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  إطار للرصد ومقترحات للتحسين: األهداف اإلنمائية لأللفية
  

  موجـز
  

 اإلسكوا برصد األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنها في سياق التزام ُأعد هذا التقرير 
لألهداف اإلنمائية لأللفية يتناول الجزء األول اإلطار المنقَّح حديثاً .  ينءباستمرار، وهو يقع في جز

، كما 2008لتي ُأدخلت عليه في عام ا شاملة عنه، بما في ذلك التغييرات الرئيسية معلوماتويوفر 
وأما الجزء الثاني، فيحتوي على تقييم ألهم مسائل توفر البيانات .  يتطرق لمسألة توفر البيانات

الدولية للمعلومات اإلحصائية المتصلة والفجوات فيها، ومنها االختالف بين المصادر الوطنية و
  . بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية

  
واللجنة مدعوة إلى البحث في التدابير االستراتيجية الالزم اتخاذها لتعزيز قدرة النظم اإلحصائية   

ات  عنها، ونشر بيانتحسين رصد األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغالوطنية في المنطقة، وذلك بهدف 
واللجنة مدعوة كذلك إلى البحث تحديداً في التوصيات المقترحة على المستويين .  فوقية دقيقة وشفافة

الوطني واإلقليمي لتعزيز القدرة اإلحصائية للبلدان األعضاء، وتوجيه عمل األمانة التنفيذية لإلسكوا في 
وبناء القدرات اإلحصائية خالل سيما وضع توصيات بشأن مجاالت التعاون الفني وصيغته  المستقبل، ال
  .2011-2010فترة السنتين 
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  ةـمقدم
  

في مجالي في االضطالع بأنشطتها ) اإلسكوا(استمرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   -1
وتبذل اإلسكوا هذه .  األهداف اإلنمائية لأللفية في منطقة اإلسكوا واإلبالغ عنهفي بلوغ ز المحررصد التقدم 

شعبة اإلحصاءات مع قليمي، وعلى المستوى اإلهيئات األمم المتحدة ا من غيرهالجهود بالتعاون الوثيق مع 
  .اإلنمائية مكتب مجموعة األمم المتحدةفي األمم المتحدة، و

  
وُأعد هذا التقرير في سياق التزام البلدان األعضاء في اإلسكوا برصد األهداف اإلنمائية لأللفية   -2

ويعرض التقرير أهم التطورات والمسائل  . تحدة بشأن األلفيةواإلبالغ عنها، استجابة إلعالن األمم الم
يرمي األول إلى موافاة اللجنة بمعلومات شاملة  . ينء، ويقع في جز2008- 2006المطروحة خالل الفترة 

األهداف اإلنمائية لأللفية، بما في ذلك أهم التغييرات التي أدخلت في عام بلوغ عن اإلطار المنقح لرصد 
  . ر البياناتوفعالج مسألة ت، كما ي2008

  
 بين التقديرات الوطنية االختالفات، والتي تشوبهاويقيم الجزء الثاني توفر البيانات، والفجوات   -3

 تحليل أهم المسائل الراهنة في عملية رصد األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنها، وما ذلك بغيةو، والدولية
الة لجمع خطط فع الجزء النظم اإلحصائية في المنطقة على إدماج ويشجع هذا . يتصل بها من تحديات

البيانات في استراتيجياتها اإلحصائية، وتحسين المنهجيات المتبعة لجمع البيانات األساسية، وتعزيز دقة 
 .  التقديرات بحيث تتفق مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات اإلبالغ على المستويين الوطني والدولي

  
لمسألة آليات رصد األهداف تتطرق على نحو أشمل حتوي التقرير على مقترحات وتوصيات وي  -4

اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنها على المستويين الوطني واإلقليمي، األمر الذي من شأنه تعزيز القدرة 
 تضطلع المقرر أنات نشطة التعاون الفني وبناء القدراهتماماً ألالتقرير ولي  وي .اإلحصائية للبلدان األعضاء

 وجهة العمل المستقبلية يتضمن تعليقات علىكما ، 2009- 2008بها األمانة التنفيذية خالل فترة السنتين 
 .2011- 2010خالل فترة السنتين 

  
    القائمة الرسمية والمنقحة لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية-أوالً

  
  معلومات أساسية  -ألف

  
إلى  (A/61/1) 2006سبتمبر /أيلول الذي قدمه في ألمم المتحدة في تقريرهأوصى األمين العام ل  -5

الجمعية العامة عن أعمال المنظمة، بإدراج أربع غايات إضافية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية، عالوة 
في  على النحو الواجب وبحث التقرير.  هابلوغاتجاه في ة لقياس التقدم المحرز مناسبعلى المؤشرات ال

توفير أفضل المؤشرات لتقييم التقدم وذلك ل اإلطار، يشملهاالتوازن العام بين المواضيع والمؤشرات التي 
 مرفق هذا التقرير رد فييو .  القائمة موجزة نسبياًبما يضمن بقاء الغايات الجديدة، بلوغاتجاه في المحرز 

  .  2008يناير / كانون الثاني15 من  اعتباراًاإلطار المنقح لألهداف اإلنمائية لأللفية، والذي بدأ نفاذه
  
 أن اللجنة اإلحصائية هي الهيئة A/RES/57/270 B  في قرارهاالجمعية العامة لألمم المتحدةتعتبر و  -6

 أن اللجنة اإلحصائية هي ؤكد مجدداًت"و . عن صياغة المؤشرات ومراجعتهافي نهاية المطاف المسؤولة 
ي إلعداد واستعراض المؤشرات التي تستخدمها منظومة األمم المتحدة في سياق مركز التنسيق الحكومي الدول

التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة 
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إقرارها من وب وجبمشاركة كاملة من جميع البلدان و" كما تؤكد وجوب إعداد المؤشرات ،"على جميع الصعد
 ".قبل الهيئات الحكومية الدولية المعنية

وقد ساهمت اإلسكوا في إعداد اإلطار المنقح من خالل مشاركتها في اجتماعات فريق الخبراء   -7
، ومن خالل متابعتها )فريق الخبراء(المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية 

 اللجنة اإلحصائيةفي هذه الوثيقة، تقدم اإلسكوا إلى و . بيانات واإلبالغ عنهاالدؤوبة لتحسين رصد ال
 . التنقيحات والتغييرات المقترحةعنمعلومات شاملة 

 
من تقارير البلدان األعضاء عن ما أمكن، بيانات وطنية ثوإضافة إلى ذلك، جمعت اإلسكوا، حي  -8

متها، ثم التي نظمن أحدث االستبيانات التي حصلت عليها  البيانات أضافتاألهداف اإلنمائية لأللفية، كما 
 إلى ذلك، ستعد واستناداً . رفعت التقارير الناتجة عن تلك العملية إلى البلدان األعضاء إلكمالها والتحقق منها

األهداف اإلنمائية عن  بيانات تحتوي على معلومات واعداإلسكوا لكل بلد عضو على حدة وللمنطقة ككل ق
 .ح حديثاً المنقوترتكز على اإلطار (MDGInfo)ة لأللفي

  
  الغايات والمؤشرات الجديدة لألهداف اإلنمائية لأللفية  -باء

  
 11أربع غايات جديدة وما مجموعه اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة التوصية بإدراج اعتمدت   -9

  :، وهي كالتاليمؤشراً
  

  :الغايات
  

  :المؤشرات

 العمالة الكاملة تحقيق: 1لهدف لغاية جديدة 
والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم النساء 

  .والشباب
  
  
  

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص   - 
  عامل؛

  إلى عدد السكان؛العمالةنسبة   - 
  اليومينسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم  - 

 ؛)تعادل القوة الشرائية(عن دوالر واحد 
املين لحسابهم الخاص والعاملين من نسبة الع  - 

أفراد األسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع 
 .العاملين

  
تعميم إتاحة خدمات الصحة : 5لهدف لغاية جديدة 

  2011م اإلنجابية بحلول عا
  ؛)1(معدل الوالدات لدى المراهقات  - 

الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة   - 
أربع زيارات على زيارة واحدة على األقل و(

  ؛)2()األقل

  .)3(الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة  - 

                                                            
، عوضاً عن "19-15  العمرفي فئةمعدل الخصوبة "، كتسمية سهلة لـ "معدل الوالدات لدى المراهقات"تم اختيار تسمية )  1(

  .توفر بيانات أكثر ذات الصلة بالمؤشر، وذلك ل"19-15نسبة األمهات في فئة العمر "

، ويقيس ما إذا كانت المرأة "زيارة واحدة على األقل" العنصر األول هو : الرعاية الصحية قبل الوالدة من عنصرين تتكون  )2(
، "ع زيارات على األقلأرب"؛ والعنصر الثاني هو )مع بيانات عن االتجاهات(على اتصال بالنظام الصحي، كما قد يوفر قاعدة بيانات أكبر 

  .ويتفق مع معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية المناسبة قبل الوالدة
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تعميم إتاحة العالج من : 6لهدف لغاية جديدة 
اإليدز بحلول عام /فيروس نقص المناعة البشرية

  . لجميع من يحتاجونه2010

نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص   - 
وبإمكانهم المناعة البشرية مراحل متقدمة 

الحصول على عقاقير مضادة للفيروسات 
  .)4(الرجعية

  
 الحد بقدر ملموس من معدل :7لهدف لغاية جديدة 

  .2010فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 
نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود   - 

   البيولوجية اآلمنة

  نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة  - 

   المهددة باالنقراضعنوانسبة األ  - 
  

  ألهداف اإلنمائية لأللفيةوالمؤشرات المنقَّحة لغايات   ال-جيم
  

 اجتماعات فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات التي شاركت فيأدخلت الوكاالت   - 10
 . مؤشّرات الموجودةاألهداف اإلنمائية لأللفية والتي ُعقدت خالل السنتين الماضيتين، بعض التعديالت على ال

 للمزيد من الوضوح توخياً إلى ضرورة إعادة صياغة عناوين المؤشرات، وأشارت هذه التعديالت خصوصاً
 على إظهار المحتوى المحدد لسلسلة البيانات، وكذلك لحذف أو استبدال سلسلة البيانات التي ال تستند وحرصاً

 . 5في إطار الهدف حالياًَ ييرات على المؤشرات الواردة  ولم تُدخل أية تغ .كافيةتوفر تغطية إلى بيانات 
يجب أن تكون جميع المؤشرات  ":عنوان الرئيسيالعلى مالحظة ترد تحت أيضاً ويحتوي اإلطار المنقح 

وترد التغييرات المعتمدة أدناه وبالتفصيل، كي تحاط  ". الحضر قدر المستطاع/مصنفة حسب الجنس والريف
 . اللجنة بها علماً

  
 ". حصة أفقر خمس من السكان في االستهالك الوطني"، وهو 1لهدف ل 3المؤشر قط سب حولم ي  - 11

 ووافق البنك الدولي على تقديم مقترحات ملموسة حول سبل تقييم االتجاهات اإلقليمية والعالمية، وذلك استناداً
 . من االستقصاءاتوالمستمدةإلى تقديرات توزيع الدخل اإلقليمي 

 
نسبة التالميذ الذين يباشرون الدراسة في الصف األول "، 2لهدف ل 7يدت صياغة المؤشر وأع  - 12

نسبة التالميذ الذين يباشرون الدراسة في الصف األول ويبلغون "، فأصبح كالتالي، "ويبلغون الصف الخامس
طبق على جميع ، وذلك ألن اإلشارة الحالية إلى الصف الخامس ال تن"الصف األخير من التعليم االبتدائي

 التعليم االبتدائي كسلسلة بيانات أساسية في قاعدة بيانات مؤشرات نسبة إتماموسيستمر عرض  . البلدان
 ُحذفت من القائمة 7غير أن الحاشية التي تشير إلى هذه النسبة كبديل للمؤشر  . األهداف اإلنمائية لأللفية

 .الرسمية لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية
 

                                                                                                                                                                                                     
 االستقصاءات الديمغرافيةعلى التعريف القياسي المستخدم في " الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة" يرتكز مؤشر  )3(
  . وغيرهاوالصحية االستقصاءات الديمغرافيةمن مماثلة ويمكن الحصول على بيانات .  والصحية

ويعرف هؤالء باألشخاص المصابين بنقص .  عقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لمن هم بحاجة إليها يشمل المؤشر توفر ال )4(
  .اإليدز والذين سيفارقون الحياة في غضون سنتين إذا لم يحصلوا على العالج/المناعة البشرية
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كما  . 2لهدف ل 2، الذي أصبح رقمه 8 ألنه مشمول بالفعل بالمؤشر 3لهدف ل 10وُحذف المؤشر   - 13
 15معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث والذكور الذين تتراوح أعمارهم بين "أصبحت صياغته كالتالي، 

 .بعد النوع االجتماعيإبرازاً ل، وذلك " سنة24و
 

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى "، 4لهدف ل 18من المؤشر " الحوامل"وحذفت كلمة   - 14
ل انتشار معد"وأصبحت صيغة هذا المؤشر كالتالي،  ".  عاما24ً و15الحوامل الالئي تتراوح أعمارهن بين 

 برنامج ، وذلك بعد أن أشار" سنة24 إلى 15فيروس نقص المناعة البشرية لدى السكان في الفئة العمرية من 
 مع  إلى أن هذه الصيغة أكثر تماشياًاإليدز/م المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةاألم

معدل انتشار وسائل منع  "،سابقاً) ج(19كما تغير رقم المؤشر  .  للرصدسلسلة البيانات المستخدمة حالياً
ة استخدام الرفال في معدل نسب "،19وُحذف المؤشر   .5، وهو يرد اآلن في إطار الهدف 3إلى " الحمل

 أماو .  في قاعدة بيانات األهداف اإلنمائية لأللفية من اإلطار، لكنه سيبقى موجوداً،"انتشار وسائل منع الحمل
   ،"استخدام الرفال في آخر وصال جنسي شديد التعرض للخطر "،)ألف(19، المؤشران الفرعيان سابقاً

 سنة الذين تتوفر لديهم معرفة صحيحة وشاملة 24-15ة العمرية النسبة المئوية للسكان من الفئ "،)ب(19و
مكملين للمؤشر بعد اآلن التوالي، ولن ُيعتبرا على  6.3 و6.2 ين إلى خانة المؤشر، فقد نقال "لفيروس اإليدز

ع صيغة  م، تماشياً"نسبة"إلى " النسبة المئوية"، تحولت كلمة )باء(19وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي  .  سابقا19ً
نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين "وعليه، أصبحت صيغة هذا المؤشر كالتالي،  . المؤشرات األخرى

ولن يتضمن هذا المؤشر حاشية  ".  سنة والذين تتوفر لديهم معرفة صحيحة وشاملة لفيروس اإليدز24 و15
 .  إلى أنها سترد في البيانات الفوقيةمفصلة بعد اآلن، نظراً

 
 والواردة في إطار  سابقا24ً و23 و22 و21وترد فيما يلي التغييرات التي ُأدخلت على المؤشرات   - 15

  :6الهدف 
 

معدالت انتشار المالريا والوفيات "، وتغيرت تسميته من 6 رقمه أصبح:  سابقا21ًالمؤشر   -   
" معدالت اإلصابة"، إذ تشير كلمتا "معدالت اإلصابة والوفيات المرتبطة بالمالريا"إلى " بسببها

  .  المرضشدةبدقة أكبر إلى المعلومات المبلّغ عنها، كما تشكّالن قياسا أفضل لرصد 
  

وتغيرت  . 8 والمؤشر 7أصبح يتكون من مؤشرين منفصلين هما المؤشر :  سابقا22ًالمؤشر   -   
 للوقاية نسبة سكان المناطق المعرضة لخطر المالريا، الذين يتخذون تدابير ناجعة"تسميته من 

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ناموسيات "إلى " من المالريا وعالجها
نسبة األطفال دون سن الخامسة المصابين بحمى "و) 7المؤشر " (معالجة بمبيدات الحشرات

 من هذا التغيير هو قصدوال ). 8المؤشر (" ويعالجون باألدوية المناسبة المضادة للمالريا
 . رة إلى التدابير الفعلية المستخدمة للرصداإلشا

  
" اإلصابة"  اآلن يشمل أيضاًأصبح "معدالت انتشار السل والوفيات بسببه" : سابقا23ًالمؤشر   -   

 ". معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات بسببه"وصار اسمه ، 9رقمه بعد تنقيحه  "بالسل
 .شار المرضوستعطي هذه التسمية صورة أوضح عن تطور انت

  
نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها " جرى تبسيط تسميته، فتغيرت من : سابقا24ًالمؤشر   -   

استراتيجية مكافحة السل الموصى " (وشفاؤها في إطار نظام العالج لفترة قصيرة تحت المراقبة
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الج لفترة نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها وشفاؤها في إطار نظام الع"، إلى )بها دولياً
 ".قصيرة الخاضع لإلشراف المباشر

  
  :، فهي كالتالي7أما التغييرات التي طرأت على الهدف   - 16
  

نسبة المناطق المحمية للمحافظة على التنوع البيولوجي إلى "من اسمه  تغير : سابقا26ًالمؤشر   -   
ا أصبح ُيعرف ، كم"نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية"إلى " مجموع مساحات األراضي

 برنامج األمم المتحدة للبيئةالتابع ل الطبيعة المركز العالمي لرصد حفظويسعى  . 6بالمؤشر 
وُيفترض أن تتوفر بيانات . البرية والبحريةالمناطق إلى عرض سلسلتين منفصلتين لبيانات 

  . 2008السلسلتين المنفصلتين قبل جولة عام 
  

)  كلغ من النفط1تعادل الوحدة (وحدات الطاقة المستخدمة "ة تسميالُحذفت :  سابقا27ًالمؤشر   -   
  .من اإلطار" )تعادل القوة الشرائية (مقابل دوالر واحد من الناتج المحلي اإلجمالي

 
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "المسمى هذا المؤشر :  سابقا28ًالمؤشر   -   

المنتجات المستنفدة لألوزون  (ألوزونابة لنفاد  المسبمركبات الكلوروفلوروكربوناستهالك و
انبعاثات ثاني : "، وأعيدت صياغته كالتالي3 و2مؤشرين منفصلين، رقمهما قسم إلى ) باألطنان

تعادل القوة (لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي إجماالً وللفرد الواحد وأكسيد الكربون 
وف يحسب وس ). 3المؤشر " (د المستنفدة لألوزوناستهالك الموا"، و)2المؤشر  (")الشرائية

 .  المسببة لنفاد األوزون باألطنان المتريةمركبات الكلوروفلوروكربوناستهالك 
  

نسبة السكان الذين يستخدمون أنواع الوقود  " المسمىُحذف هذا المؤشر:  سابقا29ًالمؤشر   -   
 . بعاد التي تحددها غايات هذا الهدف من األ، إذ اعتُبر أنه ال يقيس أيا7ًمن الهدف " الصلبة

  
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باستمرار على مصدر محسن " المسمى : سابقا30ًالمؤشر   -   

نسبة السكان الذين يحصلون على مصادر محسنة  "أصبح اسمه" للماء، في الحضر والريف
 .سوذلك لإلشارة بدقة أكبر إلى ما ُيقا، 18ورقمه ، "لمياه الشرب

  
نسبة سكان الحضر والريف الذين يمكنهم االنتفاع بصرف " من غير اسمه:  سابقا31ًالمؤشر   -   

 .9، وأصبح رقمه "نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة"إلى " صحي محسن
  

نسبة األسر المعيشية التي يمكنها الحصول على حيازة آمنة " من غير اسمه:  سابقا32ًالمؤشر   -   
لإلشارة إلى ما وذلك ، "نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة"إلى " )لكاً أو إيجاراًم(

 بحاشية لإلشارة إلى أن النسبة يلذغير أن هذا المؤشر  . 10، كما أصبح رقمه ُيقاس فعالً
أي بنسبة األسر للسكان المقيمين في أحياء فقيرة تُقاس بشكل غير مباشر، حالياً الفعلية 

إحدى الخصائص األربع التي تقيم في مساكن تتسم على االقل بسكان الحضر عيشية من الم
مرافق صحية االرتباط بعدم و) ب(، محسنةالشرب المياه من إمدادات توفر عدم ) أ: (التالية

مواد غير والبناء ب) د(، )واحدةالغرفة الثالثة أشخاص أو أكثر في (االكتظاظ و) ج(محسنة، 
 .متينة

 
تخفيف عبء الديون الملتَزم به " وتغيرت تسميته من 11، تغير رقمه إلى 8سابقاً للهدف  43المؤشر   - 17

مقدار عبء الديون الذي التُزم بتخفيفه في إطار المبادرة "إلى " في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
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 47المؤشر قُسم و ". ددة األطراف لتخفيف عبء الدينالمتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتع
إلى مؤشرين منفصلين، األول هو "  نسمة100عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لكل "المسمى  سابقاً

 100المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل "والثاني ) 14ورقمه " ( نسمة100الخطوط الهاتفية لكل "
وستُحذف سلسلة البيانات المتصلة بالحواسيب الشخصية والواردة في قاعدة بيانات  ). 15ورقمه " (نسمة

عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة محسوبة لكل "المسمى   سابقا48ًاألهداف اإلنمائية لأللفية من المؤشر 
دمو مستخ"هذا المؤشر اسم يصبح و، " من السكان100دد مستخدمي االنترنت بالنسبة إلى وع نسمة 100

  . 16 ورقمه " نسمة100االنترنت لكل 
  

  اإلطار المنقح توفر البيانات الوطنية في   -ثانياً
   لألهداف اإلنمائية لأللفية

  
  المصادر والمنهجية  -ألف

  
وألغراض  .  مؤشرا60ً و، غاية21 و، أهداف8 من اإلطار المنقح لألهداف اإلنمائية لأللفية تألفي  - 18

  بيانات صادرة عن البلدان األعضاءبشأن كل منها، وهي مؤشرات تتوفر  مؤشرا35ً التحليل، تناول التقييم
، وتحتوي 1990 عام منذ الفترة في يفصل بينهما ما ال يقل عن خمس سنوات في نقطتين زمنيتين على األقل

 .  على بيانات مصنفة حسب الجنس والمنطقة الجغرافية
  

لذلك، قامت األمانة  . يانات الوطنية، كما قدمتها البلدان األعضاءويرتكز تقييم توفر البيانات على الب  - 19
 األهداف اإلنمائية لأللفية ومن عنما أمكن بجمع البيانات الوطنية من تقارير البلدان األعضاء ثالتنفيذية حي

ح طار المنق في اإلوعليه، ال يتناول التحليل المؤشرات التي ُأدرجت حديثاً . االستبيانات الصادرة عن اإلسكوا
 .في القسم باء أعالهالمشار إليه 

  
اإليدز، / والمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية6لهدف ل 5 إلى 1ولم يبحث التحليل في المؤشرات   - 20
 . مشكلة صحية وطنيةبعد  إلى أن بلدان اإلسكوا ال تجمع البيانات المتصلة بهذا المرض ألنها ال تعتبره نظراً

 الوطني عن األهداف اإلنمائية لأللفية ضرورة تطوير القدرات ا البحرين في تقريرهبرزتومع ذلك، أ
اإليدز، وتحسين نظم المعلومات الصحية ذات الصلة وجودة /الوطنية لمراقبة فيروس نقص المناعة البشرية

ضرورة إعداد  األردن كذلك في تقريره الوطني عن األهداف اإلنمائية لأللفية كد وأ. )5(البيانات والتحليل
الدراسات الوطنية بغية سد الفجوات في المعلومات المتصلة باإليدز واألمراض األخرى؛ وإجراء البحوث 

  وال تتوفر .)6(حول أنماط السلوك وغيرها من المسائل التي يمكن أن تؤثر على زيادة األمراض غير المعدية
نهما أضيفا إلى المؤشرات األصلية أل، 9 و6شرين  معدالت اإلصابة بالمالريا والسل في إطار المؤعنبيانات 

 .عند إعداد اإلطار المنقّح، فاستُثنيا من التحليل
  

 جمالي ألنها ال تُستخدم إال على المستوى اإل،8لهدف  لدال-  التحليل مؤشرات الغايات ألفتناوليولم   - 21
 . ةأو ألنها مرتبطة بالبلدان المانح/و) ليست مبوبة حسب البلدانلذلك و(
  

                                                            
)5(  Millennium Development Goals: First Report, Kingdom of Bahrain, p. 15.  

)6(  The Millennium Development Goals: Jordan Report 2004, Ministry of Planning and International Cooperation and 
United Nations in Jordan, p. 45.                                                                                                                                                                    
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 شملهما بمؤشرين، وقد ال تتتصل البلدان األعضاء بيانات مقدمة من التقارير الشمل ما تونادراً  - 22
نسبة األطفال دون الخامسة الذين ينامون تحت "المسمى  6.7المؤشر هذان المؤشران هما و . إطالقاً

ن سن الخامسة المصابين نسبة األطفال دو"المسمى  6.8المؤشر ، و"ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات
 ".بحمى ويعالجون باألدوية المناسبة المضادة للمالريا

 
  البلدان المشمولة بالمؤشرات  -باء

  
من )  في ذلك الوقت بلدا13ًعددها البالغ (اإلسكوا األعضاء في بلدان لل  مؤشرا35ً ما مجموعه قيم  - 23

 . األهداف اإلنمائية لأللفيةبلوغتقدم المحرز باتجاه حيث توفر البيانات في هذه البلدان وقدرتها على رصد ال
  

 توفر مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية في بلدان متوسط نسب إلى أن وتشير نتائج التقييم عموماً  - 24
، األمر الذي يدل على ضرورة تحسين قدرة البلدان األعضاء على جمع  في المائة تقريبا53ًالمنطقة يبلغ 

وقد ُصنفت المؤشرات في خمس  . ا بغية رصد األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنهاالبيانات ونشره
 لتوفر البيانات المتعلقة بالبلدان المشمولة بهذه المؤشرات نسبة بالمجموعة التي تسجل أدنى مجموعات، بدءاً

وتحلل المجموعات  ).  في المائة100 ( تسجل النسبة العلياتيال إلى المجموعة ووصوالً)  في المائة8(
 . الخمس بالتفصيل أدناه

 
في نقطتين عنها  بيانات في المائة من البلدان 23 أقل من التي يملكمؤشرات تضم ال )أ (المجموعة  - 25

صد االستدامة تتصل بروتحتوي هذه المجموعة على مؤشرات أساسية  . 1990 منذ عام على األقلزمنيتين 
 .  النمو الحضري آثارلدفيئة وشح المياه والبيئية في المنطقة، مثل مفعول ا

  
  ي بياناتنقطتالبلدان التي تملك 

  النسبة المئوية  العدد  )أ(المؤشرات في المجموعة 
  8  1  استهالك المواد المستنفدة لألوزون  -7-3
  23  3  وارد المائية الكلية المستخدمةنسبة الم  -7-5
  8  1  رةنسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقي  -7-10

  
عنها في نقطتين ي المائة من البلدان  ف46 و31بين ما  التي يملكمؤشرات  تضم ال)ب(المجموعة   - 26

وتطرح  . لفقر ومفعول الدفيئةلوتحتوي هذه المجموعة على مؤشرات  . 1990 منذ عام على األقلزمنيتين 
وتتميز منطقة اإلسكوا  . رصد واإلبالغ بالنسبة للبلدان التي تجمع البيانات ألغراض الهذه المؤشرات تحدياً

البيانات الوطنية عدم كفاية وعدم انتظام فرض يوفي هذا السياق،  . بالتباين الملحوظ بين مستويات الفقر فيها
وتشكل المؤشرات المتصلة بانبعاثات ثاني  .  على صعيد رصد هذه المؤشرات كبيراًوالمصنفة المتاحة تحدياً

 .  عملية معقدةأو اإلبالغ/ عملية الجمع وألن آخر، لمرأة في صنع القرار تحدياًادور أكسيد الكربون و
 

  ي بياناتنقطتالبلدان التي تملك 
  النسبة المئوية  العدد  )ب(المؤشرات في المجموعة 

نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر   -1-1
  38  5  )تعادل القيمة الشرائية(واحد 

  46  6  لفقرمعدل فجوة ا  -1-2

حصة أفقر خمس من السكان في االستهالك   -1-3
  31  4  الوطني
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نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات   -3-3
  38  5  الوطنية

نصيب الفرد من مجموع انبعاثات ثاني أكسيد   -7-2
الكربون لكل دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي 

  31  4  )تعادل القوة الشرائية(

بة السكان الذين يمكنهم الحصول على األدوية نس  -8-13
  38  5  األساسية بأسعار ميسرة بصورة مستدامة

  
  

األعضاء في ي المائة من البلدان  ف69 و54بين ما  التي يملكمؤشرات  تضم ال)ج(المجموعة   - 27
لى مؤشرات وتحتوي هذه المجموعة ع . 1990 منذ عام على األقل ن زمنيتينينقطتفي عنها  بياناتاإلسكوا 
 ، والسل، والمساواة بين الجنسين، والتربية،لمنطقة ينبغي رصدها بانتظام، مثل سوء التغذيةلأساسية 
 . والمناطق الحرجية،والمالريا

  
   بياناتنقطتيالبلدان التي تملك 

  النسبة المئوية  العدد  )ج(المؤشرات في المجموعة 
نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد   -1-9

  62  8  ألدنى من السعرات الحراريةا

  69  9  االبتدائيصافي نسبة القيد في مرحلة التعليم   -2-1

يباشرون الدراسة في نسبة التالميذ الذين   -2-2
 ويبلغون الصف األخير من الصف األول
  54  7  التعليم االبتدائي

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى اإلناث   -2-3
 24 و15أعمارهم بين والذكور الذين تتراوح 

  54  7  سنة

 التعليم ةنسبة البنات إلى البنين في مرحل  -)ج(3-1
  54  7  الثانوي 

  54  7   التعليم العاليةنسبة البنات إلى البنين في مرحل  - )ب(3-1

حصة النساء من األعمال المدفوعة األجر في   -3-2
  54  7  القطاع غير الزراعي

  62  8  والوفيات بسببهامعدالت اإلصابة بالمالريا   -)أ(6-6

نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها في إطار   -)أ(6-10
نظام العالج لفترة قصيرة الخاضع لإلشراف 

  54  7  المباشر

في إطار نظام لسل الشفاء من اإلصابة بانسبة   - )ب(6-10
لفترة قصيرة الخاضع لإلشراف العالج 
  69  9  المباشر

  54  7  بالغاباتنسبة مساحة األراضي المكسوة   -7-1
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أي جميع بلدان  ،ي المائة من البلدان ف92 و77بين ما  التي يملكمؤشرات  تضم ال)د(المجموعة   - 28

وتحتوي هذه المجموعة على مؤشرات  . 1990 منذ عام على األقلعنها  ي بياناتنقطت ،اإلسكوا تقريباً
 والبنية التحتية للمياه ،والصحة اإلنجابية ، والسل، والمساواة بين الجنسين،عليملمنطقة، مثل التلأساسية 

  .  بانتظامأن ترصدها األعضاء لبلدانلالتي ينبغي هي المؤشرات  الصحية، والمرافقو
  
  
  
  
  

  ي بياناتنقطتالبلدان التي تملك 
  النسبة المئوية  العدد  )د(المؤشرات في المجموعة 

األطفال نقص الوزن لدى معدل انتشار حاالت   -1-8
  92  12  مسة من العمردون الخا

 التعليم ةنسبة البنات إلى البنين في مرحل  -)أ(3-1
  77  10  االبتدائي 

نسبة الوالدات بإشراف موظفي صحة من ذوي   -5-2
  77  10  االختصاص

  77  10  معدل استخدام وسائل منع الحمل  -5-3

  92  12  معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات بسببه  - )ب(6-9

السكان الذين يحصلون على مصادر محسنة نسبة   -7-8
  77  10  لمياه الشرب

نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية   -7-9
  85  11  محسنة

  
جميع بلدان اإلسكوا بيانات لدى  مؤشراً التي 35من أصل  8  تضم المؤشرات الـ)•(المجموعة   - 29

  . مؤشرا35ً، وذلك ما مجموعه كاملة حولها
  

   بياناتنقطتيالبلدان التي تملك 
  النسبة المئوية  العدد  )•(مجموعة المؤشرات في ال

  100  13  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  -4-1

  100  13  معدل وفيات الرضع  -4-2

نسبة األطفال الملقحين ضد الحصبة البالغبن من   -4-3
  100  13  العمر سنة واحدة 

  1001  13  نسبة وفيات األمهات  -5-1

  100  13  انتشار الحاالت المتصلة بالسلمعدالت   -)أ(6-9

  100  13   نسمة100الخطوط الهاتفية لكل   -8-14



   -12-

 100المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل   -8-15
  100  13  نسمة

  100  13   نسمة100مستخدمو اإلنترنت لكل   -8-16

  
  المؤشراتاالجتماعي حسب نوع ال  -جيم

  
لة فة حسب الجنس معلومات مفص والبيانات المصناالجتماعينوع العي التي تراتوفر المؤشرات   - 30

البيانات وتبوب البلدان ما زالت تجمع معظم  غير أن  .محددة الهدفتسمح لصانعي السياسات بالقيام بأنشطة 
 وفي أحيان كثيرة، تحجب البيانات  .ر من األحيانيكثال في أوجه عدم المساواة بين الجنسينوضح التي ال ت

تحقيق المساواة بين لق بين الجنسين، وال تدعم الجهود المبذولة على صعيد صنع السياسات ارالمنشورة الفو
 . الجنسين وتمكين المرأة

 إطار ففي.  في اإلسكوا بيانات مصنفة حسب الجنسعدد قليل من البلدان األعضاءصدر إال ُيوال   - 31
 بتصنيف مؤشر واحد فقط حسب  بلدا12ً بلدان من أصل 5صل بالقضاء على الفقر، ال تقوم إال الهدف المت

وفي  ". األطفال دون الخامسة من العمرنقص الوزن لدى معدل انتشار "المسمى ، 1.8الجنس، وهو المؤشر 
 من البلدان بيانات مصنفة حسب الجنس ، كذلك، ال يوفر إال عدد قليل جداًعليمإطار الهدف المتصل بالت

، والمؤشر )أربعة بلدان" (صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم االبتدائي"المسمى ، 2.1لمؤشرات مثل المؤشر 
نسبة التالميذ الذين يباشرون الدراسة في الصف األول ويبلغون الصف األخير من التعليم "المسمى ، 2.2

ناث والذكور الذين معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى اإل"المسمى ، 2.3، والمؤشر )بلدان اثنان" (االبتدائي
 ).   أربعة بلدان" ( سنة24 و15تتراوح أعمارهم بين 

  
معدل وفيات "المسمى ، 4.1لبنات والبنين فيما يتعلق بالمؤشر لوتنتج تسعة بلدان بيانات منفصلة   - 32

 . "معدالت وفيات الرضع"المسمى ، 4.2 مقابل أربعة بلدان فيما يتعلق بالمؤشر ،"األطفال دون سن الخامسة
معدالت اإلصابة بالمالريا "المسمى ، 6.6وتنشر ثالثة بلدان بيانات مفصلة حسب الجنس فيما يتعلق بالمؤشر 

) ب( 6.9وال يقدم إال بلد واحد بيانات منفصلة عن النساء والرجال فيما يتعلق بالمؤشر  ،"والوفيات بسببها
  ."الوفاة المتصلة بالسلمعدالت "المسمى 

 
 بيئة  األهداف اإلنمائية لأللفية أنعن الوطنية هانصف البلدان األعضاء في تقاريرقرابة واعتبر   - 33

 بينما في السياسة العامة، نوع االجتماعيرصد األهداف اإلنمائية لأللفية ضعيفة من حيث إدراج إحصاءات ال
خصيص الموارد اعتبرت جميع البلدان أن إدراج التحليل اإلحصائي في السياسة العامة والتخطيط وآليات ت

 . هو العنصر األضعف
  

  المناطق المشمولة بالمؤشرات  -دال
  

هناك وعي كبير بضرورة رصد األهداف اإلنمائية لأللفية، ليس على صعيد البلدان فحسب، بل   - 34
 حسب المنطقة الجغرافية، وذلك فيما يتعلق بخصائص واألهم من ذلك على الصعيد دون الوطني، وخصوصاً

مر رصد التباينات االجتماعية، األللمعالجة مسألة عدم المساواة وأيضاً والحاجة ملحة  . ثنيةإلمثل الجنس وا
  .  المستهدفةالمجتمعات اإلحصائيةلة عن الذي يتطلب إنتاج بيانات مفص
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معدل "المسمى  1.8الجنس فيما يتعلق بالمؤشرات نوع ومعظم البلدان التي تنتج بيانات مصنفة حسب   - 35
معدل وفيات األطفال دون سن "المسمى  4.1و"  األطفال دون الخامسة من العمرقص الوزن لدىنانتشار 
 . كذلك البيانات حسب المناطق الريفية والحضريةبوبت" معدل وفيات الرضع"المسمى  4.2و" الخامسة

 
 المؤشر وال ينتج إال بلدان اثنان بيانات مصنفة حسب المناطق الريفية والحضرية، وذلك في حالة  - 36

نسبة "المسمى  5.2وتقوم بذلك أربعة بلدان فيما يتعلق بالمؤشر  ". نسبة وفيات األمهات"المسمى  5.1
 5.3وخمسة بلدان فيما يتعلق بالمؤشر " الوالدات التي تجري بإشراف موظفي صحة من ذوي االختصاص

 ".معدل استخدام وسائل منع الحمل"المسمى 
 

 نسبة "المسمى  7.8عن المؤشرين نصف البلدان األعضاء التي تبلغ وعلى غرار ذلك، فإن نحو   - 37
نسبة السكان الذين يستخدمون "المسمى  7.9و " السكان الذين يحصلون على مصادر محسنة لمياه الشرب

 .  فة حسب المنطقة الجغرافية كذلك بيانات مصنتنتج" مرافق صحية محسنة
على توسيع نطاق جمع بياناتها وعلى إنتاج ونشر سكوا ينبغي تشجيع البلدان األعضاء في اإلو  - 38

عند يحتاجون إليها األدلة التي ب صانعي السياسات تزويدالبيانات المصنفة حسب المناطق الجغرافية، بغية 
 .  الميزانيات كما يجبإعداد الخطط ووضع

  
   المصادر بين البيانات والبيانات الفوقية ياالختالف ف  -ثالثاً

  الدولية المتوفرةالوطنية و
  

    معلومات أساسية-ألف
  

مسائل هامة ذات صلة بالفجوات في دورات سابقة للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة أثارت ا  - 39
تفوق على الصعيد الوطني  بيانات توفر) أ: (رصد األهداف اإلنمائية لأللفية، ومنهاتواجه الرئيسية التي 
   األهداف اإلنمائية لأللفية في شعبة اإلحصاءات من حيث الكمية؛ ة في قاعدة بياناتالبيانات المسجل

وجود بعض االختالفات الكبيرة بين البيانات التي تنتجها البلدان وتنشرها، وتلك التي تبلّغ عنها و) ب(
ضآلة محتوى البيانات الفوقية المتصلة ببعض مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية؛ و) ج(الوكاالت الدولية؛ 

 المناقشات برزتوأ . قيام وكاالت دولية باستخدام التقديرات االستقرائية لسد الفجوات في البياناتو) د(
تحسين نقل البيانات من البلدان إلى الوكاالت الدولية، وفيما بين الوكاالت الدولية، على ل إنشاء آليةضرورة 

  .)7("أصدقاء الرئيس"نحو ما أوصى به 
  

 من نات والبيانات الفوقية في قاعدة البيانات الدولية، قدم فريق الخبراء عدداًتحسين البيابغية و  - 40
تقديم شرح مفصل للفرق بين الرصد ) أ: (بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية، ومن هذه التوصياتالتوصيات، 

  على طرق عرض المنهجيات والبيانات؛ وما ينطوي عليه ذلك من آثار العالمي والرصد الوطني، 
إدراج آلية في موقع و) ج(إضافة بيانات فوقية عن التقديرات السكانية المستخدمة لحساب المؤشرات؛ و) ب(

، وذلك  فيهاأيهمرإبداء  تتيح لمستخدمي الموقع )8(على شبكة اإلنترنت شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

                                                            
  . E/CN.3/2007/13 تقرير الدورة الثامنة والثالثين للجنة اإلحصائية،  )7(

  .org.un.mdgs://tpht:  انظر الموقع الشبكي )8(
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إدراج ثالث فئات جديدة و) د(؛ للتعرف بصورة أفضل على احتياجاتهم ولتمكينهم من طلب معلومات إضافية
لة عن الوكاالت المسؤولة عن الموقع بمزيد من المعلومات المفصمن البيانات الفوقية، بغية تزويد مستخدمي 
 . تجميع البيانات وعن المصادر المستخدمة

  
ية باتخاذ التدابير الالزمة لتحسين آليات اإلبالغ من النظم اإلحصائكذلك وأوصى فريق الخبراء   - 41

 ختالففحص اال(زيادة إشراك اللجان اإلقليمية في فحص البيانات ) أ: (الوطنية إلى الوكاالت الدولية، كالتالي
تعزيز نقل ومتابعة االستفسارات المحددة بشأن البيانات والبيانات في ، و)بين سالسل البيانات الوطنية والدولية

تعيين مركز تنسيق لألهداف اإلنمائية و) ب(الفوقية فيما بين أجهزة اإلحصاء الوطنية والوكاالت الدولية؛ 
  لأللفية، داخل جهاز اإلحصاء الوطني، لتنسيق اإلحصاءات الرسمية المتصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية؛ 

تحسين تبادل المعلومات على المستوى الدولي، والسعي إلى تحديد أفضل للوكالة التي ستتولى زمام و) ج(
  ية؛ ساسالقيادة في هذا الشأن وإلى التعرف على احتياجاتها المحددة من البيانات لكّل من المواضيع األ

طني، كي يقدما مجموعة واحدة من  وقاعدة بيانات لجهاز اإلحصاء الوعلى شبكة اإلنترنتإنشاء موقع و) د(
، وإعداد تقويم )بعد التوفيق بين جميع مصادر البيانات الممكنة في البلد، بما يشمل السجالت اإلدارية(البيانات 

ومن شأن هذه الخطوة أن تيسر استخدام اإلحصاءات الرسمية في المجتمع  . لنشر اإلحصاءات الرسمية
 . والوكاالت الدوليةء البلدانالدولي وأن تقلل من أعبا

  
  المصادر والمنهجية   -باء

 
 الوطنية وتحليل الفجوات بين المصادر بين البيانات والبيانات الفوقية ختالففي مسعى لتحليل اال  - 42

وقد أدت ثالثة  . والدولية، اختارت األمانة التنفيذية مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية المتصلة بالصحة كعينة
 المجلس االقتصادي واالجتماعي الموضوعي من عملسيركز الجزء ) أ: (ئيسية إلى هذا االختياراعتبارات ر

 األهداف اإلنمائية تشكل مؤشراتو) ب(، 2009على قطاع الصحة في األهداف اإلنمائية لأللفية في عام 
 عن البيانات توفرو) ج(مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية؛ مجموع صلة بالصحة نحو نصف لأللفية المت

  . البلدان مالئم إلجراء تحليل سليم
 

 25وعليه، أجري تقييم مفصل لجميع مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية المتصلة بالصحة، وعددها   - 43
البيانات الفوقية الفجوة بين  البيانات ومحتواها، بما فيها نقاط بين توافر فجوة، من أجل تقييم نطاق المؤشراً

وقد قُيمت المؤشرات بصرف النظر  .  في األمم المتحدةنها المصادر الوطنية وشعبة اإلحصاءاتالتي تبلّغ ع
 .2008مايو /حتى شهر أيار البيانات المتاحة في كال المصدرين، نقاطعن عدد 

  
   أرسلت اإلسكوا إلى البلدان األعضاء استبيانات تغطي الفترة ،2007/2008 نعاميالفي و  - 44

 من ستمدة والم25  السالسل الزمنية المتصلة بمؤشرات الصحة الـوعة من بياناتومجم، 1990-2006
مصادر وطنية ومن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة، وبيانات فوقية صادرة عن األمم المتحدة وتغطي 

وفير وطلبت اإلسكوا من األجهزة اإلحصائية الوطنية استعراض بياناتها وت .  سنة17  ذاتها البالغةفترةال
 التنفيذية ةمعلومات كاملة عن البيانات الفوقية المتصلة بكل من المؤشرات، وذلك بالتعاون مع الوزار

 ختالفاتالبيانات التي استُخدمت لتقييم االفيما يتعلق بجميع البلدان رغم تلقي الردود من و . المختصة
 .ييم هذه البيانات عليهاة التي ارتكز تق معلومات عن البيانات الفوقي)9(والفجوات، لم تقدم إال ستة بلدان

                                                            
واستثنيت مصر من عملية تقييم البيانات الفوقية ألن  . الجمهورية العربية السورية والعراق وعمان وفلسطين ولبنان واليمن  )9(

ة، كانت نسخة عن البيانات الفوقية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدعن كل مؤشر البيانات الفوقية الوطنية التي قدمتها 
  . فهم الهدف من االستبيانإمكانية سوءاألمر الذي أثار 
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   في توفر البياناتاتختالفاال  -جيم

  
وكلما كان االختالف الذي يبلّغ عنه  . توجد اختالفات كبيرة على صعيد توفر البيانات بين المصدرين  - 45

   .همالدي في آلية اإلبالغ ضخمة ثغرات هورظإمكانية ازدادت ، كلما المصدران كبيراً
  

 في المائة، ويتراوح بين 29.4بلغ المعدل اإلقليمي لجميع البيانات المتوفرة من المصادر الوطنية وي  - 46
 اإلقليمي لتوفر البيانات أما المتوسطو .  كلهاالمتوفرة للمؤشراتكافة  البيانات نقاط في المائة من 47 و14

 نقاط في المائة من 20 و13راوح بين  في المائة، ويت16 فال يتجاوزفي قاعدة بيانات شعبة اإلحصاءات كافة 
أكثر من نصف ال تنشر تكاد  شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة فإن، عليهو .  كلهامؤشراتللكافة البيانات 
 أعاله إلى النسبة المئوية للبيانات التي 1ويشير الرسم البياني  . عنها المصادر الوطنيةالتي تبلغ البيانات 

  .   في األمم المتحدة بتلك المتوفرة في قاعدة بيانات شعبة اإلحصاءاتيوفرها كل بلد، مقارنة
  
  
  

  لوطنية مقابل بياناتالبيانات ا :توفر البيانات  -1الرسم البياني 
  اإلحصاءات في األمم المتحدة     شعبة 

  )في وقت معينات كلها مجموعال(  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في اإلبالغ عن البياناتاتختالفاال -دال
  

يبين مدى عدم تمكن قاعدة بيانات شعبة فالتفصيل، مزيد من ب هذه االختالفات 2 الرسم البياني عرضي  - 47
ويتراوح معدل توفّر هذه  ،من الحصول على البيانات الوطنية واإلبالغ عنهافي األمم المتحدة اإلحصاءات 
 .  كلهالمؤشراتاكافة التي تتصل ب البيانات نقاط في المائة من 78 و37البيانات بين 

  
  البيانات الوطنية المتاحة وغير المسجلة في قاعدة بيانات   -2الرسم البياني 
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   في األمم المتحدةشعبة اإلحصاءات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قاعدة فيها تحتوي إلى الحالة التي ، أي عكس تلك الحالة إلى 3 يشير الرسم البياني ومن جهة أخرى،  - 48
 قاعدة تحتويو . غ عنها البلد المعنيلم يبل" وطنية"على بيانات ألمم المتحدة في اصاءات بيانات شعبة اإلح

غ لة وغير المبل في المائة من البيانات المسج53 و3بين في األمم المتحدة على ما بيانات شعبة اإلحصاءات 
 .  على المستوى الوطنيعنها

  
  في األمم المتحدةإلحصاءات البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات شعبة ا  -3الرسم البياني 

  لة في قاعدات البيانات الوطنية     وغير المسج
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عن البيانات المصنفة  في االمم المتحدة تبلغ قاعدة بيانات شعبة اإلحصاءاتفإن، وإضافة إلى ذلك  - 49
 4ويظهر الرسم البياني  . ليةعن البيانات اإلجمالكنها في الوقت ذاته ال تبلغ والمتاحة من المصادر الوطنية، 

 . في األمم المتحدةقاعدة بيانات شعبة اإلحصاءاتقطرياً وغير المدرجة في البيانات المصنفة 
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  في قاعدةالبيانات المفصلة الوطنية المتاحة وغير المسجلة   -4الرسم البياني 
  بيانات شعبة اإلحصاءات   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفروقات في قيمة البيانات  .هاء
  
  
  

    االختالفات في قيمة البيانات-هاء
  

أو ن واحد ينشأ عن مكوفي قيمة البيانات بين المصادر الوطنية ومصادر األمم المتحدة االختالف و  - 50
لمجتمع  الحساب، واطريقةالتعريف، وهذه المكونات شمل تو .  مؤشرلكلأكثر من مكونات البيانات الفوقية 

  . التقديرطرق، ومصادر البيانات ولك المجتمعأجزاء من ذ، واإلحصائي المستهدف
  

ق س المؤشر في نفس السنة فيما يتعلبيانات عن نففيها  تتوفر  التي في المائة من الحاالت18وفي   - 51
ة في قاعدة بيانات شعبة  مطابقة لقيمة البيانات المسجلغ عنها وطنياًلببلد معين، تكون قيمة البيانات المب

مع هامش ( البيانات لدى المصدرين نقاط في المائة من 39 قيمة ، وتعادللمتحدة في األمم ااإلحصاءات
 .  البياناتنقاط في المائة من 44 بين المصدرين في، بينما يقع االختالف ) في المائة10 ± اختالف قدره

قاعدة بيانات ساق من حيث القيمة بين البيانات الوطنية وتلك المسجلة في  مستوى االت5ظهر الرسم البياني وُي
 . لكل بلد في األمم المتحدةشعبة اإلحصاءات

  
  وقاعدة بياناتنقاط البيانات المتاحة في قاعدات البيانات الوطنية   -5الرسم البياني 

   في األمم المتحدةشعبة اإلحصاءات   
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  مستوى الفروقات حسب المؤشر  .واو

  
  
  
  
  
  

    درجة االختالف لكل مؤشر-واو
 

بقيمته نة  معيمؤشر في سنةقورنت القيمة الوطنية لكل القيمة، لالختالف في ة إجراء تحليل معمق بغي  - 52
ولم   .نطاقات االختالفوذلك لمعرفة ، في السنة ذاتهاشعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة ات في قاعدة بيان

ي المائة أو أقل، وال التي ال  ف15قيمة المتصلة بها يبلغ االختالف في اليتناول التحليل المؤشرات التي 
درجة  حسب  مؤشرا25ً من أصل  مؤشرا13ًوعليه، ُصنّف  . بياناتهالن على قيمة يالمصدرأحد يحتوي 

  . االختالف في القيمة
 في 30 و16 تتراوح بين  منخفضةةدرج: ختالف من اال درجاتويشير التحليل المفصل إلى أربع  - 53

 في المائة؛ 70 و51تتراوح بين درجة عالية  في المائة؛ و50 و31  تتراوح بينةمتوسطدرجة المائة؛ و
  المؤشرات درجات االختالف لكل مؤشر من وترد في الجدول  .  في المائة70نسبة درجة كبرى تتعدى و

  .درجةعدد البلدان األعضاء في خانة كل كما يرد فيه ، 13 الـ
  

  نات شعبة اإلحصاءات بين البيانات الوطنية وبيادرجة االختالف   -الجدول
  في األمم المتحدة حسب المؤشر وعدد البلدان

  
  وعدد البلداندرجة االختالف 

  كبرى  عالية  ةمتوسط  ةمنخفض
  %70>  %70-51  %50-31  %30-16  المؤشرات

األطفال دون الخامسة من نقص الوزن لدى  انتشار نسبة
  2      1  العمر

دنى من نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األ
  1      2  السعرات الحرارية

      2  3  وفيات األطفال دون سن الخامسةنسبة 
      3  4   وفيات الرضعنسبة

نسبة األطفال البالغبن من العمر سنة واحدة الملقّحين ضد 
      3    الحصبة

  2      1  نسبة وفيات األمهات
  1  2  2    نسبة استخدام الرفال في معدل انتشار وسائل منع الحمل

      1  1  شار وسائل منع الحملمعدل انت
  6    1  2   نسمة100 000 انتشار السل بين كل نسبة
  1         نسمة100 000 الوفيات بسبب السل بين كل نسبة

نسبة حاالت اإلصابة بالسل التي اكتشفت في إطار نظام 
  1    1  4  العالج لفترة قصيرة الخاضع لإلشراف المباشر
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 عالجها في إطار نسبة حاالت اإلصابة بالسل والنجاح في
        1  نظام العالج لفترة قصيرة الخاضع لإلشراف المباشر
    1      نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة

  
 سجل أعلى " نسمة100 000 انتشار السل بين كلنسبة " المسمى مؤشرالأن يبين الجدول أعاله و  - 54

نسبتها درجة االختالف الكبرى التي تتعدى ، وأن )بلدانتسعة (البلدان ختالف الذي أبلغت عنه مستوى من اال
نسبة حاالت اإلصابة "في مقابل ذلك، فإن في حالة المؤشر المسمى و .  ستة بلدانسجلت في في المائة 70

لم يسجل إال بلد " ة الخاضع لإلشراف المباشرقصيرلفترة عالج الفي إطار نظام بالسل والنجاح في عالجها 
  .لم يسجل أي بلد درجة أعلىوكما ، ) في المائة30 و16بين  (المنخفضةواحد في الدرجة 

   
، طرق الحساب التي تتبعهاأن تراجع لبلدان األعضاء ل إلى نتائج هذا التحليل، ينبغي ونظراً  - 55

ق ألهم من ذلك، على البلدان أن توثوا .  تتفق مع المعايير الموصى بها دولياًلجعلهاومصادرها وتعاريفها، 
، مثل وعلى الوكاالت الدولية خصوصاً . عند االقتضاءبيانات الفوقية لتتمكن من استعراضها وتنقيحها ال

تقليص  أن تعزز قدرات البلدان األعضاء وأن تقدم لها الدعم الفني، بغية ،فمنظمة الصحة العالمية واليونيسي
 .  إلى مستوى مقبولاالختالف

  
   بينهافاالختالتوفر البيانات الفوقية و  -زاي

  
 يالحظ أنو .  بالصحةتتصلألهداف اإلنمائية لأللفية لقدمت ستة بلدان بيانات فوقية عن مؤشرات   - 56

وجود  أول من استجاب لالستبيان، األمر الذي قد يشير إلى  كانتجيداًتوثيقاً قت بياناتها الفوقية البلدان التي وثّ
بلدان أخرى عن صعوبات واجهتها في تجميع اته أبلغت وفي الوقت ذ،  التدبيرن حسللتوثيق والمراجعنظام 

 .البيانات الفوقية
 

شعبة اإلحصاءات في من  من البلدان والمقدمة البيانات الفوقية على المالحظات التالية إبداءويمكن   - 57
 :األمم المتحدة

  
  أنواعاًحدة عموماً، بينما تستخدم وكاالت األمم المت نفسهاالبلدان مصادر البياناتمعظم ستخدم ي  )أ(  

 السجالت اإلدارية، والدراسات االستقصائية من تلك المصادرمختلفة من المصادر بغية إعداد تقديراتها، و
  والتعدادات؛

  
  إلى ضعف اإلبالغ عن بعض المؤشرات؛االختالفيعزو بعض البلدان   )ب(  

  
شية، ولذلك تحتوي على لألسر المعيتُستخلص معظم التقديرات من الدراسات االستقصائية   )ج(  
 ما  كذلك، كثيراً . ثقة يتعين أخذها في االعتبار عند مقارنة القيم في وقت معين أو في بلدان مختلفةفترات

 هاتعلى المستويات واالتجاهذه األخطاء قد تؤثر و ،بالعينات  لهاتتأثر تلك التقديرات بأخطاء ال عالقة
 ؛الحديثة

  
 أيضاً نتجيوقد  .  من السكان قسماًكتابة التقارير/ي نظام جمع البياناتويقع التحيز عندما يستثن  )د(  

 في المبالغةؤدي تو .  كحجم المجموعة المستهدفة، عن وجود قاسم غير دقيقتقدير التغطية تقديراً متحيزاً
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 . تغطيةإلى تضخيم تقدير ال المستوى الحقيقيدون ، في حين يؤدي تقديره تغطيةالفي تقدير القاسم إلى تحيز 
  ؛المستوى الحقيقي دون مقامديرات التقالتغطية واسعة وندما تكون عز ويبرز هذا التحي

  
وقد تقع أخطاء في تقدير القاسم نتيجة إلسقاطات السكان التي ترتكز على التعدادات القديمة، أو   )•(  
  للتحوالت المفاجئة في السكان، مثل النزوح الداخلي؛نتيجة 

  
مثل (الواردة من مصادر مختلفة من االختالفات بين التقديرات إلى الحد األدنى  وبغية التقليل  )و(  

، تُعد بعض وكاالت األمم المتحدة التقديرات باتباع )السجالت اإلدارية، والدراسات االستقصائية والتعدادات
وتحقيق التجانس وقت، مع العدد األخطاء في كل تقدير، وتحقيق التجانس بين االتجاهات رق متنوعة لتقليل ط

  ؛إلى الحد األقصىبين بيانات االتجاهات 
  

على المستوى الوطني   االستقصائية لألسر المعيشيةاتالدراسفي تدرج وال تتوفر أسئلة موحدة   )ز(  
  ؛لتوفير بيانات يمكن مقارنتها دولياً

  
ت بيانات فوقية وفيما يتعلق ببعض المؤشرات، ال تقدم الوكاالت المسؤولة عن توفير المعلوما  )ح(  
  كاملة؛ 

 عدم كفايةالمفهوم والمنهجية، وفي لفجوات في جانب منه إلى انقص البيانات يعزى قد   )ط(  
 إلجراء الدراسات االستقصائية أو جمع البيانات الالزمةالوثائق اإلدارية، وقلة الموارد المالية /السجالت

  تي تجمع البيانات؛ عن ضعف التنسيق بين مختلف الوكاالت البانتظام، فضالً
  

 البيانات دائماًال تعكس التقارير الوطنية التي تصدرها البلدان عن األهداف اإلنمائية لأللفية   )ي(  
؛ دون نشرهاالبيانات إلى جمع وتبويب قاعدة بيانات مركزية، أو عدم وجود وقد ُيعزى ذلك إلى  . المتوفرة

ى اإلطالق إذا وفي بعض الحاالت، ال تُجمع البيانات عل . جمعها وعدم معالجتها؛ أو جمعها وعدم تبويبهاأو 
 .  المؤشر غير هاماعتبرت البلدان أن

  
 خدمها، يمكن أن تستأوالً . مفيدة لسببين رئيسيينبيانات فوقية واضحة وشفافة وإذا رافقت البيانات   - 58

 أكثر شفافية، العالميملية الرصد ، قد تجعل هذه البيانات ع ثانياً .البلدان عندما ال تتوفر إحصاءات رسمية
نتاج بيانات إجمالية إقليمية في إوالمستخدمة المسندة البيانات األساسية ب المستخدمين تزويدوذلك من خالل 

 التشديد على ضرورة توفير البيانات الفوقية، وتقديم شرح واضح للعملية التي فإن من المهملذلك، و . وعالمية
  .حتسبةالم المستخدمة للحصول على البيانات طرق، بما فيها البيانات والتعاريف والةندسالمتؤدي إلى األرقام 

  
  االستنتاجات والتحسينات المقترحة  -رابعاً

  
 بين ختالفات توفر البيانات في اإلطار المنقح والمسائل المتصلة باالبشأنإن المسائل المطروحة   - 59

واللجنة مدعوة إلى البحث في  . لجنة إليها على وجه السرعة الالتفاتالتقديرات الوطنية والدولية تقتضي 
اتجاه  فيالتدابير االستراتيجية الالزم اتخاذها لتعزيز قدرة النظم اإلحصائية الوطنية، بغية تحسين رصد التقدم 

 . األهداف اإلنمائية لأللفية واإلبالغ عنه، ونشر البيانات الفوقية الدقيقة وذات الصلةبلوغ
   

  :قترح إدخال التحسينات التالية على الصعيد الوطنيوُي  - 60
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  : تحسين توفر البيانات، من خالل  )أ(  

 
 وآليات التشاور مع المحتسبةللحصول على البيانات  استعراض المنهجيات المتبعة حالياً  )1(    

  األجهزة اإلحصائية الوطنية؛
  

وشفافية هية لتحسين إنتاج مبادئ توجيوضع أو إصدار كتيبات و/ عمل واتتنظيم ورش  )2(    
المؤشرات والمنهجيات، وإصدار التوجيهات بشأن آليات االستشارة الموصى بها، وذلك 

مع المعايير  على وجه الخصوص متفقة المؤشرات األقل قابلية للتعقبسعياً إلى جعل 
 الدولية؛

  
اإلدارية، وذلك إجراء الدراسات االستقصائية والتعدادات المطلوبة، وتحسين السجالت   )3(    

بيانات المتصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية وغيرها من الدوري للإلنتاج ألغراض ا
 البيانات اإلنمائية والمؤشرات الخاصة بالبلدان؛

  
 والمحافظة عليه على الصعيدين الوطني ودون تطوير وصيانة قاعدة بيانات مركزية  )4(    

ان ويمكن للمستخدمين الحصول د اإلمك حسب الجنس عنالوطني، على أن يكون مصنفاً
 عليه؛

  
  :تحسين النشر، من خالل  )ب(  

  
 عملياتنشر البيانات الفوقية والمؤشرات ذات الصلة، من أجل تحسين الشفافية والجودة و  )1(    

  النشر، تماشيا مع المعايير الدولية؛
  

 والمنطقة  أمكن، حسب العمر، والتحصيل العلمي،حيثماتوفير بيانات مصنفة،   )2(    
، بغية تسليط الضوء على جنسالحضر، ونوع ال/ي، والريفثنالجغرافية، واالنتماء اإل

تمكين لر إجراء المقارنات بين مجموعات السكان يسمما ُي ،األنماط السائدة داخل البلدان
 صانعي السياسات من وضع الخطط وإعداد الميزانيات بكفاءة؛ 

  
تضع في االعتبار ية لأللفية، األهداف اإلنمائعن رير نشر مجموعة جديدة من التقا  )3(    

 وبيانات فوقية ذات ،شاملة تتضمن بيانات مصنفة تغطية الجديد، وتوفراإلطار المنقح 
 . األهدافبلوغ لالتجاهات، وذلك لرصد التقدم المحرز باتجاه  وتحليالً،صلة بها

  
ضطالع بالمبادرات التالية في فترة السنتين وعلى الصعيد اإلقليمي، تقترح األمانة التنفيذية اال  - 61

2010-2011:  
  

 األعمال المتعلقةاستعراض األولويات اإلقليمية وتحديدها، واقتراح السبل اآليلة إلى تحسين   )أ(  
  ، بما في ذلك المؤشرات اإلنمائية؛ هذه األهدافاألهداف اإلنمائية لأللفية وتحليلب
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تعاون الفني وبناء وصيغ للسيما من حيث اقتراح مجاالت  لية، الاقتراح مسارات العمل المستقب  )ب(  
 القدرات اإلحصائية؛

  
في داخل البلدان األعضاء ومع ذلك تيسير التعاون اإلقليمي واألقاليمي وبين بلدان الجنوب و  )ج(  

، أو ت الفنيةكاالشبإقامة البلدان الواقعة في مناطق أخرى، من خالل تعبئة الموارد من خارج الميزانية، أو 
 بناء القدرات اإلحصائية؛لمبادرات إلطالق التوأمة أو المساهمات العينية، وذلك 

  
تطوير وصيانة قاعدة بيانات مركزية إقليمية مستقاة من قاعدات البيانات والمنشورات الوطنية،   )د(  

ت في مجاالت إحصائية بهدف رصد توافر البيانات، وتعقّب التقدم المحرز والتخطيط ألنشطة بناء القدرا
 ؛محددة

  
الطرق التي تجمع بها استعراض ومناقشة اآلليات المتاحة للوكاالت لجمع البيانات من البلدان، و  )•(  

حساب التقديرات اإلقليمية والعالمية لمؤشرات في المستخدمة اإلسناد سالسل البيانات الدولية، وأساليب 
 األهداف اإلنمائية لأللفية؛

  
لتحسين تجميع سالسل البيانات اإلقليمية، من خالل تحسين آليات اإلبالغ من النظم سبل تحديد   )و(  

 اإلحصائية الوطنية إلى الوكاالت الدولية؛
  

تجميع واستعراض البيانات الفوقية الوطنية المنشورة في قاعدات البيانات المركزية الوطنية   )ز(  
 سبل تحسينها؛توصيات بشأن وتقديم ال

  
آليات التشاور مع البلدان األعضاء،  وفي االحتساباض المنهجيات الحالية المتبعة في استعر  )ح(  

وتقديم توصيات بالسبل الالزمة لتحسين المنهجيات والشفافية وآليات التشاور، وذلك داخل البلدان ومع 
  .   الوكاالت الدولية
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  المرفق
  

  مل الغايات والمؤشرات الجديدةإطار متابعة األهداف اإلنمائية لأللفية المنقح والذي يش
  

  ريف إذا أمكن/يجب أن تكون جميع المؤشرات مصنفة حسب الجنس، حضر
  

 فيةلاألهداف اإلنمائية لأل
  ةهدف والغايال

  المحرزرصد التقدملمؤشرات ال )من اإلعالن بشأن األلفية(

 القضاء على الفقر المدقع والجوع  -1الهدف

ن الذين يقل دخلهم اليومي  تخفيض نسبة السكا-أ- 1الغاية 
 إلى 1990عن دوالر واحد إلى النصف، في الفترة من 

2015 

  )أ(سبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحدن  -1-1
 معدل فجوة الفقر  -1-2
  االستهالك الوطنيفيحصة أفقر خمس   -1-3

تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل  -ب-1الغاية 
   فيهم النساء والشبابنع، بمالالئق للجمي

  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل  -1-4

  نسبة العمالة إلى السكان  -1-5

نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر   -1-6
  )عادل القوة الشرائيةت(واحد 

فراد أنسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من   -1-7
  همين في نفقاتها إلى مجموع العاملين المسااألسرة

 تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من -ج-1الغاية 
 2015 إلى 1990الجوع إلى النصف، في الفترة من 

حاالت األطفال الناقصي الوزن دون ل انتشار دمع  -1-8
 الخامسة من العمر

نسبة السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى من   -1-9
 قة الغذائيةاستهالك الطا

  تحقيق تعميم التعليم االبتدائي -2الهدف 
 ضمان تمكن األطفال في كل مكان، الذكور -أ-2الغاية 

لتعليم امرحلة منهم واإلناث على حد سواء، من إتمام 
  2015االبتدائي بحلول عام 

 

 صافي نسبة القيد في مرحلة التعليم االبتدائي  -2-1
ون الدراسة في الصف األول نسبة التالميذ الذين يباشر  -2-2

  خير من التعليم االبتدائيويبلغون الصف األ

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين تتراوح   -2-3
  سنة24 و15أعمارهم بين 

  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -3الهدف 

 إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم -أ- 3الغاية 
دائي والثانوي، وُيفضل أن يكون ذلك بحلول عام االبت

، وإزالته في جميع مراحل التعليم في موعد ال 2005
  2015يتجاوز عام 

 

نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم االبتدائي   -3-1
  والثانوي والعالي

حصة النساء من الوظائف المدفوعة األجر في القطاع   -3-2
  غير الزراعي

  ها النساء في البرلمانات الوطنيةمقاعد التي تشغلنسبة ال  -3-3

  تخفيض معدل وفيات األطفال  -4لهدف ا

 تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن -أ-4الغاية 
 2015 إلى 1990لثين في الفترة من الخامسة بنسبة الث

  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  -4-1

  عمعدل وفيات الرض  -4-2

البالغين من العمر سنة واحدة، الملقحين نسبة األطفال   -4-3
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 فيةلاألهداف اإلنمائية لأل
  ةهدف والغايال

  المحرزرصد التقدملمؤشرات ال )من اإلعالن بشأن األلفية(

 .ضد الحصبة

  تحسين صحة األمهات  -5هدف ال

 تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة -أ-5الغاية 
  2015 إلى 1990باع في الفترة  من أر
 

  نسبة وفيات األمهات  -5-1

نسبة الوالدات التي تجري بإشراف موظفي صحة من   -5-2
 ذوي االختصاص

 تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول -ب-5 الغاية
  2015عام 

  معدل انتشار وسائل منع الحمل  -5-3

  معدل الوالدات لدى المراهقات  -5-4

زيارة واحدة (الحصول على الرعاية الصحية قبل الوالدة   -5-5
  )على األقل وأربع زيارات على األكثر

  الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم األسرة  -5-6

  اإليدز والمالريا وغيرهما من األمراض/مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  -6الهدف 

 وقف انتشار فيروس نقص المناعة -أ-6الغاية 
 اً تقليصه اعتبار وبدء2015اإليدز بحلول عام /البشرية

  من ذلك التاريخ
 

السكان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لدى معدل   -6-1
   عاما24ً إلى 15مرية من في الفئة الع

آخر وصال جنسي شديد التعرض استخدام الرفال في   -6-2
  للخطر

 ، سنة24-15النسبة المئوية للسكان من الفئة العمرية   -6-3
  لفيروس اإليدز الذين تتوفر لديهم معرفة صحية وشاملة

نسبة مواظبة اليتامى على المدارس إلى مواظبة غير   -6-4
  سنة14-10عمرية الميتمين من الفئة ال

 تعميم إتاحة العالج من فيروس نقص -ب-6الغاية 
 لجميع من 2010اإليدز بحلول عام /المناعة البشرية

  يحتاجونه

بلغت إصابتهم بفيروس نقص المناعة سكان الذين النسبة   -6-5
اإليدز مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على /البشرية

  عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية

األمراض  وقف انتشار المالريا وغيرها من - ج-6اية الغ
  2015الرئيسية بحلول عام 

 

  معدالت وقوع المالريا والوفيات بسببها  -6-6

نسبة االطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت   -6-7
  ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات

نسبة االطفال دون سن الخامسة المصابين بحمى   -6-8
  يادوية المناسبة المضادة للمالرويعالجون باأل

  معدالت اإلصابة بالسل وانتشاره والوفيات بسببه  -6-9

نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها وشفاؤها في إطار  -6-10
  نظام العالج لفترة قصيرة الخاضع لإلشراف المباشر

  ضمان توفر أسباب بقاء البيئة  -7الهدف 

ستدامة في السياسات دمج مبادئ التنمية الم -أ- 7الغاية 
  طنية وتقليص هدر الموارد البيئيةوالبرامج الو

 

  نسبة مساحة األراضي المكسوة بالغابات  -7-1

 لكل ثاني أكسيد الكربونغاز انبعاثات نصيب الفرد من   -7-2
  لي اإلجماليحدوالر من الناتج الم
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 فيةلاألهداف اإلنمائية لأل
  ةهدف والغايال

  المحرزرصد التقدملمؤشرات ال )من اإلعالن بشأن األلفية(

  استهالك المواد المستنفدة لألوزون  -7-3

الموجودة ضمن الحدود  السمكية نسبة األرصدة  -7-4
 البيولوجية اآلمنة

 الحد من خسارة التنوع البيولوجي، وتحقيق -ب- 7الغاية
  2010ارة بحلول عام ستخفيض كبير في معدل الخ

  نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة  -7-5
  نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية  -7-6
  نسبة األجناس المهددة باالنقراض  -7-7

تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم  -ج-7اية الغ
 الصحي الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف

  2015إلى النصف بحلول عام 
 

ل باستمرار على السكان الذين يمكنهم الحصونسبة   -7-8
  لمياه الشربمصدر محسن 

  محسنةيستخدمون مرافق صحيةسكان الذين لانسبة   -7-9

 مليون 100حسن ملموس في حياة  تحقيق ت-د-7الغاية 
نسمة على االقل من سكان األحياء الفقيرة بحلول عام 

2020 

 )ب(نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة -7-10

    إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية-8الهدف 

 المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم - أ-8الغاية 
إمكانية التنبؤ به، وعدم باالنفتاح، والتقيد بالقواعد، و

ز ويشمل ذلك التزاماً بالحكم الصالح والتنمية والحد يالتمي
  من الفقر على الصعيدين الوطني والدولي

يتم رصد بعض المؤشرات الواردة في القائمة المبينة فيما يلي 
بطريقة منفصلة في حالة أقل البلدان نمواً وأفريقيا والبلدان غير 

  رية النامية الصغيرةالساحلية والدول الجز

  
 مواجهة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان -ب-8الغاية 
يشمل ذلك نفاذ صادرات أقل البلدان نمواً معفاة من .  نمواً
فات الجمركية، ونظام الحصص؛ وهو برنامج معزز يالتعر

لتخفيف عبء الديون الثنائية الرسمية، وتقديم مساعدة 
  ن الملتزمة بالحد من الفقرإنمائية رسمية أسخى إلى البلدا

  
 التصدي لالحتياجات الخاصة للبلدان غير -ج-8الغاية 

عن طريق (الساحلية والدول الجزرية النامية الصغيرة 
برامج العمل الخاصة بالتنمية المستدامة للدول الجزرية 
النامية الصغيرة ونتيجة الدورة االستثنائية الثانية 

  )والعشرين للجمعية العامة
  
 معالجة مشاكل ديون البلدان النامية معالجة -د-8اية الغ

شاملة باتخاذ تدابير وطنية ودولية لجعل الديون محمولة 
  على المدى البعيد

  المساعدة اإلنمائية الرسمية
  
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية، إجماالً والمقدم منها   -8-1

ألقل البلدان نمواً، كنسبة مئوية إلى إجمالي الدخل 
  لقومي للجهات المانحة للجنة المساعدة اإلنمائيةا

  
نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية المقدمة من   -8-2

الجهات المانحة للجنة المساعدة اإلنمائية إلى الخدمات 
التعليم األساسي، والرعاية الصحية (االجتماعية األساسية 

  )ياألولية، التغذية، والمياه المأمونة، الصرف الصح
  
روطة، المشنسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير   -8-3

التي تقدمها الجهات المانحة للجنة المساعدة 
  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي/اإلنمائية

  
المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها البلدان غير   -8-4

  لياحلية كنسبة إلى دخلها الوطني اإلجمالسا
  
المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول الجزرية   -8-5

  النامية الصغيرة كنسبة إلى دخلها الوطني اإلجمالي
  

  النفاذ إلى السوق  
  
حسب قيمتها (متقدمة نسبة إجمالي واردات البلدان ال  -8-6

قل البلدان أمن البلدان النامية ومن ) سلحةوباستثناء األ
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 فيةلاألهداف اإلنمائية لأل
  ةهدف والغايال

  المحرزرصد التقدملمؤشرات ال )من اإلعالن بشأن األلفية(

  دخالها معفاة من الرسومنمواً، المسموح بإ

ا البلدان همتوسط التعريفات الجمركية التي تفرض  -8-7  
ة وعلى عيالمتقدمة على منتجات البلدان النامية الزرا

  الملبوسات
قدم لبلدان منظمة متقدير إعانات الدعم الزراعي ال  -8-8  

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي كنسبة مئوية من 
  المحليإجمالي ناتجها 

    ا
نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات   -8-9

  التجارية
  

  القدرة على تحمل الدين
  
العدد اإلجمالي للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار  -8-10

بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومرحلة 
  االستيفاء

  
ي إطار مبادرة البلدان تخفيف عبء الديون الملتزم به ف -8-11

  الفقيرة المثقلة بالديون
  
خدمة الدين كنسبة مئوية إلى الصادرات من السلع  -8-12

  والخدمات

ات  التعاون مع شركات المستحضر- •-8الغاية 
ساسية بأسعار ميسورة في الصيدالنية إلتاحة األدوية األ

  ان الناميةدالبل
  

لى األدوية نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول ع -8-13
  األساسية بأسعار ميسورة بصورة مستدامة

 التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد -و-8الغاية 
التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا المعلومات 

  واالتصاالت

 100عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لكل  -8-14
  نسمة

 100 لكل عدد الحواسيب الشخصية المستخدمة محسوبة -8-15
  نسمة

   نسمة100عدد مستخدمي اإلنترنت بالنسبة لكل  -8-16

رئيس دولة وحكومة، في     147  من  بتأييد ،اً بلد 189مستمدة من إعالن األلفية، الذي وقع عليه        وغاياتها  األهداف اإلنمائية لأللفية    : مالحظة

ر القمـة   م في مـؤت   ، ومن اتفاق البلدان األعضاء الحقاً     )htm.e552ares/declaration/millennium/org.un.www://http( ،2000سبتمبر  /أيلول

وهـذه    .)RES/A  ،1/60/RES/A=m?asp.ws/asp/journal/Docs/org.un.www://http/1/60قرار الجمعيـة العامـة       (2005العالمي في عام    
ة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية المـصممة،        شراك إطاراً لل  وهي تمثل  . مترابطة وينبغي النظر إليها ككل ال يتجزأ       والغايات   األهداف

  ". مؤاتية للتنمية والقضاء على الفقر– على الصعيدين الوطني والعالمي على حد سواء –على تهيئة بيئة "كما ورد في اإلعالن، 
  

  .لمراقبة تيارات الفقر الوطنية، ال بد من استخدام مؤشرات تستند إلى خطوط الفقر إذا أمكن  )أ(  
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تُقاس النسبة الفعلية للسكان المقيمين في أحياء فقيرة بشكل غير مباشر، إذ سيمثلها سكان الحضر المقيمـين فـي األسـر                       )ب(  

عدم القـدرة   ) ب (عدم القدرة على استخدام إمدادات مياه شرب محسنة،       ) أ: (المعيشية التي تحمل إحدى هذه الخصائص األربع على االقل        
السكن في بيوت مصنوعة من مواد غير       ) د(،  )ثالثة أشخاص أو أكثر في غرفة واحدة      (االكتظاظ  ) ج(ة محسنة،   على استخدام مرافق صحي   

  .متينة
  


