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 ية مفاهيم مذكرة مسودة

 حولاالقليمية  عملال ورشةل

  الفقر  من الحد  استراتيجياتو األبعاد متعددال  الفقر أدلّة

 2022  نوفمبر/ تشرين الثاني  30الى  28بيروت ،  

 

 الخلفية .1

نسبة الرجال  ، على خفض    2030، بحلول عام    1من الهدف    1.2نصت أهداف التنمية المستدامة في المقصد  

والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعيشون في فقر بجميع أبعاده وفقًا للتعريفات الوطنية بمقدار النصف  

الدول األعضاء 2015على األقل. في عام   الركب وتنفيذ األجندة  ب  ، تعهدت  ووعدت    عدم ترك أي أحد خلف 

بما في ذلك   - . في أعقاب العديد من األزمات العالمية في السنوات األخيرة األبعد عن الركب أوالً  الى وصولالب

  فاوت والصراعات وتغير المناخ، والتي من المحتمل أن تصيب جميعها أفقر الناس بشكل مت  COVID-19 جائحة

قع، في البلدان العربية على وجه  . في الواالنتكاسل  ض  فإن التقدم المحرز حتى اآلن في الحد من الفقر معر    -

متعدد األبعاد قد سبق االنتكاسات العالمية األخيرة  الالفقر  الخصوص، كان التراجع في الحد من الفقر النقدي و

العنيفة    بسبب  العمل حتى عام  الجائحة قبل  التي بدأت    النزاعات واألحداث  العقد األخير من  يبدو أن  . وهكذا 

متعدد األبعاد في البلدان  المن الفقر    للحد   يمثل تحديًا أكبر من أي وقت مضى ويتطلب تكثيف الجهود    2030

 .العربية 

جهود المتضافرة  الأظهرت االستجابة االجتماعية واالقتصادية من قبل العديد من الحكومات لتداعيات الوباء أن  

تدابير مخصصة واتخاذ إجراءات فورية. فقد تبنت  تنفيذ  على    تهاقدراظهرت  كنة بالفعل وأن العديد من البلدان  مم

متعدد  المتعددة األبعاد إما مبنية على مقاييس قائمة للفقر  ال  لهشاشة االعديد من البلدان، على سبيل المثال، أطر  

 .السياسات بشكل أفضلاألبعاد أو تم تطويرها حديثًا لتوجيه 

  

متقدمة لقياس الفقر    أدل ة  بتصميم ، قامت العديد من بلدان أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا  19-جائحة كوفيد قبل  

  األدلة متعدد األبعاد، مما ساعد في توجيه السياسات للحد من الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. أصبحت هذه  

من    1.2المقصد  رسمية للفقر في البلدان المعنية وأصبحت معايير لرصد  الحصاءات  تشكل جزء من ال    الوطنية 

قدمت   ذلك،  على  عالوة  المستدامة.  التنمية  البلدان   في   األبعاد   متعدد ال  للفقر  الوطنية   دلةاأل أهداف  من  العديد 

ية ملموسة حول مخصصات الميزانية واالستثمارات العامة المحلية المطلوبة لمعالجة حاالت  اتمعلومات سياس

 .األكثر فقراً  عاني منها الفئات تالحرمان المتزامنة التي 

أنها أدوات مناسبة للرصد   بعاد الوطنية للفقر المتعدد األ  األدلة ، أظهرت عبر الزمنبالكامل وتتبعها    تصميمها  بمجرد 

أكثر  الجغرافية التي تُظهر  والمناطق    األكثر فقراً   االجتماعية الموارد نحو المجموعات    لتوجيه   ،األهمو  ،والتخطيط

 .اً ر فقرؤ  بُ ال
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 األبعاد  متعدد ال للفقر الوطنيةلألدلة  القليمي  السياق

العالم  األخرى   المناطق   معظم   في  الحال   هو   كما  العربية،   البلدان  معظم  في   النقدي  الفقر  مقياس  استخدام  تم   ،في 

  طور   في  كانت   المنطقة  في  البلدان  من   العديد   فإن  ذلك،  ومع.  السياسية  والتدخالت   الفقر  لقياس  رئيسي  رسمي  كمرجع

 دخلت .  المادي   الفقر  مؤشرات   الستكمال   الوطنية  أدلة الفقر المتعدد االبعاد   على  المؤسسي  الطابع   وإضفاء  تطوير

العديد من  و  –   المنطقة   في  الحكومات   من   العديد   مع  شراكة  في   ( السكواواالجتماعية لغربي آسيا )اللجنة االقتصادية  

  للفقر  مناسبة   أدلة  تطويرل  –  أكسفورد   جامعة  في  البشرية  والتنمية   للفقر  أكسفورد   مبادرة  و  المتحدة  مماأل  وكاالت 

  مكان  عن   واضحة   صورة   لتقديم  هذه  الوطنيةدلة  األ  تصميم   تمي.  بلد   لكل   الوطني  للسياق  وفقًا   مصممة  األبعاد   متعدد 

ً   يتيح  مما  الناس،  فقر   وكيفية ً وتنسيق  للموارد   كفاءة  أكثر  تخصيصا ً   ا   االجتماعية   المجاالت   في    للسياسات   محسنا

المتعدد االبعاد   تم استخدام وقد  .  المختلفة الفقر    حاجةً   األكثر  والمناطق   القطاعات   ستهدافال  الجديدة   الوطنية  أدلة 

   .الركب  خلف أحد  أي ترك  عدم  مبدأ مع  يتماشى   بما للدعم،

  مؤشر   تصميم  أجل   من  السياسات   وصانعي   األعضاء  للدولمساعدة  ادوات    السكوا  طورت   ،ذلك  إلى  بالضافة

 األبعاد   المتعدد   الفقر   الحتساب   الداعمة  السكوا   أداة (فنية  خلفية  إلى  الحاجة   دون   بسهولة  األبعاد   متعدد ال  للفقر   وطني

 MAT)،  أساس  على  الفقر  من   الحد   استراتيجيات   توجيه   األعضاء  للدول  تتيح  التي  التحسين  يةص  إضافة الى خا و  

  في  اة األد ذه  ه  األعضاء   والدول  السكوا   استخدمت   وقد .  المعنية   الدولة   حددها ت   التي   واألهداف  عتمد الم  الوطني  الدليل

 السنوات   في   الفقر  من  الحد   تسريع  إلى  الحاجة   مع.  الفقر   من  الحد   استراتيجيات   وتوجيه  جديدةأدلة    لبناء  الماضي   العام

ادلة   واستخدام تطوير في  السابقة   والتجارب  الحالية  التدابير من   تعلمها   يمكن   التي  الدروس  من   العديد   هناك  القادمة،

 .الفقر من للحد  الفقر المتعدد االبعاد 

 

 ورشة العمل   أهداف  .2

  لألمم   التابعة  (DESA)  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارةبالشراكة مع    السكوا  تعقد   ،الخلفية  هذه  ضوء  في

االبعاد أ  استخدام  حول   عمل  ورشة   العربية   الدول   جامعة و  ،المتحدة المتعدد  الفقر   سياسات   لتصميم   الوطنية  دلة 

 :يلي  ما إلى  الورشة  تهدف.  الفقر من حد لل واستراتيجيات 

  وعدم ) القليمية والوطنية   دلة الفقر المتعدد االبعاد أ  في ذلك  بما  (األبعاد   متعدد   الفقر  مفهوم  تعزيز استخدام  •

 العربية  المنطقة في  المساواة

 العرب  القادةو  عالميين  سياسات  صانعي   بين   المعرفة تبادل تسهيل  •

  وخاصية  (MAT) األبعاد   المتعدد   الفقر  الحتساب   الداعمة  السكوا   أداة  منصة  استخدام  في  عملية   خبرة  توفير  •

   للحد من الفقر  الصدمات وخاصية المفاضلةمحاكاة 

االبعاد أ استخدام   في   الممارسات   أفضل  حول   المعرفة  تبادل  • المتعدد  الفقر    السياسات   لتوجيه   الوطنية  دلة 

 الوطني والصالح  االجتماعية

  الحد   ستراتيجيات كأداة الو  المراقبة  ألغراض   الوطنية  دلة الفقر المتعدد االبعاد أ  استخدام   حول   المعرفة   تبادل •

  الفقر من

https://mpi.unescwa.org/
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 النقاش  مواضيع  .3

    لتنمية في المنطقة العربيةالحالية لتحديات الالفقر و (1)

 العالم  حول في المنطقة ومتعدد األبعاد اللفقر ادلة أ (2)

 في السياسات االجتماعية  الوطنية الفقر المتعدد األبعاد  م أدلةستخدال  عالمية خبرات   (3)

رة  أدوات السكوا  (4) (  MATساب دليل الفقر المتعدد األبعاد ) تح ال  الداعمة السكوا أداة : للحد من الفقر المطو 

 للحد من الفقر المفاضلة الصدمات وخاصية محاكاة  وخاصية 

 استراتيجيات الحد من الفقر لتصميم  األبعاد  المتعدد  الفقر  دليل استخدام  (5)

 

 ة المتوقع  نتائجال .4

 ية  اتهداف سياسأل الفقر المتعدد األبعاد  دليل استخدام على ين  ات والمشاركتعزيز قدرة المشارك (1)

دليل الفقر المتعدد األبعاد  ساب ت حال  الداعمة السكوا أداة  من استخدام ين ات والمشارك المشارك تمكين  (2)

(MAT ) المحاكاة والمفاضلة ات وخاصي   

ف (3)  بأفضل الممارسات العالمية والقليمية وتعزيز القدرة على تكييفها مع السياق الوطني  التعر 

 

 المشاركة والتسجيل  .5

االجتماعية / التنمية  ن حكومين من وزارات التخطيط ووزارات الشؤون ي ن مسؤوليالمشارك تضم الئحة 

في السكوا. بالضافة إلى ذلك، سيتم دعوة خبراء العشرين دول األعضاء الالحكومية ذات الصلة من  والمكاتب 

ممثل عن   الورشة كما سيحضر لتبادل الخبرات.  لكذ ومناطق العالم   مختلفدوليين وصانعي سياسات من 

  المتعدد  الفقر  دليل تبادل آخر التطورات في حسابات ل وذلك  ،مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية  الشاملة

 . اركاً حوالي أربعون مشر والمتوقع حض من  على المستوى العالمي.  األبعاد 

 

 ريخ االتو  المكانوالتنظيم  .6

  جامعة و ،المتحدة لألمم  التابعة  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارةمع بالتعاون ورشة ال ه ذ هالسكوا تنظم 

 وطرح األسئلة.  لنقاش لقت مستقطع يتخلل الجلسات و. العربية  الدول

 2022 نوفمبر /تشرين الثاني   30ولغاية  نوفمبر /تشرين الثاني  28الثنين   ريخ:االت

 مساًء )بتوقيت بيروت(.  3:30صباًحا إلى    9:00ستكون جلسات ورشة العمل من   الوقت:

 : السكوا ، بيروت ، لبنان المكان
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 العمل  ورشة لغة  .7

سيتم توفير خدمات الترجمة الفورية في غالبية  واللغتان العربية والنجليزية هما لغتا العمل في ورشة العمل.  

 الجلسات.

 

 معلومات إضافية  .8

 عناوين التالية: اليتم توفير مزيد من المعلومات والوثائق على 

 الورشة: صفحة  •

 /https://www.unescwa.org/ar/eventsالفقر-من-الحد -واستراتيجيات-األبعاد-المتعدد-الفقر -دل ةأ

 :   MAT  -  دليل الفقر المتعدد األبعاد الحتساب داعمة  داة الاأل •
https://mpi.unescwa.org/ 

• h للفقر المتعدد األبعاد منقح العربي اللدليل : 
 https://www.unescwa.org/ar/publications/العربية-البلدان-في-األبعاد-المتعدد-للفقر-منقح-لدليل -اقتراح

 دليل الفقر المتعدد األبعاد العالمي:   •

index/-poverty-https://ophi.org.uk/multidimensional 

 

 يرجى توجيه االستفسارات والطلبات للحصول على معلومات إضافية إلى: 

 باميال نصار 

 إدارية ة مساعد   

 الفقر وعدم المساواة والتنمية البشرية   

 مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة    

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    

 بيت األمم المتحدة ، بيروت ، لبنان    

 545 978 1 961+هاتف |  escwa-mdp@un.orgبريد إلكتروني:    

  

 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
https://mpi.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%AD-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/

