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  قليمية حول ورشة العمل اإلتقرير 
  أدلّة الفقر المتعدد األبعاد واستراتيجيات الحد من الفقر

 2022تشرين الثاني/نوفمبر  30لى إ 28بيروت،  

  نوفمبر / تشرين الثاني 28اإلثنين  – اليوم األول 

  قياس الفقر متعدد األبعاد؟   أهمية الجلسة األولى: 

  جامعة أكسفورد )، OPHIسابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (

الناس من    ة سلطت الضوء على معانا  ، حيث المتعدد األبعاد تناولت هذه الجلسة أسباب واستخدامات دليل الفقر  
يساعد على الكشف  و  وأهمية قياسه باستخدام إطار موحد. يمكن استخدام الدليل للسياسات   الفقر المتعدد األبعاد 

  ، امةعن أوجه الحرمان المتداخلة كما يساهم في إظهار التقدم في التنمية البشرية وتتبع تحقيق أهداف التنمية المستد 
فضال عن توفير التحليل على مستوى الفئات من خالل التجزئة حيث يساعد في تتبع التقدم بين الفئات األشد فقراً  

بينما يمكن تصميم    ، لمقارنة البلدان  أو األكثر عرضة للفقر. يمكن استخدام الدليل العالمي للفقر المتعدد األبعاد 
ويمكن استخدامه لتتبع    ،لفقر المتعدد األبعاد مقياس الفقر النقديدليل وطني للسياسات في البلدان. يكمل دليل ا

  كل عام وتحديد هدف للحد من الفقر.  ،الفقر بمرور الوقت وبالتالي تنسيق وتعديل السياسات واالستراتيجيات 

ً مكن أيض األبعاد للنظر في الفئات األكثر ضعفاً واألكثر فقراً. ي  العرض على أهمية استخدام الفقر المتعدد   وشدد    ا
يمكن لمؤشرالفقر أن يوضح    الفقر بين األطفال.  اً باستخدام مؤشر توزيع الدخل وأيض   رؤية الفوارق داخل األسرة، 

  ، وراء الركب   اً ويوضح ما إذا كان التقدم ال يترك أحد   الفقر على مدى فترة من الزمن تخطوا عدد األشخاص الذين  
ً ولكن أيض  ، على مستوى الوالية  اً يجب أن يكون المؤشر مالئم  . مثل التحليل الذي تم إجراؤه في الهند    للمحافظات   ا

مثل المنظمات غير الحكومية    ،يحتاج تخفيض المؤشر إلى إشراك مجموعات مختلفة .وعلى مستوى المقاطعات 
  . والقطاع الخاص 
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   وطني للفقر المتعدد األبعادتجربة كوستاريكا في بناء الدليل ال: 2الجلسة 

  نائب رئيس كوستاريكا سابقاً وسفيرة كوستاريكا الى إسباني   ، آنا هيلينا تشاكون

دليل الفقر المتعدد األبعاد. كانت  و  تم قياس الفقر باستخدام الدليل النقديحيث  ،دليل الفقر في كوستاريكا  قدم العرض 
 تم إجراء مشاورات مع العديد من المؤسسات و تخفيض الفقر خاصة بالنسبة للفقر المدقع.    وتم  ،التجربة ناجحة

استخدام  و  تم تقليل عدم المساواة  اً،وقياس التعليم والصحة والمساواة في العمل والحماية االجتماعية واإلسكان. أيض
للتخفيض من    ء األدوات وليس المال المعلومات عند التخطيط للموازنة الوطنية. واستند النهج إلى إعطاء الفقرا

الفقر. وشدد على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي والتحالف بين القطاعين العام والخاص والتمويل من القطاع  
والتزام    الخاص للقضاء على الفقر. من أساسيات نجاح العملية وجودقادة سياسيين متحمسين وكفاءة ومهارات 

  ومكافحة الفساد مطلوبة أيضا إلدارة الحد من الفقر. . وتوزيع محايد للخدمات   ،وشفافية

   تجربة نيجيريا في بناء الدليل الوطني للفقر المتعدد األبعاد: 3الجلسة 

المنسقة الوطنية لدليل الفقر المتعدد االبعاد، المكتب الوطني لالستثمار االجتماعي، مكتب نائب   ،سوال أفواليان
  الرئيس، نيجيريا

حيث تم جمع البيانات    ،تجمع نيجيريا بين الفقر النقدي والمتعدد األبعاد. ظهرت مخاوف بشأن البيانات التمثيلية
وشمل    ،تم احتساب دليل فقر األطفال  الفقر النقدي.   األبعاد أعلى من  أثناء الجائحة. أظهرت النتائج أنالفقر المتعدد 

 ،المناطق الريفية تساهم بشكل أكبر في الفقر   وأظهرت النتائج أن  نالتوظيف واألم و  العمل  مؤشرات عدة من بينها 
استخدام السياسة  نظر المؤشر أيضا في األشخاص ذوي اإلعاقة. كان فهم    .وتساعد في استيعاب قضايا الهجرة

  حيث   لذلك. كانت القيادة الحكومية حاسمة   اً منذ البداية الستخدام المؤشرات ووضع اإلستراتيجيات وفق  اً أساسي  اً أمر
كان لكل من الحكومة  .من كافة الجهات المعنية تم تشكيل لجنة توجيهية. أشار العرض إلى أهمية القيادة والدعم  

ذلك وسائل اإلعالم   والشركاء متعددي األطراف دور، بما البيانات   .في  الفقر من  الحد من  تتكون استراتيجية 
  والحوار والشراكة وبناء القدرات وتصميم المشاريع وتخصيص الموارد واتخاذ اإلجراءات السياسية. 

  الدليل العربي المنقح للفقر المتعدّدِ األبعاد : 4الجلسة 

  مانويال نعمة، جامعة الدول العربية  

  رحاب بلطجي، اإلسكوا 

مفصل للدليل العربي المنقح للفقر المتعدد األبعاد، ويحاكي هذا الدليل المنظور األقرب للواقع  تم عرض وشرح  
الدخل المتوسطة  العربية  الدول  في  المعتدل  الفقر  أوجه  التقاط  تحسين  أجل  من  الركائز    . االقليمي  تفصيل  تم 

قطع الحرمان، االوزان، عتبة الفقر، مساهمة    ،المؤشرات داخل كل بعد والترجيحات المستند اليها باإلضافة الى  
لدليل الفقر المتعدد األبعاد لدى بعض   األبعاد والمؤشرات. تم عرض النتائج األساسية (نسبة الفقر وشدة الحرمان)

المستوى التعليمي  و  األسرة  رب   حسب منطقة السكن، جنس   ل زمنين مختلفين،الدول العربية المتوسطة الدخل خال
  األسرة.  لرب 

المتعدد األبعاد  للفقر  المنقح  قبل  و   تلى عرض اإلطار  السنوات    2019نتائج ما  البيانات في  ندرة  عرض عن 
كانت  القريبة   كوفوالتي  كجائحة  والعالم  المنطقة  في  الصدمات  من  بعدد  الروسية    الحرب و  19-د يمصحوبة 

مات د األبعاد إلعطاء صورة عن أثر تلك الصو  األوكرانية. فتم شرح نتائج هذه الصدمات على عدد من المؤشرات 
التعليم. نظراً لتدهور  و  على الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة وأبرز هذه األبعاد: الصحة، العمل، األمن الغذائي،
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شهدت    تعطل سالسل التوريد و  دارس والضغط على القطاع الصحي،غالق الماإلقتصاد الكلي وارتفاع األسعار وإ
هذه األبعاد تراجع واضح. أما بالنسبة للفقر النقدي، تم استخدام اإلسقاطات لتقدير أثر تلك الصدمات على نسبة  

نتائج المحاكاة  الذين سيقعون في الفقر بسبب األزمات المتالحقة. في الختام، تم عرض  و  وعدد الفقراء في المنطقة 
  لقيمة الفقر المتعدد األبعاد في بعض البلدان كفلسطين ولبنان والعراق. 

تم اقتراح تعديل بعض النسب و   مناقشة الدليل العربي المنقح من حيث األوزان والمؤشرات   فقرة التقاش، تمت في  
المحاكاة وأ الخاصة بالمرأة واإلعاقة. تم التطرق الى طرق  المؤشرات  ثر جائحة كورونا على  واضافة بعض 

  احتساب الفقر. 

  تحديد سياق تحدي الفقر العربي  : 5الجلسة 

  خالد أبو إسماعيل، اإلسكوا 

تم عرض أهم الحقائق النمطية المتعلقة بالفقر المادي، اذ يبدو ان نسبة الفقر في العالم العربي في ازدياد بغض 
اصبحوا تحت خط الفقر). االتجاه معاكس فيما    2019مليون فرد في    30-25النظرعن خط الفقر المستخدم (

  . 2019يخص الدليل المتعدد األبعاد اذ يتوجه نحو اإلنخفاض حتى عام 

تدني معدل العبور    تمت مناقشة مسببات هذه الحقائق النمطية من انخفاض متوسط الدخل األسري بالتزامن مع
الدول العربية.  الدخل االسري لدى  المتعدد األبعاد، فتعود أسباب    ىأما عل  من الدخل القومي الى  صعيد الفقر 

  االنخفاض الى تحسين الالمساواة في المؤشرات االساسية وسد الفجوات بين األغنياء والفقراء. 

في النهاية، تمت مناقشة بعض المهمات من تحسين المتانة االقتصادية، تحسين قطاعي التربية والصحة من جودة 
ديات الحوكمة وتأثيرها على مستوى التنمية البشرية، والعمل على خفض الالمساواة.  التصدي لتح  وبنى تحتية، 

ى دور المنظمات في الحد من الفقر من خالل الضغط على المانحين للحصول على المزيد  لتم تسليط الضوء ع
  من الموارد وتصميم أدوات تحليلية خاصة بالمنطقة للمساعدة في رسم سياسات خاصة. 

الحماية اإلجتماعية، وتمت    سياسات و  ات التوزيع سعلى أسباب انخفاض معدل العبور من حيث سياتم التعليق  
  الحوكمة في خفض الفقر.  سياسات و  االشارة الى أهمية التنمية البشرية

  تشرين الثاني/نوفمبر   29الثالثاء  –اليوم الثاني  

  المنطقة وأدوات اإلسكوا تجارب من  - كيفية تصميم أدلّة الفقر المتعدد األبعاد 

  التجربة المصرية في بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد : 6الجلسة 

  ريهام رزق، وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادي ة في مصر 

من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية    تمت بشراكةالتجربة المصرية في بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد  
المتعدد األبعاد لمصر وكيف يستفاد من هذا  الفقر  الجلسة ألهمية قياس مؤشر  التطرق في هذه  تم  في مصر. 

كيفية  و  فيها يساهم في استراتيجية خفض نسبة الفقر  المؤشر في بناء الموازنة وبالتالي التخطيط للمستقبل وكيف  
اإلستفادة منها في اعادة بناء طرح األسئلة في المسوحات القادمة وذلك يساعد في عكس الواقع بصورة اوضح.  

  7مؤشر يتوزعون على    21. ويحتوي على  2021-2019وقد استخدم مسح    2021تم بدء العمل في نيسان  
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الذي يقدم المساعدة في التعليم    2019أبعاد، وايضا تم عرض كيفية تطبيق برنامج "حياة كريمة" في مصر منذ  
    والصحة والسكن. وايضا تم التطرق الى الحديث عن برنامج لمساعدة المرأة. 

تم التطرق الى الفرق في طريقة قياس الفقر النقدي ومؤشر الفقر المتعدد االبعاد. الفقر النقدي يتم قياسه    كذلك
  اد يتم قياسه باستخدام مؤشرات غير نقدية. باستخدام سلة استهالك بينما مؤشر الفقر المتعدد االبع

  التجربة العراقية في بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد  : 7الجلسة 

  األمين العام السابق لمجلس الوزراء العراقي و مهدي العالق، ر ئيس جمعية االحصاء العراقية 

ومن ثم تم التطرق الى كيف    2000قبل عام  في هذه الجلسة تم الحديث عن المسوحات التي طبقت في العراق  
باجراء مسوحات جديدة تتضمن بناء مؤشرات جديدة وذلك لقياس مستوى المعيشة. تم   2004تم الطلب في عام 

والتي عكست مستوى الفقر على صعيد االقضية وليس فقط على صعيد    2006عرض دراسة اطلقت في عام  
مع البنك الدولي في العراق    2007اقتصادي اجرَي في عام    المحافظات. من ثم جرى الحديث عن اول مسح

لم يتم اعادة تنفيذه بسبب تدهور االوضاع    2018تم اعادة تنفيذ المسح االقتصادي ولكن في عام    2012وفي عام  
تم بناء مؤشر الفقر المتعدد االبعاد في العراق بالتعاون مع اوكسفورد عن طريق استخدام    2018االمنية. في عام  

ى الحرمان في ذلك الوقت.  والمسح العنقودي وكانت وحدة التحليل هي االسرة واستطاعت هذه الدراسة عكس مست 
اظهرت هذه الدراسة تفاوت واضح بمستوى الحرمان بين المحافظات خاصة في مؤشرين: عدد سنوات الدراسة  

الريفية كان اعلى مستوى للحرمان في  الزواج المبكر. عكست    والوصول الى االنترنت. وفي المناطق  مؤشر 
المناطق  في  نتيجة هذه الدراسة ان المناطق الجنوبية هي اكثر المناطق المحرومة. ايضا اظهرت هذه الدراسة ان  

التابعة القليم كردستان كانت نسبة الفقر منخفضة جدا. وفي هذه الجلسة ايضا تم التطرق الى كيفية استفادة العراق  
ر المتعدد االبعاد لبناء مؤشر خاص باالطفال. فمؤشر الفقر المتعدد االبعاد لالطفال  من تجربة بناء مؤشر الفق

  مؤشر عمالة االطفال.   بينها   تضمن عدة مؤشرات خاصة باالطفال من

في هذه الجلسة ايضا تم الحديث عن اعداد استراتيجية جديدة بالتعاون مع البنك الدولي لخفض نسبة الفقر بعد  
  نية وارتفاع مدخول النفط. تحسن االوضاع االم

  في بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد دولة فلسطين تجربة : 8الجلسة 

عبير الشيخ وجواد الصالح، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسونيا الحلو، وزارة التنمية اإلجتماعية  
   الفلسطينية

المتماشية مع خطة التنمية المستدامة. ايضا عن خطة وزارة التنمية  في هذه الجلسة تم الحديث عن االجندة الوطنية  
ة الى االنتاج وبالتالي السعي للحد من الفقر في فلسطين. تم عرض  ثاالجتماعية التي تسعى الى التحول من االغا 

ايضا تم    . 2017مؤشر الفقر المتعدد االبعاد لدولة فلسطين الذي استخدم بيانات مسح اإلنفاق واالستهالك لعام  
لتنفيذ عملية المحاكاة بالتعاون مع االسكوا.    2017الفقر المتعدد االبعاد لعام    دليلالتطرق الى كيفية استخدام نتائج  

تم عرض استراتيجة دولة فلسطين التي تهدف الى تحقيق حياة كريمة للمواطنين مما يؤدي الى حماية وعدالة  
    .2030% بحلول عام  50ي وبالتالي تخفيض نسبة الفقر الى اجتماعية بين مختلف فئات المجتمع الفلسطين

  ) MAT: حساب دليل الفقر المتعدد األبعاد بواسطة األداة الداعمة الحتساب دليل الفقر المتعدد األبعاد (9الجلسة  

  سما الحاج سليمان، اإلسكوا
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تعدد االبعاد وعرض جميع ميزات  في هذه الجلسة تم عرض كيفية استخدام األداة الداعمة الحتساب دليل الفقر الم
هذه االداة. فبواسطة هذه االداة يمكن للمستخدم ان يضيف بيانات جديدة، ان يبني مؤشرات جديدة ومن ثم استخدام  

بناء اطار الحتساب مؤشر دليل الفقر المتعدد االبعاد. تم عرض كيف يمكن احتساب المحاكاة  في  هذه المؤشرات  
  تطبيق بعض االمثلة لتوضيح كيفية استخدام هذه االداة. بواسطة هذه االداة. تم 

  )  MATتحديد استراتيجيات الحد من الفقر باستخدام خاصي ة المفاضلة في األداة الداعمة (: 10الجلسة 

  حسن حمية، اإلسكوا 

  متوسط شدة الحرمان وكيف تختلف النتيجة بين دولة   الفقر ونتيجة  نسبة   في هذه الجلسة تم عرض كيف تتغير
تم    . كما . تم التطرق الى هدف التنمية االمستدامة بخفض مؤشر دليل الفقر المتعدد االبعاد عبر الزمن   واخرى 

النما المفاضلة ذ عرض  تم استخدامها الحتساب  التي  الثالثة  النما)  optimization(  ج  بين  الفرق  ج  ذ وعرض 
  عرض تجربة دولة مصر باستخدام خاصية المفاضلة. الثالثة التي تم اعتمادها في هذه الخاصية. في هذه الجلسة تم  

  األدا ة الداعمة الحتساب دليل الفقر المتعدد األبعاد   تمرين عملي لكيفية استخدام: 11الجلسة 

 ، واختبار ميزات األداةMATفي هذة الجلسة تم توزيع الحاضرين في غرف جاببية لممارسة تمارين على أداة  
  تطبيقها.   التي ممكن للمستخدم المختلفة السناريوهات و

  تشرين الثاني/نوفمبر  30األربعاء   –اليوم الثالث 

  كيفية استخدام دليل الفقر المتعدد األبعاد عند تصميم السياسات

  دليل الفقر المتعدد األبعاد كأداة للسياسة والتخطيط في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل : 12الجلسة 

  ليكونا، مدير شبكة األقران للفقر متعدد األبعاد غونزالو 

إلى أدوات لتوجيه البلدان إلى سياسات أفضل وفهم الحقائق االجتماعية واالقتصادية واألزمات الحاجةأكد العرض  
المختلفة  والتحديات  التحديات هناك  لذلك    .المتعددة  تلك  لمواجهة  الالزمة  األدوات  إلى  واستخدام  .حاجة  اعتماد 

الوعيمؤشر ال العناصر المؤسسية أو القضايا السياسية والعنصر التقني    ،مهمين  في جانبين  فقر يتطلب  وهما 
المكسيك أن االتفاق بين األحزاب السياسية كان أساسياً    في   القوي المطلوب فهمه في كل بلد. أظهرت التجربة 

أو   الفقر  استخدامه لرصد  يمكن  أنه  لذا فمن األرجح  الفقر.  التنسيق أو االستهداف  لقياس  أو  المساءلة  لتحسين 
  . MPPN والربط الشبكي مثل ،األمامي. وشدد العرض على استخدام المؤشر وفائدة التبادل بين بلدان الجنوب 

هناكمكسيكالفي   كان  حيث  الديمقراطية   ،  البالد،   أجواءمن  متعدد    تسود  الفقر  لقياس  أكبر  هناك حاجة  كانت 
  ، زاب السياسية على تشكيل لجنة مستقلة لقياس الفقر. تختلف العملية من دولة إلى أخرىاألبعاد. اتفقت جميع األح

الحقوق   المكسيك  المؤشر في  الدولة. يعكس  السياسي والمشاورات من داخل  العامة هي االتفاق  العناصر  لكن 
  . االجتماعية التي تم تضمينها في المؤشر

 ،واالستهداف  ، واستراتيجيات التنسيق  ، وتحسين المساءلة  ، قرأبرز العرض استخدامات عديدة للمؤشر: لرصد الف
  ومخصصات الميزانية. 

  : دليل الفقر المتعدد األبعاد كأداة سياساتية: دروس من جنوب أفريقيا  13الجلسة 



-6-  

  بالي ليهوال، كبير اإلحصائيين السابق، مكتب االحصاء الجنوب افريقي 

 ، يوفرنتائج للتدخالت   خاصة ألنه  ، المرحلة التالية من المؤشر كأداة تخطيطأظهر هذا العرض كيف يمكن استخدام  
يتمثل دور المؤشر في تضمين المساءلة في الحكومات. أظهر العرض كيف يرتبط    . وليس فقط للمراقبة والتقييم

  فهو يرسخ األفكار حول اإلنفاق االجتماعي على الصحة والتعليم.  ،المؤشر بتكافؤ القوة الشرائية

إفريقيا جنوب  مستمرة   ،في  تحديات  الحل    لإلقتصاد   هناك  والبلديات.  واإلقليمي  الوطني  المستوى  في  هوعلى 
للتحديات. يجب أن يكون فهم التحديات من   المتعددة  سياسات مركزة ولكن يجب أن تأخذ في االعتبار األبعاد 

ً وليس مالي  ،منظور متعدد األبعاد  ً أو اقتصادي  ا يليها    ،كانت البطالة أكبر مساهم في الفقر في جنوب إفريقيا  . فقط   ا
التعليم الفقر    ،ضعف  لمؤشر  السيناريوهات  تحديد  تم  العمرية.  الفئات  بين  يختلفون  الرئيسيين  المساهمين  لكن 

  . كمجموعة من السياسات 

  ما  استخدام دليل الفقر المتعدد األبعاد لتصميم سياسات الحد من الفقر في بن :14الجلسة 

  ميشيل موشيت، وزيرة التنمية 

النجاح  الحد األدنى من شروط  الفقر   ناقش العرض  كانت أمريكا    لعملية قياس  العلم أن كل سياق مختلف.  مع 
ولكن تم    اً إلخ. لم يتم تكرار المؤشر تمام   ،وتشيلي  ،ثم كولومبيا  تليها المكسيك  ،الالتينية رائدة في تبني المؤشر

ً تكييفه وفق للواقع في كل بلد. امتد استخدام المؤشر إلى القطاع الخاص للمجتمعات والشركات وغيرها. ترتبط    ا
التمييزالعنصري مثل:  السياق  بخصائص  الواضحة  االبتكارات  بنما   ، في شيلي  بعض  في  البيئية   ،والمؤشرات 

زل بدون ضمان اجتماعي. في بنما.، تتعلق المؤشرات  والعاملين في المنا  ،بين الجنسين في كوستاريكا التفوات و
وفق اختيارها  يتم  التي  وغيرها  والجريمة  االجتماعية  للحماية  الرقمية  بالفجوة  تصميم    . للسياق  اً األخرى  يمكن 

  المؤشر لمجموعات مختلفة مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

باستمرار. يتم اختيار  االعتبارات األخرى هي مصدر المعلومات أو المسح ومصد  الذي يتم تحديثه  البيانات  ر 
ً األولويات القصوى للبناء ولكن يجب تعديلها الحق   اختيلر المؤشرات   كما أن طريقة .  إذا تم الوصول إلى األهداف  ا

  اً الفقر،تحديد أصحاب المصلحة المعنيين أمر   قياس الهدف من    مثل استخدام النهج التشاركي. يعد تحديد   ،مهمة
بالغ األهمية وينصح بمعرفة متى يتم إشراك أصحاب المصلحة في المناقشات. المشاورات مفيدة للغاية عند اختيار  

  المؤشرات ذات الصلة بكل سياق. 

ً العودة إلى الناس بعد المشاورات أمر مهم أيض  ،ألن السبب الرئيسي لقياس المؤشر هو القدرة على تغيير حياة  ا
وقد تكون    ،مع استراتيجية اتصال مناسبة. يجب توقع التوترات   ،ئل اإلعالم في العمليةوكذلك تضمين وسا  ،الناس

  ، في المؤشر  وطني  فإن المقياس هو مقياس  ،هناك حاجة للتعامل مع ردود الفعل على النتائج. بالنسبة لالستدامة
  وكذلك التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة.  ، وليس أداة حكومية

  استراتيجية الحد من الفقر المتعدد األبعاد في كمبوديا  : 15الجلسة 

سامهينغ بوروس، الوزير الملحق برئيس الوزراء ووزير الدولة في وزارة الشؤون االجتماعية والمحاربين  
  القدامى وتأهيل الشباب، كامبوديا

الفقر النقدي بعد التعافي    اه تجالعرض إ  متعدد األبعاد. فأوالً أظهر تم عرض تجربة كمبوديا في تصميم دليل للفقر ال
٪ في عام  15  ووصل إلى   2014٪ في عام  26إلى    2007٪ في عام  48من  الذي انخفض    ، من الحرب األهلية

تزويد الفقراء بالتحويالت النقدية. ألول مرة  تم  مليون شخص.    15  علماً أن عدد السكان في كمبوديا يبلغ   2019
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التاريخ (  700،000تلقت    ،في  (مل  2.7أسرة  كمبوديا  في  نقدية  تحويالت  شخص)  إجمالي  10يون  من   ٪
تم تصميم  أوجه الحرمان المتداخلة.  مؤشر الضعف) وهو دليل يظهر(   MVI  دليل  إلىثم تم اإلنتقال  الميزانية).  

الناس ألنه ال يأخذ  هذا الدليل بهدف تقديم صورة أوضح للفقر إذ أن اإلنخفاض المذهل في الفقر النقدي قد يشوش  
في كمبوديا    MVI  دليل أظهر العرض التقدم المحرز في تطوير    . عتبار األبعاد األخرى مثل التعليم والصحةفي اال

اإلطار بما في ذلك األبعاد والمؤشرات. وكانت أعلى مساهمة في المؤشر    فضال عن شرحالدليل  وخطوات تطوير  
. ومن المتوقع اعتماد المؤشر بعد االنتخابات في المائة  40نسبة  حيث بلغت    هي الحرمان في االستهالك واإلنفاق 

  . 2023الوطنية المقبلة في يوليو 

  المالية الكلية   أدوات النمذجةو  : مرصد اإلنفاق االجتماعي16الجلسة 

  نيرنجان سرانجي، األسكوا 

اإلنفاق االجتماعي  يرتبط عرض مرصد اإلنفاق االجتماعي بالنقاش حول دليل الفقر المتعدد األبعاد فيما يتعلق ب
والحماية االجتماعية. طورت اإلسكوا مرصد اإلنفاق االجتماعي لتوفير خريطة شاملة لإلنفاق االجتماعي العام  

االجتماعية والسياسات  الميزانية  إصالحات  إلرشاد  الدول  من  التخصيص   ،لعدد  كفاءة  لتحسين  وهي مصممة 
أولويّات اإلنفاق، وزيادة الشفافيّة في إدارة الماليّة العاّمة، وتخفيض  وفعالية الميزنة من خالل إعادة التوازن إلى  

أدنى حّدٍ ممكن.  إلى  شامالً    الهدر  المستدامة ويوفّر مقياساً  التنمية  يتّسق مرصد اإلنفاق االجتماعي مع أهداف 
التالية:  المجاالت  في  االجتماعي  وال  لإلنفاق  واالتصال  السكن  والتغذية،  الصّحة  المجتمعيّة،  التعليم،  مرافق 

التدّخالت في سوق العمل وتوفير فرص العمل، الحماية االجتماعية، والدعم، ومساعدة الَمزارع، الفن والثقافة  
  حماية البيئة. و  والرياضة، 

  : إدراج الدليل في العمل المؤسسي في كوستاريكا وبنما17الجلسة 

  آنا هيلينا شاكون وميشيل موشيت 

على دليل الفقر المتعدد األبعاد.    المؤسساتيعلى أهمية إضفاء الطابع  شاكون  نا هيلينا  شدد العرض الذي قدمته آ
هناك مؤسسة تقوم بإجراء المسح وتتمتع بمصداقية كبيرة. المعلومات مهمة جدا ولكن لماذا؟    ، في حالة كوستاريكا

لتطوير   المسوحات  في  المعلومات  استخدام  تم  ً مختلف  اً مؤشر  19لقد  متعدد    ا الفقر  دليل  بناء  في  استخدامها  تم 
ً والذي تم تقديره جنب  ،األبعاد  لذلك يتعين على    ،المؤسساتي  لطابعإلى جنب مع الفقر النقدي. من المهم إضفاء ا  ا

  الحكومة إحراز تقدم في الحد من الفقر واستخدام دليل الفقر متعدد األبعاد لتتبع التقدم. 

التأكيد على أهمية حماية دليل الفقر المتعدد األبعاد، واستخدامه كل عام يحتاج إلى التزام  موشيت  أعادت ميشيل  
ألن الرؤساء والحكام سيتغيرون. دعت ميشيل المشاركين إلى استخدام    اً، وقت  العملية تستغرق   ، وتكييف لثقافة الدولة

MPPN،   حيث يمكن    ،شبكة األقران متعددة األبعاد للفقر، من أجل التعلم المستمر وتبادل الخبرات والموارد
الدليل.  والحاجة إلى حماية    المؤسساتي  للوزراء التواصل مع بعضهم البعض. لذلك تظهر أهمية إضفاء الطابع

ويجب حمايته بموجب قانون أو خطة تنمية وطنية أو أدوات أخرى. وستعتمد األداة    اً، يجب تقدير المقياس سنوي
  تم تنفيذ مرسوم وزاري في بنما لضمان استدامة واستمرارية الجهود.  ،على سياق البلد. على سبيل المثال

بالحوكمة المتعدد األبعاد ا   ، فيما يتعلق    ، من خالل تعزيز نظم المعلومات اإلحصائية  ، لحوكمةيعزز دليل الفقر 
الحكومية المستويات  مختلف  على  الحكومة  في  القطاعات  بين  التنسيق  والشفافية.    ،وضمان  المساءلة  وتعزيز 

  أداة حوكمة يجب أن تكون فعالة.   اً ويساعد على تطوير تصميم أفضل للسياسة. لذلك فهي أداة سياسة ولكنها أيض
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  ، لم يتم تضمين وفيات األطفال  ،في كوستاريكا  ، من المهم تحديد المؤشرات التي يجب تضمينها. على سبيل المثال
مم أكثر  تخفيضه  يمكن  ال  للبالغين  ألنه  التقاعدية  والمعاشات  اإلعاقة  مؤشرات  تضمين  يتم  لكن  عليه.  هو  ا 

ً مختلف  اً مؤشر  19والحصول على الخدمات الصحية. تم بناء   آنا  و  ميشيل   دار نقاش بينمجاالت مختلفة. ثم    5في    ا
وقدموا حاالت  إضفاء الطابع المؤسسي على مؤشر الفقر متعدد األبعاد    في  الدول  المزيد من تجارب هيلينا حول  

والتزام    ،ومصدر البيانات   ،والتواتر   ،هيكلثم اإلنتقال للبالهدف  الدولة  بدأ  ت مختلفة من بلدان مختلفة. من المهم أن  
بين الجوانب   الربط فإن    ،ومن يتخذ القرار. وبالتالي  ،وآلية الحوكمة التي يجب تنفيذها  ، الدولة بإصدار النتائج

  تزم القادة بإحداث التغيير.  الفنية والسياسية ممكن عندما يل 

  الجلسة األخيرة: حلقة حوارية: سبل المضي قدماً  

  كريستيان أولديجيز، اإلسكوا

أهمية المثابرة  , عن  مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية من  سابينا    قدمتها كلمة أخيرة  تضمنت الجلسة الختامية  
ويتم تطوير منهجيات جديدة. يخضع    ،على الجانب التقني  OPHIعمل  ت.  بالشكل المطلوب عندما ال تسير األمور  

أن    سابينا   بتعلم منهجيات وتحسينات جديدة. تأمل   OPHIهتم  تالفقر متعدد األبعاد لعملية تطور مستمر و   دليل
  التطبيقي. و  جاهزتاً في الدعم التقني  OPHIو  لعملتستمر هذه العالقات التي تم بناؤها خالل ورشة ا

فرصة رائعة لمشاركة تجارب البلدان    بمثابة  كان   هذا النقاشتضمنت الكلمات األخيرة لميشيل تأكيدها على أن  
البلدان لبعض  مفيدة  تكون  قد  السياسات   ، التي  التزام صانعي  مستوى  ذلك هو  من  المشاركين    ، واألهم  ودعت 

لتبادل المخاوف والتحديات والنجاحات. كما أعلنت    ) شبكة األقران متعددة األبعاد للفقر(  MPPN  في للمشاركة  
لـ   السنوي  الحدث  المقبل  MPPNأن  العام  مصر  في  وتبادل    ، سيعقد  التعلم  السياسات  لواضعي  يمكن  حيث 

وأن االعتماد على    ،سياق كل دولة  دليل الفقر المتعدد األبعاد حسب على أهمية بناء  آنا هيلينا  هم. وأكدت  خبرات
كما أشارت مرة أخرى إلى أهمية الحماية االجتماعية خاصة    اً،للشفافية ألن البيانات ال تكذب أبد   اً البيانات مهم جد 

  بتمويل من فاعلين اقتصاديين مختلفين.   ،ضامنميزانية تسمى الت على  باإلعتماد   ،كما ثبت بعد الوباء

إلى   الحديث   العوضي  مهريناز   ت واختتم الجلسات    باإلشارة  الثالث  إنتاجية  األيام  في  عقدت  وثمارها  التي 
االنتقال من القياس  هذه الورشة التي ركزت على عد تدول األعضاء والمشاركين. لل االهتمام الملفت و  المشاركةو

السياسات حدث ً إلى  المنطقة  اً جديد   ا بهذا    ،في  العمل  المزيد من ورش  إجراء  بين    لتعزيز  السياقوينبغي  التعلم 
بالتأكيد على دور اإلسكوا في دعم البلدان وبناء المعرفة    تيان أولدجز صانعي السياسات. اختتم كريس الوزارات و

  وأخيراً شكر أعضاء اإلسكوا الذين ساهموا في ورشة العمل.   ،والمساعدة الفنية

  

  

    

  


