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 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 *)س( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

    بنود للعلم: مؤشرات التنمية
 مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية  

 
 رير األمني العامتق  

 

 موجز 
. ويـبني  5104/502يقدم هذا التقريـر وققـا ملقـرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي        

التقريــر األعمــال الــع ااــللر قــا الفريــا املاــترا بــني الو ــاالت وا ــ ا  املعــ   ؤشــرات      
واالجتماعيـة  األهداف اإلمنائية لأللفية وشـعبة اإلحصـا ات التابعـة إلدارة الاـؤون االقتصـادية      

يف اجملـاالت التاليـة: نيسـني منةجيـة رصـد التقـدم ا ـري  ـو نيقيـا األهـداف            5104يف عام 
ــو  ع       ــ  الصــعيد ال ــا  القــدرات اإلحصــائية أللــراص الرصــد عل ــب بن ــةع وتعبي ــة لأللفي اإلمنائي

املناقاـات  واإلعداد للتقييم النةائي للتقدم ا ري  و نيقيـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةع ودعـم      
احلكومية الدولية يف ما يتعلا بصيالة أهداف التنمية املستدامة مـن أجـخ ةلـة التنميـة ملـا بعـد       

 .5102عام 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 
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ويتضمن التقرير  ذلك تقييما ملدى تواقر البيانات يف ما يتعلا برصــــد التقـدم ا ـري     
ر املرحليـة السـنوية املتعلقـة     ـو نيقيــا األهداف اإلمنائيـة لأللفيـةع ويبـيعن عمليـة دعـداد التقـاري      

 بالتقدم ا ري  و نيقيا األهداف.
واللجنـــة مـــدعوة دط اإلحا ـــة علمـــا باألعمـــال الـــع أ بهـــا الفريـــا املاـــترا بـــني     

الو االت وا ـ ا  املعـ   ؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وباألعمـال التحضـلية املتصـلة          
 .5102بالرصد ملا بعد عام 
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 مقدمة - الأو 
النةائي لتحقيا األهداف اإلمنائيـة لأللفيـةع عـبي الفريـا      5102مر اقتراب موعد عام  - 0

املاترا بني الو االت وا  ا  املع   ؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وشـعبة اإلحصـا ات     
ات الضـرورية  التابعة إلدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية جةودمهـا الراميـة دط يميـر البيانـ    

من أجخ التقييم النةائي للتقدم ا ري صوب نيقيـا األهـداف ودعمـا بناـاع العمـخ احلكـومي       
. ويـبني هـذا   5102الدويل املتعلا بصيالة أهداف التنمية املستدامة وةلة التنمية ملا بعـد عـام   

سـامهة يف مناقاـة   التقرير األنالة الع االلر قا الفريا باأن دعداد تقارير التقييم النةائية وامل
 ةلة التنمية اجلديدة.  

ويوجب التقرير أيضًا األعمال الع االلر قـا الفريـا املاـترا بـني الو ـاالت وا ـ ا         - 5
وشــعبة اإلحصــا ات يف حتــال نيســني دعــداد مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مــن ةــ ل     

مــن أعمـــال بقــرار اجمللـــس   نيســني املنةجيــة وأناـــلة بنــا  القـــدرات. واستجنرش ــد قيمــا أ ـــب      
باـــأن تعبيــب القـــدرة   5116متــوي/ يوليــ     52املـــؤر   5116/6االقتصــادي واالجتمــاعي   

 اإلحصائية.  
ــات يف قاعــدة       - 3 ــواقر البيان ــيم الســنوي ملــدى ت ــر التقي ــ  ذلــكع يقــدم التقري وعــ وًة عل

 5104حلـي لعـام   بيانات مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ويبـيعن عمليـة دعـداد التقريـر املر       
وما يتصخ قما من خمرجات تتعلـا باألهـداف اإلمنائيـة     5104وخملط الاؤون اجلنسانية لعام 

 لأللفية قدف دع م اجلمةور وصانعي السياسات بالتقدم ا ري  و نيقيا هذه األهداف.  
  

    أللفيةاإلعداد للتقييم النةائي للتقدم ا ري  و نيقيا األهداف اإلمنائية ل - ثانيا 
النـةائي لتحقيـا ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةع بـدأ        5102بالنظر دط اقتراب موعد عـام   - 4

الفريــا املاــترا بــني الو ــاالت وا ــ ا  العمــخ علــ  ســد الفجــوات يف البيانــات ويميــر          
 املعلومات من أجخ تقييم شامخ ومتعما للتقدم ا ري صوب نيقيا األهداف اإلمنائية لأللفية.  

ويف د ار التحضل للتقارير النةائية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفيةع اتصـلت منظمـة    - 2
بلدا وقـدمت الـدعم الـتق  و ـذلك بعـ        21األمم املتحدة لللفولة )اليونيسيف( بأ ثر من 

الــدعم املــايل ملكاتــا اإلحصــا ات الو نيــة يف دجــرا  اجلولــة ا امســة مــن حتموعــة الدراســات  
ــائ ــددة    االستقصـ ــة املتعـ ــائية العنقوديـ ــات االستقصـ ــرات. والدراسـ ــددة املؤشـ ــة متعـ ية العنقوديـ

املؤشــرات هــي أحــد املصــادر الرئيســية لرصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف مــا يتعلــا بصــحة   
اللفــخ واملــرأة ونيليــخ املســاواةع وتــوقر هــذه الدراســات االستقصــائية معلومــات هامــة باــأن    
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مؤشــرا مــن مؤشــرات األهــداف   51ا يف ذلــك مــا يبيــد عــن  مؤشــرع  ــ 011يبيــد علــ   مــا
دراسـة استقصـائية حـآل ا نع     51اإلمنائية لأللفية. وقد أ ب العمخ امليـدا  املتصـخ بـأ ثر مـن     

ومن املتوقر صدور تقارير النتائج الرئيسية الع تعرص املؤشرات علـ  املسـتوى الـو   جلميـر     
 .  5104ية حبلول هناية عام البلدان املامولة بالدراسات االستقصائ

وقد سـاعد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي البلـدان يف تقيـيم التقـدم ا ـري  ـو نيقيـا             - 6
تقريـرا و نيـا    411األهداف اإلمنائية لأللفية عل  الصعيد الـو  . وحـآل ا ن نجناـر أ ثـر مـن      

نــامج اإلمنــائي يعمــخ مــر عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. ويف الســنوات األةــلةع مــا بــر  ال  
البلدان عل  دعداد اجلولة األةلة من التقارير الو نية املتعلقة باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةع الـع     
ستقدم استعرااا مجاعيا وسـتعرص الـدروس الرئيسـية املسـتفادة الـع سـتجنلبا يف سـيا  توجيـ          

 .  5102وصيالة ةلة التنمية ملا بعد عام 
لصحة العاملية مـر منظمـة األمـم املتحـدة لللفولـة )اليونيسـيف( علـ         وتتعاون منظمة ا - ٧

ــني عــامي        ــرة ب ــا يف الفت ــة ملؤشــرات صــحة األم ومؤشــرات امل ري  0221واــر سلســلة يمني
لتقــدير اإلحصــا ات العامليــة واإلقليميــة   5102. وستســتمدم النتــائج املتوقعــة لعــام  5102 و

 ة باألهداف اإلمنائية لأللفية.  ال يمة إلعداد التقارير النةائية املتعلق
وما قتئ البنك الدويل ينائ قاعدة بيانات عاملية عن  ريـا يميـر بيانـات الدراسـات      - ٨

ع PovcalNetاالستقصــائية لألســر املعياــية علــ  الصــعيد القلــري وتصــفيتةا. ومــن ةــ ل أداة 
قـد  تقـديرات علـ     وهي أداة لتحليخ الفقر ع  شبكة اإلنترنتع سيتمكن البنك الدويل مـن ت 

مـن أجـخ دعـداد التقريـر النـةائي. وواـر معةـد اإلحصـا           5102املستوى اإلقليمي حآل عام 
التابر ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقاقـة توقعـات اسـتنادا دط بيانـات قصـلة األجـخ         

(. وأللــــراص دعــــداد تقريــــر 5105-0221( وبيانــــات  ويلــــة األجــــخ )5105-511٧)
ع سيتم استمدام منوذج قصل األجخ للتوقعات عل  الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي.    5102 عام

وقام أيضا أعضا   ثلون آةرون يف الفريا بأعمـال لتحسـني الرصـد مـن أجـخ دعـداد تقـارير        
 .  5102 عام
ويف جلسع الفريا املاـترا بـني الو ـاالت وا ـ ا  ا امسـة والعاـرينع املعقـودة يف         - 2

والسادســـة والعاـــرينع املعقـــودة يف جنيـــف يف تاـــرين      5104شـــباع/ق اير  نيويـــورا يف
التقريررر الملرر    ع نــاقا الفريــا باــكخ مكثــف  يفيــة التأهــا إلعــداد   5104األول/أ تــوبر 

 . واتفا الفريا عل  العناصر الرئيسية التالية:  5102النه ئ  لألهداف اإلمن ئية لأللفية لمل م 
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التقريـر النـةائي للفريـا     5102من ئيرة لأللفيرة لملر م    تقرير األهداف اإل سيكون )أ( 
ونظــرا ألن املواــوعية والبســا ة ياــك ن مو نــا القــوة يف  .املاــترا بــني الو ــاالت وا ــ ا 

 ع قإن  سيكون تقريرا موجبا مياثخ التقارير السابقة يف شكل  وأسلوب ؛  5102تقرير عام 
 5102ققـــت حبلـــول عـــام ســـل ب التقريـــر علـــ  حتمـــخ اإل ـــايات الـــع ني  )ب( 
ــدروس املســتفادة والفجــوات       قيمــا ــة وسياــمخ ال ــة لأللفي ــات اإلمنائي ــا باألهــداف والتاي يتعل

 واألعمال الع مل تنجب بعد؛  
سيتناول التقرير أثر األهداف اإلمنائية لأللفيـة علـ  التنميـة مـن ةـ ل مقارنـة        )ج( 

ع يف 5102-5111والفتـرة   5111-0221متوسط املعدالت السـنوية للتقـدم ا ـري للفتـرة     
 ما يتعلا ببضر مؤشرات منتقاة؛  

يف التقريــر النــةائي علــ  الصــعيدين العــاملي   5102ستســتمدم توقعــات عــام  )د( 
 واإلقليمي  لما  انت منلبقة؛  

سـيعمخ الفريـا باـكخ تعــاو  مـن أجـخ حبـل أوجــ  التـرابط بـني املؤشــرات          )هـ( 
 واالتسا  يف التقرير؛  والتايات واألهدافع و فالة الترابط 

مقاال ةاصا يف صفحتني عن الـدروس املسـتفادة    5102سيتضمن تقرير عام  )و( 
 ؛  5102من رصد األهداف اإلمنائية لأللفية ملا بعد عام 

ــة        )ي(  ــر ســتدرج وصــلة شــبكية معنون ــن التقري مراجــر ”يف الصــفحة األةــلة م
ملناـــــورات الرئيســـــية تاـــــل دط موقـــــر شـــــبكي يتضـــــمن قائمـــــة بالتقـــــارير وا  “أةـــــرى
 باملواوع؛   الصلة ذات

ــا دصــدار التقريــر يف متوي/يوليــ     ) (  ع لــدى اقتتــا  اجلــب   5102مــن املقــرر مؤقت
 الرقير املستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي.  

  
   5102دعم صيالة أهداف التنمية املستدامة وةلة التنمية ملا بعد عام  - ثالثا 

ــام   - 01 ــذ 5104ةــ ل ع ــني الو ــاالت وا ــ ا  وشــعبة     ع نف ــا املاــترا ب أعضــا  الفري
اإلحصا ات العديد من األنالة دعما لصيالة أهداف التنمية املستدامة وةلـة التنميـة ملـا بعـد     

مـذ رة دحصـائية لتكـون     52تـألف مـن   يع  ـا يف ذلـك اإلسـةام يف دعـداد مـوجب      5102عام 
التنميـة املسـتدامة. وااـللر أعضـا        ثابة مدة ت ملـداوالت الـدول األعضـا  باـأن أهـداف     

ــاج        ــت تقــد  اقتراحــات مــن أجــخ ددم ــ  اةتصاصــ ع بأعمــال رل ــا أيضــاع  ــخ يف حتال الفري
ــبع          ــة ل ــات رقمي ــد لاي ــاتع واملســاعدة يف نيدي ــة مجــر البيان ــدة يف عملي ــا اجلدي التكنولوجي
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ــة املســتدامةع ودعــداد املؤشــرات ا تملــةع وتلــوير املنــةجيات وو    اــر البيانــات أهــداف التنمي
 األساسية للملة اجلديدة.  

ع أصــدر الفريــا ورقــة تنــاقا الــدروس املســتفادة مــن الرصــد 5103ويف آذار/مــارس  - 00
العاملي من منظور تقـ  اـمهنةا ة صـة أل ثـر مـن عاـر سـنوات مـن ا ـ ة يف حتـال نيسـني            

لورقـة دسـةامات هامـة    البيانات واملنةجيات ا اصة برصد األهداف اإلمنائية لأللفية. وقـدمت ا 
للقيــــاس ودمكانيـــــة   5102يف املناقاــــة املتعلقــــة بقابليــــة ةلـــــة التنميــــة ملــــا بعـــــد عــــام       

 للمسا لة.   ةضوعةا
ــاالت وا ــ ا ع جــرى         - 05 ــا املاــترا بــني الو  ــة السادســة والعاــرين للفري ويف اجللس

الــدروس  اســتعراص آليــات عملــ . واقتــر  الفريــا تنقــيق وتوســير نلــا  الورقــة الــع تتنــاول   
املستفادة من رصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبيـل تاـمخ استعرااـا لسـل العمليـات يف آليـة         
عمخ الفريا واجلوانا التقنية املتعلقة قا عل  حد سوا ع مر التر يب علـ  املـوا ن الـع تـؤدي     

عتـ   عملةا قيةـا بكفـا ة وأقضـخ السـبخ لنقـخ هـذه ا ـ ات دط آليـة قريـا الرصـد اجلديـد. وي           
دعداد هذه الورقة ةلوة أساسية  و اةتتام عمخ الفريا و فالـة متثيـخ صـوت الفريـا ومـا لـ        
من يارب ناجحة يف حتال رصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف احلـوارات املتعلقـة الـة التنميـة       

 .  5102ملا بعد عام 
أنــ  ســيلبم تتــيل  وبــالنظر دط اتســاع نلــا  أهــداف التنميــة املســتدامةع مــن الوااــق    - 03

تكوين قريا الرصد وتوسير نلاق ع ولكن العامخ املاترا سيظخ هـو اإلحصـا ات. وميكـن أن    
تضللر  سؤولية تنسيا ةلة التنمية اجلديدة ورصدها عل  الصعيدين العـاملي واإلقليمـي هي ـة    

   ؤشـرات  تتألف من أقرقة قرعية مواايعيةع تاب  الفريا املاترا بني الو االت وا  ا  املعـ 
 األهداف اإلمنائية لأللفية.  

ــا برصــد         - 04 ــا يتعل ــا يف م ــن نوعة ــدة م ــة نيــديات ومســائخ قري ــا أن د ــد أدرا الفري وق
األهداف اإلمنائية لأللفية عل  الصعيدين اإلقليمي والو  . ومـن ،ع يعمـخ الفريـا أيضـا علـ       

لأللفيــة علــ  الصــعيدين   استكاــاف وتقيــيم ا ــ ات اســتنادا دط رصــد األهــداف اإلمنائيــة       
 اإلقليمي والو  .  

و ان من بني األنالة األةرى الع االلر قا الفريا يف حتـال دعـم الرصـد يف د ـار      - 02
ةلــة التنميــة اجلديــدة دناــا  قريــا قرعــي معــ  باســتمدام البيانــات اإلداريــة لرصــد األهــداف 

يف واـر نظـام دحصـائي مسـتدام     والتايات اإلمنائية. ويتمثـخ ادـدف الرئيسـي للفريـا الفرعـي      
يتــيق للبلــدان رصــد التقــدم ا ــري يف حتــال التنميــة علــ  أســاس مســتمر والعمــخ علــ  نيســني    
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االستفادة من قواعد البيانات اإلدارية وما يتصخ قـا مـن نظـم املعلومـات اإلداريـة. وعقـد أول       
 ما يلي:  . وةلص الفريا الفرعي دط 5104شباع/ق اير  52اجتماع يف نيويورا يف 

البيانــات اإلداريــة وبيانــات الدراســات االستقصــائية لألســر املعياــية وبيانــات   )أ( 
الدراسات االستقصائية املؤسسية وللهـا مـن مصـادر البيانـات تكمـخ وتـدعم بعضـةا بعضـاع         

 وهي مجيعا مصادر مةمة للبيانات ولكخ منةا نقاع قوة وعيوب؛  
ة لرصد التقدم ا ري  و نيقيـا األهـداف   يجنستمد العديد من املؤشرات ال يم )ب( 

والتايات اجلديدة من البيانات اإلدارية. وقد الحظ الفريا الفرعي أن البيانات اإلداريـة احلاليـة   
مل تستمدم بالكامخ حآل ا ن وأوص  بتعبيب سبخ الوصول دط مصادر البيانات هذه ونيسـني  

ة األساسـية علـ  أسـاس مسـتمر ويف     استمدامةا حبيـل ميكـن احلصـول علـ  دحصـا ات التنميـ      
الــبمن احلقيقــي. وينبتــي اســتمدام الدراســات االستقصــائية لألســر املعياــية يف احلصــول علــ   

 البيانات الع عادة ما تكون لل متوقرة من مصادر البيانات األةرى؛  
مــن املةــم االعتــراف بــاألنواع املمتلفــة مــن الــنظم اإلداريــة القائمــةع ونيديــد    )ج( 
ملني الرئيســيني ودرجــة املوثوقيــة واجلــودةع وحبــل ســبخ االرتقــا   ســتوى هــذه الــنظم   املســتع

قــدف دصــدار دحصــا ات أنســا مــن حيــل التوقيــت وذات نوعيــة أقضــخ. ويتللــا نيســني   
البيانــات اإلداريــة تعاونــا وثيقــا وقويــا بــني املكاتــا اإلحصــائية الو نيــة والــويارات التنفيذيــة.   

اجير عل  احلوار وتبادل املعـارف بـني املكاتـا اإلحصـائية الو نيـة      واقتر  الفريا الفرعي الت
والويارات التنفيذية ودشراا املكاتا اإلحصائية الو نية يف وار البيانات اإلداريـة. وسـيكون   
من املفيد نيديـد األمثلـة اجليـدة وأقضـخ املمارسـات املستملصـة مـن احلـاالت الـع ميكـن قيةـا            

 ط البيانات املوجودة يف قواعد البيانات اإلدارية احلالية؛  يمير املؤشرات باالستناد د
ــالنظم      )د(  ــة أللــراص الرصــد ب ــات اإلداري ــدأ نيســني اســتمدام البيان ينبتــي أن يب

اإلداريــة القائمــةع مثــخ نظــم ددارة معلومــات األحــوال املدنيــة واملعلومــات املتعلقــة بــالتعليم          
ــا ب     ــا وتلويره ــي توســير نلاقة ــع ينبت ــراص     والصــحةع ال ــات ألل ــك قــدف مجــر البيان ــد ذل ع

 تقتصر عل  األلراص اإلداريةع بخ تامخ األلراص اإلحصائية أيضا؛   ال
واحلاجة دط املسـا لة   5102يتيق تبايد التر يب عل  ةلة التنمية ملا بعد عام  )هـ( 

عل  الصعيد الـو   قرصـة سـا ة إلعـادة دناـا  الـنظم اإلداريـة وتلويرهـا حبيـل تـتمكن مـن            
دمــاج القــيم اإلحصــائية. وأوصــ  الفريــا الفرعــي ببيــادة اســتمدام التكنولوجيــا اجلديــدة          د

للنةوص جبمر البيانات األساسيةع مـن قبيـخ سـج ت األحـوال املدنيـة واإلحصـا ات احليويـةع        
 الع متد العديد من مؤشرات التنمية  علومات هامة متصلة  قام/بسط الكسر.
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نةجية يف ما يتعلا برصـد مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة     نيسني القدرة وامل - رابعا 
 لأللفية واملؤشرات ا اصة الة التنمية املقبلة  

يواصخ قريا ا  ا  املاترا بني الو االت وشعبة اإلحصا ات اسـتعراص احتياجـات    - 06
ــة          ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــ  واــر مؤشــرات األه ــدرا ا عل ــات نيســني ق ــد أولوي ــدان ونيدي البل

ع شــرع 5104رات التنميــة األةــرى أللــراص الرصــد علــ  الصــعيد الــو  . ويف عــام  ومؤشــ
أعضا  الفريا يف تنفيـذ عـدد مـن األناـلة الراميـة دط نيسـني تـواقر البيانـات ونوعيتـةا لرصـد           
التنميــة عــن  ريــا نيســني ســبخ احلصــول علــ  البيانــات الوصــفية واملبــاد  التوجيةيــة وتنظــيم  

برامج ملساعدة البلدان عل  تعبيب قـدرا ا اإلحصـائية علـ  دنتـاج     حلقات عمخ تدريبية ووار 
 البيانات ونيليلةا ونارها أللراص التنمية.  

وتواصخ شعبة اإلحصا ات تاـجير االسـتفادة مـن مبـادرة تبـادل البيانـات اإلحصـائية         - 0٧
رات اإلمنائيـة.  والبيانات الوصفية املتعلقة  ؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة وللهـا مـن املؤشـ    

نيســني مجــر مؤشــرات التنميــة الو نيــةع  ــا يف ذلــك مؤشــرات ”ومــن ةــ ل ماــروع عنوانــ  
الــذي موعلتــ  ددارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة  “األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةع وتواقرهــا وناــرها

ــدة     ــادل    00املتحــدةع نظمــت شــعبة اإلحصــا ات حلقــة عمــخ لفائ ــد ا ماــارً ا يف حتــال تب بل
ؤشرات التنمية من ة ل مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصـفية. وأمتتـت شـعبة    م

ــا حلقــة العمــخ األةــلة اــمن سلســلة حلقــات عمــخ و نيــة باــأن تنظــيم       اإلحصــا ات أيض 
 ويميعةا.   البيانات الوصفية

حسـاب   وتعمخ اللجـان اإلقليميـة ا مـس التابعـة لألمـم املتحـدة علـ  د ـاي ماـروع          - 0٨
تعبيـب القـدرات اإلحصـائية الو نيـة واملاـتر ة بـني املؤسسـات        ”األمم املتحدة للتنمية املعنون 

. ومنــذ “لرصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــن  ريــا التعــاون وتبــادل املعــارف بــني املنــا ا    
ثـة  ع نجنظتمت حلقات تدريا ومؤمترات دقليمية وأقاليمية لبيادة تواقر البيانـات احلدي 5110 عام

ــو   واإلقليمــي والعــامليع       ــ  الصــعيد ال ــة عل ــة لأللفي ــة عــن األهــداف اإلمنائي ــة للمقارن والقابل
ونيسني القدرات اإلحصائية والتنسـيا املؤسسـي مـن أجـخ تناـيط دنتـاج مؤشـرات األهـداف         
 اإلمنائية لأللفيةع واحلـد مـن التباينـات اإلحصـائية قيمـا بـني املصـادر الو نيـة اإلقليميـة والعامليـة          

 لألهداف اإلمنائية لأللفيةع وتعبيب الابكات اإلقليمية لألهداف اإلمنائية لأللفية.  
ودط جانــا ماــروع حســاب التنميــةع قــدمت اللجــان اإلقليميــة مبيــدا مــن التــدريا   - 02

وحسعنت منةجية رصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وناـرت اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا دلـيً         
)احلصــول علــ  الوقــائر الصــحيحة(ع وهــو دليــخ لتــوقل   “Getting the facts right”بعنــوان 

البيانات الوصفية املتعلقة  ؤشرات التنميةع بـاللتتني اإلنكليبيـة والروسـية. واللجنـة االقتصـادية      
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ألوروبا بصدد وار معايل ومناذج من أجخ نيسني نوعية مؤشرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    
ــا ة   ــال        وحســن توقيتــةا و ف ــبيخ املث ــرات أةــرىع منــةا علــ  س ــا باإلاــاقة دط مؤش دنتاجة

النموذج العام إلجرا ات العمخ اإلحصائيةع والنموذج العـام للمعلومـات اإلحصـائيةع واديكـخ     
املوحــد إلنتــاج اإلحصــا ات. ونظتمــت اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة  ســيا وا ــيط ادــاد  

ت مواايعية من أجخ تقييم التقدم ا ـري  ـو نيقيـا    حلقات عمخ دون دقليمية وأجرت دراسا
األهداف اإلمنائية لأللفية والنظر يف التحديات امللروحـة والفـرا املتاحـة لرصـد ةلـة التنميـة       

 .  5102ملا بعد عام 
صـدرت مـؤةعرا براحتيـات     (0)وامن اتفاقية األمم املتحدة اإل اريـة باـأن تتيعـر املنـا      - 51

ط مســاعدة البلــدان علــ  دعــداد البيانــات املتعلقــة بتــايات الدقي ــة.  (  ــدف دNAIISجديــدة )
ــات.        ــة باــأن اســتمدام هــذه ال احتي ــدان النامي ــة للبل ــي دقليمي ــدريا عمل ونجنظتمــت حلقــات ت
واستةلت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية باأن تتيعر املنـا  مبـادرة رائـدة لتقـد  املسـاعدة      

مــن ســبعة بلــدان مــن األ ــراف لــل املدرجــة يف املرقــا األول مــن    التقنيــة دط حتموعــة تتــألف
دط  5104عـــام منلقـــة لـــرب أقريقيـــا. وةـــ ل الســـنوات الـــث م يف الفتـــرة املمتـــدة مـــن   

ع ســتتمكتن البلــدان املاــار ة مــن االســتفادة مــن دعــم تقــ   ــدد يف حتــال دعــداد 510٧ عــام
 القوائم الو نية جلرد لايات الدقي ة.

خ اليونيسيف مساعدة البلـدان علـ  بنـا  قـدرا ا مـن أجـخ رصـد التقـدم ا ـري          وتواص - 50
ع أجــرت اليونيســيف ســت حلقــات عمــخ عــن  5104باــأن حالــة اللفــخ واملــرأة. قفــي عــام  

الدراسات االستقصائية العنقودية املتعـددة املؤشـرات تناولـت تصـميم االستقصـا اتع وتفسـل       
ــخ والناــ   ــر يف التحلي ــاتع والتوسع ــر مــن   البيان ــدا. وةــارج ســيا    21رع وشــارا قيةــا أ ث بل

حلقات العمخع تقدعم أقرقة تقنية الدعم دط البلدان الع يري الدراسـات االستقصـائية يف حتـال    
ــذ استقصــا ات األســر املعياــية. ونظتمــت اليونيســيف        ــات وتنفي ــات ومعاجلــة البيان أةــذ العين

يتعلــا بقيــاس ونيليــخ معــدالت   ــذلك حلقــات عمــخ دقليميــة وأوقــدت بعثــات قلريــة يف مــا 
وقيات األ فـال واأل فـال لـل امللـتحقني باملـدارسع ودجـرا  املاـاورات التقنيـة باـأن العنـف           

 اد األ فال ويواج األ فال.  
وتتعاون منظمة الصحة العاملية مر اليونيسيف يف حتال بنا  القـدرات مـن أجـخ التقيـيم      - 55

يف د ـار ال نـامج املاـترا     5102لتملـيط ملـا بعـد عـام     النـةائي لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وا    
لرصــد دمــدادات امليــاه واملراقــا الصــحية. ونجنظتمــت بعثــات قلريــة بتيــة موا مــة األســاليا           

_________________ 

 .31٨55ع الرقم 0٧٧0ع اجمللد جمموعة ا مل هداتاألمم املتحدةع  (0) 
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والتعاريف والتوقيا بني التقـديرات. وقـدعم برنـامج الرصـد املاـترا الـدعم دط حلقـات العمـخ         
ة العنقوديـة املتعـددة املؤشـرات مـن ةـ ل      اإلقليمية الـع نجنظتمـت باـأن الدراسـات االستقصـائي     

تعميم وحدة اةتبار نوعية املياه يف سـتة بلـدانع ودط آليـات الرصـد علـ  الصـعيد اإلقليمـي يف        
أقريقيــا وآســيا. وقــدعم ال نــامج الــدعم أيض ــا دط مكتــا املقــرر ا ــاا املعــ  حبــا اإلنســان يف 

 حي.  احلصول عل  مياه الارب املأمونة وةدمات الصرف الص
ونظتمت منظمة األلذية والبراعة حلقات عمخ و نيـة وحلقـة عمـخ دقليميـةع موجعةـة       - 53

للمنلقة األقريقية بصورة أساسيةع مـن أجـخ تعبيـب قـدرة املؤسسـات اإلحصـائية الو نيـة علـ          
أداة جديــدة  “أصــوات اجليــاع”دجــرا  عمليــات تقيــيم األمــن التــذائي. وقــد واــر ماــروع   

قياس انعدام األمـن التـذائي لـدى األسـر املعياـية واألقـراد )مقيـاس املعانـاة         تستند دط التجربة ل
ــاس مــدى انتاــار انعــدام األمــن التــذائي        مــن انعــدام األمــن التــذائي( وميكــن اســتمدامةا لقي
املتوسط والاديد يف البلـدع بلريقـة تسـمق بـإجرا  مقارنـة علـ  الصـعيد العـاملي. وباسـتمدام          

عــن  ريــا اســتل ع  5104بلــدا يف عــام  021املعلومــات مــن هــذا املقيــاسع مجــر املاــروع 
عــاملي أجرتــ  مؤسســة لــالوب. وســيجةب التقريــر األول الــذي يضــمع معــدالت انعــدام األمــن     

. وهذه املؤشـرات اجلديـدة اتـاية    5102التذائي املتوسط والاديد حبلول الربر الثا  من عام 
تذائي يف مجير بلدان العاملع  ا يف ذلـك البلـدان   لرصد التقدم ا ري يف احلد من انعدام األمن ال

املتقدمة النموع وذلك يف الوقت املناسا وبلريقة قابلة للمقارنة ومتعسقة مر التـايتني العـامليتني   
 اللموحتني املتمثلتني يف القضا  عل  اجلوع وانعدام األمن التذائي.  

  
 هداف اإلمنائية لأللفيةتقييم تواقر البيانات املتعلقة  ؤشرات األ - ةامسا 

علـ    5116بنا  عل   لـا اللجنـة اإلحصـائيةع دأبـت شـعبة اإلحصـا ات منـذ عـام          - 54
رصـــد تـــواقر و بيعـــة البيانـــات يف قاعـــدة بيانـــات مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة          

(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx    ــاس لــل ــيم الســنوي  مقي (. واســتجنمد م هــذا التقي
ر لقدرة البلدان عل  دنتاج البيانات الضرورية ملؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة. ولكـن    مباش

عند النظر دط تتليـة البلـدان يف قاعـدة البيانـاتع مـن املةـم أال يتيـا عـن الـذهن أن البيانـات           
يف املنتجة عل  الصعيــد الو نــي ال تصخ  لةــا دلــ  النظـــام اإلحصـائي الـدويلع ومـردع ذلـك      

املقام األول دلــ  قصــور آليات اإلبـ   القائمـةع وأن بعـ  البيانـات تكـون نتيجـة لتقـديرات        
 تضعةا الو االت الدولية.  
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وقــد اســتةخ قريــا ا ــ ا  املاــترا بــني الو ــاالتع بالتعــاون مــر شــر ا  آةــرين يف    - 52
ــدان       ــة دط مســاعدة البل ــادرات واألناــلة الرامي ــن املب ــد م ــةع العدي ــدرا ا    التنمي ــب ق ــ  تعبي عل

اإلحصــائية يف حتــال دنتــاج ونيليــخ وناــر البيانــات لرصــد التنميــة ونيســني احلــوار بــني ا ــ ا   
الــو نيني والــدوليني. وأســفرت هــذه املبــادرات عــن نتــائج ملموســة. وباــكخ متبايــدع أصــبق  

ــاع وا         ــا دولي ــا علية ــايل املتف ــر التوصــيات واملع ــدان متســقا م ــات يف البل ــاج البيان  تســبت دنت
الو ــاالت الدوليــة قةمــا أقضــخ ملــدى تــواقر البيانــات يف البلــدان وأشــر ت ةــ ا  و نــيني يف 

 وار وتلبيا املنةجيات ال يمة إلنتاج املؤشرات وتقييمةا.  
ــ       - 56 ــع أ دةلــت عل ــدانع والتحســينات ال ــات يف البل ــاج البيان وأدى التقــدم ا ــري يف دنت

ــدان دط النظــام اإلحصــا   ــارير البل ــادة ســبخ وصــول املنظمــات دط املصــادر     تق ــدويلع ويي ئي ال
ــات مؤشــرات          ــدة بيان ــات يف قاع ــواقر البيان ــادة ت ــاع دط يي ــا د ــة ونيســن قةمة ــة القائم الو ني

مـدى تـواقر البيانـات ال يمـة لتقيـيم االياهـاتع        0األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة. ويـبني اجلـدول     
وبعـده )نقلـة    5111انات يف قاعدة البيانات قبـخ عـام    سوب ا وقًقا لعدد البلدان الع لديةا بي

ع 5113بيانــات واحــدة علــ  األقــخ(. ويجنبــيهن تــواقر بيانــات االياهــات الســائدة يف أعــوام          
ــة يف     (5)5104 و 5116 و ــات باحلالــ ــواقر البيانــ ــة لتــ ــة الراهنــ ــة احلالــ ــخ مقارنــ ــن أجــ . ومــ
اتع تتضـمعن املؤشـرات الـع    ع مل يجننظر سوى يف سلسلة قرعية مـن س سـخ املؤشـر   5113 عام
تتتيعر تعاريفةا و رائا اإلب   عنةا ع  السنني. وعل  مر السـنني لـخت يرتفـر عـدد البلـدان       مل

الع تتواقر باأهنا بيانات عن عدد  ـبل مـن س سـخ املؤشـرات. وايدادع بصـفة ةاصـةع عـدد        
 55 و 06ها بـني  البلدان الع لـديةا بيانـات عـن االياهـات لس سـخ مؤشـرات يتـراو  عـدد        

. 5104بلـدا يف عـام    004ع ، دط 5116بلـد ا عـام    ٨4ع دط 5113سلسلة مـن صـفر عـام    
ع تراجـر عـدد البلـدان الـع لـديةا      5103عام دط  5113عام ويف الوقت نفس ع يف الفترة من 

س سـخ مـن    2بيانات عن االياهات السـائدة لس سـخ مؤشـرات تتـراو  ققـط بـني صـفر و        
 بلدان ققط.   ٧ بلدا دط 4٧
 

_________________ 

مدى تواقر البيانات يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات    يقدم املرقا األول وصًفا موجب ا للمنةجية املستمدمة يف تقييم  (5) 
األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة. وتــــرد النتــــائج الكاملــــة للتحليــــخ علــــ  املوقــــر الاــــبكي للجنــــة اإلحصــــائية  

http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2014.htm) .) 
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 0اجلدول   
ــة          ــة لأللفي ــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــاليم املدرجــة يف قاعــدة بيان ــدان واألق عــدد البل

 )أ(ونسبتةا امل ويةع حبسا عدد س سخ املؤشرات الع ميكن دجرا  نيليخ ل ياهات باأهنا
 
 البلدان واألق ليم 
 510٢متوز/يوليه يف   5112يف متوز/يوليه   5112يف متوز/يوليه  

عدد سالسل ا ؤشرات الر  كنر    
 النسبة ا ئوية   الملدد النسبة ا ئوية   الملدد النسبة ا ئوية   الملدد )ب(إجراء حتليل لالجت ه ت بشأهن 

 4 ٧ 2 02 52 4٧ 2-صفر       

6-01 66 41 55 03 00 ٧ 

00-02 21 30 45 56 30 02 

 ٧1 004 25 ٨4 صفر صفر 06-55

 011 063 011 063 011 063 موعاجمل 
 

املعيــار املســتمدم لتحديــد مــا دذا  ــان باإلمكــان دجــرا  نيليــخ ل ياهــات يف مــا يتعلــا بسلســلة    )أ( 
مؤشرات معينة هو أن تتـواقر لـدى البلـد بيانـات تتعلـا بسلسـلة املؤشـرات املعنيـة لنقلـة واحـدة           

 .5111ونقلة واحدة بعد عام  5111عل  األقخ قبخ عام 
يال دط سلسلة املؤشرات الع جيـري اإلبـ   عنـةا يف مـا يتعلـا ببلـدان وأقـاليم املنـا ا الناميـة.           ب() 

 ويعرص حساب س سخ املؤشرات املتعلقة بالبلدان املا ة عل   و مستقخ.
  
وحدم نيسن أ   بكثل يف تواقر البيانات بصفة عامةع بت  النظر عـن تـواقر نقـاع     - 5٧

أو بعــدهع ويــدل هــذا علــ  نيســن أســرع يف تــواقر البيانــات ةــ ل  5111ام البيانــات قبــخ عــ
بلـدا بيانـات عـن نقلـتني يمنيـتني لس سـخ        052ع قـدم  5104السـنوات األةـلة. قفـي عـام     

الـذي رـخ    5113سلسـلةع أي ببيـادة مقارنـة بعـام      55و  06  عـددها بـني   ومؤشرات يترا
 (.  5بلدان ققط )انظر اجلدول  4
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 5اجلدول   
عــدد البلــدان واألقــاليم يف املنــا ا الناميــة املدرجــة يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف   

اإلمنائيــة لأللفيــة ونســبتةا امل ويــةع حبســا عــدد س ســخ املؤشــرات الــع دــا نقلتــا بيانــات 
 )أ(األقخ عل 

 
 البلدان واألق ليم 
 510٢يف متوز/يوليه   5112يف متوز/يوليه   5112يف متوز/يوليه  

هلر   ا ؤشررات الر     جمموع تعدد 
 )ج(النسبة ا ئوية  الملدد النسبة ا ئوية   الملدد النسبة ا ئوية   الملدد )ب(نقطت  بي ن ت على األقل

 5 3 6 2 02 30 2-صفر       

6-01 42 31 02 05 01 6 

00-02 ٧2 4٨ 30 02 50 03 

06-55 4 5 014 64 052 ٧2 

 011 063 011 063 011 063 اجملموع 
 

املــدرجتان يف هــذا اجلــدول دط أي وقــت مــن األوقــاتع بصــرف النظــر  تاــل النقلتــان البمنيتــان )أ( 
 أو بعده. 5111دذا  ان ذلك قبخ عام  عما

يال دط س سخ املؤشـرات الـع جيـري اإلبـ   عنـةا يف مـا يتعلـا بالبلـدان واألقـاليم يف املنـا ا            )ب( 
 ملؤشرات للبلدان املا ة باكخ مستقخ.النامية. ويجنعرص حساب س سخ ا

 بسبا تقريا النسا امل وية. 011اجملموع ال يساوي  )ج( 
  
وميكن دجرا  تقييم أ ثر رواًل لتـواقر البيانـات يف الوقـت الـراهن لس سـخ املؤشـرات        - 5٨

مـا حتموعـ     3برمتةاع عل  النحو الـوارد يف آةـر نيـديل لقاعـدة البيانـات. ويعـرص اجلـدول        
بلدا مـن بلـدان املنـا ا     063سلسلة مؤشرات مدرجة يف قاعدة البيانات أبلغ عنةا باأن  22

بلــدا بيانــات عــن االياهــات الســائدة  23و  4٨ع قــدم  ــو 5104الناميــة. وحــآل متوي/يوليــ  
 سلسلةع عل  التوايل.   22 و 40سلسلة وبني  41 و 30يتراو  عددها بني لس سخ 
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 3اجلدول   
األقاليم يف املنا ا الناميـة املدرجـة يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف       عدد البلدان و  

املؤشــرات الــع ميكــن دجــرا  نيليــخ ل ياهــات  س ســخ اإلمنائيــة لأللفيــةع حبســا عــدد 
 )أ(5104باأهناع يف متوي/يولي  

 
 البلدان واألق ليم 

 النسبة ا ئوية الملدد عدد سالسل ا ؤشرات
 4 ٧   01-صفر   

00-51   0٨ 00 

50-31   3٧ 53 

30-41   4٨ 52 

40-22   23 33 

 011 063 اجملموع   
 

ــا بسلســلة        )أ(  ــا يتعل ــخ ل ياهــات يف م ــا دذا  ــان باإلمكــان دجــرا  نيلي ــد م ــار املســتمدم لتحدي املعي
مؤشرات معينة هو أن تتواقر لدى البلد بيانات تتعلا بتلك السلسلة املعينة لنقلة واحدة عل  األقـخ  

 .5111ونقلة واحدة بعد عام  5111عام  قبخ
  
تواقر س سخ املؤشرات املتعلقة  جموعات  ددة من البلـدانع مثـخ    4ويبيعن اجلدول  - 52

البلــدان الناميــة لــل الســاحليةع والــدول اجلبريــة الصــتلة الناميــةع والبلــدان املا ــةع يف قاعــدة    
 .5104البيانات يف متوي/يولي  

 
 4اجلدول 

البيانات املتعلقـة  جموعـات  ـددة مـن البلـدان يف قاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف          تواقر   
 5104اإلمنائية لأللفيةع يف متوي/يولي  

 
 الفترة عدد البلدان سلسلة ا ؤشرات

 5٨سلسلة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املا ة الـ  - ألف   
مــوع املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــةع  ســوبا  نســبة م ويــة مــن الــدةخ   صــايف حت 0-٨

 5103-0221 5٨ القومي اإلمجايل للما ني
صايف املساعدة اإلمنائية الرمسيةع املقدمة دط أقـخ البلـدان منـواع  سـوبا  نسـبة       0-٨

 5105-0221 5٨ م وية من الدةخ القومي اإلمجايل للما ني  
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 الفترة عدد البلدان سلسلة ا ؤشرات
ة اإلمنائيـة الرمسيـةع الثنائيـة واملمصصـة حبسـا القلـاعع       نسبة حتموع املسـاعد  5-٨   

املقدمة من البلدان املا ة األعضا  يف جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة التعـاون       
 5105-0226 52 والتنمية يف امليدان االقتصادي دط ا دمات االجتماعية األساسية  

ية لل املارو ة املقدمة مـن البلـدان املا ـة    نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائ 3-٨
األعضـــا  يف جلنـــة املســـاعدة اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان   

 5105-0221 54 االقتصادي
 5105-5112 53 نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للمساعدة يف بنا  القدرات التجارية   2-٨
 5105-0221 )أ(04 البراعي  تقديرات الدعم  ٨-٨
   35سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية لل الساحلية الـ  -ـا  ب
املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة الــع تلقتــةا البلــدان الناميــة لــل الســاحلية  نســبة     4-٨

   م وية من دةلةا القومي اإلمجايل
 52 0221-5105 
 3 5110-5100 

   20ات املتعلقة بالدول الصتلة اجلبرية النامية الـ سلسلة املؤشر -جيم 
املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـع تلقتـةا الـدول الصـتلة اجلبريـة الناميـة  نسـبة           2-٨

   من دةلةا القومي اإلمجايل
 31 0221-5105 
 0 0221-5100 
 0 0221-5101 
 0 0221-5112 
 0 0221-511٨ 
 0222-0221 )ب(5 

 املؤهلة يف د ار مبادرة البلدان الفقلة املثقلة بالديون 32سلة املؤشرات املتصلة بالبلدان الـ سل -دال 
عدد البلدان الع بلتت نقلـع القـرار واإل ـاي يف مـا يتعلـا  بـادرة البلـدان         01-٨

 5105-5111 )ج(36 الفقلة املثقلة بالديون  
ــ  يف د ــ    00-٨ ــبم ب ــديون امللت ــدان  مقــدار يفيــف عــا  ال ــديون للبل ــادرة ال ار مب

 تجنحدم سنويا )ج(36 الفقلة املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األ راف لتمفيف عا  الديون  
 

 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 04يال دط  )أ( 
 .0222منذ عام مل تتلا سنتاقورة وجبر البةاما أية مساعدة دمنائية رمسية أةرى  )ب( 
 بلدان )دريتريا والسودان والصومال( بلتت نقلة ما قبخ اياذ القرار. 3البيانات لل متاحة بالنسبة لـ  )ج( 
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ويدر اإلشارة دط أن بع  البيانات هي نتيجة لتقديرات أصـدر ا املنظمـات الدوليـة     - 31
ة يسيد البيانـات املوجـودة يف   لسد بع  الثترات يف البيانات. ومن أجخ دجرا  تقييم ملدى دق

قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة لقـدرة البلـدان الفعليـة علـ  دصـدار البيانـات        
ال يمــةع يتــيق نظــام الترميــب بــاأللوان يف قاعــدة البيانــات التمييــب بــني البيانــات الــع تصــدرها     

 البلدان والبيانات أو التقديرات املعدلة.  
 بيعـة بيانـات سلسـلة مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة        2لتقييم الوارد يف اجلدول ويبني ا - 30

ــة.        ــا بسلســلة معين ــد مــا يف مــا يتعل ــات املتصــلة ببل ــة البيان ــيم  بيع ــأوالع جيــري تقي ــة. ق لأللفي
ولتحديد انتما  بلد ما دط ق ة معينة يف ما يتعلا بسلسلة  ـددةع يـتعني أن تكـون لالبيـة نقـاع      

ك الف ة. وثانياع يتوقف تقييم  بيعة سلسـلة مـن املؤشـرات علـ   بيعـة البيانـات       البيانات يف تل
يف أللبيــة البلــدان. وتســتند أللبيــة سلســلة املؤشــرات دط بيانــات تــرد مــن البلــدان دون تعــديخ 

سلسـلة مـن املؤشـرات الـع تقـيهم قيةـا        02بأدىن قدر من التعديخ. ومـر ذلـكع مـا يال دـة      أو
نات من جانا املنظمة الدولية وسلسلة مؤشـرات واحـدة تجنسـتمد قيةـا معظـم      أللبية نقاع البيا

نقــاع البيانــات مــن ةــ ل منــوذج. وتــرد يف املرقــا الثــا  قائمــة  املــة بالس ســخ املدرجــة يف 
 د ار  خ ق ةع و ذلك مدى تواقر البيانات ذات الصلة.

  
 2اجلدول 

بتةا حســـا  بيعـــة عـــدد س ســـخ مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة ونســـ  
البيانات املتوقرة يف لالبية البلدان املدرجة يف قاعدة بيانات مؤشـرات األهـداف   

 5104اإلمنائية لأللفيةع يف متوي/يولي  
 
 سلسلة ا ؤشرات 

 النسبة ا ئوية الملدد )أ(طبيملة البي ن ت
   قاليم املنا ا الناميةسلسلة املؤشرات املبلغ عنةا يف ما يتعلا ببلدان وأ   

 2٨ 35 البيانات القلرية
 2 3 املعدلة -البيانات القلرية 
 5٧ 02 البيانات املقدرة

 5 0 البيانات املستنبلة
 ٧ 4 بيانات الرصد العاملية
 صفر صفر بيانات لل متوقرة

 011 22 اجملموع 
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 سلسلة ا ؤشرات 
 النسبة ا ئوية الملدد )أ(طبيملة البي ن ت

 5٨دمة من البلدان املا ة الـ سلسلة املؤشرات املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املق   
 011 6 البيانات القلرية 

   35سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية لل الساحلية الـ 
 011 0 البيانات القلرية 

   20سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصتلة اجلبرية النامية الـ 
 011 0 البيانات القلرية 

 املؤهلة يف د ار مبادرة البلدان الفقلة املثقلة بالديون 32قة بالبلدان الـ سلسلة املؤشرات املتعل
 011 3 بيانات الرصد العاملية 
 

 ميكن اال  ع عل  ترميب  بيعة البيانات يف املرقا الثا . )أ( 
  
تكون هذه البيانات حديثة بقدر  اف  ي تسـتفيد منـةا املناقاـاتجن العامـة      وجيا أن   - 35

اإلحصـائية   سـية املتعلقـة باحلالـة الراهنـة. وقـد عـبيت املنظمـات الدوليـة اتصـادا بـالنظم           والسيا
اإلمنائيــة  الو نيــة وبــذلت جةــودا لتجميــر وناــر سلســلة البيانــات الدوليــة املتعلقــة باألهــداف    

لأللفية يف أبكر وقت اكن يف  خ جولة من جوالت اإلب  . و خ املؤشرات تاـمخ بيانـات   
أو ما بعده. لـل أنـ  ال يـبال هنـاا تـأةر ملـدة سـنتني علـ  األقـخ بالنسـبة            5112ةاصة بعام 

 5103ملعظم املؤشراتع دذ ال يوجد سوى سـبر س سـخ مؤشـرات تاـمخ بيانـات عـن عـام        
 (.6)انظر اجلدول  5104وسلسلة مؤشرات واحدة تامخ بيانات عن عام 

 
 6اجلدول 

متاحــة يف قاعــدة بيانــات  عــدد س ســخ املؤشــرات ونســبتةا حبســا آةــر ســنة     
 5104مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةع يف متوي/يولي  

  
 سلسلة ا ؤشرات 

 النسبة ا ئوية الملدد آخر سنة مت حة بي ن هت 
   بلدان وأقاليم املنا ا الناميةباأن سلسلة املؤشرات املبلغ عنةا    

5112-5112 3 2 
5101 06 52 
5100 ٧ 03 
5105 50 3٨ 
5103 ٧ 03 
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 سلسلة ا ؤشرات 
 النسبة ا ئوية الملدد آخر سنة مت حة بي ن هت 

   5104 0 5 
 011 22 اجملموع 

 5٨لة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املا ة الـ صسلسلة املؤشرات املت
5105 2 ٨1 
5103 0 51 

   35سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية لل الساحلية الـ 
5105 0 011 

   20لصتلة اجلبرية النامية الـ سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول ا
5105 0 011 

 املؤهلة يف د ار مبادرة البلدان الفقلة املثقلة بالديون 32لة بالبلدان الـ صسلسلة املؤشرات املت
5105 3 011 
  

 5104اإلب   عن األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام  -سادسا  
ــام    - 33 ــني الع ــورا يف  510٢لملرر م  يررة لأللفيررة تقريررر األهررداف اإلمن ئ أصــدر األم يف نيوي
. ويعرص التقرير التقييم السنوي ملا أحري من تقـدم علـ  الصـعيد العـاملي     5104متوي/يولي   ٧

صوب نيقيا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةع اسـتنادا دط األرقـام اإلقليميـة ودون اإلقليميـة املتعلقـة         
قدمــة مــن املنظمــات الاــريكة. واســتجنمدمت  باملؤشــرات الرمسيــة لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة امل 

أيضا البيانات والتحلـي ت الـواردة يف التقريـر  مـدة ت يف تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال           
قـا  (ع املقدم دط اجلمعية العامة يف دور ا الثامنة والستني. ويتضمن التقريـر مرق A/69/1املنظمة ) 
وق ــدم يف   دحصــائيا ياــمخ مجيــر األرقــام الرمسيــة املتعلقــة  ؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة. 

تقيـيم ملـا أحريتـ      5104  اململط البيا  للتقدم ا ري يف نيقيا األهداف اإلمنائية لأللفيـة لعـام   
 األهداف. املنا ا واملنا ا دون اإلقليمية من تقدم صوب نيقيا هذه 

املتبقيـة حللــول التــاري    211د ـار األناــلة املقـررة لبــد  العـد التنــاييل لأليـام الـــ      ويف - 34
املستةدف لتحقيا األهداف اإلمنائية لأللفيةع أعـدت شـعبة اإلحصـا ات شـريط قيـديو يتنـاول       
احلالة الراهنة للتقدم ا ري  و نيقيا األهداف اإلمنائية لأللفية. واسـتةلت الاـعبة أيضـا موقعـا     

 بالصور مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية. يعرص
وأصدرت شعبة اإلحصا ات وهي ة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة   - 32

 5104)هي ة األمم املتحدة للمرأة( خملـط الاـؤون اجلنسـانية لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام        

http://undocs.org/ar/A/69/1
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. 5104آذار/مــارس   01نيويــورا يف   يف الــدورة الثامنــة وا مســني للجنــة واــر املــرأة يف     
وير ب هذا اململط عل  حالة املـرأة يف سـيا  نيقيـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةع ويـ ي أوجـ          
عدم املساواة بني املرأة والرجخ بالنظر دط الثروة واملوقر واألصخ العرقي وعوامـخ أةـرى ذات   

 صلة باملواوع.
 

 االستنتاجات وسبخ املضي قدما -سابعا  
قد تود اللجنة اإلحصائية أن نييط علما بالعمـخ الـذي أ ـبه الفريـا املاـترا بـني        - 36

الو االت وا  ا  املع   ؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وشعبة اإلحصـا ات يف ددارة  
ــام     ــة ةــ ل ع ــع     5104الاــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــذ التوصــيات ال ــال تنفي يف حت

ع و لبات اللجنة يف دور ا الرابعـة  5116/6قتصادي واالجتماعي يتضمنةا قرار اجمللس اال
 .األربعني باأن نيسني البيانات واملؤشرات يف ما يتعلا برصد األهداف اإلمنائية لأللفيةو

  :وقد تود اللجنة أيضا أن نييط علما با لوات املقبلة املقترحة - 3٧
  ي  و نيقيا األهداف اإلمنائية لأللفيةاإلعداد إلجرا  التقييم النةائي للتقدم ا ر  • 
من أجخ  مواصلة استعراص الدروس املستفادة من رصد األهداف اإلمنائية لأللفية   • 

 5102املسامهة يف املناقاة املتصلة الة التنمية ملا بعد عام 
 مواصلة تقد  التدريا قدف تعبيب قدرات البلدان عل  رصد التنمية • 
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 املرقا األول
 تقييم تواقر البيانات يف قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية    

   
سلسلة مؤشرات يف نيليخ تواقر البيانـات )انظـر القائمـة ألـف(.      66أ درج ما حتموع   - 0

(ع 5104دط  5113ولتقيــيم التقــدم ا ــري يف تــواقر البيانــات ةــ ل قتــرة يمنيــة )الفتــرة مــن  
ــخ جملموعــة  ــة مــن   أجــري نيلي ــة مكون ــ      55قرعي ــب عل ــبة التر ي ــن مي سلســلة رئيســية. وتنكمجن

حتموعة صتلة من املؤشرات يف أنـ  يتـيق دجـرا  التقيـيم لفتـرة يمنيـة أ ـولع اـا يعلـي قكـرة           
أواق عن  يفية تلور دنتاج البيانات منذ البـد  يف رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. ويسـتند       

ة يف الوقت الذي تستكمخ قيـ  بانتظـام قاعـدة بيانـات مؤشـرات      التحليخ دط املعلومات املتواقر
 األهداف اإلمنائية لأللفية )يف متوي/يولي  من  خ عام(.

ـــ   - 5 ــاا   66ومــن بــني ال ـــ     22سلســلةع هن ــة ال ــدان النامي ــر البل  063سلســلة يــص مجي
ن البلـدان  املدرجة يف قاعدة البياناتع بينمـا تنلبـا الس سـخ املتبقيـة علـ  حتموعـات  ـددة مـ        

 عل  النحو التايل:
بلـدًا مـن البلـدان املا ـة األعضـا  يف جلنـة املسـاعدة         5٨ست س سـخ يـص    )أ( 

 اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛
 ؛35سلسلة واحدة يص البلدان النامية لل الساحلية الـ  )ب( 
 ؛20الصتلة النامية الـ سلسلة واحدة يص الدول اجلبرية  )ج( 
املؤهلـة يف د ـار مبـادرة البلـدان الفقـلة       32ث م س سخ يـص البلـدان الــ     )د( 

 املثقلة بالديون.
ومل تدرج س سخ املؤشرات الست املتبقية نظرا ملـا يلـي: عـدم اإلبـ   عـن البيانـات        - 3

(؛ أو ألن اإلبـ    س سـخ  4)سلسلة واحدة(؛ أو ألن املؤشرات تاـل دط مسـتوى يميعـي )   
 )سلسلة واحدة(. 5101بدأ يف عام 

 :ويبني الاكخ التايل ا لوات املتبعة لتجةيب املعلومات - 4
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 قاعدة بيانات مؤشرات
 األهداف اإلمنائية لأللفية

5113 

5116 

ــة دط   ــارات خمتلفـــ ــدمت استفســـ ق ـــ

األهــداف مؤشــرات قاعــدة بيانــات  

ــ     ــول علــ ــة للحصــ ــة لأللفيــ اإلمنائيــ

 معلومات عن البيانات املتاحة

وجناــعت ســتة جــداول رئيســية تتضــمن    

 معلومات عن تواقر البيانات

 

س ســخ املؤشــرات لكــي   تمعــججن

يف  البيانــــاتيتســــي نيليــــخ تــــواقر 

 بعينةاالع يص بلدانا  خالس س

 

س سخ مؤشرات دا 

نقلة بيانات واحدة 

 األقخ عل 

س ســخ مؤشــرات  

 بيانــــاتدــــا نقلتــــا 

 عل  األقخ

رات تتضمن نقلة بيانات س سخ مؤش

ونقلة  5111واحدة عل  األقخ قبخ عام 

  5111بيانات واحدة عل  األقخ بعد عام 

  بيعة س سخ املؤشرات

 حسا البلد

آةر سنة متاحة من 

س سخ املؤشرات 

 البلد حسا

 مؤشرا 55

بلدا ناميـا   063جرى أيضا نيليخ تواقر البيانات املتعلقة بـ 

 5116 و 5113يف مــــا يتصــــخ  ــــا يلــــي: )أ( األعــــوام  

ــن    5104 و ــألف مـــ ــة تتـــ ــة قرعيـــ ــا وـــــص حتموعـــ قيمـــ

 عات اإلقليمية  )ب( اجملمو سلسلة؛ و 55

مؤشرات االستفسارات املوجةة دط قاعدة بيانات 

 األهداف اإلمنائية لأللفية

 

 

 

  5104قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية يف متوي/يولي  

 حتموعات س سخ املؤشرات
 سلسلة  22

 ) مجير البلدان(
 س سخ 6

)جلنـــــــة املســـــــاعدة  
اإلمنائية التابعة ملنظمة 

والتعــــاون يف  التنميــــة 
 امليدان االقتصادي(

 

 سلسلة واحدة 
 )البلدان النامية

 لل الساحلية( 

 سلسلة واحدة 
)الدول اجلبرية 

 امية(الصتلة الن

س سخ  3
)مبادرة البلدان 

 الفقلة
 املثقلة بالديون( 

 س سخ  6
 )لل مدرجة(

 البلدان

 

 املؤشرات

 

 أقتانستان

 اجلبائر 
 

 يمبابوي

 

 • 
 • 
 • 
 

0-0    0-5  0-3          ٨-06 

 ة:املتاحنقاع البيانات  

 اجملموع • 

  5111قبخ عام  • 

  5111بعد عام  • 

 آةر عام • 

  بيعة نقاع البيانات • 
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ــواقر     - القائمة ألف   ــخ ت ــة املدرجــة يف نيلي ــة لأللفي مؤشــرات األهــداف اإلمنائي

 البيانات
 ؤشرات املبلغ عنةا يف ما يتعلا ببلدان املنا ا الناميةسلسلة امل  

 0252عـن   (تعادل القـوة الاـرائية  ) نسبة السكان الذين تقخ قدر م الارائية  0-0  
 دوالر يف اليوم

 نسبة قجوة الفقر  0-5  
 حصة أققر مخس سكا  من االستة ا الو    0-3  
 شمص عامخ معدل منو الناتج ا لي اإلمجايل لكخ  0-4  
 نسبة السكان العاملني دط عدد السكان  0-2  
 دوالر يف اليوم 0252نسبة السكان العاملني الذين يعياون عل  أقخ من   0-6  
نسبة العاملني حلساقم ا اا والعاملني من أقراد األسرة املسامهني يف نفقا ـا    ٧-0  

 دط حتموع العاملني 
  ين ان هم دون سن ا امسة*نسبة األ فال ناقصي الو  ٨-0  
 نسبة السكان الذين يقخ استة  ةم لللاقة التذائية عن احلد األدىن  0-2  
  صايف نسبة االلتحا  بالتعليم االبتدائي*  5-0  
ون الدراسـة يف الصـف األول ويصـلون دط الصـف     ؤنسبة الت ميذ الـذين يبـد    5-5  

  األةل من التعليم االبتدائي* 
دل اإلملام بالقرا ة والكتابة لدى الرجـال والنسـا  الـذين تتـراو  أعمـارهم      مع  5-3  

  سنة* 54و  02بني  
 نسبة البنات دط البنني يف مراحخ التعليم االبتدائي والثانوي والعايل  3-0  
  مؤشر التكاقؤ بني اجلنسني يف االلتحا  بالتعليم االبتدائي*   
  لتحا  بالتعليم الثانوي*مؤشر التكاقؤ بني اجلنسني يف اال   
  مؤشر التكاقؤ بني اجلنسني يف االلتحا  بالتعليم العايل*   
  حصة النسا  يف الولائف بأجر يف القلاع لل البراعي*  3-5  
  نسبة املقاعد الع تاتلةا النسا  يف ال ملانات الو نية*  3-3  
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 معدل وقيات األ فال دون سن ا امسة  4-0  
 ل وقيات الرارمعد  4-5  
 نسبة األ فال البالتني من العمر سنة واحدة ا صنني اد احلصبة  4-3  
 معدالت الوقيات النفاسية  2-0  
 نسبة الوالدات الع يري نيت دشراف أةصائيني صحيني مةرة  2-5  
  معدل استمدام وسائخ منر احلمخ*  2-3  
 معدل الوالدات لدى املراهقات  2-4  
يف مرحلـة مـا قبـخ الـوالدة )ييـارة واحـدة علـ          اللبيـة  التتلية بالرعايـة  مدى  2-2  

  وأربر ييارات عل  األقخ( األقخ 
ــة      ــة بالرعاي ــدى التتلي ــة م ــدة      اللبي ــارة واح ــوالدةع يي ــخ ال ــا قب ــة م يف مرحل

 األقخ  عل 
ــة       ــة بالرعاي ــدى التتلي ــة م ــارات     اللبي ــر يي ــوالدةع أرب ــخ ال ــا قب ــة م يف مرحل

 األقخ  عل 
 االحتياجات لل امللباة يف حتال تنظيم األسرة  2-6  
ــة        6-0   ــة الباــرية يف صــفوف الســكان يف الف  ــلوس نقــص املناع ــدل انتاــار ق مع

  سنة* 54-02العمرية  
 استمدام الرقال يف آةر مجاع عايل ا لورة  6-5  
ــة          ــدى الرجــال يف الف  ــال يف آةــر مجــاع عــايل ا لــورة ل اســتمدام الرق

  سنة 54-02رية العم 
ــة            ــدى النســا  يف الف  ــورة ل ــايل ا ل ــال يف آةــر مجــاع ع اســتمدام الرق

  سنة 54-02العمرية  
نســبة اســتمدام الرقــال دط االســتمدام الكلــي لوســائخ منــر احلمــخ لــدى     

  سنة* 42-02النسا  املتبوجات حاليا يف الف ة العمرية  
ســنة ولــديةم معرقــة  54و  02ني نســبة الســكان الــذين تتــراو  أعمــارهم بــ   6-3  

 شاملة صحيحة عن قلوس نقص املناعة البارية/اإليدي 
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صـحيحة   سنة الـذين لـديةم معرقـة شـاملة      54و  02الرجال بني عمري    
 عن قلوس نقص املناعة البارية/اإليدي

صـحيحة   سنة ال ئـي لـديةن معرقـة شـاملة      54و  02النسا  بني عمري    
 عة البارية/اإليديعن قلوس نقص املنا

نســبة موالبــة اليتــام  علــ  الدراســة دط لــل اليتــام  اــن تتــراو  أعمــارهم      6-4  
  سنة 04و  01   بني

نســبة الســكان الــذين بلتــت دصــابتةم بفــلوس نقــص املناعــة الباــرية مراحــخ   6-2  
 متقدمة وبإمكاهنم احلصول عل  العقاقل املضادة للفلوسات العكوسة 

ــامون نيــت ناموســيات معاجلــة      نســب  ٧-6   ــذين ين ــال دون ســن ا امســة ال ة األ ف
  بيدات حارية 

نسبة األ فال دون سـن ا امسـة املصـابني بـاحلم  ويعـاجلون بأدويـة م ئمـة          ٨-6  
 مضادة للم ريا 

 معدالت اإلصابة واالنتاار والوقيات املرتبلة بالسخ  6-2  
  سمةن 011 111معدالت اإلصابة بالسخ لكخ    
  نسمة* 011 111معدالت انتاار السخ لكخ    
  نسمة* 011 111معدالت الوقيات النامجة عن مرص السخ لكخ    
ــةا يف د ــار دورة       6-01   ــع   ا تاــاقةا والاــفا  من نســبة حــاالت مــرص الســخ ال

 ع جية قصلة ةااعة للمراقبة املباشرة 
للمراقبـة   ة ةااـعة  معدالت ا تااف مرص السـخ يف د ـار دورة ع جيـ      

  املباشرة*
ــعة        ــة ةااـــ ــار دورة ع جيـــ ــخ يف د ـــ ــا  عـــــ ج الســـ معـــــدالت  ـــ

  املباشرة*  للمراقبة
 نسبة مساحات األرااي املتلاة بالتابات  0-٧  
انبعاثـــات ثـــا  أ ســـيد الكربـــونع اجملمـــوعع ونصـــيا الفـــردع واالنبعاثـــات    5-٧  

  الارائية(*دل القوة تعادوالر من الناتج ا لي اإلمجايل )  لكخ
 استة ا املواد املستنفدة لألويون  3-٧  
 األويون استة ا مجير املواد املستنفدة لألويون باللن املتري للاقة استنفاد    
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املتـري   ألويون باللن استة ا مر بات الكلوروقلورو ربون املستنفدة ل   
  للاقة استنفاد األويون*

 نسبة املوارد املائية الكلية املستمدمة  2-٧  
 نسبة املنا ا ال ية والبحرية ا مية  6-٧  
  نسبة السكان الذين يستمدمون مصدرا  سنا ملياه الارب*  ٨-٧  
  نسبة السكان الذين يستمدمون مراقا صحية  سنة*  2-٧  
 سبة سكان احلضر املقيمني يف أحيا  متملفةن  01-٧  
 تكاليف ةدمة الديون  نسبة م وية من صادرات البضائر وا دمات  05-٨  
  عدد ةلوع اداتف لكخ مائة نسمة*  04-٨  
 عدد املاتر ني يف ةدمة اداتف ا مول لكخ مائة نسمة  02-٨  
  عدد مستمدمي اإلنترنت لكخ مائة نسمة*  06-٨  

  5٨الـ  ة املؤشرات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من البلدان املا ةسلسل  
صايف وحتموع املساعدة الرمسيةع والنسبة امل وية ملا يقدم منةا دط أقـخ البلـدان     0-٨  

منــوا مــن الــدةخ القــومي اإلمجــايل للبلــدان املا ــة األعضــا  يف جلنــة املســاعدة   
  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلمنائية التابعة  

اإلمجـايل   صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية  نسبة م وية من الـدةخ القـومي      
ملنظمـة التعـاون    للبلدان املا ة األعضـا  يف جلنـة املسـاعدة اإلمنائيـة التابعـة      

 والتنمية يف امليدان االقتصادي
م وية من  ية املقدمة دط أقخ البلدان منوا  نسبة صايف املساعدة اإلمنائية الرمس   

املسـاعدة اإلمنائيـة    الدةخ القومي اإلمجايل للبلـدان املا ـة األعضـا  يف جلنـة     
 االقتصادي  التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان

 
 

  .5104و  5116و  5113ألعوام لس سخ مدرجة يف نيليخ تواقر البيانات  * 
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ــةا       5-٨   ــة املمصصــة لقلاعــات بعين ــة الكلي ــة الثنائي ــة الرمسي نســبة املســاعدة اإلمنائي
املقدمــة مــن البلــدان املا ــة يف جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون   
)التعلــيم األساســية والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي دط ا ــدمات االجتماعيــة   

  والرعاية الصحية األولية والتتذية واملياه املأمونة والصرف الصحي( األساسي 
رمسية الثنائية لل املارو ة املقدمة من البلـدان املا ـة   نسبة املساعدة اإلمنائية ال  3-٨  

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

  نسبة م وية من نايةا ا لي اإلمجايل 
 نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للمساعدة يف بنا  القدرات التجارية  2-٨  

 
  35سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية لل الساحلية الـ   

املساعدة اإلمنائية الرمسية الع تلقتةا البلدان النامية لل الساحلية  نسبة م ويـة    4-٨  
 من دةلةا القومي اإلمجايل 

 
  20سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصتلة اجلبرية النامية الـ   

املساعدة اإلمنائية الرمسية الع تلقتةا الدول الصتلة اجلبرية النامية  نسـبة مـن     2-٨  
 دةلةا القومي اإلمجايل 

 
لة بالبلــدان الـــ     لة املؤشــرات املتصــ لــدان املؤهلــة يف د ــار املبــادرة املتعلقــة بالب  32سلســ

 الفقلة املثقلة بالديون 
العــدد الكلــي للبلــدان الــع وصــلت دط مرحلــة ايــاذ القــرار يف د ــار مبــادرة     01-٨  

الديون للبلدان الفقلة املثقلة بالديون وعدد البلدان الع بلتت مرحلـة اإل ـاي    
  يف هذه املبادرة )ترا مي( 

 ـار مبـادرة البلـدان الفقـلة املثقلـة      مقدار يفيف عا  الديون امللتـبم بـ  يف د    00-٨  
 بالديون واملبادرة املتعددة األ راف لتمفيف عا  الديون 

مقــدار يفيــف عــا  الــديون امللتــبم بــ  يف د ــار مبــادرة الــديون للبلــدان     
 الفقلة املثقلة بالديونع ترا مي 

اف األ ـر  يفيف عا  الديون الذي قدم  ام  يف د ار املبادرة املتعـددة     
 يلتمفيف عا  الديونع ترا م
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 س سخ املؤشرات لل املدرجة يف نيليخ تواقر البيانات - القائمة با   
 العاملي ققط سلسلة املؤشرات الع تتضمن بيانات مبلغ عنةا عل  الصعيد اإلقليمي أو  

 
 نسبة األرصدة السمكية املوجودة امن حدود بيولوجية آمنة 4-٧

 ددة باالنقراصنسبة األنواع املة ٧-٧

نســبة الــواردات الكليــة للبلــدان املتقدمــة النمــو )حســا القيمــة وباســتثنا  األســلحة(     6-٨
 البلدان النامية وأقخ البلدان منواع املعفاة من الرسوم اجلمر ية من

ــ  املنتجــات        ٧-٨ ــو عل ــة النم ــدان املتقدم ــع تفراــةا البل ــة ال ــات اجلمر ي متوســط التعريف
 امللبوسات الواردة من البلدان الناميةالبراعية واملنسوجات و

 
 5101سلسلة املؤشرات الع بدأ اإلب   عنةا يف عام   

 معدالت اإلصابة بامل ريا والوقيات املرتبلة قا 6-6
 

 سلسلة املؤشرات الع مل يبلغ عن بيانات باأهنا  

ــة م        03-٨ ــية بتكلف ــ  األدويــة األساس ــذين بإمكــاهنم احلصــول عل ــبة الســكان ال يســورة نس
 أساس مستدام عل 
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 ثا املرقا ال
مدى تواقر البيانات يف قاعدة بيانـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حسـا        

 التتلية القلرية و بيعة البيانات
   

 مؤشرات األهداف اإلمن ئية لأللفية

بلدان لديه  نقطة 
بي ن ت واحدة 

 األقل على
بلدان لديه  نقطت  
 بي ن ت على األقل

ن لديه  نقطة بلدا
بي ن ت واحدة على 

 5111األقل قبل ع م 
ونقطة بي ن ت واحدة 

طبيملرررررررررررة   5111بملد ع م 
 النسبة الملدد  النسبة الملدد  النسبة الملدد )أ(البي ن ت 

 ٌ       سلسلة املؤشرات املبلغ عنةا للمنا ا النامية        
          = بيانات قلرية

   56 45 32 63 40 6٧ لي اإلمجايل لكخ شمص عامخمعدل منو الناتج ا  0-4

   22 21 6٧ 001 ٨3 036 نسبة السكان العاملني دط عدد السكان 0-2
نســبة الســكان العــاملني الــذين يعياــون علــ  أقــخ مــن دوالر   0-6

   32 63 44 ٧5 63 015 واحد يف اليوم

ة نســبة العــاملني حلســاقم ا ــاا والعــاملني مــن أقــراد األســر  ٧-0
   3٨ 65 26 25 ٧0 006 املسامهني يف نفقا ا دط حتموع العاملني

   63 015 62 005 ٧4 051 نسبة األ فال ناقصي الوين ان هم دون سن ا امسة ٨-0

   6٧ 012 ٨5 033 ٨٧ 045 صايف نسبة االلتحا  بالتعليم االبتدائي 5-0

ــد   5-5 ــذين يبـ ــذ الـ ــبة الت ميـ ــف األو ؤنسـ ــة يف الصـ ل ون الدراسـ
   65 010 ٧2 053 ٨3 036 ويصلون دط الصف األةل من التعليم االبتدائي

معــدل اإلملــام بــالقرا ة والكتابــة لــدى الرجــال والنســا  الــذين  5-3
   42 ٧4 ٧0 002 ٧2 052 سنة 54و  02تتراو  أعمارهم بني 

        نسبة البنات دط البنني يف مراحخ التعليم االبتدائي والثانوي والعايل 3-0
   ٨3 032 25 021 24 023 مؤشر التكاقؤ بني اجلنسني يف االلتحا  بالتعليم االبتدائي  

   ٧٧ 056 ٨2 042 23 020 مؤشر التكاقؤ بني اجلنسني يف االلتحا  بالتعليم الثانوي  

   ٧1 004 ٨2 03٨ ٨٨ 043 مؤشر التكاقؤ بني اجلنسني يف االلتحا  بالتعليم العايل  

   22 21 ٧3 002 22 022 النسا  يف الولائف بأجر يف القلاع لل البراعيحصة  3-5
   ٧٧ 052 ٨3 032 ٨3 032 نسبة املقاعد الع تاتلةا النسا  يف ال ملانات الو نية 3-3
سبة الوالدات الـع يـري نيـت دشـراف أةصـائيني صـحيني       ن 2-5

 مةرة
036 ٨3 034 ٨5 051 ٧4 

 
  

   22 26 ٧5 00٧ ٨1 031 منر احلمخمعدل استمدام وسائخ  2-3
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 مؤشرات األهداف اإلمن ئية لأللفية

بلدان لديه  نقطة 
بي ن ت واحدة 

 األقل على
بلدان لديه  نقطت  
 بي ن ت على األقل

ن لديه  نقطة بلدا
بي ن ت واحدة على 

 5111األقل قبل ع م 
ونقطة بي ن ت واحدة 

طبيملرررررررررررة   5111بملد ع م 
 النسبة الملدد  النسبة الملدد  النسبة الملدد )أ(البي ن ت 

   2٧ 02٨ 22 065 22 065 معدل الوالدات لدى املراهقات 2-4        
ــة  2-2 ــة الرعاي ــة تتلي ــارة واحــدة علــ    اللبي ــوالدة )يي الســابقة لل

       األقخ وأربر ييارات عل  األقخ(
  

ــة    ــة الرعاي ــة تتلي ــارات علــ   الســابقة اللبي ــوالدةع أربــر يي لل
 30 21 45 6٨ 23 015 امل ويةالنسبة  األقخع

  

ــة    ــة الرعاي ــة تتلي ــارة واحــدة علــ    اللبي ــوالدةع يي الســابقة لل
 61 2٧ ٧4 051 ٨5 034 األقخع النسبة امل وية

  

   3٧ 61 42 ٧3 63 015 االحتياجات لل امللباة يف حتال تنظيم األسرة 2-6
        استمدام الرقال يف آةر مجاع عايل ا لورة 6-5

ستمدام الرقـال يف آةـر مجـاع عـايل ا لـورة لـدى الرجـال        ا  
 سنةع النسبة امل وية 54و  02بني عمري 

2٨ 36 3٧ 53 02 2 

 
  

عــايل ا لــورة لــدى النســا   اســتمدام الرقــال يف آةــر مجــاع  
   2 04 5٨ 46 41 62 سنةع النسبة امل وية 54و  02عمري  بني

ــبة اســــتمدام الرقــــال    ــائخ دط االســــتمدام ال نســ كلــــي لوســ
ــر ــراو       من ــوا  تت ــا الل ــدى النســا  املتبوجــات حالي احلمــخ ل

   22 ٨2 6٨ 000 ٨1 031 سنة 42و  02أعمارهن بني 

ســنة  54و  02نســبة الســكان الــذين تتــراو  أعمــارهم بــني  6-3
ــة       ــص املناع ــلوس نق ــن ق ــة شــاملة صــحيحة ع ــديةم معرق ول

        البارية/اإليدي
ســنة الــذين لــديةم معرقــة     54و  02الرجــال بــني عمــري     

   0 5 52 41 44 ٧0 شاملة صحيحة عن الفلوس/اإليديع النسبة امل وية

ســـنة ال ئـــي لـــديةن معرقـــة  54و  02النســا  بـــني عمـــري    
   4 6 41 62 60 22 شاملة عن الفلوس/اإليديع النسبة امل وية

ــام    6-4 ــة اليتــ ــبة موالبــ ــام   نســ ــل اليتــ ــة دط لــ ــ  الدراســ علــ
   06 56 52 4٨ 41 66 سنة 04و  01او  أعمارهم بني تتر ان

نسبة األ فال دون سن ا امسة الذين حيتمون من احلاـرات   ٧-6
   0 5 56 43 34 26 بيدات حاريةأثنا  النوم بناموسيات معاجلة  

نسبة األ فال دون سن ا امسة املصـابني بـاحلم  مـن الـذين      ٨-6
   5 4 31 42 3٧ 61 ريايعاجلون بأدوية م ئمة مضادة للم 

لــع   ا تاــاقةا والاــفا  منــةا  نســبة حــاالت مــرص الســخ ا  6-01
        د ار دورة ع جية قصلة ةااعة للمراقبة املباشرة يف

ــة       معــدالت  ــا  عــ ج مــرص الســخ يف د ــار دورة ع جي
 21 046 24 023 22 022 قصلة ةااعة للمراقبة املباشرة
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 مؤشرات األهداف اإلمن ئية لأللفية

بلدان لديه  نقطة 
بي ن ت واحدة 

 األقل على
بلدان لديه  نقطت  
 بي ن ت على األقل

ن لديه  نقطة بلدا
بي ن ت واحدة على 

 5111األقل قبل ع م 
ونقطة بي ن ت واحدة 

طبيملرررررررررررة   5111بملد ع م 
 النسبة الملدد  النسبة الملدد  النسبة الملدد )أ(البي ن ت 

   2٨ 061 2٨ 061 2٨ 061 ألرااي املتلاة بالتاباتنسبة مساحات ا 0-٧        
        استة ا املواد املستنفدة لألويون 3-٧

استة ا مجير املواد املستنفدة لـألويون بـاللن املتـري للاقـة       
 ٨4 03٧ ٨4 03٧ ٨2 03٨ استنفاد األويون

  

استة ا مر بـات الكلوروقلورو ربـون املسـتنفدة لـألويون       
 ٨4 03٧ ٨4 03٧ ٨2 03٨ ي للاقة استنفاد األويونباللن املتر

  

   32 2٧ 4٧ ٧6 ٧4 051 نسبة املوارد املائية الكلية املستمدمة 2-٧
          م = بيانات قلرية معدلة

   م 22 26 63 015 63 015 تكاليف ةدمة الديون  نسبة م وية من صادرات البضائر وا دمات 05-٨

   م 26 026 2٧ 02٨ 2٧ 02٨ نسمة 011خ عدد ةلوع اداتف لك 04-٨
   م 26 02٧ 2٧ 02٨ 2٧ 02٨ نسمة 011عدد املاتر ني يف ةدمة اداتف ا مول لكخ  02-٨

        ت = تقديرية
 ت 62 016 62 016 62 016 نسبة السكان الذين يقخ استة  ةم لللاقة التذائية عن احلد األدىن 0-2

 ت ٨2 032 ٨2 032 ٨2 032 سن ا امسةمعدل وقيات األ فال دون  4-0

 ت ٨2 032 ٨2 032 ٨2 032 معدل وقيات الرار 4-5
 ت ٨2 03٨ ٨2 032 ٨2 032 نسبة األ فال البالتني من العمر سنة واحدة ا صنني اد احلصبة 4-3
ــار قـــلوس نقـــص املناعـــة الباـــرية يف صـــفوف    6-0 معـــدل انتاـ

 2٧ 23 2٧ 23 2٧ 23 سنة 54-02السكان يف الف ة العمرية 
 ت

نســبة الســكان الــذين بلتــت دصــابتةم بفــلوس نقــص املناعــة   6-2
ــاقل      ــ  العق ــة وبإمكــاهنم احلصــول عل الباــرية مراحــخ متقدم

 صفر صفر 22 ٨2 22 21 املضادة للفلوسات العكوسة

 
 ت

        معدالت اإلصابة واالنتاار والوقيات املرتبلة بالسخ 6-2
 ت 22 022 26 026 26 026 نسمة 011 111خ معدالت انتاار السخ لك  
 ت 22 022 26 026 26 026 نسمة 011 111معدالت الوقيات النامجة عن مرص السخ لكخ   
 ت 22 022 26 026 26 026 نسمة 011 111معدالت اإلصابة بالسخ لكخ   
لــع   ا تاــاقةا والاــفا  منــةا  نســبة حــاالت مــرص الســخ ا  6-01

        قصلة ةااعة للمراقبة املباشرةد ار دورة ع جية  يف
 قصـلة  معدالت ا تااف مرص السخ يف د ار دورة ع جية  

 24 023 26 026 26 026 ةااعة للمراقبة املباشرة
 ت

 ت 23 020 2٨ 022 2٨ 026 نسبة املنا ا ال ية والبحرية ا مية 6-٧



E/CN.3/2015/36 
 

 

14-66018 31/33 

 

 مؤشرات األهداف اإلمن ئية لأللفية

بلدان لديه  نقطة 
بي ن ت واحدة 

 األقل على
بلدان لديه  نقطت  
 بي ن ت على األقل

ن لديه  نقطة بلدا
بي ن ت واحدة على 

 5111األقل قبل ع م 
ونقطة بي ن ت واحدة 

طبيملرررررررررررة   5111بملد ع م 
 النسبة الملدد  النسبة الملدد  النسبة الملدد )أ(البي ن ت 

 ت 24 024 22 022 22 022 نسبة السكان الذين يستمدمون مصدرا  سنا ملياه الارب ٨-٧        
 ت 23 025 22 022 22 022 نسبة السكان الذين يستمدمون مراقا صحية  سنة 2-٧
 ت 52 4٨ 36 22 23 ٨٧ نسبة سكان احلضر املقيمني يف أحيا  متملفة 01-٧
 ت 24 024 22 022 2٧ 02٨ عدد مستمدمي اإلنترنت لكخ مائة نسمة 06-٨

        م = مستنبلة
 م ٧2 05٨ ٧2 05٨ ٧2 05٨ ت الوقيات النفاسيةمعدال 2-0

        ع = بيانات الرصد العاملي
 ع 40 6٧ 4٧ ٧6 22 26 نسبة السكان الذين تقخ قدر م الارائية عن دوالر واحد يف اليوم 0-0

 ع 40 6٧ 4٧ ٧6 22 26 نسبة قجوة الفقر 0-5

 ع 40 6٧ 4٧ ٧٧ 64 012 حصة أققر مخس سكا  من االستة ا الو   0-3
ــردع       5-٧ ــيا الفــ ــوعع ونصــ ــونع اجملمــ ــيد الكربــ ــا  أ ســ ــات ثــ انبعاثــ

 ع 23 025 24 024 24 024 واالنبعاثات لكخ دوالر من الناتج ا لي اإلمجايل )القدرة الارائية(

ــاع   ــلة باملسـ ــرات املتصـ ــلة املؤشـ ــة  سلسـ ــة املقدمـ ــة الرمسيـ دة اإلمنائيـ
        5٨البلدان املا ة الـ  من

        يانات قلرية  = ب
صايف وحتموع املساعدة الرمسية والنسبة امل وية ملـا يقـدم منـةا     0-٨

دط أقخ البلدان منوا من الدةخ القومي اإلمجايل للبلدان املا ـة  
ــاون      ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــة املســاعدة اإلمنائي األعضــا  يف جلن

        والتنمية يف امليدان االقتصادي
ــدةخ     املســاعدةصــايف    ــن ال ــة م ــة  نســبة م وي ــة الرمسي اإلمنائي

ــة املســاعدة     ــدان املا ــة األعضــا  يف جلن القــومي اإلمجــايل للبل
   23 56 011 5٨ 011 5٨ اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

صـايف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة دط أقـخ البلـدان منــوا          
ــدةخ القــ   نســبة م ويــ  ــن ال ــدان املا ــة   ة م ومي اإلمجــايل للبل

ة جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــ       يف
   23 56 011 5٨ 011 5٨ امليدان االقتصادي يف

نســـبة املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة الثنائيـــة الكليـــة املمصصـــة   5-٨
املسـاعدة  لقلاعات بعينةا املقدمة مـن البلـدان املا ـة يف جلنـة     

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي     
ــة  ــدمات االجتماعيــ ــية دط ا ــ ــي   األساســ ــيم األساســ )التعلــ

ــة      ــاه املأمونـــ ــة وامليـــ ــة والتتذيـــ ــحية األوليـــ ــة الصـــ والرعايـــ
   ٧2 55 ٨2 52 ٨2 52 الصحي( والصرف
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 مؤشرات األهداف اإلمن ئية لأللفية

بلدان لديه  نقطة 
بي ن ت واحدة 

 األقل على
بلدان لديه  نقطت  
 بي ن ت على األقل

ن لديه  نقطة بلدا
بي ن ت واحدة على 

 5111األقل قبل ع م 
ونقطة بي ن ت واحدة 

طبيملرررررررررررة   5111بملد ع م 
 النسبة الملدد  النسبة الملدد  النسبة الملدد )أ(البي ن ت 

ملاـرو ة املقدمـة   نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الثنائيـة لـل ا    3-٨        
مــن البلــدان املا ــة يف جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة   

   6٨ 02 ٨6 54 ٨6 54 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة    تقــديرات الــدعم البراعــي ل   ٨-٨

   21 04 21 04 21 04 امليدان االقتصادي  نسبة م وية من نايةا ا لي اإلمجايل يف
ــا        2-٨ ــة للمســاعدة يف بن ــة املقدم ــة الرمسي نســبة املســاعدة اإلمنائي

   صفر صفر 011 53 011 53 القدرات التجارية
        35سلسلة املؤشرات املتعلقة بالبلدان النامية لل الساحلية الـ 

          = بيانات قلرية
ــة   4-٨ ــة الرمسيــ ــاعدة اإلمنائيــ ــةا املســ ــع تلقتــ ــة الــ ــدان الناميــ البلــ

   24 31 011 35 011 35 الساحلية  نسبة من دةلةا القومي لل
        20سلسلة املؤشرات املتعلقة بالدول الصتلة اجلبرية النامية الـ 

          = بيانات قلرية
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة الـع تلقتـةا الـدول الصـتلة اجلبريـة        2-٨

   63 35 ٧0 36 ٧0 36 القومي اإلمجايل النامية  نسبة من دةلةا
املؤهلـة يف د ـار املبـادرة     32سلسلة املؤشرات املتصلة بالبلـدان الــ   
        املتعلقة بالبلدان الفقلة املثقلة بالديون

        ع = بيانات الرصد العاملي
ــع   01-٨ ــدان ال ــي للبل ــة ايــاذ القــرار    العــدد الكل وصــلت دط مرحل

ة الديون للبلدان الفقـلة املثقلـة بالـديون وعـدد     د ار مبادر يف
 ع     011 32 إل اي يف هذه املبادرة )ترا مي(البلدان الع بلتت مرحلة ا

مقدار يفيف عا  الديون امللتبم ب  يف د ـار مبـادرة البلـدان     00-٨
الفقـلة املثقلــة بالـديون واملبــادرة املتعـددة األ ــراف لتمفيــف    

)ب(عا  الديون
        

مقدار يفيف عا  الديون امللتبم ب  يف د ار مبـادرة الـديون     
 ع     25 36 للبلدان الفقلة املثقلة بالديون )ترا مي(

ــادرة          ــار املب ــام  يف د  ــدم   ــذي ق ــديون ال ــا  ال ــف ع يفي
 ع     25 36 املتعددة األ راف لتمفيف عا  الديون )ترا مي(

 
 :ارة دط  بيعة البياناتاستمدمت الرموي التالية لإلش )أ( 

 ولية(.بيانات قلرية. الرقم املذ ور هو الرقم الذي أصدره وناره البلد املع  ) ا يف ذلك البيانات الع عددا البلد للوقا  باملعايل الد   =   
الدوليـة عدلتـ  لكـي يصـبق قـاب        ةنظمـ   م = بيانات قلرية معدلة. الرقم املذ ور هو الرقم الذي أصدره وقدم  البلد املعـ ع لكـن امل    

تصنيف الدويل املوحـد للتعلـيم   للمقارنة دولياع أي ل متثال للمعايل والتعاريف والتصنيفات املتفا عليةا دوليا )الف ة العمريةع وال
 .دط ذلك( وما
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ت القلريـة لسـنة معينـة أو حتموعـة مـن السـنواتع       الدوليةع عندما ال يتواقر املقابخ ل  يف البيانا املنظمةبيانات تقديرية. الرقم تقدره  ت =  
تســتند التقــديرات دط البيانــات الو نيــةع مثــخ الدراســات  وعنــدما توجــد مصــادر متعــددة أو ماــا خ تتصــخ بنوعيــة البيانــات.    أو

 السج ت اإلداريةع أو للها من املصادرع لكنةا تستند دط نفس املتتل املراد تقديره. االستقصائية أو
ة الـرقم عنــدما يكـون هنـاا اقتقـار  امـخ للبيانـات املتعلقــة بـاملتتل املـراد تقـديره. ويسـتند الــرقم           نظمـ بيانـات مسـتنبلة. تسـتنبط امل    م =  

 حتموعة من املتتلات املصاحبةع أي املتتلات األةرى الع تتوقر بيانات باأهنا وتتيق تفسل الظاهرة. دط
املعينة هذا الرقم بانتظام أللراص الرصد العامليع استنادا دط البيانات القلرية. دال أن  ال يوجد  نظمةاملبيانات الرصد العاملي. تصدر  ع =  

رقم مقابخ عل  املستوى القلريع ألن هذا املؤشر  دد أللراص الرصد الدويل ققط )مثال: معدل السكان الذين يقخ دةلةم عـن  
 دوالر واحد يف اليوم(.

 . بيعة البيانات لل معروقة أو لل مقدمة ة.بيانات لل متاح =   م  
 .جيري  خ سنة استكمال البيانات املتعلقة  ا يترا م من تعةدات بتمفيف عا  الديون )ب( 
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