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»تاأكيدًا على اأهمية اأن اال�صتثمار في االإن�صان هو اأق�صر طريق لتحقيق النمو االقت�صادي المطلوب، 
وانطالقًا من التطورات المت�صارعة التي اأثرت �صلبًا على المكت�صبات التنموية العربية في ظل التحديات 
اعتمدنا االطار  والبطالة، فقد  الفقر  ن�صب معدالت  زيادة  اإلى  اأدت  والتي  العربية  الدول  التي تواجهها 

العربية  – 2030 كاإطار يعزز من الجهود   2020 الفقر متعدد االأبعاد  للق�صاء على  العربي  اال�صتراتيجي 
الفقر متعدد  العربية، بهدف خف�ض موؤ�صر  المنطقة  ال�صاملة في  الم�صتدامة  التنمية  الرامية لتحقيق  

االأبعاد بن�صبة 50% بحلول عام 2030، موؤكدين على اأهمية متابعة تنفيذه، وندعو القطاع الخا�ض العربي 
وموؤ�ص�صات المجتمع المدني لتقديم كافة اأوجه الدعم الالزمة بما ينعك�ض اإيجابًا على االإن�صان العربي«. 

من اإعالن بيروت ال�صادر عن القمة العربية التنموية:
 االقت�صادية واالجتماعية

بيروت – الجمهورية اللبنانية

20 يناير/ كانون ثاني 2019 
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كلمة المعهد العربي للتخطيط
في اإطار التن�صيق والتعاون مع قطاع ال�صوؤون االجتماعية ومع االأمانة الفنية لمجل�س وزراء ال�صوؤون االجتماعية العربية في جامعة الدول 
العربية، وانطالقًا من دوره كموؤ�ص�صة عربية اإقليمية م�صتقلة تهدف اإلى االرتقاء بالجهود االإنمائية في مختلف الدول العربية، تولى المعهد 
“االإطار اال�صتراتيجي العربي للق�صاء على الفقر متعدد االأبعاد”، وذلك  اإعداد وثيقة  2018 مهمة  اإبريل/ ني�صان  العربي للتخطيط في 

تنفيذًا لقرار مجل�س وزراء ال�صوؤون االجتماعية العرب في اجتماعه بمدينة �صرم ال�صيخ في نوفمبر/ ت�صرين ثاني 2017.

وفي هذا االإطار، قام المعهد بت�صكيل فريق من كبار م�صت�صاريه وخبرائه الإعداد الوثيقة بتعاون مع المكاتب االإقليمية لمنظمات االأمم 
المتحدة المتخ�ص�صة. وبناًء على ما تو�صلت اإليه ال�صيا�صات االجتماعية واالقت�صادية الم�صتنبطة من التجارب الناجحة في مختلف دول 
العالم، ا�صتندت وثيقة اال�صتراتيجية المقترحة في محاربة الفقر المتعدد االأبعاد والمتمثل في مختلف اأنواع الحرمان على التاأكيد على 
اأهمية تعزيز النمو ال�صامل الذي ي�صهم في مكافحة الفقر  وتعزيز الت�صغيل، كما اأبرزت وثيقة اال�صتراتيجية دور ال�صيا�صات االجتماعية 
اإعادة توزيع جزء من النمو االقت�صادي ل�صالح ال�صرائح المحرومة من المجتمع من خالل تعميم التعليم وال�صحة العامة  المختلفة في 

والق�صاء على ال�صكن اله�س، و�صمان حد اأدنى من الموارد المالية للفئات المحرومة وغير  القادرة على العمل.

وفي دورتها الرابعة الـتي ُعقدت في العا�صمة اللبنانية بـيروت في 20 يناير/ كانون ثاني 2019 اعتمدت القمة العربية التنموية وثيقة 
“االإطار اال�صتراتيجي العربي للق�صاء على الفقر متعدد االأبعاد 2020 – 2030”، وتم تبينها من القادة والزعماء العرب الم�صاركين في 

القمة، موؤكدين على اأهمية متابعة تنفيذها. 

والتقدير لفريق  ال�صكر  بوافر  اأن اأتوجه  اأود  فاإنني  االإنمائية،  العربية في خدماته  بالجامعة  الم�صوؤولين  ُيثمن عاليًا ثقة  اإذ  والمعهد 
العمل على الجهد القيم الذي تم بذله في اإعداد هذه الوثيقة موؤكدًا على  ا�صتعداد المعهد الدائم لو�صع اإمكاناته وخبراته في خدمة التنمية 
العربية، اآماًل اأن يتم ترجمة هذه  اال�صتراتيجية في خطط وبرامج عمل الحكومات الوطنية العربية، حتى ت�صهم في تحقيق هدف الق�صاء 
اإيجابية تنعك�س على  ناع قرار  وم�صوؤولي الموؤ�ص�صات االإنمائية العربية، من نتائج  اإليه جميعًا، ك�صُ على الفقر  متعدد االأبعاد، بما ن�صبو 

رفاهية المواطن العربي، وتحقق اأهداف التنمية الم�صتدامة في المنطقة العربية. 

                   المدير العام

د. بدر عثمان مال اهلل           
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كلمة مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
ي�صعدني تقديم هذا االإطار اال�صتراتيجي الهام، الذي اأتى كاأحد تو�صيات التقرير العربي حول الفقر متعدد االأبعاد، الذي اأطلقه 
مجل�س وزراء ال�صوؤون االجتماعية العرب على هام�س اأعمال الجمعية العامة لالأمم المتحدة لعام 2017، كما جاء ا�صتكمااًل لجهود الدول 

العربية في الق�صاء على الفقر متعدد االأبعاد، وكاأحد االأهداف الرئي�صية لخطة التنمية الم�صتدامة 2030.

هذا االإطار اال�صتراتيجي الذي بادر به مجل�س وزراء ال�صوؤون االجتماعية العرب بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، كان نتاج 
عمل دوؤوب من فريق من الخبراء، واإدارة التنمية وال�صيا�صات االجتماعية باالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتمت مناق�صته واإثراوؤه 
االأع�صاء، بم�صاهمات مقّدرة من  الدول  الم�صوؤولين والمتخ�ص�صين من  العمل على م�صتوى كبار  خالل عدد من االجتماعات وور�س 
وكاالت االأمم المتحدة المتخ�ص�صة، وُتّوج هذا العمل باعتماد القادة العرب له، في القمة العربية التنموية: االقت�صادية واالجتماعية 

الرابعة )بيروت، 2019(. 

ي�صعى هذا االإطار اال�صتراتيجي من خالل تحليله للو�صع الراهن للفقر بمختلف اأبعاده في الدول العربية، بما في ذلك ما حققته 
من اإنجازات، واأخذًا في االعتبار التحديات الج�صام التي تواجه م�صيرة التنمية في الدول العربية، اإلى و�صع نموذج تنموي عربي يرّكز 
على االإن�صان العربي وتنميته من خالل اقتراح ال�صيا�صات والبرامج الالزمة، وو�صواًل اإلى اإطار متكامل للمتابعة والتقييم المرقمن، الذي 

ي�صاعد على ربط قواعد البيانات في الدول العربية، وفقًا للمعايير الدولية. 

وي�صرفني اأن اأتوجه بال�صكر اإلى كافة من قاموا بالم�صاهمة في اإعداد واإثراء هذا االإطار اال�صتراتيجي، من الدول االأع�صاء والقطاع 
االجتماعي في االأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمعهد العربي للتخطيط، بالتعاون مع االأمم المتحدة، راجية اأن ي�صهم في دعم 

جهود الدول االأع�صاء في الق�صاء على الفقر بمختلف اأبعاده، وتنفيذ خطة التنمية الم�صتدامة 2030. 

رئي�ض المكتب التنفيذي            

                  غادة فتحي والي
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كلمة جامعة الدول العربية
تمر منطقتنا العربية اليوم بمرحلة دقيقة، فقد اأدت التطورات ال�صيا�صية التي جرت على مدى ال�صنوات االخيرة، والتي نجمت عنها 
نزاعات م�صلحة في عدة مناطق في وطننا العربي، اإلى زيادة الأعباء وال�صغوط على الجهود التنموية، الأمر الذي انعك�س �صلبا وب�صفة 
مبا�صرة على م�صتويات معي�صة المواطن العربي، ال�صيما مع ما خلفته هذا االأزمات من تدفقات وا�صعة في اأعداد الالجئين العرب تعد هي 

االأعلى على م�صتوى العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

علينا  لزامًا  كان  ولذا  الحالية،  المرحلة  خالل  العربي  عالمنا  يواجهها  التي  التحديات  هذه  اأهم  من  االأبعاد  متعدد  الفقر  ويعد 
التحرك ب�صورة عاجلة، وفي اإطار اإجراءات تت�صم بالديمومة واال�صتمرارية، من اأجل مواجهة هذه الظاهرة وال�صعي للق�صاء عليها، 
وذلك ل�صمان وجود ا�صتجابة فعالة للتحديات التنموية، تن�صجم مع التزامات الدول العربية االأع�صاء في الجامعة العربية على الم�صتوى 
الدولي، خا�صة في اإطار تنفيذ اأجندة االأمم المتحدة للتنمية الم�صتدامة 2030 والتي يت�صدر الق�صاء على الفقر بمختلف اأبعاده قائمة 

اأهدافها ال�صبعة ع�صر.

وانطالقا من ال�صعي لتحقيق هذا الهدف، اعتمدت القمة العربية التنموية: االقت�صادية واالجتماعية الرابعة )بيروت 2019( االإطار 
على  للق�صاء  وبرامجها  �صيا�صاتها  اإعداد  في  العربية  للدول  ا�صتر�صاديًا  اإطارًا  ليكون  االبعاد،  متعدد  الفقر  على  للق�صاء  اال�صتراتيجي 
الفقر. وتعك�س هذه الوثيقة الهامة مركزية ق�صية الفقر التي تم�س المواطن العربي ب�صورة مبا�صرة في حياته اليومية، ف�صاًل عن حر�س 

الحكومات العربية على دعم الجهود والمبادرات التي ترمي اإلى تعزيز العمل العربي االجتماعي التنموي الم�صترك.

وياأتي هذا االإطار اال�صتراتيجي تعزيز للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية في هذا المجال الهام لتنفيذ البرامج واال�صتراتيجيات 
واالإعالنات المتخ�ص�صة وفي مقدمتها البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية الذي اأقرته القمة التنموية االأولى في الكويت 
عام 2009 ، وقرار القمة التنموية الثانية في �صرم ال�صيخ 2011 الخا�س بتعزيز جهود تنفيذ االأهداف التنموية لالألفية، ال�صيما الق�صاء 
القمة  اأقرته  الذي  االأبعاد االجتماعية   :2030 الم�صتدامة  التنمية  لتنفيذ خطة  العربي  واالإعالن  العربية،  الدول  والجوع في  الفقر  على 
العربية في دورتها  القمة  االأبعاد، وقرار  الفقر متعدد  الق�صاء على  بالتركيز على  والخا�س   )2016 27 (نواك�صوط  العربية في دورتها 
العربية،  الدول  الفقر في  ال�صيا�صات االجتماعية والق�صاء على  العربي لدرا�صات  المركز  باإن�صاء   )2018 29 في )الظهران  الـ  العادية 

وغيرها من القرارات والمواثيق العربية الهامة في هذا ال�صاأن.

وب�صكل عام، ينطلق هذا االإطار اال�صتراتيجي من تحليل علمي لواقع الفقر في المنطقة العربية، ويقترح �صيا�صات عملية لمعالجته 
والق�صاء عليه، تقوم على تحفيز النمو كثيف الت�صغيل، و�صيا�صات وبرامج التعليم وال�صحة، و�صيا�صات تح�صين الم�صتوى المعي�صي للفقراء، 

من خالل �صيا�صات التنمية االجتماعية الفعالة وبرامج توفير الم�صاكن والمرافق العامة.

وانني اإذ اأ�صع هذا الجهد العلمي المتميز بين يدي القارئ العربي، فاإنني اآمل اأن ي�صهم في اإنارة الطريق اأمام كافة المهتمين بق�صايا 
الفقر والتنمية االجتماعية في عالمنا العربي.

االأمين العام            

                     اأحمد اأبو الغيط
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1

مقدمة

هو  مكان”  كل  في  اأ�صكاله  بجميع  الفقر  على  “الق�صاء 
لعام  الم�صتدامة  للتنمية  االأممية  لالأجندة  الرئي�صي  الهدف 
2030. فمازال نحو 836 مليون �صخ�س حول العالم يعي�صون في 
المناطق  في  اأ�صخا�س  كل خم�صة  واحد من  ومازال  فقر مدقع، 
الواحد  اليوم  في  دوالر   1.25 من  اأقــل  على  يح�صلون  النامية 
)UNFPA(. ووفقًا الأحدث تقرير دولي عن الفقر متعدد االأبعاد 
ال�صادر في 2018، والذي يغطي 105 دولة على م�صتوى العالم، 
ن�صمة(،  مليار   5.7( العالم  �صكان  75%من  نحو  فيها  يعي�س 
فاإن 23.3% منهم )حوالي 1.3 مليار ن�صمة( يعانون من الفقر 

متعدد االأبعاد. 

يغطي  الذي  الدولي  التقرير  ي�صير  العربية،  البلدان  وفي 
اأن هناك  اإلى  13 دولة عربية،  يعي�صون في  342 مليون �صخ�س 
66 مليون �صخ�س )19.2%( يعانون من الفقر متعدد االأبعاد. 
العربية.  الــدول  بين  فيما  كبير  ب�صكل  الفقر  معدالت  وتختلف 
متعدد  الفقر  من  يعانون  النا�س  82%من  كان  ال�صومال،  ففي 
االأبعاد، بينما في االأردن وليبيا كان هذا الرقم اأقل من 2% كما 
الفقر  من  يعانون  الذين  الفقراء  70%من  اأن  التقرير  اأو�صح 
واليمن  ال�صودان  في  يعي�صون  العربية  الــدول  في  االأبعاد  متعدد 

وال�صومال.

ولما كانت الدول العربية ومنظماتها في طليعة دول العالم 
التي التزمت بتحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة، وفي مقدمتها 
الق�صاء على الفقر بجميع اأ�صكاله في كل مكان، كان من المنطقي 
اأن تتبنى جامعة الدول العربية -بالتعاون والتن�صيق مع �صركائها 
في المنطقة- اإطالق اأول تقرير اإقليمي عربي حول الفقر متعدد 
�صنوات.  ثالث  حوالي  اإعــداد  فترة  بعد   2017 عام  في  االأبعاد 
ونظرًا لندرة البيانات المتاحة، غطى التقرير ع�صرة دول عربية 
فقط ت�صمل االأردن، وتون�س، والجزائر، وجزر القمر، وال�صودان، 
اأو�صح  وقد  واليمن.  وموريتانيا،  والمغرب،  وم�صر،  والعراق، 
التقرير اأن من بين 286 مليون �صخ�س يعي�صون في تلك الدول، 
ي�صنف 116.1 مليون ن�صمة )40.6%( “كاأ�صر فقيرة”، و�صمن 

هوؤالء، يعي�س 38.2 مليون )13.4%( في فقر مدقع. 

وا�صتكمااًل لهذا الجهد المتميز، ت�صعى الوثيقة الحالية اإلى 
طرح اإطارًا عربيًا ا�صتراتيجيًا يمكن للبلدان العربية اال�صتر�صاد 
الفقر  على  للق�صاء  وخططها  ا�صتراتيجياتها  و�صع  عند  بــه 
ب�صكل عام.  الم�صتدامة  التنمية  اأهداف  االأبعاد، وتحقيق  متعدد 
وتبداأ الوثيقة بتحليل الو�صع الراهن للفقر في البلدان العربية، 
حول  العربي  التقرير  في  جاء  ما  على  اأ�صا�صًا  باالعتماد  وذلك 
االإقليمية  المكاتب  لم�صاهمات  باالإ�صافة  االأبعاد،  متعدد  الفقر 
المعهد  في  والخبراء  المتخ�ص�صة  المتحدة  االأمــم  لمنظمات 
مالمح  لتحديد  ذلك  بعد  الوثيقة  تنطلق  ثم  للتخطيط.  العربي 
اإلى  2030، و�صواًل  اإليه بحلول عام  الو�صول  الم�صتهدف  الو�صع 
اقتراح التوجهات وال�صيا�صات االقت�صادية واالجتماعية والتنموية 
الع�صر  ال�صنوات  خالل  اتباعها  اأهمية  التقرير  معدو  يرى  التي 
بين  الحالية  الفجوة  �صد  العربية  الــدول  ت�صتطيع  حتى  القادمة 
الو�صع الراهن والو�صع الماأمول. ولما كانت متابعة وتقييم االأداء 
الوا�صحة في كافة اال�صتراتيجيات والخطط  ال�صعف  هي نقطة 
متكاملة  لمنظومة  اقتراحَا  تقدم  الحالية  الوثيقة  فاإن  ال�صابقة، 
مع  بالتن�صيق  العربية  الــدول  جامعة  تتبناها  والتقييم  للمتابعة 
�صركائها في المنظمات والبلدان المختلفة ل�صمان جدية التنفيذ 

وت�صحيح الم�صار كلما تطّلب االأمر ذلك. 

قد  الحالية  الوثيقة  في  التحليل  اأن  على  التاأكيد  ويبقى 
مجموعة  لي�صت  العربية  البلدان  اأن  االإمــكــان-  -بقدر  راعــى 
واحدة متجان�صة، بل يمكن التمييز ب�صهولة بين ثالثة مجموعات 
فرعية ح�صب م�صتوى الدخل والتنمية الب�صرية وفقًا لت�صنيفات 
البنك الدولي والبرنامج االإنمائي لالأمم المتحدة، بحيث ت�صم 
والكويت،  )ال�صعودية،  العربي  الخليج  دول  االأولــى  المجموعة 
ت�صنف  والتي  وقطر(  عمان،  و�صلطنة  والبحرين،  واالمــارات، 
الب�صرية  والتنمية  المرتفع  الدخل  ذات  الــدول  �صمن  عــادة 
المرتفعة جدًا؛ والمجموعة الثالثة والتي ت�صم اليمن، وال�صودان، 
وموريتانيا، وال�صومال، وجيبوتي، وجزر القمر، والتي ت�صنف 
عادة �صمن مجموعات الدول ذات الدخل المنخف�س والتنمية 
باقي  الثانية  المجموعة  ت�صم  حين  في  المنخف�صة؛  الب�صرية 
الدخل  ذات  الدول  بين  ت�صنيفها  يتراوح  والتي  العربية  الدول 
المتو�صط )�صواء المنخف�س اأو المرتفع( وذات التنمية الب�صرية 
االإطار  هذا  معدي  عن  يغب  لم  كما  المتو�صطة.  اأو  المرتفعة 
-وبع�صها  عانت  العربية  الــدول  من  العديد  اأن  اال�صتراتيجي 
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وال�صراعات  الحروب  من  طويلة  �صنوات  من  يعاني-  مــازال 
عند  �صواء  مراعاتها  يتم  اأن  بد  ال  التي  والخارجية  الداخلية 
ت�صخي�س الم�صكلة اأو عند اقتراح الحلول، وتاأتي في مقدمة تلك 
الدول العراق، ولبنان، وال�صودان، وال�صومال، وليبيا، و�صوريا، 

واليمن. و�صيكون هذا التمييز مفيدًا في فهم اأبعاد م�صكلة الفقر 
متعدد االأبعاد في المنطقة العربية، وكذا في اقتراح ال�صيا�صات 
التي تتنا�صب مع ظروف ومرحلة التنمية التي تمر بها كل دولة 

اأو مجموعة من الدول داخل المنطقة. 
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القسم األول:
تحليل الوضع الراهن

للفقر في البلدان العربية
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االأبعاد يف املنطقة  املادي ومتعدد  الفقر  موؤ�صرات   1.1
العربية

تزخر املكتبة العربية بالعديد من التقارير والدرا�صات التي 
اأفا�صت يف ت�صخي�س وحتليل م�صكلة الفقر، اأو اأحد اأبعادها، يف 
املنطقة العربية. ولعل التقرير العربي حول الفقر متعدد االأبعاد 
ال�صادر يف عام 2017 هو اأحدث هذه التقارير. وبالتايل �صيتناول 
اإليها التقرير،  ل  الق�صم احلايل ملخ�صًا الأهم النتائج التي تو�صً
باعتبارها نقطة البداية التي �صيتم االرتكاز عليها لالنطالق نحو 
االإطار اال�صرتاتيجي املقرتح للق�صاء على الفقر باأبعاده املتعددة 

يف الدول العربية خالل الفرتة 2030-2020. )1( 

ويف البداية جتدر االإ�صارة اإلى اأن انت�صار ظاهرة الفقر يف 
اإلى �صعف معدالت  اأو منطقة ما اإمنا يرجع يف االأ�صا�س  جمتمع 
النمو االقت�صادي يف هذه املنطقة، وكذا تدين نوعية هذا النمو 
من حيث ال�صمول واال�صتدامة وقدرته على توليد فر�س عمل الئقة 
باالإ�صافة  هذا  العمل،  ل�صوق  الداخلني اجلدد  ال�صتيعاب  وكافية 

لعدم كفاءة �صيا�صات اإعادة توزيع الدخل.

ويقا�س الفقر عادًة مبقايي�س نقدية، ت�صتخدم ا�صتق�صاءات 
الذين  لل�صكان  املئوية  الن�صبة  لتقدير  االأ�صرية  والنفقات  الدخل 
لديهم م�صتويات من االإنفاق )اأو الدخل( دون خط الفقر؛ عتبة 
االأ�صا�صية.  الغذائية  وغــر  الغذائية  االحتياجات  تكلفة  متثل 
والدولية.  الوطنية  الفقر  خطوط  عادة،  للفقر  خطان  وي�صتخدم 
ال�صتهالك  اأمن��اط  لتعك�س  الوطنية  الفقر  خطوط  ح�صاب  يتم 
املعيارية، يف حني مت  اإلى خ�صائ�صه  باالإ�صافة  واأ�صعاره  الوطني 
الدويل  البنك  يف  الباحثني  قبل  من  الــدويل  الفقر  خط  تطوير 
لتقييم وتتبع انت�صار الفقر املدقع على امل�صتوى العاملي. ويف الوقت 
احلايل، يبلغ خط الفقر الدويل املدقع 1.9 دوالر يف اليوم، ويعك�س 
هذا املبلغ متو�صط   خطوط الفقر الوطنية لأفقر 15 دولة يف العامل 
مت حتديدها يف عام 2011 وحتويلها اإلى الدوالر با�صتخدام اأ�صعار 

.)ESCWA, 2018( صرف تعادل القوة ال�صرائية�

عليه  �صيعتمد  الذي  االأبعاد،  متعدد  الفقر  حول  العربي  للتقرير  باالإ�صافة    -  1
اأي�صًا اال�صتعانة -كلما تطلب التحليل ذلك-  اأ�صا�صية، �صيتم  هذا الق�صم ب�صفة 
العربي  املعهد  وخرباء  املتحدة  االأمم  ملنظمات  االإقليمية  املكاتب  مب�صاهمات 

للتخطيط، والتي مت اإعدادها خ�صي�صًا لهذه الوثيقة.

خلط  وفقًا  الفقراء  عــدد   )1-1( رقــم  ال�صكل  ويو�صح 
الفقر الدويل بقيمة 1.9 دوالر يف اليوم ح�صب املنطقة يف 1990 
الفقر  اأن  ن�صتنتج  اأن  ميكننا  البياين  الر�صم  هذا  من  و2013. 
 %6.3 من  االنخفا�س  يف  واآخــذ  منخف�س  العربية  املنطقة  يف 
للمنطقة  وبالن�صبة   .2013 عام  يف   %2.7 اإلى   1990 عام  يف 
عند  اأي�صًا  منخف�س   2013 عام  الفقر يف  معدل  فاإن  العربية، 
حوايل 4%)بعد �صم ال�صودان وموريتانيا اإلى املنطقة العربية(. 
و2013   1990 عامي  بني  فيما  العربية  املنطقة  حققت  فقد 
ا بن�صبة 58%يف الفقر املدقع، لتكون بذلك من اأف�صل  انخفا�صً
مناطق العامل من حيث حجم االإجناز املحقق يف هذا املجال. 
ويت�صق هذا االإجناز مع ارتفاع ن�صيب الفرد من الدخل القومي 
النامية االأخرى  االإجمايل يف املنطقة العربية مقارنة باملناطق 

)((.)ESCWA, 2018(

واقع  على  ال�صوء   )2-1( رقــم  ال�صكل  يلقي  ذلــك،  ومــع 
الفقر  خط  زيــادة  عند  الفقراء  عدد  تقييم  مت  ما  اإذا  خمتلف، 
الدويل اإلى 3.5 و5.5 دوالر اأمريكي يف اليوم. ففي عام 2013، 
عندما ارتفع خط الفقر من 1.9 اإلى 3.5 دوالر، زاد عدد الفقراء 
18.4%، وارتفع  اإلى  7 مرات تقريبًا  بن�صبة  العربية  يف املنطقة 
خط  اليوم  يف  دوالر   5.5 ا�صتخدام  عند   %42.7 اإلــى  مرة   16
الفقراء يف  عدد  بها  يزيد  التي  الن�صبة  اأن  ال�صكل  ويبني  الفقر. 
خمتلف  بني  االأعلى  هي  الفقر  خط  تغير  عند  العربية  املنطقة 
ح ح�صا�صية عالية الختيار خط الفقر  مناطق العامل، وهو ما يو�صّ
يف املنطقة؛ حيث ت�صر اإلى تركز ن�صبة كبرة من �صكان املنطقة 
وهذا  يوميًا.  دوالر   1.9 البالغ  املدقع  الفقر  خط  من  بالقرب 
ال�صكان  من  كبرة  ل�صريحة  اله�صا�صة  من  عالية  درجــة  يعك�س 
اأو اإ�صالحات يف ال�صيا�صات االقت�صادية واالجتماعية  ل�صدمات 

.)ESCWA, 2018(

التنمية  اأهداف  حتقيق  جمال  يف  املحرز  التقدم  عن  االأول  التقرير  اأ�صار    -  2
امل�صتدامة 2030 يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر يف يوليو 2018 
اإلى اأنه »نظرًا الرتفاع متو�صط دخل الفرد يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي 
باالأ�صعار  �صنويًا  للفرد  دوالر  األف   30 من  )اأكرث  طويلة  فرتة  ومنذ  كبر  ب�صكل 
اجلارية(، فاإن جميع تلك الدول جتاوزت خط الفقر الدويل )1.9 دوالر للفرد( 
منذ فرتة طويلة، حيث ال يوجد اأي فرد يقيم يف اأي من هذه الدول يقل متو�صط 

دخله اليومي عن 1.9 دوالر«. 
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ال�صكل رقم )1-1(: معدالت الفقر ح�صب المنطقة 

على اأ�صا�ض خط الفقر 1.9 دوالر في اليوم )مكافئ القوة ال�صرائية لعام 2011(، 2013-1990

.ESCWA,2018 :الم�شدر

.ESCWA,2018 :الم�شدر

ال�صكل رقم )1-2(: ح�صا�صية معدالت الفقر 

عند زيادة خط الفقر من 1.9 دوالر اإلى 3.5 دوالر و5.5 دوالر، 1990 و2013
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 معدالت الفقر : حساسية )2-1رقم (الش�ل 

 2013و 1990 ،دوالر 5.5ودوالر  3.5دوالر إ��  1.9خط الفقر من عند ز�ادة 

 
 .ESCWA, 2018: املصدر

الح�ساب ت�لفة االحتياجات األساسية �� بلد  وكما ُذكر آنفًا، فإن خطوط الفقر الوطنية أك�� مالءمة

مع�ن، ومع ذلك فإن القيود األساسية ع�� ذلك تتمثل �� عدم قابلية املقارنة ع�� البلدان �س�ب االختالفات 

ًا لتحديد يقادت االسكوا مشروع بحث 2015و�� عام  �� �عر�فات الفقر، وتقنيات قياس الرفاه، وما إ�� ذلك.

متم��ة اقتصاديًا (الفقراء والضعفاء والطبقة  شرائحص توز�ع الس�ان ع�� أر�ع ن�� قياس م�سق لفح

الش�ل يظ�ر ، غطى العمل �سع دول عر�ية. وع�� النقيض من خط الفقر الدو��وقد  ،الوسطى واألثر�اء)

ارتفاع معدالت الفقر ومعدالت الضعف �� العديد من بلدان املنطقة. عالوة ع�� ذلك، خلص ) 3-1( رقم

الفقراء والضعفاء والطبقة  �سب، شو�د �غ�� طفيف �� 2010إ��  2000لتقر�ر إ�� أنه خالل الف��ة من ا

 ةالوسطى باست�ناء مصر حيث نمت �سبة الس�ان املصنف�ن ع�� أ��م فقراء وضعفاء ع�� حساب الطبق

 .)ESCWA, 2018( الوسطى
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وكم� ُذكر �آنفً�، ف�إن خطوط �لفقر �لوطنية �أكرث مالءمة 
ومع  معني،  بلد  يف  �لأ�س��سية  �لحتي�ج�ت  تكلفة  لحت�س�ب 
�لأ�س��سية على ذلك تتمثل يف عدم ق�بلية  �لقيود  ذلك ف�إن 
�ملق�رنة عرب �لبلد�ن ب�سبب �لختالف�ت يف تعريف�ت �لفقر، 
وتقني�ت قي��س �لرف�ه، وم� �إلى ذلك. ويف ع�م 2015 ق�دت 
لفح�س  مت�سق  قي��س  نهج  لتحديد  بحثيً�  م�سروعً�  �ل�سكو� 
توزيع �ل�سك�ن عرب �أربع �سر�ئح متميزة �قت�س�ديً� )�لفقر�ء 
�لعمل  غطى  وقد  و�لأثري�ء(،  �لو�سطى  و�لطبقة  و�ل�سعف�ء 
�لدويل،  �لفقر  خط  من  �لنقي�س  وعلى  عربية.  دول  ت�سع 
ومعدلت  �لفقر  معدلت  �رتف�ع  رقم )3-1(  �ل�سكل  يظهر 
ذلك،  على  عللالوة  �ملنطقة.  بلد�ن  من  �لعديد  يف  �ل�سعف 
خل�س �لتقرير �إلى �أنه خالل �لفرتة من 2000 �إلى 2010، 
و�لطبقة  و�ل�سعف�ء  �لفقر�ء  ن�سب  يف  طفيف  تغري  �سوهد 
�لو�سطى ب��ستثن�ء م�سر حيث منت ن�سبة �ل�سك�ن �مل�سنفني 
�لو�سطى  �لطبقة  ح�س�ب  على  و�سعف�ء  فقر�ء  �أنهم  على 

.)ESCWA, 2018(

�لهندي  �لقت�س�دي  كت�ب�ت  قدمت  �أخلللرى،  ن�حية  ومللن 
�ل�سهري �أم�رتي� �سني، �حل�ئز على ج�ئزة نوبل يف �لقت�س�د، نهجً� 
�أو  �أو�سع بكثري من منهج فقر �لدخل  خمتلفً� لتن�ول ق�سية �لفقر 
�لفقر �لنقدي، يعتمد على نهج �لقدرة. وقد �أت�ح هذ� �ملنهج �إط�رً� 
مف�هيميً� للنظر �إلى �لفقر على �أنه عدم �لقدرة على �لتمتع ب�حلقوق 
و�حلري�ت �لأ�س��سية يف �حلي�ة �لتي تر�سي �لأ�س��س لقي��س �لفقر 
�ملتعدد �لأبع�د. وجت�ّسد موؤ�سر�ت �لفقر �ملتعددة �لأبع�د �حلرم�ن 
غري �لنقدي يف خمتلف �لأبع�د، مم� يوفر �سورة �أكرث دقة لتجربة 
�لفقر�ء.  ويت�سمن دليل �لفقر متعدد �لأبع�د )MPI(، �لذي ن�سره 
�أك�سفورد  ومب�درة   )UNDP( �لإمن�ئي  �ملتحدة  �لأمللم  برن�مج 
�أبع�د -  2018، ثالثة  للفقر و�لتنمية �لب�سرية )OPHI( يف ع�م 
�لتعليم و�ل�سحة وظروف �ملعي�سة – معربً� عنه� بع�سرة موؤ�سر�ت. 
 1.3 بني  ف�إنه من  رقم )1-1(،  �لت�يل  �جلللدول  يت�سح من  وكم� 
�لعربية،  �لللدول  يف   %5 حللو�يل  يعي�س  �لع�مل،  حللول  فقري  ملي�ر 
يف  �لأبع�د،  متعدد  �لفقر  من  �ملنطقة  �سك�ن  19.2%من  ويع�ين 

.)ESCWA, 2018(%51 حني تبلغ �سدة �حلرم�ن حو�يل  
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 لس�ان �� عدد من الدول العر�ية التوز�ع ال�س�� ل: )3-1رقم (الش�ل 

 2010 -2005) %الفئات الفق��ة والضعيفة، والطبقة املتوسطة والغنية، (حسب 

 
 .ESCWA, 2018املصدر: 

��  أمارتيا س�ن، ا��ائز ع�� جائزة نو�ل االقتصادي ال�ندي الش���  قدمت كتاباتمن ناحية أخرى، و 

ن��ًا مختلفًا لتناول قضية الفقر أوسع بكث�� من من�� فقر الدخل أو الفقر النقدي، �عتمد ع�� ، االقتصاد

للنظر إ�� الفقر ع�� أنه عدم القدرة ع�� التمتع با��قوق  مفا�يمياً  إطاراً  . وقد أتاح �ذا املن��ن�� القدرة

د مؤشرات الفقر تجّس و األ�عاد. وا��ر�ات األساسية �� ا��ياة ال�� تر��� األساس لقياس الفقر املتعدد 

�تضمن و  املتعددة األ�عاد ا��رمان غ�� النقدي �� مختلف األ�عاد، مما يوفر صورة أك�� دقة لتجر�ة الفقراء. 

ومبادرة أكسفورد للفقر  (UNDP)، الذي �شره برنامج األمم املتحدة اإلنما�ي (MPI)لفقر متعدد األ�عاد دليل ا

عشرة مع��ًا ع��ا � – املع�شة وظروفالتعليم وال��ة  - أ�عاد، ثالثة 2018�� عام  (OPHI)والتنمية ال�شر�ة 

 %5حوا�� ، �ع�ش حول العالم فق��  مليار  1.3 ب�ن من)، فإنه 1. وكما يت�� من ا��دول التا�� رقم (مؤشرات

حوا�� شدة ا��رمان تبلغ  �� ح�نمن س�ان املنطقة من الفقر متعدد األ�عاد،  %19.2 �عا�ي، و �� الدول العر�ية

51% )ESCWA, 2018(. 

  

 الطبقة الغنية ةاملتوسط الطبقة الفئات الضعيفة الفئات الفق��ة

الدول األقل نموًا 
(LDCs) 

 الدول متوسطة الدخل
(MICs) 

 الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع
(UMICs) 

الدول مرتفعة 
 (HICs)الدخل 

ال�سكل رقم )1-3(: التوزيع الن�سبي لل�سكان في عدد من الدول العربية 

ح�سب الفئات الفقيرة وال�سعيفة، والطبقة المتو�سطة والغنية، ) %( 2005 - 2010

.ESCWA,2018 :لم�سدر�
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متعدد  الفقر  حول  العربي  التقرير  �صدر   ،2017 عام  ويف 
الأبعاد والذي ا�صتخدم منهجية الدليل الدويل بعد اإدخال بع�ض 
التعديالت التي تعك�ض خ�صو�صية املنطقة العربية )جدول م 1- 
ن�صبة  اأن  الرغم من  اأنه على  اإلى  التقرير  اأ�صار  وقد  بامللحق(.  
الفقر املدقع الأ�صري تبدو متوا�صعة على ال�صعيد العربي، اإل اأنها 
الفقراء فقرًا مدقعًا يف  ن�صبة  تبلغ  اإذ  ال�صورة كاملة،  ل تك�صف 
جمموعة الدول التي �صملها التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد  
13.4%)38.2 مليون(. اأما م�صتوى الفقر، الذي يت�صمن اأي�صًا 
الفقر املدقع، فاأعلى بكثري. فتبلغ ن�صبة الفقراء يف البلدان الع�صرة 
التي �صملها التقرير العربي نحو 40.6%)116.1 مليون(. ويبلغ 
 %51 الفقر( نحو  �صدة  الفقر )موؤ�صر  ل�صدة  الإقليمي  املتو�صط 

لكل من الفقر املدقع والفقر. 

تقل  الذين  )ال�صكان  العربية  الدول  يف  الأطفال  اأن  وحيث 
اأعمارهم عن 18 �صنة( ميثلون ن�صبة كبرية من اإجمايل ال�صكان، 
من 27.7% يف تون�ض اإلى 47.4% يف العراق، فقد قام التقرير 

بقيا�ض  اليوني�صيف-  يف  املتبعة  املنهجية  اإلى  -ا�صتنادًا  العربي 
موؤ�صر فقر الأطفال يف الدول العربية، حيث ا�صتمل القيا�ض على 
و5-  4-0( عمريتني  فئتني  من  لكل  الطفل  لرفاه  اأبعاد  خم�صة 
بالن�صبة  الطفل.  حقوق  اتفاقية  مع  مت�صيًا  اختيارهم  مت   ،)17
لالأطفال 0-4، كانت الأبعاد التي مت فح�صها هي املياه، وال�صرف 
لالأطفال  بالن�صبة  اأما  والتغذية.  وال�صحة،  والإ�صكان،  ال�صحي، 
مت  التي  الأبعاد  كانت  �صنة،  و17   5 بني  اأعمارهم  تتتراوح  الذين 
والإ�صكان،  ال�صحي،  وال�صرف  املياه،  هي  العتبار  بعني  اأخذها 
الدول  تق�صيم  ومت  بامللحق(.  م2-  )جدول  والتعليم  واملعلومات، 
العربية اإلى ثالثة جمموعات: املجموعة الأولى: البلدان ذات الفقر 
احلاد املنخف�ض والفقر املتو�صط املعتدل، والتي ت�صمل اجلزائر، 
البلدان  الثانية:  املجموعة  وتون�ض؛  وفل�صطني،  والأردن،  وم�صر، 
اإلى  املتو�صط  والفقر  املتو�صط  اإلى  املنخف�ض  احلاد  الفقر  ذات 
العايل، والتي ت�صمل العراق، واملغرب؛ واملجموعة الثالثة: البلدان 
جزر  ت�صمل  والتي  املدقع،  والفقر  ال�صديد  الفقر  من  تعاين  التي 

.)UNICEF، 2018( القمر، وموريتانيا، وال�صودان، واليمن

الجدول رقم )1-1(: م�ؤ�سر الفقر متعدد الأبعاد ح�سب مناطق العالم

املناطق النامية
)ق�سم الإح�ساءات يف الأمم املتحدة(

م�ؤ�سر الفقر 
متعدد الأبعاد 

)MPI(1

ن�سبة عدد 
ال�سكان

 )H(2

ال�سدة

 )A(3 

عدد 

الفقراء
 )ملي�ن(4

التغطية ال�سكانية ح�سب م�ؤ�سر 

)MPI( الفقر متعدد الأبعاد

85%50.865.7%19.2%0.098الدول العربية

94%43.1117.7%5.9%0.025�سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ

43%38.33.5%2.4%0.009�سرق اأوروبا وو�سط اآ�سيا

81%41.852.3%10.1%0.042اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

95%45.8545.9%31.3%0.143جن�ب اآ�سيا

99%54.9559.6%57.8%0.317اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكربى

Global MPI Report,UNDP and OPHI September 20185 :الم�صدر

)1( موؤ�صر الفقر متعدد الأبعاد )MPI( يتراوح من 0 اإلى 1.
)2( ن�صبة عدد ال�صكان هي الن�صبة المئوية لل�صكان مع درجة الحرمان من 3/1 اأو اأعلى.

)3( ال�صدة هي متو�صط الن�صبة المئوية للحرمان المرجح بين الفقراء.
)4( عدد الفقراء ي�صتخدم اأرقام ال�صكان 2016.

)5( المجاميع مرّجحة ح�صب عدد ال�صكان؛ حيث تم �صرب ن�صبة الفقراء في اأعداد ال�صكان عام 2016 وفقًا لقاعدة بيانات اإدارة الأمم 
المتحدة لل�صوؤون القت�صادية والجتماعية، ق�صم ال�صكان )2017(.
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الجدول رقم )1-2(: ن�صبة االأ�صر التي تعاني من الفقر متعدد االأبعاد في البلدان العربية 

وفقًا للدليل الدولي والعربي

 ن�صبة الفقر متعدد

االبعاد ) %(

 )الدليل الدويل

)2018

 ن�صبة الفقر متعدد االأبعاد

)% (

 )الدليل العربي/

االإقليمي 2017(

 ن�صبة الفقر املدقع متعدد

االأبعاد ) %(

 )الدليل العربي/

االإقليمي 2017(

الرتتيب العاملي على موؤ�صر 

التنمية الب�صرية

)2017(
البلد

- - - 80 لبنان

 بلدان ذات
 تنمية ب�صرية

مرتفعة

2.1 24.0 0.62 85 اجلزائر

1.3 11.7 0.28 95 االأردن

1.3 17.8 0.61 95 تون�ض

2.0 - - 108 ليبيا

5.2 27.2 3.0 115 م�صر

 بلدان ذات
 تنمية ب�صرية

متو�صطة

1.0 - - 119 فل�صطني

14.7 45.5 6.47 120 العراق

18.6 36.6 8.93 123 املغرب

7.4 - - 155 �صوريا

 بلدان ذات
 تنمية ب�صرية

منخف�صة

50.6 89.1 51.57 159 موريتانيا

37.4 73.9 26.36 165 جزر القمر

52.4 73.5 49.93 167 ال�صودان

34.6 - - 172 جيبوتي

47.8 69.1 30.58 178 اليمن

19.2 40.55 13.35 - متو�صط الدول العربية

الم�شدر: تقرير التنمية الب�صرية )2018(، والتقرير العربي حول الفقر متعدد االأبعاد )2017(. 
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مالحظة: )1( يعك�س حجم النقطة حجم ال�سكان دون 18 �سنة. 
)2( ت�سير الخطوط الزرقاء اإلى المتو�سط المرجح للبلدان. 

الم�سدر: التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد، 2017.  

وكما يت�شح من �ل�شكل �لتايل رقم )1-4( �أن معدل 
�لفقر �ملتعدد �لأبعاد بني �لأطفال مرتفع جدً� �أي�شًا، حيث 
�أن 52.5 مليون ن�شمة ميثلون 44.1% من �لأطفال و�قعون 
يف �لفقر، كذلك يقع 29.3 مليون طفل، �أي و�حد من بني 
كل �أربعة �أطفال، يف �لفقر �ملدقع. وتختلف هذه �لن�شب كثري 
� فيما بني �ملجموعات �لثالثة للدول �لعربية. فن�شبة �لفقر 
�ملدقع يف �لبلد�ن يف �ملجموعة 1 منخف�شة للغاية، وترت�وح 
�لفقر  ن�شبة  �أما  �لأطفال،  7.7%من جمموع  �لى   1.2 بني 
�ملجموعة  بلد�ن  �أما   .%34.7 �إلى   16.6 بني  ما  فترت�وح 
و%23.8،   14.0 بني  �ملدقع  �لفقر  ن�شبة  فترت�وح   ،2 رقم 
ون�شبة �لفقر بني 41.8 و46.5%. �أما يف جمموعة �لبلد�ن 
رقم 3، فن�شب فقر �لأطفال مقلقة، حيث يوؤثر فقر �لأطفال 
�ملدقع فيما بني ن�شف وثالثة �أرباع �إجمايل عدد �لأطفال 

)من 48.8 �إلى 74.2%(، و�لفقر �لعادي يف ن�شبة ترت�وح 
بني 76.4 و87%من �لأطفال.

�إلى �لفقر.  وتختلف �لنتائج عند �لنتقال من �لفقر �ملدقع 
فمع �أن بلد�ن �ملجموعتني 1 و2 لديها ن�شبة منخف�شة ن�شبيًا من 
�لفقر، �إل �أن ن�شبة �أكرب بكثري من �ل�شكان معر�شة للوقوع يف �لفقر 
)27.1% يف �ملجموعة 1 و31%يف �ملجموعة 2(.  و�إجماًل، فاإن 
ربع �شكان �ملنطقة معر�شون للوقوع يف �لفقر، ما يعني �أن ما يقرب 
وب�شفة  للفقر.  معر�شون  �أو  فقر�ء  �إما  �لعرب  �ل�شكان  ثلثي  من 
 1 �ملجموعتني  بلد�ن  يو�جه  �لذي  �حلقيقي  �لتحدي  فاإن  عامة، 
للوقوع  �ملعر�شني  �ل�شكان  �لكبرية من  �لن�شبة  �لتعامل مع  و2 هو 
يف �لفقر. �أما بلد�ن �ملجموعة 3، فتحتاج �إلى �لتخفيف من حدة 

�لفقر �ملدقع �لذي يوؤثر على نحو ن�شف جمموع �شكانها.

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

�لبلد�ن  يف  �لفقر  لق�شية  �ملميزة  �لأخ��رى  �ل�شمات  ومن 
على  �لفقر  توزيع  يف  �مل�شاو�ة  وعدم  �لو��شح  �لتباين  �لعربية 
وبني  و�حل�����ش��ري��ة؛  �لريفية  �مل��ن��اط��ق  )ب��ني  �مل��ك��اين  �ل�شعيد 
�ملحافظات �أو �لوليات د�خل �لبلد�ن؛ وبني خمتلف جمموعات 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �خل�شائ�ص  �شعيد  وعلى  �لبلد�ن(، 
و�لأ�شر  حجمًا،  �لأك��رب  �ملعي�شية  �لأ�شر  )مثل  �ملعي�شية  لالأ�شر 

�لتي مل يح�شل من يرت�أ�شها على تعليم(. وميكن تلخي�ص �أهم 
متعدد  �لفقر  حول  �لعربي  �لتقرير  �إليها  ل  تو�شً �لتي  �لنتائج 

�لأبعاد فيما يلي: 
  �لأ�شر �لتي تعولها �لإناث �أكرث عر�شة للفقر �ملدقع يف بلد�ن 
للفقر  عر�شة  �أكرث  ذكور  ير�أ�شها  �لتي  و�لأ�شر   ،3 �ملجموعة 

�ملدقع يف بلد�ن �ملجموعتني 1 و2. 
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  التفاوت االأكرب يف الفقر راجع اإلى تعليم من يرتاأ�س االأ�صرة. 
على  يرتاأ�صها  من  يح�صل  مل  التي  االأ�صر  تعر�س  فاحتمال 
تعليم للفقر يزيد ثمانية اأ�صعاف عن احتمال تعر�س االأ�صر 
يف  املتاح  التعليم  من  م�صتوى  باأعلى  يتمتع  من  يراأ�صها  التي 

الدولة )تعليم عال(. 

  التفاوت يف ن�صب الفقر وفقًا مل�صتوى تعليم من يرتاأ�س االأ�صرة 
ن�صب  بتدين  تت�صم  والتي  و2   1 البلدان  ترتفع يف جمموعات 
الفقر بها. اأما بالن�صبة ملجموعة البلدان 3، فلم تختلف ن�صبة 
الفقراء وفقًا مل�صتوى تعليم من يرتاأ�س االأ�صرة، ما ي�صر اإلى 
اأن التعليم يف هذه البلدان لي�س �صرطا كافيا لتجنب الوقوع يف 

الفقر، ورمبا يعود ذلك اإلى قلة فر�س العمل فيها.

  قابلية االأ�صر التي تقع يف اخلم�س االأدنى من الرثوة للوقوع يف 
تقع �صمن  التي  االأ�صر  اأعلى بخم�صني مرة من  املدقع  الفقر 

اخلم�س االأعلى. 

املتعدد  الفقر  دليل  موؤ�صرات  قيم  تبلغ  العربي،  ال�صعيد  على    
 %11.26 و  احل�صر  ل�صكان   %1.87 املدقع   للفقر  االأبــعــاد 
ل�صكان   %11.4 ل�صكان الريف. وكذلك تبلغ هذه القيم للفقر 
احل�صر و29.2% ل�صكان الريف، وينطبق هذا االرتفاع يف دليل 

الفقر املتعدد االأبعاد يف املناطق الريفية على كل البلدان. 

العربية  البلدان  �صكان  ن�صف  من  اأقــل  اأن  من  الرغم  على    
املدقعني  الفقراء  من   %83 فاإن  الريفية،  املناطق  ي�صكنون 

و67% من الفقراء يقيمون يف املناطق الريفية.

  تبلغ ن�صبة الفقراء بني االأطفال يف املناطق الريفية نحو 55%، اأي 
اأكرث ب 1.8 مرة من الن�صبة املناظرة يف املناطق احل�صرية. 

  االأطفال يف االأ�صر االأقل ثروة )وفقًا لتعريف موؤ�صر الرثوة الذي 
يعتمد على ممتلكات االأ�صرة( اأكرث عر�صة خلطر الفقر املتعدد 

االأبعاد مبقدار 3.7 مرة مقارنة باالأطفال يف الفئات االأغنى.

  االأطفال القاطنني يف الريف، والذين تبلغ ن�صبة الفقر بينهم 
36.3%، اأكرث عر�صة بـ 3.6 مرة للفقر املدقع من االأطفال 

الذين يعي�صون يف املناطق احل�صرية. 

متعلم  يرتاأ�صها غر  التي  االأ�صر  االأطفال يف  تعر�س  احتمال    
للفقر املدقع يزيد مبقدار 2.3 مرة عن االأ�صر التي ح�صل من 

يرتاأ�صها على تعليم ابتدائي اأو اأكرث. 

  ُيظهر موؤ�صر الرثوة اأكرب قدر من التفاوت، فيقع 47% من االأطفال 
تنخف�س  املقابل  ويف  الــرثوة،  ملوؤ�صر  وفقًا  فقرًا  االأ�صد  االأ�صر  يف 
الن�صبة اإلى 4% فقط من االأطفال يف االأ�صر االأكرث ثراء. وبعبارة 
اأخرى، فاإن االأطفال يف اخلم�س االأفقر اأكرث عر�صة للفقر املدقع 

بـ 12 مرة من االأطفال يف اخلم�س االأعلى من موؤ�صر الرثوة.

وظروف  االأ�صري،  للفقر  م�صدر  اأكرب  التعليم  من  احلرمان    
ال�صكن و�صوء التغذية هي امل�صادر الرئي�صية لفقر االأطفال. 

  ي�صاهم التعليم يف بلدان املجموعتني 1 و2، اأكرث من غره يف 
فامل�صاهم   3 املجموعة  بلدان  يف  اأمــا  املدقع.  والفقر  الفقر 
االأكرب هو ظروف املعي�صة. كما ي�صهم التعليم يف الفقر املدقع 
الريفية،  املناطق  من  اأعلى  نحو  على  احل�صرية  املناطق  يف 

التي تكون فيها ظروف املعي�صة اأهم. 

بني  اأي  البلدان،  داخل  متجان�س  غر  نحو  على  الفقر  يتوزع    
البلدان  بني  والفوارق  والياته.  اأو  الواحد  البلد  حمافظات 
واملحافظات واالأقاليم الداخلية عموما اأعلى يف املجموعتني 

2 و3 منها يف املجموعة 1. 

  الفوارق املحلية يف املنطقة العربية مرتفعة للغاية، ما يوجب 
اإيالءها عناية كافية عند و�صع ا�صرتاتيجية ملكافحة الفقر. 
املتعدد  الفقر  موؤ�صرات  )بح�صب  حرمانًا  االأدنى  فاملحافظة 
من  االأعلى  الن�صبة  ذات  البلد  وهي  موريتانيا،  يف  االأبعاد( 
الفقر بح�صب املوؤ�صرات نف�صها، لديها حرمان اأكرب من اأفقر 

حمافظة يف جميع بلدان املجموعتني 1 و2. 

  تقع املحافظات اأو الواليات اخلم�س ع�صرة االأفقر يف البلدان 
االأحد ع�صر التي �صملتها الدرا�صة يف ثالثة بلدان فقط هي: 
ال�صودان )9 واليات( وموريتانيا )5 واليات( واليمن )والية 
واحدة(، ويقع العديد من هذه الواليات يف ال�صودان واليمن 

يف مناطق النزاع.

النزاعات  تفر�صها  التي  التحديات  �صبق  ملا  اأ�صفنا  واإذا 
واحلروب التي ال تزال ت�صتعر يف املنطقة، والتي لها بال �صك اآثاٌر 
ال�صورة  ت�صبح  الفقراء،  اأحــوال  على  اخلطورة  �صديدة  �صلبيٌة 
اأكرث تعقيدًا. فقد اأوقع ال�صراع امل�صتمر يف اليمن، مثال، ال�صعب 
اليمني يف اأزمة اإن�صانية ودفع ماليني النا�س اإلى حافة املجاعة، 
حيث ح�صد النزاع اأكرث من 10 اآالف �صخ�س بينما جعل نحو 7 
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اأدى ذلك  الغذاء. وقد  يكابدون نق�صًا حادًا يف  ماليني �صخ�س 
اأن البالد  اأن يعلن  التابع لالأمم املتحدة  بربنامج الغذاء العاملي 
االأبعاد  املتعدد  الفقر  اأن حالة  معر�صة خلطر املجاعة. وال �صك 
اأ�صواأ بكثر مما توحي به االأرقام التي تعرب عن  اليوم يف اليمن 
من  العديد  ويواجه  ال�صحي.  البعد  يف  ال�صيما  �صابقة،  �صنوات 
البلدان العربية االأخرى ا�صطرابات �صيا�صية: فقد تاأثرت اأربعة 
اأو  بالنزاعات  وكبرًا  مبا�صرًا  تــاأثــرًا  ع�صر  االأحــد  البلدان  من 
االحتالل، وهي: اليمن والعراق وال�صودان وفل�صطني. واأثر النزاع 
الدائر على التنمية الب�صرية اأ�صد بكثر من االأ�صرار املادية ومن 
تباطوؤ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل. ولعل اأف�صل ما يعك�س 
ذلك اأنه، ورغم اأن عدد �صكان املنطقة يبلغ نحو  5% من �صكان 
الالجئني  جمموع  53%من  من  اأكرث  توؤوي  املنطقة  فاإن  العامل، 
و37% من ال�صكان امل�صردين يف العامل. وقد اأ�صار تقرير التنمية 
 2011 عامي  بني  اأنه  الدويل  البنك  عن  حديثًا  ال�صادر  العاملي 
و2017 ترك ما يقرب من 4 ماليني طفل �صوري املدر�صة ب�صبب 
احلرب االأهلية. ومن املرجح اأال يعو�س الكثر منهم هذه ال�صنوات 

 .)W.B.، 2019( ال�صائعة من املدر�صة

وميكن تو�صيح االأمر على وجه اأمت اإذا �صلطنا ال�صوء على 
و�صع الفقر يف دولة فل�صطني واآثار االحتالل االإ�صرائيلي. فجميع 
والقيود  باالحتالل.  مبا�صرة  يتاأثرون  فل�صطني  دولة  يف  املقيمني 
على احلركة تعوق النمو االقت�صادي واالأن�صطة االإنتاجية، وتفتت 
االأرا�صي الفل�صطينية اجتماعيا و�صيا�صيا وجغرافيا، وتقيد قدرة 
النا�س على اال�صتفادة من املوارد احليوية مثل املياه واالأرا�صي. 
وبالن�صبة لقطاع غزة، ال بد الأي حتليل جاد للفقر اأن يعترب تاأثر 
القيود على حركة االأ�صخا�س وال�صلع والتي دامت لع�صر �صنوات. 
حتول  فهي  الفل�صطينية  احلكومة  حركة  تقيد  الظروف  اأن  كما 
للتنمية  االأجــل  وطويلة  حمددة  ا�صرتاتيجية  �صياغة  وبني  بينها 

وتنفيذها. 

ولي�س من املبالغة القول اإن الفل�صطينيني عر�صٌة للمجهول 
بناء  عمليات  تــرتافــق  مــا  فكثرًا  �ــصــورِه.  مبختلف  واحلــرمــان 
الفل�صطينية.  البنى  هدم  عمليات  مع  االإ�صرائيلية  امل�صتوطنات 
ففي عام 2016، جرى هدم ما جمموعه 1093 منزاًل فل�صطينيًا، 
 .2009 عــام  يف  البيانات  جمع  بــدء  منذ  �صجل  رقــم  اأعلى  وهــو 
الدائم  التهديد  حتت  يعي�صون  ال�صرقية  القد�س  �صكان  اإن  كما 
باإخالئهم من ديارهم اأو اإلغاء اإقامتهم. واإذ يعي�س �صكان قطاع 

الفل�صطينية منذ ما يقرب من  االأرا�صي  غزة بانقطاع عن بقية 
ل�صغوط  تتعر�س  التحتية  القطاع  بنية  ف��اإن  ال��زم��ان،  من  عقد 
انقطاعًا  ي�صهد  القطاع  اأخذ   ،2017 عام  من  واعتبارا  �صديدة. 
�صديد ا للكهرباء يدوم حتى ع�صرين �صاعة يوميًا. وب�صبب تلوث 
املياه اجلوفية ال�صاحلية والإفراط يف ا�صتخراجها، مل يبق �صوى 
%5منها �صالح لال�صتهالك الب�صري. ف�صال عن هذا كله، يتاأثر 
االأطفال خ�صو�صًا باالحتالل والت�صعيد املتكرر للعنف يف ال�صفة 

الغربية وقطاع غزة.

العديد  توجد  ال�صابقة،  والتحديات  للموؤ�صرات  وباالإ�صافة 
�صواء  الفقر  بق�صية  �صديدًا  ارتباطًا  ترتبط  التي  الق�صايا  من 
مبفهومه املادي اأو متعدد االأبعاد. ولعل اأبرز الق�صايا التي ت�صتحق 
االجتماعي  النوع  ق�صايا  املجال  هذا  يف  عليها  ال�صوء  ت�صليط 
احل�صرية.  التنمية  وال�صكان  الغذائي  واالأمن  وال�صحة  والتعليم 
الق�صايا خا�صة فيما  ال�صوء على تلك  وفيما يلي حماولة الإلقاء 

يتعلق بعالقاتها مبو�صوع الوثيقة احلالية. 

االجتماعي)1(  والنوع  الفقر   (.1

الن�صاء هن  اأن  العامل  اأنحاء  االح�صائيات يف جميع  تظهر 
اأن االإناث متثل  اإلى  االأكرث فقرًا من الرجال. وت�صر التقديرات 
70% من 1.2 مليار �صخ�س يعي�صون يف فقر.  وتعد عالقات القوة 
غر املت�صاوية وامل�صاركة يف �صنع القرار بني الن�صاء والرجال من 
وال�صيا�صي  االجتماعي  اال�صتقرار  لعدم  الهيكلية  االأ�صباب  بني 
بني  امل�صاواة  عــدم  من  احلــد  فــاإن  وبالتايل،  الفقر.  يولد  الــذي 
الفقر  حدة  من  التخفيف  يف  قوي  اإ�صهام  له  �صيكون  اجلن�صني 

وحتقيق العدالة االجتماعية واأهداف التنمية امل�صتدامة. 

متثل  التي  بــاملــراأة  املتعلقة  الق�صايا  من  العديد  وهناك 
مواجهتها حتديًا اأ�صا�صيًا اأمام جهود الق�صاء على الفقر متعدد 
حت�صني  الق�صايا  هذه  اأولــى  ولعل  العربية،  البلدان  يف  االأبعاد 
ال�صحة اجلن�صية واالإجنابية للمراأة. ففي عام 2013، اأو�صحت 
درا�صة �صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية اأن زيادة االإنفاق على 
هذه اخلدمات مبقدار 5 دوالرات فقط لل�صخ�س الواحد �صنويًا 
لالأمهات  عاٍل  وفيات  معدل  ذات  بلدًا   74 2035 يف  عام  حتى 

يذكر  مل  ما   UNFPA, 2018 على  اأ�صا�صًا  اجلزء  هذا  يف  االعتماد  مت   - 1
خالف ذلك.
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االقت�صادية  الــفــوائــد  قيمة  ـــادة  زي اإلـــى  ـــوؤدي  ي قــد  واالأطــفــال 
الناجت املحلي  ت�صع مرات، مبا يف ذلك زيادة منو  واالجتماعية 
درا�صات  اأظهرت  كما  االإنتاجية.  حت�صني  خالل  من  االإجمايل 
اإلى معلومات  اأن ا�صتخدام و�صائل منع احلمل والو�صول  اأخرى 
 - دميوغرايف”  “عائد  حتقيق  يي�صر  االأ�صرة  تنظيم  وخدمات 
وهو منو اقت�صادي مت�صارع ناجم عن انخفا�س يف خ�صوبة البلد 
وانخفا�س يف ن�صب االإعالة ب�صبب التغير يف البنية العمرية من 

ال�صكان مما يوؤدي اإلى زيادة االإنتاجية والرثوة. 

وتنت�صر يف الدول العربية العديد من املمار�صات والعادات 
ال�صارة، مثل زواج االأطفال وت�صويه االأع�صاء التنا�صلية االأنثوية، 
وكالها ميثل انتهاكًا حلقوق االإن�صان. فزواج االأطفال يحد من 
فر�س االإناث يف ا�صتكمال التعليم ويرفع من معدالت اخل�صوبة 
ويقلل معدالت امل�صاركة يف القوى العاملة، وم�صتويات الدخول 
فاإن  اآخــر،  ومبعنى  عمرهن.  مــدار  على  عليها  يح�صلن  التي 
مبكرًا  يتزوجن  اللواتي  للفتيات  بالن�صبة  فقر  العي�س يف  خطر 
كبالغني  يتزوجن  اللواتي  اأقرانهن  من  بكثر  اأعلى  كاأطفال 
اأف�صل و�صحة  تعليم  للح�صول على  ولديهن فر�س يف حياتهن 
وخيارات م�صتنرة حول حياتهن االإجنابية وي�صهمن يف حتقيق 
التنا�صلية  االأع�صاء  ت�صويه  فــاإن  كذلك  االقت�صادية.  التنمية 
التي  ال�صحية اخلطرة  العواقب  ي�صبب جمموعة من  االأنثوية 
ارتفاع  اإلى  باالإ�صافة  الوفاة،  اإلى  احلاالت  بع�س  يف  توؤدي  قد 

تكلفة العالج.

التقديرات  اأن  معرفة  ال�صابقة  للتحديات  اأ�صفنا  واإذا 
العاملي  ال�صعيد  على  ي�صكلن  والفتيات  الن�صاء  اأن  اإلــى  ت�صر 
اجلن�صية.  عدميي  اأو  داخليًا  امل�صردين  ال�صكان  ن�صف  حوايل 
فالتفاوتات بني اجلن�صني يف االأماكن اله�صة واملتاأثرة بال�صراع 
 ،)”Fragile and Conflict-affected Situations ”FCS(
امل�صاواة  اأوجه عدم  تر�صخ  التي  والديناميكيات  املعاير  تعك�س 
وعوامل االإق�صاء التي تدمي ال�صراع وعدم اال�صتقرار. ولذلك، 
فاإن مواجهة التحديات امل�صتمرة التي تواجه الن�صاء يف االأماكن 
اله�صة واملتاأثرة بال�صراع لي�صت فقط �صرورة اأمنية واإمنا هي 
العنيف  فال�صراع  امل�صتدامة.  التنمية  لتحقيق  اأولوية  اأي�صًا 
واله�صا�صة يوؤثران على الرجال والن�صاء بطرق خمتلفة نادرًا ما 

يتم االعرتاف بها ومعاجلتها يف �صلب �صيا�صات وبرامج التعمر 
واإعادة االإعمار. فغالبًا ما ي�صاهم الت�صريد الق�صري يف ارتفاع 
اأعداد االأ�صر التي تعيلها الن�صاء اأو االأطفال، حيث يغادر الرجال 
املنزل لالن�صمام اإلى اجلماعات امل�صلحة اأو البحث عن املوارد 
اإن الف�صل االأ�صري  اأو املوت.  اأو يتعر�صون للعنف  االقت�صادية 
النعدام  عر�صية  اأو  مق�صودة  �صمة  باعتباره  �صواء  �صائع،  اأمر 
والفتيات  الن�صاء  تعاين  ما  غالبًا  ذلك،  اإلى  باالإ�صافة  االأمن. 
من االآثار غر املبا�صرة للنزاعات، مبا يف ذلك �صوء التغذية، 
ال�صحية  اخلدمات  اإلى  الو�صول  وعدم  لالأمرا�س،  والتعر�س 
)مبا فيها خدمات ال�صحة االإجنابية(. وتظهر االأرملة واالأ�صر 
والفقر  الفقر  اأعم حاالت  ن�صاء ب�صورة  تراأ�صها  التي  املعي�صية 

املدقع.

الب�صري املال  وراأ�ض  الفقر   3.1

اجليدة  وال�صحة  التعليم  خدمات  من  احلرمان  يعترب 
حمركًا النتقال الفقر بني االأجيال. ومن املرجح بدرجة كبرة 
تكمل  مل  معي�صية  اأ�صر  يف  يعي�صون  الذين  االأطــفــال  يكون  اأن 
التعليم االبتدائي وال يتمتعون برعاية �صحية مقبولة فقراء �صواء 
باملفهوم النقدي ال�صيق اأو باملفهوم الوا�صع متعدد االأبعاد. وال 
�صك اأن املنطقة العربية قد �صهدت اإجنازات ملمو�صة يف جمال 
مبعدالت  يتعلق  فيما  خا�صًة  املا�صية؛  العقود  خــالل  التعليم 
االلتحاق ومتو�صط �صنوات الدرا�صة ومعدالت القراءة والكتابة 
... وغرها  واالإناث  الذكور  الفجوات بني  وتقليل  البالغني  بني 
اإغفالها.  ففي عام  التي ال ميكن  النجاحات واالإجنــازات  من 
 ،%100 اإلى  االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  معّدل  و�صل   2015
مرتفًعا من 89.8% يف عام 1999. كما ارتفع معدل االلتحاق 
و2015.   1999 عامي  72.2%بني  بن�صبة  الــعــايل  بالتعليم 
البالغني  لدى  والكتابة  بالقراءة  االإملــام  معدل  ارتفع  كذلك، 
بن�صبة 28.9% بني عام 1999 و2015. اإال اأنه يف الوقت ذاته، 
الزالت املنطقة العربية تواجه العديد من التحديات التي يجب 
اأي ا�صرتاتيجية �صاملة للق�صاء على الفقر متعدد االأبعاد  على 
تلك  اأهم  الدويل  للبنك  هامة  درا�صة  اأبرزت  وقد  مواجهتها.  

  :)W.B., 2008( التحديات فيما يلي
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  توجد فجوة مهمة بني ما تنتجه االأنظمة التعليمية حاليًا 
وما حتتاجه املنطقة لتحقيق اأهدافها التنموية. لقد اأنتجت 
املناف�صني،  من  العديد  من  اأقــل  تعليمية  نتائج  املنطقة 
حيث مت قيا�صها من خالل �صنوات من التح�صيل العلمي 
االآن  التعليمية حتى  االإجنــازات  اإن  البالغني.  ال�صكان  يف 
والدرجات  املرتفعة،  الت�صرب  ملعدالت  جزئيًا  معر�صة 
املنخف�صة ن�صبيًا يف االختبارات الدولية. وال تزال معدالت 
التعليم  اأنظمة  وتنتج  منخف�صة  والكتابة  القراءة  معرفة 
االأ�صا�صية  العلوم  اأكرث من  االإن�صانية  العلوم  خريجني يف 

والتطبيقية.

  متيل اإ�صالحات التعليم ال�صابقة وامل�صتمرة اإلى الرتكيز 
تعطي  بينما  التعليمية،  العملية  هند�صة  على  كبر  ب�صكل 
اهتمامًا اأقل بكثر لتحفيز اجلهات الفاعلة املعنية وتعزيز 
التناف�صية  القدرة  النق�س  هذا  ويهدد  العامة.  امل�صاءلة 
امل�صتقبلية للمنطقة، التي تتطلب جمموعة خمتلفة ومتغرة 
با�صتمرار من النتائج التعليمية ملجموعة اأو�صع من االأفراد، 
خا�صًة يف ظل تزايد التحديات التي تفر�صها العوملة وحترير 

التجارة، ناهيك عن الثورة ال�صناعية الرابعة. 

املرتاكم يف  الب�صري  املــال  راأ�ــس  مــازال جزء كبر من    
بني  البطالة  معدالت  ارتفاع  �صكل  يف  �صائعًا،  اإما  املنطقة 
احلال  هــو  كما  كــفء  ب�صكل  م�صتغل  غــر  اأو  اخلريجني، 
بالن�صبة للعاملني يف الوظائف احلكومية. ومل تعد املنطقة 
التعليم  نتائج  بني  االنف�صال  هذا  مثل  حتمل  على  قــادرة 

ومتطلبات �صوق العمل.

م�صتوى  اإن  القول  ميكن  للتعليم،  بالن�صبة  احلال  هو  وكما 
اخلدمات والرعاية ال�صحية يف املنطقة العربية قد �صهدا حت�صنًا 
التح�صن  هذا  انعك�س  وقد  املا�صية.  العقود  مدى  على  ملمو�صًا 
العربية  البلدان  ال�صحية يف  املوؤ�صرات  وا�صح يف كافة  يف تطور 
تقريبًا. فعلى �صبيل املثال، ارتفع متو�صط العمر املتوقع عند امليالد 
يف املنطقة العربية من 58.5 عام يف �صنة 1980 اإلى 71 عام يف 
�صنة 2015، وانخف�صت وفّيات االأطفال من 131.9 وفاة لكل األف 

مولود حي يف عام 1980 اإلى 36.8 وفاة يف عام 2015. 

كبرة  م�صاحة  وجــود  اإلــى  ت�صر  مازالت  الدالئل  ان  اإال 
االنفاق  تــدين  مــن  تعاين  املنطقة  دول  اأن  حيث  للتح�صني؛ 
احلكومي على الرعاية ال�صحية. حيث تنفق حكومات املنطقة 
الرعاية  على  ميزانياتها  مــن   %10 مــن  اأقـــل  املتو�صط  يف 
ال�صحية، وهو ما اأدى اإلى ارتفاع االإنفاق اخلا�س على ال�صحة، 
لي�صل ما يتحمله االأفراد واالأ�صر يف املنطقة اإلى حوايل %40 
اإلى  العائالت  ا�صطر  ما  وهو  ال�صحية،  الرعاية  تكاليف  من 
ب�صبب  الفقر  مواجهة  اأو  ال�صحية  الرعاية  طلب  عن  التخلي 
ال�صحية  النفقات  ارتفاع  عن  الناجمة  املالية  االأعباء  تكبد 

)البنك الدويل، 2013(.

الدول  يف  ال�صحة  على  العام  االنفاق  اأولوية  لتاأخر  ونظرًا 
العربية، فاإنه من الطبيعي اأن تعاين غالبية تلك الدول من عدم 
العدالة يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية. فعلى �صبيل املثال، 
ل�صعف  ت�صل  بن�صبة  العربية  باملنطقة  احل�صر  من  �صيدة  تتمتع 
ما تتمتع به �صيدة ريفية، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع قابالت 
اأثناء عملية الوالدة، كذلك احلال عند طلب احل�صول  ماهرات 
على و�صائل ملنع احلمل. وباالإ�صافة اإلى ذلك فاإن عبء االأمرا�س 
غر املعدية اأخذ يف االرتفاع مهددًا �صحة ورخاء االأجيال القادمة. 
االإمارات  م�صر،  )الكويت،  املنطقة  هذه  يف  دول  اأربــع  وهناك 
االأمرا�س  من  فيها  ال�صمنة  تعترب  والبحرين(  املتحدة،  العربية 
اأعلى  من  تعترب  بن�صبة  والن�صاء  الرجال  ت�صيب  والتي  املتوطنة 
املعدالت على ال�صعيد العاملي، كذلك ا�صتخدام التبغ بني الرجال 
وارتفاع املعدل بني الن�صاء �صغرات ال�صن. كما اأن حوادث الطرق 
يقابلها  املنطقة،  يف  ال�صباب  بني  الوفاة  اأ�صباب  اأبــرز  من  تعد 
مر�س االكتئاب ك�صبب رئي�صي لالإ�صابة باالأمرا�س بني الن�صاء يف 
املنطقة. وتعاين الدول االأفقر يف املنطقة من م�صتويات عالية من 
�صوء التغذية )ما يقرب من 60% من االأطفال يف اليمن يعانون 
)البنك  واالأطفال  االأمهات  وفيات  معدل  وارتفاع  التقزم(  من 

الدويل، 2013(.

وكما اأكدنا �صابقًا، تختلف دول املنطقة ب�صكل كبر من حيث 
م�صتوى. يف  اأدنى  اإلى  العامل  املعدالت يف  اأعلى  بني  من  الدخل، 
حني يتمتع البع�س بالتكنولوجيا املتطورة، بينما يفتقر اآخرون اإلى 
احل�صول على املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء. وال تزال بع�س 
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البلدان تكافح من اأجل ال�صيطرة على االأمرا�س املعدية يف حني 
ال�صارية املزمنة.  اأكرب من االأمرا�س غر  اآخرون تهديدًا  يواجه 
وقد قو�س الفقر وال�صراع واأمناط احلياة غري ال�صحية وتدهور 
والوفاة  واالإعــاقــة  االأمــرا�ــس  من  للحد  املبذولة  اجلهود  البيئة 
والوقاية منها. وتعترب االأزمات �صمة مميزة للمنطقة، حيث توؤثر 
ب�صكل مبا�صر اأو غر مبا�صر على ما يقرب من ثلثي بلدانها. وقد 
اأدت هذه االأزمات، التي تفاقمت بفعل نزيف العقول، اإلى عواقب 

وخيمة غر م�صبوقة على احلياة االجتماعية واالقت�صادية. 

جديدًا  دولــيــًا  مقيا�صًا  مــوؤخــرًا  الــدويل  البنك  اأطلق  وقــد 
الطفل  يتوقعه  اأن  ميكن  الذي  الب�صري  املال  راأ�س  مقدار  يقي�س 
الذي ولد يف عام 2018 -مثاًل- عندما ي�صل اإلى عمر 18 �صنة، 
ال�صائدة  ال�صحة  و�صعف  التعليم  �صوء  خماطر  �صوء  يف  وذلك 
يف البلد الذي ولد فيه. ومت ت�صميم املوؤ�صر بحيث يربز كيف اأن 
اإنتاجية  ت�صكل  احلالية  وال�صحة  التعليم  نتائج  يف  التح�صينات 
الذين  االأطــفــال  اأن  تفرت�س  فهي  العمال:  مــن  الــقــادم  اجليل 
يولدون يف عام معني يجربون الفر�س التعليمية احلالية واملخاطر 
ال�صحية على مدى ال�صنوات الثمانية ع�صر القادمة. وبالتايل فاإن 
مثل  املدخالت  ولي�س   - النتائج  على  يرّكز  اجلديد  الدليل  هذا 

االإنفاق اأو التنظيم، وهي االأهم عندما يتعلق االأمر بالفقر متعدد 
بالن�صبة  اأهمية  اأكرث  يجعله  ما  وهو  امل�صتدامة،  والتنمية  االأبعاد 
التدخالت  وتنفيذ  بت�صميم  يقومون  الذين  ال�صيا�صات  ل�صانعي 
لتح�صني هذه النتائج على املدى املتو�صط. ويتكون دليل راأ�س املال 
الب�صري من ثالثة اأبعاد واأربعــة موؤ�صرات: )1( مقيا�س مـــا اإذا 
كان االأطفــال على قيد احلياة من الوالدة اإلـــى �صن املدر�صة )5 
بجودة  معداًل  املتوقعة  الدرا�صة  �صنوات  مقيا�س   )2( �صنوات(؛ 
التقــزم،  معدالت   - لل�صحة  وا�صعان  مقيا�صان   )3( التعليم؛ 

.)W.B., 2019( ومعدالت بقاء البالغني على قيد احلياة

وكما يت�صح من اجلدول التايل رقم )1-3(، فهناك تباين 
العربية؛  البلدان  يف  الب�صري  املــال  ــس  راأ� م�صتويات  يف  وا�صح 
دول  الـــدول:  من  جمموعات  ثالثة  متييز  ب�صهولة  ميكن  حيث 
االأولى  املرتبة  احتلت  التي  البحرين  مقدمتها  يف  وتاأتي  اخلليج 
عربيًا والـ47 عامليًا )من 157 دولة �صملهم تقرير عام 2018(؛ 
جمموعة دول االأردن وفل�صطني واجلزائر وتون�س واملغرب وم�صر 
واأخــرًا  الــتــوايل؛  على   104 اإلــى   79 من  املراتب  احتلت  والتي 
وموريتانيا  واليمن  وال�صودان  والعراق  القمر  دول جزر  جمموعة 
 123 دوليًا )من  متاأخرة  مراتب  احتلت  والتي  ال�صودان  وجنوب 

اإلى 156( وفقًا لهذا املوؤ�صر.
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اجلدول رقم )1-3(: دليل راأ�ض املال الب�صري يف البلدان العربية، 2018

الرتتيب  )من 157 دولة(قيمة املوؤ�صرالبلد

بلدان ذات تنمية ب�صرية مرتفعة جدًا

0.6747البحرين

0.6649االإمارات

0.6254ُعمان

0.6160قطر

0.5873ال�صعودية

0.5877الكويت

بلدان ذات تنمية ب�صرية مرتفعة

0.5679االأردن

0.5293اجلزائر

0.5196تون�ض

--لبنان

--ليبيا

بلدان ذات تنمية ب�صرية متو�صطة

0.5582فل�صطني

0.5098املغرب

0.49104م�صر

0.40129العراق

بلدان ذات تنمية ب�صرية منخف�صة

0.41123جزر القمر

0.38139ال�صودان

0.37145اليمن

0.35150موريتانيا

0.30156جنوب ال�صودان

--�صوريا

--جيبوتي

)W.B., 2019( :امل�شدر
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4.1 الفقر والتنمية الريفية والهجرة الداخلية)1(

من   %70 يعي�س  حيث  االأ�صا�س،  يف  ريفية  ظاهرة  الفقر 
اإلى  ويعتمدون  الريفية  املناطق  يف  حاليًا  العربية  املنطقة  فقراء 
حد كبر على الزراعة ك�صبيٍل لعي�صهم. كما يعتمدون ب�صكل اأكرب 
جممل  من   %80 ت�صكل  التي  ال�صغرة  االأ�صرية  الزراعات  على 
 – العمل  فر�س  اإيجاد  يــزال  وال  املنطقة.  يف  الــزراعــي  االإنــتــاج 
حيث  املنطقة،  يف  �صعبًا  اأمــرًا   – لل�صباب  عمل  فر�س  وال�صيما 
يتوقع اأن تتجاوز البطالة بني ال�صباب حاليًا 30%. وتعترب البطالة 
االجتماعية  حقوقهم  على  الريفيني  الفقراء  ح�صول  وحمدودية 
االأ�صا�صية من بني الدوافع الرئي�صية للنزوح الق�صري – خا�صة عند 
ال�صباب – من الريف اإلى املدينة – وبن�صبة اأقل – اإلى مناطق 
معي�صّية  واأجور، وظروف  الإيجاد فر�س عمل  �صعيًا  اأخرى،  ريفية 
اأف�صل. وينجم انعدام فر�س العمل الالئق يف املناطق الريفية عن 
جمموعة متنوعة من العوامل املرتابطة يف الكثر من االأحيان، مبا 
فيها تق�صيم االأرا�صي، والتدهور البيئي، وانعدام االأمن الغذائي، 

وانخفا�س االإنتاجية، وغياب احلماية االجتماعية. 
وتوؤثر هذه التغيرات يف هيكلية املجتمعات الريفية مبا�صرًة 
على االأمن الغذائي يف املنطقة نظرًا لالعتماد الكبر على هذه 
املجتمعات )الريفية(، وال�صيما املزارعني االأ�صريني ال�صغار، من 
اأجل اإنتاج الغذاء. وبدون هوؤالء املزارعني والرعاة، �صيوؤثر الفقر 
واجلوع مبا�صرة، وب�صورة �صلبية، على تنمية املنطقة وا�صتقرارها 
على املدى الطويل. وهذا اأمر مثر للقلق خا�صًة يف بع�س بلدان 
اإلى  االفتقار  ب�صبب  اله�صا�صة  من  اأ�ــصــاًل  تعاين  التي  املنطقة 

احلوكمة واال�صتثمارات، ف�صاًل عن �صعف ال�صكان ال�صديد.
نظرًا  هـــذه،  اله�صا�صة  م�صتوى  ـــزداد  ي اأن  املــتــوقــع  ــن  وم
والتي  الطبيعية،  املــوارد  اإدارة  تواجه  التي  العديدة  للتحديات 
وتدهور  الت�صحر  اإلى  باالإ�صافة  املنطقة،  يف  املياه  ندرة  ت�صمل 
الرتبة التي ت�صكل تهديدًا كبرًا لالإنتاجية امل�صتدامة يف املنطقة، 
ب�صبب تزايد تق�صيم االأرا�صي وحمدودية حقوق حيازة االأرا�صي 
الأ�صحاب املزارع ال�صغرة. ويف الواقع تقّدر التكلفة االقت�صادية 
لتدهور االأرا�صي يف املنطقة بــــ 9 مليار دوالر اأمركي، وهو ناجم 

عن التملح واالجنراف والتلوث و�صوء اإدارة االأرا�صي. 

والزراعة  االأغذية  اأ�صا�صية على م�صاهمة منظمة  يعتمد هذا اجلزء ب�صفة   - 1
لالأمم املتحدة )الفاو(. 

وتظهر هذه التحديات ب�صكل خا�س يف البلدان التي تواجه 
يف  وكذلك  واليمن،  و�صوريا  وليبيا  العراق  مثل  داخلية،  اأزمــات 
العوامل  هذه  تفاقم  ي�صتمر  اأن  املتوقع  ومن  املــجــاورة.  البلدان 
على  بقوة  توؤثر  اأن  املتوقع  من  التي  املناخية،  التغرات  ب�صبب 
منطقة ال�صرق االأدنى و�صمال اإفريقيا، مع ارتفاع درجات احلرارة 

واالنخفا�س العام يف م�صادر املياه وتوفرها. 

الفقر واالأمن الغذائي))(   5.1

ـــهـــدف الـــثـــاين من  يــ�ــصــكــل حتــقــيــق االأمـــــن الــغــذائــي وال
غر  ومــن  العربية،  لــلــدول  حتــديــًا  امل�صتدامة  التنمية  اأهـــداف 
الظروف  ا�صتمرت  اإذا  املت�صررة  البلدان  يف  يتحقق  اأن  املرجح 
ال�صراع،  االأ�صباب  وت�صمل  اال�صتقرار.  وعدم  لل�صراع  احلالية 
واالجتماعية  الدميوغرافية  واالجتاهات  املدنية،  واال�صطرابات 
واالعتماد  املوارد  ندرة  و�صط  احلوكمة،  وحتديات  االقت�صادية، 
التعر�س  وكذلك  )احلبوب(،  الغذائية  ــواردات  ال على  املتزايد 

لل�صدمات االقت�صادية والكوارث الطبيعية وتغر املناخ. 
وال تزال ال�صراعات يف �صوريا واليمن والعراق وليبيا ذات 
العنف  ــار  اأث �صوريا،  ففي  عميق.  غذائي  واأمني  اإن�صاين  تاأثر 
انخفا�صًا بن�صبة 67% يف الناجت املحلي االإجمايل للبالد وقو�س 
ال�صوريني  مــن   %80 ــى  اإل  %70 مــن   - ب�صدة  الغذائي  االأمـــن 
اإلى   %50 يحتاج  بينما  اإن�صانية،  م�صاعدات  اإلى  االآن  يحتاجون 
اإلى انخفا�س  م�صاعدات غذائية. ويف العراق، حيث اأدى العنف 
من ال�صكان   %30 58%، يحتاج  الناجت املحلي االإجمايل بن�صبة 
امل�صاعدة   %9 ن�صبة  تتطلب  بينما  االإن�صانية  امل�صاعدة  ــى  اإل
الغذائية. كما يعاين اليمن من ال�صراعات، مما يوؤدي اإلى و�صع 
اإن�صانية  م�صاعدات  اإلــى  ال�صكان  من   %80 اإلــى   %70 يحتاج 
و50% بحاجة اإلى امل�صاعدة الغذائية.  وباالإ�صافة اإلى ذلك، ال 
يزال انعدام االأمن الغذائي �صائدًا بني الفئات ال�صعيفة يف حاالت 

االأزمات املمتدة يف بلدان مثل فل�صطني وال�صودان. 

زيادة  يف  ي�صاهم  الغذائية  املواد  اأ�صعار  ارتفاع  فاإن  كذلك 
م�صتوى ال�صعف يف االأمن الغذائي والتغذية يف دول جامعة الدول 
للغذاء،  العربية م�صتوردة �صافية  الدول  فتقريبا جميع  العربية. 
الغذاء  اأ�صعار  الرتفاع  ب�صدة  معر�صون  �صكانها  اأن  يعني  مما 

يذكر  مل  ما   ،WFP, 2018 على  اأ�صا�صية  ب�صفة  اجلزء  هذا  يعتمد    -  2
خالف ذلك.
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االأمن  �صعف  على  املرتتبة  النتائج  اأهــم  اإبــراز  وميكن  العاملية. 
الغذائي يف املنطقة العربية على النحو التايل:

�صحية  م�صكلة  ميثل  التغذية  �صوء  يزال  ال  التغذية:  �صوء  اأ(  
رئي�صية مع عواقب خطرة للغاية وال ميكن جتاهلها. وهي 
التغذية  �صوء  فعواقب  االأطفال.  وفيات  يف  م�صاهم  اأكرب 
وتنتقل  احلياة  مدى  ت�صتمر  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 
واملعريف،  العقلي  النمو  �صعف  ت�صبب  وهي  االأجيال.  بني 
وبالتايل لها عواقب �صارة على �صحة البالغني. ويزيد �صوء 
وفيات  معدل  من  االإجنــاب  �صن  يف  الن�صاء  لدى  التغذية 
االأمهات وخماطر انخفا�س الوزن عند الوالدة الأطفالهن. 

ب(  نق�س املغذيات الدقيقة: فقر الدم الناجم عن نق�س احلديد 
هو م�صكلة �صحية عامة خطرة يف العديد من البلدان.

ال�صمنة واالأمرا�س غر ال�صارية: ترتبط وبائية االأمرا�س  ج(  
الدموية  واالأوعــيــة  القلب  اأمــرا�ــس  مثل  ال�صارية،  غر 
االأمرا�س  لهذه  اخلطر  وعوامل  وال�صرطان  وال�صكري 
الغذائية  والأمن���اط  ال��غ��ذاء  با�صتهالك  وثيقًا  ارتباطًا 
والتغذية واأمناط احلياة.  وتظهر التقارير اأرقامًا مثرية 
ال�صارية.  غر  واالأمرا�س  ال�صمنة  انت�صار  ب�صبب  للخطر 
الأمرا�س  قوية  خطر  عوامل  هي  وال�صمنة  الوزن  فزيادة 
القلب واالأوعية الدموية ومر�س ال�صكري )النوع 2( وهي 

م�صاهم رئي�صي يف الوفيات املبكرة. 

واحل�صرية)1( الدميوغرافية  والتحديات  الفقر   6.1

من التحديات الهامة التي تواجه العديد من البلدان العربية 
يف �صعيها للق�صاء على الفقر، تلك التحديات املرتبطة بالق�صية 
ال�صكانية، مبا يف ذلك معدالت النمو ال�صكاين والهجرة والتح�صر 
والكثافة ال�صكانية والهياكل العمرية )خا�صًة ن�صبة ال�صباب وكبار 
غر  املكانية  والتنمية  احل�صرية  ال�صكانية  والرتكيبة  ال�صن( 
اآثاره  له  املكاين  وتوزيعهم  وهيكلهم  ال�صكان  فحجم  املتكافئة. 
على النمو االقت�صادي والتنمية امل�صتدامة واالزدهار، من خالل 
املوارد  على  وال�صغط  الدخل  وتوزيع  العمل  اأ�صواق  على  التاأثر 

1 -  يعتمد هذا اجلزء ب�صفة اأ�صا�صية على LAS & UN-Habitat، ما مل 
يذكر خالف ذلك. 

االجتماعية  واحلماية  الفقر  مكافحة  وبرامج  التحتية  والبنى 
اأي�صا  ال�صكانية  الديناميكيات  توؤثر  كما  التقاعدية،  واملعا�صات 
االقت�صادية  التنمية  لتعزيز  واملجتمع  االأ�ــصــرة  خــيــارات  على 

 .)UNFPA, 2018( واالجتماعية

وت�صر البيانات اإلى ارتفاع عدد ال�صكان يف الدول العربية 
ن�صمة يف  مليون   317 اإلى   1980 عام  ن�صمة يف  مليون   150 من 
 2014 عام  تقريبًا  ن�صمة  مليون   378 اإلــى  لي�صل   ،2007 عام 
ويقرتب حاليًا من 400 مليون ن�صمة. وميكن اإبراز اأهم التحديات 
بالرتكيبة  متعلقة  حتديات  من  بها  يرتبط  ومــا  الدميوغرافية 
ال�صكانية احل�صرية يف الدول العربية يف النقاط التالية: ارتفاع 
معدالت النمو ال�صكاين؛ عدم التوازن يف توزيع الكثافة ال�صكانية؛ 
عن  الناجم  الت�صريد  احل�صر؛  اإلــى  الريف  من  الهجرة  زيــادة 
من  والكوارث  الطبيعية  والكوارث  االأمنية،  وامل�صائل  االحتالل، 
�صنع االإن�صان؛ عدم امل�صاواة االجتماعية وتهمي�س جمموعات مثل 
للن�صاء  االإعاقة؛ م�صاهمة حمدودة  ال�صن واالأ�صخا�س ذوي  كبار 
وال�صباب يف عملية التنمية؛ اختالل التوازن بني الريف واحل�صر 

يف عملية التنمية؛ وزيادة معدالت الفقر يف املناطق احل�صرية.

التحتية  والبنية  االإ�صكان  خدمات  على  احل�صول  ويعترب 
االأبعاد.  والفقر متعدد  املعي�صة  الرئي�صية مل�صتوى  اأحد املحددات 
ويف هذا ال�صدد، ين�س امليثاق العربي حلقوق االإن�صان يف مادته 
معي�صي الئق  م�صتوى  �صخ�س احلق يف  “لكل  والثالثني،  الثامنة 
له والأ�صرته، مما ي�صمن لهم الرفاهية واحلياة الكرمية، مبا يف 
ذلك الغذاء وامللب�س وامل�صكن واخلدمات واحلق يف بيئة �صحية. 
تتخذ الدول االأطراف التدابر الالزمة مبا يتنا�صب مع مواردها 
ل�صمان هذه احلقوق”. وبناء عليه، حققت بع�س الدول العربية 
تقدمًا كبرًا يف زيادة املعرو�س من امل�صاكن املي�صورة، والق�صاء 
على املناطق غر الر�صمية والفقرة، وتطوير البنية التحتية، اإال 
اأنه مازال هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه املواطن 
العربي يف هذا املجال، ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: عدم قدرة 
زيادة  لالإ�صكان؛  املتزايدة  االحتياجات  تلبية  على  العام  القطاع 
تكاليف االأرا�صي املزودة باخلدمات اجلاهزة لل�صكن؛ عدم وجود 
اآليات منا�صبة للتمويل؛ وعدم االت�صاق بني الو�صول اإلى اخلدمات 
الطلب  الفجوة بني  الدولية؛ زيادة  التخطيط  االأ�صا�صية ومعاير 
والعر�س للم�صاكن لذوي الدخل املحدود و�صعف توزيع الوحدات؛ 
عدم وجود نظام اإدارة ملخزون امل�صاكن ل�صمان �صيانة وا�صتغالل 
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جميع الوحدات ال�صاغرة؛ عدم التكامل بني ال�صكن وفر�س العمل؛ 
الدخل  واملنخف�صة  املتو�صطة  للمجموعات  ال�صكن  توفر  عدم 
العام  من قبل القطاع اخلا�س؛ و�صعف امل�صاركة بني القطاعني 
واخلا�س يف توفر البنية التحتية؛ وانت�صار منط ملكية الوحدات 
معقولة؛  باأ�صعار  االآمــن  التاأجر  خمــزون  وحمدودية  ال�صكنية، 
وارتفاع اأ�صعار مواد البناء و�صوء ا�صتخدام تقنيات البناء احلديثة 
وامل�صتدامة؛ �صعوبة ح�صول عدد من ال�صكان على املياه ال�صاحلة 
لل�صرب وخدمات ال�صرف ال�صحي املالئمة؛ وقلة كفاءة وكفاية 

�صبكات النقل العام والطرق.

التحديات  من  العديد  العربية  الــدول  غالبية  تواجه  كما 
املرتبطة باالأرا�صي والتخطيط احل�صري، ميكن تلخي�س اأهمها 
فيما يلي: تو�صيع املدن الكربى؛ وتناق�س االأرا�صي الزراعية نتيجة 
للنمو احل�صري؛ والت�صويه احل�صري؛ وانت�صار املناطق الع�صوائية؛ 
وعدم �صيانة املواقع االأثرية والرتاثية؛ وارتفاع اأ�صعار االأرا�صي؛ 
وتدهور االأحياء القدمية؛ وعدم وجود خطط وطنية واإقليمية يف 

بع�س البلدان.

اأي�صًا عددًا من التحديات املرتبطة  وتواجه الدول العربية 
باالإدارة احل�صرية والت�صريعات. فالنق�س يف الهياكل املوؤ�ص�صية 
والت�صريعية يف العديد من البلدان العربية هو اأحد االأ�صباب وراء 
زيادة تاأثرات التح�صر غر املخطط، ف�صاًل عن التن�صيق املحدود 
بني خمتلف الوزارات واملوؤ�ص�صات املعنية بالتنمية احل�صرية، على 
امل�صتويني املركزي واملحلي. وما زالت اجلهود الرامية اإلى تعزيز 
قدرة ال�صلطات املحلية لتعزيز الالمركزية مقيدة. كما اأن عجز 
البيانات الدقيقة واملقارنة عن اجتاهات التنمية احل�صرية على 

امل�صتوى االإقليمي يحد من روؤية التنمية االإقليمية.

العربية  املنطقة  تواجه  ال�صابقة،  للتحديات  وباالإ�صافة 
حتديات اأخرى تتعلق باال�صتدامة البيئية واحل�صرية وتغر املناخ، 
ميكن تلخي�س اأهمها على النحو التايل:  الت�صحر وندرة املياه؛ 
واملتجددة؛  اجلديدة  الطاقة  م�صادر  على  املحدود  واالعتماد 
واالهتمام املحدود بتاأثر تغر املناخ على املدن؛ و�صعف م�صاركة 
القطاع اخلا�س 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�صتنزاف مقلق 
للموارد الطبيعية؛ و�صعف اال�صتجابة للمعاير البيئية الدولية اأو 

توطني التكنولوجيات ال�صديقة للبيئة.

الدول  يف  االجتماعية  احلماية  و�صيا�صات  الفقر   7.1
العربية

الدول  يف  االجتماعية  ال�صيا�صات  اأداء  مل�صتوى  املتتبع  اإن 
العربية، وملوؤ�ص�صات العمل االجتماعي، يدرك اأن م�صرة اأداءها 
من  بالعديد  تاأثر  قد  الزمنية  املراحل  خمتلف  عرب  عملها  اأو 
التوجهات واملمار�صات، وذلك وفقًا للواقع ال�صيا�صي واالجتماعي 
هذه  تــوزعــت  وقــد  حــدة.  على  ــة  دول لكل  التنموية  واملتطلبات 
املمار�صات بني ا�صتخدام منهج عمل وقائي )يت�صف بال�صعف( 
حم�صلته  يف  يهدف  ال�صائد(  العمل  منهج  )وهو  عالجي  واآخر 
�صعبة،  �صلبية  طبيعة  ذات  معي�صية  اأو�صاع  من  التخفيف  اإلــى 
مهم�صة  اجتماعية  و�صرائح  لفئات  االإن�صانية  الظروف  وحت�صني 
نهج  على  املنطقة  دول  معظم  وتعتمد  منهم.  الفقراء  ال�صيما 
من اأ�صل نهجني ل�صبكات االأمان االجتماعي، هما: 1( االعتماد 
اأنظمة الدعم العام )البطاقات التموينية(،  ب�صكل رئي�صي على 
وهي نظم يف جمملها غر كفوؤة، ويف �صالح غر الفقراء، مما 
يوؤثر على فعالية التدخالت؛ و2( جمموعة من الربامج املجزاأة 
قلة  ب�صبب  امل�صاواة  وعــدم  الفقر  مكافحة  على  االأثــر  حمــدودة 

التغطية، والت�صرب، وحمدودية املنافع. 

وب�صفة عامة، عند النظر اإلى طبيعة ال�صيا�صات االجتماعية 
املا�صية،  الفرتات  خالل  العربية  املنطقة  يف  انتهاجها  مت  التي 
ميكن التمييز بني خم�صة جمموعات متجان�صة من الدول العربية 
تت�صابه اإلى حد بعيد يف خ�صائ�صها ويف �صيا�صاتها، وذلك على 

النحو التايل:

اخلليجية(  )الـــدول  عري�صة  طبيعية  مــوارد  ذات  دول    
باالأزمة  كثرًا  تتاأثر  ومل  واأكــرث،  االألفية  اأهــداف  حققت 
االقت�صادية التي اندلعت يف عام 2008، وفيها البطالة 
ولكن  منعدم،  �صبه  املادي  والفقر  منخف�صة،  الظاهرة 
احلكومي  التوظيف  يف  املتمثلة  االجتماعية  ال�صيا�صة 
والدعم الوا�صع )دولة ريعية( اأ�صبحت ت�صكل عبئًا ثقياًل 
ظل  يف  وم�صتدامة  عاجلة  حلواًل  يتطلب  املــوازنــة  على 
تراجع وتذبذب االيرادات النفطية، وهذا يتطلب �صياغة 
يف  النظر  واإعــادة  واملايل  االقت�صادي  لالإ�صالح  برامج 

الروؤى التنموية.
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  دول متنوعة االقت�صادات حققت عمومًا اأهداف االألفية وتاأثرت 
ثم   2008 عــام  يف  اندلعت  التي  االقت�صادية  بــاالأزمــة  كثرًا 
باالأحداث ال�صيا�صية املختلفة منذ عام 2011 )تون�س، م�صر، 
العديد  تراجع  اإلــى  اأدى  مما  وغــرهــا(،  اجلــزائــر،  املغرب، 
وهي  )كامنة(،  تنموية عميقة  ا�صكاالت  وبروز  املوؤ�صرات  من 
بحاجة اإلى ُمراجعة منوذج التنمية ونوعية النمو وحتويله اإلى 
مبا  التنموية  ال�صيا�صات  اإطار  ومراجعة  �صامل،  ت�صغيلي  منو 
فيها ال�صيا�صات االجتماعية باالإ�صافة اإلى حوكمة املوؤ�ص�صات.

  دول ُمتنوعة االقت�صادات حققت عمومًا اأهداف االألفية وتاأثرت 
ثم   2008 عام  يف  اندلعت  التي  االقت�صادية  باالأزمة  كثرًا 
تاأثرت بال�صراع الدائر يف دول اجلوار )لبنان، االأردن(، مما 
اأدى اإلى تراجع العديد من املوؤ�صرات وبروز ا�صكاالت عميقة 
خا�صة بفعل توافد النازحني، وهي بحاجة اإلى متويل اجلهود 
التعليمية  اخلدمات  وتوفر  والغذاء  لالإ�صكان  اال�صتثنائية 
وال�صحية وغرها من اخلدمات االجتماعية. باالإ�صافة اإلى 
وحتويله  النمو  ونوعية  التنمية  منوذج  ُمراجعة  اإلى  احلاجة 

اإلى منو ت�صغيلي �صامل على غرار دول املجموعة الثانية.

  دول متنوعة االقت�صادات حققت عمومًا اأهداف االألفية وتاأثرت 
ثم   2008 عام  يف  اندلعت  التي  االقت�صادية  باالأزمة  كثرًا 
اإلى  حتولت  والتي   2011 منذ  املختلفة  ال�صيا�صية  باالأحداث 
اإلى  بحاجة  وهي  الــعــراق(.  ليبيا،  اليمن،  )�صوريا،  �صراع 
واملجتمعي  ال�صيا�صي  للتوافق  اآليات  واإر�صاء  االإعمار  اإعــادة 

ك�صرط مبدئي.

  دول فقرة مل ت�صتكمل اأهداف االألفية وتاأثرت بعدم اال�صتقرار 
جيبوتي،  ال�صومال،  ال�صودان،  )موريتانيا،  طويلة  لفرتة 
جزر القمر(، وهي بحاجة اإلى خطط تنموية وا�صعة النطاق 
ال�صيما من خالل التمويل اخلارجي، وحت�صني م�صتوى كفاءة 

وفعالية ال�صيا�صات االجتماعية.

اإلى  االأبعاد  متعدد  الفقر  حول  العربي  التقرير  انتهى  وقد 
نتيجة مفادها اأن اإ�صهام تدابر احلماية االجتماعية احلالية يف 
واأن تلك  العربية يف املجمل متوا�صع.  الفقر يف املنطقة  تقلي�س 
العام  القطاعني  يف  العاملني  على  اأغلبها  يف  اقت�صرت  التدابر 
فمعظمهم  النظامي،  غر  القطاع  يف  العاملون  اأما  والنظامي. 
القوى  اأو خارج  العمل،  اأو عاطل عن  اإما يعمل حل�صابه اخلا�س 

احلماية  برامج  من  اال�صتفادة  يف  حمــدودة  وفر�صهم  العاملة، 
عمل  عن  الباحثني  اإيثار  �صبب  جزئيًا  يف�صر  وهذا  االجتماعية. 
على  العام  القطاع  قدرة  لكن  العام.  القطاع  بوظائف  االلتحاق 
ا�صتيعاب ن�صبة مهمة من الداخلني اإلى �صوق العمل تقل�صت اإلى 
حد كبر نتيجة للتغرات الدميغرافية والواقع االقت�صادي واملايل 
االجتماعية  احلماية  توفر  اإلــى  احلاجة  يجعل  مما  اجلــديــد، 
للعاملني يف القطاع غر النظامي وحل�صابهم اخلا�س والعاطلني 

عن العمل اأكرث اإحلاحًا يف خمتلف بلدان املنطقة.

على  القائمة  االجتماعية  احلماية  تــدابــر  على  وعـــالوة 
العربية،  املنطقة  يف  م�صبقًا(  )املدفوعة  املنت�صبني  م�صاركات 
على  عــادة  تن�صب  عامة  اإعانات  يف  اأي�صًا  التدابر  تلك  تتمثل 
دعم ال�صلع الغذائية االأ�صا�صية والوقود والطاقة. ويف عام 2010، 
الناجت  7.5%من  حــوايل  املتو�صط  يف  العربية  املنطقة  اأنفقت 
على �صبكات االأمان   %1 املحلي االإجمايل على الدعم واأقل من 
عمومًا  االإعــانــات  وهــذه  لل�صلع.  دعمًا  تقدم  ال  التي  االجتماعي 
نظرا  ن�صبيًا،  اأكرث  االأغنياء  منها  في�صتفيد  بطبيعتها،  تراجعية 
الواقع  ويف  احتياجًا.  االأكرث  الفئات  ال�صتهداف  اآلية  وجود  لعدم 
م�صوغات  اإلــى  ت�صتند  املنطقة  يف  الدعم  الإ�صالح  الدعوة  فــاإن 
حقيقية، وقد اأخذ عدد من البلدان بالفعل ي�صر يف اجتاه اإ�صالح 
منظومة الدعم. وقد ان�صم انخفا�س اأ�صعار النفط يف ال�صنوات 
البلدان  يف  الدعم  اإ�صالح  حمفزات  قائمة  اإلى  املا�صية  القليلة 
ال�صغط  تخفيف  يف  ما  حد  اإلــى  اأ�صهم  بينما  للنفط،  امل�صدرة 
على املوازنة يف بلدان اأخرى. وما من �صك يف اأن اإ�صالح الدعم 
ميكن اأن يوفر مبالغ ال ي�صتهان بها، جديرة باأن ت�صتغل يف تقلي�س 
الفقر وت�صميم مبادرات حماية اجتماعية تراعي حاجات االأ�صر 

واالأطفال يف املنطقة. 
يف  االجتماعية  احلماية  منظومة  اإن  القول  ميكن  واإجــمــااًل،    
خالل  التحديات  من  العديد  واجهت  قد  العربية  البلدان 

ال�صنوات املا�صية، ميكن اإبراز اأهمها فيما يلي:
العجز  م�صتويات  وارتفاع  املوازنة  بقيود  املرتبطة  التحديات    
والدين احلكومي ومن ثم �صعف االإنفاق على برامج احلماية 

االجتماعية عالوة على عدم كفاءة هذا االإنفاق.
الفقر  وجــيــوب  االأطـــفـــال،  فقر  ظــاهــرتــي  تنامي  ا�ــصــتــمــرار    
االجتماعية  العدالة  م�صتويات  ل�صعف  نتيجة  اجلغرافية، 

الفر�س”. توزيع  “عدالة 
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ال�صعيفة  والفئات  ال�صرائح  على  املرتتبة  املخاطر  تــزايــد    
العربية  الدول  يف  وخ�صو�صًا  التغذية  �صوء  معدالت  كارتفاع 
املتو�صط،  الدخل  ذات  الدول  وبع�س  املتدنية،  الدخول  ذات 
ــادة  وزي التعليمية،  املنظومة  يف  االأطــفــال  التحاق  و�صعف 

معدالت الت�صرب من املدر�صة، وغرها.  

  �صعف م�صاركة الن�صاء يف القوى العاملة يف املنطقة العربية، 
اإلى  يرجع  قد  واإمنــا  اختيارهن،  من  بال�صرورة  لي�س  وهــذا 
وخدمات  العام،  النقل  و�صائل  )مثل  الدعم  اأنظمة  �صعف 
التعليمية،  والنواق�س  التمكني،  و�صعف  الطفل(،  رعاية 

والتمييز يف االأجور، وغرها.

  ال�صعوبات املتوا�صلة التي تواجه ذوي االإعاقة، مثل معدالت 
اخلدمات  اإلـــى  النفاذ  �صهولة  و�صعف  العالية،  البطالة 
االجتماعية، وغرهما، والتي قد ت�صبب االإق�صاء والتهمي�س 

االجتماعي.

  �صبكات االأمان االجتماعي التي ال تنطوي على تقدمي دعم يف 
املنطقة العربية، يف معظمها برامج م�صتتة، تعرتي كل منها، 
ة. ففيما يت�صل بالتغطية، تقت�صر اال�صتحقاقات  اأوجه خلل جمَّ
ال  بينما  النظامية،  العمالة  يف  العاملني  على  عادًة  االأ�صرية 
تتاح تغطية احلماية االجتماعية لالأطفال الذين مل يزالوا يف 
�صن دون �صن االلتحاق باملدر�صة، وال �صك يف اأن تر�صيد هذه 

الربامج املختلفة له فوائد جمة. 

  وعالوة على التجزئة والفجوات يف �صبكات االأمان االجتماعي، 
فاإن م�صتوى املنافع املقدمة منخف�س بوجه عام. فعلى �صبيل 

من ال�صكان يف املنطقة   %32.1 املثال، بينما ميثل االأطفال 
االجتماعية  احلماية  على  العام  االإنفاق  يتجاوز  ال  العربية، 
للبنك  ووفقًا  االإجمايل.  املحلي  الناجت  من   %0.8 لالأطفال 
الدويل، فاإن املنطقة العربية حتتاج لتطوير تدابر احلماية 

االجتماعية واآليات اال�صتهداف ب�صكل كبر.

وباالإ�صافة للتحديات ال�صابقة التي طاملا عانت -وما زالت 
املت�صارعة  التغرات  فاإن  العربية،  البلدان  غالبية  منها  تعاين- 
التي ي�صهدها االقت�صاد العاملي يف ظل العوملة وبروز مالمح ثورة 
�صناعية رابعة قد اأ�صافت مزيدًا من التحديات “اجلديدة” اأمام 
)مدفوع  العاملية  القيمة  �صال�صل  فربوز  ال�صيا�صات.  تلك  فعالية 
بتحرير التجارة والتدفقات املالية(، وما ارتبط بها من تنظيمات 
ال�صلع  اأ�ــصــواق  يف  املناف�صة  حــدة  وتزايد  العمل  الأ�ــصــواق  جديدة 
واخلدمات والعمل واملال، وتوقع اختفاء العديد من الوظائف واملهن 
التقليدية التي طاملا �صغلها الفقراء ومتو�صطي الدخل، باالإ�صافة 
اإلى احتكار التخ�ص�س يف اخلدمات وال�صناعات التحويلية عالية 
ما   ... والدول  ال�صركات  بع�س  قبل  امل�صافة من  والقيمة  املعرفة 
البلدان  التي تواجه  التحديات اجلديدة  اأمثلة على حجم  اإال  هي 
اأو  الفقر  على  للق�صاء  �صعيها  يف  عامة  ب�صفة  والنامية  العربية 
التخفيف من حدته. ومما يزيد ال�صورة تعقيدًا، تلك القيود التي 
تواجه القطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين يف غالبية البلدان 
العربية، والتي تعيق قيام هوؤالء ال�صركاء -اأو ال حتفزهم بالقدر 
الكايف- للقيام بواجباتهم االقت�صادية وم�صئولياتهم االجتماعية 
يف ظل �صعف عام لالأطر املوؤ�ص�صية ومعاير احلوكمة وال�صفافية 

يف الغالبية العظمى من البلدان العربية.
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القسم الثاني:
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االأبعاد  متعدد  الفقر  مواجهة  ا�صرتاتيجية  روؤية  ت�صتهدف 
بن�صبة  االأبــعــاد  متعدد  الفقر  موؤ�صر  خف�س  العربية  ــدول  ال يف 
اأن  وبعد   .%10 املوؤ�صر  قيمة  لت�صبح   ،2030 عام  %50بحلول 
الراهن  للو�صع  حتلياًل  اال�صرتاتيجية  من  االأول  الق�صم  قــّدم 
اأهم  مت�صمنًا  املختلفة،  العربية  الدول  يف  االأبعاد  متعدد  للفقر 
الظاهرة  لهذه  الت�صدي  عند  الدول  تواجه هذه  التي  التحديات 
اال�صرتاتيجية  من  احلــايل  الق�صم  فــاإن  منها،  احلــد  وحمــاولــة 
االأبعاد،  الفقر متعدد  املقرتح ملواجهة  التنموي  النموذج  �صيقًدم 
وكذا االأهداف والغايات اخلا�صة بكل بعد من اأبعاد الفقر الثالثة 
وذلك  املعي�صة،  وم�صتوى  وال�صحة  التعليم  حتديدًا  ت�صمل  والتي 

حتى عام 2030. 

متعدد  الفقر  على  الق�صاء  ا�صرتاتيجية  مقومات   1.(
االأبعاد

مهما كان اختالف الواقع العربي يف انت�صار الفقر وعمقه، 
االأول على  املقام  يقوم يف  اأن  والق�صاء عليه يجب  فاإن حُماربته 
تن�صيط االقت�صاد وت�صريع وتائر النمو االقت�صادي ب�صكل م�صتدام  
وجعله �صاماًل غنيًا بالت�صغيل وحُمابيًا للفقراء، ويف املقام الثاين 
على �صياغة �صيا�صات اجتماعية قائمة على تو�صيع الفر�س ومتكني 
الكرمي  العي�س  على  القدرة  من  املحدود  الدخل  وذوي  الفقراء 
االجتماعية  اخلدمات  على  ومدرو�س  معقول  ب�صكل  واحل�صول 
وال�صحة  االأ�ــصــا�ــصــي  الــعــام  التعليم  تعميم  ــال  جم يف  خا�صة 
كثيفة  قطاعات  يف   الئق  عمل  فر�س  وتوفر  الوقائية  االأ�صا�صية 
الت�صغيل ت�صتخدم تقنيات متوافقة ومهارات الفقراء والعمل على 
توفر �صكن مالئم، مع التاأكيد على �صرورة اإعطاء اأهمية اأكرب  
لل�صرائح غر القادرة على امل�صاهمة يف �ُصوق العمل مثل االأطفال 

وذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�صن والعاطلني عن العمل.

والذي  االأجل  طويل  العربي  االقت�صادي  النمو  �صجل  ُيبني 
مت حتليله باإ�صهاب يف االإ�صدار الثاين يف تقرير التنمية العربية 
يف  كان  االأخر  هذا  اأن  للتخطيط،  العربي  املعهد  ي�صدره  الذي 
فقط   %1.4 الفرد  دخل  منو  ُمعدل  بلغ  حيث  ُمتوا�صعًا  العموم 
خالل الفرتة 1950-2010، بينما بلغ هذا املعدل 4% يف الدول 
االآ�صيوية وهو ما مكنها من تقلي�س فجوة الفقر ب�صكل كبر. هذا 
�صرورة  اإلــى  ي�صر  العربي  االقت�صادي  للنمو  املتوا�صع  ال�صجل 
لكي  العربية  الدول  يف  االقت�صادي  النمو  منوذج  �صياغة  اإعــادة 
وخلق  الدخل  م�صتويات  يف  معتربة  ــادات  زي حتقيق  من  تتمكن 
فر�س عمل تتالءم مع اأعداد الوافدين اجلدد ل�صوق العمل وهو 
الدول  بني  ما  الدخل  هوة  و�صد  الفقر،  انت�صار  بتقليل  ي�صمح  ما 

العربية وبقية دول العامل.

االأبعاد  متعدد  الفقر  ملجابهة  املــقــرتح  النموذج  يعتمد   
على   )1-2( رقم  ال�صكل  يف  مو�صح  هو  كما  العربية  الــدول  يف 
مقومات متعددة تندرج باالأ�صا�س حتت مكون ت�صريع النمو وجعله 
�صاماًل وكثيف الت�صغيل، وهو ي�صكل ال�صرط ال�صروري لنجاح اأي 
ال�صيا�صة  ومكون  للفقر،  للت�صدي  وعربية  وطنية  ا�صرتاتيجية 

االجتماعية املتطورة التمكينية وذات الفعالية العالية.

يتطلب  الناجحة  الدولية  واملمار�صات  الدالئل  على  بناء 
بناء  اأهمها  متعددة  جبهات  على  العمل  النمو  وتائر  ت�صريع 
القانونية  وامل�صاءلة  ال�صفافية  فر�س  على  قائمة  موؤ�ص�صات 
اإطار  يف  القانون  قوة  وفر�س  والبروقراطية  الف�صاد  وحماربة 
القطاع  ومبــبــادرة  ال�صوق  اقت�صاد  على  قائم  تنموي  منــوذج 
نحو  اأكــرث  الدولة  وتوجه  العام  القطاع  مع  وال�صراكة  اخلا�س 
تخطيط  منــوذج  ظل  يف  واحلماية  والت�صريع  التنظيم  وظائف 

ا�صرتاتيجي تاأ�صري حديث.
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اأهمية  احلديثة  التنموية  الــتــجــارب  خمتلف  اأثبتت  كما 
وا�صتدامته خا�صة يف  النمو  اإحداث  الب�صري يف  املال  راأ�س  بناء 
يتطلب  ما  وهو  االأمــم،  بني  احلــادة  واملناف�صة  العوملة  ظل ع�صر 
على  والق�صاء  االأ�صا�صي  العام  التعليم  تعميم  برامج  ا�صتكمال 
واملناطق  االأريــاف  يف  خا�صة  املدر�صي  والت�صرب  واجلهل  االأمية 
واملهني  الفني  العايل  التعليم  دائــرة  وتو�صيع  املعزولة  النائية 
وحت�صني جودة منظومة التعليم وربطها باحتياجات �صوق العمل 
وكذلك توظيف �صيا�صات نقل التقانة واملعرفة العلمية وتوظيفها 

يف بناء اقت�صاد متنوع.

ويتطلب ت�صريع النمو العمل على بناء بنية حتتية حديثة قادرة 
على تقدمي خدمات لوج�صتية راقية ت�صمح بتعزيز تناف�صية االقت�صاد 

وجذب اال�صتثمارات والتحكم يف خمتلف تكاليف االإنتاج. 

كذلك يلعب حتقيق قدر معقول من توازن بيئة االقت�صاد 
مهمًا يف حتفيز  دورًا  الت�صخم اجلامح  وخا�صة حماربة  الكلي 
النمو من خالل ت�صميم �صيا�صات نقدية ومالية حتقق التوازنات 
املطلوبة وكذلك ت�صهم يف حتقيق النمو ال�صامل وكثيف العمالة 
وامل�صاعدات  للنمو  املحفزة  اجلبائية  ال�صيا�صات  خــالل  من 

واالإنفاق احلكومي.

ال�صكل رقم )2-1(: النموذج المقترح لمجابهة الفقر متعدد االأبعاد في الدول العربية
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التحتية،  والبنية  )املوؤ�ص�صات،  االأربعة  العوامل  هذه  تعترب 
�صرورية  الكلي(  االقت�صاد  بيئة  وتــوازن  الب�صري،  املــال  وراأ�ــس 
الإطالق عملية النمو االقت�صادي ولكنها غر كافية يف حتفيز وتائر 
وغنيًا  للفقراء  �صاماًل حمابيًا  ي�صبح  لكي  تركيبته  وتغير  النمو 
بالت�صغيل، حيث يتطلب ت�صريع وتائر النمو رفع معدالت اال�صتثمار 
ب�صكل كبر وتوجيهه نحو قطاعات منتجة وغنية بالت�صغيل وعالية 
كثيفة  القطاعات  يف  خا�صة  للت�صدير  وُموجهة  امل�صافة  القيمة 
الت�صغيل يف الدول ذات الدخل املنخف�س واملتو�صط وذات الكثافة 

الراأ�صمالية يف الدول ذات الدخل املرتفع.

ترتيبات  يف  النظر  اإعــادة  اال�صتثمار  وتائر  رفــع  ويتطلب 
املالية  املــوارد  بتعبئة  ي�صمح  ب�صكل  وا�صالحها  املالية  املنظومة 
م�صتويات  حت�صني  خالل  من  اال�صتثمار  نحو  وتوجيهها  املتاحة 
النفاذ للخدمات املالية واعتماد اأدوات االدخار والتمويل احلديثة 
تطوير  وكذلك  والتقني،  واال�صالمي  ال�صغر  التمويل  وت�صجيع 
من  اال�صتثمار  جمال  يف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكات  برامج 
خالل �صياغات خمتلفة للبناء والت�صغيل والتملك، وت�صجيع تطوير 
املوؤ�ص�صات متناهية ال�صغر وال�صغرة واملتو�صطة وتطوير برامج 
�صيا�صة  اعتماد  كذلك  ويتطلب  االأعمال.  وريادة  ال�صباب  ت�صغيل 
ن�صطة يف ا�صتقطاب اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر خا�صة يف جمال 
دبلوما�صية  �صيا�صات  خــالل  من  وكذلك  والــزراعــة،  ال�صناعة 
اقت�صادية تهدف اإلى اال�صتفادة الق�صوى من امل�صاعدات الثنائية 
واملتعددة االأطراف والديون املي�صرة، وحت�صني النفاذ اإلى االأ�صواق 
املالية الدولية من خالل العمل على تقليل املخاطر ال�صيادية. كما 
يتطلب توجيه اال�صتثمارات نحو القطاعات كثيفة الت�صغيل �صيا�صة 
�صناعية حديثة قائمة على تغير منظومة احلوافز بحيث حتارب 
النتاجي  الن�صاط  وت�صجع  والحتكاري  الريعي  ال�صلوك  اأنواع  كل 
االإنتاجي  اال�صتثمار  وجه  يف  القائمة  والقيود  العوائق  كل  وتقلل 

طويل االأجل.

بالرغم من اأن قناة النمو االقت�صادي ال�صريع �صوف ت�صمح 
باإخراج اأعداد كبرة من الفقراء من دائرة العوز والبطالة من 
خالل التمكني االقت�صادي، فاإن �صريحة معتربة من املجتمع تبقى 
خارج دائرة اال�صتفادة من النمو ال�صريع.  اإخراج هذه الفئة من 
براثن العوز والفقر يتطلب توظيف �صيا�صات واإجراءات اجتماعية 
تهدف اإلى التقليل من حدة الفقر واحلرمان وتعمل على التحول 

تدريجيا من توفر احلماية والرعاية االجتماعية الى رفع قدرة 
ال�صرائح االجتماعية املعنية على االندماج يف احلياة االقت�صادية 

ب�صكل م�صتدام.

التقليدية  االجتماعية  لل�صيا�صات  الباهظة  للتكلفة  ونظرًا 
العربية  الـــدول  اأغــلــب  يف  الــعــام  الــدعــم  على  اأ�صا�صًا  القائمة 
ه�صا�صة  لتبعات  الت�صدي  يف  ف�صلها  الــى  وبالنظر  ــوم،  ــي ال
االأو�صاع االقت�صادية بدليل ثبات – واأحيانًا – تزايد – الفقر 
املختلفة،  االجتماعية  واالآفات  والفوارق بني اجلن�صني  والبطالة 
اأ�صا�س  على  قائمة  تكون  بحيث  فيها  النظر  اإعادة  يتوجب  فاإنه 
على  والعمل  واملعوزة  املحرومة  لل�صرائح  املبا�صر  اال�صتهداف 
متكينهم ودفعهم على االندماج من جديد يف احلياة االقت�صادية 

وذلك من خالل:

  التوجه نحو تقليل اأو اإلغاء الدعم العام لالأ�صعار يف جماالت 
نحو  مبا�صرة  وحتويله  وال�صكن،  والنقل  والطاقة  الغذاء 
ع�صرية  ا�صتهداف  منظومة  باعتماد  امل�صتهدفة  الفئات 

و�صارمة باعتماد معاير مو�صوعية لال�صتهداف.

االأ�صا�صي  الــعــام  التعليم  خــدمــات  توفر  يف  اال�صتمرار    
وتطوير  االأ�صا�صية  ال�صحة  وخدمات  املهني  والتدريب 

منظومة ال�صمان االجتماعي ونظم التقاعد.

  اإر�صاء برامج التمكني االجتماعي من خالل برامج اإعادة 
واآليات  ال�صغر  متناهية  وامل�صروعات  والتدريب  الهيكلة 
�صوق العمل املحابية لل�صباب واالإناث واملناطق الداخلية 
)االأرا�ــصــي  واالأ�ـــصـــول  التمويل  اإلـــى  الــنــفــاذ  وحت�صني 

ومدخالت االإنتاج(.

  اإر�صاء منظومة حلد اأدنى من الدخل لل�صرائح املعوزة وغر 
االحتياجات  وذوي  ال�صن  كبار  مثل  العمل  على  القادرة 

اخلا�صة واالأرامل.

اإر�صاء  اله�س من خالل  ال�صكن  الق�صاء على  العمل على    
برامج لتطوير ودعم ال�صكن االجتماعي وحت�صني ال�صرف 
ال�صحي والبنية التحتية واملياه ال�صاحلة لل�صرب وذلك 
موجهة  العامة  لالأ�صغال  برامج حملية  من خالل متويل 

اأ�صا�صا للفقراء والتنمية املحلية.
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متعدد االبعاد الفقر  على  الق�صاء  �صيا�صات  مكونات   (.(

اإن تخفي�س م�صتويات الفقر املتعدد يف الدول العربية يعتمد 
الت�صغيلي  للنمو  طموحة  اأهــداف  حتقيق  على  ــى  االأول بالدرجة 
ال�صامل، اأي منوًا اقت�صاديًا مرتفعًا وم�صاحبًا بتح�صن يف توزيع 
كبر.  ب�صكل  ومنتج  الئق  عمل  فر�س  توليد  على  وقــادرًا  الدخل 
وهذا االأمر يتطلب اإزالة اأو احلد من التاأثر ال�صلبي لكل القيود 
من  العربية  االقت�صادات  منو  تكبح  التي  الهيكلية  واالختالالت 
خالل اإدارة تنموية حمكمة ت�صمح بتفعيل �صيا�صات متعددة يكون 
لتحقيق  فّعال  ب�صكل  وا�صتخدامها  املتاحة  املوارد  جتنيد  هدفها 

االأهداف التنموية. 

اأهم االأدوات املتاحة  املالية من  ال�صيا�صات  وتعترب خمتلف 
ملتخذ القرار االقت�صادي حلفز النمو ال�صامل والت�صغيلي. ويتطلب 
ذلك جتنيد املوارد املالية واملادية الكامنة وتوجيهها نحو تعظيم 
معدالت النمو االقت�صادي من خالل العمل على رفع ح�صة االإنفاق 
الراأ�صمايل من اإجمايل االإنفاق يف املوازنة العامة وتوجيهه نحو 
حتفيز  يتطلب  وكما  والتقنية.  االأ�صا�صية  التحتية  البنى  تطوير 
لتعزيز  التوزيع  اإعــادة  �صيا�صات  توظيف  كذلك  ال�صامل  النمو 
العدالة االجتماعية والق�صاء على احلرمان والتهمي�س، وخا�صة 
على  قائمة  ديناميكية  عمل  �صوق  �صيا�صات  توظيف  خالل  من 
والفقر خا�صة بطالة  البطالة  ت�صمن مواجهة  والتمكني  االدماج 
ال�صباب واملتعلمني ذات االنت�صار الوا�صع يف معظم الدول العربية. 
اأهمها  من  التحديات  من  عــددًا  ال�صيا�صات  هذه  تنفيذ  ويواجه 
وعدم  ال�صريبية  وغــر  ال�صريبية  ـــرادات  االإي م�صادر  اختالل 
متتاز  حيث  النفطية  ــرادات  االإي اإدارة  �صعوبة  وكذلك  كفايتها، 
بتقلبها ال�صديد مما يدخل االقت�صاد الوطني يف دورات جتارية 
حادة من خالل ارتباط الإنفاق احلكومي بالوفرة النفطية وهو 
على  تعتمد  والتي  للنفط  امل�صدرة  الــدول  كل  منه  تعاين  اأمــر 
جتنيد احتياطات كبرة لتقليل االآثار ال�صلبية لهذا التذبذب على 
العام  والدين  العجز  ارتفاع معدالت  اأن  االإنفاق.  كما  م�صتويات 
بيئة  توازن  على  كبر  �صلبي  ب�صكل  يوؤثر  االإجمايل  املحلي  للناجت 

االقت�صاد الكلي. 

حجم  وارتــفــاع  االإنــتــاجــي  اخلــا�ــس  القطاع  �صعف  ويــعــوق 
االقت�صاد غر الر�صمي وما يتبعه من انخفا�س االأجور واملرتبات 
حت�صيل مزيد من االإيرادات ال�صريبية. وقد اأدى هذا االأمر اإلى 

ل�صهولة  وذل��ك  املبا�صرة  غري  ال�صرائب  على  املفرط  العتماد 
اإدارتها وفر�صها مقارنة بال�صرائب املبا�صرة وهو االأمر الذي ال 
دخاًل  االأقل  ال�صرائح  ل�صالح  الدخل  توزيع  على حت�صني  ي�صاعد 
االإنفاق  نحو  املتحيز  العام  االإنفاق  تركيبة  اأن  كما  املجتمع.  يف 
اجلاري والناجم عن الإفراط يف تو�صع حجم الإدارات احلكومية 
وتدخلها الوا�صع يف االقت�صاد اأدت الى �صعف وترة النمو ال�صامل 

كثيف الت�صغيل. 

االقت�صادات  بع�س  النقدية، عرفت  ال�صيا�صة  وعلى �صعيد 
واجهت  وقد  الت�صخم.  م�صتويات  التحكم يف  �صعوبة يف  العربية 
العديد من الدول هذا التحدي من خالل تطبيق �صيا�صات نقدية 
اإعادة  مت  فقد  االأ�صعار،  يف  اال�صتقرار  لتحقيق  موجهة  مت�صددة 
الت�صخمية من  ال�صغوطات  للتحكم يف  النقدية  ال�صيا�صة  توجيه 
خالل عمليات ال�صوق املفتوحة وعمليات اإعادة ال�صراء وا�صتعمال 
نقدية  �صيا�صات  اتباع  عليها  حتم  االأمــر  هذا  اخل�صم.   اأ�صعار 
مت�صددة وهو اأمر زاد من تكلفة التمويل وخا�صة رفع تكلفة خدمة 
الدين العام، ويف نهاية املطاف قلل من ديناميكية النمو ال�صامل 
الدين  خدمة  نحو  متزايدة  مــوارد  توجيه  نتيجة  الت�صغيل  كثيف 

العام. 

التجارية  موازينها  يف  هيكليًا  عجزًا  العربية  الدول  ت�صهد 
واجلارية بالرغم من جمهودات التنويع االقت�صادي الذي بلغته 
لتقلل  اأ�صرع  ب�صكل  النمو  عليها  الزال  الدول  اأن  على  موؤ�صر  وهو 
من قيد املوارد الذي يحّد من قدرتها على حتقيق النمو ال�صامل 
كثيف الت�صغيل.  وتعتمد العديد من الدول اأ�صا�صًا على التحويالت 
االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  على  اأقــل  حد  واإلــى  وامل�صاعدات 
املبا�صر ملواجهة العجز يف ميزان املدفوعات. وبالرغم من حجم 
هذه التدفقات فاإن املديونية اخلارجية تتجه للنمو يف العديد من 

الدول العربية غر النفطية.

بها  ارتبط  ومــا  العربي  االقت�صادي  النمو  اجتــاهــات  اإن 
ال�صعيد  على  وا�صع  اأثر  لها  كان  كلية  اقت�صادية  �صيا�صات  من 
التي  واالختناقات  والقيود  التحديات  ظل  يف  خا�صة  االجتماعي 
تواجهها التنمية االجتماعية يف العديد من الدول العربية. لذلك 
�صبكات  بناء  يتطلب  الت�صغيل  كثيف  ال�صامل  النمو  حتقيق  فاإن 
للنمو  ال�صلبية  التوزيعية  االآثــار  من  تقلل  قوية  اجتماعية  حماية 
والت�صخم خا�صة على ال�صرائح ال�صعيفة ذات القدرة املحدودة 
لدرء ال�صغوطات االقت�صادية. كما اأن تقليل الفقر املتعدد يتطلب 
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مواجهة التحديات االجتماعية املتعددة وحت�صني م�صتويات التمكني 
االجتماعي وت�صهيل النفاذ خلدمات الرعاية ال�صحية والتعليمية، 
وذلك  االأخرى  االأ�صا�صية  االجتماعية  اخلدمات  على  واحل�صول 
وخا�صة  املتعددة  �صيغها  يف  االأمــان  �صبكات  تطوير  خــالل  من 
املحتاجني  نحو  وتوجيهها  االأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صعار  دعم  �صكل  يف 
با�صتخدام  والعينية  النقدية  التحويالت  رفع  خالل  من  وكذلك 
طرق ا�صتهداف فاعلة، واالإعفاءات من الر�صوم، وبرامج الرفاه 
بالذكر  ويجدر  الإقرا�س.  ودعم  والإ�صكان  والتدريب  امل�صروط 
من  كــجــزء  ال�صبكات  هــذه  ا�صتحدثت  ـــدول  ال مــن  الــعــديــد  اأن 
عن  الناجمة  ال�صلبية  االآثــار  ملواجهة  الهيكلي  الت�صحيح  برامج 
املوؤ�ص�صات تعاين نق�صًا  اأغلب هذه  الليربالية. لكن  االإ�صالحات 
حادًا يف املوارد وقلة كفاءتها يف ا�صتهداف الفئات امل�صتحقة للدعم 
مّما قلل من قدرتها على درء املخاطر االجتماعية وذلك ل�صعف 
تغطيتها و�صعف تاأثرها على م�صتويات احلرمان والفقر وت�صّرب 
القيود  هذه  ظل  ويف  م�صتحقيها.  لغر  والتحويالت  امل�صاعدات 
خا�صة  العربية  الــدول  من  العديد  يف  تنت�صر  الفقر  م�صكلة  فاإن 
منخف�صة  الــدول  وكذلك  �صيا�صية  �صراعات  تعرف  التي  الــدول 
الدخل. وينت�صر مع الفقر والبطالة تو�ّصع رقعة العنف والتحر�س 
وخا�صة بطالة ال�صباب، والتمّزق االجتماعي وهي كلها اأ�صكال من 
التحديات التي ميكن تدارك جزًء منها من خالل النمو ال�صامل 
بتوجيه  التوزيع  اإعــادة  بتح�صني  اخلا�س  ال�صق  على  الرتكيز  مع 

ثمار النمو نحو هذه ال�صرائح املهم�صة. 

الب�صري،  املال  راأ�س  لبناء  االأ�صا�صي  العامل  التعليم  ي�صكل 
ال�صامل  النمو  لتحفيز  االأ�صا�صية  العوامل  من  يعترب  الذي  وهو 
مدربة  عاملة  يد  توفر  يف  امل�صاهمة  خالل  من  الت�صغيل  كثيف 
توزيع  حت�صني  يف  اإ�صهامه  خالل  من  وكذلك  جهة،  من  وموؤهلة 
الدخل. وبالرغم من املجهودات املبذولة يف جمال النفاذ للتعليم 
تعاين  زالت  ال  العربية  الــدول  من  العديد  فاإن  م�صتوياته،  ورفع 
واالبتدائي  االبتدائي  قبل  ما  امل�صتوى  يف  القيد  ن�صب  تدين  من 
االأخرى.  االأقاليم  بع�س  مبتو�صط  مقارنة  واجلامعي  والثانوي 
ويرجع هذا التدين اإلى الفروقات الكبرة ما بني الريف واحل�صر، 
الدول ذات  التعليم يف  نوعية  اإلى وجود فجوة كبرة يف  وكذلك 
اإلى تدين ن�صب القيد يف  الدخل املتو�صط واملنخف�س، باالإ�صافة 
التعليم اجلامعي وذلك الرتفاع التكاليف وتدين ن�صب النجاح يف 
وبالرغم  العامة.  والثانوية  البكالوريا  مثل  التاأهيلية  االمتحانات 

من اجلهد الطيب الذي بذلته الدول العربية يف بناء راأ�س املال 
الب�صري، فاإن عالقته بالنمو ال�صامل كثيف الت�صغيل تعترب �صعيفة 
التي  التخ�ص�صات  نحو  وتوجهه  التعليم  نوعية  وذلك النخفا�س 

تقلل من مالءمة خمرجاته مع متطلبات �صوق العمل. 

وت�صكل التنمية ال�صحية اأحد الدعامات االأ�صا�صية للتنمية 
الب�صرية واأحد اأوجه الرفاه االن�صاين الذي يحاول النمو ال�صامل 
نوعية  على  اإيجابي  تاأثر  من  لذلك  ملا  حتقيقه  الت�صغيل  كثيف 
الدول  من  العديد  اأحرزته  الــذي  التقدم  من  وبالرغم  احلياة. 
ذات  العربية  الــدول  بني  ما  كبرة  تفاوتات  توجد  فاإنه  العربية 
الب�صرية  التنمية  ذات  ــدول  وال جــدًا  املرتفعة  الب�صرية  التنمية 
املتدنية. وينعك�س ذلك يف حتديات اإدارة املرافق وتدين م�صتويات 
تقدمي اخلدمات ال�صحية خا�صة يف املرافق العامة والتي تركز 
القطاع  يركز  بينما  االأ�صا�صية،  ال�صحية  اخلدمات  تقدمي  على 
اخلا�س على تقدمي اخلدمات اال�صت�صفائية ذات العائد املرتفع. 
ونظرًا الرتفاع القطاع غر الر�صمي وعدم وجود تغطية تاأمينية 
كافية، فاإن �صمولية النمو تقل خا�صة يف الدول التي تنعدم فيها 
جمانية العالج ال�صحي غر االأ�صا�صي. كما تواجه نوعية احلياة 
يف البلدان العربية حتديات كبرة من بينها وجود عدد كبر من 
النظيفة  املياه  الفقرة حمرومون من  العربية  الدول  ال�صكان يف 
تنعك�س  والتي  واالآمنة، وكذلك احلرمان من ال�صرف ال�صحي، 
حتمًا على نوعية احلياة من خالل انت�صار االأمرا�س املعدية وهو 
اأمر يعك�س حتديات للنمو ال�صامل والذي ال تنعك�س ثماره اإيجابيًا 
على حياة اأغلب النا�س. ومتتد التحديات االجتماعية يف البلدان 
العربية – كما �صبق االإ�صارة – اإلى تو�صع فجوة النوع االجتماعي 
ووجود متييز �صد االإناث خا�صة يف الدول ذات التنمية الب�صرية 
املتو�صطة واملتدنية. ومتتد التحديات اإلى ه�صا�صة قطاعات ال�صكن 
من  تعاين  املجتمعات  بع�س  من  كاملة  �صرائح  اأن  حيث  والعقار 
�صعوبة احل�صول على م�صكن الئق، مما وّلد انت�صار الع�صوائيات 
الق�صري  والتهجر  الريفية  الهجرة  وتائر  ت�صارع  ظل  يف  خا�صة 
وجود  مع  ويتزامن  العربية.  البلدان  بع�س  يف  النزاعات  نتيجة 
ال�صوارع  واأطفال  املدر�صي  والت�صرب  الفقر  انت�صار  الع�صوائيات 
و�صعف اإدماج ال�صباب يف املجتمع وتهمي�س موؤ�ص�صات النفع العام 
واملجتمع املدين و�صعف ممار�صات امل�صئولية االجتماعية للقطاع 
ال�صامل،  النمو  اخلا�س، وهي كلها عوامل ال ت�صاعد على تعميق 
وقلة  التوزيعي  الُبعد  زال  ال  النمو،  وتائر  ت�صريع  من  فبالرغم 
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ل�صعف  امل�صبب  االأ�صا�صي  العامل  االجتماعية  للخدمات  النفاذ 
النمو ال�صامل كثيف الت�صغيل.

االنتاجية  القطاعات  ذلك  يف  مبا  االقت�صاد  تنمية  تتطلب 
واخلدمية ورفع رفاهية املواطن وجود قطاع منافع عامة متطور 
مثل املياه والطاقة واالإ�صكان والنقل، وهي كلها قطاعات ارتكاز 
ُبعده  يف  خا�صة  الت�صغيل  كثيف  ال�صامل  النمو  لتحقيق  اأ�صا�صية 
خالل  من  االجتماعية  العدالة  حتقيق  يف  ي�صهم  الذي  التوزيعي 
النفاذ ال�صهل خلدمات قطاعات النفع العام. ويعرف قطاع املياه 
املوارد  �صحيحة  تعترب  العربية  الــدول  جممل  اأن  حيث  حتديات 
وحتلية  اجلوفية  املياه  على  االعتماد  اأن  اإلى  وباالإ�صافة  املائية 
مياه البحر وال�صدود الكبرة مكلفًا جدًا. ويتوقع اأن يزداد العجز 
املائي واأن ترتفع وترة الفقر املائي، وهو يف حد ذاته اأمر مهدد 
ملتطلبات النمو ال�صامل املتمثلة يف رفع ح�ص�س املواطن العربي 
من املاء االآمن وتوفر كميات كبرة لل�صناعة والزراعة ملواجهة 
الطلب املتزايد على املاء خا�صة يف ظل �صعف كفاءة قطاع املوارد 

املائية. 

اأعداد  ال�صتيعاب  العربي  النمو  معدل  كفاية  لعدم  ونظرًا 
اأن يكون النمو كثيف الت�صغيل )مبعنى  العاطلني فاإنه من ال�صعب 
اإعادة �صياغة  االأمر يتطلب  اأن يحقق معدل بطالة طبيعي(. هذا 
ا�صرتاتيجية النمو العربي لتت�صق مع هدف توفر فر�س عمل الئق 
ومنتج خا�صة لل�صباب. ويف ظل عدم واقعية رفع معدالت النمو اإلى 
معدالت بعيدة املنال فاإن البديل االأف�صل هو تطبيق �صيا�صة عمل اأكرث 
فعالية يف جمال تخفي�س معدل البطالة، ويف ظل اخلربة التاريخية 
البديل  فاإن   ،5% من  اأكرث  العربية،  النمو  معدالت  رفع  ل�صعوبة 
االأن�صب يتمثل يف اإ�صالح �صوق العمل واإدماج ومتكني الباحثني عن 
العمل بهدف حتقيق النمو كثيف الت�صغيل. ويجدر باالإ�صارة اأنه كلما 
ارتفعت مرونة العمل ال�صائدة تاريخيًا، كلما قلت احلاجة الإ�صالح 
�صوق العمل بهدف حتقيق النمو. اأما الدول العربية التي مل تتمتع 
بهدف  العمل،  �صوق  الإ�صالح  فاإن احلاجة  مبرونات عمل مرتفعة، 

حتقيق النمو كثيف الت�صغيل، تعترب اأكرث اإحلاحًا. 

واالجتماعية  االقت�صادية  االإدارة  اإ�صالح  متطلبات  ت�صكل 
خلدمة  الالزمة  وكذلك  والتحديات،  امل�صاكل  ملعاجلة  الالزمة 
متطلبات النمو ال�صامل كثيف الت�صغيل اأمرًا يف غاية االأهمية. وبناًء 
االقت�صادية،  االإدارة  متطلبات  بني  ما  التمييز  يجب  ذلك،  على 
تعلق  وبقدر  العربية.  الــدول  يف  االجتماعية  االإدارة  ومتطلبات 

االأمر مبتطلبات االإدارة االقت�صادية، فاإن ال�صيا�صة املالية تعترب 
للفقراء،  املوجه  العام  اال�صتثمار  يف  التو�صع  حتقيق  يف  اأ�صا�صية 
وخا�صة التاأكيد على اأهمية عدم الإفراط يف التخوف من معدلت 
ال�صرائب  تعبئة  دور  على  التاأكيد  مت  كما  املرتفعة،  الت�صخم 
اإعادة  على  العمل  واأهمية  العامة.  االإيـــرادات  لزيادة  كاأ�صا�س 
توجيه ال�صيا�صة املالية نحو ال�صيا�صة املالية غر الدورية بداًل من 
الدورية. كما اأنه من املفيد اإتباع “القواعد املالية” ب�صكل يخدم 
�صيا�صة عجز  اإلى  النظر  ال�صامل من خالل عدم  النمو  اأهــداف 
االأحــوال، حيث ميكن  كافة  مرفو�س يف  خيار  اأنها  على  املوازنة 
متويل املوازنة بالعجز يف ظل �صروط حمددة. كما يجب التنويه 
على اأهمية اإعادة ا�صتخدام اأداة الدعم بال�صكل الذي يخدم النمو 
مثل  دوليًا  م�صتخدمة  برامج  من  اال�صتفادة  خالل  ومن  ال�صامل 

برامج التحويل النقدي امل�صروط، وغري امل�صروط.

يف  النظر  اإعـــادة  الت�صغيل  كثيف  ال�صامل  النمو  ويتطلب 
كاأحد  ال�صامل  النمو  لت�صمل  العربية  املركزية  البنوك  اأهــداف 
متطلبات ال�صيا�صة النقدية. حيث اأظهرت امل�صوحات باأن هناك 
الهدف �صمن  التي تدمج مثل هذا  املركزية  البنوك  العديد من 
اأهدافها حتقق منوا اأعلى من حاالت تطبيق ال�صيا�صات النقدية 
ال�صيا�صة  ما بني  االت�صاق  اأهمية  التاأكيد على  التقليدية. وكذلك 
املالية والنقدية بهدف خدمة النمو ال�صامل، من خالل ا�صتخدام 

االأدوات الالزمة للتن�صيق ما بني هذين النوعني من ال�صيا�صات.

ال�صامل،  للنمو  الالزمة  االجتماعية  املتطلبات  جمال  ويف 
ال بد من االهتمام باملتطلبات اخلا�صة ملكافحة الفقر، ومعاجلة 
وتفعيل  والتعليمية،  ال�صحية  للخدمات  النفاذ  وزيادة  البطالة، 
ودور  االجتماعي  احلــراك  واأهمية  االجتماعي  االأمــان  �صبكات 
الطبقة الو�صطى. باالإ�صافة اإلى دمج ال�صباب يف اأ�صواق العمل من 
خالل العديد من املقرتحات �صواء القائمة على اال�صرتاك اأو عدم 
اال�صرتاك، واإدارة احلماية االجتماعية، واحلدود الُدنيا للحماية 
احلد  على  للح�صول  توفرها  املطلوب  تلك  وهي  االجتماعية، 
االأدنى من الرعاية ال�صحية والتعليمية والدخل االأ�صا�صي. وهذا 
يتطلب الرتكيز على االت�صاق ما بني متطلبات االإدارة االقت�صادية 

واالجتماعية. 

العربي،  ال�صامل  للنمو  الالزمة  املوؤ�ص�صية  املتطلبات  ت�صكل 
احلوكمة  موؤ�صرات  فــاأداء  االقت�صادية.  احلياة  يف  كبرة  اأهمية 
وبالن�صبة  العربية.  الدول  من  العديد  يف  م�صجعًا  اأداًء  تعك�س  ال 
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معاير  اعتماد  مبكان  االأهمية  من  فاإنه  العمل،  �صوق  ملوؤ�ص�صات 
بني  وامل�صاواة  الالئق  العمل  مبمار�صة  املرتبطة  الدولية  العمل 
باأن  هنا  وُيالحظ  االجتماعية.  احلماية  وت�صريعات  اجلن�صني، 
تدريجي،  ب�صكل  امل�صادقة،  اإلى  �صعت  قد  العربية  الدول  معظم 
على اأهم االتفاقيات التي ُتعنى باإلغاء العمل االإجباري، والتمييز 
�صد املراأة، وحماية االأطفال، مع قلة الدول العربية امل�صادقة على 
االتفاقية الدولية اخلا�صة بال�صمان االجتماعي، وكذلك يالحظ 

حمدودية ترجمة امل�صادقات على اأر�س الواقع. 

الت�صغيل هو ربط  كثيف  ال�صامل  النمو  اأهم متطلبات  ومن 
اإعادة  ال�صامل، وذلك من خالل  النمو  بهدف  النقدية  ال�صيا�صة 
النظر يف اأهداف البنوك املركزية العربية، ومدى ا�صتقالليتها. 
بني  ما  التن�صيق  اإمكانية  عــدم  اال�صتقاللية  تعني  اأال  واأهمية 
واالجتماعية  االقت�صادية  وال�صيا�صات  النقدية  ال�صيا�صات 
االأخرى. مع اأهمية اإعادة النظر بدور البنوك املركزية وال�صيا�صة 
من  اأو غرها  االئتمان  اإعادة  �صيا�صة  �صواء من خالل  النقدية، 
اأدوات ال�صيا�صة النقدية، بهدف خدمة النمو ال�صامل.  ويف جمال 
موؤ�ص�صات ال�صيا�صة املالية، فال بد من تاأكيد دور “القواعد املالية” 
يف  املتبعة  االأربعة  القواعد  خالل  )من  ال�صامل  النمو  تعزيز  يف 
هذا املجال(. باالإ�صافة اإلى تعزيز دور املوؤ�ص�صات املالية العربية، 
)باعتبار  االجتماعي  للنوع  امل�صتجيبة  العامة  املــوازنــات  ودور 
النمو  حماور  اأحد  هو  االجتماعي  النوع  ح�صب  التمييز  عدم  اأن 
ال�صامل كثيف الت�صغيل(. باالإ�صافة اإلى اأهمية ال�صفافية يف اإعداد 
املوازنات العربية، ون�صرها، وتنفيذها، ومتابعتها، من خالل ما 
اأهمية  على  التاأكيد  يجب  واأخرًا  ُي�صمى بـ “املوازنة املفتوحة”. 
ال�صامل  النمو  دعم  يف  لل�صركات  االجتماعية  امل�صئولية  ماأ�ص�صة 
)اأحد مكونات  البيئية  املوؤ�ص�صات  اإلى  باالإ�صافة  الت�صغيل،  كثيف 
وامل�صاواة  االقت�صادي،  النمو  بني  ما  والعالقة  ال�صامل(،  النمو 

االجتماعية، واال�صتدامة البيئية. 

متعدد  الفقر  من  للحد  املقرتح  التنموي  النموذج   3.(
االأبعاد: االأهداف والغايات 

ن�صتعر�س فيما يلي اأهداف النموذج التنموي املقرتح للحد 
من الفقر متعدد االأبعاد يف الدول العربية وال�صيا�صات الداعمة 
على  الرتكيز  ويتم  اأهــدافــه.  لتحقيق  والــالزمــة  النموذج  لهذا 
اأهداف و�صيا�صات حتفيز النمو ال�صامل كثيف الت�صغيل واملحابي 

واملمكنة  الفعالة  االجتماعية  ال�صيا�صات  اأهداف  وعلى  للفقراء، 
للفقراء واآليات حتقيقها.

املحور االأول: النمو ال�صامل كثيف الت�صغيل املحابي   1.3.(
للفقراء

الت�صغيل  كثيف  ال�صامل  النمو  حتقيق  من  الهدف  يتمثل 
املحابي للفقراء فيما يلي:

  حتقيق معدل منو �صنوي ما بني 6 – 7%، وا�صتدامته على 
فرتة زمنية طويلة ن�صبيًا.

  حت�صني حالة توزيع الدخل بحيث يبلغ موؤ�صر جيني ما بني 
0.3 و0.35.

ومنتج  الئق  عمل  فر�س  توفر  على  النمو  قــدرة  حت�صني    
الرتكيز  مع   %10 من  اأقــل  متو�صط  بطالة  معدل  وبلوغ 
15%، وحتفيز  اأقل من  اإلى  ال�صباب  بطالة  على خف�س 

م�صاركة املراأة يف قوة العمل.

الثاين: �صيا�صات اجتماعية حديثة وذات  املحور   (.3.(
فاعلية اأعلى ومتكينية

  االلتزام بتوفر املوارد الالزمة لتمويل حد اأدنى لالإنفاق 
االجتماعي ل�صمان توفر منظومة من احلماية والرعاية 

االجتماعية للفقراء وحمدودي الدخل.

  الــتــحــويــل الــتــدريــجــي مــن الــدعــم غــر املــبــا�ــصــر )دعم 
االأ�صعار( اإلى منظومة الدعم املبا�صر )التحويالت( من 
كفاءة  من  ترفع  ومميكنة  حديثة  منظومة  اإر�صاء  خالل 

ا�صتهداف الفقراء وحمدودي الدخل.

دورية  ب�صفة  مراجعته  تتم  للدخل  وطني  حــد  اإر�ــصــاء    
للدول  واالجتماعية  االقت�صادية  املتغرات  مع  ليتنا�صب 
املختلفة، مع مراعاة اأن يتنا�صب اأي�صًا مع تغر م�صتويات 
املدن  وبني  واحل�صر  الريف  بني  دولة  كل  داخل  املعي�صة 

املختلفة.

مــوارده  وا�صتخدام  االجتماعي  ال�صمان  مظلة  تو�صيع    
للتاأمني على ال�صحة والتقاعد.
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  دمج البعد الثقايف يف اإطار ال�صيا�صات والربامج االجتماعية 
فئات  بني  والتالحم  االجتماعي  االأمــن  حتقيق  بهدف 

املجتمع املختلفة.

بكل  والغايات اخلا�صة  االأهداف  التايل  وي�صتعر�س اجلزء 
بعد من اأبعاد الفقر الثالثة والتي ت�صمل حتديدًا التعليم وال�صحة 

وم�صتوى املعي�صة، وذلك حتى عام 2030. 

االأهداف والغايات يف جمال التعليم  1.(.3.(

الفقر متعدد  تاأثرًا على موؤ�صر  االأبعاد  اأكرث  التعليم  يعترب 
احلد  ويتطلب  العربية.  الــدول  من  العظمى  الغالبية  يف  االأبعاد 
تعليمية  منظومة  بناء  على  الرتكيز  االأبــعــاد  متعدد  الفقر  من 
قادرة على متكني الفقراء اجتماعيًا واقت�صاديًا، ت�صاهم يف ك�صر 
احللقة املفرغة لتوريث الفقر يف املنطقة العربية من خالل نظام 
للجميع دون متييز. ويتحقق ذلك من  تعليمي كفء وفعال متاح 

خالل جمموعة من االأهداف والغايات التي ت�صمل: 

دون  للجميع  متاح  تعليمي  نظام  االأول:  الهدف    
متييز.

الغايات:

الريفية  املناطق  يف  كافية  تعليمية  خــدمــات  •توفر  	
والع�صوائية والفقرة والنائية واملهم�صة واملحرومة.

•التو�صع يف اإتاحة ريا�س االأطفال ال�صتيعاب االأطفال يف  	
مرحلة الطفولة املبكرة.

•احلد من ظاهرة ت�صرب االأطفال الفقراء من التعليم  	
للعمل.

التعليمية  اخلدمات  جودة  رفع  الثاين:  الهدف    
واالرتقاء بنوعية التعليم.

الغايات:

تلبية  على  االأ�صا�صي  التعليم  خريجي  ــدرة  ق •زيـــادة  	
احتياجات �صوق العمل احلايل وامل�صتقبلي.

•حتفيز االإقبال على التعليم الفني والتدريب املهني   	

•الق�صاء التام على االأمية الهجائية. 	

  الهدف الثالث: تعزيز قدرة منظومة التعليم على 
تلبية احتياجات الفقراء. 

الغايات:

•التو�صع يف اإتاحة املنح التعليمية للمتفوقني من الطالب  	
يف املناطق الريفية واملحرومة واملهم�صة.

املنظومة  االإعــاقــة يف  ذوي  الــفــقــراء  االأطــفــال  •دمــج  	
التعليمية.

الق�صرية  للهجرة  تعر�صوا  الذين  االأطفال  •�صمان حق  	
دون  تعليمهم  موا�صلة  يف  واالأزمـــات  احلــروب  ب�صبب 

متييز مقارنة بنظرائهم يف الدول العربية االأخرى.

ال�صحة جمال  يف  والغايات  االأهداف   (.(.3.(

يف  بال�صحة  اخلا�س  للبعد  اال�صرتاتيجي  الهدف  يتمثل 
على  قادر  واجلودة  باالإتاحة  يتميز  متكامل  نظام �صحي  »توفر 
تلبية احتياجات كافة الفئات الفقرة واملهم�صة، مع اإعطاء اأولوية 
يتم  اال�صرتاتيجي،  الهدف  هذا  ولتحقيق  واالأطــفــال«.   للن�صاء 

الرتكيز على االأهداف والغايات التالية:

  الهدف االأول: تو�صيع التغطية ال�صحية ال�صاملة، 
مليون   100 ع��ن  يقل  ال  م��ا  ا�صتفادة  و�صمان 
حتى  ال�صاملة  ال�صحية  التغطية  من  �صخ�ض 

2023 و250 مليون �صخ�ض بحلول عام 2030.

الغايات:

للفقراء  االأ�صا�صية املجانية  •اإتاحة اخلدمات ال�صحية  	
واملحرومة  الريفية  املناطق  يف  خا�صة  متييز،  دون 

واملهم�صة.

املقدمة  االأ�صا�صية  ال�صحية  اخلــدمــات  كــفــاءة  •رفــع  	
للفقراء.
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العمالة  لت�صمل  ال�صامل  ال�صحي  التاأمني  خدمات  •مد  	
املو�صمية وغر النظامية.

اخلدمات  م�صتويات  حت�صني  ال��ث��اين:  الهدف   
مناطق  يف  ل��ل��ف��ق��راء  امل��ق��دم��ة  ال�����ص��ح��ي��ة 

تواجدهم.

الغايات:

�صن  دون  واالأطفال  االأمهات  وفيات  معدالت  خف�س   • 	
اخلام�صة.

•خف�س معدالت وفيات االأمهات. 	

•الك�صف املبكر عن االأمرا�س غر ال�صارية ومعاجلتها.  	

الهدف الثالث: تعزيز مفهوم التغذية ال�صحية   
االأولى  الطفولة  مراحل  يف  خا�صة  ال�صليمة، 

للفقراء.

الغايات:

•خف�س معدالت التقزم وال�صمنة بني االأطفال الفقراء. 	

•خف�س معدالت اإ�صابة الن�صاء باالأنيميا. 	

للن�صاء  متييز  دون  والطفولة  االأمومة  خدمات  •توفر  	
واالأطفال يف املناطق الريفية والفقرة واملهم�صة.

م�صتويات  والغايات يف جمال حت�صني  االأهداف   3.(.3.(
املعي�صة

االأبعاد على حت�صني  الفقر متعدد  يعتمد احلد من ظاهرة 
م�صتوى معي�صة الفقراء من خالل توفر حٍدّ اأدنى من الدخل من 
واملحابي  الت�صغيل  ال�صامل وكثيف  النمو االقت�صادي  خالل حفز 
االأولى  للفئات  االجتماعية  احلماية  لتوفر  باالإ�صافة  للفقراء، 
بالرعاية ومتكني الفقراء من احل�صول على فر�س عمل، وتطوير 
كرمية.   حياة  يف  الفقراء  حق  لتلبية  العامة  واخلدمات  املرافق 
وفيما يلي ن�صتعر�س االأهداف والغايات املرتبطة بتح�صني معي�صة 

الفقراء يف الدول العربية. 

يف جمال احلماية االجتماعية

من  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح��زم��ة  ت��ب��ن��ي  االأول:  ال��ه��دف    
االأولى  للفئات  االجتماعية  احلماية  �صيا�صات 

بالرعاية. 

الغايات:

مع  املــدقــع،  الفقر  خــط  حتــت  ال�صكان  ن�صب  •خف�س  	
الرتكيز على املراأة املعيلة وكبار ال�صن.

•التو�صع يف توفر ال�صلع االأ�صا�صية للفقراء واملهم�صني. 	

واملهم�صة.  الفقرة  الفئات  ا�صتهداف  اآليات  •تطوير  	
لرفع كفاءة منظومة الدعم. 

  الهدف الثاين: توليد فر�ض العمل ملعاجلة الفقر 
املتعدد االأبعاد واحلد من عدم امل�صاواة.

الغايات:

•توفر فر�س عمل الئق للفئات الفقرة والتي ال ت�صملها  	
منظومة احلماية االجتماعية.

•زيادة عدد امل�صتفيدين من القرو�س متناهية ال�صغر  	
من الفقراء وحمدودي الدخل.

ذوي  الــفــقــراء  لالأ�صخا�س  الئــق  عمل  فــر�ــس  •تــوفــر  	
االإعاقة.

يف جمال ال�صكان والتنمية احل�صرية)1( 

ت�صر االأدبيات والتجارب الدولية الناجحة اإلى وجود عالقة 
وبني  ــدن(  امل يف  )احلــيــاة  التح�صر  معدالت  ــادة  زي بني  طردية 
احل�صرية.  التنمية  اإدارة  كفاءة  رفع  �صريطة  التنمية،  معدالت 
ومن املعروف اأن %50من ال�صكان يعي�صون يف املدن ومن املتوقع 
اأن ت�صل هذه الن�صبة اإلى 70%بحلول عام 2050.  وتتمتع املدن 
بالقدرة على توفر خدمات اأف�صل لل�صكان وفر�س عمل الئق اأكرث 
ن�صبيُا من الريف مع ارتفاع م�صتويات الدخل يف احل�صر مقارنة 

LAS & UN-Habitat 1 -  يعتمد هذا اجلزء على
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بالريف. ومن ثم فاإن تطوير منظومة التنمية احل�صرية ي�صاهم 
يف حت�صني معي�صة املواطنني، وي�صبح من امل�صتهدف تبني �صيا�صة 
الدمج  حتقيق  على  قــادرة  و�صاملة  وم�صتدامة  متوازنة  ح�صرية 
من  متكنيهم  يف  وت�صاهم  واملهم�صة  الفقرة  للفئات  املجتمعي 
�صبل احلياة الكرمية. ويف هذا االإطار يتم الرتكيز على االأهداف 

والغايات التالية: 
اإلى  ال�صكان  منو  معدل  خف�ض  االأول:  الهدف    

م�صتوى االإحالل.
الغايات:

•احلّد من ظاهرة زواج االأطفال ومن كل اأ�صكال التمييز  	
�صد االإناث. 

و�صولها  و�صمان  االإجنابية  ال�صحة  خدمات  •حت�صني  	
للفقراء. 

مراحله  حتى  التعليم  ا�صتكمال  على  االإنــاث  •حتفيز  	
الُعليا. 

•تعزيز م�صاركة االإناث يف �صوق العمل.  	
•زيادة امل�صاحات املاأهولة بال�صكان.  	

  الهدف الثاين: تطوير منظومة التخطيط للمدن 
لتعزيز  القائمة  باملدن  واالرت��ق��اء  اجلديدة 

دمج الفقراء واحلد من عدم امل�صاواة.
الغايات:

اال�صتخدامات  يف  والتو�صع  االأرا�صي  منظومة  •تطوير  	
متعددة االأغرا�س.

باملرافق  واالرتقاء  الدخل  فئات  لكافة  ال�صكن  •توفر  	
واخلدمات العامة.

•تعزيز اإنتاجية املدن وزيادة قدرتها على توفر فر�س  	
عمل الئق لكافة الفئات.

العمرانية  التنمية  حتقيق  ال��ث��ال��ث:  ال��ه��دف    
املتوازنة املحابية للفقراء.

الغايات:

ومنع  الــعــ�ــصــوائــيــة  للمناطق  و�ــصــامــل  كــامــل  •تــطــويــر  	
انت�صارها.

•تعزير الروابط بني الريف واحل�صر واحلد من االعتداء  	
على االأر�س الزراعية ومن الهجرة الداخلية.

التخطيط  يف  املختلفة  املحلية  الــوحــدات  دور  •دعــم  	
والتنفيذ للتنمية العمرانية املتوازنة.

البيئية  اال�صتدامة  حت�صني  ال��راب��ع:  ال��ه��دف    
واحلفاظ  املناخي  التغري  ومقاومة  احل�صرية 

على املوارد الطبيعية.

الغايات:

•التو�صع يف ا�صتخدام موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة  	
وو�صائل النقل امل�صتدام وتوفر امل�صاحات العامة.

فعالة  منظومة  وتطوير  واملــاء  الهواء  تلوث  من  •احلد  	
الإدارة املخلفات بكافة اأنواعها.  

من  واحلد  للكوارث  لال�صتجابة  طــوارئ  خطط  •و�صع  	
املخاطر البيئية احل�صرية واال�صتعداد لها.

وجتدر االإ�صارة اإلى اأهمية قيام كل دولة بت�صميم منوذج 
الفقر،  موؤ�صر  وخف�س  االقت�صادي،  النمو  لتحفيز  بها  خا�س 
وحتقيق توزيع اأكرث عدالة للدخل، وتوفر فر�س العمل الالئق، 
وذلك يف �صوء اأولويات كل دولة، ووفق االعتبارات ال�صيا�صية 
النحو  على  ــة،  دول لكل  والبيئية  واالجتماعية  واالقت�صادية 
الذي يوؤدي اإلى التغلب على التحديات وتعظيم اال�صتفادة من 
دولة  كل  على  يتعني  كما  دولة.  لكل  املتاحة  التنموية  الفر�س 
و�صع خطط واقعية وحتديد االإجراءات الالزم تبنيها يف �صوء 
الب�صرية  املــوارد  �صوء  ويف  املحتملة،  الدميغرافية  التوقعات 
واملالية املتاحة، واختيار و�صائل التنفيذ والتدابر وال�صيا�صات 
االأكرث كفاءة، مبا يف ذلك و�صع ت�صور حول ال�صراكات املحتملة 
مع اأ�صحاب امل�صالح ذوي ال�صلة، وذلك �صمن نظام موؤ�ص�صي 
مــعــني، واإطـــار زمــنــي حمـــدد. ومــن االأهــمــيــة مبــكــان اعتماد 
م�صاركة  وت�صجيع  املتوازنة،  االإقليمية  والتنمية  الالمركزية 
اخلا�س  والقطاع  امل�صتهلكني،  وممثلي  االأعــمــال،  منظمات 

الوطني، واملجتمع املدين. 
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القسم الثالث:
السياسات والبرامج المقترح تبنيها

لمواجهة الفقر متعدد األبعاد
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الق�صم  يف  اإليها  امل�صار  والغايات  االأهــداف  حتقيق  يتطلب 
ال�صابق، ومواجهة التحديات التي تعوق جهود الق�صاء على الفقر 
ملجموعة  العربية  احلكومات  تبّني  املنطقة،  يف  االأبــعــاد  متعدد 
متكاملة من ال�صيا�صات االقت�صادية واالجتماعية التي تعالج االأبعاد 
دولة  كل  وظروف  طبيعة  ذاته  الوقت  يف  وتراعي  للفقر،  املختلفة 
واملرحلة التنموية التي متر بها. ويف اإطار النموذج التنموي املقرتح 
ب�صورة  التعرف  مبكان  االأهمية  من  ي�صبح  ال�صابق،  الق�صم  يف 
ال�صيا�صات والربامج التي تنبثق من هذا  اأهم  اأكرث تف�صياًل على 
النموذج، والتي يقرتح اال�صرت�صاد بها عند اإعداد اال�صرتاتيجيات 
واخلطط الوطنية لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ب�صكل عام، 
وفيما  خا�س.  ب�صكل  االأبعاد  متعدد  الفقر  على  الق�صاء  وهــدف 
منظومة  لبناء  متهيدًا  والربامج،  ال�صيا�صات  هذه  ن�صتعر�س  يلي 

متكاملة ملتابعة تنفيذ هذه ال�صيا�صات وتقييم اآثارها.

املحابي  الت�صغيل  كثيف  النمو  حتفيز  �صيا�صات   1.3
للفقراء

معدل  زيـــادة  اإلــى  االأ�ــصــا�ــس  يف  ال�صيا�صات  هــذه  وتــهــدف 
اال�صتثمار بحيث ال يقل عن 30% من الناجت املحلي الإجمايل من 

خالل ما يلي:

املحلية  املالية  امل��وارد  جذب  على  القدرة  زي��ادة   -  1
الدخل  ذات  ال����دول  يف  )امل��دخ��رات(خ��ا���ص��ة 
القطاع  بكفاءة  النهو�ض  خ��الل  م��ن  املتو�صط 
اخلدمات  اإلى  النفاذ  م�صتوي  وحت�صني  امل�صريف 

املالية خا�صة فيما يتعلق:

•زيادة االإيرادات من خالل اإجراءات حتفيزية واإن�صاء  	
بنوك و�صناديق ادخار ُمتخ�ص�صة وا�صتخدام االأدوات 
املالية  اخلــدمــات  تكلفة  لتخفي�س  احلديثة  املالية 
وخف�س القيود على الن�صاط امل�صريف على نحو يرفع 
املناف�صة، ال �صيما من خالل فتح املجال ملختلف �صيغ 

االدخار االإ�صالمي وغره.

•العمل على زيادة كفاءة القطاع امل�صريف لتوجيه املوارد  	
العالية  القيمة امل�صافة  املنتجة وذات  القطاعات  نحو 

و�صناديق  متخ�ص�صة  تنمية  بنوك  اإن�صاء  خالل  من 
متويل راأ�س املال املغامر وال�صيغ االإ�صالمية والتمويل 

متناهي ال�صغر.

•تعزيز دور وكفاءة االأ�صواق املالية ال �صيما اأ�صواق الدين  	
االإ�صالمية  وال�صكوك  والطويل  واملتو�صط  الق�صر 

و�صندات الدين العام.

•اإن�صاء �صناديق متخ�ص�صة لتمويل امل�صاريع ال�صغرة  	
واملتو�صطة.

توجيه اال�صتثمار نحو القطاعات الواعدة كثيفة   - 2
الت�صغيل:

�صياغة �صيا�صات �صناعية خا�صة بتوجيه اال�صتثمار نحو 
م�صافة  قيمة  وذات  الت�صغيل  كثيفة  خمتارة  قطاعات 
عالية، خا�صة يف القطاعات التي تتميز بقدرات تناف�صية 

كامنة وذلك من خالل:

با�صتخدام  االأ�صا�صية  التحتية  البنية  وحتديث  •تطوير  	
بني  ال�صراكة  غــرار  على  احلديثة  التمويلية  ال�صيغ 

القطاع العام واخلا�س.

من  الب�صري  املــال  ــس  راأ� وحت�صني  رفــع  على  •الرتكيز  	
املناهج  وتطوير  التعليم  يف  النوعي  اال�صتثمار  خالل 
على  القائمة  املناهج  اإلــى  التلقني  على  القائمة  من 
�صوق  باحتياجات  وربطها  واملهارات،  القدرات  تنمية 
العمل، لتمكني اخلريجني من املناف�صة يف �صوق العمل 

الوطني واالإقليمي والدويل.

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

•تبني منهج تخطيط تاأ�صري حديث �صمن ا�صرتاتيجية  	
حتويل  اإلــى  الهادف  اال�صرتاتيجي  للتخطيط  وطنية 

االقت�صادات العربية اإلى اقت�صادات نا�صئة.

املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  جذب  على  القدرة  •رفع  	
منظومة  با�صتخدام  املنتجة  القطاعات  نحو  وتوجيهه 

املحفزات الوطنية.
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من  وذلك  الكلية  االقت�صادية  التوازنات  حتقيق   -  3
خالل:

•اإدارة مالية عامة حذرة بحيث يتم العمل على ح�صر  	
الدين  ح�صر  5-%وكذلك   3 بحدود  املــايل  العجز 
املحلي  ــنــاجت  ال مــن   %60 تــتــعــدى  ال  بــحــدود  ــعــام  ال
االإجمايل، وخدمة الدين اخلارجي بحدود 25% من 

قيمة ال�صادرات.

•ا�صتخدام �صيا�صة نقدية ن�صطة تعمل على توفر ال�صيولة  	
واحلد من الت�صخم بحدود ال تتجاوز 5%�صنويًا.

املوارد  وتوجيه  العام  الدين  اإدارة  على  القدرة  •رفع  	
والقرو�س  امل�صاعدات  من  املتاأتية  اخلارجية  املالية 
من  وذل��ك  التحتية  البنية  اأو  الإنتاجي  الن�صاط  نحو 
خالل اإدارة ح�صيفة للدين اخلارجي واعتماد معاير 

التحوط املايل واإدارة املخاطر.

4 - موؤ�ص�صات حموكمة ور�صيدة: 

•العمل على حت�صني نوعية املوؤ�ص�صات واحلوكمة بحيث  	
املوؤ�صرات  اأهـــم  يف  العربية  الـــدول  ترتيب  تتح�صن 
غرار  )على  االأعــلــى  الثلث  يف  ــدول  ال �صمن  الدولية 

موؤ�صر احلوكمة للبنك الدويل(. 

•حت�صني الرتتيب يف جمال املوؤ�ص�صات االقت�صادية على  	
غرار خف�س البروقراطية والف�صاد.

•العمل على حت�صني ترتيب الدول العربية يف موؤ�صرات  	
ت�صهيل  يف  الأهميته  وذلــك  باالأعمال  القيام  تكاليف 

االأعمال ورفع م�صتويات اال�صتثمار املنتج.

التعليم وبرامج  �صيا�صات   (.3

•التو�صع يف توفر ريا�س االأطفال وزيادة االعتماد على  	
مدار�س الف�صل الواحد واملدار�س املجتمعية.

•تطوير املناهج التعليمية ال�صتيعاب الطالب ذوي االإعاقة  	
وتدريب املدر�صني واالإداريني على التعامل معهم.

•تبني برامج للدعم النقدي امل�صروط باللتحاق بريا�س  	
االأطفال ومبراحل التعليم االأ�صا�صي املختلفة.

اخلدمات  اإتــاحــة  يف  للتو�صع  الـــالزم  التمويل  •توفر  	
التعليمية من املوارد العامة للدول ومن خالل ت�صجيع 

م�صاركة القطاع اخلا�س واملجتمع املدين.  

التعليم، وحت�صني كفاءته،  االإنفاق على  •زيادة م�صتوى  	
وا�صتهداف املناطق املحرومة واالأكرث فقرًا.

•تعزيز ال�صراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع  	
املدين يف تقدمي اخلدمات التعليمية عالية اجلودة يف 

املناطق الفقرة واملحرومة واملهم�صة.

 • 	blended تبني اأمناط خمتلفة للتعليم كالتعلم املختلط
.lifetime learning والتعلم مدى احلياة education

•توفر املعلمني املوؤهلني والكوادر التعليمية القادرة على  	
التعامل مع الفئات املهم�صة وال�صعيفة من ذوي االإعاقة 
اأو الذين ن�صاأوا يف مناطق ال�صراع اأو املهجرين ق�صريًا 
وتفهم ظروف الأطفال وم�صاعدتهم على النخراط يف 
املجتمعات التي انتقلوا اإليها، مع احتفاظهم بهويتهم. 

•مراجعة وحت�صني املناهج التعليمية، لتاأهيل اخلريجني  	
�صوء  يف  وامل�صتقبلية  احلالية  العمل  �صوق  الحتياجات 
وثــورة  اال�صطناعي  ــذكــاء  ال على  االعــتــمــاد  تنامي 

املعلومات واخلدمات والتطبيقات االلكرتونية. 

•االرتقاء مب�صتوى التعليم الفني والتدريب املهني وتغير  	
ثقافة املجتمع جتاه اخلريجني.

وللمعلمني  التعليمية  التحتية  للبنية  احلماية  •توفر  	
وللطلبة يف مناطق النزاعات. 

•دمج االأطفال امل�صردين ب�صال�صة يف العملية التعليمية،  	
كانوا  التي  ال�صهادات  تلك  تعادل  �صهادات  ومنحهم 

�صيح�صلون عليها يف مواطن �صكناهم االأ�صلية.

3.3 �صيا�صات وبرامج ال�صحة

وتوفر  ال�صامل،  ال�صحي  التاأمني  تطبيق  يف  •اال�صراع  	
خدمات اأكرث كفاءة للفقراء باملجان.

•توفر الدواء والعالج باملجان للفقراء والفئات االأكرث  	
احتياجًا من خالل مظلة التاأمني ال�صحي.
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•تطوير قدرة املنظومة ال�صحية على اال�صتجابة ال�صريعة  	
وحاالت  واملحتملة  احلالية  الطوارئ  والفعالة حلاالت 
االإقليم، والتخفيف من  توؤثر على  التي  النزاع  ما بعد 

املخاطر. 

•دعم التطوير املوؤ�ص�صي لقطاع ال�صحة لتح�صني كفاءته  	
الفقرة  الفئات  احتياجات  تلبية  على  قدرته  وتطوير 
املحلية  الــوحــدات  قــدرات  دعــم  خــالل  من  واملهم�صة 
القريبة من املواطن لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية 

االأولية.

معاير  وتطبيق  ال�صحية  املنظومة  حوكمة  •تعزيز  	
والكفاءة،  والفعالية  واملحا�صبية  وامل�صاءلة  ال�صفافية 
واالأكـــرث  واملهم�صة  الــفــقــرة  الــفــئــات  خــدمــة  بــهــدف 

احتياجًا.

للم�صت�صفيات  اجلــغــرايف  الــتــوزيــع  يف  النظر  ـــادة  •اإع 	
تغطية  لتحقيق  املختلفة  ال�صحية  واملراكز  والوحدات 
مناطق  يف  للفقراء  وللو�صول  وكــفــاءة  عــدالــة  اأكــرث 

تواجدهم.

•تطوير برامج التغذية ال�صليمة وت�صجيع اأمناط احلياة  	
ال�صحية ال�صليمة للحد من ال�صمنة وما ي�صاحبها من 

اأمرا�س.

دون  لالأطفال  الالزمة  االأم�صال  توفر  يف  التو�صع   • 	
اخلام�صة.

رفع  خــالل  مــن  االإجنــابــيــة  ال�صحة  م�صتوى  •حت�صني  	
الفوائد  حــول  الفقرة  الفئات  بــني  الــوعــي  م�صتوى 
الكثرة حلجم االأ�صرة ال�صغر بهدف تغير �صلوكهم 
ال�صحة  خــدمــات  اإلــى  الــو�ــصــول  وتي�صر  ــي،  االإجنــاب

االإجنابية للفئات الفقرة واملهم�صة. 

االأمرا�س  عن  للك�صف  الوطنية  احلمالت  يف  •التو�صع  	
الفقرة  الفئات  على  الرتكيز  مع  ومعاجلتها  ال�صارية 

واملهم�صة االأكرث عر�صة لالإ�صابة بهذه االأمرا�س. 

�صيا�صات حت�صني امل�صتوى املعي�صي للفقراء  4.3

وبرامج  ب�صيا�صات  خا�س  االأول  جزئني،  اإلى  •وتنق�صم  	
باملرافق  والـــثـــاين  الــ�ــصــامــلــة  االجــتــمــاعــيــة  التنمية 
معي�صة  م�صتوى  مــن  تــرفــع  الــتــي  العامة  واخلــدمــات 

الفقراء والفئات املهم�صة. 

االجتماعية الفعالة  التنمية  �صيا�صات   1.4.3

•تطوير اآليات ا�صتهداف الفقراء با�صتخدام معادلة اختبارات  	
احلماية  منظومة  كــفــاءة  لرفع  البديلة  الــدخــل  م�صادر 

االجتماعية وحتقيق العدالة االجتماعية املن�صودة.
للم�صاهمة  ومرنة  موثوقة  معلوماتية  حتتية  بنية  اإن�صاء   • 	
البيانات  قواعد  وتوحيد  اال�صتهداف،  اآليات  تطوير  يف 
و�صوء  االزدواجية  ومنع  اال�صتهداف  لتح�صني  امل�صتخدمة 

اال�صتخدام.
احلماية  برامج  لتمويل  وم�صتدامة  مبتكرة  اآليات  •توفر  	
احلكومة،  بــني  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  االجتماعية، 
 – االأخرى  املعنية  واالأطــراف  املجتمع املدين،  ومنظمات 
والقطاع  اخلرية،  واجلمعيات  املوؤ�ص�صات  ت�صم  والتي 
توفر  جمال  يف  العاملة  التطوعية  واملنظمات  اخلا�س، 

الرعايا االجتماعية واخلدمات االأ�صا�صية للفقراء. 
احلماية  لربامج  واملوؤ�ص�صية  الت�صريعية  االأطــر  •تطوير  	
تقدمي  على  قدرتها  وزيـــادة  كفاءتها  لرفع  االجتماعية 

اخلدمات للفقراء والفئات االأولى بالرعايا. 
• ت�صميم برامج حماية اجتماعية ت�صجع امل�صتفيدين على  	
وامل�صاعدات  الربامج  من  واخلروج  الذات  على  االعتماد 
كلما اأمكن ذلك عرب ت�صجيع اال�صتثمارات يف تنمية راأ�س 
املال الب�صري وربط امل�صاعدات بالتنمية الب�صرية وبرامج 

التوظيف. 
احلماية  برامج  ب�صاأن  وامل�صتفيدين  اجلمهور  وعي  •زيادة  	
والإج�����راءات  عليها  احل�����ص��ول  و���ص��روط  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الالزمة. 
ال�صيا�صات  اأهــم  يلّخ�س   ) • 	1-3( رقــم  الــتــايل  وال�صكل 
ملواجهة  العربية  الــدول  يف  تبنيها  املقرتح  االجتماعية 

الفقر متعدد االأبعاد. 
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امل�صكن واملرافق العامة  توفري  وبرامج  �صيا�صات   (.4.3

وتوفر  االجتماعي  لالإ�صكان  طموحة  بــرامــج  •تبني  	
تالئم  التي  ال�صكنية  ال��وح��دات  من  خمتلفة  اأمن��اط 
بدوية  اأو  ريفية  )جتمعات  املختلفة  املجتمعات  طبيعة 

اأو �صاحلية(. 

االإ�صكان  وحــدات  لتوزيع  اجلــغــرايف  النطاق  •تو�صيع  	
االجتماعي بحيث ت�صل للفقراء والفئات امل�صتهدفة يف 

اأماكن تواجدهم.

برامج  لتمويل  وم�صتدامة  متجددة  م�صادر  •توفر  	
االإ�صكان االجتماعي.

•الق�صاء التام على املناطق الع�صوائية اخلطرة واحلّد  	
من انت�صار املناطق الع�صوائية جمددًا، وحتديد التدابر 
تطويرها.  بعد  املناطق  لهذه  ال�صكان  الإعادة  الالزمة 
التكامل  اأماكن جديدة يراعى  اإلى  ويف حالة االنتقال 
بني ال�صكن واخلدمات العامة وفر�س العمل بحيث يتم 

توفرها يف مكان واحد اأو يف اأماكن قريبة جدًا.

اإدارة االأرا�صي والتاأكيد على مراعاة  •تطوير منظومة  	

فيها  والــتــ�ــصــرف  االأرا�ـــصـــي  املــــراأة يف متلك  حــقــوق 
وا�صتغاللها.

تعتمد  والتي  كفاءة  االأكــرث  التخطيط  مبادئ  •تطبيق  	
وتعاي�س  ودمــج  لالأر�س  املتعددة  اال�صتخدامات  على 

كافة فئات الدخل يف جمتمع عمراين واحد.

•تعزيز تناف�صية االقت�صاد املحلي وقدرته على امل�صاهمة يف  	
توفر فر�س عمل الئق ومنتج للفقراء والفئات املهم�صة.

احل�صري  للنقل  متكاملة  بــرامــج  وتنفيذ  •تخطيط  	
امل�صتدام الذي يخدم الفئات الفقرة واملهم�صة.

اعتمادًا  النظيفة  ال�صرب  مياه  م�صروعات  يف  •التو�صع  	
على تقنيات حديثة ومتطورة واأقل تكلفة.

•التو�صع يف تنفيذ م�صروعات ال�صرف ال�صحي خا�صة  	
للقرى واملناطق الفقرة واملهم�صة با�صتخدام تقنيات 

مبتكرة واأكرث كفاءة واأقل تكلفة.

االأهلي  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  ت�صجيع  يف  •التو�صع  	
الكهرباء من م�صادر طاقة نظيفة  توليد  املحلي على 

واأقل تكلفة.

ال�صكل رقم )3-1(: نموذج تلخي�ض الأهم ال�صيا�صات االجتماعية في مواجهة الفقر متعدد االأبعاد
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واملهم�صة  الفقرة  املحلية  املجتمعات  وحتفيز  •دعــم  	
الوقود احليوي  اإنتاج  الريفية على  املناطق  خا�صة يف 

وا�صتخدامه يف الطهي. 

القدرات  وتنمية  الوعي  لرفع  متكاملة  برامج  •تنفيذ  	
التحديات  وملواجهة  طبيعية  كــوارث  اأي  مع  للتعامل 
تكلفتها  يتحمل  التي  املناخية  التغرات  عن  الناجمة 

الفقراء والفئات املهم�صة. 

يف  ا�صتخدامها  يتم  التي  املالية  املخ�ص�صات  •زيــادة  	
ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب  مياه  م�صروعات  متويل 
ورفع  اإتاحتها  زيادة  بهدف  احليوي  والوقود  والطاقة 

كفاءتها ل�صالح الفئات الفقرة واملهم�صة. 

منظمة االأمم املتحدة وجامعة الدول العربية  دور   5.3
يف حتقيق اأهداف اال�صرتاتيجية

اال�صرتاتيجي  االإطــار  لهذا  الطموحة  االأهــداف  حتقيق  اإن 
تنموي  منــوذج  من  ت�صمنه  ومــا  االأبــعــاد،  متعدد  الفقر  ملواجهة 
التي  املمكنات  توافر عدد من  يتطلب  وبرامج  و�صيا�صات  مقرتح 
�صديد  االإقليمي  امل�صروع  هــذا  لنجاح  االأ�صا�صية  العوامل  متثل 

االأهمية، وت�صمل هذه املمكنات ما يلي: 

ويتم  وفعالية  •موؤ�ص�صات حديثة ومتطورة وذات كفاءة  	
اإدارتها وفقًا الأف�صل موؤ�صرات احلوكمة.

قواعد  لربط  ومتكاملة  متطورة  الكرتونية  •منظومة  	
واملتابعة  التخطيطية  الــقــرارات  والتــخــاذ  البيانات 

والتقييم.

•اإتاحة املوارد املالية الالزمة وا�صتحداث اآليات جديدة  	
ومبتكرة للتمويل.

ال�صلة  ذات  املعنية  املختلفة  املوؤ�ص�صات  قــدرات  •رفع  	
بالفقر متعدد االأبعاد.

على  تعتمد  والتقييم  للمتابعة  الكرتونية  •منظومة  	
موؤ�صرات متطورة لقيا�س االأداء.

•خطة �صاملة للتوا�صل املجتمعي وك�صب التاأييد بالن�صبة  	
معها  التعامل  واآليات  واأ�صبابها  املختلفة  الفقر  الأبعاد 
والتحديات التي تواجه تطبيق هذه االآليات واالأهداف 

املرجو حتقيقها.

والتنفيذ  التخطيط  يف  الت�صاركية  مــبــداأ  •اعــتــمــاد  	
واملراجعة واملتابعة والتقييم.

•تدعيم الالمركزية ودور املجتمعات املحلية ومتكينها من  	
امل�صاركة يف حتديد الفئات امل�صتهدفة واالأولى بالرعاية 
والقرى  املدن  يف  يعي�صون  الذين  املواطنني  من  لقربها 
مبداأ  من  انطالقًا  املختلفة  اخلدمات  تقدمي  يف  واأي�صًا 
الوزارات  مع  امل�صئولية  وتقا�صم  اخلدمات”  “حملية 
ر�صم  يف  هــامــًا  دورًا  تلعب  الــتــي  املــركــزيــة  والــهــيــئــات 
واملتابعة  اخلدمات  تقدمي  معاير  وحتديد  ال�صيا�صات 

واملراقبة وتنمية القدرات وتوفر الدعم الفني الالزم. 

لل�صركات  املجتمعية  امل�صئولية  بــرامــج  يف  •التو�صع  	
وتوجيهها خلدمة اأهداف ا�صرتاتيجية احلد من الفقر 

متعدد االأبعاد بالتن�صيق مع كافة ال�صركاء املعنيني.

ي�صمل  • االأبعاد” 	 متعدد  للفقر  عربي  “مر�صد  اإقامة 
مكون خا�س بالدرا�صات واالأبحاث العلمية والتجارب 
وتقدير  وجمعها  واملعلومات  للبيانات  ومكون  العملية، 
املنهجيات  وا�صتخدام  االأبــعــاد  متعدد  الفقر  موؤ�صر 
املتطورة للقيا�س للتعرف على اأكرث االأبعاد تاأثرًا على 
قيمة املوؤ�صر الإعطائه اأولوية يف التعامل معه واحلد من 
اآثاره، واملكون االأخر يركز على رفع الوعي والرتويج 
الأف�صل التجارب واملمار�صات الناجحة يف جمال احلد 
من الفقر متعدد االأبعاد على امل�صتوى القطري واملحلي 

داخل الدول العربية.

وال ميكن التاأكيد على مبداأ الت�صاركية دون ت�صليط ال�صوء 
ومنظمات  العربية  الــدول  جامعة  تلعبه  الــذي  الهام  الــدور  على 
االأمم املتحدة املختلفة يف دعم اجلهود املبذولة للحد من الفقر 
متعدد االأبعاد يف الدول العربية. وفيما يلي ن�صتعر�س �ُصبل تعزيز 

هذه اجلهود: 
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املتحدة )1( االأمم  دور   1.5.3

لالأمم  الثاين  العقد  يف  ُقدمت  التي  االأهــداف  اإلى  ا�صتنادًا 
املتحدة للق�صاء على الفقر، ف�صاًل عن تلك التي جتري �صياغتها 
حاليًا للعقد الثالث لالأمم املتحدة )االأمم املتحدة، 2018( والتي 
تقدم اإطارًا مفاهيميًا وبراجميًا لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، 

حددت االأمم املتحدة االأولويات التالية لدعم البلدان املختلفة:

جمال  يف  احلكومية  غــر  للموؤ�ص�صات  الــدعــم  تــقــدمي  1 .
خالله  من  والــذي  القطري  امل�صتوى  على  الفقر  حتليل 
للت�صدي  القطاعات  متعددة  ُنهج  وتنفيذ  ت�صميم  �صيتم 
وراء  الكامنة  الهيكلية  االأ�ــصــبــاب  ال�ــصــتــهــداف  للفقر 
االجتاهات  حتليل  يف  الــدول  مل�صاعدة  باالإ�صافة  الفقر، 
الدميوغرافية والهياكل العمرية والتوزيعات ال�صكانية مبا 
ميكنها من تطبيق ال�صيا�صات الناجعة للتعامل مع الق�صية 

ال�صكانية خا�صًة فيما يتعلق بعالقتها بق�صايا الفقر.
مراعاة  تعميم  ت�صمل  التي  الكلي  االقت�صاد  �صيا�صات  ( .
املنظور ح�صب اجلن�س اأ�صا�صية يف الق�صاء على الفقر. 
الكلي  االقت�صاد  اأطر  املتحدة  االأمم  �صتعزز  ثم،  ومن 
املحفز للتغير الهيكلي وا�صرتاتيجيات العمل املتكاملة 
املبنية على االأدلة. كما �صت�صجع االأمم املتحدة الو�صول 
اخل�صراء،  والتقنيات  للفقراء  الداعمة  التقنيات  اإلى 
وظائف  وتوليد  اخل�صراء،  ال�صريبية  واالإ�صالحات 
االجتماعية  احلــمــايــة  و�ــصــيــا�ــصــات  الئــقــة،  خــ�ــصــراء 
عن  ذلــك  و�صيتم  االنتقالية.  املرحلة  يف  للم�صاعدة 
الت�صغيل واالأ�صغال  طريق اال�صتثمار املكثف يف برامج 
مع  واملـــراأة،  ال�صباب  تهم  التي  تلك  ال�صيما  العامة، 
اأو  القيا�صية  غر  العمل  اأ�صكال  حماية  من  التاأكد 
البطالة من خالل املزايا النقدية وخدمات التوظيف.

وتنفيذ  تخطيط  كيفية  ب�صاأن  الفنية  امل�صورة  تقدمي  3 .
االأطر القانونية والتنظيمية على اأ�صا�س حقوق العمال، 
التوظيف  اإلـــى  االنــتــقــال  مثل  ــك جمـــاالت  ذل مبــا يف 
الــر�ــصــمــي، وظـــروف العمل االآمــنــة، واحلـــد االأدنـــى 

لالأجور، وبرامج احلماية يف اأماكن العمل.

.)ESCWA, 2018( 1-  اعتمـــد هـــذا اجلــــزء عـلــى م�صــاهمــة االإ�صكـــوا

عن  العمل  مكان  يف  اجلن�صني  بني  للتمييز  حد  و�صع  4 .
قدم  على  واالأجــــور  التوظيف  فــر�ــس  �صمان  طــريــق 
امل�صاواة. و�صتتاألف اإ�صالحات �صوق العمل من تدابر 
املدفوع  غر  العمل  بتخ�صي�س  املتعلقة  اال�صتهداف 
ونظم  االأمومة،  اإجــازة  ذلك  يف  مبا  واملدفوع،  االأجــر 
واملرنة،  الالئقة  العمل  و�ــصــاعــات  الــرعــايــة،  تــاأمــني 

وتي�صر و�صول املراأة اإلى اخلدمات املالية.
الوطنية  واملوؤ�ص�صات  العمال  لنقابات  امل�صاعدة  تقدمي  5 .
االأخرى من اأجل معاجلة املعاير االجتماعية ال�صارة 
التي تعوق و�صول املراأة اإلى العمل الالئق واملعاير التي 
التثقيفية  تقلل من قيمة عملها )من خالل احلمالت 
واالإعالن والعمل مع جماعات املجتمع املدين واأ�صحاب 
االأعمال واالإعالم(. واالعتماد على القدرات النقابية 
العاملة  املــــراأة  احــتــيــاجــات  تعزيز  على  بت�صجيعها 
ال�صيا�صة  �صانعي  مع  م�صاحلهن  ب�صاأن  والتفاو�س 

الوطنية، من خالل نهج ت�صاركي.
توفر الدعم الإن�صاء وتنفيذ خطط ا�صتثمارية حم�صنة  6 .
العمل  فر�س  خللق  الوطنية  ال�صحية  العاملة  للقوى 
الالئق يف القطاع ال�صحي واالجتماعي و�صي�صمل ذلك 
االجتماعية  الرعاية  اقت�صاد  احتياجات  ح�صابات 
لال�صتثمارات  االقــتــ�ــصــادي  الــعــائــد  مــعــدل  وتقييم 
التحتية  والبنية  العامة  االجتماعية  املخططات  يف 

الالزمة.
البلدان  باأقل  اخلا�صة  ال�صيا�صة  اأدوات  نطاق  تو�صيع  7 .
النامية  والدول  ال�صاحلية  غر  النامية  والبلدان  منوًا 
اجلزرية ال�صغرة التي ت�صاعد يف حتديد التح�صينات 
توليد فر�س  ي�صجع ذلك  و�صوف  والتنويع.  ال�صناعية 
ال�صناعات  تــطــويــر  يف  واملــ�ــصــاعــدة  الــالئــق  الــعــمــل 

االإبداعية.
اإيالء اهتمام خا�س لتطوير قطاعات �صناعية زراعية  8 .
املناطق  يف  الئــقــة  وظــائــف  تــولــد  و�صاملة  م�صتدامة 
الريفية، خا�صة لل�صباب والن�صاء وغرهم من الفئات 
املهم�صة ال�صعيفة. و�صيتاألف ذلك من خلق فر�س عمل 
يف اأن�صطة خارج االأن�صطة الزراعية من �صاأنها اأن ت�صمن 
حت�صني االأمن الغذائي واحلد من الفقر ب�صكل م�صتدام؛ 
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تقوية الروابط بني الزراعة وال�صناعة واالأ�صواق، مبا 
وتعزيز  االأغذية  معاجلة  تكنولوجيا  حتويل  ذلك  يف 
يف  االأغذية  �صالمة  تعزيز  االأغــذيــة؛  جتهيز  مهارات 
بيئة املعاجلة؛ ت�صجيع القدرة التناف�صية واالإنتاجية يف 
مرحلة املعاجلة من اأجل اإ�صافة قيمة ل�صل�صلة االإنتاج 
املعر�صة  الريفية  املجتمعات  اإدراج  وت�صهيل  الزراعي 
�صيوؤدي  والعاملية.  املحلية  القيمة  �صال�صل  يف  للخطر 
هذا اإلى حتول يف ال�صناعات من القطاع غر الر�صمي 
اخلدمات  اإلى  الو�صول  وزيــادة  الر�صمي  القطاع  اإلى 
االإدارية التي ت�صهل ن�صوء ال�صركات النا�صئة يف تنظيم 
مبادرات  اإلى  بدوره  هذا  و�صيوؤدي  الريفية.  امل�صاريع 
ت�صتند  الريفية  املناطق  يف  الذات  على  اعتمادًا  اأكرث 

اإلى و�صائل م�صتدامة للن�صاط القت�صادي.
تولد  �صيا�صات  تبني  يف  وال�صركات  البلدان  تدعيم  9 .
الت�صاركية.  النهج  خالل  من  متكاملة  توريد  �صال�صل 
التي  اجلن�س  ح�صب  التقييمات  من  ذلــك  و�صيتاألف 
تــواجــه �صاحبات  الــتــي  الــفــر�ــس والــعــقــبــات  تــدر�ــس 
اإن�صاء  وتدعم  اال�صرتاتيجية،  والقطاعات  امل�صاريع، 
االحتياجات  تلبي  التي  املالية  واخلدمات  املعلومات 
االأ�صواق  يف  لــلــمــراأة  اململوكة  للموؤ�ص�صات  املــحــددة 
اأ�صحاب  بني  ال�صراكات  لت�صجيع  باالإ�صافة  النا�صئة، 
واحلكومة  االأعــمــال  قطاع  بــني  املتعددين  امل�صلحة 

واملجتمع املدين.

العربية  واملوؤ�ص�صات  العربية  الدول  جامعة  دور   (.5.3
واالإقليمية االإمنائية

اإن خطة العمل املمكن تبنيها من جانب املوؤ�ص�صات العربية 
جامعة  مظلة  حتت  املن�صوية  تلك  ال�صيما  االإمنائية،  واالإقليمية 
العنا�صر  جميع  اأو  بع�س  على  توؤ�ص�س  اأن  يجب  العربية  الــدول 

التالية:

اأواًل:  دعوة املوؤ�ص�صات االإمنائية واالقت�صادية العربية لور�صة 
عمل يتم خاللها االإعالن عن اإطالق العقد العربي 
كل  خالله  تقدم  االأبــعــاد،  متعدد  الفقر  ملكافحة 
من  للحد  املوجهة  واأن�صطتها  براجمها  موؤ�ص�صة 

الفقر متعدد االأبعاد يف الدول العربية. وهو االأمر 
الذي يرتبط مبا متتلكه كل موؤ�ص�صة من املوؤ�ص�صات 
بطبيعة  يتعلق  فيما  �صواء  من خ�صو�صية،  العربية 
الربامج  اإقـــرار  اأو  الــربامــج،  �صياغة  ومتطلبات 
املالية  املوازنات  اإقرار  اأو  العربية،  للدول  املوجهة 
ذلك.  غر  ما  الى  الربامج،  لتلك  توفرها  و�صبل 
الأن�صطة  للتنفيذ  قابلة  واقعية  بلورة  ميكن  بحيث 

مكافحة الفقر متعدد االأبعاد يف الدول العربية.

اإلى  العربية  املوؤ�ص�صات االإمنائية واالقت�صادية  ثانيًا:  دعوة 
ت�صمني وا�صح الأبعاد الفقر املختلفة �صمن اأن�صطتها 
املخططة اأو املربجمة خالل الفرتة 2030-2020، 

وذلك بالتن�صيق مع الدول العربية امل�صتهدفة. 

اأمانة  لــدى  عمل  وحــدة  تاأ�صي�س  اإمكانية  يف  النظر  ثالثًا:  
لالإمناء  العربي  ال�صندوق  لدى  القائمة  التن�صيق 
بدورها  واملــعــنــيــة  ــادي،  ــص ــ� ــت واالق االقــتــ�ــصــادي 
بحيث  واالإمنائية،  املالية  املوؤ�ص�صات  بني  بالتن�صيق 
توجيه  املــ�ــصــاعــدة يف  الــوحــدة مبهمة  هــذه  تــقــوم 
التن�صيق  اأمــانــة  يف  امل�صاركة  املوؤ�ص�صات  اأن�صطة 
�صوب املجاالت واالأن�صطة التي تت�صم بقدرات اأعلى 
على مواجهة مظاهر الفقر متعدد االأبعاد يف الدول 
توجيهية  اأداة  مبثابة  لتكون  امل�صتفيدة،  العربية 
اأو  املوؤهلة  والــربامــج  امل�صروعات  بني  للمفا�صلة 

املر�صحة للتنفيذ يف الدول العربية امل�صتفيدة.

رابعًا:  اأظهر الواقع عدم وجود اأو عدم كفاية اآليات ملتابعة 
املنفذة  والـــربامـــج  املــ�ــصــروعــات  نــتــائــج  وتقييم 
املالية  واالإقليمية  العربية  املوؤ�ص�صات  جانب  من 
واالإمنائية، يف الدول العربية، والتي من املفرت�س 
االقت�صادي  واملـــردود  االأثــر  قيا�س  يف  ت�صهم  اأن 
على  امل�صروعات،  لهذه  والتنموي  واالجتماعي 
مبا  امل�صتفيدة  العربية  واملجتمعات  االقت�صادات 
املتعددة  ــاد  ــع االأب معاجلة  على  اأثــرهــا  ــك  ذل يف 
تفوي�س  يتم  اأن  وميكن  الفقر،  بظاهرة  املت�صلة 
يف  تاأ�صي�صها  يتم  م�صتقلة  وحــدة  الى  املهمة  هذه 
العربي  ال�صندوق  لدى  اأو  العربية  الــدول  جامعة 
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من  اأي  اأو  واالجــتــمــاعــي،  االقــتــ�ــصــادي  لــالإمنــاء 
التن�صيق،  جمموعة  اأع�صاء  االأخــرى  املوؤ�ص�صات 
القائمة  اجلــهــة  تكليف  يتم  اأن  يف�صل  ال  حيث 
و�صتوفر  االأثـــر،  ور�صد  التقييم  مبهمة  بالتنفيذ 
ميكن  وا�صعة  ومعلومات  بيانات  االآليات  هذه  مثل 
البناء عليها م�صتقبال لت�صويب م�صارات وتوجهات 
وطبيعة اأولويات العمل بالن�صبة للموؤ�ص�صات املالية 

واالإمنائية العربية واالقليمية.

بني  املبا�صر  التعامل  اأمن���اط  تو�صيع  ���ص��رورة  خ��ام�����ص��ًا:  
املوؤ�ص�صات االإمنائية العربية واملجتمعات امل�صتفيدة 
اخلا�س  القطاع  مــع  ال�صراكات  �صيغ  خــالل  مــن 
العربي وبخا�صة على م�صتوى �صغار امل�صتثمرين، اأو 
على م�صتوى امل�صروعات اخلا�صة االأكرث توافقًا مع 

معاجلة ق�صايا الفقر متعدد االأبعاد.

املقدمة  واملــنــح  الــربامــج  تو�صيع  على  التاأكيد  �ــصــاد�ــصــًا:  
امل�صروعات  لتمويل  امل�صتفيدة  العربية  للحكومات 
العامة  وال�صوابط  املعاير  ت�صتويف  التي  التنموية 
اخلا�صة بكل موؤ�ص�صة، مع اإ�صافة عدد من املعاير 
هذه  تاأثرات  الن�صياب  بدورها  ال�صامنة  االأخــرى 
االأبعاد،  متعدد  الفقر  ق�صايا  ملعاجلة  امل�صروعات 
اأبعاد  من  اأكــرث  اأو  بعد  يف  )التاأثر  معاير:  مثل 
ال�صكان،  من  ممكن  عدد  اأكرب  يف  التاأثر  الفقر، 
اخلا�س  القطاع  اأن�صطة  مع  املزاحمة  �صمان عدم 
وعدم االخالل بقواعد ومتطلبات املناف�صة الكاملة 
بني امل�صروعات(. حيث ميثل تبني مثل هذه املعاير 
العربية  االإمنائية  املوؤ�ص�صات  جلهود  توجيه  اإعادة 
جتاه ق�صايا الفقر متعدد االأبعاد ودون اأن يتعار�س 
اتخاذ  واآلــيــات  عملها  وقــواعــد  �صوابط  مع  ذلــك 

القرارات اأو �صياغة ال�صيا�صات داخل كل منها.
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اإطار  �صياغة  على  اال�صرتاتيجية  من  الق�صم  هــذا  يركز 
والتي  التغير”  “نظرية  لتحليل  والتقييم  للمتابعة  متكامل 
والربامج  ال�صيا�صات  بني  الرتابطية  العالقة  حتديد  ت�صتهدف 
التي تتبناها الدول العربية ملواجهة التحديات التي تواجه االأبعاد 
املختلفة للفقر والنتائج امل�صتهدف الو�صول اإليها.  كما يركز هذا 
اجلزء على ت�صميم االإطار املنطقي للنمو كثيف الت�صغيل املحابي 
موؤ�صرات  ويقرتح جمموعة من  للفقر،  الثالثة  ولالأبعاد  للفقراء 
قيا�س االأداء التي تقي�س مقدار التقدم الذي حترزه الدول العربية 
قيمة  ويتم حتديد  االأبعاد،  لهذه  الفرعية  االأهــداف  نحو حتقيق 
كما   .2030 يف  امل�صتهدفة  والقيم  املوؤ�صرات  لهذه  االأ�صا�س  �صنة 
اأثر ال�صيا�صات والربامج على  يو�صح هذا اجلزء منهجية تقييم 
حتقق الهدف الرئي�صي لال�صرتاتيجية. ويختتم هذا اجلزء بو�صع 
على  والتقييم  املتابعة  ملنظومة  املوؤ�ص�صي  لالإطار  مقرتح  ت�صور 

امل�صتويني االإقليمي والقطري.

التغيري نظرية  االأبعاد:  متعدد  الفقر  مواجهة   1.4

 2015- امل�صتدامة  للتنمية  االأممية  االأجــنــدة  ا�صتهدفت 
التعليم  م�صتويات  وحت�صني  واجلــوع  الفقر  على  الق�صاء   2030
وال�صحة وحتقيق امل�صاواة ورفع م�صتوى معي�صة االأجيال احلالية 
)املياه  العامة  املــرافــق  تطوير  ا�صتهداف  خــالل  من  والقادمة 
االأجندة  تغفل  ومل  والــ�ــصــكــن(.  والــطــاقــة  ال�صحي  والــ�ــصــرف 
والت�صغيل  بالدخل  املرتبطة  االقت�صادية  اجلــوانــب  الطموحة 
البيئية مع كافة  واالإنتاج واال�صتهالك، كما تقاطعت االعتبارات 
االأهداف التنموية. وعلى الرغم من اأهمية هذه الروؤية التنموية 
اأحد  يتخلف  ال  بحيث  الكل  ت�صمل  والتي  واملرتابطة  املتكاملة 
وال�صروط  الأجندة  هذه  تنفيذ  اآليات  اأن  اإل  التنمية،  ركب  عن 
ال�صرورية الالزمة لتحقيق هذه االأهداف متثل التغير املن�صود. 
هذه  من  اال�صتفادة  ت�صتهدف  التي  الــدول  اأن  فيه  �صك  ال  ومما 
ورفع  التنمية  من  اأعلى  م�صتويات  لتحقيق  الطموحة،  االأهــداف 
م�صتوى معي�صة مواطنيها واحلفاظ على حقوق االأجيال القادمة 
التنموي  النموذج  االعتماد على  اأن  وا�صح و�صريح  ب�صكل  تدرك 
احلايل، والت�صريعات واالأطر املوؤ�ص�صية القائمة والقدرات املالية 
واملادية والب�صرية احلالية ال ي�صلح على االإطالق لتحقيق الطفرة 

التنموية امل�صتهدفة.

وينطبق هذا املنطق متامًا على ا�صرتاتيجية مواجهة الفقر 
متعدد االأبعاد، حيث يتعني تبني اإطار متكامل ومرتابط للتعامل 
خلروج  الــالزم  التغير  والإحــداث  للفقر،  املتعددة  اجلوانب  مع 
املواطنني من براثن الفقر ومواجهة تكري�س وتوريث الفقر ب�صكل 
الوا�صع  القدرات مبفهومه  الرتكيز على فقر  جذري، ف�صاًل عن 
التغير  ويتطلب  املـــادي.  للفقر  الت�صدي  جمــرد  يتعدى  الــذي 
املن�صود تبني منوذج تنموي خمتلف عن ال�صائد يف الوقت احلايل 
الب�صري  املال  راأ�ــس  مفهوم  على  الرتكيز  مع  العربية،  الــدول  يف 
وزيادة اال�صتثمار يف الب�صر جنبًا اإلى جنب مع ما تقوم به الدول 
تلعب  كما  املادية.  االأ�صا�صية  البنية  يف  اال�صتثمار  من  العربية 
اإلقاء عبء حتقيق  اأن  اأ�صا�صيًا يف التغير، حيث  الت�صاركية دورًا 
اأنه ال  التنمية ال�صاملة على عاتق احلكومات مل يعد جمديًا كما 
االأطراف  كافة  حتديد  الت�صاركية  وتتطلب  باال�صتدامة.  يت�صم 
املعنية ذات ال�صلة، وحتديد اأدوارها ومدى م�صاهمتها يف حتقيق 
االأهداف التنموية. وتزيد هذه االأطراف عند التعامل مع ق�صية 
معقدة وهامة مثل مواجهة الفقر متعدد االأبعاد، كما تختلف من 
يلعبه  الذي  الهام  الدور  اإغفال  ومع ذلك ال ميكن  الأخرى.  دولة 
القطاع اخلا�س الوطني والواعي واملجتمع املدين وكذا موؤ�ص�صات 
يف  امل�صاهمة  يف  والدولية  واالإقليمية  الوطنية  والتنمية  التمويل 
حتقيق اهداف ا�صرتاتيجية الفقر متعدد االأبعاد. وت�صر التجارب 
املحلية  االإدارة  تلعبه  الذي  احليوي  الدور  اإلى  الناجحة  الدولية 
خا�صة  االأبعاد،  متعدد  للفقر  املختلفة  اجلوانب  مع  التعامل  يف 
الدور  على  يركز  والــذي  اخلدمات  حملية  مبداأ  اأهمية  �صوء  يف 
احتياجاته  حتديد  يف  للمواطن  االأقــرب  املحلية  للجهات  االأكفاأ 
املعي�صية وتوفر متطلباته بالن�صبة للمرافق واخلدمات التي توؤثر 
على م�صتوى معي�صته اليومية و�صعوره بالر�صا. وتلعب اجلامعات 
االإقليمية واملراكز البحثية وقادة الراأي على امل�صتوى املحلي دور 

هام يف تدعيم التغير ورفع الوعي وك�صب التاأييد. 

وتتمثل اأهم املجاالت التي حتتاج اإلى تغير جذري يف اإيجاد 
لال�صتجابة  للدول  املالية  القدرة  لزيادة  للتمويل  مبتكرة  اآليات 
على  االأمــر  يتوقف  وال  االأبعاد.  متعدد  الفقر  مواجهة  ملتطلبات 
جمرد حتقيق ال�صبط املايل وتوفر احليز املايل املنا�صب لتمويل 
لتح�صني  توجيهها  يتم  التي  املــوازنــات  يف  املن�صودة  الــزيــادات 
خدمات ال�صحة والتعليم واملرافق وال�صكن خلف�س الفقر متعدد 
على  اخلا�س  القطاع  ت�صجيع  اأي�صًا  االأمر  يتطلب  واإمنا  االأبعاد، 
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برامج  خــالل  من  واخلــدمــات  املرافق  هــذه  توفر  يف  امل�صاهمة 
امل�صئولية االجتماعية. كما اأن التخطيط الت�صاركي من �صاأنه رفع 

كفاءة ا�صتخدام املوارد املتاحة لتمويل هذه اخلدمات.

وقد يتطلب التغير اأي�صًا تطوير الت�صريعات واالأطر املوؤ�ص�صية 
التي حتكم توفر اخلدمات واملرافق العامة، حيث تعاين الغالبية 
العظمى من هذه الت�صريعات واالأطر املوؤ�ص�صية من التقادم وعدم 
الفقر  مكافحة  تواجه  التي  للتحديات  الت�صدي  على  قدرتها 
لل�صماح  وتطوير  لتحديث  حتتاج  قد  اأنها  كما  االأبــعــاد،  متعدد 
القدرات  تنمية  وُتعد  ال�صلة.  ذوي  امل�صالح  اأ�صحاب  مب�صاركة 
البيئة  لتوفري  الالزمة  ال�صروط  اأه��م  من  وتطويرها  الب�صرية 
م�صئولية  الب�صرية  القوى  عاتق  على  يقع  حيث  للتغير،  املالئمة 
التغير املطلوب حتقيقه.  ويعد االبتكار من اأهم العنا�صر املوؤثرة 
والتطورات  املتغرة  الظروف  ظل  يف  خا�صة  التغير،  عملية  يف 
التجارب  وت�صر  العامل.  ي�صهدها  التي  املت�صارعة  التكنولوجية 
الذكية  والتطبيقات  التكنولوجيا  توظيف  اإلى  الناجحة  احلديثة 
واقت�صاد املعرفة والذكاء اال�صطناعي يف خدمة اأغرا�س التنمية، 
وتوفر  املواطنني  معي�صة  م�صتوى  وحت�صني  الفقر  على  والق�صاء 

اخلدمات ب�صكل اأكرث �صهولة وكفاءة.

4.) االإطار املنطقي للمتابعة والتقييم

ال�صرتاتيجية  املنطقي  االإطـــار  احلــايل  اجلــزء  ي�صتعر�س 
مواجهة الفقر متعدد االأبعاد حيث يو�صح العالقة بني املدخالت 
العام  الــهــدف  وحتقيق  اال�صرتاتيجية  والنتائج  واملــخــرجــات 
لال�صرتاتيجية. ومبراجعة االإطار املنطقي يت�صح التغر املن�صود 
املمكنات  على  الثالثة  لالأبعاد  بالن�صبة  املدخالت  تركز  حيث 
على  ت�صاعد  حمددة،  خمرجات  اإلى  املدخالت  هذه  حتول  التي 
جمتمعة  ت�صاهم  والتي  امل�صتهدفة  اال�صرتاتيجية  النتائج  حتقيق 
اإلى الهدف اال�صرتاتيجي. بالن�صبة لتحقيق معدالت  يف الو�صول 
منو مرتفع وم�صتدام يرتكز يف القطاعات كثيفة الت�صغيل ويحابي 
ال�صباب،  بني  خا�صة  البطالة  معدالت  تراجع  ثم  ومن  الفقراء، 
اال�صتثمار  وارتــفــاع  عــام  ب�صكل  اال�صتثمار  معدالت  ــادة  زي فــاإن 
الغزل  )ك�صناعات  الت�صغيل  كثيفة  القطاعات  يف  اخلــا�ــس 
واالأجهزة  اخل�صبية  وال�صناعات  اجلاهزة  واملالب�س  والن�صيج 
وال�صياحة  والبناء  والت�صييد  واللوج�صتيات  والتجارة  الكهربائية 

الالزمة  املدخالت  تعترب من  االأعمال  ريادة  وت�صجيع  وغرها(، 
لتحقيق الت�صغيل املن�صود. كما اأن زيادة االإيرادات العامة للدولة 
– على النحو الذي ال يوؤثر �صلبًا على  ال�صريبية  غر  – خا�صة 
املوازنة  اإلى خف�س عجز  ويوؤدي من ناحية  الن�صاط القت�صادي 
من  للدخل  عدالة  اأكرث  توزيع  وحتقيق  ناحية  من  للدولة  العامة 
ن�صبة  خف�س  على  الرتكيز  مبكان  االأهمية  ومن  اأخــرى.  ناحية 
الدين العام املحلي واخلارجي للناجت املحلي االإجمايل، وعلى كبح 

جماح الت�صخم لتحقيق ا�صتقرار بيئة االقت�صاد الكلي.

وتوؤدي زيادة املوازنات التي يتم تخ�صي�صها خلدمات التعليم 
وال�صحة وللمرافق وال�صكن اإلى زيادة ن�صبة اإتاحة هذه اخلدمات، 
ومن ثم ت�صاهم يف خف�س معدالت الفقر متعدد االأبعاد. كما اأن بناء 
الت�صاركية  الوعي وزيادة  املوؤ�ص�صية ورفع  القدرات وتطوير االأطر 
ت�صاهم يف حت�صني العائد من اال�صتثمار يف هذه االأبعاد وت�صاعد 
هذه  اإدارة  وبحوكمة  باجلودة  املرتبطة  املخرجات  حتقيق  على 
اخلدمات. ويوؤدي ت�صافر اإتاحة اخلدمات مع جودتها مع تطبيق 
مبادئ احلوكمة يف اإدارة هذه اخلدمات اإلى خف�س معدالت الفقر 
والربامج  ال�صيا�صات  بع�س  على  الرتكيز  اأن  كما  االأبعاد.  متعدد 
اإلى خمرجات حمددة  املرتبطة بقطاع حمدد من �صاأنه الو�صول 
توؤثر ب�صكل كبر يف حتقيق النتائج اال�صرتاتيجية. فاإطالق برنامج 
الدخل يكون من  الذي ي�صتهدف حمدودي  لل�صكن  مو�صع و�صامل 
�صاأنه خف�س ن�صب التكد�س يف ال�صكن ومن ثم معاجلة اأحد مظاهر 
املدر�صية  للتغذية  برنامج  الإطالق  اأن  كما  االأبعاد،  متعدد  الفقر 
يحقق نتائج ا�صرتاتيجية مرتبطة بال�صحة حيث ت�صاهم التغذية 
املدر�صية يف الق�صاء على �صوء التغذية الذي ي�صيب االأطفال ولو 
جزئيًا، كما اأنه ي�صاهم يف ت�صجيع االأطفال على االلتحاق بالتعليم. 
وينطبق ذلك اأي�صًا على برامج التحويالت النقدية امل�صروطة التي 

ترتبط مب�صروطية تتعلق بالتعليم و/اأو ال�صحة. 

ويعترب االإطار املنطقي اأحد اأدوات التخطيط اال�صرتاتيجي 
تنفيذ  كفاءة  رفع  على  وي�صاعد  بالنتائج.  اال�صرتاتيجية  واالإدارة 
اال�صرتاتيجيات ومتابعة تنفيذ ال�صيا�صات والربامج وامل�صروعات.  
ويتكون االإطار املنطقي من 4 اأعمدة رئي�صية، حتدد و�صف ال�صيا�صة 
اأو الربنامج اأو امل�صروع وربطه باملدخالت الالزم توافرها للو�صول 
ثم  امل�صتهدفة، ومن  وامل�صروعات  والربامج  ال�صيا�صات  ملخرجات 
من  العام  للهدف  و�صواًل  املرجوة  اال�صرتاتيجية  النتائج  حتقيق 
والنتائج  واملخرجات  املدخالت  بني  الربط  ويتم  اال�صرتاتيجية. 
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ممنهج  منطقي  حتليل  خالل  من  العام  والهدف  اال�صرتاتيجية 
ومرتابط. ويتم التحقق من توافر املدخالت ومن التو�صل للنتائج 
با�صتخدام  العام،  والهدف  اال�صرتاتيجية  النتائج  حتقق  ومــن 
موؤ�صرات لقيا�س االأداء يتم حتديد اآلية التحقق من هذه املوؤ�صرات 
يجب  التي  االفرتا�صات  من  عــدد  حتديد  اأي�صًا  ويتعني  اأي�صًا. 
املختلفة.  املنطقي  االإطــار  اأجــزاء  بني  الرتابط  لتحقيق  توافرها 
التنموية  الق�صايا  تعقد  ب�صبب  االفرتا�صات  هذه  اأهمية  وتظهر 
وت�صعب العوامل التي توؤثر عليها واختالف اأهميتها ومدى ات�صاقها. 
كما اأن هذه الفرو�س تقع خارج �صيطرة اجلهة التي تتولى متابعة 
تنفيذ اال�صرتاتيجية وتربط بني مدخالتها وخمرجاتها ونتائجها 
واأهدافها. وقد يوؤدي عدم حتقق هذه الفرو�س اإلى تعرث الو�صول 
اأو نتائج بعينها ومن ثم ال يتحقق الهدف  اإلى خمرجات حمددة 

العام يف النهاية ب�صبب عدم حتقق بع�س االفرتا�صات.  

التي  الب�صرية  اأو  املالية  اأو  املادية  املــوارد  املدخالت  ومتثل 
�صلع  متثل  والتي  حمــددة،  خمرجات  اإلــى  للو�صول  توفرها  يتم 

اأما  تتم.  التي  االأن�صطة  اأو  التدخالت  ب�صبب  تتوافر  خدمات  اأو 
النتائج اال�صرتاتيجية فتتحقق يف املدى الق�صر واملتو�صط ب�صبب 
املخرجات التي مت توفرها. اأما االأثر فيتحقق يف االأجل الطويل 
املبا�صرة.  غر  اأو  املبا�صرة  �صواء  متت  التي  التدخالت  ب�صبب 
النتائج  تتكون  بينما  وخــدمــات،  �صلع  مــن  املخرجات  وتتكون 
اال�صرتاتيجية من تغرات موؤ�ص�صية اأو �صلوكية م�صتهدفة ت�صاهم 

يف اإحداث تغر يف حياة املواطنني.

ويتم  املنطقي،  االإطــار  مكونات  اأهم  من  املوؤ�صرات  تعترب   
توافر  لقيا�س  موؤ�صرات  حتديد  ويتم  فائقة.  بعناية  اختيارها 
املدخالت والو�صول اإلى املخرجات وحتقق النتائج اال�صرتاتيجية 
والو�صول اإلى الهدف العام اأو االأثر املتوقع. وتقي�س هذه املوؤ�صرات 
التقدم الذي يتم اإجنازه باأقل تكلفة واأكرث كفاءة ويف زمن حمدد. 
وي�صرتط يف موؤ�صرات قيا�س الأداء اأن تكون حمددة وقابلة للقيا�س 
وللتحقق واأن تكون ذات �صلة ويتم قيا�صها يف اإطار زمني حمدد 

   .SMART KPIS
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اجلدول رقم )4-1(: االإطار املنطقي ملواجهة الفقر متعدد االأبعاد

و�صيلة التحققاملوؤ�صرو�صفاملكون

الأثر النهائي
ا

موؤ�صر الفقر متعدد االأبعادانخفا�ض موؤ�صر الفقر متعدد االأبعاد
التقرير العربي ال�صنوي حول 

الفقر متعدد االأبعاد

اأواًل: منو كثيف الت�صغيل يحابي الفقراء

جية
رتاتي

ال�ص
النتائج ا

معدل النمو االقت�صادي احلقيقيمنو مرتفع وم�صتدام

وزارة املالية/

جهاز االإح�صاء الوطني

معدل البطالةبطالة اأقل على امل�صتوى القومي

بطالة اأقل بني ال�صباب
معدل البطالة بني ال�صباب

)15-9) �صنة(

موؤ�صر جينيتوزيع عادل للدخل

ت
جا

خر
امل

بيئة اقت�صادية اأكرث توازنًا

ن�صبة العجز للناجت املحلي االإجمايل

وزارة املالية ن�صبة الدين العام للناجت املحلي االإجمايل

ن�صبة الدين اخلارجي للناجت املحلي االإجمايل

البنك املركزيمعدل الت�صخم

ت
ال

خ
املد

معدل منو االإيرادات ال�صريبية وغري ال�صريبيةاإيرادات عامة اأعلى وم�صتدامة

وزارة املالية/البنك املركزي

ن�صبة ارتفاع اال�صتثمار االأجنبي املبا�صرتدفقات متزايدة من النقد االأجنبي للداخل

بيئة ا�صتثمار مواتية لت�صجيع ريادة االأعمال
ن�صبة الزيادة يف عدد ال�صركات ال�صغرية التي يتم 

تاأ�صي�صها �صنويًا

ن�صبة اال�صتثمار يف القطاعات كثيفة الت�صغيلا�صتثمار كثيف الت�صغيل

معدل اال�صتثمارا�صتثمار مرتفع

االجتماعية املوؤ�صرات  ثانيًا   -  1

موؤ�صرات ال�صحة  -  (

النتائج 

جية
رتاتي

ال�ص
ا

1.1 منظومة متطورة واأكرث كفاءة للتغذية
معدل االإ�صابة بالتقزم )عند االأطفال دون �صن اخلام�صة(

قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية معدل االإ�صابة بال�صمنة اأو بالهزال

الب�صرية
ن�صبة االأطفال الذين توفوا قبل �صن اخلام�صة).1 معدل اأقل لوفيات االأطفال
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و�صيلة التحققاملوؤ�صرو�صفاملكون

ت
جا

خر
امل

1.1.1 عدد اأكرب من االأطباء املدربني على 
مبادئ التغذية ال�صليمة

نقابة االأطباءعدد االأطباء يف جمال التغذية

).1.1 حملة توعية وا�صعة النطاق للتعريف 
مببادئ التغذية ال�صليمة

عدد الفاعليات التي يتم تنظيمها واملطبوعات التي يتم 

توزيعها

اجلهات املنظمة )جمتمع مدين 

و/اأو منظمات دولية(

1.).1 االأم�صال الالزمة لالأطفال متوفرة
عدد االأم�صال التي يتم توفريها يف مراكز االأمومة 

والطفولة وللقطاع اخلا�ض
م�صوح ال�صحة

).).1 عدد اأكرب من املراكز املعنية ب�صحة 
االأم والطفل خا�صة يف املناطق الريفية

عدد مراكز االأمومة والطفولة التي يتم تاأ�صي�صها 

وت�صغيلها بالريف
م�صوح ال�صحة

ت
ال

خ
املد

زيادة الن�صب التي يتم تخ�صي�صها من املوازنات 

العامة لالإنفاق على ال�صحة ورفع كفاءتها
ن�صبة االإنفاق على ال�صحة اإلى الناجت املحلي االإجمايل

قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية

وزارة املاليةقيمة خم�ص�صات التدريب والتاأهيلزيادة خم�ص�صات التدريب والتاأهيل

ت�صجيع م�صاركة املجتمع املدين والقطاع 

اخلا�ض خا�صة على امل�صتوى املحلي يف جماالت 

رفع الوعي والتدريب

قيمة امل�صاعدات االأجنبية التي يتم تخ�صي�صها ملوؤ�ص�صات 

املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض للم�صاهمة يف رفع الوعي 

بق�صايا ال�صحة

قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية

موؤ�صرات التعليم  -  (

النتائج 

جية
رتاتي

ال�ص
ا

عدد �صنوات التعليم املتوقعة1.) عدد اأطول ل�صنوات التعليم

قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية ).) االنتظام يف الدرا�صة لفرتات اأطول
عدد االأفراد البالغني 10 �صنوات فاأكرث اللذين اأكملوا 

التعليم االأ�صا�صي

ت
جا

خر
امل

1.1.) التحويالت النقدية امل�صروطة اأكرث 
ا�صتخدامًا خا�صة يف املناطق الريفية

معدل زيادة التحويالت النقدية امل�صروطة التي تخ�ص�ض 

للريف
قواعد البيانات القطرية

).1.) برنامج ممتد على مدار العام للتغذية 
املدر�صية

قواعد البيانات القطريةعدد اأيام التغذية املدر�صية

1.).) كثافات اأقل للف�صول الدرا�صية خا�صة 
يف مراحل التعليم االأ�صا�صي

ن�صبة الطالب للمدر�صني يف التعليم االأ�صا�صي
قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية

قواعد البيانات القطريةعدد املناهج التي يتم تطويرها �صنويًا).).) مناهج تعليمية متطورة

ت
ال

خ
املد

زيادة الن�صب التي يتم تخ�صي�صها من املوازنات 

العامة لالإنفاق على التعليم ورفع كفاءتها
ن�صبة االإنفاق على التعليم اإلى الناجت املحلي االإجمايل

ن�صبة االإنفاق على ال�صحة اإلى 

الناجت املحلي االإجمايل

تدعيم ريادة االأعمال ودمج امل�صروعات 

ال�صغرية يف �صال�صل القيمة املحلية والدولية

عدد امل�صروعات ال�صغرية التي يتم تاأ�صي�صها وتلك التي 

تعمل كموردين حمليني لل�صركات املتو�صطة والكربى
قواعد البيانات الوطنية
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و�صيلة التحققاملوؤ�صرو�صفاملكون

موؤ�صرات م�صتوى املعي�صة   .3
3.1 معدالت اأعلى ال�صتخدام الوقود النظيف 

يف الطهي

ن�صبة م�صاهمة موؤ�صرات م�صتوى املعي�صة يف خف�ض موؤ�صر 

الفقر متعدد االأبعاد

التقرير العربي ال�صنوي حول 

الفقر متعدد االأبعاد

).3 خدمات اأكرث كفاءة لل�صرف ال�صحي

3.3 م�صادر اأمنة ملياه ال�صرب

3.4 توافر اأكرب للكهرباء

3.5 توافر ال�صكن املالئم

ت
جا

خر
امل

3.1.1 اعتماد اأكرب على الوقود احليوي 
خا�صة يف املناطق الريفية

قواعد البيانات الوطنيةن�صبة االأ�صر التي تعتمد على الوقود احليوي

1.).3 نظم مبتكرة ل�صبكات ال�صرف ال�صحي 
م�صتخدمة على نطاق وا�صع خا�صة يف املناطق 

الريفية

ن�صبة االأ�صر التي لديها خدمات �صرف �صحي يف الريف
قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية

ن�صبة املنازل املتوافر بها و�صلة مياه منزلية يف الريف3.3.1 تغطية �صاملة لو�صالت املياه املنزلية
قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية

ن�صبة االأ�صر التي تتمتع بخدمات الكهرباء يف الريف3.4.1 تغطية اأ�صمل ل�صبكات الكهرباء
قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية
3.5.1 منظومة اأكرث كفاءة الإ�صكان حمدودي 

الدخل
ن�صبة الزيادة يف م�صاكن حمدودي الدخل

قاعدة بيانات موؤ�صر التنمية 

الب�صرية

ت
ال

خ
املد

زيادة الن�صب التي يتم تخ�صي�صها من املوازنات 

العامة لالإنفاق على املرافق العامة ورفع 

كفاءتها

ن�صبة االإنفاق على املرافق العامة اإلى الناجت املحلي 

االإجمايل
قواعد البيانات الوطنية

م�صاعفة ما يتم تخ�صي�صه من املوازنات العامة 

لالإنفاق على ال�صيانة
قواعد البيانات الوطنيةن�صبة االإنفاق على ال�صيانة من املوازنة العامة للدولة

تطبيق اأكرث �صرامة ملبادئ احلوكمة 

)ال�صفافية والرقابة واملحا�صبة( بالن�صبة 

ملنظومة توفري املرافق العامة

موؤ�صر م�صتحدث*موؤ�صر حوكمة قطاع املرافق

متكني االإدارة املحلية من القيام بدور اأكرب يف 

توفري اخلدمات البلدية

قيمة املوازنات التي يتم تخ�صي�صها للمحليات لتمويل 

اخلدمات البلدية
قواعد البيانات الوطنية

رفع وعي املواطنني مببادئ اال�صتدامة 

االأ�صا�صية خا�صة املرتبطة باملرافق العامة
موؤ�صر م�صتحدث*معدل كفاءة املرافق العامة

يتم ت�صكيل جمموعة عمل لتحديد منهجية قيا�س املوؤ�صرات امل�صتحدثة، يف �صوء التجارب الدولية واملنهجيات العلمية املعتمدة وتوافر البيانات والوقت واجلهد والتكلفة   �
الالزمة للتقدير.
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االأهداف قيا�ض  موؤ�صرات   3.4

حماور  بني  التوافق   )3-4( رقــم  التايل  اجلــدول  يو�صح 
هذا  وميتد  امل�صتدامة،  التنمية  وموؤ�صرات  االأبعاد  متعدد  الفقر 
التوافق والتقارب لربط بني موؤ�صرات قيا�س االأداء اأي�صًا. وتكمن 
اأهمية هذا التوافق يف م�صاعدة الدول على دمج اأهداف التنمية 

باتخاذ  واالإ�ــصــراع  واملتابعة،  التخطيط  منظومة  يف  امل�صتدامة 
ناحية  من  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  لتحقيق  الالزمة  التدابر 
اإلى  باالإ�صافة  اأخرى،  ناحية  من  االأبعاد  متعدد  الفقر  ومواجهة 
تبني ال�صيا�صات التي من �صاأنها مواجهة الفقر متعدد االأبعاد ومن 

ثم حتقيق التنمية امل�صتدامة.

اجلدول رقم )4-2(: الفرو�ض واملخاطر التي تواجه الق�صاء على الفقر متعدد االأبعاد

الفرو�ض واملخاطرالبعد

بيئة االقت�صاد الكلي

ا�صتمرار ارتفاع النفط )بالن�صبة للدول امل�صتورة للنفط(

ارتفاع اأ�صعار الفائدة العاملية

ا�صتمرار احلروب التجارية

ال�صحة

توافر املوازنات الالزمة لالإنفاق على تدريب وتاأهيل االأطباء

توزيع املوازنات املخ�ص�صة لقطاع ال�صحة ب�صكل كفء على امل�صتويات املحلية وفقًا لقواعد معروفة ومعلنة

اال�صتجابة لربامج رفع الوعي باأهمية التغذية ال�صليمة

التعليم

اال�صتجابة املجتمعية جلهود تطوير املناهج

تطوير نظم التعليم لال�صتجابة ملتطلبات �صوق العمل يف �صوء التطورات التي تطراأ على �صوق العمل وتهدد باختفاء عدد كبري 

من املهن احلالية لتحل حملها مهن اأخرى اأكرث حداثة وتطور وتتطلب مهارات جديدة وم�صتحدثة

توافر املوازنات الالزمة الإتاحة اخلدمات التعليمية ورفع كفاءة املنظومة التعليمية  

توزيع املوازنات املخ�ص�صة لقطاع التعليم ب�صكل كفء على امل�صتويات املحلية وفقًا لقواعد معروفة ومعلنة

تبني ال�صيا�صات والربامج الالزمة لتوفري فر�ض العمل الالئق واملنتج

م�صتوى املعي�صة

متكني املحليات من القيام بالدور املنوطة به لتقدمي اخلدمات حملية ال�صفة من خالل تنمية القدرات

توافر املوازنات الالزمة الإتاحة املرافق العامة و�صيانتها ورفع كفاءتها  

توزيع املوازنات املخ�ص�صة املرافق العامة ب�صكل كفء على امل�صتويات املحلية وفقًا لقواعد معروفة ومعلنة
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ف التنمية امل�صتدامة
اأهدا

الأبعاد
حماور الفقر متعدد ا

ف
الهد

الأداء
ت قيا�ض ا

موؤ�صرا
البعد

الأداء
ت قيا�ض ا

موؤ�صرا
w

w

الأول: 
ف ا

الهد

الق�صاء على الفقر

الأعمار الذين 
جميع ا

طفال من 
الأ

جال والن�ص���اء وا
).).1 ن�ص���بة الر

طنية
ف الو

جميع اأبعاده وفقًا لتعاري
يعانون الفقر ب

الفقر متعدد 

الأبعاد
ا

الأبعاد
موؤ�صر الفقر متعدد ا

w
w

ين: 
ف الثا

الهد

جلوع
الق�صاء على ا

1.1.) معدل انت�صار نق�ض التغذية
ط 

ط اأو ال�صديد و�ص
الأمن الغذائي املتو�ص

).1.) معدل انت�صار انعدام ا
الأمن الغذائي.

ال�صكان، ا�صتنادا اإلى مقيا�ض املعاناة من انعدام ا

خلام�صة.
طفال دون �صن ا

الأ
ني ا

ف النمو ب
1.).) معدل انت�صار توق

خلام�صة، 
دو �صن ا

طفال 
الأ

ني ا
معدل انت�صار �صوء التغذية ب

 (.(.(
ب النوع )الهزال وزيادة الوزن(.

ح�ص
ني 

م�صنف

التغذية

خلام�صة(
طفال دون �صن ا

معدل االإ�صابة بالتقزم )عند االأ
w

w

الإ�صابة بال�صمنة اأو بالهزال
معدل ا

w
w

جمال التغذية
يف 

ربة 
خل

ي ا
طباء ذو

الأ
عدد ا

w
w

ت التي يتم 
طبوعا

ظيمها وامل
ت التي يتم تن

عدد الفاعليا
w

w

توزيعها

خلا�ض التي ت�صهم 
طاع ا

ين والق
جتمع املد

ت امل
عدد موؤ�ص�صا

w
w

حة
يف رفع الوعي بق�صايا ال�ص

ث: 
ف الثال

الهد

جليدة 
حة ا

ال�ص

والرفاه

خلام�صة
طفال دون �صن ا

الأ
ت ا

1.).3 معدل وفيا
رية على 

ت كب
ف اأ�صرهم املعي�صية نفقا

3.).8-ن�صبة ال�صكان الذين ت�صر
خلها

الأ�صر املعي�ص�ية اأو د
جمموع اإنفاق ا

ح�ص�ة من 
حم�صوبة ك

حة 
ال�ص

ني وتوزيعهم
حي

ني ال�ص
خ�صائي

الأ
1-ج-3 معدل كثافة ا

الأ�ص��ا�ص��ية 
ت ا

خلدما
حلكومي على ا

الإنفاق ا
جمموع ا

)-اأ-1 ن�ص��بة 
جتماعية(

ال
حلماية ا

حة وا
)التعليم وال�ص

حة - التغذية
ال�ص

خلام�صة
طفال الذين توفوا قبل �صن ا

الأ
ن�صبة ا

w
w

الأمومة 
مراكز ا

يف 
ريها 

توف
يتم 

الأم�صال التي 
قيمة ا

w
w

خلا�ض
طاع ا

طفولة وللق
وال

طفولة التي يتم تاأ�صي�صها وت�صغيلها 
الأمومة وال

عدد مراكز ا
w

w

ف
بالري

حة من املوازنة العامة للدولة
الإنفاق على ال�ص

ن�صبة ا
w

w

ب والتاأهيل
ت التدري

خم�ص�صا
قيمة 

w
w

ف الرابع: 
الهد

جليد
التعليم ا

ث؛
ين/الثال

ف الثا
يف ال�ص

ب )اأ( 
طفال وال�ص�با

الأ
1-1 ن�صبة ا

 4
الأولى 

حل�ة ا
يف نهاية املر

البت�دائي�ة؛ و )ج( 
حل�ة ا

يف نهاية املر
ب( 

 و )

الأدنى من 
حل���د ا

الأق���ل ا
حققون على ا

ي، ال���ذين ي
من التعليم الث���انو

جلن�ض
ب ا

ح�ص
ت، ب

يف ’1 ’ القراءة، و ’ ) ’ الريا�صيا
م�صتوى الكفاءة 

خلام�ص�����ة الذين هم ما�ص�����ون على 
طفال دون ا

الأ
1.).4 ن�ص�����بة ا

حة، والتعلم، 
ت ال�ص�����

ال
جما

يف 
ث النمو 

حي
حيح من 

امل�ص�����ار ال�ص�����

جلن�ض
ب ا

ح�ص
جتماعي، ب

ال
والرفاه النف�صي وا

حدة من �صن 
ظم )قبل �صنة وا

يف التعلم املن
 4.).3  معدل امل�ص�اركة 

جلن�ض
ب ا

ح�ص
البتدائي(، ب

حاق الر�صمي بالتعليم ا
اللت

ا

الأ�ص��ا�ص��ية 
ت ا

خلدما
حلكومي على ا

الإنفاق ا
جمموع ا

)-اأ-1 ن�ص��بة 
جتماعية( 

ال
حلماية ا

حة وا
)التعليم وال�ص

التعليم

ت التعليم املتوقعة
عدد �صنوا

w
w

رث اللذين اأكملوا 
ت فاأك

 �صنوا
w

w
10

ني 
الأفراد البالغ

عدد ا

الأ�صا�صي 
التعليم ا

خ�ص�ض 
طة التي ت

ت النقدية امل�صرو
ال

حوي
معدل زيادة الت

w
w

ف
للري

عدد اأيام التغذية املدر�صية
w

w

الأ�صا�صي
يف التعليم ا

ني 
ب للمدر�ص

ال
ط

ن�صبة ال
w

w

طويرها �صنويًا
عدد املناهج التي يتم ت

w
w

يل
جما

الإ
حلي ا

جت امل
الإنفاق على التعليم للنا

ن�صبة ا
w

w

الأداء
ت قيا�ض ا

الأبعاد  وموؤ�صرا
جهة الفقر متعدد ا

جية موا
رتاتي

ف التنمية امل�صتدامة واأبعاد ا�ص
جلدول رقم )4-3(: اأهدا

ا
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ف التنمية امل�صتدامة
اأهدا

الأبعاد
حماور الفقر متعدد ا

ف
الهد

الأداء
ت قيا�ض ا

موؤ�صرا
البعد

الأداء
ت قيا�ض ا

موؤ�صرا
w

w

ف ال�صاد�ض: 
الهد

ظيفة 
املياه الن

حية
ظافة ال�ص

والن

ب التي 
ت مياه ال�صر

خدما
1-1-6  ن�صبة ال�صكان الذين ي�صتفيدون من 

طريقة ماأمونة
تدار ب

الإدارة ال�صليمة
1-)-6 ن�صبة ال�صكان الذين ي�صتفيدون من ا

مبا فيها مرافق غ�صل اليدين بال�صابون واملياه
حي، 

ف ال�ص
ت ال�صر

خلدما

طريقة اآمنة
جلة ب

حي املعا
ف ال�ص

1-3-6 ن�صبة مياه ال�صر

م�صتوى املعي�صة

ف
يف الري

حي 
ف �ص

خدمة �صر
الأ�صر التي لديها 

ن�صبة ا
w

w

ف
يف الري

ظيفة 
الأ�صر التي لديها م�صدر للمياه الن

ن�صبة ا
w

w

ف
يف الري

حي 
ف �ص

ت �صر
خدما

الأ�صر التي لديها 
ن�صبة ا

w
w

ف ال�صابع: 
الهد

ظيفة 
طاقة ن

وباأ�صعار معقولة

ت الكهرباء
خدما

1-1-7 ن�صبة ال�صكان امل�صتفيدين من 

م�صتوى املعي�صة

ت الكهرباء 
خدما

الأ�صر التي تتمتع ب
ن�صبة ا

w
w

ف الثامن: 
الهد

الئق 
العمل ال

ي
القت�صاد

والنمو ا

ي 
خا�ض ذو

الأ�ص
جلن�ض والعمر وا

ب ا
ح�ص

ط�ال�ة، ب
)-5-8 مع�دل الب

الإعاقة
ا

الت�صغيل

ك التي 
رية التي يتم تاأ�صي�صها وتل

ت ال�صغ
عدد امل�صروعا

w
w

ربى
طة والك

ت املتو�ص
ني لل�صركا

حملي
تعمل كموردين 

ي 
حلاد

ف ا
الهد

ع�صر: مدن 

حملية 
ت 

جمتمعا
و

م�صتدامة

جيا 
)-1-7 ن�صبة ال�ص�كان اللذين يعتمدون اأ�ص�ا�ص�ًا على الوقود والتكنولو

ني
ظيف

الن

رية اأو 
حياء فق

يف اأ
ني الذين يعي�ص�ون 

حل�ص�ري
1-1-11 ن�ص�بة ال�ص�كان ا

الئقة
ري 

ري ر�صمية اأو م�صاكن غ
ت غ

طنا
م�صتو

طا 
ط

خ
يف امل��دن التي تنفذ 

1-اأ-11 ن�ص��بة ال�ص��كان الذين يعي�ص��ون 
ت من

جا
حتيا

ال
ت ال�ص�كانية وا

منائية مدنية واإقليمية، وتدمج التوقعا
اإ

جم املدينة
ح

ب 
ح�ص

املوارد، ب

ين على 
جتمع املد

)-3-11 ن�صبة املدن التي لديها هيكل يتيح م�صاركة امل
ظام ويدار 

حل�ص���رية، ويعمل بانت
طق ا

ط املنا
طي

خ
يف ت

حو مبا�ص���ر 
ن

طية
ميقرا

طريقة د
ب

م�صتوى املعي�صة

خف�ض موؤ�صر 
يف 

ت م�صتوى املعي�صة 
ن�صبة م�صاهمة موؤ�صرا

w
w

الأبعاد
الفقر متعدد ا

طهي 
يف ال

ف 
ظي

خدم وقود ن
ال ت�صت

الأ�صر التي 
عدد ا

w
w

ف امل�صكن
الأ�صرة لعدد غر

ن�صبة اأفراد ا
w

w

ي 
حليو

الأ�صر التي تعتمد على الوقود ا
ن�صبة ا

w
w

الإنفاق 
خل ن�صبة ا

ي الد
حمدود

يف م�صاكن 
ن�صبة الزيادة 

w
w

على املرافق العامة من املوازنة العامة للدولة

الإنفاق على ال�صيانة من املوازنة العامة للدولة
ن�صبة ا

w
w

طاع املرافق
حوكمة ق

موؤ�صر 
w

w

ت لتمويل 
حليا

خ�صي�صها للم
ت

يتم 
ت التي 

قيمة املوازنا
w

w

ت البلدية
خلدما

ا

معدل كفاءة املرافق العامة
w

w
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ويو�صح اجلدول التايل رقم )4-4( موؤ�صرات قيا�س االأداء 
�صبق ذكره،  ملا  وفقًا  تقي�س  والتي  املنطقي  االإطار  وردت يف  كما 
النتائج  وحتقق  املــدخــالت  على  واحل�صول  املــدخــالت،  تــوافــر 
وجود  اإلى  االإ�صارة  وجتدر  اال�صرتاتيجي.  واالأثــر  اال�صرتاتيجية 
للهدف  والو�صول  اال�صرتاتيجية  النتائج  حتقق  بني  زمني  فارق 
العام.  ويت�صمن اجلدول اأي�صًا كافة البيانات اخلا�صة مبوؤ�صرات 
والقيمة  االأ�صا�س  �صنة  املوؤ�صر  قيمة  ت�صمل  والتي  االأداء  قيا�س 
لتقدير  امل�صتخدمة  البيانات  وم�صدر   ،2030 عام  امل�صتهدفة 
قيمة املوؤ�صر، ومنهجية جمع البيانات، واجلهة امل�صئولة عن جمع 
البيانات.  جمع  مرات  اأو  البيانات  جمع  ودوريــة  البيانات،  هذه 
من املمكن اأي�صًا ت�صمني معلومات اإ�صافية مثل ال�صعوبات التي 
تتولى  التي  اجلهة  تتحملها  التي  والتكلفة  البيانات،  جمع  تواجه 

جمع البيانات، وكذلك اجلهة التي �صتتولى حتليل البيانات.

ويرى  طموحة،  املوؤ�صرات  هذه  الــدول  بع�س  تعترب  وقد 
البع�س االآخر اإنها غر ذلك. ويف هذا االإطار، يتعني االإ�صارة 
وفقًا  التف�صيل  اأكرب من  درجة  تتطلب  املوؤ�صرات  اأن هذه  اإلى 
لكل دولة على حدة، وفقًا ملعطيات متعددة. كما يتعني حتديد 
قيم لهذه املوؤ�صرات بالن�صبة لفئات الدخل املختلفة ووفقًا للنوع 
وللنطاق  العمل  ونــوع  التعليمي  وامل�صتوى  وال�صن  االجتماعي 
اأو  املحافظات،  اأو  االأقاليم  اأو  )اجلــهــات،  املحلي  اجلغرايف 
ال�صمات  مــن  وغــرهــا  ـــى(  اأدن حملية  اأو  اإقليمية  مل�صتويات 

كل  يف  املعنية  اجلهة  تتولى  اأن  املقرتح  ومــن  واخل�صائ�س. 
جلنة  ت�صكيل  االأداء  قيا�س  موؤ�صرات  وتقييم  مبتابعة  ــة  دول
ممثلة الأ�صحاب امل�صالح املختلفة لتحديد قيم هذه املوؤ�صرات 
لهذه  الــو�ــصــول  على  للعمل  متهيدًا  واعــتــمــادهــا  امل�صتهدفة 
وال�صيا�صات  املقرتح  التنموي  النموذج  خالل  من  امل�صتهدفات 
ملواجهة  اال�صرتاتيجي  االإطــار  يف  الــواردة  واالآليات  والربامج 
الفقر متعدد االأبعاد. ومن املوؤكد �صرورة التوافق حول قيم هذه 
كافة  ت�صعى  واإقليمية  قومية  م�صتهدفات  باعتبارها  املوؤ�صرات 

الدول لتحقيقها من خالل اإطار املتابعة والتقييم املقرتح. 

ومن املتوقع اأن تلعب االأجهزة الوطنية املعنية باالإح�صاءات 
كما  والتقييم.  املتابعة  منظومة  جناح  يف  هامًا  دورًا  والبيانات 
الوطنية  اخلــربة  وبيوت  الدولية  التنمية  موؤ�ص�صات  ت�صتطيع 
الفني  الدعم  تقدم  اأن  البحثية  واملوؤ�ص�صات  والدولية  واالإقليمية 
والتقني الأجهزة االإح�صاء وللجهات املعنية بالتقييم واملتابعة يف 
نحو  التقدم  متابعة  به يف  املنوطة  بالدور  للقيام  الدول  خمتلف 
اإلى  الو�صول  النجاح يف  وتقييم مدى  املختلفة  االأهداف  حتقيق 
امل�صتهدفات املحلية والوطنية واالإقليمية، ف�صاًل عن امل�صاهمة يف 
والتقييم.  للمتابعة  الالزمة  النظم  وو�صع  القدرات  تنمية  برام 
الدول  بني  اخلــربات  تبادل  اأهمية  اإلــى  اأي�صًا  االإ�ــصــارة  وجتــدر 
ونتائجها  الناجحة  التجارب  وتعميم  املجال  هــذا  يف  العربية 

والدرو�س امل�صتفادة منها.  
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املوؤ�صر

قيمة املوؤ�صر 

يف �صنة 

الأ�صا�ض
ا

)2016(

قيمة املوؤ�صر 

ف
يف �صنة الهد

)2030(
حدة القيا�ض

و
ت

م�صدر البيانا
جمع 

جية 
منه

ت/التقدير
البيانا

جلهة امل�صئولة 
ا

جمع 
عن 

ت/
البيانا

التقدير

جمع 
ت 

عدد مرا

ت/التقدير
البيانا

الأبعاد
موؤ�صر الفقر متعدد ا

×21
10

%
التقرير العربي 

للفقر متعدد 

الأبعاد
ا

مت التقدير 

جية 
خدام منه

با�صت

حلرمان متعدد 
ا

ت
ال

خ
التد

جامعة الدول 

العربية 

بالتعاون مع 

خرين**
اآ

ت
كل 5 �صنوا

القت�صاد الكلي
ت بيئة ا

موؤ�صرا

حلقيقي
ي ا

القت�صاد
معدل النمو ا

)2017( 1.2
7 - 6

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

ي
ربع �صنو

طالة
معدل الب

غ.م
10

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

ي
ربع �صنو

ب
ني ال�صبا

طالة ب
معدل الب

)15-9) �صنة(
)2012( 28

15
%

ت 
قواعد البيانا

طنية
الو

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

ي
ربع �صنو

جيني
موؤ�صر 

غ.م
0.35 – 0.3

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

ي
ربع �صنو

يل
جما

الإ
حلي ا

جت امل
جز للنا

ن�صبة الع
غ.م

3 – 5
%

ت 
قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة املالية
ي

ربع �صنو

حلي 
جت امل

ن�صبة الدين العام للنا

يل
جما

الإ
ا

غ.م
60

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة املالية
ي

ربع �صنو

حلي 
جت امل

جي للنا
خلار

ن�صبة الدين ا

يل
جما

الإ
ا

غ.م
25

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة املالية
ي

ربع �صنو

الأداء
ت قيا�ض ا

الأ�صا�صية ملوؤ�صرا
ت ا

جلدول رقم )4-4(: البيانا
ا
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املوؤ�صر

قيمة املوؤ�صر 

يف �صنة 

الأ�صا�ض
ا

)2016(

قيمة املوؤ�صر 

ف
يف �صنة الهد

)2030(
حدة القيا�ض

و
ت

م�صدر البيانا
جمع 

جية 
منه

ت/التقدير
البيانا

جلهة امل�صئولة 
ا

جمع 
عن 

ت/
البيانا

التقدير

جمع 
ت 

عدد مرا

ت/التقدير
البيانا

خم
معدل الت�ص

غ.م
5

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

ي
ك املركز

البن
ي

ربع �صنو

ري 
ت ال�صريبية وغ

الإيرادا
منو ا

معدل 

ال�صريبية
غ.م

10 )�صنويًا(
%

ت 
قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة املالية
ي

ربع �صنو

جنبي 
الأ

ال�صتثمار ا
ن�صبة ارتفاع ا

املبا�صر
غ.م

م�صاعفة
%

ت 
قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة/هيئة 

ال�صتثمار
ا

ي
ربع �صنو

ت 
يف عدد ال�صركا

ن�صبة الزيادة 

رية التي يتم تاأ�صي�صها �صنويًا
ال�صغ

غ.م
م�صاعفة

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة/هيئة 

ال�صتثمار
ا

ي
ربع �صنو

ت كثيفة 
طاعا

يف الق
ال�صتثمار 

ن�صبة ا

الت�صغيل
غ.م

30
%

ت 
قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة/هيئة 

ال�صتثمار
ا

ي
ربع �صنو

ال�صتثمار
معدل ا

((
30

%
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

وزارة/هيئة 

ال�صتثمار
ا

ي
ربع �صنو

حة
ت ال�ص

موؤ�صرا

الإ�صابة بالتقزم )عند 
معدل ا

خلام�صة(
طفال دون �صن ا

الأ
ا

الإ�صابة بال�صمنة اأو بالهزال 
معدل ا

خلام�صة
طفال دون ا

الأ
ني ا

ب

((.(
)(014(

�صفر

ن�صبة مئوية من 

طفال 
الأ

جملة ا

خلام�صة
دون ا

ESC
W

A
حة

م�صوح ال�ص
حة

وزارة ال�ص
�صنويَا
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املوؤ�صر

قيمة املوؤ�صر 

يف �صنة 

الأ�صا�ض
ا

)2016(

قيمة املوؤ�صر 

ف
يف �صنة الهد

)2030(
حدة القيا�ض

و
ت

م�صدر البيانا
جمع 

جية 
منه

ت/التقدير
البيانا

جلهة امل�صئولة 
ا

جمع 
عن 

ت/
البيانا

التقدير

جمع 
ت 

عدد مرا

ت/التقدير
البيانا

طفال الذين توفوا قبل �صن 
الأ

ن�صبة ا

خلام�صة
ا

1000/30
)(014(

 1000/(1
)�صيناريو 

الو�صع 

الراهن(

 1000/1(
)�صيناريو 

)(030

عدد لكل 1000 
جي

طفل 
ESC

W
A

ت 
قواعد بيانا

ت
املواليد والوفيا

حة
وزارة ال�ص

�صنويًا

جمال التغذية
يف 

طباء 
الأ

عدد ا
--

حتديده 
يتم 

حقًا
ال

عدد لكل 

طفل 
 10000

خلام�صة
دون ا

ث
حد

م�صت
ت 

قواعد البيانا

طنية
الو

طباء
الأ

نقابة ا
�صنويًا

ظيمها 
ت التي يتم تن

عدد الفاعليا

ت التي يتم توزيعها
طبوعا

وامل
---

ت 
100 فعاليا
لكل دولة

عدد
ث

حد
م�صت

رتونية 
الإلك

املن�صة ا

للمتابعة 

والتقييم***

حة 
وزارة ال�ص

�صنويًا

الأم�صال
ني من ا

حروم
طفال امل

الأ
ن�صبة ا

13.5
5

%
تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

حة
وزارة ال�ص

�صنويًا

الأمومة 
يف مراكز ا

ن�صبة الزيادة 

طفولة التي يتم تاأ�صي�صها 
وال

ف
وت�صغيلها بالري

--
 100

)م�صاعفة(
%

ث
حد

م�صت
طنية

ت و
قواعد بيانا

حة
وزارة ال�ص

�صنويًا

جت 
حة من النا

الإنفاق على ال�ص
ن�صبة ا

يل
جما

الإ
حلي ا

امل
5

8
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
املوازنة العامة

وزارة املالية
�صنويًا

ب والتاأهيل 
ت التدري

خم�ص�صا
ن�صبة 

حة
من موازنة ال�ص

---
3

%
ث

حد
م�صت

املوازنة العامة
وزارة املالية

�صنويًا
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املوؤ�صر

قيمة املوؤ�صر 

يف �صنة 

الأ�صا�ض
ا

)2016(

قيمة املوؤ�صر 

ف
يف �صنة الهد

)2030(
حدة القيا�ض

و
ت

م�صدر البيانا
جمع 

جية 
منه

ت/التقدير
البيانا

جلهة امل�صئولة 
ا

جمع 
عن 

ت/
البيانا

التقدير

جمع 
ت 

عدد مرا

ت/التقدير
البيانا

ت 
يف عدد موؤ�ص�صا

ن�صبة الزيادة 

خلا�ض التي 
طاع ا

ين والق
جتمع املد

امل

حة
يف رفع الوعي بق�صايا ال�ص

ت�صهم 

---
 100

)م�صاعفة(
%

ث
حد

م�صت
طنية

ت و
قواعد بيانا

حة
وزارة ال�ص

�صنويًا

ت التعليم
موؤ�صرا

ت التعليم املتوقعة
عدد �صنوا

 11.9
)(017(

14
�صنة

تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

وزارة التعليم
�صنويًا

ت 
ني 10 �صنوا

الأفراد البالغ
ن�صبة ا

الأ�صا�صي
رث اللذين اأكملوا التعليم ا

فاأك
)(016(50 

65
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

وزارة التعليم
�صنويًا

ت النقدية 
ال

حوي
معدل زيادة الت

ف
خ�ص�ض للري

طة التي ت
امل�صرو

---
 100

)م�صاعفة(
%

ث
حد

م�صت
املوازنة العامة

وزارة املالية
�صنويًا

عدد اأيام التغذية املدر�صية
---

(00
يوم

ث
حد

م�صت

رتونية 
الإلك

املن�صة ا

للمتابعة 

والتقييم***

وزارة التعليم
�صنويًا

يف التعليم 
ني 

ب للمدر�ص
ال

ط
ن�صبة ال

الأ�صا�صي
ا

(0
)(017(

15
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

وزارة التعليم
�صنويًا

طويرها �صنويًا
عدد املناهج التي يتم ت

---
5

عدد
ث

حد
م�صت

رتونية 
الإلك

املن�صة ا

للمتابعة 

والتقييم***

وزارة التعليم
�صنويًا

جت 
الإنفاق على التعليم للنا

ن�صبة ا

يل
جما

الإ
حلي ا

امل
--

5
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
املوازنة العامة

وزارة املالية
�صنويًا
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املوؤ�صر

قيمة املوؤ�صر 

يف �صنة 

الأ�صا�ض
ا

)2016(

قيمة املوؤ�صر 

ف
يف �صنة الهد

)2030(
حدة القيا�ض

و
ت

م�صدر البيانا
جمع 

جية 
منه

ت/التقدير
البيانا

جلهة امل�صئولة 
ا

جمع 
عن 

ت/
البيانا

التقدير

جمع 
ت 

عدد مرا

ت/التقدير
البيانا

رية التي يتم 
ت ال�صغ

عدد امل�صروعا

ك التي تعمل كموردين 
تاأ�صي�صها وتل

ربى
طة والك

ت املتو�ص
ني لل�صركا

حملي

---
1000

�صركة/�صنة
ث

حد
م�صت

رتونية 
الإلك

املن�صة ا

للمتابعة 

والتقييم***

ال�صتثمار
وزارة ا

�صنويًا

ت م�صتوى املعي�صة
موؤ�صرا

ت م�صتوى 
ن�صبة م�صاهمة موؤ�صرا

الأبعاد
يف موؤ�صر الفقر متعدد ا

املعي�صة 
(0

5
%

التقرير العربي 

للفقر متعدد 

الأبعاد
ا

مت التقدير 

جية 
خدام منه

با�صت

حلرمان متعدد 
ا

ت
ال

خ
التد

جامعة الدول 

العربية 

بالتعاون مع 

خرين**
اآ

ت
كل 5 �صنوا

الأ�صر التي تعتمد على الوقود 
ن�صبة ا

ي
حليو

ا
---

50
%

الإنفاق 
م�صوح ا

ك
ال

ال�صته
وا

م�صح على عينة 

جتمع
ممثلة للم

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

�صنويًا

ت 
خدما

الأ�صر التي تتمتع ب
ن�صبة ا

ف
يف الري

حي 
ف ال�ص

ال�صر
81

90
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

الوزارة املعنية 

باملرافق/ 

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

�صنويًا

الأ�صر املتوافر بها و�صلة مياه 
ن�صبة ا

ف
يف الري

منزلية 
87

100
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

الوزارة املعنية 

باملرافق/ 

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

�صنويًا

ن�صبة ال�صكان الذين يتمتعون 

ف
يف الري

ت الكهرباء 
خدما

ب
79

100
%

تقرير التنمية 

الب�صرية
طنية

ت و
قواعد بيانا

وزارة الكهرباء
�صنويًا
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املوؤ�صر

قيمة املوؤ�صر 

يف �صنة 

الأ�صا�ض
ا

)2016(

قيمة املوؤ�صر 

ف
يف �صنة الهد

)2030(
حدة القيا�ض

و
ت

م�صدر البيانا
جمع 

جية 
منه

ت/التقدير
البيانا

جلهة امل�صئولة 
ا

جمع 
عن 

ت/
البيانا

التقدير

جمع 
ت 

عدد مرا

ت/التقدير
البيانا

ي 
حمدود

يف م�صاكن 
ن�صبة الزيادة 

خل
الد

---
5 )�صنويًا(

%
ث

حد
م�صت

تقارير املتابعة 

طنية
الو

الإ�صكان/
وزارة ا

ح�صاء 
الإ

جهاز ا

طني
الو

�صنويًا

الإنفاق على املرافق العامة من 
ن�صبة ا

يل
جما

الإ
حلي ا

جت امل
النا

---
10

%
املوازنة العامة

طنية
ت و

قواعد بيانا
وزارة املالية

�صنويًا

الإنفاق على ال�صيانة من 
ن�صبة ا

املوازنة العامة للدولة
---

5
يوم

املوازنة العامة
طنية

ت و
قواعد بيانا

وزارة املالية
�صنويًا

طاع املرافق
حوكمة ق

موؤ�صر 
---

حتديده 
يتم 

حقًا
ال

---
ث

حد
م�صت

ي وقواعد 
الع راأ

ط
ا�صت

طنية
ت الو

البيانا

حثي 
مركز ب

م�صتقل
�صنويًا

خ�صي�صها 
ت التي يتم ت

قيمة املوازنا

ت البلدية
خلدما

ت لتمويل ا
حليا

للم
---

(0
%

املوازنة العامة
طنية

ت و
قواعد بيانا

وزارة املالية
�صنويًا

معدل كفاءة املرافق العامة
---

حتديده 
يتم 

حقًا
ال

%
ث

حد
م�صت

حقُا
ال

حتدد 
حثي 

مركز ب

م�صتقل
�صنويًا

 من مجموع �صكان الدول العربية، وت�صمل م�صر والعراق والجزائر والمغرب وتون�س واالأردن وال�صودان واليمن وموريتانيا وجزر القمر. 
•
	

%
 ي�صمل هذا التقدير 10 دول عربية تمثل  75

• قام باإعداد التقرير كل من جامعة الدول العربية ولجنة االأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي اآ�صيا )االإ�صكوا( ومنظمة االأمم المتحدة للطفولة )اليوني�صيف( ومبادرة اأك�صفورد للفقر 
	

والتنمية الب�صرية. 
• على النحو الذي �صيرد ذكره الحقًا.

	
ملحوظة: م�صدر بيانات �صنة االأ�صا�س: البنك الدولي )2018( قاعدة بيانات موؤ�صرات التنمية.
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وكنموذج تو�صيحي يمكن اال�صتر�صاد به، قامت المملكة المغربية 
الفقر  موؤ�صرات  اأهــم  يعر�س  والــذي   ،)5-4( رقم  الجدول  باإعداد 
متعدد االأبعاد التي �صيتم متابعتها في المملكة خالل الفترة القادمة، 

وهو ما يمكن اأن ت�صتفيد منه باقي البلدان العربية – بعد تعديله بما 
يتنا�صب مع خ�صو�صية كل دولة – عند اإعداد االأطر الوطنية لمتابعة 

وتقييم ا�صتراتيجياتها للق�صاء على الفقر متعدد االأبعاد. 

يف اململكة املغربية
الأبعاد 

ت الفقر متعدد ا
جدول موؤ�صرا

جلدول رقم )4 - 5(: 
ا

اأبعاد الفقر 
الأبعاد

متعدد ا
ت

ث موؤ�صرا
ال

اأهم ث
القيمة 

الأ�صا�ض(
)�صنة ا

حدة القيا�ض
و

دورية القيا�ض
امل�صدر

ي 
الفقر املاد
الإنفاق

ل

على اأقل من 
ن�صبة ال�صكان الذين يعي�صون 

الر يوميًا
) دو

1
%

 
ت

5 �صنوا
ك 

ال
ال�صته

حول ا
طني 

ث الو
ح

الب
 (014/(013

الأ�صر 
ا

ت 
ونفقا

ط(.
طي

خ
)املندوبية ال�صامية للت

طني
ط الفقر الو

خ
ب 

ح�ص
جوة الفقر 

ف
0.9

%
 

ت
5 �صنوا

ك 
ال

ال�صته
حول ا

طني 
ث الو

ح
الب

 (014/(013
الأ�صر 

ا
ت 

ونفقا
ط(.

طي
خ

)املندوبية ال�صامية للت
حي 

ني ال�ص
ربامج التاأم

ال�صكان املنتفعون ب
جملة ال�صكان

كن�صبة من 
57

%
 

�صنوية
حي.

ني ال�ص
طنية للتاأم

الوكالة الو

حلماية 
ا

ربامج 
ب

املنتفعون 
ال�صكان 

جملة ال�صكان
جتماعية كن�صبة من 

ال
ا

-
-

-
-

خل
توزيع الد

جيني
معامل 

39.5
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

ك 
ال

ال�صته
حول ا

طني 
ث الو

ح
الب

 (014/(013
الأ�صر 

ا
ت 

ونفقا
ط(

طي
خ

)املندوبية ال�صامية للت

% من ال�صكان
الأدنى 10

خل 
ح�صة الد

2.7
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

% من ال�صكان
الأدنى 0)

خل 
ح�صة الد

6.7
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

% من ال�صكان
الأعلى 10

خل 
ح�صة الد

31.9
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

% من ال�صكان
الأعلى 0)

خل 
ح�صة الد

47
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

% من ال�صكان
ين 0)

خل لثا
ح�صة الد

10.7
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

% من ال�صكان
ث 0)

خل لثال
ح�صة الد

14.7
)2014(

%
 

ت
5 �صنوا

% من ال�صكان
خل لرابع 0)

ح�صة الد
29.9

)2014(
%

 
ت

5 �صنوا
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اأبعاد الفقر 
الأبعاد

متعدد ا
ت

ث موؤ�صرا
ال

اأهم ث
القيمة 

الأ�صا�ض(
)�صنة ا

حدة القيا�ض
و

دورية 
القيا�ض

امل�صدر

التعليم

حل التعليمية
مدة املرا

ت
 �صنوا

 	
البتدائي 6

ا
ت

 �صنوا
 	

ي 3
الإعداد

ي ا
الثانو

ت
 �صنوا

 	
ي التاأهيلي 3

الثانو
ت

عدد ال�صنوا
�صنوية

والتكوين املهني 
طنية 

رتبية الو
وزارة ال

ث العلمي.
ح

يل والب
والتعليم العا

ختلفة 
حل التعليم امل

مبرا
حاق 

اللت
ب ا

ن�ص
)ن�����ص��ب��ة ال���ت���م���در����ض ال�����ص��اف��ي��ة ل�صنة 

)(017/(016

 	
البتدائي 97.3

	 ا
ي 85.6

العداد
ي ا

الثانو
 

 	
ي التاأهيلي 9.)3

الثانو

%
�صنوية

والتكوين املهني 
طنية 

رتبية الو
وزارة ال

ث العلمي.
ح

يل والب
والتعليم العا

جملة 
من 

كن�صبة 
التعليم 

على 
الإنفاق 

ا
الإنفاق العام 016)

ا
23.6

)2016(
%

�صنوية
والتكوين املهني 

طنية 
رتبية الو

وزارة ال
ث العلمي.

ح
يل والب

والتعليم العا

ت 
خلدما

الإنفاق العام على ا
ب الفرد من ا

ن�صي
التعليمية

1593
)2016(

%
�صنوية

القت�صاد واملالية.
وزارة ا

ت كفاءة التعليم
موؤ�صرا

-
-

-
-

موؤ�صر تكافوؤ فر�ض التعليم 014)
البتدائي 98.1

ا
ي 85

العداد
ي ا

الثانو
ي التاأهيلي 73.0 

الثانو

%
�صنوية

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

ن�صبة 
)معدل 

من التعليم 
ب 

ب الت�صر
ن�ص

ب( )015)/016)(
الت�صر

 	
البتدائي 1.9

ا
ي 10.8

العداد
ي ا

الثانو
ي التاأهيلي 11.5

الثانو
%

�صنوية
والتكوين املهني 

طنية 
رتبية الو

وزارة ال
ث العلمي.

ح
يل والب

والتعليم العا
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اأبعاد الفقر 
الأبعاد

متعدد ا
ت

ث موؤ�صرا
ال

اأهم ث
القيمة 

الأ�صا�ض(
)�صنة ا

حدة 
و

القيا�ض
دورية 
القيا�ض

امل�صدر

حة
ال�ص

الد
العمر املتوقع عند املي

75.8
)2015(

�صنة
ت

10 �صنوا
– 050) ، املندوبية 

 (014
ميوغرافية 

ت الد
طا

ال�صقا
ا

ط.
طي

خ
ال�صامية للت

خلام�صة
طفال دون ا

الأ
ت ا

معدل وفيا
 22.16
)2017(

%
ت

5 �صنوا
الأ�صرية، وزارة 

حة ا
حول ال�صكان وال�ص

طني 
ث الو

ح
الب

حة.
ال�ص

طاع العام(
الأ�صّرة )الق

ت/ ا
عدد امل�صت�صفيا

155/22075
)2017(

عدد
�صنوية

حة.
وزارة ال�ص

جملة 
من 

كن�صبة 
حة 

ال�ص
على 

الإنفاق 
ا

ن�صبة 
الإنفاق

ا
5.3

)2015(
%

�صنوية
القت�صاد واملالية.

وزارة ا

ني ال�صكان
ن�صبة ال�صمنة ب

17.6
)2011(

%
-

الإنا�صة، املندوبية ال�صامية 
حول قيا�ض ا

طني 
ث الو

ح
الب

ط.
طي

خ
للت

ت 
خلدما

ا
على 

العام 
الإنفاق 

ا
من 

الفرد 
ب 

ن�صي
حية

ال�ص
1578

)2013(
الدرهم

ت
5 �صنوا

حة. 
حة، وزارة ال�ص

ب ال�ص
ح�صا

ف املعي�صية
ظرو

ال

ال�صكان

الأ�صر املكتوبة(
جوة لل�صكن )ن�صبة ا

موؤ�صر ف
18.80
)2014(

%
ت

10 �صنوا
ال�صامية 

املندوبية 
وال�صكنى، 

لل�صكان 
العام 

ح�صاء 
الإ

ا
ط. 

طي
خ

للت

ت ال�صكنية ال�صاغرة
حدا

عدد الو
1087/146

)2014(
امل�صكن

ت
10 �صنوا

ال�صامية 
املندوبية 

وال�صكنى، 
لل�صكان 

العام 
ح�صاء 

الإ
ا

ط. 
طي

خ
للت

الإنفاق العائلي
جملة ا

ن�صبة اإنفاق على م�صكن من 
-

-
-

-

حتتاج اإزالة واإعادة 
ت ال�صكنية التي 

حدا
عدد الو

بناء
-

-
-

حدة 
بالو

ف 
الغر

عدد 
الأفراد/ 

ا
عدد 

ط 
متو�ص

ختلفة
طقها امل

ال�صكنية ومنا
 1.4

)2014(
خ�ض

�ص
ت

10 �صنوا
ال�صامية 

املندوبية 
وال�صكنى، 

لل�صكان 
العام 

ح�صاء 
الإ

ا
ط. 

طي
خ

للت
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اأبعاد الفقر 
الأبعاد

متعدد ا
ت

ث موؤ�صرا
ال

اأهم ث
القيمة 

الأ�صا�ض(
)�صنة ا

حدة القيا�ض
و

دورية القيا�ض
امل�صدر

املياه

جملة 
من 

كن�صبة 
املياه 

ت 
خدما

ب
طية 

التغ
ال�صكان

73
)2014(

%
ت

10 �صنوا
ح�صاء العام لل�صكان وال�صكنى، املندوبية 

الإ
ا

ط. 
طي

خ
ال�صامية للت

جددة
ن�صبة املوارد املالية املت

-
-

-
-

جملة 
ت املياه كن�صبة من 

الإنفاق على م�صروعا
ا

الإنفاق العام
ا

-
-

-
-

ك املياه للفرد
ال

معدل ا�صته
-

-
-

-

حي
ف ال�ص

ال�صر

حي كن�صبة من 
ف ال�ص

ت ال�صر
خدما

طية ب
التغ

جملة ال�صكان
58.90
)2014(

%
ت

10 �صنوا
ح�صاء العام لل�صكان وال�صكنى، املندوبية 

الإ
ا

ط.
طي

خ
ال�صامية للت

جلة
حي املعا

ف ال�ص
ن�صبة مياه ال�صر

166000
يف اليوم

م3 
�صنوية

وزارة 
املياه، 

لهند�صة 
العامة 

املديرية 
جهيز والنقل.

الت

التغذية
حي كن�صبة 

ف ال�ص
ت ال�صر

الإنفاق على م�صروعا
ا

الإنفاق العام
جملة ا

من 
-

-
-

-

طول بالن�صبة للعمر، ن�صبة من 
انت�صار القزم، ال

خلام�صة
طفال دون �صن ا

الأ
ا

15.1
)2017(

%
ت

5 �صنوا
حة 

و�ص
ال�صكان 

حول 
طني 

الو
ث 

ح
الب

حة. 
الأ�صرة، وزار ال�ص

ا

طول، ن�صبة من 
انت�صار الهزال، الوزن بالن�صبة لل

خلام�صة
طفال دون �صن ا

الأ
ا

2.6
)2017(

%
ت

5 �صنوا
حة 

و�ص
ال�صكان 

حول 
طني 

الو
ث 

ح
الب

حة. 
الأ�صرة، وزار ال�ص

ا

انت�صار نق�ض الوزن، الوزن بالن�صبة للعمر، ن�صبة 
خلام�صة

طفال دون �صن ا
الأ

من ا
2.9

)2017(
%

ت
5 �صنوا

حة 
و�ص

ال�صكان 
حول 

طني 
الو

ث 
ح

الب
حة. 

الأ�صرة، وزار ال�ص
ا
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اأبعاد الفقر 
الأبعاد

متعدد ا
ت

ث موؤ�صرا
ال

اأهم ث
القيمة 

الأ�صا�ض(
)�صنة ا

حدة القيا�ض
و

دورية القيا�ض
امل�صدر

جيا 
تكنولو

ت
املعلوما

ت 
معلوما

تتيح 
حلكومية التي 

جهزة ا
الأ

عدد ا
ين معتمد

رتو
الل موقع اإلك

خ
للعامة من 

-
-

-
-

حمول
خدمة التليفون امل

يف 
ني 

عدد امل�صارك
41.514.000

)2016(
ك

م�صار
�صنوية

ت
ال

ني املوا�ص
طنية لتقن

الوكالة الو

ت
خدمة التليفون الثاب

يف 
ني 

عدد امل�صارك
20.700.000

ك
م�صار

�صنوية
ت

ال
ني املوا�ص

طنية لتقن
الوكالة الو

ت
ال

رتا
يل �صعة ال�صن

جما
اإ

-
-

-
-

ت
رتن

الإن
خدمي �صبكة ا

عدد م�صت
18.500.000

)2016(
خ�ض

�ص
�صنوية

ت
ال

ني املوا�ص
طنية لتقن

الوكالة الو

طريق 
عن 

ت 
رتن

الن
ت ا

خدما
خدمي 

م�صت
عدد 

حمول
التليفون امل

15.817.000
)2016(

خ�ض
�ص

�صنوية
ت

ال
ني املوا�ص

طنية لتقن
الوكالة الو

ت فائق ال�صرعة
رتن

الن
رتكي ا

عدد م�ص
17.047.000

)2017(
ك

م�صار
�صنوية

ت
ال

ني املوا�ص
طنية لتقن

الوكالة الو

ت وتناولها
حة املعلوما

توفر قانون اإتا
نعم

-
-

قانون رقم 31.13 
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اأبعاد الفقر 
الأبعاد

متعدد ا
ت

ث موؤ�صرا
ال

اأهم ث
الفئة

القيمة 
الأ�صا�ض(

)�صنة ا
حدة القيا�ض

و
دورية القيا�ض

امل�صدر

ال�صغل

معدل امل�صاركة ف�ي القوى
)%

العاملة )

جموع
امل

46.7
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

ذكور
71.6

)2017(
%

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

ث
اإنا

22.4
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

ال 
و

ال يتعلمون 
ب الذين 

ن�صبة ال�صبا
يعلمون اأو يتدربون، الفئة العمرية 15 

)%
– 4) �صنة )

جموع
امل

29.3
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

ذكور
13

)2017(
%

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

ث
اإنا

45.9
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

)%
طالة )

معدل الب

جموع
امل

10.2
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

ذكور
8.8

)2017(
%

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

ث
اإنا

14.7
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

�صمن 
رث 

فاأك
ل�صنة 

ني 
طل

العا
ن�صبة 

)%
ني )

طل
العا

جموع
امل

70.8
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

ذكور
66.5

)2017(
%

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

ث
اإنا

78.1
)2017(

%
�صنوية

ح���ول الت�صغيل، 
ط��ن��ي 

ث ال��و
ح��

ال��ب��
ط.

طي
خ

املندوبية ال�صامية للت

ني
ني امل�صتغل

ط
طفال الن�صي

الأ
ا

جموع
امل

247000
)2017(

خ�ض
�ص

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

الفئة العمرية 
14-7

49000
)2017(

خ�ض
�ص

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت

الفئة العمرية 
17 - 15

198000
)2017(

خ�ض
�ص

�صنوية
ح���ول الت�صغيل، 

ط��ن��ي 
ث ال��و

ح��
ال��ب��

ط.
طي

خ
املندوبية ال�صامية للت
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والتقييم للمتابعة  املوؤ�ص�صي  االإطار   4.4

من�صة  على  والتقييم  للمتابعة  املوؤ�ص�صي  االإطــار  يعتمد 
معلوماتية اإلكرتونية موحدة ملتابعة تنفيذ ا�صرتاتيجية مواجهة 
واملحلي.  والوطني  االإقليمي  امل�صتوى  على  االأبعاد  متعدد  الفقر 
االأع�صاء  الــدول  مع  بالتعاون  العربية  الــدول  جامعة  وتتولى 
ال�صلة تطوير  املعنية ذات  والدولية  املحلية  التنمية  وموؤ�ص�صات 
ا�صرتاتيجية  متطلبات  لتلبية  واملتابعة  للتخطيط  قوية  من�صة 
املن�صة  هــذه  تطوير  و�صيتم  ــعــاد.  االأب متعدد  الفقر  مواجهة 
با�صتخدام اأداة م�صتخدمة على نطاق وا�صع ملتابعة تنفيذ الربامج 
واخلطط وال�صيا�صات التي تت�صمنها ا�صرتاتيجيات التنمية من 
ميكن  التي  التقارير  من  جمموعة  ون�صر  واإ�صدار  اإعداد  خالل 
تطويرها وفقًا للحاجة على النحو الذي �صيتم تو�صيحه الحقًا. 
نحو  املحرز  التقدم  لتقييم  االإلكرتونية  املن�صة  ت�صتخدم  كما 
حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية على امل�صتوى االإقليمي والقطري 
واملحلي، وكذا بالن�صبة لكل بعد من االأبعاد. كما ت�صهم املنظومة 
الدول  من  املختلفة  املجموعات  بني  مقارنة  تقارير  اإعــداد  يف 
البع�س وعرب نقاط زمنية خمتلفة. ويتمثل  وبني الدول بع�صها 
يف  االلكرتونية،  املن�صة  هــذه  ا�صتخدام  من  النهائي  الهدف 
التاأثر  الناجحة ذات  والتدخالت  ال�صيا�صات والربامج  حتديد 

موؤ�صراته  اأو  االأبعاد  متعدد  الفقر  موؤ�صر  خف�س  على  االإيجابي 
الفرعية وفقًا لالأبعاد املختلفة، ومن ثم اال�صتفادة من التجارب 
الناجحة. كما ت�صاعد اأي�صًا على اكت�صاف االإخفاق فور حدوثه، 
للعالج  �صريعة  اأ�صاليب  اإلــى  للتو�صل  اأ�صبابه  حتديد  ثم  ومن 
وتعديل امل�صار، وذلك اأي�صًا على م�صتوى اإقليمي وقطري وحملي 

ولالأبعاد املختلفة. 
واملتابعة  للتخطيط  االلكرتونية  املن�صة  بناء  ويعتمد 
 Data  »والتقييم على جمموعة اأدوات »البيانات املتاحة للجميع
for All (Toolkit) DFA، والتي توفر من�صة رائدة لتكنولوجيا 
املتاحة للجميع  االأدوات  املتاحة للجميع. وتوؤكد هذه  املعلومات 
على اأهمية البيانات واملعلومات يف بناء موؤ�صرات قيا�س االأداء، 
والتقييم  املتابعة  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  عليها  االعتماد  يتم  والتي 
واالإدارة بالنتائج. كما ت�صاهم هذه املنظومة االلكرتونية يف ر�صم 
ال�صيا�صات املدعومة باالأدلة الواقعية وامل�صتوحاة من التجارب 
الناجحة. وت�صتخدم موؤ�ص�صات التنمية الدولية خا�صة منظمات 
االأمم املتحدة اأدوات البيانات املتاحة للجميع لتطوير من�صات 
الكرتونية خمتلفة ملتابعة وتقييم ما حترزه الدول املختلفة من 
ويو�صح   .2030 امل�صتدامة  التنمية  اأجندة  حتقيق  نحو  اإجناز 
“البيانات  الأدوات  االأ�صا�صية  املكونات   )1-4( رقــم  ال�صكل 

املتاحة للجميع”. 
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املتاحة  »البيانات  اأدوات  اأن  ال�صابق  ال�صكل  من  ويت�صح 
للجميع« ت�صتخدم م�صادر البيانات الر�صمية الوطنية اأو القطرية 
باالأ�صرة  اخلا�صة  )كامل�صوح  بها  واملوثوق  التقليدية  الدولية  اأو 
والتعدادات ال�صكانية وال�صجل املدين واأنظمة االإح�صاء احليوية( 
ونظم اإدارة املعلومات االإدارية املعززة )ال�صحة والتعليم(. كما 
من  اال�صتفادة  على  للجميع«  املتاحة  »البيانات  اأدوات  ت�صاعد 
اجلغرافية  البيانات  مثل  اجلديدة،  املبتكرة  البيانات  م�صادر 
الهواتف  بيانات  للكوارث، وجمع  اال�صتجابة  واملكانية، وتخطيط 
 Big العمالقة  البيانات  وقواعد  الذكية،  واالأجــهــزة  املحمولة، 
اإلى  �صبق  ما  وي�صر  الق�صرة.  الر�صائل  وا�صتطالعات   ،Data
منظومة  تطوير  يف  االأدوات  هــذه  مرونة  واأي�صًا  �صهولة  مــدى 

التخطيط واملتابعة والتقييم.

 interactive( التفاعلية  االإلكرتونية  املنظومة  تعر�س 
باالأهداف  اخلا�صة  واملوؤ�صرات  املحرز  التقدم   )dashboard
عر�س  يتم  كما  االأبــعــاد.  متعدد  الفقر  ملواجهة  اال�صرتاتيجية 
البيانات ح�صب الت�صنيف املنا�صب: املناطق اجلغرافية والفئات 
واالقت�صادية  االجتماعية  واخل�صائ�س  والدخل  والنوع  العمرية 
االأخرى. و�صوف يتم تو�صيع نطاق تطبيق من�صة املتابعة والتقييم 
على امل�صتوى القطري، بحيث تتمكن الدول االأع�صاء من �صمان 
متابعة وتقييم اال�صرتاتيجية الوطنية ملواجهة الفقر متعدد االأبعاد 

بفاعلية وكفاءة.

يتطلب بناء املن�صة االلكرتونية للمتابعة والتقييم عددًا من 
االإجراءات التي نوجزها يف اخلطوات التالية:

اأدوات »البيانات املتاحة للجميع«

اال�صتخداماالإدارةالتحليلالتخطيط

ال�صجالت االداريةتكامل البياناتالت�صور

م�صحاإدارة البياناتاإعداد التقارير

الر�صد 
واملتابعة

الر�صائل الق�صرية	wت�صجيل املوؤ�صراإعداد جداول البيانات 

التكويداإعداد امللفاتالنمذجة wwاخلدمات اللوج�صتية

البيانات الو�صفيةاإعداد االإنفو جرافالتنبوؤ wwاملرجعية

ات�صال واي فاي	wمكتبة اخلرائط الرقميةقراءة البيانات واملعلومات

االأجهزة الذكية	wادخال بياناتالتخطيط

التقاط البيانات الكبرية	wمدقق جودة البياناتتكوين معر�ض ال�صور

التقاط البيانات اجلغرافية	wتبادل البياناتتاأ�صي�ض م�صتودع الوثائق

بياناتياإدارة البوابة االإلكرتونية

تطبيق التليفون اجلوال
واجهات برجمة تطبيقات 

البيانات

برنامج تدريبي اإح�صائيت�صميم حملة الدعاية

ت�صميم الربنامج التدريبي

م�صتودع البيانات

ال�صكل رقم )4-1(: مكونات اأدوات “البيانات املتاحة للجميع”
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  تت�صمن ا�صرتاتيجية مواجهة الفقر متعدد االأبعاد االإطار 
املنطقي  االإطــار  مت�صمنًا  والتقييم  للمتابعة  النظري 

وم�صفوفة النتائج.)1( 

وفق  االأ�صا�س  �صنة  بيانات  اأو  االأ�صا�س  يتم حتديد خط    
اآخر بيان متاح لكل موؤ�صر من موؤ�صرات قيا�س االأداء. 
وقد تختلف �صنة االأ�صا�س من بلد الآخر ومن بعد الآخر، 
لذا من االأهمية مبكان التوافق حول �صنة االأ�صا�س التي 
البيانات  توافر  ملدى  وفقًا  اأ�صا�صها  على  املتابعة  يتم 

املن�صورة واملوثوق فيها. 

  كما تتحدد االأهداف لكل دولة ولكل بعد ولكل موؤ�صر من 
موؤ�صرات االأداء.

  وبالن�صبة ملوؤ�صرات قيا�س االأداء فتتحدد ب�صكل ت�صاركي 
الواجب  الأ�صا�صية  ال�����ص��روط  ت��واف��ر  ي�صمن  و�صليم 
توفرها يف موؤ�صرات قيا�س االأداء وكذا تعريف املوؤ�صر، 
جمع  ومنهجية  القيا�س  ووحـــدة  تــقــديــره،  ومنهجية 
وتقدير  البيانات  جمع  ــة  ودوري وم�صدرها،  البيانات 
البيانات  هــذه  جمع  عــن  امل�صئولة  واجلــهــة  املــوؤ�ــصــر، 
واإتاحتها من خالل املن�صة االلكرتونية. ويتعني توخي 
يتوقف  حيث  اخلطوة  هذه  تنفيذ  عند  ال�صديد  احلذر 
عليها جناح وا�صتمرارية املن�صة االلكرتونية للتخطيط 

واملتابعة والتقييم. 

  يتم الربط بني االأهداف واملوؤ�صرات على امل�صتوى القطري 
والدويل اأي�صًا لتوحيد منهجية املتابعة والتقييم واإعداد 

التقارير ور�صم ال�صيا�صات املبنية على االأدلة الواقعية.

جتدر االإ�صارة اإلى �صرورة تبني منهجية عمل ت�صاركية بني الدول االأع�صاء   -1
وداخل كل دولة على حدة ملراجعة االإطار املنطقي املقرتح، وموؤ�صرات قيا�س 
االأداء املقرتحة، وقيم �صنة االأ�صا�س وكذا القيم امل�صتهدفة. كما تتم مراجعة 
والربامج  التدابر  حدة  على  دولة  كل  حتدد  واأخرًا  واملخاطر.  الفرو�س 
اإطار  يف  وذلك  االأبعاد،  متعدد  الفقر  ملواجهة  �صتتبناها  التي  وال�صيا�صات 
االأهداف العامة لال�صرتاتيجية، ووفقًا ملجموعات الدول املختلفة. وتركز كل 
دولة على هذه التدابر وال�صيا�صات والربامج ذات العائد ال�صريع والتكلفة 
املحدودة، ثم تنتقل تدريجيًا لالأهداف طويلة املدى �صعبة التحقيق ومرتفعة 
النظر يف  اإعادة  الدولة  تقرر  والتقييم قد  واملتابعة  التنفيذ  واأثناء  التكلفة. 

اأولوياتها ويف اآلية التعامل معها. 

البيانات  ملدخلي  خمتلفة  ا�صتخدام  حقوق  حتديد  يتم    
والقائمني على حتليلها واإعداد التقارير، مما يعزز من 
�صمان  مع  االلكرتونية  املن�صة  بها  تتمتع  التي  املرونة 

حتديد امل�صئوليات ب�صكل �صهل ووا�صح. 

  ميكن للم�صوؤولني حتديد الدخول لروؤية و/اأو كتابة البيانات 
ح�صب املنطقة اجلغرافية اأو البعد املعني.

لتحقيق  توافرها  ــالزم  ال املختلفة  املـــوارد  ت�صمني  يتم    
االأهداف، وهذه املوارد ت�صاهم يف التحول من االأهداف 
اإلى اإحداث التغر املن�صود ور�صد ما يتم تنفيذه بالفعل 
اأثره من خالل املوؤ�صرات املختلفة. وال  ومتابعته وتقييم 
ميكن حتقيق التقدم املن�صود دون توافر املوارد الالزمة، 

�صواء املوارد الب�صرية اأو املادية اأو املالية. 

مع  االآين  التوا�صل  يف  االلــكــرتونــيــة  املنظومة  ت�صاهم    
اأداء احلكومات  ي�صاعد على تطوير  القرار، مما  متخذ 
مما  املن�صود  االإجنــاز  حتقيق  يف  تاأخر  الأي  لال�صتجابة 

يعزز الثقة بني املواطن وحكومته.

   من املتوقع اأن حت�صن املن�صة االلكرتونية من ترتيب الدول 
العربية امل�صاركة يف مبادرة “احلكومة املفتوحة” للبنك 
واملحا�صبية  ال�صفافية  تعزيز  �صاأنها  من  والتي  الــدويل 
رفع  يف  كبر  ب�صكل  ي�صاهم  مما  وامل�صاركة،  وامل�صئولية 

درجة ر�صا املواطن.

  تلعب املن�صة االلكرتونية دورًا حيويًا اأي�صًا يف رفع كفاءة 
املوارد املختلفة.

5.4 تقارير املتابعة والتقييم

  تقدم التقارير على امل�صتوى القطري كل 3 �صهور.

  تقدم التقرير على م�صتوى اإقليمي كل عام.

االإجناز  ملتابعة  الالزمة  املحلية  التقارير  دولة  كل    حتدد 
على م�صتوى الوحدات املحلية وتقييم مدى م�صاهمة كل 
اأال  على  لال�صرتاتيجية،  العام  الهدف  حتقيق  يف  اإقليم 

يقل عدد التقارير عن 4 تقارير �صنويًا.
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تن�صر التقارير على املن�صة االلكرتونية للمتابعة والتقييم، 
االأ�صئلة  وطـــرح  والــتــعــلــيــق  الـــــراأي  الإبـــــداء  مــ�ــصــاحــات  وحتـــدد 
ي�صاهم  االأ�صا�صية.  البيانات  على  واحل�صول  واال�صتف�صارات 
م�صتقلة  تقارير  اإعــداد  يف  ال�صلة  ذوي  املعنيني  التنمية  �صركاء 

وتتم مقارنتها بالتقارير االإقليمية والقطرية. 

ــرازه  اإح يتم  الــذي  االإجنـــاز  موقف  املتابعة  تقارير  تقدم 
القطاعية  واملــوؤ�ــصــرات  االأبــعــاد،  متعدد  الفقر  ملوؤ�صر  بالن�صبة 
للتنمية  االأممية  االأهــداف  متابعة  بتقارير  ربطها  مع  واملكانية، 

امل�صتدامة حتى 2030.

للمتابعة  املوؤ�ص�صي  االإطـــار  اأن  اإلـــى  االإ�ــصــارة  وجتـــدر 
يتعنّي  والتي  املكّملة  االأطــر  من  بعدد  اأي�صًا  يرتبط  والتقييم 
اأكرث  ب�صكل  والتقييم  املتابعة  منظومة  تعمل  حتى  توافرها 
لالإدارة  متكامل  اإطار  املوؤ�ص�صية،  االأطر  هذه  وت�صمل  كفاءة. 
موازنات  اإلى  البنود  موازنات  اإعداد  واالنتقال من  بالنتائج، 
بامل�صاركة،  التخطيط  منهجية  واعتماد  واالأداء،  الربامج 
اإدارة  منظومة  وتطوير  لالإنفاق،  املتو�صط  االإطــار  واعتماد 
ونوؤكد  املعلومات اجلغرافية.  وا�صتخدام نظم  العامة،  املالية 
القليلة  ال�صنوات  يف  طراأ  الذي  التكنولوجي  التطور  اأن  على 
واجلهات  االإح�صاء  واأجهزة  العربية  الــدول  يعطي  املا�صية 
الفر�صة لال�صتفادة من قواعد  بها  والتقييم  باملتابعة  املعنية 
ومن  االأ�صياء،  اإنرتنت  ومن  العمالقة،  واملعلومات  البيانات 
الذكاء اال�صطناعي، لتطوير اأطر اأكرث كفاءة جلمع البيانات 
وحتليلها واإعداد التقارير وتبادل املعلومات ب�صكل اأكرث �صرعة 
وكفاءة مما ينعك�س يف نهاية االأمر ب�صكل اإيجابي على �صنع 
القرار، ومن ثم على حتقيق االأهداف املرجوة من �صيا�صات 

وبرامج احلد من الفقر متعدد االأبعاد. 

اخلال�صة  6.4

قّدم هذا اجلزء ت�صورًا مبدئيًا ملنظومة املتابعة والتقييم التي 
يتعني تطويرها ملتابعة ما يتم اإجنازه نحو حتقيق هدف اال�صرتاتيجية 
وتقييم اأداء الدول املختلفة، حيال الت�صدي للفقر متعدد االأبعاد. كما 
والربامج  وال�صيا�صات  التدخالت  حتديد  يف  املنظومة  هذه  ت�صاعد 
الالزمة للتعامل مع هذه الظاهرة املعقدة، ممتدة اجلذور. وت�صاهم 
التخطيط  واإعــادة  والربامج  ال�صيا�صات  هذه  اأثــر  تقييم  يف  اأي�صًا 

واإ�صالح امل�صار للو�صول اإلى النجاح املن�صود.

وانطالقًا من مبداأ »ما ال ميكن قيا�صه، ال ميكن حتقيقه«، 
قيا�س  موؤ�صرات  من  جمموعة  ا�صتخدام  على  املنظومة  تعتمد 
االأداء يف املتابعة والتقييم واإ�صالح امل�صار. ويتم حتديد قيم �صنة 
االأ�صا�س لكل موؤ�صر وفقًا للبيانات املتاحة يف كل دولة على حدة، 
اقرتاح  مع  لتحقيقه،  الــدول  كافة  ت�صعى  حمدد  هدف  واقــرتاح 
اأهداف ملجموعات الدول العربية املختلفة وفقًا مل�صتوى دخلها و/

اأو م�صتوى التنمية الب�صرية فيها. 

من املقرتح اأي�صًا حتويل منظومة املتابعة والتقييم اإلى من�صة 
مع  م�صرتك،  اإطــار  يف  البيانات  قواعد  ربط  يف  ت�صاعد  الكرتونية 
اإتاحة البيانات يف توقيتات حمددة، ت�صاعد هذه املن�صة على ن�صر 
املواطن  بني  الثقة  لتعزيز  دوري  ب�صكل  والتقييم  املتابعة  تقارير 
التقييم.  املتابعة وامل�صداقية يف  ال�صفافية يف  وحكومته من خالل 
والتقييم  واملتابعة  التخطيط  يف  الت�صاركية  منهجية  اعتماد  ويوؤثر 
اإيجابيًا على �صعور املواطن بالثقة والرغبة يف امل�صاركة االإيجابية. 

توافر  مع�صلة  يف  الكبر  التحدي  يبقى  اآخـــرًا،  ولي�س  واأخـــرًا 
البيانات على امل�صتوى االإقليمي والقطري، واالأهم على امل�صتوى املحلي. 
قواعد  ا�صتخدام  يف  للتو�صع  الــالزم  املوؤ�ص�صي  االإطــار  توا�صع  ويوؤثر 
البيانات العمالقة واملعلومات املتاحة من خالل ال�صبكة العنكبوتية �صلبًا 
على اال�صتفادة من ثروة املعلومات والثورة ال�صناعية الرابعة يف املتابعة 

والتقييم ويف ر�صم ال�صيا�صات املبنية على الوقائع والتجارب املعتمدة.
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ي واأوزانها
الأ�صر

حلرمان فيما يت�صل بالفقر ا
ت ا

جلدول )م- 1(: اأبعاد وموؤ�صرا
ا

املوؤ�صر
دليل الفقر املتعدد االأبعاد العاملي

دليل الفقر املتعدد االأبعاد االإقليمي

الفقر املدقع
الفقر

التعليم

�صنوات الدرا�صة
رث 

ني 10 �صنوات اأو اأك
يف االأ�صرة فرد من البالغ

ال يوجد 
اأكمل خم�ض �صنوات درا�صية )6/1(

ني 
يف االأ�صرة فرد من االأفراد املوؤهل

ال يوجد 
الذين تزيد اأعمارهم عن عمر ا�صتكمال التعليم 

االبتدائي اأكمل التعليم االبتدائي )6/1(

ني الذين تزيد 
ال يوجد باالأ�صرة فرد من االأفراد املوؤهل

اأعمارهم عن عمر ا�صتكمال التعليم الثانوي اأكمل التعليم 
الثانوي )6/1(

ح�صور املدر�صة
حتى �صن 

يف �صن املدر�صة ال يذهب اإلى املدر�صة 
اأي طفل 

ف الثامن )6/1(
متام ال�ص

اإ
يف �صن املدر�صة االبتدائية ال يذهب 

اأي طفل 
اإلى املدر�صة )6/1(

يف �صن املدر�صة ال يذهب اإلى املدر�صة، اأو هو 
اأي طفل 

يف درجة مدر�صية اأدنى من الدرجة املدر�صية 
ملحق 

رث )6/1(
ني اأو اأك

املنا�صبة بدرجت

ال�صحة

وفيات االأطفال دون 
خلام�صة

�صن ا
خلم�ض 

رتة ال�صنوات ا
يف خالل ف

يف االأ�صرة تو
اأي طفل 

ال�صابقة للم�صح )6/1(
يف خالل 

اأي طفل يقل عمره عن 60 �صهرًا تو
خلم�ض ال�صابقة للم�صح )9/1(

رتة ال�صنوات ا
ف

كما بالن�صبة للفقر املدقع )9/1(

التغذية
ني 

اأي بالغ دون 70 �صنة من العمر، اأو اأي طفل )عمره ما ب
يف �صوء 

يف التغذية يحدد 
ين نق�صًا 

يوم و 59 �صهرًا( يعا
ني الوزن والعمر )6/1(

العالقة ب

ني يوم و 59 �صهرًا( 
اأي طفل )عمره ما ب

م�صاب بالتقزم )الطول اإلى العمر < -)( اأو 
ين نق�ض التغذية )وزن ال�صخ�ض 

اأي بالغ يعا
رت 

بالكيلوغرام )كغ( مق�صومًا على ارتفاعه بامل
مربع < 18.5( )9/1(

ني يوم و 59 �صهرًا( م�صاب بالتقزم 
اأي طفل )عمره ما ب

)الطول اإلى العمر < -)( اأو اأي طفل م�صاب بالهزال 
ين نق�ض التغذية 

)الوزن اإلى الطول <-)( اأو اأي بالغ يعا
)وزن ال�صخ�ض بالكيلوغرام )كغ( مق�صومًا على ارتفاعه 

رت مربع < 18.5( )9/1(
بامل

حلمل املبكر اأو 
ا

ت�صويه االأع�صاء 
التنا�صلية االأنثوية

يف دليل الفقر املتعدد االأبعاد العاملي
غري موجود 

حمل 
حملت امراأة يقل عمرها عن 8) عامًا اأول 

لها قبل اأن تبلغ الثامنة ع�صرة اأو تعر�صت 
لت�صويه االأع�صاء التنا�صلية لالإناث )9/1(

حملت امراأة يقل عمرها عن 8) عامًا الأول مرة قبل 
اأن تبلغ الثامنة ع�صرة وتعر�صت لت�صويه االأع�صاء 

التنا�صلية لالإناث )9/1(
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املوؤ�صر
دليل الفقر املتعدد االأبعاد العاملي

دليل الفقر املتعدد االأبعاد االإقليمي

ف 
الظرو

املعي�صية

الكهرباء
كما بالن�صبة للفقر املدقع )18/1(

ك الكهرباء )1/1)(
متل

االأ�صر ال 
كما بالن�صبة للفقر املدقع )1/1)(

ف ال�صحي
ال�صر

كما بالن�صبة للفقر املدقع )18/1(

ف ال�صحي لالأ�صر 
ني لل�صر

حت�ص
مل يح�صل 

ف التنمية امل�صتدامة، اأو جرى 
وفقًا الأهدا

حت�صينه لكن على اأ�صا�ض تقا�صمه مع اأ�صر اأخرى 
)(1/1(

كما بالن�صبة للفقر املدقع )1/1)(

املياه
كما بالن�صبة للفقر املدقع )18/1(

لي�ض لدى االأ�صرة اإمكانية للو�صول ملياه �صرب 
ف التنمية امل�صتدامة، اأو اأن 

اآمنة وفقًا الأهدا
رث 

ني دقيقة اأو اأك
مياه ال�صرب االآمنة تبعد ثالث

ذهابًا واإيابًا �صريًا على االأقدام )1/1)(

يف موا�صري بامل�صكن اأو 
جتري 

يف املنزل مياه 
ال يوجد 

الفناء )1/1)(

ف 
اأر�صية اأو �صق

امل�صكن

االأر�صية مكونة من رمال اأو روث اأو اأو�صاخ اأو اأر�صية 
يف دليل 

رب 
ف غري معت

مكونة من مكونات )اأخرى(.  ال�صق
الفقر املتعدد االأبعاد العاملي )18/1(

ني اأو رمال اأو روث اأو 
االأر�صية اإما مكونة من ط

ف غري موجود اأ�صال اأو م�صنوع 
اأو�صاخ اأو ال�صق

ك القد 
من خ�صب الق�ض اأو اأوراق النخيل اأو �صم

)(1/1(

ني اأو رمل اأو روث اأو اأر�صية موؤقتة 
االأر�ض مكونة من ط

)األواح خ�صبية/ خيزران/ ق�صب/ ع�صب/ ع�صي(، اأر�ض 
ف 

ط اأ�سفلت( اأو ال�سق
ط/ �سرائ

الإ�سمنت )بال لوح اأو بال
غري موجود اأو م�صنوع من الق�ض، اأو اأوراق النخيل، اأو 

خليزران، اأو لوح 
حل�صري، اأو النخيل، اأو ا

ك القد، اأو ا
�صم

خ�صبي اأو الكرتون )1/1)(

وقود الطهي
خل�صب اأو الفحم )18/1(

الطهي يعتمد على الروث اأو ا
طهي االأ�صرة يعتمد على الوقود ال�صلب: 

خل�صب، الفحم، بقايا املحا�صيل اأو الروث اأو ال 
ا

يف االأ�صرة )1/1)(
طهي للطعام 

خل�صب، الفحم، 
طهي االأ�صرة يعتمد على الوقود ال�صلب: ا

يف االأ�صرة اأو 
بقايا املحا�صيل اأو الروث اأو ال طهي للطعام 

ال يوجد غرفة منف�صلة للطهي )1/1)(

ظ داخل 
االكتظا

امل�صكن
يف دليل الفقر املتعدد االأبعاد العاملي

غري موجود 
ف 

حم )عدد اأفراد االأ�صرة لغر
معدل التزا

رث )1/1)(
النوم( 4 اأو اأك

ف النوم( 3 اأو 
حم )عدد اأفراد االأ�صرة لغر

معدل التزا
رث )1/1)(

اأك

ملكية االأ�صول
ين اأو 

رث من جهاز اإذاعي اأو تلفزيو
ك اأك

متتل
االأ�صر ال 

ك 
متتل

ف اأو دراجة اأو دراجة نارية اأو براد، وال 
هات

حنة )18/1(
�صيارة اأو �صا

ك اإمكانية للو�صول اإلى املعلومات 
متل

االأ�صرة ال 
اأو االأ�صر التي لي�ض لديها اإمكانية للو�صول 

لو�صيلة نقل �صهلة واأ�صول �صهلة من اأ�صول ك�صب 
العي�ض )1/1)(

ني من االأ�صول للح�صول على 
االأ�صرة لديها اأقل من اثن

املعلومات. 
ني 

اأو االأ�صر التي لديها اأقل من و�صيلتي نقل واأقل من اأ�صل
من اأ�صول ك�صب العي�ض )1/1)(

الم�شدر: التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد، 2017. 
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اجلدول )م- 2(: دليل الفقر املتعدد االأبعاد فيما يت�صل بفقر االأطفال

العمرالفقرالفقر املدقعاالأبعاد

املياه
م�صدر املياه غري املح�صنة

ال يوجد يف املنزل مياه جتري يف موا�صري بامل�صكن اأو 

الفناء

جميع االأطفال 

17 – 0

امل�صافة اأكرث من 30 دقيقة ذهابًا واإيابًا

ال�صرف 

ال�صحي

مرافق املرحا�ض غري املح�صنةمرافق املرحا�ض غري املح�صنة
جميع االأطفال 

17 – 0
مرحا�ض م�صرتك

امل�صكن
اأر�صية بدائية/ اأ�صرة بدائيةاأر�صية بدائية/ اأو اأ�صرة بدائية

جميع االأطفال 

17 – 0

االكتظاظ )اأكرث من 3 اأ�صخا�ض للغرفة الواحدة(االكتظاظ )اأكرث من 4 اأ�صخا�ض للغرفة الواحدة(

ال�صحة

م�صاعدة غري موؤهلة يف الوالدة )0 – 23 �صهرًام�صاعدة غري موؤهلة يف الوالدة )0 – 23 �صهرًا(
االأطفال

4 – 0

غري حم�صن متامًا )12 – 59 �صهرًا(غري حم�صنة )12 – 59 �صهرًا(

مل تتلقى االأم رعاية ما قبل الوالدة ال�صحية

تغذية الر�صع و�صغار االأطفال )0 – 23 �صهرًا(

التغذية

ع و�صغار االأطفال )0 – 23 �صهرًا( ع و�صغار االأطفال )0 – 23 �صهرًا(تغذية الر�صّ تغذية الر�صّ
االأطفال

4 – 0

الهزال )اأقل من 24 �صهرًا(الهزال )اأقل من 24 �صهرًا(

التقزم )اأقل من 24 �صهرًا(

ال�صمنة )اأقل من 24 �صهرًا(

التعليم

غري ملتحقني باملدار�ض االبتدائية )اأطفال يف �صن 

االبتدائية(
غري م�صجلني يف املدر�صة )جميع االأعمال

االأطفال 

17 – 5

مل ينه املرحلة االبتدائية )من �صن نهاية املرحلة 

االبتدائية اإلى 17 �صنة(

درجتان درا�صيتان اأو اأكرث اأدنى من الدرجة الدرا�صية 

املنا�صبة اأو مل تكتمل االبتدائية )من �صن نهاية املرحلة 

االبتدائية اإلى 17�صنة(

املعلومات
ال يتوافر اأي جهاز معلوماتعدم توافر جهاز للمعلومات اأو جهاز ات�صال

االأطفال 

17 – 5
ال يتوافر اأي جهاز ات�صال

مالحظة: عند اإجراء تحليل فقر الطفل في هذا التقرير، يعتبر الطفل فقيراً اإذا كان محروماً في بعدين من اأبعاد الحرمان اأو اأكثر.

الم�شدر: التقرير العربي حول الفقر المتعدد الأبعاد، 2017. 
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اجلدول )م- 3(: دليل الفقر املتعدد االأبعاد على امل�صتوى احل�صري والريفي 

�صدة احلرمان
H

ريفي

 �صدة احلرمان
H

ح�صري

ن�صبة الفقراء
 A

  )فقر متعدد 
االأبعاد(

ريفي

ن�صبة الفقراء
A

 )فقر متعدد االبعاد(
ح�صري

 دليل الفقر
 املتعدد االأبعاد

العاملي
ريفي

 دليل الفقر
 املتعدد االأبعاد

العاملي
ح�صري

البلد

--  لبنان

 بلدان ذات تنمية
ب�صرية مرتفعة

%40.1 %36.6 %3.6 %1.2 0.015 0.004 اجلزائر

%38.3 %34.8 %1.4 %1.3 0.005 0.004 االأردن

%40.2 %35.1 %3.5 %0.2 0.014 0.001 تون�ض

%37.1 %37.0 %1.9 %0.2 0.007 0.007  ليبيا

%38.2 %35.7 %6.3 %3.4 0.024 0.012 م�صر

 بلدان ذات تنمية
ب�صرية متو�صطة

%35.8 %38.1 %1.3 %0.9 0.005 0.004  فل�صطني

%42.7 %36.9 %26.0 %9.8 0.111 0.036  العراق

%46.7 %37.7 %36.6 %4.0 0.171 0.015 املغرب

%40.4 %36.8 %9.5 %5.6 0.039 0.021  �صوريا

 بلدان ذات تنمية
ب�صرية منخف�صة

%53.5 %45.4 %73.2 %25.6 0.392 0.117  موريتانيا

%49.0 %46.2 %45.8 %18.9 0.224 0.087 جزر القمر

%54.8 %46.1 %64.0 %26.5 0.351 0.122  ال�صودان

%55.1 %48.4 %87.2 %32.6 0.480 0.158  جيبوتي

%51.3 %43.6 %61.3 %17.1 0.315 0.075  اليمن

  � دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي الذي ن�سرته مبادرة اأك�سفورد للفقر والتنمية الب�سرية )2018(
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اجلدول )م- 4(: مقارنة ن�صب الفقر متعدد االأبعاد لدليل الفقر 

)البنك الدويل / 1.90$ لليوم و3.10$ لليوم(

مقيا�ض اخلط الوطني3.10$ يف اليوم1.90$ يف اليومفقر متعدد االأبعادالبلد

بلدان ذات تنمية ب�صرية مرتفعة

----لبنان

5.5%3.9%0.5%2.1%اجلزائر

14.4%2.1%0.1%1.3%االأردن

20.5%9.1%2.0%1.3%تون�ض

بلدان ذات تنمية ب�صرية متو�صطة

------2.0%ليبيا

27.8%16.1%1.3%5.2%م�صر

25.8%3.4%0.2%1.0%فل�صطني

18.9%17.9%2.5%14.7%العراق

8.9%17.0%3.1%18.6%املغرب

بلدان ذات تنمية ب�صرية منخف�صة

35.2%15.3%1.7%7.4%�صوريا

31.0%24.1%6.0%50.6%موريتانيا

42.0%38.1%18.1%37.4%جزر القمر

46.5%40.5%14.9%52.4%ال�صودان

23.0%44.6%22.1%34.6%جيبوتي

48.6%52.2%18.8%47.8%اليمن

امل�سدر: ح�سابات دليل الفقر املتعدد الأبعاد العاملي الذي ن�سرته مبادرة اأك�سفورد للفقر والتنمية الب�سرية )2018(

قاعدة بيانات البنك الدويل )2014(

--  بيانات غري متوفرة
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اأواًل- مراجع باللغة العربية:

العربية  الدول  جامعة  دور   ، • 	2018 نواف،  اأبو�صمالة، 
واالإقليمية  العربية  واالقت�صادية  المالية  والموؤ�ص�صات 
في  االبعاد  متعدد  الفقر  من  الحد  ا�صتراتيجية  في 

الدول العربية، ورقة خلفية غير من�صورة.
النموذج   ، • 	2018 وليد،  العبا�س؛ عبد مواله،  بلقا�صم، 
التنموي المقترح لمواجهة الفقر متعدد االأبعاد، ورقة 

خلفية غير من�صورة.
، العدالة والم�صاءلة: النخراط  • البنك الدولي، 2013	
و�صمال  االأو�ــصــط  ال�صرق  في  ال�صحية  االأنظمة  في 
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