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  رـتقري
  

  في المنطقة العربية م المجتمعاتتقدقياس رفاه وورشة العمل األولى لمنسقي 
  ٢٠١٠ نوفمبر/الثانيتشرين  ٥-١، بيروت

  

ز ـ   موج
  

العربي للتدريب بالتعاون مع المعھد ) اإلسكوا(لغربي آسيا  االجتماعيةو يةاالقتصاداللجنة  تنظم  
ولى لمنسقي قياس رفاه وتقدم المجتمعات في المنطقة ورشة العمل األ )AITRS(والبحوث اإلحصائية 

  .٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٥- ١ في بيت األمم المتحدة في بيروت، لبنان، في الفترة عربيةال
  

المنسقين الوطنيين لمشروع تقدم المجتمعات العربية وذلك  بناء قدراتإلى  وھدفت ورشة العمل  
لتجارب ھم اأاطالعھم على المنھجيات الجديدة في قياس رفاه وتقدم المجتمعات و على من خالل تدريبھم

وذات العالقة بالمجتمع العربي لتسھيل مھمة تطوير األطر الوطنية لقياس  بھذا المجال واإلقليميةالعالمية 
  .تقدم المجتمعات في البلدان العربية

  
لقياس ووضع مسودة العمل الوطنية  والتوصيات االستنتاجاتبعض إلى  وخلصت ورشة العمل  

  .اإلقليميةريق خارطة الط رفاه وتقدم المجتمع في ضوء
  

  
  
  

 
بي للتدريب والبحوث المعھد العر

 (AITRS)اإلحصائية
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ة ـ   مقدم
  
للتدريب  بالتعاون مع المعھد العربي) اإلسكوا(لغربي آسيا  االجتماعيةو يةاالقتصادنظمت اللجنة   - ١

 ولى لمنسقي قياس رفاه وتقدم المجتمعات في المنطقة العربيةورشة العمل األ )AITRS(والبحوث اإلحصائية 
شارك في الورشة  . ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٥- ١ الفترة ، لبنان، فيبيروت بيت األمم المتحدة في في
جمھورية وتونس، وجيبوتي، والسودان، و البحرين،مملكة األردن، و وھي بلداً عربياً ١٢من  مشاركاً ١٢

  .ومصر، والمغرب، وفلسطين، واليمن العراق، ولبنان، وليبيا،
  
المنسقين الوطنيين لمشروع تقدم المجتمعات العربية وذلك من  بناء قدراتإلى  ھدفت ورشة العمل  - ٢

ھم التجارب أاطالعھم على المنھجيات الجديدة في قياس رفاه وتقدم المجتمعات وتدريبھم و علىالتعرف خالل 
وذات العالقة بالمجتمع العربي لتسھيل مھمة تطوير األطر الوطنية لقياس تقدم  العالمية بھذا المجال

كما تضمنت الورشة نقاشات وتبادل الخبرات الوطنية في مجال قياس الرفاه  . المجتمعات في البلدان العربية
ليات التواصل مع المجتمع آ ن من خالل ورشة العمل علىالمشتركي تم تدريبو . تقدم المجتمع العربيو

ركين على الھيكل المؤسسي اوتعرف المش.  الوطني طارشراكھم في عملية تطوير اإلالبيانات إلومستخدمي 
ھم نشاطاته، وأ OECD)( والتنمية في الميدان االقتصاديون منظمة التعاترعاه  والذي للمشروع العالمي

مع شركائھا تحت  اإلسكواتمعات العربية والذي تنفذه قليمي لقياس تقدم المجاإللمشروع اخريطة طريق و
شراف اللجنة وبإ والتنمية في الميدان االقتصاديومنظمة التعاون  اإلسكوامذكرة التفاھم الموقعة من قبل  إطار

  .قليميللمشروع اإلالتوجيھية 
  
السيد راؤول كز بحوث وھم اوجامعات ومرفي الورشة التدريبية عدة خبراء من منظمات ساھم وقد   - ٣

ستاذ في جامعة أالدكتور مضر قسيس، ؛ ووالتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون  مستشار في سارز
رئيس محللي بحوث وقيادة فريق في المجلس الكندي للتعليم  –السيد جيرت الفالين ؛ وفلسطين -ت يبيرز

مؤشر صلتك للشباب؛  – اإلسالميةس محللين في مركز الدراسات السيد محمد يونس رئي؛ وجامعة اوتاوا
 –والسياسة، جامعة باث  االجتماعيةقسم العلوم  سرفين دينولن، محاضر في مجال التنمية الدولية،والدكتورة 
السيد سايمون سيث ؛ والبريطانية يةاالقتصادأيان جوستن الكسندر اقتصادي في الوكالة  ؛ والسيدبريطانيا
  .بريطانيا - أكسفوردفي جامعة باحث 

  
  والتوصيات االستنتاجات  -أوالً

  
  :كما يلي والتوصياتبعض االستنتاجات إلى  وخلصت ورشة العمل  - ٤
  

حتى  األولى المنسقيين الوطنيين المشاركين في ورشة العملالتواصل مع دامة إة ضرور  )أ(  
 ؛تقدم المجتمعات العربيةلقياس رفاه و قليميواإل وطنيالالمشروع متطلبات استكمال 

  
  ؛الوطنيين نرفع مستوى وكفاءة المنسقيإلى  ندوات تھدف/في إقامة دورات تدريبية ستمراراال  )ب(  

  
وتحليلھا قياس رفاه ونوعية الحياة البلدان المتقدمة في مجال إلى  القيام بزيارات استطالعية  )ج(  
  ونشرھا؛

  



-٤-  

  

ومراكز البحوث والجامعات  نسيق بين المؤسسات الوطنيةيجاد آلية وطنية لضمان التعاون والتإ  )د(  
 ؛قليميةثراء المعرفة الوطنية واإلإو العاملة في ھذا المجال

  
عالم مي البيانات والمجتمع المدني واإلمع مختلف مستخدالوطنية عقد الطاولة المستديرة   )ھ(  
 ة؛جودة الحياو للمجتمع حول الرفاهعلى المجاالت ذات األھمية  للتعرف

  
  والمباشرة في تنفيذھا؛للمشروع  النھائية العمل على وضع الخطط الوطنية  )و(  

  
  ؛مشاركة في المشروعلخدمة البلدان القياس تقدم المجتمعات إنشاء مرصد إقليمي ل  )ز(  

  
  ؛نشرھاطوير نظم جمع المعلومات وقويم المؤشرات المحتسبة وتت  )ح(  

  
  والبحوث وتوفيرھا لصانعي القرارات؛الدراسات  وإجراءتحليل البيانات   )ط(  

  
الحياة  جودةفي قياس رفاه و اإلحصاءات تطوير والترويج ألھمية اإلحصائيتعزيز الوعي   )ي(  

  .لرصد تقدم المجتمعات
  

  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً
  
تقدم أجندة قياس ال) أ: (تضمن برنامج عمل الورشة ثماني جلسات ركزت على المواضيع التالية  - ٥
الدليل المركب ) ج(؛ العربيالديمقراطية  دليلل المفھوم والمنھجية) ب(؛ حتسابھاالمقاييس الجديدة وأساليب او

 يةاالقتصاددليل الفرص ) و(نموذج التنمية البشرية؛ ) ھ(صلتك للشباب؛  دليل) د(الرفاه الكندي؛  دليلللتعلم و
المھام المنوطة بالمنسقين الوطنيين ) ح(لتنمية البشرية؛ المتعدد األبعاد ومؤشر ا الفقر دليل) ز(للمرأة؛ 
  .خطة العملومسودة 

  
  حتسابھاالمقاييس الجديدة وأساليب اأجندة قياس التقدم و :الجلسة األولى  -ألف

  
الجلسة األولى  والتنمية في الميدان االقتصاديالتعاون مستشار من منظمة  ،السيد راؤول سارزافتتح   - ٦

الكالسيكي مفھوم التنمية  أن.  نصاف والرفاه والتنميةكين بأجندة قياس التقدم من خالل االبتعريف المشار
إلى  انعكس المجتمع جزء منه، غير أن ھذا المفھوم ما لبث أنحيث يعتبر ، ياالقتصاديقوم على أساس النمو 

المجال األوسع، في دة، داخل بيئة واح ثنان معاًاالومعه الذي يتفاعل وھو جزء من المجتمع  االقتصادأن 
وبالتالي على رفاه ي االقتصادي له تأثير على الرفاه االقتصادفالنمو .  بسببھماوتتفاعل  لبيئة بھمار اتتأثحيث 

ات مكاننتاجي والبيئي واللذان يتأثران باإلبين رأس المال اإلالعالقة المترابطة  سارز السيدبين و  .المجتمع
تفاعالت والمتأثرة بوالمجتمعي ) التعلم والصحة(ة على رأس المال البشري البشرية والمجتمعية والمستند

التي تشكل حلقة كبيرة في المدخالت األساسية للتنمية  ات المؤسسية والقانونية والسياسيةلعملياوتأثيرات 
 مناسبةال قياساتالإلى  للوصولمجمل العالقات إلى  س رفاه المجتمع علينا النظراوعليه عند قي.  البشرية

من المنظور  اًوسع وأكثر تعقيدرؤية أبالتنمية ماھية مفھوم أسئلة جديدة حول لطرح عرفة ولزيادة الم
من البلدان ازداد  ففي كثير ،يفترضه المجتمعلية وما افجوة بين ما تقيسه المؤشرات الحناك فھ . الكالسيكي

 ياالقتصاد ترجم النموي أنضرورة لفليس با، ھاي فياالقتصادبارتفاع النمو فراد المجتمع أبين عدم المساواة 
التوسع في مقاييس تتطلب ن الرؤية الجديدة ألجندة قياس التقدم فإوعليه  . ككل لمجتمعتدر على ا منفعةإلى 

حول الرفاه جديدة وتطوير مقاييس التركيز على مصادر األسر المعيشية، إلى  ةضافاإلب يةاالقتصادالمصادر 
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تقويم أفضل حول  الرفاه، وانتاج معلومات توفر عدم المساواة في عوامل توزيعإلى  ةضافاإلالحياة بجودة و
في وذلك ي على البيئة االقتصادالنشاط  طوير مؤشرات حول تأثيرتإلى  ةضافاإلب ياالقتصاد دامة النموإ

  .نتاج معلومات أفضل لسياسات ناجحةسبيل إ
  
يس المقاي حول خلفية، ي للمشروع في المنطقة العربيةقليمقدمت السيدة ندى جعفر، المنسق اإلثم   - ٧

 منذ أصولھا دعوتبھذا الموضوع له جذور تاريخية  االھتمام أنإلى  شارةالجديدة للتقدم واستھلتھا باإل
في  إليھا اإلشارة تالقياس الجديدة ھامة بحيث تم ساليبتطوير أإلى  مست الحاجةأكما  ،الفيلسوف أرسطو

الثروة في  وأبعد من المادة أإلى  النظر فيالحاجة إلى  ى الكثير منھمنادحيث ساء دول رؤخطب لكثير من ال
مھم في أي بلد، بغض  اتقياس تقدم المجتمعن إ  .يس جديدةايقم عتمادوذلك با وتقدمھا التنمية البشرية تحقيق
من  السابقة عاماً ٦٠ف لمدة عراحسب التقاليد واألفي العالم وتم قياس التقدم  . عن مستوى التنمية فيه النظر
 في الوقوف على بعض العوامل التي تحدث فرقاً ھذا المؤشر ومع ذلك فشل ،الناتج المحلي اإلجمالي خالل

وتوزيع الدخل ونظافة مثل أمور تتعلق باألمن ، ورفع جودة الحياة لھمفي حياة الناس وتسھم في سعادتھم 
  .في استدامة النمو عوامل تساھمإلى  البيئة بما في ذلك الحاجة

  
 و المناطق وھناك حاجةأبين البلدان تبين عدم ثبوت مقياس موحد للتقدم رقمية عرض أمثلة تم و  - ٨

والتغيرات  رصد التقدم المحرزوت مؤشرات تأخذ بخصوصية كل بلد أو منطقة اختياركيفية دراسة إلى  ماسة
المقاييس ورصد التقدم في المؤتمر العالمي في  تغييرحداث إإلى  ووجھت أول دعوة  .بشكل حساس ومنطقي

حداث تغيير في إ ويتطلب ذلك.  ١٩٩٢ثم تاله مؤتمر القمة العالمي في عام  ١٩٨٧للبيئة والتنمية عام 
أساليب قياس جديدة  واستحداثالحكومات إلى  ةضافاإلحتياجات المجتمع باالتفكير الحالي واألساليب وتلبية 
ستحداث امن ن تحدد الغاية أ ذاًإفمن المھم  . من مصادر بيانات ومؤشرات موتقويم ما ھو موجود ومستخد

ھل في متناول المواطنين قاعدة معلومات موثوق بھا حول ما إذا : باألسئلة التاليةمقاييس جديدة  اختيارو
غة ت وصيااالقرار اتخاذتجاه أفضل؟ ھل صانعي السياسات أكثر عرضة للمساءلة حول اكانت الحياة تسير ب

في نقاش السياسات للتركيز على األھداف التي  االشتراكھل يتم  البرامج في القضايا ذات األھمية للمواطنين؟
  من الوسائل واألدوات الالزمة لتحقيقھا؟ ليھا المجتمع بدالًإيسعى 

  
واجب الالخطوات األساسية تضمنت لماذا وكيف نقيس التقدم؟  اًثاني اًعرضوقدمت السيدة جعفر   - ٩
وتم مناقشة  . جيدةن ممارسات دولية ووطنية عكما تم عرض أمثلة المؤشرات،  اختيار ومعايير تباعھاا

المؤشرات وأھمية نشر المعلومات للجميع وضمان ديمومة العمل في  اختيارطار ومقومات وضع اإل
وقد .  ي يجب اتباعهكما استعرضت السيدة جعفر كيفية تقويم التقدم في بلد ما ونوع المنظور الذ.  المستقبل

مع وذلك من خالل عقد تمع المج طارركزت المناقشات على تأكيد اتباع منھجية المشاركة في وضع اإل
شراك الخبراء المتخصصين في وضع المؤشرات يد المجاالت ذات األھمية ومن ثم إالطاوالت المستديرة لتحد

 إلبراز الوطني طاربلورة اإلمن أجل تمع يصال صوت المجإضمان  ليةومسؤتقع  فعلى المنسق.  المالئمة
  .  البرامج والسياساتتطبيق  أثرو رالتغيترصد ؤشرات قياسھا عن طريق مالقضايا ذات األھمية للمجتمع و

  
  العربيالديمقراطية  دليلل المفھوم والمنھجية :الجلسة الثانية  -باء

  
الديمقراطية  دليلل المفھوم والمنھجيةن فلسطي –في جامعة بيرزرت  أستاذقدم الدكتور مضر قسيس،   -١٠

 ،ھامجمل في تشكل، أن يمكن التي راتوعمق التغي درجة يقيس مؤشراً أربعين تتبعإلى  يھدفوالذي  العربي
 في الديمقراطية الليبرالية نموذج اقترابھا من العربي ومدى العالم بلدان في الديمقراطي التحول عن تعبيراً
وتبرز   .ياالقتصادواالستقالل  والعدالة بالمساواة تتعلق بمؤشرات المقياس تم تعزيزكما   .القومية الدولة

 لعمليات المختلفة العناصر في والفشل مجاالت النجاحإلى  العام الرأي نظر لفت في المقياس أھمية ھذا
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 قدرة يثح من سواء تغيير بإحداث يرغبون الذين للسياسيين ھامة مؤشرات ريوتوف الديمقراطي؛ التحول
إلى  تحتاج التي المجاالتإلى  اإلشارة أو السياسات، تنفيذ في الضعف مواطنإلى  اإلشارة على المقياس
 التنفيذية سلطاتھم مساءلة في الراغبين للمشرعين اًر ھامكما يعتبر المؤش.  القائمة السياسات تعديل أو تطوير
 تحتاج زالت ما التي المجاالت اكتشاف في أو ع،المجتم حياة التحول الديمقراطي في مجال فيأدائھا  حول
 الباحثين على التي والمجاالت المواطنإلى  اإلشارة على قادروھو  دستوري؛ أو قانوني إصالح مبادراتإلى 
 التحول إحداث في والفشل النجاح أسباب الكتشاف فيھا والتعمق بالتفصيل وفحصھا أغوارھا سبر

  .الديمقراطي
  
) والتشريعات السياسات(لھا  اإلعداد مستوى ىالديمقراطي عل التحول بفحص عملية تقوم المؤشرات  -١١

 السياسية،: الحياتية المختلفة بالمجاالت المنتقاة المؤشرات تتعلق . ونتائجھاالممارسات  مستوى وعلى
 زوع والرغبةبالن بدءاً كافة، الديمقراطي القرار اتخاذعملية  مراحل تعكسھي و ،االجتماعية، ويةاالقتصادو
 التطبيق ھذا الستمرارية وإيجاد الضمانات وتطبيقه، القرار، اتخاذب القرار، ومروراً صنع في المشاركة في

المستخدمة مصادر  ومن المصادر.  متساوياً وزناً المؤشرات كل منح وتم  .لذلك الضروري وإجراء التطوير
 البرلمانية، اللجان المركزية؛ كذلك اإلحصاء ةھزوأج األمنية، واألجھزة كالوزارات، المركزية، الدولة

 الحكمھزة أج مصادروالمحاكم؛  وإدارات األعلى، القضاء مجالسإلى  ةضافاإلب البرلمانات؛ وسكرتاريات
 المھنية والمؤسسات والنقابات الحكومية غير والمحلية والبلدية؛ والمنظمات ويةھالج المجالس مثل المحلي

  .اإلنترنت ومواقع محلية،ال ذات العالقة؛ والصحف
  
رات تنبع من القدرة على رصد تغي الدليلن أھمية أودار النقاش حول دقة البيانات وتم التأكيد على   -١٢
ھا خالل فترة المقارنة ستخدام المعايير نفسا ،يضمن صالحيته ،وھو مقياس نسبي ،خالل فترة زمنية األثر
 دليلفھو  امع  (absolute)مجرد كرقم الدليلعدم صالحية  الدكتور قسيسووضح .  قدم المحرزتالبراز إل

عوامل إلى  ويسھم في التعمق بالنظر جراء مقارنة بين البلدان وبين السلسلة الزمنية للبلد نفسهإإلى  يھدف
تفاق عليھا واال يةاالقتصادالتفريق بين المعايير السياسية وإلى  ودار النقاش حول الحاجة.  التغيير ونتائجه

ك تنفيذ ويمكن استدامته اوھل ھن ؟ھل ھناك موارد وقوانين يمكن استخدامھا ؟ل ھل ھناك رغبة بالتقدممث
نفاق على التعليم اإليوفر مقارنة بين المتغيرات نفسھا ك الدليلف ؟خالل السنوات مقابل الموازنة المتوفرة

ريف بمصادر البيانات لمستخدمي ية التعكد المشاركون على أھمكما أ.  نفاق على التسلح مثالًاإلمع  بالمقارنة
ووقع مفھوم  فيهرأي المجتمع  استطالعجراء عملية وأھمية رفع مستوى اإلدراك لدى السكان إل حصاءاتاإل

 هقد يسببلما ية استخدام مؤشرات ھذا الدليل على المستوى الوطني إمكانودار النقاش حول   .المؤشر عليھم
 ،وفرتھا البلدان المشاركة ،الدليل حتسابرسمية في ابيانات ن مصادر الأ الدكتور قسيسأكد وحساسية من 
 ،لدى المستخدمين يلقى القبولفھو  اًيجابيإذا كان العرض فإ ،عرضالأسلوب  على أھميةن والمشارك كدكما أ
ياسة ثر استخدامه في السأو ،الدليلرات لتقييم فعالية ورصد التغي تھا،ستداممأسسة العملية الن المھم وم

  .العامة
  

  الرفاه الكندي دليلالدليل المركب للتعلم و :لثةالجلسة الثا  -جيم
  
رئيس محللي بحوث وقيادة فريق في المجلس  –السيد جيرت الفالين وفي اليوم الثاني للورشة قدم   -١٣

الرفاه  دليللم وبھما في كندا وھما الدليل المركب للتعامؤشرين يتم احتس كندا –الكندي للتعليم جامعة اوتاوا 
والرفاه  يةاالقتصادوأثره على الظروف مدى الحياة المتعدد األبعاد وأھمية التعلم السيد الفالين ن وبي ،الكندي

.  في سبيل رفاه الكنديينوالجغرافية في مختلف السياقات  ،الزمن ي يمكن قياسه على مراالجتماعي والذ
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لتقييم  محدداً قياساً ٢٦مؤشراً و ٢٧ طاروي اإلتع أعمدة ويحيستند على أرب ھو مؤشر مركبدليل التعلم و
يضم مھارات القراءة والكتابة وجل المعرفة أالعمود األول ھو مؤشر التعلم من  . حالة مدى التعلم في كندا

، التحصيل الجامعيوا بعد الثانوية، المشاركة في مرحلة موارتفاع معدل التسرب من المدارس، وللشباب، 
في  يضم مؤشرات حول توافر التدريبوالعمود الثاني ھو التعلم للعمل و . المؤسسات التعليميةإلى  الوصولو

 . المھني مؤسسات التدريبإلى  الوصول، وبالوظيفة المتعلقالتدريب في  الكبارمشاركة ومكان العمل، 
والمنظمات،  تماعيةاالجيضم مؤشرات حول المشاركة في النوادي و العمود الثالث ھو تعلم العيش معاًو

العمود الرابع ھو و.  الخدمات المجتمعيةإلى  والعمل التطوعي، والتعلم من الثقافات األخرى، والوصول
علم من خالل ، والت)اإلنترنتقراءة المادة، (عالم ل التعرض لوسائل اإليضم مؤشرات حوو ،مؤشر التعلم

النطاق العريض لإلنترنت، إلى  ضة، والوصولوالتعلم من خالل الريا )، المتاحفالفنون الحية(ثقافة 
 االجتماعيةكما تم عرض النتائج  ). المعارض الفنيةعلى سبيل المثال (الموارد الثقافية إلى  والوصول

للتعلم، وعملية التوزين، والتقدم في التعلم على مدى خمس سنوات، وتكرار المبادرة القطرية  يةاالقتصادو
  .على الصعيد الدولي

  
، ن من مؤشرات عن السكان األصحاءمركب مكو دليل الرفاه الكندي وھو دليل السيد الفالينما قدم ك  -١٤

التعليم، و والترفيه والثقافة، مجتمع، والمشاركة الديمقراطية، واستخدام الوقت،ل، وحيوية اومستويات المعيشة
خبرة التقنية، والمشاركة العامة، ومعايير وال ،التعاون: مفاتيح نجاح ھذا المؤشر وھي أھمإلى شار أو.  والبيئة
  .والبحث والتحقق من صحة العملية ،لمؤشراتا اختيار

  
ية إمكانو الدليلينعلى أھمية التجربة الكندية في ھذين  المنبثقة عن مجموعات العمل وأكدت المناقشات  -١٥
.  مؤشرات حساسة للتغيير اختيار على أن يتم ،في البلدان العربية تباع نفس المنھجية في تطوير أطر مناسبةا

عند مستوى الوعي  ويعززعالن وھو يخدم اإل البلدانين المناطق أو جراء المقارنة بإويستخدم الدليل في 
   .ه وعناصره المترابطةھوجيوفر أداة لقياس الرفاه في جميع أولمؤشرات ل اًإطارويتضمن الدليل   .المجتمع

  
  ك للشبابصلت دليل :رابعةالجلسة ال  -دال

  
للين في مركز السيد محمد يونس رئيس مح عرضليوم الثالث للورشة لالصباحية  الجلسةوفي   -١٦

فبراير /لمسح الذي نفذته مؤسسة غالوب بين شباطاأھم نتائج  ،صلتك للشباب دليل -  اإلسالميةالدراسات 
جامعة الدول  بلدان من بلداً ١٩مواطن عبر  ١٧ ٦٠٠أكثر من رأي الستطالع  ،٢٠١٠أبريل /ونيسان
  .٢٩-١٥من الفئة العمرية من مواطني البلد  ١٠ ٠٠٠وشمل االستطالع أكثر من  . العربية

  
يجابي في ريادة األعمال رأي الشباب اإل ، أنمثلھتمام المثيرة لالبعض النتائج وبينت نتائج المسح   -١٧

(entrepreneurship) الواليات المتحدة األمريكية وخاصة عند في مرات أكثر منه  في البلدان العربية ھو ثالث
أنه  السيد يونسوأضاف   .وذلك ألسباب وظروف تختلف عن المنطقة العربية واألكثر تعلماً الناشطينالشباب 

اء إبدوالذي يوفر فرصة المشاركة في  (knowledge consortium) ائتالف المعرفةفي  االشتراكيمكن للدول 
  . على البيانات الوطنيةالرأي في الدليل والحصول 

  
استخدام ھذا النوع من اإلحصاءات الناتجة عن ب اًھتماماأبدى المشاركون في ورشة العمل   -١٨
دراج يتم إث مثل المغرب حي ،ال في القليل من البلدان العربيةإ، والذي يعتبر مجاالً جديداً ستطالعات الرأيا
الكيفية في  اإلحصاءاتوتساھم  . األسئلة الكمية في معظم مسوح األسر المعيشيةإلى  ةضافاإلبسئلة كيفية أ
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مركز أعلى  يسجلالسويد والذي  عن ٌلاعطي مثأفي ھذا الصدد وضافة صورة أوضح على البيانات الكمية، إ
 ،في العالم انتحارمعدل  علىأ السويد تسجيلمع ذلك  وتناقض ،باقي البلدانب قياساً التنمية البشريةفي مؤشر 

تعطي بعداً مھماً للرقم و كما فھومةمالو غير أمتناقضة الظواھر اليساھم في تفسير س فوجود األسئلة الكيفية
  .حصائياإل
  

  نموذج التنمية البشرية :خامسةالجلسة ال  -ھاء
  
 االجتماعيةقسم العلوم  سرفين دينولن، محاضر في مجال التنمية الدولية،الدكتورة  وافتتحت  -١٩
الوسائط المتعددة عن طريق ليوم الثالث للورشة ر ابعد ظھ خامسةال الجلسة بريطانيا –السياسة، جامعة باث و
تقييمه و للتنمية المعياري البعدودارت المحاضرة حول نموذج التنمية البشرية، وتناولت فيه  . )الفيديو(
والمصطلحات ات مكاناإل ول نھجحرحاً وقدمت ش.  التنمية البشرية إطارو ياالقتصاد طاراإلإلى  اإلضافةب

ستعرضت او . ات والوكالةمكانو القدرة على العمل والتصرف واإلسية المتعلقة به مثل الوظائف أااألس
حتياجات األساسية الذي يركز على توفير الظروف المالئمة البشرية مثل نھج اال بالتنمية عالقة تذامفاھيم 
كما  . وتوفير المأوى والغذاءوالخدمات السلع  مثلحية التنفيذية االنعلى  تركيزلبا نسان بشكل كامللحياة اإل
في لأللفية  اإلنمائيةوقصور األھداف لة عن التنمية ءكقاعدة للمسا اإلنسانحقوق  إدماجأھمية إلى  أشارت
  .تنمية المجتمعاتإلى  يھدف إطارتوفير 

  
 حلول عنصر الوكالة عند األفراد لتوفيرعلى  التركيزات ومكانحول أھمية نھج اإل مكثفودار نقاش   -٢٠

ھذه الظاھرة اس يقبمجرد  االنتحارال تستطيع الحكومة في بلد ما تخفيض معدل  فمثالً . مناسبة للمجتمع
.  جراءات وسياسات حيال ذلكمن إالمجتمع تخذه يلة عن ما الذي يجب ان للمساءمؤشر إلى  ةحاجفھناك 

عند ف؟ اًمھم اإلنترنتمؤشر استخدام  لماذا يعتبرأھمية مؤشر ما؟ مثل يجب طرح سؤال عن ماھية  ذاًإف
و أوالوسائط  وليس على األدوات  (end or output)و الغايةأالمؤشرات يجب التركيزعلى النتيجة  اختيار

  .(input or means)المداخل 
  
وھو بذلك يتطلب .  سرةاألأفراد يركز على النتيجة وليس على المدخل مثل عدد  اتمكاناإلن نھج إ  -٢١

يجابيات السؤال عن اإلإلى  النھجھذا كما يسعى  . ريف/حسب العمر والجنس وحضر ومفصلةبيانات مصنفة 
استخدام األھداف سبب عدم وعند السؤال عن .  من الفقر فھو يركز على الرفاه بدالً ،من السلبيات بدالً
ذه األھداف تحت ظل يمكن تحقيق ھ هبأن دينولنالدكتورة  أجابت ،نمائية لأللفية في قياس تقدم المجتمعاتاإل

  تحقيق غايات محددة إلى  األلفية يھدف إطارو . فھو ال يوفر بذلك متطلبات الرفاهحكم ديكتاتوري، 
  .نساننات مھمة مثل المساواة وحقوق اإلوال يتضمن مكو

  
  للمرأة يةاالقتصاددليل الفرص  :سادسةالجلسة ال  -واو

  
 البريطانية يةاالقتصادأيان جوستن الكسندر اقتصادي في الوكالة  قدم السيداح اليوم الرابع في صب  -٢٢

التي تؤثر على مشاركة  االجتماعيةللمرأة وھو مقياس لألطر القانونية و يةاالقتصادالفرص  دليلحول  اًعرض
تقيس التي التابعة له و مؤشراتالودليل لعن اوعرض نظرة عامة  . في القطاع المنظم يةاالقتصادالمرأة 
على  ويركز النموذج تحديداً  .العربيةبلدان الوالبيانات ذات العالقة عن  للمرأة يةاالقتصادالفرص  أثرتمدى 

تكون من وي . وتتجاوز قياس نتائج الفجوات بين الجنسين ،للنساء يةاالقتصادالعوامل التي تؤثر على الفرص 
التعليم والحصول على التمويل، وممارسة العمل، وسياسات العمل، : خمس مواضيعإلى  ، وينقسممؤشراً ٢٦
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  ي ونوعي ھو نموذج حيوي كمو . وبيئة األعمال العامة ،المركز القانوني واالجتماعي للمرأةووالتدريب، 
  .من خالله بلداً ١١٣ويتم قياس  ،ال يغطي القطاع غير المنظم

  
المدخالت  خص مدى جودة استخدام مؤشراتحول المنھجية وباأل آرائھمبدى المشاركون أ  -٢٣

فھناك فجوة كبيرة في تطبيق  ،لية التوزين بين القطاعاتآحول  أسئلةثار البعض كما أ.  والمخرجات معاً
فالمشكلة الحقيقية ھي في تنفيذ القوانين .  القوانين بين القطاع الحكومي الملتزم والقطاع الخاص غير الملتزم

ال يميز بين الدليل  أنجوستن  وضح السيدأو.  منھا معظم البلدان يعانتكلة وھي مش، وليس في وضعھا
وتم توضيح الفرق  . ز بين العمالة المدفوعة األجر وتلك التي على الحساب الخاصنه ال يميأالقطاعات كما 

 ساوي بأجرقياس الحاجة للعمل وبين حق النساء في العمل ضمن مفھوم العمل المتإلى  المنھج الذي يعتمد بين
لك لوجود حساسية لمنظور النوع ويركز على مؤشرات المخرجات وذ،  (equal work for equal pay)متساوي 

ة مؤشر المرأة في إضافواقترح بعض المشاركين  . األجر المتدنيةجتماعي مثل عمل المرأة في األعمال اال
 طارھمية ھذا اإلبالمؤشرات أل اًكبير اًماھتماالمشاركون  وأبدى . المطروحطار اإلإلى  الحياة السياسية

  .مياإلقليية تطبيقه على المستوى الوطني وإمكانو
  

  لمتعدد األبعاد ومؤشر التنمية البشريةر االفق دليل :سابعةالجلسة ال  -زاي
  
نصاف وعدم اإل الفقر دليلعرضاً عن  بريطانيا - السيد سايمون سيث باحث في جامعة اكسفوردقدم و  -٢٤

من قبل المتعدد األبعاد نصاف وعدم اإل الفقر دليلر يطووقد تم ت  .األبعاد ومؤشر التنمية البشرية المتعدد
التمكين، وجودة العمالة، وھي  ،للفقرمفقودة  التعرف على خمسة أبعادجامعة أكسفورد وذلك من خالل 

السيد سيث وبين  . اًدوليتھا ارنمقيمكن التي و والسالمة الجسدية، والرفاه النفسي، والقدرة على العيش بكرامة
يجاد العالقات المترابطة وذات التأثير في وإ مختلف األبعاد في وقت واحد في النظر ةأھميللمشاركين 

  .  أحتساب أي مؤشر
  
ف بين المنھجية القديمة وجه االختالبين أ كما.  حتساباالتم التركيز على عرض المنھجية وطرق و  -٢٥

ر الفق دليلحتساب تدريب المشاركين على اب السيد سيثوقام   .شر التنمية البشريةمؤفي احتساب  والجديدة
  .حاز على اھتمام المشاركين ألھميته في المنطقة العربية الذيلمتعدد األبعاد ا
  

  خطة العملالمھام المنوطة بالمنسقين الوطنيين ومسودة  :ثامنةالجلسة ال  -حاء
  
الخطة  ضوءمية في اإلقليخطة العمل مناقشة مسودة لم األخير اليو ت الجلسة األخيرة منخصصو  -٢٦

 عرضت السيدة جعفرو  .٢٠١٢ من عامالربع األخير في  هعقدالمزمع العالمية نحو مؤتمر نيودلھي و
تطبيعھا على ن يتم مناقشتھا وعلى أ المنسقينمع المھام المنوطة بالعمل الوطني  سودة خارطةلم اًتصور

  .٢٠١٠ عامالوطنية إلى اإلسكوا قبل نھاية من قبل األجھزة اإلحصائية  ديمھاالمستوى الوطني وتق
  
تقدم جودة الحياة في سبيل قياس الرفاه وبمفھوم  المجتمع رفع وعيوتتضمن مھام المنسقين الوطنيين   -٢٧

ت في سلسلة من المقاالنشر ويتم ذلك ب.  لمشاركة الفعالة في ھذه المبادرةالمجتمعات من خالل الدعوة ل
البحث عن  مھامھم ضمنتتكما .  ذاعية، وتوزيع النشراتاإل/المقابالت التلفزيونية إجراءأو /الجرائد، و

على الصعيد   (Knowledge base)المعرفة قاعدة بيانات غناءإل السياقفي ھذا سابقاً، أجريت  وطنية راساتد
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 (Virtual Library)فتراضية وقع المكتبة االاألبحاث على مبنشر أھم  اإلسكواوسوف تقوم  ،مي والوطنياإلقلي
  .والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون إلى  التابع (Wiki Progress)وكذلك على 

  
 طارتطوير اإللوتنسيق العمل  ،يم المائدة المستديرة الوطنية والندواتظتن مھام المنسقكما تتضمن   -٢٨

بأسماء  ويتطلب من المنسق توفير قائمة . الدراسة الوطنية إنجازوالعمل على  مؤشراتوضع الالوطني و
 مسح استطالع رأي إلجراءالعالقة من مستخدمين ومنتجي بيانات على كافة األصعدة وذلك  ذويالشركاء 

عن  اإلسكواوسيجرى ھذا المسح من قبل  . له ما يعنيه الرفاه وجودة الحياةور المجتمع قليمي عن تصوإ
  . ميةاإلقليوالدراسات الوطنية غناء إإلى  ويھدف ھذا المسح.  ل توفر قائمة البريد الوطنيةحا اإلنترنتطريق 

  
  :مياإلقليالطريق على المستويين الوطني وخارطة لالجدول الزمني فيما يلي و  -٢٩

  
  

  
  تنظيم األعمال  -ثالثاً

  
  والحضورمكان وتاريخ عقد االجتماع   -ألف

  
ولى لمنسقي قياس رفاه وتقدم المجتمعات في المنطقة العربية بالتعاون األ ورشة العمل اإلسكواعقدت   -٣٠

تشرين  ٥-١ في بيروتفي بيت األمم المتحدة، مع المعھد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 
  .٢٠١٠ نوفمبر/الثاني
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ألردن، ا وھي بلداً عربياً ١٢من  ممثالً من األجھزة اإلحصائية الوطنية ١٢ورشة العمل  حضر  -٣١
العراق، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، جمھورية البحرين، وتونس، وجيبوتي، والسودان، ومملكة و

خبراء من عدد من الكما شارك في الورشة  . بيروت، لبنانفي ، في بيت األمم المتحدة وفلسطين، واليمن
  . وروبيةامعات أمنظمات إقليمية ودولية وج

  
  العمل ةومنھاج ورش االفتتاح  -باء

  
لسيد يوراي بكلمة ل ٢٠١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١الورشة يوم االثنين المصادف  أعمالافتتحت   -٣٢

بنوعية الحياة، مما يتطلب ن اھتمام الناس يزداد أفيھا على  أكد اإلسكواحصاء في ريتشان، مدير شعبة اإل
قلق المجتمعات  أنإلى يشير  )سكوااإل(عن  اًصادر اًبيان وذكر أنحصاءات جديدة لھذا الموضوع إتطوير 

شموالً لقياس  أكثرتطوير رؤية إلى  ھناك حاجة ملحةأن نحاء العالم وأبشأن نوعية حياتھا يزداد في جميع 
بدالً من التركيز فقط على المؤشرات  يةاالقتصادوالبيئية و االجتماعيةتأخذ في االعتبار الشواغل  ،التقدم

ي فھو ليس مؤشراً االقتصادفي قياس النشاط  أھميتهرغم  الذيجمالي، ي اإلمثل الناتج المحل يةاالقتصاد
  .اس تقدم الدوليقلشامالً 

  
ھمية تطوير أكد فيھا على أالدكتور خالد خواجه، رئيس الخبراء في المعھد العربي كلمة  ألقىكما   -٣٣

بعاد األالمؤشرات ذات  دنى منأساليب قياس التقدم في الدول العربية وخاصة تطوير مجموعة الحد األ
ھمية مشاركة صناع أإلى  شارأو . المحلية هوظروف هولوية لكل بلد مع مراعاة خصائصاألمتعددة وذات ال
األعلى إلى  األسفلوضع قائمة بالمؤشرات من  علىعالم في العمل لقرار والمجتمع المدني ووسائل اإلا

كما استعرض في كلمته كافة النشاطات التي تمت  . التقدموالقيام بحملة توعية وإنشاء نظام معلوماتي لمراقبة 
  .فاعلين فيھا ومنظمين لھا أعضاء اإلسكوافي المنطقة العربية حول قياس تقدم المجتمعات والتي كان المعھد و

  
ھدف بينت فيھا مي للمشروع في المنطقة العربية، كلمة اإلقليثم قدمت السيدة ندى جعفر، المنسق   -٣٤

العمل من ضمن نشاطات مشروع قياس تقدم المجتمعات العربية ورفاھھا والذى يعنى بالبحث تنفيذ ورشة 
قياس تقدم المجتمعات، إلى  اإلحصائي، وبتحليل الرفاه باعتباره مؤشراً لتقدم المجتمعات العربية يھدف

سياسات والبرامج؛ القرارات الصائبة؛ وتحسين رصد ال اتخاذوضع السياسات الالزمة، وإلى  واالنطالق منه
ويتوقع أن يفسح المشروع المجال أمام وضع برامج عمل منظمة، وإثراء .  وما تحدثه من أثر في الواقع

ولذلك يقتضي ھذا المشروع أسلوباً جديداً في جمع البيانات .  المعرفة، وتحسين إجراءات السياسة العامة
ولھذه الغاية، ال بد .  وين إنتاج معلومات وافية، بھدف تك)تشمل بيانات عن التصورات الشخصية(وتحليلھا 

عمل شامل تشارك فيه أوساط البحث والتحليل،  إطارمن تحديد القضايا والمؤشرات الرئيسية للرفاه في 
وصانعو القرار، ومنظمات المجتمع المدني، ويشمل وسائل اإلعالم والخبراء من مختلف االختصاصات في 

ويسمح .  كل بلد مشاركفي ھذا العمل وتطويره على مستوى المنطقة و ويجري إطالق نتاج.  المنطقة
المشروع للبلدان بتطوير أطر عمل تصاعدية تكمل المؤشرات الناتجة من األطر التنازلية التقليدية، مثل التقييم 

  .رھاعمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، واألھداف اإلنمائية لأللفية، وغي إطارالقطري المشترك، و
 

وتعريفھم بمھامھم  منسقيهرساء قاعدة المشروع من خالل بناء قدرات إھذه الورشة في  أھميةتأتي   -٣٥
 ھدفكما ي قياسات تخدم تقدم المجتمعات الوطنية ريطوفي تنفيذ ھذا المشروع على الصعيد الوطني بھدف ت

ذي مزمع لقياس تقدم المجتمعات والتقديم نتاجات عربية وقطرية في المؤتمر العالمى الرابع إلى  المشروع
.  استعرضت السيدة جعفر برنامج العمل للورشة خالل الخمسة األيام القادمةو.  ٢٠١٢عقده في الھند عام 

وفيما يلي   .ھذه الورشةستفادة من عبروا عن توقعاتھم وما يتأمل كل منھم باالنفسھم وأوقدم المشاركون 
  .ملخص عن كل جلسة
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  العمل ورشةيم يتق  -جيم
  
أھمية  نب المشاركون عوأعر . وجيددرجة جيد جداً يم ورشة العمل من قبل المشاركين بين يتم تق  -٣٦

بعض  الطالع على تجاربوا التعرف على موضوع قياس تقدم المجتمعاتفي  خاصةالورشة ونجاحھا 
تنمية ت تركز على الحتساب مؤشرامنھجات الجديدة في االمعرفة بالكتساب جانب اإلى  المشاركة البلدان

الوسائل  ھمستخدامكما أعرب المشاركون عن تقديرھم لمنظمي الورشة ال  .البشرية وتوفر المراجع
ن أبويأمل المشاركون   .مجموعات العمل عقدالفيديو واستخدام الوسائط المتعددة ومثل المختلفة التوضيحية 
رفع مستوى القدرات في إلى  المجتمعات والتوصلقياس تقدم التدريب على منھجيات جديدة حول يتم التوسع ب

 .عداد مؤشرات الرفاه والتقدمإ
  
  :ةالتاليالفقرات إلى  درجة جيد جداً يعطالعمل حيث ُأ ورشةيم ياستمارة تقستكمل جميع المشاركين ا  -٣٧

  
ادة اتصفت المومھارات جديدة /ن خبراتوالمشارك اكتسب  .التدريبية الورشةتحقق الھدف من انعقاد   

التخطيط و الترتيبو) القاعة(مكان انعقاد الورشة والوسائل في التدريب استخدام .  التدريبية بالوضوح
حصول المتدربين على المحاضرات والتفاعل مع الخبراء وتبادل الرأي معھم ونوعية الترجمة ووالتنظيم 

  .والمطبوعات الالزمة للورشة
  
  :ةتاليات الفقرالإلى  درجة جيدالمشاركون وأعطى   -٣٨

  
إلى  ةضافاإلب ،تطبيقيال مستوىالو ،حتياجات المشاركين في أعمالھمال الورشة، وتلبية الورشةمدة   

مدة و ،وتذاكر السفر ،والمواد قبل الورشةوجداول العمل  ،تنظيم وتوزيع الدعواتو التوازن بين المواضيع
   .ورشة العمل

  
لجھود التنظيمية التي ضرين والجھات المنظمة وشكروا اعلى المحا العمل المشاركون في ورشة أثنى  -٣٩

  .االجتماعيةدارية وھذه الورشة وفي تقديم الخدمات اإلعداد لبذلت في اإل
  

  االختتام  -دال
  
اختتم الورشة الدكتور خالد خواجه رئيس الخبراء في المعھد، والسيد يوراي ريتشان مدير شعبة   -٤٠

من المواد ھمية االستفادة أعلى منظمون ال أكدكما  ،ميةاإلقليلمنسقة ر اجعفالسيدة ندى و اإلسكوااالحصاء في 
وتم  . تقدم المجتمعات قياس مجالتنفيذ النشاطات الوطنية في لخالل الورشة  التي قدمھا المنسقون الوطنيون

  .المشاركين في الورشةالمنسقين الوطنيين في نھاية الورشة توزيع شھادات على 
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  (*)قالمرف
  

  قائمة المشاركين
  

  الدول األعضاء في اإلسكوا  -ألف
  

  األردن
  

  الشياب خليل محمد فريدالسيد 
  رئيس قسم
  حصاءات العامةدائرة اإل
  +٩٦٢-٧٧٧٤٧٤٥٣٩ :ھاتف
 +٩٦٢-٦- ٥٣٠٠٧١٠: فاكس
  mshiab@dos.gov.jo: لكترونيإبريد 

  
  البحرينمملكة 

  
  علي يوسف الخياطالسيد 

  مدير الحسابات القومية
  الجھاز المركزي للمعلومات

 +٩٧٣-٣٩٤٠٨٣٢٥: ھاتف
 +٩٧٣-٧٢٥٥٥٦ :مكتب
  ٠٠٩٧٣-١٧٨٧٨١١٩ :فاكس

 aliyk@cio.gov.bh: لكترونيإريد ب
  

  تونس
  

  مصطفى بن عبد المجيد بوزيانالسيد 
  مدير فرع

  حصاءالمعھد الوطني لإل
 +٢١٦٩٧٧٣١٣٢٨  :ھاتف

  ٢١٦٧١٢٨٠٤٥٥+  
 +٢١٦٧١٢٨١٦٥٠: فاكس
  Bouzayane.mustapha@mdci.gov.tn: لكترونيإبريد 

  
  جيبوتي

  
  عبد اهللا محمد برھانالسيد 

  محاسب في الحسابات القومية
  الديمغرافيةحصاء والدراسات إدارة اإل
  +٢٥٣٨٨٧٢٨١: ھاتف
  +٢٥٣٣٥٢٨٠٢: فاكس
  abdamb@yahoo.fr: لكترونيإبريد 

  
  
  

  السودان
  

  السر حسن عباسالسيد 
  مدير المكتب التنفيذي للمدير العام

  حصاءالجھاز المركزي لإل
 ٠٠٢٤٩٩١٢٨٥٤٥٢٨: ھاتف
 ٠٠٢٤٩١٨٣٧٧١٨٦٠: فاكس
  elsirabbas@yahoo.com  :لكترونيإبريد 

 DG@cbs.gov.sd  
  

  العراق
  

  سالمة محمود المھديالسيد 
  حصاءات البناء والتشييدإمديرة 

  حصاءمركزي لإلالجھاز ال
  ٠٠٩٦٤٧٩٠١٧٤٤٢٨١: ھاتف
 almahdy@yahoo.com-Salama: لكترونيإبريد 

  
  فلسطين

  
  جواد الصالحالسيد 
  مدير

  حصاء الفلسطينيالجھاز المركزي لإل
  )٩٧٢/٩٧٠( ٢ ٢٩٨٢٧٠٠ :ھاتف
  )٩٧٢/٩٧٠( ٢ ٢٩٨٢٧١٠: فاكس
  jawad@pcbs.gov.ps  :لكترونيإبريد 

  diwan@pcbs.gov.ps  
  jawad.alsaleh@gmail.com  

  
  لبنان

  
  ابتسام الجونيالسيدة 

  باحث اجتماعي
  اء المركزيحصإدارة  اإل

  +٩٦١ ١ ٣٧٣١٦٤: ھاتف
 +٩٦١ ١ ٣٧٣١٦٠: فاكس
 Ibtissam.jouni@gmail.com  :لكترونيإبريد 

  ijouni@cas.gov.lb 
  
  
  

_________________  

  .صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني(*)   
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  ليبيا
  

  فتحي سليمان رباحالسيد 
  باحث احصائي
  معلوماتالھيئة العامة لل

  +٢١٨٩٢٥٨٦٠٩٨٥: ھاتف
 Fathirabah2010@gmail.com: لكترونيإبريد 

  
  مصر

  
  وائل آمال أحمد عزتالسيد 

  خصائي قياس مؤشرات تكنولوجيا المعلوماتأ
  حصاءجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلال

  ٢٠١٩١٠٣٤٨١٥: ھاتف
  ٢٤٠٣٢١٦٤ :فاكس
 Wezzat72@yahoo.com: لكترونيإبريد 

  المغرب
  

  خليد السوديد السي
  رئيس قسم دراسة مستويات المعيشة

  المندوبية السامية للتخطيط/حصاءمديرية اإل
  )٢١٢( ٦ ٦٠ ١٠ ٢٢ ٦٠: ھاتف
  )٢١٢( ٠٥٣٧ ٥٧ ٦٩ ٢٥: فاكس
 ksoudi2002@yahoo.fr: لكترونيإبريد 

  
  اليمن

  
  سام علي الصماطالسيد 

  ستراتيجية الوطنية لإلحصاءالمدير التنفيذي لال
  حصاءمركزي لإلالجھاز ال

  Sam4somat@yahoo.com: لكترونيإبريد 
  

  
  الخبراء  -باء

  
Jarrett Laughlin 
Senior Research Analyst & Team Lead 
Canadian Council on Learning/Canada 
Tel.: (613) 786-3230 ext.: 250 
Fax: (613) 782-2956 
E-mail: jlaughlin@ccl-cca.ca 
 
Suman Seth 
Post Doctoral Researcher 
University of Oxford/UK 
Tel.: +44 (0)1865 281718 
E-mail: suman.seth@qeh.ox.ac.uk 
 
Iain Justin Alexandar 
Editor/Economist 
Economist Intelligence Unit/UK 
Tel.: +44 (0) 20-7576-8213 
E-mail: justinalexander@gmail.com 
 
Mohamed Younis 
Senior Analyst 
The Center for Muslim Studies/Qatar 
Tel.: 00974-44994816 
Fax: 00974-44727651 
E-mail: Mohamed_Younis@gallup.com 

Mudhar Kassis 
Birzesit University/Palestine 
E-mail: mkassis@birzeit.eduEmail 
 
Severine Deneulin 
Lecturer in International Development Dept of 

Social and Policy Sciences 
University of Bath/UK 
Tel.: +44 1225 386805 
E-mail: S.Deneulin@bath.ac.uk 
 
Raul Suarez de Migual 
Senior Advisor 
OECD project on measuring well- being & 

Fostering the Ponies of socialites  
Tel.: +33 1 45247688 
Fax: +33 1 45241713 
Mobile: +41 79 475 6071 
E-mail: Rraul.surez@oecd.org 
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  المنظمون  -جيم
  

  )اإلسكوا( آسياية واالجتماعية لغربي االقتصاداللجنة 
  

  السيد يوراي ريتشان
  مدير شعبة اإلحصاء في اإلسكوا

  ٩٦١-١-٩٧٨٣٥١: ھاتف
  jafarn@un.org: بريد إلكتروني

  
  ندى جعفرالسيدة 

لمشروع تقدم المجتمعات  مياإلقليحصائي والمنسق إ
  العربية
 ٩٦١٣٤٣١٣٤٠: ھاتف
 ٩٦١١٩٨١٥١٠: فاكس
 jafarn@un.org: لكترونيإبريد 

  
  ي شرينيانالسيد راف

  مساعد إحصائي
  اإلسكوا
  ٩٦١-١-٩٧٨٣٥٠: ھاتف

  Shirinian@un.org: بريد إلكتروني

  المعھد العربي للتدريب والبحوث االحصائية
  

  خالد خواجهالسيد 
  رئيس الخبراء

  +٩٦٢٧٩٥٢٩٢١٩٣: ھاتف
  +٩٦٢٦٥٨٢٠٣٢٧: فاكس
  kzk@aitrs.org: لكترونيإبريد 

  
  فيفيان الناصرالسيدة 

  داريإ
  +٩٦٢٧٧٦٦٢٣٩٠٩: ھاتف
  +٩٦٢٦٥٨٢٠٣٢٧: فاكس
  vivienalnassir@aitrs.org: لكترونيإبريد 

  
  
  
  
  

  
  


