات الوطني ــني البيان ــق ب ــى التوفي مواصــلة العمــل عل
   البلدان؛وحتسني التنسيق يف رصد األهداف اإلمنائية لأللفية يف

التعريـف احملـدث هليكـل بيانـات مبـادرة تبـادل البيانـات اإلحـصائية                إتاحة    )د(  
للـنظم  علـى نطـاق واسـع    والبيانات الوصفية املتعلـق مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

اإلحصائية الوطنية ومواصلة تقدمي املساعدة التقنية والتدريب الـتقين للبلـدان الـيت ترغـب          
ايري املبادرة بشأن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية من أجل تبادل البيانات      يف اعتماد مع  

تقـــدمي تقـــارير إىل النظـــام  لاألنظمـــة اإلحـــصائية الوطنيـــة و يف إطـــار والبيانـــات الوصـــفية 
  .اإلحصائي الدويل
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  املرفق األول
  تقييم توافر البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية    

ــا جمموعــه    - ١ ــات   ٦٦مت إدراج م ــوفر البيان ــل ت ــسلة مؤشــرات يف حتلي انظــر القائمــة  ( سل
 ٢٠٠٣بـني عـامي     (وفيما يتصل بتقييم التقدم احملرز يف توفر البيانات خالل فترة زمنية            ). ألف
وتكمن ميـزة التركيـز     .  سلسلة رئيسية  ٢٢، أجري حتليل جملموعة فرعية مكونة من        )٢٠١١و  

 مـن املؤشـرات يف أنـه يتـيح إجـراء التقيـيم لفتـرة زمنيـة أطـول، ممـا يعطـي                       على جمموعة صـغرية   
. فكرة أوضح عن كيفيـة تطـور إنتـاج البيانـات منـذ البـدء يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                     

ــه اســتكمال قاعــدة بيانــات      ــوافرة يف الوقــت الــذي يــتم في ويــستند التحليــل إىل املعلومــات املت
  .يوليه من كل عام/، أي يف متوزاألهداف اإلمنائية لأللفية

ـــ    - ٢  سلــسلة مؤشــرات ميكــن اســتخدامها بالنــسبة  ٥٥ هنــاك ٦٦ومــن بــني الــسالسل ال
 بلــدا، بينمــا تنطبــق ١٦٣جلميــع البلــدان الناميــة املدرجــة يف قاعــدة البيانــات الــيت يبلــغ عــددها 

  :السالسل املتبقية على جمموعات حمددة من البلدان وفقا ملا يلي
 األعـضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة          ٢٣السل ختص البلدان املاحنة الـ      ست س   )أ(  

  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
  ؛٣١سلسلة واحدة ختص البلدان النامية غري الساحلية الـ   )ب(  
  ؛٥١سلسلة واحدة ختص الدول اجلزرية الصغرية النامية الـ   )ج(  
  .٤٠ص املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون الـ ثالث سالسل خت  )د(  

أمــا سالســل املؤشــرات الــست املتبقيــة فلــم تــدرج نظــرا لعــدم اإلبــالغ عــن البيانــات      - ٣
، أو ألن اإلبـالغ     ) سالسـل  ٤(، أو ألن املؤشرات تـشري إىل مـستوى جتميعـي            )سلسلة واحدة (

  ).سلسلة واحدة (٢٠١٠بدأ يف عام 
  : أدناه يوضح اخلطوات املتخذة ملعاجلة املعلوماتالشكل  - ٤
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٢٠١١يوليه /قاعدة بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية يف متوز

 جمموعات سالسل املؤشرات

 سالسل ٦
 تدرج  مل

 سلسلة ٥٥
)ان البلد  مجيع(

   سالسل٣
املبادرة املتعلقة(

بالبلدان الفقرية 
)املثقلة بالديون

   سلسلة١
الدول اجلزرية (

)الصغرية النامية

   سلسلة١
البلدان النامية (

)غري الساحلية

   سالسل٦
جلنة املساعدة (

اإلمنائية التابعة 
ملنظمة التنمية 
والتعاون يف امليدان

 )االقتصادي

قاعدة بيانات األهداف
  اإلمنائية لأللفية

  
٢٠٠٣  
  
  
  

       ٢٠٠٦ 

  مؤشرا٢٢

حتليل توافر املعلومات بالنسبة مت أيضا 
 ٢٠٠٣لألعوام ) أ (١٦٣امية الـ للبلدان الن

، جملموعة فرعية من ٢٠١١ و ٢٠٠٦ و
 للتجمعات اإلقليمية) ب(سلسلة؛ و  ٢٢

مت جتميع سالسل املؤشرات 
لكي يتسىن حتليل توفري 

املعلومات يف املؤشرات اليت 
 هاتنطبق على بلدان بعين

أجريت استفسارات خمتلفة يف 
قاعدة بيانات األهداف 

اإلمنائية لأللفية بغية احلصول 
على معلومات عن البيانات 

 املوجودة

االستفسارات املوجهة إىل قاعدة 
 بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية

أصدرت مخسة جداول رئيسية
تتضمن معلومات عن توافر 

 البيانات

  انالبلد
  

  أفغانستان
  اجلزائر

.  

.  
    

 زمبابوي

 :نقاط البيانات املتوافرة
  اجملموع• 
  ٢٠٠٠قبل عام • 
  ٢٠٠٠بعد عام • 
  آخر سنة• 
 طبيعة نقاط البيانات• 

  ١,١     ١,٢    ١,٣      ...     ٨,١٦ 

سالسل مؤشرات 
تتضمن نقطة بيانات 
 واحدة على األقل

سالسل مؤشرات
تتضمن نقطيت بيانات 

 على األقل

آخر سنة تتوفر بشأهنا
سل مؤشرات سال

 حسب البلد

طبيعة سالسل
املؤشرات حسب 

 البلد

سالسل مؤشرات تتضمن نقطة
بيانات واحدة على األقل قبل عام 

 ونقطة بيانات واحدة على ٢٠٠٠
 ٢٠٠٠األقل بعد عام 
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  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املدرجة يف حتليل توافر البيانات: القائمة ألف    
  :سالسل املؤشرات املبلغ عنها بالنسبة لبلدان املناطق النامية    

  م الشرائية عن دوالر واحد يف اليومنسبة السكان الذين تقل قدرهت  ١-١  
  نسبة فجوة الفقر  ٢-١  
  حصة أفقر مخسة من السكان يف االستهالك الوطين  ٣-١  
  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل  ٤-١  
  نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان  ٥-١  
   واحد يف اليومنسبة السكان العاملني الذين تقل قدرهتم الشرائية عن دوالر  ٦-١  
نسبة العاملني حلساهبم اخلاص والعاملني من أفراد األسرة املسامهني يف نفقاهتـا              ٧-١  

  إىل جمموع العاملني
  )أ(نسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن اخلامسة  ٨-١  

  كان الذين يقل استهالكهم للطاقة الغذائية عن احلد األدىننسبة الس  ٩-١  
  )أ(صايف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي  ١-٢  
نسبة التالميذ الـذين يبـدؤون الدراسـة يف الـصف األول ويـصلون إىل الـصف                   ٢-٢  

  )أ(األخري من التعليم االبتدائي

 الـذين تتـراوح أعمـارهم       معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الرجـال والنـساء          ٣-٢  
  )أ( سنة٢٤ و ١٥بني 

  نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  ١-٣  
   )أ(مؤشر املساواة بني اجلنسني يف االلتحاق باملرحلة االبتدائية    
  )أ(مؤشر املساواة بني اجلنسني يف االلتحاق باملرحلة الثانوية    
  )أ( اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم العايلمؤشر املساواة بني    
  )أ(حصة النساء يف العمل بأجر يف القطاع غري الزراعي  ٢-٣  

 
  

 .٢٠١١، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣السالسل املدرجة يف حتليل توافر البيانات لألعوام   )أ(  
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  )أ(نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣  
  معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  ١-٤  
  معدل وفيات الرضع  ٢-٤  
  نة واحدة احملصنني ضد احلصبةنسبة األطفال البالغني من العمر س  ٣-٤  
  نسبة الوفيات النفاسية  ١-٥  
  نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف أخصائيني صحيني مهرة  ٢-٥  
  )أ(معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥  
  معدل الوالدات لدى املراهقات  ٤-٥  
 زيـارة واحـدة علـى األقـل    (مدى التغطيـة بالرعايـة يف مرحلـة مـا قبـل الـوالدة             ٥-٥  

  )وأربع زيارات على األقل
  مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة، زيارة واحدة على األقل    
  مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة، أربع زيارات على األقل    
  االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥  
ــشرية     ١-٦   ــريوس نقــص املناعــة الب ــشار ف ــة  معــدل انت ــسكان يف الفئ  يف صــفوف ال

  )أ( سنة٢٤-١٥العمرية 
  استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة  ٢-٦  
استخدام الرفال يف آخر مجاع عـايل اخلطـورة لـدى الرجـال يف الفئـة العمريـة                      

   سنة٢٤-١٥
استخدام الرفال يف آخـر مجـاع عـايل اخلطـورة لـدى النـساء يف الفئـة العمريـة                        

   سنة٢٤-١٥
ة استخدام الرفال إىل االستخدام الكلي لوسائل منـع احلمـل لـدى النـساء               نسب    

  )أ( سنة٤٩-١٥املتزوجات حاليا يف الفئة العمرية 
 سـنة ممـن لـديهم معرفـة     ٢٤ و ١٥نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بـني         ٣-٦  

  اإليدز/شاملة صحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية
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نة الذين لـديهم معرفـة شـاملة صـحيحة عـن             س ٢٤ و   ١٥الرجال بني عمري        
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

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

 ١٠نسبة انتظام اليتامى يف املدارس إىل غري اليتامى ممن تتراوح أعمارهم بـني                ٤-٦  
   سنة١٤ و

نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مراحــل   ٥-٦  
  متقدمة وبإمكاهنم احلصول على العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة

ــامون حتــت ناموســيات معاجلــة         ٧-٦   ــذين ين ــسة ال ــال دون ســن اخلام ــسبة األطف ن
  مببيدات حشرية

ى ويعـاجلون بأدويـة مالئمـة       نسبة األطفال دون سـن اخلامـسة املـصابني بـاحلم            ٨-٦  
  مضادة للمالريا

  معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  ٩-٦  
   ألف نسمة١٠٠معدالت اإلصابة بالسل لكل     
  )أ( ألف نسمة١٠٠معدالت انتشار السل لكل     
  )أ( ألف نسمة١٠٠معدالت الوفيات النامجة عن السل لكل     
ــها يف إطــار دورة  نــسبة حــاالت مــرض الــسل الــ    ١٠-٦   ــشافها والــشفاء من يت مت اكت

  عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة
  )أ(معدالت اكتشاف السل يف إطار دورة عالجية خاضعة للمراقبة املباشرة    
  )أ(معدالت جناح عالج السل يف إطار دورة عالجية خاضعة للمراقبة املباشرة    
  تنسبة مساحة األراضي املغطاة بالغابا  ١-٧  
ــات        ٢-٧   ــرد مــن االنبعاث ــصيب الف ــون، اجملمــوع، ون ــاين أكــسيد الكرب ــات ث انبعاث

  )أ(واالنبعاثات لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل
  استهالك املواد املستنفدة لألوزون  ٣-٧  
  استهالك مجيع املواد املستنفدة لألوزون بالطن املتري لطاقة استنفاد األوزون    
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ــالطن املتــري   اســتهالك مركبــات الكل     وروفلوروكربــون املــستنفدة لــألوزون ب
  )أ(لطاقة استنفاد األوزون

  نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة  ٥-٧  
  نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧  
  )أ(نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا حمسنا ملياه الشرب  ٨-٧  
  )أ(صحي حمسنةنسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صرف   ٩-٧  
  نسبة سكان احلضر املقيمني يف أحياء فقرية  ١٠-٧  
  تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع واخلدمات  ١٢-٨  
  )أ( نسمة١٠٠عدد خطوط اهلاتف لكل   ١٤-٨  
  عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف احملمول لكل مائة نسمة  ١٥-٨  
  )أ(مةعدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة نس  ١٦-٨  

  

  ٢٣سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة الـ     
صايف وجمموع املساعدة الرمسية والنسبة املئوية ملا يقـدم منـها إىل أقـل البلـدان                  ١-٨  

منــوا مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة املــساعدة  
  لتابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلمنائية ا

صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة كنــسبة مئويــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل      
ــاون         ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــساعدة اإلمنائي ــة امل ــضاء يف جلن ــة األع ــدان املاحن للبل

  والتنمية يف امليدان االقتصادي
مسية املقدمة إىل أقل البلـدان منـوا كنـسبة مئويـة مـن              صايف املساعدة اإلمنائية الر       

الــدخل القــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة   
  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

نسبة املساعدة اإلمنائية الثنائية الكلية املخصـصة لقطاعـات بعينـها املقدمـة مـن                 ٢-٨  
ــاون        ال ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــساعدة اإلمنائي ــة امل ــضاء يف جلن ــة األع ــدان املاحن بل

التعلــيم األساســي (والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي إىل اخلــدمات االجتماعيــة  
  )والرعاية الصحية األولية والتغذية واملياه املأمونة والصرف الصحي
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املشروطة املقدمة من البلـدان املاحنـة       نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري         ٣-٨  
األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                 

  االقتصادي
تقديرات الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي             ٨-٨  

  كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل
  دة اإلمنائية الرمسية املقدمة للمساعدة يف بناء القدرات التجاريةنسبة املساع  ٩-٨  

  
  ٣١سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ     

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان النامية غري الساحلية كنسبة مئوية   ٤-٨  
  من دخلها القومي اإلمجايل

  
  ٥١تصلة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ سلسلة املؤشرات امل    

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها الدول الصغرية اجلزرية النامية كنـسبة مـن        ٥-٨  
  دخلها القومي اإلمجايل

  
 املؤهلــة مــن بــني البلــدان  ٤٠سلــسلة املؤشــرات املتــصلة باملبــادرة املتعلقــة بالبلــدان الـــ      

  الفقرية املثقلة بالديون
العــدد الكلــي للبلــدان الــيت وصــلت إىل مرحلــة اختــاذ القــرار يف إطــار مبــادرة     ١٠-٨  

الديون للبلدان الفقرية املثقلة بالـديون وعـدد البلـدان الـيت وصـلت إىل مرحلـة          
  )تراكمي(اإلجناز يف إطار نفس املبادرة 

لفقـرية  مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار مبـادرة الـديون للبلـدان ا                ١١-٨  
  املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار مبـادرة الـديون للبلـدان الفقـرية                    
  املثقلة بالديون، تراكمي

مقــدار ختفيــف عــبء الــديون الــذي أجنــز بالكامــل يف إطــار املبــادرة املتعــددة       
  ديون، تراكمياألطراف لتخفيف عبء ال
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  سالسل املؤشرات غري املدرجة يف حتليل توافر البيانات: القائمة باء    
  سلسلة املؤشرات اليت تتضمن بيانات مبلغ عنها على الصعيد اإلقليمي أو العاملي فقط    

  نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنة  ٤-٧  
  راضنسبة األنواع املهددة باالنق  ٧-٧  
حــسب القيمــة وباســتثناء   (نــسبة الــواردات الكليــة للبلــدان املتقدمــة النمــو        ٦-٨  

  من البلدان النامية وأقل البلدان منوا، املعفاة من الرسوم اجلمركية) األسلحة
متوســـط التعريفـــات اجلمركيـــة الـــيت تفرضـــها البلـــدان املتقدمـــة النمـــو علـــى   ٧-٨  

  ت الواردة من البلدان الناميةاملنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسا
  

  ٢٠١٠سلسلة املؤشرات اليت بدأ اإلبالغ عنها يف عام     
  معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات املرتبطة هبا  ٦-٦  

  
  سلسلة املؤشرات اليت مل يبلغ عن بيانات بشأهنا    

نسبة السكان الذين بإمكاهنم احلصول على األدوية األساسية بتكلفة ميـسورة          ١٣-٨  
  على أساس مستدام
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  املرفق الثاين
مــدى تــوافر البيانــات يف قاعــدة بيانــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حــسنب طــاق التغطيــة القطريــة     

  وطبيعة البيانات
  

  
بلدان لديها نقطة بيانات
   واحدة على األقل

بلدان لديها نقطتا 
 بيانات على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
عام واحدة على األقل قبل 

 ونقطة بيانات ٢٠٠٠
   ٢٠٠٠واحدة بعد عام 

  العدد  )أ(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
النــــــــسبة 
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــ
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــــ
  املئوية

طبيعـــــــــــــة
 )أ(البيانات

          سلسلة املؤشرات املبلغ عنها للمناطق النامية
          بيانات قطرية= ج 
  ق ١٩ ٣١ ٣٥ ٥٧ ٤٨ ٧٨  و الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل معدل من١-٤
  ق ٤٦ ٧٥ ٦١ ٩٩ ٨٣ ١٣٥   نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان ١-٥
نسبة السكان العاملني الذين يعيشون على أقل من دوالر واحـد             ٦-١

  ق ١ ٢ ٣٠ ٤٩ ٤٥ ٧٣  )القوة الشرائية(يف اليوم 
اص والعــاملني مــن أفــراد األســرة    نــسبة العــاملني حلــساهبم اخلــ     ١-٧

  ق ٣١ ٥٠ ٦٦ ١٠٨ ٧١ ١١٦  املسامهني يف نفقاهتا إىل جمموع العاملني
  ق ٤٨ ٧٩ ٩٤ ١٥٤ ٩٥ ١٥٥  نسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن اخلامسة  ٨-١
  ق ٥٨ ٩٤ ٧٣ ١١٩ ٧٧ ١٢٥  صايف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي  ١-٢
يبدؤون الدراسة يف الـصف األول ويـصلون        نسبة التالميذ الذين      ٢-٢

  ق ٤٧ ٧٧ ٦٦ ١٠٧ ٧٢ ١١٨  إىل الصف األخري من التعليم االبتدائي
ــذين        ٣-٢ ــساء ال ــدى الرجــال والن ــة ل ــالقراءة والكتاب ــام ب ــدل اإلمل مع

  ق ١٢ ١٩ ٧١ ١١٥ ٨٠ ١٣٠   سنة٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بني 
        بتدائي والثانوي والعايلنسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم اال  ١-٣

  ق ٧٩ ١٢٩ ٨٦ ١٤٠ ٨٨ ١٤٣  مؤشر املساواة بني اجلنسني يف االلتحاق باملرحلة االبتدائية    
  ق ٧٤ ١٢١ ٨٢ ١٣٤ ٨٥ ١٣٩  مؤشر املساواة بني اجلنسني يف االلتحاق باملرحلة الثانوية    
  ق ٤٨ ٧٨ ٦٦ ١٠٧ ٧٧ ١٢٦  مؤشر املساواة بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم العايل    
  ق ٥٠ ٨١ ٥٠ ٨١ ٦٧ ١٠٩  حصة النساء يف الوظائف بأجر يف القطاع غري الزراعي  ٢-٣
  ق ٧٧ ١٢٥ ٨٢ ١٣٤ ٨٣ ١٣٥  نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣
  ق ٥٣ ٨٧ ٥٢ ٨٥ ٧٢ ١١٨  معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥
  ق ٨٩ ١٤٥ ٩٩ ١٦٢ ٩٩ ١٦٢  ملراهقاتمعدل الوالدات لدى ا  ٤-٥
  ق ٣٢ ٥٢ ٣٤ ٥٥ ٦٣ ١٠٢  االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥
          استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة  ٢-٦

استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطـورة لـدى الرجـال بـني                  
  ق ٧ ١١ ٦٢ ١٠١ ٦٥ ١٠٦   سنة، النسبة املئوية٢٤ و ١٥عمري 
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بلدان لديها نقطة بيانات
   واحدة على األقل

بلدان لديها نقطتا 
 بيانات على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
عام واحدة على األقل قبل 

 ونقطة بيانات ٢٠٠٠
   ٢٠٠٠واحدة بعد عام 

  العدد  )أ(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
النــــــــسبة 
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــ
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــــ
  املئوية

طبيعـــــــــــــة
 )أ(البيانات

استخدام الرفال يف آخر مجـاع عـايل اخلطـورة لـدى النـساء بـني                    
  ق ٨ ١٣ ٩٦ ١٥٦ ٩٦ ١٥٦   سنة، النسبة املئوية٢٤ و ١٥عمري 

نسبة اسـتخدام الرفـال إىل االسـتخدام الكلـي لوسـائل منـع احلمـل                 
 و ١٥لدى النساء املتزوجات حاليا اللوايت تتـراوح أعمـارهن بـني      

  ق ٥٠ ٨١ ٩٦ ١٥٧ ٩٧ ١٥٨   سنة٤٩
ــارهم بـــني     ٣-٦ ــراوح أعمـ ــذين تتـ ــنة ٢٤ و ١٥نـــسبة الـــسكان الـ  سـ

ــة        ــص املناعـ ــريوس نقـ ــن فـ ــحيحة عـ ــاملة صـ ــة شـ ــديهم معرفـ ولـ
  ق        اإليدز/البشرية

 سـنة الـذين لـديهم معرفـة شـاملة           ٢٤ و   ١٥الرجال بني عمري        
  ق ١ ٢ ٩٠ ١٤٧ ٩٧ ١٥٨  اإليدز، النسبة املئوية/صحيحة عن الفريوس

 سنة الالئي لديهن معرفـة شـاملة عـن          ٢٤ و   ١٥نساء بني عمري    ال  
  ق ١ ٢ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣  اإليدز، النسبة املئوية/الفريوس

ــراوح       ٤-٦ ــامى ممــن تت ــامى يف املــدارس إىل غــري اليت ــسبة انتظــام اليت ن
  ق ١٥ ٢٥ ١٠ ١٧ ٣١ ٥٠   سنة١٤ و ١٠أعمارهم بني 

مون حتـت ناموسـيات   نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين ينـا      ٧-٦
  ق ١ ٢ ١٧ ٢٧ ٢٨ ٤٦  معاجلة مببيدات حشرية

نــسبة األطفــال دون ســن اخلامــسة املــصابني بــاحلمى ويعــاجلون     ٨-٦
  ق ٢ ٤ ١٨ ٢٩ ٣٣ ٥٣  بأدوية مالئمة مضادة للمالريا

 الـسل الـيت مت اكتـشافها والـشفاء منـها يف            ىنسبة حـاالت مرضـ     ١٠-٦
  ق        بة املباشرةإطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراق

معدالت جناح عالج مرض السل يف إطار دورة عالجية قـصرية               
  ق ٨٨ ١٤٤ ٩٤ ١٥٣ ٩٤ ١٥٤  خاضعة للمراقبة املباشرة

  ق ٩٨ ١٦٠ ٩٩ ١٦١ ٩٩ ١٦١  نسبة مساحات األراضي املغطاة بالغابات  ١-٧
  ق         استهالك املواد املستنفدة لألوزون٣-٧

املــستنفدة لــألوزون بــالطن املتــري لطاقــة  اســتهالك مجيــع املــواد     
  ق ٨٤ ١٣٧ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨  استنفاد األوزون

اســـتهالك مركبـــات الكلوروفلوروكربـــون املـــستنفدة لـــألوزون     
  ق ٨٤ ١٣٧ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨  بالطن املتري لطاقة استنفاد األوزون

  ق ١٢ ١٩ ١ ٢ ١٨ ٣٠  نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة  ٥-٧
          بيانات قطرية معدلة= ق م 
ــوالدات الــيت جتــري حتــت إشــراف أخــصائيني صــحيني      ٢-٥ نــسبة ال

  ق م ٧٣ ١١٩ ٨٢ ١٣٣ ٩٩ ١٦١  مهرة
زيـارة واحـدة    (مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة مـا قبـل الـوالدة              ٥-٥

  ق م        )على األقل وأربع زيارات على األقل
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بلدان لديها نقطة بيانات
   واحدة على األقل

بلدان لديها نقطتا 
 بيانات على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
عام واحدة على األقل قبل 

 ونقطة بيانات ٢٠٠٠
   ٢٠٠٠واحدة بعد عام 

  العدد  )أ(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
النــــــــسبة 
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــ
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــــ
  املئوية

طبيعـــــــــــــة
 )أ(البيانات

أربـع زيـارات     الـوالدة،    مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة مـا قبـل            
  ق م ٢٨ ٤٥ ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٨  على األقل، النسبة املئوية

زيـارة واحـدة    مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة مـا قبـل الـوالدة،                
  ق م ٦١ ٩٩ ٨٦ ١٤٠ ٨٧ ١٤٢  على األقل، النسبة املئوية

نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة          ٥-٦
ــاقري   البـــشرية مراحـــل متقد ــاهنم احلـــصول علـــى العقـ ــة وبإمكـ مـ

  ق م صفر صفر ٥٦ ٩٢ ٥٦ ٩٢  املضادة للفريوسات العكوسة
ــضائع      ١٢-٨ ــة مــن صــادرات الب ــسبة مئوي ــديون كن ــة ال تكــاليف خدم

  ق م ٥٩ ٩٦ ٦١ ١٠٠ ٦١ ١٠٠  واخلدمات
          تقديرية= ت 
نسبة السكان الذين يقـل اسـتهالكهم للطاقـة الغذائيـة عـن احلـد                 ٩-١

  ت ٧٤ ١٢١ ٨٧ ١٤٢ ٩٤ ١٥٣  ىناألد
  ت ٨٥ ١٣٨ ٨٥ ١٣٩ ٨٥ ١٣٩  معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  ١-٤
   ٨٥ ١٣٨ ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥  معدل وفيات الرضع  ٢-٤
ــالغني مــن العمــر ســنة واحــدة احملــصنني ضــد       ٣-٤ ــسبة األطفــال الب ن

  ت ٨٤ ١٣٧ ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥  احلصبة
لبـشرية يف صـفوف الـسكان       معدل انتشار فريوس نقص املناعـة ا        ١-٦

  ت ٦٠ ٩٧ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣   سنة٢٤ و ١٥بني عمري 
  ت        معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  ٩-٦

  ت ٩٤ ١٥٣ ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت الوفيات النامجة عن مرض السل لكل     
  ت ٩٤ ١٥٣ ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت اإلصابة بالسل لكل     
  ت ٩٤ ١٥٣ ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت انتشار السل لكل     
نسبة حاالت مـرض الـسل الـيت مت اكتـشافها والـشفاء منـها يف           ١٠-٦

  ت        إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة
معدالت اكتشاف مرض الـسل يف إطـار دورة عالجيـة خاضـعة                 

  ت ٩٣ ١٥١ ٩٥ ١٥٥ ٩٦ ١٥٧  اشرةللمراقبة املب
  ت ٩٩ ١٦٢ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣  نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧
  ت ٨١ ١٣٢ ٧٨ ١٢٧ ٨٣ ١٣٦  نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا حمسنا ملياه الشرب  ٨-٧
  ت ٨٠ ١٣١ ٧٧ ١٢٦ ٨٣ ١٣٥  نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسنة  ٩-٧
  ت ٣٦ ٥٩ ٢٦ ٤٢ ٥٦ ٩١   سكان احلضر املقيمني يف أحياء فقريةنسبة ١٠-٧
          مستنبطة= م 
  م ٧٣ ١١٩ ٩٥ ١٥٥ ٩٥ ١٥٥  معدالت الوفيات النفاسية  ١-٥
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بلدان لديها نقطة بيانات
   واحدة على األقل

بلدان لديها نقطتا 
 بيانات على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
عام واحدة على األقل قبل 

 ونقطة بيانات ٢٠٠٠
   ٢٠٠٠واحدة بعد عام 

  العدد  )أ(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
النــــــــسبة 
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــ
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــــ
  املئوية

طبيعـــــــــــــة
 )أ(البيانات

          بيانات الرصد العاملي= ع 
نــسبة الــسكان الــذين تقــل قــدرهتم الــشرائية عــن دوالر واحــد يف     ١-١

  ع ٤٠ ٦٦ ٦٣ ١٠٣ ٨٤ ١٣٧  اليوم
  ع ٤٠ ٦٦ ٥٣ ٨٦ ٧٢ ١١٨  بة فجوة الفقرنس  ٢-١
  ع ٣٧ ٦١ ٨٩ ١٤٥ ٩٩ ١٦١  حصة أفقر مخس سكاين من االستهالك الوطين  ٣-١
ــرد،       ٢-٧ ــصيب الفـ ــوع، ونـ ــون، اجملمـ ــسيد الكربـ ــاين أكـ ــات ثـ انبعاثـ

ــايل     ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــن النـ ــل دوالر مـ ــات لكـ ــدرة (واالنبعاثـ القـ
  ع ٩٣ ١٥٢ ٩٤ ١٥٤ ٩٤ ١٥٤  )الشرائية

           متاحةغري= غ م 
  غ م ٩٥ ١٥٥ ٩٧ ١٥٨ ٩٧ ١٥٨  عدد خطوط اهلاتف لكل مائة نسمة ١٤-٨
  غ م ٩٦ ١٥٦ ٩٧ ١٥٨ ٩٧ ١٥٨   عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف اجملمول لكل مائة نسمة١٥-٨
  غ م ٩٣ ١٥٢ ٩٤ ١٥٣ ٩٤ ١٥٣   عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة نسمة١٦-٨

 اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن         سلسلة املؤشـرات الـيت ختـص املـساعدة        
          ٢٣البلدان املاحنة الـ 

          بيانات قطرية= ق 
صايف وجمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية ونسبة ما يقدم منـها إىل     ١-٨

ــة        ــدان املاحن ــومي اإلمجــايل للبل ــدخل الق ــوا إىل ال ــدان من ــل البل أق
ــة مل   ــة التابعـ ــساعدة اإلمنائيـ ــة املـ ــضاء يف جلنـ ــاون األعـ ــة التعـ نظمـ

          والتنمية يف امليدان االقتصادي
صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية كنسبة مئوية من الـدخل القـومي               

  ق ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣  اإلمجايل للماحنني
ــوا           ــدان من ــل البل ــة إىل أق ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي صــايف امل

لبلـدان املاحنـة يف جلنـة      كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل ل      
املــساعدة اإلمنائيــة التابعـــة ملنظمــة التعـــاون والتنميــة يف امليـــدان     

  ق ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣  االقتصادي
نـــسبة املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة الثنائيـــة الكليـــة املخصـــصة         ٢-٨

لقطاعــات بعينــها املقدمــة مــن البلــدان املاحنــة يف جلنــة املــساعدة    
ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي إىل        اإلمنائية التابعة   

ــة   ــدمات االجتماعيـ ــصحية   (اخلـ ــة الـ ــي والرعايـ ــيم األساسـ التعلـ
  ق ٨٧ ٢٠ ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣  )والتغذية واملياه املأمونة والصرف الصحي

نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية غري املـشروطة املقدمـة مـن              ٣-٨
 املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون           البلدان املاحنـة يف جلنـة     

  ق ٩١ ٢١ ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣  والتنمية يف امليدان االقتصادي
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بلدان لديها نقطة بيانات
   واحدة على األقل

بلدان لديها نقطتا 
 بيانات على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
عام واحدة على األقل قبل 

 ونقطة بيانات ٢٠٠٠
   ٢٠٠٠واحدة بعد عام 

  العدد  )أ(مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
النــــــــسبة 
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــ
  العدد  املئوية

ــسبة  النـــــ
  املئوية

طبيعـــــــــــــة
 )أ(البيانات

ــساعدة       ٨-٨ ــة امل ــدان األعــضاء يف جلن ــدعم الزراعــي للبل ــديرات ال تق
اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   

  ق ٣٣ ١١ ٣٣ ١١ ٣٣ ١١  كنسبة من ناجتها احمللي اإلمجايل
ــاء      ٩-٨ ــساعدة يف بنـ ــة للمـ ــة املقدمـ ــة الرمسيـ ــساعدة اإلمنائيـ ــسبة املـ نـ

  ق صفر صفر ١٠٠ ٢٣ ١٠٠ ٢٣  القدرات التجارية
          ٣١سلسلة املؤشرات اليت ختص البلدان النامية غري الساحلية الـ 

          بيانات قطرية= ق 
بلدان النامية غـري الـساحلية   املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها ال    ٤-٨

  ق ٩٧ ٣٠ ١٠٠ ٣١ ١٠٠ ٣١  كنسبة مئوية من دخلها القومي اإلمجايل 
          ٥١سلسلة املؤشرات اليت ختص الدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 

          بيانات قطرية= ق 
ــة      ٥-٨ ــها الــدول الــصغرية اجلزري ــة الــيت تلقت ــة الرمسي املــساعدة اإلمنائي

   ٦٠ ٣١ ٦٥ ٣٤ ٦٥ ٣٤  نسبة من دخلها القومي اإلمجايلالنامية ك
 املؤهلـة  ٤٠سلسلة املؤشرات اليت ختص املبادرة املتعلقة بالبلـدان الــ           

          من بني البلدان الفقرية املثقلة بالديون
          بيانات الرصد العاملي= ع 
ــة اختــاذ القــرار يف    ١٠-٨  العــدد الكلــي للبلــدان الــيت وصــلت إىل مرحل

  ع     ١٠٠ ٤٠  )تراكمي(إطار مبادرة الديون للبلدان الفقرية املثقلة بالديون 
مقدار ختفيـف عـبء الـديون امللتـزم بـه يف إطـار مبـادرة الـديون                   ١١-٨

للبلـــدان الفقـــرية املثقلـــة بالـــديون واملبـــادرة املتعـــددة األطـــراف  
          )ب(لتخفيف عبء الديون

 بـه يف إطـار مبـادرة الـديون          مقدار ختفيـف عـبء الـديون امللتـزم            
  ع     ٩٠ ٣٦  )تراكمي(للبلدان الفقرية املثقلة بالديون 

مقدار ختفيف عبء الـديون الـذي قـدم كـامال يف إطـار املبـادرة                    
  ع        ٨٠ ٣٢  )تراكمي(املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون 

  
  :استخدمت الرموز التالية لإلشارة إىل طبيعة البيانات  )أ(  

  ).مبا يف ذلك البيانات اليت عدهلا البلد للوفاء باملعايري الدولية(الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره ونشره البلد املعين . بيانات قطرية= ق     
بال للمقارنـة  الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره وقدمه البلد املعين، لكن الوكالة الدولية عدلتـه لكـي يـصبح قـا         . بيانات قطرية معدلة  = ق م       

  ). الفئة العمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم وما إىل ذلك(دوليا، أي لالمتثال للمعايري والتعاريف والتصنيفات املتفق عليها دوليا 
موعـة مـن الـسنوات،      الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما ال يتوافر املقابل له يف البيانات القطريـة لـسنة معينـة أو جم                  . بيانات تقديرية = ت      

وتستند التقديرات إىل البيانات الوطنية، مثل الدراسات االستقـصائية  . عندما توجد مصادر متعددة أو إشكاليات تتصل بنوعية البيانات   أو
  .أو السجالت اإلدارية، أو غريها من املصادر، لكنها تستند إىل املتغري املراد تقديره
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ويـستند الـرقم إىل     . كالة الرقم عنـدما يكـون هنـاك افتقـار كامـل للبيانـات املتعلقـة بـاملتغري املـراد تقـديره                     تستنبط الو . بيانات مستنبطة = م      
  .جمموعة من املتغريات املصاحبة، أي املتغريات األخرى اليت تتوفر بيانات بشأهنا وتتيح تفسري الظاهرة

إال أنه ال يوجـد  . تظام ألغراض الرصد العاملي، استنادا إىل البيانات القطرية   تصدر الوكالة املعينة هذا الرقم بان     . بيانات الرصد العاملي  = ع      
معدل السكان الذين يقل دخلهم عـن دوالر  : مثال(رقم مقابل على املستوى القطري، ألن هذا املؤشر حمدد ألغراض الرصد الدويل فقط              

  ).واحد يف اليوم
  .فة أو أهنا مل تقدمطبيعة البيانات غري معرو. بيانات غري متاحة= غ م     

  .جيري استكمال البيانات املتعلقة بالتعهدات امللتزم هبا بشأن ختفيف عبء الديون كل سنة  )ب(  
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	موجز
	أعد هذا التقرير بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (انظر E/2011/24، الفصل أولا - بـاء). ويوجــز التقريــر الأنشطـة الـذي اضطلـع بهـا الفريق المشترك بيـن الوكالات والخبــراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وشعبة الإحصاءات، وفقا للتكليف الصادر عن اللجنة، بهدف تحقيق ما يلي: (أ) وضع أدوات ومنهجيــة لتقييم التقــدم المحــرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة على الصعيد القطري؛ (ب) وتوفير التدريب والمساعدة التقنية إلى البلدان بشأن المؤشرات من أجل رصد الأهداف الإنمائية للألفية وبشأن معايير مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية؛ (ج) وتسوية أوجه الاختلاف بين مجموعات البيانات الوطنية والدولية وتحسيـن التنسيـق فـي الإبلاغ عن البيانات ورصد الأهداف الإنمائية للألفية. 
	ويتضمن التقرير كذلك تقييما لمدى توافر البيانات اللازمة لرصـــد التقدم المحرز نحـو تحقيــق الأهداف الإنمائية للألفية، ويبيّن إعداد التقارير المرحلية السنوية عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واللجنة مدعوة إلى التعليق على التقدم الذي أحرزه الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية واتجاه عمله في المستقبل.
	أولا - مقدمة
	1 - يوجز هذا التقرير العمل الذي قام به الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وشعبة الإحصاءات لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتوفير التدريب للبلدان بشأن الرصد على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
	2 - واضطلعت شعبة الإحصاءات بأنشطة للاستجابة للطلبات التي قدمتها اللجنة الإحصائية من أجل: (أ) وضع أدوات ومنهجية لتقييم التقدم المحرز على الصعيد القطري؛ (ب) وإجراء مبادرات تدريبية على المؤشرات لرصد التقدم المحرز نحو رصد الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك على الصعيد دون الوطني؛ (ج) والتوفيق بين البيانات الوطنية والدولية بشـــأن مؤشــرات الأهداف الإنمائيــة للألفيــة وتحسيــن التنسيــق الوطنـــي للرصد والإبلاغ؛ (د) وتشجيع وتيسير استخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية باعتبارها أداة هامة لتحسين التنسيق والإبلاغ عن الأهداف، بما في ذلك توفير التدريب للبلدان التي ترغب في اعتماد البرنامج.
	3 - ويواصل الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بشأن مؤشرات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عمله وتواصل شعبة الإحصاءات في دورها كمنسق للفريق، الاسترشاد بالمبادئ الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/6 بشأن تعزيز القدرات الإحصائية، بما في ذلك: (أ) تحسين التغطية والشفافية وإعداد التقارير بالنسبة لجميع المؤشرات؛ (ب) ودعم الجهود الوطنية في بناء القدرة الإحصائية الوطنية وتعزيزها، مع تشجيع البلدان على أن تمتلك بالكامل بيانات الرصد.
	ثانيا - وضع أدوات لتقييم التقدم المحرز على الصعيد القطري
	4 - من أجل الاستجابة للطلبات المقدمة من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن التقدم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وضعت شعبة الإحصاءات صورة سريعة عن التقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وهي أداة للتقييم على المستوى القطري. وتقدم هذه الصور السريعة نظرة عامة موجزة عن التقدم المحرز منذ عام 1990 بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد القطري. 
	5 - وتهـدف هــذه الصــور أساســا إلى تسهيــل وصـول المجتمــع الدولــي إلى المعلومات، ولا يقصد منها البتة أن تحل محل الموجزات القطرية التي تصدر على المستوى الوطني في عدة بلدان. وتهدف أيضا إلى إظهار ما يسهم به التقدم على الصعيد القطري في الاتجاهات العالمية والإقليمية بشأن التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وأخيرا، تلبي هذه الصور الحاجة التي أثارها الكثير من البلدان إلى الوصول إلى طريقة بسيطة لتقييم التقدم المحرز على المستوى الوطني وعرضه عندما لا يكون من السهل توفرها في البلد.
	6 - وتظهــر الصــورة الخاصــة بكل بلــد مستويــات التقــدم المحــرز واتجاهاتـــه فيما يتعلق بـ 17 غاية مختارة في إطار الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية. وتقارن أيضا مستوى التقدم القطري بمتوسط مستوى التقدم الإقليمي. وتُستقى البيانات المستخدمة في اللمحة من قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx)، التي تقدمها الوكالات المسؤولة إلى شعبة الإحصاءات. 
	7 - وتجري شعبة الإحصاءات التحليل باستخدام منهجيات وضعت بالتعاون مع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء. ومنذ أن حُدِّدت الأهداف الإنمائية للألفية كأهداف عالمية، ابتعدت الصور عن استخدام عبارة ”على المسار الصحيح/خارج المسار الصحيح“، في التعبير عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف على المستويين الإقليمي والعالمي.
	8 - والصور الخاصة بجميع البلدان والأقاليم في المناطق النامية والرسوم البيانية للتقدم الإقليمي التي توجز أداء البلدان في المنطقة متاحة على الموقع الشبكي للأهداف الإنمائية للألفية (http://mdgs.un.org). كما أن المذكرات الفنية عن المنهجية المستخدمة في التقييم متاحة على الموقع الشبكي لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.
	9 - وقد يبرز نشر الصور السريعة عن التقدم القطري وجود أوجه تفاوت بين البيانات الوطنية والبيانات الدولية، الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى التوقيت، أو الاختلافات في المنهجية، أو إلى استخدام التقديرات الدولية عندما لا تتوافر بيانات وطنية. ويُفترض أن يساعد تحسين التنسيق بين البلدان والوكالات الدولية، فضلا عن إتاحة البيانات الوصفية للمؤشرات على نطاق واسع، على الحد من أوجه التفاوت.
	10 - ووضع أيضا بعض أعضاء الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء أدوات ومنهجية لتقييم التقدم المحرز على الصعيد القطري. ووضعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على شبكة الإنترنت موجزا قطريا خاصا بكل بلد في المنطقة. والموجز القطري هو رسم توضيحي للبيانات والأرقام والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تظهر التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى القطري. ويحتوي الموجز أيضا على رسم بياني شبكي يظهر درجة الامتثال للغايات. وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) موجزات قطرية للأهداف الإنمائية للألفية لاستخدامها داخليا في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الغايات المتعلقة بالأطفال والنساء المحددة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.
	ثالثا - تعزيز استخدام مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية فيما يتعلق بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	11 - كرس الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء اهتماما متزايدا لكفالة بلوغ المستويات المنشودة من الاتساق والشفافية في الإبلاغ عن البيانات والبيانات الوصفية وعرضها بغية رصدها على الصعيد الدولي. وحدد الفريق مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بوصفها حلا تقنيا جيدا لتيسير تبادل البيانات والبيانــات الوصفية وتحسين الشفافية في الإبلاغ عن البيانات. واستمر الفريق في تعزيز تنفيذ معايير المبادرة المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية من أجل الإبلاغ عنها في إطار النظم الإحصائية الوطنية والإبلاغ عنها للنظام الإحصائي الدولي.
	12 - ونظمت شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومصرف التنمية الأفريقي، حلقة عمل إقليمية، في عمان، من 10 إلى 13 تموز/يوليه 2011، بشأن استخدام المبادرة لرصد الأهداف الإنمائية للألفية. ووفرت حلقة العمل تدريبا عمليا على استخدام المبادرة من أجل تبادل البيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بمؤشر الأهداف الإنمائية للألفية، كما وفرت التدريب على تحويل قواعد بيانات الأهداف الإنمائية للألفية الموجودة والمخزنة على برامج نظام معلومات التنمية DevInfo إلى الشكل الخاص بالمبادرة من أجل الإبلاغ عن البيانات. وإضافة إلى ذلك، أوصت حلقة العمل بوضع استراتيجيــات لتحسيــن التنسيــق داخــل النظـم الإحصائيــة الوطنية، وبيـن النظــم الوطنية والنظم الدولية.
	13 - وساعدت حلقة العمل المشاركين على فهم فوائد استخدام المبادرة في الإبلاغ عن البيانات والبيانات الوصفية على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك: الحد من أوجه التباين في البيانات؛ والوفورات في الميزانية؛ والحد من عبء الإبلاغ؛ وتحسين التنسيق داخل النظم الإحصائية الوطنية. وأعربت البلدان عن رغبتها في اعتماد معيار عمليات تبادل البيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، لكنها طلبت إلى شعبة الإحصاءات واللجنة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغربـي آسيا تنظيم دورات تدريبية إضافيـة لمكاتب الإحصاءات الوطنية والوزارات المعنية لتعزيز المهارات في مجال المبادرة. وطُلب إلى شعبة الإحصاءات، على وجه الخصوص، تنظيم حلقة عمل دولية يمكن فيها للبلدان الأكثر تقدما في استخدام المبادرة في عمليات تبادل البيانات والبيانات الوصفية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، أن تتبادل خبراتها مع الدول التي تخطط لاعتماد البرنامج. ودعم الكثير من البلدان أيضا فكرة استخدام واجهة بينية للمبادرة على برنامج نظام معلومات التنمية DevInfo لصالح البلدان التي تخزن بالفعل معلوماتها عن الأهداف الإنمائية للألفية في هذا النظام.
	14 - وباستخدام الدروس المستفادة من حلقة العمل، ستكيّف شعبة الإحصاءات مواد التدريب لمواءمتها مع احتياجات البلدان النامية في مناطق أخرى، وستدمج هذه المواد في حلقات العمل المقبلة بشأن استخدام المبادرة للإبلاغ عن بيانات الأهداف الإنمائية للألفية.
	15 - وقد خضع تعريف هيكل بيانات الأهداف الإنمائية للألفية الذي وضعته فرقة العمل المعنية بالمبادرة لعدد من الاختبارات خلال السنوات القليلة الماضية. وأبرزت نتائج الاختبارات وجود أوجه قصور في النسخة الأولى من تعريف هيكل البيانات، من قبيل الازدواجية وعدم وجود تعريفات وتفسيرات شاملة، وبضعة أخطاء. وأجرت شعبة الإحصاء تنقيحا كاملا لتعريف هيكل بيانات الأهداف الإنمائية للألفية بغية معالجة أوجه القصور فيه وتحسين أدائه الوظيفي، وترقيته إلى النسخة 2.1 من المبادرة. وعُرِضَ التعريف المنقح لهيكل البيانات في الدورة العشرين لاجتماع الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء، الذي عقد في مانيلا في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وبعد التشاور مع أعضاء الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء وإدماج مدخلاتهم، سيتاح هذا التعريف للجمهور على الموقع الشبكي لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.
	16 - ويعمل أيضا بعض أعضاء الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء حاليا على الترويج لاستخدام المبادرة. فمثلا، توفر أداة مفيدة نشرتها منظمة الصحة العالمية دورات تدريبية على الإنترنت في المجال الصحي للمبادرة. ووضع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) سجلا لمؤشر هذا البرنامج، الذي يتيح إشعار المستخدمين عند إدخال تغييرات، والعودة إلى قاعدة بيانات هذا البرنامج والاتصال بها للاطلاع على التحديثات.
	رابعا - تحسين رصد الأهداف الإنمائية للألفية
	17 - واصل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات استعراضه لاحتياجات البلدان وتعريفه لأولويات تحسين قدرات البلدان على وضع مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الرصد الوطني. وفي عام 2011، شرع أعضاء الفريق في تنفيذ عدد من الأنشطة من أجل تعزيز توفر البيانات المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وتحسين نوعيتها، عن طريق تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات الوصفية والمبادئ التوجيهية لوضع المؤشرات وعن طريق توفير حلقات العمل والبرامج التدريبية الرامية إلى مساعدة البلدان في تعزيز قدراتها الإحصائية على إنتاج بيانات لرصد التنمية وتحليل هذه البيانات ونشرها.
	18 - وواصلت شعبة الإحصاءات معالجة طلب البلدان توفير التدريب على المؤشرات، بهدف تعزيز توفر البيانات وتحسين نوعيتها على الصعيدين الوطني والدولي، وفي نفس الوقت من أجل فهم الاختلافات بين مجموعتي البيانات الوطنية والدولية وتسوية تلك الاختلافات.
	19 - ويخطط لعقد الحلقة الدراسية الإقليمية السادسة عن مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية للألفية في أمريكا اللاتينية، في مكسيكو سيتي يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويشارك في تنظيم الحلقة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والمعهد الوطني المكسيكي للإحصاء والجغرافيا، وسيحضره مديرو جميع مكاتب الإحصاء الوطنية في المنطقة، وممثلو الهيئات الإقليمية، وخبراء من الوكالات الدولية المسؤولة عن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك شعبة الإحصاءات، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية.
	20 - وفي إطار الجولة الثانية من أنشطة التدريب على رصد الأهداف الإنمائية للألفية، تنظم شعبة الإحصاءات أيضًا بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، حلقة عمل لبلدان آسيا والمحيط الهادئ ستعقد في بانكوك من 4 إلى 8 حزيران/يونيه 2012. وستركز حلقة العمل على القضايا المنهجية لحساب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. وسيكون تركيز حلقة العمل على المؤشرات المتعلقة بوفيات الأمومة ووفيات الأطفال، ومؤشرات الصحة الإنجابية. ومن المتوقع أن تصدر خلال حلقة العمل نسخة جديدة من الكتيب الذي يتناول مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. وسيحضر حلقة العمل ممثلون قُطريون من المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات الصحة، وخبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومن شعبة الإحصاءات وشعبة السكان في الأمانة العامة.
	21 - وقد وضعت شعبة الإحصاءات قائمة للاتصال بالخبراء من الوكالات الشريكة لكل مؤشر من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك استجابة لطلب اللجنة بتحديد الخبراء الذين يمكنهم تقديم المساعدة في حل قضايا محددة تتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية عندما تطلب البلدان مثل هذه المساعدة. ويتولى الخبراء مسؤولية تصنيف البيانات وتطوير البيانات الوصفية المتعلقة بالمؤشرات كل في مجال مسؤوليته. والخبراء في هذه المجموعة هم أيضًا الذين يستجيبون عادة للطلبات التي تتقدم بها المنظمات القطرية والإقليمية، من أجل التدريب وغير ذلك من أنشطة بناء القدرات التي تنظمها اللجان الإقليمية و/أو الوكالات الدولية.
	22 - أحد الأنشطة الهامة لهذا العام كان المؤتمر الدولي الثاني لإحصائيات الأهداف الإنمائية للألفية، المنعقد في مانيلا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، والذي اشتركت في تنظيمه شعبة الإحصــاءات والمجلس الوطنــي للتنسيــق الإحصائــي فــي الفلبين. وحضــر المؤتمـــر أكثر من 100 ممثل من المكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الدولية. وكانت أهداف هذا المؤتمر هي: (أ) تبادل المعارف وأفضل الممارسات في جمع بيانات الأهداف الإنمائية للألفية وتصنيفها وتحليلها ونشرها، بما في ذلك الرصد على المستوى دون الوطني وكيفية استخدام المؤشرات البديلة والتكميلية؛ (ب) واستعراض تنفيذ التوصيات التي جرت الموافقة عليها في العديد من المنتديات الدولية المعنية بتحسين توافر البيانات عن الأهداف الإنمائية للألفية والرصد الفعّال للتقدم المحرز؛ (ج) واستعراض التقدم المحرز نحو الأهداف والغايات الإنمائية للألفية على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية؛ (د) ومناقشة كيفية الاستخدام الأمثل لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية في وضع السياسات؛ (هـ) ومناقشة القضايا والتحديات المتعلقة برصد الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015.
	23 - وقد خلص المؤتمر إلى الاستنتاجات والتوصيات التالية:
	(أ) بالنسبة للمجتمع الدولي: أن يدعم الجهود المبذولة لجعل الأهداف الإنمائية للألفية أكثر طموحًا لكي تعترف بمستويات مختلفة من التنمية (بما في ذلك استخدام مؤشرات إضافية أو بديلة أو تكميلية)، وأن يتصدى لجميع القضايا التي لم تحسم بعد في تطبيق التعاريف والمنهجيات المعيارية من أجل تصنيف مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وأن يعزز المسؤولية القطرية عن عملية رصد الأهداف الإنمائية للألفية، وأن يواصل مساعيه في تعزيز أدوات إدارة البيانات وتحليلها مثل تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX) وصور التقدم القطري المحرز ونظام معلومات التنمية (DevInfo)، وأن يعزز الجهود المبذولة لتوفير المبادئ التوجيهية والدعم لتوطين رصد الأهداف الإنمائية والتصدي لنواحي انعدام المساواة، وأن يقيِّم التقدم العام الذي تحقق في النظم الإحصائية حول العالم نتيجة لعملية رصد الأهداف الإنمائية للألفية؛
	(ب) بالنسبة للأنظمة الإحصائية الوطنية: أن تحسِّن تصنيف البيانات الوصفية في البلدان وإمكانية حصول المستخدمين عليها؛
	(ج) التأكيد على أهمية تكثيف الاتصالات وتحسين التنسيق بين الوكالات الدولية والأنظمة الإحصائية الوطنية/المنظمات الإقليمية وفي ما بينها؛
	(د) الدعوة لتعزيز النهوض بإحصائيات الأهداف الإنمائية للألفية على المستويين الوطني والدولي، ليس فقط من أجل رصد التقدم المحرز ولكن أيضًا لاستخدامها كأساس للسياسات والبرامج التي تضعها الحكومات والمجتمع الدولي. 
	(هـ) كفالة المشاركة الكاملة من جانب الأوساط الإحصائية في تحديد غايات ومؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015، بما في ذلك المحافظة على استمرار المكاسب التي تحققت في بناء القدرات الإحصائية.
	خامسا - تقييم توافر البيانات عن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	24 - منذ عام 2006 قامت شعبة الإحصاءات وبناء على طلب اللجنة برصد مدى توافر البيانات في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. واستُخدِم هذا التقييم السنوي كمقياس غير مباشر لقدرة البلدان على إنتاج البيانات لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. ولكن من المهم التذكر عند دراسة تغطية البلدان في قاعدة البيانات، أن البيانات المنتجة على الصعيــد الوطنــي لا تصل كلهــا إلــى النظــام الإحصائي الدولي، ويعود ذلك في المقام الأول إلــى قصــور آليات الإبلاغ القائمة، ولأن بعض البيانات هي نتائج لتقديرات وضعتها الوكالات الدولية.
	25 - ترتبت نتائج هامة على الأنشطة التي نفذتها الوكالات الدولية واللجان الإقليمية وشركاء التنمية الآخرون لمساعدة البلدان على تعزيز قدراتها الإحصائية لإنتاج وتحليل ونشر البيانات المتعلقة برصد التنمية ولمساعدتها أيضًا على تحسين الحوار بين الخبراء الوطنيين والدوليين. فقد أصبح إنتاج البيانات في البلدان متوافقا على نحو متزايد مع التوصيات والمعايــير المتفق عليها دوليا، وقد طورت الوكالات الدولية فهمًا أفضل لمدى توافر البيانات فــي البلدان وكيفية العمل مع الخبــراء الوطنييــن فـــي وضــع وتطبيق المنهجية اللازمة لإنتاج المؤشرات وتقديرها.
	26 - وأدى التقدم في إنتاج البيانات في البلدان والتحسينات التي أُدخلت على نظام الإبلاغ من البلدان إلى النظام الإحصائي الدولي، وزيادة إمكانيات وصول الوكالات إلى المصادر الوطنية القائمة وتحسن فهمها، إلى زيادة توافر البيانات في قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية.
	27 - ويعرض الجدول 1 أدناه مدى توافر البيانات اللازمة لتقييم الاتجاهات، مقيسة بعدد البلدان التي لديها بيانات قبل عام 2000 (نقطة بيانات واحدة على الأقل) في قاعدة البيانات، وذلك في الأعوام 2003 و 2006 و 2011(). ومن أجل مقارنة الحالة الراهنة لقاعدة البيانات مع حالتها في عام 2003، لم تُدرس إلا مجموعة فرعية من سلاسل المؤشرات، وتتضمن تلك التي ظلت بدون تغيير على مر السنين من حيث التعاريف وطرائق الإبلاغ. وقد استمر عدد البلدان التي تتوافر بشأنها بيانات تتعلق بعدد كبير من سلاسل المؤشرات في الارتفاع على مر السنين. وبصفة خاصة، ارتفع عدد البلدان التي لديها بيانات عن الاتجاهات المتعلقة بسلاسل مؤشرات يتراوح عددها بين 16 و 22، من صفر في عام 2003، إلى 84 بلدًا في عام 2006، ووصل عددها إلى 101 في عام 2011. في الوقت نفسه، انخفض عدد البلدان التي لديها بيانات عن الاتجاهات المتعلقة بسلاسل يتراوح عددها بين صفر و 5 من 47 بلدًا في عام 2003، إلى 10بلدان فقط في عام 2011.
	28 - الانخفاض الذي حدث في توافر بيانات بعض سلاسل المؤشرات يرجع بشكل عام إلى أخطاء أو مشاكل تتعلق بنوعية البيانات حددتها الوكالات الدولية في البيانات الوطنية الأصلية، وهي تؤدي إلى شطب البيانات المشكوك فيها من السلاسل.
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	30 - يمكن إجراء تقييم أكثر شمولاً للحالة الراهنة لتوافر بيانات مجمل سلاسل المؤشرات على النحو الوارد في آخر تحديث لقاعدة البيانات. ويعرض الجدول 3 أدناه وصفا كاملاً لسلاسل البيانات الواردة في قاعدة البيانات حتى تموز/يوليه 2011، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجموعات محددة من البلدان، مثل البلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومن المهم ملاحظة أن عدد البلدان والأقاليم التي تُدرج في الفئة الأخيرة ونسبتها المئوية (السلاسل 41-55) قد انخفض بالمقارنة مع نتائج التقرير السابق للجنة الإحصائية (E/CN.3/2010/15). وفيما يلي الأسباب الرئيسية لذلك: (أ) بالنسبة لبضع سلاسل المؤشرات (المؤشرات المتعلقة أساسًا بالتوظيف) فالبيانات التي تدرج الآن في قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2011 هي فقط البيانات المبلغ عنها وطنيا؛ (ب) وجرى مؤخرا تحسين المنهجيات والتعاريف المستخدمة لإنتاج بعض مؤشرات إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، الأمر الذي جعل البيانات التي جُمعت في الماضي غير صالحة للمقارنة وأحدث ثغرة في السلسلة. ولكن يستمر التحسن بوجه عام في تغطية البيانات وكميتها ونوعيتها.
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	عدد البلدان والأقاليم النامية المدرجة في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، بحسب عدد سلاسل المؤشرات التي يمكن إجراء تحليل للاتجاهات بشأنها، حتى تموز/يوليه 2011(أ)
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	(أ) المعيار المستخدم لتحديد ما إذا كان بالإمكان إجراء تحليل للاتجاهات في ما يتعلق بسلسلة مؤشرات معينة هو أن تتوافر لدى البلد بيانات تتعلق بسلسلة المؤشرات المعنية لنقطة واحدة على الأقل قبل عام 2000، ولنقطة واحدة بعد عام 2000.
	باء - سلسلة المؤشرات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من 23 بلدا مانحا
	تتوفر بيانات عن جميع البلدان المانحة وعددها 23 بلدا بشأن سلسلة المؤشرات التالية:
	8-1 إجمالي صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، محسوبا كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للمانحين، من عام 1990 إلى عام 2010
	8-1 صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، محسوبا كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للمانحين، من عام 1990 إلى عام 2009
	8-2 نسبة مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية، الثنائية والمخصصة بحسب القطاع، المقدمة من المانحين الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، من عام 1996 إلى عام 2009
	8-3 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة المقدمة من المانحين الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، من عام 1990 إلى عام 2009
	8-9 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للمساعدة في بناء القدرات التجارية، من عام 2001 إلى عام 2009
	تتوافر بيانات عن 12 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن المؤشر التالي من سلسلة المؤشرات:
	8-8 تقديرات الدعم الزراعي، من عام 1990 إلى عام 2009
	جيم - سلسلة المؤشرات المتعلقة بالبلدان النامية غير الساحلية وعددها 31 بلدا
	تتوفر بيانات عن البلدان النامية غير الساحلية بشأن المؤشر التالي من سلسلة المؤشرات:
	8-4 المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها البلدان النامية غير الساحلية محسوبة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لكل منها، لغاية عام 2009 بالنسبة لـ 29 بلدا، ولغاية عام 2008 بالنسبة لبلد واحد، ولغاية عام 2005 بالنسبة لبلد واحد
	دال - سلسلة المؤشرات المتصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية وعددها 51 دولة
	تتوفر بيانات عن 31 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن المؤشر التالي من سلسلة المؤشرات:
	8-5 المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها الدول الجزرية الصغيرة النامية محسوبة كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لكل منها، لغاية عام 2009 بالنسبة لـ 17 بلدا، ولغاية عام 2008 بالنسبة لـ 13 بلدا، ولغاية عام 2005 بالنسبة لبلد واحد 
	ملاحظة: لم تتلق جزر البهاما وسنغافورة المساعدة الإنمائية الرسمية منذ عام 1995.
	هاء - سلسلة المؤشرات المتصلة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة وعددها 40 بلدا 
	تتوفر بيانات عن جميع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة وعددها 40 بلدا بشأن المؤشرين التاليين من سلسلة المؤشرات:
	8-10 عدد البلدان التي بلغت نقطتي القرار والإنجاز بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، من عام 2000 إلى عام 2011
	8-11 التعهد بتخفيف عبء الديون بموجب المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون، اللتين تُستكملان كل سنة لغاية عام 2011
	31 - ونتجت بعض البيانات عن التقديرات التي وضعتها الوكالات الدولية لسد بعض الثغرات الموجودة في البيانات. ومن أجل إجراء تقييم صحيح للمدى الذي تعكس فيه البيانات الموجودة في قاعدة البيانات قدرة البلدان الفعلية على إنتاج البيانات اللازمة، فإن نظام الترميز بالألوان في قاعدة البيانات الخاصة بمؤشر الأهداف الإنمائية للألفية يتيح التمييز بين البيانات التي تنتجها البلدان والبيانات أو التقديرات المعدلة.
	32 - ويبين التقييم الوارد في الجدول 4 أدناه طبيعة البيانات المتعلقة بغالبية البلدان المذكورة في قاعدة البيانات. ولتعيين بلد في فئة معينة فيما يتعلق بسلسلة المؤشرات المحددة، يتعين أن تكون غالبية نقاط البيانات في تلك الفئة(). وتستند غالبية سلسلة المؤشرات إلى بيانات ترد من البلدان دون تعديل أو بأدنى قدر من التعديل. إلا أنه لا يزال هناك 11 سلسلة مؤشرات تقوم الوكالة الدولية بتقييم غالبية نقاط بياناتها، وسلسلة مؤشرات واحدة تستمد معظم نقاط بياناتها من خلال نموذج يستند إلى متغيرات غير المتغير الذي يقيسه المؤشر. وترد في المرفق الثاني قائمة كاملة بسلسلة المؤشرات في إطار كل فئة وكذلك مدى توافر البيانات ذات الصلة.
	الجدول 4
	عدد سلاسل مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية ونسبتها المئوية بحسب طبيعة البيانات المتوفرة في غالبية البلدان المدرجة في قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، في تموز/يوليه 2011

	سلسلة المؤشرات
	طبيعة البيانات(أ)
	العدد
	النسبة المئوية
	سلسلة المؤشرات المبلغ عنها بشأن بلدان المناطق النامية
	البيانات القطرية
	29
	53
	البيانات القطرية المعدلة
	5
	9
	البيانات المقدرة
	13
	24
	البيانات المستنبطة
	1
	2
	بيانات الرصد العالمية
	4
	7
	بيانات غير متوفرة
	3
	5
	المجموع
	55
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من 22 بلدا مانحا
	البيانات القطرية
	6
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بـ 31 بلدا من البلدان النامية غير الساحلية 
	البيانات القطرية
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بـ 51 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية 
	البيانات القطرية
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بـ 40 بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة
	بيانات الرصد العالمية
	3
	100
	(أ) فيما يلي تفسير لترميز طبيعة البيانات:
	البيانات القطرية: الرقم هو الذي يقوم البلد المعني بإصداره ونشره (بما في ذلك البيانات التي يعدلها البلد تلبية للمعايير الدولية).
	البيانات القطرية المعدلة: الرقم هو الذي يقوم البلد بإصداره وتقديمه، ولكن الوكالة الدولية تقوم بتعديله ليكون قابلا للمقارنة الدولية - أي يمتثل للمعايير والتعاريف والتصنيفات المتفق عليها دوليا (الفئة العمرية، والتصنيف الدولي الموحد للتعليم، وما إلى ذلك).
	البيانات القطرية المُقدرة: الرقم الذي تقوم الوكالة الدولية بتقديره، عندما لا تتوفر بيانات قطرية مقابلة لسنة معينة أو لمجموعة من السنوات؛ أو عندما توجد مصادر متعددة، أو مسائل متصلة بنوعية البيانات. وتستند التقديرات إلى البيانات الوطنية، من قبيل الاستقصاءات أو السجلات الإدارية، أو مصادر أخرى ولكنها تتصل بالمتغير نفسه المراد تقديره.
	البيانات المُستنبطة: الرقم الذي تستنبطه الوكالة عندما لا يكون هناك أي بيانات على الإطلاق عن المتغير الذي يجري تقديره. ويستند نموذج الاستنباط إلى مجموعة من المتغيرات المصاحبة - وهي المتغيرات الأخرى التي تتوفر بيانات بشأنها ويمكنها تفسير الظاهرة.
	بيانات الرصد العالمية: الرقم يُنتج بانتظام من قبل الوكالة المعنية لأغراض الرصد على المستوى العالمي، استنادا إلى البيانات القطرية. غير أنه لا يُوجد رقم مقابل له على المستوى القطري، لأن المؤشر محدد لأغراض الرصد على المستوى الدولي فقط (مثال: السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم).
	بيانات غير متوفرة: طبيعة البيانات غير معروفة أو لم يتم تقديمها.
	33 - ولكي تصدر البيانات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المناسب، حسنت الوكالات اتصالها مع النظم الإحصائية الوطنية وبذلت الجهود لتجميع وإصدار سلسلة البيانات الدولية المتعلقة بهذه الأهداف في أقرب وقت ممكن في كل جولة من جولات الإبلاغ. وتتوفر بيانات لجميع المؤشرات لعام 2000 أو ما بعده. غير أنه لا يزال هناك تأخر لمدة سنتين على الأقل بالنسبة لمعظم المؤشرات، إذ لا يوجد سوى 8 سلاسل مؤشرات تحتوي على بيانات عن عام 2010 وسلسلة واحد تحتوي على بيانات عن عام 2011 (الجدول 5).
	الجدول 5
	عدد سلاسل المؤشرات ونسبتها المئوية بحسب آخر سنة متاحة في قاعدة البيانات المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، في تموز/يوليه 2011

	سلسلة المؤشرات
	آخر سنة متاحة
	العدد
	النسبة المئوية
	سلسلة المؤشرات المبلغ عنها بشأن بلدان المناطق النامية
	2000-2004
	1
	2
	2005-2006
	13
	24
	2007
	6
	11
	2008
	8
	15
	2009
	18
	33
	2010
	8
	15
	2011
	1
	2
	المجموع
	55
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من 23 بلدا مانحا
	2009
	6
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بـ 31 بلدا من البلدان النامية غير الساحلية
	2009
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بـ 51 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية
	2009
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بـ 40 بلدا من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤهلة
	2011
	3
	100
	سادسا - تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2011
	34 - نشرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التقرير السنوي المعنون: تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2011()، الذي أعلن عنه الأمين العام في جنيف في 7 تموز/يوليه. ويعرض التقرير التحليل والاتجاهات المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية استنادا إلى الأرقام الإقليمية ودون الإقليمية بشأن المؤشرات الرسمية للأهداف الإنمائية للألفية المقدمة من الوكالات الشريكة. واستخدم أيضا التحليل والبيانات المعروضة في التقرير كمدخلات في التقرير السنوي للأمين العام عن التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: خيارات من أجل النمو المستمر والشامل والقضايا المتعلقة بالنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية إلى ما بعد عام 2015 (A/66/126) وفي تقريره عن أعمال المنظمة (A/66/1)، الذي يحتوي على مرفق إحصائي بجميع الأرقام الرسمية المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. وصدر كلا التقريرين ليقدما إلى الدورة السادسة والستين للجمعية العامة.
	35 - وأصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أيضا ”الأهداف الإنمائية للألفية: خريطة التقدم لعام 2011“، وهي خريطة ذات ترميز بالألوان تعرض تقييما للمناطق الإقليمية والمناطق دون الإقليمية التي على المسار الصحيح/خارج المسار الصحيح في تحقيق الأهداف، إلى جانب إصدارها تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2011.
	36 - وتواصل شعبة الإحصاءات أيضا تعهد وتحسين الموقع الشبكي للفريق المشترك بين الوكالات والخبراء وقاعدة بياناته المخصصيْن للأهداف الإنمائية للألفية (http://mdgs.un.org). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدرت شعبة الإحصاءات، بدعم من اليونيسيف وفريق نظام معلومات التنمية DevInfo، برنامج معلومات الأهداف للألفية لعام 2011، وهو نسخة معدلة عن برنامج نظام معلومات التنمية DevInfo.
	سابعا - الاستنتاجات وسبل المضي قدما
	37 - قد ترغب اللجنة في الإحاطة علما بالعمل الذي قام به الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء وشعبة الإحصاءات خلال عام 2011 في تنفيذ الطلبات المقدمة من اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين بشأن تحسين البيانات والمؤشرات بغية رصد الأهداف الإنمائية للألفية.
	38 - وقد ترغب اللجنة أيضا في الإحاطة علما بالخطوات المقترحة للمرحلة القادمة وهي:
	(أ) مواصلة العمل التقني على الصور السريعة المتعلقة بالتقدم القطري، وذلك بالتشاور المستمر مع خبراء من النظم الإحصائية الوطنية وإتاحة المنهجية على نطاق واسع للبلدان التي ترغب في تطبيقها؛
	(ب) مواصلة توفير التدريب للبلدان على إنتاج البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية على المستوى دون الوطني؛
	(ج) مواصلة العمل على التوفيق بين البيانات الوطنية والبيانات الدولية وتحسين التنسيق في رصد الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان؛
	(د) إتاحة التعريف المحدث لهيكل بيانات مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية المتعلق بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية على نطاق واسع للنظم الإحصائية الوطنية ومواصلة تقديم المساعدة التقنية والتدريب التقني للبلدان التي ترغب في اعتماد معايير المبادرة بشأن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية من أجل تبادل البيانات والبيانات الوصفية في إطار الأنظمة الإحصائية الوطنية ولتقديم تقارير إلى النظام الإحصائي الدولي.
	المرفق الأول
	تقييم توافر البيانات في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	1 - تم إدراج ما مجموعه 66 سلسلة مؤشرات في تحليل توفر البيانات (انظر القائمة ألف). وفيما يتصل بتقييم التقدم المحرز في توفر البيانات خلال فترة زمنية (بين عامي 2003 و 2011)، أجري تحليل لمجموعة فرعية مكونة من 22 سلسلة رئيسية. وتكمن ميزة التركيز على مجموعة صغيرة من المؤشرات في أنه يتيح إجراء التقييم لفترة زمنية أطول، مما يعطي فكرة أوضح عن كيفية تطور إنتاج البيانات منذ البدء في رصد الأهداف الإنمائية للألفية. ويستند التحليل إلى المعلومات المتوافرة في الوقت الذي يتم فيه استكمال قاعدة بيانات الأهداف الإنمائية للألفية، أي في تموز/يوليه من كل عام.
	2 - ومن بين السلاسل الـ 66 هناك 55 سلسلة مؤشرات يمكن استخدامها بالنسبة لجميع البلدان النامية المدرجة في قاعدة البيانات التي يبلغ عددها 163 بلدا، بينما تنطبق السلاسل المتبقية على مجموعات محددة من البلدان وفقا لما يلي:
	(أ) ست سلاسل تخص البلدان المانحة الـ 23 الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
	(ب) سلسلة واحدة تخص البلدان النامية غير الساحلية الـ 31؛
	(ج) سلسلة واحدة تخص الدول الجزرية الصغيرة النامية الـ 51؛
	(د) ثلاث سلاسل تخص المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون الـ 40.
	3 - أما سلاسل المؤشرات الست المتبقية فلم تدرج نظرا لعدم الإبلاغ عن البيانات (سلسلة واحدة)، أو لأن المؤشرات تشير إلى مستوى تجميعي (4 سلاسل)، أو لأن الإبلاغ بدأ في عام 2010 (سلسلة واحدة).
	4 - الشكل أدناه يوضح الخطوات المتخذة لمعالجة المعلومات:
	القائمة ألف: مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية المدرجة في تحليل توافر البيانات
	سلاسل المؤشرات المبلغ عنها بالنسبة لبلدان المناطق النامية:

	1-1 نسبة السكان الذين تقل قدرتهم الشرائية عن دولار واحد في اليوم
	1-2 نسبة فجوة الفقر
	1-3 حصة أفقر خمسة من السكان في الاستهلاك الوطني
	1-4 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل
	1-5 نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان
	1-6 نسبة السكان العاملين الذين تقل قدرتهم الشرائية عن دولار واحد في اليوم
	1-7 نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد الأسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين
	(أ) السلاسل المدرجة في تحليل توافر البيانات للأعوام 2003، 2006، 2011.
	1-8 نسبة الأطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن الخامسة(أ)
	1-9 نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم للطاقة الغذائية عن الحد الأدنى
	2-1 صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي(أ)
	2-2 نسبة التلاميذ الذين يبدؤون الدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي(أ)
	2-3 معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة(أ)
	3-1 نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي
	مؤشر المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمرحلة الابتدائية(أ) 
	مؤشر المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية(أ)
	مؤشر المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم العالي(أ)
	3-2 حصة النساء في العمل بأجر في القطاع غير الزراعي(أ)
	3-3 نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية(أ)
	4-1 معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
	4-2 معدل وفيات الرضع
	4-3 نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة
	5-1 نسبة الوفيات النفاسية
	5-2 نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة
	5-3 معدل استخدام وسائل منع الحمل(أ)
	5-4 معدل الولادات لدى المراهقات
	5-5 مدى التغطية بالرعاية في مرحلة ما قبل الولادة (زيارة واحدة على الأقل وأربع زيارات على الأقل)
	مدى التغطية بالرعاية في مرحلة ما قبل الولادة، زيارة واحدة على الأقل
	مدى التغطية بالرعاية في مرحلة ما قبل الولادة، أربع زيارات على الأقل
	5-6 الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة
	6-1 معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف السكان في الفئة العمرية 15-24 سنة(أ)
	6-2 استخدام الرفال في آخر جماع عالي الخطورة
	استخدام الرفال في آخر جماع عالي الخطورة لدى الرجال في الفئة العمرية 15-24 سنة
	استخدام الرفال في آخر جماع عالي الخطورة لدى النساء في الفئة العمرية 15-24 سنة
	نسبة استخدام الرفال إلى الاستخدام الكلي لوسائل منع الحمل لدى النساء المتزوجات حاليا في الفئة العمرية 15-49 سنة(أ)
	6-3 نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ممن لديهم معرفة شاملة صحيحة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	الرجال بين عمري 15 و 24 سنة الذين لديهم معرفة شاملة صحيحة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	النساء بين عمري 15 و 24 سنة اللائي لديهن معرفة شاملة صحيحة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
	6-4 نسبة انتظام اليتامى في المدارس إلى غير اليتامى ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة
	6-5 نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة
	6-7 نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة بمبيدات حشرية
	6-8 نسبة الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالحمى ويعالجون بأدوية ملائمة مضادة للملاريا
	6-9 معدلات الإصابة والانتشار والوفيات المرتبطة بالسل
	معدلات الإصابة بالسل لكل 100 ألف نسمة
	معدلات انتشار السل لكل 100 ألف نسمة(أ)
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	135
	83
	134
	82
	125
	77
	ق
	5-3 معدل استخدام وسائل منع الحمل
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	استهلاك جميع المواد المستنفدة للأوزون بالطن المتري لطاقة استنفاد الأوزون
	138
	85
	138
	85
	137
	84
	ق
	استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون المستنفدة للأوزون بالطن المتري لطاقة استنفاد الأوزون
	138
	85
	138
	85
	137
	84
	ق
	7-5 نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة
	30
	18
	2
	1
	19
	12
	ق
	ق م = بيانات قطرية معدلة
	5-2 نسبة الولادات التي تجري تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة
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	8-3 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة المقدمة من البلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	23
	100
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	100
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	8-8 تقديرات الدعم الزراعي للبلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي
	11
	33
	11
	33
	11
	33
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	8-9 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للمساعدة في بناء القدرات التجارية
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	صفر
	صفر
	ق
	سلسلة المؤشرات التي تخص البلدان النامية غير الساحلية الـ 31
	ق = بيانات قطرية
	8-4 المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها البلدان النامية غير الساحلية كنسبة مئوية من دخلها القومي الإجمالي 
	31
	100
	31
	100
	30
	97
	ق
	سلسلة المؤشرات التي تخص الدول الصغيرة الجزرية النامية الـ 51
	ق = بيانات قطرية
	8-5 المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها الدول الصغيرة الجزرية النامية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي
	34
	65
	34
	65
	31
	60
	سلسلة المؤشرات التي تخص المبادرة المتعلقة بالبلدان الـ 40 المؤهلة من بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
	ع = بيانات الرصد العالمي
	8-10 العدد الكلي للبلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار في إطار مبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (تراكمي)
	40
	100
	ع
	8-11 مقدار تخفيف عبء الديون الملتزم به في إطار مبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون(ب)
	مقدار تخفيف عبء الديون الملتزم به في إطار مبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (تراكمي)
	36
	90
	ع
	مقدار تخفيف عبء الديون الذي قدم كاملا في إطار المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون (تراكمي)
	32
	80
	ع
	(أ) استخدمت الرموز التالية للإشارة إلى طبيعة البيانات:
	ق = بيانات قطرية. الرقم المذكور هو الرقم الذي أصدره ونشره البلد المعني (بما في ذلك البيانات التي عدلها البلد للوفاء بالمعايير الدولية).
	ق م = بيانات قطرية معدلة. الرقم المذكور هو الرقم الذي أصدره وقدمه البلد المعني، لكن الوكالة الدولية عدلته لكي يصبح قابلا للمقارنة دوليا، أي للامتثال للمعايير والتعاريف والتصنيفات المتفق عليها دوليا (الفئة العمرية، والتصنيف الدولي الموحد للتعليم وما إلى ذلك). 
	ت = بيانات تقديرية. الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما لا يتوافر المقابل له في البيانات القطرية لسنة معينة أو مجموعة من السنوات، أو عندما توجد مصادر متعددة أو إشكاليات تتصل بنوعية البيانات. وتستند التقديرات إلى البيانات الوطنية، مثل الدراسات الاستقصائية أو السجلات الإدارية، أو غيرها من المصادر، لكنها تستند إلى المتغير المراد تقديره.
	م = بيانات مستنبطة. تستنبط الوكالة الرقم عندما يكون هناك افتقار كامل للبيانات المتعلقة بالمتغير المراد تقديره. ويستند الرقم إلى مجموعة من المتغيرات المصاحبة، أي المتغيرات الأخرى التي تتوفر بيانات بشأنها وتتيح تفسير الظاهرة.
	ع = بيانات الرصد العالمي. تصدر الوكالة المعينة هذا الرقم بانتظام لأغراض الرصد العالمي، استنادا إلى البيانات القطرية. إلا أنه لا يوجد رقم مقابل على المستوى القطري، لأن هذا المؤشر محدد لأغراض الرصد الدولي فقط (مثال: معدل السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم).
	غ م = بيانات غير متاحة. طبيعة البيانات غير معروفة أو أنها لم تقدم.
	(ب) يجري استكمال البيانات المتعلقة بالتعهدات الملتزم بها بشأن تخفيف عبء الديون كل سنة.

