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: تمهھيیدد   
إإشعارر  قيیاسس مددىى االتقددمم االمسجلل على مستووىى االتنميیة االبشرريیة وو االررفاهه منن يیسمح

االسيیاساتت االعامة باإلصالحاتت االضرروورريیة وو االالززمم إإتباعهھا منن أأجلل تحسيینن إإمكانيیة 
وولووجج االساكنة إإلى االخددماتت ااألساسيیة٬، خاصة ما يیتعلقق منهھا بالتعليیمم وواالصحة ووتحسيینن 

االددخلل.  

ررقق االمعتمددةة لتتبع وو تقيیيیمم االسيیاساتت االعامة إإلى االمناهھھھج وو االطط لهھذذاا االغررضض٬، تتووخى
  ضبطط ووتحدديیدد ااألوولوويیاتت ووتنسيیقق وومووااءمة تددبيیرر ااالستررااتيیجيیاتت وواالسيیاساتت وواالبرراامج٬،

وو ذذلكك بططرريیقة تسعى إإلى االتحسيینن االمستمرر وو االددؤؤووبب ألددااء االمررفقق االعامم بكلل ما يیتططلبب 
ممكنة منن أأجلل تحقيیقق تنميیة بشرريیة منددمجة ووعاددلة. ذذلكك منن كفاءةة عاليیة وونجاعة  

على االمستووىى االددوولي٬، تمم ااعتمادد عددةة أأساليیبب وو مناهھھھج االقيیاسس منن قبلل هھھھيیئاتت متخصصة 
تمم تططوويیرر  وو منن هھھھذذهه االتررااكماتت في آآليیاتت االتتبع وواالتقيیيیمم٬، وو اانططالقا منن هھھھذذاا االجهھدد

ال أأنن هھھھذذهه ااألخيیررةة٬، على مقاررباتت لقيیاسس مستوويیاتت االتنميیة وو االمؤؤشررااتت االمررتبططة بهھا ؛إإ
ما يیبددوو٬، ال تعررفف إإجماعا حوولل فاعليیتهھا وو مددىى نجاعتهھا. منن هھھھنا أأصبح لززااما تعميیقق 
االبحثث في مناهھھھج االقيیاسس هھھھذذهه وو ااألددووااتت االمررتبططة بهھا منن أأجلل ووضع مؤؤشررااتت ددقيیقة وو 
ناجعة بإمكانهھا عكسس ووااقع االحالل في كلل بلدد على حددةة٬، وو تسمح بالتالي بقيیاسس أأحسنن 

مددىى االتططوورر االمسجلل في االتنميیة االبشرريیة وو االفقرر االمتعدددد ااألبعادد.ووصائبب ل  

يیتططلبب هھھھذذاا ااألمرر عمال ددؤؤووبا يینصبب في عمقهھ على االتعرريیفف االددقيیقق بالمفاهھھھيیمم٬، وو تحدديیدد 
مؤؤشررااتت  االتنميیة االبشرريیة وواالررفاهه ووقيیاسهھا. إإذذ يیبددوو أأنن ما ووررااء ااإلحصاءااتت االتقليیدديیة٬،  
صيیاتت االكيیفيیة االتي بمقددووررهھھھا االمساعددةة على هھھھنالكك جيیلل جدديیدد منن االبيیاناتت ذذااتت االخا

االتعررفف بشكلل أأفضلل على ووااقع االظظررووفف ااالجتماعيیة وو ااالقتصادديیة للساكنة٬، ووخاصة 
االفئاتت ااألكثرر هھھھشاشة بما فيیهھا ااألططفالل.  

وو منن االمحققق أأنن تططوورر نظظمم االمعلووماتت منن أأجلل جعلهھا أأقرربب إإلى االقضايیا االمرراادد 
 تشكلل االيیوومم اتت االعامة في مجاالتت االتنميیة االبشرريیةمعالجتهھا لتتبع ووتقيیيیمم ووتكيیيیفف االسيیاس

فررصة ووتحدديیا في آآنن ووااحدد ٬، ووال سيیما في االبلدداانن االناميیة.   

نن ااألخذذ بعيینن ااالعتبارر لألبعادد االمتعددددةة وو االمترراابططة للتنميیة االبشرريیة فإووعالووةة على ذذلكك٬، 
الهھھھتددااء يیمكنن أأنن يیبددوو عمليیة غايیة في االتعقيیدد٬، وولكنهھا مع ذذلكك تبقى ضرروورريیة منن أأجلل اا

إإلى حلوولل أأكثرر مالءمة مع االمشاكلل االمططررووحة على االساكنة٬، وو خاصة بالنسبة للفئاتت 
ااألكثرر فقرراا ووحررمانا.  

 



3 
 

 
وو نظظرراا لألهھھھميیة االقصووىى االتي يیووليیهھا االمررصدد االووططني للتنميیة االبشرريیة لهھذذيینن 
ادد االمووضووعيینن االمهھميینن وو االمتعلقيینن بمناهھھھج قيیاسس االتنميیة االبشرريیة وو االفقرر االمتعدددد ااألبع

فإنهھ وو منذذ إإنشاءهه سنة  منن جهھة أأخررىى٬، ٬،ااإلنصافف االمبنيیة على منن جهھة٬، وو ططررقق االتقيیيیمم
٬، لمم يیددخرر جهھدداا في ووضع ااألددووااتت٬، وو تعززيیزز قددررااتت االخبررةة ألططررهه٬، وو االقيیامم 2006

بددررااساتت االتقيیيیمم٬، وو تنظظيیمم عددةة ملتقيیاتت وو منتدديیاتت حوولل قضايیا االتنميیة االبشرريیة وو تقيیيیمم 
االسيیاساتت االعمووميیة.   

ووااقتناعا منهھ بأهھھھميیة االتجارربب  االرراائددةة تجرربتهھاالمررصدد االووططني للتنميیة االبشرريیة٬، بفضلل إإنن 
االمؤؤتمرر االددوولي حوولل مناهھھھج قيیاسس االتنميیة " االمستقاةة منن بلدداانن االجنووبب٬، يیتشررفف بتنظظيیمم 

ووذذلكك بتعاوونن  "االبشرريیة ووططررقق االتقيیيیمم االمبنيیة على ااإلنصافف لفائددةة ااألجيیالل االجدديیددةة 
وو بررنامج ااألممم   منظظمة ااألممم االمتحددةة للططفوولةالمغرربب (بممم االمتحددةة ووثيیقق مع ووكاالتت ااأل
ووووززااررةة   )لمررأأةةلااألممم االمتحددةة  هھھھيیئة وولسكانن لصنددووقق ااألممم االمتحددةة وو  االمتحددةة ااإلنمائي

لمملكة االمغرربيیة وواالمجلسس االووططني لتقيیيیمم سيیاساتت  االتنميیة لاالشؤؤوونن االخاررجيیة وواالتعاوونن 
ااالجتماعيیة في ددوولة االمكسيیكك.  

 
 تقدديیمم االمؤؤتمرر 

 
يیهھددفف هھھھذذاا االمؤؤتمرر االددوولي إإلى تووفيیرر فضاء مالئمم للنقاشش وو االتفكيیرر االبناء٬، قصدد تقاسمم 
ووتباددلل االخبررااتت٬، حوولل قيیاساتت االتنميیة االبشرريیة وواالفقرر االمتعدددد ااألبعادد وو ططررقق تقيیيیمم 

 ااإلنصافف٬، بيینن االمغرربب ووبلدداانن أأفرريیقيیا٬،االمبنيیة على االسيیاساتت وو االبرراامج ااالجتماعيیة 
ووأأمرريیكا االالتيینيیة٬، وو االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا٬، ووجنووبب آآسيیا وو مناططقق أأخررىى.    

 
 

 محاوورر االمؤؤتمرر
 

االيیوومم ااألوولل:  
 

- : االتنميیة االبشرريیة وواالفقرر في بلدداانن االجنووبب : أأيي دديیناميیاتت ؟ 1االمحوورر    

- االتنميیة االبشرريیة االمنصفة وواالفقرر :  ىىلمعررفة مستوومعلووماتت اال: نظظمم  2االمحوورر  
ااإلمكانيیاتت وواالحددوودد  

- : االمناهھھھج وو االططررقق االحدديیثة لقيیاسس االتنميیة االبشرريیة وواالفقرر متعدددد ااألبعادد3االمحوورر    
أأيي تقددمم في ددوولل االجنووبب ؟: وو ررفاهه االمجتمعاتت    
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االيیوومم االثاني:  

 
- : مأسسة تقيیيیمم االسيیاساتت االعمووميیة منن أأجلل أأددااء أأفضلل لفائددةة االساكنة  1االمحوورر  

االمستهھددفة   
- ططررقق ووتقنيیاتت تقيیيیمم االسيیاساتت وواالبرراامج ااالجتماعيیة لفائددةة ااألجيیالل  : 2االمحوورر  

االجدديیددةة٬، خاصة ااألططفالل.  

- : االتجارربب وواالمماررساتت االجيیددةة لددوولل االجنووبب في مجالل تقيیيیمم االسيیاساتت وو 3االمحوورر  
االبرراامج ااالجتماعيیة لألجيیالل االجدديیددةة٬، خاصة ااألططفالل.  

 
 

 االنتائج االمنتظظررةة للمؤؤتمرر
 

االجنووبب منن حيیثث تقيیيیمم االسيیاسة ااالجتماعيیة ووقيیاسس االتنميیة تقاسمم تجارربب ددوولل  .1
االبشرريیة االمنصفة لألجيیالل االجدديیددةة بما في ذذلكك ااألططفالل؛  

تووثيیقق االخبررااتت وواالمماررساتت االجيیددةة ذذااتت االصلة بمووضووعع االمؤؤتمرر٬، بما في ذذلكك   .2
أأسئلة محوورريیة حوولل: كيیفف يیمكنن لمناهھھھج قيیاساتت االتنميیة االبشرريیة االمنصفة  

 لفائددةة ااألجيیالل االجدديیددةة هھاتووجيیهھقصدد وو االبرراامج ااالجتماعيیة  وو تقيیيیمم االسيیاساتت
ووال سيیما ااألكثرر ضعفا منهھا؟  

االررؤؤىى متعددددةة االتخصصاتت وو بشكلل مستمرر  تططوويیرر شبكة منن االخبررااء لددعمم تباددلل .3
في مجاالتت قيیاسس االتنميیة االبشرريیة وو تقيیيیمم أأثرر وو ووقع االسيیاساتت االعمووميیة وو دداائمم 

بما في ذذلكك ااألططفالل؛ على ااألجيیالل االجدديیددةة٬،  
تووسيیع إإططارر االتعاوونن بيینن ددوولل االجنووبب. .4  

 
 

 ستكوونن االتررجمة االفوورريیة   جلساتت االعامة. االمحاوورر سيیتمم عررضهھا فيمالحظظة: جميیع 
.ااإلنجليیززيیة وو ااإلسبانيیة) وو االفررنسيیة وو متووفررةة إإلى أأرربع لغاتت (االعرربيیة  

 
 


