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 قياس وتعزيز التقدم واالزدهار المجتمعات العربية

 نحو تكامل المنطقة العربية ضمن المبادرة الدولية لقياس التقدم في المجتمعات 
 

 

 ملخص تنفيذي. ١

يعرف التقدم بمفهومه الواسع على أنه التطور والتحسن في الحياة، ويمكن قياس التقدم باالعتماد على ثالثة مجاالت 

فالتقدم يعني التطور في المجال التنموي وفي .  تطور االقتصادي والرفاهية المجتمعية واالزدهار البيئيرئيسية هي ال

تهدف مقاييس التقدم إلى إيجاد وتحفيز الحوار الوطني بشأن .  الجوانب المعرفية وفي الفنون وغير ذلك من المجاالت

ويالحظ أن األطر الحالية والسابقة لقياس التنمية .  ةتقدم األمة، ال من أجل استخدامه في دعم السياسات الحكومي

 وأهداف التنمية (CCA) والتقييم القطري المشترك (UNDAF)ومراقبتها، مثل إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

فل خاصة أنها تأتي من األعلى إلى األس( تعاني من مشكلتين رئيسيتين هما منهجية تطوير اإلطار (MDGs)األلفية 

Top-Down (لذلك من الضروري أن يتم أخذ هاتين المشكلتين بعين االعتبار .  وتعريف المؤشرات المستخدمة فيها

 . عند النظر في تطوير أي مبادرة بشأن قياس التقدم في المجتمعات

 

ة لقياس التقدم في يعتبر البعد اإلقليمي أحد المدخالت األساسية الواجب أخذها بعين االعتبار عند تطوير منهجية بديل

المجتمعات، ومن الضروري أن تستند هذه المنهجية في بناء المؤشرات وأطر القياس من األسفل على األعلى 

(Button-up) ويتطلب ذلك تصنيفا  جيدا  للمناطق  أو األقاليم بحيث تتسم بتجانس أكبر من الناحية البنيوية للمجتمع ،

فإن عناك وجاهة في اعتبار المنطقة العربية كمنطقة واحدة ال سيما وأنها متجانسة لذلك .  والقيم العليا وطريقة العيش

 العربية ومنطقة الشرق األوسط ةونظرا لكون المنطق.  إلى حد كبير من حيث التاريخ واللغة والدين والتكوين الثقافي

، بدال  من اعتبار منطقة الشرق مناطق متغايرة الخواص فمن األفضل اعتبار المنطقة العربية كمنطقة تطوير واحدة

 .  كمنطقة واحدة(MENA)األوسط وشمال أفريقيا 

 

هناك خمسة قضايا جوهرية تعتبر ذات أولوية بالنسبة للمنطقة العربية وهي الوضع السياسي، واالختالف االقتصادي 

وتعتبر المؤشرات ذات .  اذج الحكمالكبير بين الدول، والتنوع االجتماعي، والبيئة والمصادر الطبيعية، الديمقراطية ونم

 لقياس التقدم (one-dimensional) أكثر مالءمة من تلك األحادية البعد (multidimensional)األبعاد المتعددة 

 . وإجراء مقارنات بين دول تمر في مراحل تنمية مختلفة

 

ع بحثي بدال  من مجرد اعتباره يجب النظر إلى أي مشروع جمع بيانات تتعلق بقياس التقدم في المجتمعات كمشرو

نشاطا  لجمع البيانات، إذ أننا بحاجة لجمع البيانات وبحاجة أيضا  إلى معلومات حول االختالفات اإلقليمية وطرق القياس 

إن هذا األمر يتطلب مشاركة .  األكثر مالءمة لكل منطقة، باإلضافة إلى هواجس وفهم كل منطقة لموضوع التقدم

براء المنطقة على المستوى الفردي والمؤسسي، وأن تشمل مشاركتهم جميع مراحل العمل بما في واسعة من جانب خ

وتعتبر مشاركة الخبراء العرب أمرا  هاما  .  ذلك التخطيط والتصميم والتنفيذ والتحليل وحشد الدعم لهذه المبادرة

في المنطقة، والتعاون الوثيق مع  ء الوطنيةباإلضافة إلى المشاركة المؤسساتية، وهذا يتطلب العمل مع أجهزة اإلحصا
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والمعهد " اإلسكوا"منظمات وهيئات إقليمية مثل جامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 . العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وغيرهم

 

عة الحد األدنى من المؤشرات يعتبر من إن تطوير أساليب قياس التقدم في الدول العربية بما في ذلك تطوير مجمو

أولويات المنطقة العربية، إذ يجب مراعاة خصائص المنطقة والظروف المحلية للدول العربية عند وضع مجموعة الحد 

األدنى من المؤشرات، باإلضافة إلى وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة صناع القرار والمجتمع المدني ووسائل 

 . حصائياإلعالم في العمل اإل

أما بالنسبة لمجاالت العمل، فهي تشمل التدريب ووضع قائمة بالمؤشرات باستخدام منهجية التطوير المبنية على التطور 

كما يشتمل أيضا  على عمل .  من األسفل إلى األعلى، والقيام بإنشاء نظام معلوماتي لمراقبة التقدم في المنطقة العربية

كما ينبغي .  (ADP)األهداف الوطنية،  وتقييم مدى توفر البيانات وجودة المسوح دراسة من أجل تحديد الفجوات، و

 .عدم تجاهل مسألة إدارة البيانات وتحليل اإلحصاءات لقياس ومراقبة التقدم على المستوى الوطني

عـام والقطـاع    عـام والقطـاع    على صعيد العمل اإلحصائي مستقبال، يتوجب اإلشارة إلى أهمية أن يكون  تعاونيا يشارك فيه القطاع ال                على صعيد العمل اإلحصائي مستقبال، يتوجب اإلشارة إلى أهمية أن يكون  تعاونيا يشارك فيه القطاع ال                

أما على المستوى اإلقليمي فيجب إشراك الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدوليـة           أما على المستوى اإلقليمي فيجب إشراك الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدوليـة           .  .  الخاص باإلضافة إلى المجتمع المدني    الخاص باإلضافة إلى المجتمع المدني    

بما فيها منظمات األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية األخرى والمنظمات الدولية العاملة في مجاالت قياس التقدم واالزدهار                بما فيها منظمات األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية األخرى والمنظمات الدولية العاملة في مجاالت قياس التقدم واالزدهار                

جب أن تكون شريكة في تطوير وتنفيذ مبادرة قياس التطور في المجتمعات على مستوى المنطقة               جب أن تكون شريكة في تطوير وتنفيذ مبادرة قياس التطور في المجتمعات على مستوى المنطقة               وبناء القدرات والتي ي   وبناء القدرات والتي ي   

كما يجـب   كما يجـب   . . وهذا يشمل جامعة الدول العربية واإلسكوا والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وغيرها           وهذا يشمل جامعة الدول العربية واإلسكوا والمعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وغيرها           .  .  العربيةالعربية

مثـل  التعـاون اإلحصـائي األوروبـي     مثـل  التعـاون اإلحصـائي األوروبـي     ((م م دعوة المبادرات الدولية األخرى التي لها نشاطات ذات عالقة بقياس التقـد  دعوة المبادرات الدولية األخرى التي لها نشاطات ذات عالقة بقياس التقـد  

أما على المسـتوى الـوطني      أما على المسـتوى الـوطني      .  .  لالنضمام والمشاركة لالنضمام والمشاركة )  )  وغيرهاوغيرها  METAGORA ومشروع    ومشروع   MEDSTATالمتوسطي  المتوسطي  

 . . فمن المفترض أن تتولى أجهزة اإلحصاء الوطنية قيادة هذا الجهدفمن المفترض أن تتولى أجهزة اإلحصاء الوطنية قيادة هذا الجهد

 

 األمور الهامة لتنفيذ مبـادرة قيـاس         األمور الهامة لتنفيذ مبـادرة قيـاس        يعتبر توفر اإلمكانات الالزمة ومن ضمنها المصادر المالية والموارد البشرية من          يعتبر توفر اإلمكانات الالزمة ومن ضمنها المصادر المالية والموارد البشرية من          

كما يجب أن يكون هناك تعاون بين أجهزة اإلحصاء الوطنية والمؤسسات اإلقليميـة والدوليـة               كما يجب أن يكون هناك تعاون بين أجهزة اإلحصاء الوطنية والمؤسسات اإلقليميـة والدوليـة               .  .  التقدم في المجتمعات  التقدم في المجتمعات  

العاملة في مجال اإلحصاء، ويجب وضع تكلفة لتنفيذ بعض األهداف إذا أردنا أن ننتقل بالمجتمع من وضع معين إلـى                    العاملة في مجال اإلحصاء، ويجب وضع تكلفة لتنفيذ بعض األهداف إذا أردنا أن ننتقل بالمجتمع من وضع معين إلـى                    

 ..آخرآخر
 
 مقدمة. ٢

هناك تزايد على المستوى الدولي في اهتمام المجتمعات بنوعية وجودة الحياة ورفاهية العيش واستدامة التنمية، حيث 

شهدت العقود الماضية إجماعا متزايدا ألهمية وضع أداة لقياس التقدم بحيث تعكس هذه األداة اإلنجاز المحرز في  

ذلت خالل السنوات الماضية الكثير من الجهود من أجل وضع هذه كما ب.  المجتمعات باتجاه تحقيق أهدافها المحددة

 لقياس الوضع االقتصادي في الدول، (GDP) فقد تم على سبيل المثال تطوير مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي .  األدوات

 االجتماعي إال أن هذا المؤشر غير كافي وقد يؤدي على نتائج خاطئة إذا تم اعتباره كمؤشر للداللة على االرتقاء

 وتطوير األطر األخرى لقياس (HDI)كما تم تطوير مؤشر التنمية البشرية .  والتنمية المستدامة في مستويات العيش
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، وإطار اإلعالن (CCA) والتقييم القطري المشترك (UNDAF)التنمية مثل إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

 1.(MDGs) ة األلفيةالعالمي ألهداف التنمي

 

اتسمت مؤشرات التنمية األلفية كمعظم األطر التنموية بأنها طورت باستخدام منهجية ما يعرف مدخل التطور من 

 والتي تقوم على تطوير اإلطار وقائمة المؤشرات على المستوى الدولي ثم (top-down approach)األعلى لألسفل 

لذلك فقد بذلت بعض الدول .  اعها واحتياجاتها الوطنيةالطلب من كل دولة أن تقوم بتطويع هذا اإلطار وفقا  ألوض

جهودا  في وضع أولوياتها على المستوى الوطني والمحلي وتضمين مؤشرات التنمية األلفية في إستراتيجياتها الوطنية 

لتي كانت أما الدول ا.  من خالل اتباع التوجيهات العامة ألهداف التنمية األلفية في وضع الغايات واألهداف المحددة

، فقد اتخذت خطوة طموحة ٢٠١٥تناسبها أهداف التنمية األلفية بشكل كبير وتستطيع تحقيق أهدافها التنموية بحلول عام 

 .أخرى ووضعت أهداف تنمية ألفية إضافية

 

تها وإنتاج يسعى إطار أهداف التنمية األلفية في السياق الوطني إلعطاء الدول مفهوما جديدا لربط أولوياتها بإستراتيجيا

إال أنه من .  ونشر المعلومات ذات العالقة وخلق المعرفة الالزمة لتصميم السياسات وااللتزام بجداول زمنية لتنفيذها

غير الواضح عدد الدول التي استوعبت هذا المفهوم ونفذته، وكم عدد الدول التي أرادت القيام بذلك إال أنها افتقدت 

ل التي فهمت المعنى الحقيقي لإلعالن األلفي إال أنها كانت ترزح تحت أعباء كتابة الخبرة والمصادر، وكم عدد الدو

إن لكل دولة وضعها الخاص، إال أن المعرفة الموجودة في المجتمع هي التي تدفع الدولة .  التقارير والمراقبة الدولية

وهذا .   المعلومات والوسائل التكنولوجيةلقد شهد القرن الحادي والعشرون قفزة نوعية في تنمية واستغالل.  نحو العمل

أدى إلى زيادة المعرفة ونشر المعلومات عن المجتمع مما أدى هذا إلى خلق تصور واضح حول النواحي االجتماعية 

إال أن هذا التحول لم يكن مفيدا في جميع مجاالت التطور في المجتمع وإتاحة .  واالقتصادية والبيئية والثقافية فيه

 ٢."مجتمع المعرفة"لمشاركة في تطوير ما يعرف بمبادرة المجال ل

  

  التقدم كمقياس للتنمية١,٢

بالرغم من النمو االقتصادي المستمر إال أن المسوح الميدانية التي أجريت في عدد من الدول الغربية أشارت إلى أن 

ض بطرح أسئلة تتعلق بأسباب عدم التقدم وعليه فقد بدأ البع.  ال يتقدم مع التقدم االقتصادي" الرضى عن الحياة"مدى 

 . 3في مجاالت الرفاهية بالرغم من التقدم في معدالت الدخل

 

                                                 
ويتألف ويتألف . . القطريالقطري بمنظومة األمم المتحدة على المستوى  بمنظومة األمم المتحدة على المستوى الخاصةالخاصة  اإلنمائيةاإلنمائية لتخطيط العمليات  لتخطيط العمليات إطارإطار  هوهو  اإلنمائيةاإلنمائية األمم المتحدة للمساعدات  األمم المتحدة للمساعدات إطارإطار   1

ـ  اإلطاراإلطار هذا    هذا   ويضعويضع    ..والتقييموالتقييم للموارد البرامجية ومقترحات للمتابعة والرصد        للموارد البرامجية ومقترحات للمتابعة والرصد       وإطاروإطار مشتركة للتعاون،     مشتركة للتعاون،    واستراتيجياتواستراتيجيات من أهداف     من أهداف    اإلطاراإلطار ـ   أس اس اس  أس

    .. مجموعة تكاملية من البـرامج والمشـروعات        مجموعة تكاملية من البـرامج والمشـروعات       إعدادإعداد شركاء التنمية من خالل       شركاء التنمية من خالل      منمنالتعاون فيما بين منظومة األمم المتحدة والحكومات وغيرها         التعاون فيما بين منظومة األمم المتحدة والحكومات وغيرها         

 وتحديد القضايا الرئيسية التخاذ ذلـك أساسـا          وتحديد القضايا الرئيسية التخاذ ذلـك أساسـا         القطريةالقطرية  اإلنمائيةاإلنمائية استعراض وتحليل األوضاع      استعراض وتحليل األوضاع     إلىإلىملية قطرية تهدف    ملية قطرية تهدف     ع  ع  المشترك  المشترك القطريالقطري  التقييمالتقييموو

 عنها هذه العمليـة اسـم        عنها هذه العمليـة اسـم       تسفرتسفر  التيالتيويطلق على النتائج    ويطلق على النتائج    . . اإلنمائيةاإلنمائية األمم المتحدة للمساعدات      األمم المتحدة للمساعدات     إطارإطار  وإعدادوإعداد  بالسياسات،بالسياسات،لترويج، والحوار الخاص    لترويج، والحوار الخاص    لل

  المشترك المشتركالقطريالقطريوثيقة التقييم وثيقة التقييم 
2 UNDP, 2005 

  3 Regards Economiques, 2006.   
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األول ما هو التقدم بمعناه العام؟ والثاني كيف : يقوم قياس التقدم واالزدهار في المجتمع على ثالثة أسئلة جوهرية

 والثالث ما هي أبعاد التقدم التي يجب أخذها بعين نستطيع أن نصف التقدم في المجتمع واالقتصاد والوضع البيئي،

 .  االعتبار؟ وما هي أفضل المؤشرات وصفا  للتقدم

 

ال يوجد في الواقع تعريف واحد متفق عليه لمصطلح التقدم، حيث أن هنالك العديد من االجتهادات واآلراء حول هذه 

 وجودة نوعية الحياة واالستدامة في التنمية، وبالتالي القضية، فالتقدم هو أحد المصطلحات التي تشتمل على االزدهار

إن أحد التساؤالت على صعيد .  فإن التقدم مصطلح تفاعلي متعدد األبعاد، فهو يعني أشياء مختلفة وهو يتغير مع الوقت

 ال سيما التقدم ومفهومه يتناول إمكانية االدعاء بوجود تقدم على المستوى الوطني في ظل فشل دولي غي تحقق تقدم،

وأن كل دولة مهما كبرت أو صغرت لها دور ومسئوليات على الصعيد الوطني، ومسئوليات وواجبات على الصعيد 

 . لذلك ليس من السهل تحديد مصطلح التقدم وتعريفاته العملية.  الدولي

 

ويهدف قياس التقدم في .  يعرف التقدم على أنه تحرك نحو اتجاه معين أو ارتقاء أو نمو نحو الوصول إلى حالة أفضل

المجتمعات إلى إيجاد حوار وطني يتناول القضايا ذات األولوية لتوفير المعلومات الالزمة ومعرفة نجاحات وإخفاقات 

وتعتبر .  وبالتالي فإن التقدم هو أداة للقياس توفر معلومات إحصائية حول العملية التنموية.  التخطيط الحكومي

للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ولالقتصاديين والمهتمين بشئون السوق المعلومات اإلحصائية هامة 

إال أن هناك نقصا في التركيز على ما يعرفه األشخاص .  االقتصادي، وهي مهمة أيضا  لألفراد ولتحفيز النقاش العام

فة في النقاش العام حول ومنهم السياسيون والمسئولون في الحكومة حول وضع بلدانهم وكيف تؤثر مثل هذه المعر

وتشير األدبيات الحديثة التي تتناول العالقة بين الرأي العام والخيارات السياسية وتطور الديمقراطيات .  السياسات

الحديثة إلى أن هناك فروقا  كبيرة بين ما يعتقده المجتمع ويعرفه عن القضايا الرئيسية، وبين آراء المختصين مثل 

إن هذا األمر ليعكس مدى ديمقراطية الدولة، فقد ال تكون الدولة متقدمة إال أن على .  االجتماعاالقتصاديين وعلماء 

 . المواطنين أن يعرفوا كيفية المحافظة على الديمقراطية في تلك الدولة

 

روف يتطلب فهم التقدم دراسة األبعاد الحياتية العديدة في المجتمع بما في ذلك الوضع الصحي ودخل المواطنين وظ

نحن جميعا  نتمنى أن نستمتع بحياة هانئة . العمل ومستوى الرفاهية وجودة الحياة واألمن والحكم الرشيد وأمور أخرى

وأن نتمتع بالصحة الجيدة والبيئة اآلمنة والنظيفة الخالية من الجرائم، ونتمنى أن نعيش في مجتمع قوي مزدهر يتمتع 

لماذا ال تعمل سياساتنا باتجاه تحقيق هذه : وبالتالي فإن السؤال هنا هو. لفقرباألمن االقتصادي ومستويات متدنية في ا

 األمنيات وإيجاد المجتمع الذي نريد جميعا  العيش فيه، ولماذا ال تلتقي هذه السياسات مع قيمنا واحتياجاتنا؟ 

 

 :نستطيع تطوير مقاييس للتقدم والنمو في ثالث مجاالت رئيسية هي

o لك هيكلية ونمو االقتصاداالقتصاد بما في ذ 

o المجتمع من حيث التأثير المباشر في تغيير رفاهية المواطنين 

o البيئة وتأثيرها على االزدهار واالقتصاد الوطني والقيم الخاصة بها 

 

يتم تعريف التقدم واالزدهار بالمفهوم األوسع على أنه تحسن في الحياة، وهو تطور ونمو تدريجي في التنمية وفي 

أما الهدف الرئيسي من مقاييس التقدم واالزدهار فهو إيجاد وخلق .  وفي الفنون والنواحي األخرى من الحياةالمعرفة
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إن للتنمية عالقة بالرفاهية التي يتمتع .  حوار وطني حول تقدم الدولة بدال  من استخدام التقدم في دعم سياسات الحكومة

أي قياس التقدم في المجتمعات، مقاييس متعددة األبعاد مثل مؤشرات ويتطلب قياس التنمية االجتماعية، .  بها السكان

 .  ٤التنمية البشرية والمصادر الطبيعية والبيئة المستدامة

   

تشمل خمسة نواحي ) كمية ونوعية(إن قياس التقدم الذي تحققه المجتمعات يتطلب وجود مقاييس ذات أبعاد متعددة 

 .جتمع والبيئة والديمقراطية والحكم الرشيدرئيسية في الحياة وهي االقتصاد والم

 

لقد شهدت العقود الماضية محاوالت عديدة إليجاد منهجية مناسبة لقياس التقدم، حيث اشتملت هذه المحاوالت على 

وقد كان أكثر المقاييس الفردية شيوعا  هو مؤشر ). قياس أدوات الرقابة(مقاييس فردية محددة باإلضافة إلى أطر مقاييس 

كما تم أجراء . تنمية البشرية ومؤشر الفقر البشري ومؤشر الفقر النقدي، وأهم أطر القياس هي أهداف التنمية األلفيةال

ولكن في .  محاوالت أخرى في العقود الماضية مثل إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والتقييم القطري المشترك

 إلى أسس علمية وتعتمد على مفاهيم رياضية، إال أن لكل منهجية مزاياها الوقت الذي تستند فيه غالبية هذه المنهجيات

وقد يعود هذا األمر إلى عدة أسباب منها حقيقة أن جميع .  وعيوبها، وقد ال تكون مالئمة على مستوى الدولة الواحدة

بعاد المحددة للدولة أو هذه األطر تستند على منهجية تسير من األعلى إلى األدنى وليس العكس، وهي ال تستوعب األ

كما يرتبط ذلك أيضا  بمدى اهتمام كل دولة بهذه المؤشرات، باإلضافة إلى ذلك، فإن غالبية المؤشرات .  المنطقة

المستخدمة كمية وتفتقر إلى الوصف النوعي، كما أنها تالئم األوضاع األكثر تنظيما  وتحديدا  بينما تقل قدرتها في وصف 

 .  تنظيما وقياس األوضاع األقل

 

 تقييم مؤشرات وأطر قياس التنمية ومراقبتها. ٣

يتطلب تقييم أطر قياس التنمية ومراقبتها النظر إلى بعدين أساسيين هما المحتوى من حيث تعريف المؤشرات المدرجة 

وع كبير من ففي الوقت الذي تتسم غالبية األطر بتن.   ضمن كل إطار، باإلضافة إلى العملية نفسها في تطوير اإلطار

حيث المحتوى، إال أن غالبيتها يشترك في نفس الخصائص على مستوى عملية وضع وتطوير هذه األطر وتبنيها على 

وفي الواقع فإن أغلب هذه األدوات تشترك في نفس الخصائص المشار إليها في القسم .  المستويين اإلقليمي والوطني

 البعد واالحتياجات اإلقليمية، واالنحياز إلى األوضاع األكثر تنظيما ، السابق من حيث المنهجية والقدرة على استيعاب

كما أن هناك سمة إضافية تتميز بها المؤشرات المستخدمة في هذه األطر وهي أن .  والتركيز على المؤشرات الكمية

من الباحثين أن ، بينما يرى العديد (one-dimensional)معظم هذه المؤشرات تستند إلى القياس األحادي البعد 

والتي تستخدم معلومات أكثر تشكل أساس  وأداة أفضل إلجراء   (multidimensional)المؤشرات المتعددة األبعاد

 .5مقارنات دولية ذات معنى

 

  مؤشر التنمية البشرية ومؤشر الفقر النقدي١,٣

                                                 
4 Mansell and Wahn 1998 

5  Zadeh (1965) and (1975), Dubois (1980), Cerioli and Zani (1990), Cheli and Lemmi (1995), Betti and Cheli 
(1998), Meceli (1998), Kvist (2000), Cheli (2000) and (2001), Filippone and Cheli (2001),  Lee et al  (2001), 
Shabaneh (2004). 
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يره حول التنمية البشرية وهما مؤشر قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بوضع مؤشرين أساسيين يستخدمهما في تقار

ويعتبر مؤشر التنمية البشرية مؤشرا  مركبا  بحيث يقيس بعض اإلنجازات في الدولة من .  التنمية البشرية والفقر البشري

حيث أبعادها األساسية في التنمية البشرية مثل التمتع بحياة طويلة وصحية تقاس من خالل العمر المتوقع عند الوالدة، 

لمعرفة التي تقاس من خالل معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الكبار، والنسبة المركبة اإلجمالية لاللتحاق بالمدارس وا

االبتدائية والثانوية ومراحل التعليم التي تليها في الكليات أو الجامعات، وتحقيق مستويات حياة كريمة تقاس من خالل 

أما بالنسبة لمؤشر الفقر البشري فهو .  عادلته بالقوة الشرائية بالدوالر األمريكيمعرفة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد بم

ويتكون مؤشر الفقر .  يقيس الحرمان في ثالث أبعاد أساسية في التنمية البشرية المدرجة ضمن مؤشر التنمية البشرية

المخصص ) ١(لفقر البشري المخصص للدول المتقدمة ومؤشر ا) ٢(البشري من عنصرين هما مؤشر الفقر البشري 

ويتم احتساب هذه المؤشرات ألغراض المقارنة بين الدول حيث ).  ١٩٩٧برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (للدول النامية 

يتم إعطاء عالمة أو نتيجة لكل دولة حسب هذه المؤشرات، ومن ثم معرفة أي الدول تحقق نتائج دنيا وبالتالي تصنيفها 

وتأتي ميزة هذه المنهجيات من خالل كونها ال تالئم قياس . بالدول التي تحقق نتائج أو عالمات أعلىكدول فقيرة مقارنة 

عددا من البراهين التي  كشفت عن   Mitropolitski (2004)في الواقع، عرض متروبولتسكي .  التقدم في الدولة

كما .  ؤشر في أحسن حاالته موضع الشكطرق مختلفة إليجاد البيانات التي يستخدمها اإلحصائيون بحيث  تضع الم

كما انتقد .  انتقد متروبولتسكي طريقة جمع البيانات وطريقة التحقق منها وذلك للوصول إلى مؤشر التنمية البشرية

طريقة تصنيف الدول في ثالث فئات من حيث التنمية البشرية عليا ومتوسطة ومتدنية مع وجود بعض االستثناءات 

وقد يكون .  فر فيها مسوح إحصائية صحيحة بسبب التدخل السياسي الذي تمثله هذه الفئات الثالثةللدول التي ال تتو

هناك شكوك فيما إذا كانت أستراليا تسبق كندا أو أن تسبق كندا فرنسا، إال أنه ال يجب أن يكون هنالك شكوك حول 

هي أفضل للسكان ككل من الدول الواقعة في أسفل قضية أن الحياة في هذه الدول الثالثة ذات التنمية البشرية العالية 

إن هذا المؤشر يعطي انطباعا  أوليا  حول المقارنة بين الدول ذات السلع باهظة الثمن والخدمات والدول ذات .  الميزان

 فالقضية هنا ليست قضية قدرة بعض األفراد على إيجاد حياة ممتعة ومريحة في.  السلع الرخيصة حيث الحياة مزرية

 األخرى الموجهة  لتقديرات مؤشر التنمية البشرية فهي عرضة لقضايا ومحددات تأما االنتقادا.  أقل الدول تطورا 

وبالتالي فإن مؤشر التنمية .   تتعلق باختيار المؤشرات ومدخالت البيانات المستخدمة في عملية حساب هذه المؤشرات

ين لقياس التقدم وقد تكون مقارنة مقاييس تقدم الدول التي تمر في البشرية ومؤشر الفقر النقدي قد ال يكونان مالئم

 . مراحل تنمية مختلفة مقارنة من غير معنى
 

  مؤشر الفقر النقدي٢,٣

جرت عدة محاوالت خالل العقود المنصرمة إليجاد طريقة مناسبة لقياس الفقر، وكانت المنهجية النقدية أكثر المقاييس 

ويتم وفقا  لهذا المقياس تقسيم األفراد في .  منهجية بشكل أساسي على تكافؤ الدخل واإلنفاقشيوعا ، حيث تعتمد هذه ال

ويتم تصنيف الفرد كفقير إذا كان دخله أو إنفاقه يأتي تحت قيمة نقدية .  المجتمع في فئتين هما الفقراء وغير الفقراء

خط الفقر النقدي وهي مفاهيم نسبية ومطلقة ويستخدم الباحثون ثالث مفاهيم في تعريف .  معينة تسمى خط الفقر

بالرغم من أن هذه المنهجية مبنية على أسس علمية إال أنها تواجه العديد .  (Foster and Thorbecke, 1984)وذاتية

من المحددات والصعوبات عند تطبيقها، فهي ت ب س ط مشكلة الفقر  من حيث أنها تعتمد على مؤشر أساسي واحد هو 

 .  ا صعب من الناحية العمليةالدخل، وهذ

 



 7

تسعى هذه المنهجية إلى تعريف وقياس مستوى المعيشة وهذا أمر معقد يعتمد بشكل أساسي على االستهالك المباشر 

، كما تعتمد (Sen, 1985; van de Walle, 1995)والخدمات غير االستهالكية التي يوفرها القطاع العام بشكل كبير 

ونوع ميزان التكافؤ الذي سيتم استخدامه ) األسرة أم الفرد(دة التحليل التي سيتم استخدامها هذه المنهجية على نوع وح

االستهالك في األسرة وكيفية تعديله عبر الوقت وحسب /في تعديل الفروق في توليفة حجم األسرة وتوزيع الدخل

ألسعار وفي سلة االستهالك يعتمد التعديل على منهجية الفقر ووجود فروق إقليمية في مستوى ا. "المنطقة

على سبيل المثال ال يعتبر خط الفقر النسبي مفيدا  في مراقبة الفقر عبر الزمنو وفي ."   consumer basketsاألساسية

المقارنة بين مناطق ذات مستوى عيشة مختلف، ألن هنالك دائما  نسبة مئوية دنيا من المواطنين، وارتفاع وانخفاض في 

أما في منهجية خط الفقر المطلق فإن الفروق اإلقليمية في ).  مناطق األغنى فيها خطوط فقر أعلىال(مستوى الحياة 

وعند استخدام خط الفقر المطلق المعتمد لدى البنك الدولي على سبيل المثال .  عناصر سلة االستهالك واألسعار سترتفع

ر أمريكي واحد في اليوم أو دوالرين تقاس من نجد أن هناك ارتباك حول التعريف حيث أن العديد يعتقدون أن دوال

وبالتالي فإن مؤشر الفقر النقدي والذي هو مؤشر بعد .  (Nye and Reddy, 2002)منطلق معدالت الصرف الدنيا

ويشير بعض الباحثين إلى أن المنهجية متعددة األبعاد هي .  واحد يتجاهل معلومات هامة، وهو غير مالئم لقياس التقدم

 . ضل من مؤشر الفقر النقديبديل أف

   

 CCA 6 والتقييم القطري المشترك UNDAF إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ٣,٣

يعتبر إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والتقييم القطري المشترك من أهم األدوات التي استخدمت في زيادة مستوى 

ها األمم المتحدة على مستوى الدولة الواحدة، لذلك فإن هذه األدوات وبالرغم من التنسيق والترابط بين البرامج التي تنفذ

أنها صممت أساسا  لتطوير نظام األمم المتحدة على مستوى الدولة، إال أنها استخدمت أيضا  كأطر لقياس الوضع التنموي 

اء التنمية بشأن التحديات الرئيسية إن الهدف األساسي لهذه األطر هو إيجاد تفاهم معمق ومشترك بين شرك. ومراقبته

التي تواجهها الدولة من خالل تحليل مشترك للوضع التنموي آخذين بعين االعتبار االحتياجات واألولويات الوطنية 

 .باإلضافة إلى االلتزام بأهداف التنمية المتفق عليها دوليا  ال سيما أهداف التنمية األلفية وأدوات حقوق اإلنسان

 

طار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إطارا  مرجعيا   مشتركا  لبرمجة األنشطة والبرامج المتضمنة في نظام لقد شكل إ

األمم المتحدة بطريقة تستجيب بشكل متناسق ومترابط مع االحتياجات واألولويات الوطنية، وتتسق في ذات الوقت مع 

. والمؤتمرات والقمم العالمية األخرى Millennium Declarationااللتزامات واألهداف الموضحة في اإلعالن األلفي 

ومن األهمية بمكان أن يكون هناك انسجام بين إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وأهداف أطر التنمية 

." شابهةواالستراتيجيات الوطنية التي تتبناها الحكومة والتي من ضمنها الورقة اإلستراتيجية للحد من الفقر واألطر الم

أهداف مجموعة األمم المتحدة للتنمية، إرشادات إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية لفرق األمم المتحدة في الدول، (

. .(UNDG, CCA and UNDAF Guidelines for UN Country Teams, Oct. 2003)) ٢٠٠٣تشرين أول 

لتخطيطي المشترك للعمليات التنموية لنظام األمم المتحدة على ويعتبر إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية اإلطار ا

مستوى الدولة، وهو يتكون من أهداف مشتركة واستراتيجيات تعاون مشتركة وإطار لمصادر البرامج وآلية للمتابعة 

 . والمراقبة والتقييم

 

                                                 
6 Economic and Social Council Substantive Session of 2004. New York, 28 June-23 July 2004. Item 3 of the provisional 

agenda* 
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تحديد القضايا الرئيسية لتكون أساسا   يرتكز التقييم القطري المشترك إلى عملية دراسة وتحليل الوضع التنموي الوطني و

كما يتطلب التقييم القطري المشترك مشاركة واسعة .  للتأييد والحوار وتحضير إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

في إعداده بما يشمل الحكومة والوزارات الرئيسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة اإلحصاء، باإلضافة على 

ومن الضروري أن يتناول التقييم القطري المشترك األولويات واالحتياجات الوطنية ووضع .  ة المجتمع الدوليمشارك

ويجب أن يراعي التقييم القضايا . المتابعة المنسقة مع مؤتمرات األمم المتحدة وتنفيذ معاهدات واتفاقيات األمم المتحدة

نسان واألمن الغذائي واالستدامة البيئية والسكان والمساواة بين الرجل المتقاطعة المعرفة في هذه األدلة لتشمل حقوق اإل

 .  والمرأة والقضاء على الفقر والحكم ونقص المناعة البشرية وتعزيز وحماية حقوق الطفل
 

  أهداف التنمية األلفية ٤,٣

نمية البشرية أطلق عليها اسم  ثمانية أهداف لمراقبة الت٢٠٠٠تبنت الدول األعضاء في األمم المتحدة في أيلول عام 

أهداف التنمية األلفية، حيث تستند هذه األهداف إلى االعتقاد بأن باستطاعة الدول العمل على استدامة التنمية االجتماعية 

إن أهداف التنمية األلفية عبارة عن  .  واالقتصادية فيها في حال تم استثمار المصادر المتاحة في تنمية مواطنيها

ن األهداف المحددة زمنيا ، والتي تعبر عن عناصر رئيسية في التنمية البشرية، وهي تشمل تقليص نسبة الفقر مجموعة م

والجوع بمقدار النصف وتعميم التعليم االبتدائي على المستوى العالمي وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتخفيض 

خفيض معدل الوفيات عند الوالدة بمقدار ثالثة أرباع، ووقف معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين وت

وتقليص نسبة األشخاص الذين ال يستطيعون الوصول للمياه اآلمنة بمقدار ) اإليدز(انتشار فيروس نقص المناعة البشرية 

 ).٢٠٠٠األمم المتحدة   (٢٠١٥النصف بحلول عام 

 

وبالتالي يبرز التساؤل حول إمكانية .  ن الصعب تحقيقهاوهناك من يرى أنه من السهل وضع أهداف عالمية لكن م

إن تحويل هذه األهداف إلى برامج وأعمال يتطلب وضع إطار عملي على .  اعتبار أهداف التنمية األلفية عملية

لك ومن المتوقع أن تقوم الدول بمالءمة هذه األهداف مع واقعها واحتياجاتها الوطنية، حيث يتطلب ذ.  المستوى الوطني

من هنا فإن تحقيق أهداف التنمية األلفية يتطلب .  القيام بخطوات متوازية ومتسلسلة بشكل جيد في العديد من المجاالت

من الدول أن تضعها في سياق رؤية شاملة بعيدة المدى بشأن التنمية على المستوى الوطني، على أن يترافق ذلك بجهود 

ية والمؤسسات األخرى ذات العالقة لكي تقدم البيانات واإلحصاءات الجيدة محددة لتعزيز قدرات أجهزة اإلحصاء الوطن

 . لقياس التقدم في تحقيق هذه األهداف

 

بينما تدرك المنطقة العربية، ربما كغيرها من المناطق في العالم، أهمية وضع أهداف محددة وبرامج زمنية لتحقيق هذه 

 بالجهد الكافي لتطوير قائمة أهداف خاصة بالمنطقة العربية مبنية على األهداف على المستوى الدولي، إال أنها لم تقم

.  أساس التدرج من األسفل لألعلى ووضعها ضمن األطر واالستراتيجيات التنموية على المستوى الوطني واإلقليمي

 بذل جهود إضافية ويتطلب ذلك.  وتعتبر مأسسة أهداف التنمية األلفية أمرا  ضروريا  لمنتجي اإلحصاءات ومستخدميها

لبناء القدرات اإلحصائية من أجل ضمان جمع ونشر البيانات ذات الجودة العالية في الوقت المناسب وإتاحتها لصناع 

لقد تعامل غالبية الدول العربية مع أهداف التنمية األلفية على أنها جزء من االلتزامات الدولية من خالل إعداد .  القرار

وتجدر المالحظة هنا إلى أن بعض الدول العربية بذلت جهودا  من .  رها والمتابعة على تعميمهاالتقارير الوطنية ونش

أجل توطين أهداف التنمية ومؤشراتها، ولكن هذه الجهود لم تكن مبنية على حاجة وطنية لتوطين هذه األهداف 
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ي، وإنما استجابة لمبادرات إقليمية واستخدامها كمعيار أو أداة لقياس ومراقبة الوضع التنموي على المستوى الوطن

 .ودولية قامت بها بعض منظمات األمم المتحدة

 

إن مراعاة الفروق على المستوى الوطني ستؤدي إلى تكييف أهداف التنمية األلفية لتتناسب مع السياقات الوطنية 

إن .  قيس التقدم الوطني والمحليوبالتالي تتحول هذه األهداف من مجرد أهداف مراقبة عالمية إلى أهداف ت.  المختلفة

توطين أهداف التنمية األلفية مع الواقع المحلي سيضمن تحقيق أهداف التنمية الخاصة بالدولة على المستوى الوطني 

ويشير التوزيع الجغرافي غير المتماثل للمصادر إلى أنه في حال عدم تكييف أهداف التنمية األلفية .  والمستوى المحلي

 .الالمساواة اإلقليمية والمجتمعية ستستمر حتى بعد تحقيق هذه األهدافمحليا  فإن 

 

إن مناقشة مسألة الالمساواة اإلقليمية واالجتماعية  تتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمحلية، والمشاركة 

كزية سلطة اتخاذ القرار هما إن المشاركة المجتمعية وال مر.  الفعالة من قبل المواطنين والمجتمع والقطاع الخاص

ويعتبر تحسين عملية الوصول إلى المعلومات .  العامالن األساسيان من أجل توطين األهداف اإلنمائية بشكل ناجح ومفيد

ومن أجل .  ومأسسة انخراط أجهزة اإلحصاء في هذه العملية من المتطلبات الضرورية لتوسيع للمشاركة وتفعيلها

ر ومعلوماتهم العامة إلى معرفة حول المجتمع، ال بد من تعزيز وصول الجمهور إلى تحويل انطباعات الجمهو

 .المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بكيفية اتخاذ القرار التنموي وآليات تحديد األولويات وأساليب المراقبة والمتابعة

 

مستوى الوطني والمحلي إلى أن هناك بالرغم من أن بعض الدول العربية قد حققت بعض أهداف التنمية األلفية على ال

فجوات ال تزال قائمة في قضايا عديدة مثل جودة التعليم األساسي وجودة الخدمات المقدمة إلى األمهات وغيرها من 

وقد تحتاج الدول إلى توطين أهدافها البيئية الوطنية مع اإلستراتيجيات البيئية للدول من حيث تقليص مخاطر .  الخدمات

نتشار الغابات ومعالجة قضية نقص المياه، وقد يتطلب األمر زيادة أهداف التنمية األلفية من ثمانية إلى تسعة التصحر وا

 . أهداف لتشمل أيضا  الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان

 

أللفية من هنا تأتي الحاجة إلى إجراء تقييم لالحتياجات وذلك لمقارنة مؤشرات التنمية الوطنية الحالية وأهداف التنمية ا

 وتوطين هذه األهداف مع ٢٠١٥في كل دولة من اجل ترشيد االستثمارات لتحقيق أهداف التنمية األلفية بحلول عام 

كما يجب أن ت ستكمل نتائج تقييم االحتياجات ألغراض تخطيط البرامج والتدخالت باالعتماد .  إستراتيجية التنمية الوطنية

 .ى في تحليل  االقتصاد الكلي لمعرفة مدى استدامتهاعلى منهج التدرج من األسفل إلى األعل

 

كما تدرك الدول .  الدول العربية التي التزمت باإلعالن األلفي تدرك أهمية وجود إطار مشترك لمجتمع التنمية الدولية

جات المحلية العربية أهمية وجود إطار عربي مشترك ألهداف التنمية األلفية يناسب أجندة التنمية في المنطقة واالحتيا

لقد ظهرت بعض المبادرات بشأن المعرفة اإلحصائية .  بالرغم من أنه لم يتم بذل الكثير من الجهود في هذا المجال

وكانت هذه المبادرة جزءا  من مشروع .  وبناء القدرات من أجل مراقبة األهداف اإلنمائية لأللفية على مستوى الدولة

مات األمم المتحدة التنموية من أجل تحويل األهداف اإلنمائية لأللفية إلى برامج دولي يأتي في إطار جهود عدد من منظ

  ومنظمة األمم المتحدة للطفولة) اإلسكوا(عملية، حيث قامت بتنفيذه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

تطوير قدرات أجهزة اإلحصاء ، حيث هدف هذا المشروع إلى (UNDP)وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) فاليونيسي(

الوطنية من أجل توفير البيانات الضرورية لمراقبة أهداف التنمية األلفية من خالل بناء مستودع مركزي للبيانات عرف 
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وقد اشتملت عملية تطوير القدرات هذه تحسين القدرات اإلحصائية ومعرفة ومحو األمية .  (DevInfo)باسم 

لى االستخدام األفضل لبيانات ومؤشرات أهداف التنمية األلفية وبالتالي تحسين اإلدارة اإلحصائية من خالل التدريب ع

والدعم القائمين على األدلة من خالل تعزيز مهارات التحليل اإلحصائية وقدرات الدول على قياس ومراقبة وكتابة 

مويل فإن عددا محدودا من الدول العربية إال أنه وبسبب محدودية مصادر الت.  التقارير الخاصة بأهداف التنمية األلفية

 .استفاد من هذا المشروع

 

من ناحية أخرى، فإن إعداد التقارير لمراقبة أهداف التنمية األلفية ساهم في تسريع توفير البيانات ومقارنتها، ال سيما في 

. الكبيرة في عملية المراقبةويعتبر هذا أحد نقاط الضعف . ظل غياب مؤشرات معيارية على المستوى الوطني واإلقليمي

لذلك فإن إحدى األولويات التي يجب أن تعمل عليها الدول العربية، وبمساعدة المؤسسات الدولية، هي خلق وتطوير 

قائمة المؤشرات المشتركة التي تتناسب مع االحتياجات الوطنية والمحلية، على أن تولي هذه العملية لالحتياجات الوطنية 

 . إليفاء بمتطلبات المقارنة الدوليةأهمية أكثر من ا

 

ولكن يتوجب اإلشارة هنا إلى أنه بالرغم من أن أهداف التنمية األلفية قد تكون أساسا  صالحا  إلعداد قائمة عربية 

مشتركة من مؤشرات المراقبة لقياس ومراقبة التقدم في المجتمعات العربية، ال يتوجب الذهاب بعيدا  في إعطاء قائمة 

ات المعتمدة لمراقبة أهداف التنمية األلفية دورا  أكبر، ألن الحقائق التالية تبقى قائمة في الوقت الذي تدرك فيه المؤشر

 :أجهزة اإلحصاء الوطنية العربية واألطراف الحكومية األخرى أن أهداف التنمية األلفية

 

طقة العربية، بشكل يتسق وتوقعات عدم مناقشة أهداف التنمية األلفية كأداة لقياس التقدم على مستوى المن .١

 .ومتطلبات الحكومة والمجتمع المدني والجمهور بشكل عام

 .عدم القيام بمبادرات جادة لتوطين أهداف التنمية األلفية مع األوضاع  المحلية على مستوى المنطقة العربية .٢

لوطنية بالرغم من المصادقة فشل العديد من محاوالت توطين أهداف التنمية األلفية لتصبح جزءا  من الخطط ا .٣

 .7الرسمية عليها من قبل بعض الدول

 

وبالتالي وحيث أنه لم تتوفر الفرصة الكافية لدراسة وتهيئة وتوطين وبحث وتجربة أهداف التنمية األلفية في المنطقة، 

 .ى العربيفمن الطبيعي أن تستخدم كأساس ونقطة انطالق لبحث مسألة قياس التقدم في المجتمعات على المستو

 

 

 "الشرق األوسط وشمال أفريقيا"المنطقة العربية مقابل . ٤

هناك نقاش مهم يتناول حدود المنطقة الجغرافية التي يتوجب تحديدها لتكون إقليما  واحدا  يمكن أن تكون له خصوصيات 

 بينما يرى آخرون  قد تكون منطقة واحدة،(MENA)مشتركة، فالبعض يرى أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

لقد انطلقت معظم .  أن الدول العربية قد تشكل وحدة واحدة متجانسة أكثر من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

التسميات أو اإلعتبارات للشرق األوسط كمنطقة واحدة متكاملة من أسس سياسية تقوم على تذويب المنطقة العربية 

كما أن الشرق األوسط ال .  سط أمما  أخرى باإلضافة إلى األمة العربيةضمن مستوى أعم، حيث يشمل الشرق األو

                                                 
 على سبيل المثال، تبنى مجلس الوزراء الفلسطيني ومجلس الوزراء األردني أهداف التنمية األلفية كأداة مراقبة  7
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فعلى سبيل المثال، تقسم اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة الشرق .  يعتبر منطقة واحدة من وجهة نظر التدخالت الدولية

وروبي المتوسطي عددا  من كما يشمل التعاون اإلحصائي األ.  األوسط بين اإلسكوا وبين اللجنة االقتصادية ألفريقيا

باإلضافة إلى ذلك، تتعامل منظمة التعاون االقتصادي .  الدول المختارة الواقعة على حوض البحر األبيض المتوسط

والتنمية مع الدول العربية كجسم واحد في مجال القدرات اإلحصائية، حيث تم تنظيم ثالث منتديات إحصائية عربية منذ 

وبالتالي، تعتبر مسألة توطين أهداف التنمية األلفية واألطر .  ردن وسلطنة ع مان واليمن في كل من األ٢٠٠٣عام 

األخرى على المستوى الشرق أوسطي مسألة غير واضحة تماما ، كما أنه لم يكن هناك أي محاوالت لمناقشة هذه 

.  أنها متكاملة ومتجانسة إلى حد بعيدلذلك فإننا نفضل أن يتم التعامل مع المنطقة العربية كمنطقة واحدة إذ .  القضية

 .وعليه سيكون كل ما سيتم نقاشه فيما تبقى من هذه الوثيقة مختصا  بالمنطقة العربية

 

  خلفية عامة١,٤

أصبح اسم . يعتبر الشرق األوسط منطقة تاريخية وسياسية تجمع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا دون وجود تحديد واضح

 بسبب استخدام البريطانيين له، وكان هذا االسم عرضة لالنتقاد بسبب عدم وضوح ١٩٠٠ الشرق األوسط شائعا  عام

ولقد شكل تاريخ .  ويشتمل الشرق األوسط على البالد والمناطق الواقعة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.  تعريفه

 مناخ حار، وهناك عدد من ويعتبر الشرق األوسط منطقة قاحلة ذات. الشرق األوسط نقطة تركيز للشؤون العالمية

كما يوجد كميات هائلة من النفط الخام في .  األنهار الرئيسية التي تستخدم مياهها في الزراعة في مناطق محصورة

ويعتبر الشرق األوسط منطقة حساسة من النواحي اإلستراتيجية واالقتصادية والسياسية .  الدول المحيطة بالخليج العربي

 كما تتمتع دول الشرق األوسط بصفات مختلفة حيث يتراوح الدخل القومي اإلجمالي للفرد بين أقل من والثقافية والدينية،

وتتراوح الكثافة السكانية بين أقل من .   ألف دوالر في الكويت على سبيل المثال٢٥ دوالر في اليمن إلى أكثر من ٦٠٠

 .  في البحرين٩٧٨ في ليبيا إلى أكثر من ٣,٠

 

سط تتمتع بنقاط تشابه ونقاط اختالف عديدة مثل مستوى الثروة الوطنية والمصادر الطبيعية واالستقرار دول الشرق األو

الفقر .  إن هذا التباين جعل مسألة وجود مؤشرات معيارية لقياس التقدم في جميع الدول مسألة صعبة.  السياسي

معدالت النمو العالية للسكان، كما تشكل والبطالة هي من أهم مشاكل الدول النامية بسبب محدودية المصادر و

الصراعات السياسية الخارجية والداخلية وعدم االستقرار السياسي مصدرا  آخر للمشاكل التي تواجهها الدول النامية كما 

 . هو الحال بالنسبة للعراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان

 8شرق األوسطمؤشرات التنمية الرئيسية في عدد من البلدان المختارة في ال

 المؤشر الدولة

 أفغانستان الجزائر لبنان قطر اليمن مصر

 28.1 69.9 86.0 89.0 49.0 70.2 نسبة معرفة القراءة والكتابة لدى الكبار

 46.4 71.4 72.2 73.0 61.1 71.4 معدل البقاء على قيد الحياةمعدل البقاء على قيد الحياة

 .. 0.73 0.77 0.84 0.49 0.70 مؤشر التنمية البشرمؤشر التنمية البشر

 .. 6,603 5,837 19,844 879 4,211 الناتج المحلي اإلجماليحصة الفرد من 

 7.5 2.5 2.3 3.0 6.2 3.3 نسبة الوفيات

                                                 
8 For the most recent years in the HDR website 
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 257 40 31 21 111 36 الوفيات بين األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات

 39 85 100 100 67 98 نسبة السكان الذين يحصلون على مياه آمنة

 

.  مختلفة، وترتبط التنمية بنمو وتقدم المجتمع ومستوى الظروف االقتصادية واالجتماعيةالتنمية مفهوم واسع يعني أشياء

تهتم التنمية االقتصادية بقضايا مثل التجارة وليبرالية االستثمار واستخدام المعلومات والتكنولوجيا والمشاركة المتزايدة 

أما التنمية اإلقليمية فتركز على القضاء . ل النمو العليافي االقتصاد العالمي واالرتقاء من مراحل النمو الدنيا إلى مراح

المناطق في هذا السياق . على الفقر في المناطق الفقيرة ورفع مستوى المعيشة فيها لتصل إلى مستويات المناطق الغنية

ناطق متقدمة ويمكن إجراء المقارنات هنا بين م.  قد تكون محدودة ضمن الدولة الواحدة أو تنتشر بين أكثر من دولة

ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى الحاجة إلى تطوير مفهوم للتقدم يستطيع قياس التنمية في المجتمع على أن .  ومناطق نامية

كما ويجب تناول كيفية رفع .  يأخذ بعين االعتبار االحتياجات الراهنة والحاجات المستقبلية وشكل المجتمع في المستقبل

إن االستثمار .  لفقيرة إلى مستويات اقتصاد الدول الغنية على المستوى اإلقليمي والدوليمستوى االقتصاد في الدول ا

األجنبي يجلب معه وسائل تكنولوجية باإلضافة إلى منهجيات جديدة في اإلدارة والحكم الرشيد، وهي قضايا مركزية 

 . لى المعرفةعلى طريق قياس التقدم واالنتقال إلى االقتصاد المستدام والمجتمع المبني ع

 

  قضايا جوهرية٢,٤

هناك عدد من القضايا الجوهرية التي يتوجب أخذها بعين االعتبار عند قياس التقدم في المجتمع على مستوى المنطقة 

ويتطلب . العربية، وهذه القضايا تشمل الرفاهية وجودة الحياة، التشغيل، والفقر والدخل،  والبيئة والمصادر الطبيعية

 ومقارنته بين الدول التي تتمتع بمراحل تقدم مختلفة إلى أخذ المزيد من االعتبارات لمعرفة الوضع القائم في قياس التقدم

. الدول النامية وتحديد أولوياتها واحتياجاتها والفروق اإلقليمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالستقرار

كما .  تالفا كليا عن الدول العربية األخرى من حيث األولويات واالحتياجاتتختلف الدول العربية الغنية بالبترول اخ

تختلف الدول العربية التي تعاني من أوضاع سياسية غير مستقرة بسبب عوامل خارجية وداخلية مثل العراق ولبنان 

ما أن هناك دول ك.  وفلسطين والسودان والصومال عن سواها من الدول العربية من حيث  االحتياجات واألوليات

عربية ذات كثافة ونمو سكاني مرتفع وتعاني من الفقر المدقع ومن مستويات عالية من األمية وفقر في المهارات 

 . والموارد البشرية

 

.  من ناحية أخرى، تأخذ مسألة الحكم عددا  من األبعاد التي تعتبر قضايا ساخنة في النقاش العام بشأن قياس التقدم

كما وتعتبر جودة السياسات .   الحكومة ونظام المساءلة ومواجهة القيادات السياسية من القضايا الرئيسيةوتعتبر هيكلية

العامة التي تضعها القيادات السياسية إحدى مقاييس جودة الحكم، وتعتمد خيارات السياسة جزئيا  على درجة تعرض 

والمتعاقدين في حال توكيل (الية موظفي الخدمة المدنية وتعتبر إدارة القطاع العام وكفاءة وفع.  القيادات للمساءلة

في إدارة المصادر العامة والقيام بأعمال منتظمة وتنفيذ السياسة العامة من العوامل ) الخدمات العامة إلى جهة خارجية

 .الحاسمة التي تحدد نوعية وجودة الحكم

 

لقضية الحيوية هنا هي درجة سماح أو ممانعة نظام الحكم أما فيما يتعلق باالنفتاح والمنافسة في القطاع الخاص فإن ا

لنخبة من المشاريع المحددة توحيد قوتها االقتصادية وتحويلها إلى قوة سياسية ومن ثم التأثير على المسئولين وعلى سن 

ايا األخرى كما أن هناك عدد من القض.  القوانين التي تعمل على تعزيز وحماية هذه القوة االقتصادية في المستقبل
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المترابطة والتي من شأنها أن تحدد جودة الحكم مثل تحديد ما هو رسمي وما هو غير رسمي على صعيد الحياة العامة، 

 .مستوى التشاور والمشاركة، سياسات القطاع الخاص،  وشفافية وتوفر المعلومات

 

 من مسألة المقارنة مسألة غير عادلة بسبب لهذه القضايا تأثير كبير على قياس التقدم في هذه الدول، كما أنها تجعل

اختالف وتعدد الخصائص واألوضاع، بالتالي فإن أفضل الخيارات هو تقسيم الدول النامية خاصة دول الشرق األوسط 

وتحديدا  المنطقة العربية حسب توفر المصادر الطبيعية والناتج المحلي اإلجمالي للفرد واالستقرار السياسي والعوامل 

لذلك يجب أن نركز على وضع .  كما أن األولويات تختلف بين الدول حسب وضعها الخاص.  فية والعرقيةالثقا

 . مجموعة المؤشرات تأخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية المشتركة للدول

 

 :وبالتالي يجب مراعاة األبعاد التالية عند قياس تقدم المنطقة

من المعروف أن الشرق األوسط يعاني من وضع سياسي بالغ التعقيد حيث أن غالبية الدول : الوضع السياسي .١

في المنطقة تعاني من مشاكل سياسية، حيث يعكس هذا الوضع نفسه على الوضع التنموي العام للدولة وعلى 

ؤشرات التقدم، ويمكن وبالتالي فإنه يجب أخذ البعد السياسي بعين االعتبار عند مناقشة م.  المستوى اإلقليمي

كما يجب تهيئة نموذجي االستقرار .  أيضا  وضع مؤشرات لقياس تأثير الوضع السياسي على التنمية والتقدم

السياسي واألمني والمشاكل السياسية ذات الدافع السياسي بسبب التأثير المختلف على هذا النوعان من المشاكل 

على سبيل المثال، للحرب األهلية واالحتالل . توى البشريعلى الوصول إلى المصادر وجودتها على المس

ففي الحرب األهلية ال يتم مراعاة أي .  األجنبي تأثيرات مختلفة جدا  من ناحية وجهة نظر اإلحصائية والتنموية

سياسات إال أنه يمكن مالحظة السياسات في حالة االحتالل، إال أن هذه السياسات تبقى عرضة لتدخالت 

 . ارجة عن السيطرة تفرضها سلطات االحتاللخارجية خ

يعكس هذا التباين االقتصادي بين دول الشرق األوسط االختالف : االختالف االقتصادي الشاسع بين الدول .٢

لذلك يجب .  الكبير في نسب تقدم الدول، حيث أن هناك دول غنية جدا  مثل دول الخليج ودول أخرى معدمة

التقدم في المنطقة من خالل االتفاق حول مؤشرات تأخذ هذا التباين بعين مراعاة هذا التباين عند قياس 

فعلى سبيل المثال ال يمكن مقارنة المناطق الريفية القطرية بالمناطق الريفية السورية، كما ينطبق .  االعتبار

باين االقتصادي ونستطيع أيضا  التفكير في الت.  هذا األمر على حدود القطاع الرسمي وأشكال البطالة وظروفها

الهامة على مستوى ) المؤشرات(واالجتماعي وهيكلية الحكم بين الدول، وإيجاد نظام قياس لجميع المجاالت 

 . الدولة وعلى المستوى اإلقليمي

هناك أيضا  تنوع كبير بين دول الشرق األوسط يشمل النواحي السكانية والوضع الصحي : التنوع االجتماعي .٣

هذا التنوع ي ص ع ب استخدام نفس . الخ...مساواة بين الرجل والمرأة واالختالف الفكريوالوضع التعليمي وال

لذلك فإن استخدام مؤشرات متعددة األبعاد . المؤشرات في قياس التقدم في جميع الدول

(multidimensional)  تستند إلى قائمة طويلة من المؤشرات الفرعية أو المتغيرات البسيطة يلعب دورا 

 في االستفادة من المزيد من المعلومات من أجل الوصول إلى مخرجات قابلة للمقارنة بين دول المنطقة حيويا 

 . والمناطق األخرى

يتمتع هذا التباين بأهمية خاصة من وجهة النظر البيئية ومن حيث المصادر : البيئة والمصادر الطبيعية .٤

 .ية الوصول إليهاالطبيعية، وهذا ينطبق على توفر وجودة المصادر وإمكان
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لذلك من األهمية بمكان . يعتبر هذا البعد أحد األبعاد الهامة في المنطقة العربية: نماذج الديمقراطية الحكم .٥

التوصل إلى مفهوم متفق عليه وقائمة على منهجية التدرج من من األسفل إلى األعلى تحتوي على مؤشرات 

وينطبق هذا األمر على مجاالت الحكم الديمقراطي .  عتبارومقاييس تأخذ األبعاد المحلية للمنطقة بعين اال

كما يجب تناول البعد الثقافي والتقاليد للبنية االجتماعية .  ويشمل الشفافية والحكم الرشيد والوضع الديمقراطي

من هنا فإنه يجب تطوير أدوات ومفاهيم تنبع من المنطقة وتتناول .  والعالقات والتدخالت في نماذج الحكم

 . الشفافية والفساد اإلداري والمالي وأمور أخرى وتأخذ بعين االعتبار البنية االجتماعية والثقافة والتقاليد العربية

 

أما بالنسبة لمنهجية وضع مؤشرات قياس ومراقبة التقدم فيجب أن تتكون من متابعة التقدم من حيث إنجاز أهداف 

 لقياس الرفاهية  (continuous function)إيجاد دالة رياضية مستمرة لقد قام عدد من الباحثين بعرض فكرة . السياسة

وهذه المبادرات واألفكار تفتح آفاقا  جديدة لتحديد فئات مجتمعية جزئية أو فرعية ومراقبة .  باستخدام نهج متعدد األبعاد

يث أنها تستند إلى قاعدة معلوماتية لقد أظهرت هذه التصنيفات مدى حساسيتها لواقع الحياة من الناحية العملية ح.  تقدمها

إن المقاييس األخرى مثل المعايير الدولية الحالية عرضة لعدم استيعاب التغيرات قصيرة المدى بالمقارنة مع .  عريضة

 .      9التصنيفات ذات األبعاد المتعددة خاصة بالنسبة للمجموعات المهمشة الواقعة حول حدود هذه المقاييس
 

 إلحصائية القدرات ا٣,٤

. تعاني معظم األنظمة اإلحصائية في معظم الدول النامية من نقص المهارات االختصاصية وعدم توفر الموازنات الكافية

إن التراجع في مستويات التعليم في الجامعات قد ساهم أيضا  في المشاكل التي تواجهها األنظمة اإلحصائية في بعض 

 فقدان مستمر للمهارات التخصصية مثل المتخصصين في الحاسوب بسبب وتعاني األجهزة اإلحصائية من.  الدول

لذلك .  األجور العالية التي تعرضها المؤسسات األهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بالمقارنة مع القطاع العام

وسط والمنطقة يجب وضع خطة لتنمية المهنة اإلحصائية من أجل تحفيز عملية قياس ومراقبة التقدم في الشرق األ

العربية بحيث تشتمل الخطة على فرص تدريبية على المدى القريب والمدى البعيد للموظفين من اجل تنمية وتطوير 

وبإمكان التدريب على المدى القريب أن يساعد في تنمية قدرات الموظفين للقيام بمهام تحليل .  مهاراتهم بشكل مستمر

كما أن هناك العديد من فرص .  ت اإلحصائية وإعداد التقارير الوطنيةأساسية ووضع المؤشرات وعمل التحليال

التدريب الدولية التي ال يتم استغاللها بسبب عدم توفر المهارات اللغوية، الجدير بالذكر أن المساعدات الدولية الفنية قد 

 . ساهمت في بناء القدرات

 

ا  في غاية األهمية، حيث يعتبر التأخير الكبير في معالجة  في نشر البيانات أمر(timeliness)تعتبر مسألة الوقتية 

. البيانات والتأخير في إنتاج البيانات ونشرها أحد المشاكل التي تعاني منها عملية استخدام البيانات في الدول النامية

وعندما يكون .  يةحيث ال يتم إعطاء نشر البيانات أهمية إال إذا كانت البيانات ناتجة عن مشروع ممول من جهة خارج

منتج البيانات هو المستخدم األول لها فإن نشر البيانات يعتبر غير هام بالرغم من وجود مستخدمين آخرين قد يستفيدوا 

و يتم النشر عبر عدة وسائل مثل نشر المطبوعات وعقد ورش العمل والحلقات الدراسية ومن خالل .من المعلومات

 .  نية والبريد االلكتروني وغير ذلكوسائل اإلعالم والمواقع االلكترو

 

                                                 
9  Shabaneh (2004), Cheli and Lemmi (2001),  Betti (2000). 
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وبالتالي فإن مسألة وضع خارطة طريق شاملة لتنمية قائمة على أساس مخرجات القمم والمؤتمرات العالمية تشكل 

لكن األهم هو تكييف األهداف والغايات العالمية مع األهداف والغايات الوطنية بموافقة الشركاء المحليين .  تحديا  كبيرا 

هناك حاجة إلى مزيج من األدوات ومؤشرات المراقبة لتحديد وتعريف . ام نهج يأتي من األسفل إلى األعلىباستخد

 .  االحتياجات المحددة

 

إن التحدي األكبر الذي يتضمنه قياس التقدم بالنسبة للحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني 

 بيانات القياس لتقييم التقدم الذي يتحقق في مجاالت اإلنجاز تأخذا المراقبة مجراها على في الدول النامية هو إنشاء قاعدة

مستوى الدولة والمنطقة والعالم، حيث يتم إعداد التقارير على مستوى الدولة مرة كل سنتين أو ثالث سنوات بدعم من 

وتستند .  إلسكوا أو المنظمات األخرى ذات العالقةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وا

هذه التقارير إلى مبدأ ملكية الدولة لعملية مراقبة التقدم وبناء وتنمية القدرات للقيام بهذه المهمة وتقليص تكاليف وجهود 

 المجتمع المدني ويمكن اإلفادة من هذه التقارير في إشراك صناع القرار وحشد تأييد. مراقبة التقدم إلى أدنى حد ممكن

أما على المستويات اإلقليمية فيتم إعداد تقارير تقارن بين خبرات الدول المختلفة في .  ووسائل اإلعالم والجمهور

و يتطلب وضع أهداف واقعية على المستوى الوطني .  المنطقة مما يعزز عملية التعلم ونشر الممارسات الفضلى

األهداف القيام بجمع دقيق للبيانات اإلحصائية المتعلقة بالمؤشرات بحيث يتم هذا والمحلي ومراقبة التقدم في تحقيق هذه 

كما أنه من األهمية بمكان معالجة مشاكل جمع البيانات من أجل اشتقاق المؤشرات لتكون .  الجمع في الموعد المحدد

 . بمثابة قاعدة لوضع األهداف والمراقبة

 

 مؤشرات المراقبة المختلفة أمرا  كافيا  ألننا بحاجة إلى معرفة جودة تلك البيانات ال يعتبر توفر البيانات الالزمة لحساب

كما أننا بحاجة إلى معلومات عن مصادر البيانات وتغطيتها ومرجعيتها .  وكيفية جمعها وتغطيتها ودقتها ودوريتها

 .   من أجل تقييم البياناتوفترتها وطريقة جمعها ومعالجة الحاالت المفقودة وغير ذلك من القضايا الالزمة

 

 تشير إلى جملة السياسات التي تضمن ثقة الجمهور من حيث موضوعية (integrity)االستقامة في العمل اإلحصائي 

يتطلب تقييم سالمة البيانات أن تكون األساليب المستخدمة شفافة وخاضعة إلى .  البيانات وخلوها من أي تالعب متعمد

كما . ة التي تقوم بإنتاجها ومن قبل المؤسسات األخرى، مما يعمل على حماية البياناتتفحص الخبراء في المؤسس

وتتطلب عملية بناء القدرات اإلحصائية وضع .  ويجب وصف طريقة جمع البيانات بشكل كافي لتيسير تقييم سالمتها

ئولة عن جمع البيانات كما يجب أن يكون هناك فهم واضح لقدرات المؤسسات المس. أهداف وإستراتيجيات واضحة

وتركز عملية بناء القدرات على جمع البيانات من أجل عمل التقارير اإلحصائية، وقدرات .  ومعالجتها وتحليلها ونشرها

 . الوزارات المختلفة على استخدام البيانات، وقدرات مستخدمي البيانات على القيام بإجراء التحليالت الالزمة
 

ويجب .  مراعاة موضوع القدرات اإلحصائية في أي مبادرة عالمية لقياس التقدم في المجتمعاتوبالتالي فإن ثمة أهمية ل

 :أن يشتمل مثل هذا البرنامج على العناصر األربعة التالية

وينطبق هذا . والذي يشمل القضايا التي تنطبق على جميع الدول في العالم  (international)العنصر الدولي  .١

 . ة والهدف المتفق عليه علميا على األهداف الرئيسي

 والذي يتناول القضايا المشتركة بين المناطق مثل الحكم والفقر والبطالة في (regional)العنصر اإلقليمي  .٢

 .المنطقة العربية
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 حيث يقوم هذا العنصر بمعالجة القضايا التي تنطبق على المستوى (sub-regional)العنصر دون اإلقليمي  .٣

 . دول الخليج العربي والدول العربية التي تعاني من الصراعات السياسية، وهكذادون اإلقليمي مثل 

 والذي يتناول قضايا محددة جدا  لها عالقة بالمستوى الوطني مثل قياس التقدم (national)العنصر الوطني  .٤

 . تحت االحتالل في العراق وفلسطين

 

ة الستيعاب األبعاد الوطنية والفروق الشاسعة في منطقة الشرق أما الغاية من وراء هذا التصنيف فهي تحقيق مرونة كافي

 . األوسط والمنطقة العربية، وسيعمل هذا التصنيف على زيادة الشراكة وتعزيز الدمج الوطني للمبادرات الدولية
 

 احتياجات ومتطلبات المنطقة العربيةاحتياجات ومتطلبات المنطقة العربية. . ٥٥

 لتحديد المتطلبات اإلقليمية ٢٠٠٧ليمن في عام تم عقد مؤتمر تحضيري لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في ا

للمنطقة العربية، وقد حضر هذا المؤتمر حوالي ثمانون شخصا  يمثلون خمسة عشر دولة شرق أوسطية وشمال أفريقية 

وقد اجتمع المشاركون في صنعاء لحضور هذا . ، باإلضافة إلى ثمانية منظمات إقليمية ودولية)معظمها دول عربية(

وقد تم تنظيم هذا االجتماع على هامش المنتدى اإلحصائي ."   قياس تقدم المجتمعات"الذي كان تحت عنوان المؤتمر 

وقد ناقش . (PARS21)العربي الثالث الذي نظمته الشراكة اإلحصائية من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرون 

وقد أوضح المؤتمر أهمية .  ها واحتياجات صناع السياسةاالجتماع أساليب تحسين المواءمة بين إنتاج البيانات واستخدام

كما .  الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحصول على معلومات صحيحة التي تقوم عليها قراراتهم

 كما ناقش المجتمعون أيضا  التقدم ومقاييسه خاصة.   ركز على دور هذه القطاعات في جمع المعلومات اإلحصائية

كما ألقى المؤتمر الضوء على حقيقة أن . أساليب القياس متعددة األبعاد التي يمكن استخدامها في قياس هذا المفهوم

كما تم تناول بعض طرق تعزيز التعاون .  للمنطقة آرائها الخاصة في التقدم، حيث تتأثر هذه اآلراء بالثقافة والتاريخ

كما ناقش المجتمعون أهمية بناء القدرات اإلحصائية في المنطقة من . جتمعوالحوار بين اإلحصائيين وصناع القرار والم

كما تم أيضا  تناول مستقبل أهداف التنمية األلفية وأهمية التعاون مع األمم المتحدة في عام . أجل التمكن من قياس التقدم

يين في صنع القرار المتعلق  حيث سيتم دراسة هذه األهداف، وقد شدد المؤتمرون على أهمية إشراك اإلحصائ٢٠١٥

 .بعملية اختيار مؤشر أهداف التنمية األلفية

 

 من حيث أساليب استفادة اإلحصاءات الرسمية من الشراكة القوية والمتبادلة مع الشراكةأكد المؤتمر على أهمية 

 من حيث السياسةكما تناول المؤتمر أهمية .  المجتمع المدني ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص وصناع السياسات

التركيز على ما يراه (أساليب كيفية استفادة صناع السياسات في المنطقة من مجموعة من المقاييس حول القضايا الهامة 

أما فيما . والمساعدة في جعل هؤالء األشخاص من صناع السياسات أكثر عرضة للمساءلة) المجتمع كمفتاح لتطوره

مؤتمرون من حيث اإلشارات القوية الصادرة عن المنطقة العربية حول اهتمامها بفكرة  فقد ناقشها الالتقدميتعلق بمسألة 

 . قياس التقدم في مجتمعاتها

 

واتفق المؤتمرون على وجوب وجود مؤشرات كمية وكيفية لقياس التقدم ومراعاة الوضع الخاص عند تحديد مدخالت 

على قضية توطين المؤشرات الدولية محليا  حيث أن كما سلط المؤتمرون الضوء .  حساب مؤشر التنمية البشرية

المؤشرات الدولية تخفي األبعاد الوطنية الهامة التي تناول هوية وثقافة كل دولة، وأن على المؤشرات أن تعكس 

   .وتمت الموافقة على أهمية اعتبار قائمة المؤشرات الدولية لتكون قائمة الحد األدنى.  االحتياجات الحقيقية للمنطقة
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 التوقعات المستقبلية. 6

تعمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل المشروع العالمي لقياس تقدم المجتمعات مع منظمات أخرى من أجل 

الجدير بالذكر أن المعلومات ." ما الذي يعرفه الناس عن تقدم المجتمعات: "تنفيذ مسح دولي يتناول المسألة التالية

إال أن . را  حيويا  في تحديد توقعات وسلوكيات األفراد والنشاطات التجارية والعملية الديمقراطيةاإلحصائية تلعب دو

القليل من االهتمام قد أعير إلى ما يعرفه الناس، ومنهم السياسيون والمسئولون الحكوميون عن وضع بالدهم وكيف 

 من األهمية بمكان تناول هذه المبادرات كنشاطات . ١٠في الحوارات والسياسات العامة) أو عدم المعرفة(تؤثر المعرفة 

وستكون معرفة الفروق اإلقليمية ونماذج تكييف األبعاد المحلية اإلقليمية من حيث .  بحثية وليس فقط كنشاط جمع بيانات

 من ويتطلب هذا األمر مشاركة واسعة.  المحتوى ونماذج قياس التقدم الذي تحققه المجتمعات أحد مخرجات هذا المسح

جانب خبراء المنطقة على المستوى الفردي والمؤسساتي بحيث تغطي تخطيط وتصميم وتنفيذ وتحليل وتأييد هذه 

وهذا يشمل العمل مع أجهزة .  وتعتبر مشاركة الخبراء العرب أمرا  هاما  وكذلك بالنسبة للمشاركة المؤسساتية. المبادرة

ات وهيئات إقليمية مثل اإلسكوا والمعهد العربي للتدريب والبحوث في المنطقة والتعاون مع منظم  اإلحصاء الوطنية

 .اإلحصائية وغيرها

 

على المستوى التنفيذي، قد تكون إحدى وسائل دمج المنطقة العربية في هذه المبادرة الدولية من خالل توسيع صالحية 

اللجنة " لتكون هذه اللجنة بمثابة ٢٠٠٧اللجنة المنظمة للمنتدى اإلحصائي العربي الثالث الذي عقد في اليمن عام 

وتتمثل صالحية اللجنة في ضمان اندماج المنطقة العربية في جميع . على المستوى اإلقليمي" التوجيهية لقياس التقدم

نشاطات ومبادرات ما بعد لقاء اسطنبول، وهذا يشمل العمل مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشركاء اآلخرين 

 .  قياس التقدم في المجتمعات، بحيث يكون هذا العمل بمثابة جسم يمثل المصادر ويعكس احتياجات المنطقةفي مبادرة

  األولويات١,٦

o تحديد النشاطات اإلحصائية التي تطور أساليب قياس التقدم الذي تحققه الدول العربية 

o ة العربيةتطوير مجموعة الحد األدنى من المؤشرات للمنطقة لقياس التقدم في المنطق . 

o يجب أن تراعي مجموعة الحد األدنى من المؤشرات خصائص المنطقة والظروف المحلية للدول العربية 

o إلقاء الضوء على االحتياجات في مجال بناء القدرات في المنطقة وتصميم وتنفيذ برنامج تقييم التدريب   .

 اإلحصائي األوروبي المتوسطي التعاون(مثل وباإلمكان االستفادة من بعض المبادرات اإلقليمية 

MEDSTAT و METAGORA و  ADP...في هذا المجال) الخ. 

o وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة صناع القرار والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم في العمل اإلحصائي. 

o تفعيل وتنظيم مصادر المنطقة ومصادر المجتمع الدولي . 

 مجاالت العمل ٢٫٦

o التدريب تدريب اإلحصائيين والمستخدمين وصناع القرار والصحفيينيجب أن يشمل : التدريب. 

                                                 
10 Giovanni, 2007: Global project on measuring progress: OECD 
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o  وضع قائمة بالمؤشرات من األسفل إلى األعلى تغطي المجاالت االجتماعية واالقتصادية والجغرافية والثقافية

 مع والسياسية لتكون بمثابة المنصة التي يقوم عليها قياس التقدم واالزدهار الشامل الذي تحققه المجتمعات،

 .توفر إجماع على القائمة من قبل جميع األطراف
o القيام بحملة تأييد وتوعية لضمان المشاركة على المستوى الشعبي. 
o  فحص إمكانية التوسع في التدريب في مجال برنامجDevInfo   لتنظيم المؤسسات . 
o  هذا التقدمإنشاء نظام معلوماتي لمراقبة التقدم في المنطقة العربية وكتابة التقارير حول. 
o تنفيذ دراسات أساسية لتحديد الفجوات واألهداف الوطنية والمؤشرات. 
o تقييم توفر البيانات وجودة المسوح(ADP)   وتطوير آليات جمع بيانات أهداف التنمية األلفية ومؤشرات قياس

 .  التقدم األخرى
o لوطنيإدارة البيانات وتحليل اإلحصاءات لقياس ومراقبة التقدم على المستوى ا. 
o  إنشاء نظام معلوماتي يكون بمثابة مستودع مركزي وأداة لكتابة التقارير ومراقبة التقدم في المنطقة العربية 

 
  الشركاء والنظراء وذوي العالقة  الشركاء والنظراء وذوي العالقة ٣,٦٣,٦

 

o                    يجب أن يكون العمل اإلحصائي المستقبلي تعاونيا  يجمع بين الجهات المختلفة، وهـذه الجهـات هـي جميـع                   يجب أن يكون العمل اإلحصائي المستقبلي تعاونياً يجمع بين الجهات المختلفة، وهـذه الجهـات هـي جميـع

بالنظـام  بالنظـام  " " ذات العالقـة  ذات العالقـة  ""ة التي تم تحديدها في اجتماع اليمن على أنها أطراف الجهـات             ة التي تم تحديدها في اجتماع اليمن على أنها أطراف الجهـات             األطراف ذات العالق  األطراف ذات العالق  

 ::وهذا يشمل الفئات التاليةوهذا يشمل الفئات التالية. . اإلحصائياإلحصائي

 ))الوزارات والمؤسسات العامة والجهات األخرى التي تمثل الدولةالوزارات والمؤسسات العامة والجهات األخرى التي تمثل الدولة((القطاع العام القطاع العام  ..١١

 ))الخالخ......الغرف التجارية واالتحادات والنقاباتالغرف التجارية واالتحادات والنقابات((القطاع الخاص القطاع الخاص  ..٢٢

 ))الخالخ......المؤسسات األهلية ووسائل اإلعالم والمؤسسات الحقوقيةالمؤسسات األهلية ووسائل اإلعالم والمؤسسات الحقوقية((ني ني المجتمع المدالمجتمع المد ..٣٣

o   منظمات األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية األخرى والمنظمات الدوليـة العاملـة فـي             منظمات األمم المتحدة والهيئات اإلقليمية األخرى والمنظمات الدوليـة العاملـة فـي             : : على المستوى اإلقليمي  على المستوى اإلقليمي

مجاالت قياس التقدم واالزدهار وبناء القدرات والتي يجب تعريفها على أنها شركاء المبـادرة فـي المنطقـة                  مجاالت قياس التقدم واالزدهار وبناء القدرات والتي يجب تعريفها على أنها شركاء المبـادرة فـي المنطقـة                  

والمعهد والمعهد " " اإلسكوااإلسكوا""وهذا يشمل جامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا            وهذا يشمل جامعة الدول العربية واللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا            . . العربيةالعربية

كما يجب دعوة المبادرات الدولية األخرى التي لها نشاطات ذات          كما يجب دعوة المبادرات الدولية األخرى التي لها نشاطات ذات          . . الخالخ......العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية   العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية   

  METAGORA و    و   MEDSTATوسـطي   وسـطي   مثل  التعاون اإلحصـائي األوروبـي المت       مثل  التعاون اإلحصـائي األوروبـي المت       ((عالقة بقياس التقدم    عالقة بقياس التقدم    

 . . لالنضمام والمشاركةلالنضمام والمشاركة)  )  الخالخ......

o   يجب أن تتولى أجهزة اإلحصاء قيادة هذا الجهد على أن تشرك جميع األطـراف ذات               يجب أن تتولى أجهزة اإلحصاء قيادة هذا الجهد على أن تشرك جميع األطـراف ذات               : : على المستوى الوطني  على المستوى الوطني

 ..العالقةالعالقة
 
   متطلبات بناء القدراتمتطلبات بناء القدرات  ٤٫٦٤٫٦

o             ة اإلحصـاء الوطنيـة     ة اإلحصـاء الوطنيـة     توفر المصادر ومن ضمنها المصادر المالية والموارد البشرية، والتعاون بـين أجهـز            توفر المصادر ومن ضمنها المصادر المالية والموارد البشرية، والتعاون بـين أجهـز

 والمؤسسات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال اإلحصاءوالمؤسسات اإلقليمية والدولية العاملة في مجال اإلحصاء

o تحديد االحتياجات اإلحصائية من أجل وضع وتصميم التدريب المالئم حسب هذه االحتياجاتتحديد االحتياجات اإلحصائية من أجل وضع وتصميم التدريب المالئم حسب هذه االحتياجات 

 

  التكلفة التكلفة٥٫٦٥٫٦
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o          لي تحقيقهـا   لي تحقيقهـا   هداف التنمية األلفية في الخطط الوطنية وبالتا      هداف التنمية األلفية في الخطط الوطنية وبالتا      أحد العوامل التي أدت إلى عدم القيام بدمج شامل أل         أحد العوامل التي أدت إلى عدم القيام بدمج شامل أل

ففي الوقت الذي يركز فيه قياس التقدم على قياس وفهم التقدم بدال  مـن              ففي الوقت الذي يركز فيه قياس التقدم على قياس وفهم التقدم بدالً مـن              .  .  وفقا  لهذه الخطط هو تكلفة األهداف     وفقاً لهذه الخطط هو تكلفة األهداف     

وهذا يشمل تقييم احتياجات األنظمة اإلحصـائية       وهذا يشمل تقييم احتياجات األنظمة اإلحصـائية       . . تحقيق أهداف محددة فإن القياس يتطلب حساب التكلفة أيضا         تحقيق أهداف محددة فإن القياس يتطلب حساب التكلفة أيضاً        

بالتالي هنالك  بالتالي هنالك  . .  لمعرفة المزيد عن األساليب المتبعة في المنطقة        لمعرفة المزيد عن األساليب المتبعة في المنطقة       القائمة وتوفر مصادر البيانات والمساعدة الفنية     القائمة وتوفر مصادر البيانات والمساعدة الفنية     

حاجة إلى حساب تكلفة أهداف محددة إذا قررنا إتباع منهجية أهداف التنمية األلفية في نقل المجتمع من وضع                  حاجة إلى حساب تكلفة أهداف محددة إذا قررنا إتباع منهجية أهداف التنمية األلفية في نقل المجتمع من وضع                  

 . . إلى آخرإلى آخر

 

  في المجتمعات في المجتمعاتالتقدمالتقدم   قياس قياسمجموعة عمل المنطقة العربية من مبادرةمجموعة عمل المنطقة العربية من مبادرةموقف موقف     ٦٫٦٦٫٦
 

 العربي   العربي  اإلحصائياإلحصائي في المنتدى     في المنتدى    ننقرر المشاركو قرر المشاركو  العالمية لقياس التقدم،      العالمية لقياس التقدم،     المبادرةالمبادرة  منمنتطلبات البلدان العربية    تطلبات البلدان العربية    بهدف تحديد م  بهدف تحديد م  

 للحضور والمشاركة الفاعلة في المنتدى العـالمي الثـاني حـول             للحضور والمشاركة الفاعلة في المنتدى العـالمي الثـاني حـول            OECD قبول دعوة     قبول دعوة    ٢٠٠٧٢٠٠٧الثالث المنعقد في اليمن     الثالث المنعقد في اليمن     

اسطنبول خـالل   اسطنبول خـالل   / /  في تركيا   في تركيا  OECDت، والذي عقدته    ت، والذي عقدته     والمعرفة والسياسات لقياس وتشجيع التقدم في المجتمعا        والمعرفة والسياسات لقياس وتشجيع التقدم في المجتمعا       اإلحصاءاإلحصاء

 ..٢٠٠٧٢٠٠٧ حزيران  حزيران ٣٠٣٠-٢٧٢٧الفترة الفترة 

 

من ناحية أخرى، ولغايات األخذ بعين االعتبار آراء جميع مناطق العالم حول مبادرة قياس التقدم، فقد تم تقسيم العـالم                    من ناحية أخرى، ولغايات األخذ بعين االعتبار آراء جميع مناطق العالم حول مبادرة قياس التقدم، فقد تم تقسيم العـالم                    

نتدى من رئيس اللجنة التحضيرية     نتدى من رئيس اللجنة التحضيرية     إلى عدد من المناطق الجغرافية من بينها منطقة الشرق األوسط،  وقد طلب منظمو الم              إلى عدد من المناطق الجغرافية من بينها منطقة الشرق األوسط،  وقد طلب منظمو الم              

من أجـل  من أجـل    األوسطاألوسطمنطقة الشرق منطقة الشرق تمثل تمثل ) ) reflection group((تشكيل وترؤس مجموعة عمل تشكيل وترؤس مجموعة عمل   لؤي شبانهلؤي شبانه. . لمنتدى اليمن دلمنتدى اليمن د

   ..منتدى اسطنبولمنتدى اسطنبولإبداء آرائها وتوجهاتها بشأن مداوالت إبداء آرائها وتوجهاتها بشأن مداوالت 

 

ال منتدى اسطنبول شارك فيها      ال منتدى اسطنبول شارك فيها      اجتماعين على هامش أعم   اجتماعين على هامش أعم   ) ) المنطقة العربية المنطقة العربية ((عقدت مجموعة العمل حول الشرق األوسط       عقدت مجموعة العمل حول الشرق األوسط       

لتحديـد احتياجـات    لتحديـد احتياجـات    ة تعمل في المنطقة العربية      ة تعمل في المنطقة العربية      منظمات إقليمية ودولي  منظمات إقليمية ودولي   باإلضافة إلى     باإلضافة إلى     عربية  عربية ةةدولدول) ) ١٢١٢((من  من  ممثال  ممثال  ) ) ٢٦٢٦((

اللجنـة االقتصـادية    اللجنـة االقتصـادية    بـدعم   بـدعم    من قبل مجموعـة الخبـراء         من قبل مجموعـة الخبـراء        المنطقة العربية من ناحية ومناقشة ورقة الموقف التي أعدت        المنطقة العربية من ناحية ومناقشة ورقة الموقف التي أعدت        

وبينما رأى المجتمعون   وبينما رأى المجتمعون   .  .  ))AITRS((اإلحصائية  اإلحصائية  المعهد العربي للتدريب والبحوث     المعهد العربي للتدريب والبحوث     وو) ) اإلسكوااإلسكوا((واالجتماعية لغربي آسيا    واالجتماعية لغربي آسيا    

 : : أن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش بشأن ورقة الموقف، فقد تم االتفاق على ما يليأن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش بشأن ورقة الموقف، فقد تم االتفاق على ما يلي

 
 قياس التقدم 

:  :   على األمور التالية    على األمور التالية   تؤكدتؤكدوو،  ،  قياس التقدم في المجتمعات   قياس التقدم في المجتمعات   حول  حول  ) ) OECD((بمبادرة  بمبادرة     العربية  العربية التفكيرالتفكيرمل و مل و ترحب مجموعة التأ  ترحب مجموعة التأ  

تمر تمر   دولدولمقارنات بين   مقارنات بين   الال   في المجتمعات كما تساهم في إجراء       في المجتمعات كما تساهم في إجراء       هي اكثر مالءمة لقياس التقدم      هي اكثر مالءمة لقياس التقدم     األبعاداألبعادمؤشرات متعددة   مؤشرات متعددة   الال  إنإن

، ، التقـدم التقـدم والنوعية في قيـاس     والنوعية في قيـاس     المؤشرات الكميه   المؤشرات الكميه   باإلضافة إلى ذلك فإن هناك ضرورة الستخدام        باإلضافة إلى ذلك فإن هناك ضرورة الستخدام        .  .  بمراحل تنموية مختلفة  بمراحل تنموية مختلفة  

كل دولـة ومنطقـة،     كل دولـة ومنطقـة،     تمس هوية وثقافة    تمس هوية وثقافة    قد  قد    التيالتي الوطنية الهامة     الوطنية الهامة     إلظهار األبعاد   إلظهار األبعاد  مؤشراتمؤشراتالالتوطين  توطين    وضرورة العمل على  وضرورة العمل على  

بحـدها  بحـدها   المؤشرات الدوليـة      المؤشرات الدوليـة      قائمة  قائمة  تكون  تكون أنأنينبغي  ينبغي  ، و ، و مناطقمناطق للدول وال   للدول وال   تعكس المؤشرات االحتياجات الحقيقية     تعكس المؤشرات االحتياجات الحقيقية    أنأنينبغي  ينبغي  وو

 ..األدنىاألدنى
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 القضايا الجوهرية

 والتباين الوضع السياسي، التفاوت وهي المنطقة العربيةاس التقدم في قضايا جوهرية يتوجب معالجتها لقيهناك خمس 

 . الرشيدالحكماإلنسان والديمقراطية و، حقوق الطبيعيةالقتصادي واالجتماعي، البيئة والموارد ا
 

  نطاق عمل 
ياس ياس  لق  لق ))button-up((وتطوير قائمة مؤشرات الحد األدنى باالعتماد على أسلوب التدرج من األدنى لألعلى             وتطوير قائمة مؤشرات الحد األدنى باالعتماد على أسلوب التدرج من األدنى لألعلى              ..١١

 ويمكن أن تشكل مؤشرات التنمية األلفية أساسا  صالحا  لإلنطالق منه في             ويمكن أن تشكل مؤشرات التنمية األلفية أساساً صالحاً لإلنطالق منه في            ..التقدم المحرز في المنطقة العربية    التقدم المحرز في المنطقة العربية    

 .. خصوصيات المنطقة خصوصيات المنطقةمع ضرورة مراعاةمع ضرورة مراعاة  تطوير هذه المؤشراتتطوير هذه المؤشرات

 بشكل عـام فـي       بشكل عـام فـي       والمجتمع  والمجتمع اإلعالماإلعالموسائل  وسائل  ووالمجتمع المدني   المجتمع المدني   وو صانعي القرار،     صانعي القرار،    تطوير برنامج عمل إلشراك   تطوير برنامج عمل إلشراك    ..٢٢

 ..حصائيحصائياإلاإلالعمل العمل 

 قيـاس    قيـاس   إطـار إطـار  لجمع البيانـات فـي        لجمع البيانـات فـي       أساليبأساليب ووضع    ووضع   ))ADP ( (ححوو المس  المس  وجودة  وجودة  البيانات ونوعيتها   البيانات ونوعيتها  توفرتوفرتقييم  تقييم   ..٣٣

 ..مؤشرات التقدممؤشرات التقدم

 بما فـي ذلـك       بما فـي ذلـك      الفنيةالفنية وتصميم وتنفيذ برنامج المساعدة       وتصميم وتنفيذ برنامج المساعدة      ،،تسليط الضوء على احتياجات بناء القدرات للمنطقة      تسليط الضوء على احتياجات بناء القدرات للمنطقة       ..٤٤

 ..فيينفيين والمستخدمين ومتخذي القرارات والصح والمستخدمين ومتخذي القرارات والصحلإلحصائيينلإلحصائيينالتدريب التدريب 

 مركزي للمعلومـات     مركزي للمعلومـات    نظامنظام  وإنشاءوإنشاء عن التقدم في المنطقة العربية،        عن التقدم في المنطقة العربية،       وتقديم وإعداد التقارير  وتقديم وإعداد التقارير   نظام للرصد     نظام للرصد    بناءبناء ..٥٥

جامعـة الـدول العربيـة      جامعـة الـدول العربيـة        ويطلب مـن ال       ويطلب مـن ال     ..رصد التقدم في المنطقة العربية    رصد التقدم في المنطقة العربية    إلعداد التقارير و  إلعداد التقارير و  باعتباره أداة   باعتباره أداة   

 ..اخذ زمام المبادرة في هذا الشأناخذ زمام المبادرة في هذا الشأنواالسكوا واالسكوا 

 ..أوسع في إعداد وتنفيذ هذه المبادرةأوسع في إعداد وتنفيذ هذه المبادرةضمان مشاركة ضمان مشاركة ترمي إلى ترمي إلى  توعيه  توعيه حمالتحمالتتخطيط وتنفيذ تخطيط وتنفيذ  ..٦٦

 

 الشركاء الشركاء 

القطاع العام والقطاع الخـاص والمجتمـع       القطاع العام والقطاع الخـاص والمجتمـع       المهتمين بما في ذلك     المهتمين بما في ذلك      بين مختلف     بين مختلف    تشاركياتشاركياينبغي أن يكون العمل اإلحصائي      ينبغي أن يكون العمل اإلحصائي      

 والمنظمـات    والمنظمـات   اإلقليميـة اإلقليميـة اللجان  اللجان   المتحدة وغيرها من      المتحدة وغيرها من     اإلقليمي فال بد من إشراك منظمات األمم      اإلقليمي فال بد من إشراك منظمات األمم      على الصعيد   على الصعيد    أما    أما   . . المدنيالمدني

المعهد العربـي ومؤسسـة     المعهد العربـي ومؤسسـة     االسكوا،  االسكوا،  وووهذا يشمل الجامعة العربية     وهذا يشمل الجامعة العربية     .  .  مجال قياس التقدم وبناء القدرات    مجال قياس التقدم وبناء القدرات     في    في   الدولية العاملة الدولية العاملة 

مثـل  مثـل  ((كما وال بد من االستفادة من المبادرات والمشاريع الدولية فـي المنطقـة              كما وال بد من االستفادة من المبادرات والمشاريع الدولية فـي المنطقـة              .  .   وغيرها  وغيرها تتالخليج العربي لالستشارا  الخليج العربي لالستشارا  

MEDSTAT  ،  ،PARIS21  ،  ،METAGORA  ،  ، ... ...فم   فم  لى الصعيد الوطني،  لى الصعيد الوطني،  أما ع أما ع .  .  بقياس التقدم بقياس التقدم التي لها عالقة    التي لها عالقة    ) ) الخالخ 

 .. في تنفيذ هذه المبادرة في تنفيذ هذه المبادرةدورا قياديادورا قيادياالمتوقع أن تتولى األجهزة اإلحصائية المتوقع أن تتولى األجهزة اإلحصائية 
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   التكلفةالتكلفةتقييم تقييم 

ويشمل ذلـك   ويشمل ذلـك   . . يضايضاأأ محددة، وهذا يتطلب قياس التكاليف        محددة، وهذا يتطلب قياس التكاليف       أهدافأهدافيركز قياس التقدم على قياس وفهم التقدم بدال من تحقيق           يركز قياس التقدم على قياس وفهم التقدم بدال من تحقيق           

 المالئمة   المالئمة   لمعرفة المزيد عن المنهجيات     لمعرفة المزيد عن المنهجيات    الفنيةالفنية مصادر البيانات ثم المساعدة       مصادر البيانات ثم المساعدة      وتوفروتوفر الحالية    الحالية   اإلحصائيةاإلحصائيةضرورة تقييم النظم    ضرورة تقييم النظم    

لأللفية في نقل المجتمـع     لأللفية في نقل المجتمـع     اإلنمائية  اإلنمائية    األهدافاألهدافإذا قررنا اتباع نهج     إذا قررنا اتباع نهج     للمنطقة العربية، وكما ويلزم تقدير تكلفة تحقيق األهداف         للمنطقة العربية، وكما ويلزم تقدير تكلفة تحقيق األهداف         

 .. آخر آخرإلىإلىمعين معين موقع تنموي موقع تنموي من من 

 

 ))المرحلة المقبلةالمرحلة المقبلة((األمام األمام   إلىإلىخطوات خطوات 

 في   في  اإلحصائيةاإلحصائيةاللجنة التنظيمية للمنتدى الثالث للقدرات      اللجنة التنظيمية للمنتدى الثالث للقدرات      اتفق أعضاء مجموعة العمل على أن تكون        اتفق أعضاء مجموعة العمل على أن تكون        على الصعيد العملي،    على الصعيد العملي،    

ـ             ووالبلدان العربية،   البلدان العربية،    ـ             التي تتألف من الجامعة العربية، االسكوا، األردن واليمن وعمان وبرئاسة فلسـطين بمثاب اللجنـة  اللجنـة  ""ة  ة  التي تتألف من الجامعة العربية، االسكوا، األردن واليمن وعمان وبرئاسة فلسـطين بمثاب

المعهـد العربـي    المعهـد العربـي    كل من مصـر و    كل من مصـر و    تم االتفاق على أن يتم إضافة       تم االتفاق على أن يتم إضافة       كما  كما    . . اإلقليمياإلقليميعلى المستوى   على المستوى   " "  لقياس التقدم   لقياس التقدم  التوجيهيةالتوجيهية

 منتـدى    منتـدى    مندمجة بالمتابعة علـى أنشـطة       مندمجة بالمتابعة علـى أنشـطة       المنطقة العربية   المنطقة العربية  أنأنالتأكد من   التأكد من   في  في  اللجنة  اللجنة    وتتمحور مهمة       وتتمحور مهمة     ..هذه اللجنة هذه اللجنة للبحوث ل للبحوث ل 

 على ورقة الموقف واقتراح      على ورقة الموقف واقتراح     األخيرةاألخيرةعمل لوضع اللمسات    عمل لوضع اللمسات    إلى عقد مجموعة    إلى عقد مجموعة      اللجنةاللجنة  ومن المفترض أن تدعو         ومن المفترض أن تدعو       ..اسطنبولاسطنبول

ي المنطقة العربية من اجل تحديـد االحتياجـات         ي المنطقة العربية من اجل تحديـد االحتياجـات         ي ف ي ف بحثبحث  سيتم إجراء نشاط        سيتم إجراء نشاط      ..قائمة المؤشرات الخاصة بالمنطقة العربية    قائمة المؤشرات الخاصة بالمنطقة العربية    

ألول لمناقشة واستكمال   ألول لمناقشة واستكمال   العربي ا العربي ا اإلحصائي  اإلحصائي    ، كما سيتم عقد اجتماع على هامش المؤتمر       ، كما سيتم عقد اجتماع على هامش المؤتمر       فيما يتعلق بقياس التقدم   فيما يتعلق بقياس التقدم   والطرق  والطرق  

 ..اإلعالماإلعالمقائمة المؤشرات بالتعاون مع صانعي السياسات، المجتمع المدني وممثلي وسائل قائمة المؤشرات بالتعاون مع صانعي السياسات، المجتمع المدني وممثلي وسائل 

 

المـوارد  المـوارد  حشـد  حشـد  ، للمساعدة في ، للمساعدة في GOICاالسكوا، جامعة الدول العربية، االسكوا، جامعة الدول العربية، ) ) reflection group((تطالب مجموعة التأمل تطالب مجموعة التأمل 

االقتصـادي  االقتصـادي   منظمة التعاون     منظمة التعاون     من  من  منتدى اسطنبول، وتطلب    منتدى اسطنبول، وتطلب    على متابعة   على متابعة  أولىأولى كخطوه عملية     كخطوه عملية    األنشطةاألنشطةالالزمة لتمويل هذه    الالزمة لتمويل هذه    

صندوق النقد الدولي والبنك    صندوق النقد الدولي والبنك    وو،  ،  اإلنمائية العربية واإلسالمية  اإلنمائية العربية واإلسالمية   والمصارف والصناديق     والمصارف والصناديق    اإلسالمياإلسالميمنظمة المؤتمر   منظمة المؤتمر   وووالتنمية،  والتنمية،  

ة فنيـة   ة فنيـة   مسـاعد مسـاعد وضع استراتيجية   وضع استراتيجية   من أجل   من أجل   من المنطقة ومن المجتمع الدولي      من المنطقة ومن المجتمع الدولي      الالزمة  الالزمة  موارد  موارد  الال   حشد    حشد   الدولي للمساعدة في  الدولي للمساعدة في  

   ..طويلة األجل لقياس التقدم في المنطقة العربيةطويلة األجل لقياس التقدم في المنطقة العربيةومالية ومالية 
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