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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون 

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ز (٤البند 

      مؤشرات التنمية : بنود للعلم
  مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية    

  
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

 التقريــر بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثالثــة  أعــد األمــني العــام هــذا  
ويبني التقريـر األنـشطة الـيت اضـطلع هبـا           ).  ألف -، الفصل األول    E/2012/24انظر  (واألربعني  

الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وشــعبة     
ــم املتحــدة يف عــ   ــة ٢٠١٢ام اإلحــصاءات يف األم ــدروس  ) أ: ( يف اجملــاالت التالي اســتعراض ال

حتـسني األسـاليب املتعلقـة برصـد      ) ب( املستفادة يف جمـال رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ و            
تــسوية الفــروق بــني جمموعــات  ) ج( التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ و  

ويقـدم التقريـر أيـضا تقييمـا ملـدى          . رات اإلحـصائية  البيانات الوطنية والدولية وتعزيز بناء القـد      
تــوافر البيانــات الالزمــة لرصـــــد التقــدم احملــرز حنـــو حتقيــــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ويبــّين  

واللجنـة مـدعوة إىل أن حتـيط علمـا          . عملية إعداد التقارير املرحليـة الـسنوية عـن التقـدم احملـرز            
رك بني الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشرات األهـداف اإلمنائيـة          بالتقدم الذي أحرزه الفريق املشت    

    .لأللفية وشعبة اإلحصاءات وباجتاه أعماهلما يف املستقبل
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  مقدمة  - أوال  
يبني هذا التقرير بإجياز التقـدم احملـرز حنـو حتـسني مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                      - ١

ــا     ــشطة بن ــة وأن ــهجيات املتبع ــدقيق املن ــق ت ــدان عــن طري ــبني  . ء القــدرات يف خمتلــف البل كمــا ي
األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األهــداف 
اإلمنائيــة لأللفيــة وشــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة مــن أجــل إعــداد تقريــر مرحلــي لعــام     

م اجلمهـور ومقـرري الـسياسات      والنواتج ذات الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفيـة إلعـال         ٢٠١٢
  .مبا أحرز من تقدم حنو حتقيق هذه األهداف

زالت األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء وشـعبة                      وما  - ٢
ــس          ــق، تــسترشد بقــرار اجملل ــار دورهــا كمنــسق الفري اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، يف إط

يــز القــدرات اإلحــصائية، وال ســيما يف مــا يتعلــق  عــن تعز٢٠٠٦/٦االقتــصادي واالجتمــاعي 
حتسني األساليب املتعلقة برصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛       ) أ: (يلي مبا
جهـــود بنـــاء القـــدرات الراميـــة إىل تعزيـــز إنتـــاج البيانـــات الوطنيـــة ألغـــراض رصـــد    ) ب( و

ادر الوطنيـة والدوليـة والتـشجيع علـى أن          تسوية تضارب البيانـات بـني املـص       ) ج( األهداف؛ و 
  .متسك البلدان بشكل تام بزمام رصد البيانات

، قيم الفريـق    ٢٠١٥وباقتراب املوعد النهائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام            - ٣
التجـارب الـسابقة يف رصـد األهـداف بغيـة تـوفري املـدخالت                املشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء      

  . زمة لتوجيه عملية صياغة إطار للرصد خلطة تنمية جديدةالتقنية الال
    

  استعراض الدروس املستفادة يف جمال رصد األهداف اإلمنائية لأللفية  - ثانيا  
ــة          - ٤ ــين باألهــداف اإلمنائي ــة املع ــة العام ــستوى للجمعي ــع امل ــام الرفي أعطــى االجتمــاع الع

جتمــع الــدويل علــى الــتفكري يف كيفيــة  ، حــافزا للم٢٠١٠ســبتمرب /لأللفيــة، املعقــود يف أيلــول 
ومثـة توافـق متزايـد يف اآلراء علـى أن األعمـال             . ٢٠١٥املضي قدما يف خطة التنميـة بعـد عـام           

 ينبغــي أن ترتكــز علــى تقيــيم حاســم للكيفيــة الــيت   ٢٠١٥املتعلقــة خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
ــع       ــل، م ــارا للعم ــة بوصــفها إط ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــة   حتققــت هب ــد اجملــاالت القابل  حتدي

ويف هــذا الــصدد، مــن املتوقــع أن  . للتحــسني، وال ســيما اســتجابةً للتحــديات اإلمنائيــة الراهنــة 
تكون األوساط اإلحصائية قادرة على تقدمي مسامهات تقنية لتوجيه صـياغة إطـار مـا بعـد عـام             

ع التعــاريف ، ودراســة تــوافر البيانــات، والنظــر يف مــصادر البيانــات املمكنــة، ووضــ       ٢٠١٥
  . واقتراح املؤشرات املمكنة لرصد التقدم احملرز يف املستقبل
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وقد عمل الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء بكفاءة علـى مـدى الـسنوات العـشر                  - ٥
ــة علــى املبــادئ اإلحــصائية وتــوفري       ــة أن يقــوم رصــد األهــداف اإلمنائي املاضــية مــن أجــل كفال

وستـشكل جتربـة    .  مـن مـصادر إحـصائية رمسيـة للمؤشـرات          أحدث البيانات وأكثرهـا موثوقيـة     
 سنوات مسامهة قيمـة يف      ١٠الفريق املعين برصد األهداف اإلمنائية لأللفية على مدى أكثر من           

  . أي جهود تبذل مستقبال من أجل إنشاء إطار للرصد
ين ويف االجتماع العـشرين للفريـق املـشترك بـني الوكـاالت واخلـرباء، املعقـود يف تـشر                    - ٦

ــوبر /األول ــستفادة يف رصــد       ٢٠١١أكت ــدروس امل ــة بال ــة عمــل معني ــشاء فرق ــق إن ــرر الفري ، ق
ــة  ــة لأللفي ــا يلــي    . األهــداف اإلمنائي ــة العمــل مب ــع أن تقــوم فرق ــسائل  ) أ: (ومــن املتوق ــد امل حتدي

حتديـد التناقـضات يف إطـار العمـل         ) ب( اإلشكالية وتقيـيم تـوافر بيانـات املؤشـرات احلاليـة؛ و           
التوصية باعتماد معايري لتحديد املؤشرات املمكنة لرصـد التقـدم احملـرز يف جمـال               ) ج( واحلايل؛  

  .التنمية يف املستقبل ولتحديد األرقام املستهدفة
وخــالل . ٢٠١٢فربايــر /وعقــد االجتمــاع األول لفرقــة العمــل يف نيويــورك يف شــباط   - ٧

ــة      ــضعف يف اجملموع ــوة وال ــواطن الق ــة م ــاع، استعرضــت الفرق ــرات   االجتم ــن املؤش ــة م  احلالي
حتديــد ) أ: (كمــا شــكلت فرقــة العمــل ثالثــة أفرقــة فرعيــة معنيــة مبــا يلــي  . وأمهيتــها لألهــداف

ــات واملؤشــرات؛ و    ــة بــني األهــداف والغاي ــة يف  ) ب( التناقــضات التقني ــسوية املــشاكل التقني ت
  . اقتراح معايري الختيار مؤشرات التنمية) ج( حتديد األرقام املستهدفة؛ و

واتفقت فرقة العمل على إعـداد ورقـة تـستعرض مـواطن القـوة والـضعف يف اجملموعـة                 - ٨
وستــساهم هــذه . احلاليــة مــن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتقتــرح ســبل التــصدي هلــا 

الورقة يف املناقشة املتعلقة باملؤشرات اجلديـدة املمكـن اعتمادهـا لتوجيـه عمليـة الرصـد ملـا بعـد               
فرقة العمل أيـضا علـى حتديـد جمموعـة معـايري الختيـار املؤشـرات سـُيقيِّم                  وتعمل  . ٢٠١٥عام  

وسـُتقترح  . الفريق املشترك بني الوكاالت واخلرباء على أساسها اجملموعة احلالية من املؤشـرات           
جمموعة معايري متفق عليها من الفريق ألغراض اختيار املؤشرات املمكن اعتمادها لرصد خطـة              

  .التنمية املقبلة
    

حتسني نوعيـة البيانـات وشـفافية املنـهجيات املتعلقـة مبؤشـرات األهـداف                 - ثالثا  
  اإلمنائية لأللفية

يواصــل فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت اســتعراض احتياجــات البلــدان وحتديــد     - ٩
أولويات حتسني قـدراهتا علـى وضـع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتنفيـذ الرصـد علـى                      

، على النحو املوجز أدناه، شـرع أعـضاء الفريـق يف عـدد مـن           ٢٠١٢ويف عام   . طينالصعيد الو 
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األنــشطة الراميــة إىل حتــسني تــوافر بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ونوعيتــها عــن  
ــة لوضــع املؤشــرات،        ــادئ التوجيهي ــة واملب طريــق حتــسني ســبل احلــصول علــى البيانــات الفوقي

ريبيـة وبـرامج ترمـي إىل مـساعدة البلـدان علـى تعزيـز قـدراهتا                 وكذلك بتوفري حلقات عمـل تد     
  .اإلحصائية على إنتاج وحتليل ونشر البيانات املتعلقة برصد التنمية

  
  حلقات العمل املتعلقة ببناء القدرة على رصد األهداف اإلمنائية لأللفية  - ألف  

تماعية آلسـيا واحملـيط     نظمت شعبة اإلحصاءات، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالج         - ١٠
 / متـوز  ١٣ إىل   ٩اهلادئ، حلقة عمل لبلدان آسـيا واحملـيط اهلـادئ، يف بـانكوك، يف الفتـرة مـن                   

وضمت حلقة العمل ممثلني للمكاتب اإلحصائية الوطنيـة والـوزارات املختـصة،            . ٢٠١٢يوليه  
، )نيــسيفاليو(وكــذلك خــرباء مــن منظمــة الــصحة العامليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   

وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وشــعبة الــسكان يف األمانــة العامــة، الســتعراض وفهــم          
تناقضات البيانات والثغرات يف البيانات على الصعيدين الوطين والـدويل ووضـع اسـتراتيجيات              

وتناولـت حلقـة    . وطنية ودولية لتحسني اإلبـالغ عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وطنيـا ودوليـا                
  . جماالت اجلوع والصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك صحة األمالعمل 
وأتاحت حلقة العمل فرصة ملمثلي البلدان السـتعراض الـدروس املـستفادة مـن الرصـد              - ١١

ــا بعــد        ــة مل ــة وتقــدمي توصــيات مــن أجــل إعــداد خطــة التنمي ــة لأللفي ــوطين لألهــداف اإلمنائي ال
  . ٢٠١٥ عام
  :وصياهتا ما يليومشلت استنتاجات حلقة العمل وت  - ١٢

ــدان    )أ(   ــق بالبل ــا يتعل ــام اإلحــصائي الــوطين،      : يف م ــسيق داخــل النظ حتــسني التن
وإنــشاء آليــة رمسيــة لإلبــالغ عــن البيانــات املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وحتــسني مجــع   

يـة  البيانات الفوقية على الصعيد الوطين، وحتديد غايات وطنية خاصـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللف              
  لرصد التقدم احملرز؛

حتــسني االتــصاالت مــع الــنظم اإلحــصائية  : يف مــا يتعلــق بالوكــاالت الدوليــة   )ب(  
الوطنيـة، ومـساعدة البلــدان علـى حتــسني القـدرة اإلحــصائية الوطنيـة، وتــوفري مبـادئ توجيهيــة       

ز للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة عــن كيفيــة حــساب املؤشــرات وتقيــيم التقــدم احملــرز، وتعزيــ 
  مسك البلدان بزمام املسائل املتصلة بالبيانات؛

تقدمي املعلومات املتعلقـة بنوعيـة      : يف ما يتعلق بالوكاالت الدولية والبلدان معا        )ج(  
البيانات وموثوقيتها، والتعاون على توفري تثقيف أفضل ملـستعملي البيانـات، وحتـسني االتـصال               
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املنظمـات اإلقليميـة، وتوجيـه      /إلحـصائية الوطنيـة   والتنسيق فيما بني الوكاالت الدولية والـنظم ا       
  . انتباه مقرري السياسات واجلهات املاحنة إىل أمهية نوعية اإلحصاءات

، أوصـت حلقـة العمـل مبواءمـة         ٢٠١٥ويف ما يتعلق بإعداد خطة التنمية ملـا بعـد عـام               - ١٣
 بإطـار التنميـة ملـا بعـد عـام         العملية الرامية إىل حتديد أهداف التنمية املـستدامة والعمليـة املتعلقـة           

  . ، وبتحسني التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة٢٠١٥
، أجرى معهد اإلحصاءات التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم         ٢٠١٢ويف عام     - ١٤

والثقافة عدة حلقـات عمـل إقليميـة للـدول العربيـة، ودول اجلنـوب األفريقـي وشـرق أفريقيـا،                     
ة وآسيا الوسطى، ودول شرق آسيا ودول جنوب غرب آسـيا، مـن أجـل      ودول أوروبا الشرقي  

ــا يف ذلــك اإلحــصاءات واملؤشــرات املتع      ــيم ومؤشــراته، مب ــة إحــصاءات التعل ــة حتــسني نوعي لق
  .باألهداف اإلمنائية لأللفية

وُعقدت حلقة عمل إقليمية عن مؤشرات التعليم اخلاصـة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                 - ١٥
نــة االقتــصادية ألوروبــا بالــشراكة مــع معهــد اليونــسكو لإلحــصاءات، وذلــك يف   نظمتــها اللج
ــومي   ــا ي ــاين ٢٢ و ٢١تريان ــشرين الث ــوفمرب / ت ــى    . ٢٠١٢ن ــدريبا عل ــة العمــل ت ــدمت حلق وق

التعاريف واملنهجيات املوصـى هبـا علـى الـصعيد الـدويل، وناقـشت موضـوع مـصادر البيانـات                    
ــسألة ت    ــات، وم ــة بالبيان ــشاكل املتعلق ــة     وامل ــات الوطني ــني البيان ــضات ب ــل الفجــوات والتناق قلي

وُوجهـت  . والدولية، واملـسائل املتـصلة بتحليـل البيانـات وتفـسري البيانـات ملقـرري الـسياسات                
  . الدعوة إىل دول من املنطقة لتقدمي ممارساهتا الوطنية

ــصادية ألور      - ١٦ ــة االقت ــة، أوفــدت أيــضا اللجن ــا وباإلضــافة إىل حلقــات العمــل اإلقليمي وب
ومعهد اليونسكو لإلحصاءات بعثات لبناء القدرات الوطنيـة، وعقـدت حلقـات عمـل وطنيـة،              
ــة       ــدان مــن أجــل حتــسني البيانــات والبيانــات الفوقي ــة املباشــرة إىل البل وقــدمت املــساعدة التقني

  .ألغراض رصد األهداف اإلمنائية لأللفية
امج األمـم املتحـدة للبيئـة سلـسلة     وعقد املركز العاملي لرصد حفـظ الطبيعـة التـابع لربنـ           - ١٧

متواصــلة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة لبنــاء القــدرة علــى وضــع واســتخدام مؤشــرات التنــوع  
 مـن   ٧ يف إطـار اهلـدف       ٧-٧ و   ٦-٧مبـا يف ذلـك املؤشـران        (البيولوجي على الصعيد الـوطين      

  . ٢٠١٢خالل عام ) األهداف اإلمنائية لأللفية
ت قيِّمـة يف جمـال رصـد التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف                  وتقدم اليونيسيف إسـهاما     - ١٨

اإلمنائيــة لأللفيــة يف مــا يتعلــق باملؤشــرات املتــصلة باألطفــال، والــيت تــشمل قطاعــات التغذيــة،     
اإليـدز، ومحايـة األطفـال، والتعلـيم، وامليـاه واملرافـق            /والصحة، وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

، تعتـزم اليونيــسيف  ٢٠١٣ويف عـام  . لة باملوضـوع الـصحية، ومؤشـرات صـحة األم ذات الــص   
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تنظيم العديد مـن حلقـات العمـل يف جمـال بنـاء القـدرات، مـن أمثلتـها حلقـات عمـل الدراسـة                
االستقصائية العنقوديـة املتعـددة املؤشـرات املتعلقـة بنـشر البيانـات وحتلـيالت أخـرى وبتـصميم                   

طنيـة املتعلقـة بامليـاه واملرافـق الـصحية،          الدراسات االستقصائية، وحلقات العمـل اإلقليميـة والو       
ــشرية      ــريوس نقــص املناعــة الب ــة بالتحــصني وف ــديرات املتعلق ــال، والتق ــات األطف ــدز، /ووفي اإلي

. واحللقــات الدراســية الــشبكية لبنــاء القــدرات يف جمــايل امليــاه واملرافــق الــصحية ومحايــة الطفــل 
ســية شــبكية بــشأن اســتخدام تعتــزم اليونيــسيف استــضافة حلقــات دراســية وحلقــات درا  كمــا

 لرصد األهداف اإلمنائية لأللفيـة وتنظـيم   DevInfo 7.0أحدث صيغة من نظام معلومات التنمية 
  . حلقات عمل بشأن جمموعة برجميات معلومات التعدادات على الصعيد العاملي

وتواصـــل أمانـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة            - ١٩
ــشرية ــة املكتـــسب   /البـ ــة نقـــص املناعـ ــدز(متالزمـ ــة   )اإليـ ــصحة العامليـ ــة الـ ، إىل جانـــب منظمـ

واليونيسيف، تقدمي الدعم إىل البلدان يف جمال بناء القـدرة علـى مجـع البيانـات املتعلقـة باإليـدز                
ويقــدم . واإلبــالغ عنــها وحتليلــها علــى الــصعيد العــاملي واالســتخدام االســتراتيجي للمعلومــات

ات االستراتيجية التابعون لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص   مستشارو املعلوم 
اإليدز هذا الـدعم علـى املـستوى القطـري واإلقليمـي والعـاملي، وهـم يوجـدون                  /املناعة البشرية 

ويـصدر الربنـامج املـشترك    .  بلدا يف سـبع منـاطق ويف مقـر الربنـامج املـشترك يف جنيـف            ٥٠يف  
مستكملة ويقدم التدريب من خـالل احللقـات الدراسـية الـشبكية وعلـى              أيضا مبادئ توجيهية    

وبلغــت التقــارير املرحليــة املتعلقــة باالســتجابة العامليــة لإليــدز، . الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري
يف ذلك مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باإليدز، رقما قياسيا جديـدا، إذ قـدمت              مبا
  .٢٠١٢ل األعضاء تقارير عنها يف عام  يف املائة من الدو٩٦
  

  حتسني منهجية رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  - باء  
ــة حــصول       - ٢٠ ــة إىل كفال واصــل الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء جهــوده الرامي

وأصـدر  .  الـوطين  البلدان على األدوات الضرورية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد         
الفريق نسخة منقحة من دليل مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، صـممت بـشكل يتناسـب           

وقـد صـدرت النـسخة اإللكترونيـة مـن          . أكثر مع االحتياجات القطرية اخلاصة يف جمال الرصد       
ــت       ــى اإلنترن ــاعلي عل ــع تف ــن خــالل موق ــد م ــدليل اجلدي ــتتوفر  )./http://mdgs.un.org( ال وس

  .٢٠١٣ املطبوعة من الدليل اجلديد يف عام النسخة
ويركــز الــدليل علــى األســاليب الــيت ميكــن أن تــستخدمها البلــدان إلعــداد مؤشــرات       - ٢١

ــة القائمــة     ــة علــى الــصعيد الــوطين، اســتنادا إىل املــصادر الوطني وقــد . األهــداف اإلمنائيــة لأللفي
وكــاالت الدوليـة يف إنتــاج  ختتلـف هــذه األسـاليب يف بعــض احلـاالت عــن تلـك الــيت تطبقهـا ال     
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ــة   ــات الدولي ــستخدمها       . سالســل البيان ــيت ت ــني أســاليب احلــساب ال ــرق ب ــدليل الف ويوضــح ال
  .صى اخلرباء الوطنيون باستخدامهاوأساليب احلساب اليت يو الوكاالت الدولية

ــة حلــساب         - ٢٢ ــل أمثل ــدليل عناصــر إضــافية، مــن قبي ــة مــن ال ــسخة اإللكتروني ــشمل الن وت
ادئ توجيهيــة بــشأن تــصنيف البيانــات، ومراجــع إضــافية، ومعلومــات عــن        املؤشــرات ومبــ 

ــسياقات،      ــستخدم يف خمتلــف ال ــيت مــن شــأهنا أن ت ــة ال ــة والتكميلي ــى   املؤشــرات البديل ــاء عل بن
ــة   ــات والظــروف الوطني ــة     . األولوي ــصورة منتظم ــة ب ــسخة اإللكتروني وســيجري اســتكمال الن

أمثلـة جديـدة عنـد االقتـضاء، وتـستكمل      لتشمل أيضا معلومات جديدة مىت أتيحت، وتضيف        
اتـــساع نطـــاق الوصـــول والتوزيـــع علـــى  وســـيكفل املوقـــع الـــشبكي. روابـــط املواقـــع املفيـــدة

ــة والوكــاالت األخــرى علــى الــصعيدين      املــستخدمني احملــتملني يف املكاتــب اإلحــصائية الوطني
  .الوطين والدويل

شأن مؤشـرات تقـديرات تنظـيم       وتعتزم شعبة السكان إعداد وحدات للتعلم عن بعد ب          - ٢٣
ــا       ــا وإقليمي ــة، مــن أجــل مــستعملي البيانــات ومنتجيهــا وطني األســرة القائمــة علــى منــاذج معين

وستــسهم الوحــدات يف حتــسني الفهــم بــني مــستخدمي البيانــات ومنتجــي مؤشــرات    . ودوليــا
وذج تنظيم األسـرة القائمـة علـى منـاذج معينـة، مبـا يف ذلـك بـشأن االفتراضـات األساسـية للنمـ                       

ومـن املتوقـع أن تـسهم الوحـدات أيـضا يف حتـسني مهـارات                 .وتقييمات التغيري على مر الـزمن     
التقييم االنتقادي لبيانات الدراسات االستقصائية، مبا يف ذلك مقارنـة املالحظـات املـستندة إىل               

  .الدراسات االستقصائية مع التقديرات املستندة إىل مناذج معينة
  
  لبيانات عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةتقييم توافر ا  -رابعا   

 علـى رصـد تـوافر وطبيعـة البيانـات املقدمـة            ٢٠٠٦دأبت شعبة اإلحصاءات منذ عـام         - ٢٤
مــن الوكــاالت الدوليــة ألغــراض الرصــد علــى الــصعيد العــاملي الــيت ُتجمــع يف قاعــدة بيانــات    

ذا التقيـيم هـو مبثابـة قيـاس غـري           وهـ ). http://mdgs.un.org( مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة    
وعنـد  . مباشر لقدرة البلدان علـى إنتـاج البيانـات الالزمـة ملؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

النظر يف تغطية البلدان يف قاعدة البيانات، من املهـم أن يوضـع يف االعتبـار أن البيانـات املنتجـة        
ائي الـدويل، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل          على الـصعيد الـوطين ال تـصل برمتـها إىل النظـام اإلحـص              

ــن          ــديرات صــادرة ع ــائج تق ــي نت ــات ه ــة، وإىل أن بعــض البيان ــالغ القائم ــات اإلب ــصور آلي ق
  .وكاالت دولية

وقد شرع فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت، بالتعاون مع شركاء التنميـة اآلخـرين،                - ٢٥
لبلدان يف تعزيز قدراهتا اإلحصائية علـى     يف العديد من املبادرات واألنشطة الرامية إىل مساعدة ا        
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. إنتاج وحتليـل ونـشر البيانـات لرصـد التنميـة وحتـسني احلـوار بـني اخلـرباء الـوطنيني والـدوليني                      
وأصبح إنتاج البيانات يف البلدان يتـسق علـى حنـو    . وأسفرت هذه املبادرات عن نتائج ملموسة    

وبلــورت الوكــاالت الدوليــة فهمــا أفــضل متزايــد مــع التوصــيات واملعــايري املتفــق عليهــا دوليــا، 
الزمـة  ملدى توافر البيانات يف البلدان وُتشرك اخلرباء الوطنيني عند وضـع وتطبيـق املنـهجيات ال               

  .إلنتاج املؤشرات وتقييمها
وأسفر التقدم احملرز يف إنتاج البيانات يف البلـدان وحتـسن التقـارير املقدمـة مـن البلـدان               - ٢٦

الدويل وزيـادة إمكانيـة اطـالع الوكـاالت علـى املـصادر الوطنيـة القائمـة                 إىل النظام اإلحصائي    
 .وفهمها هلـا عـن زيـادة تـوافر البيانـات يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                       

 مدى توافر البيانات الالزمة لتقييم االجتاهات، حمسوبا بعدد البلدان اليت كـان             ١ويبني اجلدول   
). نقطـة بيانـات واحـدة علـى األقـل     ( وبعـده  ٢٠٠٠اعدة البيانـات قبـل عـام     لديها بيانات يف ق   

ومـن أجـل     .)١(٢٠١٢ و   ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٣وُيبيَّن توافر بيانـات االجتاهـات الـسائدة يف أعـوام            
، مل ُينظـر سـوى يف جمموعـة فرعيـة         ٢٠٠٣مقارنة احلالة الراهنة لتوافر البيانات باحلالـة يف عـام           

ؤشرات، تشمل تلك اليت ظلت على حاهلا عرب الـسنني مـن حيـث              من العدد الكلي لسالسل امل    
واستمر يف التزايد على مر الـسنني عـدد البلـدان الـيت تتـوافر بـشأهنا             .التعاريف وطرائق اإلبالغ  

وعلـى وجـه اخلـصوص، زاد عـدد البلـدان الـيت            .بيانات عن عدد كبري مـن سالسـل املؤشـرات         
 سلــسلة مــن صــفر يف عــام  ٢٢ و ١٦يتــراوح بــني لــديها بيانــات عــن االجتاهــات الــسائدة ملــا  

ــام ٨٤ إىل ٢٠٠٣ ــام ١٠٦ مث إىل ٢٠٠٦ يف عـ ــسه، اخنفـــض   . ٢٠١٢ يف عـ ــت نفـ ويف الوقـ
البلــدان الــيت لــديها بيانــات عــن االجتاهــات الــسائدة لــسالسل تتــراوح فقــط بــني صــفر       عــدد
  .٢٠١٢ وعام ٢٠٠٣ بني عام ٩ إىل ٤٧سالسل من  ٥ و
  

__________ 
يــرد وصــف مــوجز للمنهجيــة املتبعــة يف تقيــيم مــدى تــوافر البيانــات يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف      )١(  

وترد النتائج الكاملـة للتحليـل يف شـكل ورقـة معلومـات        . اإلمنائية لأللفية يف اجلزء أوال من مرفق هذا التقرير        
 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2013.htm: حصائيةيف املوقع الشبكي للجنة اإل
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 ١جلدول ا
األقــاليم املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ونــسبتها املئويــة، عــدد البلــدان و

  )أ(حبسب عدد سالسل املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بشأنه
  
  عدد البلدان واألقاليم  
  ٢٠١٢يوليه /يف متوز   ٢٠٠٦يوليه /يف متوز   ٢٠٠٣يوليه /يف متوز  

كـــن  ميعـــدد سالســـل املؤشـــرات الـــيت 
  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  )ب(إجراء حتليل لالجتاهات بشأهنا

 ٦ ٩ ٩ ١٥ ٢٩ ٤٧  ٥ -صفر 
٦ ١٠ ١٣ ٢٢ ٤٠ ٦٦  ١٠-٦ 
٢٣ ٣٨ ٢٦ ٤٢ ٣١ ٥٠  ١٥-١١ 
٦٥ ١٠٦ ٥٢ ٨٤ - -  ٢٢-١٦ 

 ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣  اجملموع  
  

ملستخدم لتحديد ما إذا كان باإلمكـان إجـراء حتليـل لالجتاهـات لسلـسلة معينـة مـن سالسـل املؤشـرات هـو أن                       املعيار ا   )أ(  
 ونقطـة واحـدة بعـد عـام      ٢٠٠٠تتوافر لدى البلد بيانـات تتعلـق بالسلـسلة املعينـة لنقطـة واحـدة علـى األقـل قبـل عـام                        

٢٠٠٠. 
  . ما يتعلق ببلدان وأقاليم املناطق الناميةتشري إىل سالسل املؤشرات اليت جيري اإلبالغ عنها يف  )ب(  

    
وحدث حتسن أكرب بكثري يف توافر البيانات بصفة عامة، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت                    - ٢٧

 أو بعـده، ممـا يعكـس حتــسنا أسـرع يف تـوافر البيانـات خــالل       ٢٠٠٠نقـاط البيانـات قبـل عــام    
انـات عـن نقطـتني زمنيـتني         لديـه بي   ٢٠١٢ بلـدا يف عـام       ١٣٥وكـان هنـاك     . السنوات األخرية 

انظـر   (٢٠٠٣قـط يف عـام       بلـدان ف   ٤ سلـسلة، مقابـل      ٢٢ و   ١٦لسالسل يتراوح عددها بني     
 ).٢اجلدول 
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 ٢اجلدول 
عــدد البلــدان واألقــاليم املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ونــسبتها املئويــة، 

)أ(يانات على األقلحبسب عدد سالسل املؤشرات اليت هلا نقطتا ب
  

  
  عدد البلدان واألقاليم  
  ٢٠١٢يوليه /يف متوز   ٢٠٠٦يوليه /يف متوز   ٢٠٠٣يوليه /يف متوز  

نقتطـا   هلـا عدد سالسل املؤشـرات الـيت       
  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  )ب(بيانات على األقل

 ٤ ٦ ٦ ٩ ١٩ ٣١  ٥ -صفر 
٣ ٥ ١٢ ١٩ ٣٠ ٤٩  ١٠-٦ 
١٠ ١٧ ١٩ ٣١ ٤٨ ٧٩  ١٥-١١ 
٨٣ ١٣٥ ٦٤ ١٠٤ ٢ ٤  ٢٢-١٦ 

 ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣ ١٠٠ ١٦٣  اجملموع  
  

تشري النقطتان الزمنيتان املدرجتان يف هذا اجلدول إىل أي وقت مـن األوقـات، بـصرف النظـر عمـا إذا كـان ذلـك قبـل                      )أ(  
 . أو بعده٢٠٠٠عام 

  .بالبلدان واألقاليم يف املناطق النامية رات اليت جيري اإلبالغ عنها يف ما يتعلقتشري إىل سلسلة املؤش  )ب(  
    

وميكن إجراء تقييم أكثر مشوال لتـوافر البيانـات يف الوقـت الـراهن لـسالسل املؤشـرات          - ٢٨
 سلــسلة ٥٥ ٣ويــبني اجلــدول . برمتــها، علــى النحــو الــوارد يف آخــر حتــديث لقاعــدة البيانــات

يوليـه  /وحـىت متـوز  .  بلدا يف املنـاطق الناميـة يف قاعـدة البيانـات       ١٦٣ا بشأن   مؤشرات مبلغ عنه  
ــدم حنــو  ٢٠١٢ ــراوح عــددها بــني     ٥١، ق ــسائدة لــسالسل يت ــات لالجتاهــات ال ــدا بيان  ٣١ بل

  . سلسلة ٥٥ و ٤١ بلدا بيانات تتعلق بسالسل يتراوح عددها بني ٤٩ سلسلة وقدم ٤٠ و
  

 ٣اجلدول 
املنــاطق الناميــة املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف عــدد البلــدان واألقــاليم يف 

اإلمنائية لأللفية، حبسب عدد سالسل املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بـشأهنا،         
  )أ(٢٠١٢يوليه /يف متوز

  
    البلدان واألقاليم  

  النسبة املئوية  العدد  عدد سالسل املؤشرات

 ٥ ٨  ١٠ -صفر 
١٠ ١٧  ٢٠-١١ 
٢٣ ٣٨  ٣٠-٢١ 
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    البلدان واألقاليم  
  النسبة املئوية  العدد  عدد سالسل املؤشرات

٣١ ٥١  ٤٠-٣١ 
٣٠ ٤٩  ٥٠-٤١ 

 ١٠٠ ١٦٣  اجملموع  
  

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

 .٢٠٠٠لنقطة واحدة بعد عام ، و٢٠٠٠األقل قبل عام 
    

 توافر سلسلة من املؤشـرات املتعلقـة مبجموعـات حمـددة مـن البلـدان،        ٤ويبني اجلدول     - ٢٩
مثل البلدان النامية غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة والبلـدان املاحنـة، يف قاعـدة                      

  .٢٠١٢يوليه /البيانات يف متوز
  

 ٤اجلدول 
جمموعات حمددة من البلدان يف قاعدة بيانات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف       توافر البيانات عن    

  ٢٠١٢يوليه /متوز
  

  الفترة   عدد البلدان   سلسلة املؤشرات

  سلسلة املؤشرات املتـصلة باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة مـن              - ألف
       ٢٣ البلدان املاحنة الـ

 اإلمنائيــة الرمسيــة، حمــسوبا كنــسبة مئويــة مــن   إمجــايل صــايف املــساعدة١-٨
  ٢٠١١-١٩٩٠  ٢٣  الدخل القومي اإلمجايل للماحنني

 صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية، املقدمة إىل أقل البلـدان منـواً، حمـسوبا          ١-٨
  ٢٠١٠-١٩٩٠  ٢٣  كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للماحنني

 الرمسيـة، الثنائيـة واملخصـصة حبـسب      نـسبة جممـوع املـساعدة اإلمنائيـة    ٢-٨
ــة      ــة التابع ــة املــساعدة اإلمنائي القطــاع، املقدمــة مــن املــاحنني األعــضاء يف جلن
ــة      ــصادي إىل اخلــدمات االجتماعي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ملنظمــة التع

  ٢٠١٠-١٩٩٦  ٢٣  األساسية
ــة غــري املــشروطة امل   ٣-٨ ــة الثنائي ــة الرمسي قدمــة مــن   نــسبة املــساعدة اإلمنائي

البلدان املاحنة يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف                  
  ٢٠١٠-١٩٩٠  ٢٣  امليدان االقتصادي
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  الفترة   عدد البلدان   سلسلة املؤشرات

 نــسبة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة للمــساعدة يف بنــاء القــدرات ٩-٨
  ٢٠١٠-٢٠٠١  ٢٣  التجارية

  ٢٠١٠-١٩٩٠  )أ(١٢   تقديرات الدعم الزراعي٨ -٨
   ٣١الـ  سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية - ءبا
 املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــيت تلقتــها البلــدان الناميــة غــري الــساحلية   ٤-٨

      كنسبة مئوية من دخلها القومي اإلمجايل
  ٢٠١٠-١٩٩٠  ٣٠  
  ٢٠٠٨-٢٠٠١  ١  
      ٥٢ ـزرية النامية ال سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجل- جيم
 املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت تلقتـها الـدول الـصغرية اجلزريـة الناميـة                 ٥-٨

      كنسبة من دخلها القومي اإلمجايل
  ٢٠١٠-١٩٩٠  ٣٠  
  ٢٠٠٨-١٩٩٠  ٢  
  ١٩٩٥-١٩٩٠  )ب(٢  

  البلدان الفقرية املثقلة بالديون املؤهلة يف إطار املبادرة املتعلقة ب٤٠ سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ - دال
 عدد البلدان اليت بلغت نقطيت القرار واإلجناز بشأن البلـدان الفقـرية             ١٠-٨

  ٢٠١١-٢٠٠٠  ٤٠  املثقلة بالديون
ــديون      ١١-٨ ــادرة ال ــه يف إطــار مب ــزم ب ــديون امللت ــدار ختفيــف عــبء ال  مق

فيـف عـبء   للبلدان الفقرية املثقلـة بالـديون واملبـادرة املتعـددة األطـراف لتخ
  ٤٠  الديون

اســتكمل كــل ســنة إىل   
  ٢٠١٢غاية 

  
 .  بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي١٢يشري هذا العدد إىل   )أ(  

  .١٩٩٥مل تتلق جزر البهاما وسنغافورة مساعدة إمنائية رمسية منذ عام   )ب(  
  

ديرات أصدرهتا الوكـاالت الدوليـة   وجتدر اإلشارة إىل أن بعض البيانات هي نتيجة لتق      -٣٠
ومــن أجــل إجــراء تقيــيم دقيــق للمــدى الــذي تعكــس فيــه    . لــسد بعــض الثغــرات يف البيانــات 

البيانات املوجودة يف قاعدة البيانات قـدرة البلـدان الفعليـة علـى إنتـاج البيانـات الالزمـة، يتـيح                     
والبيانـات أو  الـيت تنتجهـا البلـدان    نظام الترميز باأللوان يف قاعدة البيانات التمييز بـني البيانـات            

  .التقديرات املعدلة
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 طبيعـة بيانـات سلـسلة مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة             ٥ويبني التقييم الوارد يف اجلدول        - ٣١
ولتعـيني  . فأوال، جيري تقييم طبيعـة البيانـات املتـصلة ببلـد يف مـا يتعلـق بسلـسلة معينـة                   . لأللفية

لة مؤشرات حمـددة، يـتعني أن تكـون غالبيـة نقـاط البيانـات               بلد يف فئة معينة يف ما يتعلق بسلس       
وثانيــا، تتوقــف طبيعــة سلــسلة مــن املؤشــرات علــى طبيعــة البيانــات يف أغلبيــة    . يف تلــك الفئــة

وتستند أغلبية سلسلة املؤشرات إىل بيانات ترد من البلدان دون تعـديل أو بـأدىن قـدر             . البلدان
لـسلة مـن املؤشـرات الـيت تقـيَّم فيهـا أغلبيـة نقـاط                س ١٥ومـع ذلـك، مـا زال مثـة          . من التعـديل  

ــستمد فيهــا معظــم نقــاط       ــة وسلــسلة مؤشــرات واحــدة ُت ــة الدولي البيانــات مــن جانــب الوكال
وترد يف املرفق الثـاين هلـذا التقريـر قائمـة كاملـة بسلـسلة املؤشـرات                 . البيانات من خالل منوذج   

  .يف إطار كل فئة ومدى توافر البيانات ذات الصلة
  
  ٥جلدول ا

عدد سالسل مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة ونـسبتها املئويـة حبـسب طبيعـة البيانـات                  
املتوفرة يف غالبية البلدان املدرجة يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، يف             

  ٢٠١٢يوليه /متوز
  
  سلسلة املؤشرات  

 النسبة املئوية  العدد  )أ(طبيعة البيانات

    لة املؤشرات املبلغ عنها بشأن بلدان وأقاليم املناطق الناميةسلس
 ٥٣ ٢٩  البيانات القطرية

 ١١ ٦  البيانات القطرية املعدلة
 ٢٧ ١٥  البيانات املقدرة

 ٢ ١  البيانات املستنبطة
 ٧ ٤  بيانات الرصد العاملية
 - -  بيانات غري متوفرة

 ١٠٠ ٥٥  اجملموع  
املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة مــن  سلــسلة املؤشــرات املتــصلة ب

    ٢٣البلدان املاحنة الـ 
 ١٠٠ ٦  البيانات القطرية  
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  سلسلة املؤشرات  
 النسبة املئوية  العدد  )أ(طبيعة البيانات

    ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
 ١٠٠ ١  البيانات القطرية  

    ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 
 ١٠٠ ١  طريةالبيانات الق  

 املؤهلـة يف إطـار املبـادرة        ٤٠سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلـدان الــ        
   املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

 ١٠٠ ٣  بيانات الرصد العاملية  
  

  :فيما يلي تفسري لترميز طبيعة البيانات  )أ(  
مبا يف ذلك البيانات اليت     (لبلد املعين   الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره ونشره ا       : البيانات القطرية     

  ).عدهلا البلد للوفاء باملعايري الدولية
الرقم املـذكور هـو الـرقم الـذي أصـدره وقدمـه البلـد املعـين، لكـن الوكالـة                    : البيانات القطرية املعدلة      

ت املتفـق   الدولية عدلته لكي يصبح قابال للمقارنة دوليا، أي لالمتثال للمعايري والتعاريف والتـصنيفا            
  ).الفئة العمرية، والتصنيف الدويل املوحد للتعليم وما إىل ذلك(عليها دوليا 

الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما ال يتوافر املقابـل لـه يف البيانـات القطريـة لـسنة                  : البيانات املقدرة     
. يـة البيانـات   معينة أو جمموعة من السنوات، أو عندما توجد مصادر متعددة أو مشاكل تتـصل بنوع              

وتــستند التقــديرات إىل البيانــات الوطنيــة، مثــل الدراســات االستقــصائية أو الــسجالت اإلداريــة، أو 
  .غريها من املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديره

غري تستنبط الوكالة الرقم عندما يكون هنـاك افتقـار كامـل للبيانـات املتعلقـة بـاملت                : البيانات املستنبطة     
ويستند الرقم إىل جمموعة مـن املـتغريات املـصاحبة، أي املـتغريات األخـرى الـيت تتـوفر                   . املراد تقديره 

  .بيانات بشأهنا وتتيح تفسري الظاهرة
تصدر الوكالة املعينة هذا الرقم بانتظام ألغـراض الرصـد العـاملي، اسـتنادا إىل               : بيانات الرصد العاملي      

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

  .طبيعة البيانات غري معروفة أو أهنا مل تقدم :غري متاحة
  

 احلالـة الراهنـة، جيـب أن      وكي تستفيد من البيانات املناقشات العامة والـسياسية بـشأن           - ٣٢
ــة     ــه كفاي ــا في ــة مب ــات حديث ــذه البيان ــنظم     . تكــون ه ــع ال ــصاهلا م ــة ات ــزز الوكــاالت الدولي وتع

اإلحصائية الوطنية وتبذل جهودا لتجميع ونشر جمموعات البيانات الدوليـة املتعلقـة باألهـداف              
فر بيانـات جلميـع   وتتـو . اإلمنائية لأللفية يف أبكر وقت ممكن يف كل جولة من جوالت اإلبـالغ            

غــري أنــه ال يــزال هنــاك تــأخر ملــدة ســنتني علــى األقــل يف .  أو مــا بعــده٢٠٠٥املؤشـرات لعــام  
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 سالسـل مؤشـرات تـضم بيانـات متاحـة عـن             ٦يتعلق مبعظم املؤشرات، إذ ال يوجـد سـوى           ما
  )٦انظر اجلدول . (٢٠١٢ وسلسلة واحد تضم بيانات متاحة عن عام ٢٠١١عام 

  
 ٦اجلدول 

سل املؤشرات ونسبتها املئوية حبسب آخر سنة متاحة يف قاعدة بيانات مؤشرات            عدد سال 
  ٢٠١٢يوليه /األهداف اإلمنائية لأللفية، يف متوز

  
  سلسلة املؤشرات  

  النسبة املئوية  العدد  آخر سنة متاحة بياناهتا 

  سلسلة املؤشرات املبلغ عنها بشأن بلدان وأقاليم املناطق النامية
٢٥ ١٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
٢ ١  ٢٠٠٨ 
١٨ ١٠  ٢٠٠٩ 
٤٢ ٢٣  ٢٠١٠ 
١١ ٦  ٢٠١١ 
٢ ١  ٢٠١٢ 

 ١٠٠ ٥٥  اجملموع  
   ٢٣سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة الـ 

٢٠ ١  ٢٠١٠ 
٨٠ ٥  ٢٠١١ 

   ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
١٠٠ ١  ٢٠١٠ 

   ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 
١٠٠ ١  ٢٠١٠ 

الفقــرية بالبلــدان  املبــادرة املتعلقــة يف إطــار املؤهلــة ٤٠سلــسلة املؤشــرات املتــصلة بالبلــدان الـــ 
   املثقلة بالديون

٦٦,٧ ٢  ٢٠١١ 
٣٣,٣ ١  ٢٠١٢ 
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  ٢٠١٢ة لأللفية يف عام اإلبالغ عن األهداف اإلمنائي  - خامساً 
ــام         - ٣٣ ــة لع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــر األه ــام تقري ــني الع ــورك يف ٢٠١٢أصــدر األم  يف نيوي
ويقدم التقرير التقييم السنوي للتقدم احملرز على الـصعيد العـاملي صـوب             . ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢

ــة ودون اإل    ــام اإلقليميـ ــتنادا إىل األرقـ ــة، اسـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــة  حتقيـ ــة املتعلقـ قليميـ
واســُتخدمت . باملؤشــرات الرمسيــة لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املقدمــة مــن الوكــاالت الــشريكة

أيضا البيانـات والتحلـيالت املقدمـة يف التقريـر كمـدخالت يف تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال                   
تــضمن التقريــر وي). A/67/1(املنظمــة، املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسابعة والــستني   

شـرات  املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية مرفقا إحصائيا يشمل مجيع األرقام الرمسيـة املتعلقـة مبؤ             
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

ــام          - ٣٤ ــة لع ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــدم احملــرز يف حتقي ــة للتق ــة البياني ــدم يف اخلريط ويق
دون اإلقليميـــة مـــن تقـــدم صـــوب حتقيـــق هـــذه  تقيـــيم ملـــا أحرزتـــه املنـــاطق واملنـــاطق ٢٠١٢
وبالتعاون مع اليونيسيف والفريق املعين بنظام املعلومـات اإلمنائيـة، أصـدرت الـشعبة      . األهداف

  . ٢٠١٢اإلحصائية أيضا معلومات األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 
اجلنـسني  ومن املقرر أن تنشر شـعبة اإلحـصاءات وهيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني                     - ٣٥

 اخلريطـة البيانيـة الثالثـة للتقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة               ٢٠١٢ومتكني املرأة يف عام     
وتركـز هـذه اخلريطـة البيانيـة علـى حالـة املـرأة يف               . لأللفية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     

عـدم املـساواة بـني املـرأة     سياق إحراز التقدم يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـربز أوجـه               
  .والرجل بالنظر إىل الثروة واملوقع واألصل العرقي وعوامل أخرى ذات صلة باملوضوع

  
  االستنتاجات وسبل املضي قدما  - سادسا 

قد تود اللجنة اإلحاطة علما بالعمل الذي قام بـه الفريـق املـشترك بـني الوكـاالت                  - ٣٦
 ٢٠١٢ئية لأللفية وشعبة اإلحصاءات خالل عام       واخلرباء املعين مبؤشرات األهداف اإلمنا    

 والطلبات ٢٠٠٦/٦يف تنفيذ التوصيات الواردة يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
املقدمة من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعني بشأن حتسني البيانات واملؤشـرات    

  .بغية رصد األهداف اإلمنائية لأللفية
  :للجنة أيضا أن حتيط علما باخلطوات املقترحة التالية للمرحلة القادمةوقد تود ا  - ٣٧

  مواصلة تقدمي التدريب هبدف تعزيز قدرة البلدان على رصد التنمية؛  )أ(  
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ــة        )ب(   ــات الدولي ــة والبيان ــات الوطني ــني البيان ــق ب ــى التوفي مواصــلة العمــل عل
  يف البلدان؛وحتسني التنسيق يف جمال رصد األهداف اإلمنائية لأللفية 

مواصلة العمل يف ما يتعلق بالدروس املستفادة يف رصد األهداف اإلمنائيـة         )ج(  
  لأللفية من أجل املسامهة يف املناقشة املتصلة خبطة التنمية اجلديدة؛

استكــشاف الــسبل الكفيلــة مبــلء الثغــرات يف البيانــات واإلعــداد للتقيــيم   )د(  
  .داف اإلمنائية لأللفيةالنهائي للتقدم احملرز حنو حتقيق األه
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  املرفق 
  تقييم توافر البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  - أوال  

انظر القائمـة ألـف     ( سلسلة مؤشرات يف حتليل توافر البيانات        ٦٦أدرجت يف اجملموع      - ١
ــاه ــزمن    ). أدن ــوافر البيانــات علــى مــر ال ــيم التقــدم احملــرز يف ت ــرة مــن يف ا(ولتقي  إىل ٢٠٠٣لفت

وَتكُمـن ميـزة التركيـز    .  سلـسلة رئيـسية  ٢٢، أُجري حتليل جملموعة فرعية مكونـة مـن          )٢٠١٢
على جمموعة صـغرية مـن املؤشـرات يف أنـه يتـيح إجـراء التقيـيم لفتـرة زمنيـة أطـول، ممـا يعطـي                          

. لفيـة فكرة أوضح عن كيفيـة تطـور إنتـاج البيانـات منـذ البـدء يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأل                    
ويــستند التحليــل إىل املعلومــات املتــوافرة وقــت اســتكمال قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف   

  .يوليه من كل عام/اإلمنائية لأللفية ، ويتم ذلك يف متوز
 سلــسلة مؤشــرات ختــص مجيــع البلــدان الناميــة ٥٥ هنــاك ٦٦ومــن بــني الــسالسل الـــ   - ٢
طبق السالسل املتبقيـة علـى جمموعـات حمـددة مـن             املدرجة يف قاعدة البيانات، بينما تن      ١٦٣ الـ

  :البلدان على النحو التايل
 األعـضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة          ٢٣ست سالسل ختص البلدان املاحنة الـ         )أ(  

  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
  ؛٣١سلسلة واحدة ختص البلدان النامية غري الساحلية الـ   )ب(  
  ؛٥٢سلسلة واحدة ختص الدول اجلزرية الصغرية النامية الـ   )ج(  
 املندرجة يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلـدان        ٤٠ثالث سالسل ختص البلدان الـ        )د(  

  .الفقرية املثقلة بالديون
عـدم اإلبـالغ عـن      : أما سالسل املؤشرات الـست املتبقيـة فلـم تـدرج لألسـباب التاليـة                - ٣

ــات  ــسلة(البيان ــشري إىل مــستوى جتميعــي   ) واحــدةسل ــع سالســل (؛ أو ألن املؤشــرات ت ؛ )أرب
  ).سلسلة واحدة (٢٠١٠ألن اإلبالغ بدأ يف عام  أو
  .ويبني الشكل أدناه اخلطوات املتخذة لتجهيز املعلومات  - ٤
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يوليه /قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف متوز
٢٠١٢ 

 سالسل ٦
 تدرج  مل

مجيع( سلسلة ٥٥
 )البلدان

 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

مت أيضا حتليل توافر املعلومات يف ما يتعلـق
لألعـــوام) أ: (١٦٣بالبلـــدان الناميـــة الــــ   

، جملموعــــــــــة٢٠١٢ و ٢٠٠٦  و٢٠٠٣
للتجمعات) ب(سلسلة؛ و    ٢٢فرعية من   
 اإلقليمية

ــرات مت جتميـــع سالســـل املؤشـ
لكــــي يتــــسىن حتليــــل تــــوافر
املعلومـــات يف املؤشـــرات الـــيت

 ختص بلدانا بعينها

أجريت استفسارات خمتلفـة يف
قاعــــــدة بيانــــــات األهــــــداف
اإلمنائيــة لأللفيــة بغيــة احلــصول

ــن البيانــ    ــات ع ــى معلوم اتعل
 املوجودة

االستفسارات املوجهة إىل قاعدة 
 بيانات األهداف اإلمنائية لأللفية

أصدرت مخسة جداول رئيسية
ــوافر ــن ت ــات ع ــضمن معلوم تت

 البيانات

    
  دانالبل

  

  أفغانستان
  اجلزائر

.  

.  
  

 زمبابوي

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

 ١,١    ١,٢    ١,٣  ٠٠٠   ٨,١٦ 

ــرات ــل مؤشــ سالســ
تتضمن نقطة بيانـات
 واحدة على األقل

سالسل مؤشرات
تتــــضمن نقطـــــيت
بيانات على األقل

أهناآخر سنة تتوفر بش   
سالســـــل مؤشـــــرات

 حسب البلد

ــة سالســــــل طبيعــــ
املؤشـــرات حـــسب

 البلد

سالســل مؤشــرات تتــضمن نقطــة
بيانات واحدة على األقل قبـل عـام

 ونقطة بيانات واحدة علـى٢٠٠٠
 ٢٠٠٠األقل بعد عام 

  جمموعات سالسل املؤشرات

 املؤشرات
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  القائمة ألف
  تمؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية املدرجة يف حتليل توافر البيانا    

  
 سلسلة املؤشرات املبلغ عنها يف ما يتعلق ببلدان املناطق النامية    

 دوالر واحد يف اليوم نسبة السكان الذين تقل قدرهتم الشرائية عن  ١-١  

 نسبة فجوة الفقر  ٢-١  

 حصة أفقر مخس سكاين من االستهالك الوطين  ٣-١  

 معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل  ٤-١  

 ة السكان العاملني إىل عدد السكاننسب  ٥-١  

 نسبة السكان العاملني الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم  ٦-١  

نسبة العاملني حلساهبم اخلاص والعاملني من أفراد األسرة املسامهني يف نفقاهتـا              ٧-١  
 إىل جمموع العاملني

 *نسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن اخلامسة  ٨-١  

 نسبة السكان الذين يقل استهالكهم للطاقة الغذائية عن احلد األدىن  ٩-١  

 *صايف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي  ١-٢  

ون الدراســة يف الــصف األول ويــصلون إىل الــصف أنــسبة التالميــذ الــذين يبــد  ٢-٢  
 *األخري من التعليم االبتدائي

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

 نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  ١-٣  

 *مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي      

 *مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي      

 * اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم العايلمؤشر التكافؤ بني      

 *حصة النساء يف الوظائف بأجر يف القطاع غري الزراعي  ٢-٣  

 *نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣  
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 معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  ١-٤  

 معدل وفيات الرضع  ٢-٤  

 حدة احملصنني ضد احلصبةنسبة األطفال البالغني من العمر سنة وا  ٣-٤  

 معدالت الوفيات النفاسية  ١-٥  

 نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف أخصائيني صحيني مهرة  ٢-٥  

 *معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥  

 معدل الوالدات لدى املراهقات  ٤-٥  

زيـارة واحـدة علـى األقـل     (مدى التغطيـة بالرعايـة يف مرحلـة مـا قبـل الـوالدة             ٥-٥  
 )ع زيارات على األقلوأرب

مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل الـوالدة، زيـارة واحـدة علـى                      
 األقل

مدى التغطية بالرعاية يف مرحلة ما قبل الـوالدة، أربـع زيـارات علـى                      
 األقل

 االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥  

ــشرية يف     ١-٦   ــريوس نقــص املناعــة الب ــشار ف ــة  معــدل انت ــسكان يف الفئ  صــفوف ال
 * سنة٢٤-١٥العمرية 

 استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة  ٢-٦  

استخدام الرفال يف آخر مجاع عـايل اخلطـورة لـدى الرجـال يف الفئـة                      
  سنة٢٤-١٥العمرية 

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

استخدام الرفال إىل االستخدام الكلي لوسائل منع احلمل لـدى          نسبة        
 * سنة٤٩-١٥النساء املتزوجات حاليا يف الفئة العمرية 

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

 ســنة الالئــي لــديهن معرفــة شــاملة     ٢٤ و ١٥النــساء بــني عمــري         
 اإليدز/صحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية

نسبة مواظبة اليتامى على الدراسة إىل غري اليتـامى ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني            ٤-٦  
  سنة١٤ و ١٠

بة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مراحــل نــس  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

عـاجلون بأدويـة مالئمـة      نسبة األطفال دون سـن اخلامـسة املـصابني بـاحلمى وي             ٨-٦  
 مضادة للمالريا

 معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  ٩-٦  

  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت اإلصابة بالسل لكل       

 * نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت انتشار السل لكل       

 * نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت الوفيات النامجة عن مرض السل لكل       

ــها يف إطــار دورة  نــسبة حــاالت مــرض الــسل الــيت    ١٠-٦   ــشافها والــشفاء من  مت اكت
 عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

معــدالت اكتــشاف مــرض الــسل يف إطــار دورة عالجيــة خاضــعة              
 *للمراقبة املباشرة

معدالت جناح عالج الـسل يف إطـار دورة عالجيـة خاضـعة للمراقبـة                  
 *املباشرة

 باتنسبة مساحات األراضي املغطاة بالغا  ١-٧  

انبعاثات ثاين أكسيد الكربـون، اجملمـوع، ونـصيب الفـرد، واالنبعاثـات لكـل                 ٢-٧  
 )*القدرة الشرائية(دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل 

 استهالك املواد املستنفدة لألوزون  ٣-٧  
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استهالك مجيع املواد املستنفدة لألوزون بالطن املتـري لطاقـة اسـتنفاد                  
 األوزون

ات الكلوروفلوروكربــون املــستنفدة لــألوزون بــالطن اســتهالك مركبــ      
 *املتري لطاقة استنفاد األوزون

 نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة  ٥-٧  

 نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧  

 *نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا حمسنا ملياه الشرب  ٨-٧  

 *نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسنة  ٩-٧  

 نسبة سكان احلضر املقيمني يف أحياء متخلفة   ١٠-٧  

 تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع واخلدمات  ١٢-٨  

 *عدد خطوط اهلاتف لكل مائة نسمة  ١٤-٨  

  اهلاتف احملمول لكل مائة نسمةعدد املشتركني يف خدمة  ١٥-٨  

 *عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة نسمة  ١٦-٨  
  

 ٢٣سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة الـ     

صايف وجمموع املساعدة الرمسية، والنسبة املئوية ملا يقدم منها إىل أقـل البلـدان                ١-٨  
لقــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة املــساعدة  منــوا مــن الــدخل ا

 اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة كنــسبة مئويــة مــن الــدخل القــومي          
ــة التابعــة     ــة املــساعدة اإلمنائي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلن

  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديملنظمة

صايف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان منـوا كنـسبة                      
مئويــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة 
ــدان    ــة يف امليــ ــاون والتنميــ ــة التعــ ــة ملنظمــ ــة التابعــ املــــساعدة اإلمنائيــ

 االقتصادي
 
  

 .٢٠١١ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ت ألعوام سالسل مدرجة يف حتليل توافر البيانا  *  
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ــسبة املــ   ٢-٨   ــها    ن ــة املخصــصة لقطاعــات بعين ــة الكلي ــة الثنائي ــة الرمسي ساعدة اإلمنائي
املقدمــة مــن البلــدان املاحنــة يف جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون  

التعلــيم األساســي (والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي إىل اخلــدمات االجتماعيــة  
 )مونة والصرف الصحيوالرعاية الصحية األولية والتغذية واملياه املأ

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

قتـصادي  تقديرات الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال           ٨-٨  
 كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل

 نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للمساعدة يف بناء القدرات التجارية  ٩-٨  
  

 ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ     

حلية كنسبة مئويـة    املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان النامية غري السا          ٤-٨  
 من دخلها القومي اإلمجايل

  
 ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ     

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

  
ؤهلــة يف إطــار املبــادرة املتعلقــة بالبلــدان   امل٤٠سلــسلة املؤشــرات املتــصلة بالبلــدان الـــ      

 الفقرية املثقلة بالديون

العــدد الكلــي للبلــدان الــيت وصــلت إىل مرحلــة اختــاذ القــرار يف إطــار مبــادرة     ١٠-٨  
الديون للبلدان الفقرية املثقلة بالديون وعدد البلدان اليت بلغت مرحلـة اإلجنـاز             

 )تراكمي(يف هذه املبادرة 

ف عبء الديون امللتـزم بـه يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة                  مقدار ختفي   ١١-٨  
 بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون

مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار مبادرة الـديون للبلـدان                   
 الفقرية املثقلة بالديون، تراكمي

ــديون الــذي قــدم كــامال يف إطــا          ــادرة املتعــددة ختفيــف عــبء ال ر املب
  األطراف لتخفيف عبء الديون، تراكمي
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  القائمة باء    
  سالسل املؤشرات غري املدرجة يف حتليل توافر البيانات    

  
  سلسلة املؤشرات اليت تتضمن بيانات مبلغ عنها على الصعيد اإلقليمي أو العاملي فقط    

  ية اآلمنةنسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوج  ٤-٧  
  نسبة األنواع املهددة باالنقراض  ٧-٧  
حــسب القيمــة وباســتثناء   (نــسبة الــواردات الكليــة للبلــدان املتقدمــة النمــو        ٦-٨  

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

  املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامية
  

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

  
  سلسلة املؤشرات اليت مل يبلغ عن بيانات بشأهنا    

 احلصول على األدوية األساسية بتكلفة ميـسورة     نسبة السكان الذين بإمكاهنم     ١٣-٨  
  على أساس مستدام
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مــدى تــوافر البيانــات يف قاعــدة بيانــات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حــسب التغطيــة القطريــة     - اثاني  
    وطبيعة البيانات

بلدان لديها نقطة بيانات 
 واحدة على األقل

تا بيانات بلدان لديها نقط
 على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
واحدة على األقل قبل 

 ونقطة ٢٠٠٠عام 
بيانات واحدة بعد 

 ٢٠٠٠ عام

 العدد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 املئوية
طبيعـــــــــة 
 )أ(البيانات

                سلسلة املؤشرات املبلغ عنها للمناطق النامية
                ةبيانات قطري= ق 
  ق  ٢٥  ٤٠  ٢٩  ٤٧  ٣٣  ٥٤   معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل لكل شخص عامل٤-١
  ق  ٥١  ٨٣  ٥٨  ٩٥  ٧٨  ١٢٧   نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان١-٥
 نسبة السكان العاملني الذين يعيشون على أقل من دوالر          ٦-١

  ق  ٣٩  ٦٣  ٤٢  ٦٩  ٦١  ١٠٠  واحد يف اليوم
م اخلاص والعاملني من أفراد األسـرة       نسبة العاملني حلساهب   ٧-١

  ق  ٣٧  ٦٠  ٤٨  ٧٩  ٦٨  ١١١  املسامهني يف نفقاهتا إىل جمموع العاملني

  ق  ٦١  ٩٩  ٦٦  ١٠٨  ٧٣  ١١٩   نسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن اخلامسة٨-١
  ق  ٦٠  ٩٨  ٧٧  ١٢٦  ٨٢  ١٣٣   صايف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي١-٢
ــسبة الت٢-٢ ــذ الــ  ن ــدالمي ون الدراســة يف الــصف األول  أذين يب

  ق  ٤٦  ٧٥  ٦٦  ١٠٨  ٧٥  ١٢٢  ويصلون إىل الصف األخري من التعليم االبتدائي
 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الرجال والنساء الذين         ٣-٢

  ق  ١٢  ١٩  ٦٧  ١٠٩  ٧٧  ١٢٥   سنة٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بني 
ــي   ١-٣ ــل التعلـ ــنني يف مراحـ ــات إىل البـ ــسبة البنـ ــدائي  نـ م االبتـ

                والثانوي والعايل
  ق  ٨٠  ١٣١  ٨٨  ١٤٣  ٩١  ١٤٩  مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي

  ق  ٧٥  ١٢٢  ٨٥  ١٣٩  ٩٢  ١٥٠  مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي
  ق  ٥٨  ٩٥  ٧٩  ١٢٩  ٨٨  ١٤٣  مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم العايل

  ق  ٥٣  ٨٧  ٧١  ١١٥  ٩٦  ١٥٦   حصة النساء يف الوظائف بأجر يف القطاع غري الزراعي٢-٣

  ق  ٧٧  ١٢٦  ٨٣  ١٣٥  ٨٣  ١٣٥   نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية٣-٣
  ق  ٥٨  ٩٤  ٦٧  ١١٠  ٧٩  ١٢٩   معدل استخدام وسائل منع احلمل٣-٥
  ق  ٣٤  ٥٥  ٣٩  ٦٤  ٥٣  ٨٧  يف جمال تنظيم األسرة االحتياجات غري امللباة ٦-٥
                 استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة٢-٦

اســـتخدام الرفـــال يف آخـــر مجـــاع عـــايل اخلطـــورة لـــدى 
  ق  ٨  ١٣  ١٧  ٢٧  ٣٢  ٥٢   سنة، النسبة املئوية٢٤ و ١٥الرجال بني عمري 
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بلدان لديها نقطة بيانات 
 واحدة على األقل

تا بيانات بلدان لديها نقط
 على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
واحدة على األقل قبل 

 ونقطة ٢٠٠٠عام 
بيانات واحدة بعد 

 ٢٠٠٠ عام

 العدد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 املئوية
طبيعـــــــــة 
 )أ(البيانات

استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة لدى النساء         
  ق  ٩  ١٤  ٢١  ٣٥  ٣٦  ٥٩   سنة، النسبة املئوية٢٤ و ١٥ عمري بني

نسبة استخدام الرفال إىل االستخدام الكلـي لوسـائل منـع     
احلمــل لــدى النــساء املتزوجــات حاليــا اللــوايت تتــراوح       

  ق  ٥٤  ٨٨  ٦٤  ١٠٥  ٧٩  ١٢٨   سنة٤٩ و ١٥أعمارهن بني 
ــراوح أعمــارهم بــني    ٣-٦ ــذين تت ــسكان ال ــسبة ال  ٢٤ و ١٥ ن

يهم معرفـة شـاملة صـحيحة عـن فـريوس نقـص املناعــة       سـنة ولـد  
                اإليدز/البشرية

 سـنة الـذين لـديهم معرفـة         ٢٤ و   ١٥الرجال بني عمـري     
  ق  ١  ٢  ١٤  ٢٣  ٣٤  ٥٥  اإليدز، النسبة املئوية/شاملة صحيحة عن الفريوس

 ســنة الالئــي لــديهن  ٢٤ و ١٥النــساء بــني عمــري  
  ق  ٣  ٥  ٢٩  ٤٨  ٥٤  ٨٨  املئويةاإليدز، النسبة /معرفة شاملة عن الفريوس

 نـسبة مواظبـة اليتــامى علـى الدراسـة إىل غــري اليتـامى ممــن      ٤-٦
  ق  ١٣  ٢١  ٢٥  ٤٠  ٣٦  ٥٨   سنة١٤ و ١٠تتراوح أعمارهم بني 

ــامون حتــت     ٧-٦ ــذين ين ــسة ال ــال دون ســن اخلام ــسبة األطف  ن
  ق  ١  ٢  ٢٣  ٣٨  ٣٢  ٥٢  ناموسيات معاجلة مببيدات حشرية

ــن  ٨-٦ ــال دون سـ ــسبة األطفـ ــاحلمى    نـ ــصابني بـ ــسة املـ  اخلامـ
  ق  ٢  ٤  ٢٦  ٤٢  ٣٤  ٥٦  ويعاجلون بأدوية مالئمة مضادة للمالريا

 نــسبة حــاالت مــرض الــسل الــيت مت اكتــشافها والــشفاء  ١٠-٦
                منها يف إطار دورة عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

معــدالت جنــاح عــالج مــرض الــسل يف إطــار دورة   
  ق  ٩٠  ١٤٦  ٩٣  ١٥٢  ٩٥  ١٥٥  راقبة املباشرةعالجية قصرية خاضعة للم

  ق  ٩٩  ١٦١  ٩٩  ١٦١  ٩٩  ١٦١   نسبة مساحات األراضي املغطاة بالغابات١-٧
                 استهالك املواد املستنفدة لألوزون٣-٧

اســتهالك مجيــع املــواد املــستنفدة لــألوزون بــالطن      
  ق  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  املتري لطاقة استنفاد األوزون

كبــات الكلوروفلوروكربــون املــستنفدة اســتهالك مر
  ق  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٨  لألوزون بالطن املتري لطاقة استنفاد األوزون

  ق  ٣٦  ٥٩  ٤١  ٦٧  ٧٤  ١٢٠   نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة٥-٧
                بيانات قطرية معدلة= ق م 
 نـــسبة الـــوالدات الـــيت جتـــري حتـــت إشـــراف أخـــصائيني  ٢-٥

  ق م  ٧٥  ١٢٣  ٨٣  ١٣٦  ٨٦  ١٤٠  صحيني مهرة
  ق م  ٩٤  ١٥٤  ٩٨  ١٦٠  ٩٩  ١٦٢   معدل الوالدات لدى املراهقات٤-٥
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بلدان لديها نقطة بيانات 
 واحدة على األقل

تا بيانات بلدان لديها نقط
 على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
واحدة على األقل قبل 

 ونقطة ٢٠٠٠عام 
بيانات واحدة بعد 

 ٢٠٠٠ عام

 العدد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 املئوية
طبيعـــــــــة 
 )أ(البيانات

زيـارة  ( مدى التغطية بالرعايـة يف مرحلـة مـا قبـل الـوالدة               ٥-٥
                )واحدة على األقل وأربع زيارات على األقل

مــدى التغطيــة بالرعايــة يف مرحلــة مــا قبــل الــوالدة،  
  ق م  ٢٩  ٤٧  ٣٦  ٥٩  ٥٨  ٩٤  النسبة املئويةأربع زيارات على األقل، 

مــدى التغطيــة بالرعايــة يف مرحلــة مــا قبــل الــوالدة،  
  ق م  ٦٢  ١٠١  ٧٤  ١٢٠  ٨٤  ١٣٧  زيارة واحدة على األقل، النسبة املئوية

ــن صــادرات      ١٢-٨ ــة م ــسبة مئوي ــديون كن ــة ال  تكــاليف خدم
  ق م  ٥٧  ٩٣  ٦٠  ٩٨  ٦٠  ٩٨  البضائع واخلدمات

  ق م  ٩٦  ١٥٦  ٩٧  ١٥٨  ٩٧  ١٥٨  كل مائة نسمة عدد خطوط اهلاتف ل١٤-٨
 عـدد املـشتركني يف خدمـة اهلــاتف احملمـول لكـل مائــة      ١٥-٨

  ق م  ٩٦  ١٥٧  ٩٧  ١٥٨  ٩٧  ١٥٨  نسمة
                تقديرية= ت 
 نسبة السكان الذين يقل استهالكهم للطاقـة الغذائيـة عـن        ٩-١

  ت  ٧٥  ١٢٢  ٧٥  ١٢٢  ٧٥  ١٢٢  احلد األدىن
  ت  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩  ون سن اخلامسة معدل وفيات األطفال د١-٤
  ت  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩   معدل وفيات الرضع٢-٤
 نــسبة األطفــال البــالغني مــن العمــر ســنة واحــدة احملــصنني  ٣-٤

  ت  ٨٥  ١٣٨  ٨٥  ١٣٩  ٨٥  ١٣٩  ضد احلصبة
 معــدل انتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف صــفوف  ١-٦

  ت  ٦٠  ٩٨  ٦٠  ٩٨  ٦١  ٩٩   سنة٢٤-١٥السكان يف الفئة العمرية 
 نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفريوس نقص املناعـة          ٥-٦

البـــشرية مراحـــل متقدمـــة وبإمكـــاهنم احلـــصول علـــى العقـــاقري   
  ت  -  -  ٥٦  ٩٢  ٥٧  ٩٣  املضادة للفريوسات العكوسة

                 معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل٩-٦
ــات النامجــة عــن   ــسل لكــل  معــدالت الوفي  مــرض ال

  ت  ٩٤  ١٥٤  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦   نسمة١٠٠ ٠٠٠
  ت  ٩٤  ١٥٣  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥   نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت اإلصابة بالسل لكل 

  ت  ٩٥  ١٥٥  ٩٦  ١٥٦  ٩٦  ١٥٦   نسمة١٠٠ ٠٠٠ معدالت انتشار السل لكل
 نــسبة حــاالت مــرض الــسل الــيت مت اكتــشافها والــشفاء  ١٠-٦

                ضعة للمراقبة املباشرةمنها يف إطار دورة عالجية قصرية خا

ــار دورة     ــسل يف إطـ ــرض الـ ــشاف مـ ــدالت اكتـ   ت  ٩٤  ١٥٣  ٩٥  ١٥٥  ٩٥  ١٥٥معـ



E/CN.3/2013/21  
 

12-65867 29 
 

بلدان لديها نقطة بيانات 
 واحدة على األقل

تا بيانات بلدان لديها نقط
 على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
واحدة على األقل قبل 

 ونقطة ٢٠٠٠عام 
بيانات واحدة بعد 

 ٢٠٠٠ عام

 العدد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 املئوية
طبيعـــــــــة 
 )أ(البيانات

  عالجية خاضعة للمراقبة املباشرة
  ت  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣  ١٠٠  ١٦٣   نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية٦-٧
 نــسبة الــسكان الــذين يــستخدمون مــصدرا حمــسنا مليــاه       ٨-٧

  ت  ٩٠  ١٤٦  ٩٠  ١٤٧  ٩٠  ١٤٧  الشرب

  ت  ٨٨  ١٤٤  ٨٨  ١٤٤  ٨٨  ١٤٤   نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسنة٩-٧
  ت  ٢٩  ٤٨  ٣٦  ٥٩  ٥٣  ٨٧   نسبة سكان احلضر املقيمني يف أحياء متخلفة١٠-٧
  ت  ٩٤  ١٥٤  ٩٥  ١٥٥  ٩٧  ١٥٨   عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة نسمة١٦-٨
                مستنبطة= م 
  م  ٧٩  ١٢٩  ٧٩  ١٢٩  ٧٩  ١٢٩  نفاسية معدالت الوفيات ال١-٥

                بيانات الرصد العاملي= ع 
ــشرائية عــن دوالر     ١-١ ــدرهتم ال ــل ق ــذين تق ــسكان ال ــسبة ال  ن

  ع  ٤٠  ٦٦  ٤٥  ٧٤  ٦٠  ٩٧  واحد يف اليوم
  ع  ٤٠  ٦٦  ٤٥  ٧٤  ٦٠  ٩٧   نسبة فجوة الفقر٢-١
  ع  ٤١  ٦٧  ٤٦  ٧٥  ٦٥  ١٠٦   حصة أفقر مخس سكاين من االستهالك الوطين٣-١
 انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، اجملموع، ونصيب الفـرد،         ٢-٧

القــدرة (واالنبعاثــات لكــل دوالر مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل      
  ع  ٩٤  ١٥٣  ٩٤  ١٥٤  ٩٤  ١٥٤  )الشرائية

            ٢٣سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة الـ 
                بيانات قطرية= ق 
 صايف وجمموع املساعدة الرمسيـة والنـسبة املئويـة ملـا يقـدم              ١-٨

منها إىل أقـل البلـدان منـوا مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل للبلـدان                  
املاحنة األعضاء يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعـة ملنظمـة التعـاون            

                والتنمية يف امليدان االقتصادي
ة كنــسبة مئويــة مــن صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــ 

الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنة األعضاء يف جلنة املساعدة    
  ق  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

صـــايف املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة املقدمـــة إىل أقـــل 
اإلمجـايل للبلـدان    البلدان منوا كنـسبة مئويـة مـن الـدخل القـومي             

املاحنة يف جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون والتنميـة              
  ق  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  يف امليدان االقتصادي
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بلدان لديها نقطة بيانات 
 واحدة على األقل

تا بيانات بلدان لديها نقط
 على األقل

بلدان لديها نقطة بيانات 
واحدة على األقل قبل 

 ونقطة ٢٠٠٠عام 
بيانات واحدة بعد 

 ٢٠٠٠ عام

 العدد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 العدد املئوية
ــسبة  النــــــــــــ

 املئوية
طبيعـــــــــة 
 )أ(البيانات

 نـسبة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الثنائيـة الكليـة املخصـصة        ٢-٨
لقطاعــات بعينــها املقدمــة مــن البلــدان املاحنــة يف جلنــة املــساعدة   

ة التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي إىل          اإلمنائي
التعليم األساسي والرعاية الصحية األولية     (اخلدمات االجتماعية   

  ق  ٨٧  ١٨  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  )والتغذية واملياه املأمونة والصرف الصحي
ــري املــشروطة       ٣-٨ ــة الثنائيــة غ ــساعدة اإلمنائيــة الرمسي ــسبة امل  ن

ان املاحنة يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة   املقدمة من البلد  
  ق  ٩١  ٢١  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 تقديرات الدعم الزراعـي لبلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة         ٨-٨
  ق  ٣٣  ١٢  ٣٣  ١٢  ٣٣  ١٢  يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل

بة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمـة للمـساعدة يف بنـاء            نس ٩-٨
  ق  -  -  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ٢٣  القدرات التجارية

        ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
                بيانات قطرية= ق 
 املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت تلقتـها البلـدان الناميـة غـري                ٤-٨

  ق  ٩٧  ٣٠  ١٠٠  ٣١  ١٠٠  ٣١  نسبة مئوية من دخلها القومي اإلمجايلالساحلية ك
    ٥١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 

                بيانات قطرية= ق 
 املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيـــة الــيت تلقتـــها الــدول الـــصغرية     ٥-٨

  ق  ٦٠  ٣١  ٦٥  ٣٤  ٦٥  ٣٤  اجلزرية النامية كنسبة من دخلها القومي اإلمجايل
يف إطار املبادرة املتعلقة  املؤهلة ٤٠سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ 

              البلدان الفقرية املثقلة بالديونب
                بيانات الرصد العاملي= ع 
 العدد الكلي للبلدان اليت وصلت إىل مرحلة اختاذ القرار          ١٠-٨

ة املثقلــة بالــديون وعــدد يف إطــار مبــادرة الــديون للبلــدان الفقــري
  ع          ١٠٠  ٤٠  ) تراكمي(البلدان اليت بلغت مرحلة اإلجناز يف هذه املبادرة 

 مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم بـه يف إطـار مبـادرة             ١١-٨
ــراف       ــددة األط ــادرة املتع ــديون واملب ــة بال ــرية املثقل ــدان الفق البل

                )ب(لتخفيف عبء الديون
ديون امللتــزم بــه يف إطــار   مقــدار ختفيــف عــبء الــ   

  ع          ٩٠  ٣٦  )تراكمي(مبادرة الديون للبلدان الفقرية املثقلة بالديون 
ــدم كــامال يف إطــار     ــذي ق ــديون ال ختفيــف عــبء ال

  ع          ٩٠  ٣٦  )تراكمي(املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون 
  



E/CN.3/2013/21  
 

12-65867 31 
 

  :لإلشارة إىل طبيعة البياناتاستخدمت الرموز التالية   )أ(  
مبـا يف ذلـك البيانـات الـيت عـدهلا البلـد للوفـاء باملعـايري                 (الـرقم املـذكور هـو الـرقم الـذي أصـدره ونـشره البلـد املعـين                   . بيانات قطريـة  = ق      

  ).الدولية
بال الرقم املذكور هـو الـرقم الـذي أصـدره وقدمـه البلـد املعـين، لكـن الوكالـة الدوليـة عدلتـه لكـي يـصبح قـا               . بيانات قطرية معدلة  = ق م       

الفئة العمرية، والتـصنيف الـدويل املوحـد للتعلـيم ومـا إىل             (للمقارنة دوليا، أي لالمتثال للمعايري والتعاريف والتصنيفات املتفق عليها دوليا           
  ).ذلك

موعة من الـسنوات، أو  الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما ال يتوافر املقابل له يف البيانات القطرية لسنة معينة أو جم . بيانات تقديرية = ت      
تـستند التقـديرات إىل البيانـات الوطنيـة، مثـل الدراسـات االستقـصائية أو                . عندما توجد مصادر متعددة أو مشاكل تتصل بنوعية البيانـات         

  .السجالت اإلدارية، أو غريها من املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديره
ويـستند الـرقم إىل     . الة الرقم عنـدما يكـون هنـاك افتقـار كامـل للبيانـات املتعلقـة بـاملتغري املـراد تقـديره                     تستنبط الوك . بيانات مستنبطة = م      

  .جمموعة من املتغريات املصاحبة، أي املتغريات األخرى اليت تتوفر بيانات بشأهنا وتتيح تفسري الظاهرة
إال أنه ال يوجـد  . ظام ألغراض الرصد العاملي، استنادا إىل البيانات القطرية   تصدر الوكالة املعينة هذا الرقم بانت     . 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

  .اكم من تعهدات بتخفيف عبء الديونجيري كل سنة استكمال البيانات املتعلقة مبا يتر  )ب(  
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	بنود للعلم: مؤشرات التنمية 
	مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية للألفية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	أعد الأمين العام هذا التقرير بناء على طلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين (انظر E/2012/24، الفصل الأول - ألف). ويبين التقرير الأنشطة التي اضطلع بها الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في عام 2012 في المجالات التالية: (أ) استعراض الدروس المستفادة في مجال رصد الأهداف الإنمائية للألفية؛ و (ب) تحسين الأساليب المتعلقة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ و (ج) تسوية الفروق بين مجموعات البيانات الوطنية والدولية وتعزيز بناء القدرات الإحصائية. ويقدم التقرير أيضا تقييما لمدى توافر البيانات اللازمة لرصـــد التقدم المحرز نحـو تحقيــق الأهداف الإنمائية للألفية، ويبيّن عملية إعداد التقارير المرحلية السنوية عن التقدم المحرز. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علما بالتقدم الذي أحرزه الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وشعبة الإحصاءات وباتجاه أعمالهما في المستقبل.
	أولا - مقدمة
	1 - يبين هذا التقرير بإيجاز التقدم المحرز نحو تحسين مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تدقيق المنهجيات المتبعة وأنشطة بناء القدرات في مختلف البلدان. كما يبين الأنشطة التي اضطلع بها الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة من أجل إعداد تقرير مرحلي لعام 2012 والنواتج ذات الصلة بالأهداف الإنمائية للألفية لإعلام الجمهور ومقرري السياسات بما أحرز من تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.
	2 - وما زالت الأنشطة التي يضطلع بها الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، في إطار دورها كمنسق الفريق، تسترشد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/6 عن تعزيز القدرات الإحصائية، ولا سيما في ما يتعلق بما يلي: (أ) تحسين الأساليب المتعلقة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ و (ب) جهود بناء القدرات الرامية إلى تعزيز إنتاج البيانات الوطنية لأغراض رصد الأهداف؛ و (ج) تسوية تضارب البيانات بين المصادر الوطنية والدولية والتشجيع على أن تمسك البلدان بشكل تام بزمام رصد البيانات.
	3 - وباقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، قيم الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء التجارب السابقة في رصد الأهداف بغية توفير المدخلات التقنية اللازمة لتوجيه عملية صياغة إطار للرصد لخطة تنمية جديدة. 
	ثانيا - استعراض الدروس المستفادة في مجال رصد الأهداف الإنمائية للألفية
	4 - أعطى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في أيلول/سبتمبر 2010، حافزا للمجتمع الدولي على التفكير في كيفية المضي قدما في خطة التنمية بعد عام 2015. وثمة توافق متزايد في الآراء على أن الأعمال المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أن ترتكز على تقييم حاسم للكيفية التي تحققت بها الأهداف الإنمائية للألفية بوصفها إطارا للعمل، مع تحديد المجالات القابلة للتحسين، ولا سيما استجابةً للتحديات الإنمائية الراهنة. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تكون الأوساط الإحصائية قادرة على تقديم مساهمات تقنية لتوجيه صياغة إطار ما بعد عام 2015، ودراسة توافر البيانات، والنظر في مصادر البيانات الممكنة، ووضع التعاريف واقتراح المؤشرات الممكنة لرصد التقدم المحرز في المستقبل. 
	5 - وقد عمل الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء بكفاءة على مدى السنوات العشر الماضية من أجل كفالة أن يقوم رصد الأهداف الإنمائية على المبادئ الإحصائية وتوفير أحدث البيانات وأكثرها موثوقية من مصادر إحصائية رسمية للمؤشرات. وستشكل تجربة الفريق المعني برصد الأهداف الإنمائية للألفية على مدى أكثر من 10 سنوات مساهمة قيمة في أي جهود تبذل مستقبلا من أجل إنشاء إطار للرصد. 
	6 - وفي الاجتماع العشرين للفريق المشترك بين الوكالات والخبراء، المعقود في تشرين الأول/أكتوبر 2011، قرر الفريق إنشاء فرقة عمل معنية بالدروس المستفادة في رصد الأهداف الإنمائية للألفية. ومن المتوقع أن تقوم فرقة العمل بما يلي: (أ) تحديد المسائل الإشكالية وتقييم توافر بيانات المؤشرات الحالية؛ و (ب) تحديد التناقضات في إطار العمل الحالي؛ و (ج) التوصية باعتماد معايير لتحديد المؤشرات الممكنة لرصد التقدم المحرز في مجال التنمية في المستقبل ولتحديد الأرقام المستهدفة.
	7 - وعقد الاجتماع الأول لفرقة العمل في نيويورك في شباط/فبراير 2012. وخلال الاجتماع، استعرضت الفرقة مواطن القوة والضعف في المجموعة الحالية من المؤشرات وأهميتها للأهداف. كما شكلت فرقة العمل ثلاثة أفرقة فرعية معنية بما يلي: (أ) تحديد التناقضات التقنية بين الأهداف والغايات والمؤشرات؛ و (ب) تسوية المشاكل التقنية في تحديد الأرقام المستهدفة؛ و (ج) اقتراح معايير لاختيار مؤشرات التنمية. 
	8 - واتفقت فرقة العمل على إعداد ورقة تستعرض مواطن القوة والضعف في المجموعة الحالية من مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وتقترح سبل التصدي لها. وستساهم هذه الورقة في المناقشة المتعلقة بالمؤشرات الجديدة الممكن اعتمادها لتوجيه عملية الرصد لما بعد عام 2015. وتعمل فرقة العمل أيضا على تحديد مجموعة معايير لاختيار المؤشرات سيُقيِّم الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء على أساسها المجموعة الحالية من المؤشرات. وستُقترح مجموعة معايير متفق عليها من الفريق لأغراض اختيار المؤشرات الممكن اعتمادها لرصد خطة التنمية المقبلة.
	ثالثا - تحسين نوعية البيانات وشفافية المنهجيات المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	9 - يواصل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات استعراض احتياجات البلدان وتحديد أولويات تحسين قدراتها على وضع مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الرصد على الصعيد الوطني. وفي عام 2012، على النحو الموجز أدناه، شرع أعضاء الفريق في عدد من الأنشطة الرامية إلى تحسين توافر بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية ونوعيتها عن طريق تحسين سبل الحصول على البيانات الفوقية والمبادئ التوجيهية لوضع المؤشرات، وكذلك بتوفير حلقات عمل تدريبية وبرامج ترمي إلى مساعدة البلدان على تعزيز قدراتها الإحصائية على إنتاج وتحليل ونشر البيانات المتعلقة برصد التنمية.
	ألف - حلقات العمل المتعلقة ببناء القدرة على رصد الأهداف الإنمائية للألفية
	10 - نظمت شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، حلقة عمل لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، في بانكوك، في الفترة من 9 إلى 13 تموز/ يوليه 2012. وضمت حلقة العمل ممثلين للمكاتب الإحصائية الوطنية والوزارات المختصة، وكذلك خبراء من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشعبة السكان في الأمانة العامة، لاستعراض وفهم تناقضات البيانات والثغرات في البيانات على الصعيدين الوطني والدولي ووضع استراتيجيات وطنية ودولية لتحسين الإبلاغ عن الأهداف الإنمائية للألفية وطنيا ودوليا. وتناولت حلقة العمل مجالات الجوع والصحة الإنجابية، بما في ذلك صحة الأم. 
	11 - وأتاحت حلقة العمل فرصة لممثلي البلدان لاستعراض الدروس المستفادة من الرصد الوطني للأهداف الإنمائية للألفية وتقديم توصيات من أجل إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015. 
	12 - وشملت استنتاجات حلقة العمل وتوصياتها ما يلي:
	(أ) في ما يتعلق بالبلدان: تحسين التنسيق داخل النظام الإحصائي الوطني، وإنشاء آلية رسمية للإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين جمع البيانات الفوقية على الصعيد الوطني، وتحديد غايات وطنية خاصة بالأهداف الإنمائية للألفية لرصد التقدم المحرز؛
	(ب) في ما يتعلق بالوكالات الدولية: تحسين الاتصالات مع النظم الإحصائية الوطنية، ومساعدة البلدان على تحسين القدرة الإحصائية الوطنية، وتوفير مبادئ توجيهية للدول الجزرية الصغيرة النامية عن كيفية حساب المؤشرات وتقييم التقدم المحرز، وتعزيز مسك البلدان بزمام المسائل المتصلة بالبيانات؛
	(ج) في ما يتعلق بالوكالات الدولية والبلدان معا: تقديم المعلومات المتعلقة بنوعية البيانات وموثوقيتها، والتعاون على توفير تثقيف أفضل لمستعملي البيانات، وتحسين الاتصال والتنسيق فيما بين الوكالات الدولية والنظم الإحصائية الوطنية/المنظمات الإقليمية، وتوجيه انتباه مقرري السياسات والجهات المانحة إلى أهمية نوعية الإحصاءات. 
	13 - وفي ما يتعلق بإعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015، أوصت حلقة العمل بمواءمة العملية الرامية إلى تحديد أهداف التنمية المستدامة والعملية المتعلقة بإطار التنمية لما بعد عام 2015، وبتحسين التنسيق فيما بين الجهات المانحة. 
	14 - وفي عام 2012، أجرى معهد الإحصاءات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عدة حلقات عمل إقليمية للدول العربية، ودول الجنوب الأفريقي وشرق أفريقيا، ودول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ودول شرق آسيا ودول جنوب غرب آسيا، من أجل تحسين نوعية إحصاءات التعليم ومؤشراته، بما في ذلك الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية.
	15 - وعُقدت حلقة عمل إقليمية عن مؤشرات التعليم الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية، نظمتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالشراكة مع معهد اليونسكو للإحصاءات، وذلك في تيرانا يومي 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وقدمت حلقة العمل تدريبا على التعاريف والمنهجيات الموصى بها على الصعيد الدولي، وناقشت موضوع مصادر البيانات والمشاكل المتعلقة بالبيانات، ومسألة تقليل الفجوات والتناقضات بين البيانات الوطنية والدولية، والمسائل المتصلة بتحليل البيانات وتفسير البيانات لمقرري السياسات. ووُجهت الدعوة إلى دول من المنطقة لتقديم ممارساتها الوطنية. 
	16 - وبالإضافة إلى حلقات العمل الإقليمية، أوفدت أيضا اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومعهد اليونسكو للإحصاءات بعثات لبناء القدرات الوطنية، وعقدت حلقات عمل وطنية، وقدمت المساعدة التقنية المباشرة إلى البلدان من أجل تحسين البيانات والبيانات الفوقية لأغراض رصد الأهداف الإنمائية للألفية.
	17 - وعقد المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سلسلة متواصلة من حلقات العمل الإقليمية لبناء القدرة على وضع واستخدام مؤشرات التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني (بما في ذلك المؤشران 7-6 و 7-7 في إطار الهدف 7 من الأهداف الإنمائية للألفية) خلال عام 2012. 
	18 - وتقدم اليونيسيف إسهامات قيِّمة في مجال رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في ما يتعلق بالمؤشرات المتصلة بالأطفال، والتي تشمل قطاعات التغذية، والصحة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحماية الأطفال، والتعليم، والمياه والمرافق الصحية، ومؤشرات صحة الأم ذات الصلة بالموضوع. وفي عام 2013، تعتزم اليونيسيف تنظيم العديد من حلقات العمل في مجال بناء القدرات، من أمثلتها حلقات عمل الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات المتعلقة بنشر البيانات وتحليلات أخرى وبتصميم الدراسات الاستقصائية، وحلقات العمل الإقليمية والوطنية المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية، ووفيات الأطفال، والتقديرات المتعلقة بالتحصين وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحلقات الدراسية الشبكية لبناء القدرات في مجالي المياه والمرافق الصحية وحماية الطفل. كما تعتزم اليونيسيف استضافة حلقات دراسية وحلقات دراسية شبكية بشأن استخدام أحدث صيغة من نظام معلومات التنمية DevInfo 7.0 لرصد الأهداف الإنمائية للألفية وتنظيم حلقات عمل بشأن مجموعة برمجيات معلومات التعدادات على الصعيد العالمي. 
	19 - وتواصل أمانة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، إلى جانب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، تقديم الدعم إلى البلدان في مجال بناء القدرة على جمع البيانات المتعلقة بالإيدز والإبلاغ عنها وتحليلها على الصعيد العالمي والاستخدام الاستراتيجي للمعلومات. ويقدم مستشارو المعلومات الاستراتيجية التابعون لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هذا الدعم على المستوى القطري والإقليمي والعالمي، وهم يوجدون في 50 بلدا في سبع مناطق وفي مقر البرنامج المشترك في جنيف. ويصدر البرنامج المشترك أيضا مبادئ توجيهية مستكملة ويقدم التدريب من خلال الحلقات الدراسية الشبكية وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري. وبلغت التقارير المرحلية المتعلقة بالاستجابة العالمية للإيدز، بما في ذلك مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالإيدز، رقما قياسيا جديدا، إذ قدمت 96 في المائة من الدول الأعضاء تقارير عنها في عام 2012.
	باء - تحسين منهجية رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية
	20 - واصل الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء جهوده الرامية إلى كفالة حصول البلدان على الأدوات الضرورية لرصد الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد الوطني. وأصدر الفريق نسخة منقحة من دليل مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، صممت بشكل يتناسب أكثر مع الاحتياجات القطرية الخاصة في مجال الرصد. وقد صدرت النسخة الإلكترونية من الدليل الجديد من خلال موقع تفاعلي على الإنترنت (http://mdgs.un.org/). وستتوفر النسخة المطبوعة من الدليل الجديد في عام 2013.
	21 - ويركز الدليل على الأساليب التي يمكن أن تستخدمها البلدان لإعداد مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد الوطني، استنادا إلى المصادر الوطنية القائمة. وقد تختلف هذه الأساليب في بعض الحالات عن تلك التي تطبقها الوكالات الدولية في إنتاج سلاسل البيانات الدولية. ويوضح الدليل الفرق بين أساليب الحساب التي تستخدمها الوكالات الدولية وأساليب الحساب التي يوصى الخبراء الوطنيون باستخدامها.
	22 - وتشمل النسخة الإلكترونية من الدليل عناصر إضافية، من قبيل أمثلة لحساب المؤشرات ومبادئ توجيهية بشأن تصنيف البيانات، ومراجع إضافية، ومعلومات عن المؤشرات البديلة والتكميلية التي من شأنها أن تستخدم في مختلف السياقات، بناء على الأولويات والظروف الوطنية. وسيجري استكمال النسخة الإلكترونية بصورة منتظمة لتشمل أيضا معلومات جديدة متى أتيحت، وتضيف أمثلة جديدة عند الاقتضاء، وتستكمل روابط المواقع المفيدة. وسيكفل الموقع الشبكي اتساع نطاق الوصول والتوزيع على المستخدمين المحتملين في المكاتب الإحصائية الوطنية والوكالات الأخرى على الصعيدين الوطني والدولي.
	23 - وتعتزم شعبة السكان إعداد وحدات للتعلم عن بعد بشأن مؤشرات تقديرات تنظيم الأسرة القائمة على نماذج معينة، من أجل مستعملي البيانات ومنتجيها وطنيا وإقليميا ودوليا. وستسهم الوحدات في تحسين الفهم بين مستخدمي البيانات ومنتجي مؤشرات تنظيم الأسرة القائمة على نماذج معينة، بما في ذلك بشأن الافتراضات الأساسية للنموذج وتقييمات التغيير على مر الزمن. ومن المتوقع أن تسهم الوحدات أيضا في تحسين مهارات التقييم الانتقادي لبيانات الدراسات الاستقصائية، بما في ذلك مقارنة الملاحظات المستندة إلى الدراسات الاستقصائية مع التقديرات المستندة إلى نماذج معينة.
	رابعا - تقييم توافر البيانات عن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	24 - دأبت شعبة الإحصاءات منذ عام 2006 على رصد توافر وطبيعة البيانات المقدمة من الوكالات الدولية لأغراض الرصد على الصعيد العالمي التي تُجمع في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (http://mdgs.un.org). وهذا التقييم هو بمثابة قياس غير مباشر لقدرة البلدان على إنتاج البيانات اللازمة لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. وعند النظر في تغطية البلدان في قاعدة البيانات، من المهم أن يوضع في الاعتبار أن البيانات المنتجة على الصعيد الوطني لا تصل برمتها إلى النظام الإحصائي الدولي، ويرجع ذلك أساسا إلى قصور آليات الإبلاغ القائمة، وإلى أن بعض البيانات هي نتائج تقديرات صادرة عن وكالات دولية.
	25 - وقد شرع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، في العديد من المبادرات والأنشطة الرامية إلى مساعدة البلدان في تعزيز قدراتها الإحصائية على إنتاج وتحليل ونشر البيانات لرصد التنمية وتحسين الحوار بين الخبراء الوطنيين والدوليين. وأسفرت هذه المبادرات عن نتائج ملموسة. وأصبح إنتاج البيانات في البلدان يتسق على نحو متزايد مع التوصيات والمعايير المتفق عليها دوليا، وبلورت الوكالات الدولية فهما أفضل لمدى توافر البيانات في البلدان وتُشرك الخبراء الوطنيين عند وضع وتطبيق المنهجيات اللازمة لإنتاج المؤشرات وتقييمها.
	26 - وأسفر التقدم المحرز في إنتاج البيانات في البلدان وتحسن التقارير المقدمة من البلدان إلى النظام الإحصائي الدولي وزيادة إمكانية اطلاع الوكالات على المصادر الوطنية القائمة وفهمها لها عن زيادة توافر البيانات في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. ويبين الجدول 1 مدى توافر البيانات اللازمة لتقييم الاتجاهات، محسوبا بعدد البلدان التي كان لديها بيانات في قاعدة البيانات قبل عام 2000 وبعده (نقطة بيانات واحدة على الأقل). ويُبيَّن توافر بيانات الاتجاهات السائدة في أعوام 2003 و 2006 و 2012(). ومن أجل مقارنة الحالة الراهنة لتوافر البيانات بالحالة في عام 2003، لم يُنظر سوى في مجموعة فرعية من العدد الكلي لسلاسل المؤشرات، تشمل تلك التي ظلت على حالها عبر السنين من حيث التعاريف وطرائق الإبلاغ. واستمر في التزايد على مر السنين عدد البلدان التي تتوافر بشأنها بيانات عن عدد كبير من سلاسل المؤشرات. وعلى وجه الخصوص، زاد عدد البلدان التي لديها بيانات عن الاتجاهات السائدة لما يتراوح بين 16 و 22 سلسلة من صفر في عام 2003 إلى 84 في عام 2006 ثم إلى 106 في عام 2012. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد البلدان التي لديها بيانات عن الاتجاهات السائدة لسلاسل تتراوح فقط بين صفر و 5 سلاسل من 47 إلى 9 بين عام 2003 وعام 2012.
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	(ب) تشير إلى سلسلة المؤشرات التي يجري الإبلاغ عنها في ما يتعلق بالبلدان والأقاليم في المناطق النامية.
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	عدد البلدان والأقاليم في المناطق النامية المدرجة في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، بحسب عدد سلاسل المؤشرات التي يمكن إجراء تحليل للاتجاهات بشأنها، في تموز/يوليه 2012(أ)
	البلدان والأقاليم
	عدد سلاسل المؤشرات
	العدد
	النسبة المئوية
	صفر - 10
	8
	5
	11-20
	17
	10
	21-30
	38
	23
	31-40
	51
	31
	41-50
	49
	30
	المجموع
	163
	100
	(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.
	29 - ويبين الجدول 4 توافر سلسلة من المؤشرات المتعلقة بمجموعات محددة من البلدان، مثل البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان المانحة، في قاعدة البيانات في تموز/يوليه 2012.
	الجدول 4
	توافر البيانات عن مجموعات محددة من البلدان في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، في تموز/يوليه 2012
	سلسلة المؤشرات 
	عدد البلدان 
	الفترة 
	ألف - سلسلة المؤشرات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المانحة الـ 23 
	8-1 إجمالي صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، محسوبا كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للمانحين 
	23
	1990-2011
	8-1 صافي المساعدة الإنمائية الرسمية، المقدمة إلى أقل البلدان نمواً، محسوبا كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للمانحين
	23
	1990-2010
	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
	23
	1996-2010
	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
	1990-2010
	8-9 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للمساعدة في بناء القدرات التجارية
	23
	2001-2010
	8- 8 تقديرات الدعم الزراعي
	12(أ)
	1990-2010
	باء - سلسلة المؤشرات المتعلقة بالبلدان النامية غير الساحلية الـ 31 
	8-4 المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها البلدان النامية غير الساحلية كنسبة مئوية من دخلها القومي الإجمالي
	30
	1990-2010
	1
	2001-2008
	جيم - سلسلة المؤشرات المتعلقة بالدول الصغيرة الجزرية النامية الـ 52
	8-5 المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها الدول الصغيرة الجزرية النامية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي
	30
	1990-2010
	2
	1990-2008
	2(ب)
	1990-1995
	دال - سلسلة المؤشرات المتصلة بالبلدان الـ 40 المؤهلة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون
	8-10 عدد البلدان التي بلغت نقطتي القرار والإنجاز بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
	40
	2000-2011
	8-11 مقدار تخفيف عبء الديون الملتزم به في إطار مبادرة الديون للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون
	40
	استكمل كل سنة إلى غاية 2012
	(أ) يشير هذا العدد إلى 12 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
	(ب) لم تتلق جزر البهاما وسنغافورة مساعدة إنمائية رسمية منذ عام 1995.
	30- وتجدر الإشارة إلى أن بعض البيانات هي نتيجة لتقديرات أصدرتها الوكالات الدولية لسد بعض الثغرات في البيانات. ومن أجل إجراء تقييم دقيق للمدى الذي تعكس فيه البيانات الموجودة في قاعدة البيانات قدرة البلدان الفعلية على إنتاج البيانات اللازمة، يتيح نظام الترميز بالألوان في قاعدة البيانات التمييز بين البيانات التي تنتجها البلدان والبيانات أو التقديرات المعدلة.
	31 - ويبين التقييم الوارد في الجدول 5 طبيعة بيانات سلسلة مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. فأولا، يجري تقييم طبيعة البيانات المتصلة ببلد في ما يتعلق بسلسلة معينة. ولتعيين بلد في فئة معينة في ما يتعلق بسلسلة مؤشرات محددة، يتعين أن تكون غالبية نقاط البيانات في تلك الفئة. وثانيا، تتوقف طبيعة سلسلة من المؤشرات على طبيعة البيانات في أغلبية البلدان. وتستند أغلبية سلسلة المؤشرات إلى بيانات ترد من البلدان دون تعديل أو بأدنى قدر من التعديل. ومع ذلك، ما زال ثمة 15 سلسلة من المؤشرات التي تقيَّم فيها أغلبية نقاط البيانات من جانب الوكالة الدولية وسلسلة مؤشرات واحدة تُستمد فيها معظم نقاط البيانات من خلال نموذج. وترد في المرفق الثاني لهذا التقرير قائمة كاملة بسلسلة المؤشرات في إطار كل فئة ومدى توافر البيانات ذات الصلة.
	الجدول 5
	عدد سلاسل مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية ونسبتها المئوية بحسب طبيعة البيانات المتوفرة في غالبية البلدان المدرجة في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، في تموز/يوليه 2012
	سلسلة المؤشرات
	طبيعة البيانات(أ)
	العدد
	النسبة المئوية
	سلسلة المؤشرات المبلغ عنها بشأن بلدان وأقاليم المناطق النامية
	البيانات القطرية
	29
	53
	البيانات القطرية المعدلة
	6
	11
	البيانات المقدرة
	15
	27
	البيانات المستنبطة
	1
	2
	بيانات الرصد العالمية
	4
	7
	بيانات غير متوفرة
	-
	-
	المجموع
	55
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المانحة الـ 23
	البيانات القطرية
	6
	100
	سلسلة المؤشرات المتعلقة بالبلدان النامية غير الساحلية الـ 31
	البيانات القطرية
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتعلقة بالدول الصغيرة الجزرية النامية الـ 52
	البيانات القطرية
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالبلدان الـ 40 المؤهلة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون
	بيانات الرصد العالمية
	3
	100
	(أ) فيما يلي تفسير لترميز طبيعة البيانات:
	البيانات القطرية: الرقم المذكور هو الرقم الذي أصدره ونشره البلد المعني (بما في ذلك البيانات التي عدلها البلد للوفاء بالمعايير الدولية).
	البيانات القطرية المعدلة: 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).
	البيانات المقدرة: الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما لا يتوافر المقابل له في البيانات القطرية لسنة معينة أو مجموعة من السنوات، أو عندما توجد مصادر متعددة أو مشاكل تتصل بنوعية البيانات. وتستند التقديرات إلى البيانات الوطنية، مثل الدراسات الاستقصائية أو السجلات الإدارية، أو غيرها من المصادر، لكنها تستند إلى نفس المتغير المراد تقديره.
	البيانات المستنبطة: 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.
	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).
	غير متاحة: طبيعة البيانات غير معروفة أو أنها لم تقدم.
	32 - وكي تستفيد من البيانات المناقشات العامة والسياسية بشأن الحالة الراهنة، يجب أن تكون هذه البيانات حديثة بما فيه كفاية. وتعزز الوكالات الدولية اتصالها مع النظم الإحصائية الوطنية وتبذل جهودا لتجميع ونشر مجموعات البيانات الدولية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية في أبكر وقت ممكن في كل جولة من جولات الإبلاغ. وتتوفر بيانات لجميع المؤشرات لعام 2005 أو ما بعده. غير أنه لا يزال هناك تأخر لمدة سنتين على الأقل في ما يتعلق بمعظم المؤشرات، إذ لا يوجد سوى 6 سلاسل مؤشرات تضم بيانات متاحة عن عام 2011 وسلسلة واحد تضم بيانات متاحة عن عام 2012. (انظر الجدول 6)
	الجدول 6
	عدد سلاسل المؤشرات ونسبتها المئوية بحسب آخر سنة متاحة في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، في تموز/يوليه 2012
	سلسلة المؤشرات
	آخر سنة متاحة بياناتها 
	العدد
	النسبة المئوية
	سلسلة المؤشرات المبلغ عنها بشأن بلدان وأقاليم المناطق النامية
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	سلسلة المؤشرات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المانحة الـ 23 
	2010
	1
	20
	2011
	5
	80
	سلسلة المؤشرات المتعلقة بالبلدان النامية غير الساحلية الـ 31 
	2010
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتعلقة بالدول الصغيرة الجزرية النامية الـ 52 
	2010
	1
	100
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالبلدان الـ 40 المؤهلة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون 
	2011
	2
	66.7
	2012
	1
	33.3
	خامساً - الإبلاغ عن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2012
	33 - أصدر الأمين العام تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 في نيويورك في 2 تموز/يوليه 2012. ويقدم التقرير التقييم السنوي للتقدم المحرز على الصعيد العالمي صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، استنادا إلى الأرقام الإقليمية ودون الإقليمية المتعلقة بالمؤشرات الرسمية للأهداف الإنمائية للألفية المقدمة من الوكالات الشريكة. واستُخدمت أيضا البيانات والتحليلات المقدمة في التقرير كمدخلات في تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين (A/67/1). ويتضمن التقرير المتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية مرفقا إحصائيا يشمل جميع الأرقام الرسمية المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.
	34 - ويقدم في الخريطة البيانية للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 تقييم لما أحرزته المناطق والمناطق دون الإقليمية من تقدم صوب تحقيق هذه الأهداف. وبالتعاون مع اليونيسيف والفريق المعني بنظام المعلومات الإنمائية، أصدرت الشعبة الإحصائية أيضا معلومات الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012. 
	35 - ومن المقرر أن تنشر شعبة الإحصاءات وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عام 2012 الخريطة البيانية الثالثة للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتركز هذه الخريطة البيانية على حالة المرأة في سياق إحراز التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتبرز أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل بالنظر إلى الثروة والموقع والأصل العرقي وعوامل أخرى ذات صلة بالموضوع.
	سادسا - الاستنتاجات وسبل المضي قدما
	36 - قد تود اللجنة الإحاطة علما بالعمل الذي قام به الفريق المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية وشعبة الإحصاءات خلال عام 2012 في تنفيذ التوصيات الواردة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/6 والطلبات المقدمة من اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين بشأن تحسين البيانات والمؤشرات بغية رصد الأهداف الإنمائية للألفية.
	37 - وقد تود اللجنة أيضا أن تحيط علما بالخطوات المقترحة التالية للمرحلة القادمة:
	(أ) مواصلة تقديم التدريب بهدف تعزيز قدرة البلدان على رصد التنمية؛
	(ب) مواصلة العمل على التوفيق بين البيانات الوطنية والبيانات الدولية وتحسين التنسيق في مجال رصد الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان؛
	(ج) مواصلة العمل في ما يتعلق بالدروس المستفادة في رصد الأهداف الإنمائية للألفية من أجل المساهمة في المناقشة المتصلة بخطة التنمية الجديدة؛
	(د) استكشاف السبل الكفيلة بملء الثغرات في البيانات والإعداد للتقييم النهائي للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	المرفق 
	أولا - تقييم توافر البيانات في قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	1 - أدرجت في المجموع 66 سلسلة مؤشرات في تحليل توافر البيانات (انظر القائمة ألف أدناه). ولتقييم التقدم المحرز في توافر البيانات على مر الزمن (في الفترة من 2003 إلى 2012)، أُجري تحليل لمجموعة فرعية مكونة من 22 سلسلة رئيسية. وتَكمُن 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 وقت استكمال قاعدة بيانات مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية ، ويتم ذلك في تموز/يوليه من كل عام.
	2 - ومن بين السلاسل الـ 66 هناك 55 سلسلة مؤشرات تخص جميع البلدان النامية الـ 163 المدرجة في قاعدة البيانات، بينما تنطبق السلاسل المتبقية على مجموعات محددة من البلدان على النحو التالي:
	(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 52؛
	(د) ثلاث سلاسل تخص البلدان الـ 40 المندرجة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
	3 - أما سلاسل المؤشرات الست المتبقية فلم تدرج للأسباب التالية: عدم الإبلاغ عن البيانات (سلسلة واحدة)؛ أو لأن المؤشرات تشير إلى مستوى تجميعي (أربع سلاسل)؛ أو لأن الإبلاغ بدأ في عام 2010 (سلسلة واحدة).
	4 - ويبين الشكل أدناه الخطوات المتخذة لتجهيز المعلومات.
	القائمة ألف
	مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية المدرجة في تحليل توافر البيانات
	سلسلة المؤشرات المبلغ عنها في ما يتعلق ببلدان المناطق النامية
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	6-5 نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة
	93
	57
	92
	56
	-
	-
	ت
	6-9 معدلات الإصابة والانتشار والوفيات المرتبطة بالسل
	معدلات الوفيات الناجمة عن مرض السل لكل 000 100 نسمة
	156
	96
	156
	96
	154
	94
	ت
	معدلات الإصابة بالسل لكل 000 100 نسمة
	155
	95
	155
	95
	153
	94
	ت
	معدلات انتشار السل لكل 000 100 نسمة
	156
	96
	156
	96
	155
	95
	ت
	6-10 نسبة حالات مرض السل التي تم اكتشافها والشفاء منها في إطار دورة علاجية قصيرة خاضعة للمراقبة المباشرة
	معدلات اكتشاف مرض السل في إطار دورة علاجية خاضعة للمراقبة المباشرة
	155
	95
	155
	95
	153
	94
	ت
	7-6 نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية
	163
	100
	163
	100
	163
	100
	ت
	7-8 نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا محسنا لمياه الشرب
	147
	90
	147
	90
	146
	90
	ت
	7-9 نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة
	144
	88
	144
	88
	144
	88
	ت
	7-10 نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء متخلفة
	87
	53
	59
	36
	48
	29
	ت
	8-16 عدد مستخدمي الإنترنت لكل مائة نسمة
	158
	97
	155
	95
	154
	94
	ت
	م = مستنبطة
	5-1 معدلات الوفيات النفاسية
	129
	79
	129
	79
	129
	79
	م
	ع = بيانات الرصد العالمي
	1-1 نسبة السكان الذين تقل قدرتهم الشرائية عن دولار واحد في اليوم
	97
	60
	74
	45
	66
	40
	ع
	1-2 نسبة فجوة الفقر
	97
	60
	74
	45
	66
	40
	ع
	1-3 حصة أفقر خمس سكاني من الاستهلاك الوطني
	106
	65
	75
	46
	67
	41
	ع
	7-2 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المجموع، ونصيب الفرد، والانبعاثات لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (القدرة الشرائية)
	154
	94
	154
	94
	153
	94
	ع
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المانحة الـ 23
	ق = بيانات قطرية
	8-1 صافي ومجموع المساعدة الرسمية والنسبة المئوية لما يقدم منها إلى أقل البلدان نموا من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	صافي المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	23
	100
	23
	100
	23
	100
	ق
	صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا كنسبة مئوية من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
	23
	100
	23
	100
	23
	100
	ق
	8-2 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية الكلية المخصصة لقطاعات بعينها المقدمة من البلدان المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى الخدمات الاجتماعية (التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي)
	23
	100
	23
	100
	18
	87
	ق
	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
	23
	100
	21
	91
	ق
	8-8 تقديرات الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة مئوية من ناتجها المحلي الإجمالي
	12
	33
	12
	33
	12
	33
	ق
	8-9 نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للمساعدة في بناء القدرات التجارية
	23
	100
	23
	100
	-
	-
	ق
	سلسلة المؤشرات المتعلقة بالبلدان 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 المتعلقة بالدول 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
	ق
	سلسلة المؤشرات المتصلة بالبلدان الـ 40 المؤهلة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان 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 وعدد البلدان التي بلغت مرحلة الإنجاز في هذه المبادرة (تراكمي) 
	40
	100
	ع
	8-11 مقدار تخفيف عبء الديون الملتزم به في إطار مبادرة البلدان 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
	تخفيف عبء الديون الذي قدم كاملا في إطار المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون (تراكمي)
	36
	90
	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 مشاكل تتصل بنوعية البيانات. تستند التقديرات إلى البيانات الوطنية، مثل الدراسات الاستقصائية أو السجلات الإدارية، أو غيرها من المصادر، لكنها تستند إلى نفس 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).
	(ب) يجري كل سنة استكمال البيانات المتعلقة بما يتراكم من تعهدات بتخفيف عبء الديون.

