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تناقش هذا الورقة املواضيع التالية:

( )1ما هي التقاريرواملؤشرات؟

 ما هي التقارير واملؤشرات؟
 ما هي أنواع التقارير واملؤشرات؟
 ماذا تقيس التقارير واملؤشرات؟
 ملاذا التقارير واملؤشرات؟ ملاذا تهمنا؟
 ملاذا الشمولية في استخدام التقارير واملؤشرات؟
 ما هي عالقة التقارير واملؤشرات بتنفيذ البرامج
والسياسات؟
 كيف تطورت التقارير واملؤشرات كما وكيفا عبر الزمن؟
 ما هي الخصائص املرغوبة في التقارير واملؤشرات الجيدة؟
 من يقوم بإنتاج ونشر التقارير واملؤشرات؟
 ما هو عدد البلدان التي تشملها التقارير واملؤشرات؟
 كيف يتم تقييم أو ترتيب البلدان في التقارير واملؤشرات؟
 ما هي مصادر املعلومات املستخدمة في تركيب التقارير
واملؤشرا ت؟
 ما هو تكرار تحديث التقارير واملؤشرات؟
 أين توجد التقارير واملؤشرات؟
 ما هي التحذيرات أو الانتقادات حول التقارير واملؤشرات؟

التقرير لغة :يعني توضيح املسألة بعد التحقيق فيها.
اصطالحا  :يعني جمع ووصف وتحليل الحقائق حول املسألة
وإذاعتها أو تبليغها إلى آلاخرين.
املؤشر لغة :يعني الدليل أو إشارة لجلب الانتباه أي يشير إلى ش ئ
ما.
اصطالحا :يعني وسيلة إلظهار وضع أو حالة ش ئ أو نظام ما ,أو
مقياس كمي أو نوعي قادر على إظهار مستوى و اتجاه التغير ,أو
رقم/رمز احصائي يمثل ظاهرة معينة خالل فترة زمنية محددة ,أو
متغير قابل للقياس ُيستخدم لقياس درجة الالتزام بتحقيق معايير
أو مستويات جودة مطلوبة.
ّ
وإذا أردنا استشارة شخص في مسألة ,قلنا له :أشر علينا ,أو ِدلنا,
أي بماذا تنصحنا .وأحيانا نقرأ في النشرات ,أو نسمع في ألاخبار
املؤشرات الاقتصادية تشير إلى ركود في الاقتصاد .فاملؤشر
يساعدنا في الحكم على ألاشياء ومن ثم اتخاذ القرار .وهو كرقم
قياس ي  index numberيمثل معلومة ملخصة عن مستوى ش ئ
يهمنا .فهو غالبا ما يمثل عملية اختزال لكمية أكبر من املتغيرات أو
البيانات يصعب علينا استيعابها كوحدات منفردة .وأشهر مثال
على ذلك هو مؤشر اسعار ألاسهم في البورصات ,حيث أن رقما
واحدا (متوسطا موزونا) يعطي املستثمرين واملهتمين بشئون
الاقتصاد فكرة عامة عن أداء مئات الشركات أو الاقتصاد ككل.
وكذلك الرقم القياس ي ألسعار آالف من السلع والخدمات الذي
يعطينا فكرة عامة عن مستوى متوسط الاسعار في البالد.
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( )2ما هي أنواع التقاريرواملؤشرات؟
ُ
تقسم التقارير واملؤشرات من حيث نوع املعلومات التي تمثلها إلى
كمية ونوعية (وصفية):
التقارير واملؤشرات الكمية (الرقمية) هي التي تقيس متغيرات كمية
كالدخل أو إلانتاج أو تلك املحسوبة من بيانات كمية كحجم إلانتاج
أو حجم الانفاق على التعليم الاساس ي أو مستوى الاسعار أو معدل
البطالة.
التقارير واملؤشرات النوعية هي التي تقيس متغيرات نوعية أو
وصفية كمستوى الفساد إلاداري ونوعية نظم الحكم ,أوتلك
املحسوبة من بيانات نوعية أو وصفية كنوعية التدريس ورض ى
الطلبة وأولياء ألامور عن الخدمات التعليمية.
ُ
وتقسم التقارير واملؤشرات حسب عدد املتغيرات التي تقيس إلى
بسيطة ومركبة:
التقارير واملؤشرات البسيطة وهي التي تقيس متغيرا واحدا,
كمتوسط الدخل أو معدل البطالة.
التقارير واملؤشرات املركبة وهي التي تقيس مجموعة من املتغيرات
كالتنمية البشرية والحرية الاقتصادية ,وسهولة أداء ألاعمال.
ُ
كما تقسم التقارير واملؤشرات حسب مراحل تنفيذ البرامج أو
السياسات:
تقارير ومؤشرات املدخالت :ملتابعة جميع املوارد املالية واملادية
املستخدمة في تحقيق اهداف البرامج أو السياسات مثل برنامج
إلانفاق على الرفع من مستوى التعليم الاساس ي.
تقارير ومؤشرات املخرجات :لقياس جميع السلع أوالخدمات
الناتجة عن استخدام املدخالت ,كعدد املدارس أو تجهيزاتها أو
حجم الفصل أو نوعية املدرسين.
تقارير ومؤشرات النتائج :وهي تقيس مستوى سهولة الوصول إلى
الخدمات العامة ,واستخدام هذه الوسائل ومستوى رض ى
املواطنين عن هذه الخدمات ,كعدد طلبة املدارس ومستوى
تحصيلهم.
تقارير ومؤشرات التأثير :وهي تقيس التأثير النهائي للبرامج أو
السياسات على أحد ألابعاد الرئيسية للقضية املستهدفة ,كبرنامج
الرفع من مستوى التعليم ,ومن أبعاده التحرر من ألامية الوظيفية
وتنمية الرأسمال البشري وزيادة الدخول والرفع من مستوى
املعيشة.

( )3ماذا تقيس التقارير واملؤشرات؟
في عصر املعلومات أصبحت التقارير واملؤشرات تقيس كل ش ئ
تتوفر عنه البيانات .ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة هو قياس
أداء البلدان أو املجتمعات و مؤسساتها .يتم تقييم أداء البلدان
وتصنيفها حول كثير من القضايا الاقتصادية (مثل درجة الحرية
الاقتصادية وسهولة أداء ألاعمال والتنافسية ومخاطر السيادة
القطرية) ,والقضايا السياسية (مثل نوعية الحكم ومستوى
الفساد وحقوق الانسان) ,والقضايا الاجتماعية (مثل الصحة
والتعليم) ,وقضايا البيئة (تلوث الهواء واملياه) وألامن (حماية البلد
من ألامراض املعدية وألازمات املالية والسياسية والصراعات
الاقليمية) والعوملة .هذه التقارير واملؤشرات قد تهتم بمجموعة
معينة من البلدان أو إقليم أو العالم ككل .وتوجد مؤشرات تهتم
بتقييم البلد الواحد من حيث والياته أو أقاليمه أو مدنه .كما توجد
تقارير ومؤشرات لتقييم املؤسسات ,كمنظمات املجتمع املدني
والشركات الخاصة واملنظمات العاملية من حيث املساءلة
والشفافية وألاداء واملسئولية الاجتماعية.
ومن منهجية هذه الدراسة تقسيم هذه التقارير واملؤشرات إلى ثالث
فئات أو مجموعات عريضة ,مع مالحظة أن بعض التقارير
واملؤشرات قد تنتمي ألكثر من فئة أو مجموعة واحدة.
املجموعة ألاولى :التقارير واملؤشرات الاقتصادية.
هذه املجموعة تتناول وتقيس قضايا اقتصادية كثيرة ,وتوفر
معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلد .فهي تساعدنا في معرفة ما
إذا كان الاقتصاد ناميا ,وبـأي نسبة مئوية ينمو ,كيف حالنا
كمجتمع؟ ومن أمثلتها :نمو الناتج القومي ,ومتوسط دخل الفرد
ومعدالت الانتاجية ,ومستوى ثقة املستهلكين ,ومعدل التضخم
والبطالة ,والاستقرار النقدي واملالي ,ومخاطر السيادة القطرية,
والانفاق الحكومي ,ومؤشرات الحرية الاقتصادية وسهولة أداء
ألاعمال ,وتحرير التجارة الخارجية ,واملناخ الاستثماري ,وترويج
التنافسية ,والشفافية واملساءلة ,وحجم املديونية الخارجية,
وغيرها من القضايا الاقتصادية.
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املجموعة الثانية :التقارير واملؤشرات السياسية.
هذه املجموعة تقيس قضايا عديدة مثل نوعية إدارة نظم الحكم,
وترويج الديمقراطية ,واحترام حقوق إلانسان ومستوى الفساد,
وحرية الصحافة ,والشفافية واملساءلة ,والسالم وحماية البلد من
ألازمات السياسية والصراعات الاقليمية.

املجموعة الثالثة :التقارير واملؤشرات الاجتماعية
والبيئية.
هذه املجموعة تشمل وتقيس قضايا متعددة مثل الصحة
والتعليم ,ومعدالت الفقر ,ونوعية الهواء واملياه ,وحقوق املرأة
ّ
املعدية  ,وألازمات
والشيخوخة والسالم ,وحماية البلد من ألامراض
املالية والسياسية والصراعات الاقليمية.

( )4ملاذا التقارير واملؤشرات؟ ملاذا تهمنا؟
املهتمون برسم إلاستراتيجيات وتصميم الخطط ووضع البرامج
والسياسات للشركات وللدول ,واملحللون والناشطون املدنيون,
أصبحوا يعتمدون اعتمادا رئيسيا على توجيهات وإرشادات
املعلومات املوجودة في التقارير واملؤشرات .ويمكن أن نرى أهمية
معلومات التقارير واملؤشرات من خالل عرض أهم استخداماتها
التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
 -1تمثل إحدى أدوات الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية والبيئية وغيرها ,التي يعتمد
عليها رسم الاستراتيجيات املستقبلية وتصميم الخطط والبرامج
والسياسات.
 -2تعتبر استجابة لطبيعة عصر املعلومات ومنهجيته العلمية في
اتخاذ القرارت.
 -3تمثل استجابة ملطالب املؤسسات الدولية بتوسيع القدرات
الاحصائية للبلدان واملؤسسات.
 -4تساعد على تشخيص وفهم حجم وطبيعة املشكلة املدروسة,
والوسائل املطلوبة ملواجهتها.
 -5تساعد على قياس التطور الزمني واملكاني خالل فترات زمنية أو
أماكن محددة.

 -6تقييم مدى تقدم ونجاح البلد في تحقيق ألاهداف املحلية
والعاملية.
 -7توفير معلومات لصناع السياسات في البلد عن الاتجاهات
املتاحة واحتماالت الخلل.
 -8تمثل موردا اقتصاديا هاما ملن يملكها على مستوى املوارد
التقليدية العمل وراس املال.
 -9تبسيط أو تلخيص قضايا معقدة ,وإيضاح التغيرات في
تصنيفات البلد عبر الزمن ,ومقارنتها.
 -11تمثل وسائل اتخاذ قرار لصناع السياسات في الشركات
واملؤسسات الوطنية والعاملية.
 -11تعتبر من الشفافية ,وتمثل وسائل إعالم ملستخدمي هذه
املعلومات كاملستثمرين ألاجانب ومتخذي القرار في الدولة,
ومؤسسات الائتمان ,وهيئات إلاغاثة الوطنية والدولية,
والصحفيين وألاكاديميين .فاملستثمرون ألاجانب مثال ,يطلبون هذه
املؤشرات والتقارير لتقييم وتوسيع استثماراتهم في العديد من
الدول .كذلك يحتاج هؤالء املستثمرون إلى مؤيد ملؤشراتهم
التقليدية ملخاطر البلد املبنية على مؤشرات اقتصادية كلية ,والتي
أثبتت فشلها في التنبؤ بأزمات مالية باهضة التكاليف.
 -12تمثل وسائل بحثية لألكاديميين والباحثين.
 -13تمثل وسائل تنبؤية مستقبلية (مثل تقييمات مخاطر السيادة
القطرية).
 -14تقدم املؤشرات من املعلومات ما يكفي إلتخاذ القرار السليم.
 -15تمثل نقاط مرجعية  Bench marksرئيسية ملن يريد أن يعرف
أين يقف البلد آلان ,والى أين يتجه فيما يتعلق بالتنمية
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية .باختصار ,هذه
املؤشرات والتقارير تحاول أن تقيس مدى تقدم أو تخلف
املجتمعات في هذه الاتجاهات التنموية الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية والبيئية.
 -16تمثل وسيلة ّ
فعالة في أيدي الشعوب ومنظمات املجتمع املدني
ملساءلة حكوماتها.
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 -17تمثل حقا للموطنين في الحصول على املعلومات التي تساعدهم
على تحسين أوضاعهم .ليس فقط من حقهم أن يكونوا على علم بما
يمس حياتهم حاضر أو مستقبال ,ولكن بأحدث املعلومات.
 -18يصف لنا املعهد العالمي للتنمية املستدامة أهمية
استخدامات معلومات التقارير واملؤشرات على النحو التاليThe :
Development International Institute for Sustainable
"املجتمعات تقيس ألاشياء التي تهمها ,عملية القياس توفر أساسا
علميا ورقميا لتقييم ألاداء وتقدير آثار أعمالنا على املجتمع وربط
أعمال املاض ي بالحاضر من أجل تحقيق أهداف املستقبل"
 -19وهذا كاتب ُيقرب لنا أهمية معلومات التقارير واملؤشرات
الاقتصادية بمقارنتها بما هو معروف لدينا جميعا فيقول :
"املؤشرات الاقتصادية بتفاصيلها ودقتها تشبه لحد كبير ما يجري
في قياس ألاحوال الجوية يوميا ,حيث تنتشر ترمومترات الحرارة
وقياس الضغط الجوي ونسب الرطوبة وكميات ألامطار وسرعة
الرياح في طول البالد وعرضها لجمع البيانات على مدار الساعة
وتصب كلها في النهاية عند مركز التحليل الرئيس ي لتشكل نشرة
ألاحوال الجوية املفصلة ,وكذلك فإن مؤشرات الاقتصاد تقدم من
داخل مفاصل الاقتصاد ومواقع التغيرات فيه ما يشبه التقرير
ألاسبوعي والشهري والربع السنوي والسنوي عن الحالة العامة
لالقتصاد الوطني وهي تخدم الباحثين ورجال ألاعمال في بناء
دراساتهم للمشاريع الجديدة ووضع أو تعديل خطط إلانتاج
للمشاريع القائمة ,كما تخدم هذه التقارير بشكل مباشر
املستثمرين في أسواق املال وألاسهم ومحيطها ,فتعطي الانطباع
الصحيح عن ما يدور خارج ألاسواق"
 -21تؤكد الدراسات ,ويشهد عليه الواقع املعاش ,أن معلومات
التقارير واملؤشرات تلعب دورا رئيسيا في تشكيل توقعات وتصرفات
املسئولين وألافراد وأداء الاسواق وصناعة السياسات الخاصة
والعامة .فالشك أن معرفة هؤالء (أو جهلهم) بأحوال البالد له تأثير
على صناعة القرارت وجدل وصياغة السياسات العامة .ومرة
أخرى ,القاعدة الذهبية تقول الناس أعداء ما جهلوا ,والجهل قد
يقف عائقا في سبيل انفاذ قرارات وسياسات فيها خير البالد
وصالحها.
 -21في "املسح العالمي حول ماذا يعرف الناس عن التقدم
الاجتماعي" ,الذي تقوم به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
Organization of Economic Cooperation and Development

 ,OECDكان أحد الاسئلة هو :هل تفضل الاحصاءات أم املؤشرات؟
كانت إلاجابات تميل إلى تفضيل املؤشرات .ولقد احتوى OECD
 ,Fact bookوهو الكتاب الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية لسنة  ,2117على  111مؤشر حول الاقتصاديات
املتقدمة في العالم.
خالصة القول  :أن التقارير واملؤشرات تمثل وسائل معلوماتية
إحصائية رقمية أو نوعية للقياس والتقييم واملتابعة واملقارنة
والتوقعات والتخطيط ورسم السياسات واملنافسة .فهي شكل من
أشكال إلادراك الكيفي ,ووسيلة لتحديد ألاهداف وتصميم البرامج
والسياسات ,وقياس التغيرات عبر الزمان أو املكان ,وكذلك تقييم
الواقع واملسارات املستقبلية.

( )5ملاذا الشمولية في استخدام التقارير واملؤشرات؟
نقصد بالشمولية هنا إهتمام القرارات الاقتصادية املتزايدة
بمؤشرات املتغيرات أو القضايا غير الاقتصادية التقليدية ,كنظم
الحكم ,والاستقرار السياس ي ,والديمقراطية ,وجودة السياسات
الاقتصادية العامة ,وإلانضباط املالي للحكومة ,وحرية التعبير,
والتنمية البشرية ,وحماية البيئة ,والشفافية وسيادة القانون
ومستوى الفساد إلاداري.
لقد أدرك أخيرا الاقتصاديون والسياسيون والبنك الدولي وألامم
املتحدة على حد سواء أن تنمية حياة املجتمع الاقتصادية
ُ
والسياسية والاجتماعية والبيئية ال تتجزأ ,ومن ثم البد وأن تعالج
مجتمعة .هذا الاعتراف بوحدة أوجه حياة املجتمع أصبح ُيعرف
بمفهوم "التنمية املستدامة"  ,sustainable developmentوظهرت
على اكتاف الدعوة إلى إلاصالح السياس ي .وأصبح نظم الحكم
 Governanceومدى مشاركة املواطنين فيه (أو املخاطر السياسية)
ُ
من بين املتغيرات أو العوامل الرئيسية التي تؤخذ في الحسبان عند
التعامل بين البلدان أو بين البلدان والشركات الاجنبية املستثمرة.
الشك أن قرارات املستثمرين الاجانب فيما يتعلق بمواقع
استثماراتهم تتأثر بمدركاتهم وتصوراتهم ملخاطر ألاوضاع
السياسية في تلك املواقع ,وهذه املدركات أصبحت تتأثر جدا بما
ُينشر من معلومات في مؤشرات وتقارير تقيس نظم الحكم
والجدارة الائتمانية .والشك أنه مع سيطرة سياسات العوملة
والاندماج بين البلدان زاد اهتمام الشركات الاجنبية بمتابعة هذه
التقارير واملؤشرات وقياس املخاطر السياسية ذات العالقة
بأعمالها.
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كذلك نالحظ تغيرا أساسيا في أولويات البنك الدولي من حيث
انتقاله من إلاقراض من أجل الاصالح أو ألاداء الاقتصادي إلى
إلاقراض من أجل التحسن في نظم الحكم أو ألاداء السياس ي
(والذي زاد بنسبة سنوية قدرها  11في املائة خالل الفترة املاضية).
فيوجد ما يسمى بمؤشرات الحكم من أجل التنمية Governance
 Indicators for Developmentالتي أصبحت تهم وكاالت إلاغاثة
العاملية واملستثمرين ألاجانب ,ويوجد حوالي  141فئة من هذه
املؤشرات متاحة للمستخدمين.

( )6ما هي عالقة التقارير واملؤشرات بتنفيذ البرامج
والسياسات؟
تقوم الحكومات والشركات واملؤسسات املختلفة بوضع برامج
وسياسات واستراتيجيات ,وهي
عبارة عن مجموعة من املشاريع ذات أهداف محددة ,ووسائل
معينة لتحقيق تلك ألاهداف.
ومن املعروف بالضرورة أن تنفيذ هذه املشاريع بطريقة ناجحة
يتطلب التقييم واملتابعة املنتظمة خالل مراحلها املختلفة .عملية
التقييم واملتابعة تتطلب القياس من خالل جمع البيانات الالزمة
إلعداد التقارير وحساب املؤشرات واستخدامها ملعرفة مستوى
التقدم نحو توفير الوسائل وتحقيق ألاهداف .ويمكن أن نرى
عالقة التقارير واملؤشرات كمقياس بتنفيذ البرامج والسياسات من
خالل التذكير بمراحل عملية تقييم املشاريع أو السياسات.
والتقييم عملية دائرية مستمرة تشتمل على املراحل التالية:

 الرؤية:
املشاريع أو السياسات تبدأ برؤية تحدد الوجهة املقصودة ,معرفة
ُ
إلى أين الذهاب ,وما هو املراد إنجازه أو تحقيقه.
 التخطيط:
ترسيم مخطط الرؤية ,الذي يحدد ألاهداف ,والوسائل الالزمة
لتحقيقها.
 البدء في التنفيذ (الفعل):
تنفيذ العمل باتخاذ الخطوات املخططة الالزمة لتحقيق الاهداف.
 قياس مستوى إلانجازات:
تساعد على معرفة مدى فاعلية خطوات العمل ,وتأثيرها على
مدى انجازه .القياس يترجم إلانجازات إلى أرقام ,فهو يجعلك ترى
مستوى إلانجازات بطريقة كمية واضحة مفهومة .هذه الخطوة
تساعد على تقييم ومتابعة التقدم نحو ألاهداف املرسومة.

 املراجعة واملتابعة:
تساعد على استخدام املعلومات من عملية القياس لفهم
العالقات بين خطوات العمل (ألافعال) وألاهداف ,وما إذا
كانت هناك حاجة إلى خطوات عمل أخرى لضمان تحقيق
ألاهداف.
فمثال ,إلنفاذ سياسة التحررالاقتصادي أو تشجيع الاستثمار
بنجاح ,يحتاج املسئولون إلى الاستعانة باملؤشرات الواردة في تقرير
ممارسة الاعمال Doing Businessالصادر عن البنك الدولي ,كما
سنرى الحقا .كذلك برنامج أو سياسة ألامم املتحدة للتنمية ألالفية
أو ما يسمى أهداف التنمية ألالفية" The Millennium
) Development Goals (MDGsقد احتو ى على  18هدفا و 48
مؤشرا ملتابعة مدى تحقيقها .ويمكن أن نرى عالقة التقارير
واملؤشرات بتنفيذ البرامج والسياسات من املثال التالي:
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السياسة أو البرنامج:
تشجيع الاستثماراملحلي


الهدف:
زيادة الاستثماراملحلي


الوسيلة:
تقديم وتسهيل القروض ،تبسيط وتسهيل إجراءات التأسيس. ،الخ..

املؤشر:
مثل حجم الانفاق املحلي ،عدد اصدارات الرخص... ،
قد توجد أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف ,وقد يوجد أكثر من
مؤشر لقياس التقدم نحو تحقيقه
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( )7كيف تطورت التقارير واملؤشرات كما وكيفا عبر
الزمن؟
من املالحظ أن التقارير واملؤشرات العاملية قد شهدت نموا كميا
متزايدا ,خاصة خالل العشر سنوات املاضية .ويمكننا القول بأنه
يصعب تعداد عدد التقارير والتقارير واملؤشرات .ويالحظ حول
هذه التقارير واملؤشرات ما يلي:
 نمو متزايد في عدد التقارير واملؤشرات وعدد املؤسسات العامة أوالخاصة املنتجة لها .من هذه التقارير واملؤشرات خاصة خالل
الفترة . 2117-2111
 أوائل هذه التقارير واملؤشرات أهتمت بمخاطر السيادة القطريةوالقضايا الاقتصادية .ثم ومع تطبيع سياسة العوملة ,اتسعت
اهتمامات فكرة التقارير واملؤشرات العاملية لتشمل قضايا الفساد
ونوعية الحكم والبيئة والعوملة والتنمية البشرية والانفتاح
الاقتصادي والتنافسية.
 يمكن تقسيم هذه التقارير واملؤشرات إلى ثالث فئات :الفئة ألاولىاشتملت على التقارير واملؤشرات الاقتصادية ,واشتملت الفئة
الثانية على التقارير واملؤشرات السياسية ,واشتملت الفئة الثالثة
على التقارير واملؤشرات الاجتماعية والبيئية ,كما شهدت هذه
التقارير واملؤشرات العاملية نموا كيفيا من حيث القضايا واملواضيع
التي اهتمت بها.
ولقد شهدت الفترة منذ  2111ظهور قضايا ومواضيع جديدة في
العالم والتي أدت إلى انتاج تقارير ومؤشرات جديدة .وعلى سبيل
املثال ال الحصر ,من بين هذه القضايا واملواضيع الجديدة
ومؤشراتها ما يلي:
 -1ما وراء البحاروإلانتاج العالمي
Offshore and global production
 مؤشر تطوير تجارة التجزئة العاملية)Global Retail Development Index (GRDI
 مؤشر ُجود رأس املالCapital Hospitality Index
 مؤشر ماكينزي للثقة العالميMcKinsey Global Confidence Index
 تقييم آفاق الاستثمار العالمي)Global Investment Prospects Assessment (GIPA

 مؤشر جاذبية املوقع الخارجيOffshore Location Attractiveness Index
 مقاييس سهولة أداء الاعمالEase of Doing Business Measures
 مؤشر البؤس والاصالح الضريبيTax Misery and Reform Index
 لوحة نتائج إلانتاج العالميGlobal Production Scoreboard
 مؤشر العاملية لالقتصاديات املضيفةTransnationality Index of host economies
 مؤشر التنافسية العالميGlobal Competitiveness Index
 -2إلابداع وإنتاج املعرفة
Innovation and knowledge creation
 مؤشر مجتمعات املعرفةIndex of Knowledge Societies
 ُرتب العلم والتقنيةScience and Technology Rankings
 مؤشر الانجاز التقني)Technological Achievement Index (TAI
 مؤشر الطاقة الابداعيةInnovation Capacity Index
 لوحة نتائج إلابداع الاوربي)European Innovation Scoreboard (EIS
 لوحة نتائج إلابداع العالمي)Global Innovation Scoreboard (GIS
 مؤشر ملخص إلابداع الاوربي)Summary Innovation Index (SII
 مؤشر ملخص إلابداع العالمي)Global Summary Innovation Index (GSII
 مؤشر الوصول إلى اتحاد الاتصاالت العالمي)ITU Digital Access Index (DAI
 مؤشر الاستثمار وألاداء في اقتصاد املعرفةInvestment and Performance in the Knowledge Based
Economy
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 مؤشر الاستعداد للتجارة الالكتروني-E-Business Readiness Index
 لوحة نتائج لشبونةLisbon Scorecard
 مؤشر الاستعداد الالكترونيE-Readiness Index
 مؤشر الحكومة الالكترونيةE-Government Index
 -3ترابط السياسات والتقدم في الالتزام بها
Policy Coherence and progress on commitment
 مؤشر التجارة والتنميةTrade and Development Index
 تقييم انجاز أهداف التنمية لاللفيةAssessing the achievement of the Millennium
)Development Goals (MDGs
 مؤشر الالتزام بالتنمية)Commitment to Development Index (CDI
 مؤشر الطاقات الاساسية (مؤشر نوعية الحياة سابقا)Basic Capabilities Index
 مؤشر السياسات املؤيدة للفقير(BCI Pro-Poor Policy (PPP) Index
ُ
 استطالعات أوكسفام ملمارسة التبرعOxfam Survey of Donor Practice
 ُرتب البلدان في حساب التحديMillennium Challenge Account country rankings
 مؤشر جهود برنامج الايدز)AIDS Program Effort Index (API
 -4السياسات البيئية وألاداء
Environmental policy and performance
 مؤشر الافساد البيئي)Environmental Degradation Index (EDI
 مؤشر الهشاشة البيئية)Environmental Vulnerability Index (EVI
 مؤشر ألاداء البيئي)Environmental Performance Index (EPI

 الثروة الاجماليةTotal Wealth
 مؤشر الاستدامة البيئية)Environmental Sustainability Index (ESI
 تحليل مخاطر املناطق الساخنة للكوارث الطبيعية العاملية.Global Natural Disasters Risks Hotspots
 مؤشر الهشاشة الاجتماعية للتغير املناخي (افريقيا))Index of Social Vulnerability to Climate Change (Africa
 مؤشر التنمية البشرية وحساسيتها للتلوثPollution Sensitive Human Development Index
 مؤشر التنوع البيولوجي الوطني)National Biodiversity Index (NBI
 مؤشر ألاثر البيئيEcological Footprint

( )8ما هي الخصائص املرغوبة في التقارير واملؤشرات
الجيدة؟
 أن تكون التقارير واملؤشرات مقياسا مباشرا للتحسن والتقدم,وغير غامضة :مثال ,عدد امللتحقين باملدارس سيكون أكثر تعبيرا
وأوضح عبر الزمن مقارنة بالتحسن في نوعية التعليم.
 أن تكون التقارير واملؤشرات ذات عالقة نظرية أو تطبيقيةمباشرة بالبرامج أو السياسات ,مثال ,هناك من يرى أن التحسن في
مستوى التعليم يعتمد على حجم الفصل ,ولكن هذا التحسن
يعتمد كذلك على عوامل أخرى كثيرة كنوعية املدرسين ,واملناهج
الدراسية ,ومدى توفر الوسائل التعليمية ,ومن ثم فإن حجم
الفصل ليس بمؤشر جيد للحكم على النجاح في تحسين مستوى
التعليم.
 أن تكون التقارير واملؤشرات مناسبة لصناعة البرامج أوالسياسات ,مثال ,استخدم املؤشرات املناسبة ملستوى التجزئة,
كالتجزئة إلى بلديات إذا كانت نفقات التعليم مخصصة على
مستوى البلديات .وبعبارة أخرى ,يجب استخدام املؤشرات التي
تعكس ألاهداف.
 أن تكون التقارير واملؤشرات متسقة أو منسجمة مع دورة اتخاذالقرارات ,مثال ,اصدار التقارير واملؤشرات على فترات مطابقة
لعملية اتخاذ القرارات ,تجهيز التقارير واملؤشرات في أوقات
مناقشة امليزانيات.
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 أن ال تكون سهلة التغيير والتالعب بها أو تبالغ في التغيير ألسبابغير مرتبطة بالسياسات ,مثال ,بعض التقارير واملؤشرات تكون
حساسة جدا للعوامل الخارجية ,وأخرى قد تكون سهلة التغيير
والتالعب بها.
 أن تكون التقارير واملؤشرات ذات مصداقية ,مثال ,التقاريرواملؤشرات العلمية املوضوعية تكون أكثر مصداقية ُويعتمد عليها
أكثر مقارنة بالتقارير واملؤشرات التي تعتمد على أهواء وتفسيرات
املستخدمين لها .وهذه الخاصية مرتبطة بمسألة التالعب بالتقارير
واملؤشرات املذكورة أعاله.
 أن تكون التقارير واملؤشرات سهلة الفهم لكل املهتمين بها. أن تكون التقارير واملؤشرات سهلة القياس ,وغير مكلفة جدالقياسها.
 وأهم من هذا كله ,أن تكون التقارير واملؤشرات متسقة أومنسجمة مع البيانات املتوفرة والقدرة على جمع البيانات ,وذلك
لضمان قابلية التقارير واملؤشرات للقياس في الوقت واملستوى
املحددين.

( )9من يقوم بإنتاج ونشر التقارير واملؤشرات؟
يقوم بإنتاج ونشر التقارير واملؤشرات املختلفة مؤسسات وهيئات
عدة يمكن تصنيفها في ثالث مجموعات:
 )1مؤسسات عامة :وهي املنظمات حكومية كاملصرف املركزي أو
الوازرات املتنوعة ,وهيئات وبرامج عاملية مثل برنامج ألامم املتحدة
إلانمائي والبنك الدولي ومؤتمر ألامم املتحدة حول التجارة والتنمية.
مؤسسات خاصة :الشركات الاستشارية وشركات الخدمات املاليةواملنظمات غير الحكومية .فمثال ,وكاالت تقييم الائتمان (مثل
موديز واستاندرز اند بورز) تصدر تقييمات مخاطر السيادة
القطرية .ومن املنظمات غير الحكومية ,مثل مؤسسة رعاية
ألاطفال  Save the Childrenالتي تصدر مؤشر ألام لتقييم أحسن
أو أسوأ مكان لألمومة.
الجامعات العامة ومراكز البحوث وألاكاديميون ألافراد  :هذهالجهات تقوم باصدار تقاريرها ومؤشراتها الخاصة في شكل مقاالت
أو كتب .فمثال ,جامعتي ييل وكولومبيا تصدران مؤشر ألاداء
البيئي ) (EPIومؤشر الاستدامة البيئية ).(ESI
واملالحظ أن أكثر من نصف تقارير ومؤشرات املجموعة ألاولى (ذات
الطابع الاقتصادي) تصدر عن مؤسسات خاصة تسعى إلى الربح.
بينما نجد أن معظم التقارير واملؤشرات املتعلقة بقضايا التنمية

وألامن تصدر عن مؤسسات خاصة ال تسعى إلى الربح .ولقد أعطت
املؤسسات العامة اهتماما شبه متساويا لجميع أنواع القضايا
الثالثة.

( )11ما هو عدد البلدان الذي تشمله التقارير
واملؤشرات؟
هذه التقارير واملؤشرات قد تشمل أو تغطي فئة معينة من البلدان
أو إقليما ,أو قد تكون عاملية .وقد يكون تجميع البلدان على أساس
جغرافي (أفريقيا ,الشرق ألاوسط ,جنوب شرق آسيا ... ,وهكذا),
أو على أساس اقتصادي (البلدان الصناعية ,الاسواق الناشئة,
بلدان في طور التحول ,البلدان النامية ... ,وهكذا) .ومن أمثلة
التقارير أو املؤشرات ذات التغطية املحدودة ,أو الطبيعة الخاصة,
مؤشر ضعف الشيخوخة  Ageing Vulnerability Indexالذي
يشمل  12بلدا صناعيا فقط ,ومؤشر جاذبية الاستثمار الخاص في
البنية التحتية والذي يشمل  12بلدا في أمريكا الالتينية ومنطقة
الكاريبي ,ومؤشر درجة الديمقراطية  Democracy Scoreالذي
يشمل  27بلدا شيوعيا سابقا في طور التحول .ومن أمثلة التقارير
أو املؤشرات ذات التغطية العاملية الواسعة ,مؤشر التنمية
البشرية  ,HDIومؤشر التنافسية العاملية  ,ICIومؤشر الحرية في
العالم.

( )11كيف يتم تقييم أو ترتيب البلدان في التقارير
واملؤشرات؟
املؤسسات والاكاديميون يصدرون التقارير واملؤشرات ,إما على
أساس مؤشر واحد أو عدة مؤشرات أو مؤشرات ثانوية ,ثم
تستخدم درجات  scoresالبلدان إما لترتيب  rankingالبلدان أو
الظهار التقدم (أو التخلف) أو ملجرد عرض البيانات بدون ترتيب
البلدان .ترتيب البلدان وتقييمها غالبا ما يتم على أساس الطرق
التالية:
 إعداد مؤشر مفصل ,مؤلف من مؤشرات ثانوية (مثل مؤشر
إلالتزام بالتنمية).
 تركيب مؤشر مركب على أساس فئة جزئية من املؤشرات (مثل
مؤشر التنمية البشرية).
 استخدام مؤشر واحد لترتيب البلدان (مثل مؤشر التعليم أو
الصحة).
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ُ
غالبا ما تعرض تقييمات البلدان في شكل جدول يحتوي على
درجات البلدان في ترتيب تنازلي (عادة من ألاحسن إلى ألاسوأ) .وقد
يكون العرض في شكل تصنيفات فئوية على أساس فترات لقيم هذه
املؤشرات (مثل تصنيف  Freedom Houseملستوى تحرر البلدان
إلى "حر"" ,جزئيا حر"" ,غير حر") .وطريقة أخرى ,وهي استخدام
ألاشكال البيانية امللونة كاألعمدة وألاسهم إلظهار إحراز التقدم أو
التقصير في تطبيق سياسات معينة (مثل تقييمات أهداف التنمية
لأللفية .)MDG’s assessments

( )12ما هي مصادر البيانات املستخدمة في تركيب
التقارير واملؤشرات؟
كما سيتضح لنا الحقا ,فإن إعداد هذه التقارير واملؤشرات
يستخدم مصادر عديدة .هذه التقارير واملؤشرات تعتمد على
استخدام نوعين من البيانات :البيانات الكمية quantitative data
والبيانات النوعية  qualitative dataكنتائج استطالعات الرأي
وتقييمات الخبراء .فمثال ,تقييمات مخاطر السيادة القطرية تعتمد
على النوعين من البيانات ,بينما يعتمد مؤشر التنمية البشرية على
البيانات الكمية.

( )13ما هو تكرار تحديث التقارير واملؤشرات؟
نظرا ألهميتها املعلوماتية ,غالبا ما تصدر هذه التقارير واملؤشرات
وفق مواعيد ثابتة وجدول زمني محدد ال يتغير مهما كانت الظروف.
يتم تحديث بعض التقارير واملؤشرات بطريقة دورية (مثال ,كل
اسبوع أو شهر أو فصل أو سنة أو كل سنتين منذ بداية ظهورها).
فمثال ,يتم تحديث مؤشر التنمية البشرية كل عام منذ إنشائه في
عام  .1991واملؤشرات التي تصدر بطريقة دورية غالبا ما تخضع
منهجيتها لتعديالت دقيقة أو إضافة بلدان إلى قوائمها.

( )14أين توجد التقارير واملؤشرات؟
توجد بعض املؤشرات في تقارير شاملة والتي تشتمل على قضايا
مختلفة (فمثال ,مؤشر التعليم يظهر في تقرير التنمية البشرية
السنوي) ,بينما تظهر بعض التصنيفات كتقارير في حد ذاتها
(فمثال ,مؤشر مدركات الفساد هو تقرير في حد ذاته) .وهناك
بعض املؤشرات التي تظهر كجزء من ورقة أكاديمية ,ولكنها ال

تتصف بالتجديد املنتظم .وأخيرا ,توجد بعض التقارير واملؤشرات
املتوفرة من خالل املواقع الالكترونية أو من خالل البريد الالكتروني
للمشتركين في هذه الخدمات .الشركات الخاصة تقدم خدمات
اشتراكات مدفوعة عبر إلانترنت (مثل وكاالت تقييم الائتمان أو
الشركات الاستشارية الخاصة) ,وأحيانا ال تنشر منهجياتها
للستهالك العام.
 دراسات ومواقع نت تشتمل على قوائم مؤشرات مختلفة
http://globaledge.msu.edu/ibrd/busresmain.asp?Resource
CategoryID=44

 A Survey of Composite Indices Measuring Country
Performance: 2006 Update,
A UNDP/ODS Working Paper, by Romina Bandura with
Carlos Martin Del Campo.

 برنامج إدارة الحكم في الدول العربية
http://www.pogar.org/arabic/stats
 Overview Existing Framework of Governance Indicators.
www.undp.org/oslocentre/docsjuly03/

( )11ما هي التحذيرات أو الانتقادات حول التقارير
واملؤشرات؟
بالرغم ملا هذه التقارير واملؤشرات من فوائد معلوماتية كبيرة ,إال
أنها ال تنجو من بعض الانتقادات والتحذيرات .من أهم هذه
الانتقادات أوالتحذيرات:
 تميل املؤشرات إلى التبسيط املفرط لواقع معقد جدا ال يمكنتلخيصه في رقم واحد.
 منهجيات تركيب هذه املؤشرات ال تتصف دائما بالشفافيةالالزمة.
 قد تخضع هذه املؤشرات للتالعب من قبل السياسيين ومن ثمفهي تمارين في "املحاسبة الخالقة أكثر منها مقاييس موضوعية.
 انتقادات موجهة ملنهجيات املؤشرات من حيث عملية اختياراملؤشرات ومسألة الارتباط الخطي بين املؤشرات وألاوزان املعطاة
لكل فئة ونوعية البيانات املستخدمة في تركيب املؤشر .أضف إلى
ذلك ,انتقاد تطبيق نفس املنهجية على البلدان الصناعية والبلدان
النامية.
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 تميل إلى "تمجيد" نفس البلدان ,ثم تستخدم تغييب وتحقيرأخرى بدون إضافة أية قيمة.
 بالنسبة لتصنيفات البلدان وفق موضوع معين إلى فئات ,مثل"مرتفع" و "متوسط" و "منخفض" ,أو إلى "جيد" و "ضعيف" ,فإن
مثل هذه التصنيفات تعتبر شخصية جدا وغير موضوعية.
 بالنسبة للمؤشرات التنبؤية أو املستقبلية ,كمؤشرات مخاطرالسيادة القطرية ,والتي تسعى إلى تقييم احتمال عدم الوفاء
بالسداد ,فإن هذه املؤشرات قد فشلت في التنبؤ بأزمات مالية
واقتصادية حادة في البلدان املتقدمة والنامية.

الشك أن تقييم أو إختزال بعض القضايا أو املتغيرات كنظم الحكم
والحرية الاقتصادية وبيئة الاستثمار ومستوى الفساد إلاداري وحد
الفقر في شكل مؤشرات يعتبر عمال صعبا جدا .ولكن بديله ,وهو
إلاصرار على الجهل بها ,ألامر الذي يدفع بالعاقل إلى ألاخذ
باملنهجية العلمية ومحاولة التقدير والتقليل من الجهل والفساد
مهما كانت الصعاب.
وبالرغم من نقاط الضعف هذه ,إال أن املؤشرات في معظم
الحاالت ,تعطينا فكرة عامة جيدة عند تقييم ومراقبة البرامج
والسياسات الخاصة والعامة.

يجب أن ال نضع أهمية كبيرة على هذه املؤشرات قبل أن ندرس أوال
كيف تم حسابها وقياسها ,وذلك لضمان مالءمتها لالستخدام
املقصود .كما يجب أن ال نعطي أهمية للفروقات الصغيرة بين
املؤشرات ألن هناك قدر كبير من عدم التأكد في قاعدة البيانات,
وأن بعض هذه املؤشرات مشتقة من احكام شخصية ,وتطغى
عليها النزعات ألايدولوجية.

The literature on composite indices (and their
methodologies) is vast. See amongst others, Booysen
;)(2002); OECD and JRC (2005); Freudenberg (2003
Jacobs, Smith and Goddard (2004); McGillivray and
Noorbakhsh (2004); Nardo and others (2005); and Saisana
and Tarantola (2002).
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ,غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر  2114في
طرابلس ليبيا ,و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير. 2115
تقوم املنظمة بإجراء ألابحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول
إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء
املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي .تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة
ً
والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز
ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية.
تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة.
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هاتف 0090 212 603 25 92 :
فاكس 0090 212 603 27 48 :
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