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 والذي لأللفية، اإلنمائية لألهداف المنقح اإلطار بناء لأللفية اإلنمائية لألهداف  والمنقحةالجديدة والمؤشرات الغايات

 2008 يناير/الثاني كانون 15 من اعتبارا نفاذه بدأ
 :مقدمة

 

 غايات أربع بإدراج المنظمة،  أعمال  عن  لعامة ا الى الجمعية 2006 سبتمبر /أيلول في قدمه الذي تقريره  في المتحدة لألمم  العام األمين أوصى 

 النحو على التقرير  وبحث . بلوغها اتجاه في المحرز  التقدم لقياس المناسبة المؤشرات  عالوة على لأللفية، اإلنمائية األهداف  إطار  في إضافية

 بلوغ اتجاه في التقدم المحرز   لتقييم المؤشرات  أفضل لتوفير  وذلك اإلطار،   يشملها  التي والمؤشرات  المواضيع  بين العام في التوازن   الواجب

 نفاذه بدأ والذي لأللفية، اإلنمائية لألهداف  المنقح  التقرير اإلطار   هذا  مرفق   في يرد . نسبياً موجزة  القائمة بقاء يضمن  بما الجديدة، الغايات

 2008 يناير/الثاني كانون  15 من اعتبارا 
 

 :لأللفية مائيةاإلن لألهداف الجديدة والمؤشرات الغايات
 :كالتالي وهي مؤشرا،11 و جديدة غايات أربع مجموعه ما بإدراج التوصية المتحدة األمم في اإلحصائية اللجنة اعتمدت

 
 :الغايات :المؤشرات

 شخص عامل؛   لكل اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل 

 السكان؛  عدد  إلى العمالة نسبة 

 القوة  تعادل( واحد دوالر  اليومي عن  دخلهم يقل الذين العاملين  السكان  نسبة 

 ؛ )الشرائية

 في المساهمين  األسرة  من أفراد   والعاملين  الخاص لحسابهم العاملين  نسبة 

 .مجموع العاملين   إلى نفقاتها

الكاملة  العمالة تحقيق : 1للهـدف  جديـدة  غايـة 

النساء  فيهم بمن للجميع، الالئق والعمل والمنتجة

 .والشباب

 ) 1(المراهقات  لدى الوالدات معدل 

 ) 2)  (زيارات  وأربع  واحدة األقل زيارة على (تغطية العناية الطبية قبل الوالدة 

 ) 3(األسرة تنظيم الى الحاجةعدم تلبية  

 خدمات إتاحة تعميم :5للهـدف   جديـدة  غايـة 

 2011 عام بحلول الصحة اإلنجابية

 حلمرا  البشرية نقص المناعة بفيروس  إصابتهم بلغت الذين السكان  نسبة 

 ) 4(الرجعية مضادة للفيروسات  عقاقير  على وبإمكانهم الحصول  متقدمة

من  العالج إتاحة تعميم :6للهدف  جديـدة  غايـة 

عام   بحلول اإليدز/البشرية المناعة نقص فيروس

 يحتاجونه من  لجميع2010

 اآلمنة الحدود البيولوجية ضمن الموجودة السمكية األرصدة نسبة 

 المستخدمة لكليةا المائية الموارد نسبة 

 باالنقراض المهددة األنواع نسبة 

 من ملموس بقدر الحد :7للهدف  جديـدة  غايـة 

 2010 عام بحلول البيولوجي التنوع معدل فقدان

  
 :مالحظات

هات في فئة   نسبة األم " عن  عوضا" 19-15العمر   فئة في الخصوبة  معدل  "ل سهلة كتسمية ، "المراهقات  لدى الوالدات  معدل " تسمية اختيار  تم )1(

 .بالمؤشر الصلة ذات أكثر بيانات  لتوفر وذلك" 19-15العمر 

 بالنظام  اتصال  المرأة على   كانت إذا  ما ويقيس ، "األقل على واحدة  زيارة  " هو األول  العنصر :عنصرين  من الوالدة  قبل الصحية الرعاية  تتكون   )2(

 منظمة  معايير  مع  ، ويتفق"األقل على زيارات أربع" هو الثاني  والعنصر ؛)االتجاهات   عن بيانات   مع ( أكبر بيانات  قاعدة يوفر قد كما  الصحي،

 .الوالدة  قبل المناسبة الصحية  بالرعاية  يتعلق  فيما  العالمية  الصحة

 ويمكن .الديمغرافية والصحية   االستقصاءات في المستخدم  القياسي التعريف على "األسرة تنظيم  مجال في الملباة  غير الحاجة " مؤشر يرتكز  )3(

 .وغيرها  والصحية الديمغرافية  االستقصاءات من مماثلة  بيانات  على الحصول

/البشرية المناعة  بنقص  المصابين  باألشخاص هؤالء ويعرف  .إليها  بحاجة  هم لمن الرجعية  للفيروسات  المضادة العقاقير توفر المؤشر يشمل )4(

 الج الع على يحصلوا لم إذا سنتين غضون في الحياة  سيفارقون والذين  اإليدز 
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 لأللفية اإلنمائية لألهداف المنقَّحة والمؤشرات الغايات 

 خالل ُعقدت والتي لأللفية اإلنمائية بمؤشرات األهداف  المعني الوكاالت  بين المشترك  الخبراء فريق  اجتماعات  في شاركت  التي الوكاالت أدخلت

 عناوين صياغة إعادة ضرورة  إلى خصوصا  التعديالت ههذ وأشارت  .الموجودة المؤشرات  على التعديالت بعض  ،2007،  2006العامين 

 ال التي البيانات سلسلة استبدال أو لحذف  وكذلك البيانات، لسلسلة المحدد المحتوى إظهار  على  الوضوح وحرصا   من للمزيد  توخيا ، المؤشرات

 على أيضا المنقح  اإلطار  ويحتوي5 الهدف   إطار   في لياًحا الواردة المؤشرات  على تغييرات أية ُتدخل ولم  .كافية تغطية توفر  بيانات تستند إلى

 التغييرات وترد ."المستطاع قدر الحضر /والريف  الجنس  حسب المؤشرات مصنفة   جميع  تكون  أن يجب" :الرئيسي العنوان تحت ترد مالحظة 

 .وبالتفصيل أدناه المعتمدة

 مقترحات  تقديم على  الدولي البنك ووافق  . "الوطني االستهالك  في السكان  من خمس  أفقر حصة" وهو  ،1 للهدف   3 المؤشر   قط  يحسب ولم 

 .االستقصاءات من والمستمدة  اإلقليمي الدخل توزيع تقديرات استنادا إلى وذلك والعالمية، اإلقليمية االتجاهات تقييم سبل حول ملموسة 
 
" كالتالي، فأصبح  ،"الخامس  الصف  األول ويبلغون الصف  في الدراسة يباشرون  الذين التالميذ نسبة" ، 2 للهدف  7 المؤشر  صياغة وأعيدت 

 الصف  إلى الحالية اإلشارة  ألن وذلك ، "االبتدائي التعليم من  األخير ويبلغون الصف   األول الصف  في الدراسة يباشرون   الذين التالميذ نسبة

 مؤشرات األهداف   بيانات قاعدة في أساسية  بيانات لةكسلس االبتدائي التعليم إتمام نسبة عرض  وسيستمر  .جميع البلدان على تنطبق ال الخامس 

 .لأللفية اإلنمائية األهداف  لمؤشرات  القائمة الرسمية  من ُحذفت 7 للمؤشر   كبديل النسبة هذه  إلى تشير  التي الحاشية أن  غير  .لأللفية اإلنمائية
 
 اإللمام معدل" صياغته كالتالي،  كما أصبحت 2 لهدف ل 2 رقمه  أصبح  الذي ، 8 بالمؤشر   بالفعل مشمول  ألنه 3 للهدف  10 المؤشر  وُحذف  

 .االجتماعي النوع لبعد إبرازا  وذلك  ،" سنة24 و15بين أعمارهم   تتراوح  الذين والذكور  اإلناث لدى والكتابة بالقراءة
 
 و 15 بين أعمارهن   اوح تتر الالئي لدى الحوامل  البشرية المناعة نقص  فيروس  انتشار"،   4للهدف  18 المؤشر  من  "الحوامل " كلمة وحذفت 

 24 إلى 15 من  العمرية  الفئة في السكان  لدى البشرية المناعة نقص انتشار فيروس   معدل" كالتالي،  المؤشر  هذا  صيغة وأصبحت .""عاماً 24

مع  تماشيا أكثر  الصيغة هذه أن  إلى اإليدز/البشرية  المناعة نقص بفيروس   المعني المشترك  المتحدة برنامج األمم  أشار  أن بعد وذلك ،"سنة

 .للرصد حاليا المستخدمة البيانات سلسلة
 
 . 5الهدف  إطار  في اآلن يرد وهو  ،3 إلى "منع الحمل وسائل  انتشار معدل" سابقًا،  ) ج (19المؤشر   رقم  تغير كما  

 
 األهداف  بيانات قاعدة في وداموج سيبقى لكنه اإلطار،   من  ،"الحمل منع  وسائل معدل انتشار  في الرفال  استخدام نسبة" ، 19 المؤشر  ُحذف  

" ، )ب (19، و"للخطر  التعرض شديد جنسي وصال  آخر  في الرفال  استخدام" )  الف (19سابقًا،  الفرعيان   وأما المؤشران  .لأللفية اإلنمائية

 المؤشرين  خانة إلى نقال فقد ، "اإليدز لفيروس  وشاملة صحيحة معرفة  لديهم تتوفر   سنة الذين  24-15النسبة المئوية للسكان من الفئة العمرية    

المئوية  النسبة" كلمة تحولت ، )باء( 19 الفرعي  بالمؤشر  يتعلق وفيما .  سابقًا 19للمؤشر  مكملين  اآلن بعد ُيعتبرا ولن التوالي، على 6.3 و 6.2

بين     أعمارهم   تتراوح  الذين ن السكا نسبة" كالتالي، المؤشر  هذا  صيغة أصبحت وعليه، . األخرى  صيغة المؤشرات  مع تماشيا ،"نسبة" إلى "

 أنها إلى نظرا  اآلن،  بعد حاشية مفصلة  المؤشر  هذا يتضمن ولن ."اإليدز  لفيروس   وشاملة  صحيحة لديهم معرفة تتوفر والذين سنة 24 و  15

 .الفوقية في البيانات سترد 
 

 :6إطار الهدف  في اردةوالو سابقًا 24 و 23 و 22 و 21 المؤشرات على ُأدخلت التي التغييرات يلي فيما وترد
 
 المرتبطة  والوفيات اإلصابة معدالت" إلى "والوفيات بسببه المالريا  انتشار معدالت" من  تسميته وتغيرت ،6 رقمه    أصبح :سابقاً 21 المؤشر  

 .المرض  شدة دلرص أفضل قياسا تشكالن  كما  عنها،  المبلغ المعلومات  إلى أكبر   بدقة"اإلصابة معدالت" كلمتا تشير إذ ،"بالمالريا 

 لخطر  المعرضة  سكان المناطق   نسبة" من  وتغيرت تسميته. 8والمؤشر    7 المؤشر  هما  منفصلين مؤشرين  من يتكون أصبح : سابقاً 22 المؤشر  

  معالجة ناموسيات تحت ينامون  الذين سن الخامسة   دون األطفال نسبة" إلى "وعالجها  المالريا  للوقاية من  ناجعة تدابير يتخذون  الذين المالريا، 
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 ) "للمالريا  المضادة المناسبة باألدوية بحمى ويعالجون  الخامسة المصابين  سن  دون  األطفال  نسبة"و  )7 المؤشر  () "الحشرات  بمبيدات

 .للرصد  المستخدمة الفعلية إلى التدابير هو اإلشارة  التغيير هذا  من  والقصد )8 المؤشر  (
 

" اسمه وصار   ،9 تنقيحه  بعد رقمه  " بالسل"اإلصابة" أيضا يشمل اآلن أصبح "بسببه توالوفيا السل انتشار  معدالت :سابقًا  23 المؤشر  

 .المرض  انتشار  تطور  عن  أوضح صورة التسمية هذه  وستعطي ."بسببه والوفيات وانتشاره بالسل اإلصابة معدالت
 

 تحت قصيرة لفترة العالج نظام إطار  في  وشفاؤها  اكتشافها تم التي السل حاالت نسبة" من  فتغيرت تسميته، تبسيط جرى  : سابقاً 24 المؤشر  

 لفترة قصيرة  العالج  نظام  إطار  في اكتشافها وشفاؤها    تم التي السل حاالت نسبة" إلى ،)دولياً الموصى بها  السل مكافحة إستراتيجية ("المراقبة

 ". المباشر لإلشراف  الخاضع 
 
 :كالتالي فهي ،7على الهدف  طرأت التي التغييرات أما

 نسبة"  إلى  "مساحات األراضي  إلى مجموع البيولوجي التنوع على للمحافظة  المحمية المناطق  نسبة" من اسمه  تغير :سابقاً 26 ؤشر الم 

 المتحدة  األمم لبرنامج  التابع الطبيعة حفظ  لرصد  العالمي المركز   ويسعى . 6 ُيعرف بالمؤشر   أصبح كما ،"المحمية والبحرية البرية المناطق 

   عام جولة قبل المنفصلتين السلسلتين بيانات  تتوفر أن  وُيفترض  .والبحرية البرية المناطق  لبيانات منفصلتين سلسلتين  عرض  للبيئة إلى

2008. 
 

اإلجمالي    المحلي  الناتج من  واحد دوالر مقابل ) النفط من  كلغ  1 الوحدة تعادل(المستخدمة  الطاقة وحدات" التسمية  ُحذفت :سابقاً 27 المؤشر  

 .اإلطار  من )"الشرائية القوة لتعاد(
 

 لنفاد المسببة مركبات الكلوروفلوروكربون     واستهالك  الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات من  الفرد نصيب" المسمى  المؤشر  هذا : سابقاًُ 28 المؤشر  

 ثاني أكسيد انبعاثات: "كالتالي صياغته وأعيدت ، 3 و 2رقمهما  منفصلين،  مؤشرين   إلى قسم ) لألوزون باألطنان   المستنفدة المنتجات( األوزون 

 المستنفدة المواد استهالك "و ، )2المؤشر   )" (القوة الشرائية تعادل (المحلي اإلجمالي   الناتج من  دوالر  ولكل الواحد وللفرد  اجماال الكربون 

 .لمتريةا باألطنان  األوزون  لنفاد المسببة الكلوروفلوروكربون    مركبات  يحسب استهالك  وسوف ).   3المؤشر   ( "لألوزون  
 

 من  أيا يقيس ال أنه إذ اُعتبر ، 7 الهدف  من  "الوقود الصلبة أنواع يستخدمون الذين السكان  نسبة" المسمى  المؤشر  هذا ُحذف  :سابقاً 29 المؤشر  

 .الهدف هذا غايات  تحددها التي األبعاد
 
 نسبة" اسمه أصبح " والريف الحضر  في محسن للماء،  مصدر على باستمرار  الحصول يمكنهم  الذين السكان  نسبة" المسمى  : سابقاً 30 المؤشر  

 .ُيقاس  ما  إلى أكبر  بدقة لإلشارة  وذلك ، 18ورقمه  ،"للماءمحسن    مصدر  على يمكنهم الحصول باطراد  الذين السكان 
 

 لسكان ل ويةالنسبة المئ" إلى "محسن   بصرف صحي  االنتفاع يمكنهم  الذين والريف  الحضر  سكان  نسبة" من  اسمه غير  : سابقاً 31 المؤشر  

 .9رقمه   وأصبح  ،"القادرين على الوصول الى المرافق الصحية السليمة   
 

 الحضر  سكان  نسبة"الى  )" ايجاراً  أو ملكًا (آمنة   حيازة على الحصول يمكنها التي المعيشية األسر  نسبة" من اسمه غير :  سابقا 32 المؤشر  

النسبة  أن  إلى لإلشارة  ذيل بحاشية هذا المؤشر  أن غير  .10رقمه   أصبح كما ،فعالً  ما ُيقاس  إلى لإلشارة وذلك ،"فقيرة أحياء في المقيمين

 تتسم مساكن   في تقيم التي الحضر   سكان  من  األسر المعيشية  أي بنسبة مباشر،  غير  بشكل ُتقاس فقيرة أحياء في المقيمين  للسكان  حاليا الفعلية

  :األربع التالية  الخصائص بإحدى األقل على

 المحسنة الشرب مياه من داتإمدا توفر عدم  .أ

 صحية محسنة بمرافق االرتباط عدم  .ب

 )الواحدة الغرفة في أكثر أو أشخاص ثالثة(واالكتظاظ    .ت

 .غير متينة بمواد والبناء   .ث
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  المثقلة الفقيرة البلدان مبادرة إطار  به في الملَتزم الديون عبء تخفيف " من  تسميته وتغيرت  11 إلى رقمه تغير ، 8 للهدف    سابقاً 43 المؤشر 

 األطراف   والمبادرة  المتعددة  بالديون المثقلة الفقيرة بالبلدان المبادرة المتعلقة  إطار  في بتخفيفه الُتزم الذي الديون  عبء  مقدار " إلى "بالديون

 ."الدين عبء لتخفيف

 الخطوط  "هو    األول منفصلين،  مؤشرين  نسمة إلى 100لكل  الجوال  والهاتف الثابت الهاتف  خطوط  عدد" المسمى سابقًا 47 المؤشر  ُقسم

 البيانات سلسلة وُستحذف  ). 15ورقمه (نسمة 100 لكل  الخلوي الهاتف شبكات في المشتركون  " والثاني )14ورقمه (نسمة  100 لكل الهاتفية

 الشخصية الحواسيب عدد" المسمى   سابقاً 48 المؤشر   من  لأللفية بيانات األهداف اإلنمائية قاعدة  في والواردة  الشخصية بالحواسيب المتصلة

 اإلنترنت مستخدمو " المؤشر  هذا  اسم ويصبح ، "السكان  من  100 إلى بالنسبة اإلنترنتمستخدمي  وعدد   نسمة 100لكل  محسوبة  المستخدمة

 ).16ورقمه   ("نسمة 100 لكل
 


