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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ن (٤البند 

        مؤشرات التنمية: بنود للعلم
  مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية لأللفية    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ويـبني  . ٢٠١٣/٢٣٥لس االقتصادي واالجتمـاعي     أُعدَّ هذا التقرير بناء على قرار اجمل        

 املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشـرات األهـداف          اخلرباء التقرير األعمال اليت اضطلع هبا فريق     
 عــام ة يفن االقتــصادية واالجتماعيــاإلمنائيــة لأللفيــة وشــعبة اإلحــصاءات التابعــة إلدارة الــشؤو 

اســتعراض الــدروس املــستفادة يف جمــال رصــد األهــداف اإلمنائيــة   :  يف اجملــاالت التاليــة٢٠١٣
لأللفية؛ وحتسني منهجية رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وتعزيـز بنـاء         

ت الالزمـة   ويقدم التقريـر أيـضا تقييمـا ملـدى تـوافر البيانـا            . القدرات اإلحصائية للرصد الوطين   
 عمليـة إعـداد التقـارير الـسنوية عـن      األهـداف، ويبـّين    هـذه لرصـــد التقـدم احملـرز حنــو حتقيـــق       

  اخلـرباء واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقدم الـذي أحـرزه فريـق     . التقدم احملرز 
  .عماله يف املستقبلاملشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وباجتاه أ
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  مقدمة  - أوال  
 املـشترك بـني الوكـاالت        اخلـرباء  يبني هذا التقرير بإجياز األعمال اليت اضطلع هبـا فريـق            - ١

املعين مبؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لتقيـيم الـدروس املـستفادة يف جمـال رصـد األهـداف                     
  .٢٠١٥صياغة خطة التنمية ملا بعد عام اإلمنائية لأللفية، بغية دعم املناقشات املتعلقة ب

 املـشترك بـني الوكـاالت        اخلـرباء  ويوجز التقريـر أيـضاً األعمـال الـيت اضـطلع هبـا فريـق                - ٢
ــشؤون       ــة إلدارة الـ ــصاءات التابعـ ــعبة اإلحـ ــة وشـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــرات األهـ ــين مبؤشـ املعـ

منائيـة لأللفيـة مـن خـالل        االقتصادية واالجتماعية يف جمال حتسني إعداد مؤشـرات األهـداف اإل          
وظلـت األعمـال تـسترشد بقـرار اجمللـس االقتــصادي      . حتـسني املنهجيـة وأنـشطة بنـاء القـدرات     

  . بشأن تعزيز القدرات اإلحصائية٢٠٠٦/٦واالجتماعي 
ر البيانات يف قاعدة بيانـات    وعالوةً على ذلك، يقدم التقرير التقييم السنوي ملدى تواف          - ٣

 والنـواتج  ٢٠١٣مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية ويبّين عمليـة إعـداد التقريـر املرحلـي لعـام           
هـور ومقـرري الـسياسات مبـا أحـرز           اجلم  عامـة  ذات الصلة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إلعـالم         

  .تقدم حنو حتقيق هذه األهداف من
  

  تفادة يف جمال رصد األهداف اإلمنائية لأللفيةاستعراض الدروس املس  -ثانيا   
تكـــون خاضـــعة للمـــساءلة،     ٢٠١٥حـــىت يتـــسىن وضـــع خطـــة للتنميـــة ملـــا بعـــد         - ٤
وضــع إطــار للرصــد يــستند إىل أســس متينــة مــن املبــادئ الراســخة واملمارســات    عــن غــىن فــال

ــسليمة  ــين مب     . اإلحــصائية ال ــني الوكــاالت واخلــرباء املع ــشترك ب ــق امل ــد عمــل الفري ؤشــرات وق
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بكفــاءة علــى مــدى الــسنوات العــشر املاضــية علــى حتــسني البيانــات  

 جتربــة الفريــق العامــل شكلوستــ. واملنــهجيات املــستخدمة يف رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
  .لرصدل يف وضع إطار جّد قيمإسهاما 

 بإنشاء فرقـة    ٢٠١٢ يف مطلع عام     ت اخلرباء العامل املشترك بني الوكاال     وقد قام فريق    - ٥
مــارس /ويف آذار. العمــل املعنيــة بالــدروس املــستفادة يف جمــال رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

  .)١(، أصدرت فرقة العمل تقريرها األول٢٠١٣
مــواطن القــوة والــضعف يف اإلطــار احلــايل؛ ) أ: (وقــد حبــث التقريــر أربــع مــسائل هــي  - ٦
دور اجملتمـع اإلحـصائي     و) د(معـايري اختيـار املؤشـرات؛       و) ج(اف؛  معايري حتديد األهد  و) ب(

__________ 
ــشبكي التــــــــــــايل         )١(   : ميكــــــــــــن االطــــــــــــالع عليــــــــــــه باإلنكليزيــــــــــــة فقــــــــــــط يف املوقــــــــــــع الــــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Lesson%20Learned%20from%20MDG%20Monitoring_

2013-03-22%20(IAEG).pdf. 
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وقــد تــضمن التقريــر . يف عمليــة اختيــار الغايــات واألهــداف واملؤشــرات إلطــار التنميــة اجلديــد
 لعمـل فريـق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين خبطـة التنميـة لألمـم املتحـدة               حيويةإسهامات  

  .٢٠١٥بعد عام  ملا
وميثـــل . املتعلقـــة بالـــسياسات القـــرارات اختـــاذيـــر أمهيـــة اإلحـــصاءات يف وعـــزز التقر  - ٧

ــات و  أهــدافرصــد نــسق ــوة واضــح يف إطــار    حمــددةغاي ــة إحــصائيا مــوطن ق  مبؤشــرات قوي
 ،شاركة اجملتمــع اإلحــصائيمبــ  التــبكريوقــد أكــد التقريــر علــى أن . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ياغة األهــداف واملؤشــرات، ضــرورية لكفالــة   يف عمليــة صــ،الــصعيدين الــوطين والــدويل  علــى
  .استناد عملية الرصد إىل أسس متينة من املبادئ الراسخة واملمارسات اإلحصائية السليمة

ى الـــصعيدين اإلقليمـــي والــــوطين   وينطـــوي رصـــد األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة علـــ        - ٨
تـشرين    يف جنيـف يف    لفرقة العمل، املعقود  ففي االجتماع الثالث    . حتديات ومسائل فريدة   على
، وافق الفريق على تشكيل فريقني عاملني، يعـىن أحـدمها بإجيـاز الـدروس               ٢٠١٣أكتوبر  /األول

اآلخـر بإجيـاز    يعـىن املستفادة من الرصد اإلقليمي لألهداف، مع التركيز على مسائل التنـسيق، و      
  .الدروس املستفادة من الرصد الوطين لألهداف، ومدى صلتها بالسياسات

  
  حتسني القدرات واملنهجية املتعلقة مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  -ا ثالث  

يواصل فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت وشـعبة اإلحـصاءات اسـتعراض احتياجـات                  - ٩
البلدان وحتديد أولويات حتسني قـدراهتا علـى وضـع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتنفيـذ             

ــوطين   ــصعيد ال ــشطة    ٢٠١٣ويف عــام . الرصــد علــى ال ــق يف عــدد مــن األن ، شــرع أعــضاء الفري
لتحسني توافر بيانات املؤشرات ونوعيتها عن طريق حتسني سبل احلصول على البيانات الوصفية             
واملبادئ التوجيهية لوضع املؤشرات، وتنظيم حلقـات عمـل تدريبيـة وبـرامج ترمـي إىل مـساعدة                  

  . إنتاج وحتليل ونشر البيانات الالزمة لرصد التنميةالبلدان على تعزيز قدراهتا اإلحصائية على
وتواصــل شــعبة اإلحــصاءات تــشجيع اســتخدام تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات    - ١٠

ــة    ــة لأللفي ــد نفــذت و . الوصــفية ملؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــة لربجمــة التطبيقــات   وق ــة بيني اجه
ية لقاعــدة البيانــات الدوليــة املتعلقــة  أســاس تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــف  علــى

وإضافةً إىل ذلـك، قامـت شـعبة اإلحـصاءات، مـن خـالل مـشروع                . باألهداف اإلمنائية لأللفية  
متوِّله إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، بعقـد جمموعـة              

 مؤشرات التنمية الوطنية، مبـا يف ذلـك         تعميم حتسني تصنيف وإتاحة و    بشأنمن حلقات العمل    
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لتبــادل مؤشــرات التنميــة يف إطــار مبــادرة 

  . البيانات الوصفيةجتميعتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية، فضال عن 
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ملتحـدة للتربيـة والعلـم      ، أجرى معهد اإلحصاءات التابع ملنظمـة األمـم ا         ٢٠١٣ويف عام     - ١١
عدة حلقات عمل إقليمية لوسط وغرب أفريقيا وأمريكا الوسـطى وأوروبـا            ) اليونسكو(والثقافة  

 ،الشرقية وآسيا الوسطى، وللبلدان املتوسطة الدخل يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب      
ــا يف     ــيم، مب ــة اإلحــصاءات واملؤشــرات يف جمــال التعل  ذلــك اإلحــصاءات  مــن أجــل حتــسني نوعي

وقد قامت منظمة اليونسكو أيضاً بأعمال طليعيـة        . واملؤشرات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية    
يف جمال تطوير املنـهجيات يف عـدد مـن اجملـاالت ذات الـصلة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخطـة                       

ــام    ــد ع ــا بع ــة مل ــاس و  . ٢٠١٥التنمي ــشمل هــذه األعمــال قي ــات  وت ــل البيان ــال  حتلي ــشأن األطف ب
م، يامللتحقني مبدارس، وحتسني قياس النفقات على التعليم والتدفقات املالية املوجهة إىل التعلـ             غري

  .س التعلمييقاوتتضمن أيضاً نتائج التعلم وجودته من خالل أعمال فرقة العمل املعنية مب
 بناء القـدرات    علىتساعد البلدان   ) اليونيسيف(وال تزال منظمة األمم املتحدة للطفولة         - ١٢

. يف رصد التقدم احملرز يف املؤشرات املتصلة باألطفـال صـوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                  
العمـل يف جمـال بنـاء القـدرات،          اليونيسيف عـددا كـبريا مـن حلقـات           نظمت،  ٢٠١٣ففي عام   

املـسوح،  يف ذلك حلقات العمل يف جمال املسح العنقودي املتعدد املؤشـرات، بـشأن تـصميم                 مبا
يـة وبعثـات   إقليموالتدريب على العمل امليداين، ومجع البيانات وقيدها وحتليلها؛ وحلقات عمل        

 وفيات األطفال؛ وسبع حلقات عمل إقليمية بشأن تقدير معدالت انتـشار فـريوس        بشأنقطرية  
ناعـة  بالتعاون مع برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص امل                (نقص املناعة البشرية    

. ٢٠١٥؛ وحلقـة عمـل بـشأن العـد التنـازيل حنـو عـام                )اإليدز ومنظمـة الـصحة العامليـة      /البشرية
  .تقديرات وفيات األطفالب املتعلقةوواصلت اليونيسيف أيضاً حتسني املنهجية 

وتقوم منظمة الصحة العامليـة وجهـات شـريكة حاليـا بـدعم البلـدان يف ثالثـة جمـاالت                      - ١٣
ــة لأللف هــي حتــسني طــرق التقــد  ــة املتعلقــة بالــصحة، وال ســيما  ير ملؤشــرات األهــداف اإلمنائي ي

جمال الوفيات؛ وحتسني نظم اإلبالغ لـدى املرافـق الـصحية، مـع التركيـز علـى تقيـيم جـودة                يف
فــريوس نقــص املناعــة البــشرية والــسل؛ وتــوفري   ب األنــشطة املتعلقــةالبيانــات بــشأن التحــصني و 

ــات   ــع البيان ــة لتجمي ــديرات     دراســات حتليلي  مــن مــصادر متعــددة لالســتنارة هبــا يف إعــداد التق
وجـرى  . الوطنية ودون الوطنية ملؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وما يتصل هبا من مؤشـرات            

 عمــل، واملــساعدة التقنيــة، واملــشاورات اإللكترونيــة    التعزيــز القــدرات مــن خــالل حلقــات     
  .املتعدد البلدانوالصعيد اإلقليمي  على
املتعلقـة  ، اختذ يف املـؤمتر الـدويل خلـرباء اإلحـصاءات            ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ويف  - ١٤

، يتــضمن ليــد العاملــةواالنتفــاع النــاقص مــن اوالعمالــة  قــراٌر بــشأن إحــصاءات العمــل بالعمــل
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مشاريع معايري منقحة لإلحصاءات املتعلقة بالقوى العاملـة والعمـل؛ وميكـن أن يتطلـب القـرار                 
  .قدرات اإلحصائية للبلدان يف املستقبلمواصلة تعزيز ال

وقـد قامـت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا بترمجـة الكتيـب احملـدَّث عـن مؤشـرات رصــد             - ١٥
: الفهـم الـصحيح للحقـائق     ” بعنـوان    دليـل األهداف اإلمنائية لأللفيـة إىل اللغـة الروسـية، ونـشر            

واصـلت   و؛“إلمنائيـة لأللفيـة  عرض البيانات الوصفية مع أمثلة بشأن مؤشرات األهداف ا دليل ل 
 ببيانــات وطنيــة ودوليــة رمسيــة،  قاعــدة البيانــات اإلقليميــة لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةاســتكمال

واضـطلعت اللجنـة    .  بني البيانات  ةقارناملالتركيز أيضا على البيانات الوصفية للمساعدة يف         مع
  .٢٠١٣ لأللفية يف عام بأربع بعثات لبناء القدرات الوطنية بشأن األهداف اإلمنائية

ــلو  - ١٦ ــة ومنطقـــ  تواصـ ــا الالتينيـ ــصادية ألمريكـ ــة االقتـ ــا   اللجنـ ــارييب أعماهلـ ــر الكـ ة البحـ
زيادة توافر املعلومات اإلحصائية املوثوقة وذات النوعية اجليدة من أجل رصـد التقـدم     أجل من

، نظمــت ٢٠١٣ويف عــام . احملــرز علــى الــصعيد الــوطين حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
ــات        ــات الرضــع ووفي ــة بوفي ــشأن حتــسني اإلحــصاءات املتعلق ــة ب ــة حلقــات عمــل إقليمي اللجن

 والتحـديات الـيت     ٢٠١٥ وحلقات دراسية إقليمية بـشأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                 ،األمهات
وإضــافةً . طقــة البحــر الكــارييب   يف أمريكــا الالتينيــة ومن  الوطنيــةتواجههــا الــنظم اإلحــصائية  

 واإلبــالغ املمارســات اجليــدة يف رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ”، نــشرت اللجنــة ذلــك إىل
 وكتيبـا إحـصائيا ملـضاهاة قـيم ومقـاييس      “دروس وطنية مستخلصة من أمريكـا الالتينيـة      : عنها

  .املؤشرات يف جمموعة خمتارة من اجملاالت املواضيعية
ــريب آســ      - ١٧ ــة لغ ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــشطة   واضــطلعت اللجن ــن األن ــدد كــبري م يا بع

لتحسني منهجية رصد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، مبـا يف ذلـك نـشر كتيـب إلكتـروين               
عــن اإلطــار اجلنــساين لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف املنطقــة العربيــة؛ وكتيــب عــن االســتخدام   

اإلمنائيـة  الفعال لإلحصاءات يف جمال وضع السياسات؛ وكتيب عن رصد مؤشـرات األهـداف              
لأللفيــة يف املنطقــة العربيــة؛ وورقــة تقنيــة عــن املــسائل املتعلقــة جبــودة وكميــة البيانــات املتــصلة   

 صــورة إقليميــة عــن حالــة مؤشــرات تعــرضباألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛ ولوحــة أجهــزة قيــاس 
 جمموعـة    بلدا عربيا والتقدم احملـرز علـى مـدى الـسنوات يف            ٢٢ األهداف اإلمنائية لأللفية يف الـ    

ــارة مــن املؤشــرات  ــات اإلحــصائية      . خمت ــادل البيان ــة عمــل عــن تب ــضا حلق ــة أي ونظمــت اللجن
ــات نظــ    ــات الوصــفية يف أداة قاعــدة بيان ــةعلومــات املم اوالبيان ــشأن  اإلمنائي ــات ب ــالغ البيان  إلب

األهداف اإلمنائية لأللفية والتدريب على مستوى متقدم لثالثـة بلـدان أعـضاء يف جمـال التطـوير                  
  .لوطين لنظم معلومات التنمية القُطْريةا
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 منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة عـدة حلقـات               نظمـت ،  ٢٠١٣وخالل عـام      - ١٨
عمل لتعزيز قدرات املؤسسات اإلحصائية الوطنية على إجراء تقييمات يف جمال األمن الغـذائي              

 عمـــل وطنيـــة وعقـــدت حلقـــات. زئيـــةوتقــدير إحـــصاءات األمـــن الغـــذائي مـــن البيانــات اجل  
ونظمت أيضاً حلقات عمـل إقليميـة يف بلـدان          . أوغندا وبوروندي وقريغيزستان وكولومبيا    يف

وأجـرى اسـتعراض كـبري ملنهجيـة        . أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ       
، ركـزت  ٢٠١٣ويف عـام  . ٢٠١٢ و   ٢٠١١تقدير معدل انتشار سـوء التغذيـة خـالل عـامي            

ــى  اجلهــود ع ــى احلــصول عل ــات أساســية ل ــضل، ال ســيما مــن الدراســات االستقــصائية   بيان  أف
 وزيادة عدد املؤشرات الـيت يـتم علـى أساسـها            ،الوطنية، لتحسني القاعدة اإلحصائية للحساب    

  .تقييم األمن الغذائي
، علـى الـصعيد القطـري     ووضع البنك الدويل خطة عمل لتحسني القدرات اإلحصائية           - ١٩

 الــدعم إىل البلــدان يف جمــال إجــراء دراســات استقــصائية وإتاحــة       بتقــدميجيــل لتعلال ســيما 
  .املنهجيات اجلديدة

  
  تقييم مدى توافر البيانات عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  - رابعا  

 ٢٠٠٦بنــاء علــى طلــب اللجنــة اإلحــصائية، دأبــت شــعبة اإلحــصاءات منــذ عــام            - ٢٠
ــى ــات     عل ــة البيان ــوافر وطبيع ــة     رصــد ت ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــات مؤشــرات األه ــدة بيان يف قاع

)http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx .(             وهذا التقييم هو مبثابـة قيـاس غـري مباشـر لقـدرة
وعنـد النظـر يف تغطيـة البلـدان يف قاعـدة            . البلدان على إنتاج البيانـات الالزمـة هلـذه املؤشـرات          

بـــار أن البيانـــات املنتجـــة علـــى الـــصعيد الـــوطين      البيانـــات، مـــن املهـــم أن يوضـــع يف االعت   
برمتها إىل النظام اإلحصائي الـدويل، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل قـصور آليـات اإلبـالغ                    تصل ال

  .القائمة، وإىل أن بعض البيانات هي نتائج تقديرات صادرة عن وكاالت دولية
ألهــداف اإلمنائيــة وقــد شــرع فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات ا   - ٢١

ــة      ــة اآلخــرين، يف العديــد مــن املبــادرات واألنــشطة الرامي لأللفيــة، بالتعــاون مــع شــركاء التنمي
البيانـات لرصـد    تعمـيم   مساعدة البلـدان يف تعزيـز قـدراهتا اإلحـصائية علـى إنتـاج وحتليـل و                 إىل

بـادرات عـن نتـائج      وقد أسـفرت هـذه امل     . التنمية وحتسني احلوار بني اخلرباء الوطنيني والدوليني      
وأصــبح إنتــاج البيانــات يف البلــدان يتــسق علــى حنــو متزايــد مــع التوصــيات واملعــايري  . ملموســة

املتفق عليها دوليـا، وبلـورت الوكـاالت الدوليـة فهمـا أفـضل ملـدى تـوافر البيانـات يف البلـدان                       
  .تقييمهاوتشرك اخلرباء الوطنيني عند وضع وتطبيق املنهجيات الالزمة إلنتاج املؤشرات و
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وأسفر التقدم احملرز يف إنتاج البيانات يف البلـدان وحتـسن التقـارير املقدمـة مـن البلـدان               - ٢٢
إىل النظام اإلحصائي الدويل وزيـادة إمكانيـة اطـالع الوكـاالت علـى املـصادر الوطنيـة القائمـة                    

. ة لأللفيـة  وفهمها هلـا عـن زيـادة تـوافر البيانـات يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـ                     
 مـدى تـوافر البيانـات الالزمـة لتقيـيم االجتاهـات، حمـسوبا بعـدد البلـدان الــيت          ١ويـبني اجلـدول   

نقطـــة بيانـــات واحـــدة ( وبعـــده ٢٠٠٠لـــديها بيانـــات يف قاعـــدة البيانـــات قبـــل عـــام   كـــان
ــى ــل علــ ــوام     ). األقــ ــسائدة يف أعــ ــات الــ ــات االجتاهــ ــوافر بيانــ ــيَّن تــ  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣وُيبــ

، مل ُينظـر    ٢٠٠٣ أجل مقارنة احلالة الراهنة لتوافر البيانـات باحلالـة يف عـام              ومن. )٢(٢٠١٣ و
عـرب الـسنني    دون تغـري    سوى يف جمموعة فرعية من سالسل املؤشرات، تشمل تلك الـيت ظلـت              

واسـتمر يف التزايـد علـى مـر الـسنني عـدد البلـدان الـيت                 . من حيـث التعـاريف وطرائـق اإلبـالغ        
وعلـــى وجـــه اخلـــصوص، . دد كـــبري مـــن سالســـل املؤشـــراتتتـــوافر بـــشأهنا بيانـــات عـــن عـــ

 سلـسلة   ٢٢ و   ١٦البلدان اليت لديها بيانات عن االجتاهـات الـسائدة ملـا يتـراوح بـني                 عدد زاد
ويف الوقــت . ٢٠١٣ يف عــام ١١٥ مث إىل ٢٠٠٦ يف عــام ٨٤ إىل ٢٠٠٣مــن صــفر يف عــام  

ــات عــن االجتاهــات ا     ــديها بيان ــدان الــيت ل ــراوح  نفــسه، اخنفــض عــدد البل ــسائدة لــسالسل تت ل
  .٢٠١٣ وعام ٢٠٠٣فقط بني عام  ٧ إىل ٤٧ سالسل من ٥بني صفر و  فقط

  
  ١اجلدول 

املدرجـة يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف           يف املناطق الناميـة     عدد البلدان واألقاليم        
اإلمنائية لأللفية ونسبتها املئوية، حبسب عدد سالسل املؤشرات اليت ميكـن إجـراء حتليـل               

  بشأنه لالجتاهات
  
  عدد البلدان واألقاليم    
  ٢٠١٣ يوليه/يف متوز    ٢٠٠٦ يوليه/يف متوز    ٢٠٠٣ يوليه/يف متوز    

ــيت ميكــن ــدد سالســل املؤشــرات ال ع
  العدد    )ب(إجراء حتليل لالجتاهات بشأنه

ــسبة النـــــ
  العدد    املئوية

ــسبة  النـــــ
  العدد    املئوية

ــسبة  النــــــــــــ
  املئوية

  ٤  ٧    ٩  ١٥    ٢٩  ٤٧    ٥-صفر
٧  ١١    ١٣  ٢٢    ٤٠  ٦٦    ١٠-٦  

١٨  ٣٠    ٢٦  ٤٢    ٣١  ٥٠    ١٥-١١  
٧١  ١١٥    ٥٢  ٨٤    -  -    ٢٢-١٦  

  ١٠٠  ١٦٣    ١٠٠  ١٦٣    ١٠٠  ١٦٣    اجملموع  
  

__________ 
يــرد وصــف مــوجز للمنهجيــة املتبعــة يف تقيــيم مــدى تــوافر البيانــات يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف      )٢(  

ية وترد النتائج الكاملة للتحليل على املوقع الـشبكي للجنـة اإلحـصائ           . اإلمنائية لأللفية يف اجلزء أوال من املرفق      
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2014.htm.  
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املعيار املستخدم لتحديد ما إذا كان باإلمكان إجراء حتليـل لالجتاهـات لسلـسلة معينـة مـن سالسـل                       )أ(  
ــد ب    ــدى البل ــوافر ل ــسلة املعينــ  املؤشــرات هــو أن تت ــق بالسل ــات تتعل ــل   يان ــى األق ة لنقطــة واحــدة عل

  .٢٠٠٠ ونقطة واحدة بعد عام ٢٠٠٠ عام قبل
. قاليم يف املناطق الناميـة    األبلدان و ال املؤشرات اليت جيري اإلبالغ عنها يف ما يتعلق ب         ةسللتشري إىل س    )ب(  

  .صلالبلدان املاحنة على حنو منفب  املتعلقة حساب سالسل املؤشراتعرضوي
    

وحدث حتسن أكرب بكثري يف توافر البيانات بصفة عامة، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت                    - ٢٣
 أو بعـده، ممـا يعكـس حتــسنا أسـرع يف تـوافر البيانـات خــالل       ٢٠٠٠نقـاط البيانـات قبـل عــام    

 لديـه بيانـات عـن نقطـتني زمنيـتني           ٢٠١٣ بلـدا يف عـام       ١٢٩وكـان هنـاك     . السنوات األخرية 
 ٢٠٠٣ بلـــدان فقـــط يف عـــام ٤ سلـــسلة، مقابـــل ٢٢ و ١٦ددها بـــني لـــسالسل يتـــراوح عـــ

  .)٢اجلدول  انظر(
  

  ٢اجلدول 
املدرجـة يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف           يف املناطق الناميـة     عدد البلدان واألقاليم        

هلـا نقطتـا بيانـات      اإلمنائية لأللفية ونسبتها املئوية، حبـسب عـدد سالسـل املؤشـرات الـيت               
  )أ(األقل على

  
  عدد البلدان واألقاليم    
  ٢٠١٣ يوليه/يف متوز    ٢٠٠٦ يوليه/يف متوز    ٢٠٠٣ يوليه/يف متوز    

عدد سالسل املؤشرات اليت هلا نقطتـا
  العدد    )ب(بيانات على األقل

ــسبة  النـــــ
  العدد    املئوية

ــسبة  النـــــ
  )ج(النسبة املئوية  العدد    املئوية

  ٢  ٣    ٦  ٩    ١٩  ٣١    ٥-صفر
٦  ١٠    ١٢  ١٩    ٣٠  ٤٩    ١٠-٦  

١٣  ٢١    ١٩  ٣١    ٤٨  ٧٩    ١٥-١١  
٧٩  ١٢٩    ٦٤  ١٠٤    ٢  ٤    ٢٢-١٦  

  ١٠٠  ١٦٣    ١٠٠  ١٦٣    ١٠٠  ١٦٣    اجملموع  
  

ــان املــدرجتان يف هــذا اجلــدول إىل أي وقــت مــن األ      )أ(   ــان الزمنيت ــات، بــصرف النظــر  تــشري النقطت وق
  . أو بعده٢٠٠٠كان ذلك قبل عام  إذا عما

.  املؤشرات اليت جيري اإلبالغ عنها يف ما يتعلق بالبلدان واألقاليم يف املناطق الناميـة              تشري إىل سلسلة    )ب(  
  .ويعرض حساب سالسل املؤشرات املتعلقة بالبلدان املاحنة على حنو منفصل

  . بسبب تقريب النسب املئوية١٠٠اجملموع ال يساوي   )ج(  
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 الوقـت الـراهن لـسالسل املؤشـرات     وميكن إجراء تقييم أكثر مشوال لتـوافر البيانـات يف     - ٢٤
 سلــسلة ٥٥يــبني  ٣واجلــدول . برمتــها، علــى النحــو الــوارد يف آخــر حتــديث لقاعــدة البيانــات

 يوليـه /وحـىت متـوز  .  بلدا يف املنـاطق الناميـة يف قاعـدة البيانـات       ١٦٣مؤشرات مبلغ عنها بشأن     
ــو  ٢٠١٣ ــدم حنــ ــات   ٥٠، قــ ــات لالجتاهــ ــدا بيانــ ــراوح    بلــ ــسالسل يتــ ــسائدة لــ ــددها الــ عــ

  . على التوايل، سلسلة٥٥ و ٤١ سلسلة وبني ٤٠ و ٣١ بني
  

  ٣اجلدول 
عــدد البلــدان واألقــاليم يف املنــاطق الناميــة املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف 
اإلمنائية لأللفية، حبسب عدد سالسل املؤشرات اليت ميكن إجراء حتليل لالجتاهات بـشأهنا،         

  )أ(٢٠١٣يوليه /يف متوز

  
  د البلدان واألقاليمعد  

  النسبة املئوية  العدد  عدد سالسل املؤشرات

  ٤  ٧  ١٠-صفر
١٢  ١٩  ٢٠-١١  
٢٢  ٣٦  ٣٠-٢١  
٣١  ٥١  ٤٠-٣١  
٣١  ٥٠  ٥٥-٤١  

  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
ينة هو أن تتوافر لدى البلد بيانات تتعلق بسلسلة املؤشـرات املعنيـة لنقطـة واحـدة علـى             مؤشرات مع 

  .٢٠٠٠، ولنقطة واحدة بعد عام ٢٠٠٠األقل قبل عام 
    

 توافر سلسلة من املؤشـرات املتعلقـة مبجموعـات حمـددة مـن البلـدان،        ٤ويبني اجلدول     - ٢٥
ة الـصغرية الناميـة والبلـدان املاحنـة، يف قاعـدة             والـدول اجلزريـ    ،مثل البلدان النامية غري الساحلية    

  .٢٠١٣يوليه /البيانات يف متوز
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  ٤اجلدول 
توافر البيانات عن جمموعـات حمـددة مـن البلـدان يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف                  

  ٢٠١٣يوليه /اإلمنائية لأللفية، يف متوز
  

  فترة توافر البيانات  عدد البلدان  سلسلة املؤشرات

  ٢٣سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة الـ   -ألف 
مئويــة جممــوع صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، حمــسوبا كنــسبة    ١-٨

  ٢٠١٢-١٩٩٠  ٢٣  الدخل القومي اإلمجايل للماحنني من
ــة، املقدمــة إىل أقــل البلــ     ١-٨ ــة الرمسي دان منــواً، صــايف املــساعدة اإلمنائي

  ٢٠١١-١٩٩٠  ٢٣  حمسوبا كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلمجايل للماحنني
نسبة جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية، الثنائية واملخصصة حبسب          ٢-٨

القطاع، املقدمـة مـن املـاحنني األعـضاء يف جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة                
 اخلـدمات  ادي إىلالتابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص   

  ٢٠١١-١٩٩٦  ٢٣  األساسية االجتماعية
ــة ا    ٣-٨ ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــسبة امل ــة   ن ــشروطة املقدم ــة غــري امل لثنائي

البلدان املاحنة يف جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمـة التعـاون            من
  ٢٠١١-١٩٩٠  ٢٣  والتنمية يف امليدان االقتصادي

لبلدان األعـضاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة     تقديرات الدعم الزراعي ل    ٨-٨
  ٢٠١١-١٩٩٠  )أ(١٢  يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإلمجايل

ــاء        ٩-٨ ــة املقدمـــة للمـــساعدة يف بنـ ــة الرمسيـ ــساعدة اإلمنائيـ نـــسبة املـ
  ٢٠١١-٢٠٠١  ٢٣  التجارية القدرات

  ٢٠١٠-٢٠٠١  ١  ٣١غري الساحلية الـ سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية   -باء 
املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلـدان الناميـة غـري الـساحلية               ٤-٨

  ٢٠١١-١٩٩٠  ٣٠  كنسبة مئوية من دخلها القومي اإلمجايل
     ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ   -جيم 
ــة الرمسيــ    ٥-٨ ــساعدة اإلمنائي ــة    امل ــصغرية اجلزري ــدول ال ــها ال ــيت تلقت ة ال

  ٢٠١١-١٩٩٠  ٢٨  النامية كنسبة من دخلها القومي اإلمجايل
  ٢٠١٠-١٩٩٠  ٤  
  ٢٠٠٩-١٩٩٠  ١  
  ٢٠٠٨-١٩٩٠  ١  
  ١٩٩٥-١٩٩٠  )ب(٢  

 املؤهلة يف إطار املبـادرة٣٩سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ        -دال 
      يوناملتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالد

ــدان       ١٠-٨ ــشأن البل ــدان الــيت بلغــت نقطــيت القــرار واإلجنــاز ب عــدد البل
  ٢٠١١-٢٠٠٠  ٣٩  الفقرية املثقلة بالديون

مقــدار ختفيــف عــبء الــديون امللتــزم بــه يف إطــار مبــادرة الــديون    ١١-٨
ــراف      ــددة األطـ ــادرة املتعـ ــديون واملبـ ــة بالـ ــرية املثقلـ ــدان الفقـ للبلـ

  ٣٩  لتخفيف عبء الديون
ل ســنة اســتكمل كــ 

إىل غايــــــــة عــــــــام  
٢٠١٢  

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

  .١٩٩٥مل تتلق جزر البهاما وسنغافورة مساعدة إمنائية رمسية منذ عام   )ب(  
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 الدوليـة  وجتدر اإلشارة إىل أن بعض البيانات هي نتيجة لتقديرات أصدرهتا الوكـاالت       - ٢٦
 تقيـــيم دقيـــق للمـــدى الـــذي تعكـــس ومـــن أجـــل إجـــراء. لـــسد بعـــض الثغـــرات يف البيانـــات

البيانـات املوجـودة يف قاعـدة البيانـات قـدرة البلـدان الفعليـة علـى إنتـاج البيانـات الالزمـة،                        فيه
لبيانـات  يتيح نظام الترميز باأللوان يف قاعدة البيانات التمييز بني البيانات اليت تنتجها البلـدان وا   

  .التقديرات املعدلة أو
 طبيعـة بيانـات سلـسلة مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة             ٥ويبني التقييم الوارد يف اجلدول        - ٢٧

ولتعـيني  . يتعلـق بسلـسلة معينـة     فأوال، جيـري تقيـيم طبيعـة البيانـات املتـصلة ببلـد فيمـا                . لأللفية
ن تكـون غالبيـة نقـاط البيانـات     أيف فئة معينة فيما يتعلـق بسلـسلة مؤشـرات حمـددة، يـتعني               بلد
وثانيــا، تتوقــف طبيعــة سلــسلة مــن املؤشــرات علــى طبيعــة البيانــات يف أغلبيــة    . تلــك الفئــة يف

 البلــدان دون تعــديل أو بــأدىن وتــستند أغلبيــة سلــسلة املؤشــرات إىل بيانــات تــرد مــن . البلــدان
يَّم فيهـا أغلبيـة نقـاط        سلسلة من املؤشرات اليت تق     ١٥ومع ذلك، ما زال مثة      . من التعديل  قدر

ــستمد فيهــا معظــم نقــاط       ــة وسلــسلة مؤشــرات واحــدة ُت ــة الدولي البيانــات مــن جانــب الوكال
قائمـة كاملـة بسلـسلة املؤشـرات        الفـرع الثـاين مـن املرفـق         وتـرد يف    . البيانات من خالل منوذج   

  .إطار كل فئة ومدى توافر البيانات ذات الصلة يف
  

  ٥اجلدول 
ألهداف اإلمنائية لأللفية ونسبتها املئوية حبـسب طبيعـة البيانـات        عدد سالسل مؤشرات ا       

املتوفرة يف غالبية البلدان املدرجة يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              
  ٢٠١٣يوليه /يف متوز

  
  سلسلة املؤشرات  

  النسبة املئوية  العدد  )أ(طبيعة البيانات

      عنها بشأن بلدان وأقاليم املناطق الناميةسلسلة املؤشرات املبلغ

  ٥٦  ٣١ البيانات القطرية

  ٧  ٤ البيانات القطرية املعدلة

  ٢٧  ١٥ البيانات املقدرة

  ٢  ١ البيانات املستنبطة

  ٧  ٤ بيانات الرصد العاملية

  صفر  صفر بيانات غري متوفرة

  ١٠٠  ٥٥  اجملموع  
  ٢٣ئية الرمسية املقدمة من البلدان املاحنة الـ سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنا
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  سلسلة املؤشرات  
  النسبة املئوية  العدد  )أ(طبيعة البيانات

  ١٠٠ ٦ البيانات القطرية  
  ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 

  ١٠٠ ١ البيانات القطرية  
  ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 

  ١٠٠ ١ البيانات القطرية  
تعلقـــة بالبلـــدان الفقـــرية  املؤهلـــة يف إطـــار املبـــادرة امل٣٩بالبلـــدان الــــ املتعلقـــة ؤشـــرات سلـــسلة امل

  بالديون املثقلة

  ١٠٠  ٣  بيانات الرصد العاملية  
  

  :فيما يلي تفسري لترميز طبيعة البيانات  )أ(  
لـك البيانـات   مبـا يف ذ (الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره ونـشره البلـد املعـين     = البيانات القطرية       

  .)اليت عدهلا البلد للوفاء باملعايري الدولية
الرقم املذكور هو الرقم الـذي أصـدره وقدمـه البلـد املعـين، لكـن الوكالـة        = البيانات القطرية املعدلة       

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

الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما ال يتوافر املقابل له يف البيانات القطريـة لـسنة       = البيانات املقدرة       
. معينة أو جمموعة من السنوات، أو عندما توجد مصادر متعددة أو مشاكل تتـصل بنوعيـة البيانـات                 

ــستند ــل الدراســات االس   وت ــة، مث ــات الوطني ــديرات إىل البيان ــة،    التق ــسجالت اإلداري ــصائية أو ال تق
  .غريها من املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقديره أو

تستنبط الوكالة الرقم عندما يكون هناك افتقار كامل للبيانـات املتعلقـة بـاملتغري       = البيانات املستنبطة       
 ويستند الرقم إىل جمموعة مـن املـتغريات املـصاحبة، أي املـتغريات األخـرى الـيت تتـوفر                    .املراد تقديره 

  .بيانات بشأهنا وتتيح تفسري الظاهرة
غـراض الرصـد العـاملي، اسـتنادا        تصدر الوكالة املعينـة هـذا الـرقم بانتظـام أل          = بيانات الرصد العاملي        

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

  .مصدر البيانات غري معروف أو مل ُيذكر = غري متاح    
    
سية بـــشأن احلالـــة الراهنـــة، وكـــي تـــستفيد مـــن البيانـــات املناقـــشات العامـــة والـــسيا     - ٢٨ 
وتعـزز الوكـاالت الدوليـة اتـصاهلا مـع الـنظم          . بقدر كاف تكون هذه البيانات حديثة       أن بجي
اإلحصائية الوطنية وتبذل جهودا لتجميع ونشر جمموعات البيانات الدوليـة املتعلقـة باألهـداف               
وتتـوفر بيانـات جلميـع    . اإلمنائية لأللفية يف أبكر وقت ممكن يف كل جولة من جوالت اإلبـالغ             
ــأخر ملــدة ســنتني علــى األقــل     .  أو مــا بعــده ٢٠٠٥شــرات لعــام  املؤ  ــاك ت ــزال هن ــه ال ي غــري أن
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الســل مؤشــرات تــضم بيانــات متاحــة  س٦يتعلــق مبعظــم املؤشــرات، إذ ال يوجــد ســوى  مــايف
   ).٦انظر اجلدول  (٢٠١٣ وسلسلة واحد تضم بيانات متاحة عن عام ٢٠١٢عام   عن
  

   ٦اجلدول 
ــسب       ــات    عــدد سالســل املؤشــرات ون ــة حبــسب آخــر ســنة متاحــة يف قاعــدة بيان تها املئوي

   ٢٠١٣يوليه /األهداف اإلمنائية لأللفية، يف متوز مؤشرات 
  سلسلة املؤشرات  

  النسبة املئوية  العدد   آخر سنة متاحة بياناهتا 
     سلسلة املؤشرات املبلغ عنها بشأن بلدان وأقاليم املناطق النامية

٢٤   ٢٠٠٨-٢٠٠٥
٢٤   ٢٠٠٩
١٩٣٥   ٢٠١٠
٢٦٤٥   ٢٠١١
٥١١   ٢٠١٢
١٢   ٢٠١٣

٥٥١٠٠  اجملموع  
ــة املقدمــة مــن      ــة الرمسي سلــسلة املؤشــرات املتــصلة باملــساعدة اإلمنائي

        ٢٣البلدان املاحنة الـ 
١٢٠   ٢٠١١
٥٨٠   ٢٠١٢

        ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
١١٠٠   ٢٠١١

      ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 
١١٠٠   ٢٠١١

 املؤهلـة يف إطـار املبـادرة    ٣٩ بالبلـدان الــ    املتعلقـة سلسلة املؤشـرات    
       املثقلة بالديون  املتعلقة بالبلدان الفقرية 

٢٦٦,٧   ٢٠١٢
١٣٣,٣   ٢٠١٣
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   ٢٠١٣اإلبالغ عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام    -خامساً  
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام        ”، أصدر األمـني العـام تقريـر         ٢٠١٣يوليه  / متوز ١يف     - ٢٩ 
م احملـــرز علـــى الـــصعيد العـــاملي ويقـــدم التقريـــر التقيـــيم الـــسنوي للتقـــد.  يف جنيـــف“٢٠١٣  

نادا إىل األرقـام اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املتعلقـة           حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، اسـت         صوب
واســُتخدمت . باملؤشــرات الرمسيــة لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املقدمــة مــن الوكــاالت الــشريكة 
أيضا البيانـات والتحلـيالت املقدمـة يف التقريـر كمـدخالت يف تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال                    
ويتــضمن تقريــر  ).   A/68/1 (املنظمــة، املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة والــستني        

ــة    ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــا األه ــة مبؤشــرات       مرفق ــة املتعلق ــام الرمسي ــع األرق ــشمل مجي إحــصائيا ي
   .األهداف اإلمنائية لأللفية

 ٢٠١٣  قدم يف اخلريطة البيانية للتقدم احملرز يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام                 وي   - ٣٠ 
  .األهداف تقييم ملا أحرزته املناطق واملناطق دون اإلقليمية من تقدم صوب حتقيق هذه 

  
  االستنتاجات وسبل املضي قدما   -سادسا  

املــشترك اخلــرباء  فريــق قــد تــود اللجنــة اإلحاطــة علمــا بالعمــل الــذي قــام بــه           - ٣١ 
ــني ــة ل    ب ــة وشــعبة اإلحــصاءات خــالل   الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائي أللفي
ــام ــاعي     ٢٠١٣ عـ ــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــواردة يف قـ يف تنفيـــذ التوصـــيات الـ

حتسني بغية  املقدمة من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعني           والطلبات   ٢٠٠٦/٦
   .رصد األهداف اإلمنائية لأللفيةمن أجل  يانات واملؤشرات الب

   :وقد تود اللجنة أيضا أن حتيط علما باخلطوات املقترحة التالية   - ٣٢ 
مواصلة استعراض الدروس املستفادة يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                )أ(   

  ؛٢٠١٥م من أجل املسامهة يف املناقشة املتصلة خبطة التنمية ملا بعد عا 
  مواصلة تقدمي التدريب هبدف تعزيز قدرة البلدان على رصد التنمية؛   )ب(   
ــة         )ج(    ــات الدولي ــة والبيان ــات الوطني ــني البيان ــق ب ــى التوفي مواصــلة العمــل عل

  وحتسني التنسيق يف جمال رصد األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان؛ 
   .رز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاإلعداد للتقييم النهائي للتقدم احمل   )د(   

  

http://undocs.org/ar/A/68/1�
http://undocs.org/ar/A/68/1�
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  املرفق
  

  تقييم توافر البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية   -أوال   
انظــر القائمــة  (وافر البيانــات  سلــسلة مؤشــرات يف حتليــل تــ ٦٦أدرجــت يف اجملمــوع    - ١ 

 ٢٠٠٣يف الفتــرة مــن (مــر الــزمن نــات علــى ولتقيــيم التقــدم احملــرز يف تــوافر البيا). أدنــاه  ألــف
ــة مــن    )٢٠١٢   إىل ــة مكون ــل جملموعــة فرعي ــسية ٢٢، أُجــري حتلي ــسلة رئي ــزة  .  سل ــن مي وَتكُم

ء التقيــيم لفتــرة زمنيــة أطــول، علــى جمموعــة صــغرية مــن املؤشــرات يف أنــه يتــيح إجــرا  التركيــز 
 رصـد األهـداف اإلمنائيـة       فكرة أوضح عن كيفية تطور إنتـاج البيانـات منـذ البـدء يف              يعطي   مما

ــة ــوافرة    . لأللفيـ ــات املتـ ــل إىل املعلومـ ــستند التحليـ ــوز ويـ ــهر متـ ــام،   /يف شـ ــل عـ ــن كـ ــه مـ يوليـ
   .اإلمنائية لأللفية استكمال قاعدة بيانات مؤشرات األهداف  وقت

 سلــسلة مؤشــرات ختــص مجيــع البلــدان الناميــة ٥٥ هنــاك ٦٦ومــن بــني الــسالسل الـــ    - ٢ 
ل املتبقيــة علــى جمموعــات حمــددة  قاعــدة البيانــات، بينمــا تنطبــق الــسالس  املدرجــة يف١٦٣ الـــ 

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

  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ 
  ؛٣١دان النامية غري الساحلية الـ سلسلة واحدة ختص البل   )ب(   
  ؛٥٢سلسلة واحدة ختص الدول اجلزرية الصغرية النامية الـ    )ج(   
 املندرجة يف إطار املبادرة املتعلقة بالبلـدان        ٣٩ثالث سالسل ختص البلدان الـ         )د(   

   .الفقرية املثقلة بالديون 
ــدرج        - ٣  ــم ت ــة فل ــست املتبقي ــا سالســل املؤشــرات ال ــةلألســباأم ــالغ  : ب التالي عــدم اإلب

؛ )أربـع سالسـل   (؛ أو ألن املؤشـرات تـشري إىل مـستوى جتميعـي             )سلسلة واحدة (البيانات    عن
   ).سلسلة واحدة (٢٠١٠أو ألن اإلبالغ بدأ يف عام  
   .ويبني الشكل أدناه اخلطوات املتخذة لتجهيز املعلومات   - ٤ 
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 قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف
 ٢٠١٣يوليه/متوز

 سالسل٦
 تدرج مل

  سلسلة٥٥
 )البلدان مجيع(

 سالسل٣
املبادرة املتعلقة (

 الفقريةبالبلدان
)املثقلة بالديون

  سلسلة١
الدول اجلزرية (

)الصغرية النامية

  سلسلة١
البلدان النامية(

)غري الساحلية

  سالسل٦
جلنـــة املـــساعدة(

ــة ــة التابعــ اإلمنائيــ
ميـــــةملنظمـــــة التن

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

ــراتمت  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
ــات ــن البيان ــات ع ــى معلوم عل

 املوجودة

االستفسارات املوجهة إىل قاعدة 
 أللفيةبيانات األهداف اإلمنائية ل

ــسية أصــدرت مخــسة جــداول رئي
تتــــضمن معلومــــات عــــن تــــوافر

 البيانات

    
  البلدان

  

  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 

ــرا  ــل مؤشــ تسالســ
تتضمن نقطة بيانـات
 واحدة على األقل

سالسل مؤشرات
تتــــضمن نقطـــــيت
بيانات على األقل

آخر سنة تتوفر بشأهنا
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    
  اإلمنائية لأللفية املدرجة يف حتليل توافر البياناتمؤشرات األهداف     
  سلسلة املؤشرات املبلغ عنها يف ما يتعلق ببلدان املناطق النامية    

  نسبة السكان الذين تقل قدرهتم الشرائية عن دوالر واحد يف اليوم   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   
  نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان   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   

  لعاملنيإىل جمموع ا 
   *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   
نــسبة التالميــذ الــذين يبــدأون الدراســة يف الــصف األول ويــصلون إىل الــصف    ٢-٢   

   *خري من التعليم االبتدائياأل 
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الرجـال والنـساء الـذين تتـراوح أعمـارهم                  ٣-٢   

   * سنة٢٤ و ١٥بني  
  نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل   ١-٣   
   *يمؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائ      
   *مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي      
   *مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم العايل      
   *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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  يات األطفال دون سن اخلامسةمعدل وف   ١-٤   
  معدل وفيات الرضع   ٢-٤   
  نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة   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   
  عدل الوالدات لدى املراهقاتم   ٤-٥   
زيـارة واحـدة علـى األقـل     (مدى التغطيـة بالرعايـة يف مرحلـة مـا قبـل الـوالدة              ٥-٥   

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

   * سنة٢٤-١٥العمرية  
  استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة   ٢-٦   
ل يف الفئـة    استخدام الرفال يف آخر مجاع عـايل اخلطـورة لـدى الرجـا                  

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

    سنة٢٤-١٥العمرية  
نسبة استخدام الرفال إىل االستخدام الكلي لوسائل منع احلمل لـدى                 

   * سنة٤٩-١٥النساء املتزوجات حاليا يف الفئة العمرية  
 ســنة ولــديهم معرفــة ٢٤ و ١٥تتــراوح أعمــارهم بــني نــسبة الــسكان الــذين    ٣-٦   

  اإليدز/شاملة صحيحة عن فريوس نقص املناعة البشرية 
 ســنة الــذين لــديهم معرفــة شــاملة     ٢٤ و ١٥الرجــال بــني عمــري         

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

 اليتــامى ممــن تتــراوح أعمــارهم  نــسبة مواظبــة اليتــامى علــى الدراســة إىل غــري     ٤-٦   
    سنة١٤ و ١٠   بني

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

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

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

  معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل   ٩-٦   
    نسمة١٠٠ ٠٠٠سل لكل معدالت اإلصابة بال      
   * نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت انتشار السل لكل       
   * نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت الوفيات النامجة عن مرض السل لكل       
ــها يف إطــار دورة        ١٠-٦    ــشافها والــشفاء من نــسبة حــاالت مــرض الــسل الــيت مت اكت

  عالجية قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة 
 إطــار دورة عالجيــة خاضــعة    معــدالت اكتــشاف مــرض الــسل يف          

   *للمراقبة املباشرة 
إطــــار دورة عالجيــــة خاضــــعة معــــدالت جنــــاح عــــالج الــــسل يف       

   *املباشرة  للمراقبة
  نسبة مساحات األراضي املغطاة بالغابات   ١-٧   
، ونـــصيب الفـــرد، واالنبعاثـــات انبعاثـــات ثـــاين أكـــسيد الكربـــون، اجملمـــوع   ٢-٧   

   )*القدرة الشرائية(لي اإلمجايل دوالر من الناتج احمل  لكل
  استهالك املواد املستنفدة لألوزون   ٣-٧   
  األوزون استهالك مجيع املواد املستنفدة لألوزون بالطن املتري لطاقة استنفاد       
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املــستنفدة لــألوزون بــالطن اســتهالك مركبــات الكلوروفلوروكربــون       
   *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   
  احلضر املقيمني يف أحياء متخلفةنسبة سكان    ١٠-٧   
  تكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع واخلدمات   ١٢-٨   
   *عدد خطوط اهلاتف لكل مائة نسمة   ١٤-٨   
  عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف احملمول لكل مائة نسمة   ١٥-٨   
   *مةعدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة نس   ١٦-٨   
ــدان             ــن البل ــة م ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــصلة بامل ــسلة املؤشــرات املت سل

   ٢٣الـ  املاحنة
صايف وجمموع املساعدة الرمسية، والنسبة املئوية ملا يقدم منها إىل أقـل البلـدان                 ١-٨   

منــوا مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة املــساعدة   
   ية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلمنائ 

صــايف املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة كنــسبة مئويــة مــن الــدخل القــومي          
ــة التابعــة      ــة املــساعدة اإلمنائي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلن
  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــوا كنــسبة  صــايف املــساعدة اإلمن      
مئويــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلنــة     
  االقتصادي  املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

ــة املخصــصة لقطاعــا       ٢-٨    ــة الكلي ــة الثنائي ــة الرمسي ــسبة املــساعدة اإلمنائي ــها ن ت بعين
املقدمــة مــن البلــدان املاحنــة يف جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون   
التعلــيم (األساســية والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي إىل اخلــدمات االجتماعيــة   

 
  

  .٢٠١١ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ألعوام لسالسل مدرجة يف حتليل توافر البيانات   *  
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   )والرعاية الصحية األولية والتغذية واملياه املأمونة والصرف الصحي األساسي 
منائية الرمسية الثنائية غري املشروطة املقدمة من البلـدان املاحنـة           نسبة املساعدة اإل     ٣-٨   

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

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

  
   ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ     

املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تلقتها البلدان النامية غري الساحلية كنسبة مئويـة               ٤-٨   
  مي اإلمجايلمن دخلها القو 

  
   ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ     

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

  
تعلقــة بالبلــدان  املؤهلــة يف إطــار املبــادرة امل٣٩سلــسلة 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  

زم بـه يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة              مقدار ختفيف عبء الديون امللتـ        ١١-٨   
  بالديون واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون 

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

ــادرة املتعــ           ــديون الــذي قــدم كــامال يف إطــار املب ددة ختفيــف عــبء ال
  األطراف لتخفيف عبء الديون، تراكمي 
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  القائمة باء    
  سالسل املؤشرات غري املدرجة يف حتليل توافر البيانات    
 العاملي فقط  سلسلة املؤشرات اليت تتضمن بيانات مبلغ عنها على الصعيد اإلقليمي أو    

  
 نسبة األرصدة السمكية املوجودة ضمن احلدود البيولوجية اآلمنة  ٤-٧

 نسبة األنواع املهددة باالنقراض  ٧-٧

) حــسب القيمــة وباســتثناء األســلحة (نــسبة الــواردات الكليــة للبلــدان املتقدمــة النمــو     ٦-٨
 البلدان النامية وأقل البلدان منوا، املعفاة من الرسوم اجلمركية من

ــى املنتجــات         ٧-٨ ــة النمــو عل ــدان املتقدم ــيت تفرضــها البل ــة ال متوســط التعريفــات اجلمركي
 اعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان الناميةالزر

  
 ٢٠١٠سلسلة املؤشرات اليت بدأ اإلبالغ عنها يف عام     

 معدالت اإلصابة باملالريا والوفيات املرتبطة هبا  ٦-٦
  

 سلسلة املؤشرات اليت مل يبلغ عن بيانات بشأهنا    

ــة        ١٣-٨ ــى األدوي ــاهنم احلــصول عل ــذين بإمك ــسكان ال ــسبة ال ــسورة   ن ــة مي ــية بتكلف األساس
  أساس مستدام على

  
مدى توافر البيانات يف قاعدة بيانـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حـسب                 -ثانيا   

  التغطية القطرية وطبيعة البيانات
  

بلدان لديها نقطة 
بيانات واحدة 
  على األقل

بلدان لديها نقطتا 
  بيانات على األقل

لدان لديها نقطة ب
بيانات واحدة على 

 ٢٠٠٠األقل قبل عام 
ونقطة بيانات واحدة 

  ٢٠٠٠بعد عام 
  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة طبيعــــــــــ
 )أ(البيانات

                سلسلة املؤشرات املبلغ عنها للمناطق النامية
                بيانات قطرية= ق 
 ٥٦٣٤٥٢٣٢٣٣٢٠C لي اإلمجايل لكل شخص عاملمعدل منو الناتج احمل  ٤-١
  ١٢٨٧٩١٠١٦٢٨٦٥٣C نسبة السكان العاملني إىل عدد السكان  ٥-١
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بلدان لديها نقطة 
بيانات واحدة 
  على األقل

بلدان لديها نقطتا 
  بيانات على األقل

لدان لديها نقطة ب
بيانات واحدة على 

 ٢٠٠٠األقل قبل عام 
ونقطة بيانات واحدة 

  ٢٠٠٠بعد عام 
  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة طبيعــــــــــ
 )أ(البيانات

نــسبة الــسكان العــاملني الــذين يعيــشون علــى أقــل مــن دوالر    ٦-١
  ٩٩٦١٦٨٤٢٦٣٣٩C واحد يف اليوم

 نــسبة العــاملني حلــساهبم اخلــاص والعــاملني مــن أفــراد األســرة   ٧-١
  ١٠٦٦٥٧٨٤٨٥٧٣٥C املسامهني يف نفقاهتا إىل جمموع العاملني

  ١١٩٧٣١٠٧٦٦٩٨٦٠C نسبة األطفال ناقصي الوزن ممن هم دون سن اخلامسة  ٨-١
  ١٤٠٨٦١٣٢٨١١٠٦٦٥C صايف نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي  ١-٢
ــدأون الدراســـة يف الـــصف األول        ٢-٢ نـــسبة التالميـــذ الـــذين يبـ

  ١٣٤٨٢١٢٣٧٥٩٨٦٠C ويصلون إىل الصف األخري من التعليم االبتدائي
معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى الرجــال والنــساء الــذين   ٣-٢

  ١٢٣٧٥١١٥٧١٧٥٤٦C  سنة٢٤ و ١٥تتراوح أعمارهم بني 
        نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  ١-٣

  ١٥٣٩٤١٤٩٩١١٣٥٨٣C مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم االبتدائي    
  ١٥١٩٣١٤٦٩٠١٢٨٧٩C مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم الثانوي    
  ١٤٣٨٨١٣٧٨٤١١١٦٨C مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق بالتعليم العايل    
  ١٥٥٩٥١١٥٧١٨٨٥٤C صة النساء يف الوظائف بأجر يف القطاع غري الزراعيح  ٢-٣
  ١٣٤٨٢١٣٤٨٢١٢٥٧٧C نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية  ٣-٣
  ١٢٩٧٩١١٢٦٩٩٣٥٧C معدل استخدام وسائل منع احلمل  ٣-٥
  ١٦٢٩٩١٦١٩٩١٥٧٩٦C معدل الوالدات لدى املراهقات  ٤-٥
ــوالدة     ٥-٥ ــسابقة لل ــة ال ــة الرعاي ــل   (تغطي ــى األق ــارة واحــدة عل زي

   )وأربع زيارات على األقل
 للــوالدة، أربــع زيــارات علــى األقــل، تغطيــة الرعايــة الــسابقة      

  ٩٧٦٠٦٤٣٩٤٩٣٠C النسبة املئوية
تغطيــة الرعايــة الــسابقة للــوالدة، زيــارة واحــدة علــى األقــل،       

  ١٣٤٨٢١٢٠٧٤٩٧٦٠C ئويةالنسبة امل
  ٩٣٥٧٦٧٤١٥٦٣٤C االحتياجات غري امللباة يف جمال تنظيم األسرة  ٦-٥
   استخدام الرفال يف آخر مجاع عايل اخلطورة  ٢-٦

استخدام الرفـال يف آخـر مجـاع عـايل اخلطـورة لـدى الرجـال                
  ٥٥٣٤٣٠١٨١٤٩C  سنة، النسبة املئوية٢٤ و ١٥بني عمري 

 عــايل اخلطــورة لــدى النــساء اســتخدام الرفــال يف آخــر مجــاع    
  ٦١٣٧٣٩٢٤١٤٩C  سنة، النسبة املئوية٢٤ و ١٥عمري  بني
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بلدان لديها نقطة 
بيانات واحدة 
  على األقل

بلدان لديها نقطتا 
  بيانات على األقل

لدان لديها نقطة ب
بيانات واحدة على 

 ٢٠٠٠األقل قبل عام 
ونقطة بيانات واحدة 

  ٢٠٠٠بعد عام 
  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة طبيعــــــــــ
 )أ(البيانات

ــائل  نــــسبة اســــتخدام الرفــــال       إىل االســــتخدام الكلــــي لوســ
ــع ــراوح      من ــوايت تت ــا الل ــساء املتزوجــات حالي ــدى الن احلمــل ل

  ١٢٨٧٩١٠٨٦٦٨٨٥٤C  سنة٤٩ و ١٥أعمارهن بني 
 ســنة ٢٤ و ١٥نــسبة الــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   ٣-٦

ــة       ــريوس نقــص املناع ــة شــاملة صــحيحة عــن ف ــديهم معرف ول
   اإليدز/البشرية

 ســنة الــذين لــديهم معرفــة    ٢٤ و ١٥الرجــال بــني عمــري       
  ٦٤٣٩٣٢٢٠٢١C اإليدز، النسبة املئوية/شاملة صحيحة عن الفريوس

 ســـنة الالئـــي لـــديهن معرفـــة ٢٤ و ١٥ي النــساء بـــني عمـــر     
  ٩٣٥٧٥١٣١٥٣C اإليدز، النسبة املئوية/شاملة عن الفريوس

ــامى    ٤-٦ ــة اليتــ ــسبة مواظبــ ــامى  نــ ــري اليتــ ــة إىل غــ ــى الدراســ علــ
  ٦٢٣٨٤١٢٥٢٦١٦C  سنة١٤ و ١٠تتراوح أعمارهم بني  ممن

نسبة األطفال دون سن اخلامسة الذين حيتمون من احلـشرات            ٧-٦
  ٥٥٣٤٤١٢٥٢١C بيدات حشريةأثناء النوم بناموسيات معاجلة مب

نسبة األطفال دون سن اخلامسة املـصابني بـاحلمى مـن الـذين               ٨-٦
  ٥٨٣٦٤٧٢٩٤٢C يعاجلون بأدوية مالئمة مضادة للمالريا

لــيت مت اكتــشافها والــشفاء منــها  نــسبة حــاالت مــرض الــسل ا   ١٠-٦
         خاضعة للمراقبة املباشرةإطار دورة عالجية قصرية  يف

ــة         معــدالت جنــاح عــالج مــرض الــسل يف إطــار دورة عالجي
  ١٥٥٩٥١٥٢٩٣١٤٦٩٠C قصرية خاضعة للمراقبة املباشرة

  ١٦٠٩٨١٦٠٩٨١٦٠٩٨C نسبة مساحات األراضي املغطاة بالغابات  ١-٧
         استهالك املواد املستنفدة لألوزون  ٣-٧

استهالك مجيع املواد املستنفدة لـألوزون بـالطن املتـري لطاقـة                
  ١٣٧٨٤١٣٧٨٤١٣٧٨٤C استنفاد األوزون

استهالك مركبـات الكلوروفلوروكربـون املـستنفدة لـألوزون             
  ١٣٧٨٤١٣٧٨٤١٣٧٨٤C بالطن املتري لطاقة استنفاد األوزون

  ١٢٠٧٤٧٥٤٦٥٧٣٥C نسبة املوارد املائية الكلية املستخدمة  ٥-٧
   بيانات قطرية معدلة= ق م 
 ١٣٦٨٣١٣٣٨٢١٢٠٧٤CA نسبة الوالدات اليت جتري حتت إشراف أخصائيني صحيني مهرة  ٢-٥
 ١٠٤٦٤١٠٤٦٤٩٨٦٠CAتكاليف خدمة الديون كنسبة مئوية من صادرات البضائع واخلدمات  ١٢-٨
  ١٥٨٩٧١٥٨٩٧١٥٦٩٦CA عدد خطوط اهلاتف لكل مائة نسمة  ١٤-٨
  ١٥٨٩٧١٥٨٩٧١٥٧٩٦CA عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف احملمول لكل مائة نسمة  ١٥-٨
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بلدان لديها نقطة 
بيانات واحدة 
  على األقل

بلدان لديها نقطتا 
  بيانات على األقل

لدان لديها نقطة ب
بيانات واحدة على 

 ٢٠٠٠األقل قبل عام 
ونقطة بيانات واحدة 

  ٢٠٠٠بعد عام 
  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة طبيعــــــــــ
 )أ(البيانات

   تقديرية= ت 
 ١٢١٧٤١٢١٧٤١٢١٧٤Eنسبة السكان الذين يقل استهالكهم للطاقة الغذائية عن احلد األدىن  ٩-١
  ١٣٨٨٥١٣٨٨٥١٣٨٨٥E معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  ١-٤
  ١٣٨٨٥١٣٨٨٥١٣٨٨٥E معدل وفيات الرضع  ٢-٤
  ١٣٩٨٥١٣٩٨٥١٣٨٨٥E نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة احملصنني ضد احلصبة  ٣-٤
ــة البـــشرية يف صـــفوف     ١-٦ معـــدل انتـــشار فـــريوس نقـــص املناعـ

  ١٠٠٦١٩٩٦١٩٩٦١E  سنة٢٤-١٥السكان يف الفئة العمرية 
نــسبة الــسكان الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة    ٥-٦

ــاقري      ــى العق ــة وبإمكــاهنم احلــصول عل ــشرية مراحــل متقدم الب
  Eصفرصفر٩٠٥٥٨٩٥٥ املضادة للفريوسات العكوسة

         معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات املرتبطة بالسل  ٩-٦
  ١٥٥٩٥١٥٥٩٥١٥٤٩٤E  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت انتشار السل لكل     
  ١٥٦٩٦١٥٦٩٦١٥٥٩٥E  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت الوفيات النامجة عن مرض السل لكل     
  ١٥٦٩٦١٥٦٩٦١٥٥٩٥E  نسمة١٠٠ ٠٠٠معدالت اإلصابة بالسل لكل     
لــيت مت اكتــشافها والــشفاء منــها  نــسبة حــاالت مــرض الــسل ا   ١٠-٦

    خاضعة للمراقبة املباشرةإطار دورة عالجية قصرية يف
ــة         ــار دورة عالجيـ ــسل يف إطـ ــرض الـ ــشاف مـ ــدالت اكتـ معـ

  ١٥٦٩٦١٥٦٩٦١٥٣٩٤E خاضعة للمراقبة املباشرة
  ١٥٩٩٨١٥٩٩٨١٥١٩٣E نسبة املناطق الربية والبحرية احملمية  ٦-٧
  ١٥٥٩٥١٥٥٩٥١٥٤٩٤E نسبة السكان الذين يستخدمون مصدرا حمسنا ملياه الشرب  ٨-٧
  ١٥٥٩٥١٥٤٩٤١٥١٩٣E نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية حمسنة  ٩-٧
  ٨٧٥٣٥٩٣٦٤٨٢٩E نسبة سكان احلضر املقيمني يف أحياء متخلفة  ١٠-٧
  ١٥٨٩٧١٥٥٩٥١٥٤٩٤E عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مائة نسمة  ١٦-٨
   مستنبطة= م 
 ١٢٨٧٩١٢٨٧٩١٢٨٧٩M النفاسيةمعدالت الوفيات   ١-٥

   بيانات الرصد العاملي= ع 
 ٩٦٥٩٧٥٤٦٦٦٤٠G نسبة السكان الذين تقل قدرهتم الشرائية عن دوالر واحد يف اليوم  ١-١
  ٩٦٥٩٧٥٤٦٦٦٤٠G نسبة فجوة الفقر  ٢-١
  ١٠٥٦٤٧٧٤٧٦٧٤١G حصة أفقر مخس سكاين من االستهالك الوطين  ٣-١
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بلدان لديها نقطة 
بيانات واحدة 
  على األقل

بلدان لديها نقطتا 
  بيانات على األقل

لدان لديها نقطة ب
بيانات واحدة على 

 ٢٠٠٠األقل قبل عام 
ونقطة بيانات واحدة 

  ٢٠٠٠بعد عام 
  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة طبيعــــــــــ
 )أ(البيانات

ــرد،  ٢-٧ ــصيب الفــ ــوع، ونــ ــون، اجملمــ ــسيد الكربــ ــاين أكــ ــات ثــ انبعاثــ
  ١٥٤٩٤١٥٤٩٤١٥٢٩٣G )القدرة الشرائية(واالنبعاثات لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل 

   بيانات غري متاحة= غ م
ــساع   ــصلة باملـ ــرات املتـ ــسلة املؤشـ ــة  سلـ ــة املقدمـ ــة الرمسيـ دة اإلمنائيـ

   ٢٣لـ البلدان املاحنة ا من
   بيانات قطرية= ق 
صايف وجمموع املساعدة الرمسية والنسبة املئوية ملـا يقـدم منـها              ١-٨

إىل أقل البلدان منوا من الدخل القومي اإلمجايل للبلدان املاحنـة           
ــاون      ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــساعدة اإلمنائي ــة امل األعــضاء يف جلن

   والتنمية يف امليدان االقتصادي
املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة كنــسبة مئويــة مــن الــدخل القــومي      

ــة     ــة املــساعدة اإلمنائي اإلمجــايل للبلــدان املاحنــة األعــضاء يف جلن
 ٢٣١٠٠٢٣١٠٠٢٣١٠٠C التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

منــوا صـايف املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل أقـل البلـدان            
ــدخل القــ    ــن ال ــة م ــسبة مئوي ــدان املاحنــة   كن ومي اإلمجــايل للبل

ة جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــ       يف
  ٢٣١٠٠٢٣١٠٠٢٣١٠٠C امليدان االقتصادي يف

نـــسبة املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة الثنائيـــة الكليـــة املخصـــصة    ٢-٨
املاحنـة يف جلنـة املـساعدة       لقطاعات بعينها املقدمة مـن البلـدان        

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي            
التعليم األساسي والرعايـة الـصحية      (إىل اخلدمات االجتماعية    

  ٢٣١٠٠٢٣١٠٠١٩٨٣C )األولية والتغذية واملياه املأمونة والصرف الصحي
ئيـة غـري املـشروطة املقدمـة        نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الثنا       ٣-٨

مــن البلــدان املاحنــة يف جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة   
  ٢٣١٠٠٢٣١٠٠٢١٩١C التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة    تقــديرات الــدعم الزراعــي ل    ٨-٨
  ١٢٣٣١٢٣٣١٢٣٣C مجايلامليدان االقتصادي كنسبة مئوية من ناجتها احمللي اإل يف

ــاء        ٩-٨ ــساعدة يف بن ــة للم ــة املقدم ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــسبة امل ن
  Cصفرصفر٢٣١٠٠٢٣١٠٠ القدرات التجارية

               ٣١سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية غري الساحلية الـ 
               بيانات قطرية= ق 
ــة    ٤-٨ ــة الرمسيــ ــساعدة اإلمنائيــ ــة  ااملــ ــدان الناميــ ــها البلــ لــــيت تلقتــ

  ٣١١٠٠٣١١٠٠٣٠٩٧C الساحلية كنسبة من دخلها القومي غري
               ٥٢سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصغرية اجلزرية النامية الـ 
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بلدان لديها نقطة 
بيانات واحدة 
  على األقل

بلدان لديها نقطتا 
  بيانات على األقل

لدان لديها نقطة ب
بيانات واحدة على 

 ٢٠٠٠األقل قبل عام 
ونقطة بيانات واحدة 

  ٢٠٠٠بعد عام 
  النسبة  العدد   النسبة  العدد   النسبة  العدد  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة طبيعــــــــــ
 )أ(البيانات

               بيانات قطرية= ق 
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـيت تلقتـها الـدول الـصغرية اجلزريـة             ٥-٨

  ٣٦٧١٣٦٧١٣١٦١C بة من دخلها القومي اإلمجايلالنامية كنس
 املؤهلـة يف إطـار املبـادرة       ٣٩سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلـدان الــ        
               املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون

               بيانات الرصد العاملي= ع 
ــدان الــيت    ١٠-٨ ــة اختــاذ القــرار   العــدد الكلــي للبل  وصــلت إىل مرحل

إطار مبادرة الديون للبلدان الفقـرية املثقلـة بالـديون وعـدد             يف
 G          ١٠٠  ٣٩ )تراكمي(إلجناز يف هذه املبادرة البلدان اليت بلغت مرحلة ا

مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم به يف إطـار مبـادرة البلـدان       ١١-٨
الفقـرية املثقلــة بالـديون واملبــادرة املتعـددة األطــراف لتخفيــف    

               )ب(ونعبء الدي
مقدار ختفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار مبـادرة الـديون                 

  G          ٩٢  ٣٦  )تراكمي(للبلدان الفقرية املثقلة بالديون 
ــادرة            ــار املب ــامال يف إط ــدم ك ــذي ق ــديون ال ــبء ال ــف ع ختفي

  G          ٩٢  ٣٦  )تراكمي(املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون 
  

  :لتالية لإلشارة إىل طبيعة البياناتاستخدمت الرموز ا  )أ(  
  ).مبا يف ذلك البيانات اليت عدهلا البلد للوفاء باملعايري الدولية(الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره ونشره البلد املعين . بيانات قطرية= ق     
كـن الوكالـة الدوليـة عدلتـه لكـي يـصبح قـابال              الرقم املذكور هو الرقم الذي أصدره وقدمه البلد املعين، ل         . بيانات قطرية معدلة  = ق م       

تــصنيف الـدويل املوحــد للتعلــيم  الفئــة العمريـة، وال (للمقارنـة دوليــا، أي لالمتثـال للمعــايري والتعــاريف والتـصنيفات املتفــق عليهـا دوليــا     
  .)إىل ذلك وما

يف البيانات القطريـة لـسنة معينـة أو جمموعـة مـن الـسنوات،               الرقم تقدره الوكالة الدولية، عندما ال يتوافر املقابل له          . بيانات تقديرية = ت      
تـستند التقـديرات إىل البيانـات الوطنيـة، مثـل الدراسـات االستقـصائية               . عندما توجد مصادر متعددة أو مشاكل تتصل بنوعية البيانـات          أو
  .هالسجالت اإلدارية، أو غريها من املصادر، لكنها تستند إىل نفس املتغري املراد تقدير أو

ويــستند الــرقم . تــستنبط الوكالــة الــرقم عنــدما يكــون هنــاك افتقــار كامــل للبيانــات املتعلقــة بــاملتغري املــراد تقــديره  . بيانــات مــستنبطة= م     
  .جمموعة من املتغريات املصاحبة، أي املتغريات األخرى اليت تتوفر بيانات بشأهنا وتتيح تفسري الظاهرة إىل

إال أنه ال يوجـد  .  تصدر الوكالة املعينة هذا الرقم بانتظام ألغراض الرصد العاملي، استنادا إىل البيانات القطرية        .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
  .طبيعة البيانات غري معروفة أو غري مقدمة. غري متاحةبيانات=  غ م    

  .جيري كل سنة استكمال البيانات املتعلقة مبا يتراكم من تعهدات بتخفيف عبء الديون  )ب(  
  


