
                           
  
  

دراسة المفاهيم والقياسات للمملكة  الفقر متعدد األبعاد وسياسات الحماية االجتماعية: 
 العربية السعودية

 
 مذكرة مفاهيمية

 الخلفية  .1
الفقر    مقياس  لقياس  الماديُيستخدم  رئيسي  رسمي  العربية كمرجع  البلدان  معظم  ي 

  توجيه و   الفقر   ف 
ي خطوط فقر   . ات اإلصالحيةالسياس باإلضافة    رسمية.   ماديال تملك غالبية دول مجلس التعاون الخليج 

   ذلك،إىل  
 
مجلس    دولتعكس حالة    ال  دوالر(   3.5دوالر أو    1.9  : المثال)عىل سبيل    خطوط الفقر الدولية  إن

 . ي    التعاون الخليج 
 
ا للسياق المحىلي يحد من   بانتظام  الماديعدم القدرة عىل رصد معدالت الفقر    إن

ً
 وفق

ي ضوء    القضاء عىل الفقر.   سياساتفعالية  مدى  
ورة ملحة  هناك    ذلك،ف  ات لض  المادي  لفقر  الحتساب مؤشر

ي ىل المستوى ع
ي  الوطن  ي دول مجلس التعاون الخليج 

 لفقر. خفض الفعالة  وضع سياساتمن أجل  -ف 
 

  منظوًرا    المادي الفقر    يقدم   أهميته،عىل الرغم من  
ً
ا ضيقا

ً
ي اآلونة    وظهر    i. عن تلك الظاهرة المركبة  ومحدود

ف 
ة   األبعاد مفهوم  الستخدام  حاجة ملحة  األخير بديلة  الفقر متعدد  نهج  كمنهجية  بناًء عىل  الذي    اتالقدر ، 

،  ) العالمية    وضعه أمارتيا سير  الحائز عىل جائزة نوبل و  1999؛  1992؛  1987؛  1985؛  1984؛  1980سير 
ح    (. 2009 ي يجب أن يتمتع بها الناس لهذا  يقير

  أساسي أمر    هي   ،أساسية  ف وظائبلقيام  النهج أن الحرية النر
ا لهذا النهج، يمكن النظر إىل الفقر عىل أنه 

ً
ي قياس وتحليل الفقر. وفق

القدرة( عىل  م القدرة )أو نقصاعدانف 
الفقر متعدد األبعاد، يجب    -أو أبعاد    -عند تحديد مجاالت    التمتع بالحقوق والحريات األساسية للحياة. 

  ، هذا  يتمير   و (.  1985اتخاذ العديد من القرارات المعيارية، بناًء عىل النظريات والممارسات المعاضة )سير 
ا بأنه يمكن ت

ً
ة.  ،ليالئم ظروف جميع البلدان كييفهالنهج أيض  الغنية منها والفقير

 
 

ي قياس الفقر   إىل التقدم  االقتصاديير  أدت األساليب والتقنيات المتنوعة المبتكرة من قبل العديد من   
ف 

ةتوضح  و.  تعدد األبعادم
ّ
عي  أبعاد مختلفة، مما يوفر    الماديةالفقر متعدد األبعاد أوجه الحرمان غير    أدل

 
ً
 Global Multidimensionalالفقر متعد األبعاد العالمي   دليل  يستخدم  أكير دقة لتجربة الفقراء.   تصورا

Poverty Index  (MPI)    يراآلك  منهجيةإىل  د  ، المستن- ( فوسيرAlkire-Foster )    أساسية   أبعاد ، ثالثة
ات  . وتتضمن تلك االبعاد الثالثةالتعليم والصحة ومستويات المعيشة  -وهم   ة مؤشر ليل  الد  ساعد وي  . عشر

ي أكير من  بعاد  متعدد األ فقر  العالمي لل
ي رصد الحرمان األشي ف 

ه بانتظام من    100ف  دولة نامية ويتم نشر
يةمبادرة أكسفورد    قبل ية    (OPHI)  للفقر والتنمية البشر نامج األمم المتحدة   الخاصوتقرير التنمية البشر لي 

ي 
 . اإلنمائ 

 



الفقر   ي قياس 
وفر دوًرا ، فتفقر السائدةمنظورات الحد من المتعدد األبعاد عىل  التؤثر هذه االبتكارات ف 
 بما  و   . التقليديالفقر المادي  تكميلًيا هاًما لقياس  

 
الرئيسية هي  العالمي  دليل الفقر المتعدد األبعاد    ةوظيف  أن

ي سيُ   هالمدقع، فإن   احتساب معدالت الفقر 
نتج صورة غير كاملة عن مستويات الفقر واتجاهاته، ال سيما ف 

 متعدد فقر  الو   للفقر الماديلذلك من المهم تصميم مناهج    العربية.   المنطقةمثل     بالتنوعتتمير   منطقة  
مستوى دخل الفرد مع  للبلدان و / أو المناطق قيد الدراسة، وال سيما  الوطنية  األبعاد تتناسب مع الظروف  

ية فيها. والتنمي ي  الدليل  يوفر    ة البشر
، الذي ينتج عن عملية التكييف هذه، صورة  للفقر متعدد األبعاد الوطن 

ي واضحة عن كيف وأين يكون الناس فقراء 
دخل واستخدام  ال إمكانية توزي    ع، مما يتيح داخل القطر الوطن 

و  القطاعات،  مختلف  عي   السياسات  وتنسيق  للموارد،  األكير    تحديد أكير كفاءة  والمناطق  القطاعات 
   . احتياًجا للدعم

 
 
ً
  يمكن    أحد   أي  إغفالمبدأ عدم  ل  تبعا

ً
ي الدليل  أن يعالج  أيضا

مساواة المكانية ال ال  للفقر متعدد األبعاد   الوطن 
ي قيةواألف

ا ف 
ً
 تصميم    ، ويمكن أن يكون مفيد

ً
ي الواقعإجراءات محددة وفق

 ع  ، يُ ا لالحتياجات المحلية. ف 
 
 د

ورًيا ل  المناطق بير  المجموعات وبير   مساواة  ال الفهم أوجه   اجتماعية واقتصادية وديموغرافية    فئاتض 
ي ذلك الرجال والنساء مح 

، أو األشخاص ذوي التعليم العاىلي  ء، والريف والحض  ، واألغنياء والفقرا ددة، بما ف 
وال  والمنخفض.  للفقر  المتعددة  األبعاد  أن  ال قياس  يمكن  السياسات  مساواة  تحديد فجوات  ي 

ف  يساعد 
وة.   ومع ذلك  وإعادة التعامل مع الفقر بطريقة أكير شمولية تتجاوز الدخل والير

 
الدليل الهدف من    ، فإن

ي  
ا المتعددة ولكن بشكل مأبعادهبمساواة  ال الليس فقط مراجعة قياسات الفقر و   للفقر متعدد األبعاد الوطن 
ن من  خاص  

ّ
يمك  

ً
أكير شموال اجتماعية  إطار سياسة   مساواة ال الو  الفقرتحديات  معالجة  خاللها  تطوير 

اتيجيات حماية اجتماعيةو   ترد عىل االحتياجات الفعلية للفئات األكير هشاشة.  تشكيل اسير
  

  
 
اكااال تغطية الحماية االجتماعية القائمة عىل  إن ( محدودة  تشير ي المنطقة العربية،   )التأمير  االجتماعي

ف 
العمل.  زيادة حير     بشكل كبير إىل ذلك    ويعود  ي سوق 

المرأة ف  الرسمي وانخفاض مشاركة  كما العمل غير 
اكاتيتألف جزء رئيسي من   دعم  ، ال سيما  من اإلعانات العامة  الحماية االجتماعية غير القائمة عىل االشير

 نظرً و منتجات الطاقة.  
 
األغنياء أكير من ويفيد  مثل هذه اإلعانات باهظ التكلفة  استمرار  لحفاظ عىل  ا  ا ألن

 أكير    سياساتإىل استبدالها بسعت الحكومات  لطالما  الفقراء، ف
ً
من المساعدة االجتماعية، وال    شمولية

   . وكيفية التخرج منها  سيما برامج التحويالت النقدية
 
ا، أدأ ً ي  ال إىل تفاقم ال  19- كوفيدجائحة    تخير

أوجه   زادت من  ا االقتصادية والفقر ألنه  الحصائلمساواة ف 
ي المنطقة العربية. اختلفت اآلثار بشكل  

ا ف 
ً
كبير عي  القطاعات القصور والفجوات الهيكلية الموجودة مسبق

الخاص   والقطاع  للدولة  كة  المشير المسؤولية  عىل  الضوء  يسلط  وهذا  السكانية.  والفئات  االقتصادية 
ي توفير طرق للتخفيف من حدة  

نسبًيا،   ىقو االاألشخاص المهمشير  حيث التأثير    لدى   الفقر والجمهور ف 
ي آسيا ) دعو  وت لمواجهه االثار   أكير شموليةإىل استجابة    ( االسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرئ 

واىل للجائحة  االجتماعية ل  جتمعي الملتضامن  ا  السلبية  التكاليف  عن  للتعويض  الماىلي   
الحير  تأمير  

ايدة للوباء.   واالقتصادية المير 
 
 
 

 



  : ورشة العمل أهداف .2
 

 لهذه الورشة أربعة أهداف رئيسية 

 
ا
ي والفقر متعلقة بالالمساواة    ومعلومات  تقديم الحقائق   : أول

، باإلضافة إىل التحديات المتعلقة بالتنمية النر

ي االعتبار تأثير جائحة  
 .  19-كوفيدتواجه المنطقة العربية مع األخذ ف 

 
 
ي  احتساب دليل الفقر  وكيفيةتعريف المشاركير  بمفهوم الفقر متعدد األبعاد،  : ثانيا

 . الوطن 

ا 
 
اتيجيات الحماية االجتماعية وكيف يمكن أن    ناقشةم  : ثالث ي الحد من الفقر، مما يساهم تاسير

لعب دوًرا ف 

ي 
ي السياق الوطن 

ي توجيه المشاركير  حول كيفية تقييم خيارات السياسة ف 
 . ف 

حة لو رشة العمل:   الجلسات المقتر

 الجلسة األول 

ي المنطقة    والالمساواةللتحديات الرئيسية للفقر    عامةتقدم الجلسة األوىل رؤية  
ي العربية، خاصة  ف 

ضوء   ف 

بالنفط19-موفيد  جائحة الغنية  الدول  كير  عىل 
الير مع  بأهمية .  ،  المشاركير   تعريف  ذلك هو  من  الهدف 

الفقر   الحاىلي   ووضعه  والالمساواةمقاييس  اإلقليمي  السياق  ي 
ستقدم  .  ف  حات  البعض    ةالجلسكما  مقير

صناديق السياساتية   إنشاء  مثل  التحديات  هذه  مواجهة  التضامنيةلل  وطنية  حول كيفية  وة  سيقدم   . ير

الجلسة    المشاركير   هذه  ي 
مع  ف  التحديات  هذه  انطباق  لمدى  العربية  رؤيتهم  للمملكة  ي 

الوطن  السياق 

كير  عىل 
 .  السياسية الناجمة عن ذلك االعتباراتالسعودية، مع الير

 

 الجلسة الثانية 

أوسع   بشكل  الفقر  بقياس  متعلقة  الثانية قضايا  الجلسة  لمقاييس  ومناقشة  ستتناول  المفاهيمي  األساس 

ات  األبعاد  الفقر حيث سيتم مناقشة األنواع المختلفة من  سينصب  .  العالمية واإلقليمية والوطنية  ،والمؤشر

كير  الرئيسي عىل  
اتالالير لمتعددة ال سيمة دليل الفقر متعدد  الوطنية وعىل التكامل بير  مقاييس الفقر ا  مؤشر

تصميم مؤشر   لجلسة لكيفيةاق  طر  تكما ست.  عكس هذا المنظور عىل مفهوم الفقر بشكل عامنوكيف ي األبعاد  

األبعاد  المتعدد  ي 
الوطن  المضية(   الفقر  اإلسكوا  .  )الحالة  الجلسة، سيقوم فريق  ي هذه 

ح  بف    الخطوات شر

ات الفقر متعدد    . األبعاد   المتعدد الفقر    دليلالمتبعة الحتساب   ي بناء مؤشر
وسيتم عرض أداة المساعدة ف 

 بشكل سهل وشي    ع.  من قبل اإلسكوا لبناء مقياس الفقر  ةالمطور  (MAT) االبعاد

 

 الجلسة الثالثة 

األبعاد   للفقر متعدد  ي 
بناء مؤشر وطن  الثالثة عملية  الجلسة  التعرف عىلتتناول   

ً
البيانات   متضمنا مصادر 

ي هذا الخصوص مع    المشاوراتأهمية  و 
ي تعقد ف 

النر كما سيتم  .  العراق   من  حالة  ةدراساستخدام  الوطنية 

خالل اعمال تطبيقية، حيث يتم تقسيم المشاركون    من  MAT  إرشاد المشاركير  حول كيفية استخدام أداة



ي  
ة ف  ي      . غرف جانبيةاىل مجموعات صغير

إطار مفاهيمي    كيفية إنشاءسيتعرف المشاركون عىل    السياق،  هذا ف 

  . )دراسة حالة لبنان(  لنطاق الفقر المتعدد األبعاد 

اح إطار عمل مفاهيمي للمملكة العربية السعودية    حولللمشاركير     تمرينسيختتم اليوم األول بإعطاء   اقير

لعام الدخل واإلنفاق  حات  سيتم عرض  .  2018  باستخدام مسح  التاىلي  المقير اليوم  ي 
ف  المتدربير   قبل  من 

 . للمناقشة

 

 الجلسة الرابعة 

ي 
الثائ  اليوم  مستهل  ي 

إلبداء  ،  ف  الفرصة  مشاركة  أو  مشارك  لكل  تجربتهم    الرأيستتاح  حول كيفية  لعرض 

ي تم تصميها تصميم 
 . األدلة النر

  ستعكس الجلسة الرابعة  
ً
ي  أيضا

األبعاد    مناقشةو من جهة    األطر العملية المطروحة نقاط القوة والضعف ف 

ي المملكة العربية السعودي
ي يجب مراعاتها ف 

ات الرئيسية النر ي تصميم سياسة وطنية والمؤشر
ة عند التفكير ف 

 . ذات صلة 

 

 لجلسة الخامسة ا

لتطبيق مفهوم الفقر متعدد االبعاد بشكل عمىلي وكيفية   مثالستعرض الجلسة الخامسة الحالة الفلسطينية ك

ي للفقر المتعدد االبعاد باألولويات الوطنية والسياسات االجتماعية. 
  ربط مؤشر الوطن 

 

 السادسة الجلسة 

االجتماعية،   سياسات  ورسم  ي 
الوطن  الفقر  ات  مؤشر بير   الربط  حول  للنقاش  هذه ستتطرق  استكماال 

اتيجيات الحد من الفقر   اىل  الجلسة ي تؤثر ،  مخططات الحماية االجتماعية واسير
كير  عىل العوامل النر

وبالير
 . برامج المساعدة االجتماعية التخرج من علة

ا  ستغطي  
ً
ات الفقر المتعدد االبعاد بمختلف السياسات    امثلة منهذه الجلسة أيض العالم حول ربط مؤشر

الجلسة   ستناقش  ذلك  اىل  باإلضافة  الدول.  واولويات  محاكاة  االجتماعية حسب حاجات  وظائف  أهمية 

 . رسم ومتابعة وتقييم أداء السياسات االجتماعية  السياسات وكيف يمكن من خاللها 

 
 ختامية الجلسة ال

ي بناء ستوفر الجلسة األخير 
ي قدًما ف 

ة مساحة لتلخيص النتائج الرئيسية ومناقشة الطريقة الرئيسية للمض 

ي المتعدد األبعاد 
  . بالمملكة العربية السعودية  الخاصمؤشر الفقر الوطن 



العمل ورشة برنامج             
 

 حزيران  شهر من عشر الخامس في الواقع الثالثاء - األول اليوم

 ( ٩:45 -  ٩:٠٠)  األولى الجلسة 

 الدكتور سلطان الجريش – االفتتاحية الكلمة

 العوضي  زانيمهر  الدكتورة                        

 اسماعيل ابو خالد  الدكتور – العربية المنطقة في  والفقر الالمساواة تحديات 

 نقاش 

 ( 1٠:45- ٩:45) الثانية الجلسة 

 اسماعيل  ابو خالد الدكتور - الفقر معايير حول مقدمة
 السيدة سما سليمان  – دة مساع  لواألدوات ا األبعاد متعدد الوطني الفقر مؤشر احتساب

  نقاش جولة

 استراحة 

 ( 12:3٠- 11:٠٠) الثالثة الجلسة 

 السيدة سما سليمان  – (MAT)االبعادمساعدة بناء مؤشر الفقر متعدد  أداةتطبيق عملي على 

 المشاركين قبل  من المختارة دللبال المطروحةجولة تقييم ونقاش حول األطر 

   اليوم
   الواقع األربعاء  -  الثان 

 
 حزيران   شهر  من عش   السادس  ف

 ( ٩:3٠ – ٩:٠٠)الرابعة  الجلسة 

 سياق السعودي العرض ونقاش أطر عملية مقترحة من قبل المشاركين، في 

 ( 1٠:15 -  ٩:3٠خامسة )ال الجلسة 

 خواجة مروان الدكتور - المستخلصة العبر : فلسطين  دولة األبعاد في متعدد الوطني الفقر مؤشر تصميم

  نقاش جولة

   استراحة

 ( 12:٠٠- 1٠:3٠) سادسةال الجلسة 

 شايفر  ماركو الدكتور - الفقر من والحد االجتماعية الحماية

 وأجوبة  وأسئلة نقاش جولة

 سنيهال فالديمير  الدكتور – الفقر من للحد  األبعاد متعدد الوطني الفقر مؤشر ستخداممثلة حول العالم: اا

  نقاش جولة

 ( 12:15- 12:٠٠) ةختامي ال الجلسة 

 العوضي زانيمهر الدكتورةخالد أبو إسماعيل و الدكتور – وخارطة الطريقالخالصة 

 

 

 

 
 

i  انظر على سبيل المثالKanbur (2000 :791-841 ( ؛ كورنيا وكيسكي )2005( ؛ والبنك الدولي )2001.) 


