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 الجديدة والمؤشرات الغايات يشمل والذي المنقح لأللفية اإلنمائية األهداف متابعة إطار

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

 2008 كانون ثاني 15سارية اعتباراً من تاريخ 
 

 لأللفية اإلنمائية األهداف

 الهدف والغاية المحرز التقدم لرصد المؤشرات

)من اإلعالن بشان األلفية(  

 والجوع  المدقع الفقر على القضاء: 1الهدف 

 )أ(واحد  دوالر عن اليومي دخلهم يقل الذين السكان نسبة  1.1

 الفقر فجوة  نسبة 2.1

 الوطني االستهالك في خمس أفقر حصة  3.1

 اليومي عن دخلهم يقل الذين السكان نسبة تخفيض : أ.1الغاية 

 2015إلى  1990 من الفترة في النصف، إلى واحد دوالر

 عامل شخص لكل اإلجمالي المحلي الناتج نمو  معدل4.1

 السكان إلى العمالة نسبة  5.1

 )الشرائية القوة تعادل( دوالر واحد عن اليومي دخلهم يقل الذين العاملين السكان نسبة  6.1

 إلى نفقاتها في المساهمين ةأفراد األسر من والعاملين الخاص لحسابهم العاملين نسبة 7.1

 العاملين مجموع

 للجميع، والعمل الالئق والمنتجة الكاملة العمالة تحقيق :ب.1الغاية 

 والشباب النساء فيهم بمن

 العمر من دون الخامسة الوزن ناقصي األطفال حاالت انتشار معدل 8.1

 الغذائية طاقةال من استهالك األدنى الحد على يحصلون ال الذين السكان  نسبة9.1

 إلى من الجوع يعانون الذين السكان نسبة تخفيض: ج .1الغاية 

 2015 إلى 1990 من الفترة في النصف،

 االبتدائي   التعليم  تعميم  تحقيق  :2 الهدف

 االبتدائي التعليم مرحلة في القيد نسبة صافي 1.2

 التعليم من األخير لصفا األول ويبلغون الصف في الدراسة يباشرون الذين التالميذ  نسبة2.2

 االبتدائي

  سنة 24و 15 بين تتراوح أعمارهم الذين السكان لدى والكتابة بالقراءة اإللمام  معدل3.2

 الذكور منهم مكان، كل في األطفال تمكن ضمان : أ.2 الغاية

 عام بحلول التعليم االبتدائي مرحلة إتمام من سواء، حد على واإلناث
2015 

 المرأة  وتمكين  الجنسين بين لمساواةا تعزيز  :3 الهدف

 والعالي االبتدائي والثانوي التعليم مراحل في البنين إلى البنات نسبة 1.3

 الزراعي القطاع غير في األجر المدفوعة الوظائف من النساء حصة 2.3

 الوطنية البرلمانات في النساء تشغلها التي المقاعد  نسبة3.3

 والثانوي، التعليم االبتدائي في الجنسين بين التفاوت إزالة :أ.3الغاية

 مراحل جميع في وإزالته ، 2005عام  بحلول ذلك يكون أن ويفضل

 2015 عام ال يتجاوز موعد في التعليم

 األطفال  وفيات  معدل  تخفيض  :4 الهدف

 الخامسة سن دون األطفال وفيات معدل 1.4

 )دون السنة األولى من العمر (الرضع وفيات معدل 2.4

 .الحصبة الملقحين ضد ،الذين بلغوا سنة واحدة من العمر األطفال  نسبة3.4

 بنسبة سن الخامسة دون األطفال وفيات معدل خفيضت: أ.4  الغاية

 2015 إلى 1990 من الفترة في الثلثين

 األمهات   صحة تحسين :5 الهدف

 األمهات وفيات نسبة 1.5

 االختصاص من ذوي ةصح موظفي بإشراف تجري التي الوالدات نسبة 2.5

 في ثالثة أرباع بنسبة األمهات وفيات معدل تخفيض : أ.5 الغاية

 2015 إلى 1990 من الفترة

 الحمل منع وسائل انتشار  معدل3.5

 المراهقات لدى الوالدات  معدل4.5

 )زيارات واحدة وأربع األقل زيارة على( الوالدة قبل تغطية العناية الطبية  5.5

 األسرة تنظيم الى لحاجةاعدم تلبية  6.5

 بحلول عام اإلنجابية الصحة خدمات إتاحة تعميم: ب.5 الغاية
2015 
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 لأللفية اإلنمائية األهداف

 الهدف والغاية المحرز التقدم لرصد المؤشرات

)من اإلعالن بشان األلفية(  

 مراضاأل من وغيرهما  والمالريا  اإليدز /البشرية  المناعة  نقص فيروس مكافحة :6الهدف 

 الى 15 من العمرية الفئة السكان في لدى البشرية المناعة نقص فيروس انتشار معدل 1.6

 . سنة24

 التعرض للخطر شديد جنسي وصال آخر في الرفال  استخدام2.6

 صحية معرفة لديهم تتوفر  سنة الذين24-15العمرية  الفئة من للسكان المئوية  النسبة3.6

 اإليدز لفيروس وشاملة

10غير الميتمين من الفئة العمرية  مواظبة إلى المدارس على اليتامى مواظبة سبة ن4.6

  سنة14-

 بحلول اإليدز/المناعة البشرية نقص فيروس انتشار وقف :أ.6 الغاية

 التاريخ ذلك اعتباراً من تقليصه وبدء 2015 عام

 مراحل دزاإلي/المناعة البشرية نقص بفيروس إصابتهم بلغت الذين السكان  نسبة5.6

 الرجعية للفيروسات مضادة على عقاقير الحصول وبإمكانهم متقدمة

/البشرية نقص المناعة فيروس من العالج إتاحة تعميم: ب.6الغاية 

 من يحتاجونه لجميع 2010 عام بحلول اإليدز

 بسببها والوفيات المالريا وقوع معدالت  6.6

 بمبيدات معالجة تحت ناموسيات ينامون الذين الخامسة سن دون األطفال نسبة 7.6

 الحشرات

 المضادة المناسبة باألدوية بحمى ويعالجون المصابين الخامسة سن دون األطفال نسبة 8.6

 للمالريا

 بسببه والوفيات وانتشاره بالسل اإلصابة معدالت 9.6

 قصيرة لفترة العالج إطار نظام في وشفاؤها اكتشافها تم التي السل حاالت نسبة 10.6

 المباشر لإلشراف اضعالخ

 األمراض الرئيسية من وغيرها المالريا انتشار قفو: ج .6 الغاية

 2015 عام بحلول

 البيئة  بقاء  أسباب توفر ضمان: 7الهدف 

 بالغابات المكسوة األراضي مساحة نسبة 1.7

 المحلي الناتج من لكل دوالر الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات من الفرد  نصيب2.7

 الياإلجم

 لألوزون المستنفدة المواد  استهالك3.7

 اآلمنة الحدود البيولوجية ضمن الموجودة السمكية األرصدة نسبة  4.7

 المستخدمة الكلية المائية الموارد  نسبة5.7

 المحمية والبحرية البرية المناطق نسبة  6.7

 باالنقراض المهددة األجناس  نسبة7.7

 السياسات والبرامج في لمستدامةا التنمية مبادئ دمج : أ.7الغاية 

 البيئية الموارد هدر وتقليص الوطنية
 
 

 وتحقيق تخفيض البيولوجي، التنوع خسارة من الحد: ب.7الغاية 

 2010  عام بحلول الخسارة معدل في كبير

  للماءمحسن على مصدر باطراد الحصول يمكنهم الذين السكان  نسبة8.7

 رين على الوصول الى المرافق الصحية السليمةللسكان القاد النسبة المئوية 9.7

 على يمكنهم الحصول ال الذين األشخاص نسبة تخفيض: ج .7الغاية 

 عام بحلول النصف الصحي إلى والصرف المأمونة الشرب مياه
2015 

 على نسمةمليون  100 حياة  في ملموس تحسن تحقيق: د.7الغاية  )ب(فقيرة  أحياء في المقيمين الحضر سكان نسبة 10.7

 2020عام   بحلول الفقيرة األحياء سكان من األقل
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 لأللفية اإلنمائية األهداف

 الهدف والغاية المحرز التقدم لرصد المؤشرات

)من اإلعالن بشان األلفية(  

 التنمية  أجل من عالمية  شراكة إقامة: 8  الهدف

 البلدان أقل حالة في منفصلة طريقةيلي ب فيما المبينة القائمة في الواردة المؤشرات بعض رصد يتم

 الصغيرة النامية الجزرية والدول غير الساحلية والبلدان وأفريقيا نموا

 الرسمية اإلنمائية المساعدة

 إلى مئوية كنسبة نموا، البلدان منها ألقل والمقدم إجماال الرسمية، اإلنمائية المساعدة  صافي1.8

 اإلنمائية المساعدة للجنة المانحة للجهات الدخل القومي إجمالي

 اإلنمائية المساعدة للجنة المانحة من الجهات المقدمة الثنائية الرسمية اإلنمائية المساعدة  نسبة2.8

 التغذية، الصحية األولية، والرعاية األساسي، التعليم(األساسية  الخدمات االجتماعية إلى

 )الصحية الصرف المأمونة، والمياه

 للجنة المانحة الجهات تقدمها المشروطة، التي غير الثنائية الرسمية إلنمائيةا المساعدة  نسبة3.8

 االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة/المساعدة اإلنمائية

 الوطني دخلها إلى كنسبة غير الساحلية البلدان تتلقاها التي الرسمية اإلنمائية  المساعدة4.8

 اإلجمالي

 دخلها إلى كنسبة الصغيرة الجزرية النامية الدول تتلقاها التي الرسمية اإلنمائية  المساعدة5.8

 اإلجمالي  الوطني

 السوق إلى النفاذ

 ومن النامية البلدان من (األسلحة قيمتها وباستثناء حسب) المتقدمة البلدان واردات إجمالي نسبة 6.8

 الرسوم من معفاة بإدخالها المسموح البلدان نموا، أقل

 النامية البلدان منتجات على البلدان المتقدمة تفرضها التي الجمركية التعريفات متوسط 7.8

 وعلى الملبوسات الزراعية

 االقتصادي الميدان في والتنمية منظمة التعاون لبلدان المقدم الزراعي الدعم إعانات  تقدير8.8

 المحلي ناتجها من إجمالي مئوية كنسبة

 الدين تحمل على القدرات التجارية القدرة لبناء المقدمة رسميةال اإلنمائية المساعدة نسبة  9.8

 المثقلة الفقيرة البلدان مبادرة قرار بشأن اتخاذ مرحلة بلغت التي للبلدان اإلجمالي العدد 10.8

 ومرحلة االستيفاء بالديون

 بالديون المثقلة البلدان الفقيرة مبادرة إطار في به الملتزم الديون عبء  تخفيف11.8

 السلع والخدمات من الصادرات إلى مئوية كنسبة الدين خدمة 12.8

 يتسم باالنفتاح، ومالي تجاري نظام إقامة في المضي: أ.8الغاية 

 وعدم التمييز به، التنبؤ وإمكانية بالقواعد، والتقيد
 

 على الفقر والحد من والتنمية الصالح بالحكم التزاما ذلك يشمل

 .والدولي الوطني الصعيدين
 

 .البلدان نموا ألقل الخاصة االحتياجات مواجهة: ب.8الغاية 
 

 من التعريفات معفاة نموا البلدان أقل صادرات نفاذ ذلك يشمل 

 عبء معزز لتخفيف برنامج وهو الحصص؛ ونظام الجمركية،

 إلى أسخى رسمية مساعدة إنمائية وتقديم الرسمية، الثنائية الديون

 لفقرا من بالحد الملتزمة البلدان
 
 

 غير الساحلية للبلدان الخاصة لالحتياجات التصدي: ج .8الغاية 

 الخاصة العمل طريق برامج عن ( الصغيرة النامية الجزرية والدول

 الدورة ونتيجة الصغيرة الجزرية النامية للدول المستدامة بالتنمية

 )العامة للجمعية الثانية والعشرين االستثنائية
 
 
 

 باتخاذ  معالجة شاملة النامية البلدان ديون مشاكل معالجة: د.8  الغاية

 البعيد المدى محمولة على الديون لجعل ودولية وطنية تدابير

 إلتاحة المستحضرات الصيدالنية شركات مع  التعاون:ـه.8الغاية  مستدامة بصورة ميسورة بأسعار األدوية األساسية على الحصول يمكنهم الذين السكان  نسبة13.8

 النامية في البلدان ميسورة بأسعار األساسية ةاألدوي

 نسمة100 لكل الثابت الهاتف خطوط  عدد14.8

 نسمة100 لكل الجوال الهاتف خطوط  عدد15.8

 نسمة 100 لكل بالنسبة اإلنترنت مستخدمي عدد 16.8

 فوائد التكنولوجيات إلتاحة الخاص القطاع مع التعاون :و.8الغاية 

 المعلومات واالتصاالت اتكنولوجي وخاصة الجديدة

 2000  سبتمبر/أيلول في وحكومة، دولة رئيس 147 من بتأييد ًا، بلد 189 عليه وقع الذي األلفية، إعالن من مستمدة وغاياتها لأللفية اإلنمائية األهداف :مالحظة

،(http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm) ،  قرار الجمعية العامة  (2005 العالمي في عام القمة تمـر مؤ فـي  حقـاً ال األعـضاء  الـبلدان  اتفـاق  ومـن

.(http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1, A/RES/30/1 ا تمثل وهي .يتجزأ ال ككل إليها النظر وينبغي مترابطة والغايات األهداف وهذهشراكةلل إطار 

 ."الفقر على والقضاء للتنمية مؤاتية – سواء حد على والعالمي الوطني الصعيدين على – بيئة تهيئة على" اإلعالن، في ورد كما المصممة، ةالنامي والبلدان المتقدمة البلدان بين

 .أمكن إذا الفقر خطوط إلى تستند مؤشرات استخدام من بد ال الوطنية، الفقر تيارات لمراقبة  )أ(

 األربع الخصائص هذه إحدى تحمل التي األسر المعيشية في المقيمين الحضر سكان سيمثلها إذ مباشر، غير بشكل فقيرة أحياء في المقيمين للسكان الفعلية النسبة تقاس  )ب(

 أكثر أو أشخاص ثالثة ( االكتظاظ )ج( محسنة، صحية مرافق استخدام القدرة على عدم )ب(محسنة،  شرب مياه إمدادات استخدام على القدرة عدم )أ( : األقل على

 .غير متينة مواد من مصنوعة بيوت في السكن) د(، )واحدة غرفة في


