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 أوالً: الملخص التنفيذي

 

 السياسات عرض االحتساب و ،الفقر المتعدد األبعاد: التصميم : ورشة العملموضوع 

 

  

 ٢٠٢١ديسمبر كانون األول/ ١١-٩ المدة الزمنية: 

 

 

 : خلفية المهمة

في إطار دعم جهود الدول العربية في تصميم واحتساب دليل الفقر المتعدد األبعاد، 

نظمت األمانة التنفيذيّة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

نيويورك، في المتحدة )اإلسكوا( وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم  

راسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر،  بالشراكة مع المركز العربي لد 

تصميم  واحتساب وعرض سياسات دليل الفقر المتعدد "ورشة عمل تدريبية حول 

، في عّمان،  2021كانون األول/ديسمبر  11  - 9وذلك خالل الفترة من ، "األبعاد 

 .المملكة األردنية الهاشمية

كم حيث  ضوع الفقر في دولمواستهدفت ورشة العمل الكوادر الفنية المتخصصة ب 

استعرضت اإلسكوا أداة تفاعلية الحتساب هذا الدليل بشكل سريع ودقيق يُسهل 

ية وأثرها  على الفقر. وكذلك اعتمدت ت االحتساب ومحاكاة خيارات سياس عمليا

 .الورشة منهجية تشاركية لبناء قدرة المشاركين/المشاركات على استخدام األداة

 

من وزارات التخطيط والتنمية    حكومينمسؤولين   شملت ورشة العمل مشاركة : الحضور

  في عدد من الدول العربية؟االجتماعية ومكاتب اإلحصاء الوطنية 

 

 تتلخص أهداف ورشة العمل في:  : أهداف ورشة العمل

المنهجية الرئيسية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة في   خطوات أوالً، عرض ال •

- د يالمنطقة العربية ، فضالً عن تحديات التنمية مع النظر إلى تأثير جائحة كوف

 . والصدمات اإلقليمية األخرى  19

 حالةبمفهوم دليل الفقر المتعدد األبعاد في والمشاركين  ات كرالمشاثانياً، تعريف  •

 المنطقة العربية. 

على استخدام منصة اإلسكوا الداعمة الحتساب   بناء قدرات الكوادر الفنية، ثالثًا •

 كأداة سهلة الحتساب الفقر المتعدد األبعاد. (MAT)الفقر المتعدد األبعاد 
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رابعًا، التعرف على كيفية ربط سياسات الحد من الفقر بنتائج دليل الفقر المتعدد  •

الفقر المتعدد األبعاد، وحسب  دليلد نتائج حسب أبعاتحليل الاألبعاد، ومن أهمها 

 .موغرافية والجغرافيةيالد المجموعات 

 .أخيًرا، الربط بين نظم الحماية االجتماعية ونتائج دليل الفقر المتعدد االبعاد  •

 

 

 

  تالمواضيع التي تم

  :مناقشتها

 

 :مناقشة المواضيع التالية خالل ورشة العمل ت و بالفعل تم

  

 الفقر وتحديات التنمية األخرى في المنطقة العربية     (1)

  فوستر(-يرا منهجية ألك )ال سيما  مقاييس الفقر المتعدد األبعاد     (2)

 (MAT)  منصة اإلسكوا الداعمة الحتساب الفقر المتعدد األبعاد     (3)

لتوجيه سياسات الحماية (MPI)  األبعاد   ر المتعدد دليل الفق استخدام    (4)

 االجتماعية واستراتيجيات الحد من الفقر 

  نبذة عن الفقر المادي  (5)

 

 

المشاركين على فهم وقياس الفقر المتعدد  المشاركات وتعزيز قدرة  (1)  :النتائج

 .األبعاد 

متعدد  الالفقر  المشاركين من تصميم مؤشرات المشاركات وتمكين  (2)

 الفقر   ةاألبعاد، وتقييم حال

من استخدام أداة اإلسكوا الداعمة المشاركات والمشاركين ن ي تمك (3)

 الحتساب دليل الفقر المتعدد األبعاد  
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 ثانياً: المقّدمة 

على الرغم من أهميته، يقدم الفقر المادي منظوًرا ضيقاً ومحدودًا عن ظاهرة الفقر نظراً لطبيعتها 

على    المبنيمفهوم الفقر المتعدد األبعاد كمنهجية مكملة،  لتطبيقوقد ظهرت في اآلونة األخيرة حاجة ملحة   المركبة.

يقترح هذا النهج أن الحرية التي يجب أن يتمتع بها  :لميةالعا نهج القدرات الذي وضعه أمارتيا سين الحائز جائزة نوبل

أساسية، هي أمر بالغ األهمية في قياس وتحليل الفقر. وفقًا لهذا النهج، يمكن النظر إلى الفقر   ظائفالناس للقيام بو

النهج أيًضا بأنه يتميز هذا  حقوق والحريات األساسية للحياة.على أنه عدم القدرة )أو نقص القدرة( على التمتع بال

 الغنية منها والفقيرة.  ،يمكن تكييفه ليالئم ظروف جميع البلدان

  

توضح أدلة الفقر المتعدد األبعاد أوجه الحرمان من خالل أبعاد مختلفة، مما يوفر تصوراً أكثر دقة لطبيعة  

كفاءة للموارد االقتصادية،  الخصائص الجغرافية والديموغرافية، ويتيح إمكانية استخدام أكثر   من حيث  الفقراء

وتنسيق للسياسات، تحديد المجموعات والمناطق األكثر احتياًجا للدعم. يمكن أن يساعد بناء دليل للفقر المتعدد األبعاد 

 في تحديد فجوات السياسات وإعادة التعامل مع الفقر بطريقة أكثر شمولية تتجاوز الدخل والثروة. 

  

فاقم الالمساواة في الحصائل االقتصادية والفقر ألنها زادت من أوجه القصور  إلى ت 19-أدت جائحة كوفيد  لقد 

والفجوات الهيكلية الموجودة مسبقًا في المنطقة العربية. اختلفت اآلثار بشكل كبير عبر القطاعات االقتصادية والفئات 

للتخفيف من  سبلهور في توفير السكانية. وهذا يسلط الضوء على المسؤولية المشتركة للدولة والقطاع الخاص والجم 

 حدة الفقر لدى األشخاص المهمشين حيث التأثير السلبي األقوى نسبيًا. 

  

لجأت الدول إلى تقديم برامج حماية اجتماعية كإحدى أهم سياسات الحد من الفقر ولكن لم يتم الحصول  لهذا 

االشتراكات )التأمين االجتماعي( محدودة في المنطقة  فتغطية الحماية االجتماعية القائمة على   .جوةعلى النتائج المر

العربية، ويعود ذلك بشكل كبير إلى زيادة حيز العمل غير الرسمي وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل. كما 

يتألف جزء رئيسي من الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات من اإلعانات العامة، ال سيما دعم منتجات 

اقة. ونظًرا ألّن الحفاظ على استمرار مثل هذه اإلعانات باهظ التكلفة ويفيد األغنياء أكثر من الفقراء، سعت الط

قد سيما برامج التحويالت النقدية.  الحكومات إلى استبدالها بسياسات أكثر شموليةً من المساعدة االجتماعية، وال

سكوا( إلى استجابة أكثر شمولية لمواجهه اآلثار السلبية للجائحة  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اال  دعت 

 والى التضامن المجتمعي لتأمين الحيز المالي للتعويض عن التكاليف االجتماعية واالقتصادية المتزايدة للوباء.
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 ً  الورشة تفاصيل  :ثالثا

 الجلسة األولى:

يء بين عام تقدم بط  دليل التنمية البشرية لالمنطقة العربية حيث سجّ في هذه الجلسة تم عرض تحدّيات التنمية في 

معدالت  2000ما بعد عام سجل معدل التنمية في المنطقة العربية  كمامقارنة بالمعدل العام الدولي 2000و  1970

 متواضعة وهي باإلجمال أقل من المعدل الدولي. 

هو يسجل انخفاضاً عند قياسه عبر الزمن، رغم بطئه قياساً  فخّص دليل الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية يفيما 

  قد بمعدل االنخفاض العالمي. كذلك يظهر لنا أن سد الفجوات بين األغنياء و الفقراء في مؤشرات الصحة والتعليم 

 الاّلمساواة.في  تقليص  تحسن مما يعني 

 ،2022بحلول عام   ،تطّرق في هذه الجلسة الى موضوع الفقر المادّي حيث تبين أن المنطقة العربية لديهاأيضاّ تم ال

دوالر يومياً( مّما يوّكد أن  3.2و   1.9ثاني أعلى معدل فقر عالمياً و ذلك باستخدام خطوط الفقر العالمية المعتمدة )

أضف إلى ذلك  -حيث يرتفع الدين بشكل أسرع من النمّو  ،قةيشّكل تحدّياً كبيراً لمستقبل هذه المنط الفقر المادي

ً أقّل نسبة  تشكل مشكلة النفقات االجتماعية التي  لجائحة  للتّصدي العربية  المالي للحكومات  حيزالحيث من  عالميا

 . كورونا

اإلجتماعي بسبب إرتفاع الدين في الخالصة، ستواجه هذه المنطقة مشكلة رئيسية وهي الحيز المالي المحدود لإلنفاق  

  .المالي والعجز

 الجلسة الثانية:

قطع  ،المؤشرات المتعدّدةوكيفية احتساب دليل الفقر المتعدّد األبعاد )تّم شرح و عرض: األبعاد وشرح تم عرض 

تفصيل احتساب الفقر على المجموعات  حرمانهم، ومعدّلالفقراء نسبة  ،شدّة الفقر ،الفقرعتبة  ،االوزان ،الحرمان

 المؤشرات(. االبعاد وونسبة مساهمة  ،السكانية الفرعية

 

لهذا الدليل مع اإلشارة إلى أن إختبارات   اإلختبارات العديدة المتاحة لتحليل ودراسة المتانةوشرح أيضاّ تم عرض  

 المتانة هذه قد طبّقت نظريّاً وعمليّاً )تجريبيّاً(. 

 

 1.2و أّن أكثر من  مؤشراته العشر تّم شرح اإلطار العالمي لدليل الفقر المتعدّد األبعاد بأبعاده الثالثة و ،ختامالفي 

 تحرم فيها المرأة من التعلّم. أسرمليار نسمة )مليار و ثلثمائة مليون نسمة( هم من الفقراء وأن أغلبيّتهم يعيشون في 

 

 الجلسة الثالثة:

ن و وزراء الشؤ التقرير العربي األول حول الفقر المتعدّد األبعاد الذي تم اعتماده من قبل مجلس  تّم التطّرق فيها إلى

النزوح واألزمات اإلقتصادية كحيث أظهر تعّرض المنطقة العربية الى تحدّيات كبيرة  2017العرب عام   ةاإلجتماعي 

 . جائحة كوروناقبل حتى   ،مما جعل نسبة الفقر المتعدّد األبعاد كبيرة نوعاً ما
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من أجل   (2019عام  في  اعتمادهالمنقح للفقر متعدد األبعاد )الذي تم مراجعة اإلطار العربي عرض وكذلك تّم 

مستويات الفقر ومراعاة الحاالت المتزايدة للصعوبات اإلقتصادية في العديد من التقاط الحصول على دقّة أفضل في 

 .الجديدة المسوحات  البيانات في المقارنة بين البلدان وعبر الزمن والتوافق معالدول العربية وأيضاً لتسهيل 

 

 في عملية بناء الدليل الوطني للفقر متعدد االبعاد  دولة مصر والعراق وفلسطين تجربة كل من  تّم عرض  ،في ختامها

وقد ترّكز الحوار حول آلية العمل المتّبعة في اإلسكوا والجهات الوطنية المعنية إضافة إلى مناقشة اإلطار الزمني 

 . الوطنية التحدّيات و النهج التشاركيلهذه الدراسات و

 

 :الرابعة  ةالجلس

الجلسات ( تمهيداً لالعمال التطبيقية في األبعاد أداة إحتساب الفقر المتعدد )  تّم عرض األداة المتطّورة من قبل اإلسكوا

 . التالية

 الخامسة و السادسة:   الجلسات

حصاء إ، من مكاتب الكوادر الفنية المتخصصة بموضوع الفقر تم التطرق الى بناء قدرات الخامسة في الجلسة 

ن  لمشاركات والمشاركي اوتم تدريب   MAT حيث استعرضت اإلسكوا أداة ووزارات شؤون ووزارات تخطيط،

 : الجلستان الرابعة والخامسةخالل  تغطية النقاط التالية  ت اً. تمعملي

 دليل المستخدمالالولوج الى و كيفية التسجيل على المنصة -

 كيفية تحميل البيانات الخام  -

 وتوسيع الحرمان على مستوى االسرة  تعريف الحرمان على مستوى الفرد  -

 صر تحديد القيمة ا وعنتعريف القواعد والشروط   -

 بناء مؤشرات القاعدة الواحدة  -

 بناء المؤشرات المركبة  -

 بناء المؤشرات ذات قواعد كمية  -

 كيفية استنساخ وتعديل المؤشرات المحفظة -

 عتبة، شرح وعرض األبعاد والمؤشرات تّم .  MAT تذكير بخطوات بناء دليل الفقر المتعدد االبعاد على -

نسبة الفقراء و شدّة الفقرو  تحليل النتائجو  وحفظ اطار العمل ونتائجه،  الفقروتحديد عتبة  االوزانو الحرمان

تفصيل احتساب الفقر على المجموعات السكانية الفرعية، و نسبة مساهمة االبعاد وومعدّل حرمانهم 

 والمؤشرات 

 نتائج  الطار بناًء على تعديل االمكانية إالتكرار وس يكيفية تحليل مقاي  -

دقيق وت ع االجابة الصحيحةملمشاركات والمشاركين امقارنة نتائج تمت . ف تمارين تطبيقيةاستكمال كل نقطة بتم 

 التمرين معهم. 
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والتطبيق العملي مستوى مرتفع من المتابعة ظهروا أ، بحيث مثير لالهتمامالمشاركات والمشاركين كان تفاعل 

 مناقشتها ومشاطرة خبرات الحضور في بعضها.  ت تمالتي  الدقيق، وكذلك مستوى االسئلة التي ُطرحت و

 ، بحيث المشاركات على استخدام األداةو بناء قدرة المشاركينفي منهجية تشاركية  الجلسة السادسةوكذلك اعتمدت  

، ثم بناء مؤشراته  وطنيلدليل فقر عملي إطار اقتراح إلى مجموعات عمل قامت كل منها ب  تم تنسيق الحضور

 . 2018لعام  باستخدام مسح تابع لدولة العراق  ،MAT داةأفي ه نتائج  واحتساب 

 

 الجلسة السابعة:

اإلجابة على   علىتساعد مستخدميها  هي محاكاة لدليل الفقر المتعدد األبعاد، و  ثالث نماذجفي هذه الجلسة، تم عرض 

 األسئلة التالية: 

 

 :  الحديثة نات ا البيعدم توفرمتعلقة بالتقنية التحديات ال كيفية معالجة -

 النموذج االول  – اآلنيكيفية التنبؤ  -

 النموذج الثاني  –  التنبؤ المستقبلي -

 النموذج الثالث  – للدولة تحديد هدف خفض دليل الفقر المتعدد األبعاد في المستقبلكيف يمكن  -

 

 النموذج األول: 

 

وفي المستقبل للمؤشرات اآلني الحاجة إلى التنبؤ تدعو وجود مثل هذه التحديات التقنية المتعلقة بالبينات المحدودة 

 األبعاد في الماضي، الحاضر، والمستقبل.واألبعاد وبالتالي احتساب نسب الفقر المتعدد 

 ادلةلحساب  يعلى الرغم من إعتماد هذه المناهج على فرضيات عديدة ، فإن أساليب التنبؤ اآلني والتنبؤ المستقبل

 ممارسة أساسية من منظور السياسات.  بقىمتعدد األبعاد تالالفقر 

 

التي قد تؤثر على  واالقتصادية العامة تقترح اإلسكوا نهجاً للنمذجة يأخذ في االعتبار العوامل السياسية واألمنية 

متعدد الديناميكيات بعض المؤشرات أكثر من التسلسل الزمني. يعتبر نهج النمذجة هذا مفيدًا في سياق دليل الفقر 

 الفردية واألمن. األبعاد الذي يتضمن أبعادًا مثل الحريات 

 

 النموذج الثاني: 

ات اما سليبة تجيب منهجية المحاكاة هذه على السؤال المتعلق بالتنبؤ بمقاييس الفقر في الدولة التي شهدت صدم

  سياسات جديدة،..( يجابية )نمو، إو أ)ركود، حرب،..( 

 

تلتقط ل عدم توفر بيانات حديثة  ظ في، متعدد االبعاد الهذه الصدمات على مستويات الفقر كيف يمكن قياس تأثير 

 ؟ اثرها
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  "محرومين"تحويل األسر من  بحيث يتم على مصادر مختلفة  بناًء   المحاكاةافتراضات  في هذه الحالة، يتم  تأسيس

الدراسات االستقصائية األخيرة   نتائجإجمالي الصدمات إلى    ستند يمكن أن توالعكس صحيح. أ "غير محرومين "إلى 

   .، وليس النتائج الفردية او االسريةالتي نشرتها المنظمات الدولية

  

 يمكن أن يكون لبعض هذه الصدمات تأثير قصير األجل بينما سيكون لآلخرين تأثير طويل األمد. 

 

. في حاالت في كل مؤشر،  يصبح السؤال أي من األسر ستطالها الصدمات  تقدير حجم هذه الصدمات  ومن خالل إذن

المحرومة فقط في هذا المؤشر،  أو المحرومة والفقيرةسرإستهداف األ الصدمة االيجابية في مؤشر معين، هل سيتم 

غير سر  تكون اما األ المعّرضة للصدمةسر ، فاأل. العكس صحيح لتطبيق صدمة ايجابية في مؤشر آخروما إلى ذلك

. يمكن أن يختلف بغض النظر عن حالة فقرها غير المحرومة فقط غير المحرومة في المؤشر المعني، اوالفقيرة و 

اختيار المجموعة المستهدفة من مؤشر إلى آخر. الستخدام نهج االستهداف، يجب أن يكون لدى المستخدم أدلة 

تأكد : تم ال2021و  2019تحديث مؤشر الكهرباء في لبنان ما بين العامين   مثال على ذلك للبناء عليها.وحقائق كافية 

صور مقارنة المستخدم في هذه الحالة كان . الدليل اضافية %45في هذا المؤشر قد الرتفع بقيمة من أن الحرمان 

 . الضوءلمعان واحتساب نسبة انخفاض   2021بليالي  2019في ليالي  قمار الصناعية األ

 

الصدمات  مرفق مع معامل  (Uniform Distribution)التوزيع الموحد  حسب  صدمةالنموذج اتباع يمكن 

قبل اخرى  نماذج توزيعيمكن اختيار  يمكن    . كماهذا التوزيعبناًء على للصدمة المعّرضة األسر  اختيارالعشوائية، 

  .محاكاةتشغيل 

 

تم اعتماد  ،. للحصول على نتيجة متينة إلى نتائج مختلفة في كل تشغيلاالختيار العشوائي لالسر بالطبع، سيؤدي 

والتي تقترح تكرار  ستخدم بشكل أساسي ألغراض المحاكاةتقنية إحصائية واحتمالية تُ  وهي –  مونت كارلوتقنية 

بذلك،  و  من التكرار تبة معينةبعد ع  تميل النتائج إلى االستقرار  عملية االختيار العشوائي للصدمة آالف المرات.

  نضمن الوصول إلى استقرار في تقديرات الفقر.

 

 النموذج الثالث: 

 

كيف يمكن للدولة تحديد هدف خفض دليل الفقر  التالي:أخيًرا فيما يتعلق بالمحاكاة األخيرة ، فإنه يجيب على السؤال 

 ؟ المتعدد األبعاد في المستقبل

 

نموذج التحسن واإلستخدام األمثل لترتيب األولويات لناحية معرفة أين تكمن نسب الفقر والحرمان العالية ومعرفة 

 كيفية توزيع الكلفة على األبعاد بهدف خفض نسب الفقر في المستقبل. 

 

 األول: تدخل الدولة على المستوى الوطني عبر المؤشرات الحالة  -

 المؤشرات عبر غرافي واإلجتماعي )مثالً المحافظة( و الحالة الثانية: تدخل الدولة على المستوى الديم -

 الثالثة: تدخل الدولة على مستوى فئة األسرة. الحالة  -
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مجتمعية ستكون  مستوى الوطني و عليه فإن اإلستجابة التوضيحاً للحالة األولى، يمكن للدولة أن تبذل جهودها على ال

يكون متساوياً لجميع األسر المحرومة بغض النظر   أسرة من الحرمان إلى عدمهنقل حتمال اعشوائية، بحيث أن 

  الذي يحد من قدرة الدولة على االستهداف الدقيق.السيناريو عامة إذا كانت األسرة فقيرة. هذه الحالة تحاكي 

  

دة،  محد ألسر الثالثة، تمنح الدولة سلطات وقدرات إستثنائية بحيث يكون لديها القدرة على توجيه الجهود الحالة أما في 

 ، للوصول إلى الهدف المرجو.ةكلف توذلك يؤدي إلى تركيز الجهود، و تحسين توزيع ال

 

 . انية التي قد تكون األكثر واقعيةالثالحالة بقى ت 

  

 المتابعة: المنهجية فرضيات إضافية تعتمدها 

 

، أي بينها  وال يوجد عالقة سببيةالمؤشرات الموجودة في إطار العمل الخاص بدليل الفقر المتعدد األبعاد تعد مستقلة 

إذا قمنا بنقل أسرة من محرومة إلى غير محرومة في مؤشر ما، لن يؤثر بالضرورة على نقلها من الحرمان أيضاً   هأن

  مؤشر ثاٍن.في 

  

نفاقها على المؤشرات بهدف تحسين الوضع وذلك عبر  إتكاليف التي يجب الكذلك يجب أن يكون لدينا فكرة عن 

  األسرة من حالة الحرمان إلى عدمها.نقل معرفتنا بإمكانيات الدولة المالية. كما يجب معرفة كلفة 

  

  إن هذه المحاكاة ستتمخض عنها توزيع األكالف على المؤشرات مما يضمن الوصول إلى تحقيق هدف خفض الفقر.

  

 الثامنة:  الجلسة  

 

استراتيجية الحماية  "ضمن دورة حياة  متعدد االبعاد التم التطرق في الجلسة الثامنة الى نقاط دخول ألدلة الفقر 

فيما قد يتعلق )، على سبيل المثال باستخدامها كأداة لتحديد المكونات اإلضافية لبرامج التحويالت النقدية "االجتماعية

أو لتحديد أولويات التنفيذ في استراتيجيات الحماية االجتماعية الشاملة عند التقيد   (باالحتياجات الصحية أو التعليمية

المؤدية إلى الخروج من الفقر، من خالل إضافة آليات اإلحالة إلى كما سلط الضوء على المسارات  .بميزانية محدودة

 .إدارة الحاالت وبرامج التحويالت النقدية

 

تهدف هذه اإلحاالت، على سبيل المثال، إلى ربط المستفيدين المناسبين إما ببرامج التعليم والتدريب التقني والمهني   

من خالل توفير تحويل األصول وما يتصل  -بدالً من ذلك -وبالتالي توفير الوصول بشكل مثالي إلى العمل الرسمي أو

والمتوسطة الحجم لبدء العمل الحر للمستفيدين الذين يعيشون في مناطق ذات بها من تدريب للمشروعات الصغيرة 

 . فرص عمل رسمية محدودة

 

 :  الجلسة التاسعة 
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تم التطرق في هذه الجلسة إلى كيفية قراءة وتحليل دليل الفقر المتعدد األبعاد، وكيفية ربط نتائجه برسم السياسات  

التحليلية، وتجدون أدناه أبرز استعماالت دليل الفقر المتعدد األبعاد في هذا ومدى مالءمته/فائدته لألغراض 

 الخصوص: 

 

  يكمالن بعضهما البعض   المادي. إن دليل الفقر المتعدد األبعاد و نتائج الفقر 1 

 األبعاد لعدة سنوات . من أجل التنمية المستدامة، يمكن تتبع الفقر مع مرور الوقت بإحتساب دليل الفقر المتعدد 2

 . تحديد الموارد حسب القطاع والمنطقة 3

 . استهداف المناطق أو المجموعات أو األسر المهمشة 4

 . تنسيق السياسات عبر القطاعات والوحدات الديمغرافية واإلجتماعية 5

 . ضبط السياسات 6

 هات اتج. عدم إهمال أي فقير، استهداف األكثر فقراً، تتبع اإل7

 هي مطلب موحد وأساسي، ليتسنى لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة . الشفافية 8

 

 

 : الجلسة العاشرة

 

اإلجتماعية في المغرب على دليل    تم عرض دراسة تطوير نهجين مبتكرين لتقييم تأثير اإلصالحات في نظام الحماية

 المستفيدين من نظام الحماية اإلجتماعية. الفقر المتعدد األبعاد. الفرق بين النهجين هو آلية استهداف األفراد 

 

في النهج األول، يحدد المستفيدون باالختيار العشوائي من األسر المحرومة على كل من المؤشرات الموجودة في 

 دليل الفقر المتعدد األبعاد.

 

غيير األسر التي سوف يتم تالت لتحديد ا في النهج الثاني، يحدد المستفيدون بإستخدام نموذج يعتمد على نظرية االحتم

  .حالتها من الحرمان إلى عدمه

 

 يضاف على هذه الدراسة، العديد من تحاليل تعنى بفاصل الثقة والمحاكاة والتحليل التوزيعي. 

 

 الجلسة الحادية عشر: 

 

يعتبر الشخص فقيرا إذا كان مستوى مستويات االستهالك أو الدخل.  خط الفقر مؤشر يستخدم لقياس الفقر على أساس

أقل من مستوى الحد األدنى الالزم لتلبية االحتياجات ً األساسية. ويشار إلى مستوى الحد األدنى  أو دخله استهالك 

 هذا على أنه خط الفقر. 

 

اإلنفاق عادة كل ثالث أو خمس سنوات، لكن مسوح األسر المعيشية المتعلقة بالدخل أو  ىفي البلدان النامية ، تجر 

يشية كما أن مسوحا متشابهة قد ال تكون  يمكن أن تختلف استبيانات مسح األسر المع  الفترات تختلف فيما بين البلدان.

قابلة للمقارنة تماماً بسبب االختالفات في أساليب أخذ عينات المسح. وقد أصبحت هذه المشاكل أقل انتشارا، إذ أن  
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ليب المسح آخذة في التحسن ، كما أنها أصبحت موحدة أكثر من ذي قبل، ولكن ال يزال تحقيق قابلية المقارنة أسا

 :و لتجاوز بعض من هذه المشاكل تعمل اإلسكوا على  الدقيقة أمرا صعب 

 

 

•  ً . أن خط الفقر لتحليل  الوطني في ذات الوقت  الفقر الماديوتعبر عن واقع  خطوط الفقر القابلة للمقارنة دوليا

الفقر في بلد معين يجب أن يعكس ظروفه االقتصادية واالجتماعية، و قد يحتاج إلى تعديل أيضاً عبر الزمن  

إذا كان هناك اختالف في األسعار أو في الحصول على السلع  سبيل المثال على  ليناسب واقع مختلف، 

  .ياسحديات المتعلقة بالقالت والخدمات. لذلك طورت اإلسكوا طريقة لمعالجة هذه 

المدخالت  يعد النمو في الحسابات القومية )الناتج المحلي اإلجمالي ، نفقات االستهالك الشخصي( أحد أفضل  •

 الدخل في المسوحات. ما مقدار نمو الحسابات القومية التي تنعكس في المسوحات لتوقع النمو في متوسط 

؟ عادة للبلدان سريالكلي الي النمو في الدخل االك الخاص االستهالفي النمو  بين  نسبةال؟ ما هي األسرية 

. أما بالنسبة للبلدان 1المتقدمة والبلدان التي تستخدم استطالعات اإلنفاق ، يمكن أن تكون النسبة أقل بقليل من 

طورت   .طاء القياسبكثير حيث تكون المسوحات أكثر عرضة ألخأقل النامية و غير المتقدمة ، فهذه النسبة 

اإلسكوا العديد من نماذج ترتكز على قواعد التجميع واالنحدار لحل هذه المشكلة واحتساب النسبة لكل بلد و  

 .الدخل لكل دولة في الحاضر والمستقبلبمتوسط  بذلك التنبؤ

مرور الوقت ، طورت أخيًرا ، ولإلجابة على السؤال المتعلق بكيفية تغير توزيع الدخل من بلد إلى آخر ومع  •

 اإلسكوا األدوات الالزمة لحساب هذه التغييرات 

 

تعمل اإلسكوا حاليًا على تطوير أداة توفر إجابة على جميع األسئلة المذكورة أعاله وتمكن المستخدم من التنبؤ  

 : وفقاً لآلتي بمقاييس الفقر النقدي. سوف يستفيد مستخدم هذه األداة 

 

 فهم أفضل للمفاهيم النظرية  •

  فهم أفضل للنتائج •

 2020التنبؤات والتوقعات لما بعد عام   •

 من بين العديد من عمليات المحاكاة  االختيار •

 

 يمكن احتساب الفقر باإلعتماد فقط على البيانات المجمعة وليس هنالك حاجة للبيانات على المستوى الجزئي 

 

  رابعاً: النتائج العامة لورشة العمل

 

 مقترحات و توصيات: 

 

 المثابرة في إقامة جلسات مماثلة سنويّاً كونها تعّزز  -1

 

i.    الخبرات بين دول المنطقة تبادل 

ii.  إطالع دول المنطقة على أوضاع و تحديات بعضها البعض و العمل على سبل حلّها 
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iii.  إطالع دول المنطقة على الدراسات المستجدّة لدى اإلسكوا 

 

ة و في هذا الخصوص، أعلنت جامعة الدول العربية ومركز الفقر العربي خالل ختام الدورة أنهما سيقترحان ورش

 عمل تدريبية للمتابعة العام المقبل مع اإلسكوا 

 

 درجة استثمارها في احتساب دليل الفقر المتعدد األبعاد  الورشة لجهة مواكبة اإلسكوا للدول المشاركة في -2

 العمل على ورشة مماثلة الحتساب الفقر المادّي     -3

لزيادة الوقت المخّصص للتمارين التطبيقية لتمكين  دراسة إمكانية زيادة مدّة الورشة ليومين إضافيين     -4

 المشاركين من امتالك الخبرات الكافية لتطبيقها في بالدهم.

 

 الخالصة

 

المفهوم العام والتفصيلي لدليل الفقر المتعدد األبعاد، باإلضافة إلى عروض تتعلق  هذه الورشة خبراء لقدعرض 

التي تم تطويرها مؤخراً بغرض تطوير مفهوم الدليل و توسيع نطاق إستعماله، قامت اإلسكوا أيضاً  بالمنهجيّات 

كان   استخدامها، حيث  فيةبكي ضورالح قدرات الداعمة الحتساب الفقر المتعدد األبعاد، وتمكين  (MATبعرض أداة )

  منخرطين للغاية وشاركوا بنشاط في المناقشة والتمرين.والمشاركات المشاركون  

 

شاركت الوزارات والمكاتب اإلحصائية المعنية بشكل كبير خالل الجلسات وكانت النتيجة تفاعلية حيث تم تبادل  

دول عن اهتمامهم الكبير بالمضي دة عكون من أفضل ممارسات الدول األعضاء والدروس المستفادة. أعرب المشار

 وطنية.  MPI قدًما ويمكننا أن نتوقع المزيد من الطلبات الرسمية للحصول على المساعدة الفنية إلنشاء مؤشرات 
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 : المرفقات خامساً ً

 

 

 برنامج ورشة العمل  .أ

   9/12/2021   الموافق الخميساليوم األول: 

 صباًحا(  9:15 – 9:00 ) تسجيل المشاركين

 صباًحا( 9:15-9:25 االفتتاح )

  مسؤول أول في الشؤون اإلقتصادية خالد أبو إسماعيل، السيد   -كلمة اإلسكوا 

السيدة ونيان يانج، رئيسة   -إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، نيويورك  كلمة

 الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدةفرع الحوار العالمي من أجل التنمية، إدارة 

السيد أحمد أبو  -العربي لدراسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر  كلمة المركز

القائم بأعمال مدير المركز العربي للدراسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر   حيدر،

 األردن  – متعدد األبعاد 

مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية و  السيد طارق النابلسي،  -لعربية كلمة جامعة الدول ا

 وزير مفوض 

 صباحا(  10:10 – 9:30) 1الجلسة 

 خالد أبو إسماعيل، اإلسكوا  السيد  -   مقدمة حول معايير وتحديات الفقر في المنطقة العربية

 مناقشة 

 صباحا(  12:00 – 10:15) 2الجلسة 

 -  الفقر المتعدد األبعاد بإطاره العالمي - ألكير فوستر( الفقر المتعدد األبعاد )منهجيةتصميم دليل 

و السيد حسن حمية،   (OPHI)السيدة كورين ميتشل، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية 

 اإلسكوا 

 مناقشة 

 استراحة )نصف ساعة( 

 )مساء 2:30– 12:30) 3الجلسة 

فلسطين، العراق و   :وأمثلة من األطر الوطنية للدول التالية العربي  األبعاد بإطارهالفقر المتعدد 

  . فريق الخبراء الذي يعمل على صياغة تقرير الفقر العربياإلسكوا،   -  مصر
 مناقشة 

 )مساء 3:30–2:30) 4الجلسة 

 سما الحاج سليمان، اإلسكوا السيدة  –  MAT)أداة باستخدام ) الفقر المتعدد األبعاد  احتساب دليل

 ( 4:30-3:30الغداء )
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 10/12/2021 جمعةال-اليوم الثاني 

 ( وتتضمن استراحة   مساء 3:30-  8:30) 5الجلسة 

 السيدة سما الحاج سليمان، اإلسكوا - MAT استخدام األداة ورشة العمل حول

 ( 4:30-3:30الغداء )

 11/12/2021السبت  : اليوم الثالث

 صباحا(   10:30 - 9:00) 6الجلسة 

 من قبل المشاركين  تقديم نتائج دراسة الحالة

 مناقشة 

 مساًء(  11:25-10:35) 7 الجلسة

. السيد فالديمير -السياسات وتصميم ، بهدف التنبؤ  MPI تقنيات نمذجة المحاكاة، المطبقة على

 حسن حمية، اإلسكوا السيد ووالسيدة سما الحاج سايمان هلسني  

 مناقشة 

 مساًء(  12:30-11:30) 8 الجلسة

 السيد ماركو شافير، اإلسكوا   -سياسات الحماية االجتماعية للحد من الفقر: المنطقة العربية 

 مناقشة 

 ( 1:00-12:30استراحة )

 مساًء( 1:00 – 1:45) 9الجلسة 

كيفية قراءة وتحليل دليل الفقر المتعدد األبعاد، وكيفية ربط نتائجه برسم السياسات ومدى مالءمته /  

السيدة كورين ميتشل، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية   -   لألغراض التحليليةفائدته 

(OPHI)كادو تريفي ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ي، ف 

 مناقشة 

 مساًء( 2:30  – 1:45)  10 الجلسة

،  و الدكتورة دوروثي بكنفسو الدكتور عبد الخالق التهامي –سياسات الحد من الفقر: حالة المغرب 

 جامعة محمد السادس بوليتكنيك

   مناقشة

 مساًء(3:15-2:30 ) 11 الجلسة

 نبذة عن عمل اإلسكوا في قياس الفقر المادي

 مساًء(3:30-3:15 ) 1 2الجلسة

 نتائج الورشة    - الجلسة الختامية

 ( 4:30-3:30الغداء )

 

 

  



 
 أسماء المشاركين .ب

 

 Name Email Function اإلسم 

 Souheila Titem souhila_titem@yahoo.com سهيلة تيتم 
Member state representative, 

statistical office of Algeria 

 Kahled abou ismail abu-ismail@un.org ESCWA staff خالد أبو اسماعيل 

 Hassan Hamie hassan.hamie@un.org ESCWA staff حسن حمية 

  
 Vlademir HLASNY hlasny@un.org ESCWA staff فالديمير هلسان 

 Sama hage Sleiman elhagesleiman@un.org ESCWA staff سما سليمان 

 Ali Kalash ali.kalash@un.org ESCWA consultant عل  كلش 

 Dina chokr dinalaurine@gmail.com ESCWA Individual contractor دينا شكر 

 Manuella neheme manuellanehme015@gmail.com Expert consultant working for LAS مانوال نعمه 

Corrine Mitchel corinne.mitchell@qeh.ox.ac.uk كورين ميتشل   Expert Consultant from OPHI 

 Elyas DIDI didi74@gmx.fr إلياس ديدي 
Member state representative, 
statistical office of Mauritania 

 Abed El Rahman Suleiman abdulrahman@mosd.gov.om د. عبد الرحمن الشح  

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of Oman 

 Wenyan Yang yang@un.org DESA staff (Chief of section) ونيان ينج 

 Tarek nabulsi tarek.nabulsi@las.int Participant from LAS طارق نابلس  

 Fidaa Abtli tfida@pcbs.gov.ps فداء ابتل  

Member state representative, 
statistical office of Palestine 

 Hudheifa Aden No Show حذيفة عادن 
Member state representative, 

statistical office of Somalia 

 Samya Matrud Samatrud@stats.gov.sa سميه بنت عبدهللا مطرود 

Member state representative, 
statistical office of KSA 

 ahmad ramadan Ahmed_gam@capmas.gov.eg أحمد رمضان

Member state representative, 
statistical office of Egypt 

 Zeina Ebada zeina.ossama@mped.gov.eg زينة عبادة 

Member state representative, 
Ministry of Planning of Egypt 
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فت عبد السالم عبد المجيد صابرين   Mirvat Magid Sabrin mervat.sabrin@moss.gov.eg مير

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of Egypt 

 Abbas abdel kadhim abas_altaiy@yahoo.com عباس عبدالقدهيم 

Member state representative, 
statistical office of Iraq 

ران   Fadhil Khaizaran fedhal_73@yahoo.com فاضل خير 

Member state representative, 
statistical office of Iraq 

 Abdel majid Saiid No Show عبدالمجيد سعيد 
Member state representative, 

statistical office of Libya 

 Qusay Raouf qusayraof@gmail.com قص  رؤوف 

Member state representative, 
statistical office of Iraq 

  Sabah Mansoor sabahjondy@hotmail.com صباح منصور

Member state representative, 
statistical office of Iraq 

 Ghazi Abdelrab No Show غازي عبدالرب 
Member state representative, 

Ministry of Social Affairs of Yemen 

 Sundus Hussein sundus_jh@yahoo.com سندس حسير  

Member state representative, 
statistical office of Iraq 

 Adel Khalil No Email عادل خليل 
Member state representative, 

statistical office of Jordan 

 Kahraman Adnan kahraman.j2016@gmail.com كهرمان عدنان 

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of Jordan 

 Karim rokad k.alraggad@gmail.com كريم رقد

Member state representative, 
Ministry of Planning of Jordan 

 Safwet Hafez safwat@dos.gov.jo صفوت حافظ 

Member state representative, 
statistical office of Jordan 

 Marco Shaefer marco.schaefer@un.org ESCWA staff ماركو سشايفر 

 Mona Fattah fattahm@un.org ESCWA staff من  فتاح 

 George Kazzi george.azzi@un.org ESCWA consultant جورج ازي 

 Anton Bjork bjork1@un.org ESCWA consultant انطون بيورك 

 Ahmad abu haydar aabuhaidar@hotmail.com أحمد أبو حيدر

Participant from Arab Center for 
Social Policies and the Eradication 

of Poverty 

 Shahed Shweik No Email شاهد شويك 
Member state representative, 

statistical office of Jordan 
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 Tamam Yasin No Email تمام ياسير  
Member state representative, 

statistical office of Jordan 

  
 Aljawharah Almehni aljawharahahmed@stats.gov.sa الجوهرة أحمد المهين 

Member state representative, 
statistical office of KSA 

 Hassan Alshehri hmshehri@stats.gov.sa حسن بن محمد الشهري 

Member state representative, 
statistical office of KSA 

 Khawla Adnan No Email خولة عدنان 
Member state representative, 

National Aid Fund of Jordan 

 AbdAllah Aldosary aaldosary@hrsd.gov.sa عبدهللا الدورسي 

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of KSA 

 Hadeel Alhuthail h.alhuthail@hrsd.gov.sa هديل الهذيل 

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of KSA 

 Asmaa Hussein Almarkab amurqab@msdf.gov.qa أسماء حسير  المركب 

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of Qatar 

 Hessa El maliki halmalki@psa.gov.qa حصة المالك  

Member state representative, 
statisical office of Qatar 

 Salma Almohannadi simohannadi@cgb.gov.qa سلىم المهندي 

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of Qatar 

 Talal Al Outaybi talal088@hotmail.com طالل العتين   

Member state representative, 
Ministry of Social Affairs of Qatar 
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