يــونيــو 2019

«ت�أكيد ًا على �أهمية �أن اال�ستثمار في الإن�سان هو �أق�صر طريق لتحقيق النمو االقت�صادي المطلوب،
وانطالق ًا من التطورات المت�سارعة التي �أثرت �سلب ًا على المكت�سبات التنموية العربية في ظل التحديات
التي تواجهها الدول العربية والتي �أدت �إلى زيادة ن�سب معدالت الفقر والبطالة ،فقد اعتمدنا االطار
اال�ستراتيجي العربي للق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد  2030 – 2020ك�إطار يعزز من الجهود العربية
الرامية لتحقيق التنمية الم�ستدامة ال�شاملة في المنطقة العربية ،بهدف خف�ض م�ؤ�شر الفقر متعدد
الأبعاد بن�سبة  %50بحلول عام  ،2030م�ؤكدين على �أهمية متابعة تنفيذه ،وندعو القطاع الخا�ص العربي
وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني لتقديم كافة �أوجه الدعم الالزمة بما ينعك�س �إيجاب ًا على الإن�سان العربي».

من �إعالن بيروت ال�صادر عن القمة العربية التنموية:
االقت�صادية واالجتماعية
بيروت – الجمهورية اللبنانية
 20يناير /كانون ثاني 2019
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كلمة المعهد العربي للتخطيط
في �إطار التن�سيق والتعاون مع قطاع ال�ش�ؤون االجتماعية ومع الأمانة الفنية لمجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العربية في جامعة الدول
العربية ،وانطالق ًا من دوره كم�ؤ�س�سة عربية �إقليمية م�ستقلة تهدف �إلى االرتقاء بالجهود الإنمائية في مختلف الدول العربية ،تولى المعهد
العربي للتخطيط في �إبريل /ني�سان  2018مهمة �إعداد وثيقة “الإطار اال�ستراتيجي العربي للق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد” ،وذلك
تنفيذ ًا لقرار مجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب في اجتماعه بمدينة �شرم ال�شيخ في نوفمبر /ت�شرين ثاني .2017
وفي هذا الإطار ،قام المعهد بت�شكيل فريق من كبار م�ست�شاريه وخبرائه لإعداد الوثيقة بتعاون مع المكاتب الإقليمية لمنظمات الأمم
المتحدة المتخ�ص�صة .وبنا ًء على ما تو�صلت �إليه ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية الم�ستنبطة من التجارب الناجحة في مختلف دول
العالم ،ا�ستندت وثيقة اال�ستراتيجية المقترحة في محاربة الفقر المتعدد الأبعاد والمتمثل في مختلف �أنواع الحرمان على الت�أكيد على
�أهمية تعزيز النمو ال�شامل الذي ي�سهم في مكافحة الفقر وتعزيز الت�شغيل ،كما �أبرزت وثيقة اال�ستراتيجية دور ال�سيا�سات االجتماعية
المختلفة في �إعادة توزيع جزء من النمو االقت�صادي ل�صالح ال�شرائح المحرومة من المجتمع من خالل تعميم التعليم وال�صحة العامة
والق�ضاء على ال�سكن اله�ش ،و�ضمان حد �أدنى من الموارد المالية للفئات المحرومة وغير القادرة على العمل.
وفي دورتها الرابعة الـتي ُعقدت في العا�صمة اللبنانية بـيروت في  20يناير /كانون ثاني  2019اعتمدت القمة العربية التنموية وثيقة
“الإطار اال�ستراتيجي العربي للق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد  ،”2030 – 2020وتم تبينها من القادة والزعماء العرب الم�شاركين في
القمة ،م�ؤكدين على �أهمية متابعة تنفيذها.
والمعهد �إذ ُيثمن عالي ًا ثقة الم�س�ؤولين بالجامعة العربية في خدماته الإنمائية ،ف�إنني �أود �أن� أتوجه بوافر ال�شكر والتقدير لفريق
العمل على الجهد القيم الذي تم بذله في �إعداد هذه الوثيقة م�ؤكد ًا على ا�ستعداد المعهد الدائم لو�ضع �إمكاناته وخبراته في خدمة التنمية
العربية� ،آم ًال �أن يتم ترجمة هذه اال�ستراتيجية في خطط وبرامج عمل الحكومات الوطنية العربية ،حتى ت�سهم في تحقيق هدف الق�ضاء
ك�صناع قرار وم�س�ؤولي الم�ؤ�س�سات الإنمائية العربية ،من نتائج �إيجابية تنعك�س على
على الفقر متعدد الأبعاد ،بما ن�صبو �إليه جميع ًاُ ،
رفاهية المواطن العربي ،وتحقق �أهداف التنمية الم�ستدامة في المنطقة العربية.
										

المدير العام

										

د .بدر عثمان مال اهلل
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كلمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
ي�سعدني تقديم هذا الإطار اال�ستراتيجي الهام ،الذي �أتى ك�أحد تو�صيات التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد ،الذي �أطلقه
مجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب على هام�ش �أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام  ،2017كما جاء ا�ستكما ًال لجهود الدول
العربية في الق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد ،وك�أحد الأهداف الرئي�سية لخطة التنمية الم�ستدامة .2030
هذا الإطار اال�ستراتيجي الذي بادر به مجل�س وزراء ال�ش�ؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ،كان نتاج
عمل د�ؤوب من فريق من الخبراء ،و�إدارة التنمية وال�سيا�سات االجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،وتمت مناق�شته و�إثرا�ؤه
خالل عدد من االجتماعات وور�ش العمل على م�ستوى كبار الم�س�ؤولين والمتخ�ص�صين من الدول الأع�ضاء ،بم�ساهمات مق ّدرة من
وكاالت الأمم المتحدة المتخ�ص�صة ،و ُت ّوج هذا العمل باعتماد القادة العرب له ،في القمة العربية التنموية :االقت�صادية واالجتماعية
الرابعة (بيروت.)2019 ،
ي�سعى هذا الإطار اال�ستراتيجي من خالل تحليله للو�ضع الراهن للفقر بمختلف �أبعاده في الدول العربية ،بما في ذلك ما حققته
من �إنجازات ،و�أخذ ًا في االعتبار التحديات الج�سام التي تواجه م�سيرة التنمية في الدول العربية� ،إلى و�ضع نموذج تنموي عربي ير ّكز
على الإن�سان العربي وتنميته من خالل اقتراح ال�سيا�سات والبرامج الالزمة ،وو�صو ًال �إلى �إطار متكامل للمتابعة والتقييم المرقمن ،الذي
ي�ساعد على ربط قواعد البيانات في الدول العربية ،وفق ًا للمعايير الدولية.
وي�شرفني �أن �أتوجه بال�شكر �إلى كافة من قاموا بالم�ساهمة في �إعداد و�إثراء هذا الإطار اال�ستراتيجي ،من الدول الأع�ضاء والقطاع
االجتماعي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،والمعهد العربي للتخطيط ،بالتعاون مع الأمم المتحدة ،راجية �أن ي�سهم في دعم
جهود الدول الأع�ضاء في الق�ضاء على الفقر بمختلف �أبعاده ،وتنفيذ خطة التنمية الم�ستدامة .2030
										

رئي�س المكتب التنفيذي

										

غادة فتحي والي
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كلمة جامعة الدول العربية
تمر منطقتنا العربية اليوم بمرحلة دقيقة ،فقد �أدت التطورات ال�سيا�سية التي جرت على مدى ال�سنوات االخيرة ،والتي نجمت عنها
نزاعات م�سلحة في عدة مناطق في وطننا العربي� ،إلى زيادة الأعباء وال�ضغوط على الجهود التنموية ،الأمر الذي انعك�س �سلبا وب�صفة
مبا�شرة على م�ستويات معي�شة المواطن العربي ،ال�سيما مع ما خلفته هذا الأزمات من تدفقات وا�سعة في �أعداد الالجئين العرب تعد هي
الأعلى على م�ستوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
ويعد الفقر متعدد الأبعاد من �أهم هذه التحديات التي يواجهها عالمنا العربي خالل المرحلة الحالية ،ولذا كان لزام ًا علينا
التحرك ب�صورة عاجلة ،وفي �إطار �إجراءات تت�سم بالديمومة واال�ستمرارية ،من �أجل مواجهة هذه الظاهرة وال�سعي للق�ضاء عليها،
وذلك ل�ضمان وجود ا�ستجابة فعالة للتحديات التنموية ،تن�سجم مع التزامات الدول العربية الأع�ضاء في الجامعة العربية على الم�ستوى
الدولي ،خا�صة في �إطار تنفيذ �أجندة الأمم المتحدة للتنمية الم�ستدامة  2030والتي يت�صدر الق�ضاء على الفقر بمختلف �أبعاده قائمة
�أهدافها ال�سبعة ع�شر.
وانطالقا من ال�سعي لتحقيق هذا الهدف ،اعتمدت القمة العربية التنموية :االقت�صادية واالجتماعية الرابعة (بيروت  )2019الإطار
اال�ستراتيجي للق�ضاء على الفقر متعدد االبعاد ،ليكون �إطار ًا ا�ستر�شادي ًا للدول العربية في �إعداد �سيا�ساتها وبرامجها للق�ضاء على
الفقر .وتعك�س هذه الوثيقة الهامة مركزية ق�ضية الفقر التي تم�س المواطن العربي ب�صورة مبا�شرة في حياته اليومية ،ف�ض ًال عن حر�ص
الحكومات العربية على دعم الجهود والمبادرات التي ترمي �إلى تعزيز العمل العربي االجتماعي التنموي الم�شترك.
وي�أتي هذا الإطار اال�ستراتيجي تعزيز للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية في هذا المجال الهام لتنفيذ البرامج واال�ستراتيجيات
والإعالنات المتخ�ص�صة وفي مقدمتها البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية الذي �أقرته القمة التنموية الأولى في الكويت
عام  ، 2009وقرار القمة التنموية الثانية في �شرم ال�شيخ  2011الخا�ص بتعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ،ال�سيما الق�ضاء
على الفقر والجوع في الدول العربية ،والإعالن العربي لتنفيذ خطة التنمية الم�ستدامة  :2030الأبعاد االجتماعية الذي �أقرته القمة
العربية في دورتها ) 27نواك�شوط  )2016والخا�ص بالتركيز على الق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد ،وقرار القمة العربية في دورتها
العادية الـ  29في (الظهران  )2018ب�إن�شاء المركز العربي لدرا�سات ال�سيا�سات االجتماعية والق�ضاء على الفقر في الدول العربية،
وغيرها من القرارات والمواثيق العربية الهامة في هذا ال�ش�أن.
وب�شكل عام ،ينطلق هذا الإطار اال�ستراتيجي من تحليل علمي لواقع الفقر في المنطقة العربية ،ويقترح �سيا�سات عملية لمعالجته
والق�ضاء عليه ،تقوم على تحفيز النمو كثيف الت�شغيل ،و�سيا�سات وبرامج التعليم وال�صحة ،و�سيا�سات تح�سين الم�ستوى المعي�شي للفقراء،
من خالل �سيا�سات التنمية االجتماعية الفعالة وبرامج توفير الم�ساكن والمرافق العامة.
وانني �إذ �أ�ضع هذا الجهد العلمي المتميز بين يدي القارئ العربي ،ف�إنني �آمل �أن ي�سهم في �إنارة الطريق �أمام كافة المهتمين بق�ضايا
الفقر والتنمية االجتماعية في عالمنا العربي.
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وا�ستكما ًال لهذا الجهد المتميز ،ت�سعى الوثيقة الحالية �إلى
طرح �إطار ًا عربي ًا ا�ستراتيجي ًا يمكن للبلدان العربية اال�ستر�شاد
ب��ه عند و�ضع ا�ستراتيجياتها وخططها للق�ضاء على الفقر
متعدد الأبعاد ،وتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة ب�شكل عام.
وتبد�أ الوثيقة بتحليل الو�ضع الراهن للفقر في البلدان العربية،
وذلك باالعتماد �أ�سا�س ًا على ما جاء في التقرير العربي حول
الفقر متعدد الأبعاد ،بالإ�ضافة لم�ساهمات المكاتب الإقليمية
لمنظمات الأم��م المتحدة المتخ�ص�صة والخبراء في المعهد
العربي للتخطيط .ثم تنطلق الوثيقة بعد ذلك لتحديد مالمح
الو�ضع الم�ستهدف الو�صول �إليه بحلول عام  ،2030و�صو ًال �إلى
اقتراح التوجهات وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والتنموية
التي يرى معدو التقرير �أهمية اتباعها خالل ال�سنوات الع�شر
القادمة حتى ت�ستطيع ال��دول العربية �سد الفجوة الحالية بين
الو�ضع الراهن والو�ضع الم�أمول .ولما كانت متابعة وتقييم الأداء
هي نقطة ال�ضعف الوا�ضحة في كافة اال�ستراتيجيات والخطط
ال�سابقة ،ف�إن الوثيقة الحالية تقدم اقتراح َا لمنظومة متكاملة
للمتابعة والتقييم تتبناها جامعة ال��دول العربية بالتن�سيق مع
�شركائها في المنظمات والبلدان المختلفة ل�ضمان جدية التنفيذ
وت�صحيح الم�سار كلما تط ّلب الأمر ذلك.
ويبقى الت�أكيد على �أن التحليل في الوثيقة الحالية قد
راع��ى -بقدر الإم��ك��ان� -أن البلدان العربية لي�ست مجموعة
واحدة متجان�سة ،بل يمكن التمييز ب�سهولة بين ثالثة مجموعات
فرعية ح�سب م�ستوى الدخل والتنمية الب�شرية وفق ًا لت�صنيفات
البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ،بحيث ت�ضم
المجموعة الأول��ى دول الخليج العربي (ال�سعودية ،والكويت،
واالم��ارات ،والبحرين ،و�سلطنة عمان ،وقطر) والتي ت�صنف
ع��ادة �ضمن ال��دول ذات الدخل المرتفع والتنمية الب�شرية
المرتفعة جد ًا؛ والمجموعة الثالثة والتي ت�ضم اليمن ،وال�سودان،
وموريتانيا ،وال�صومال ،وجيبوتي ،وجزر القمر ،والتي ت�صنف
عادة �ضمن مجموعات الدول ذات الدخل المنخف�ض والتنمية
الب�شرية المنخف�ضة؛ في حين ت�ضم المجموعة الثانية باقي
الدول العربية والتي يتراوح ت�صنيفها بين الدول ذات الدخل
المتو�سط (�سواء المنخف�ض �أو المرتفع) وذات التنمية الب�شرية
المرتفعة �أو المتو�سطة .كما لم يغب عن معدي هذا الإطار
اال�ستراتيجي �أن العديد من ال��دول العربية عانت -وبع�ضها

مقدمة
“الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله في كل مكان” هو
الهدف الرئي�سي للأجندة الأممية للتنمية الم�ستدامة لعام
 .2030فمازال نحو  836مليون �شخ�ص حول العالم يعي�شون في
فقر مدقع ،ومازال واحد من كل خم�سة �أ�شخا�ص في المناطق
النامية يح�صلون على �أق��ل من  1.25دوالر في اليوم الواحد
( .)UNFPAووفق ًا لأحدث تقرير دولي عن الفقر متعدد الأبعاد
ال�صادر في  ،2018والذي يغطي  105دولة على م�ستوى العالم،
يعي�ش فيها نحو %75من �سكان العالم ( 5.7مليار ن�سمة)،
ف�إن  %23.3منهم (حوالي  1.3مليار ن�سمة) يعانون من الفقر
متعدد الأبعاد.
وفي البلدان العربية ،ي�شير التقرير الدولي الذي يغطي
 342مليون �شخ�ص يعي�شون في  13دولة عربية� ،إلى �أن هناك
 66مليون �شخ�ص ( )%19.2يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وتختلف معدالت الفقر ب�شكل كبير فيما بين ال��دول العربية.
ففي ال�صومال ،كان %82من النا�س يعانون من الفقر متعدد
الأبعاد ،بينما في الأردن وليبيا كان هذا الرقم �أقل من  %2كما
�أو�ضح التقرير �أن %70من الفقراء الذين يعانون من الفقر
متعدد الأبعاد في ال��دول العربية يعي�شون في ال�سودان واليمن
وال�صومال.
ولما كانت الدول العربية ومنظماتها في طليعة دول العالم
التي التزمت بتحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة ،وفي مقدمتها
الق�ضاء على الفقر بجميع �أ�شكاله في كل مكان ،كان من المنطقي
�أن تتبنى جامعة الدول العربية -بالتعاون والتن�سيق مع �شركائها
في المنطقة� -إطالق �أول تقرير �إقليمي عربي حول الفقر متعدد
الأبعاد في عام  2017بعد فترة �إع��داد حوالي ثالث �سنوات.
ونظر ًا لندرة البيانات المتاحة ،غطى التقرير ع�شرة دول عربية
فقط ت�شمل الأردن ،وتون�س ،والجزائر ،وجزر القمر ،وال�سودان،
والعراق ،وم�صر ،والمغرب ،وموريتانيا ،واليمن .وقد �أو�ضح
التقرير �أن من بين  286مليون �شخ�ص يعي�شون في تلك الدول،
ي�صنف  116.1مليون ن�سمة (“ )%40.6ك�أ�سر فقيرة” ،و�ضمن
ه�ؤالء ،يعي�ش  38.2مليون ( )%13.4في فقر مدقع.
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واليمن .و�سيكون هذا التمييز مفيد ًا في فهم �أبعاد م�شكلة الفقر
متعدد الأبعاد في المنطقة العربية ،وكذا في اقتراح ال�سيا�سات
التي تتنا�سب مع ظروف ومرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة
�أو مجموعة من الدول داخل المنطقة.

م��ازال يعاني -من �سنوات طويلة من الحروب وال�صراعات
الداخلية والخارجية التي ال بد �أن يتم مراعاتها �سواء عند
ت�شخي�ص الم�شكلة �أو عند اقتراح الحلول ،وت�أتي في مقدمة تلك
الدول العراق ،ولبنان ،وال�سودان ،وال�صومال ،وليبيا ،و�سوريا،
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تحليل الوضع الراهن
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ويو�ضح ال�شكل رق��م ( )1-1ع��دد الفقراء وفق ًا خلط
الفقر الدويل بقيمة  1.9دوالر يف اليوم ح�سب املنطقة يف 1990
و .2013من هذا الر�سم البياين ميكننا �أن ن�ستنتج �أن الفقر
يف املنطقة العربية منخف�ض و�آخ��ذ يف االنخفا�ض من %6.3
يف عام � 1990إلى  %2.7يف عام  .2013وبالن�سبة للمنطقة
العربية ،ف�إن معدل الفقر يف عام  2013منخف�ض �أي�ض ًا عند
حوايل (%4بعد �ضم ال�سودان وموريتانيا �إلى املنطقة العربية).
فقد حققت املنطقة العربية فيما بني عامي  1990و2013
ً
انخفا�ضا بن�سبة %58يف الفقر املدقع ،لتكون بذلك من �أف�ضل
مناطق العامل من حيث حجم الإجناز املحقق يف هذا املجال.
ويت�سق هذا الإجناز مع ارتفاع ن�صيب الفرد من الدخل القومي
الإجمايل يف املنطقة العربية مقارنة باملناطق النامية الأخرى
(((
(.)ESCWA, 2018

 1.1م�ؤ�شرات الفقر املادي ومتعدد الأبعاد يف املنطقة
العربية
تزخر املكتبة العربية بالعديد من التقارير والدرا�سات التي
�أفا�ضت يف ت�شخي�ص وحتليل م�شكلة الفقر� ،أو �أحد �أبعادها ،يف
املنطقة العربية .ولعل التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد
ال�صادر يف عام  2017هو �أحدث هذه التقارير .وبالتايل �سيتناول
تو�صل �إليها التقرير،
الق�سم احلايل ملخ�ص ًا لأهم النتائج التي ً
باعتبارها نقطة البداية التي �سيتم االرتكاز عليها لالنطالق نحو
الإطار اال�سرتاتيجي املقرتح للق�ضاء على الفقر ب�أبعاده املتعددة
(((
يف الدول العربية خالل الفرتة .2030-2020
ويف البداية جتدر الإ�شارة �إلى �أن انت�شار ظاهرة الفقر يف
جمتمع �أو منطقة ما �إمنا يرجع يف الأ�سا�س �إلى �ضعف معدالت
النمو االقت�صادي يف هذه املنطقة ،وكذا تدين نوعية هذا النمو
من حيث ال�شمول واال�ستدامة وقدرته على توليد فر�ص عمل الئقة
وكافية ال�ستيعاب الداخلني اجلدد ل�سوق العمل ،هذا بالإ�ضافة
لعدم كفاءة �سيا�سات �إعادة توزيع الدخل.
ويقا�س الفقر عاد ًة مبقايي�س نقدية ،ت�ستخدم ا�ستق�صاءات
الدخل والنفقات الأ�سرية لتقدير الن�سبة املئوية لل�سكان الذين
لديهم م�ستويات من الإنفاق (�أو الدخل) دون خط الفقر؛ عتبة
متثل تكلفة االحتياجات الغذائية وغ�ير الغذائية الأ�سا�سية.
وي�ستخدم خطان للفقر عادة ،خطوط الفقر الوطنية والدولية.
يتم ح�ساب خطوط الفقر الوطنية لتعك�س �أمن��اط اال�ستهالك
الوطني و�أ�سعاره بالإ�ضافة �إلى خ�صائ�صه املعيارية ،يف حني مت
تطوير خط الفقر ال��دويل من قبل الباحثني يف البنك الدويل
لتقييم وتتبع انت�شار الفقر املدقع على امل�ستوى العاملي .ويف الوقت
احلايل ،يبلغ خط الفقر الدويل املدقع  1.9دوالر يف اليوم ،ويعك�س
هذا املبلغ متو�سطخطوط الفقر الوطنية لأفقر  15دولة يف العامل
مت حتديدها يف عام  2011وحتويلها �إلى الدوالر با�ستخدام �أ�سعار
�صرف تعادل القوة ال�شرائية (.)ESCWA, 2018

وم��ع ذل��ك ،يلقي ال�شكل رق��م ( )2-1ال�ضوء على واقع
خمتلف� ،إذا ما مت تقييم عدد الفقراء عند زي��ادة خط الفقر
الدويل �إلى  3.5و 5.5دوالر �أمريكي يف اليوم .ففي عام ،2013
عندما ارتفع خط الفقر من � 1.9إلى  3.5دوالر ،زاد عدد الفقراء
يف املنطقة العربية بن�سبة  7مرات تقريب ًا �إلى  ،%18.4وارتفع
 16مرة �إل��ى  %42.7عند ا�ستخدام  5.5دوالر يف اليوم خط
الفقر .ويبني ال�شكل �أن الن�سبة التي يزيد بها عدد الفقراء يف
املنطقة العربية عند تغيري خط الفقر هي الأعلى بني خمتلف
مناطق العامل ،وهو ما ّ
يو�ضح ح�سا�سية عالية الختيار خط الفقر
يف املنطقة؛ حيث ت�شري �إلى تركز ن�سبة كبرية من �سكان املنطقة
بالقرب من خط الفقر املدقع البالغ  1.9دوالر يومي ًا .وهذا
يعك�س درج��ة عالية من اله�شا�شة ل�شريحة كبرية من ال�سكان
ل�صدمات �أو �إ�صالحات يف ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
(.)ESCWA, 2018
� - 2أ�شار التقرير الأول عن التقدم املحرز يف جمال حتقيق �أهداف التنمية

امل�ستدامة  2030يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر يف يوليو 2018

�إلى �أنه «نظر ًا الرتفاع متو�سط دخل الفرد يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي
ب�شكل كبري ومنذ فرتة طويلة (�أكرث من � 30ألف دوالر للفرد �سنوي ًا بالأ�سعار
اجلارية) ،ف�إن جميع تلك الدول جتاوزت خط الفقر الدويل ( 1.9دوالر للفرد)
منذ فرتة طويلة ،حيث ال يوجد �أي فرد يقيم يف �أي من هذه الدول يقل متو�سط
دخله اليومي عن  1.9دوالر».

 - 1بالإ�ضافة للتقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد ،الذي �سيعتمد عليه
هذا الق�سم ب�صفة �أ�سا�سية� ،سيتم �أي�ض ًا اال�ستعانة -كلما تطلب التحليل ذلك-
مب�ساهمات املكاتب الإقليمية ملنظمات الأمم املتحدة وخرباء املعهد العربي
للتخطيط ،والتي مت �إعدادها خ�صي�ص ًا لهذه الوثيقة.
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ال�شكل رقم ( :)1-1معدالت الفقر ح�سب المنطقة
على �أ�سا�س خط الفقر  1.9دوالر في اليوم (مكافئ القوة ال�شرائية لعام 2013-1990 ،)2011
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ﻣﻌ�ﻥ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋ�� ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ �� ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋ�� ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ �ﺴ�ﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ً
�� �ﻌﺮ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ،ﻭﻣﺎ ﺇ�� ﺫﻟﻚ6.ﻭ�� ﻋﺎﻡ  2015ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺜﻴﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
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وكما ُذكر �آنف ًا ،ف�إن خطوط الفقر الوطنية �أكرث مالءمة
الحت�ساب تكلفة االحتياجات الأ�سا�سية يف بلد معني ،ومع
ذلك ف�إن القيود الأ�سا�سية على ذلك تتمثل يف عدم قابلية
املقارنة عرب البلدان ب�سبب االختالفات يف تعريفات الفقر،
وتقنيات قيا�س الرفاه ،وما �إلى ذلك .ويف عام  2015قادت
اال�سكوا م�شروع ًا بحثي ًا لتحديد نهج قيا�س مت�سق لفح�ص
توزيع ال�سكان عرب �أربع �شرائح متميزة اقت�صادي ًا (الفقراء
وال�ضعفاء والطبقة الو�سطى والأثرياء) ،وقد غطى العمل
ت�سع دول عربية .وعلى النقي�ض من خط الفقر الدويل،
يظهر ال�شكل رقم ( )3-1ارتفاع معدالت الفقر ومعدالت
ال�ضعف يف العديد من بلدان املنطقة .ع�لاوة على ذلك،
خل�ص التقرير �إلى �أنه خالل الفرتة من � 2000إلى ،2010
�شوهد تغري طفيف يف ن�سب الفقراء وال�ضعفاء والطبقة
الو�سطى با�ستثناء م�صر حيث منت ن�سبة ال�سكان امل�صنفني
على �أنهم فقراء و�ضعفاء على ح�ساب الطبقة الو�سطى
(.)ESCWA, 2018

وم��ن ناحية �أخ���رى ،قدمت كتابات االقت�صادي الهندي
ال�شهري �أمارتيا �سني ،احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد ،نهج ًا
خمتلف ًا لتناول ق�ضية الفقر �أو�سع بكثري من منهج فقر الدخل �أو
الفقر النقدي ،يعتمد على نهج القدرة .وقد �أتاح هذا املنهج �إطار ًا
مفاهيمي ًا للنظر �إلى الفقر على �أنه عدم القدرة على التمتع باحلقوق
واحلريات الأ�سا�سية يف احلياة التي تر�سي الأ�سا�س لقيا�س الفقر
وجت�سد م�ؤ�شرات الفقر املتعددة الأبعاد احلرمان
املتعدد الأبعادّ .
غري النقدي يف خمتلف الأبعاد ،مما يوفر �صورة �أكرث دقة لتجربة
الفقراء .ويت�ضمن دليل الفقر متعدد الأبعاد ( ،)MPIالذي ن�شره
برنامج الأم��م املتحدة الإمنائي ( )UNDPومبادرة �أك�سفورد
للفقر والتنمية الب�شرية ( )OPHIيف عام  ،2018ثالثة �أبعاد -
التعليم وال�صحة وظروف املعي�شة – معرب ًا عنها بع�شرة م�ؤ�شرات.
وكما يت�ضح من اجل��دول التايل رقم ( ،)1-1ف�إنه من بني 1.3
مليار فقري ح��ول العامل ،يعي�ش ح��وايل  %5يف ال��دول العربية،
ويعاين %19.2من �سكان املنطقة من الفقر متعدد الأبعاد ،يف
حني تبلغ �شدة احلرمان حوايل .)ESCWA, 2018(%51
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الجدول رقم ( :)1-1م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد ح�سب مناطق العالم
املناطق النامية
(ق�سم الإح�صاءات يف الأمم املتحدة)
الدول العربية
�شرق �آ�سيا واملحيط الهادئ
�شرق �أوروبا وو�سط �آ�سيا
�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جنوب �آ�سيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى

م�ؤ�شر الفقر
متعدد الأبعاد

(MPI)1
0.098
0.025
0.009
0.042
0.143
0.317

ن�سبة عدد
ال�سكان

(H)2
%19.2
%5.9
%2.4
%10.1
%31.3
%57.8

ال�شدة

)(A

3

%50.8
%43.1
%38.3
%41.8
%45.8
%54.9

عدد

التغطية ال�سكانية ح�سب م�ؤ�شر

الفقراء
4

(مليون)
65.7

117.7
3.5

52.3

545.9
559.6

الفقر متعدد الأبعاد )(MPI
%85
%94
%43
%81
%95
%99

الم�صدرGlobal MPI Report,UNDP and OPHI September 20185 :

( )1م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد ( )MPIيتراوح من � 0إلى .1
( )2ن�سبة عدد ال�سكان هي الن�سبة المئوية لل�سكان مع درجة الحرمان من � 3/1أو �أعلى.
( )3ال�شدة هي متو�سط الن�سبة المئوية للحرمان المرجح بين الفقراء.
( )4عدد الفقراء ي�ستخدم �أرقام ال�سكان .2016
مرجحة ح�سب عدد ال�سكان؛ حيث تم �ضرب ن�سبة الفقراء في �أعداد ال�سكان عام  2016وفق ًا لقاعدة بيانات �إدارة الأمم
( )5المجاميع ّ
المتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ،ق�سم ال�سكان (.)2017
ويف عام � ،2017صدر التقرير العربي حول الفقر متعدد
الأبعاد والذي ا�ستخدم منهجية الدليل الدويل بعد �إدخال بع�ض
التعديالت التي تعك�س خ�صو�صية املنطقة العربية (جدول م -1
بامللحق) .وقد �أ�شار التقرير �إلى �أنه على الرغم من �أن ن�سبة
الفقر املدقع الأ�سري تبدو متوا�ضعة على ال�صعيد العربي� ،إال �أنها
ال تك�شف ال�صورة كاملة� ،إذ تبلغ ن�سبة الفقراء فقر ًا مدقع ًا يف
جمموعة الدول التي �شملها التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد
 38.2(%13.4مليون)� .أما م�ستوى الفقر ،الذي يت�ضمن �أي�ض ًا
الفقر املدقع ،ف�أعلى بكثري .فتبلغ ن�سبة الفقراء يف البلدان الع�شرة
التي �شملها التقرير العربي نحو  116.1(%40.6مليون) .ويبلغ
املتو�سط الإقليمي ل�شدة الفقر (م�ؤ�شر �شدة الفقر) نحو %51
لكل من الفقر املدقع والفقر.

العربي -ا�ستناد ًا �إلى املنهجية املتبعة يف اليوني�سيف -بقيا�س
م�ؤ�شر فقر الأطفال يف الدول العربية ،حيث ا�شتمل القيا�س على
خم�سة �أبعاد لرفاه الطفل لكل من فئتني عمريتني ( 4-0و-5
 ،)17مت اختيارهم مت�شي ًا مع اتفاقية حقوق الطفل .بالن�سبة
للأطفال  ،4-0كانت الأبعاد التي مت فح�صها هي املياه ،وال�صرف
ال�صحي ،والإ�سكان ،وال�صحة ،والتغذية� .أما بالن�سبة للأطفال
الذين ت�تراوح �أعمارهم بني  5و� 17سنة ،كانت الأبعاد التي مت
�أخذها بعني االعتبار هي املياه ،وال�صرف ال�صحي ،والإ�سكان،
واملعلومات ،والتعليم (جدول م -2بامللحق) .ومت تق�سيم الدول
العربية �إلى ثالثة جمموعات :املجموعة الأولى :البلدان ذات الفقر
احلاد املنخف�ض والفقر املتو�سط املعتدل ،والتي ت�شمل اجلزائر،
وم�صر ،والأردن ،وفل�سطني ،وتون�س؛ املجموعة الثانية :البلدان
ذات الفقر احلاد املنخف�ض �إلى املتو�سط والفقر املتو�سط �إلى
العايل ،والتي ت�شمل العراق ،واملغرب؛ واملجموعة الثالثة :البلدان
التي تعاين من الفقر ال�شديد والفقر املدقع ،والتي ت�شمل جزر
القمر ،وموريتانيا ،وال�سودان ،واليمن (.)UNICEF, 2018

وحيث �أن الأطفال يف الدول العربية (ال�سكان الذين تقل
�أعمارهم عن � 18سنة) ميثلون ن�سبة كبرية من �إجمايل ال�سكان،
من  %27.7يف تون�س �إلى  %47.4يف العراق ،فقد قام التقرير
8

الجدول رقم ( :)2-1ن�سبة الأ�سر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية
وفق ًا للدليل الدولي والعربي
ن�سبة الفقر املدقع متعدد

ن�سبة الفقر متعدد الأبعاد

ن�سبة الفقر متعدد

الأبعاد ( )%

( )%

االبعاد ( )%

(الدليل العربي/

(الدليل العربي/

(الدليل الدويل

الإقليمي )2017

الإقليمي )2017

)2018

لبنان

80

-

-

-

اجلزائر

85

0.62

24.0

2.1

الأردن

95

0.28

11.7

1.3

تون�س

95

0.61

17.8

1.3

ليبيا

108

-

-

2.0

م�صر

115

3.0

27.2

5.2

فل�سطني

119

-

-

1.0

العراق

120

6.47

45.5

14.7

املغرب

123

8.93

36.6

18.6

�سوريا

155

-

-

7.4

موريتانيا

159

51.57

89.1

50.6

جزر القمر

165

26.36

73.9

37.4

ال�سودان

167

49.93

73.5

52.4

جيبوتي

172

-

-

34.6

اليمن

178

30.58

69.1

47.8

-

13.35

40.55

19.2

الرتتيب العاملي على م�ؤ�شر
البلد

بلدان ذات
تنمية ب�شرية
مرتفعة

بلدان ذات
تنمية ب�شرية
متو�سطة

بلدان ذات
تنمية ب�شرية
منخف�ضة

متو�سط الدول العربية

التنمية الب�شرية

()2017

الم�صدر :تقرير التنمية الب�شرية ( ،)2018والتقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد (.)2017
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(من � 48.8إلى  ،)%74.2والفقر العادي يف ن�سبة ترتاوح
بني  76.4و%87من الأطفال.

وكما يت�ضح من ال�شكل التايل رقم (� )4-1أن معدل
الفقر املتعدد الأبعاد بني الأطفال مرتفع جد ًا �أي�ض ًا ،حيث
�أن  52.5مليون ن�سمة ميثلون  %44.1من الأطفال واقعون
يف الفقر ،كذلك يقع  29.3مليون طفل� ،أي واحد من بني
كل �أربعة �أطفال ،يف الفقر املدقع .وتختلف هذه الن�سب كثري
ا فيما بني املجموعات الثالثة للدول العربية .فن�سبة الفقر
املدقع يف البلدان يف املجموعة  1منخف�ضة للغاية ،وترتاوح
بني  1.2الى %7.7من جمموع الأطفال� ،أما ن�سبة الفقر
فترتاوح ما بني � 16.6إلى � .%34.7أما بلدان املجموعة
رقم  ،2فترتاوح ن�سبة الفقر املدقع بني  14.0و،%23.8
ون�سبة الفقر بني  41.8و� .%46.5أما يف جمموعة البلدان
رقم  ،3فن�سب فقر الأطفال مقلقة ،حيث ي�ؤثر فقر الأطفال
املدقع فيما بني ن�صف وثالثة �أرباع �إجمايل عدد الأطفال

وتختلف النتائج عند االنتقال من الفقر املدقع �إلى الفقر.
فمع �أن بلدان املجموعتني  1و 2لديها ن�سبة منخف�ضة ن�سبي ًا من
الفقر� ،إال �أن ن�سبة �أكرب بكثري من ال�سكان معر�ضة للوقوع يف الفقر
( %27.1يف املجموعة  1و%31يف املجموعة  .)2و�إجما ًال ،ف�إن
ربع �سكان املنطقة معر�ضون للوقوع يف الفقر ،ما يعني �أن ما يقرب
من ثلثي ال�سكان العرب �إما فقراء �أو معر�ضون للفقر .وب�صفة
عامة ،ف�إن التحدي احلقيقي الذي يواجه بلدان املجموعتني 1
و 2هو التعامل مع الن�سبة الكبرية من ال�سكان املعر�ضني للوقوع
يف الفقر� .أما بلدان املجموعة  ،3فتحتاج �إلى التخفيف من حدة
الفقر املدقع الذي ي�ؤثر على نحو ن�صف جمموع �سكانها.

ال�شكل رقم ( :)4-1مجموعات البلدان فيما يت�صل بفقر الأطفال

مالحظة )1( :يعك�س حجم النقطة حجم ال�سكان دون � 18سنة.
( )2ت�شير الخطوط الزرقاء �إلى المتو�سط المرجح للبلدان.
الم�صدر :التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد.2017 ،
التي مل يح�صل من يرت�أ�سها على تعليم) .وميكن تلخي�ص �أهم
تو�صل �إليها التقرير العربي حول الفقر متعدد
النتائج التي ً
الأبعاد فيما يلي:
الأ�سر التي تعولها الإناث �أكرث عر�ضة للفقر املدقع يف بلدان
املجموعة  ،3والأ�سر التي ير�أ�سها ذكور �أكرث عر�ضة للفقر
املدقع يف بلدان املجموعتني  1و.2

ومن ال�سمات الأخ��رى املميزة لق�ضية الفقر يف البلدان
العربية التباين الوا�ضح وعدم امل�ساواة يف توزيع الفقر على
ال�صعيد امل �ك��اين (ب�ين امل�ن��اط��ق الريفية واحل���ض��ري��ة؛ وبني
املحافظات �أو الواليات داخل البلدان؛ وبني خمتلف جمموعات
البلدان) ،وعلى �صعيد اخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية
للأ�سر املعي�شية (مثل الأ�سر املعي�شية الأك�بر حجم ًا ،والأ�سر
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ُيظهر م�ؤ�شر الرثوة �أكرب قدر من التفاوت ،فيقع  %47من الأطفال
يف الأ�سر الأ�شد فقر ًا وفق ًا مل�ؤ�شر ال�ثروة ،ويف املقابل تنخف�ض
الن�سبة �إلى  %4فقط من الأطفال يف الأ�سر الأكرث ثراء .وبعبارة
�أخرى ،ف�إن الأطفال يف اخلم�س الأفقر �أكرث عر�ضة للفقر املدقع
بـ  12مرة من الأطفال يف اخلم�س الأعلى من م�ؤ�شر الرثوة.
احلرمان من التعليم �أكرب م�صدر للفقر الأ�سري ،وظروف
ال�سكن و�سوء التغذية هي امل�صادر الرئي�سية لفقر الأطفال.
ي�ساهم التعليم يف بلدان املجموعتني  1و� ،2أكرث من غريه يف
الفقر والفقر املدقع� .أم��ا يف بلدان املجموعة  3فامل�ساهم
الأكرب هو ظروف املعي�شة .كما ي�سهم التعليم يف الفقر املدقع
يف املناطق احل�ضرية على نحو �أعلى من املناطق الريفية،
التي تكون فيها ظروف املعي�شة �أهم.
يتوزع الفقر على نحو غري متجان�س داخل البلدان� ،أي بني
حمافظات البلد الواحد �أو والياته .والفوارق بني البلدان
واملحافظات والأقاليم الداخلية عموما �أعلى يف املجموعتني
 2و 3منها يف املجموعة .1
الفوارق املحلية يف املنطقة العربية مرتفعة للغاية ،ما يوجب
�إيالءها عناية كافية عند و�ضع ا�سرتاتيجية ملكافحة الفقر.
فاملحافظة الأدنى حرمان ًا (بح�سب م�ؤ�شرات الفقر املتعدد
الأبعاد) يف موريتانيا ،وهي البلد ذات الن�سبة الأعلى من
الفقر بح�سب امل�ؤ�شرات نف�سها ،لديها حرمان �أكرب من �أفقر
حمافظة يف جميع بلدان املجموعتني  1و.2
تقع املحافظات �أو الواليات اخلم�س ع�شرة الأفقر يف البلدان
الأحد ع�شر التي �شملتها الدرا�سة يف ثالثة بلدان فقط هي:
ال�سودان ( 9واليات) وموريتانيا ( 5واليات) واليمن (والية
واحدة) ،ويقع العديد من هذه الواليات يف ال�سودان واليمن
يف مناطق النزاع.
و�إذا �أ�ضفنا ملا �سبق التحديات التي تفر�ضها النزاعات
واحلروب التي ال تزال ت�ستعر يف املنطقة ،والتي لها بال �شك �آثا ٌر
�سلبي ٌة �شديدة اخلطورة على �أح��وال الفقراء ،ت�صبح ال�صورة
�أكرث تعقيد ًا .فقد �أوقع ال�صراع امل�ستمر يف اليمن ،مثال ،ال�شعب
اليمني يف �أزمة �إن�سانية ودفع ماليني النا�س �إلى حافة املجاعة،
حيث ح�صد النزاع �أكرث من � 10آالف �شخ�ص بينما جعل نحو 7

التفاوت الأكرب يف الفقر راجع �إلى تعليم من يرت�أ�س الأ�سرة.
فاحتمال تعر�ض الأ�سر التي مل يح�صل من يرت�أ�سها على
تعليم للفقر يزيد ثمانية �أ�ضعاف عن احتمال تعر�ض الأ�سر
التي ير�أ�سها من يتمتع ب�أعلى م�ستوى من التعليم املتاح يف
الدولة (تعليم عال).
التفاوت يف ن�سب الفقر وفق ًا مل�ستوى تعليم من يرت�أ�س الأ�سرة
ترتفع يف جمموعات البلدان  1و 2والتي تت�سم بتدين ن�سب
الفقر بها� .أما بالن�سبة ملجموعة البلدان  ،3فلم تختلف ن�سبة
الفقراء وفق ًا مل�ستوى تعليم من يرت�أ�س الأ�سرة ،ما ي�شري �إلى
�أن التعليم يف هذه البلدان لي�س �شرطا كافيا لتجنب الوقوع يف
الفقر ،ورمبا يعود ذلك �إلى قلة فر�ص العمل فيها.
قابلية الأ�سر التي تقع يف اخلم�س الأدنى من الرثوة للوقوع يف
الفقر املدقع �أعلى بخم�سني مرة من الأ�سر التي تقع �ضمن
اخلم�س الأعلى.
على ال�صعيد العربي ،تبلغ قيم م�ؤ�شرات دليل الفقر املتعدد
الأب��ع��اد للفقر املدقع  %1.87ل�سكان احل�ضر و %11.26
ل�سكان الريف .وكذلك تبلغ هذه القيم للفقر  %11.4ل�سكان
احل�ضر و %29.2ل�سكان الريف ،وينطبق هذا االرتفاع يف دليل
الفقر املتعدد الأبعاد يف املناطق الريفية على كل البلدان.
على الرغم من �أن �أق��ل من ن�صف �سكان البلدان العربية
ي�سكنون املناطق الريفية ،ف�إن  %83من الفقراء املدقعني
و %67من الفقراء يقيمون يف املناطق الريفية.
تبلغ ن�سبة الفقراء بني الأطفال يف املناطق الريفية نحو � ،%55أي
�أكرث ب  1.8مرة من الن�سبة املناظرة يف املناطق احل�ضرية.
الأطفال يف الأ�سر الأقل ثروة (وفق ًا لتعريف م�ؤ�شر الرثوة الذي
يعتمد على ممتلكات الأ�سرة) �أكرث عر�ضة خلطر الفقر املتعدد
الأبعاد مبقدار  3.7مرة مقارنة بالأطفال يف الفئات الأغنى.
الأطفال القاطنني يف الريف ،والذين تبلغ ن�سبة الفقر بينهم
� ،%36.3أكرث عر�ضة بـ  3.6مرة للفقر املدقع من الأطفال
الذين يعي�شون يف املناطق احل�ضرية.
احتمال تعر�ض الأطفال يف الأ�سر التي يرت�أ�سها غري متعلم
للفقر املدقع يزيد مبقدار  2.3مرة عن الأ�سر التي ح�صل من
يرت�أ�سها على تعليم ابتدائي �أو �أكرث.
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ماليني �شخ�ص يكابدون نق�ص ًا حاد ًا يف الغذاء .وقد �أدى ذلك
بربنامج الغذاء العاملي التابع للأمم املتحدة �أن يعلن �أن البالد
معر�ضة خلطر املجاعة .وال �شك �أن حالة الفقر املتعدد الأبعاد
اليوم يف اليمن �أ�سو�أ بكثري مما توحي به الأرقام التي تعرب عن
�سنوات �سابقة ،ال�سيما يف البعد ال�صحي .ويواجه العديد من
البلدان العربية الأخرى ا�ضطرابات �سيا�سية :فقد ت�أثرت �أربعة
من البلدان الأح��د ع�شر ت���أث��ر ًا مبا�شر ًا وكبري ًا بالنزاعات �أو
االحتالل ،وهي :اليمن والعراق وال�سودان وفل�سطني .و�أثر النزاع
الدائر على التنمية الب�شرية �أ�شد بكثري من الأ�ضرار املادية ومن
تباط�ؤ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل .ولعل �أف�ضل ما يعك�س
ذلك �أنه ،ورغم �أن عدد �سكان املنطقة يبلغ نحو  %5من �سكان
العامل ،ف�إن املنطقة ت�ؤوي �أكرث من %53من جمموع الالجئني
و %37من ال�سكان امل�شردين يف العامل .وقد �أ�شار تقرير التنمية
العاملي ال�صادر حديث ًا عن البنك الدويل �أنه بني عامي 2011
و 2017ترك ما يقرب من  4ماليني طفل �سوري املدر�سة ب�سبب
احلرب الأهلية .ومن املرجح �أال يعو�ض الكثري منهم هذه ال�سنوات
ال�ضائعة من املدر�سة (.)W.B., 2019
وميكن تو�ضيح الأمر على وجه �أمت �إذا �سلطنا ال�ضوء على
و�ضع الفقر يف دولة فل�سطني و�آثار االحتالل الإ�سرائيلي .فجميع
املقيمني يف دولة فل�سطني يت�أثرون مبا�شرة باالحتالل .والقيود
على احلركة تعوق النمو االقت�صادي والأن�شطة الإنتاجية ،وتفتت
الأرا�ضي الفل�سطينية اجتماعيا و�سيا�سيا وجغرافيا ،وتقيد قدرة
النا�س على اال�ستفادة من املوارد احليوية مثل املياه والأرا�ضي.
وبالن�سبة لقطاع غزة ،ال بد لأي حتليل جاد للفقر �أن يعترب ت�أثري
القيود على حركة الأ�شخا�ص وال�سلع والتي دامت لع�شر �سنوات.
كما �أن الظروف تقيد حركة احلكومة الفل�سطينية فهي حتول
بينها وبني �صياغة ا�سرتاتيجية حمددة وطويلة الأج��ل للتنمية
وتنفيذها.
ولي�س من املبالغة القول �إن الفل�سطينيني عر�ض ٌة للمجهول
واحل��رم��ان مبختلف ���ص��ور ِه .فكثري ًا م��ا ت�تراف��ق عمليات بناء
امل�ستوطنات الإ�سرائيلية مع عمليات هدم البنى الفل�سطينية.
ففي عام  ،2016جرى هدم ما جمموعه  1093منز ًال فل�سطيني ًا،
وه��و �أعلى رق��م �سجل منذ ب��دء جمع البيانات يف ع��ام .2009
كما �إن �سكان القد�س ال�شرقية يعي�شون حتت التهديد الدائم
ب�إخالئهم من ديارهم �أو �إلغاء �إقامتهم .و�إذ يعي�ش �سكان قطاع

غزة بانقطاع عن بقية الأرا�ضي الفل�سطينية منذ ما يقرب من
عقد من ال��زم��ان ،ف��إن بنية القطاع التحتية تتعر�ض ل�ضغوط
�شديدة .واعتبارا من عام � ،2017أخذ القطاع ي�شهد انقطاع ًا
�شديد ا للكهرباء يدوم حتى ع�شرين �ساعة يومي ًا .وب�سبب تلوث
املياه اجلوفية ال�ساحلية والإفراط يف ا�ستخراجها ،مل يبق �سوى
5%منها �صالح لال�ستهالك الب�شري .ف�ضال عن هذا كله ،يت�أثر
الأطفال خ�صو�ص ًا باالحتالل والت�صعيد املتكرر للعنف يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
وبالإ�ضافة للم�ؤ�شرات والتحديات ال�سابقة ،توجد العديد
من الق�ضايا التي ترتبط ارتباط ًا �شديد ًا بق�ضية الفقر �سواء
مبفهومه املادي �أو متعدد الأبعاد .ولعل �أبرز الق�ضايا التي ت�ستحق
ت�سليط ال�ضوء عليها يف هذا املجال ق�ضايا النوع االجتماعي
والتعليم وال�صحة والأمن الغذائي وال�سكان التنمية احل�ضرية.
وفيما يلي حماولة لإلقاء ال�ضوء على تلك الق�ضايا خا�صة فيما
يتعلق بعالقاتها مبو�ضوع الوثيقة احلالية.
 2.1الفقر والنوع االجتماعي

(((

تظهر االح�صائيات يف جميع �أنحاء العامل �أن الن�ساء هن
الأكرث فقر ًا من الرجال .وت�شري التقديرات �إلى �أن الإناث متثل
 %70من  1.2مليار �شخ�ص يعي�شون يف فقر .وتعد عالقات القوة
غري املت�ساوية وامل�شاركة يف �صنع القرار بني الن�ساء والرجال من
بني الأ�سباب الهيكلية لعدم اال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي
ال��ذي يولد الفقر .وبالتايل ،ف���إن احل��د من ع��دم امل�ساواة بني
اجلن�سني �سيكون له �إ�سهام قوي يف التخفيف من حدة الفقر
وحتقيق العدالة االجتماعية و�أهداف التنمية امل�ستدامة.
وهناك العديد من الق�ضايا املتعلقة ب��امل��ر�أة التي متثل
مواجهتها حتدي ًا �أ�سا�سي ًا �أمام جهود الق�ضاء على الفقر متعدد
الأبعاد يف البلدان العربية ،ولعل �أول��ى هذه الق�ضايا حت�سني
ال�صحة اجلن�سية والإجنابية للمر�أة .ففي عام � ،2013أو�ضحت
درا�سة �صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية �أن زيادة الإنفاق على
هذه اخلدمات مبقدار  5دوالرات فقط لل�شخ�ص الواحد �سنوي ًا
عال للأمهات
حتى عام  2035يف  74بلد ًا ذات معدل وفيات ٍ
 - 1مت االعتماد يف هذا اجلزء �أ�سا�س ًا على
خالف ذلك.
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يتم االعرتاف بها ومعاجلتها يف �صلب �سيا�سات وبرامج التعمري
و�إعادة الإعمار .فغالب ًا ما ي�ساهم الت�شريد الق�سري يف ارتفاع
�أعداد الأ�سر التي تعيلها الن�ساء �أو الأطفال ،حيث يغادر الرجال
املنزل لالن�ضمام �إلى اجلماعات امل�سلحة �أو البحث عن املوارد
االقت�صادية �أو يتعر�ضون للعنف �أو املوت� .إن الف�صل الأ�سري
�أمر �شائع� ،سواء باعتباره �سمة مق�صودة �أو عر�ضية النعدام
الأمن .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،غالب ًا ما تعاين الن�ساء والفتيات
من الآثار غري املبا�شرة للنزاعات ،مبا يف ذلك �سوء التغذية،
والتعر�ض للأمرا�ض ،وعدم الو�صول �إلى اخلدمات ال�صحية
(مبا فيها خدمات ال�صحة الإجنابية) .وتظهر الأرملة والأ�سر
املعي�شية التي تر�أ�سها ن�ساء ب�صورة �أعم حاالت الفقر والفقر
املدقع.

والأط��ف��ال ق��د ي����ؤدي �إل���ى زي���ادة قيمة ال��ف��وائ��د االقت�صادية
واالجتماعية ت�سع مرات ،مبا يف ذلك زيادة منو الناجت املحلي
الإجمايل من خالل حت�سني الإنتاجية .كما �أظهرت درا�سات
�أخرى �أن ا�ستخدام و�سائل منع احلمل والو�صول �إلى معلومات
وخدمات تنظيم الأ�سرة يي�سر حتقيق “عائد دميوغرايف” -
وهو منو اقت�صادي مت�سارع ناجم عن انخفا�ض يف خ�صوبة البلد
وانخفا�ض يف ن�سب الإعالة ب�سبب التغيري يف البنية العمرية من
ال�سكان مما ي�ؤدي �إلى زيادة الإنتاجية والرثوة.
وتنت�شر يف الدول العربية العديد من املمار�سات والعادات
ال�ضارة ،مثل زواج الأطفال وت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية الأنثوية،
وكالها ميثل انتهاك ًا حلقوق الإن�سان .فزواج الأطفال يحد من
فر�ص الإناث يف ا�ستكمال التعليم ويرفع من معدالت اخل�صوبة
ويقلل معدالت امل�شاركة يف القوى العاملة ،وم�ستويات الدخول
التي يح�صلن عليها على م��دار عمرهن .ومبعنى �آخ��ر ،ف�إن
خطر العي�ش يف فقر بالن�سبة للفتيات اللواتي يتزوجن مبكر ًا
ك�أطفال �أعلى بكثري من �أقرانهن اللواتي يتزوجن كبالغني
ولديهن فر�ص يف حياتهن للح�صول على تعليم �أف�ضل و�صحة
وخيارات م�ستنرية حول حياتهن الإجنابية وي�سهمن يف حتقيق
التنمية االقت�صادية .كذلك ف���إن ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية
الأنثوية ي�سبب جمموعة من العواقب ال�صحية اخلطرية التي
قد ت�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إلى الوفاة ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع
تكلفة العالج.

 3.1الفقر ور�أ�س املال الب�شري
يعترب احلرمان من خدمات التعليم وال�صحة اجليدة
حمرك ًا النتقال الفقر بني الأجيال .ومن املرجح بدرجة كبرية
�أن يكون الأط��ف��ال الذين يعي�شون يف �أ�سر معي�شية مل تكمل
التعليم االبتدائي وال يتمتعون برعاية �صحية مقبولة فقراء �سواء
باملفهوم النقدي ال�ضيق �أو باملفهوم الوا�سع متعدد الأبعاد .وال
�شك �أن املنطقة العربية قد �شهدت �إجنازات ملمو�سة يف جمال
التعليم خ�لال العقود املا�ضية؛ خا�ص ًة فيما يتعلق مبعدالت
االلتحاق ومتو�سط �سنوات الدرا�سة ومعدالت القراءة والكتابة
بني البالغني وتقليل الفجوات بني الذكور والإناث  ...وغريها
من النجاحات والإجن��ازات التي ال ميكن �إغفالها .ففي عام
 2015و�صل مع ّدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي �إلى ،%100
مرتف ًعا من  %89.8يف عام  .1999كما ارتفع معدل االلتحاق
بالتعليم ال��ع��ايل بن�سبة %72.2بني عامي  1999و.2015
كذلك ،ارتفع معدل الإمل��ام بالقراءة والكتابة لدى البالغني
بن�سبة  %28.9بني عام  1999و� .2015إال �أنه يف الوقت ذاته،
الزالت املنطقة العربية تواجه العديد من التحديات التي يجب
على �أي ا�سرتاتيجية �شاملة للق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد
مواجهتها .وقد �أبرزت درا�سة هامة للبنك الدويل �أهم تلك
التحديات فيما يلي (:)W.B., 2008

و�إذا �أ�ضفنا للتحديات ال�سابقة معرفة �أن التقديرات
ت�شري �إل��ى �أن الن�ساء والفتيات ي�شكلن على ال�صعيد العاملي
حوايل ن�صف ال�سكان امل�شردين داخلي ًا �أو عدميي اجلن�سية.
فالتفاوتات بني اجلن�سني يف الأماكن اله�شة واملت�أثرة بال�صراع
(،)”Fragile and Conflict-affected Situations “FCS
تعك�س املعايري والديناميكيات التي تر�سخ �أوجه عدم امل�ساواة
وعوامل الإق�صاء التي تدمي ال�صراع وعدم اال�ستقرار .ولذلك،
ف�إن مواجهة التحديات امل�ستمرة التي تواجه الن�ساء يف الأماكن
اله�شة واملت�أثرة بال�صراع لي�ست فقط �ضرورة �أمنية و�إمنا هي
�أي�ض ًا �أولوية لتحقيق التنمية امل�ستدامة .فال�صراع العنيف
واله�شا�شة ي�ؤثران على الرجال والن�ساء بطرق خمتلفة نادر ًا ما
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توجد فجوة مهمة بني ما تنتجه الأنظمة التعليمية حالي ًا
وما حتتاجه املنطقة لتحقيق �أهدافها التنموية .لقد �أنتجت
املنطقة نتائج تعليمية �أق��ل من العديد من املناف�سني،
حيث مت قيا�سها من خالل �سنوات من التح�صيل العلمي
يف ال�سكان البالغني� .إن الإجن��ازات التعليمية حتى الآن
معر�ضة جزئي ًا ملعدالت الت�سرب املرتفعة ،والدرجات
املنخف�ضة ن�سبي ًا يف االختبارات الدولية .وال تزال معدالت
معرفة القراءة والكتابة منخف�ضة وتنتج �أنظمة التعليم
خريجني يف العلوم الإن�سانية �أكرث من العلوم الأ�سا�سية
والتطبيقية.

�إال ان الدالئل مازالت ت�شري �إل��ى وج��ود م�ساحة كبرية
للتح�سني؛ حيث �أن دول املنطقة تعاين م��ن ت��دين االنفاق
احلكومي على الرعاية ال�صحية .حيث تنفق حكومات املنطقة
يف املتو�سط �أق���ل م��ن  %10م��ن ميزانياتها على الرعاية
ال�صحية ،وهو ما �أدى �إلى ارتفاع الإنفاق اخلا�ص على ال�صحة،
لي�صل ما يتحمله الأفراد والأ�سر يف املنطقة �إلى حوايل %40
من تكاليف الرعاية ال�صحية ،وهو ما ا�ضطر العائالت �إلى
التخلي عن طلب الرعاية ال�صحية �أو مواجهة الفقر ب�سبب
تكبد الأعباء املالية الناجمة عن ارتفاع النفقات ال�صحية
(البنك الدويل.)2013 ،
ونظر ًا لت�أخر �أولوية االنفاق العام على ال�صحة يف الدول
العربية ،ف�إنه من الطبيعي �أن تعاين غالبية تلك الدول من عدم
العدالة يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية .فعلى �سبيل املثال،
تتمتع �سيدة من احل�ضر باملنطقة العربية بن�سبة ت�صل ل�ضعف
ما تتمتع به �سيدة ريفية ،وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع قابالت
ماهرات �أثناء عملية الوالدة ،كذلك احلال عند طلب احل�صول
على و�سائل ملنع احلمل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن عبء الأمرا�ض
غري املعدية �أخذ يف االرتفاع مهدد ًا �صحة ورخاء الأجيال القادمة.
وهناك �أرب��ع دول يف هذه املنطقة (الكويت ،م�صر ،الإمارات
العربية املتحدة ،والبحرين) تعترب ال�سمنة فيها من الأمرا�ض
املتوطنة والتي ت�صيب الرجال والن�ساء بن�سبة تعترب من �أعلى
املعدالت على ال�صعيد العاملي ،كذلك ا�ستخدام التبغ بني الرجال
وارتفاع املعدل بني الن�ساء �صغريات ال�سن .كما �أن حوادث الطرق
تعد من �أب��رز �أ�سباب الوفاة بني ال�شباب يف املنطقة ،يقابلها
مر�ض االكتئاب ك�سبب رئي�سي للإ�صابة بالأمرا�ض بني الن�ساء يف
املنطقة .وتعاين الدول الأفقر يف املنطقة من م�ستويات عالية من
�سوء التغذية (ما يقرب من  %60من الأطفال يف اليمن يعانون
من التقزم) وارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال (البنك
الدويل.)2013 ،
وكما �أكدنا �سابق ًا ،تختلف دول املنطقة ب�شكل كبري من حيث
الدخل ،من بني �أعلى املعدالت يف العامل �إلى �أدنى م�ستوى .يف
حني يتمتع البع�ض بالتكنولوجيا املتطورة ،بينما يفتقر �آخرون �إلى
احل�صول على املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء .وال تزال بع�ض

متيل �إ�صالحات التعليم ال�سابقة وامل�ستمرة �إلى الرتكيز
ب�شكل كبري على هند�سة العملية التعليمية ،بينما تعطي
اهتمام ًا �أقل بكثري لتحفيز اجلهات الفاعلة املعنية وتعزيز
امل�ساءلة العامة .ويهدد هذا النق�ص القدرة التناف�سية
امل�ستقبلية للمنطقة ،التي تتطلب جمموعة خمتلفة ومتغرية
با�ستمرار من النتائج التعليمية ملجموعة �أو�سع من الأفراد،
خا�ص ًة يف ظل تزايد التحديات التي تفر�ضها العوملة وحترير
التجارة ،ناهيك عن الثورة ال�صناعية الرابعة.
م��ازال جزء كبري من ر�أ���س امل��ال الب�شري املرتاكم يف
املنطقة �إما �ضائع ًا ،يف �شكل ارتفاع معدالت البطالة بني
اخلريجني� ،أو غ�ير م�ستغل ب�شكل ك��فء كما ه��و احلال
بالن�سبة للعاملني يف الوظائف احلكومية .ومل تعد املنطقة
ق��ادرة على حتمل مثل هذا االنف�صال بني نتائج التعليم
ومتطلبات �سوق العمل.
وكما هو احلال بالن�سبة للتعليم ،ميكن القول �إن م�ستوى
اخلدمات والرعاية ال�صحية يف املنطقة العربية قد �شهدا حت�سن ًا
ملمو�س ًا على مدى العقود املا�ضية .وقد انعك�س هذا التح�سن
يف تطور وا�ضح يف كافة امل�ؤ�شرات ال�صحية يف البلدان العربية
تقريب ًا .فعلى �سبيل املثال ،ارتفع متو�سط العمر املتوقع عند امليالد
يف املنطقة العربية من  58.5عام يف �سنة � 1980إلى  71عام يف
�سنة  ،2015وانخف�ضت وف ّيات الأطفال من  131.9وفاة لكل �ألف
مولود حي يف عام � 1980إلى  36.8وفاة يف عام .2015
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الإنفاق �أو التنظيم ،وهي الأهم عندما يتعلق الأمر بالفقر متعدد
الأبعاد والتنمية امل�ستدامة ،وهو ما يجعله �أكرث �أهمية بالن�سبة
ل�صانعي ال�سيا�سات الذين يقومون بت�صميم وتنفيذ التدخالت
لتح�سني هذه النتائج على املدى املتو�سط .ويتكون دليل ر�أ�س املال
الب�شري من ثالثة �أبعاد و�أربعــة م�ؤ�شرات )1( :مقيا�س م ــا �إذا
كان الأطفــال على قيد احلياة من الوالدة �إل ــى �سن املدر�سة (5
�سنوات)؛ ( )2مقيا�س �سنوات الدرا�سة املتوقعة معد ًال بجودة
التعليم؛ ( )3مقيا�سان وا�سعان لل�صحة  -معدالت التقــزم،
ومعدالت بقاء البالغني على قيد احلياة (.)W.B., 2019
وكما يت�ضح من اجلدول التايل رقم ( ،)3-1فهناك تباين
وا�ضح يف م�ستويات ر�أ���س امل��ال الب�شري يف البلدان العربية؛
حيث ميكن ب�سهولة متييز ثالثة جمموعات من ال���دول :دول
اخلليج وت�أتي يف مقدمتها البحرين التي احتلت املرتبة الأولى
عربي ًا والـ 47عاملي ًا (من  157دولة �شملهم تقرير عام )2018؛
جمموعة دول الأردن وفل�سطني واجلزائر وتون�س واملغرب وم�صر
والتي احتلت املراتب من � 79إل��ى  104على ال��ت��وايل؛ و�أخ�ير ًا
جمموعة دول جزر القمر والعراق وال�سودان واليمن وموريتانيا
وجنوب ال�سودان والتي احتلت مراتب مت�أخرة دولي ًا (من 123
�إلى  )156وفق ًا لهذا امل�ؤ�شر.

البلدان تكافح من �أجل ال�سيطرة على الأمرا�ض املعدية يف حني
يواجه �آخرون تهديد ًا �أكرب من الأمرا�ض غري ال�سارية املزمنة.
وقد قو�ض الفقر وال�صراع و�أمناط احلياة غري ال�صحية وتدهور
البيئة اجلهود املبذولة للحد من الأم��را���ض والإع��اق��ة والوفاة
والوقاية منها .وتعترب الأزمات �سمة مميزة للمنطقة ،حيث ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على ما يقرب من ثلثي بلدانها .وقد
�أدت هذه الأزمات ،التي تفاقمت بفعل نزيف العقول� ،إلى عواقب
وخيمة غري م�سبوقة على احلياة االجتماعية واالقت�صادية.
وق��د �أطلق البنك ال��دويل م���ؤخ��ر ًا مقيا�س ًا دول��ي�� ًا جديد ًا
يقي�س مقدار ر�أ�س املال الب�شري الذي ميكن �أن يتوقعه الطفل
الذي ولد يف عام - 2018مث ًال -عندما ي�صل �إلى عمر � 18سنة،
وذلك يف �ضوء خماطر �سوء التعليم و�ضعف ال�صحة ال�سائدة
يف البلد الذي ولد فيه .ومت ت�صميم امل�ؤ�شر بحيث يربز كيف �أن
التح�سينات يف نتائج التعليم وال�صحة احلالية ت�شكل �إنتاجية
اجليل ال��ق��ادم م��ن العمال :فهي تفرت�ض �أن الأط��ف��ال الذين
يولدون يف عام معني يجربون الفر�ص التعليمية احلالية واملخاطر
ال�صحية على مدى ال�سنوات الثمانية ع�شر القادمة .وبالتايل ف�إن
هذا الدليل اجلديد ير ّكز على النتائج  -ولي�س املدخالت مثل
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اجلدول رقم ( :)3-1دليل ر�أ�س املال الب�شري يف البلدان العربية2018 ،

بلدان ذات تنمية ب�شرية مرتفعة جد ًا

بلدان ذات تنمية ب�شرية مرتفعة

بلدان ذات تنمية ب�شرية متو�سطة

بلدان ذات تنمية ب�شرية منخف�ضة

البلد

قيمة امل�ؤ�شر

الرتتيب (من  157دولة)

البحرين

0.67

47

الإمارات

0.66

49

ُعمان

0.62

54

قطر

0.61

60

ال�سعودية

0.58

73

الكويت

0.58

77

الأردن

0.56

79

اجلزائر

0.52

93

تون�س

0.51

96

لبنان

-

-

ليبيا

-

-

فل�سطني

0.55

82

املغرب

0.50

98

م�صر

0.49

104

العراق

0.40

129

جزر القمر

0.41

123

ال�سودان

0.38

139

اليمن

0.37

145

موريتانيا

0.35

150

جنوب ال�سودان

0.30

156

�سوريا

-

-

جيبوتي

-

-

امل�صدر)W.B., 2019( :
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 4.1الفقر والتنمية الريفية والهجرة الداخلية

وتظهر هذه التحديات ب�شكل خا�ص يف البلدان التي تواجه
�أزم��ات داخلية ،مثل العراق وليبيا و�سوريا واليمن ،وكذلك يف
البلدان امل��ج��اورة .ومن املتوقع �أن ي�ستمر تفاقم هذه العوامل
ب�سبب التغريات املناخية ،التي من املتوقع �أن ت�ؤثر بقوة على
منطقة ال�شرق الأدنى و�شمال �إفريقيا ،مع ارتفاع درجات احلرارة
واالنخفا�ض العام يف م�صادر املياه وتوفرها.

(((

الفقر ظاهرة ريفية يف الأ�سا�س ،حيث يعي�ش  %70من
فقراء املنطقة العربية حالي ًا يف املناطق الريفية ويعتمدون �إلى
ك�سبيل لعي�شهم .كما يعتمدون ب�شكل �أكرب
حد كبري على الزراعة
ٍ
على الزراعات الأ�سرية ال�صغرية التي ت�شكل  %80من جممل
الإن��ت��اج ال��زراع��ي يف املنطقة .وال ي��زال �إيجاد فر�ص العمل –
وال�سيما فر�ص عمل لل�شباب – �أم��ر ًا �صعب ًا يف املنطقة ،حيث
يتوقع �أن تتجاوز البطالة بني ال�شباب حالي ًا  .%30وتعترب البطالة
وحمدودية ح�صول الفقراء الريفيني على حقوقهم االجتماعية
الأ�سا�سية من بني الدوافع الرئي�سية للنزوح الق�سري – خا�صة عند
ال�شباب – من الريف �إلى املدينة – وبن�سبة �أقل – �إلى مناطق
ريفية �أخرى� ،سعي ًا لإيجاد فر�ص عمل و�أجور ،وظروف معي�ش ّية
�أف�ضل .وينجم انعدام فر�ص العمل الالئق يف املناطق الريفية عن
جمموعة متنوعة من العوامل املرتابطة يف الكثري من الأحيان ،مبا
فيها تق�سيم الأرا�ضي ،والتدهور البيئي ،وانعدام الأمن الغذائي،
وانخفا�ض الإنتاجية ،وغياب احلماية االجتماعية.
وت�ؤثر هذه التغيريات يف هيكلية املجتمعات الريفية مبا�شر ًة
على الأمن الغذائي يف املنطقة نظر ًا لالعتماد الكبري على هذه
املجتمعات (الريفية) ،وال�سيما املزارعني الأ�سريني ال�صغار ،من
�أجل �إنتاج الغذاء .وبدون ه�ؤالء املزارعني والرعاة� ،سي�ؤثر الفقر
واجلوع مبا�شرة ،وب�صورة �سلبية ،على تنمية املنطقة وا�ستقرارها
على املدى الطويل .وهذا �أمر مثري للقلق خا�ص ًة يف بع�ض بلدان
املنطقة التي تعاين �أ���ص ً
�لا من اله�شا�شة ب�سبب االفتقار �إلى
احلوكمة واال�ستثمارات ،ف�ض ًال عن �ضعف ال�سكان ال�شديد.
وم��ن امل��ت��وق��ع �أن ي���زداد م�ستوى اله�شا�شة ه���ذه ،نظر ًا
للتحديات العديدة التي تواجه �إدارة امل��وارد الطبيعية ،والتي
ت�شمل ندرة املياه يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إلى الت�صحر وتدهور
الرتبة التي ت�شكل تهديد ًا كبري ًا للإنتاجية امل�ستدامة يف املنطقة،
ب�سبب تزايد تق�سيم الأرا�ضي وحمدودية حقوق حيازة الأرا�ضي
لأ�صحاب املزارع ال�صغرية .ويف الواقع تق ّدر التكلفة االقت�صادية
لتدهور الأرا�ضي يف املنطقة ب ـ ـ  9مليار دوالر �أمريكي ،وهو ناجم
عن التملح واالجنراف والتلوث و�سوء �إدارة الأرا�ضي.

 5.1الفقر والأمن الغذائي

(((

ي�����ش��ك��ل حت��ق��ي��ق الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وال���ه���دف ال���ث���اين من
�أه���داف التنمية امل�ستدامة حت��دي�� ًا ل��ل��دول العربية ،وم��ن غري
املرجح �أن يتحقق يف البلدان املت�ضررة �إذا ا�ستمرت الظروف
احلالية لل�صراع وعدم اال�ستقرار .وت�شمل الأ�سباب ال�صراع،
واال�ضطرابات املدنية ،واالجتاهات الدميوغرافية واالجتماعية
االقت�صادية ،وحتديات احلوكمة ،و�سط ندرة املوارد واالعتماد
املتزايد على ال��واردات الغذائية (احلبوب) ،وكذلك التعر�ض
لل�صدمات االقت�صادية والكوارث الطبيعية وتغري املناخ.
وال تزال ال�صراعات يف �سوريا واليمن والعراق وليبيا ذات
ت�أثري �إن�ساين و�أمني غذائي عميق .ففي �سوريا� ،أث��ار العنف
انخفا�ض ًا بن�سبة  %67يف الناجت املحلي الإجمايل للبالد وقو�ض
الأم���ن الغذائي ب�شدة  -م��ن � %70إل��ى  %80م��ن ال�سوريني
يحتاجون الآن �إلى م�ساعدات �إن�سانية ،بينما يحتاج � %50إلى
م�ساعدات غذائية .ويف العراق ،حيث �أدى العنف �إلى انخفا�ض
الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  ،%58يحتاج  %30من ال�سكان
�إل��ى امل�ساعدة الإن�سانية بينما تتطلب ن�سبة  %9امل�ساعدة
الغذائية .كما يعاين اليمن من ال�صراعات ،مما ي�ؤدي �إلى و�ضع
يحتاج � %70إل��ى  %80من ال�سكان �إل��ى م�ساعدات �إن�سانية
و %50بحاجة �إلى امل�ساعدة الغذائية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال
يزال انعدام الأمن الغذائي �سائد ًا بني الفئات ال�ضعيفة يف حاالت
الأزمات املمتدة يف بلدان مثل فل�سطني وال�سودان.
كذلك ف�إن ارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية ي�ساهم يف زيادة
م�ستوى ال�ضعف يف الأمن الغذائي والتغذية يف دول جامعة الدول
العربية .فتقريبا جميع الدول العربية م�ستوردة �صافية للغذاء،
مما يعني �أن �سكانها معر�ضون ب�شدة الرتفاع �أ�سعار الغذاء
2

 - 1يعتمد هذا اجلزء ب�صفة �أ�سا�سية على م�ساهمة منظمة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة (الفاو).
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والبنى التحتية وبرامج مكافحة الفقر واحلماية االجتماعية
واملعا�شات التقاعدية ،كما ت�ؤثر الديناميكيات ال�سكانية �أي�ضا
على خ��ي��ارات الأ���س��رة واملجتمع لتعزيز التنمية االقت�صادية
واالجتماعية (.)UNFPA, 2018
وت�شري البيانات �إلى ارتفاع عدد ال�سكان يف الدول العربية
من  150مليون ن�سمة يف عام � 1980إلى  317مليون ن�سمة يف
عام  ،2007لي�صل �إل��ى  378مليون ن�سمة تقريب ًا عام 2014
ويقرتب حالي ًا من  400مليون ن�سمة .وميكن �إبراز �أهم التحديات
الدميوغرافية وم��ا يرتبط بها من حتديات متعلقة بالرتكيبة
ال�سكانية احل�ضرية يف الدول العربية يف النقاط التالية :ارتفاع
معدالت النمو ال�سكاين؛ عدم التوازن يف توزيع الكثافة ال�سكانية؛
زي��ادة الهجرة من الريف �إل��ى احل�ضر؛ الت�شريد الناجم عن
االحتالل ،وامل�سائل الأمنية ،والكوارث الطبيعية والكوارث من
�صنع الإن�سان؛ عدم امل�ساواة االجتماعية وتهمي�ش جمموعات مثل
كبار ال�سن والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛ م�ساهمة حمدودة للن�ساء
وال�شباب يف عملية التنمية؛ اختالل التوازن بني الريف واحل�ضر
يف عملية التنمية؛ وزيادة معدالت الفقر يف املناطق احل�ضرية.
ويعترب احل�صول على خدمات الإ�سكان والبنية التحتية
�أحد املحددات الرئي�سية مل�ستوى املعي�شة والفقر متعدد الأبعاد.
ويف هذا ال�صدد ،ين�ص امليثاق العربي حلقوق الإن�سان يف مادته
الثامنة والثالثني“ ،لكل �شخ�ص احلق يف م�ستوى معي�شي الئق
له ولأ�سرته ،مما ي�ضمن لهم الرفاهية واحلياة الكرمية ،مبا يف
ذلك الغذاء وامللب�س وامل�سكن واخلدمات واحلق يف بيئة �صحية.
تتخذ الدول الأطراف التدابري الالزمة مبا يتنا�سب مع مواردها
ل�ضمان هذه احلقوق” .وبناء عليه ،حققت بع�ض الدول العربية
تقدم ًا كبري ًا يف زيادة املعرو�ض من امل�ساكن املي�سورة ،والق�ضاء
على املناطق غري الر�سمية والفقرية ،وتطوير البنية التحتية� ،إال
�أنه مازال هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه املواطن
العربي يف هذا املجال ،ميكن تلخي�ص �أهمها فيما يلي :عدم قدرة
القطاع العام على تلبية االحتياجات املتزايدة للإ�سكان؛ زيادة
تكاليف الأرا�ضي املزودة باخلدمات اجلاهزة لل�سكن؛ عدم وجود
�آليات منا�سبة للتمويل؛ وعدم االت�ساق بني الو�صول �إلى اخلدمات
الأ�سا�سية ومعايري التخطيط الدولية؛ زيادة الفجوة بني الطلب
والعر�ض للم�ساكن لذوي الدخل املحدود و�ضعف توزيع الوحدات؛
عدم وجود نظام �إدارة ملخزون امل�ساكن ل�ضمان �صيانة وا�ستغالل

العاملية .وميكن �إب��راز �أه��م النتائج املرتتبة على �ضعف الأمن
الغذائي يف املنطقة العربية على النحو التايل:
�أ) �سوء التغذية :ال يزال �سوء التغذية ميثل م�شكلة �صحية
رئي�سية مع عواقب خطرية للغاية وال ميكن جتاهلها .وهي
�أكرب م�ساهم يف وفيات الأطفال .فعواقب �سوء التغذية
يف مرحلة الطفولة املبكرة ت�ستمر مدى احلياة وتنتقل
بني الأجيال .وهي ت�سبب �ضعف النمو العقلي واملعريف،
وبالتايل لها عواقب �ضارة على �صحة البالغني .ويزيد �سوء
التغذية لدى الن�ساء يف �سن الإجن��اب من معدل وفيات
الأمهات وخماطر انخفا�ض الوزن عند الوالدة لأطفالهن.
ب) نق�ص املغذيات الدقيقة :فقر الدم الناجم عن نق�ص احلديد
هو م�شكلة �صحية عامة خطرية يف العديد من البلدان.
ج) ال�سمنة والأمرا�ض غري ال�سارية :ترتبط وبائية الأمرا�ض
غري ال�سارية ،مثل �أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية
وال�سكري وال�سرطان وعوامل اخلطر لهذه الأمرا�ض
ارتباط ًا وثيق ًا با�ستهالك ال�غ��ذاء والأمن ��اط الغذائية
والتغذية و�أمناط احلياة .وتظهر التقارير �أرقام ًا مثرية
للخطر ب�سبب انت�شار ال�سمنة والأمرا�ض غري ال�سارية.
فزيادة الوزن وال�سمنة هي عوامل خطر قوية لأمرا�ض
القلب والأوعية الدموية ومر�ض ال�سكري (النوع  )2وهي
م�ساهم رئي�سي يف الوفيات املبكرة.
 6.1الفقر والتحديات الدميوغرافية واحل�ضرية

(((

من التحديات الهامة التي تواجه العديد من البلدان العربية
يف �سعيها للق�ضاء على الفقر ،تلك التحديات املرتبطة بالق�ضية
ال�سكانية ،مبا يف ذلك معدالت النمو ال�سكاين والهجرة والتح�ضر
والكثافة ال�سكانية والهياكل العمرية (خا�ص ًة ن�سبة ال�شباب وكبار
ال�سن) والرتكيبة ال�سكانية احل�ضرية والتنمية املكانية غري
املتكافئة .فحجم ال�سكان وهيكلهم وتوزيعهم املكاين له �آثاره
على النمو االقت�صادي والتنمية امل�ستدامة واالزدهار ،من خالل
الت�أثري على �أ�سواق العمل وتوزيع الدخل وال�ضغط على املوارد
 - 1يعتمد هذا اجلزء ب�صفة �أ�سا�سية على  ،LAS & UN-Habitatما مل
يذكر خالف ذلك.
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 7.1الفقر و�سيا�سات احلماية االجتماعية يف الدول
العربية

جميع الوحدات ال�شاغرة؛ عدم التكامل بني ال�سكن وفر�ص العمل؛
عدم توفري ال�سكن للمجموعات املتو�سطة واملنخف�ضة الدخل
من قبل القطاع اخلا�ص؛ و�ضعف امل�شاركة بني القطاعني العام
واخلا�ص يف توفري البنية التحتية؛ وانت�شار منط ملكية الوحدات
ال�سكنية ،وحمدودية خم��زون الت�أجري الآم��ن ب�أ�سعار معقولة؛
وارتفاع �أ�سعار مواد البناء و�سوء ا�ستخدام تقنيات البناء احلديثة
وامل�ستدامة؛ �صعوبة ح�صول عدد من ال�سكان على املياه ال�صاحلة
لل�شرب وخدمات ال�صرف ال�صحي املالئمة؛ وقلة كفاءة وكفاية
�شبكات النقل العام والطرق.
كما تواجه غالبية ال��دول العربية العديد من التحديات
املرتبطة بالأرا�ضي والتخطيط احل�ضري ،ميكن تلخي�ص �أهمها
فيما يلي :تو�سيع املدن الكربى؛ وتناق�ص الأرا�ضي الزراعية نتيجة
للنمو احل�ضري؛ والت�شويه احل�ضري؛ وانت�شار املناطق الع�شوائية؛
وعدم �صيانة املواقع الأثرية والرتاثية؛ وارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي؛
وتدهور الأحياء القدمية؛ وعدم وجود خطط وطنية و�إقليمية يف
بع�ض البلدان.
وتواجه الدول العربية �أي�ض ًا عدد ًا من التحديات املرتبطة
بالإدارة احل�ضرية والت�شريعات .فالنق�ص يف الهياكل امل�ؤ�س�سية
والت�شريعية يف العديد من البلدان العربية هو �أحد الأ�سباب وراء
زيادة ت�أثريات التح�ضر غري املخطط ،ف�ض ًال عن التن�سيق املحدود
بني خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية بالتنمية احل�ضرية ،على
امل�ستويني املركزي واملحلي .وما زالت اجلهود الرامية �إلى تعزيز
قدرة ال�سلطات املحلية لتعزيز الالمركزية مقيدة .كما �أن عجز
البيانات الدقيقة واملقارنة عن اجتاهات التنمية احل�ضرية على
امل�ستوى الإقليمي يحد من ر�ؤية التنمية الإقليمية.
وبالإ�ضافة للتحديات ال�سابقة ،تواجه املنطقة العربية
حتديات �أخرى تتعلق باال�ستدامة البيئية واحل�ضرية وتغري املناخ،
ميكن تلخي�ص �أهمها على النحو التايل :الت�صحر وندرة املياه؛
واالعتماد املحدود على م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة؛
واالهتمام املحدود بت�أثري تغري املناخ على املدن؛ و�ضعف م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف جمال البيئة؛ وعدم وجود نظام متكامل جلمع
ومعاجلة النفايات اخلطرة والنفايات ال�صلبة؛ وعدم كفاية نظام
احلد من خماطر الكوارث؛ وتلوث املاء والهواء؛ وا�ستنزاف مقلق
للموارد الطبيعية؛ و�ضعف اال�ستجابة للمعايري البيئية الدولية �أو
توطني التكنولوجيات ال�صديقة للبيئة.

�إن املتتبع مل�ستوى �أداء ال�سيا�سات االجتماعية يف الدول
العربية ،ومل�ؤ�س�سات العمل االجتماعي ،يدرك �أن م�سرية �أداءها
�أو عملها عرب خمتلف املراحل الزمنية قد ت�أثر بالعديد من
التوجهات واملمار�سات ،وذلك وفق ًا للواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
واملتطلبات التنموية لكل دول��ة على ح��دة .وق��د ت��وزع��ت هذه
املمار�سات بني ا�ستخدام منهج عمل وقائي (يت�صف بال�ضعف)
و�آخر عالجي (وهو منهج العمل ال�سائد) يهدف يف حم�صلته
�إل��ى التخفيف من �أو�ضاع معي�شية ذات طبيعة �سلبية �صعبة،
وحت�سني الظروف الإن�سانية لفئات و�شرائح اجتماعية مهم�شة
ال�سيما الفقراء منهم .وتعتمد معظم دول املنطقة على نهج
من �أ�صل نهجني ل�شبكات الأمان االجتماعي ،هما )1 :االعتماد
ب�شكل رئي�سي على �أنظمة الدعم العام (البطاقات التموينية)،
وهي نظم يف جمملها غري كف�ؤة ،ويف �صالح غري الفقراء ،مما
ي�ؤثر على فعالية التدخالت؛ و )2جمموعة من الربامج املجز�أة
حم��دودة الأث��ر على مكافحة الفقر وع��دم امل�ساواة ب�سبب قلة
التغطية ،والت�سرب ،وحمدودية املنافع.
وب�صفة عامة ،عند النظر �إلى طبيعة ال�سيا�سات االجتماعية
التي مت انتهاجها يف املنطقة العربية خالل الفرتات املا�ضية،
ميكن التمييز بني خم�سة جمموعات متجان�سة من الدول العربية
تت�شابه �إلى حد بعيد يف خ�صائ�صها ويف �سيا�ساتها ،وذلك على
النحو التايل:
دول ذات م��وارد طبيعية عري�ضة (ال���دول اخلليجية)
حققت �أه��داف الألفية و�أك�ثر ،ومل تت�أثر كثري ًا بالأزمة
االقت�صادية التي اندلعت يف عام  ،2008وفيها البطالة
الظاهرة منخف�ضة ،والفقر املادي �شبه منعدم ،ولكن
ال�سيا�سة االجتماعية املتمثلة يف التوظيف احلكومي
والدعم الوا�سع (دولة ريعية) �أ�صبحت ت�شكل عبئ ًا ثقي ًال
على امل��وازن��ة يتطلب حلو ًال عاجلة وم�ستدامة يف ظل
تراجع وتذبذب االيرادات النفطية ،وهذا يتطلب �صياغة
برامج للإ�صالح االقت�صادي واملايل و�إع��ادة النظر يف
الر�ؤى التنموية.
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دول متنوعة االقت�صادات حققت عموم ًا �أهداف الألفية وت�أثرت
كثري ًا ب��الأزم��ة االقت�صادية التي اندلعت يف ع��ام  2008ثم
بالأحداث ال�سيا�سية املختلفة منذ عام ( 2011تون�س ،م�صر،
املغرب ،اجل��زائ��ر ،وغ�يره��ا) ،مما �أدى �إل��ى تراجع العديد
من امل�ؤ�شرات وبروز ا�شكاالت تنموية عميقة (كامنة) ،وهي
بحاجة �إلى ُمراجعة منوذج التنمية ونوعية النمو وحتويله �إلى
منو ت�شغيلي �شامل ،ومراجعة �إطار ال�سيا�سات التنموية مبا
فيها ال�سيا�سات االجتماعية بالإ�ضافة �إلى حوكمة امل�ؤ�س�سات.
دول ُمتنوعة االقت�صادات حققت عموم ًا �أهداف الألفية وت�أثرت
كثري ًا بالأزمة االقت�صادية التي اندلعت يف عام  2008ثم
ت�أثرت بال�صراع الدائر يف دول اجلوار (لبنان ،الأردن) ،مما
�أدى �إلى تراجع العديد من امل�ؤ�شرات وبروز ا�شكاالت عميقة
خا�صة بفعل توافد النازحني ،وهي بحاجة �إلى متويل اجلهود
اال�ستثنائية للإ�سكان والغذاء وتوفري اخلدمات التعليمية
وال�صحية وغريها من اخلدمات االجتماعية .بالإ�ضافة �إلى
احلاجة �إلى ُمراجعة منوذج التنمية ونوعية النمو وحتويله
�إلى منو ت�شغيلي �شامل على غرار دول املجموعة الثانية.
دول متنوعة االقت�صادات حققت عموم ًا �أهداف الألفية وت�أثرت
كثري ًا بالأزمة االقت�صادية التي اندلعت يف عام  2008ثم
بالأحداث ال�سيا�سية املختلفة منذ  2011والتي حتولت �إلى
�صراع (�سوريا ،اليمن ،ليبيا ،ال��ع��راق) .وهي بحاجة �إلى
�إع��ادة الإعمار و�إر�ساء �آليات للتوافق ال�سيا�سي واملجتمعي
ك�شرط مبدئي.
دول فقرية مل ت�ستكمل �أهداف الألفية وت�أثرت بعدم اال�ستقرار
لفرتة طويلة (موريتانيا ،ال�سودان ،ال�صومال ،جيبوتي،
جزر القمر) ،وهي بحاجة �إلى خطط تنموية وا�سعة النطاق
ال�سيما من خالل التمويل اخلارجي ،وحت�سني م�ستوى كفاءة
وفعالية ال�سيا�سات االجتماعية.
وقد انتهى التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد �إلى
نتيجة مفادها �أن �إ�سهام تدابري احلماية االجتماعية احلالية يف
تقلي�ص الفقر يف املنطقة العربية يف املجمل متوا�ضع .و�أن تلك
التدابري اقت�صرت يف �أغلبها على العاملني يف القطاعني العام
والنظامي� .أما العاملون يف القطاع غري النظامي ،فمعظمهم
�إما يعمل حل�سابه اخلا�ص �أو عاطل عن العمل� ،أو خارج القوى

العاملة ،وفر�صهم حم��دودة يف اال�ستفادة من برامج احلماية
االجتماعية .وهذا يف�سر جزئي ًا �سبب �إيثار الباحثني عن عمل
االلتحاق بوظائف القطاع العام .لكن قدرة القطاع العام على
ا�ستيعاب ن�سبة مهمة من الداخلني �إلى �سوق العمل تقل�صت �إلى
حد كبري نتيجة للتغريات الدميغرافية والواقع االقت�صادي واملايل
اجل��دي��د ،مما يجعل احلاجة �إل��ى توفري احلماية االجتماعية
للعاملني يف القطاع غري النظامي وحل�سابهم اخلا�ص والعاطلني
عن العمل �أكرث �إحلاح ًا يف خمتلف بلدان املنطقة.
وع�ل�اوة على ت��داب�ير احلماية االجتماعية القائمة على
م�شاركات املنت�سبني (املدفوعة م�سبق ًا) يف املنطقة العربية،
تتمثل تلك التدابري �أي�ض ًا يف �إعانات عامة تن�صب ع��ادة على
دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية والوقود والطاقة .ويف عام ،2010
�أنفقت املنطقة العربية يف املتو�سط ح��وايل %7.5من الناجت
املحلي الإجمايل على الدعم و�أقل من  %1على �شبكات الأمان
االجتماعي التي ال تقدم دعم ًا لل�سلع .وه��ذه الإع��ان��ات عموم ًا
تراجعية بطبيعتها ،في�ستفيد منها الأغنياء �أكرث ن�سبي ًا ،نظرا
لعدم وجود �آلية ال�ستهداف الفئات الأكرث احتياج ًا .ويف الواقع
ف���إن الدعوة لإ�صالح الدعم يف املنطقة ت�ستند �إل��ى م�سوغات
حقيقية ،وقد �أخذ عدد من البلدان بالفعل ي�سري يف اجتاه �إ�صالح
منظومة الدعم .وقد ان�ضم انخفا�ض �أ�سعار النفط يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية �إلى قائمة حمفزات �إ�صالح الدعم يف البلدان
امل�صدرة للنفط ،بينما �أ�سهم �إل��ى حد ما يف تخفيف ال�ضغط
على املوازنة يف بلدان �أخرى .وما من �شك يف �أن �إ�صالح الدعم
ميكن �أن يوفر مبالغ ال ي�ستهان بها ،جديرة ب�أن ت�ستغل يف تقلي�ص
الفقر وت�صميم مبادرات حماية اجتماعية تراعي حاجات الأ�سر
والأطفال يف املنطقة.
و�إج��م��ا ًال ،ميكن القول �إن منظومة احلماية االجتماعية يف
البلدان العربية قد واجهت العديد من التحديات خالل
ال�سنوات املا�ضية ،ميكن �إبراز �أهمها فيما يلي:
التحديات املرتبطة بقيود املوازنة وارتفاع م�ستويات العجز
والدين احلكومي ومن ثم �ضعف الإنفاق على برامج احلماية
االجتماعية عالوة على عدم كفاءة هذا الإنفاق.
ا���س��ت��م��رار تنامي ظ��اه��رت��ي فقر الأط���ف���ال ،وج��ي��وب الفقر
اجلغرافية ،نتيجة ل�ضعف م�ستويات العدالة االجتماعية
“عدالة توزيع الفر�ص”.
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املثال ،بينما ميثل الأطفال  %32.1من ال�سكان يف املنطقة
العربية ،ال يتجاوز الإنفاق العام على احلماية االجتماعية
للأطفال  %0.8من الناجت املحلي الإجمايل .ووفق ًا للبنك
الدويل ،ف�إن املنطقة العربية حتتاج لتطوير تدابري احلماية
االجتماعية و�آليات اال�ستهداف ب�شكل كبري.
وبالإ�ضافة للتحديات ال�سابقة التي طاملا عانت -وما زالت
تعاين -منها غالبية البلدان العربية ،ف�إن التغريات املت�سارعة
التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي يف ظل العوملة وبروز مالمح ثورة
�صناعية رابعة قد �أ�ضافت مزيد ًا من التحديات “اجلديدة” �أمام
فعالية تلك ال�سيا�سات .فربوز �سال�سل القيمة العاملية (مدفوع
بتحرير التجارة والتدفقات املالية) ،وما ارتبط بها من تنظيمات
جديدة لأ���س��واق العمل وتزايد ح��دة املناف�سة يف �أ���س��واق ال�سلع
واخلدمات والعمل واملال ،وتوقع اختفاء العديد من الوظائف واملهن
التقليدية التي طاملا �شغلها الفقراء ومتو�سطي الدخل ،بالإ�ضافة
�إلى احتكار التخ�ص�ص يف اخلدمات وال�صناعات التحويلية عالية
املعرفة والقيمة امل�ضافة من قبل بع�ض ال�شركات والدول  ...ما
هي �إال �أمثلة على حجم التحديات اجلديدة التي تواجه البلدان
العربية والنامية ب�صفة عامة يف �سعيها للق�ضاء على الفقر �أو
التخفيف من حدته .ومما يزيد ال�صورة تعقيد ًا ،تلك القيود التي
تواجه القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين يف غالبية البلدان
العربية ،والتي تعيق قيام ه�ؤالء ال�شركاء �-أو ال حتفزهم بالقدر
الكايف -للقيام بواجباتهم االقت�صادية وم�سئولياتهم االجتماعية
يف ظل �ضعف عام للأطر امل�ؤ�س�سية ومعايري احلوكمة وال�شفافية
يف الغالبية العظمى من البلدان العربية.

ت��زاي��د املخاطر املرتتبة على ال�شرائح والفئات ال�ضعيفة
كارتفاع معدالت �سوء التغذية وخ�صو�ص ًا يف الدول العربية
ذات الدخول املتدنية ،وبع�ض الدول ذات الدخل املتو�سط،
و�ضعف التحاق الأط��ف��ال يف املنظومة التعليمية ،وزي��ادة
معدالت الت�سرب من املدر�سة ،وغريها.
�ضعف م�شاركة الن�ساء يف القوى العاملة يف املنطقة العربية،
وه��ذا لي�س بال�ضرورة من اختيارهن ،و�إمن��ا قد يرجع �إلى
�ضعف �أنظمة الدعم (مثل و�سائل النقل العام ،وخدمات
رعاية الطفل) ،و�ضعف التمكني ،والنواق�ص التعليمية،
والتمييز يف الأجور ،وغريها.
ال�صعوبات املتوا�صلة التي تواجه ذوي الإعاقة ،مثل معدالت
البطالة العالية ،و�ضعف �سهولة النفاذ �إل���ى اخلدمات
االجتماعية ،وغريهما ،والتي قد ت�سبب الإق�صاء والتهمي�ش
االجتماعي.
�شبكات الأمان االجتماعي التي ال تنطوي على تقدمي دعم يف
املنطقة العربية ،يف معظمها برامج م�شتتة ،تعرتي كل منها،
�أوجه خلل ج َّمة .ففيما يت�صل بالتغطية ،تقت�صر اال�ستحقاقات
الأ�سرية عاد ًة على العاملني يف العمالة النظامية ،بينما ال
تتاح تغطية احلماية االجتماعية للأطفال الذين مل يزالوا يف
�سن دون �سن االلتحاق باملدر�سة ،وال �شك يف �أن تر�شيد هذه
الربامج املختلفة له فوائد جمة.
وعالوة على التجزئة والفجوات يف �شبكات الأمان االجتماعي،
ف�إن م�ستوى املنافع املقدمة منخف�ض بوجه عام .فعلى �سبيل
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النموذج التنموي المقترح لمواجهة
الفقر متعدد األبعاد
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ُيبني �سجل النمو االقت�صادي العربي طويل الأجل والذي
مت حتليله ب�إ�سهاب يف الإ�صدار الثاين يف تقرير التنمية العربية
الذي ي�صدره املعهد العربي للتخطيط� ،أن هذا الأخري كان يف
العموم ُمتوا�ضع ًا حيث بلغ ُمعدل منو دخل الفرد  %1.4فقط
خالل الفرتة  ،2010-1950بينما بلغ هذا املعدل  %4يف الدول
الآ�سيوية وهو ما مكنها من تقلي�ص فجوة الفقر ب�شكل كبري .هذا
ال�سجل املتوا�ضع للنمو االقت�صادي العربي ي�شري �إل��ى �ضرورة
�إع��ادة �صياغة منوذج النمو االقت�صادي يف الدول العربية لكي
تتمكن من حتقيق زي��ادات معتربة يف م�ستويات الدخل وخلق
فر�ص عمل تتالءم مع �أعداد الوافدين اجلدد ل�سوق العمل وهو
ما ي�سمح بتقليل انت�شار الفقر ،و�سد هوة الدخل ما بني الدول
العربية وبقية دول العامل.
يعتمد النموذج امل��ق�ترح ملجابهة الفقر متعدد الأبعاد
يف ال��دول العربية كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( )1-2على
مقومات متعددة تندرج بالأ�سا�س حتت مكون ت�سريع النمو وجعله
�شام ًال وكثيف الت�شغيل ،وهو ي�شكل ال�شرط ال�ضروري لنجاح �أي
ا�سرتاتيجية وطنية وعربية للت�صدي للفقر ،ومكون ال�سيا�سة
االجتماعية املتطورة التمكينية وذات الفعالية العالية.
بناء على الدالئل واملمار�سات الدولية الناجحة يتطلب
ت�سريع وتائر النمو العمل على جبهات متعددة �أهمها بناء
م�ؤ�س�سات قائمة على فر�ض ال�شفافية وامل�ساءلة القانونية
وحماربة الف�ساد والبريوقراطية وفر�ض قوة القانون يف �إطار
من��وذج تنموي قائم على اقت�صاد ال�سوق ومب��ب��ادرة القطاع
اخلا�ص وال�شراكة مع القطاع العام وتوجه الدولة �أك�ثر نحو
وظائف التنظيم والت�شريع واحلماية يف ظل من��وذج تخطيط
ا�سرتاتيجي ت�أ�شريي حديث.

ت�ستهدف ر�ؤية ا�سرتاتيجية مواجهة الفقر متعدد الأبعاد
يف ال��دول العربية خف�ض م�ؤ�شر الفقر متعدد الأب��ع��اد بن�سبة
50%بحلول عام  ،2030لت�صبح قيمة امل�ؤ�شر  .%10وبعد �أن
ق�� ّدم الق�سم الأول من اال�سرتاتيجية حتلي ًال للو�ضع الراهن
للفقر متعدد الأبعاد يف الدول العربية املختلفة ،مت�ضمن ًا �أهم
التحديات التي تواجه هذه الدول عند الت�صدي لهذه الظاهرة
وحم��اول��ة احل��د منها ،ف���إن الق�سم احل��ايل من اال�سرتاتيجية
�سيقدًم النموذج التنموي املقرتح ملواجهة الفقر متعدد الأبعاد،
وكذا الأهداف والغايات اخلا�صة بكل بعد من �أبعاد الفقر الثالثة
والتي ت�شمل حتديد ًا التعليم وال�صحة وم�ستوى املعي�شة ،وذلك
حتى عام .2030
 1.2مقومات ا�سرتاتيجية الق�ضاء على الفقر متعدد
الأبعاد
مهما كان اختالف الواقع العربي يف انت�شار الفقر وعمقه،
ف�إن محُ اربته والق�ضاء عليه يجب �أن يقوم يف املقام الأول على
تن�شيط االقت�صاد وت�سريع وتائر النمو االقت�صادي ب�شكل م�ستدام
وجعله �شام ًال غني ًا بالت�شغيل ومحُ ابي ًا للفقراء ،ويف املقام الثاين
على �صياغة �سيا�سات اجتماعية قائمة على تو�سيع الفر�ص ومتكني
الفقراء وذوي الدخل املحدود من القدرة على العي�ش الكرمي
واحل�صول ب�شكل معقول ومدرو�س على اخلدمات االجتماعية
خا�صة يف جم��ال تعميم التعليم ال��ع��ام الأ���س��ا���س��ي وال�صحة
الأ�سا�سية الوقائية وتوفري فر�ص عمل الئق يف قطاعات كثيفة
الت�شغيل ت�ستخدم تقنيات متوافقة ومهارات الفقراء والعمل على
توفري �سكن مالئم ،مع الت�أكيد على �ضرورة �إعطاء �أهمية �أكرب
لل�شرائح غري القادرة على امل�ساهمة يف ُ�سوق العمل مثل الأطفال
وذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن والعاطلني عن العمل.
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اإلطار االستراتيجي العربي

للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 2030 - 2020

ال�شكل رقم ( :)1-2النموذج المقترح لمجابهة الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية

ويتطلب ت�سريع النمو العمل على بناء بنية حتتية حديثة قادرة
على تقدمي خدمات لوج�ستية راقية ت�سمح بتعزيز تناف�سية االقت�صاد
وجذب اال�ستثمارات والتحكم يف خمتلف تكاليف الإنتاج.
كذلك يلعب حتقيق قدر معقول من توازن بيئة االقت�صاد
الكلي وخا�صة حماربة الت�ضخم اجلامح دور ًا مهم ًا يف حتفيز
النمو من خالل ت�صميم �سيا�سات نقدية ومالية حتقق التوازنات
املطلوبة وكذلك ت�سهم يف حتقيق النمو ال�شامل وكثيف العمالة
من خ�لال ال�سيا�سات اجلبائية املحفزة للنمو وامل�ساعدات
والإنفاق احلكومي.

كما �أثبتت خمتلف ال��ت��ج��ارب التنموية احلديثة �أهمية
بناء ر�أ�س املال الب�شري يف �إحداث النمو وا�ستدامته خا�صة يف
ظل ع�صر العوملة واملناف�سة احل��ادة بني الأم��م ،وهو ما يتطلب
ا�ستكمال برامج تعميم التعليم العام الأ�سا�سي والق�ضاء على
الأمية واجلهل والت�سرب املدر�سي خا�صة يف الأري��اف واملناطق
النائية املعزولة وتو�سيع دائ��رة التعليم العايل الفني واملهني
وحت�سني جودة منظومة التعليم وربطها باحتياجات �سوق العمل
وكذلك توظيف �سيا�سات نقل التقانة واملعرفة العلمية وتوظيفها
يف بناء اقت�صاد متنوع.
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تدريجيا من توفري احلماية والرعاية االجتماعية الى رفع قدرة
ال�شرائح االجتماعية املعنية على االندماج يف احلياة االقت�صادية
ب�شكل م�ستدام.
ونظر ًا للتكلفة الباهظة لل�سيا�سات االجتماعية التقليدية
القائمة �أ�سا�س ًا على ال��دع��م ال��ع��ام يف �أغ��ل��ب ال���دول العربية
ال��ي��وم ،وبالنظر ال��ى ف�شلها يف الت�صدي لتبعات ه�شا�شة
الأو�ضاع االقت�صادية بدليل ثبات – و�أحيان ًا – تزايد – الفقر
والبطالة والفوارق بني اجلن�سني والآفات االجتماعية املختلفة،
ف�إنه يتوجب �إعادة النظر فيها بحيث تكون قائمة على �أ�سا�س
اال�ستهداف املبا�شر لل�شرائح املحرومة واملعوزة والعمل على
متكينهم ودفعهم على االندماج من جديد يف احلياة االقت�صادية
وذلك من خالل:

تعترب هذه العوامل الأربعة (امل�ؤ�س�سات ،والبنية التحتية،
ور�أ���س امل��ال الب�شري ،وت��وازن بيئة االقت�صاد الكلي) �ضرورية
لإطالق عملية النمو االقت�صادي ولكنها غري كافية يف حتفيز وتائر
النمو وتغيري تركيبته لكي ي�صبح �شام ًال حمابي ًا للفقراء وغني ًا
بالت�شغيل ،حيث يتطلب ت�سريع وتائر النمو رفع معدالت اال�ستثمار
ب�شكل كبري وتوجيهه نحو قطاعات منتجة وغنية بالت�شغيل وعالية
القيمة امل�ضافة و ُموجهة للت�صدير خا�صة يف القطاعات كثيفة
الت�شغيل يف الدول ذات الدخل املنخف�ض واملتو�سط وذات الكثافة
الر�أ�سمالية يف الدول ذات الدخل املرتفع.
ويتطلب رف��ع وتائر اال�ستثمار �إع��ادة النظر يف ترتيبات
املنظومة املالية وا�صالحها ب�شكل ي�سمح بتعبئة امل��وارد املالية
املتاحة وتوجيهها نحو اال�ستثمار من خالل حت�سني م�ستويات
النفاذ للخدمات املالية واعتماد �أدوات االدخار والتمويل احلديثة
وت�شجيع التمويل ال�صغري واال�سالمي والتقني ،وكذلك تطوير
برامج ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص يف جمال اال�ستثمار من
خالل �صياغات خمتلفة للبناء والت�شغيل والتملك ،وت�شجيع تطوير
امل�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة وتطوير برامج
ت�شغيل ال�شباب وريادة الأعمال .ويتطلب كذلك اعتماد �سيا�سة
ن�شطة يف ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر خا�صة يف جمال
ال�صناعة وال��زراع��ة ،وكذلك من خ�لال �سيا�سات دبلوما�سية
اقت�صادية تهدف �إلى اال�ستفادة الق�صوى من امل�ساعدات الثنائية
واملتعددة الأطراف والديون املي�سرة ،وحت�سني النفاذ �إلى الأ�سواق
املالية الدولية من خالل العمل على تقليل املخاطر ال�سيادية .كما
يتطلب توجيه اال�ستثمارات نحو القطاعات كثيفة الت�شغيل �سيا�سة
�صناعية حديثة قائمة على تغيري منظومة احلوافز بحيث حتارب
كل �أنواع ال�سلوك الريعي واالحتكاري وت�شجع الن�شاط االنتاجي
وتقلل كل العوائق والقيود القائمة يف وجه اال�ستثمار الإنتاجي
طويل الأجل.
بالرغم من �أن قناة النمو االقت�صادي ال�سريع �سوف ت�سمح
ب�إخراج �أعداد كبرية من الفقراء من دائرة العوز والبطالة من
خالل التمكني االقت�صادي ،ف�إن �شريحة معتربة من املجتمع تبقى
خارج دائرة اال�ستفادة من النمو ال�سريع� .إخراج هذه الفئة من
براثن العوز والفقر يتطلب توظيف �سيا�سات و�إجراءات اجتماعية
تهدف �إلى التقليل من حدة الفقر واحلرمان وتعمل على التحول

التوجه نحو تقليل �أو �إلغاء الدعم العام للأ�سعار يف جماالت
الغذاء والطاقة والنقل وال�سكن ،وحتويله مبا�شرة نحو
الفئات امل�ستهدفة باعتماد منظومة ا�ستهداف ع�صرية
و�صارمة باعتماد معايري مو�ضوعية لال�ستهداف.
اال�ستمرار يف توفري خ��دم��ات التعليم ال��ع��ام الأ�سا�سي
والتدريب املهني وخدمات ال�صحة الأ�سا�سية وتطوير
منظومة ال�ضمان االجتماعي ونظم التقاعد.
�إر�ساء برامج التمكني االجتماعي من خالل برامج �إعادة
الهيكلة والتدريب وامل�شروعات متناهية ال�صغر و�آليات
�سوق العمل املحابية لل�شباب والإناث واملناطق الداخلية
وحت�سني ال��ن��ف��اذ �إل���ى التمويل والأ����ص���ول (الأرا���ض��ي
ومدخالت الإنتاج).
�إر�ساء منظومة حلد �أدنى من الدخل لل�شرائح املعوزة وغري
القادرة على العمل مثل كبار ال�سن وذوي االحتياجات
اخلا�صة والأرامل.
العمل على الق�ضاء على ال�سكن اله�ش من خالل �إر�ساء
برامج لتطوير ودعم ال�سكن االجتماعي وحت�سني ال�صرف
ال�صحي والبنية التحتية واملياه ال�صاحلة لل�شرب وذلك
من خالل متويل برامج حملية للأ�شغال العامة موجهة
�أ�سا�سا للفقراء والتنمية املحلية.
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 2.2مكونات �سيا�سات الق�ضاء على الفقر متعدد االبعاد

االعتماد املفرط على ال�ضرائب غري املبا�شرة وذل��ك ل�سهولة
�إدارتها وفر�ضها مقارنة بال�ضرائب املبا�شرة وهو الأمر الذي ال
ي�ساعد على حت�سني توزيع الدخل ل�صالح ال�شرائح الأقل دخ ًال
يف املجتمع .كما �أن تركيبة الإنفاق العام املتحيز نحو الإنفاق
اجلاري والناجم عن الإفراط يف تو�سع حجم الإدارات احلكومية
وتدخلها الوا�سع يف االقت�صاد �أدت الى �ضعف وترية النمو ال�شامل
كثيف الت�شغيل.
وعلى �صعيد ال�سيا�سة النقدية ،عرفت بع�ض االقت�صادات
العربية �صعوبة يف التحكم يف م�ستويات الت�ضخم .وقد واجهت
العديد من الدول هذا التحدي من خالل تطبيق �سيا�سات نقدية
مت�شددة موجهة لتحقيق اال�ستقرار يف الأ�سعار ،فقد مت �إعادة
توجيه ال�سيا�سة النقدية للتحكم يف ال�ضغوطات الت�ضخمية من
خالل عمليات ال�سوق املفتوحة وعمليات �إعادة ال�شراء وا�ستعمال
�أ�سعار اخل�صم .هذا الأم��ر حتم عليها اتباع �سيا�سات نقدية
مت�شددة وهو �أمر زاد من تكلفة التمويل وخا�صة رفع تكلفة خدمة
الدين العام ،ويف نهاية املطاف قلل من ديناميكية النمو ال�شامل
كثيف الت�شغيل نتيجة توجيه م��وارد متزايدة نحو خدمة الدين
العام.
ت�شهد الدول العربية عجز ًا هيكلي ًا يف موازينها التجارية
واجلارية بالرغم من جمهودات التنويع االقت�صادي الذي بلغته
وهو م�ؤ�شر على �أن الدول الزال عليها النمو ب�شكل �أ�سرع لتقلل
من قيد املوارد الذي يح ّد من قدرتها على حتقيق النمو ال�شامل
كثيف الت�شغيل .وتعتمد العديد من الدول �أ�سا�س ًا على التحويالت
وامل�ساعدات و�إل��ى حد �أق��ل على تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر ملواجهة العجز يف ميزان املدفوعات .وبالرغم من حجم
هذه التدفقات ف�إن املديونية اخلارجية تتجه للنمو يف العديد من
الدول العربية غري النفطية.
�إن اجت��اه��ات النمو االقت�صادي العربي وم��ا ارتبط بها
من �سيا�سات اقت�صادية كلية كان لها �أثر وا�سع على ال�صعيد
االجتماعي خا�صة يف ظل التحديات والقيود واالختناقات التي
تواجهها التنمية االجتماعية يف العديد من الدول العربية .لذلك
ف�إن حتقيق النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل يتطلب بناء �شبكات
حماية اجتماعية قوية تقلل من الآث��ار التوزيعية ال�سلبية للنمو
والت�ضخم خا�صة على ال�شرائح ال�ضعيفة ذات القدرة املحدودة
لدرء ال�ضغوطات االقت�صادية .كما �أن تقليل الفقر املتعدد يتطلب

�إن تخفي�ض م�ستويات الفقر املتعدد يف الدول العربية يعتمد
بالدرجة الأول��ى على حتقيق �أه��داف طموحة للنمو الت�شغيلي
ال�شامل� ،أي منو ًا اقت�صادي ًا مرتفع ًا وم�صاحب ًا بتح�سن يف توزيع
الدخل وق��ادر ًا على توليد فر�ص عمل الئق ومنتج ب�شكل كبري.
وهذا الأمر يتطلب �إزالة �أو احلد من الت�أثري ال�سلبي لكل القيود
واالختالالت الهيكلية التي تكبح منو االقت�صادات العربية من
خالل �إدارة تنموية حمكمة ت�سمح بتفعيل �سيا�سات متعددة يكون
هدفها جتنيد املوارد املتاحة وا�ستخدامها ب�شكل ف ّعال لتحقيق
الأهداف التنموية.
وتعترب خمتلف ال�سيا�سات املالية من �أهم الأدوات املتاحة
ملتخذ القرار االقت�صادي حلفز النمو ال�شامل والت�شغيلي .ويتطلب
ذلك جتنيد املوارد املالية واملادية الكامنة وتوجيهها نحو تعظيم
معدالت النمو االقت�صادي من خالل العمل على رفع ح�صة الإنفاق
الر�أ�سمايل من �إجمايل الإنفاق يف املوازنة العامة وتوجيهه نحو
تطوير البنى التحتية الأ�سا�سية والتقنية .وكما يتطلب حتفيز
النمو ال�شامل كذلك توظيف �سيا�سات �إع��ادة التوزيع لتعزيز
العدالة االجتماعية والق�ضاء على احلرمان والتهمي�ش ،وخا�صة
من خالل توظيف �سيا�سات �سوق عمل ديناميكية قائمة على
االدماج والتمكني ت�ضمن مواجهة البطالة والفقر خا�صة بطالة
ال�شباب واملتعلمني ذات االنت�شار الوا�سع يف معظم الدول العربية.
ويواجه تنفيذ هذه ال�سيا�سات ع��دد ًا من التحديات من �أهمها
اختالل م�صادر الإي���رادات ال�ضريبية وغ�ير ال�ضريبية وعدم
كفايتها ،وكذلك �صعوبة �إدارة الإي��رادات النفطية حيث متتاز
بتقلبها ال�شديد مما يدخل االقت�صاد الوطني يف دورات جتارية
حادة من خالل ارتباط الإنفاق احلكومي بالوفرة النفطية وهو
�أم��ر تعاين منه كل ال��دول امل�صدرة للنفط والتي تعتمد على
جتنيد احتياطات كبرية لتقليل الآثار ال�سلبية لهذا التذبذب على
م�ستويات الإنفاق .كما �أن ارتفاع معدالت العجز والدين العام
للناجت املحلي الإجمايل ي�ؤثر ب�شكل �سلبي كبري على توازن بيئة
االقت�صاد الكلي.
وي��ع��وق �ضعف القطاع اخل��ا���ص الإن��ت��اج��ي وارت��ف��اع حجم
االقت�صاد غري الر�سمي وما يتبعه من انخفا�ض الأجور واملرتبات
حت�صيل مزيد من الإيرادات ال�ضريبية .وقد �أدى هذا الأمر �إلى
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من اجلهد الطيب الذي بذلته الدول العربية يف بناء ر�أ�س املال
الب�شري ،ف�إن عالقته بالنمو ال�شامل كثيف الت�شغيل تعترب �ضعيفة
وذلك النخفا�ض نوعية التعليم وتوجهه نحو التخ�ص�صات التي
تقلل من مالءمة خمرجاته مع متطلبات �سوق العمل.
وت�شكل التنمية ال�صحية �أحد الدعامات الأ�سا�سية للتنمية
الب�شرية و�أحد �أوجه الرفاه االن�ساين الذي يحاول النمو ال�شامل
كثيف الت�شغيل حتقيقه ملا لذلك من ت�أثري �إيجابي على نوعية
احلياة .وبالرغم من التقدم ال��ذي �أحرزته العديد من الدول
العربية ف�إنه توجد تفاوتات كبرية ما بني ال��دول العربية ذات
التنمية الب�شرية املرتفعة ج��د ًا وال��دول ذات التنمية الب�شرية
املتدنية .وينعك�س ذلك يف حتديات �إدارة املرافق وتدين م�ستويات
تقدمي اخلدمات ال�صحية خا�صة يف املرافق العامة والتي تركز
على تقدمي اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية ،بينما يركز القطاع
اخلا�ص على تقدمي اخلدمات اال�ست�شفائية ذات العائد املرتفع.
ونظر ًا الرتفاع القطاع غري الر�سمي وعدم وجود تغطية ت�أمينية
كافية ،ف�إن �شمولية النمو تقل خا�صة يف الدول التي تنعدم فيها
جمانية العالج ال�صحي غري الأ�سا�سي .كما تواجه نوعية احلياة
يف البلدان العربية حتديات كبرية من بينها وجود عدد كبري من
ال�سكان يف الدول العربية الفقرية حمرومون من املياه النظيفة
والآمنة ،وكذلك احلرمان من ال�صرف ال�صحي ،والتي تنعك�س
حتم ًا على نوعية احلياة من خالل انت�شار الأمرا�ض املعدية وهو
�أمر يعك�س حتديات للنمو ال�شامل والذي ال تنعك�س ثماره �إيجابي ًا
على حياة �أغلب النا�س .ومتتد التحديات االجتماعية يف البلدان
العربية – كما �سبق الإ�شارة – �إلى تو�سع فجوة النوع االجتماعي
ووجود متييز �ضد الإناث خا�صة يف الدول ذات التنمية الب�شرية
املتو�سطة واملتدنية .ومتتد التحديات �إلى ه�شا�شة قطاعات ال�سكن
والعقار حيث �أن �شرائح كاملة من بع�ض املجتمعات تعاين من
�صعوبة احل�صول على م�سكن الئق ،مما و ّلد انت�شار الع�شوائيات
خا�صة يف ظل ت�سارع وتائر الهجرة الريفية والتهجري الق�سري
نتيجة النزاعات يف بع�ض البلدان العربية .ويتزامن مع وجود
الع�شوائيات انت�شار الفقر والت�سرب املدر�سي و�أطفال ال�شوارع
و�ضعف �إدماج ال�شباب يف املجتمع وتهمي�ش م�ؤ�س�سات النفع العام
واملجتمع املدين و�ضعف ممار�سات امل�سئولية االجتماعية للقطاع
اخلا�ص ،وهي كلها عوامل ال ت�ساعد على تعميق النمو ال�شامل،
فبالرغم من ت�سريع وتائر النمو ،ال زال ال ُبعد التوزيعي وقلة

مواجهة التحديات االجتماعية املتعددة وحت�سني م�ستويات التمكني
االجتماعي وت�سهيل النفاذ خلدمات الرعاية ال�صحية والتعليمية،
واحل�صول على اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية الأخرى وذلك
من خ�لال تطوير �شبكات الأم��ان يف �صيغها املتعددة وخا�صة
يف �شكل دعم �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية وتوجيهها نحو املحتاجني
وكذلك من خالل رفع التحويالت النقدية والعينية با�ستخدام
طرق ا�ستهداف فاعلة ،والإعفاءات من الر�سوم ،وبرامج الرفاه
امل�شروط والتدريب والإ�سكان ودعم الإقرا�ض .ويجدر بالذكر
�أن ال��ع��دي��د م��ن ال���دول ا�ستحدثت ه��ذه ال�شبكات ك��ج��زء من
برامج الت�صحيح الهيكلي ملواجهة الآث��ار ال�سلبية الناجمة عن
الإ�صالحات الليربالية .لكن �أغلب هذه امل�ؤ�س�سات تعاين نق�ص ًا
حاد ًا يف املوارد وقلة كفاءتها يف ا�ستهداف الفئات امل�ستحقة للدعم
مما قلل من قدرتها على درء املخاطر االجتماعية وذلك ل�ضعف
ّ
تغطيتها و�ضعف ت�أثريها على م�ستويات احلرمان والفقر وت�س ّرب
امل�ساعدات والتحويالت لغري م�ستحقيها .ويف ظل هذه القيود
ف�إن م�شكلة الفقر تنت�شر يف العديد من ال��دول العربية خا�صة
ال��دول التي تعرف �صراعات �سيا�سية وكذلك ال��دول منخف�ضة
تو�سع رقعة العنف والتحر�ش
الدخل .وينت�شر مع الفقر والبطالة ّ
وخا�صة بطالة ال�شباب ،والتمزّق االجتماعي وهي كلها �أ�شكال من
التحديات التي ميكن تدارك جز ًء منها من خالل النمو ال�شامل
مع الرتكيز على ال�شق اخلا�ص بتح�سني �إع��ادة التوزيع بتوجيه
ثمار النمو نحو هذه ال�شرائح املهم�شة.
ي�شكل التعليم العامل الأ�سا�سي لبناء ر�أ�س املال الب�شري،
وهو الذي يعترب من العوامل الأ�سا�سية لتحفيز النمو ال�شامل
كثيف الت�شغيل من خالل امل�ساهمة يف توفري يد عاملة مدربة
وم�ؤهلة من جهة ،وكذلك من خالل �إ�سهامه يف حت�سني توزيع
الدخل .وبالرغم من املجهودات املبذولة يف جمال النفاذ للتعليم
ورفع م�ستوياته ،ف�إن العديد من ال��دول العربية ال زالت تعاين
من تدين ن�سب القيد يف امل�ستوى ما قبل االبتدائي واالبتدائي
والثانوي واجلامعي مقارنة مبتو�سط بع�ض الأقاليم الأخرى.
ويرجع هذا التدين �إلى الفروقات الكبرية ما بني الريف واحل�ضر،
وكذلك �إلى وجود فجوة كبرية يف نوعية التعليم يف الدول ذات
الدخل املتو�سط واملنخف�ض ،بالإ�ضافة �إلى تدين ن�سب القيد يف
التعليم اجلامعي وذلك الرتفاع التكاليف وتدين ن�سب النجاح يف
االمتحانات الت�أهيلية مثل البكالوريا والثانوية العامة .وبالرغم

29

اإلطار االستراتيجي العربي

للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 2030 - 2020

الأمر مبتطلبات الإدارة االقت�صادية ،ف�إن ال�سيا�سة املالية تعترب
�أ�سا�سية يف حتقيق التو�سع يف اال�ستثمار العام املوجه للفقراء،
وخا�صة الت�أكيد على �أهمية عدم الإفراط يف التخوف من معدالت
الت�ضخم املرتفعة ،كما مت الت�أكيد على دور تعبئة ال�ضرائب
ك�أ�سا�س لزيادة الإي���رادات العامة .و�أهمية العمل على �إعادة
توجيه ال�سيا�سة املالية نحو ال�سيا�سة املالية غري الدورية بد ًال من
الدورية .كما �أنه من املفيد �إتباع “القواعد املالية” ب�شكل يخدم
�أه��داف النمو ال�شامل من خالل عدم النظر �إلى �سيا�سة عجز
املوازنة على �أنها خيار مرفو�ض يف كافة الأح��وال ،حيث ميكن
متويل املوازنة بالعجز يف ظل �شروط حمددة .كما يجب التنويه
على �أهمية �إعادة ا�ستخدام �أداة الدعم بال�شكل الذي يخدم النمو
ال�شامل ومن خالل اال�ستفادة من برامج م�ستخدمة دولي ًا مثل
برامج التحويل النقدي امل�شروط ،وغري امل�شروط.
ويتطلب النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل �إع���ادة النظر يف
�أه��داف البنوك املركزية العربية لت�شمل النمو ال�شامل ك�أحد
متطلبات ال�سيا�سة النقدية .حيث �أظهرت امل�سوحات ب�أن هناك
العديد من البنوك املركزية التي تدمج مثل هذا الهدف �ضمن
�أهدافها حتقق منوا �أعلى من حاالت تطبيق ال�سيا�سات النقدية
التقليدية .وكذلك الت�أكيد على �أهمية االت�ساق ما بني ال�سيا�سة
املالية والنقدية بهدف خدمة النمو ال�شامل ،من خالل ا�ستخدام
الأدوات الالزمة للتن�سيق ما بني هذين النوعني من ال�سيا�سات.
ويف جمال املتطلبات االجتماعية الالزمة للنمو ال�شامل،
ال بد من االهتمام باملتطلبات اخلا�صة ملكافحة الفقر ،ومعاجلة
البطالة ،وزيادة النفاذ للخدمات ال�صحية والتعليمية ،وتفعيل
�شبكات الأم��ان االجتماعي و�أهمية احل��راك االجتماعي ودور
الطبقة الو�سطى .بالإ�ضافة �إلى دمج ال�شباب يف �أ�سواق العمل من
خالل العديد من املقرتحات �سواء القائمة على اال�شرتاك �أو عدم
اال�شرتاك ،و�إدارة احلماية االجتماعية ،واحلدود الدُنيا للحماية
االجتماعية ،وهي تلك املطلوب توفريها للح�صول على احلد
الأدنى من الرعاية ال�صحية والتعليمية والدخل الأ�سا�سي .وهذا
يتطلب الرتكيز على االت�ساق ما بني متطلبات الإدارة االقت�صادية
واالجتماعية.
ت�شكل املتطلبات امل�ؤ�س�سية الالزمة للنمو ال�شامل العربي،
�أهمية كبرية يف احلياة االقت�صادية .ف���أداء م�ؤ�شرات احلوكمة
ال تعك�س �أدا ًء م�شجع ًا يف العديد من الدول العربية .وبالن�سبة

النفاذ للخدمات االجتماعية العامل الأ�سا�سي امل�سبب ل�ضعف
النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل.
تتطلب تنمية االقت�صاد مبا يف ذلك القطاعات االنتاجية
واخلدمية ورفع رفاهية املواطن وجود قطاع منافع عامة متطور
مثل املياه والطاقة والإ�سكان والنقل ،وهي كلها قطاعات ارتكاز
�أ�سا�سية لتحقيق النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل خا�صة يف ُبعده
التوزيعي الذي ي�سهم يف حتقيق العدالة االجتماعية من خالل
النفاذ ال�سهل خلدمات قطاعات النفع العام .ويعرف قطاع املياه
حتديات حيث �أن جممل ال��دول العربية تعترب �شحيحة املوارد
املائية وبالإ�ضافة �إلى �أن االعتماد على املياه اجلوفية وحتلية
مياه البحر وال�سدود الكبرية مكلف ًا جد ًا .ويتوقع �أن يزداد العجز
املائي و�أن ترتفع وترية الفقر املائي ،وهو يف حد ذاته �أمر مهدد
ملتطلبات النمو ال�شامل املتمثلة يف رفع ح�ص�ص املواطن العربي
من املاء الآمن وتوفري كميات كبرية لل�صناعة والزراعة ملواجهة
الطلب املتزايد على املاء خا�صة يف ظل �ضعف كفاءة قطاع املوارد
املائية.
ونظر ًا لعدم كفاية معدل النمو العربي ال�ستيعاب �أعداد
العاطلني ف�إنه من ال�صعب �أن يكون النمو كثيف الت�شغيل (مبعنى
�أن يحقق معدل بطالة طبيعي) .هذا الأمر يتطلب �إعادة �صياغة
ا�سرتاتيجية النمو العربي لتت�سق مع هدف توفري فر�ص عمل الئق
ومنتج خا�صة لل�شباب .ويف ظل عدم واقعية رفع معدالت النمو �إلى
معدالت بعيدة املنال ف�إن البديل الأف�ضل هو تطبيق �سيا�سة عمل �أكرث
فعالية يف جمال تخفي�ض معدل البطالة ،ويف ظل اخلربة التاريخية
ل�صعوبة رفع معدالت النمو العربية� ،أكرث من  ،5%ف�إن البديل
الأن�سب يتمثل يف �إ�صالح �سوق العمل و�إدماج ومتكني الباحثني عن
العمل بهدف حتقيق النمو كثيف الت�شغيل .ويجدر بالإ�شارة �أنه كلما
ارتفعت مرونة العمل ال�سائدة تاريخي ًا ،كلما قلت احلاجة لإ�صالح
�سوق العمل بهدف حتقيق النمو� .أما الدول العربية التي مل تتمتع
مبرونات عمل مرتفعة ،ف�إن احلاجة لإ�صالح �سوق العمل ،بهدف
حتقيق النمو كثيف الت�شغيل ،تعترب �أكرث �إحلاح ًا.
ت�شكل متطلبات �إ�صالح الإدارة االقت�صادية واالجتماعية
الالزمة ملعاجلة امل�شاكل والتحديات ،وكذلك الالزمة خلدمة
متطلبات النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل �أمر ًا يف غاية الأهمية .وبنا ًء
على ذلك ،يجب التمييز ما بني متطلبات الإدارة االقت�صادية،
ومتطلبات الإدارة االجتماعية يف ال��دول العربية .وبقدر تعلق
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للفقراء ،وعلى �أهداف ال�سيا�سات االجتماعية الفعالة واملمكنة
للفقراء و�آليات حتقيقها.

مل�ؤ�س�سات �سوق العمل ،ف�إنه من الأهمية مبكان اعتماد معايري
العمل الدولية املرتبطة مبمار�سة العمل الالئق وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،وت�شريعات احلماية االجتماعية .و ُيالحظ هنا ب�أن
معظم الدول العربية قد �سعت �إلى امل�صادقة ،ب�شكل تدريجي،
على �أهم االتفاقيات التي تُعنى ب�إلغاء العمل الإجباري ،والتمييز
�ضد املر�أة ،وحماية الأطفال ،مع قلة الدول العربية امل�صادقة على
االتفاقية الدولية اخلا�صة بال�ضمان االجتماعي ،وكذلك يالحظ
حمدودية ترجمة امل�صادقات على �أر�ض الواقع.
ومن �أهم متطلبات النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل هو ربط
ال�سيا�سة النقدية بهدف النمو ال�شامل ،وذلك من خالل �إعادة
النظر يف �أهداف البنوك املركزية العربية ،ومدى ا�ستقالليتها.
و�أهمية �أال تعني اال�ستقاللية ع��دم �إمكانية التن�سيق ما بني
ال�سيا�سات النقدية وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
الأخرى .مع �أهمية �إعادة النظر بدور البنوك املركزية وال�سيا�سة
النقدية� ،سواء من خالل �سيا�سة �إعادة االئتمان �أو غريها من
�أدوات ال�سيا�سة النقدية ،بهدف خدمة النمو ال�شامل .ويف جمال
م�ؤ�س�سات ال�سيا�سة املالية ،فال بد من ت�أكيد دور “القواعد املالية”
يف تعزيز النمو ال�شامل (من خالل القواعد الأربعة املتبعة يف
هذا املجال) .بالإ�ضافة �إلى تعزيز دور امل�ؤ�س�سات املالية العربية،
ودور امل��وازن��ات العامة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي (باعتبار
�أن عدم التمييز ح�سب النوع االجتماعي هو �أحد حماور النمو
ال�شامل كثيف الت�شغيل) .بالإ�ضافة �إلى �أهمية ال�شفافية يف �إعداد
املوازنات العربية ،ون�شرها ،وتنفيذها ،ومتابعتها ،من خالل ما
ُي�سمى بـ “املوازنة املفتوحة” .و�أخري ًا يجب الت�أكيد على �أهمية
م�أ�س�سة امل�سئولية االجتماعية لل�شركات يف دعم النمو ال�شامل
كثيف الت�شغيل ،بالإ�ضافة �إلى امل�ؤ�س�سات البيئية (�أحد مكونات
النمو ال�شامل) ،والعالقة ما بني النمو االقت�صادي ،وامل�ساواة
االجتماعية ،واال�ستدامة البيئية.

 1.3.2املحور الأول :النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل املحابي
للفقراء
يتمثل الهدف من حتقيق النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل
املحابي للفقراء فيما يلي:
حتقيق معدل منو �سنوي ما بني  ،%7 – 6وا�ستدامته على
فرتة زمنية طويلة ن�سبي ًا.
حت�سني حالة توزيع الدخل بحيث يبلغ م�ؤ�شر جيني ما بني
 0.3و.0.35
حت�سني ق��درة النمو على توفري فر�ص عمل الئق ومنتج
وبلوغ معدل بطالة متو�سط �أق��ل من  %10مع الرتكيز
على خف�ض بطالة ال�شباب �إلى �أقل من  ،%15وحتفيز
م�شاركة املر�أة يف قوة العمل.
 2.3.2املحور الثاين� :سيا�سات اجتماعية حديثة وذات
فاعلية �أعلى ومتكينية
االلتزام بتوفري املوارد الالزمة لتمويل حد �أدنى للإنفاق
االجتماعي ل�ضمان توفري منظومة من احلماية والرعاية
االجتماعية للفقراء وحمدودي الدخل.
ال��ت��ح��وي��ل ال��ت��دري��ج��ي م��ن ال��دع��م غ�ير امل��ب��ا���ش��ر (دعم
الأ�سعار) �إلى منظومة الدعم املبا�شر (التحويالت) من
خالل �إر�ساء منظومة حديثة ومميكنة ترفع من كفاءة
ا�ستهداف الفقراء وحمدودي الدخل.
�إر���س��اء ح��د وطني للدخل تتم مراجعته ب�صفة دورية
ليتنا�سب مع املتغريات االقت�صادية واالجتماعية للدول
املختلفة ،مع مراعاة �أن يتنا�سب �أي�ض ًا مع تغري م�ستويات
املعي�شة داخل كل دولة بني الريف واحل�ضر وبني املدن
املختلفة.

 3.2النموذج التنموي املقرتح للحد من الفقر متعدد
الأبعاد :الأهداف والغايات
ن�ستعر�ض فيما يلي �أهداف النموذج التنموي املقرتح للحد
من الفقر متعدد الأبعاد يف الدول العربية وال�سيا�سات الداعمة
لهذا النموذج وال�لازم��ة لتحقيق �أه��داف��ه .ويتم الرتكيز على
�أهداف و�سيا�سات حتفيز النمو ال�شامل كثيف الت�شغيل واملحابي

تو�سيع مظلة ال�ضمان االجتماعي وا�ستخدام م��وارده
للت�أمني على ال�صحة والتقاعد.
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اإلطار االستراتيجي العربي

للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 2030 - 2020

•حتفيز الإقبال على التعليم الفني والتدريب املهني

دمج البعد الثقايف يف �إطار ال�سيا�سات والربامج االجتماعية
بهدف حتقيق الأم��ن االجتماعي والتالحم بني فئات
املجتمع املختلفة.

•الق�ضاء التام على الأمية الهجائية.
الهدف الثالث :تعزيز قدرة منظومة التعليم على
تلبية احتياجات الفقراء.

وي�ستعر�ض اجلزء التايل الأهداف والغايات اخلا�صة بكل
بعد من �أبعاد الفقر الثالثة والتي ت�شمل حتديد ًا التعليم وال�صحة
وم�ستوى املعي�شة ،وذلك حتى عام .2030

الغايات:
•التو�سع يف �إتاحة املنح التعليمية للمتفوقني من الطالب
يف املناطق الريفية واملحرومة واملهم�شة.
•دم��ج الأط��ف��ال ال��ف��ق��راء ذوي الإع��اق��ة يف املنظومة
التعليمية.
•�ضمان حق الأطفال الذين تعر�ضوا للهجرة الق�سرية
ب�سبب احل��روب والأزم���ات يف موا�صلة تعليمهم دون
متييز مقارنة بنظرائهم يف الدول العربية الأخرى.

 1.2.3.2الأهداف والغايات يف جمال التعليم
يعترب التعليم �أكرث الأبعاد ت�أثري ًا على م�ؤ�شر الفقر متعدد
الأبعاد يف الغالبية العظمى من ال��دول العربية .ويتطلب احلد
من الفقر متعدد الأب��ع��اد الرتكيز على بناء منظومة تعليمية
قادرة على متكني الفقراء اجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،ت�ساهم يف ك�سر
احللقة املفرغة لتوريث الفقر يف املنطقة العربية من خالل نظام
تعليمي كفء وفعال متاح للجميع دون متييز .ويتحقق ذلك من
خالل جمموعة من الأهداف والغايات التي ت�شمل:

 2.2.3.2الأهداف والغايات يف جمال ال�صحة

الهدف الأول :نظام تعليمي متاح للجميع دون
متييز.

يتمثل الهدف اال�سرتاتيجي للبعد اخلا�ص بال�صحة يف
«توفري نظام �صحي متكامل يتميز بالإتاحة واجلودة قادر على
تلبية احتياجات كافة الفئات الفقرية واملهم�شة ،مع �إعطاء �أولوية
للن�ساء والأط��ف��ال» .ولتحقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي ،يتم
الرتكيز على الأهداف والغايات التالية:

الغايات:
•توفري خ��دم��ات تعليمية كافية يف املناطق الريفية
والع�شوائية والفقرية والنائية واملهم�شة واملحرومة.
•التو�سع يف �إتاحة ريا�ض الأطفال ال�ستيعاب الأطفال يف
مرحلة الطفولة املبكرة.
•احلد من ظاهرة ت�سرب الأطفال الفقراء من التعليم
للعمل.
الهدف الثاين :رفع جودة اخلدمات التعليمية
واالرتقاء بنوعية التعليم.

الهدف الأول :تو�سيع التغطية ال�صحية ال�شاملة،
و�ضمان ا�ستفادة م��ا ال يقل ع��ن  100مليون
�شخ�ص من التغطية ال�صحية ال�شاملة حتى
 2023و 250مليون �شخ�ص بحلول عام .2030
الغايات:
•�إتاحة اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية املجانية للفقراء
دون متييز ،خا�صة يف املناطق الريفية واملحرومة
واملهم�شة.

الغايات:
•زي���ادة ق��درة خريجي التعليم الأ�سا�سي على تلبية
احتياجات �سوق العمل احلايل وامل�ستقبلي.

•رف��ع ك��ف��اءة اخل��دم��ات ال�صحية الأ�سا�سية املقدمة
للفقراء.
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•مد خدمات الت�أمني ال�صحي ال�شامل لت�شمل العمالة
املو�سمية وغري النظامية.

يف جمال احلماية االجتماعية
ال��ه��دف الأول :ت��ب��ن��ي ح��زم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من
�سيا�سات احلماية االجتماعية للفئات الأولى
بالرعاية.

الهدف ال��ث��اين :حت�سني م�ستويات اخلدمات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��ف��ق��راء يف مناطق
تواجدهم.

الغايات:

الغايات:

•خف�ض ن�سب ال�سكان حت��ت خ��ط الفقر امل��دق��ع ،مع
الرتكيز على املر�أة املعيلة وكبار ال�سن.

• خف�ض معدالت وفيات الأمهات والأطفال دون �سن
اخلام�سة.

•التو�سع يف توفري ال�سلع الأ�سا�سية للفقراء واملهم�شني.

•الك�شف املبكر عن الأمرا�ض غري ال�سارية ومعاجلتها.

•تطوير �آليات ا�ستهداف الفئات الفقرية واملهم�شة.
لرفع كفاءة منظومة الدعم.

•خف�ض معدالت وفيات الأمهات.

الهدف الثاين :توليد فر�ص العمل ملعاجلة الفقر
املتعدد الأبعاد واحلد من عدم امل�ساواة.

الهدف الثالث :تعزيز مفهوم التغذية ال�صحية
ال�سليمة ،خا�صة يف مراحل الطفولة الأولى
للفقراء.

الغايات:

الغايات:

•توفري فر�ص عمل الئق للفئات الفقرية والتي ال ت�شملها
منظومة احلماية االجتماعية.

•خف�ض معدالت التقزم وال�سمنة بني الأطفال الفقراء.

•زيادة عدد امل�ستفيدين من القرو�ض متناهية ال�صغر
من الفقراء وحمدودي الدخل.
•ت��وف�ير ف��ر���ص عمل الئ��ق للأ�شخا�ص ال��ف��ق��راء ذوي
الإعاقة.

•خف�ض معدالت �إ�صابة الن�ساء بالأنيميا.
•توفري خدمات الأمومة والطفولة دون متييز للن�ساء
والأطفال يف املناطق الريفية والفقرية واملهم�شة.
 3.2.3.2الأهداف والغايات يف جمال حت�سني م�ستويات
املعي�شة

يف جمال ال�سكان والتنمية احل�ضرية

(((

ت�شري الأدبيات والتجارب الدولية الناجحة �إلى وجود عالقة
طردية بني زي��ادة معدالت التح�ضر (احل��ي��اة يف امل��دن) وبني
معدالت التنمية� ،شريطة رفع كفاءة �إدارة التنمية احل�ضرية.
ومن املعروف �أن 50%من ال�سكان يعي�شون يف املدن ومن املتوقع
�أن ت�صل هذه الن�سبة �إلى %70بحلول عام  .2050وتتمتع املدن
بالقدرة على توفري خدمات �أف�ضل لل�سكان وفر�ص عمل الئق �أكرث
ن�سبي ُا من الريف مع ارتفاع م�ستويات الدخل يف احل�ضر مقارنة

يعتمد احلد من ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد على حت�سني
حد �أدنى من الدخل من
م�ستوى معي�شة الفقراء من خالل توفري ٍ ّ
خالل حفز النمو االقت�صادي ال�شامل وكثيف الت�شغيل واملحابي
للفقراء ،بالإ�ضافة لتوفري احلماية االجتماعية للفئات الأولى
بالرعاية ومتكني الفقراء من احل�صول على فر�ص عمل ،وتطوير
املرافق واخلدمات العامة لتلبية حق الفقراء يف حياة كرمية.
وفيما يلي ن�ستعر�ض الأهداف والغايات املرتبطة بتح�سني معي�شة
الفقراء يف الدول العربية.

-1
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•تعزير الروابط بني الريف واحل�ضر واحلد من االعتداء
على الأر�ض الزراعية ومن الهجرة الداخلية.

بالريف .ومن ثم ف�إن تطوير منظومة التنمية احل�ضرية ي�ساهم
يف حت�سني معي�شة املواطنني ،وي�صبح من امل�ستهدف تبني �سيا�سة
ح�ضرية متوازنة وم�ستدامة و�شاملة ق��ادرة على حتقيق الدمج
املجتمعي للفئات الفقرية واملهم�شة وت�ساهم يف متكنيهم من
�سبل احلياة الكرمية .ويف هذا الإطار يتم الرتكيز على الأهداف
والغايات التالية:
الهدف الأول :خف�ض معدل منو ال�سكان �إلى
م�ستوى الإحالل.
الغايات:
•احل ّد من ظاهرة زواج الأطفال ومن كل �أ�شكال التمييز
�ضد الإناث.
•حت�سني خدمات ال�صحة الإجنابية و�ضمان و�صولها
للفقراء.
•حتفيز الإن��اث على ا�ستكمال التعليم حتى مراحله
ال ُعليا.
•تعزيز م�شاركة الإناث يف �سوق العمل.
•زيادة امل�ساحات امل�أهولة بال�سكان.
الهدف الثاين :تطوير منظومة التخطيط للمدن
اجلديدة واالرت��ق��اء باملدن القائمة لتعزيز
دمج الفقراء واحلد من عدم امل�ساواة.
الغايات:
•تطوير منظومة الأرا�ضي والتو�سع يف اال�ستخدامات
متعددة الأغرا�ض.
•توفري ال�سكن لكافة فئات الدخل واالرتقاء باملرافق
واخلدمات العامة.
•تعزيز �إنتاجية املدن وزيادة قدرتها على توفري فر�ص
عمل الئق لكافة الفئات.

•دع��م دور ال��وح��دات املحلية املختلفة يف التخطيط
والتنفيذ للتنمية العمرانية املتوازنة.
ال��ه��دف ال��راب��ع :حت�سني اال�ستدامة البيئية
احل�ضرية ومقاومة التغري املناخي واحلفاظ
على املوارد الطبيعية.
الغايات:
•التو�سع يف ا�ستخدام موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة
وو�سائل النقل امل�ستدام وتوفري امل�ساحات العامة.
•احلد من تلوث الهواء وامل��اء وتطوير منظومة فعالة
لإدارة املخلفات بكافة �أنواعها.
•و�ضع خطط ط��وارئ لال�ستجابة للكوارث واحلد من
املخاطر البيئية احل�ضرية واال�ستعداد لها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أهمية قيام كل دولة بت�صميم منوذج
خا�ص بها لتحفيز النمو االقت�صادي ،وخف�ض م�ؤ�شر الفقر،
وحتقيق توزيع �أكرث عدالة للدخل ،وتوفري فر�ص العمل الالئق،
وذلك يف �ضوء �أولويات كل دولة ،ووفق االعتبارات ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية لكل دول��ة ،على النحو
الذي ي�ؤدي �إلى التغلب على التحديات وتعظيم اال�ستفادة من
الفر�ص التنموية املتاحة لكل دولة .كما يتعني على كل دولة
و�ضع خطط واقعية وحتديد الإجراءات الالزم تبنيها يف �ضوء
التوقعات الدميغرافية املحتملة ،ويف �ضوء امل��وارد الب�شرية
واملالية املتاحة ،واختيار و�سائل التنفيذ والتدابري وال�سيا�سات
الأكرث كفاءة ،مبا يف ذلك و�ضع ت�صور حول ال�شراكات املحتملة
مع �أ�صحاب امل�صالح ذوي ال�صلة ،وذلك �ضمن نظام م�ؤ�س�سي
م��ع�ين ،و�إط���ار زم��ن��ي حم���دد .وم��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان اعتماد
الالمركزية والتنمية الإقليمية املتوازنة ،وت�شجيع م�شاركة
منظمات الأع��م��ال ،وممثلي امل�ستهلكني ،والقطاع اخلا�ص
الوطني ،واملجتمع املدين.

ال��ه��دف ال��ث��ال��ث :حتقيق التنمية العمرانية
املتوازنة املحابية للفقراء.
الغايات:
•ت��ط��وي��ر ك��ام��ل و���ش��ام��ل للمناطق ال��ع�����ش��وائ��ي��ة ومنع
انت�شارها.
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من خالل �إن�شاء بنوك تنمية متخ�ص�صة و�صناديق
متويل ر�أ�س املال املغامر وال�صيغ الإ�سالمية والتمويل
متناهي ال�صغر.
•تعزيز دور وكفاءة الأ�سواق املالية ال �سيما �أ�سواق الدين
الق�صري واملتو�سط والطويل وال�صكوك الإ�سالمية
و�سندات الدين العام.
•�إن�شاء �صناديق متخ�ص�صة لتمويل امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
 - 2توجيه اال�ستثمار نحو القطاعات الواعدة كثيفة
الت�شغيل:

يتطلب حتقيق الأه��داف والغايات امل�شار �إليها يف الق�سم
ال�سابق ،ومواجهة التحديات التي تعوق جهود الق�ضاء على الفقر
متعدد الأب��ع��اد يف املنطقة ،تب ّني احلكومات العربية ملجموعة
متكاملة من ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية التي تعالج الأبعاد
املختلفة للفقر ،وتراعي يف الوقت ذاته طبيعة وظروف كل دولة
واملرحلة التنموية التي متر بها .ويف �إطار النموذج التنموي املقرتح
يف الق�سم ال�سابق ،ي�صبح من الأهمية مبكان التعرف ب�صورة
�أكرث تف�صي ًال على �أهم ال�سيا�سات والربامج التي تنبثق من هذا
النموذج ،والتي يقرتح اال�سرت�شاد بها عند �إعداد اال�سرتاتيجيات
واخلطط الوطنية لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ب�شكل عام،
وه��دف الق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد ب�شكل خا�ص .وفيما
يلي ن�ستعر�ض هذه ال�سيا�سات والربامج ،متهيد ًا لبناء منظومة
متكاملة ملتابعة تنفيذ هذه ال�سيا�سات وتقييم �آثارها.

�صياغة �سيا�سات �صناعية خا�صة بتوجيه اال�ستثمار نحو
قطاعات خمتارة كثيفة الت�شغيل وذات قيمة م�ضافة
عالية ،خا�صة يف القطاعات التي تتميز بقدرات تناف�سية
كامنة وذلك من خالل:

� 1.3سيا�سات حتفيز النمو كثيف الت�شغيل املحابي
للفقراء

•تطوير وحتديث البنية التحتية الأ�سا�سية با�ستخدام
ال�صيغ التمويلية احلديثة على غ��رار ال�شراكة بني
القطاع العام واخلا�ص.

وت��ه��دف ه��ذه ال�سيا�سات يف الأ���س��ا���س �إل��ى زي���ادة معدل
اال�ستثمار بحيث ال يقل عن  %30من الناجت املحلي لإجمايل من
خالل ما يلي:

•الرتكيز على رف��ع وحت�سني ر�أ���س امل��ال الب�شري من
خالل اال�ستثمار النوعي يف التعليم وتطوير املناهج
من القائمة على التلقني �إل��ى املناهج القائمة على
تنمية القدرات واملهارات ،وربطها باحتياجات �سوق
العمل ،لتمكني اخلريجني من املناف�سة يف �سوق العمل
الوطني والإقليمي والدويل.

 - 1زي��ادة القدرة على جذب امل��وارد املالية املحلية
(امل��دخ��رات)خ��ا���ص��ة يف ال����دول ذات الدخل
املتو�سط م��ن خ�لال النهو�ض بكفاءة القطاع
امل�صريف وحت�سني م�ستوي النفاذ �إلى اخلدمات
املالية خا�صة فيما يتعلق:

•تبني منظومة حوافز �ضريبية ومالية ونقدية ل�صالح
القطاعات املختارة.

•زيادة الإيرادات من خالل �إجراءات حتفيزية و�إن�شاء
بنوك و�صناديق ادخار ُمتخ�ص�صة وا�ستخدام الأدوات
املالية احلديثة لتخفي�ض تكلفة اخل��دم��ات املالية
وخف�ض القيود على الن�شاط امل�صريف على نحو يرفع
املناف�سة ،ال �سيما من خالل فتح املجال ملختلف �صيغ
االدخار الإ�سالمي وغريه.

•تبني منهج تخطيط ت�أ�شريي حديث �ضمن ا�سرتاتيجية
وطنية للتخطيط اال�سرتاتيجي الهادف �إل��ى حتويل
االقت�صادات العربية �إلى اقت�صادات نا�شئة.
•رفع القدرة على جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
وتوجيهه نحو القطاعات املنتجة با�ستخدام منظومة
املحفزات الوطنية.

•العمل على زيادة كفاءة القطاع امل�صريف لتوجيه املوارد
نحو القطاعات املنتجة وذات القيمة امل�ضافة العالية
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 - 3حتقيق التوازنات االقت�صادية الكلية وذلك من
خالل:
•�إدارة مالية عامة حذرة بحيث يتم العمل على ح�صر
العجز امل��ايل بحدود %-5 3وكذلك ح�صر الدين
ال��ع��ام ب��ح��دود ال ت��ت��ع��دى  %60م��ن ال��ن��اجت املحلي
الإجمايل ،وخدمة الدين اخلارجي بحدود  %25من
قيمة ال�صادرات.
•ا�ستخدام �سيا�سة نقدية ن�شطة تعمل على توفري ال�سيولة
واحلد من الت�ضخم بحدود ال تتجاوز �%5سنوي ًا.
•رفع القدرة على �إدارة الدين العام وتوجيه املوارد
املالية اخلارجية املت�أتية من امل�ساعدات والقرو�ض
نحو الن�شاط الإنتاجي �أو البنية التحتية وذل��ك من
خالل �إدارة ح�صيفة للدين اخلارجي واعتماد معايري
التحوط املايل و�إدارة املخاطر.
 - 4م�ؤ�س�سات حموكمة ور�شيدة:
•العمل على حت�سني نوعية امل�ؤ�س�سات واحلوكمة بحيث
تتح�سن ترتيب ال���دول العربية يف �أه���م امل�ؤ�شرات
الدولية �ضمن ال��دول يف الثلث الأع��ل��ى (على غرار
م�ؤ�شر احلوكمة للبنك الدويل).
•حت�سني الرتتيب يف جمال امل�ؤ�س�سات االقت�صادية على
غرار خف�ض البريوقراطية والف�ساد.
•العمل على حت�سني ترتيب الدول العربية يف م�ؤ�شرات
تكاليف القيام بالأعمال وذل��ك لأهميته يف ت�سهيل
الأعمال ورفع م�ستويات اال�ستثمار املنتج.

•توفري التمويل ال�ل�ازم للتو�سع يف �إت��اح��ة اخلدمات
التعليمية من املوارد العامة للدول ومن خالل ت�شجيع
م�شاركة القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين.
•زيادة م�ستوى الإنفاق على التعليم ،وحت�سني كفاءته،
وا�ستهداف املناطق املحرومة والأكرث فقر ًا.
•تعزيز ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
املدين يف تقدمي اخلدمات التعليمية عالية اجلودة يف
املناطق الفقرية واملحرومة واملهم�شة.
•تبني �أمناط خمتلفة للتعليم كالتعلم املختلط blended
 educationوالتعلم مدى احلياة .lifetime learning
•توفري املعلمني امل�ؤهلني والكوادر التعليمية القادرة على
التعامل مع الفئات املهم�شة وال�ضعيفة من ذوي الإعاقة
�أو الذين ن�ش�أوا يف مناطق ال�صراع �أو املهجرين ق�سري ًا
وتفهم ظروف الأطفال وم�ساعدتهم على االنخراط يف
املجتمعات التي انتقلوا �إليها ،مع احتفاظهم بهويتهم.
•مراجعة وحت�سني املناهج التعليمية ،لت�أهيل اخلريجني
الحتياجات �سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية يف �ضوء
تنامي االع��ت��م��اد على ال��ذك��اء اال�صطناعي وث��ورة
املعلومات واخلدمات والتطبيقات االلكرتونية.
•االرتقاء مب�ستوى التعليم الفني والتدريب املهني وتغيري
ثقافة املجتمع جتاه اخلريجني.
•توفري احلماية للبنية التحتية التعليمية وللمعلمني
وللطلبة يف مناطق النزاعات.
•دمج الأطفال امل�شردين ب�سال�سة يف العملية التعليمية،
ومنحهم �شهادات تعادل تلك ال�شهادات التي كانوا
�سيح�صلون عليها يف مواطن �سكناهم الأ�صلية.

� 2.3سيا�سات وبرامج التعليم
•التو�سع يف توفري ريا�ض الأطفال وزيادة االعتماد على
مدار�س الف�صل الواحد واملدار�س املجتمعية.
•تطوير املناهج التعليمية ال�ستيعاب الطالب ذوي الإعاقة
وتدريب املدر�سني والإداريني على التعامل معهم.
•تبني برامج للدعم النقدي امل�شروط بااللتحاق بريا�ض
الأطفال ومبراحل التعليم الأ�سا�سي املختلفة.

� 3.3سيا�سات وبرامج ال�صحة
•اال�سراع يف تطبيق الت�أمني ال�صحي ال�شامل ،وتوفري
خدمات �أكرث كفاءة للفقراء باملجان.
•توفري الدواء والعالج باملجان للفقراء والفئات الأكرث
احتياج ًا من خالل مظلة الت�أمني ال�صحي.
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� 4.3سيا�سات حت�سني امل�ستوى املعي�شي للفقراء

•تطوير قدرة املنظومة ال�صحية على اال�ستجابة ال�سريعة
والفعالة حلاالت الطوارئ احلالية واملحتملة وحاالت
ما بعد النزاع التي ت�ؤثر على الإقليم ،والتخفيف من
املخاطر.

•وتنق�سم �إلى جزئني ،الأول خا�ص ب�سيا�سات وبرامج
التنمية االج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة وال���ث���اين باملرافق
واخل��دم��ات العامة ال��ت��ي ت��رف��ع م��ن م�ستوى معي�شة
الفقراء والفئات املهم�شة.

•دعم التطوير امل�ؤ�س�سي لقطاع ال�صحة لتح�سني كفاءته
وتطوير قدرته على تلبية احتياجات الفئات الفقرية
واملهم�شة من خ�لال دع��م ق��درات ال��وح��دات املحلية
القريبة من املواطن لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية
الأولية.

� 1.4.3سيا�سات التنمية االجتماعية الفعالة
•تطوير �آليات ا�ستهداف الفقراء با�ستخدام معادلة اختبارات
م�صادر ال��دخ��ل البديلة لرفع ك��ف��اءة منظومة احلماية
االجتماعية وحتقيق العدالة االجتماعية املن�شودة.
• �إن�شاء بنية حتتية معلوماتية موثوقة ومرنة للم�ساهمة
يف تطوير �آليات اال�ستهداف ،وتوحيد قواعد البيانات
امل�ستخدمة لتح�سني اال�ستهداف ومنع االزدواجية و�سوء
اال�ستخدام.
•توفري �آليات مبتكرة وم�ستدامة لتمويل برامج احلماية
االجتماعية ،تعزيز التعاون والتن�سيق ب�ين احلكومة،
ومنظمات املجتمع املدين ،والأط��راف املعنية الأخرى –
والتي ت�ضم امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية ،والقطاع
اخلا�ص ،واملنظمات التطوعية العاملة يف جمال توفري
الرعايا االجتماعية واخلدمات الأ�سا�سية للفقراء.
•تطوير الأط��ر الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية لربامج احلماية
االجتماعية لرفع كفاءتها وزي���ادة قدرتها على تقدمي
اخلدمات للفقراء والفئات الأولى بالرعايا.
• ت�صميم برامج حماية اجتماعية ت�شجع امل�ستفيدين على
االعتماد على الذات واخلروج من الربامج وامل�ساعدات
كلما �أمكن ذلك عرب ت�شجيع اال�ستثمارات يف تنمية ر�أ�س
املال الب�شري وربط امل�ساعدات بالتنمية الب�شرية وبرامج
التوظيف.
•زيادة وعي اجلمهور وامل�ستفيدين ب�ش�أن برامج احلماية
االج�ت�م��اع�ي��ة و� �ش��روط احل���ص��ول عليها والإج � ��راءات
الالزمة.
ّ
•وال�شكل ال��ت��ايل رق��م ( )1-3يلخ�ص �أه��م ال�سيا�سات
االجتماعية املقرتح تبنيها يف ال��دول العربية ملواجهة
الفقر متعدد الأبعاد.

•تعزيز حوكمة املنظومة ال�صحية وتطبيق معايري
ال�شفافية وامل�ساءلة واملحا�سبية والفعالية والكفاءة،
ب��ه��دف خ��دم��ة ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق�يرة واملهم�شة والأك�ث�ر
احتياج ًا.
•�إع���ادة النظر يف ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف للم�ست�شفيات
والوحدات واملراكز ال�صحية املختلفة لتحقيق تغطية
�أك�ثر ع��دال��ة وك��ف��اءة وللو�صول للفقراء يف مناطق
تواجدهم.
•تطوير برامج التغذية ال�سليمة وت�شجيع �أمناط احلياة
ال�صحية ال�سليمة للحد من ال�سمنة وما ي�صاحبها من
�أمرا�ض.
• التو�سع يف توفري الأم�صال الالزمة للأطفال دون
اخلام�سة.
•حت�سني م�ستوى ال�صحة الإجن��اب��ي��ة م��ن خ�لال رفع
م�ستوى ال��وع��ي ب�ين الفئات الفقرية ح��ول الفوائد
الكثرية حلجم الأ�سرة ال�صغري بهدف تغيري �سلوكهم
الإجن��اب��ي ،وتي�سري ال��و���ص��ول �إل��ى خ��دم��ات ال�صحة
الإجنابية للفئات الفقرية واملهم�شة.
•التو�سع يف احلمالت الوطنية للك�شف عن الأمرا�ض
ال�سارية ومعاجلتها مع الرتكيز على الفئات الفقرية
واملهم�شة الأكرث عر�ضة للإ�صابة بهذه الأمرا�ض.
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ال�شكل رقم ( :)1-3نموذج تلخي�ص لأهم ال�سيا�سات االجتماعية في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد

� 2.4.3سيا�سات وبرامج توفري امل�سكن واملرافق العامة

ح��ق��وق امل����ر�أة يف متلك الأرا����ض���ي وال��ت�����ص��رف فيها
وا�ستغاللها.
•تطبيق مبادئ التخطيط الأك�ثر كفاءة والتي تعتمد
على اال�ستخدامات املتعددة للأر�ض ودم��ج وتعاي�ش
كافة فئات الدخل يف جمتمع عمراين واحد.
•تعزيز تناف�سية االقت�صاد املحلي وقدرته على امل�ساهمة يف
توفري فر�ص عمل الئق ومنتج للفقراء والفئات املهم�شة.
•تخطيط وتنفيذ ب��رام��ج متكاملة للنقل احل�ضري
امل�ستدام الذي يخدم الفئات الفقرية واملهم�شة.
•التو�سع يف م�شروعات مياه ال�شرب النظيفة اعتماد ًا
على تقنيات حديثة ومتطورة و�أقل تكلفة.
•التو�سع يف تنفيذ م�شروعات ال�صرف ال�صحي خا�صة
للقرى واملناطق الفقرية واملهم�شة با�ستخدام تقنيات
مبتكرة و�أكرث كفاءة و�أقل تكلفة.
•التو�سع يف ت�شجيع القطاع اخلا�ص واملجتمع الأهلي
املحلي على توليد الكهرباء من م�صادر طاقة نظيفة
و�أقل تكلفة.

•تبني ب��رام��ج طموحة للإ�سكان االجتماعي وتوفري
�أمن��اط خمتلفة من ال��وح��دات ال�سكنية التي تالئم
طبيعة املجتمعات املختلفة (جتمعات ريفية �أو بدوية
�أو �ساحلية).
•تو�سيع النطاق اجل��غ��رايف لتوزيع وح��دات الإ�سكان
االجتماعي بحيث ت�صل للفقراء والفئات امل�ستهدفة يف
�أماكن تواجدهم.
•توفري م�صادر متجددة وم�ستدامة لتمويل برامج
الإ�سكان االجتماعي.
•الق�ضاء التام على املناطق الع�شوائية اخلطرة واحل ّد
من انت�شار املناطق الع�شوائية جمدد ًا ،وحتديد التدابري
الالزمة لإعادة ال�سكان لهذه املناطق بعد تطويرها.
ويف حالة االنتقال �إلى �أماكن جديدة يراعى التكامل
بني ال�سكن واخلدمات العامة وفر�ص العمل بحيث يتم
توفريها يف مكان واحد �أو يف �أماكن قريبة جد ًا.
•تطوير منظومة �إدارة الأرا�ضي والت�أكيد على مراعاة
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•خطة �شاملة للتوا�صل املجتمعي وك�سب الت�أييد بالن�سبة
لأبعاد الفقر املختلفة و�أ�سبابها و�آليات التعامل معها
والتحديات التي تواجه تطبيق هذه الآليات والأهداف
املرجو حتقيقها.
•اع��ت��م��اد م��ب��د�أ الت�شاركية يف التخطيط والتنفيذ
واملراجعة واملتابعة والتقييم.
•تدعيم الالمركزية ودور املجتمعات املحلية ومتكينها من
امل�شاركة يف حتديد الفئات امل�ستهدفة والأولى بالرعاية
لقربها من املواطنني الذين يعي�شون يف املدن والقرى
و�أي�ض ًا يف تقدمي اخلدمات املختلفة انطالق ًا من مبد�أ
“حملية اخلدمات” وتقا�سم امل�سئولية مع الوزارات
وال��ه��ي��ئ��ات امل��رك��زي��ة ال��ت��ي تلعب دور ًا ه��ام�� ًا يف ر�سم
ال�سيا�سات وحتديد معايري تقدمي اخلدمات واملتابعة
واملراقبة وتنمية القدرات وتوفري الدعم الفني الالزم.
•التو�سع يف ب��رام��ج امل�سئولية املجتمعية لل�شركات
وتوجيهها خلدمة �أهداف ا�سرتاتيجية احلد من الفقر
متعدد الأبعاد بالتن�سيق مع كافة ال�شركاء املعنيني.
•�إقامة “مر�صد عربي للفقر متعدد الأبعاد” ي�شمل
مكون خا�ص بالدرا�سات والأبحاث العلمية والتجارب
العملية ،ومكون للبيانات واملعلومات وجمعها وتقدير
م�ؤ�شر الفقر متعدد الأب��ع��اد وا�ستخدام املنهجيات
املتطورة للقيا�س للتعرف على �أكرث الأبعاد ت�أثري ًا على
قيمة امل�ؤ�شر لإعطائه �أولوية يف التعامل معه واحلد من
�آثاره ،واملكون الأخري يركز على رفع الوعي والرتويج
لأف�ضل التجارب واملمار�سات الناجحة يف جمال احلد
من الفقر متعدد الأبعاد على امل�ستوى القطري واملحلي
داخل الدول العربية.
وال ميكن الت�أكيد على مبد�أ الت�شاركية دون ت�سليط ال�ضوء
على ال��دور الهام ال��ذي تلعبه جامعة ال��دول العربية ومنظمات
الأمم املتحدة املختلفة يف دعم اجلهود املبذولة للحد من الفقر
متعدد الأبعاد يف الدول العربية .وفيما يلي ن�ستعر�ض ُ�سبل تعزيز
هذه اجلهود:

•دع��م وحتفيز املجتمعات املحلية الفقرية واملهم�شة
خا�صة يف املناطق الريفية على �إنتاج الوقود احليوي
وا�ستخدامه يف الطهي.
•تنفيذ برامج متكاملة لرفع الوعي وتنمية القدرات
للتعامل مع �أي ك��وارث طبيعية وملواجهة التحديات
الناجمة عن التغريات املناخية التي يتحمل تكلفتها
الفقراء والفئات املهم�شة.
•زي��ادة املخ�ص�صات املالية التي يتم ا�ستخدامها يف
متويل م�شروعات مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي
والطاقة والوقود احليوي بهدف زيادة �إتاحتها ورفع
كفاءتها ل�صالح الفئات الفقرية واملهم�شة.
 5.3دور منظمة الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية
يف حتقيق �أهداف اال�سرتاتيجية
�إن حتقيق الأه��داف الطموحة لهذا الإط��ار اال�سرتاتيجي
ملواجهة الفقر متعدد الأب��ع��اد ،وم��ا ت�ضمنه من من��وذج تنموي
مقرتح و�سيا�سات وبرامج يتطلب توافر عدد من املمكنات التي
متثل العوامل الأ�سا�سية لنجاح ه��ذا امل�شروع الإقليمي �شديد
الأهمية ،وت�شمل هذه املمكنات ما يلي:
•م�ؤ�س�سات حديثة ومتطورة وذات كفاءة وفعالية ويتم
�إدارتها وفق ًا لأف�ضل م�ؤ�شرات احلوكمة.
•منظومة الكرتونية متطورة ومتكاملة لربط قواعد
البيانات والت��خ��اذ ال��ق��رارات التخطيطية واملتابعة
والتقييم.
•�إتاحة املوارد املالية الالزمة وا�ستحداث �آليات جديدة
ومبتكرة للتمويل.
•رفع ق��درات امل�ؤ�س�سات املختلفة املعنية ذات ال�صلة
بالفقر متعدد الأبعاد.
•منظومة الكرتونية للمتابعة والتقييم تعتمد على
م�ؤ�شرات متطورة لقيا�س الأداء.
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 1.5.3دور الأمم املتحدة

.4

(((

ا�ستناد ًا �إلى الأه��داف التي ُقدمت يف العقد الثاين للأمم
املتحدة للق�ضاء على الفقر ،ف�ض ًال عن تلك التي جتري �صياغتها
حالي ًا للعقد الثالث للأمم املتحدة (الأمم املتحدة )2018 ،والتي
تقدم �إطار ًا مفاهيمي ًا وبراجمي ًا لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
حددت الأمم املتحدة الأولويات التالية لدعم البلدان املختلفة:

.5

1 .1ت��ق��دمي ال��دع��م للم�ؤ�س�سات غ�ير احلكومية يف جمال
حتليل الفقر على امل�ستوى القطري وال��ذي من خالله
�سيتم ت�صميم وتنفيذ ُنهج متعددة القطاعات للت�صدي
للفقر ال���س��ت��ه��داف الأ���س��ب��اب الهيكلية الكامنة وراء
الفقر ،بالإ�ضافة مل�ساعدة ال��دول يف حتليل االجتاهات
الدميوغرافية والهياكل العمرية والتوزيعات ال�سكانية مبا
ميكنها من تطبيق ال�سيا�سات الناجعة للتعامل مع الق�ضية
ال�سكانية خا�ص ًة فيما يتعلق بعالقتها بق�ضايا الفقر.
�2 .2سيا�سات االقت�صاد الكلي التي ت�شمل تعميم مراعاة
املنظور ح�سب اجلن�س �أ�سا�سية يف الق�ضاء على الفقر.
ومن ثم� ،ستعزز الأمم املتحدة �أطر االقت�صاد الكلي
املحفز للتغيري الهيكلي وا�سرتاتيجيات العمل املتكاملة
املبنية على الأدلة .كما �ست�شجع الأمم املتحدة الو�صول
�إلى التقنيات الداعمة للفقراء والتقنيات اخل�ضراء،
والإ�صالحات ال�ضريبية اخل�ضراء ،وتوليد وظائف
خ�����ض��راء الئ��ق��ة ،و���س��ي��ا���س��ات احل��م��اي��ة االجتماعية
للم�ساعدة يف املرحلة االنتقالية .و�سيتم ذل��ك عن
طريق اال�ستثمار املكثف يف برامج الت�شغيل والأ�شغال
العامة ،ال�سيما تلك التي تهم ال�شباب وامل���ر�أة ،مع
الت�أكد من حماية �أ�شكال العمل غري القيا�سية �أو
البطالة من خالل املزايا النقدية وخدمات التوظيف.
3 .3تقدمي امل�شورة الفنية ب�ش�أن كيفية تخطيط وتنفيذ
الأطر القانونية والتنظيمية على �أ�سا�س حقوق العمال،
مب��ا يف ذل��ك جم���االت مثل االن��ت��ق��ال �إل���ى التوظيف
ال��ر���س��م��ي ،وظ���روف العمل الآم��ن��ة ،واحل���د الأدن���ى
للأجور ،وبرامج احلماية يف �أماكن العمل.

.6

.7

.8

 -1اعتم ــد ه ــذا اجلـ ــزء عـلــى م�ســاهمــة الإ�سك ــوا (.)ESCWA, 2018
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4و�ضع حد للتمييز بني اجلن�سني يف مكان العمل عن
ط��ري��ق �ضمان ف��ر���ص التوظيف والأج����ور على قدم
امل�ساواة .و�ستت�ألف �إ�صالحات �سوق العمل من تدابري
اال�ستهداف املتعلقة بتخ�صي�ص العمل غري املدفوع
الأج��ر واملدفوع ،مبا يف ذلك �إج��ازة الأمومة ،ونظم
ت���أم�ين ال��رع��اي��ة ،و���س��اع��ات العمل الالئقة واملرنة،
وتي�سري و�صول املر�أة �إلى اخلدمات املالية.
5تقدمي امل�ساعدة لنقابات العمال وامل�ؤ�س�سات الوطنية
الأخرى من �أجل معاجلة املعايري االجتماعية ال�ضارة
التي تعوق و�صول املر�أة �إلى العمل الالئق واملعايري التي
تقلل من قيمة عملها (من خالل احلمالت التثقيفية
والإعالن والعمل مع جماعات املجتمع املدين و�أ�صحاب
الأعمال والإعالم) .واالعتماد على القدرات النقابية
بت�شجيعها على تعزيز اح��ت��ي��اج��ات امل����ر�أة العاملة
والتفاو�ض ب�ش�أن م�صاحلهن مع �صانعي ال�سيا�سة
الوطنية ،من خالل نهج ت�شاركي.
6توفري الدعم لإن�شاء وتنفيذ خطط ا�ستثمارية حم�سنة
للقوى العاملة ال�صحية الوطنية خللق فر�ص العمل
الالئق يف القطاع ال�صحي واالجتماعي و�سي�شمل ذلك
ح�سابات احتياجات اقت�صاد الرعاية االجتماعية
وتقييم م��ع��دل ال��ع��ائ��د االق��ت�����ص��ادي لال�ستثمارات
يف املخططات االجتماعية العامة والبنية التحتية
الالزمة.
7تو�سيع نطاق �أدوات ال�سيا�سة اخلا�صة ب�أقل البلدان
منو ًا والبلدان النامية غري ال�ساحلية والدول النامية
اجلزرية ال�صغرية التي ت�ساعد يف حتديد التح�سينات
ال�صناعية والتنويع .و�سوف ي�شجع ذلك توليد فر�ص
ال��ع��م��ل ال�لائ��ق وامل�����س��اع��دة يف ت��ط��وي��ر ال�صناعات
الإبداعية.
�8إيالء اهتمام خا�ص لتطوير قطاعات �صناعية زراعية
م�ستدامة و�شاملة ت��ول��د وظ��ائ��ف الئ��ق��ة يف املناطق
الريفية ،خا�صة لل�شباب والن�ساء وغريهم من الفئات
املهم�شة ال�ضعيفة .و�سيت�ألف ذلك من خلق فر�ص عمل
يف �أن�شطة خارج الأن�شطة الزراعية من �ش�أنها �أن ت�ضمن
حت�سني الأمن الغذائي واحلد من الفقر ب�شكل م�ستدام؛

الفقر متعدد الأبعاد يف الدول العربية .وهو الأمر
الذي يرتبط مبا متتلكه كل م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات
العربية من خ�صو�صية� ،سواء فيما يتعلق بطبيعة
ومتطلبات �صياغة ال�برام��ج� ،أو �إق���رار الربامج
املوجهة للدول العربية� ،أو �إقرار املوازنات املالية
و�سبل توفريها لتلك الربامج ،الى ما غري ذلك.
بحيث ميكن بلورة واقعية قابلة للتنفيذ لأن�شطة
مكافحة الفقر متعدد الأبعاد يف الدول العربية.
ثاني ًا :دعوة امل�ؤ�س�سات الإمنائية واالقت�صادية العربية �إلى
ت�ضمني وا�ضح لأبعاد الفقر املختلفة �ضمن �أن�شطتها
املخططة �أو املربجمة خالل الفرتة ،2030-2020
وذلك بالتن�سيق مع الدول العربية امل�ستهدفة.
ثالث ًا :النظر يف �إمكانية ت�أ�سي�س وح��دة عمل ل��دى �أمانة
التن�سيق القائمة لدى ال�صندوق العربي للإمناء
االق��ت�����ص��ادي واالق��ت�����ص��ادي ،وامل��ع��ن��ي��ة بدورها
بالتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املالية والإمنائية ،بحيث
ت��ق��وم ه��ذه ال��وح��دة مبهمة امل�����س��اع��دة يف توجيه
�أن�شطة امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف �أم��ان��ة التن�سيق
�صوب املجاالت والأن�شطة التي تت�سم بقدرات �أعلى
على مواجهة مظاهر الفقر متعدد الأبعاد يف الدول
العربية امل�ستفيدة ،لتكون مبثابة �أداة توجيهية
للمفا�ضلة بني امل�شروعات وال�برام��ج امل�ؤهلة �أو
املر�شحة للتنفيذ يف الدول العربية امل�ستفيدة.
رابع ًا� :أظهر الواقع عدم وجود �أو عدم كفاية �آليات ملتابعة
وتقييم ن��ت��ائ��ج امل�����ش��روع��ات وال�ب�رام���ج املنفذة
من جانب امل�ؤ�س�سات العربية والإقليمية املالية
والإمنائية ،يف الدول العربية ،والتي من املفرت�ض
�أن ت�سهم يف قيا�س الأث��ر وامل���ردود االقت�صادي
واالجتماعي والتنموي لهذه امل�شروعات ،على
االقت�صادات واملجتمعات العربية امل�ستفيدة مبا
يف ذل��ك �أث��ره��ا على معاجلة الأب��ع��اد املتعددة
املت�صلة بظاهرة الفقر ،وميكن �أن يتم تفوي�ض
هذه املهمة الى وح��دة م�ستقلة يتم ت�أ�سي�سها يف
جامعة ال��دول العربية �أو لدى ال�صندوق العربي

تقوية الروابط بني الزراعة وال�صناعة والأ�سواق ،مبا
يف ذلك حتويل تكنولوجيا معاجلة الأغذية وتعزيز
مهارات جتهيز الأغ��ذي��ة؛ تعزيز �سالمة الأغذية يف
بيئة املعاجلة؛ ت�شجيع القدرة التناف�سية والإنتاجية يف
مرحلة املعاجلة من �أجل �إ�ضافة قيمة ل�سل�سلة الإنتاج
الزراعي وت�سهيل �إدراج املجتمعات الريفية املعر�ضة
للخطر يف �سال�سل القيمة املحلية والعاملية� .سي�ؤدي
هذا �إلى حتول يف ال�صناعات من القطاع غري الر�سمي
�إلى القطاع الر�سمي وزي��ادة الو�صول �إلى اخلدمات
الإدارية التي ت�سهل ن�شوء ال�شركات النا�شئة يف تنظيم
امل�شاريع الريفية .و�سي�ؤدي هذا بدوره �إلى مبادرات
�أكرث اعتماد ًا على الذات يف املناطق الريفية ت�ستند
�إلى و�سائل م�ستدامة للن�شاط االقت�صادي.
9 .9تدعيم البلدان وال�شركات يف تبني �سيا�سات تولد
�سال�سل توريد متكاملة من خالل النهج الت�شاركية.
و�سيت�ألف ذل��ك من التقييمات ح�سب اجلن�س التي
ت��در���س ال��ف��ر���ص وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه �صاحبات
امل�شاريع ،والقطاعات اال�سرتاتيجية ،وتدعم �إن�شاء
املعلومات واخلدمات املالية التي تلبي االحتياجات
امل��ح��ددة للم�ؤ�س�سات اململوكة ل��ل��م��ر�أة يف الأ�سواق
النا�شئة ،بالإ�ضافة لت�شجيع ال�شراكات بني �أ�صحاب
امل�صلحة املتعددين ب�ين قطاع الأع��م��ال واحلكومة
واملجتمع املدين.
 2.5.3دور جامعة الدول العربية وامل�ؤ�س�سات العربية
والإقليمية الإمنائية
�إن خطة العمل املمكن تبنيها من جانب امل�ؤ�س�سات العربية
والإقليمية الإمنائية ،ال�سيما تلك املن�ضوية حتت مظلة جامعة
ال��دول العربية يجب �أن ت�ؤ�س�س على بع�ض �أو جميع العنا�صر
التالية:
�أو ًال :دعوة امل�ؤ�س�سات الإمنائية واالقت�صادية العربية لور�شة
عمل يتم خاللها الإعالن عن �إطالق العقد العربي
ملكافحة الفقر متعدد الأب��ع��اد ،تقدم خالله كل
م�ؤ�س�سة براجمها و�أن�شطتها املوجهة للحد من
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���س��اد���س�� ًا :الت�أكيد على تو�سيع ال�برام��ج وامل��ن��ح املقدمة
للحكومات العربية امل�ستفيدة لتمويل امل�شروعات
التنموية التي ت�ستويف املعايري وال�ضوابط العامة
اخلا�صة بكل م�ؤ�س�سة ،مع �إ�ضافة عدد من املعايري
الأخ��رى ال�ضامنة بدورها الن�سياب ت�أثريات هذه
امل�شروعات ملعاجلة ق�ضايا الفقر متعدد الأبعاد،
مثل معايري( :الت�أثري يف بعد �أو �أك�ثر من �أبعاد
الفقر ،الت�أثري يف �أكرب عدد ممكن من ال�سكان،
�ضمان عدم املزاحمة مع �أن�شطة القطاع اخلا�ص
وعدم االخالل بقواعد ومتطلبات املناف�سة الكاملة
بني امل�شروعات) .حيث ميثل تبني مثل هذه املعايري
�إعادة توجيه جلهود امل�ؤ�س�سات الإمنائية العربية
جتاه ق�ضايا الفقر متعدد الأبعاد ودون �أن يتعار�ض
ذل��ك مع �ضوابط وق��واع��د عملها و�آل��ي��ات اتخاذ
القرارات �أو �صياغة ال�سيا�سات داخل كل منها.

ل�ل�إمن��اء االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي� ،أو �أي من
امل�ؤ�س�سات الأخ��رى �أع�ضاء جمموعة التن�سيق،
حيث ال يف�ضل �أن يتم تكليف اجل��ه��ة القائمة
بالتنفيذ مبهمة التقييم ور�صد الأث���ر ،و�ستوفر
مثل هذه الآليات بيانات ومعلومات وا�سعة ميكن
البناء عليها م�ستقبال لت�صويب م�سارات وتوجهات
وطبيعة �أولويات العمل بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املالية
والإمنائية العربية واالقليمية.
خ��ام���س� ًا� � :ض��رورة تو�سيع �أمن ��اط التعامل املبا�شر بني
امل�ؤ�س�سات الإمنائية العربية واملجتمعات امل�ستفيدة
م��ن خ�لال �صيغ ال�شراكات م��ع القطاع اخلا�ص
العربي وبخا�صة على م�ستوى �صغار امل�ستثمرين� ،أو
على م�ستوى امل�شروعات اخلا�صة الأكرث توافق ًا مع
معاجلة ق�ضايا الفقر متعدد الأبعاد.
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وينطبق هذا املنطق متام ًا على ا�سرتاتيجية مواجهة الفقر
متعدد الأبعاد ،حيث يتعني تبني �إطار متكامل ومرتابط للتعامل
مع اجلوانب املتعددة للفقر ،ولإح��داث التغيري ال�لازم خلروج
املواطنني من براثن الفقر ومواجهة تكري�س وتوريث الفقر ب�شكل
جذري ،ف�ض ًال عن الرتكيز على فقر القدرات مبفهومه الوا�سع
ال��ذي يتعدى جم��رد الت�صدي للفقر امل���ادي .ويتطلب التغيري
املن�شود تبني منوذج تنموي خمتلف عن ال�سائد يف الوقت احلايل
يف ال��دول العربية ،مع الرتكيز على مفهوم ر�أ���س املال الب�شري
وزيادة اال�ستثمار يف الب�شر جنب ًا �إلى جنب مع ما تقوم به الدول
العربية من اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية املادية .كما تلعب
الت�شاركية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف التغيري ،حيث �أن �إلقاء عبء حتقيق
التنمية ال�شاملة على عاتق احلكومات مل يعد جمدي ًا كما �أنه ال
يت�سم باال�ستدامة .وتتطلب الت�شاركية حتديد كافة الأطراف
املعنية ذات ال�صلة ،وحتديد �أدوارها ومدى م�ساهمتها يف حتقيق
الأهداف التنموية .وتزيد هذه الأطراف عند التعامل مع ق�ضية
معقدة وهامة مثل مواجهة الفقر متعدد الأبعاد ،كما تختلف من
دولة لأخرى .ومع ذلك ال ميكن �إغفال الدور الهام الذي يلعبه
القطاع اخلا�ص الوطني والواعي واملجتمع املدين وكذا م�ؤ�س�سات
التمويل والتنمية الوطنية والإقليمية والدولية يف امل�ساهمة يف
حتقيق اهداف ا�سرتاتيجية الفقر متعدد الأبعاد .وت�شري التجارب
الدولية الناجحة �إلى الدور احليوي الذي تلعبه الإدارة املحلية
يف التعامل مع اجلوانب املختلفة للفقر متعدد الأبعاد ،خا�صة
يف �ضوء �أهمية مبد�أ حملية اخلدمات وال��ذي يركز على الدور
الأكف�أ للجهات املحلية الأق��رب للمواطن يف حتديد احتياجاته
املعي�شية وتوفري متطلباته بالن�سبة للمرافق واخلدمات التي ت�ؤثر
على م�ستوى معي�شته اليومية و�شعوره بالر�ضا .وتلعب اجلامعات
الإقليمية واملراكز البحثية وقادة الر�أي على امل�ستوى املحلي دور
هام يف تدعيم التغيري ورفع الوعي وك�سب الت�أييد.
وتتمثل �أهم املجاالت التي حتتاج �إلى تغيري جذري يف �إيجاد
�آليات مبتكرة للتمويل لزيادة القدرة املالية للدول لال�ستجابة
ملتطلبات مواجهة الفقر متعدد الأبعاد .وال يتوقف الأم��ر على
جمرد حتقيق ال�ضبط املايل وتوفري احليز املايل املنا�سب لتمويل
ال��زي��ادات املن�شودة يف امل��وازن��ات التي يتم توجيهها لتح�سني
خدمات ال�صحة والتعليم واملرافق وال�سكن خلف�ض الفقر متعدد
الأبعاد ،و�إمنا يتطلب الأمر �أي�ض ًا ت�شجيع القطاع اخلا�ص على

يركز ه��ذا الق�سم من اال�سرتاتيجية على �صياغة �إطار
متكامل للمتابعة والتقييم لتحليل “نظرية التغيري” والتي
ت�ستهدف حتديد العالقة الرتابطية بني ال�سيا�سات والربامج
التي تتبناها الدول العربية ملواجهة التحديات التي تواجه الأبعاد
املختلفة للفقر والنتائج امل�ستهدف الو�صول �إليها .كما يركز هذا
اجلزء على ت�صميم الإطار املنطقي للنمو كثيف الت�شغيل املحابي
للفقراء وللأبعاد الثالثة للفقر ،ويقرتح جمموعة من م�ؤ�شرات
قيا�س الأداء التي تقي�س مقدار التقدم الذي حترزه الدول العربية
نحو حتقيق الأه��داف الفرعية لهذه الأبعاد ،ويتم حتديد قيمة
�سنة الأ�سا�س لهذه امل�ؤ�شرات والقيم امل�ستهدفة يف  .2030كما
يو�ضح هذا اجلزء منهجية تقييم �أثر ال�سيا�سات والربامج على
حتقق الهدف الرئي�سي لال�سرتاتيجية .ويختتم هذا اجلزء بو�ضع
ت�صور مقرتح للإطار امل�ؤ�س�سي ملنظومة املتابعة والتقييم على
امل�ستويني الإقليمي والقطري.
 1.4مواجهة الفقر متعدد الأبعاد :نظرية التغيري
2015-

ا�ستهدفت الأج��ن��دة الأممية للتنمية امل�ستدامة
 2030الق�ضاء على الفقر واجل��وع وحت�سني م�ستويات التعليم
وال�صحة وحتقيق امل�ساواة ورفع م�ستوى معي�شة الأجيال احلالية
والقادمة من خ�لال ا�ستهداف تطوير امل��راف��ق العامة (املياه
وال�����ص��رف ال�صحي وال��ط��اق��ة وال�����س��ك��ن) .ومل تغفل الأجندة
الطموحة اجل��وان��ب االقت�صادية املرتبطة بالدخل والت�شغيل
والإنتاج واال�ستهالك ،كما تقاطعت االعتبارات البيئية مع كافة
الأهداف التنموية .وعلى الرغم من �أهمية هذه الر�ؤية التنموية
املتكاملة واملرتابطة والتي ت�شمل الكل بحيث ال يتخلف �أحد
عن ركب التنمية� ،إال �أن �آليات تنفيذ هذه الأجندة وال�شروط
ال�ضرورية الالزمة لتحقيق هذه الأهداف متثل التغيري املن�شود.
ومما ال �شك فيه �أن ال��دول التي ت�ستهدف اال�ستفادة من هذه
الأه��داف الطموحة ،لتحقيق م�ستويات �أعلى من التنمية ورفع
م�ستوى معي�شة مواطنيها واحلفاظ على حقوق الأجيال القادمة
تدرك ب�شكل وا�ضح و�صريح �أن االعتماد على النموذج التنموي
احلايل ،والت�شريعات والأطر امل�ؤ�س�سية القائمة والقدرات املالية
واملادية والب�شرية احلالية ال ي�صلح على الإطالق لتحقيق الطفرة
التنموية امل�ستهدفة.
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وغريها) ،وت�شجيع ريادة الأعمال تعترب من املدخالت الالزمة
لتحقيق الت�شغيل املن�شود .كما �أن زيادة الإيرادات العامة للدولة
– خا�صة غري ال�ضريبية – على النحو الذي ال ي�ؤثر �سلب ًا على
الن�شاط االقت�صادي وي�ؤدي من ناحية �إلى خف�ض عجز املوازنة
العامة للدولة من ناحية وحتقيق توزيع �أكرث عدالة للدخل من
ناحية �أخ��رى .ومن الأهمية مبكان الرتكيز على خف�ض ن�سبة
الدين العام املحلي واخلارجي للناجت املحلي الإجمايل ،وعلى كبح
جماح الت�ضخم لتحقيق ا�ستقرار بيئة االقت�صاد الكلي.
وت�ؤدي زيادة املوازنات التي يتم تخ�صي�صها خلدمات التعليم
وال�صحة وللمرافق وال�سكن �إلى زيادة ن�سبة �إتاحة هذه اخلدمات،
ومن ثم ت�ساهم يف خف�ض معدالت الفقر متعدد الأبعاد .كما �أن بناء
القدرات وتطوير الأطر امل�ؤ�س�سية ورفع الوعي وزيادة الت�شاركية
ت�ساهم يف حت�سني العائد من اال�ستثمار يف هذه الأبعاد وت�ساعد
على حتقيق املخرجات املرتبطة باجلودة وبحوكمة �إدارة هذه
اخلدمات .وي�ؤدي ت�ضافر �إتاحة اخلدمات مع جودتها مع تطبيق
مبادئ احلوكمة يف �إدارة هذه اخلدمات �إلى خف�ض معدالت الفقر
متعدد الأبعاد .كما �أن الرتكيز على بع�ض ال�سيا�سات والربامج
املرتبطة بقطاع حمدد من �ش�أنه الو�صول �إلى خمرجات حمددة
ت�ؤثر ب�شكل كبري يف حتقيق النتائج اال�سرتاتيجية .ف�إطالق برنامج
مو�سع و�شامل لل�سكن الذي ي�ستهدف حمدودي الدخل يكون من
�ش�أنه خف�ض ن�سب التكد�س يف ال�سكن ومن ثم معاجلة �أحد مظاهر
الفقر متعدد الأبعاد ،كما �أن لإطالق برنامج للتغذية املدر�سية
يحقق نتائج ا�سرتاتيجية مرتبطة بال�صحة حيث ت�ساهم التغذية
املدر�سية يف الق�ضاء على �سوء التغذية الذي ي�صيب الأطفال ولو
جزئي ًا ،كما �أنه ي�ساهم يف ت�شجيع الأطفال على االلتحاق بالتعليم.
وينطبق ذلك �أي�ض ًا على برامج التحويالت النقدية امل�شروطة التي
ترتبط مب�شروطية تتعلق بالتعليم و�/أو ال�صحة.
ويعترب الإطار املنطقي �أحد �أدوات التخطيط اال�سرتاتيجي
والإدارة اال�سرتاتيجية بالنتائج .وي�ساعد على رفع كفاءة تنفيذ
اال�سرتاتيجيات ومتابعة تنفيذ ال�سيا�سات والربامج وامل�شروعات.
ويتكون الإطار املنطقي من � 4أعمدة رئي�سية ،حتدد و�صف ال�سيا�سة
�أو الربنامج �أو امل�شروع وربطه باملدخالت الالزم توافرها للو�صول
ملخرجات ال�سيا�سات والربامج وامل�شروعات امل�ستهدفة ،ومن ثم
حتقيق النتائج اال�سرتاتيجية املرجوة و�صو ًال للهدف العام من
اال�سرتاتيجية .ويتم الربط بني املدخالت واملخرجات والنتائج

امل�ساهمة يف توفري ه��ذه املرافق واخل��دم��ات من خ�لال برامج
امل�سئولية االجتماعية .كما �أن التخطيط الت�شاركي من �ش�أنه رفع
كفاءة ا�ستخدام املوارد املتاحة لتمويل هذه اخلدمات.
وقد يتطلب التغيري �أي�ض ًا تطوير الت�شريعات والأطر امل�ؤ�س�سية
التي حتكم توفري اخلدمات واملرافق العامة ،حيث تعاين الغالبية
العظمى من هذه الت�شريعات والأطر امل�ؤ�س�سية من التقادم وعدم
قدرتها على الت�صدي للتحديات التي تواجه مكافحة الفقر
متعدد الأب��ع��اد ،كما �أنها قد حتتاج لتحديث وتطوير لل�سماح
مب�شاركة �أ�صحاب امل�صالح ذوي ال�صلة .وتُعد تنمية القدرات
الب�شرية وتطويرها من �أه��م ال�شروط الالزمة لتوفري البيئة
املالئمة للتغيري ،حيث يقع على عاتق القوى الب�شرية م�سئولية
التغيري املطلوب حتقيقه .ويعد االبتكار من �أهم العنا�صر امل�ؤثرة
يف عملية التغيري ،خا�صة يف ظل الظروف املتغرية والتطورات
التكنولوجية املت�سارعة التي ي�شهدها العامل .وت�شري التجارب
احلديثة الناجحة �إلى توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الذكية
واقت�صاد املعرفة والذكاء اال�صطناعي يف خدمة �أغرا�ض التنمية،
والق�ضاء على الفقر وحت�سني م�ستوى معي�شة املواطنني وتوفري
اخلدمات ب�شكل �أكرث �سهولة وكفاءة.
 2.4الإطار املنطقي للمتابعة والتقييم
ي�ستعر�ض اجل��زء احل��ايل الإط���ار املنطقي ال�سرتاتيجية
مواجهة الفقر متعدد الأبعاد حيث يو�ضح العالقة بني املدخالت
وامل��خ��رج��ات والنتائج اال�سرتاتيجية وحتقيق ال��ه��دف العام
لال�سرتاتيجية .ومبراجعة الإطار املنطقي يت�ضح التغري املن�شود
حيث تركز املدخالت بالن�سبة للأبعاد الثالثة على املمكنات
التي حتول هذه املدخالت �إلى خمرجات حمددة ،ت�ساعد على
حتقيق النتائج اال�سرتاتيجية امل�ستهدفة والتي ت�ساهم جمتمعة
يف الو�صول �إلى الهدف اال�سرتاتيجي .بالن�سبة لتحقيق معدالت
منو مرتفع وم�ستدام يرتكز يف القطاعات كثيفة الت�شغيل ويحابي
الفقراء ،ومن ثم تراجع معدالت البطالة خا�صة بني ال�شباب،
ف���إن زي��ادة معدالت اال�ستثمار ب�شكل ع��ام وارت��ف��اع اال�ستثمار
اخل��ا���ص يف القطاعات كثيفة الت�شغيل (ك�صناعات الغزل
والن�سيج واملالب�س اجلاهزة وال�صناعات اخل�شبية والأجهزة
الكهربائية والتجارة واللوج�ستيات والت�شييد والبناء وال�سياحة
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�أو خدمات تتوافر ب�سبب التدخالت �أو الأن�شطة التي تتم� .أما
النتائج اال�سرتاتيجية فتتحقق يف املدى الق�صري واملتو�سط ب�سبب
املخرجات التي مت توفريها� .أما الأثر فيتحقق يف الأجل الطويل
ب�سبب التدخالت التي متت �سواء املبا�شرة �أو غري املبا�شرة.
وتتكون املخرجات م��ن �سلع وخ��دم��ات ،بينما تتكون النتائج
اال�سرتاتيجية من تغريات م�ؤ�س�سية �أو �سلوكية م�ستهدفة ت�ساهم
يف �إحداث تغري يف حياة املواطنني.
تعترب امل�ؤ�شرات من �أهم مكونات الإط��ار املنطقي ،ويتم
اختيارها بعناية فائقة .ويتم حتديد م�ؤ�شرات لقيا�س توافر
املدخالت والو�صول �إلى املخرجات وحتقق النتائج اال�سرتاتيجية
والو�صول �إلى الهدف العام �أو الأثر املتوقع .وتقي�س هذه امل�ؤ�شرات
التقدم الذي يتم �إجنازه ب�أقل تكلفة و�أكرث كفاءة ويف زمن حمدد.
وي�شرتط يف م�ؤ�شرات قيا�س الأداء �أن تكون حمددة وقابلة للقيا�س
وللتحقق و�أن تكون ذات �صلة ويتم قيا�سها يف �إطار زمني حمدد
.SMART KPIS

اال�سرتاتيجية والهدف العام من خالل حتليل منطقي ممنهج
ومرتابط .ويتم التحقق من توافر املدخالت ومن التو�صل للنتائج
وم��ن حتقق النتائج اال�سرتاتيجية والهدف العام ،با�ستخدام
م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء يتم حتديد �آلية التحقق من هذه امل�ؤ�شرات
�أي�ض ًا .ويتعني �أي�ض ًا حتديد ع��دد من االفرتا�ضات التي يجب
توافرها لتحقيق الرتابط بني �أج��زاء الإط��ار املنطقي املختلفة.
وتظهر �أهمية هذه االفرتا�ضات ب�سبب تعقد الق�ضايا التنموية
وت�شعب العوامل التي ت�ؤثر عليها واختالف �أهميتها ومدى ات�ساقها.
كما �أن هذه الفرو�ض تقع خارج �سيطرة اجلهة التي تتولى متابعة
تنفيذ اال�سرتاتيجية وتربط بني مدخالتها وخمرجاتها ونتائجها
و�أهدافها .وقد ي�ؤدي عدم حتقق هذه الفرو�ض �إلى تعرث الو�صول
�إلى خمرجات حمددة �أو نتائج بعينها ومن ثم ال يتحقق الهدف
العام يف النهاية ب�سبب عدم حتقق بع�ض االفرتا�ضات.
ومتثل املدخالت امل��وارد املادية �أو املالية �أو الب�شرية التي
يتم توفريها للو�صول �إل��ى خمرجات حم��ددة ،والتي متثل �سلع
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املكون

و�صف

امل�ؤ�شر

و�سيلة التحقق

الأثر النهائي

اجلدول رقم ( :)1-4الإطار املنطقي ملواجهة الفقر متعدد الأبعاد

انخفا�ض م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد

م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد

التقرير العربي ال�سنوي حول
الفقر متعدد الأبعاد

النتائج اال�سرتاتيجية

�أو ًال :منو كثيف الت�شغيل يحابي الفقراء
منو مرتفع وم�ستدام

معدل النمو االقت�صادي احلقيقي

بطالة �أقل على امل�ستوى القومي

معدل البطالة

بطالة �أقل بني ال�شباب

معدل البطالة بني ال�شباب
(� 29-15سنة)

توزيع عادل للدخل

م�ؤ�شر جيني

وزارة املالية/
جهاز الإح�صاء الوطني

املخرجات

ن�سبة العجز للناجت املحلي الإجمايل
بيئة اقت�صادية �أكرث توازن ًا

ن�سبة الدين العام للناجت املحلي الإجمايل
ن�سبة الدين اخلارجي للناجت املحلي الإجمايل
معدل الت�ضخم

املدخالت

وزارة املالية

�إيرادات عامة �أعلى وم�ستدامة

معدل منو الإيرادات ال�ضريبية وغري ال�ضريبية

تدفقات متزايدة من النقد الأجنبي للداخل

ن�سبة ارتفاع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

بيئة ا�ستثمار مواتية لت�شجيع ريادة الأعمال

ن�سبة الزيادة يف عدد ال�شركات ال�صغرية التي يتم
ت�أ�سي�سها �سنوي ًا

ا�ستثمار كثيف الت�شغيل

ن�سبة اال�ستثمار يف القطاعات كثيفة الت�شغيل

ا�ستثمار مرتفع

معدل اال�ستثمار

البنك املركزي

وزارة املالية/البنك املركزي

 - 1ثاني ًا امل�ؤ�شرات االجتماعية

النتائج
اال�سرتاتيجية

 - 2م�ؤ�شرات ال�صحة
 1.1منظومة متطورة و�أكرث كفاءة للتغذية

معدل الإ�صابة بالتقزم (عند الأطفال دون �سن اخلام�سة)
معدل الإ�صابة بال�سمنة �أو بالهزال

 1.2معدل �أقل لوفيات الأطفال

ن�سبة الأطفال الذين توفوا قبل �سن اخلام�سة
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قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية

املدخالت

املخرجات

املكون

و�صف

امل�ؤ�شر

و�سيلة التحقق

 1.1.1عدد �أكرب من الأطباء املدربني على
مبادئ التغذية ال�سليمة

عدد الأطباء يف جمال التغذية

نقابة الأطباء

 1.1.2حملة توعية وا�سعة النطاق للتعريف
مببادئ التغذية ال�سليمة

عدد الفاعليات التي يتم تنظيمها واملطبوعات التي يتم
توزيعها

اجلهات املنظمة (جمتمع مدين
و�/أو منظمات دولية)

 1.2.1الأم�صال الالزمة للأطفال متوفرة

عدد الأم�صال التي يتم توفريها يف مراكز الأمومة
والطفولة وللقطاع اخلا�ص

م�سوح ال�صحة

 1.2.2عدد �أكرب من املراكز املعنية ب�صحة
الأم والطفل خا�صة يف املناطق الريفية

عدد مراكز الأمومة والطفولة التي يتم ت�أ�سي�سها
وت�شغيلها بالريف

م�سوح ال�صحة

زيادة الن�سب التي يتم تخ�صي�صها من املوازنات
العامة للإنفاق على ال�صحة ورفع كفاءتها

ن�سبة الإنفاق على ال�صحة �إلى الناجت املحلي الإجمايل

قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية

زيادة خم�ص�صات التدريب والت�أهيل

قيمة خم�ص�صات التدريب والت�أهيل

وزارة املالية

ت�شجيع م�شاركة املجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص خا�صة على امل�ستوى املحلي يف جماالت
رفع الوعي والتدريب

قيمة امل�ساعدات الأجنبية التي يتم تخ�صي�صها مل�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف رفع الوعي
بق�ضايا ال�صحة

قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية

املدخالت

املخرجات

النتائج
اال�سرتاتيجية

 - 2م�ؤ�شرات التعليم
 2.1عدد �أطول ل�سنوات التعليم

عدد �سنوات التعليم املتوقعة

 2.2االنتظام يف الدرا�سة لفرتات �أطول

عدد الأفراد البالغني � 10سنوات ف�أكرث اللذين �أكملوا
التعليم الأ�سا�سي

 2.1.1التحويالت النقدية امل�شروطة �أكرث
ا�ستخدام ًا خا�صة يف املناطق الريفية

معدل زيادة التحويالت النقدية امل�شروطة التي تخ�ص�ص
للريف

قواعد البيانات القطرية

 2.1.2برنامج ممتد على مدار العام للتغذية
املدر�سية

عدد �أيام التغذية املدر�سية

قواعد البيانات القطرية

 2.2.1كثافات �أقل للف�صول الدرا�سية خا�صة
يف مراحل التعليم الأ�سا�سي

ن�سبة الطالب للمدر�سني يف التعليم الأ�سا�سي

قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية

 2.2.2مناهج تعليمية متطورة

عدد املناهج التي يتم تطويرها �سنوي ًا

قواعد البيانات القطرية

زيادة الن�سب التي يتم تخ�صي�صها من املوازنات
العامة للإنفاق على التعليم ورفع كفاءتها

ن�سبة الإنفاق على التعليم �إلى الناجت املحلي الإجمايل

ن�سبة الإنفاق على ال�صحة �إلى
الناجت املحلي الإجمايل

تدعيم ريادة الأعمال ودمج امل�شروعات
ال�صغرية يف �سال�سل القيمة املحلية والدولية

عدد امل�شروعات ال�صغرية التي يتم ت�أ�سي�سها وتلك التي
تعمل كموردين حمليني لل�شركات املتو�سطة والكربى

قواعد البيانات الوطنية
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قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
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املكون

امل�ؤ�شر

و�صف

و�سيلة التحقق

 .3م�ؤ�شرات م�ستوى املعي�شة
 3.1معدالت �أعلى ال�ستخدام الوقود النظيف
يف الطهي
 3.2خدمات �أكرث كفاءة لل�صرف ال�صحي
 3.3م�صادر �أمنة ملياه ال�شرب

ن�سبة م�ساهمة م�ؤ�شرات م�ستوى املعي�شة يف خف�ض م�ؤ�شر
الفقر متعدد الأبعاد

التقرير العربي ال�سنوي حول
الفقر متعدد الأبعاد

 3.4توافر �أكرب للكهرباء

املدخالت

املخرجات

 3.5توافر ال�سكن املالئم
 3.1.1اعتماد �أكرب على الوقود احليوي
خا�صة يف املناطق الريفية
 3.2.1نظم مبتكرة ل�شبكات ال�صرف ال�صحي
م�ستخدمة على نطاق وا�سع خا�صة يف املناطق
الريفية

ن�سبة الأ�سر التي تعتمد على الوقود احليوي

قواعد البيانات الوطنية

ن�سبة الأ�سر التي لديها خدمات �صرف �صحي يف الريف

قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية

 3.3.1تغطية �شاملة لو�صالت املياه املنزلية

ن�سبة املنازل املتوافر بها و�صلة مياه منزلية يف الريف

 3.4.1تغطية �أ�شمل ل�شبكات الكهرباء

ن�سبة الأ�سر التي تتمتع بخدمات الكهرباء يف الريف

 3.5.1منظومة �أكرث كفاءة لإ�سكان حمدودي
الدخل
زيادة الن�سب التي يتم تخ�صي�صها من املوازنات
العامة للإنفاق على املرافق العامة ورفع
كفاءتها
م�ضاعفة ما يتم تخ�صي�صه من املوازنات العامة
للإنفاق على ال�صيانة
تطبيق �أكرث �صرامة ملبادئ احلوكمة
(ال�شفافية والرقابة واملحا�سبة) بالن�سبة
ملنظومة توفري املرافق العامة
متكني الإدارة املحلية من القيام بدور �أكرب يف
توفري اخلدمات البلدية
رفع وعي املواطنني مببادئ اال�ستدامة
الأ�سا�سية خا�صة املرتبطة باملرافق العامة

ن�سبة الزيادة يف م�ساكن حمدودي الدخل

قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية
قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية
قاعدة بيانات م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية

ن�سبة الإنفاق على املرافق العامة �إلى الناجت املحلي
الإجمايل

قواعد البيانات الوطنية

ن�سبة الإنفاق على ال�صيانة من املوازنة العامة للدولة

قواعد البيانات الوطنية

م�ؤ�شر حوكمة قطاع املرافق

م�ؤ�شر م�ستحدث*

قيمة املوازنات التي يتم تخ�صي�صها للمحليات لتمويل
اخلدمات البلدية

قواعد البيانات الوطنية

معدل كفاءة املرافق العامة

م�ؤ�شر م�ستحدث*

 يتم ت�شكيل جمموعة عمل لتحديد منهجية قيا�س امل�ؤ�شرات امل�ستحدثة ،يف �ضوء التجارب الدولية واملنهجيات العلمية املعتمدة وتوافر البيانات والوقت واجلهد والتكلفة
الالزمة للتقدير.
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اجلدول رقم ( :)2-4الفرو�ض واملخاطر التي تواجه الق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد
الفرو�ض واملخاطر

البعد

ا�ستمرار ارتفاع النفط (بالن�سبة للدول امل�ستورة للنفط)
ارتفاع �أ�سعار الفائدة العاملية

بيئة االقت�صاد الكلي

ا�ستمرار احلروب التجارية
توافر املوازنات الالزمة للإنفاق على تدريب وت�أهيل الأطباء
توزيع املوازنات املخ�ص�صة لقطاع ال�صحة ب�شكل كفء على امل�ستويات املحلية وفق ًا لقواعد معروفة ومعلنة

ال�صحة

اال�ستجابة لربامج رفع الوعي ب�أهمية التغذية ال�سليمة
اال�ستجابة املجتمعية جلهود تطوير املناهج
تطوير نظم التعليم لال�ستجابة ملتطلبات �سوق العمل يف �ضوء التطورات التي تطر�أ على �سوق العمل وتهدد باختفاء عدد كبري
التعليم

من املهن احلالية لتحل حملها مهن �أخرى �أكرث حداثة وتطور وتتطلب مهارات جديدة وم�ستحدثة
توافر املوازنات الالزمة لإتاحة اخلدمات التعليمية ورفع كفاءة املنظومة التعليمية
توزيع املوازنات املخ�ص�صة لقطاع التعليم ب�شكل كفء على امل�ستويات املحلية وفق ًا لقواعد معروفة ومعلنة
تبني ال�سيا�سات والربامج الالزمة لتوفري فر�ص العمل الالئق واملنتج
متكني املحليات من القيام بالدور املنوطة به لتقدمي اخلدمات حملية ال�صفة من خالل تنمية القدرات

م�ستوى املعي�شة

توافر املوازنات الالزمة لإتاحة املرافق العامة و�صيانتها ورفع كفاءتها
توزيع املوازنات املخ�ص�صة املرافق العامة ب�شكل كفء على امل�ستويات املحلية وفق ًا لقواعد معروفة ومعلنة

 3.4م�ؤ�شرات قيا�س الأهداف

امل�ستدامة يف منظومة التخطيط واملتابعة ،والإ���س��راع باتخاذ
التدابري الالزمة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة من ناحية
ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد من ناحية �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى
تبني ال�سيا�سات التي من �ش�أنها مواجهة الفقر متعدد الأبعاد ومن
ثم حتقيق التنمية امل�ستدامة.

يو�ضح اجل��دول التايل رق��م ( )3-4التوافق بني حماور
الفقر متعدد الأبعاد وم�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة ،وميتد هذا
التوافق والتقارب لريبط بني م�ؤ�شرات قيا�س الأداء �أي�ض ًا .وتكمن
�أهمية هذا التوافق يف م�ساعدة الدول على دمج �أهداف التنمية
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�أهداف التنمية امل�ستدامة
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء
 1.2.2ن�ســـبة الرجال والن�ســـاء والأطفال من جميع الأعمار الذين
يعانون الفقر بجميع �أبعاده وفق ًا لتعاريف الوطنية
 2.1.1معدل انت�شار نق�ص التغذية
 2.1.2معدل انت�شار انعدام الأمن الغذائي املتو�سط �أو ال�شديد و�سط
ال�سكان ،ا�ستنادا �إلى مقيا�س املعاناة من انعدام الأمن الغذائي.
 2.2.1معدل انت�شار توقف النمو بني الأطفال دون �سن اخلام�سة.
 2.2.2معدل انت�شار �سوء التغذية بني الأطفال دو �سن اخلام�سة،
م�صنفني ح�سب النوع (الهزال وزيادة الوزن).
 3.2.1معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
-8.2.3ن�سبة ال�سكان الذين ت�صرف �أ�سرهم املعي�شية نفقات كبرية على
ال�صحة حم�سوبة كح�صـة من جمموع �إنفاق الأ�سر املعي�شـية �أو دخلها
-1ج 3-معدل كثافة الأخ�صائيني ال�صحيني وتوزيعهم
�-2أ 1-ن�ســبة جمموع الإنفاق احلكومي على اخلدمات الأ�ســا�ســية
(التعليم وال�صحة واحلماية االجتماعية)

التعليم

ال�صحة  -التغذية

التغذية

الفقر متعدد
الأبعاد

البعد

w wمعدل الإ�صابة بالتقزم (عند الأطفال دون �سن اخلام�سة)
w wمعدل الإ�صابة بال�سمنة �أو بالهزال
w wعدد الأطباء ذوي اخلربة يف جمال التغذية
w wعدد الفاعليات التي يتم تنظيمها واملطبوعات التي يتم
توزيعها
w wعدد م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص التي ت�سهم
يف رفع الوعي بق�ضايا ال�صحة
w wن�سبة الأطفال الذين توفوا قبل �سن اخلام�سة
w wقيمة الأم�صال التي يتم توفريها يف مراكز الأمومة
والطفولة وللقطاع اخلا�ص
w wعدد مراكز الأمومة والطفولة التي يتم ت�أ�سي�سها وت�شغيلها
بالريف
w wن�سبة الإنفاق على ال�صحة من املوازنة العامة للدولة
w wقيمة خم�ص�صات التدريب والت�أهيل
w wعدد �سنوات التعليم املتوقعة
w wعدد الأفراد البالغني � 10سنوات ف�أكرث اللذين �أكملوا
التعليم الأ�سا�سي
w wمعدل زيادة التحويالت النقدية امل�شروطة التي تخ�ص�ص
للريف
w wعدد �أيام التغذية املدر�سية
w wن�سبة الطالب للمدر�سني يف التعليم الأ�سا�سي
w wعدد املناهج التي يتم تطويرها �سنوي ًا
w wن�سبة الإنفاق على التعليم للناجت املحلي الإجمايل

w wم�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد

w wم�ؤ�شرات قيا�س الأداء

حماور الفقر متعدد الأبعاد

اجلدول رقم (� :)3-4أهداف التنمية امل�ستدامة و�أبعاد ا�سرتاتيجية مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وم�ؤ�شرات قيا�س الأداء

الهدف

الهدف الأول:
الق�ضاء على الفقر

الهدف الثاين:
الق�ضاء على اجلوع

الهدف الثالث:
ال�صحة اجليدة
والرفاه

الهدف الرابع:
التعليم اجليد

 1-1 4ن�سبة الأطفال وال�شـباب (�أ) يف ال�صف الثاين/الثالث؛
و (ب) يف نهاية املرحلـة االبتـدائيـة؛ و (ج) يف نهاية املرحلـة الأولى
من التعليم الثـــانوي ،الـــذين يحققون على الأقـــل احلـــد الأدنى من
م�ستوى الكفاءة يف ’ ’ 1القراءة ،و ’  ’ 2الريا�ضيات ،بح�سب اجلن�س
 4.2.1ن�ســـــبة الأطفال دون اخلام�ســـــة الذين هم ما�ضـــــون على
امل�ســـــار ال�صـــــحيح من حيث النمو يف جماالت ال�صـــــحة ،والتعلم،
والرفاه النف�سي واالجتماعي ،بح�سب اجلن�س
 3.2.4معدل امل�شـاركة يف التعلم املنظم (قبل �سنة واحدة من �سن
االلتحاق الر�سمي بالتعليم االبتدائي) ،بح�سب اجلن�س
�-2أ 1-ن�ســبة جمموع الإنفاق احلكومي على اخلدمات الأ�ســا�ســية
(التعليم وال�صحة واحلماية االجتماعية)

للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 2030 - 2020

اإلطار االستراتيجي العربي
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�أهداف التنمية امل�ستدامة

 8-5-2معـدل البطـالـة ،بح�سب اجلن�س والعمر والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة

م�ؤ�شرات قيا�س الأداء
الهدف
 6-1-1ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستفيدون من خدمات مياه ال�شرب التي
الهدف ال�ساد�س :تدار بطريقة م�أمونة
 6-2-1ن�سبة ال�سكان الذين ي�ستفيدون من الإدارة ال�سليمة
املياه النظيفة
والنظافة ال�صحية خلدمات ال�صرف ال�صحي ،مبا فيها مرافق غ�سل اليدين بال�صابون واملياه
 6-3-1ن�سبة مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة بطريقة �آمنة
 7-1-1ن�سبة ال�سكان امل�ستفيدين من خدمات الكهرباء

الهدف ال�سابع:
طاقة نظيفة
وب�أ�سعار معقولة

الهدف الثامن:
العمل الالئق
والنمو االقت�صادي

الهدف احلادي
ع�شر :مدن
وجمتمعات حملية
م�ستدامة

 7-1-2ن�سبة ال�سـكان اللذين يعتمدون �أ�سـا�سـ ًا على الوقود والتكنولوجيا
النظيفني
 11-1-1ن�سـبة ال�سـكان احل�ضـريني الذين يعي�شـون يف �أحياء فقرية �أو
م�ستوطنات غري ر�سمية �أو م�ساكن غري الئقة
�-1أ 11-ن�ســبة ال�ســكان الذين يعي�شــون يف امل��دن التي تنفذ خططا
�إمنائية مدنية و�إقليمية ،وتدمج التوقعات ال�سـكانية واالحتياجات من
املوارد ،بح�سب حجم املدينة
 11-3-2ن�سبة املدن التي لديها هيكل يتيح م�شاركة املجتمع املدين على
نحو مبا�شـــر يف تخطيط املناطق احل�ضـــرية ،ويعمل بانتظام ويدار
بطريقة دميقراطية

البعد

م�ستوى املعي�شة

م�ستوى املعي�شة

الت�شغيل

م�ستوى املعي�شة

حماور الفقر متعدد الأبعاد
w wم�ؤ�شرات قيا�س الأداء
w wن�سبة الأ�سر التي لديها خدمة �صرف �صحي يف الريف
w wن�سبة الأ�سر التي لديها م�صدر للمياه النظيفة يف الريف
w wن�سبة الأ�سر التي لديها خدمات �صرف �صحي يف الريف

w wن�سبة الأ�سر التي تتمتع بخدمات الكهرباء

w wعدد امل�شروعات ال�صغرية التي يتم ت�أ�سي�سها وتلك التي
تعمل كموردين حمليني لل�شركات املتو�سطة والكربى
wwن�سبة م�ساهمة م�ؤ�شرات م�ستوى املعي�شة يف خف�ض م�ؤ�شر
الفقر متعدد الأبعاد
w wعدد الأ�سر التي ال ت�ستخدم وقود نظيف يف الطهي
w wن�سبة �أفراد الأ�سرة لعدد غرف امل�سكن
w wن�سبة الأ�سر التي تعتمد على الوقود احليوي
w wن�سبة الزيادة يف م�ساكن حمدودي الدخل ن�سبة الإنفاق
على املرافق العامة من املوازنة العامة للدولة
w wن�سبة الإنفاق على ال�صيانة من املوازنة العامة للدولة
w wم�ؤ�شر حوكمة قطاع املرافق
w wقيمة املوازنات التي يتم تخ�صي�صها للمحليات لتمويل
اخلدمات البلدية
w wمعدل كفاءة املرافق العامة

اإلطار االستراتيجي العربي

للقضاء على الفقر متعدد األبعاد 2030 - 2020

ويو�ضح اجلدول التايل رقم ( )4-4م�ؤ�شرات قيا�س الأداء
كما وردت يف الإطار املنطقي والتي تقي�س وفق ًا ملا �سبق ذكره،
ت��واف��ر امل��دخ�لات ،واحل�صول على امل��دخ�لات وحتقق النتائج
اال�سرتاتيجية والأث��ر اال�سرتاتيجي .وجتدر الإ�شارة �إلى وجود
فارق زمني بني حتقق النتائج اال�سرتاتيجية والو�صول للهدف
العام .ويت�ضمن اجلدول �أي�ض ًا كافة البيانات اخلا�صة مب�ؤ�شرات
قيا�س الأداء والتي ت�شمل قيمة امل�ؤ�شر �سنة الأ�سا�س والقيمة
امل�ستهدفة عام  ،2030وم�صدر البيانات امل�ستخدمة لتقدير
قيمة امل�ؤ�شر ،ومنهجية جمع البيانات ،واجلهة امل�سئولة عن جمع
هذه البيانات ،ودوري��ة جمع البيانات �أو مرات جمع البيانات.
من املمكن �أي�ض ًا ت�ضمني معلومات �إ�ضافية مثل ال�صعوبات التي
تواجه جمع البيانات ،والتكلفة التي تتحملها اجلهة التي تتولى
جمع البيانات ،وكذلك اجلهة التي �ستتولى حتليل البيانات.
وقد تعترب بع�ض ال��دول هذه امل�ؤ�شرات طموحة ،ويرى
البع�ض الآخر �إنها غري ذلك .ويف هذا الإطار ،يتعني الإ�شارة
�إلى �أن هذه امل�ؤ�شرات تتطلب درجة �أكرب من التف�صيل وفق ًا
لكل دولة على حدة ،وفق ًا ملعطيات متعددة .كما يتعني حتديد
قيم لهذه امل�ؤ�شرات بالن�سبة لفئات الدخل املختلفة ووفق ًا للنوع
االجتماعي وال�سن وامل�ستوى التعليمي ون��وع العمل وللنطاق
اجلغرايف املحلي (اجل��ه��ات� ،أو الأقاليم �أو املحافظات� ،أو
مل�ستويات �إقليمية �أو حملية �أدن���ى) وغ�يره��ا م��ن ال�سمات

واخل�صائ�ص .وم��ن املقرتح �أن تتولى اجلهة املعنية يف كل
دول��ة مبتابعة وتقييم م�ؤ�شرات قيا�س الأداء ت�شكيل جلنة
ممثلة لأ�صحاب امل�صالح املختلفة لتحديد قيم هذه امل�ؤ�شرات
امل�ستهدفة واع��ت��م��اده��ا متهيد ًا للعمل على ال��و���ص��ول لهذه
امل�ستهدفات من خالل النموذج التنموي املقرتح وال�سيا�سات
والربامج والآليات ال��واردة يف الإط��ار اال�سرتاتيجي ملواجهة
الفقر متعدد الأبعاد .ومن امل�ؤكد �ضرورة التوافق حول قيم هذه
امل�ؤ�شرات باعتبارها م�ستهدفات قومية و�إقليمية ت�سعى كافة
الدول لتحقيقها من خالل �إطار املتابعة والتقييم املقرتح.
ومن املتوقع �أن تلعب الأجهزة الوطنية املعنية بالإح�صاءات
والبيانات دور ًا هام ًا يف جناح منظومة املتابعة والتقييم .كما
ت�ستطيع م�ؤ�س�سات التنمية الدولية وبيوت اخل�برة الوطنية
والإقليمية والدولية وامل�ؤ�س�سات البحثية �أن تقدم الدعم الفني
والتقني لأجهزة الإح�صاء وللجهات املعنية بالتقييم واملتابعة يف
خمتلف الدول للقيام بالدور املنوطة به يف متابعة التقدم نحو
حتقيق الأهداف املختلفة وتقييم مدى النجاح يف الو�صول �إلى
امل�ستهدفات املحلية والوطنية والإقليمية ،ف�ض ًال عن امل�ساهمة يف
برام تنمية القدرات وو�ضع النظم الالزمة للمتابعة والتقييم.
وجت��در الإ���ش��ارة �أي�ض ًا �إل��ى �أهمية تبادل اخل�برات بني الدول
العربية يف ه��ذا املجال وتعميم التجارب الناجحة ونتائجها
والدرو�س امل�ستفادة منها.
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امل�ؤ�شر

اجلدول رقم ( :)4-4البيانات الأ�سا�سية مل�ؤ�شرات قيا�س الأداء

وحدة القيا�س

م�صدر البيانات

م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد

م�ؤ�شرات بيئة االقت�صاد الكلي

منهجية جمع
البيانات/التقدير

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة
الأ�سا�س
()2016

×21

معدل النمو االقت�صادي احلقيقي

معدل البطالة

معدل البطالة بني ال�شباب
(� 29-15سنة)

م�ؤ�شر جيني

ن�سبة العجز للناجت املحلي الإجمايل

ن�سبة الدين العام للناجت املحلي
الإجمايل

ن�سبة الدين اخلارجي للناجت املحلي
الإجمايل

عدد مرات جمع
البيانات/التقدير

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة الهدف
()2030

10

)2017( 1.2
غ.م
)2012( 28
غ.م
غ.م
غ.م
غ.م

اجلهة امل�سئولة
عن جمع
البيانات/
التقدير

%

7-6
10
15
0.35 – 0.3
3–5
60
25

كل � 5سنوات

%
%
%
%
%
%
%

التقرير العربي
للفقر متعدد
الأبعاد

قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية

مت التقدير
با�ستخدام منهجية
احلرمان متعدد
التدخالت

جهاز الإح�صاء
الوطني
جهاز الإح�صاء
الوطني
جهاز الإح�صاء
الوطني
جهاز الإح�صاء
الوطني
وزارة املالية
وزارة املالية
وزارة املالية

جامعة الدول
العربية
بالتعاون مع
�آخرين**

ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
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قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية
قواعد البيانات
الوطنية

وحدة القيا�س

%
%
%
%
%

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة الهدف
()2030
5
�( 10سنوي ًا)
م�ضاعفة
م�ضاعفة
30
30

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة
الأ�سا�س
()2016
غ.م
غ.م
غ.م
غ.م
غ.م
22

امل�ؤ�شر

معدل الت�ضخم

معدل منو الإيرادات ال�ضريبية وغري
ال�ضريبية

ن�سبة ارتفاع اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر

ن�سبة الزيادة يف عدد ال�شركات
ال�صغرية التي يتم ت�أ�سي�سها �سنوي ًا

ن�سبة اال�ستثمار يف القطاعات كثيفة
الت�شغيل

معدل اال�ستثمار

م�صدر البيانات

اجلهة امل�سئولة
عن جمع
البيانات/
التقدير
البنك املركزي
وزارة املالية
وزارة/هيئة
اال�ستثمار
وزارة/هيئة
اال�ستثمار
وزارة/هيئة
اال�ستثمار

%

منهجية جمع
البيانات/التقدير

عدد مرات جمع
البيانات/التقدير

ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي
ربع �سنوي

قواعد البيانات
الوطنية

م�ؤ�شرات ال�صحة

وزارة/هيئة
اال�ستثمار

22.2
)(2014
ESCWA
م�سوح ال�صحة

وزارة ال�صحة

�سنوي َا

ربع �سنوي

�صفر

معدل الإ�صابة بالتقزم (عند
الأطفال دون �سن اخلام�سة)
معدل الإ�صابة بال�سمنة �أو بالهزال
بني الأطفال دون اخلام�سة
ن�سبة مئوية من
جملة الأطفال
دون اخلام�سة
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وحدة القيا�س

عدد لكل 1000
طفل جي

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة الهدف
()2030
1000/21
(�سيناريو
الو�ضع
الراهن)
1000/12
(�سيناريو
)2030

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة
الأ�سا�س
()2016

1000/30
()2014

--

امل�ؤ�شر

ن�سبة الأطفال الذين توفوا قبل �سن
اخلام�سة

عدد الأطباء يف جمال التغذية

م�صدر البيانات

ESCWA

منهجية جمع
البيانات/التقدير

قواعد بيانات
املواليد والوفيات

عدد مرات جمع
البيانات/التقدير

�سنوي ًا

اجلهة امل�سئولة
عن جمع
البيانات/
التقدير

وزارة ال�صحة

عدد الفاعليات التي يتم تنظيمها
واملطبوعات التي يتم توزيعها

ن�سبة الأطفال املحرومني من الأم�صال

يتم حتديده
الحق ًا

---

13.5

م�ستحدث

 100فعاليات
لكل دولة
5

نقابة الأطباء

�سنوي ًا

عدد

%

عدد لكل
 10000طفل
دون اخلام�سة
م�ستحدث
تقرير التنمية
الب�شرية

قواعد البيانات
الوطنية

وزارة ال�صحة

املن�صة الإلكرتونية
للمتابعة
والتقييم***
قواعد بيانات وطنية

�سنوي ًا

وزارة ال�صحة

ن�سبة الزيادة يف مراكز الأمومة
والطفولة التي يتم ت�أ�سي�سها
وت�شغيلها بالريف

ن�سبة الإنفاق على ال�صحة من الناجت
املحلي الإجمايل

ن�سبة خم�ص�صات التدريب والت�أهيل
من موازنة ال�صحة

�سنوي ًا

--

5
---

%

8
3

م�ستحدث

%
%

قواعد بيانات وطنية

تقرير التنمية
الب�شرية
م�ستحدث

وزارة ال�صحة

املوازنة العامة
املوازنة العامة

�سنوي ًا

وزارة املالية
وزارة املالية

100
(م�ضاعفة)

�سنوي ًا
�سنوي ًا
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وحدة القيا�س

امل�ؤ�شر

م�صدر البيانات

ن�سبة الزيادة يف عدد م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص التي
ت�سهم يف رفع الوعي بق�ضايا ال�صحة

عدد �سنوات التعليم املتوقعة

ن�سبة الأفراد البالغني � 10سنوات
ف�أكرث اللذين �أكملوا التعليم الأ�سا�سي

معدل زيادة التحويالت النقدية
امل�شروطة التي تخ�ص�ص للريف

عدد �أيام التغذية املدر�سية

ن�سبة الطالب للمدر�سني يف التعليم
الأ�سا�سي

م�ؤ�شرات التعليم

منهجية جمع
البيانات/التقدير

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة
الأ�سا�س
()2016
---

11.9
()2017
)2016(50
---

--20
()2017

عدد املناهج التي يتم تطويرها �سنوي ًا

ن�سبة الإنفاق على التعليم للناجت
املحلي الإجمايل

عدد مرات جمع
البيانات/التقدير

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة الهدف
()2030
100
(م�ضاعفة)

14
65
100
(م�ضاعفة)
200

15

---

--

اجلهة امل�سئولة
عن جمع
البيانات/
التقدير
%

�سنة
%
%

يوم

%

5

5

م�ستحدث

تقرير التنمية
الب�شرية
تقرير التنمية
الب�شرية
م�ستحدث

م�ستحدث
تقرير التنمية
الب�شرية

عدد

%

قواعد بيانات وطنية

قواعد بيانات وطنية
قواعد بيانات وطنية
املوازنة العامة
املن�صة الإلكرتونية
للمتابعة
والتقييم***
قواعد بيانات وطنية

م�ستحدث
تقرير التنمية
الب�شرية

وزارة ال�صحة

وزارة التعليم
وزارة التعليم
وزارة املالية

وزارة التعليم

وزارة التعليم

وزارة التعليم

املن�صة الإلكرتونية
للمتابعة
والتقييم***
املوازنة العامة

�سنوي ًا

�سنوي ًا
�سنوي ًا
�سنوي ًا

�سنوي ًا

�سنوي ًا

�سنوي ًا

وزارة املالية

�سنوي ًا
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وحدة القيا�س

�شركة�/سنة

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة الهدف
()2030

1000

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة
الأ�سا�س
()2016
---

امل�ؤ�شر

عدد امل�شروعات ال�صغرية التي يتم
ت�أ�سي�سها وتلك التي تعمل كموردين
حمليني لل�شركات املتو�سطة والكربى

م�صدر البيانات

م�ستحدث

منهجية جمع
البيانات/التقدير

20

---

81

87

79

ن�سبة م�ساهمة م�ؤ�شرات م�ستوى
املعي�شة يف م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد

ن�سبة الأ�سر التي تعتمد على الوقود
احليوي

ن�سبة الأ�سر التي تتمتع بخدمات
ال�صرف ال�صحي يف الريف

ن�سبة الأ�سر املتوافر بها و�صلة مياه
منزلية يف الريف

ن�سبة ال�سكان الذين يتمتعون
بخدمات الكهرباء يف الريف

عدد مرات جمع
البيانات/التقدير

5

50

90

100

100

اجلهة امل�سئولة
عن جمع
البيانات/
التقدير

%

%

%

%

%

وزارة اال�ستثمار

التقرير العربي
للفقر متعدد
الأبعاد
م�سوح الإنفاق
واال�ستهالك
تقرير التنمية
الب�شرية

تقرير التنمية
الب�شرية
تقرير التنمية
الب�شرية

�سنوي ًا

مت التقدير
با�ستخدام منهجية
احلرمان متعدد
التدخالت
م�سح على عينة
ممثلة للمجتمع

قواعد بيانات وطنية

قواعد بيانات وطنية

قواعد بيانات وطنية

املن�صة الإلكرتونية
للمتابعة
والتقييم***

جامعة الدول
العربية
بالتعاون مع
�آخرين**
جهاز الإح�صاء
الوطني
الوزارة املعنية
باملرافق/
جهاز الإح�صاء
الوطني
الوزارة املعنية
باملرافق/
جهاز الإح�صاء
الوطني
وزارة الكهرباء

م�ؤ�شرات م�ستوى املعي�شة

كل � 5سنوات

�سنوي ًا

�سنوي ًا

�سنوي ًا

�سنوي ًا
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وحدة القيا�س

امل�ؤ�شر

م�صدر البيانات

ن�سبة الزيادة يف م�ساكن حمدودي
الدخل

منهجية جمع
البيانات/التقدير

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة
الأ�سا�س
()2016
---

عدد مرات جمع
البيانات/التقدير

قيمة امل�ؤ�شر
يف �سنة الهدف
()2030

�( 5سنوي ًا)

اجلهة امل�سئولة
عن جمع
البيانات/
التقدير
%

ن�سبة الإنفاق على املرافق العامة من
الناجت املحلي الإجمايل

م�ستحدث

---

تقارير املتابعة
الوطنية

10

�سنوي ًا

%

وزارة الإ�سكان/
جهاز الإح�صاء
الوطني
املوازنة العامة قواعد بيانات وطنية

ن�سبة الإنفاق على ال�صيانة من
املوازنة العامة للدولة

وزارة املالية

---

�سنوي ًا

5

وزارة املالية

يوم

�سنوي ًا

املوازنة العامة قواعد بيانات وطنية
م�ستحدث

ا�ستطالع ر�أي وقواعد
البيانات الوطنية

وزارة املالية

مركز بحثي
م�ستقل

املوازنة العامة قواعد بيانات وطنية

�سنوي ًا
مركز بحثي
م�ستقل

�سنوي ًا

م�ؤ�شر حوكمة قطاع املرافق

قيمة املوازنات التي يتم تخ�صي�صها
للمحليات لتمويل اخلدمات البلدية

معدل كفاءة املرافق العامة

-------

يتم حتديده
الحق ًا
20
يتم حتديده
الحق ًا

--%
%
م�ستحدث

حتدد الحق ُا

�سنوي ًا

• ي�شمل هذا التقدير  10دول عربية تمثل  %75من مجموع �سكان الدول العربية ،وت�شمل م�صر والعراق والجزائر والمغرب وتون�س والأردن وال�سودان واليمن وموريتانيا وجزر القمر.
• قام ب�إعداد التقرير كل من جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ومبادرة �أك�سفورد للفقر
والتنمية الب�شرية.
• على النحو الذي �سيرد ذكره الحق ًا.
ملحوظة :م�صدر بيانات �سنة الأ�سا�س :البنك الدولي ( )2018قاعدة بيانات م�ؤ�شرات التنمية.
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�أبعاد الفقر
متعدد الأبعاد

الفقر املادي
للإنفاق

توزيع الدخل

وحدة القيا�س
%
%
%

القيمة
(�سنة الأ�سا�س)
1
0.9
57
-

�أهم ثالث م�ؤ�شرات
ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون على �أقل من
 2دوالر يومي ًا
فجوة الفقر ح�سب خط الفقر الوطني

معامل جيني

امل�صدر

البحث الوطني حول اال�ستهالك
ونفقات الأ�سر 2014/2013
(املندوبية ال�سامية للتخطيط)

-

الوكالة الوطنية للت�أمني ال�صحي.

البحث الوطني حول اال�ستهالك
ونفقات الأ�سر 2014/2013
(املندوبية ال�سامية للتخطيط).
البحث الوطني حول اال�ستهالك
ونفقات الأ�سر 2014/2013
(املندوبية ال�سامية للتخطيط).

اجلدول رقم ( :)5 - 4جدول م�ؤ�شرات الفقر متعدد الأبعاد يف اململكة املغربية
دورية القيا�س
� 5سنوات
� 5سنوات
�سنوية
%

ال�سكان املنتفعون بربامج الت�أمني ال�صحي
كن�سبة من جملة ال�سكان
ال�سكان املنتفعون بربامج احلماية
االجتماعية كن�سبة من جملة ال�سكان

� 5سنوات

ح�صة الدخل لأدنى  %10من ال�سكان
%
%
%
%
%

%
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات

%

� 5سنوات

ح�صة الدخل لأدنى  %20من ال�سكان
ح�صة الدخل لأعلى  %10من ال�سكان
ح�صة الدخل لأعلى  %20من ال�سكان
ح�صة الدخل لثاين  %20من ال�سكان
ح�صة الدخل لثالث  %20من ال�سكان
ح�صة الدخل لرابع  %20من ال�سكان

39.5
()2014
2.7
()2014
6.7
()2014
31.9
()2014
47
()2014
10.7
()2014
14.7
()2014
29.9
()2014
� 5سنوات

وكنموذج تو�ضيحي يمكن اال�ستر�شاد به ،قامت المملكة المغربية
ب�إعداد الجدول رقم ( ،)5-4وال��ذي يعر�ض �أه��م م�ؤ�شرات الفقر
متعدد الأبعاد التي �سيتم متابعتها في المملكة خالل الفترة القادمة،
وهو ما يمكن �أن ت�ستفيد منه باقي البلدان العربية – بعد تعديله بما
يتنا�سب مع خ�صو�صية كل دولة – عند �إعداد الأطر الوطنية لمتابعة
وتقييم ا�ستراتيجياتها للق�ضاء على الفقر متعدد الأبعاد.
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�أبعاد الفقر
متعدد الأبعاد

التعليم

�أهم ثالث م�ؤ�شرات

امل�صدر

دورية
القيا�س
وحدة القيا�س

عدد ال�سنوات

القيمة
(�سنة الأ�سا�س)

مدة املراحل التعليمية

�سنوية

ن�سب االلتحاق مبراحل التعليم املختلفة
(ن�����س��ب��ة ال���ت���م���در����س ال�����ص��اف��ي��ة ل�سنة
)2017/2016
الإنفاق على التعليم كن�سبة من جملة
الإنفاق العام 2016
ن�صيب الفرد من الإنفاق العام على اخلدمات
التعليمية

االبتدائي � 6سنواتالثانوي الإعدادي � 3سنواتالثانوي الت�أهيلي � 3سنواتاالبتدائي 97.3الثانوي االعدادي 85.6الثانوي الت�أهيلي 32.923.6
()2016
1593
()2016

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي.

%

%
%

�سنوية

�سنوية
�سنوية

-

�سنوية

�سنوية

املندوبية ال�سامية للتخطيط.

-

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي.
وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي.
وزارة االقت�صاد واملالية.
-

م�ؤ�شرات كفاءة التعليم

-

االبتدائي 98.1
الثانوي االعدادي 85
الثانوي الت�أهيلي 73.0

م�ؤ�شر تكاف�ؤ فر�ص التعليم 2014

%

%

االبتدائي 1.9ن�سب الت�سرب من التعليم (معدل ن�سبة
الثانوي االعدادي 10.8
الت�سرب) ()2016/2015
الثانوي الت�أهيلي 11.5

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي.
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�أبعاد الفقر
متعدد الأبعاد

ال�صحة

ال�سكان

دورية
القيا�س
� 10سنوات
� 5سنوات

وحدة
القيا�س
�سنة
%
عدد

القيمة
(�سنة الأ�سا�س)
75.8
()2015
22.16
()2017

العمر املتوقع عند امليالد
معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة

�أهم ثالث م�ؤ�شرات

امل�صدر
اال�سقاطات الدميوغرافية  ، 2050 – 2014املندوبية
ال�سامية للتخطيط.
البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ،وزارة
ال�صحة.
�سنوية

5.3
()2015
17.6
()2011
1578
()2013

ن�سبة الإنفاق على ال�صحة كن�سبة من جملة
الإنفاق
ن�سبة ال�سمنة بني ال�سكان
ن�صيب الفرد من الإنفاق العام على اخلدمات
ال�صحية

أ�سرة (القطاع العام)
عدد امل�ست�شفيات /ال ّ

وزارة ال�صحة.
%
%
الدرهم

عدد الوحدات ال�سكنية ال�شاغرة

ح�ساب ال�صحة ،وزارة ال�صحة.

البحث الوطني حول قيا�س الإنا�سة ،املندوبية ال�سامية
للتخطيط.

وزارة االقت�صاد واملالية.

155/22075
()2017

�سنوية
� 5سنوات

18.80
()2014

الظروف املعي�شية
%

1087/146
()2014

م�ؤ�شر فجوة لل�سكن (ن�سبة الأ�سر املكتوبة)

� 10سنوات

امل�سكن

ن�سبة �إنفاق على م�سكن من جملة الإنفاق العائلي

الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ،املندوبية ال�سامية
للتخطيط.

� 10سنوات

-

الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ،املندوبية ال�سامية
للتخطيط.

-

-

-

عدد الوحدات ال�سكنية التي حتتاج �إزالة و�إعادة
بناء
-

-

متو�سط عدد الأفراد /عدد الغرف بالوحدة
ال�سكنية ومناطقها املختلفة
�شخ�ص

1.4
()2014
� 10سنوات

الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ،املندوبية ال�سامية
للتخطيط.

�أبعاد الفقر
متعدد الأبعاد

املياه

ال�صرف ال�صحي

التغذية

امل�صدر
الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ،املندوبية
ال�سامية للتخطيط.
-

دورية القيا�س
� 10سنوات
� 10سنوات

وحدة القيا�س
%
%

القيمة
(�سنة الأ�سا�س)
73
()2014
58.90
()2014
166000

�أهم ثالث م�ؤ�شرات
التغطية بخدمات املياه كن�سبة من جملة
ال�سكان
ن�سبة املوارد املالية املتجددة
الإنفاق على م�شروعات املياه كن�سبة من جملة
الإنفاق العام
معدل ا�ستهالك املياه للفرد
التغطية بخدمات ال�صرف ال�صحي كن�سبة من
جملة ال�سكان
ن�سبة مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة

الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ،املندوبية
ال�سامية للتخطيط.
م 3يف اليوم

15.1
()2017
2.6
()2017
2.9
()2017

الإنفاق على م�شروعات ال�صرف ال�صحي كن�سبة
من جملة الإنفاق العام
انت�شار القزم ،الطول بالن�سبة للعمر ،ن�سبة من
الأطفال دون �سن اخلام�سة
انت�شار الهزال ،الوزن بالن�سبة للطول ،ن�سبة من
الأطفال دون �سن اخلام�سة
انت�شار نق�ص الوزن ،الوزن بالن�سبة للعمر ،ن�سبة
من الأطفال دون �سن اخلام�سة

�سنوية

%
%
%

املديرية العامة لهند�سة املياه ،وزارة
التجهيز والنقل.
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات

البحث الوطني حول ال�سكان و�صحة
الأ�سرة ،وزار ال�صحة.
البحث الوطني حول ال�سكان و�صحة
الأ�سرة ،وزار ال�صحة.
البحث الوطني حول ال�سكان و�صحة
الأ�سرة ،وزار ال�صحة.
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�أبعاد الفقر
متعدد الأبعاد

تكنولوجيا
املعلومات

�أهم ثالث م�ؤ�شرات

وحدة القيا�س

القيمة
(�سنة الأ�سا�س)

دورية القيا�س

عدد امل�شاركني يف خدمة التليفون املحمول
عدد امل�شاركني يف خدمة التليفون الثابت

امل�صدر

41.514.000
()2016
20.700.000

15.817.000
()2016
17.047.000
()2017

عدد م�ستخدمي �شبكة الإنرتنت
عدد م�ستخدمي خدمات االنرتنت عن طريق
التليفون املحمول
عدد م�شرتكي االنرتنت فائق ال�سرعة
توفر قانون �إتاحة املعلومات وتناولها

�إجمايل �سعة ال�سنرتاالت

عدد الأجهزة احلكومية التي تتيح معلومات
للعامة من خالل موقع �إلكرتوين معتمد

-

م�شارك
م�شارك

-

�شخ�ص

م�شارك

نعم

-

-

�سنوية
�سنوية
-

18.500.000
()2016

-

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت
الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت
�شخ�ص

�سنوية

�سنوية

�سنوية

-

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت

-

قانون رقم 31.13
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�أبعاد الفقر
متعدد الأبعاد

ال�شغل

�أهم ثالث م�ؤ�شرات

معدل امل�شاركة فـي القوى
العاملة ()%

ن�سبة ال�شباب الذين ال يتعلمون وال
يعلمون �أو يتدربون ،الفئة العمرية 15
– � 24سنة ()%

معدل البطالة ()%

ن�سبة العاطلني ل�سنة ف�أكرث �ضمن
العاطلني ()%

الأطفال الن�شيطني امل�شتغلني

الفئة
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
ذكور
�إناث
املجموع
الفئة العمرية
14-7
الفئة العمرية
17 - 15

القيمة
(�سنة الأ�سا�س)
46.7
()2017
71.6
()2017
22.4
()2017
29.3
()2017
13
()2017
45.9
()2017
10.2
()2017
8.8
()2017
14.7
()2017
70.8
()2017
66.5
()2017
78.1
()2017
247000
()2017
49000
()2017
198000
()2017

دورية القيا�س
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية
�سنوية

وحدة القيا�س
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
�شخ�ص
�شخ�ص
�شخ�ص

امل�صدر
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي ح���ول الت�شغيل،
املندوبية ال�سامية للتخطيط.
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 4.4الإطار امل�ؤ�س�سي للمتابعة والتقييم

الإيجابي على خف�ض م�ؤ�شر الفقر متعدد الأبعاد �أو م�ؤ�شراته
الفرعية وفق ًا للأبعاد املختلفة ،ومن ثم اال�ستفادة من التجارب
الناجحة .كما ت�ساعد �أي�ض ًا على اكت�شاف الإخفاق فور حدوثه،
ومن ثم حتديد �أ�سبابه للتو�صل �إل��ى �أ�ساليب �سريعة للعالج
وتعديل امل�سار ،وذلك �أي�ض ًا على م�ستوى �إقليمي وقطري وحملي
وللأبعاد املختلفة.
ويعتمد بناء املن�صة االلكرتونية للتخطيط واملتابعة
والتقييم على جمموعة �أدوات «البيانات املتاحة للجميع» Data
 ،for All (Toolkit) DFAوالتي توفر من�صة رائدة لتكنولوجيا
املعلومات املتاحة للجميع .وت�ؤكد هذه الأدوات املتاحة للجميع
على �أهمية البيانات واملعلومات يف بناء م�ؤ�شرات قيا�س الأداء،
والتي يتم االعتماد عليها ب�شكل �أ�سا�سي يف املتابعة والتقييم
والإدارة بالنتائج .كما ت�ساهم هذه املنظومة االلكرتونية يف ر�سم
ال�سيا�سات املدعومة بالأدلة الواقعية وامل�ستوحاة من التجارب
الناجحة .وت�ستخدم م�ؤ�س�سات التنمية الدولية خا�صة منظمات
الأمم املتحدة �أدوات البيانات املتاحة للجميع لتطوير من�صات
الكرتونية خمتلفة ملتابعة وتقييم ما حترزه الدول املختلفة من
�إجناز نحو حتقيق �أجندة التنمية امل�ستدامة  .2030ويو�ضح
ال�شكل رق��م ( )1-4املكونات الأ�سا�سية لأدوات “البيانات
املتاحة للجميع”.

يعتمد الإط��ار امل�ؤ�س�سي للمتابعة والتقييم على من�صة
معلوماتية �إلكرتونية موحدة ملتابعة تنفيذ ا�سرتاتيجية مواجهة
الفقر متعدد الأبعاد على امل�ستوى الإقليمي والوطني واملحلي.
وتتولى جامعة ال��دول العربية بالتعاون مع ال��دول الأع�ضاء
وم�ؤ�س�سات التنمية املحلية والدولية املعنية ذات ال�صلة تطوير
من�صة قوية للتخطيط واملتابعة لتلبية متطلبات ا�سرتاتيجية
مواجهة الفقر متعدد الأب��ع��اد .و�سيتم تطوير ه��ذه املن�صة
با�ستخدام �أداة م�ستخدمة على نطاق وا�سع ملتابعة تنفيذ الربامج
واخلطط وال�سيا�سات التي تت�ضمنها ا�سرتاتيجيات التنمية من
خالل �إعداد و�إ�صدار ون�شر جمموعة من التقارير التي ميكن
تطويرها وفق ًا للحاجة على النحو الذي �سيتم تو�ضيحه الحق ًا.
كما ت�ستخدم املن�صة الإلكرتونية لتقييم التقدم املحرز نحو
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية على امل�ستوى الإقليمي والقطري
واملحلي ،وكذا بالن�سبة لكل بعد من الأبعاد .كما ت�سهم املنظومة
يف �إع��داد تقارير مقارنة بني املجموعات املختلفة من الدول
وبني الدول بع�ضها البع�ض وعرب نقاط زمنية خمتلفة .ويتمثل
الهدف النهائي من ا�ستخدام ه��ذه املن�صة االلكرتونية ،يف
حتديد ال�سيا�سات والربامج والتدخالت الناجحة ذات الت�أثري
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ال�شكل رقم ( :)1-4مكونات �أدوات “البيانات املتاحة للجميع”
�أدوات «البيانات املتاحة للجميع»
التخطيط

التحليل

الإدارة

اال�ستخدام

الت�صور

تكامل البيانات

ال�سجالت االدارية

�إعداد التقارير

�إدارة البيانات

م�سح

الر�صد
واملتابعة

�إعداد جداول البيانات

©ت�سجيل امل�ؤ�شر

الر�سائل الق�صرية

النمذجة

�إعداد امللفات

w wالتكويد

اخلدمات اللوج�ستية

التنب�ؤ

�إعداد الإنفو جراف

w wالبيانات الو�صفية

املرجعية

قراءة البيانات واملعلومات

©مكتبة اخلرائط الرقمية

ات�صال واي فاي

©ادخال بيانات

الأجهزة الذكية

التخطيط

©مدقق جودة البيانات

تكوين معر�ض ال�صور
ت�أ�سي�س م�ستودع الوثائق
�إدارة البوابة الإلكرتونية

©تبادل البيانات

م�ستودع البيانات

تطبيق التليفون اجلوال
ت�صميم حملة الدعاية

التقاط البيانات الكبرية
التقاط البيانات اجلغرافية

بياناتي
واجهات برجمة تطبيقات
البيانات
برنامج تدريبي �إح�صائي

ت�صميم الربنامج التدريبي
(interactive

ويت�ضح من ال�شكل ال�سابق �أن �أدوات «البيانات املتاحة
للجميع» ت�ستخدم م�صادر البيانات الر�سمية الوطنية �أو القطرية
�أو الدولية التقليدية واملوثوق بها (كامل�سوح اخلا�صة بالأ�سرة
والتعدادات ال�سكانية وال�سجل املدين و�أنظمة الإح�صاء احليوية)
ونظم �إدارة املعلومات الإدارية املعززة (ال�صحة والتعليم) .كما
ت�ساعد �أدوات «البيانات املتاحة للجميع» على اال�ستفادة من
م�صادر البيانات املبتكرة اجلديدة ،مثل البيانات اجلغرافية
واملكانية ،وتخطيط اال�ستجابة للكوارث ،وجمع بيانات الهواتف
املحمولة ،والأج��ه��زة الذكية ،وقواعد البيانات العمالقة Big
 ،Dataوا�ستطالعات الر�سائل الق�صرية .وي�شري ما �سبق �إلى
م��دى �سهولة و�أي�ض ًا مرونة ه��ذه الأدوات يف تطوير منظومة
التخطيط واملتابعة والتقييم.

تعر�ض املنظومة الإلكرتونية التفاعلية
 )dashboardالتقدم املحرز وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بالأهداف
اال�سرتاتيجية ملواجهة الفقر متعدد الأب��ع��اد .كما يتم عر�ض
البيانات ح�سب الت�صنيف املنا�سب :املناطق اجلغرافية والفئات
العمرية والنوع والدخل واخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية
الأخرى .و�سوف يتم تو�سيع نطاق تطبيق من�صة املتابعة والتقييم
على امل�ستوى القطري ،بحيث تتمكن الدول الأع�ضاء من �ضمان
متابعة وتقييم اال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة الفقر متعدد الأبعاد
بفاعلية وكفاءة.
يتطلب بناء املن�صة االلكرتونية للمتابعة والتقييم عدد ًا من
الإجراءات التي نوجزها يف اخلطوات التالية:
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تت�ضمن ا�سرتاتيجية مواجهة الفقر متعدد الأبعاد الإطار
النظري للمتابعة والتقييم مت�ضمن ًا الإط��ار املنطقي
(((
وم�صفوفة النتائج.
يتم حتديد خط الأ�سا�س �أو بيانات �سنة الأ�سا�س وفق
�آخر بيان متاح لكل م�ؤ�شر من م�ؤ�شرات قيا�س الأداء.
وقد تختلف �سنة الأ�سا�س من بلد لآخر ومن بعد لآخر،
لذا من الأهمية مبكان التوافق حول �سنة الأ�سا�س التي
يتم املتابعة على �أ�سا�سها وفق ًا ملدى توافر البيانات
املن�شورة واملوثوق فيها.
كما تتحدد الأهداف لكل دولة ولكل بعد ولكل م�ؤ�شر من
م�ؤ�شرات الأداء.
وبالن�سبة مل�ؤ�شرات قيا�س الأداء فتتحدد ب�شكل ت�شاركي
و�سليم ي�ضمن ت��واف��ر ال���ش��روط الأ�سا�سية الواجب
توفرها يف م�ؤ�شرات قيا�س الأداء وكذا تعريف امل�ؤ�شر،
ومنهجية ت��ق��دي��ره ،ووح���دة القيا�س ومنهجية جمع
البيانات وم�صدرها ،ودوري��ة جمع البيانات وتقدير
امل���ؤ���ش��ر ،واجل��ه��ة امل�سئولة ع��ن جمع ه��ذه البيانات
و�إتاحتها من خالل املن�صة االلكرتونية .ويتعني توخي
احلذر ال�شديد عند تنفيذ هذه اخلطوة حيث يتوقف
عليها جناح وا�ستمرارية املن�صة االلكرتونية للتخطيط
واملتابعة والتقييم.
يتم الربط بني الأهداف وامل�ؤ�شرات على امل�ستوى القطري
والدويل �أي�ض ًا لتوحيد منهجية املتابعة والتقييم و�إعداد
التقارير ور�سم ال�سيا�سات املبنية على الأدلة الواقعية.
-1

يتم حتديد حقوق ا�ستخدام خمتلفة ملدخلي البيانات
والقائمني على حتليلها و�إعداد التقارير ،مما يعزز من
املرونة التي تتمتع بها املن�صة االلكرتونية مع �ضمان
حتديد امل�سئوليات ب�شكل �سهل ووا�ضح.
ميكن للم�س�ؤولني حتديد الدخول لر�ؤية و�/أو كتابة البيانات
ح�سب املنطقة اجلغرافية �أو البعد املعني.
يتم ت�ضمني امل���وارد املختلفة ال�لازم توافرها لتحقيق
الأهداف ،وهذه املوارد ت�ساهم يف التحول من الأهداف
�إلى �إحداث التغري املن�شود ور�صد ما يتم تنفيذه بالفعل
ومتابعته وتقييم �أثره من خالل امل�ؤ�شرات املختلفة .وال
ميكن حتقيق التقدم املن�شود دون توافر املوارد الالزمة،
�سواء املوارد الب�شرية �أو املادية �أو املالية.
ت�ساهم املنظومة االل��ك�ترون��ي��ة يف التوا�صل الآين مع
متخذ القرار ،مما ي�ساعد على تطوير �أداء احلكومات
لال�ستجابة لأي ت�أخر يف حتقيق الإجن��از املن�شود مما
يعزز الثقة بني املواطن وحكومته.
من املتوقع �أن حت�سن املن�صة االلكرتونية من ترتيب الدول
العربية امل�شاركة يف مبادرة “احلكومة املفتوحة” للبنك
ال��دويل والتي من �ش�أنها تعزيز ال�شفافية واملحا�سبية
وامل�سئولية وامل�شاركة ،مما ي�ساهم ب�شكل كبري يف رفع
درجة ر�ضا املواطن.
تلعب املن�صة االلكرتونية دور ًا حيوي ًا �أي�ض ًا يف رفع كفاءة
املوارد املختلفة.
 5.4تقارير املتابعة والتقييم

جتدر الإ�شارة �إلى �ضرورة تبني منهجية عمل ت�شاركية بني الدول الأع�ضاء
وداخل كل دولة على حدة ملراجعة الإطار املنطقي املقرتح ،وم�ؤ�شرات قيا�س
الأداء املقرتحة ،وقيم �سنة الأ�سا�س وكذا القيم امل�ستهدفة .كما تتم مراجعة
الفرو�ض واملخاطر .و�أخري ًا حتدد كل دولة على حدة التدابري والربامج
وال�سيا�سات التي �ستتبناها ملواجهة الفقر متعدد الأبعاد ،وذلك يف �إطار
الأهداف العامة لال�سرتاتيجية ،ووفق ًا ملجموعات الدول املختلفة .وتركز كل
دولة على هذه التدابري وال�سيا�سات والربامج ذات العائد ال�سريع والتكلفة
املحدودة ،ثم تنتقل تدريجي ًا للأهداف طويلة املدى �صعبة التحقيق ومرتفعة
التكلفة .و�أثناء التنفيذ واملتابعة والتقييم قد تقرر الدولة �إعادة النظر يف
�أولوياتها ويف �آلية التعامل معها.

تقدم التقارير على امل�ستوى القطري كل � 3شهور.
تقدم التقرير على م�ستوى �إقليمي كل عام.
حتدد كل دولة التقارير املحلية الالزمة ملتابعة الإجناز
على م�ستوى الوحدات املحلية وتقييم مدى م�ساهمة كل
�إقليم يف حتقيق الهدف العام لال�سرتاتيجية ،على �أال
يقل عدد التقارير عن  4تقارير �سنوي ًا.
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 6.4اخلال�صة

تن�شر التقارير على املن�صة االلكرتونية للمتابعة والتقييم،
وحت���دد م�����س��اح��ات لإب�����داء ال�����ر�أي وال��ت��ع��ل��ي��ق وط���رح الأ�سئلة
واال�ستف�سارات واحل�صول على البيانات الأ�سا�سية .ي�ساهم
�شركاء التنمية املعنيني ذوي ال�صلة يف �إع��داد تقارير م�ستقلة
وتتم مقارنتها بالتقارير الإقليمية والقطرية.

قدّم هذا اجلزء ت�صور ًا مبدئي ًا ملنظومة املتابعة والتقييم التي
يتعني تطويرها ملتابعة ما يتم �إجنازه نحو حتقيق هدف اال�سرتاتيجية
وتقييم �أداء الدول املختلفة ،حيال الت�صدي للفقر متعدد الأبعاد .كما
ت�ساعد هذه املنظومة يف حتديد التدخالت وال�سيا�سات والربامج
الالزمة للتعامل مع هذه الظاهرة املعقدة ،ممتدة اجلذور .وت�ساهم
�أي�ض ًا يف تقييم �أث��ر هذه ال�سيا�سات والربامج و�إع��ادة التخطيط
و�إ�صالح امل�سار للو�صول �إلى النجاح املن�شود.
وانطالق ًا من مبد�أ «ما ال ميكن قيا�سه ،ال ميكن حتقيقه»،
تعتمد املنظومة على ا�ستخدام جمموعة من م�ؤ�شرات قيا�س
الأداء يف املتابعة والتقييم و�إ�صالح امل�سار .ويتم حتديد قيم �سنة
الأ�سا�س لكل م�ؤ�شر وفق ًا للبيانات املتاحة يف كل دولة على حدة،
واق�تراح هدف حمدد ت�سعى كافة ال��دول لتحقيقه ،مع اقرتاح
�أهداف ملجموعات الدول العربية املختلفة وفق ًا مل�ستوى دخلها و/
�أو م�ستوى التنمية الب�شرية فيها.
من املقرتح �أي�ض ًا حتويل منظومة املتابعة والتقييم �إلى من�صة
الكرتونية ت�ساعد يف ربط قواعد البيانات يف �إط��ار م�شرتك ،مع
�إتاحة البيانات يف توقيتات حمددة ،ت�ساعد هذه املن�صة على ن�شر
تقارير املتابعة والتقييم ب�شكل دوري لتعزيز الثقة بني املواطن
وحكومته من خالل ال�شفافية يف املتابعة وامل�صداقية يف التقييم.
وي�ؤثر اعتماد منهجية الت�شاركية يف التخطيط واملتابعة والتقييم
�إيجابي ًا على �شعور املواطن بالثقة والرغبة يف امل�شاركة الإيجابية.
و�أخ�ي�ر ًا ولي�س �آخ���ر ًا ،يبقى التحدي الكبري يف مع�ضلة توافر
البيانات على امل�ستوى الإقليمي والقطري ،والأهم على امل�ستوى املحلي.
وي�ؤثر توا�ضع الإط��ار امل�ؤ�س�سي ال�لازم للتو�سع يف ا�ستخدام قواعد
البيانات العمالقة واملعلومات املتاحة من خالل ال�شبكة العنكبوتية �سلب ًا
على اال�ستفادة من ثروة املعلومات والثورة ال�صناعية الرابعة يف املتابعة
والتقييم ويف ر�سم ال�سيا�سات املبنية على الوقائع والتجارب املعتمدة.

تقدم تقارير املتابعة موقف الإجن���از ال��ذي يتم �إح��رازه
بالن�سبة مل�ؤ�شر الفقر متعدد الأب��ع��اد ،وامل���ؤ���ش��رات القطاعية
واملكانية ،مع ربطها بتقارير متابعة الأه��داف الأممية للتنمية
امل�ستدامة حتى .2030
وجت���در الإ���ش��ارة �إل���ى �أن الإط���ار امل�ؤ�س�سي للمتابعة
والتقييم يرتبط �أي�ض ًا بعدد من الأط��ر املك ّملة والتي يتعينّ
توافرها حتى تعمل منظومة املتابعة والتقييم ب�شكل �أكرث
كفاءة .وت�شمل هذه الأطر امل�ؤ�س�سية� ،إطار متكامل للإدارة
بالنتائج ،واالنتقال من �إعداد موازنات البنود �إلى موازنات
الربامج والأداء ،واعتماد منهجية التخطيط بامل�شاركة،
واعتماد الإط��ار املتو�سط للإنفاق ،وتطوير منظومة �إدارة
املالية العامة ،وا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية .ون�ؤكد
على �أن التطور التكنولوجي الذي طر�أ يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية يعطي ال��دول العربية و�أجهزة الإح�صاء واجلهات
املعنية باملتابعة والتقييم بها الفر�صة لال�ستفادة من قواعد
البيانات واملعلومات العمالقة ،ومن �إنرتنت الأ�شياء ،ومن
الذكاء اال�صطناعي ،لتطوير �أطر �أكرث كفاءة جلمع البيانات
وحتليلها و�إعداد التقارير وتبادل املعلومات ب�شكل �أكرث �سرعة
وكفاءة مما ينعك�س يف نهاية الأمر ب�شكل �إيجابي على �صنع
القرار ،ومن ثم على حتقيق الأهداف املرجوة من �سيا�سات
وبرامج احلد من الفقر متعدد الأبعاد.
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75

التعليم

ال�صحة

امل�ؤ�شر

�سنوات الدرا�سة

ح�ضور املدر�سة

دليل الفقر املتعدد الأبعاد الإقليمي

اجلدول (م� :)1 -أبعاد وم�ؤ�شرات احلرمان فيما يت�صل بالفقر الأ�سري و�أوزانها
دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي
الفقر املدقع

�أي طفل يف �سن املدر�سة االبتدائية ال يذهب
�إلى املدر�سة ()6/1

الفقر

كما بالن�سبة للفقر املدقع ()9/1

�أي طفل يف �سن املدر�سة ال يذهب �إلى املدر�سة� ،أو هو
ملحق يف درجة مدر�سية �أدنى من الدرجة املدر�سية
املنا�سبة بدرجتني �أو �أكرث ()6/1

ال يوجد يف الأ�سرة فرد من الأفراد امل�ؤهلني ال يوجد بالأ�سرة فرد من الأفراد امل�ؤهلني الذين تزيد
ال يوجد يف الأ�سرة فرد من البالغني � 10سنوات �أو �أكرث
الذين تزيد �أعمارهم عن عمر ا�ستكمال التعليم �أعمارهم عن عمر ا�ستكمال التعليم الثانوي �أكمل التعليم
�أكمل خم�س �سنوات درا�سية ()6/1
الثانوي ()6/1
االبتدائي �أكمل التعليم االبتدائي ()6/1
�أي طفل يف �سن املدر�سة ال يذهب �إلى املدر�سة حتى �سن
�إمتام ال�صف الثامن ()6/1

غري موجود يف دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي

�أي طفل (عمره ما بني يوم و � 59شهر ًا) م�صاب بالتقزم
�أي طفل (عمره ما بني يوم و � 59شهر ًا)
�أي بالغ دون � 70سنة من العمر� ،أو �أي طفل (عمره ما بني م�صاب بالتقزم (الطول �إلى العمر > � )2-أو (الطول �إلى العمر > � )2-أو �أي طفل م�صاب بالهزال
يوم و � 59شهر ًا) يعاين نق�ص ًا يف التغذية يحدد يف �ضوء �أي بالغ يعاين نق�ص التغذية (وزن ال�شخ�ص (الوزن �إلى الطول >� )2-أو �أي بالغ يعاين نق�ص التغذية
بالكيلوغرام (كغ) مق�سوم ًا على ارتفاعه باملرت (وزن ال�شخ�ص بالكيلوغرام (كغ) مق�سوم ًا على ارتفاعه
العالقة بني الوزن والعمر ()6/1
باملرت مربع > )9/1( )18.5
مربع > )9/1( )18.5

وفيات الأطفال دون �أي طفل يف الأ�سرة تويف خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س �أي طفل يقل عمره عن � 60شهر ًا تويف خالل
فرتة ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة للم�سح ()9/1
ال�سابقة للم�سح ()6/1
�سن اخلام�سة

التغذية

احلمل املبكر �أو
ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية الأنثوية

حملت امر�أة يقل عمرها عن  28عام ًا �أول حمل حملت امر�أة يقل عمرها عن  28عام ًا لأول مرة قبل
�أن تبلغ الثامنة ع�شرة وتعر�ضت لت�شويه الأع�ضاء
لها قبل �أن تبلغ الثامنة ع�شرة �أو تعر�ضت
التنا�سلية للإناث ()9/1
لت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث ()9/1
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الظروف
املعي�شية

الأ�سر ال متلك الكهرباء ()21/1
مل يح�صل حت�سني لل�صرف ال�صحي للأ�سر
وفق ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة� ،أو جرى
حت�سينه لكن على �أ�سا�س تقا�سمه مع �أ�سر �أخرى
()21/1

دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي
كما بالن�سبة للفقر املدقع ()18/1

كما بالن�سبة للفقر املدقع ()18/1

كما بالن�سبة للفقر املدقع ()18/1

امل�ؤ�شر
الكهرباء

ال�صرف ال�صحي

املياه

�أر�ضية �أو �سقف
امل�سكن

دليل الفقر املتعدد الأبعاد الإقليمي
كما بالن�سبة للفقر املدقع ()21/1

كما بالن�سبة للفقر املدقع ()21/1

ال يوجد يف املنزل مياه جتري يف موا�سري بامل�سكن �أو
الفناء ()21/1

لي�س لدى الأ�سرة �إمكانية للو�صول ملياه �شرب
�آمنة وفق ًا لأهداف التنمية امل�ستدامة� ،أو �أن
مياه ال�شرب الآمنة تبعد ثالثني دقيقة �أو �أكرث
ذهاب ًا و�إياب ًا �سري ًا على الأقدام ()21/1

الأر�ض مكونة من طني �أو رمل �أو روث �أو �أر�ضية م�ؤقتة
الأر�ضية �إما مكونة من طني �أو رمال �أو روث �أو (�ألواح خ�شبية /خيزران /ق�صب /ع�شب /ع�صي)� ،أر�ض
الأر�ضية مكونة من رمال �أو روث �أو �أو�ساخ �أو �أر�ضية
�أو�ساخ �أو ال�سقف غري موجود �أ�ص ًال �أو م�صنوع الإ�سمنت (بال لوح �أو بالط� /شرائط �أ�سفلت) �أو ال�سقف
مكونة من مكونات (�أخرى) .ال�سقف غري معترب يف دليل
من خ�شب الق�ش �أو �أوراق النخيل �أو �سمك القد غري موجود �أو م�صنوع من الق�ش� ،أو �أوراق النخيل� ،أو
الفقر املتعدد الأبعاد العاملي ()18/1
�سمك القد� ،أو احل�صري� ،أو النخيل� ،أو اخليزران� ،أو لوح
()21/1
خ�شبي �أو الكرتون ()21/1

وقود الطهي
االكتظاظ داخل
امل�سكن

ملكية الأ�صول

طهي الأ�سرة يعتمد على الوقود ال�صلب :طهي الأ�سرة يعتمد على الوقود ال�صلب :اخل�شب ،الفحم،
الطهي يعتمد على الروث �أو اخل�شب �أو الفحم ( )18/1اخل�شب ،الفحم ،بقايا املحا�صيل �أو الروث �أو ال بقايا املحا�صيل �أو الروث �أو ال طهي للطعام يف الأ�سرة �أو
ال يوجد غرفة منف�صلة للطهي ()21/1
طهي للطعام يف الأ�سرة ()21/1
غري موجود يف دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي
الأ�سر ال متتلك �أكرث من جهاز �إذاعي �أو تلفزيوين �أو
هاتف �أو دراجة �أو دراجة نارية �أو براد ،وال متتلك
�سيارة �أو �شاحنة ()18/1

معدل التزاحم (عدد �أفراد الأ�سرة لغرف
النوم) � 4أو �أكرث ()21/1

معدل التزاحم (عدد �أفراد الأ�سرة لغرف النوم) � 3أو
�أكرث ()21/1

الأ�سرة ال متلك �إمكانية للو�صول �إلى املعلومات الأ�سرة لديها �أقل من اثنني من الأ�صول للح�صول على
املعلومات.
�أو الأ�سر التي لي�س لديها �إمكانية للو�صول
لو�سيلة نقل �سهلة و�أ�صول �سهلة من �أ�صول ك�سب �أو الأ�سر التي لديها �أقل من و�سيلتي نقل و�أقل من �أ�صلني
من �أ�صول ك�سب العي�ش ()21/1
العي�ش ()21/1
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اجلدول (م :)2 -دليل الفقر املتعدد الأبعاد فيما يت�صل بفقر الأطفال
الأبعاد
املياه

ال�صرف
ال�صحي

امل�سكن

ال�صحة

الفقر املدقع

الفقر

العمر

م�صدر املياه غري املح�سنة

ال يوجد يف املنزل مياه جتري يف موا�سري بامل�سكن �أو
الفناء

جميع الأطفال
17 – 0

امل�سافة �أكرث من  30دقيقة ذهاب ًا و�إياب ًا
مرافق املرحا�ض غري املح�سنة

مرافق املرحا�ض غري املح�سنة

جميع الأطفال
17 – 0

مرحا�ض م�شرتك
�أر�ضية بدائية� /أو �أ�سرة بدائية

�أر�ضية بدائية� /أ�سرة بدائية

االكتظاظ (�أكرث من � 4أ�شخا�ص للغرفة الواحدة)

االكتظاظ (�أكرث من � 3أ�شخا�ص للغرفة الواحدة)

م�ساعدة غري م�ؤهلة يف الوالدة (� 23 – 0شهراً)

م�ساعدة غري م�ؤهلة يف الوالدة (� 23 – 0شهر ًا

غري حم�صنة (� 59 – 12شهراً)

غري حم�سن متام ًا (� 59 – 12شهراً)

جميع الأطفال
17 – 0
الأطفال
4–0

مل تتلقى الأم رعاية ما قبل الوالدة ال�صحية
تغذية الر�ضع و�صغار الأطفال (� 23 – 0شهراً)

التغذية

تغذية ّ
الر�ضع و�صغار الأطفال (� 23 – 0شهراً)

تغذية ّ
الر�ضع و�صغار الأطفال (� 23 – 0شهراً)

الهزال (�أقل من � 24شهراً)

الهزال (�أقل من � 24شهراً)

الأطفال
4–0

التقزم (�أقل من � 24شهراً)
ال�سمنة (�أقل من � 24شهراً)

التعليم

املعلومات

غري ملتحقني باملدار�س االبتدائية (�أطفال يف �سن
االبتدائية)

غري م�سجلني يف املدر�سة (جميع الأعمال

مل ينه املرحلة االبتدائية (من �سن نهاية املرحلة
االبتدائية �إلى � 17سنة)

درجتان درا�سيتان �أو �أكرث �أدنى من الدرجة الدرا�سية
املنا�سبة �أو مل تكتمل االبتدائية (من �سن نهاية املرحلة
االبتدائية �إلى �17سنة)

عدم توافر جهاز للمعلومات �أو جهاز ات�صال

ال يتوافر �أي جهاز معلومات
ال يتوافر �أي جهاز ات�صال

مالحظة :عند �إجراء تحليل فقر الطفل في هذا التقرير ،يعتبر الطفل فقيراً �إذا كان محروماً في بعدين من �أبعاد الحرمان �أو �أكثر.
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الأطفال
17 – 5

الأطفال
17 – 5
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اجلدول (م :)3 -دليل الفقر املتعدد الأبعاد على امل�ستوى احل�ضري والريفي

البلد

بلدان ذات تنمية
ب�شرية مرتفعة

بلدان ذات تنمية
ب�شرية متو�سطة

بلدان ذات تنمية
ب�شرية منخف�ضة

دليل الفقر
املتعدد الأبعاد
العاملي
ح�ضري

لبنان

--

ن�سبة الفقراء
دليل الفقر
A
املتعدد الأبعاد
(فقر متعدد االبعاد)
العاملي
ح�ضري
ريفي

ن�سبة الفقراء
A
(فقر متعدد
الأبعاد)
ريفي

�شدة احلرمان
H
ح�ضري

�شدة احلرمان
H
ريفي

اجلزائر

0.004

0.015

%1.2

%3.6

%36.6

%40.1

الأردن

0.004

0.005

%1.3

%1.4

%34.8

%38.3

تون�س

0.001

0.014

%0.2

%3.5

%35.1

%40.2

ليبيا

0.007

0.007

%0.2

%1.9

%37.0

%37.1

م�صر

0.012

0.024

%3.4

%6.3

%35.7

%38.2

فل�سطني

0.004

0.005

%0.9

%1.3

%38.1

%35.8

العراق

0.036

0.111

%9.8

%26.0

%36.9

%42.7

املغرب

0.015

0.171

%4.0

%36.6

%37.7

%46.7

�سوريا

0.021

0.039

%5.6

%9.5

%36.8

%40.4

موريتانيا

0.117

0.392

%25.6

%73.2

%45.4

%53.5

جزر القمر

0.087

0.224

%18.9

%45.8

%46.2

%49.0

ال�سودان

0.122

0.351

%26.5

%64.0

%46.1

%54.8

جيبوتي

0.158

0.480

%32.6

%87.2

%48.4

%55.1

اليمن

0.075

0.315

%17.1

%61.3

%43.6

%51.3

 دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي الذي ن�شرته مبادرة �أك�سفورد للفقر والتنمية الب�شرية ()2018
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اجلدول (م :)4 -مقارنة ن�سب الفقر متعدد الأبعاد لدليل الفقر
(البنك الدويل  $1.90 /لليوم و $3.10لليوم)

بلدان ذات تنمية ب�شرية مرتفعة

بلدان ذات تنمية ب�شرية متو�سطة

بلدان ذات تنمية ب�شرية منخف�ضة

البلد

فقر متعدد الأبعاد

 $1.90يف اليوم

 $3.10يف اليوم

مقيا�س اخلط الوطني

لبنان

-

-

-

-

اجلزائر

%2.1

%0.5

%3.9

%5.5

الأردن

%1.3

%0.1

%2.1

%14.4

تون�س

%1.3

%2.0

%9.1

%20.5

ليبيا

%2.0

--

--

--

م�صر

%5.2

%1.3

%16.1

%27.8

فل�سطني

%1.0

%0.2

%3.4

%25.8

العراق

%14.7

%2.5

%17.9

%18.9

املغرب

%18.6

%3.1

%17.0

%8.9

�سوريا

%7.4

%1.7

%15.3

%35.2

موريتانيا

%50.6

%6.0

%24.1

%31.0

جزر القمر

%37.4

%18.1

%38.1

%42.0

ال�سودان

%52.4

%14.9

%40.5

%46.5

جيبوتي

%34.6

%22.1

%44.6

%23.0

اليمن

%47.8

%18.8

%52.2

%48.6

امل�صدر :ح�سابات دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي الذي ن�شرته مبادرة �أك�سفورد للفقر والتنمية الب�شرية ()2018
قاعدة بيانات البنك الدويل ()2014
 --بيانات غري متوفرة
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المراجع

81

�أو ًال -مراجع باللغة العربية:

ثاني ًا -مراجع باللغة الإنجليزية:

•�أبو�شمالة ،نواف ،2018 ،دور جامعة الدول العربية
والم�ؤ�س�سات المالية واالقت�صادية العربية والإقليمية
في ا�ستراتيجية الحد من الفقر متعدد االبعاد في
الدول العربية ،ورقة خلفية غير من�شورة.
•بلقا�سم ،العبا�س؛ عبد مواله ،وليد ،2018 ،النموذج
التنموي المقترح لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد ،ورقة
خلفية غير من�شورة.
•البنك الدولي ،2013 ،العدالة والم�ساءلة :االنخراط
في الأنظمة ال�صحية في ال�شرق الأو���س��ط و�شمال
�أفريقيا ،ا�ستراتيجية قطاع ال�صحة والتغذية وال�سكان
.)2018 – 2013
•�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،التحديات والعوامل
ال�سكانية والديموغرافية وت�أثيراتها على �أو�ضاع الفقر.
•ال��ل��ج��ن��ة االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ل��غ��رب��ي �آ�سيا
(اال���س��ك��وا) ،2017 ،التقرير العربي ح��ول الفقر
المتعدد الأبعاد .بيروت.
•المركز الإح�صائي لدول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية ،2018 ،تقرير التقدم المحرز في مجال
تحقيق �أهداف التنمية الم�ستدامة –  2030في مجل�س
التعاون لدول الخليج العربية :التقرير الأول.
•المغربل ،نهال ،2018 ،اال�ستراتيجية العربية لمواجهة
الفقر المتعدد :منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم،
ورقة خلفية غير من�شورة.
•المناور ،في�صل ،2018 ،تقييم ال�سيا�سات االجتماعية
و�شبكات الأم��ان االجتماعي في مواجهة الفقر في
الدول العربية ،ورقة خلفية غير من�شورة.
•منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)،
مبادرة الفاو الإقليمية للزراعة الأ�سرية ال�صغيرة
النطاق :اال�ستراتيجية للفترة .2021 – 2018
•المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (�ألك�سو)،
 ،2018التحديات ال��ت��ي ت��واج��ه التعليم ف��ي الدول
العربية وت�أثيرها على الفقر متعدد الأبعاد ،تون�س.
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