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البيانات الناقصة لهذا المؤشر هي في تقدم هذا المؤشر. وحصة  تراجع، والزيادة على أنها الصحيح الصحيح
25.% 

، يتضمن التحليل كل المؤشرات الثالثة. وعند تحليل هذا المؤشر، ت قبل أي زيادة الغاية السادسة وفيما يخص
، على أنه تقدم على المسار الصحيحبين بيانات المؤشرين األول واألخير على أنها تقدم ناجح، والركود 

 تقدم هذا المؤشر.في  تراجععلى أنه  النقصانو 
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البلدان األعضاء بقليل، حيث تبلغ نسبة  وفيما يتعلق بالمؤشر الرابع، تعادل البيانات الناقصة أقل من ربع
%. وعند تحليل هذا المؤشر، فإن أي نقصان بين بيانات المؤشرين 86 ذات الدخل المنخفضالدول األعضاء 

أنها  ى، والزيادة علعلى أنه تقدم على المسار الصحيحاألول واألخير ي قبل على أنه تقدم ناجح، والركود 
 في تقدم هذا المؤشر. تراجع

يما يتعلق بالمؤشر السادس، يفتقر بلد واحد فقط للبيانات. وعند تحليل هذا المؤشر، فإن أي زيادة بين وف
 على أنه تقدم على المسار الصحيحبيانات المؤشرين األول واألخير ت قبل على أنها تقدم ناجح، والركود 

 في تقدم هذا المؤشر. نقصان على أنه تراجعوال، الصحيح

، يشير كال المؤشرين إلى النتيجة المتوقعة من الغاية. أما فيما يتعلق بالمؤشر ة الثالثةالغاي وفيما يخص
 األول، فإن حصة البيانات الناقصة أقل من الخمس بكثير.

المؤشرات الثالثة كذا الغايات الثالث األولى. و و المؤشرات التسعة األولى  ثمة صلة من الترابط بين: 8الهدف 
ية الرابعة، أما المؤشر الحادي عشر فإنه مرتبط بالغاية الخامسة، والمؤشرات الثالثة األخيرة التالية ترتبط بالغا

 ترتبط بالغاية السادسة.

والغاية األولى من هذا الهدف تعميمية، شأنها في ذلك شأن نظيرتها المندرجة تحت الهدف السابع، حيث 
الثالث التالية تنطوي على التقدم في تحقيق الغاية تبرز نظرة عامة حول النظام التجاري والمالي، والغايات 

األولى. لذلك، سيؤدي تحليل الغايات الثانية والثالثة والرابعة إلى إحداث تقدم في الغاية األولى.  ومن ناحية 
أخرى، ترتبط الغاية الثانية بالبلدان المانحة للمساعدة اإلنمائية الرسمية، والغاية الثالثة ترتبط بالبلدان 

لمتقدمة، أو البلدان النامية غير الساحلية، أو البلدان الجزرية الصغيرة النامية؛ وهي شديدة التحديد وال تتفق ا
مع نطاق وتصنيف هذا التحليل الذي يستهدف تقديم صورة تتعلق بالتحسينات في تحقيق األهداف اإلنمائية 

سالمي. ومن ثم، ال يتضمن التحليل المؤشرات األول والثاني  لأللفية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإل 
والثالث. وفيما يتعلق بالغاية الخامسة، وحيث ال توجد أي بيانات على المستوى القطري، فإنها غير متضمنة 

 في التحليل. 

، وحيث إن المؤشرين األول والثاني مرتبطان بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو الغاية الرابعة وفيما يخص
ا ال يتفق مع نطاق وتصنيف هذا التحليل، فإنهما مستبعدان من التحليل. وعند تحليل المؤشر الرابع، ي قبل م

على أنه تقدم على المسار أي نقصان بين بيانات المؤشرين األول واألخير على أنه تقدم ناجح، والركود 



76 

مباشرًة النتيجة المتوقعة من الغاية، ولهذا فإن هذا المؤشر يندرج في التحليل. وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث، 
 نات غير موجودة.% فقط من البيا5

ترتبط المؤشرات األربعة األولى بالغاية األولى، ويرتبط المؤشر الخامس بالغاية الثانية، والباقي  :6الهدف 
، حيث إن المؤشرات الثاني والثالث والرابع ال تشير مباشرًة إلى الغاية األولىبالغاية الثالثة. وفيما يخص 

تحليل.  والنتيجة المتوقعة من هذا المؤشر تشير إلى بدء انحسار النتيجة المتوقعة، فإنها مستبَعدة من ال
اإليدز؛ إال أنه لم يحد د أي وقت لبلوغ هذه النتيجة. لذلك، ي قبل أي نقصان / فيروس نقص المناعة البشرية

، على أنه تقدم على المسار الصحيحبين بيانات المؤشرين األول واألخير باعتباره تقدما ناجحا؛ والركود 
في تقدم هذا المؤشر. وتقل بعض الشيء حصة البيانات الغائبة في المؤشر األول،  تراجعوالزيادة على أنها 

ذات المندرج تحت هذه الغاية، عن ثلث عدد الدول األعضاء، وفي الغالب تتعلق البيانات الغائبة بالبلدان 
 %.61بنسبة  الدخل المرتفع

ان األول والرابع مباشرًة إلى النتيجة المتوقعة. ومع ذلك، فيما يتعلق ، يشير المؤشر الغاية الثالثة وفيما يخص
بالمؤشر األول، وحيث إن البيانات متوفرة لسنة واحدة فقط، فمن غير الممكن تحليل تطور المؤشر في 

مؤشر البلدان. أما فيما يتعلق بالجزء األول من المؤشر الرابع، فإن النتيجة المتوقعة التي يشير إليها هذا ال
هي تراجع حدوث مرض السل؛ غير أنه لم يحد د أي وقت لتحقيق هذه النتيجة. لذلك، ي قبل أي نقصان بين 

، وأي على أنه تقدم على المسار الصحيحبيانات المؤشرين األول واألخير باعتباره تقدما ناجحا؛ وي قبل الركود 
أعلى مما عليه في  ذات الدخل المرتفعالبلدان  في تقدم هذا المؤشر. ومعدل النجاح في تراجعازيادة بوصفها 
 البلدان األخرى.

الغاية األولى تعميمية، مما يبرز نظرة عامة للتنمية المستدامة والموارد البيئية. وتنطوي الغايات  :7الهدف 
لى إحداث الثالث اآلتية على تقدم في الغاية األولى. لذلك، سيؤدي تحليل الغايات الثانية والثالثة والرابعة إ

تقدم في الغاية األولى. وترتبط المؤشرات السبعة األولى بالغاية الثانية، والمؤشران الثامن والتاسع بالغاية 
، تشير المؤشرات األول والرابع والخامس الغاية الثانيةالثالثة، والمؤشر األخير بالغاية الرابعة. وفيما يخص 

لغاية التي تستهدف الحد من معدل فقدان التنوع البيولوجي. ولكن والسادس والسابع إلى النتيجة المتوقعة من ا
فيما يتعلق بالمؤشرين الرابع والسابع، فال توجد أي بيانات على المستوى القطري. ومن ناحية أخرى، ال يشير 
المؤشران الثاني والثالث مباشرًة إلى النتيجة المذكورة. لذا يتضمن التحليل المؤشرات األول والخامس 

السادس. وفيما تعلق بالمؤشر األول، ت قبل أي زيادة بين بيانات المؤشرين األول واألخير باعتبارها تقدما و 
 في تقدم هذا المؤشر. تراجع على أنه انصقوالن، على أنه تقدم على المسار الصحيحناجحا؛ وي قبل الركود 
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مباشرة  بصورةوحيث ال يشير سوى المؤشر األول ، من الهدف األولاية األولى الغفيما يخص  :1الهدف 
إلى النتيجة المتوقعة من الغاية، التي تستهدف تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر 

 واحد إلى النصف، فإن التحليل يتضمن المؤشر األول.  

تصلة بالمؤشرات األول والثالث والرابع غير موجودة لما يزيد على ، فإن البيانات المالغاية الثانية وفيما يخص
ثلث الدول األعضاء. ومن هنا، ال يتضمن التحليل هذه المؤشرات. وما يتصل بالمؤشر الثاني، تفتقر دولة 

د أي كاملة"، ولكن لم يحد  العمالة الواحدة فقط للبيانات. والنتيجة المتوقعة التي يشير إليها هذا المؤشر هي "
عدد السكان،  منوقت لهذه النتيجة. لذلك، ت قبل أي زيادة بين بيانات المؤشرين األول واألخير لنسبة التعليم 

في تقدم هذا  نقصان على أنه تراجعال، و على أنه تقدم على المسار الصحيحباعتبارها تقدما ناجحا؛ والركود 
 المؤشر.

يجة المتوقعة للغاية. غير أن المؤشر الثاني معني بمعدالت يشير المؤشر األول مباشرًة إلى النت :2الهدف 
ل بقدر ما في المؤشر األول، حيث إن تعميم إكمال مرحلة التعليم االبتدائي يقتضي التسجيل  التسرب ومسج 
كمال المرحلة االبتدائية. وبالمثل، يالحظ أن المؤشر الثالث مسج ل في  في مدارس المرحلة االبتدائية، وا 

األول بدرجة ما، كما أنه ال يشير مباشرًة إلى الغاية.  لذلك، فإن التحليل ال يتضمن المؤشرين الثاني  المؤشر
 والثالث.

ال توجد قيمة محددة للغاية التي يجب بلوغها للمؤشرين الثاني والثالث؛ إال أن قيمة الغاية للمؤشر  :3الهدف 
حققه الدول وفقا لهذه القيمة. ومن هنا، يأخذ التحليل األول هي "واحد"؛ وهكذا، يمكن تصنيف التحسن الذي ت

المؤشر األول في االعتبار، ولكن ال يشمل المؤشرين الثاني والثالث. والبيانات الغائبة عن الجزء األول من 
% لدى الدول األعضاء في منظمة 7المؤشر األول، وهي نسبة التعليم االبتدائي بين البنات والبنين، تعادل 

 اإلسالمي.التعاون 

في حين يمكن للمؤشر األول أن يرصد مباشرًة التقدم المتوقع والمرتبط بالغاية، فإن المؤشرين  :4الهدف 
الثاني والثالث ال يشيران مباشرًة إلى النتيجة المتوقعة من هذه الغاية. ولهذا ال يشمل التحليل إال هذه الغاية 

 وبة.األولى. ويتوفر لهذا المؤشر كل البيانات المطل

من مؤشرين. ويعكس المؤشر األول مباشرًة النتيجة المتوقعة من الغاية  الغاية األولى تتألف :5الهدف 
األولى، التي تستهدف تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع؛ ولذا يتضمن التحليل هذا المؤشر. 

س، ولكن ال يعكس النتيجة المتوقع مباشرًة، ولكن بما أن المؤشر الثاني يدعم التقدم المرتبط بالهدف الخام
من أربعة مؤشرات، من بينها ثلث المؤشرات فقط تعكس الغاية الثانية  تتألفو فإن التحليل ال يشتمل عليه. 
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ي المراحل المؤشر األول تحت الغاية الواردة ضمن الهدف الثالث، "نسب التعليم بين البنات والبنين ف
االبتدائية والثانوي والتعليم العالي"، يشير مباشرًة إلى النتيجة المتوقعة وما يتصل بها من غاية؛ وهي "إزالة 

، وفي جميع 2005ائي والثانوي، ويفض ل أن يكون ذلك بحلول عام دالتفاوت بين الجنسين في التعليم االبت
 أن المؤشر الثالث تحت هذه الغاية، "نسبة المقاعد التي ". إال2015مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 

تشغلها النساء في البرلمان الوطني"، ال يشير مباشرًة إلى النتيجة المتوقعة. وبسبب هذه العوائق، فإن التحليل 
مؤشرا مرتبطا مباشرًة بالنتيجة المتوقعة وما يتصل  20مؤشرا يتعلق بنتائج محددة تحديدا جيدا، و 14يشمل 

 .2013بها من غاية. وكانت آخر بيانات است خدمت في هذا التحليل هي بيانات عام 

ومن المشكالت الكبيرة األخرى توافر البيانات المرتبطة بمؤشر تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية للبلدان 
ر ثلث عدد األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ففي التحليل، إذا تجاوزت البيانات المرتبطة بأي مؤش

الدول األعضاء، فإن ذلك المؤشر ي ستبَعد من التحليل. ولقياس التقدم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، 
ت جمع بيانات الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالمي، على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي وكذا على 

 ح التجاوز الكلي مع مرور الوقت.مستوى مجموعة الدخل. وعلى هذا النحو، يتم محاولة توضي

 وجرى تحديد التعريفات الخاصة بمتابعة مستويات ما تحققه الدول من تقدم كما يلي:

 :2015عندما تحقق أي دولة الغاية قبل عام  ناجح 

 2015عندما يتوقع من أي دولة بلوغ الغاية بحلول عام  :الصحيح على المسار 

 ي دولة في سبيلها لتحسين وضعها المرتبط بمؤشر عندما تكون أ :الصحيح المسار حادت عن
 ، أو يتوقع لها الركود عن تحقيق الغاية. 2015معين، ولكن ال يتوقع أن تبلغ الغاية بحلول عام 

 :الدولة عن تحقيق الغاية أداء تراجع يعندما  متراجع 

ألهداف اإلنمائية لأللفية. فمثال، يحد د نجاح التقدم وفقا للنتيجة المتوقعة التي تستهدفها كل غاية من غايات ا
الدول التي خف ضت إلى النصف نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد في اليوم، تعر ف بأنها 

وفقا للغاية األولى من الهدف األول، "تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر  -ناجحة 
." ومن ناحية أخرى، فإن البلدان التي حققت أي قدر 2015و 1990واحد إلى النصف في الفترة بين عامي 

من الزيادة في الموارد البيئية تعر ف بأنها ناجحة، وفقا للغاية األولى من الهدف السابع، "إدماج مبادئ التنمية 
 المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية".
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نسبة الحجم الكلي لواردات البلدان المتقدمة )بالقيمة وفيما عدا  8-6
 السالح( من البلدان النامية واألقل نموا، المعفاة من الضرائب

متوسط التعريفات الجمركية المفروضة على البلدان المتقدمة من  8-7
اعية والمنسوجات والمالبس المستوردة من البلدان المنتجات الزر 

 النامية

تقدير الدعم الزراعي للبلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في  8-8
 الميدان االقتصادي، كنسبة من إجمالي إنتاجها المحلي

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية المقد مة للمساعدة في بناء القدرات  8-9
 التجارية

 ناستدامة الديو 

إجمالي عدد البلدان التي وصلت إلى نقطة القرار، بموجب المبادرة  8-10
الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعدد البلدان التي وصلت 

إلى نقطة اإلنجاز )تراكمي( بموجب المبادرة الخاصة بالبلدان 
 المثقلة بالديون.

ة المثقلة اإلعفاء من الديون بموجب المبادرة الخاصة بالبلدان الفقير  8-11
 بالديون، والمبادرة المتعددة األطراف لإلعفاء من الديون

 خدمة الديون كنسبة من سلع التصدير وخدماته  8-12

: التعاون مع شركات المستحضرات الصيدالنية ه - 8الغاية 
 إلتاحة العقاقير األساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية

العقاقير األساسية  نسبة السكان الذين يستطيعون الحصول على  8-13
 الميسورة التكلفة على أساس مستدام

: التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد و - 8الغاية 
جيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات و التكنول

 واالتصاالت

 ساكن  100عدد المشتركين بالهواتف الثابتة لكل   8-14

 ساكن 100الخلوية لكل -عدد المشتركين بالهواتف النقالة  8-15

 ساكن 100عدد مستخدمي اإلنترنت لكل   8-16

 .UN, 2015aالمصدر: 

 ( منهجية تقييم التقدم في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية4المرفق )

من المشكالت الرئيسية المتعلقة برصد تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية هو تعريف بعض الغايات وما يتصل 
تستهدف بعض الغايات نتيجة محددة تحديدا جيدا؛ مثل الغاية األولى بها من مؤشرات. ففي واقع الحال، 

تحت الهدف السابع، حيث تستهدف انحسار فقدان الموارد البيئية. غير أن بعض الغايات تستهدف نتائج 
غير محددة بوضوح؛ مثل الغاية الثانية تحت نفس الهدف، التي تستهدف الحد بقدر ملموس من فقدان التنوع 

، ولكن هذا القدر غير محدد بشكل واضح.  وفيما يتعلق بالمؤشرات، فإن 2010ي، بحلول عام البيولوج
مشكلة التعريف هي تحديد إذا ما كانت تشير مباشرًة إلى ما يتصل بها من غايات. على سبيل المثال، 
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 نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية  7-6

 نسبة الكائنات المهددة باالنقراض 7-7

: تخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم ج - 7الغاية 
مياه الشرب المأمونة، وخدمات  الحصول باستمرار على 

 2015النصف بحلول عام  الصرف الصحي األساسية، إلى 

 نسبة السكان الذين يستخدمون مصدر مياه شرب محسن 7-8

 ستخدمون مرافق صرف صحي محسنةنسبة السكان الذين ي 7-9

في حياة  2020: تحقيق تحسين كبير بحلول عام د - 7الغاية 
 مليون شخص من سكان األحياء الفقيرة 100ما ال يقل عن 

 نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة 7-10

 : إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية8الهدف 

مة نظام تجاري ومالي يتسم : المضي قدما إلقاأ -8الغاية 
 باالنفتاح، ومبني على قواعد، ويمكن التنبؤ به، وغير تمييزي

 

تتضمن التزاما بالحوكمة الجيدة، والتنمية، والحد من الفقر على 
 المستويين الوطني والدولي

 

 : معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواب -8الغاية 

 

البلدان نموا بتعريفة  تتضمن: إمكانية دخول صادرات أقل
جمركية وبدونها؛ وتطوير برنامج التخفيف من الديون للبلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون، وشطب الديون الرسمية الثنائية؛ وزيادة 

 سخاء المساعدة اإلنمائية الرسمية المخصصة للحد من الفقر

 

 

: معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية ج - 8الغاية 
لساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية )برنامج العمل غير ا

من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، 
 ونتيجة الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للجمعية العامة(

 

: المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية، د - 8الغاية 
 الستدامة الديون على المدى البعيدباتخاذ تدابير وطنية ودولية 

تخضع للرصد المنفصل بعض المؤشرات الواردة في القائمة التالية، ألقل 
البلدان نموا، وأفريقيا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية 

 الصغيرة النامية. 

 المساعدة اإلنمائية الرسمية

جمالي صافي  8-1 سبتها في أقل البلدان المساعدة اإلنمائية الرسمية، ونوا 
نموا، كنسبة من إجمالي الدخل الوطني اإلجمالي للبلدان المانحة 

لجنة / التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
 المساعدة اإلنمائية 

نسبة إجمالي المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية، والمخصصة لكل  8-2
منظمة التعاون والتنمية في قطاع، من البلدان المانحة التابعة ل

لجنة المساعدة اإلنمائية، إلى الخدمات / الميدان االقتصادي
االجتماعية األساسية )التعليم األساسي، والرعاية الصحية األساسية، 

 والتغذية، والمياه اآلمنة والصرف الصحي(

نسبة المساعدة اإلنمائية الرسمية الثنائية غير المربوطة، المقدمة من  8-3
ان المانحة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان البلد

 لجنة المساعدة اإلنمائية/ االقتصادي

المساعدة اإلنمائية الرسمية التي حصلت عليها البلدان النامية غير  8-4
 الساحلية، كنسبة من إجمالي دخلها الوطني

المساعدة اإلنمائية الرسمية التي حصلت عليها الدول الجزرية  8-5
 النامية، كنسبة من إجمالي دخلها الوطنيالصغيرة 

 إمكانية النفاذ إلى األسواق
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تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول  :ب -5الغاية 
 2015عام 

 

 معدل انتشار وسائل منع الحمل  5-3

 معدل اإلنجاب بين المراهقات 5-4

تغطية الرعاية قبل الوالدة )ما ال يقل عن زيارة واحدة، وأربع  5-5
 زيارات(

 عدم تلبية الحاجة إلى تنظيم األسرة  5-6

 يدز والمالريا وغيرهما من األمراضاإل/ : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية6الهدف 

/ : تخفيض انتشار فيروس نقص المناعة البشريةأ -6الغاية 
، وبدء انحساره اعتبارا 2015اإليدز إلى النصف بحلول عام 

 من ذلك التاريخ

  

  

  

  

انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان في الفئة العمرية  6-1
 سنة  15-24من 

ذكوري في آخر اتصال جنسي محفوف بمخاطرة استخدام الواقي ال 6-2
 عالية

سنة، ممن لديهم معرفة  15-24نسبة السكان من الفئة العمرية      6-3
 اإليدز / صحيحة وشاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية

من  األيتامللمدرسة إلى األطفال غير  يتامنسبة حضور األطفال األ 6-4
 سنة 10-14الفئة العمرية 

ميم إتاحة العالج من فيروس نقص المناعة : تعب -6الغاية 
 لجميع من يحتاجونه 2010اإليدز بحلول عام / البشرية

نسبة السكان المصابين بإصابات متقدمة بفيروس نقص المناعة  6-5
البشرية، واستطاعوا الحصول على األدوية المضادة للفيروسات 

 العكوسة

راض : تخفيض انتشار الماليا وغيرها من األمج - 6الغاية 
، وبدء انحسارها 2015الرئيسية إلى النصف بحلول عام 

 اعتبارا من ذلك التاريخ

  

  

  

  

 عدد اإلصابات ومعدل الوفيات الناتجة عن المالريا 6-6

نسبة األطفال دون الخامسة من العمر، الذين ينامون تحت  6-7
 الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات

ذين حصلوا على عالج نسبة األطفال دون الخامسة من العمر، ال 6-8
 باألدوية المناسبة المضادة للمالريا

 معدالت اإلصابة واالنتشار والوفيات الناتجة عن مرض السل 6-9

نسبة حاالت السل التي تم الكشف عنها وعالجها تحت دورة   6-10
 قصيرة من العالج الخاضع للمراقبة المباشرة 

 الهدف السابع: كفالة االستدامة البيئية

: إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات أ -7الغاية 
 والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية

  

   

: الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع ب -7الغاية 
 2010البيولوجي بحلول عام 

 نسبة مساحة األراضي المغطاة بالغابات 7-1

، وحصة الفرد الواحد، انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، اإلجمالي 7-2
 لكل دوالر أمريكي واحد، من الناتج المحلي اإلجمالي

 استهالك المواد المستنفدة لألوزون 7-3

 نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن حدودها البيولوجية اآلمنة 7-4

 نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة   7-5



70 

 لأللفية ( القائمة الرسمية لمؤشرات األهداف اإلنمائية3المرفق )

 األهداف اإلنمائية لأللفية 

 األهداف والغايات

 )من إعالن األلفية(
 مؤشرات رصد التقدم

 : القضاء على الفقر المدقع والجوع1الهدف 

تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي  :أ -1الغاية 
 1990عن دوالر واحد إلى النصف، في الفترة بين عامي 

 2015و

 دوالر 1.25لذين يقل دخلهم اليومي عن نسبة السكان ا 1-1

 معدل فجوة الفقر  1-2

 حصة الخ مس األفقر من االستهالك الوطني 1-3

: توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق ب -1الغاية 
 للجميع، بمن فيهم النساء والشباب

 

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لكل شخص عامل 1-4

 نسبة العمالة إلى السكان 1-5

 دوالر في اليوم 1.25العاملين الذين يعيشون على أقل من  نسبة 1-6

نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المساهمين في األسرة   1-7
 من مجموع العمالة 

: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع ج - 1الغاية 
 2015و 1990في الفترة ما بين عامي  إلى النصف،

 ال دون الخامسة من العمرانتشار نقص الوزن بين األطف 1-8

 نسبة السكان تحت الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية 1-9

 : تحقيق تعميم التعليم االبتدائي2الهدف 

كفالة تمّكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور  :أ -2الغاية 
إتمام مرحلة التعليم االبتدائي، بحلول عام  أو اإلناث، من 

2015  

 في مرحلة التعليم االبتدائي صافي نسبة التسجيل 2-1

نسبة التالميذ الذين بدأوا الصف األول وبلغوا الصف النهائي من  2-2
 مرحلة التعليم االبتدائي 

معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الشباب من الجنسين في الفئة  2-3
 سنة 15-24العمرية 

 : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة3الهدف 

إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي  :أ -3الغاية 
ل أن يكون ذلك بحلول عام  ، وفي جميع 2005والثانوي، ويفض 

 2015مراحل التعليم في موعد ال يتجاوز عام 

 النسب بين الجنسين في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعالي 3-1
 الزراعيحصة المرأة في العمالة بأجر في القطاع غير  3-2

 نسب المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية 3-3

 وفيات األطفال تخفيض معدل: 4الهدف 

تخفيض معدل وفيات األطفال دون الخامسة من  :أ -4الغاية 
 2015و 1990العمر، بنسبة الثلثين خالل الفترة بين عامي 

  

 معدل وفيات األطفال دون الخامسة  4-1

 فالمعدل وفيات األط 4-2

 نسبة األطفال في عمرهم األول المحصنين ضد الحصبة  4-3

 : تحسين الصحة النفاسية5الهدف 

: تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أ -5الغاية 
 2015و 1990أرباع في الفترة ما بين عامي 

 معدل الوفيات النفاسية 5-1

 نسبة الوالدات التي حضرها عاملون صحيون مهرة  5-2
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 ( الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تصنيف حسب فئة الدخل2المرفق )
سالمي ذات الدخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل المرتفع المنخفض

 المتوسط(فوق )الدخل المرتفع و  ن المتوسط(و)الدخل المنخفض ود

 ألبانيا أفغانستان

 الجزائر بنغالديش

 أذربيجان بنين

 البحرين بوركينا فاسو

 بروناي دار السالم الكاميرون

 غابون تشاد

 إيران جزر القمر

 العراق كوت ديفوار

 األردن جيبوتي

 كازاخستان مصر

 الكويت جامبيا

 لبنان غينيا

 ليبيا بيساو-غينيا

 ماليزيا  غويانا

 جزر الملديف إندونيسيا

 عمان جمهورية قرغيزيا

 قطر مالي

 المملكة العربية السعودية  موريتانيا

 سورينام المغرب

 تونس موزمبيق

 تركيا يجرالن

 تركمنستان نيجيريا

 اإلمارات العربية المتحدة باكستان

  فلسطين

  السنغال

  سيراليون

  الصومال

  السودان

  سوريا

  طاجيكستان

   توجو

  أوغندا

  أوزباكستان

  اليمن

 .The World Bank, 2015aالمصدر: 
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 المرفقات 

 

 المقترحة أهداف التنمية المستدامة( 1المرفق )

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 1الهدف 

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس نة وتعزيز الزراعة المستدامة  2الهدف 

 مّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمارضمان ت 3الهدف 

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع  4الهدف 

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات 5الهدف 

دارتها إدارة مستدامةضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجم  6الهدف   يع وا 

 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة 7الهدف 

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير  8الهدف 
 العمل الالئق للجميع

 قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارإقامة ِبَنى تحتية  9الهدف 

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها 10الهدف 

 جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة  11الهدف 

نتاج مستد 12الهدف   امةضمان وجود أنماط استهالك وا 

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره* 13الهدف 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية  14الهدف 
 المستدامة

دارة ال  15الهدف  غابات حماية النظم اإليكولوجية البّرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وا 
على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ي هّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة،  16الهدف 
تاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على  وا 

 جميع المستويات

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة 17الهدف 

 .UN, 2015bالمصدر: 
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الطموح الذي تتوخاه أهداف التنمية المستدامة. وهذا النهج تضع نهجا شامال ومتكامال لتحقيق المحتوى 
يحتاج إلى مزيد من الجهود، أو اآلليات، أو طرائق العمل، على المستوى الدولي. ومن المقومات الرئيسية 
لهذا النهج، تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الدول األعضاء في كل المجاالت المتعلقة بأهداف التنمية 

دامة، واالرتقاء بقدرات المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتقديم دعم أفضل لدولها األعضاء المست
وخاصًة فيما يتعلق بالبيانات والرصد، وضمان قاعدة واسعة تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص،  -

ألمثلة التي يجب أن يشملها هذا للمشاركة في صوغ وتنفيذ اآلليات الالزمة لكل عوامل النجاح الحيوية. ومن ا
المنظمات التابعة وغير التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، / النهج، آليات التعاون الثالثي التي تتضمن الدول

وتيسير التجارة البينية واالستثمار البيني، وتعزيز التعاون فيما بين البورصات والجهات التنظيمية لسوق رأس 
نشاء منابر تهدف إلى ضمان التعاون فيما بين المال، والبنوك المركزي ة والهيئات النقدية للدول األعضاء، وا 

 الدول األعضاء حول قضايا البيانات وبناء القدرات. 

باإلضافة إلى الجهود الوطنية لمنظمة التعاون اإلسالمي، يجب أن تندرج عملية تنفيذ أهداف التنمية 
ن اإلسالمي في مجمله. ويمكن اعتبار هذه الدراسة خطوة أولية المستدامة على جدول أعمال منظمة التعاو 

 تهدف إلى جذب االهتمام بهذه الخطة الضخمة. 
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بشرية المستدامة والشاملة، التي تقع في صميم أهداف التنمية لأللفية. وهناك عدة جهود لتحقيق التنمية ال
المستدامة في منظمة التعاون اإلسالمي. كما أن القضايا التي أبرزتها أهداف التنمية المستدامة؛ مثل الشراكة 

جية والتعاون، والحوكمة، وبناء القدرات، وتوافق السياسات، هي األخرى مسل ط عليها الضوء في وثائق استراتي
منظمة التعاون اإلسالمي؛ مثل برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، ورؤية البنك اإلسالمي 

بعها ، واستراتيجية الكومسيك. كما يمكن استخدام ما هو قائم من آليات وأساليب عمل تت  2020للتنمية لعام 
وقد أنشأتها منظمة التعاون اإلسالمي  -مة منظمة التعاون اإلسالمي في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدا

لتحسين التنمية االقتصادية واالجتماعية في منظمة التعاون اإلسالمي؛ مثل لجنة اإلحصاء التابعة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي، وعضوية خمس دول أعضاء في فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت والمعني بمؤشرات 

لتعاون بين دول الجنوب، والتعاون بين منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، وا
دارة دورة المشروعات. عالوة على  أو بين البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية، وفرق عمل الكومسيك، وا 

لمتعلقة تحديدا تتمتع بالخبرات والمعارف حول القضايا ا ذات الدخل المرتفعذلك، فإن الدول األعضاء 
. وهو ما سيساعد في ذات الدخل المنخفضإشراك الدول األعضاء في إمكانيتها ببأهداف التنمية المستدامة، و 

مة ككل في منظمة التعاون اإلسالمي. في هذا الصدد، قد تقدم البلدان اتحقيق أهداف التنمية المستد
، وقد تنشئ آليات للتعاون الدخل المنخفض ذاتبرامج بناء القدرات إلى البلدان  ذات الدخل المرتفعاألعضاء 

 معها فيما يتعلق بقضايا أهداف التنمية المستدامة.

ومع ذلك، ستحتاج منظمة التعاون اإلسالمي إلى بذل جهود إضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك 
أن تقوم كل من الدول  لما تتضمنه أهداف التنمية المستدامة من طموح. أوال، على المستوى الوطني، يجب

األعضاء ذات الدخل المنخفض والمرتفع بإدراج أهداف التنمية المستدامة على جدول أعمالها؛ وعليه، ينبغي 
السياسات في جميع المجاالت  وتوافقلها تحسين الحوكمة، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والشراكة، 

دارة  وتدعيم إدارةاألدوات المالية،  المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وكذا تنويع النفقات العامة وا 
االستثمارات عبر سياساتها الوطنية. كما يجب أن يركز الدعم، الذي تقدمه الدول األعضاء ذات الدخل 
المرتفع إلى الدول ذات الدخل المنخفض، على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا بتعزيز قدرات الدول 

الدخل المنخفض. وينبغي أيضا للدول األعضاء أن تشارك وتساهم في اآلليات القائمة وتلك األعضاء ذات 
التي سيتم إنشاؤها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك لدعم عملية التنفيذ. 

ات التابعة لمنظمة التعاون وكما ٌيفهم من تحليل هذه الدراسة، رغم توافر المبادرات والبرامج لدى المؤسس
اإلسالمي بشأن القضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، فثمة حاجة لوضع نهج متكامل يؤدي إلى تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن ثم، على منظمة التعاون اإلسالمي ككل أن 



62 

وعلى المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تحقق التوافق فيما بينها، وتكمِّل بعضها بعضا، فيما 
تقدم الدعم للدول األعضاء في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن استخدام فرق 

دارة دورة المشروع ات، ولجنة اإلحصاءات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، باعتبارها عمل الكومسيك، وا 
أدوات فعالة في تحقيق التوافق بين السياسات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات منظمة التعاون 
 اإلسالمي. على سبيل المثال، قد ي ستحَدث رابط بين الموضوعات المطروحة واألهداف ذات الصلة بالتنمية
المستدامة، في جلسات فرق العمل لمناقشة السياسات.  وفي إطار إدارة دورة المشروعات، قد يتم اقتراح 
مشروعات محددة لتعزيز التوافق في السياسات. وكما ورد ذكره في قسم البيانات والرصد، قد تمثل لجنة 

ت التي تواجهها مكاتب اإلحصاءات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي منبرا صالحا للتصدي للتحديا
اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك بتوفير ما يلزم من بيانات قابلة 

 للمقارنة وذات جودة من أجل صوغ سياسات متوافقة. 

 

 الخاتمة 

فيها، وذلك ، حيث تشغل أهداف التنمية المستدامة مكانة محورية 2015ص ممت خطة التنمية لما بعد عام 
. وتطرح الخطة الشاملة ألهداف 2015لمتابعة وتنفيذ ما لم يتحقق من األهداف اإلنمائية لأللفية بعد عام 

التنمية المستدامة إطار عمل بالغ الطموح وجامع لكل البلدان، بصرف النظر عن مستوى التنمية في كل بلد. 
حالي، وأن تعبئ ما يكفي من وسائل للتنفيذ، من لذلك يجب في هذا المقام أن تقّيم جميع الدول وضعها ال

أجل التحقيق الفعال ألهداف التنمية المستدامة. كما تطرح الخطة الجديدة بعض التداعيات المحتملة والمهمة 
للوكاالت اإلنمائية المتعددة األطراف، لسد الفجوات اإلنمائية فيما بين أعضائها. وفي هذا الصدد، حاولت 

تي اشترك في إجرائها الكومسيك والبنك اإلسالمي للتنمية، رسم الرؤى الالزمة للدول األعضاء هذه الدراسة، ال
 في منظمة التعاون اإلسالمي لتيسير تنفيذ مرحلة أهداف التنمية المستدامة. وما يشكِّل تفاصيل هذه الدراسة

 -بعوامل النجاح الحيوية واالحتياجات في الدول األعضاء فيما يتعلق  ،واألولويات ،تحليل األوضاع هو
والسيما الحوكمة، والبيانات والرصد، وبناء القدرات، والتمويل، وتوافق السياسات الذي يتطلب التعاون 

 والشراكة؛ وهو ما ي عتبر قضية أفقية لعناوين هذه الموضوعات. 

اإلنمائية وما يشملها من وتمتلك منظمة التعاون اإلسالمي المقاصد واإلمكانات والخبرات، فيما يتعلق بالجهود 
، سدهاأهداف إنمائية لأللفية، للتحقيق الناجح ألهداف التنمية المستدامة. ورغم وجود فجوات تظل في حاجة ل

فإن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد أحرزت تقدما مهما نحو تحقيق األهداف اإلنمائية 
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، أن حوكمة المؤسسات وقدراتها في البلدان األعضاء ليست 9، والجدول 1وتبين األدلة الواردة في الشكل 
لقوة الكافية التي تؤهلها للقيام بصياغة سياسات فعالة وتنفيذها. وال يصح التوقع بصوغ سياسات وطنية با

تتوافق مع إطار عمل أهداف التنمية المستدامة في البلدان األعضاء، التي تعاني من فقر الحوكمة وتدني 
قامة الشراكة التي تستلزم  تحقيق التعاون -تحديد على وجه ال –قدرات مؤسساتها. لذلك، من الضروري  وا 

 أطرا مؤسسية قوية، لصوغ سياسات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

على الجانب اآلخر، هناك عدة منابر لمنظمة التعاون اإلسالمي تهدف إلى ضمان توافق السياسات؛ والسيما 
دارة دورة المشروعات، واالجتماعات الوزارية على م ستوى القطاعات في منظمة فرق عمل الكومسيك، وا 

التعاون اإلسالمي، ولجنة اإلحصاءات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وبالفعل، تحدد استراتيجية 
نشاء  الكومسيك مهمتها في توفير منتدى لتقديم المعارف ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وا 

يجاد الحلول للتحديات أرضية للفهم المتبادل، وتقريب السياسات في مجاالت  التعاون لمعالجة المشكالت وا 
االقتصادية واالجتماعية في األمة اإلسالمية. ولتحقيق المهمة المذكورة، قدمت الكومسيك آلتين؛ أال وهما: 
دارة دورة المشروعات. في هذا السياق، تهدف فرق العمل إلى توفير المعارف  فرق عمل الكومسيك، وا 

أرضية مالئمة لخلق فهم  ئات وأفضل الممارسات، واالجتماع بصورة منتظمة. وهي تنشونشرها، وتبادل الخبر 
مشترك وتقريب السياسات فيما بين الدول األعضاء من أجل التصدي لمشكالت التنمية المشتركة. ونتيجة 

الجتماعات المناقشات التي تتناولها فرق العمل، فإنها تعد توصيات بالسياسات العتمادها في أثناء انعقاد ا
بناء القدرات إلى / رية للكومسيك. وفي إطار إدارة دورة المشروعات، تهدف مشروعات التعاون الفنياالوز 

تحسين التعاون الفني فيما بين البلدان األعضاء، وفي الوقت نفسه تولي اهتماما خاصا ببناء القدرات 
 المؤسسية.

 

 الطريق نحو المستقبل

ن القدرات المؤسسية في البلدان األعضاء، من أجل صوغ وتنفيذ سياسات يجب االرتقاء بالحوكمة وتحسي
التنسيق أو ترسيخه، خالل مرحلة التنفيذ، فيما ب القياممتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. ومن الضروري 

بين المؤسسات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين في البلدان األعضاء، وكذا فيما بين الدول 
اء والمؤسسات الدولية. كما ينبغي تمكين رصد السياسات في الدول األعضاء، وعمل ما يلزم من األعض

تعديالت أينما حاد تنفيذ السياسات عن المسار المطلوب. وفي هذا الصدد، قد تقدم البلدان المتقدمة الدعم 
 ي إطار مشمول بروح التضامن. للبلدان األقل نموا، للتغلب على هذه التحديات المتعلقة بالحوكمة والقدرات، ف
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وفي وجود عالم مترابط، من المرجح أن تؤثر السياسات المحلية التي تنفذها االقتصادات المتقدمة والناشئة 
ما تتركه السياسات المحلية من  على فرص نجاح التنمية في البلدان ذات الدخل األدنى. وقد يضعف تجاهل

تداعيات على المستوى الدولي من فعالية جهود التعاون اإلنمائي الدولي، وكذا من تحقيق األهداف اإلنمائية. 
لذلك، فإن تحقيق توافق في السياسات على المستوى العالمي يمكن أن يساعد في فهم أفضل لتداعيات 

 السلبية. السياسات المحلية، وأن يقلل من آثارها 

وفي هذا السياق، للتغلب على تحديات تحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تصمم الحكومات سياسات سليمة 
من شأنها التأثير اإليجابي على فرص نجاح التنمية في البلدان األخرى. وفي الوقت نفسه، يجب أن تعزز 

األبعاد  مراعاةت المعنية بالسياسات، مع الحكومات قدراتها على استغالل أشكال التآزر بين مختلف المجاال
المهمة العابرة للحدود؛ مثل، التجارة، واالستثمارات، والصحة، والتعليم، والبيئة، والهجرة، والتعاون اإلنمائي، 

 (. OECD, 2014وذلك لتهيئة بيئات مواتية لتحقيق التنمية )

لى اآلن، يتم التشجيع على توافق السياسات من أجل التنمية على مستوى القطاعات. فلم يتم التركيز على  وا 
الروابط المشتركة بين القطاعات، وال على األبعاد المتعددة للتحديات اإلنمائية. وعلى هذا، فإن وضع نهج 
أشمل لتحقيق توافق السياسات، بالتركيز على الروابط المشتركة بين القطاعات وعلى األبعاد المتعددة 

مر ضروري للوصل بين أصحاب المصالح واألطراف الفاعلة على تنوعهم، للتحديات اإلنمائية، هو أ
ولتصميم الجهود المعنية بالسياسات ورصدها على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. بعبارة أخرى، فإن 
الحوار الشامل بين كل األطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة هو أساسي لبناء فهم مشترك على كل 

 (. OECD, 2013) المستويات

في هذا اإلطار، وفي سياق أهداف التنمية المستدامة، يتناول الهدف السابع عشر قضية توافق السياسات، 
فيما يتعلق بتحقيق التوافق في السياسات والمؤسسات. وتهدف الغايات ذات الصلة إلى تحسين التوافق في 

فسه، تعيد تلك الغايات التأكيد على احترام مساحة السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت ن
السياسات وقيادتها في كل بلد، من أجل إنشاء وتنفيذ السياسات الالزمة الستئصال شأفة الفقر وتحقيق التنمية 

 المستدامة.
 

 توافق السياسات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

إطار أهداف التنمية المستدامة، فيما تقوم بتصميم سياساتها الوطنية ينبغي للدول األعضاء مراعاة التوافق مع 
خالل مراحل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. غير أن توافق السياسات يتطلب وجود مؤسسات فعالة وقوية. 
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مثل الصكوك، يمكن استخدامها لتعبئة الموارد الالزمة لتمويل مشروعات المياه  -لتطوير البنية األساسية 
نشاء بنية أساسية ومأوى قادرين على مجابهة أي  والمرافق الصحية، والطاقة المستدامة والميسورة التكلفة، وا 

 تحديات. 

وقد تقود المؤسسات الدولية واإلقليمية شركاء التمويل إلى عقد صفقات محددة. وفي هذا المقام، يمكن لهذه 
طيد المؤسسات أن تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق، بغية تيسير التجارة البينية واالستثمار البيني، وتو 

ة لسوق رأس المال، والبنوك المركزية، والهيئات النقدية في يالتعاون فيما بين البورصات والجهات التنظيم
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما يمكنها دعم ما تبذله البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

لية، وذلك لتعزيز الوساطة المالية المنتجة من اإلسالمي من جهود في تعميم التمويل اإلسالمي في النظم الما
أجل توليد النمو المستدام. وهناك ثالثة مجاالت أساسية ذات أولوية يجب إيالؤها اعتبارا خاصا. أوال، يجب 
تعزيز تكتالت إنشاء البنية األساسية للخدمات المالية اإلسالمية. وثانيا، يجب اإلسراع في تنفيذ المعايير 

يدة والخاصة بالشريعة، بغية تيسير إنشاء قطاع  للخدمات المالية اإلسالمية، يتمتع باستقرار والقواعد الرش
أكبر ويتسم بالكفاءة ومتكامل على المستوى الدولي. وثالثا، يجب إنشاء منبر مشترك للجهات التنظيمية 

 لقطاع الخدمات المالية اإلسالمية، من أجل تعزيز الحوار البن اء. 
 

 السياسات توافق  4-5

لتكامل األبعاد المتعددة للتنمية، في كل مراحل صنع  ضروريةي عتبر توافق السياسات من أجل التنمية عملية 
التنمية،  لتحقيقالسياسات. وفي هذا السياق، من أجل النهوض بمستوى الفهم وتفعيل توافق السياسات 

 يز هذا التوافق. يقتضي النظر إلى األبعاد المختلفة التي يمكن من خاللها تعز 

تحقيق الشراكة العالمية من أجل التنمية. وقد  وهووتتضمن األهداف اإلنمائية لأللفية هدفا لتوافق السياسات،  
حدد هذا الهدف المجاالت الرئيسية التي ينبغي ألصحاب المصلحة التركيز عليها، من أجل تهيئة بيئة مواتية 

لنامية في جهودها اإلنمائية. وهذه المجاالت هي: المعونة، والتجارة، على المستوى العالمي، لمساعدة البلدان ا
والتخفيف من أعباء الديون، وزيادة سبل الوصول إلى األدوية األساسية والتكنولوجيات الحديثة. غير أن هذا 

تلقي" الم-وهو "نموذج المانح -الهدف لم يروج للشراكة العالمية المالئمة، ولم يتجاوز النموذج التقليدي 
(OECD, 2014 كما أظهرت األزمة التي شهدها العقد الماضي أن للتحديات اإلنمائية تبعاتها على كل .)

المجتمعات حول العالم.  ويبرز تفاقم أشكال عدم المساواة، ووجود خريطة جغرافية عالمية جديدة للفقر، ما 
ه ج موحدة تالئم جميع الحاالت، فثمة للمؤسسات والسياسات المحلية من دور مهم. ولكن نظرا لعدم وجود ن  

 حاجة إلعادة التفكير في الن ه ج التقليدية لتحقيق التنمية. 
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ع منتجاته. ويجب يتوسع في القطاع المالي وتنو الكما ينبغي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
من  أن تستهدف اإلصالحات في القطاع المالي: )أ( تلبية احتياجات كل قطاعات االقتصاد؛ و)ب( االنتقال

التحدي في عمل توازن يتمثل مجرد جهات لتقديم االئتمان إلى جهات أشمل لتقديم الخدمات المالية.  و 
صحيح بين السياسات المالية، والتدابير، واالستثمارات في األنشطة التي تستهدف كال من المشروعات 

الدول األعضاء في بسكان لاالصغيرة والمتوسطة واالستثمارات الكبيرة الحجم. ولما كان قطاع عريض من 
منظمة التعاون اإلسالمي يعاني من غياب سبل الوصول إلى الخدمات المالية األساسية، فيجب إيالء اهتمام 
أكبر للتوسع في التمويل المتناهي الصغر، من أجل دعم األشخاص المحرومين منها، والمشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة. 

ام والخاص أن تقدم نموذجا فعاال لتمويل االستثمارات الكبيرة الحجم. ويمكن للشراكات بين القطاعين الع
ونجاح التنفيذ الفعال للشراكات بين القطاعين العام والخاص يقتضي االرتقاء بالحوكمة، وتعزيز المؤسسات، 

تبرز حضور القطاع الخاص في  ،من أجل بناء أشكال جديدة من الحوار بين القطاعين العام والخاص
وتطوير استراتيجيات اقتصادية وطنية. في هذا السياق، يجب أن تصيغ الدول األعضاء في منظمة تصميم 

التعاون اإلسالمي إطارا واضحا للسياسات، يحدد األدوار والمسؤوليات والمكاسب المحتملة لشركات القطاع 
ين العام ارف القطاعالخاص، وأن تصمم إطارا شفافا وتنافسيا للتوريد، وأن ترفع مستوى قدرات كل من مص

العام والخاص، بما يعود بالنفع  نعلى تصميم اتفاقات إطارية للبنية األساسية للشراكات بين القطاعي والخاص
 على الطرفين. 

كما أن اإلصالحات في السياسات التي تهدف إلى تعزيز القوة الجاذبة لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر، 
لوافدة نحو استثمارات أكثر إنتاجية، يمكن أن تسهم إسهاما حيويا في دعم تحقيق وتوجيه تدفقات التحويالت ا

أهداف التنمية المستدامة. وهذا يدعو إلى المضي قدما في تحسين مناخ االستثمار والقوانين المنظمة لقطاع 
الشفافية المالية، األعمال، بما في ذلك السياسات التنافسية، وحقوق الملكية والدائنين، واإلصالح القضائي، و 

صالحات السوق.   وا 

إن تعميم التمويل اإلسالمي في النظام المالي سيرفع مستوى تعبئة الموارد والدمج المالي. فالتمويل اإلسالمي 
نموذج تشاركي، يتقاسم في إطاره الممول والشركاء في األعمال حصيلة العوائد الفعلية من مخاطرة ومكسب. 

يسهم فيها التمويل اإلسالمي؛ وهي االستقرار المالي، والدمج المالي، وتقاسم الرخاء،  والمجاالت الرئيسية التي
بما يشمل ذلك القضاء  -قد يكون لها أثر فعال في نجاح تنفيذ السياسات المعنية بأهداف التنمية المستدامة 

ن، وتعزيز مجتمع على الفقر، وتحقيق األمن الغذائي، وضمان حياة صحية، وتحقيق المساواة بين الجنسي
يسوده السالم ويحقق الدمج. إضافًة إلى ذلك، فإن األدوات المالية اإلسالمية المبتكرة، وخاصًة المستخدمة 
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% من الناتج المحلي اإلجمالي، 2.1دولة، ما يعادل  57دول منظمة التعاون اإلسالمي، البالغ عددها 
 على ودون المتوسطفي منظمة التعاون اإلسالمي، ذات الدخل المتوسط وتحصل مجموعة الدول األعضاء 

، األعضاء في ذات الدخل المنخفض% من الناتج المحلي اإلجمالي. وتمثل التحويالت للعديد من الدول 4.1
منظمة التعاون اإلسالمي، جزءا رئيسيا من تدفقات رأس المال العالمي، حيث تتجاوز تدفقات االستثمار 

المباشر والمعونة األجنبية. ولكن يجب المضي قدما في تعبئة للموارد الخارجية. ونظرا لمحدودية  األجنبي
قدرة القطاع العام على دعم االستثمارات الطويلة األجل، من الضروري إيجاد طرق جديدة وأفضل لجذب 

تتوفر اإلمكانات لدى  القطاع الخاص؛ مثال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى المستوى الوطني،
المؤسسات االستثمارية لدعم األهداف اإلنمائية؛ مثل صناديق المعاشات، وشركات التأمين، والصناديق 
االستثمارية التعاونية، باعتبارها تجمعات لرأس المال غير المصرفي. وعلى مستوى منظمة التعاون 

وتحديدا في الدول المصدرة للنفط. ومع ذلك،  اإلسالمي، تتوفر مبالغ ضخمة في صناديق الثروات السيادية،
يبقى التحدي في كيفية توجيه هذه األموال نحو استثمارات إنتاجية في الدول األخرى، األعضاء في منظم 

 التعاون اإلسالمي، وذلك لدعم تحقيق األهداف اإلنمائية مع توليد عوائد اقتصادية معقولة.
 

 الطريق نحو المستقبل

، في الدول األعضاء في منظمة 2015وفير التمويل الكافي لخطة التنمية لما بعد عام إن القدرة على ت
التعاون اإلسالمي، تعتمد على عوامل عديدة. إذ تحتاج الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

لى زيادة التركيز على تعبئة المواالذي مزيد من التعاون  رد المحلية، يجذب الموارد من مصادر متنوعة، وا 
لى استغالل إمكانات القطاع الخاص  غير أن نجاح التعاون يتطلب سياسات جيدة وقدرة على تنفيذها.  ؛وا 

وينبغي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحسين كفاءة تحصيل العوائد وترشيد اإلنفاق العام. 
دارة الموارد الطبيعية ومواصلة التصدي ويجب تعزيز تعبئة العوائد، وخاصًة تحصيل الضرائب، بتحسين إ

النفقات العامة وتعزيز إدارة االستثمار يمكن أن يساعدا في  تدعيم إدارةللتدفقات المالية غير الشرعية. كما أن 
الحد من الهدر واستغالل النفوذ، وكذا االرتقاء بجودة اإلنفاق العام، من خالل جملة أمور منها تحسين 

دارتها. ويمكن لإلصالحات في نظم الدعم والتوريد تحديدا أن اختيار مشروعات االس تثمار العام وتصميمها وا 
ترفع من مستوى كفاءة النفقات العامة، وخلق مساحة مالية أكبر لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  ومن 

عاون ، األعضاء في منظمة التذات الدخل المنخفضثم، يجب بذل جهود محددة في مجموعة الدول 
 اإلسالمي، من أجل تعزيز القدرات اإلدارية وتوسيع القاعدة الضريبية. 
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ير إلى أن الدول األعضاء وهو ما يش .-)2014-2010)المتوسط، وذلك على مدار السنوات الخمس األخيرة 
ينبغي لها البحث عن طرق ووسائل سليمة لتوجيه المدخرات المحلية المعطلة إلى استثمارات فعالة. ويمكن 
للقطاع المالي أن يسهم إسهاما مهما في هذا السياق، بزيادة معدل المدخرات وتوفير المدخرات لالستثمار. 

سيطر القطاع المصرفي على النظام المالي في البلدان األعضاء؛ وكما هو الحال في الدول النامية األخرى، ي
بيد أن نسب االئتمان المحلي منخفضة انخفاضا واضحا، مقارنًة بمتوسط النسب العالمية، بل وأيضا مقارنًة 

% من الناتج المحلي 48بمتوسط نسبها في البلدان النامية. ففي حين يقل متوسط نسبة االئتمان المحلي عن 
% على مستوى العالم. وتخطو أسواق البورصة أولى 164الي في الدول األعضاء، يبلغ متوسط النسبة اإلجم

مراحل التنمية في معظم الدول األعضاء، خاصًة البلدان ذات الدخل المنخفض؛ ولذلك، فإن البيانات ذات 
% من الناتج 43.5اء ، يبلغ متوسط النسبة في البلدان األعض12الصلة ضعيفة. وفيما يتعلق برسملة السوق

%، في الفترة 62. ويبلغ متوسط النسبة في الدول النامية، حوالي 2010-2014المحلي اإلجمالي، في الفترة 
 نفسها. 

، والسيما في البلدان 2015وتظل المساعدة اإلنمائية الرسمية ضرورية لتهيئة تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 
ظمة التعاون اإلسالمي. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، كان ، األعضاء في منذات الدخل المنخفض

% من الناتج 1صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية التي تلقتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
، األعضاء في منظمة ذات الدخل المنخفضالمحلي اإلجمالي، وكان متوسط النسبة في مجموعة البلدان 

% )فيما عدا الصين والهند(. 0.7%، مقارنًة بمتوسط النسبة في البلدان النامية عند 1.6سالمي التعاون اإل
% من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول 3.5وفي المقابل، كان متوسط نسبة خدمة الديون المدفوعة 

وما  ةالخارجي األعضاء، رغم ما نتج عن مبادرات تخفيف أعباء الديون من انخفاض هائل في حصيلة الديون
من شروط لخدمة الديون. أما فيما يتعلق بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر، فال يوجد فرق  ايتصل به

، 2010-2014ففي الفترة  .واضح بين مجموعتي الدخل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
دولة في منظمة التعاون  57غ عددها بلغت نسبة االستثمار األجنبي المباشر في الدول األعضاء، البال

ذات الدخل % في مجموعة الدول 2.5% من الناتج المحلي اإلجمالي؛ حيث كانت النسبة 2اإلسالمي، 
. ومع ذلك، فإن متوسط النسبة في دول منظمة ذات الدخل المرتفع% في مجموعة الدول 2.3، والمنخفض

%. 3.5ط في الدول النامية، حيث تقارب نسبته متوسالالتعاون اإلسالمي في مجملها يظل منخفضا عن 
وأخيرا، ت عتبر التحويالت مصدرا أساسيا لألموال في دول منظمة التعاون اإلسالمي. ففي المتوسط، تتلقى 

                                                 
تعبئة  ت عتبر نسبة رسملة السوق من المؤشرات األكثر شيوعا، المستخدمة لقياس مستوى أداء سوق البورصة. إذ تقيس حجم السوق الكلي والقدرة على 12

 المال.   رأس المال وتنويع المخاطر على نطاق شامل لالقتصاد. وتشير النسبة األعلى إلى قدرات أفضل لسوق البورصة على تعبئة رأس
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 (2010-2014الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مؤشرات التمويل المختارة ) : 10الجدول 

  I II III IV V VI 

 تمويل محلي

 26 23.5 28.3 15.1 31.1 25 عوائد الموازنة )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 26.7 24.8 32 18.6 29.5 25.4 مالي(نفقات الموازنة )% من الناتج المحلي اإلج

 26.2 32.8 25.2 23.5 34 29.9 المدخرات الوطنية اإلجمالية )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 24.3 31.7 24.7 24.8 26.2 25.7 إجمالي االستثمارات )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 76.2 102.1 164.2 43.7 50.8 47.7 لمحلي اإلجمالي(االئتمان المحلي المتوفر من القطاع المالي )% من الناتج ا

 60 83.5 127.2 27.4 46.8 39.6 االئتمان المحلي الموفر للقطاع الخاص )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 62.8 61.7 75.1 32.3 50.3 43.5 رسملة السوق للشركات المقيدة بالبورصة )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 تمويل خارجي

 0.7 0.5 0.2 1.6 0.4 1 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية )% من الدخل القومي اإلجمالي(

 خدمة الدين المدفوعة )% من الناتج المحلي اإلجمالي(
3.5 4.3 2.3 

غير 
 منطبق

2.4 3.3 

 3.4 3.5 2.4 2.3 2.4 2.3 االستثمار األجنبي المباشر، صافي التدفقات )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

 1.6 1.4 0.7 4.1 0.6 2.1 التحويالت الشخصية، القيمة المتحصل عليها )% من الناتج المحلي اإلجمالي(

I =  دول منظمة التعاون اإلسالمي؛II  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛  ذات الدخل المرتفع= الدول III  األعضاء  ذات الدخل المرتفع= الدول
 = البلدان النامية، ما عدا الصين والهند. VIالبلدان النامية؛  = V= العالم؛  IVالمي؛ في منظمة التعاون اإلس

 

 .IMF, EIU, and the World Bankالمصدر: 

الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان األعضاء في  منينخفض بصورة كبيرة متوسط نسبة عوائد الموازنة 
% على مدار 28ارنًة بمتوسط نسبتها في العالم التي تبلغ %، مق25منظمة التعاون اإلسالمي، حيث تبلغ 

نه يتماشى تماما مع متوسط النسب في البلدان النامية. وفيما ؛ غير أ(2010-2014السنوات الخمس الماضية )
بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، هناك فروق واضحة وفقا لمستويات الدخل؛ إذ ينخفض 

، بما يعادل نصف متوسط النسبة في ذات الدخل المنخفض%( في مجموعة البلدان 15سبة )نسبيا متوسط الن
للغاية في البلدان  محدودة%(. وغالبا ما تكون القواعد الضريبية 31) ذات الدخل المرتفعمجموعة البلدان 

شاط ؛ مما يعكس الحصة األصغر التي يسهم بها القطاع الرسمي في التوظيف ونذات الدخل المنخفض
 Theاألعمال. ونادرا ما يتم تحصيل الضرائب من االقتصادات غير الرسمية الكبرى والقطاعات الزراعية )

World Bank, 2013.ويزداد الوضع تعقيدا بسبب ضعف القدرات اإلدارية .) 

ي. إذ ويمثل القطاع المالي المحلي أحد التحديات الرئيسية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم
% من الناتج المحلي 30تنخفض المدخرات الوطنية، على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، بنسبة تقارب 

% من الناتج المحلي اإلجمالي في 26اإلجمالي في المتوسط، وينخفض إجمالي االستثمار بنسبة أقل من 
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على البقاء، هي أحد المجاالت التي ي توقع أن ت سهم فيها جهات اإلقراض الرسمية ومصارف التنمية المتعددة 
األطراف، لتعبئة موارد إضافية والمشاركة في االستثمار من أجل التنمية المستدامة. ويمكن أيضا أن تعزز 

مناخ األعمال، حيث يمكن أن تيسر سبل  الجهات المانحة ما تحدثه من أثر، وذلك بدعم التحسينات في
الوصول إلى مصادر التمويل الخاصة وأن تزيد من تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة. كما يتم التقرير 
باألهمية المتزايدة للتحويالت، بوصفها مصدرا خاصا لألموال في البلدان النامية. ففي بلدان عديدة، تتجاوز 

ة اإلنمائية الرسمية، بل واالستثمار األجنبي المباشر؛ غير أنها ال توز ع على التحويالت قيمة المساعد
 األنشطة اإلنتاجية بالقدر الكافي. 

وسيؤدي البحث عن أدوات تمويل مبتكرة إلى تعزيز تدفقات الموارد الدولية التقليدية، واإلسهام في معالجة 
. وال يوجد رؤية مشتركة للتمويل 11واجز المؤسسيةاإلخفاقات التي تشهدها أسواق معينة والتغلب على الح

اإلنمائي االبتكاري. ومع ذلك، فإن التمويل يشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجاالت إنمائية 
مختلفة، وكذا تطبيق األدوات القائمة على السوق من أجل المنفعة العالمية العامة؛ مثل البيئة. وعلى وجه 

تمام متزايد بآليات التمويل المختلط، ويشمل ذلك األدوات التي توفرها مؤسسات التمويل التحديد، ثمة اه
اإلنمائي لتعزيز التمويل الخاص )مثال: القروض، واستثمارات رأس المال، والضمانات، وما شابه ذلك(، وكذا 

 (.UN, 2014الشراكات التقليدية بين القطاعين العام والخاص( )
 

 ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالوضع في البلدان ا

ستؤدي تعبئة الموارد المالية، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى فرض تحديات مختلفة على 
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وفقا لمستوى دخلها وعمق نظامها المالي. وفي العموم، 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من ضعف أدائها المتعلق  تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض،
بتعبئة العوائد، وانخفاض نسبي في المدخرات، ومحدودية في سبل الوصول للتمويل الخاص. فيمكن أن تعتمد 

على العوائد العامة المهمة والمدخرات الوطنية، وأن تحسن من سبل  ذات الدخل المرتفعالدول األعضاء 
 (. 10مويل الخاص )الجدول الوصول للت

 

 

                                                 
 2014أيلول/ التمويل المبتكر من أجل التنمية: نماذج األعمال التصاعدية التي تؤدي إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية )سبتمبر11

www.globaldevincubator.org)  . 
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ع النطاق على ضرورة تعزيز كل الجوانب األساسية األربعة لتعبئة فق واساويسود المجتمع اإلنمائي العالمي تو 
الموارد المالية )التمويل المحلي العام، والتمويل المحلي الخاص، والتمويل الدولي العام، والتمويل الدولي 
ن الخاص(. كما يتم تسليط الضوء الشديد على المصادر الناشئة والمبتكرة للتمويل، وكذا على سبل المزج بي

 الموارد الرسمية والخاصة، والتعاون بين الجهات الفاعلة المختلفة. 

وتحسين تعبئة العوائد المحلية هو شرط رئيسي الرتقاء البلدان النامية بجهودها، لإلسهام في تمويل أنشطتها 
 الناتج المحلي اإلجمالي، بسببمن الضرائب تحصيل اإلنمائية الخاصة. ففي بلدان عديدة، تنخفض نسب 

المستويات المرتفعة من رؤوس األموال المهاجرة، والقدرة المحدودة على تحصيل العوائد من الشركات 
المتعددة الجنسيات، وتحديدا تلك العاملة في استخراج الموارد الطبيعية. ويفاقم عدم كفاءة النفقات من تعقيد 

ة، وتحسين التحكم في العوائد من المشكلة. فسيكون من الضروري إحراز تقدم في تعزيز اإلدارة الضريبي
 (. The World Bank, 2013الموارد الطبيعية، وخفض التدفقات المالية غير الشرعية )

كما يستلزم ترسيخ األسواق المالية المحلية لتوفير ما يكفي للبلدان النامية من تمويل لخطة التنمية لما بعد 
هذه البلدان على القطاع المصرفي في المقام األول. وعلى . إذ تعتمد النظم المالية في الكثير من 2015عام 

الرغم من النمو الهائل في االئتمان المحلي الذي شهده العقد الماضي، فإنه يظل قصير األجل بصورة عامة. 
كما تنامت أسواق السندات المحلية، مدفوعة في األساس بمشكالت الديون السيادية. ومن المحتمل أن يؤدي 

مرين المؤسسيين إلى زيادة الموارد المتوفرة لالستثمار الطويل األجل في التنمية المستدامة حضور المستث
(UN, 2014 ؛ مما يستدعي درجة أعلى من االنتباه للسياسات واألدوات التي يمكن أن تقلل من المخاطر)

 وترسِّخ ثقة المستثمرين. 

إذ حققت  ؛تهاانبغي للبلدان المانحة الوفاء بالتزامأهميتها، لذا يبالمساعدة اإلنمائية الرسمية  تحتفظولكن 
خمس جهات مانحة فقط، في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

(. وكذلك ت عتبر زيادة UN, 2014% من الدخل القومي اإلجمالي )0.7االقتصادي، هدف الوصول لنسبة 
المتوسط، تطورا إيجابيا في خريطة المعونة. وحيث فوق بلدان الدخل  ظهور جهات مانحة مهمة، من بين

تعاني مصارف التنمية المتعددة األطراف محدودية في قدرات اإلقراض المباشر، وعوائق مالية في الكثير من 
مكاناتها لتقديم الرافعة المالية ، لتعبئة مزيد البلدان المانحة، فمن المتوقع أن تزيد في استخدام دورها التحفيزي وا 

 (. The World Bank, 2013من التمويل من مصادر إضافية متنوعة )

كما أن زيادة تدفقات رأس المال الخاص إلى الدول النامية هو أمر بالغ األهمية لتقليص الفجوة بين 
مارات لتعزيز قدرة االستث ،. ومشاركة القطاع الخاص في المخاطراحاالحتياجات االستثمارية والتمويل المت
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مليار دوالر أمريكي، في حين أ نشئت السلسلتان  1.5قيمة كل سلسلة منها  -السالسل عبر إصدارات معيارية 
 األخريان عبر طرح لالكتتاب الخاص. 

 

 التمويل في أهداف التنمية المستدامة

، هو أيضا 2015وضع إطار تمويلي مالئم، للمساعدة في تأمين وسائل تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام  إن
أمر بالغ األهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في هذا الصدد، وكما سبق ذكره، يمثل المؤتمر الدولي 

، عالمة بارزة أساسية للبناء على 2015تموز / الثالث لتمويل التنمية، الذي انعقد في أديس أبابا في يوليو
، والثاني في الدوحة في عام 2002نتائج المؤتمرات السابقة لتمويل التنمية )األول في مونتري في عام 

(. وهو يعالج أيضا القضايا الجديدة والناشئة في سياق الجهود األخيرة المتعددة الجوانب، بهدف تشجيع 2008
 التعاون اإلنمائي الدولي. 

اين تقديرات حجم التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بسبب تعقيدات حصر االحتياجات؛ وتتب
إال أنها تشير بانتظام إلى وجود عجز كبير في التمويل. فوفقا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

بأهداف التنمية المستدامة، في  )األونكتاد(، تتراوح تقديرات احتياجات االستثمار في القطاعات ذات الصلة
ترليون دوالر أمريكي في السنة، وهو ما يمثل فجوة تمويل سنوية  4.5إلى  3.3البلدان النامية فقط، ما بين 

(. وفي هذا السياق، UNCTAD, 2014ترليون دوالر أمريكي عند المستويات الحالية لالستثمار ) 2.5قيمتها 
مرتبطة في الغالب الابلة لالستثمار في االقتصادات المتقدمة والناشئة، و تتوفر كميات كبيرة من الموارد الق

بالقطاع الخاص. لذلك، هناك فرص لوضع استراتيجية مالية جديدة تتضمن المصادر الدولية والوطنية، 
 (. UN, 2015cوتجمع بين التمويل العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة )

رير المتاحة حول أهداف التنمية المستدامة بوضوح أن هناك تركيزا شديدا على استخدام العوائد وتبين التقا
المحلية لتمويل األهداف الجديدة. ففي واقع األمر، هناك تغيير جذري من النموذج اإلنمائي للقرن العشرين، 

قطاع االجتماعي.  إذ إن هذا حيث توفر الدول الغنية المنح أو المعونات للدول الفقيرة، لتمويل أنشطة ال
النموذج في طريقه لالندثار في القرن الحادي والعشرين، حيث يكتشف الكثير من البلدان الفقيرة موارد 
طبيعية، ويترقى وضعها تدريجيا من بلدان منخفضة الدخل ومتلقية للمعونة. وعلى وجه الخصوص، أشار 

لمحلية هي أهم مصدر لألموال الالزمة لالستثمار في التنمية تقرير الفريق الرفيع المستوى إلى أن "العوائد ا
المستدامة، والتخفيف من حدة الفقر، وتقديم الخدمات العامة. فال يمكن أن تضمن البلدان االعتماد المالي 

 وأن تعزز النمو المستدام، إال بتعبئة ما يكفي من موارد محلية." 
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من أجل نجاح تنفيذ خطة  يةعالبدرجة ن الضروري تعبئة الموارد المحلية مالضريبية وسالمتها. لذلك، ف
تفصيال فيما بعد، تتسم القدرات المؤسسية الالزمة لتعبئة الموارد المحلية  التنمية الجديدة. وكما هو مذكور

 ، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ذات الدخل المنخفضبالضعف خاصًة في البلدان 
 

 التمويل 4-4

 

البلدان في أوضحت عملية تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية أن التمويل هو أحد التحديات الكبرى التي تواجهها 
أثناء تحقيق الغايات. فمن بين األسباب الرئيسية، التي تم تحديدها ألوجه قصور التقدم نحو بلوغ األهداف 
اإلنمائية لأللفية، عدم كفاية الموارد وعدم توفير التمويل الالزم. هذا بجانب أن اإلطار التمويلي لألهداف 

يركز فقط على المعونات األجنبية، ويهمل خيارات أخرى اإلنمائية لأللفية كان شديد المحدودية، حيث إنه 
للتمويل المهم؛ مثل التعاون بين دول الجنوب، والجهود اإلنسانية الخيرية، ومصادر القطاع الخاص، والموارد 

 ،على التزامات المعونةه يركز فقط المحلية. وبالفعل كان الهدف الثامن يفس ر في كثير من األحيان على أن
إلى وجود ذلك، بصورة غير معقولة،  أدىتسهل سد فجوات التمويل لتحقيق األهداف. وربما يكون قد  التي قد

من أهمية السياسات المحلية وتعبئة الموارد المحلية في تمويل  والتقليلتوقعات عالية حول دور المعونة، 
 (.  UNTT, 2013األهداف اإلنمائية لأللفية وتشجيع التنمية )

، تشير االتجاهات بشأن المساعدة اإلنمائية الرسمية إلى أن األهداف 2000خر، ومنذ عام على الجانب اآل
اإلنمائية لأللفية قد تكون أسهمت في زيادة تدفقات المعونة في البلدان النامية. "وفر اإلطار التمويلي 

قبل األهداف اإلنمائية لأللفية، لألهداف اإلنمائية لأللفية أيضا هيكال محكما، ونظ م المعونة للبلدان النامية. و 
ة كبيرة، مع قدر ضئيل من التنسيق فيما بين الجهات المانحة جكانت المساعدة اإلنمائية الرسمية متفرقة بدر 

 (.Uneze and Adedeji, 2014المختلفة" )

لتحديات ونظرا لالحتياجات اإلنمائية الهائلة التي تعاني منها البلدان األعضاء األقل نموا في التصدي ل
اإلنمائية، بما في ذلك تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، قامت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بإعداد وتنفيذ 
عدد من البرامج التي تستهدف البلدان األعضاء األقل نموا. ومن بين هذه البرامج المذكورة أعاله، الصندوق 

للتنمية. عالوة على ذلك، ومن أجل زيادة توفير الموارد الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن اإلسالمي 
المالية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتمويل التنمية، قامت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

، أصدر البنك 2014بتكثيف جهودها في تعبئة الموارد، وبتنويع استراتيجيتها. على سبيل المثال، في عام 
تان من هذه لسل للصكوك، في إطار البرنامج المحد ث للمذكرة المتوسطة األجل، حيث أ نشئت سلسأربع سال



50 

اكة بين الدول األعضاء. والهدف األساس على أداة الحوار المعني بالسياسات، والسيما استراتيجية الشر 
الرئيسي من المبادرة هو تحقيق تنمية القدرات عبر ثالثة عناصر تمكينية للتغيير: )أ( توسيع القاعدة 
المعرفية: القدرة على الوصول إلى "المعرفة" و"المهارات"، و"الخبرات" واكتسابها؛ )ب(  تمكين األفراد 

المحسنة لعمل / ى "المعرفة" المكتسبة، ومجموعة المهارات الجديدةوالمنظمات: القدرة على العمل بناًء عل
نشاء  تغيير مستدام إيجابي؛ و)ج( االنخراط في السياق: القدرة على التواصل مع أصحاب المصالح، وا 

 شراكات جديدة، من أجل توسيع الشبكة القائمة لتبادل المعارف وتنمية القدرات.
 

 الطريق نحو المستقبل
 

اوت االحتياجات من بلد آلخر، فإن بعض مجاالت القدرات المؤسسية تحتاج إلى اهتمام سريع في حين تتف
 ،هذه البلدان، من األمور الضروريةألجل وتستحق ذكرا خاصا في بلدان عديدة، وتحديدا في البلدان النامية. 
القدرات التشريعية والتنظيمية،  بما فيها -لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فعالية قدرات إدارة االقتصاد الكلي

ومهارات إدارة الديون، ومهارات اإلدارة الجيدة للضرائب، والقدرات اإلحصائية، وقدرات توفير الخدمات 
العامة. ومع أخذ هذه المفاهيم الحيوية في االعتبار، قد تنف ذ جهود بناء القدرات في البلدان األعضاء في 

)أ( تحديد الدروس المستفادة من تنفيذ أهداف التنمية  ر العمل التالي:منظمة التعاون اإلسالمي، في إطا
المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي، على حد سواء؛ )ب( تحديد أي القدرات والمؤسسات الجديدة 
ينبغي وضعها، وأي مما هو قائم منها يجب تعزيزه؛ )ج( تحديد مجاالت األولوية، مع التركيز الخاص على 

 ع استراتيجيات مالئمة لبناء القدرات لتضمينها في البرامج اإلنمائية الوطنية. وض

كما يجب تشجيع جهود التعاون بين دول الجنوب، وبناء قدرات البنك اإلسالمي للتنمية، في مجال تنمية 
: )أ( الموارد البشرية في مؤسسات البلدان األعضاء. ويمكن القيام بذلك من خالل جملة أمور، من بينها

تنظيم زيارات تعريفية لكبار المسؤولين وزيارات دراسية للعاملين الفنيين، الكتساب خبرات أكثر، وكذا تنظيم 
الندوات وورش العمل والمؤتمرات حول القضايا الفنية المرتبطة بالتنمية االجتماعية االقتصادية؛ )ب( تطوير 

داري المتوسط، وذلك بتوفير تدريبات أثناء خدمة العمل؛ مهارات الفنيين والمهنيين والمسؤولين في المستوى اإل
)ج( المشاركة والشراكة على نطاق واسع فيما بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بإنشاء 

 منابر للمناقشة والمشاركة فيما بينها. 

سيما بالتركيز على االرتقاء بمستوى قد يوفر المجتمع الدولي المساعدة الفنية لتطوير قدرات تعبئة الموارد، وال
كفاءة هيئات العوائد ومسؤوليها، وتنفيذ اإلصالحات لتبسيط وترشيد النظم الضريبية وتحسين قدرات اإلدارة 
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وفيما يتعلق بفعالية الحكومة، ليس الوضع في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أفضل حاال منه في البلدان 
هو  - 57البالغ عددها  -، حيث إن متوسط ترتيب دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الدخل المنخفض

العالم. كما يبيِّن مؤشر الجودة  على مستوى ذات الدخل المنخفضللبلدان  18؛ وهذا الترتيب هو 24.5
التنظيمية قصورا ضخما في قدرة الحكومات في دول منظمة التعاون اإلسالمي على صياغة وتنفيذ سياسات 

، وهو أعلى بعض الشيء من 24.3سليمة وقواعد محكمة، حيث يبلغ ترتيب دول منظمة التعاون اإلسالمي 
عالم. وينطبق الوضع نفسه على مؤشر سيادة القانون، على مستوى ال ذات الدخل المنخفضترتيب الدول 

على مستوى  ذات الدخل المنخفض، في حين أن الدول 22.6حيث يبلغ ترتيب دول منظمة التعاون اإلسالمي 
 . 19العالم يبلغ ترتيبها 

، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أسوأ من نظيراتها على ذات الدخل المنخفضوليس أداء الدول 
، 20.5، و17.3مستوى العالم، حيث يبلغ ترتيبها في المجاالت الثالثة األولى، المذكورة في الجدول أعاله، 

على التوالي. كما أن أداءها غير قوي فيما يتعلق بجودة اإلدارات العامة، وفقا لقياس السياسات  16.7و
تفّوق أداء ثماني دول فقط في منظمة  القطرية والتقييم المؤسسي. إضافًة إلى ذلك، يوضح مؤشر الدول الهشة

 التعاون اإلسالمي عن متوسط األداء العالمي. 

، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن أداءها أفضل منه لدى البلدان ذات الدخل المرتفعأما البلدان 
الحكومة ومستوى  ، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والسيما فيما يتعلق بفعاليةذات الدخل المنخفض

، األعضاء في منظمة ذات الدخل المرتفعجودة سيادة القانون. ففي خالل العقدين الماضيين، حققت البلدان 
التعاون اإلسالمي تقدما مهما فيما يتعلق بجودة مؤسساتها؛ إال أنه يجب المضي قدما في تحسينها من أجل 

، األعضاء ذات الدخل المنخفضوتعاني البلدان لعالم. على مستوى ا ذات الدخل المرتفعبلوغ مستوى البلدان 
 في منظمة التعاون اإلسالمي، أكبر معاناة من قصور مؤسساتها وعدم استقرارها. 

وستؤدي جوانب الضعف المؤسسي والهيكلي، التي تؤثر على القدرة التنافسية على مستوى جميع البلدان، إلى 
تحسين القدرات  التي تستهدفالمستدامة. لذا، ستؤدي اإلصالحات تحديد قدراتها على تنفيذ أهداف التنمية 

إلى تعزيز فرص النجاح في تحقيق مكاسب على نطاق االقتصاد، والسيما في القطاع الرسمي حيث تكون 
 اللوائح أكثر إلزاما. 

جنوب، وهناك عدة طرائق جرى تنفيذها لتحسين القدرات في الدول األعضاء، والسيما التعاون بين دول ال
ومبادرات البنك اإلسالمي للتنمية، الذي يقدم الدعم للدول األعضاء في جهود بناء القدرات. وصحيح أن 
جهود بناء القدرات التي تبذلها مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في بلدانها األعضاء تظل منصبة في 
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 شرات المؤسساتجودة مؤ:  9الجدول 

  

فعالية الحكومة           
 )الترتيب(

الجودة 
التنظيمية      

 )الترتيب(

سيادة 
القانون    

 )الترتيب(

ترتيب جودة 
السياسات القطرية 
والتقييم المؤسسي 

 لإلدارة العامة 

دولة هشة  
 )الدليل(

 بلدا من بلدان 57
منظمة التعاون 

 اإلسالمي  

24.5 24.3 22.6 

 - 

84.3 

بلدا من بلدان  34
منظمة التعاون 
اإلسالمي ذات الدخل 
المنخفض ودون 

  المتوسط

17.3 20.5 16.7 2.8 84.6 

بلدا من بلدان  23
منظمة التعاون 
اإلسالمي ذات الدخل 

  المرتفع وفوق المتوسط

40.3 31.1 34.7 

 - 

71.6 

الدول ذات الدخل 
 المنخفض )في العالم( 

18 23 19 2.7 
)في  70.2
 الم( الع

الدول ذات الدخل 
 المرتفع )في العالم( 

76 75 75 3.3 
- 

 The World Bank, 2015b, The World Bank, 2015d, Fund for Peace (2015)المصدر: 

  

مثل فعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، وجودة السياسات  -المؤشرات تشير ، 9في الجدول 
تشير إلى أوضاع البلدان فيما يتعلق بقدرة  -مؤسسي لإلدارات العامة، ودليل الدول الهشة القطرية والتقييم ال

مؤسساتها. وتوضح بيانات هذه المؤشرات أن المؤسسات في دول منظمة التعاون اإلسالمي ليست بالقوة 
. خل المنخفضذات الدالكافية لالضطالع بدورها الرئيسي في دعم التنمية االقتصادية، والسيما في الدول 
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ويجب أن يقدم المجتمع الدولي ما يكفي من دعم لضمان تحقيق الكفاية لدى جميع البلدان واألقاليم من 
ن من التنفيذ الكامل لجميع االتفاقات وااللتزامات المصاحبة ألهداف التنمية مكُّ القدرات والموارد، وذلك للت

المستدامة. ولكن ثمة استجابة فعلية من المجتمع الدولي للتصدي لتحديات تنمية القدرات في البلدان النامية، 
حد البرامج عبر سلسلة من المبادرات التي تتضمن ورش عمل لبناء القدرات، وجلسات تدريب وطنية. وأ

المحددة والمهمة هو المبادرة "القطرية التجريبية" التي دشنتها إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، حيث تعمل مع عدة بلدان لدعمها في تنفيذ ن ه ج للتخطيط الوطني أكثر تكامال، بما يتوافق مع 

 . 2015من عملية ما بعد عام مسودة أهداف التنمية المستدامة والنتيجة المتوقعة 

وفي ضوء فاعليات الحوارات التي تجريها األمم المتحدة، ت طرح عدة رسائل أساسية مرتبطة بتعزيز القدرات 
والمؤسسات المطلوبة إلعداد خطة إنمائية تحويلية؛ مثل الحاجة إلى وجود مؤسسات وقدرات مطو رة ومبتكرة 

الوطني، ودمج المجتمعات المحلية، والسلطات شبه الوطنية، وممثلي ومتكاملة على المستويين الوطني وشبه 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص في جهود تعزيز القدرات وبناء المؤسسات، واستراتيجيات نابعة من السياق 
المحلي وموجهة لحل المشكالت المحلية، وسياسات وحلول لتعزيز القدرات والمؤسسات، وهيئات وجمعيات 

 .(UNDP, 2015مك نة، وهي أمور مطلوبة لقياس التقدم في تنمية القدرات وتحسين المؤسسات )محلية م
  

 الوضع في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

وتشير التحديات التي ستواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى 
دارتها وتنفيذها ضرورة تعزيز قدرة المؤسسا ت على التخطيط للجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة وا 

ورصدها.  كما أن ترجمة الترتيبات العالمية المعنية بأهداف التنمية المستدامة إلى سياسات وممارسات، على 
 ة.  المستويين اإلقليمي والوطني، تحتاج إلى عدد من اإلجراءات لتحسين قدرات الجهات المخططة والمنفذ

وتعتمد، بدرجة كبيرة، قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها على مستوى جودة 
مؤسساتها. وفيما يلي تحليل لعدة مؤشرات دولية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يشير إلى 

 :9وضع احتياجاتها لبناء القدرات. الجدول 
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 بناء القدرات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجود مؤسسات وقدرات مطو رة ومبتكرة، تتماشى مع البرامج اإلنمائية 
ف التنمية توقع أن تتضمن عملية تنفيذ أهداحيث ي  القائمة، على كل من المستويين الوطني واإلقليمي. و 

المستدامة أهدافا إنمائية مترابطة وتحويلية ومقبولة عالميا، سيكون هناك حاجة لوجود مؤسسات أكثر 
وقدرات أكبر، من أجل التنفيذ الفعال لها. وفي هذا الصدد، يجب تزويد المؤسسات الوطنية  ،استجابة

وعلى المنظمات الدولية توفير ما يلزم  ؛ديدةألدوار والمسؤوليات الجلقيام باواإلقليمية بالقدرات التي تهيئها ل
من دعم لهذه المؤسسات للقيام بجهود تنمية قدراتها. وبالفعل، يشدد التقرير التجميعي لألمين العام لألمم 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن  كي يتمعلى أنه  2015المتحدة بشأن خطة التنمية لما بعد عام 
سات متكاملة فعالة، وموارد بشرية مزودة بالمهارات والقدرات، لتحقيق التنمية يكون لدى البلدان مؤس

المستدامة. وقد وصل المجتمع الدولي إلى توافق في اآلراء، بدرجة كبيرة، بشأن ضرورة دعم قدرات البلدان 
 .2015النامية ومؤسساتها، من أجل نجاح تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 

، وفي 2015يق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى بشأن خطة التنمية لما بعد عام كما ورد في تقرير فر 
نتيجة المقترح المقد م من الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة، ما يبرز 

وجرى تسليط الضوء  .2015دور القدرات األكبر والمؤسسات القوية للتنفيذ الفعال لخطة التنمية لما بعد عام 
على ضرورة تعزيز القدرات واالرتقاء بالمؤسسات في سياقات وقضايا متعددة. وتقر بوضوح "المسودة 
المبدئية" المنق حة، لوثيقة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة، ضرورة تحسين المهارات والقدرات العلمية 

يق األهداف اإلنمائية الجديدة. وفي هذا الصدد، يتضمن تقرير والتكنولوجية في البلدان النامية، من أجل تحق
الفريق العامل المفتوح باب العضوية والمعني بأهداف التنمية المستدامة هدفا مخصصا لذلك الغرض )الهدف 

من أجل التنمية المستدامة"،  قائمة على الدمجو  يعمها السالمالسادس عشر(، يرمي إلى تعزيز "مجتمعات 
لعدالة"، وبناء "مؤسسات فعالة، تخضع للمساءلة، وشاملة على كل المستويات". لول الجميع و"قدرة وص

أو القدرات من / أهدافا منفصلة إلى تعزيز المؤسسات و 10إضافًة إلى ذلك، يشير بوضوح ما ال يقل عن 
 أجل تحقيق تلك األهداف. 

عادة إحيائها على أنه لتعزيز سبالهدف السابع عشر  فعلى سبيل المثال، يؤكد ل تنفيذ الشراكة العالمية، وا 
خضاعها للمساءلة.  لتحقيق التنمية المستدامة، من الضروري جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة وا 
وجرى مناشدة البلدان لتعزيز دعمها لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك البلدان األقل نموا والدول 

 دقيقبتوقيت محددة فر بيانات عالية الجودة و انامية؛ مما سيزيد بدرجة هائلة من تو الجزرية الصغيرة ال
 وموثوق فيها، وهي أيضا غير مصنفة بسبب عدم القدرة على جمعها. 
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وخبرات وأفضل ممارسات بشأن المبادرات التي يمكن أن تساعدها في زيادة فعاليتها وكفاءتها في إدارة نظمها 
أساليب جديدة داخل منظمة التعاون اإلسالمي، / وعلى الجانب اآلخر، قد تصم م آلياتاإلحصائية الوطنية. 

الضرورة، بغية توفير التعاون فيما بين الدول األعضاء إلنتاج اإلحصائيات والتغلب على مشكالت  عند
 البيانات. 

اتُّبعت عملية تشاركية في المحافل ذات الصلة، التابعة لألمم المتحدة، وذلك خالل مراحل تنفيذ خطة التنمية 
هج مشابه، يتضمن كل أصحاب المصلحة . ويمكن لمنظمة التعاون اإلسالمي اتباع ن2015لما بعد عام 

)مثل المجتمع المدني، وقطاع األعمال، وما إلى ذلك( للمشاركة في إعداد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
وفي هذا المقام، قد تستفيد منظمة التعاون اإلسالمي من اآلليات القائمة لهذا الغرض. ورصد تلك األهداف. 

منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة، أو البنك اإلسالمي للتنمية والبنك كما يجب مواصلة التعاون بين 
 الدولي، من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة.

 بناء القدرات  4-3

العملية التي يقوم من خاللها األفراد والمنظمات والمجتمعات باكتساب وتعزيز القدرات "إن بناء القدرات هو 
، وهو يؤدي إلى نتائج أفضل "لوضع أهداف إنمائية خاصة بهم وبلوغها عبر الزمنالالزمة واالحتفاظ بها 

 (.UNDP, 2008:2للتنمية )

خالل عملية تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، برزت أهمية بناء القدرات الالزمة لتحقيق خطة التنمية. وعلى 
بنيتها األساسية، ضمن العقبات  وجه الخصوص، يحد د ضعف المؤسسات في البلدان األفريقية، وقصور

في هذا السياق، ذكر تقرير الجمعية و (. UN TST, 2014الكبرى التي تعيق جهود التنمية في هذه البلدان )
أن القدرات المؤسسية المناسبة؛ مثل كفاية المرافق، وكفاءة العاملين،  2010العامة لألمم المتحدة لعام 

ة الرصد والتقييم، هي من عوامل النجاح الرئيسية لتحقيق األهداف ومالءمة اإلمدادات والمعدات، وفعالي
 اإلنمائية لأللفية.

وتشير األدلة إلى أن قوة المؤسسات؛ مثل تلك المرتبطة بقدرات الحكومة على تقديم الخدمات العامة، وقوة 
يتضح أن التفاوت في  سيادة القانون وجودة النظام التنظيمي، لها دور حيوي في األداء االقتصادي. وبالفعل،

غيرها، فيما ب مقارنةً مستوى جودة المؤسسات يساعد على تفسير السبب وراء األداء األفضل لبعض البلدان 
يتعلق بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ويعزز هذا الدليل قضية دعم المجتمع الدولي لجهود بناء القدرات، 

 أهداف التنمية المستدامة.باعتبارها وسيلة إلحراز التقدم نحو تحقيق 
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 ريق نحو المستقبلالط

فيما يتعلق بتجربة األهداف اإلنمائية لأللفية، ت عتبر الفجوات في البيانات مشكلة منتشرة في كل من البلدان 
وخاصًة فيما يتعلق بالبيانات  -ذات الدخل المنخفض والمرتفع، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

قيتها الصحيح. ومع األخذ في االعتبار السياق األوسع ألهداف المصن فة، وجودتها، والقدرة على مقارنتها، وتو 
من المرجح أن تتعمق مشكلة البيانات الخاصة بتلك األهداف في بلدان مجموعة الدخل فالتنمية المستدامة، 

المنخفض، والسيما المؤشرات المرتبطة بمجاالت التنمية، التي ال تتوفر ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية، 
م تقديمها مع أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، في بداية عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يجب ولكن ت

البحث أوال في الفجوات الموجودة في البيانات المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في البلدان 
 ى حدة، ومصن فة حسب الموضوع. األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وما يقيِّد جمعها، في كل بلد عل

، والقدرات اإلحصائية للمؤسسات ويجب تحسين النظم اإلحصائية بتعزيز قدرات المكاتب اإلحصائية الوطنية
ذات الصلة، وهو ما يتطلب دعما ماليا إضافيا. وسيسهم ذلك في قدرات البلدان األعضاء على تخطيط 

تقييمها. وفي هذا الصدد، يمكن النهوض ببرامج ومبادرات بناء و  ،البرامج اإلنمائية المستدامة، وكذا رصدها
مركز أنقرة، وبناء القدرات  ى تنفيذهاالقدرات في هذا المجال؛ مثل بناء القدرات اإلحصائية القائم عل

البنك اإلسالمي للتنمية. وقد يتضمن تعزيز القدرات إعداد مجموعة من  ى تنفيذهااإلحصائية القائم عل
قياس، تأخذ في االعتبار الديناميكيات واألولويات اإلنمائية الخاصة بكل بلد. وقد يأتي تعزيز قدرة المؤشرات لل

المؤسسات على تحليل البيانات وتصنيفها تتمًة لهذا الجهد، بغية تحسين تقييم  أشكال التباين على المستوى 
ل هذا الجهد أيضا بتحسين المحلي، وتحسين رصد التقدم بين األشخاص المهمشة والمحرومة. وقد يكم  

 القدرات البحثية والتحليلية للوكاالت الحكومية المهمة.

وفي تصميم المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، كما سبق ذكره، ي عتبر فريق الخبراء المشترك بين 
يه. وفي هذا المقام، قد الوكاالت والمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة من المنابر المهمة القائمة عل

المراقب في هذا المنبر، / تقوم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي لديها صفة العضو
 باإلعراب عن المصالح المشتركة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.   

اصًة على مستويي الرصد اإلقليمي وتتمتع منظمة التعاون اإلسالمي بإمكانية المشاركة في عملية الرصد، خ
والمواضيعي. ويمكن استخدام اآلليات القائمة لدى منظمة التعاون اإلسالمي في هذا الشأن. على سبيل 
المثال، تهدف اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى إنشاء منبر ديناميكي للمكاتب اإلحصائية 

مة التعاون اإلسالمي، وذلك من أجل تبادل ما لديها من معارف الوطنية، التابعة للدول األعضاء في منظ
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 (: متوسط القيم لمؤشر القدرات اإلحصائية4الشكل )

  
 .World Bank, 2015cالمصدر: 

 
 
دا، وذلك من بل 62على مستوى العالم، تتوفر البيانات في  ذات الدخل المرتفعمالحظة: في فئة البلدان  

على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي،  ذات الدخل المرتفعفي فئة البلدان و بلد مرتفع الدخل.  130مجموع 
 ذات الدخل المنخفضفي فئة البلدان و بلدا مرتفع الدخل.  23بلدا، وذلك من مجموع  14تتوفر البيانات في 

ذات في فئة البلدان و بلدا مرتفع الدخل.  84مجموع بلدا، وذلك من  83على مستوى العالم، تتوفر البيانات في 
على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، تتوفر البيانات في جميع البلدان ذات الدخل  الدخل المنخفض

 المنخفض، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 

بلدا،  77دان البالغ عددها يمكن تطبيق تقديرات شبكة حلول التنمية المستدامة حول االحتياجات المالية للبل 
يمكن  تلك التقديرات-كي تلحق بغيرها وتضع نظما إحصائية قادرة على دعم وقياس أهداف التنمية المستدامة

بلدا من البلدان األعضاء  30تطبيقها على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن المعروف أن 
دان الحاصلة على المساعدة اإلنمائية الدولية )كل البلدان ن اإلسالمي هي ضمن البلو في منظمة التعا

ذا افت رض أن  من بلدان الدخل دونبلدا  17من  12األعضاء ذات الدخل المنخفض، وكذا  المتوسط(. وا 
 دون، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )البلدان ذات الدخل المنخفض و ذات الدخل المنخفضالبلدان 

 1.30لى دعم لزيادة قدراتها اإلحصائية، وأن الدعم اإلضافي لكل بلد يتراوح ما بين المتوسط( في حاجة إ
، ذات الدخل المنخفضمليون دوالر أمريكي في السنة، فإن المساهمات اإلضافية المطلوبة للبلدان  2.59و

 مليون دوالر في السنة.   88و 44األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تتراوح ما بين 
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. فبالفعل، ال تختلف كثيرا القدرات اإلحصائية فيما بين مجموعات الدخل المنخفض والمرتفعفإن اإلحصائية، 
لمنخفض أعلى من مثيالتها لدى البلدان ذات الدخل يبدو أن القدرات اإلحصائية لبعض البلدان ذات الدخل ا

المرتفع. وقد يكون السبب الرئيسي في هذه الصورة هو ما ي بذل من جهود لبناء القدرات، في أثناء عملية تنفيذ 
األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان ذات الدخل المنخفض، وما تقدمه المنظمات الدولية من دعم، خاصًة 

أن االختالف بين متوسط مؤشر القدرات اإلحصائية لدى البلدان ذات حقيقي ". و 21درة "باريس في سياق مبا
 نقاط.  5الدخل المنخفض والمرتفع حول العالم هو اختالف صغير يقد ر بحوالي 

وفقا لمؤشر القدرات اإلحصائية، تتسم النظم اإلحصائية بالضعف في البلدان ذات الدخل المنخفض، 
بلدا  34من  5نظمة التعاون اإلسالمي، والسيما في مجاالت نظم السجالت الحيوية ) لدى األعضاء في م

نظام حيوي كامل للسجالت(، وأنشطة المحاسبة المالية الحكومية )ما يزيد على ثلثي البلدان ينقصها حسابات 
دليل(، والحسابات حكومية مجم عة(، ودليل اإلنتاج الصناعي )ما يزيد على ثلثي البلدان ينقصها هذا ال

الوطنية على أساس السنة )في خالل السنوات العشر الماضية، قام ما يزيد على نصف البلدان بتحديث 
الحسابات الوطنية على أساس السنة(. ومن ناحية أخرى، يبدو أن مسوح الصحة، وما يتصل بها من 

ر نظم السجالت الحيوية في عدد مؤشرات، متوفرة في معظم البلدان األعضاء ذات الدخل المنخفض. وتتوف
بلدا من البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث ت درج في حسابات مؤشر القدرات  14و 8يتراوح ما بين 

من  7بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض للمسوح الزراعية؛ ويقابله نفس العدد في  14اإلحصائية. ويفتقر 
وضع أفضل فيما يتعلق بالتعداد السكاني في البلدان ذات الدخل بلدا من البلدان ذات الدخل المرتفع. وال 14

 المرتفع والمنخفض على السواء. 
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: حصة البيانات الناقصة المتعلقة باألهداف اإلنمائية لأللفية، في البلدان األعضاء في منظمة (3الشكل )
 التعاون اإلسالمي

 

 .2015aالمصدر: حسابات خاصة بالمنظمة، ومستمدة من األمم المتحدة، 

 

يخضع "مؤشر القدرات اإلحصائية" للتحليل، وذلك لفهم القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في منظمة 
من المالحظ أن متوسط قيمة مؤشر القدرات اإلحصائية في كل من البلدان و  10.(4)الشكل  التعاون اإلسالمي

بلدان ذات الدخل األعضاء ذات الدخل المرتفع والمنخفض أقل بعض الشيء عن متوسط قيمته في ال
 62.8لبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دى االمنخفض على مستوى العالم. إذ يبلغ متوسط الرقم ل

نقطة. فوفقا لمؤشر القدرات  90إلى  20واسع على مستوى المجموعة، ليتراوح ما بين  النطاقنقطة؛  غير أن 
ندونيسيا ومص ر وقيرغيزستان وفلسطين قدرات إحصائية )يعادل مؤشر اإلحصائية، يبدو أن لدى بنجالديش وا 

مما لدى البلدان األخرى في المجموعة ذات الدخل المنخفض. أعلى نقطة أو أكثر(  80القدرات اإلحصائية 
بلدا، ال يختلف متوسط مؤشر القدرات اإلحصائية  14وفيما يتعلق بالبلدان ذات الدخل المرتفع، البالغ عددها 

(. ووفقا للمؤشر، يتفاوت المتوسط في المجموعة 62.8المجموعة ذات الدخل المنخفض )( عنه في 62.9)
ذات الدخل المرتفع، شأنه في ذلك شأن المتوسط في المجموعة ذات الدخل المنخفض. إذ تتراوح قيمة مؤشر 

 88.9و 28.9 القدرات اإلحصائية للبلدان ذات الدخل المرتفع، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ما بين
مؤشر القدرات ل(. ونتيجة لذلك، وفيما يتعلق بالبلدان المتوفر لديها قيم The World Bank, 2015cنقطة )

                                                 
من البلدان النامية، باستخدام ثالثة أبعاد: المنهجية  ابلد 140يقوم مؤشر القدرات اإلحصائية باستعراض القدرات اإلحصائية لما يزيد على  10

وعدد المرات الدورية ودقة التوقيت. وهذه األبعاد الثالثة مجتمعة بالغة األهمية لرصد أهداف التنمية المستدامة. ونظرا ألن اإلحصائية، وبيانات المصدر، 
األعضاء  مؤشر القدرات اإلحصائية مستنبط في األساس للبلدان النامية، وعلى الرغم من أن قيمته يتم مالحظتها في كل البلدان ذات الدخل المنخفض،

بلدا من البلدان األعضاء ذات الدخل المرتفع قيمة لمؤشر القدرات اإلحصائية. ورغم ما يزعمه  23من  14مة التعاون اإلسالمي، فإن لدى في منظ
يؤكدون أن  -( Ngaruko, 2008مثل ) -واضعو مؤشر القدرات اإلحصائية من أنه يوفر نظرة عامة عن القدرات اإلحصائية الوطنية، فهناك باحثون 

 (.SESRIC, 2013شر ال يعكس بصورة كاملة القدرات اإلحصائية للبلدان، ولكنه يعكس في األغلب األنشطة اإلحصائية ومخرجاتها )المؤ 
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ياسات التي يمكن تضمينها مع الوقت قاعدة اختبار لثورة البيانات، وتجريبا ألنماط جديدة من المقاييس والق
(. وينبغي إعداد التقارير المواضيعية كل سنة، واالستفادة SDSDN, 2015:15في عملية الرصد العالمي." )
 ما يطرأ من أمور محددة على مدار السنة.عمن الدراسة الفنية المتعمقة 

 

 الوضع في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ة تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية في القدرات اإلحصائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون أسهمت تجرب
اإلسالمي، كما هو الحال في معظم البلدان األخرى. ومع ذلك، ال يزال هناك فجوات مهمة في البيانات 

المتوفرة لمؤشرات األهداف المرتبطة بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية. فبالفعل، تبلغ نسبة البيانات غير 
% من البيانات المتوفرة غير صالحة لعمل 7%، وما يقرب من 28اإلنمائية لأللفية لدى الدول األعضاء 

(.  وأسوأ األوضاع يتعلق بالهدف الثامن، "إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية"، حيث إن 3تحليل )الشكل 
يتعلق بالهدف السادس، "مكافحة فيروس نقص المناعة  % من البيانات المطلوبة غير موجودة. وفيما60

% من البيانات غير موجودة. أما الهدف السابع، 30اإليدز والمالريا وغيرها من األمراض"، حوالي / البشرية
ربع البيانات المطلوبة غير موجود. في حين أن البيانات المتوفرة من "كفالة االستدامة البيئية"، فإن ما يقرب 

لرابع، "خفض معدل وفيات األطفال"، هي األوفى وال ينقصها أي بيانات. أما الهدف األول، وهو للهدف ا
%. وعلى الرغم من أن القدرات اإلحصائية 17األكثر خضوعا للرصد، فإن نسبة البيانات الناقصة تبلغ 

ة البيانات للبلدان ذات الدخل المنخفض أضعف من مثيالتها في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن حص
الناقصة في البلدان ذات الدخل المرتفع، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أعلى من حصتها في 

% في 24البلدان األعضاء ذات الدخل المنخفض. ففي واقع األمر، تقد ر حصة البيانات الناقصة بنسبة 
 ة البلدان ذات الدخل المرتفع. % في مجموع32مجموعة البلدان ذات الدخل المنخفض، في حين أن نسبتها 
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وي برز تقرير شبكة حلول التنمية المستدامة وجود حاجة ماسة للرصد السنوي لمؤشرات الرصد العالمي.  كما 
يوصي التقرير نفسه أن يكون لكل مؤشر من مؤشرات الرصد العالمي وكالة رئيسية على األقل، فنية أو 

 البيانات وجمعها، بما يضمن التوافق ويوفر الدعم الفني عند اللزوم. متخصصة، مسؤولة عن تنسيق معايير

يعر ف المستوى الثالث لرصد أهداف التنمية المستدامة بأنه الرصد اإلقليمي. ومن  ( الرصد اإلقليمي:3
المتوقع أن تقوم الهيئات المختصة في كل إقليم بتحديد مؤشرات الرصد اإلقليمي، وغالبا ما ستقوم كذلك 

رصد هذه المؤشرات. ومن المرجح أن تشتمل مؤشرات الرصد اإلقليمي على عدد صغير من القياسات التي ب
(. ومن 2ال تؤخذ في االعتبار في المؤشرات الوطنية، وأن تتجاوز نطاق مؤشرات الرصد العالمي. )الشكل 

والعالمي، ومن المتوقع ثم، يمكن أن تكون عمليات الرصد اإلقليمي حلقة وصل بين عمليات الرصد الوطني 
أن تلعب دورا حيويا في تعزيز التعاون اإلقليمي والترابط في تبادل المعارف على نطاق البلدان القائمة في 

 .(SDSN, 2015اإلقليم نفسه )

الهيئات التي ستقوم بعمل الرصد اإلقليمي "سيكون لها دور تكميلي مهم في تشجيع أفضل الممارسات، و 
 ,SDSNفني وبناء القدرات، ووضع ونشر منهجيات لتكييف المؤشرات والتوفيق فيما بينها." )وتوفير التعاون ال

2015) 

لما كان النجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يقتضي معالجة تحديات مركبة  ( الرصد المواضيعي:4
مستوى رصد إضافي مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، فإن ثمة حاجة ل -على مستوى كبير من القطاعات 

ييسِّر الرصد في كل طائفة مواضيعية أو معرفية. وفي العموم، تضع الطوائف المواضيعية مؤشرات 
متخصصة، قد تتضمن قياسات للم دخالت وللعملية ذاتها، من أجل تتبع قضايا محددة على مستوى البلدان 

ذ األهداف اإلنمائية لأللفية، لوحظت والمساعدة في رصدها على مستوى العالم. وبالمثل، خالل مراحل تنفي
نماذج للرصد المواضيعي الفعال تحت رعاية منظمات دولية، أو جامعات، أو منظمات للمجتمع المدني، أو 

فريق المشترك بين الوكاالت التابع الجماعات لألعمال؛ على سبيل المثال: ملتقى المتخصصين الذي أنشأه 
ت األطفال، لتحليل وتحسين تقديرات الوفيات؛ والجمعية الدولية لصناعة لألمم المتحدة والمعني بتقدير وفيا

نتاجها واستعمالها حول  األسمدة التي تحفظ قواعد بيانات، هي األشمل من نوعها، حول إمداد األسمدة وا 
 العالم.

تنمية وقد تقوم وكالة، أو أكثر، من الوكاالت الرئيسية المتخصصة  بتنسيق الرصد المواضيعي ألهداف ال
كل قضية مواضيعية. وغالبا ما تضطلع الوكاالت بمسؤولية االجتماع بمجموعات من أصحاب ، لالمستدامة

المصالح المتعددين، وجمع التقارير المواضيعية. ويمكن لمجموعات أصحاب المصالح المتعددين "أن تصبح 
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 ستويات الرصد المقترحة ألهداف التنمية المستدامة: م(2الشكل )

 

 .SDSN, 2015المصدر: 
 

ي عتبر الرصد الوطني أهم مستويات الرصد، حيث ي نظر إلى أن الرصد المعني بأهداف  ( الرصد الوطني:1
ما هو أنسب من على المستوى الوطني. وسيضطلع كل بلد بمسؤولية اختيار  يرتكزالتنمية المستدامة 

الوطنية ألهداف التنمية المستدامة، لمتابعة التقدم الذي يحرزه البلد نحو تحقيق التنمية المستدامة؛  هاتمؤشر 
ومن المتوقع أن يعتمد الرصد الوطني على عمل المكاتب الوطنية اإلحصائية. في هذا السياق، ستحدد 

التصنيف المالئم الحتياجاتها البلدان طبيعة أساليب جمع البيانات، ومواصفاتها، وتوقيتها؛ كما ستحدد 
تحدد مجموعتان من المؤشرات معا المؤشرات الوطنية: المجموعة األولى هي مؤشرات و وأولوياتها الوطنية. 

المتوافقة على نطاق يشمل جميع البلدان، لضمان قابلية المقارنة فيما بينها، ولدعم الرصد  -الرصد العالمي 
التي تتيح لكل  -أما المجموعة الثانية، فهي المؤشرات الوطنية التكميلية  العالمي ألهداف التنمية المستدامة؛
 بلد متابعة التحديات الخاصة به. 

التي ال  العامة ترسم أهداف التنمية المستدامة خطة عالمية، تشمل بعض المنافع العالمية ( الرصد العالمي:2
أهداف التنمية المستدامة على التنسيق والتعاون .  ومن ثم، سيعتمد نجاح أن يقوم بها منفردايمكن ألي بلد 

الدوليين، باإلضافة إلى المساءلة والرصد على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بالرصد العالمي، ثمة حاجة 
لمجموعة متوافقة وشاملة من مؤشرات الرصد العالمي، وسيقوم كل بلد بمتابعتها على المستوى الوطني، 

دورية على المستوى العالمي. وكما سبق ذكره، اقترحت شبكة حلول التنمية المستدامة وتقديم التقارير بصورة 
/ مؤشر عالمي للرصد، ومن المخطط اإلعالن عن التصميم النهائي لهذه المؤشرات في مارس 100حاليا 
عاد لمتابعة كل أبوذلك . وقد ت ستخَدم هذه المؤشرات مرات عديدة، على نطاق أهداف مختلفة، 2016آذار 

 التنمية المستدامة بطريقة متكاملة.
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مؤشرا  19مؤشر على أنها مؤشرات "قابلة للقياس"، في حين أن  100من  37كبيرا. ففي واقع األمر، ي َصن ف 
مؤشرات منها على أنها شديدة الصعوبة أو غير  10منها ت َصن ف على أنها قابلة للقياس مع بعض المشقة، و

(. ومن جهة أخرى، وفقا للدراسة ذاتها، وفيما FOC, 2015) 9ار المدة الزمنية المعروفة.قابلة للقياس في إط
يتعلق باألهداف التي تندرج تحت نفس المجاالت المواضيعية العامة، مثلها في ذلك مثل األهداف اإلنمائية 

لمستدامة تفوق في العموم لأللفية، فإن نسبة البلدان التي لديها بيانات للمؤشرات المقترحة ألهداف التنمية ا
عن نسبتها للمؤشرات المرتبطة بمجاالت أخرى لألهداف )مثال: البيئة، واالستهالك واإلنتاج، والمجتمعات 

 السلمية(. 

عقد فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت والمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة اجتماعا  مع مجموعة 
. وفي هذا االجتماع، حددت البلدان المشكالت التالية المرتبطة 2015حزيران / كبيرة من المشاركين، في يونيو

برصد أهداف التنمية المستدامة: غياب التصنيف للبيانات الحالية، وتردد أقل لفترات عمل المسوح، وقصور 
ائم في القدرة على مقارنة مجموعات البيانات بعضها ببعض، والحاجة لتحديد وضع المؤشرات مع ما هو ق
. 17من أطر إحصائية. وخرج هذا االجتماع بالتوصية بمراجعة جدوى المؤشرات المقترحة تحت الهدف 

، ي ذكر 7و 6رة، بل ومتوفرة لعدد من المؤشرات تحت الهدفين إضافًة إلى ذلك، ورغم أن البيانات المتاحة مبشِّ 
في جمعها )مثل المؤشرات المرتبطة أن البيانات لبعض المؤشرات المندرجة تحت هذين الهدفين تبدو صعبة 

بمياه الصرف المعالجة بأمان، واألراضي الرطبة، والقيمة المضافة لصافي استخدام الطاقة المحلية(. كما 
( متوفرة في العموم، ولكن ما يربطها بالمؤشرات 12، و9، و8ي ذكر أن المؤشرات االقتصادية )تحت األهداف 

 االجتماعية والبيئية غير واضح. 
 

 رصد أهداف التنمية المستدامة

في تقرير شبكة حلول التنمية المستدامة، المرتبط بالمؤشرات المقترحة ألهداف التنمية المستدامة ورصد عملية 
تنفيذها، تقترح الشبكة عملية رصد من أربعة مستويات، وي عتقد أن هذه المستويات منظ مة في هيكل متكامل. 

(SDSN, 2015 ) 

 
                                                 

ذا 80مشيرا إلى أن  -في الدراسة المذكورة، إذا تبي ن أن المؤشر قابل للقياس، ي عطى له رمز "أ"  9 % من البلدان لديها ما ال يقل عن نقطتين للبيانات؛ وا 
% من البلدان لديها ما ال يقل عن نقطتين للبيانات؛ 50-80س مع بعض المشقة، ي عطى له رمز "ب"، الذي يشير إلى أن تبي ن أن المؤشر قابل للقيا

ذا تبي ن أن المؤشر شديد الصعوبة أو غير قابل للقياس، ي عطى له رمز "ج"، الذي يشير إلى أن أقل من  % من البلدان لديها ما ال يقل عن نقطتين 50وا 
 مؤشرات  غير مصنفة. 4مؤشرا على أن التقرير بشأنها سيأتي تباعا، في حين أن  29لى الجانب اآلخر، يصن ف للبيانات. وع
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أن توفير مبلغ سنوي قيمته  ،2015الصادر في عام  ،تقرير "شبكة حلول التنمية المستدامة وآخرون" يقدِّر
بلدا من البلدان ذات الدخل األدنى في العالم  77لتمكين  ضرورياسيكون  8اإلجمالية مليار دوالر أمريكي،

نظما إحصائية قادرة على دعم )التي تتلقى المساعدة اإلنمائية الدولية(، كي تلحق بالدول األخرى، وتضع 
مؤشر مقترح من مؤشرات أهداف التنمية  100أهداف التنمية المستدامة وقياسها، وذلك باألخذ في الحسبان 

أعلى التكاليف تحت أنشطة إحصائيات التعداد السكاني، والسجالت المدنية واإلحصائيات  ندرجالمستدامة. وت
ق قيمتها نصف إجمالي التكلفة السنوية. ولما كانت الدول تخطط أن الحيوية، وكذا المسوح الوطنية، حيث تفو 

نصف ميزانيتها المقترحة في اإلحصائيات الوطنية اإلنمائية المستدامة، فيتعين على  على من المعونة تحصل
 مليون 300إلحصائيات؛ وهي تقد ر بحوالي نشطة اداوم على تقديم مساهماتها الحالية ألأن تالجهات المانحة 

 200و 100في توفير رافعة مالية بقيمة إضافية تتراوح ما بين قدما دوالر أمريكي في السنة، بل والمضي 
في إطار المساعدة اإلنمائية الرسمية، من أجل دعم ما تبذله البلدان من جهود )متوسط يتراوح  ،مليون دوالر

تتلقى المساعدة اإلنمائية الرسمية، أو لكل مليون دوالر أمريكي لكل بلد من البلدان التي  2.59و 1.30ما بين 
وعلى البلدان التي تتلقى المساعدة اإلنمائية الرسمية أن تلتزم بسد الفجوات،  .بلد مؤهل للتمويل المختلط(

 وتعبئة الموارد المحلية، استنادا إلى إطار واضح من اإلحصائيات اإلنمائية المستدامة الوطنية.  

د رة لرصد أهداف التنمية المستدامة )مليار دوالر أمريكي( مع النفقات المخطط لها تتوافق أيضا القيمة المقو 
وفقا لإلحصائيات الوطنية اإلنمائية ف(. SDSN et.al, 2015في اإلحصائيات الوطنية اإلنمائية المستدامة )

ساسية اإلحصائية، في البنية األ ياتهبلدا أعلى مستو  77المستدامة، يبلغ متوسط اإلنفاق المتوقع إلجمالي 
% من اإلجمالي. ومن جهة أخرى، تمثل البنية األساسية المادية )تكنولوجيا المعلومات، 75 ةنسبحيث تبلغ ال

ذات % من إجمالي اإلنفاق. وحسب التوقعات، فإن حصة اإلنفاق في البلدان 11واألبنية، وما شابه ذلك( 
% من القيمة اإلجمالية. ومع ذلك، يجب 1أقل من بلدا، هي  77المتوسط(، من بين  فوق) الدخل المرتفع

لتخطيط فحسب، وال تعطي توقعات بالنتائج المطلوبة من خطة التنمية ا لغرضاإلقرار بأن هذه األرقام هي 
 . 2015 عام لما بعد

فر البيانات افر البيانات لمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، فإن تو اوفيما يخص المشكالت المتعلقة بتو 
المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة هي األخرى مشكلة مهمة مطروحة للنقاش في المحافل الدولية. 

فر مؤشرات أهداف التنمية اوفي هذا السياق، أجرت شبكة حلول التنمية المستدامة مؤخرا دراسة تحلل مدى تو 
لقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تباينا فر البيانات المتعاالمستدامة. ووفقا لهذه الدراسة، تتباين درجة تو 

                                                 
تؤخذ تكلفة البنية األساسية المادية في تدخل في الحسابات التكاليف المرتبطة بالبنية األساسية اإلحصائية، وجمع البيانات، والمساعدة الفنية. وال    8

 االعتبار سوى في البيانات الجغرافية المكانية. 
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 -ناحية أخرى، اقترحت شبكة حلول التنمية المستدامة للمؤشرات على المستوى العالمي، ولدعم تنفيذه. ومن 
 مؤشر عالمي. 100مجموعة من  -بناًء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها 

مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة، مع مؤشرات األهداف  100تطابق تسعة مؤشرات، من توفي حين 
ائة هي مؤشرات معد لة لألهداف اإلنمائية لأللفية، فإن اإلنمائية لأللفية، وثمانية من هذه المؤشرات الم

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة جديدة في مجملها؛ فهي تركز على المشكالت االقتصادية والبيئية تركيزا 
 خاصا وأكبر، مقارنًة باألهداف اإلنمائية لأللفية. 

، بيانات التعداد السكانيام األول، من وسيتم استخالص بيانات رصد أهداف التنمية المستدامة، في المق
وا حصائيات السجالت المدنية واإلحصائيات ، البيانات اإلدارية، والمسوح الزراعية، ومسوح األسر المعيشيةو

، بما في ذلك مسوح قوى العمل والشركات، واإلحصائيات التجارية، اإلحصائيات االقتصادية، والحيوية
 ,SDSN et.al)  الرصد المباشر من المنظمات، وكذلك البيانات البيئية األخرىو، البيانات الجغرافية المكانيةو

2015 .) 

ألخذ عينات من  ،بيانات التعداد السكانيو ،حساب اإلحصائيات االقتصادية للفرد الواحد ي ستخَدموحيث 
ن كان يرتبط بمؤشرين ارتب اطا مباشرا. مسوح األسر المعيشية، فهو ضروري لكل المؤشرات تقريبا، حتى وا 

 مسوح األسر المعيشيةوكما هو الحال فيما يتعلق بمؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية، من المفترض أن تكون 
ما يزيد فإن لعديد من المجاالت التي تغطيها أهداف التنمية المستدامة. وبالفعل، لانات يبالمن أهم مصادر 

والمسوح دامة مستخلص من مسوح األسر المعيشية. على ربع البيانات المقترحة ألهداف التنمية المست
وتقوم الوزارات التنفيذية في األساس بجمع هي المصدر األساسي لبيانات مؤشرين من المؤشرات. الزراعية 

للعديد من مؤشرات الرصد العالمية، ثم تصنفها المكاتب اإلحصائية الوطنية. والبيانات  البيانات اإلدارية
 43 حيث إن ؛من البيانات المستخَدمة في الرصد المقترح ألهداف التنمية المستدامة اإلدارية هي أهم نوع

وتندرج إحصائيات نظم مؤشرا من المؤشرات المقترحة ألهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى البيانات اإلدارية. 
واليد، والوفيات، السجالت المدنية واإلحصائيات الحيوية تحت تصنيف البيانات اإلدارية التي تسجل  الم

وغيرها من البيانات المتعلقة باإلحصائيات الحيوية؛ كما أنها ترتبط بسبعة مؤشرات. أما البيانات الجغرافية 
مؤشرا، وكذا لتصنيف المؤشرات األخرى ألهداف التنمية المستدامة.  13، فهي بالغة األهمية لعدد المكانية

التي تقدمها منظمات دولية في  البيانات الدوليةمية المستدامة ومن بين الجوانب المهمة األخرى ألهداف التن
الرصد أو اإلبالغ على المستوى أنشطة مؤشرا ب 11اإلبالغ. وبالفعل، يرتبط / أثناء القيام بأنشطتها للرصد

 (. SDSN et.al, 2015ضرورة أساسية ألربعة مؤشرات ) اإلحصائيات االقتصاديةالدولي. وأخيرا، ت عتبر 
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ساعدتها في تنفيذ ما تحتاجه إليه من برامج  للبيانات األساسية. وقامت عدة  ظروفها وأولوياتها الوطنية؛ كما
مؤسسات إقليمية، مثل اللجان االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، والبنوك اإلنمائية اإلقليمية، 

ريقيا، والدول مثل أف ،ية لأللفية في مناطقئبإعداد تقارير إقليمية عن سير العمل بشأن األهداف اإلنما
العربية، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأوروبا، ودول الكومنولث المستقلة، وأمريكا الالتينية. كما قامت هذه 
المؤسسات بتنظيم ورعاية العديد من ورش العمل اإلقليمية لإلحصائيين الوطنيين، حول مؤشرات األهداف 

 نات وتحليل هذه المؤشرات. اإلنمائية لأللفية، بهدف تعزيز قدراتهم على جمع البيا

وبفضل الجهود العالمية واإلقليمية والوطنية، طرأت زيادة ملحوظة في عدد البلدان التي توفرت لديها بيانات 
، بشأن ما يتوفر من 2012االتجاهات لعدد كبير من السالسل. ووفقا لتقييم شعبة اإلحصاءات في عام 

بلد بيانات لعدد من  106هداف اإلنمائية لأللفية: "يملك مؤشرا من مؤشرات األ 22بيانات مرتبطة بعدد 
بلدا في عام  84فرها في ا، ثم تو 2003مؤشرا، مقارنًة بغيابها التام في عام  22و 16المؤشرات يتراوح ما بين 

دولة  163من بين  -دولة  49، لوحظ أن لدى 2011مؤشرا في قاعدة بيانات عام  55. ومع إدراج 2006
 31دولة بيانات اتجاه لما يتراوح بين  51مؤشرا، ولوحظ أن لدى  55و 41ات اتجاه لما يتراوح بين بيان -نامية 

(. إضافًة UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda, 2013مؤشرا." ) 40و
لعديد من البرامج الكبرى أو ترسيخ ا/ إلى ذلك، في أثناء عملية تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية، تم إنشاء و

الديمغرافية  والمسوحالعنقودية المتعددة المؤشرات، والمسوح لجمع البيانات )بما فيها تعدادات السكان، 
 والصحية(؛ وهو ما أدى إلى إعداد جيد آلليات التنسيق والتوفيق لهذه البرامج.

تلك  مواطن ضعف إال أنإلنمائية لأللفية، ركيزة بالغة القوة لألهداف ا يعدحول الفقر توفير بيانات أفضل  إن
ووجود فجوات فيها )خاصًة الفجوات الزمنية والتوفيق(،  ، ة البياناتفي تدني مستوى جود تتلخ ص األهداف

ضعف وغياب البيانات المصن فة، ومشكالت التنسيق فيما بين المؤسسات المسؤولة عن توفير البيانات، و 
 (.UN TST, 2013; SDSN et.al, 2015;SDSN, 2015)  آليات المساءلة

 
 مشكالت البيانات في أهداف التنمية المستدامة

هدفا متصال بها  17أن تشتمل أهداف التنمية المستدامة على  2015أيلول / كما سبق ذكره، تقرر في سبتمبر
نهائية للمؤشرات، غاية. وعلى الجانب اآلخر، ستقوم الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة بإقرار النسخة ال 169

. وبالفعل، أنشأت الشعبة اإلحصائية، في دورتها السادسة 2016آذار / وهو ما ال يرج ح إنجازه قبل مارس
واألربعين، فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت والمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لوضع إطار 
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، فسيسفر عنه استخدام أفضل للموارد، مما سيوسع الرقعة المالية الستيعاب سياسات تراعي ةوالمسئولي
 مصالح الفقراء.

 
. فمن شأن القدرات المؤسسية والبشرية داخل الدول األعضاء الرشيدة تنمية من ناحية أخرى، تتطلب الحوكمة

لمجال أمام وجود إدارات قوية، يكون تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للمؤسسات ذات الصلة أن يفسح ا
  أصحاب المصالح المختلفين. نلديها القدرة على التنسيق بي

 

 البيانات والرصد   4-2

 

إخضاعها تضع األهداف اإلنمائية لأللفية أهدافا وغايات ملموسة ومحدودة بفترة زمنية، حيث كان الهدف 
الجهود المبذولة لتحقيق األهداف اإلنمائية  رصد باستعمال المؤشرات اإلحصائية. ومن ناحية، أحدثتلل

لأللفية تحسينات هائلة في جمع البيانات ذات الصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية؛ ومن ناحية أخرى، ظهرت 
 فجوات في السجالت اإلحصائية.

يه، تم اتخاذ فقد ظهرت مشكالت البيانات في البدايات األولى من عملية تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية؛ وعل
"، وخطة عمل 21عدة إجراءات للتغلب عليها. ومن بين هذه اإلجراءات الجديرة بالذكر: شراكة "باريس 

طار العمل لإلسراع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. ، شكلت 2003في عام  7مراكش لإلحصاءات، وا 
تعاني من  التية بالبلدان النامية، " فريق عمل للبحث في طرق تحسين النظم اإلحصائي21مبادرة "باريس 

 ,SDSN et. Alنقص التمويل، وتعتمد على دعم الجهات المانحة، وتواجه ضعفا إداريا في نظم البيانات )

، قدمت خطة عمل مراكش لإلحصاءات تصميم االستراتيجيات الوطنية لتطوير 2004في عام و  .(2015
ل لإلسراع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية "نهجا يعمل اإلحصاءات في البلدان النامية. وقدم إطار العم

ضعها في أولويات، ويساعد في وضع حلول برجماتية و التقدم و  التي تعرقلبانتظام على تحديد الصعوبات 
 (UNDP, 2013وقائمة على أطراف متعددة لحلها."  )

لى جانب هذه الجهود المتضافرة على المستويين الدولي والوطني، ق المؤسسات  امت الشراكات بين وا 
، ودولها األعضاء، بدور شديد الفعالية في تنفيذ إطار عمل األهداف اإلنمائية لأللفية. إذ ساعدت اإلقليمية

هذه المؤسسات اإلقليمية البلدان المعنية في تكييف األهداف والغايات والمؤشرات العالمية، بما يتناسب مع 

                                                 
لدعوى إلى تطوير اإلحصاءات، وتنسيق ما تقدمه البلدان المتقدمة من مساعدات إلى البلدان النامية ل 1999" في عام 21أ نشئت مبادرة "باريس   7

 لتعزيز قدراتها اإلحصائية على رصد األهداف اإلنمائية الدولية. 
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 الطريق نحو المستقبل

 
من بين بعض مظاهر ضعف مستوى الحوكمة عدم كفاءة وعدم فعالية المؤسسات العامة، وغياب الشفافية 

المساءلة عند الخضوع إلى عدم و الحصول على معلومات، والتعسفية والبيروقراطية في الممارسات،  وصعوبة
ذوي الصلة من عملية صنع القرارات، وقلة االستجابة من ِقبل  واستبعاد أصحاب المصالح ممارسة السلطات،

ي الدول األعضاء ف عنبعض هذه المظاهر ليست ببعيدة اإلدارة العامة، وعدم المساواة أمام القانون. و 
لمواجهة تحديات اقتصادية  منظمة التعاون اإلسالمي؛ فإن ضعف مستوى الحوكمة بها يجعلها عرضة

واجتماعية أيضا. وتسلط العديد من الوثائق الهامة، مثل ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، ورؤية البنك 
إلى وجود حوكمة رشيدة في الدول األعضاء  ، واستراتيجية الكومسيك، الحاجة2020اإلسالمي للتنمية لعام 

في منظمة التعاون اإلسالمي. ويشير كل من ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي ورؤية البنك اإلسالمي للتنمية 
ضعف مستوى الحوكمة هو من التحديات األساسية التي تواجهها الدول األعضاء، ولذا،  إلى أن 2020لعام 

لتطبيق الحوكمة الرشيدة. أما بالنسبة الستراتيجية  ل األعضاء وتشجيعهاالدو فقد ورد بهما ضرورة دعم 
الكومسيك، والتي تمثل الحوكمة أحد مبادئها األساسية الثالثة، فتتناول، على نطاق متسع، الوضع الخاص 

، إذ تشير بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،بضعف مستوى الحوكمة، وكذلك تداعياته
لى موضوعات مثل عدم كفاءة وعدم فعالية المؤسسات العامة، وغياب الشفافية، والتعسفية والبيروقراطية في إ

ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهد، الممارسات، وقلة االستجابة من ِقبل اإلدارة العامة. في هذا السياق، 
كمة في الدول األعضاء في منظمة إلى جانب الجهود المستمرة التي ت بذل، من أجل تحسين مستوى الحو 
 التعاون اإلسالمي، وذلك بغية االرتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة.

 
ومن أجل تحقيق مستويات أعلى من الرخاء، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الدول األعضاء 

وكمة سيكون له أثره على األداء . فإن تحسين مستوى الحتحسين مستوى الحوكمة بها في كافة المجاالت
االقتصادي واالجتماعي داخل البلدان األعضاء بطرق شتى. إن كفاءة وفعالية المؤسسات العامة المسئولة 

ضروري للدفع قدما برأس المال البشري، والذي يع د جوهر أهداف التنمية  عن تقديم الخدمات العامة األساسية
ة الوصول إلى معلومات، والتوقعية تعزز بيئة األعمال وت حسن مناخ المستدامة. كما أن الشفافية، وسهول

ن مشاركة أصحاب المصالح ذوي الصلة في عملية صنع القرارات ستؤدي إلى الوصول إلى  االستثمار. بل وا 
ها ستفسح المجال أمام وضع سياسات جيدة. أما وجود مؤسسات تتسم بالكفء والشفافية إذ إننتائج أفضل، 
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ء ذات الدخل المنخفض وباقي بلدان العالم ذات العالم. وتزداد الفجوة بشكل كبير بين قيم البلدان األعضا
. وعلى اإلرهاب/ الدخل المنخفض بالنسبة لمؤشري الصوت والمساءلة، واالستقرار السياسي وغياب العنف

ان األعضاء ذات الدخل الرغم من أن أداء البلدان األعضاء ذات الدخل المرتفع أقوى بكثير من أداء البلد
مستوى أداء بلدان العالم ذات الدخل ى إلى ها ال يرقالعالمية، فإن أداؤ  ؤشرات الحوكمةم المنخفض في

 المرتفع. وتبلغ الفجوة بين البلدان األعضاء ذات الدخل المرتفع وبلدان العالم ذات الدخل المرتفع أقصاها
ظ أن اإلرهاب. كما أن من المالح/ الصوت والمساءلة، واالستقرار السياسي وغياب العنف بالنسبة لمؤشري

الفارق األكبر بين الدول األعضاء ذات الدخل المنخفض والدول األعضاء ذات الدخل المرتفع يتمثل في 
 المؤشر الخاص بفعالية الحكومة، يتبعه مؤشر سيادة القانون.

 
الخاص  قياس مستوى الحوكمة داخل البلدان، مؤشر البيئة المواتية ومن المساعي األخرى الرامية إلى

. يحلل المؤشر البيئة الخاصة بالحوكمة داخل البلدان باعتبارها عالمي من أجل مشاركة المواطنينلتحالف البا
أحد األبعاد الثالثة؛ وفي الوقت نفسه، يقيس وضع المجتمع المدني بها. ووفقا للتقرير الذي صدر عن مركز 

يعكس البعد الخاص  إلسالمي،أنقرة، والذي يقيم المجتمع المدني داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون ا
ببيئة الحوكمة تباينا كبيرا بين الدول األعضاء. ففي الوقت الذي تتيح فيه بعض الدول األعضاء في منظمة 

تعاني بعض الدول األعضاء  يكون المجتمع المدني فيها مَمك نا،حيث التعاون اإلسالمي بيئة جيدة للحوكمة، 
د الخاص بالحوكمة، "وهذا يشير إلى وجود مشكالت كبيرة تتعلق األخرى من درجات منخفضة للغاية للبع

 Abdulai and Siwarعبد الحي وسيوارويستنتج . (SESRIC, 2014:52)بجودة مستوى الحوكمة" 

عد حول الحوكمة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أن العديد ، في تقرير آخر أ  (2011)
ع االختيار عليها حققت درجات أقل من المتوسط عند قياس مستوى الحوكمة من البلدان األعضاء التي وق

الحوكمة الرشيدة تعزز القدرة على  أدلة على أنيوفر ؛ كما )تم قياسها من حيث مستوى الفساد( بها الرشيدة
 كسب العيش.

 
في منظمة  ، وعلى الرغم من تباين مستويات الحوكمة داخل الدول األعضاءبناء على هذه االستنتاجات

بالمستويات العالمية، مؤشرات الحوكمة بها تميل إلى أن تكون منخفضة بالمقارنة  التعاون اإلسالمي، فإن
. يختلف مستوى الحوكمة مع ذات الدخل المرتفع األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حتى بالنسبة للبلدان

د من العوامل الثقافية االجتماعية واالقتصادية. ، بل إنها تطورت كي تستجيب لعداختالف السياقات والثقافات
 .(UNDP, 2014)غير مجدية  لذا، ثمة إدراك متزايد أن نماذج الـ "مقاس واحد يناسب الجميع" للحوكمةو 
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الحوكمة في العالم، الذي يصدر سنويا، حيث تنقسم المؤشرات إلى ستة أبعاد واسعة النطاق )أال وهي 
 والجودة التنظيمية،، اإلرهاب، وفعالية الحكومة/ االستقرار السياسي وغياب العنفو الصوت والمساءلة، 
-1996على مدى الفترة من بلدا  215على  ت المؤشراتنطبقالفساد(، والسيطرة على وسيادة القانون، وا

20136. 
 

 : مؤشرات الحوكمة العالمية1الشكل 

 
: االستقرار 5-: السيطرة على الفساد؛ المؤشر4-: سيادة القانون؛ المؤشر3-: الجودة التنظيمية؛ المؤشر2-: فعالية الحكومة؛ المؤشر1-المؤشر

 : الصوت والمساءلة 6-اإلرهاب؛ المؤشر/ اب العنفالسياسي وغي
 The World Bank, 2015bالمصدر: 

 
أداء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضعيفا بالنسبة لكافة مؤشرات الحوكمة  ي عتبربشكل عام، 

(. 1مية )الشكل أقل من متوسط القيم العال األعضاء الدول القيم المتوسطة التي تحققها إذ إن، العالمية
وتوضح البيانات أن أداء البلدان ذات الدخل المنخفض، على وجه الخصوص، ليس قويا بالنسبة لكافة 

، فإن القيم المتوسطة الخاصة بها أقل من القيم المتوسطة للبلدان األخرى ذات الدخل المنخفض في المؤشرات
                                                 

6
تعبير، والتجمع، يترجم الصوت والمساءلة مدى قدرة المواطنين داخل بلد ما على المشاركة في اختيار حكومتهم، وكذا قدر الحرية المتاحة لهم في ال  

ما فيه واإلعالم. أما االستقرار السياسي وغياب العنف/ اإلرهاب، فيقيس احتمالية وجود عدم استقرار سياسي و/ أو حدوث عنف له دوافع سياسية، ب
لية عن الضغوط السياسية، ومدى األعمال اإلرهابية. وبالنسبة لفعالية الحكومة، فتعكس جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمة المدنية، ودرجة االستقال

مة على وضع جودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحكومة نحو االلتزام بهذه السياسات. وفيما يتعلق بالجودة التنظيمية، فهي تبين قدرة الحكو 
قة التي يتمتع بها الوكالء في القواعد المرساة وتنفيذ سياسات وقواعد جيدة تسمح بتطور القطاع الخاص وتشجعه. أما سيادة القانون، فتترجم قدر الث

ة وأعمال عنف. داخل المجتمع، ومدى التزامهم بها، وباألخص جودة إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، وكذا احتمالية وقوع أعمال إجرامي
جل تحقيق مكاسب شخصية، سواء كان ذلك في صورة فساد بسيط أو وتشير السيطرة على الفساد إلى القدر الذي يتم به ممارسة السلطة العامة من أ

؛ وكلما زادت القيمة على 2.5إلى + 2.5-مستفحل، وكذا مدى "هيمنة" النخبة أو المصالح الشخصية على الدولة. وتتراوح قيمة هذه المؤشرات الستة من 
 المؤشر اشتدت قوة الوضع.
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 الحوكمة في أهداف التنمية المستدامة
 

، السيما فيما يتعلق 2015خطة التنمية لما بعد عام ر، تلعب الحوكمة دورا حيويا في كِ ذ   كما سبق وأن
بإطار أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تجد أهداف التنمية المستدامة حلوال لبعض التحديات مثل 

، وتصدع النظام االجتماعي، عدم كفاية الشفافية، وضعف المؤسسات الديمقراطية، وهشاشة سيادة القانون
 .ة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خالل توفير فهم أفضل لمسألة الحوكمةوتحطم الثقة العام

ن التغلب على ضعف مستوى الحوكمة من خالل تحقيق الهدف  ف التنمية المستدامة، أال وهو من أهدا 16وا 
تاحة إمكانية لتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ي هّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، "ا) وا 

وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 
النهج الجديد، ، يوفر نهج شمولي ضروري إلدماج ثالثة من أبعاد التنمية المستدامة. وهذا 5("المستويات

لعامة والخاصة، والمجتمع المدني، يشمل العالقات بين المؤسسات ا طرق جديدة للتفكير، علىينطوي والذي 
لصنع القرار. وعلى الحكومية  في األدوار التي تضطلع بها الجهات ،واألوساط األكاديمية، ووسائل اإلعالم

الرغم من أن مسئولية توافر الحوكمة الرشيدة تقع في األساس على عاتق الدولة، فثمة حاجة إلى العمل على 
ات الهيكلية واإلجرائية التي تقف عقبة أمام استدامة الحوكمة الرشيدة. نحو مشترك من أجل التصدي للتحدي

تتطلب أهداف التنمية المستدامة وجود حوكمة رشيدة على كافة المستويات )األطراف في هذا الصدد، 
هذا إلى جانب أن اتساق وسائل تنفيذ أهداف التنمية . الدولية، واإلقليمية، والوطنية( من أجل صنع القرارات

يتطلب وجود مستوى جيد من الحوكمة الرشيدة. ولذا، فإن  مع أهداف التنمية المستدامة المواضيعية مةالمستدا
هذه المتطلبات تشير إلى االتساق المعقد للسياسات مع كل من األطر، واألعراف، واألطراف، والسياسات 

 المؤسسية القائمة والجديدة.
 

 تعاون اإلسالميالوضع داخل الدول األعضاء في منظمة ال
 

الدول األعضاء فيما يتعلق بمسألة الحوكمة، البد من الرجوع إلى المؤشرات لدى من أجل فهم أوجه القصور 
. ومن أشهر هذه المؤشرات وأكثرها المتعددة المستخدمة على الصعيد الدولي والتي يرد فيما يلي تحليل لها

م اإلعالن عن مؤشرات الحوكمة العالمية في التقرير بشأن ويتللبنك الدولي.  مؤشرات الحوكمة العالميةشيوعا 

                                                 
5
يادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص تعزيز س: 3-16السيما وأن الفقرات التالية تبرز االحتياج إلى الحوكمة الرشيدة: "  

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة : 6-16"، و"الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما: 5-16"، و"وصول الجميع إلى العدالة
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع  ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب: 7-16"، و"للمساءلة على جميع المستويات

 ".توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية: 8-16"، و"المستويات
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لكرم والعطاء، فيمكن إلى املحوظة إذا تضافرت الجهود. من الناحية األخرى، كوننا ننتمي إلى دين يدعو 
المحتملة هذه الموارد  إدراك التنمية. وال يمكنللتضامن أن يكون من الموارد الهامة األخرى لتمويل عملية 

سوى بالتنسيق الفاعل بين أصحاب المصالح المتنوعين. ويمكن للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي، بل ويجب عليها، أن تضطلع بهذا الدور في مجاالت تخصصها. 

 

 الحوكمة  4-1
 

. إذًا، فإنها تتعلق "بالطريقة التي يتم ها السلطة في البالدتتكون الحوكمة من األعراف التي تماَرس على أساس
بها اختيار الحكومات، ومراقبتها، واستبدالها؛ وبقدرة الحكومة على صياغة سياسات جيدة بشكل فاعل، 

 The)التفاعل االقتصادي واالجتماعي بينهم"  وتنفيذها، وباحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم

World Bank, 2015b) ،يمكن شرح الحوكمة الرشيدة من خالل النفاذ، والمساءلة، . في هذا الصدد
يمكن للحوكمة والقدرات المؤسسية لألمم على التنفيذ أن تسهم في اإلسراع بوتيرة التقدم  والتوقعية، والشفافية.

ة االقتصادية واالجتماعية نحو تحقيق السياسات التنموية للبلدان. وهكذا، تعزز الحوكمة من النتائج التنموي
جه جوهري للتخلف، وعال ضعف الحوكمة على أنه "سبب جوهري ىمن الناحية األخرى، ي نظر إل .4نةالمحس  

فقد أضافت منظمات المعونة المعنية بالتنمية الدولية، في  ،الساحة التنموية"، ولذا إلطالق عنان التقدم في
 Carothers and de)عنصرا جديدا لملف أولوياتها  "منتصف التسعينيات، "تحسين مستوى الحوكمة

Gramont, 2011). 
 

ن كانت الحوكمة الرشيدة حتى   التقرير هو ما أوردهو  أساسيا لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، مالعاوا 
األهداف  فإن، 2015حول خطة التنمية لما بعد عام  فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوىالصادر عن 

اإلعالن الصادر عن مؤتمر من  10تنص الفقرة الكافي. في الوقت نفسه، ت ِعرها االهتمام لم  نمائية لأللفيةاإل
 ومسؤولة وشفافة فعالة مؤسسات إقامة إلى بحاجة"ننا على أ بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه" 20ريو + 

تدامة. وبناء عليه، يقترح فريق العمل " من أجل تحقيق أهداف التنمية المساألصعدة جميع على وديمقراطية
إطار األهداف اإلنمائية لأللفية،  المفتوح العضوية أن يكون إطار أهداف التنمية المستدامة أكثر اتساعا من

 بحيث يأخذ مسألة الحوكمة في االعتبار.
 

                                                 
4
أن البلدان التي تتمتع بمستوى جيد من الحوكمة يكون مؤشر التنمية البشرية بها أفضل. ويجد عبد  Naiya (2013)على سبيل المثال، تستنتج نايا   

 عالقة سلبية بين الفقر والحوكمة الرشيدة. Abdulai and Siwar (2011)الحي سيوار 
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 التعاون والشراكة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 
، فإن تحقيق بها نظرا إلى التباين الهائل بين الدول األعضاءو بالنسبة لمجتمع منظمة التعاون اإلسالمي، 

دولة  21 إذ إنا بالنسبة لمنظمة التعاون اإلسالمي بَأسرها، تحديا كبير  أهداف التنمية المستدامة سوف يمثل
ثمة حاجة إلى تعبئة القطاعين من أقل البلدان نموا. وبناء عليه، من الدول األعضاء بها مصنفون على أنهم 

العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات اإلقليمية والدولية في المنظمة من أجل تحقيق تقدم 
  القادمة.عشر مسة نمية المستدامة خالل األعوام الخفي مجال الت ملحوظ

 
أهداف التنمية  سوف تنشأ داخلها آليات منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون والشراكة بشأنإن األطر التي 

. يمكن أهمية كبرى. وفي هذا اإلطار، يمكن استخدام العديد من اآلليات والطرائق تتعلق عليهاالمستدامة 
ول األعضاء التي لديها قدر من الخبرة في المجاالت ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة أن تقدم برامج للد

تيسير هذه البرامج وتقديمها للتدريب وبناء القدرات للدول األعضاء التي تنقصها مثل هذه الخبرة. ويمكن 
وضع آليات  اإلسالمي. كما يمكن بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون

المنظمات غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والدول األعضاء في / تعاون ثالثية تشمل الدول
المحتاجة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  مي والمؤسسات التابعة لها، والبلدانمنظمة التعاون اإلسال

 الخبرات والممارسات.سيسفر عنه تجميع مجموعة فريدة من مما 
 

باإلضافة إلى ما سبق، ثمة ضرورة للحصول على معونة رسمية من الدول األعضاء المانحة لتقديمها إلى 
، بيد أنها لن تكفي لتمويل االحتياجات التنموية التعاون والشراكة أشكالمن  ة على أنها شكلالدول المتلقي

لتقليل االعتماد على المعونات  انضروري ،عه بشكل أكثر عدالتوزيكذا و  ،النموتحقيق و  لهذه الدول المتلقية.
من خالل  ، حيث يمكن تحقيق هذه اإلمكانياتيكون للتجارة إمكانيات هائلة الخارجية. في هذا المضمار،

وضع نظام تجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يتيح للبلدان ذات الدخل المنخفض 
ي مبادرات قائمة في هذا الصدد على الفور. باإلضافة إلى ذلك، وينبغي إنفاذ أ سواق.أكبر داخل األفرصا 

. تتوافر فرص ظلت التدفقات الخاصة أيضا غير مستغلة بشكل كبير في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي
من واسعة لالستثمار داخل الدول األعضاء النامية ذات الدخل المنخفض، ويمكن زيادة نصيبها في كل 

االستثمارات األجنبية المباشرة العالمية واالستثمارات األجنبية المباشرة داخل منظمة التعاون اإلسالمي زيادة 
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  ،شراكات المقتَرح، إلى إقامة  17تحت الهدف يدعو التقرير الصادر عن فريق العمل المفتوح العضوية

وارد لوجيا، والمتقوم على حشد وتبادل المعارف، والخبرات، والتكنو  فيما بين أصحاب المصالح المتعددين
 دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة البلدان، السيما الدول النامية.المالية من أجل 

 

 وأن تعمل بروح تعزيز التضامن الشراكة العالمية السبل الالزمة لتنفيذ الخطة من المقرر أن تحشد ،
 .على وجه الخصوص البلدان األكثر فقرا واألشد ضعفا احتياجات العالمي ودعم

 

  معا في شراكة تعاونية جنبا إلى جنب إلقامة شراكة عالمية فاعلة من  التي تدخلستعمل كافة البلدان
   شأنها أن تشمل كافة البلدان وأصحاب المصالح، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 

 مستدامة على تلتزم البلدان األعضاء على مواصلة اتساق السياسات وعلى إيجاد بيئة مواتية للتنمية ال
 كافة المستويات ومع كافة األطراف.

 
  إيجاد من شأن متابعة مسار أهداف التنمية المستدامة واستعراضها أن يجذب الشراكات، ويدعم مسألة

الحلول وأفضل الممارسات الالزمة، ويشجع على تنسيق نظام التنمية الدولي. ولذا، فستكون عمليات 
 زاء أهداف التنمية المستدامة.المتابعة والرصد جزءا هاما من أج

 
التعاون والشراكة الدوليين بقدر  توسيع نطاقاالعتبار، ثمة حاجة إلى  بعينمع أخذ الموضوعات سالفة الذكر 

مرحلة ل، ووضع البرامج والمشروعات من خالل تحسين قدرة البلدان على التشارك، وتعبئة الموارد ، وذلككاف
دما بأداء البلدان على هذا النحو، سيكون تبادل المعارف من األولويات . وبغية الدفع ق2015ما بعد عام 

 يسير العمل الداخلبالنسبة لكل من  القصوى في الشراكات، وكذا بينها. كما ي عد تبادل المعارف أيضا أساسيا
 وتأثيرها. للشراكات، وأنشطتها

 
كات بوصفها آليات ا، تظهر الشر قاليمياألمنطقة جغرافية متعددة الدول(، وكذا وعلى المستوى اإلقليمي )

 إعالء شأناعتماد أهداف التنمية المستدامة سوف يسفر عن مهمة للتغيير. وثمة افتراض سائد أن 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها. وتتسم كل منظمة في   لها أهمية مركزيةالمؤسسات اإلقليمية كآلية 

 من حيث عملية التنفيذ. الدول األعضاء بها وأولويات اجاتإذ تختلف احتي ،إقليمية بسمات خاصة
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التي ال يوجد خالف على أن التنفيذ الكامل لها ي عد حيويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  عمل أديس أبابا
  وغاياتها.

 
بيئة، ومواجهة فريدة من أجل القضاء على الفقر، وحماية الفرصة  2015خطة التنمية لما بعد عام وتوفر 

األهداف ويدفع إطار التنمية الجديد نحو االنتقال من خطة  ضمان الرخاء والرفاه للبشر.تغير المناخ، و 
خطة تنمية مستدامة أكثر شمولية  البلدان الفقيرة، إلى التي تواجه التي تركز على التحديات ،اإلنمائية لأللفية

ت عنى بجميع البلدان دون النظر إلى مستواها اإلنمائي. إلى جانب هذا، من شأن خطة التنمية الجديدة التي 
تتمركز حول أهداف التنمية المستدامة أن تؤثر في جميع الفاعلين في مجال التنمية، بدءا من المستوى 

على المستويين الدولي  ،ن في مجال التنميةكما سيكون على الفاعلي  إلى المستوى العالمي.المحلي ووصوال
 بدور كبير في ترجمة األهداف والغايات إلى أفعال.القيام  ،واإلقليمي

 

التي تستلزم الشراكة والتعاون لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة األساسية عوامل النجاح . 4

 في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 
ظرا إلى وجود تحديات مثل الفقر، وانعدام األمن الغذائي، وتغير المناخ، وعدم االستقرار المالي، وتدهور ن

ففي سياق البيئة، فإن األمر بات حتمي لوجود تعاون دولي وشراكة عالمية من أجل تحقيق التنمية. وعليه، 
مية التعاون والشراكة ومكانتهما البارزة تم التأكيد على أه ،2015وضع إطار للتنمية المستدامة لما بعد عام 

 كونمن المتوقع أن يأثناء النقاشات األولية حول أهداف التنمية المستدامة. وبما يتماشى مع هذه المشاورات، 
منبر إلقامة الشراكات من خالل مشاركة الفرق الكبرى وأصحاب  بمثابة المنتدى السياسي الرفيع المستوى

وقد شهدت الوثيقة الختامية الصادرة عن فريق العمل المفتوح العضوية،  رين.المصالح ذوي الصلة اآلخ
والتقرير التوليفي الصادر عن األمين العام، وأخيرا المسودة األولى التي خلصت إليها المفاوضات الحكومية 

 من التعاون والشراكات، وذلك على النحو التالي: الدولية أشكاال
 
 المستدامة على شراكة عالمية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يشارك فيها  سيعتمد تنفيذ أهداف التنمية

 بشكل فاعل الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ونظام األمم المتحدة.
 

  فإن الهدف به الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ي توقع أن تقومنظرا إلى أهمية الدور التي ،
 مسألة التعاون والشراكة الدوليين، وكذا سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. المقتَرح يتناول 17
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الصادر  تقريرال في غاياتمن ال غاية كل الالزمة لتنفيذ المحددة الوسائل تحديد تم الهدف، هذا وبعيدا عن
 العضوية. عن فريق العمل المفتوح

 
العضوية  يق العمل المفتوحمقترح فر يكون أن  2014أيلول / قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر

. 2015خطة التنمية لما بعد عام دمج أهداف التنمية المستدامة في يتم  هاأساس الركيزة األساسية التي على
ما بعد عام ل التنمية من أجل وضع الصيغة النهائية إلطار دولية ، بدأت مفاوضات حكومية2015وفي عام 
ووصلت  .2015أيلول / نائي لألمم المتحدة في سبتمبرالقمة االستثمؤتمر ، بغية اعتماده في 2015

حيث خلصت إلى إصدار الصيغة النهائية  ،أب/ شهر أغسطس في تهانهايإلى  الحكومية الدولية المفاوضات
للتنمية  2030"تحويل عالمنا: جدول أعمال إطار التنمية عنوان من أجل اعتماده. ويحمل  إلطار التنمية

عالن، وأهداف التنمية المستدامة، والغايات )مع إدخال تعديالت طفيفة  ، ويحتوي علىالمستدامة" ديباجة، وا 
على المقترح المقدم من فريق العمل المفتوح العضوية(، وسبل التنفيذ، والشراكة العالمية، والمتابعة، 

 واالستعراض.
 
، 2015حزيران / يوليو 16-13الثالث لتمويل التنمية، الذي انعقد في أديس أبابا في  يد المؤتمر الدولوي ع

 خطة. وقد اعتمد المؤتمر في جلسته العامة الختامية 2015جزءا ال يتجزأ من خطة التنمية لما بعد عام 
ما بعد عام لحتوي على ثالثة أجزاء رئيسية، وهي: إطار عالمي لتمويل التنمية تي الت عمل أديس أبابا

ي الذي يتناول مجاالت العمل، وبالنسبة للجزء الثانابعة. ، ومجاالت العمل، والبيانات والرصد والمت2015
المؤسسات التجارية والمالية الخاصة المحلية ، و الوطنية يشمل سبعة أجزاء فرعية، وهي: الموارد العامةف

والديون والقدرة على تحمل والتعاون اإلنمائي الدولي، والتجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية، والدولية، 
 والعلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات.، ومعالجة المسائل العامة، الديون

 
، تم الربط بشكل وثيق بين أهداف التنمية المستدامة 2015وفي الصيغة النهائية لعملية التنمية لما بعد عام 

ل هدف من ، وكذا تحت ك17دة تحت الهدف وتذكر الوثيقة أن غايات التنفيذ الوار  .خطة عمل أديس أباباو 
ويمكن  أهداف التنمية المستدامة، ت عد جوهرية لتحقيق الخطة وال تقل أهمية عن باقي األهداف والغايات.

تحقيق الخطة، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، في إطار تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية 
جاء في الوثيقة الختامية الصادرة عن كما  ، وذلك، ودعمها بالسياسات واإلجراءات الملموسةالمستدامة

. وترحب الصيغة النهائية إلطار التنمية باعتماد الجمعية العامة لخطة المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية
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ء على والبرامج سالفة الذكر، تسلط منظمة التعاون اإلسالمي الضو  وتحت الوثائق المعنية باالستراتيجيات
تم إبرازها  موضوعات مثل الشراكات والتعاون، والحوكمة، وبناء القدرات، واتساق السياسات، والتي أيضا

 تحت سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 

 وأهداف التنمية المستدامة 2015خطة التنمية لما بعد عام . 3
 

 من األمين ،2010 لأللفية، الذي انعقد في عام اإلنمائية الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة بشأن األهداف طلبت
 الختامية وطرحت الوثيقة. 2015 لما بعد عام العالمية للتنمية وضع خطة على العمل المتحدة لألمم العام

أهداف التنمية  من مجموعة تهدف إلى تطوير شاملة ا لعمليةتصور  المستدامة للتنمية 20لمؤتمر ريو +
أهداف التنمية  أن على الضوء إال أنه سلط بعينها، أهدافا يحدد لم 20مر ريو +مؤتأن  حين وفي. المستدامة

 هذه األهداف تعالج أن وينبغي. ومن السهل توصيلها وملهمة، محدودة العدد، المستدامة ينبغي أن تكون
 بعد لما تنميةلل المتحدة األمم خطة معالجة متوازنة، وأن تكون متماشية مع المستدامة للتنمية الثالثة األبعاد
 اف التنمية المستدامة إلى فريق عمل مفتوحبأهد وقد تم إسناد مهمة إعداد مقترح. ، ومدمجة بها2015 عام

 العامة لألمم المتحدة. للجمعية تابعو  عضوا 30 مكون من العضوية،
 

من  األولى حلةبمثابة المر  العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة فريق العمل المفتوح تشكيل وقد كان
 عشرين من المناقشات أكثر وغطى خالل جلسة، وقد عقد الفريق ثالث عشرة. الخطة الجديدة مراحل وضع

فريق العمل المفتوح ل الثالثة عشرة الدورة نهاية وفي. الموضوعات من باإلضافة إلى العديد مواضيعيا، مجاال
فريق  جمع تقريرو  غاية متصلة. 169و محددا هدفا سبعة عشر تحتوي على وثيقة الفريق اعتمد العضوية،

 العالمية الغايات بين والمكثفة، الشاملة التشاورية المداوالت من عاما يعكس العضوية، الذي العمل المفتوح
 لأللفية اإلنمائية باألهداف االلتزام تعزيز إلى وباإلضافة. تحويليةطموحة و  يةتنم خطة وضعكما  الملهمة،

 المساواة، تتعلق بعدم بوضع أهداف جديدة آفاق إلى فتح أهداف التنمية المستدامة سعت ،التي لم تتحقق بعد
 المناخ، وتغير والطاقة، والتصنيع، البشرية، والمستوطنات والمدن ،عمل الكريموال االقتصادي، والنمو

أجزاء  جميع يف البيئي البعد ويظهر. والمؤسسات والعدالة، والسالم، المستدامين، واإلنتاج واالستهالك
الرامية إلى  العالمية والشراكة للتنفيذ بوصفها وسيلة تم إدراج بعض العناوين ،17 الهدف الخطة، ففي إطار

 اتساق مثل النظامية والقضايا والتجارة، القدرات، وبناء والتكنولوجيا، التمويل،: المستدامة، وهي التنمية تحقيق
 والمساءلة. والرصد، والبيانات، لح،االمص عدد من أصحاب نبي والشراكات المؤسسات، ترابطو  السياسات
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، وشبكات التدريب التابعة لمنظمة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ةعبر الوطني االبتكارمشروعات و 
لبناء القدرات  ابرامجليم والتدريب المهني يقدم مركز أنقرة برنامج الخاص بالتعالالتعاون اإلسالمي. وفي إطار 

في قطاعات متخصصة، تشمل مجاالت مثل اإلحصاءات، والزراعة، والمياه، والصحة، والتخفيف من حدة 
  .الفقر
 

بوصفه صندوقا خاصا  2008تم إطالقه في عام أما فيما يتعلق بصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، فقد 
في  اإلسالمي للتنمية. وأ نشئ الصندوق على هيئة وقف، وأ سند إليه مهمة التخفيف من حدة الفقر داخل البنك

 ،الدول األعضاء، وذلك من خالل تشجيع النمو المراعي لمصالح الفقراء، والتأكيد على أهمية التنمية البشرية
لي من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية السيما فيما يتعلق بتحسين الرعاية الصحية والتعليم، وتقديم الدعم الما

أيار / وحتى مايو للفقراء، وجميعها عوامل منصوص عليها في مجموعة أهداف التنمية المستدامة المقترحة.
مشروعا قد حصل على دعم من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية. ركزت المشروعات  68، كان 2015

تعليم، والصحة، وغيرها( التي لها تأثير مباشر على عملية على القطاعات )الزراعة والتنمية الريفية، وال
، التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية. ومن البرامج الهامة األخرى، البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا

من أجل التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو االقتصادي داخل الدول اإلفريقية  2008والذي أ طلق في عام 
استهدف البرنامج القطاعات ذات األثر العظيم، مثل قطاعات النقل، في منظمة التعاون اإلسالمي.  األعضاء

القطاعات األساسية المدعمة للنمو والزراعة، والتنمية البشرية، إذ تم تعريف هذه القطاعات على أنها 
 480حصلت حوالي  االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر. وتحت إطار البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا،

 .(IDB, 2015)عمليات تمويل المشروعات، والتجارة، والوقف  عملية على دعم، منها
 

في دورتها الثانية والعشرين المنعقدة  ،، أعدت الكومسيكمبادرة منظمة التعاون اإلسالمي للقطنوفي إطار 
مدتها. ومن بين األهداف ، واعتخطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي الخمسية بشأن القطن ،2006في عام 
داخل الدول األعضاء، واإلسهام في تحسين  نلخطة العمل، إضافة القيمة لعملية إنتاج القط األساسية

الظروف المعيشية للسكان الذين يعيشون في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي المنتجة للقطن، السيما بوركينا 
تسعى خطة العمل إلى ومن أجل تحقيق هذه األهداف،  ال.فاسو، وتشاد، وجامبيا، ومالي، والنيجر، والسنغ

الجمع بين ثالثة أطراف، أال وهم منتجي القطن، والدول التي لديها خبرة في إنتاج المنسوجات والمالبس، 
 والمؤسسات المالية.
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. وتضع االستراتيجية تصورا لست مجاالت من مجاالت التعاون، أال وهي: التجارة، والنقل حلول لها"
لتخفيف والزراعة، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون المالي. وتحت الجزء الخاص با واالتصاالت، والسياحة،

ومن بين . من حدة الفقر، يأتي القضاء على الفقر المدقع والجوع هدفا استراتيجيا الستراتيجية الكومسيك
المؤسسات  تأتي بعض التحديات الهيكلية التي تواجهها البلدان األعضاء في التخفيف من حدة الفقر

ية التحتية. وفي ضوء مبادئها األساسية المتخلفة، وغياب القدرة التنفيذية، وعدم مالءمة الموارد، وضعف البن
تعزيز القدرة على التنقل، وترسيخ التضامن، وتحسين الحوكمة، تهدف االستراتيجية إلى  الثالثة، أال وهي

. ومن هذا المنطلق، تحدد االستراتيجية فعالية المعونة، التصدي للتحديات سالفة الذكر في الدول األعضاء
واالستغالل الفاعل للموارد المالية، ورصد الفقر على أنها المجاالت ذات المردود  والقدرة اإلنتاجية للفقراء،

الفقر، منها برامج بناء القدرات،  حدة من التخفيف عندها، كما تسلط الضوء على أهمية مشروعات وبرامج
نشاء صناديق معنية بالقضاء علىوبرامج التدريب المهني، وتطبيقات التمويل متناهي الصغر الفقر  ، وا 

   واستخدامها بشكل فاعل، وذلك من أجل تحقيق هدفها االستراتيجي، وتعزيز التضامن بين الدول األعضاء.
 

 جهودالوباإلضافة إلى وثائق الرؤية المذكورة عاليه، ثمة أيضا بعض البرامج التي يتم تطبيقها. فمن بين 
عملية التنمية يأتي الجوانب العملية المختلفة ل معالجة منظمة التعاون اإلسالمي التي تبذلها نحول المستمرة

البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب و إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، 
طار منظمة التعاون اإلسالمي للتعاون في مجاالت و  ،المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا 

، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا، حماية االجتماعيةالعمل والعمالة وال
 .وخطة عمل القطن الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالمي

 
، فقد أطلقه لبرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميبالنسبة ل

 2008في عام  قتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )مركز أنقرة(مركز البحوث اإلحصائية واال
بغية تحسين مستوى وجودة التعليم والتدريب المهني داخل القطاعين العام والخاص في منظمة التعاون 

. ويركز البرنامج على زيادة فرص الحصول على تعليم مهني ورفع مستواه، كما يتيح الفرصة أمام اإلسالمي
الدول األعضاء لبناء شراكات في إطار منظمة التعاون اإلسالمي، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير 

البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول يقوم . إضافة إلى ذلك، مهارات المشاركين وكفاءاتهم
يتماشى مع  عبر وطني منظورعلى ثالثة أنواع من المشروعات تقدم  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
، التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي ةمشروعات التبادل عبر الوطنياألولويات الوطنية لكل بلد، أال وهي 
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غياب و  ،الخدمات األساسية، وقلة الشفافية مستوى ذلك، تعاني العديد من الدول األعضاء من ضعف
كما  محدودية الموارد، وضعف البنية األساسية.اءلة. ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى بعض العوامل مثل المس

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في سوء وضع الحوكمة داخل الدول  كل من يسهم أيضا ضعف
تؤكد على  2020عام األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وعليه، فإن رؤية البنك اإلسالمي للتنمية ل

أحد المحاور الهامة لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال أهمية جعل موضوع التخفيف من حدة الفقر 
، كما تشدد على ضرورة زيادة الموارد الموجهة نحو التخفيف من حدة الفقر. ومع هذا، ال التنمية البشرية

التخفيف من حدة الفقر فحسب، بل تمتد لتشمل  ة فيتتركز االهتمامات األساسية للبنك اإلسالمي للتنمي
قضايا ملحة أخرى تنعكس آثارها على الوضع اإلنساني في العالم اإلسالمي، منها على سبيل المثال تدهور 

تولي  2020، والتعليم، والحوكمة الرشيدة. في هذا الصدد، فإن رؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام الصحة
ضمن جملة التحديات األخرى التي وذلك وتعزيز الحوكمة الرشيدة،  ي التنمية البشريةلمسألت اخاص ااهتمام

 تهتم بها.
 

وضع البنك  وبغية رصد التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالتحديات األساسية التي تواجهها الدول األعضاء،
. ومن بين األهداف ذات 2020اإلسالمي للتنمية العديد من األهداف التي ي رجى تحقيقها تحت رؤية عام 

دوالر وفقا  1.25دوالر واحد ) نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من تخفيض( 1الصلة بالتنمية البشرية 
وتخفيض معدل الفقر في الدول األعضاء التي يزداد المعدل فيها عن  للتعريف الحالي( يوميا إلى الربع،

، وتخفيض معدل وفيات ل دون سن الخامسة إلى الربع( تخفيض معدل وفيات األطفا2% إلى النصف. 40
مياه  األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على  نسبةخفيض ت%؛ باإلضافة إلى 90سبة األمهات بن

( ضمان استكمال كافة األطفال لمرحلة التعليم 3إلى الث لث.  الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
 .(IDB, 2006) 2020بحلول عام  الثانوي

 
الدورة االستثنائية  تبين الدول األعضاء، من خالل تقليل الحواجز بينها، أطلقوالتواصل وبهدف زيادة الترابط 

، استراتيجية الكومسيك، التي جاءت لتضع رؤية 2012، المنعقد في عام القمة اإلسالميالرابعة لمؤتمر 
القدرة لى أساس من التضامن والتكافل، وتعزيز "بناء أمة إسالمية مزدهرة عحددت في التي تو  ،الكومسيك

"إتاحة منبر يمكن من خالله تقديم . وبناء عليه، تحددت مهمة الكومسيك في التنقل، والحوكمة الرشيدة"على 
يجاد لغة فهم مشترك، وتقريب السياسات في / المعرفة ونشرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وا 

يجاد  بغية ، وذلكمجاالت التعاون التصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجه األمة اإلسالمية، وا 
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لمنظمة  برنامج العمل العشري ، وهيدعم الجهود التي تبذلها الدول األعضاء بها نحو تحقيق تنمية مستدامة
 ، واستراتيجية الكومسيك.2020التعاون اإلسالمي، ورؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام 

 
 تهدور في  مؤتمر القمة اإلسالميوفيما يتعلق ببرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، فقد اعتمده 

ذ يتطرق2005التي انعقدت في عام  االستثنائية الثالثة اعدة واسعة من المجاالت، منها ق إلى البرنامج . وا 
في هذا الصدد. وتسلط  إلى تعزيز أواصر الشراكات الثقافي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي، فإنه يهدف

الوثيقة الضوء على موضوعات مثل تعزيز التعاون االقتصادي، وزيادة التجارة البينية فيما بين البلدان 
، مع تركيز خاص على الدول األعضاء فيلتخفيف من حدة الفقر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وا

 12ويتناول برنامج العمل العشري  ولوجيا.نعوامل العولمة، واالقتصاد، والتحرر، والبيئة، والعلوم والتك
ن بشكل مباشر بقضية التخفيف من حدة الفقر، أال وهما "دعم البنك يتعلقمموضوعا، منها موضوعين 

داخل البنك اإلسالمي للتنمية من أجل التصدي لمسألة الفقر  3" و"إنشاء صندوق خاصاإلسالمي للتنمية
التحفيف من حدتها". ومن المقرر أن تنتهي فترة التنفيذ المحددة لبرنامج العمل العشري الحالي بحلول نهاية و 

مي حتى عام برنامج عمل منظمة التعاون اإلسال البرنامج التالي: إنفاذ ، حيث سيبدأ بعدها2015عام 
. وتضع مسودة برنامج العمل تصورا لمجاالت مختلفة من المجاالت ذات األولوية، منها التخفيف من 2025

حدة الفقر، والتعليم، والصحة، والتي هي جميعا من المكونات الهامة التي تقوم عليها أهداف التنمية 
 المستدامة.

 
قها، منها التخفيف استراتيجية أساسية يرجى تحقي اد أهدافتحد "2020البنك اإلسالمي للتنمية لعام  إن "رؤية

، وتوسيع نطاق صناعة التمويل ، وتحقيق ازدهار الشعوبمن حدة الفقر، وتحسين الصحة، وتعميم التعليم
ورغم تحديد هذه األهداف األساسية، نجد أن التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي تتمثل في  اإلسالمي.

على نحو سليم، وضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، وتشجيع الحوكمة الرشيدة، تحقيق نمو بشري 
زكاء روح التشارك و  ،الوعيتعميق و مشتركة، الهوية بالوترسيخ السلم واالستقرار، وتعزيز الحس القوي  ا 

عادة  الوجداني بين أبناء  لعالم اإلسالمي.ل االعتباراألمة، وا 
 

ة بالتنمية البشرية تحسنا في األداء في الدول األعضاء، فإن الصورة قاتمة وفي حين شهدت المؤشرات الخاص
( في بعض الدول األعضاء. وعلى غرار من المؤشرات )مثل وفيات األطفال، ووفيات األمهات بالنسبة للعديد

                                                 
3
 أال وهو صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية.  
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بين  90و 1.5، إذ تتراوح ما بين آخرإلى بلد شخص، فإنها تختلف كثيرا من  100شبكة اإلنترنت بين كل 
. ومن المالحظ أن استخدام شبكة اإلنترنت قد زاد في كافة البلدان، وذلك كما هو الحال شخص 100كل 

 بالنسبة لالشتراكات في خدمة الهواتف الجوالة.
 

فعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول األعضاء في منظمة التعاون وبناء على ما سبق، 
رأبها. إضافة  تعاني من وجود صدوع تحتاجاألهداف اإلنمائية لأللفية، فإنها ال تزال اإلسالمي نحو تحقيق 

فيما يتعلق بمعظم المؤشرات الخاصة  أفضلنتائج إلى ذلك، يبدو أن البلدان ذات الدخل المرتفع قد حققت 
التحديات األساسية  وتتمثلمقارنة بالبلدان األعضاء ذات الدخل المنخفض. وذلك  باألهداف اإلنمائية لأللفية،

والشعور  التي تواجهها الدول األعضاء في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في غياب اإلرادة السياسية
بااللتزام نحو هذه األهداف، والمشكالت الخاصة بالقدرات المؤسسية، وقلة الموارد المالية المناسبة، والوضع 

يئة مواتية تجذب االستثمارات وتشجع على تطوير القطاع االقتصادي على الصعيد العالمي، وعدم وجود ب
، ومع أخذ التحديات التي تقف مع كل  . (Bello and Suleman, 2011)الخاص، وغياب النمو الشامل 

عقبة أمام األهداف اإلنمائية لأللفية والسياق األكثر طموحا ألهداف التنمية المستدامة في االعتبار، فإن تنفيذ 
خطة  عرضا مستفيضاالجزء التالي يقدم  حظى بأهمية قصوى. في هذا الصدد،المستدامة ي لتنميةأهداف ا

، وأهداف التنمية المستدامة، وعوامل 2015التنمية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وخطة التنمية لما بعد عام 
 الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. النجاح األساسية

 تعاون اإلسالميخطة التنمية لمنظمة ال .2
 

واحدة من  ت عد، موزعة على أربع قاراتبلدا،  57عضوية  ، لما تحظى به منمنظمة التعاون اإلسالمي إن
جنبا إلى جنب مع أجهزتها المتنوعة  –وتعمل منظمة التعاون اإلسالمي  .أكبر المنظمات الحكومية الدولية

على  –، والمؤسسات التابعة لها سسات المتخصصةالمتمثلة في اللجان الدائمة، واألجهزة الفرعية، والمؤ 
تعزيز السالم والوئام الدوليين بين مختلف شعوب مدفوعة بنوايا  ،صون وحماية مصالح العالم اإلسالمي

 العالم.
 

، وترسيخ تنمية بشرية مستدامة وشاملة وتسعى منظمة التعاون اإلسالمي إلى بذل الجهد من أجل تحقيق
واتخذت  ،ل الدول األعضاء. كما وضعت المنظمة وثائق هامة معنية باالستراتيجياتالرفاه االقتصادي داخ

بغية  وثائق مؤثرة ثالث صاغت منظمة التعاون اإلسالمي قدو . خطوات ملحوظة نحو إدراك تنمية مستدامة
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 )%( 8لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف : اإلنجازات التي حققتها ا8الجدول 

 تراجعت/ حادت عن المسار الصحيح على المسار الصحيح/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات 

الدخل 
المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

لمنخفض ا
ودون 

 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

المعالجة الشاملة لمشاكل ديون 
باتخاذ تدابير دولية البلدان النامية 

ها تحمل ديونووطنية من أجل جعل 
  على المدى الطويل ممكنا

خدمة الَدين كنسبة  8-12
من صادرات السلع 

 والخدمات
61 43 74 14 9 18 

لتعاون مع القطاع الخاص إلتاحة ا
وبخاصة  فوائد التكنولوجيات الجديدة، 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اشتراكات في خدمة  8-14
كل بين  الثابتة اتفو اله

 شخص 100
81 78 82 19 22 18 

دمة اشتراكات في خ 8-15
كل الهواتف الجوالة بين 

 شخص 100
100 100 100 - - - 

خدمو شبكة مست 8-16
 100كل بين اإلنترنت 

 شخص
100 100 100 - - - 

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
   مرتفع.من البلدان ذات الدخل ال %79 منها ،األول % من الدول األعضاء ال تتوافر لديها بيانات حول المؤشر25ملحوظة: 

 
)إيران(  38)غينيا( و 0.01شخص بين  100كل بين يتراوح مؤشر االشتراكات في خدمة الهواتف الثابتة 

% من 81في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويتضح من الصورة العامة لهذا المؤشر أن 
% من البلدان ذات الدخل المنخفض. من الناحية 61لصدد، منها الدول األعضاء حققت نجاحا في هذا ا

، منها أكثر من النصف % من البلدان األعضاء أن تحقق نجاحا في هذا المؤشر19ال ي توقع لنسبة األخرى، 
للغاية السادسة، أال وهو االشتراكات في خدمة  الثاني لمؤشرذات الدخل المنخفض. أما بالنسبة لمن البلدان 

)جابون(. ومن المرجح أن  215)جيبوتي( و 28شخص، فيتراوح ما بين  100كل بين ف الجوالة الهوات
. أما فيما يتعلق بقيمة المؤشر األخير، وهو مستخدمي تحقق كافة الدول األعضاء نجاحا في هذا المؤشر
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ن البلدان % م60من الدول األعضاء ي توقع لها زيادة نسبة المساحات البرية والبحرية المحمية لديها، منها 
 ذات الدخل المنخفض.

 
المتمثلة في المؤشر األول من الغاية  نة لمياه الشرب،نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر محس  وتتراوح 

)البحرين، ولبنان، وماليزيا، وقطر، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة(  100)الصومال( و 32الثالثة، بين 
ن م ما يقربفإن من المتوقع لعاون اإلسالمي. وبالنسبة للوضع العام، في الدول األعضاء في منظمة الت

نسبة السكان الذين ليس لديهم المقدرة على الحصول على مياه  نصف الدول األعضاء أن تشهد نقصان في
% من البلدان ذات الدخل 53شرب آمنة بما ال يقل عن النصف. من الناحية األخرى، من المتوقع أن تفشل 

% بالنسبة للبلدان ذات الدخل 39ال تتعدى هذه النسبة  امفي تحقيق نجاح في هذا المؤشر، بينالمنخفض 
 المرتفع.

 
ن نسبة السكان الذين يستخدمون مرفق صحي محسن تتراوح ما بين  )الكويت، وقطر،  100)النيجر( و 9وا 

نسبة الدول  إذ إنعلى التفاؤل، والمملكة العربية السعودية، وأوزباكستان(. وبشكل عام، ال يبعث هذا المؤشر 
التي من المتوقع لها أن تحد من عدد السكان الذين ال يمكنهم الحصول على خدمات الصرف  األعضاء

% من 15. وفي الوقت الذي ال ي توقع فيه سوى لنسبة % فحسب32الصحي بمقدار النصف ال تتجاوز الـ 
% 57ي تحقيق هذه الغاية، ترتفع هذه النسبة إلى البلدان األعضاء ذات الدخل المنخفض أن تشهد نجاحا ف

 بالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع.
 

 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية: 8الهدف 
 

يتراوح المؤشر األخير للغاية الرابعة، أال وهو مؤشر خدمة الَدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات، بين 
% من الدول األعضاء ناجحة في تحقيق 61بشكل عام، ي مكن اعتبار )جويانا(. و  18.2)كازاخستان( و 0.3

% من الدول األعضاء تشهد 14% من البلدان ذات الدخل المنخفض. إال أن 70غاية، منها حوالي هذه ال
 % من البلدان ذات الدخل المنخفض.75تراجعا فيما يتعلق بهذا المؤشر، منها 
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 )%( 7: اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف 7الجدول 

 تتراجع/ حادت عن المسار الصحيح على المسار الصحيح/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

ة بلدان منظم
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

الحد بقدر ملموس من 
معدل فقدان التنوع 

البيولوجي بحلول عام 
  2010   

 يضانسبة مساحة األر  7-2-1
 المغطاة بالغابات

53 74 38 47 26 62 

نسبة إجمالي الموارد  7-2-5
 المائية المستخدمة

32 35 29 46 57 38 

البرية مناطق نسبة ال 7-2-6
 والبحرية المحمية

93 91 94 5 4 6 

خفيض نسبة األشخاص ت
الذين ال يمكنهم الحصول 

مياه الشرب  باستمرار على 
المأمونة وخدمات الصرف 

الصحي األساسية إلى 
النصف بحلول عام  

2015  

نسبة السكان الذين  7-3-1
ن لمياه يستخدمون مصدر محس  

 الشرب
46 57 47 47 39 53 

نسبة السكان الذين  7-3-2
 نيستخدمون مرفق صحي محس  

32 57 15 67 39 85 

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
% منها من شريحة الدخل 85% )23هي  5-2-7% )تنتمي لشريحة الدخل المنخفض(، وللمؤشر 2هي  1-2-7البيانات المفقودة للمؤشر  ملحوظة:
-3-7% )تنتمي لشريحة الدخل المرتفع(، وللمؤشر 2هي  1-3-7% )تنتمي لشريحة الدخل المرتفع(، وللمؤشر 2هي  6-2-7، وللمؤشر (المنخفض

  .% )تنتمي لشريحة الدخل المرتفع(2هي  2
 

)الكويت( داخل الدول األعضاء في  2075نسبة الموارد المائية المستخدمة ما بين صفر )النيجر( وتتفاوت 
% من البلدان األعضاء 46 إذ إنوبشكل عام، ال ي عتبر التقدم المحرز واعدا،  .منظمة التعاون اإلسالمي

% من البلدان 32أصبحت في وضع أسواء مما كانت عليه. من الناحية األخرى، من المرجح أن تحقق 
 األعضاء نجاحا، منها أكثر من النصف من البلدان ذات الدخل المنخفض.

 
)المملكة  29.95)األردن( و 0.03المساحة البرية والبحرية المحمية بين وداخل الدول األعضاء، تتراوح نسبة 

ذا نظرنا إلى الصورة العامة بالنسبة لهذا المؤشر، وجدناها مشجعة للغاية،  العربية السعودية(. % 93 إذ إنوا 



14 

 
)اإلمارات العربية  0.17ألف من السكان تتراوح ما بين  100إن معدالت اإلصابة بمرض السل لكل 

% من الدول األعضاء في منظمة 63)جيبوتي(. ومن المتوقع أن ينحسر هذا المعدل في  62المتحدة( و
بلدان ذات الدخل المنخفض. من الناحية األخرى، التعاون اإلسالمي، حيث سيكون أكثر من نصفها من ال

% من البلدان ذات 70، منها أكثر من % من الدول األعضاء32زادت معدالت اإلصابة بمرض السل في 
 الدخل المنخفض.

 
ألف من السكان، المتمثل في الجزء الثاني من المؤشر الرابع،  100ويتغير معدل انتشار مرض السل لكل 

 )سيراليون( بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 1304ت العربية المتحدة( و)اإلمارا 2.4بين 
نسبة الدول األعضاء التي حققت نجاحا، أو تسير في المسار السليم،  إذ إنوبشكل عام، ليس الوضع بواعد، 

ض. أما باقي % فحسب، منها أكثر من النصف من البلدان ذات الدخل المنخف35ال تتجاوز  في هذا الصدد
، منها ما يقرب من الث لثين من البلدان متوقع لها الفشل في تحقيق أي نجاح متعلق بهذا المؤشرمن الالدول، ف

 ذات الدخل المنخفض.
 

 : كفالة االستدامة البيئية7الهدف 
 

 0.1 المغطاة بالغابات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بينتتراوح نسبة مساحة األراضي 
ومن المتوقع أن تحقق أكثر من نصف الدول األعضاء في )سورينام(.  94.6)عمان، وليبيا، وقطر( و

% من البلدان ذات الدخل المنخفض. وفي 43منظمة التعاون اإلسالمي نجاحا في تحقيق هذا المؤشر، منها 
تزيد من مساحة أراضيها المغطاة  ألكثر من ثالثة أرباع البلدان ذات الدخل المرتفع أن الوقت الذي ي توقع فيه

 % بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض.60بالغابات، فإن هذه النسبة ال تتجاوز 
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% من البلدان ذات الدخل 84منها  هذا المؤشر، إحراز تقدم فيمن البلدان األعضاء متوق ع لها الفشل في 
ي هذا الصدد، منها من المتوقع أن تحقق ربع البلدان األعضاء نجاحا فالمنخفض. من الناحية األخرى، 

% من البلدان ذات الدخل المنخفض. ومن الجدير بالذكر أن من أحد أسباب ارتفاع نسبة البلدان ذات 65
للبلدان ذات الدخل المرتفع. مع هذا، فإن معدل انتشار فيروس الدخل المنخفض، غياب البيانات ذات الصلة 

 قل بكثير منه في البلدان ذات الدخل المنخفض.نقص المناعة البشرية في البلدان ذات الدخل المرتفع أ
 

والذين لديهم ويتراوح عدد السكان الذين يعانون من حاالت متقدمة من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، 
ال )جويانا(، ولذا  75إمكانية الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية، بين صفر )الجزائر( و

. بناء عليه، ال يمكن تحديد ما إن كانت أي منها ة التعاون اإلسالمي بتغطية كاملةتتمتع أي من دول منظم
 .نحو تحقيقها مسار الصحيحالعلى إن كانت أو  ،ناجحة في تحقيق هذه الغاية

   )%( 6: اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف 6الجدول 

 تراجعت/ حادت عن المسار الصحيح ار الصحيحعلى المس/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
الدخل  ذات

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

وقف انتشار فيروس 
/ نقص المناعة البشرية

اإليدز بحلول عام 
وبدء انحساره  2015  

  اعتبارا من ذلك التاريخ

انتشار فيروس نقص  6-1-1
المناعة البشرية بين السكان من 

 سنة 24-15الفئة العمرية 
25 22 26 44 17 62 

وقف انتشار المالريا 
وغيرها من األمراض 
الرئيسية بحلول عام 

وبدء انحسارها  2015  
  اعتبارا من ذلك التاريخ

 االتحعدد  6-3-4
مرض السل، وانتشاره، 

  ومعدل الوفيات بسببه 

المعدل 
 38 22 32 56 74 63 الزائد

المعدل 
 68 61 65 32 39 35 السابق

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
 مرتفع. وفيما يتعلق بالجزء األولمن البلدان ذات الدخل ال %78 ، منهااألول % من الدول األعضاء ال تتوافر لديها بيانات حول المؤشر32ملحوظة: 
 ها من البلدان ذات الدخل المنخفض.من %67% من الدول األعضاء ال تتوافر لديها بيانات حوله، 5، فإن الثاني من المؤشر
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ن تقريبا من البلدان ذات الدخل المنخفض. من الناحية ث لثيهذا المؤشر، منها  األعضاء في تحقيق تقدم في
ومن بين الدول البلدان ذات الدخل المرتفع في المنظمة أن تفشل. األخرى، ي توقع أيضا ألكثر من ثالثة أرباع 

ليس من المتوقع أن يتحقق هذا الهدف سوى من ِقبل ستة منها فحسب، منها واحدة فقط من  ،األعضاء
 البلدان ذات الدخل المنخفض )بنجالديش(.

 )%( 5: اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف 5الجدول 

 تراجعت/ حادت عن المسار الصحيح يحعلى المسار الصح/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط
تخفيض معدل الوفيات النفاسية 

بين  بمقدار ثالثة أرباع في الفترة ما 
 2015و 1990

نسبة وفيات  5-1-1
 األمهات

11 22 3 88 78 94 

عميم إتاحة خدمات الصحة ت
  2015اإلنجابية بحلول عام 

تقديم الرعاية  5-2-3
أثناء فترة ما قبل الوالدة 
 )زيارة واحدة على األقل(

37 65 18 58 30 76 

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
)بالنسبة لبلدين من البلدان ذات  %5هي  3-2-5% )تنتمي لشريحة الدخل المنخفض(، وللمؤشر 2هي  1-1-5البيانات المفقودة للمؤشر  ملحوظة:

 لدخل المنخفض وبلد واحدة من البلدان ذات الدخل المرتفع(.ا
 100)الصومال( و 26.1تتراوح خدمة تقديم الرعاية أثناء فترة ما قبل الوالدة في الدول األعضاء بين 

% من البلدان 58وبشكل عام، من غير المتوقع لنسبة )البحرين، والكويت، واإلمارات العربية المتحدة(. 
% من البلدان ذات الدخل المنخفض. من الناحية 80جح في تحقيق هذا الهدف، منها حوالي األعضاء أن تن

% من البلدان ذات الدخل المرتفع أن تفشل في تحقيق هذا الهدف. وفي 30لنسبة  من المرجحاألخرى، 
، % فحسب من البلدان ذات الدخل المنخفض أن تنجح في تحقيق الهدف18الوقت الذي ي توقع فيه لنسبة 

 ن هذه الحصة ال تتجاوز الث لثين تقريبا من البلدان ذات الدخل المرتفع.فإ

 اإليدز والمالريا وغيرها من األمراض/ : مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية6الهدف 
 

% بالنسبة 10نسبة  49-15ال يتجاوز انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين السكان من الفئة العمرية 
ذا نظرنا إلى الصورة العامة، وجدنا أن % من 44لـ  % 44البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وا 



11 

تتراوح نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم ما بعد الثانوي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
ناجحة في تحقيق  ما يقرب من نصف الدول األعضاء اعتبار)قطر(. ويمكن  6.76)تشاد( و 0.24 نبي

أما النصف اآلخر، فال ي توقع لبلدان ذات الدخل المرتفع. % من ا70، منها حوالي الهدف في الوقت المحدد
 % من البلدان ذات الدخل المنخفض.90له النجاح في تحقيق هذا الجزء من المؤشر، منه حوالي 

 
 معدل وفيات األطفال تخفيض: 4الهدف 

 
في منظمة حالة والدة، في الدول األعضاء  1000كل وفيات األطفال دون سن الخامسة ليتراوح معدل 

الكلية للدول األعضاء في  وبالنظر إلى الصورة )سيراليون(. 161)البحرين( و 6.1التعاون اإلسالمي، بين 
 ث لثي% من البلدان متوقع لها الفشل في تحقيق هذا الهدف، أكثر من 60منظمة التعاون اإلسالمي، نجد أن 

ن المتوقع أن تحقق أكثر من نصف البلدان م منها من البلدان ذات الدخل المنخفض. من الناحية األخرى،
            البلدان ذات الدخل المنخفض. ث لثيحققها حوالي ذات الدخل المرتفع هذه الغاية، بينما من المرجح أن ت

 )%( 4: اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف 4الجدول 

 تراجعت/ حادت عن المسار الصحيح لصحيحعلى المسار ا/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
خل ذات الد
المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط
تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن 

الفترة ما بين  ن في ث لثيالخامسة بمقدار ال
  2015و 1990

معدل  4-1-1
وفيات األطفال دون 

 سن الخامسة
39 48 32 61 52 68 

 انات األمم المتحدةالمصدر: حسابات ذاتية من بي
 

 : تحسين الصحة النفاسية5الهدف 
)سيراليون( في الدول  1100)قطر( و 6ة بين ي  ألف حالة والدة حَ  100تتراوح نسبة وفيات األمهات لكل 

هذا المؤشر بالتفاؤل ب ما يتعلق. وال يبعث التقدم الذي تم إحرازه فياألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ن الدول % م90من المتوقع أن تفشل حوالي  على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي،على اإلطالق. ف
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 ين المرأة: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمك3الهدف 
 

تتراوح نسبة اإلناث إلى الذكور في التعليم االبتدائي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 
ومن المتوقع أن تحقق حوالي ربع بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  (.)جويانا 1.13)الصومال( إلى  0.55

ناحية الدان ذات الدخل المنخفض. من % من البل70هذا الهدف في الوقت المحدد، منها ما يقرب من 
% من البلدان ذات الدخل 60بلدان المنظمة، من بينها  ث لثيخرى، من المحتمل أن تفشل أكثر من األ

 المنخفض.
 

تتأرجح نسبة اإلناث إلى الذكور بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبالنسبة للتعليم الثانوي، 
أكثر من نصف الدول )سورينام(. ويتضح من التقييم الكلي لهذا المؤشر أن  1.31)تشاد( و 0.46بين 

من المتوقع  % من البلدان ذات الدخل المنخفض. من الناحية األخرى،74األعضاء متوقع لها الفشل، منها 
% من البلدان هذا الهدف في الوقت المحدد، أكثر من نصفها من البلدان ذات الدخل المرتفع. 39أن تحقق 

%، 100شهدت بعض البلدان ذات الدخل المنخفض، مثل تشاد وجامبيا، زيادة نسبتها أكثر من  مع هذا،و 
ن كانت  مصنفة على أنها حادت عن المسار الصحيح. هذه البلدان حتى وا 

 )%( 3: اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف 3الجدول 

 تراجعت/ حادت عن المسار الصحيح المسار الصحيحعلى / ناجحة 

  المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

 المتوسط 

بلدان منظمة 
التعاون 

اإلسالمي ذات 
الدخل 

المنخفض 
ودون 

 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان منظمة 
التعاون 

مي اإلسال
ذات الدخل 
المرتفع وفوق 

 المتوسط

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 
المنخفض 

ودون 
 المتوسط

إزالة التفاوت بين 
الجنسين بالنسبة لجميع 

التعليم في  مراحل 
موعد ال يتجاوز عام 

2015  

 

نسبة الذكور إلى  3-1-1
التعليم االبتدائي،  اإلناث في

 والثانوي، وما بعد الثانوي

التعليم 
 االبتدائي

23 17 26 70 70 71 

التعليم 
 الثانوي

39 57 26 54 35 68 

التعليم ما 
بعد 
 الثانوي

46 78 24 47 13 71 

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
ا من البلدان ذات الدخل المرتفع. وفيما يتعلق حول الجزء األول من المؤشر، ثالثة أرباع منه % من الدول األعضاء ال تتوافر لديها بيانات7ملحوظة: 

% من الدول األعضاء ال تتوافر لديها بيانات حوله، ثالثة أرباع منها من البلدان ذات الدخل المنخفض. أما الجزء 7بالجزء الثاني من المؤشر، فإن 
  بلدان ذات الدخل المنخفض.% من الدول األعضاء، نصفها من ال7فال تتوافر بيانات حوله عند الثالث من المؤشر، 
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البلدان  ث لثيأن من المرجح لما يقرب من  ، توضح الصورة الكلية للمؤشر األولبالغاية الثالثةفيما يتعلق 
ذا نظرنا إلى شريحة األعضاء أن ينتشر نقص الوزن فيها بين األطفال دون سن الخامسة الدخل . وا 

هذه  لثالثة أرباع الفشل متوقع إذ إن ،أن الوضع محبط للغاية ناجدالمنخفض، على وجه الخصوص، و 
% 28تحقيق هذه الغاية في الوقت المناسب حليف أكثر من  البلدان. وليس من المرجح أن يكون النجاح في

. أما المؤشر الثاني الخاص بعدد ن ذات الدخل المرتفعالدول األعضاء، أكثر من نصفهم من البلدامن 
، فمن المتوقع أن يقل بمعدل السكان الذين ال يحصلون على الحد األدنى من استهالك الطاقة الغذائية

أخماس بلدان منظمة التعاون اإلسالمي؛ إال أنه من المتوقع أن تفشل ربع البلدان النصف في حوالي ثالثة 
 % بلدان ذات دخل منخفض.93، من بينها في تحقيق هذا المؤشر

 

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي :2الهدف 
 

 االبتدائيالتعليم  يزداد صافي معدل االلتحاق بمدارس الدول األعضاء أن لخ مس من المتوقعبصفة عامة، 
%، حيث من المتوقع أن يكون نصف هؤالء من البلدان ذات الدخل المنخفض. من ناحية 100إلى  فيها

% منها من البلدان 65البلدان األعضاء في تحقيق هذه الغاية،  ث لثيمن المتوقع أن تفشل حوالي  أخرى،
 ذات الدخل المنخفض.

 
 )%( 2ء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف اإلنجازات التي حققتها الدول األعضا :2الجدول 

 تراجعت/ حادت عن المسار الصحيح على المسار الصحيح/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات 

الدخل 
المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

منظمة  لدانب
التعاون 
ذات  اإلسالمي

الدخل 
المنخفض 

 ودون
 المتوسط

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات 

الدخل 
المرتفع 
وفوق 

 المتوسط

لدان ب
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 
المنخفض 

ودون 
 المتوسط

ن األطفال في كل مكان، مك  كفالة تَ 
إتمام  سواء الذكور أو اإلناث، من 

 مرحلة التعليم االبتدائي، بحلول عام
2015 

صافي معدل  2-1-1
االلتحاق بمدارس التعليم 

 االبتدائي 
21 

 
26 
 

18 65 57 71 

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
 .فر لديها بيانات متاحة، نصفها من البلدان ذات الدخل المنخفضا% من الدول األعضاء ال تتو 14 ملحوظة:
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 )%( 1: اإلنجازات التي حققتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة للهدف 1الجدول 

 تراجعت/ حيححادت عن المسار الص على المسار الصحيح/ ناجحة 

 المؤشرات الغايات
منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

المتوسط 
(1) 

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 
المنخفض 

ودون 
المتوسط 

(1) 

منظمة 
التعاون 

 سالمياإل

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 

المرتفع 
وفوق 

المتوسط 
(1) 

بلدان 
منظمة 
التعاون 

اإلسالمي 
ذات الدخل 
المنخفض 

ودون 
المتوسط 

(1) 
تخفيض نسبة السكان الذين يقل 
دخلهم اليومي عن دوالر وربع 
إلى النصف في الفترة ما بين 

  2015و 1990

 

نسبة السكان الذين  1-1-1
 1.25يعيشون على أقل من 

الشرائية(  القوةدوالر )تعادل 
 (2) يوميا

51 70 38 21 4 32 

وفير العمالة الكاملة والمنتجة ت
والعمل الالئق للجميع، بمن فيهم 

 النساء والشباب 

 

نسبة العمالة إلى  1-2-2
 عدد السكان

70 78 65 28 22 32 

خفيض نسبة السكان الذين ت
يعانون من الجوع إلى النصف 

   2015و 1990الفترة ما بين  في 

 

 نقص الوزنانتشار  1-3-1
بين األطفال دون سن 

 الخامسة
28 39 18 64 39 77 

الذين نسبة السكان  1-3-2
الحد  ال يحصلون على

استهالك الطاقة من األدنى 
 الغذائية 

58 74 47 25 4 38 

 المصدر: حسابات ذاتية من بيانات األمم المتحدة
% 2هي  2-2-1خماس من شريحة الدخل المنخفض(، وللمؤشر % )أكثر من ثالثة األ18هي  1-1-1( البيانات المفقودة للمؤشر 1ملحوظة: )

% )نصفها من شريحة الدخل 18هي  2-3-1ن من شريحة الدخل المرتفع(، وللمؤشر ث لثي)ال %11هي  1-3-1)لشريحة الدخل المخفض(، وللمؤشر 
 المنخفض(.

 1990لهم اليومي عن دوالر وربع إلى النصف في الفترة ما بين تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخ"الهدف الذي أ علن في البداية  كان بينما (2)
 الشرائية(. القوةدوالر يوميا )تعادل  1.25إلى لمي، فقد تم تحديث عتبة الفقر هذه التغيرات التي طرأت على االقتصاد العإلى انظرا  ، إال أنه"2015و
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 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية .8

 
ي، لرصد التقدم الذي تحققه البلدان. يهدف ، بشكل رسمامؤشر  60غاية و 21تحت هذه األهداف، تم تحديد 

إنجازات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن األهداف اإلنمائية لأللفية،  هذا الجزء إلى تحليل
وذلك من خالل االستعانة بأحدث البيانات المتاحة حول المؤشرات المختارة. وترد قائمة بكافة غايات 

، 3في هذا الجزء في المرفقين  التي تم تطبيقهاالتفاصيل الخاصة بالطريقة كذا ة، و األهداف اإلنمائية لأللفي
 .، على التوالي4و
 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع :1الهدف 
 

الشرائية( يوميا، وهو المؤشر األول  القوةدوالر )تعادل  1.25إن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 
 % )نيجيريا(68)البلدان ذات الدخل المرتفع( و في المئة ، تتراوح ما بين صفر1 ولى تحت الهدفللغاية األ

فإن أكثر من نصف الدول  ،1وكما يوضح الجدول  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
نسبة األشخاص الذين يكسبون سوف يقللون  ، التي تشكل البلدان ذات الدخل المنخفض نصفها،األعضاء
. من ناحية أخرى، من المتوقع ألكثر من خ مس الدول األعضاء أن بمعدل النصف دوالر واحد يومياأقل من 

 من البلدان ذات الدخل المنخفض.نصفهم أكثر من إذ إن ، تفشل في تحقيق هذه الغاية
 

 إذ ، فإن الصورة مشجعة على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي،نسبة العمالة إلى عدد السكانوفيما يخص 
ت عتبر ناجحة في هذا الصدد. أما بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، فإن % من الدول األعضاء 70 إن

هذا المؤشر، فإن نسبة  فيالشريحة % من هذه 65الصورة أيضا واعدة. وفي حين ي عتبر النجاح حليف 
ع، فإن نصيب البلدان الناجحة %. وبالنسبة لشريحة الدخل المرتف32البلدان التي تعاني من قيم متراجعة تبلغ 

 %.22نصيب البلدان التي من المرجح لها أن تفشل في تحقيق هذه الغاية، فيصل إلى  %، أما78يبلغ 
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كما تم االستعانة  المنظمات الدولية، على وجه الخصوص األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي،
 لدول األعضاء.باألوساط األكاديمية والوثائق القومية والبيانات الخاصة با

 
تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء. يتناول الجزء الثاني تحليل اإلنجازات التي حققتها البلدان األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي فيما يتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية. ويعرض الجزء الثالث موجزا لخطة التنمية لمنظمة 

الخاصة بالمنظمة، مثل  على الوثائق واالستراتيجيات األساسيةالتعاون اإلسالمي، مع التركيز بشكل خاص 
، واستراتيجية 2020ي لمنظمة التعاون اإلسالمي، ورؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام ر برنامج العمل العش

، وحول تقديم أهداف 2015. أما الجزء الرابع، فيوفر معلومات حول عملية التنمية لما بعد عام الكومسيك
التي تستلزم الدخول في شراكات وتعاون  النجاح األساسيةويناقش الجزء الخامس عوامل  المستدامة. التنمية

الحوكمة،  ، وذلك مع تركيز خاص على عوامل النجاح هذه، وهي:من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الوضع  إلى الجزء أيضا. كما يتطرق هذا والبيانات والرصد، وبناء القدرات، والتمويل، واتساق السياسات

وفي الجزء  الراهن داخل الدول األعضاء، وأولوياتها، واحتياجاتها بالنسبة لكل عامل من عوامل النجاح.
 السادس تأتي الخاتمة.

 

 جربة األهداف اإلنمائية لأللفية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميت  .1

 
 الدخول في شراكة عالميةبمم المتحدة لأللفية، الذي يلزم بلدانهم ، اعتمد قادة العالم إعالن األ2000في عام 
، أال وهي األهداف 2015يضع ثمانية أهداف لتلبيتها بحلول عام ، كما لتخفيف من الفقر المدقعجديدة ل

 اإلنمائية لأللفية التالية:
 القضاء على الفقر المدقع والجوع .1

 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي .2

 اة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز المساو  .3

 تخفيض معدل وفيات األطفال .4

 تحسين الصحة النفاسية .5

 اإليدز والمالريا وغيرها من األمراض/ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية .6

 كفالة االستدامة البيئية .7
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 خالل علي بتقديم اقتراح محمد ولما تحظى به هذه القضية من أهمية قصوى، تفضل معالي الدكتور أحمد
 عام بعد لما التنمية وخطة اإلسالمية الدول التي تواجهها التنمية تحديات" حول الخاصة قاشيةالحلقة الن
 الجلسة طلبت االقتراح، بهذا يتعلق وفيما. للكومسيك الثالثين الوزارية الجلسة ، التي أقيمت أثناء"2015
 نظر وجهة تعكس مشتركة دراسة إجراء الكومسيك تنسيق ومكتب للتنمية اإلسالمي البنك منالثالثين الوزارية 
 إلى ، ورفعها2015 عام بعد لما التنمية حول أهداف التنمية المستدامة وخطة اإلسالمي التعاون منظمة
إعداد  في للتنمية اإلسالمي والبنك شرع مكتب تنسيق الكومسيك م،ومن ثَ . للكومسيك الحادية والثالثين الدورة

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل الدول األعضاء في  لسبل ةالنجاح األساسيعوامل دراسة تركز على 
في تعزيز الجهود  اأهميته اكون لهناسبة للتنفيذ ستألن تعبئة الوسائل المذلك و  ؛منظمة التعاون اإلسالمي

لفية، وكذا لوضع سياق شامل األعمال التي لم ت نَجز بعد بالنسبة لألهداف اإلنمائية لأل الالزمة الستكمال
( تحت أهداف التنمية 17أحد األهداف المحددة )الهدف بالفعل ومتكامل ألهداف التنمية المستدامة. وقد جاء 

إلى الجمع بين الرؤى المختلفة من أجل تهدف الدراسة  وبناء عليه، فإن هذهليسرد سبل تنفيذها.  المستدامة
واستنادا إلى  أهداف التنمية المستدامة.التيسير على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تنفيذ 

الواردة في خطة التنمية لمنظمة  ، وكذا إلى األولويات المعلقة17سبل التنفيذ الوارد ذكرها تحت الهدف 
التعاون اإلسالمي، فإن الدراسة تحدد عوامل الحوكمة، والبيانات والرصد، وبناء القدرات، والتمويل، واتساق 

الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتتطلب كافة هذه  النجاح األساسيةل السياسات على أنها عوام
الدراسة وتعكس  العوامل وجود شراكة فاعلة وتعاون نشط، وهما ما تعتبرهما الدراسة من المسائل األفقية.

تأتي جاح. وقد ضع الراهن داخل الدول األعضاء، وأولوياتها، واحتياجاتها بالنسبة لكل عامل من عوامل النالو 
النتائج بفكرة عن كيفية تحسين وتعبئة آليات منظمة التعاون اإلسالمي وأدواتها بحيث تساعد على تحقيق 

 أهداف التنمية المستدامة بشكل فاعل.
 

الدراسة  تناولستأما التحليل الوارد في الدراسة، فيقوم على تصنيف مستويات الدخل. ومن هذا المنطلق، 
تشمل شريحة الدخل المنخفض البلدان ذات الدخل  الدخل: المنخفض والمرتفع. شريحتين من شرائح

المنخفض وكذا البلدان ذات الدخل دون المتوسط، أما شريحة الدخل المرتفع، فتشمل البلدان ذات الدخل فوق 
اض )البنك تصنيف البنك الدولي للبلد ومجموعات اإلقر ات الدخل المرتفع، وذلك وفقا لالمتوسط وكذا البلدان ذ

وفي أثناء القيام بهذا التحليل، تم الرجوع إلى الوثائق والبيانات ذات الصلة الصادرة عن  .2أ(2015الدولي، 

                                                 
2
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 مقدمة

 
تسعى إلى أهدافا  والتي وضعت ،، اتفق المجتمع الدولي على األهداف اإلنمائية لأللفية2000في عام 

وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحسين مستوى الصحة،  القضاء على الفقر والجوع، وتحسين مستوى التعليم،
العديد من هذه  لبيةت نحو الذي تحقق ملحوظالكبير و التقدم الوتشجيع التنمية المستدامة. وعلى الرغم من 

. وبغية ترسيخ روح االلتزام التزال تحتاج إلى سدها التي فجواتبعض الثمة  األهداف على مستوى العالم،
في عام  بعد، حتى عقب انتهاء المدة المحدد لهااالنتهاء منها بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، التي لم يتم 

إن المقصد . 2015، تم وضع خطة جديدة في هذا الصدد، أال وهي خطة التنمية لما بعد عام 2015
 إطار سيحدد محورها، في التنمية المستدامة أهدافتقع  ، التي2015 بعد عام لما يةالتنم النهائي لخطة

 ، وكذا2015 عام بعد ما عمليات وتهدف. الخمسة عشرة المقبلة السنوات مدى على البلدان جميع في التنمية
 ال جزءا لتصبح المستدامة، التنمية خطة أال وهي جديدة للتنمية، خطة تقديم إلى التنمية المستدامة، أهداف
أن تشجع برامج التنمية  المتوقع من الصدد، هذا وفي. والدولية واإلقليمية الوطنية والخطط الرؤى من يتجزأ
 لخطة التنمية المستدامة.  أن تصبح أكثر استجابة على األطراف البلدان متعددة

 
 المتحدة لألمم العامة الجمعية ت إليهأسند الذي المفتوح العضوية، العمل لفريق الثالثة عشرة الدورة نهاية وفي

 هدفا 17 تحتوي على وثيقة اعت مدت أهداف التنمية المستدامة،حول  المقترحات من مجموعة مهمة إعداد
الدولية حول وضع  انتهت المفاوضات الحكومية، 2015أب / في أغسطسو  .غاية متصلة 169و محددا،

تشمل أهداف حيث خلصت إلى إصدار وثيقة ختامية  ،2015إلطار التنمية لما بعد عام الصيغة النهائية 
المقترح المقدم من فريق العمل المفتوح على  ةطفيف توغاياتها )مع إدخال تعديال 1التنمية المستدامة

تسلط الوثيقة العضوية(، وسبل التنفيذ، والشراكات العالمية، وموضوعات تتعلق بالمتابعة واالستعراض. كما 
ي تال عمل أديس أبابا خطةى سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت إلى الختامية الضوء عل

إطار  ، والذي يتناول2015تموز / المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المنعقد في يوليوفي ختام  تاعت مد
مة االستثنائي لألمم واستنادا إلى الوثيقة الختامية، أعلن مؤتمر الق. 2015تمويل خطة التنمية لما بعد عام 
، وكذا 2015عن اإلطار النهائي لخطة التنمية لما بعد عام  ،2015أيلول / المتحدة، الذي انعقد في سبتمبر
 .وغاياتهاعن أهداف التنمية المستدامة 
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ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، والتعاون والشراكة، واتساق السياسات التي تتعلق بكافة المجاالت 
دارة االستثمارات، وذلك من خالل سياساتها الوطنية.  وتنوع األدوات المالية، وتعزيز اإلنفاق العام، وا 

، فإن دعم الدول المتلقية الدول وباإلضافة إلى المساعدات الرسمية المقدمة من الدول األعضاء المانحة إلى
 من كونيالتجارة واالستثمار ربما  لتحقيق نمو اقتصادي شامل من خالل األعضاء ذات الدخل المنخفض

تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منظمة التعاون اإلسالمي بصفة  التي مكمِّلةالتعاون الآليات 
ليات تباع اآلليات سالفة الذكر، بل والمشاركة واإلسهام فيها، وكذا في اآلوعلى الدول األعضاء ا عامة.

من أجل إبراز كل من المصالح الوطنية والمشتركة  الدولية المقرر وضعها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
لى جانب الجهود الوطنية، على منظمة التعاون اإلسالمي ب لمنظمة التعاون اإلسالمي.  وضع نهج رمتهاوا 

ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة بغية شامل وكلي يتضمن المبادرات والبرامج القائمة المتعلقة بالقضايا 
أن تدفع منظمة التعاون اإلسالمي قدما بقدرات  ،ومن الجوانب الهامة لهذا النهج. تلبية محتواها الطموح

المؤسسات التابعة لها بحيث تقدم مستوى أفضل من الدعم للدول األعضاء بها، السيما فيما يتعلق بالبيانات 
في وضع طرائق  المجتمع المدني والقطاع الخاص اركبحيث يش المشاركة نطاق اتساع وأن تضمن والرصد،
وضع آليات تعاون  ،. ومن األمثلة التي يمكن إدراجها تحت هذا النهجالنجاح األساسيةلكافة عوامل وتنفيذها 

منظمات غير أعضاء في منظمة التعاون /  منظمات منظمة التعاون اإلسالمي، ودول/  دول ثالثي تشمل
لبيني، وتوطيد أواصر التعاون بين بورصات الدول األعضاء، اإلسالمي، وتيسير التجارة البينية واالستثمار ا

ومؤسساتها النقدية، وتأسيس منابر تضمن التعاون بين الدول ، وبنوكها المركزية، أسواقها الرأسماليةو 
 األعضاء في الموضوعات الخاصة بالبيانات وبناء القدرات.

 
 زمعإلى الجلسة الوزارية الحادية والثالثين للكومسيك، المر تقديم النسخة النهائية من هذه الدراسة ومن المقر 
 واتخاذ الالزم بشأنها.، وذلك للنظر فيها 2015تشرين الثاني / نوفمبر 26-23عقدها في 
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 كما من شأن سوء ، وعدم المساواة أمام القانون.اإلدارات العامة ِقبل من جابةستاال قلةو صنع القرارات، 
الحوكمة وضعف القدرات داخل البلدان األعضاء أن يؤثرا سلبا على عمليات التعاون والشراكة على 

، والتي تعتبر جميعها سبل أساسية الصعيدين الدولي والوطني، وكذا على عمليات الرصد، واتساق السياسات
 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 
 في مجال التنمية، بما فيها ومع ذلك، فإن منظمة التعاون اإلسالمي تمتلك من القدرات والخبرات الالزمة

وقد جاءت الوثائق  .، ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل ناجحاألهداف اإلنمائية لأللفية
ي المعنية باستراتيجيتها، منها برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الخاصة بمنظمة التعاون اإلسالم

إطار  شدد على كل من، واستراتيجية الكومسيك، لت2020اإلسالمي، ورؤية البنك اإلسالمي للتنمية لعام 
فل . وباإلضافة إلى وثائق الرؤى هذه، تسعى محاوعوامل النجاح الفاعلة في أهداف التنمية المستدامة ،التنمية

تناول الجوانب العملية المتنوعة لعملية التنمية، هدف ستإلى بذل جهود ت ،دائما ،منظمة التعاون اإلسالمي
نشاء ، و وذلك مثل إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي البرنامج وضع ة اإلسالمية لألمن الغذائي، و المؤسسا 

لى جانب .اإلسالميالخاص بالتعليم والتدريب المهني للدول األعضاء في منظمة التعاون  ذلك، يمكن  وا 
لجنة اإلحصاءات االستفادة من بعض اآلليات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال: 

ترك بين شلفريق الما، وعضوية خمس دول من الدول األعضاء في التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي
دول الجنوب، والتعاون بين منظمة ، والتعاون بين المستدامة أهداف التنمية الوكاالت والخبراء بشأن مؤشرات

دارة  التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة أو بين البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية، وفرق عمل الكومسيك، وا 
 تحديا أمام عدم التجانس بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دورة المشروعات. وفيما ي عتبر

أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل منظمة التعاون اإلسالمي بأسرها، فإنه قد يتيح بعض الفرص 
؛ ويرجع السبب في ذلك إلى حتكلل تحقيق هذه األهداف بالنجايلدول األعضاء ذات الدخل المنخفض أن ا
فض من خالل تبادل خبراتها معها لبلدان ذات الدخل المنخلالبلدان ذات الدخل المرتفع التي تقدمها مساعدة ال

 .ودعمها في تمويل أهداف التنمية المستدامة
 

لى جانب استخدام اآلليات والطرائق القائمة، ستحتاج منظمة التعاون اإلسالمي إلى  بذل المزيد من الجهد وا 
هذا المضمار، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في  ة،، والدولية، واإلقليميةالوطني على المستويات

إدخال سيكون على الدول األعضاء ذات الدخل المنخفض، وكذا الدول األعضاء ذات الدخل المرتفع، 
الحوكمة، وتنمية القدرات،  مسائل، مما سيستلزم منها الدفع قدما بأهداف التنمية المستدامة في خططتها
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 فيذيملخص تن

 
ترسيخ هذا بغية و  ،بعدمنها يتحقق التي لم  ،األهداف اإلنمائية لأللفيةبغية الحفاظ على االلتزام بتحقيق 

جاء اإلعالن عن خطة التنمية لما بعد عام  ،2015ومتابعته حتى عقب انتهاء العام المحدد  االلتزام،
أيلول / لمتحدة، الذي انعقد في سبتمبر، التي تم تصميمها من قبل مؤتمر القمة االستثنائي لألمم ا2015
األهداف ب ةالخاص الخطة تفي حين كانو . ، وتقوم في جوهرها على أهداف التنمية المستدامة2015

التحديات التي تواجه البلدان الفقيرة، فإن أهداف التنمية المستدامة  على ،في األساس ،ركزت اإلنمائية لأللفية
االعتبار كافة البلدان، بغض النظر عن  إنمائي أكثر شمولية، يأخذ في ارانتهاج إط تتوخى االنتقال إلى

من المتوقع لكثير من البلدان أن تشهد تحديات في تنفيذ أهداف التنمية  مستوى تقدمها. ومن َثم، فإن
التنمية  أهداف، إلرساء سبل تنفيذ وتحقيق ، بشكل خاص17 الهدفتم تحديد  المستدامة. ولهذا السبب،

، من البنك طلبت الجلسة الوزارية، في اجتماعها الثالثينأهمية هذا الموضوع، إلى نظرا . و مةالمستدا
كل من رؤية منظمة التعاون اإلسالمي ل اإلسالمي للتنمية ومكتب تنسيق الكومسيك إعداد دراسة تعكس

والتي  ،هذه الدراسة جريت، أ  ؛ وعلى هذا األساس2015أهداف التنمية المستدامة، وخطة التنمية لما بعد عام 
تهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما  النجاح األساسية لسبلتسلط الضوء على العديد من عوامل 

الرؤى المختلفة من أجل التيسير على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  بين جمعال الدراسة إلى
  تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 
الواردة في خطة التنمية لمنظمة  المعلقة األولوياتكذا ، و 17 تنفيذ المحدد ذكرها تحت الهدفومع أخذ سبل ال

الحوكمة، والبيانات والرصد، وبناء القدرات، والتمويل،  عوامل حدد الدراسةت  التعاون اإلسالمي بعين االعتبار، 
اف التنمية المستدامة. وتتطلب كافة الالزمة لتنفيذ أهد النجاح األساسيةعلى أنها عوامل  ،واتساق السياسات

 ، وهما ما تعتبرهما الدراسة من المسائل األفقية.هذه العوامل وجود شراكة فاعلة وتعاون نشط
 

من . فت بم رضيةليس النجاح األساسيةالبلدان األعضاء من عوامل  المواقف التي تتخذهاويوضح التحليل أن 
عدم عدم كفاءة و  الدول األعضاء وسوء الحوكمة بها داخل مؤسساتالبين المظاهر التي تعكس ضعف 

غياب الشفافية وصعوبة الوصول إلى و ضعف القدرات المؤسسية والبشرية، و المؤسسات العامة،  فعالية
 قلة مشاركة األطراف المعنية فيو غياب المساءلة، و التعسفية والبيروقراطية في الممارسات، و المعلومات، 
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لو، غأ حاج محمود سيرما دمير شاكر، والسيدة هند ةدريني من مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والدكتور 

من مكتب  عالنباىوالسيد محمد فدان، والسيد محمد عاكف ت أري، السيدة سلجان ألتينسوي، والسيد عز و 
هذا التقرير ال تمثل سوى أصحابها، وال  الواردة في ظر، واآلراء والنقاشاتإن أوجه النتنسيق الكومسيك. 

تعكس بالضرورة اآلراء الرسمية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وال مكتب تنسيق الكومسيك وال الدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

لمزيد من المعلومات
لكومسيكايق ستن بمكت

Necatibey Cad. 110/A

Ankara-TURKEY 

 10:          هاتف     57 90-312-294
فاكسميلي         :  77 57 90-312-294

www.comcec.org موقع الكتروني   :   
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