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متعدد األبعاد بمبادئ العدالة العلى كيفية ربط قياس الفقر  وألقى الضوءمتعدد األبعاد. الاإلسكوا لحساب الفقر 
 يفخبراء آراء ومداخالت ال ويستعرض هذا التقرير .االجتماعية، وباألخص المساواة والحماية االجتماعية

 التوصيات التي توصلوا إليها.عروض، وأهم تناولتها الالقضايا التي 
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 ةـمقدم

، االجتماع 2020تشرين الثاني/نوفمبر  2 فياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  تد  ق  ع   -1
 التابع للجنة اإلسكوا للتنمية االجتماعية.  االفتراضي الثاني لفريق الخبراء المعني بإصالح الحماية االجتماعية

جهود اإلسكوا وجامعة الدول العربية وجامعة ومتعدد األبعاد في المنطقة العربية المفهوم الفقر  االجتماع تناول
رض نسخة أولية من أداة وع   ،متعدد األبعادالالضوء على الدليل المعدل للفقر  لقىوأ   .المجال هذا فيأوكسفورد 

بمبادئ العدالة االجتماعية،  هعلى كيفية ربط قياس زوركَّ  ،متعدد األبعادالعملية صممتها اإلسكوا لحساب الفقر 
 وباألخص المساواة والحماية االجتماعية. 

، دارت بينهموالمناقشات التي  ،أهم القضايا التي تناولها المجتمعونبإيجاز عرض هذا التقرير وي   -2
 .التي خلصوا إليهاالمقترحات والتوصيات و

 في اجتماعه الثاني فريق الخبراءتوصيات   -أوالا 

إلى لجنة التنمية  مجموعة من التوصياتالمعني بإصالح الحماية االجتماعية  الخبراءفريق  رفع -3
 .إلى الدول األعضاء والبعض اآلخر إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا ه  ، بعضها موجَّ العتمادهااالجتماعية 

هة إلى الدول األعضاء  -ألف  التوصيات الموجَّ

 لحماية االجتماعية؛اأبعاد  عدا  رئيسيا  منب   االجتماعية التأميناتاعتبار  )أ( 
 .والحرمان والتهميشالفقر أبعاد جميع لتغطية  ة القائمةجتماعياال تسجالالتطوير العمل على  )ب( 

هة إلى األمانة التنفيذية  -باء  لإلسكوا التوصيات الموجَّ

 كل منها؛دول للنظر في احتياجات فرادى العقد جلسات خاصة مع  )أ( 

 ؛الفقر المتعدد األبعاد حسابعلى بناء قدرات الدول  )ب( 

على أن تقدم ، يستوى الوطنوتطبيقها على الم ستخدام األداةاتمكينها من لللدول  تقديم الدعم )ج( 
 .تقارير فنيةفي إلى اإلسكوا ذات الصلة مالحظاتها 

ا   والنقاشمواضيع البحث   -ثانيا

 مواضيع البحث  -ألف

مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية وزير مفوض و، قدم السيد طارق النابلسي -4
 .واعتماده نبذة عن عملية إعداد دليل الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة العربية العرب في جامعة الدول العربية،

مجموعة من ورش العمل  تقدع   ،اإلسكوابين جامعة الدول العربية و 2015قائمة منذ عام شراكة ففي إطار 
على مشاورات  في موضوع الفقر المتعدد األبعاد. وبناء  للتشاور واالجتماعات المتخصصة مع الدول العربية 

المجال  فيدليل الفقر المتعدد األبعاد والتقرير العربي األول  دّ عأ  ، 2019إلى عام  2016مكثفة استمرت من عام 
عتماد خطة التنمية ابعد  2017أيلول/سبتمبر  في أول تقرير إقليمي متخصص صدر هوالمذكور والتقرير  .نفسه
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 مجموعة   تضمنهو يوع اإلسكوا واليونيسف وجامعة أكسفورد. شراكة فاعلة مفي إطار ، 2030المستدامة لعام 
 في مقدمتها إعداد إطار إستراتيجي عربي للفقر المتعدد األبعادو ،من التوصيات عمل جميع الشركاء على تنفيذها

مركز السياسات وإطالق ، 2019على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقدة في أيلول/سبتمبر  أ طلق
 في المملكة األردنية الهاشمية. وإنشائه  االجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية

وفي إطار تنفيذ قرار مجلس  ،عتماد التقريرالمستجدات التي طرأت على المنطقة منذ وعلى ضوء ا -5
السياسات إدارة التنمية و، عملت 2019وزراء الشؤون االجتماعية العرب الصادر في كانون األول/ديسمبر 

بالشراكة مع اإلسكوا ومع مركز السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر  جامعة الدول العربيةفي االجتماعية 
بدأ العمل بعقد واألبعاد في الدول العربية.  دفي الدول العربية على إعداد التقرير العربي الثاني حول الفقر المتعد

بالشراكة مع جامعة الدول العربية واإلسكوا واليونيسف  2019ول/ديسمبر اجتماع أول لفريق الخبراء في كانون األ
ح مع األخذ عداد هذا الدليل المنقَّ إوكالة األمم المتحدة للسكان، ناقش بشكل موسع وفني كيفية و أكسفورد جامعةو

 االعتبار التوجيهات السابقة. في 

مجموعة  تد  ق  ع  وح، ا عملية إعداد الدليل المنقَّ وفي ضوء ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع، قادت اإلسكو -6
الدليل إلى  ثم أ رسلإلى المسودة األولى للدليل.  خلصتنترنت مع الشركاء والخبراء من المشاورات عبر اإل

. ووافق المكتب معظم الدوله أيدتو ،عليهقيمة  مالحظات ، فقدمتتهمراجعلالجهات المعنية في الدول العربية 
وضع التقرير العربي حول الفقر المتعدد األبعاد. وأكد السيد النابلسي لكأساس واعتمده ح، الدليل المنقَّ  التنفيذي على

بل مجلس على مواصلة العمل مع اإلسكوا والشركاء على تحسين الدليل، وصوال  إلى اعتماده بصورة نهائية من ق  
بالفقرة الثالثة من القرار  ذّكروفي الختام،  .2020وزراء الشؤون االجتماعية العرب في كانون األول/ديسمبر 

التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب التي طالبت الدول بتحديد نقاط فنية متخصصة في اإلحصاء 
 تات والبياناءعلى أن يكون لها الصالحيات الكاملة في الحصول على اإلحصا ،متعدد األبعادالوالقضاء على الفقر 

 ك بهدف إعداد تقرير بالمحتوى الفني المطلوب ووضع توصيات قابلة للتنفيذ. وذل ،الوطنية

دليل الفقر عن  عرضا  في اإلسكوا،  رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقرخالد أبو إسماعيل،  السيد قدمو -7
 ،أهمية الدليللى إو ،متعدد األبعادالاالستراتيجي العربي للقضاء على الفقر  ق إلى اإلطارتطرّ فالمتعدد األبعاد. 

ظاهرة مادية  عتبركان الفقر ي   ،الـتسعينات فيمعظم الدول من حيث قياس الفقر. ف التي سجلتهاالنقلة النوعية وإلى 
 دهّد  ت  " في مقولته أمارتيا سين ، فيعبر عنهالفقر المتعدد األبعادأما قاس من حيث فقر الدخل أو فقر اإلنفاق. ي  و

ل دليل الفقر المتعدد دليل فقر الدخل يكمّ والخالصة أن . "داللتهكل منهما لحياة الفقراء أوجه حرمان متعددة، 
 األبعاد. 

ضمن مستوى الفقر نجحت في تخفيض الدول  فمعظمغير كاف.  ،بالرغم من أهميته ،فقر الدخل وقياس -8
العديد من المؤشرات  على ينطبقهذا النجاح لم  ، لكنّ 2015عام لالهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية 

نه ليس دائما  شامال . مهم، لكالنمو االقتصادي واالجتماعية األخرى مثل خفض مستوى وفيات األطفال أو الجوع. 
البيانات في  وفرة   إلىالسيد أبو إسماعيل  وأشارألسرة. في اأبعاد الحرمان  يلحظ جميعدليل  وضعالهدف هو و

 . 2000في بداية عام  خالفا  لما كان الوضع عليههذا الدليل، وضع سمح بحاليا  ت

وضع تحسين  علىوأضاف ان الهدف األساسي من وضع دليل الفقر المتعدد األبعاد هو مساعدة الدول  -9
، ووضع أسس سترشاديالالفقر، وإظهار التقدم والتخطيط ل طمبسّ  فهم   إتاحة من خالل هاوتنفيذسياسات ال

مساعدة الدول : لى محورينإيرتكز الذي برنامج اإلسكوا للفترة القادمة إلى في ختام مداخلته تطرق و. للمساءلة
 . دماج نتائج الدليل في صلب عملية اتخاذ القرارإو ،العربية في بناء دليل وطني
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في اإلسكوا، عرضا  حول منصة حساب الفقر المتعدد األبعاد  حصائيةإ وقدمت السيدة سما سليمان، باحثة -10
ها بهدف تسهيل مهمة صناع القرار في وضع السياسات االجتماعية وسياسات الحد تاإلسكوا وطورابتكرتها التي 

أنها تسمح بقياس في من خالل بناء مؤشرات وطنية لقياس مستويات الحرمان. وتكمن أهمية هذه األداة  ،من الفقر
مساعدة متخذي ل ، وذلكللتنبؤ بأثر بعض السياسات المطروحة االستراتيجيمحاكاة اإلطار وبوضع الراهن ال

الوطني لكل بلد في هذه  االستراتيجيلواقع المحلي. ويتم بناء اإلطار األكثر تناسبا  مع االقرار على إقرار السياسة 
 مناقشة األولويات الوطنية.  م على يقوهج تشاوري مع جميع أصحاب المصلحة األداة بناء  على ن 

 بعاد حسب األولويات الوطنيةاختيار األ بدءا  منوعرضت السيدة سليمان كيفية استخدام هذه األداة،  -11
من األبعاد. ومن الممكن تعديل التعريف  عد  ، ومن ثم اختيار المؤشرات الخاصة ووضعها في كل ب  وبنائها

 ،د نقاط قطع بعد الحرمان واألوزانحدَّ ت  الحقة، الوطنية. وفي مرحلة الرؤية هذه المؤشرات حسب لاالفتراضي 
الدليل على شكل رسم  وي حسب ،المحدد االستراتيجيعرض ملخص لإلطار ي   ثمّ وذلك حسب السياق الوطني. 

المبني على عرض ثالثة أرقام مهمة هي دليل الفقر المتعدد األبعاد ت  د عتبة الفقر.  وفي صفحة النتائج تحدَّ وبياني، 
من الممكن إدخال صدمة ووية لعدد الفقراء، ومتوسط شدة الحرمان. ئالمحدد، والنسبة الم االستراتيجي اإلطار

مقارنة الوضع األساسي والوضع بعد الصدمة. وبعدها، لإيجابية أو سلبية وحساب المؤشرات قبل هذه الصدمة 
بشكل عام أمام تاحة البيانات م  مشيرة  إلى أن رغبتها، ن هذه األداة تسمح للدول بتحميل المسوحات حسب أورأت 
 على طلبه.  وحصرها باالستعمال الرسمي للبلد بناء   بيانات معينةمع إمكانية تحصين  الجميع،

وتمنى على الدول  ،هذه األداة هي حاليا  قيد التطوير نّ تعقيبا  على العرض، أ ،أكد السيد أبو إسماعيلو -12
فرصة إلبداء الرأي هو هذا االجتماع ف. منها كّل   وإعادة تشكيلها لتتالءم مع احتياجاتكة في تطويرها المشار  
م خصيصا  لمساعدة الدول في حساب الفقر المتعدد األبعاد على المستوى الوطني. وقد وردت صمَّ المبالدليل 

حاليا   يستخدمهالعراق  أن، مع العلم الدليل الوطني تصميمنية في فن ثماني طلبات للمساعدة الآللإلسكوا حتى ا
 حساب الفقر المتعدد األبعاد على المستوى الوطني.   في

وخالل المناقشة التي تلت العروض، استعلم المشاركون عن كيفية اختيار األوزان وتأثير ذلك على الدليل،  -13
النتائج مع باقي  قهذه األداة في إحدى الدول ومدى تطاب  برت اخت   ما إذا، وعلحسابهاوعن وجود منهجية فضلى 

لم تكن المعايير في حال المقارنة على المستوى العربي لدى إشكالية  إمكانية بروز إلى وأشارواالمسوحات. 
 ال يتجزأ من عملية حساب الفقر المتعدد األبعاد.  ءجزهو على أن الفقر النقدي  وأكدواموحدة. 

وضع إطار في تشاركي وطني  هج  ن اعتماد على أهمية  ممثلو األمانة التنفيذية رد، أكدفي معرض الو -14
 نّ أن لإلسكوا بعد القيام بالعديد من التجارب . وتبيَّ ناتهبجميع مكوّ الواقع الوطني  يراعيلهذه األداة  استراتيجي

 ت. وقد استخدمعلى أن يختار كل بلد السيناريو الذي يالئمههو أفضل سيناريو،  حساب األوزان بشكل متساو  
ن تبيَّ دة، المعتم  وبعد مقارنة النتائج مع المنهجيات  ،ن قيد التطوير في إحدى الدولي ما زالت حتى اآلهذه األداة الت
المعهودة بعض األخطاء الشائعة في البرامج  حت أيضا  بل صحَّ النتائج نفسها  لم تتوّصل فحسب إلىأن األداة 
 أقل.  هاألن هامش الخطأ البشري فيوذلك 

وفي مرحلة  ،مساعدة الدول في إعداد دليل الفقر المتعدد األبعاد الوطني :ناأساسين ادور إذا   للدليلو -15
الوطني أو العالمي أو عبر الزمن. وهنا يبرز دور اإلسكوا في  يينمقارنات على المستو إجراءمن الحقة تمكينها 

ادي مع الفقر المتعدد األبعاد، فهذا إدراج الفقر المب أما فيما يتعلّقن من القيام بالمقارنات. توحيد البيانات للتمك  
هذه األداة لتسهيل عملية حساب الفقر المتعدد  تعض  و  فقد حسب رؤيتها.  ،قرار وطني يعود حصريا  لكل دولة

 . الأو جري قد أ  الفقر المادي  ما إذا كان حساببغض النظر ع ،األبعاد
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عرضا  حول كيفية االنتقال من حساب  ،في اإلسكوا رئيس قسم العدالة والتنميةصفا،  أسامةوقدم السيد  -16
 بين الربط أهمية على وأكد .الحماية االجتماعيةتوفير سياسات مكافحة الفقر والالمساواة والفقر إلى وضع 

 فمقياس الفقر المتعدد األبعاد .االجتماعية الحماية وتعزيز ،الحرمان أوجه سيما وال األبعاد المتعدد الفقر مقياس
 نالنتيجة المنشودة عألن القضاء على الفقر بكل أبعاده هو  ،المتعددة الفكرية للمداخلأفضل الوسائل  يتيح

 التنمية يشكل الهدف األول من خطةوهو  .اإلدماج والعدالة االجتماعيةتعزيز مكافحة الالمساواة و طريق
الفقر إلى تقليص التفاوت الراهن من خالل مكافحة سعى أهداف أخرى ت، ويرتبط ب2030 المستدامة لعام

 . والحرمان المتعدد األبعاد

المساواة واإلنصاف  هي على ركائز أربع ، حسب تعريف اإلسكوا،العدالة االجتماعيةمفهوم ويقوم  -17
 تسعى من خاللها مفهوم من خالل تطوير أدلة استرشاديةهذا الوتعمل اإلسكوا على نشر  والمشاركة والحقوق.

العدالة و.  األبعاد المتعدد الفقر مقياس مع التقاطع أوجه وإبراز السياسات صياغةمساعدة الدول على  إلى
، المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرصوعناصرها األساسية هي  ،منظومة متكاملة من الحقوقهي االجتماعية 

والتوزيع العادل للموارد واألعباء. وأضاف  ،والضمان االجتماعي، والعدالة بين األجيال، وتوفير السلع العامة
تقاطع تاقتصادية واجتماعية وسياسية مترابطة، لمساواة أوسع من مفهوم الفقر وله أبعاد مفهوم االسيد صفا أن 

لة يقع في صلب األبعاد المتناو   ا  أساسيهدفا  القضاء على الفقر ويشكل بشكل مباشر مع مقياس الفقر المتعدد األبعاد. 
 أحدإذا   هوالفقر المتعدد األبعاد  مقياسففي سياسات العدالة االجتماعية التي تدور في فلك الفقر المتعدد األبعاد. 

  .االجتماعية الحماية في سياسات   ستنتاجال األساسية المداخل

ألطفال ، مثل اتهمومساعد بحماية الفقراء والمهمشين في المجتمع فحسب ال تختص الحماية االجتماعيةو -18
 ، بل هيوالنساء وكبار السن، واألشخاص الذين يعانون من إعاقة، والمشردين والعاطلين عن العمل والمرضى

التأمين ضد مخاطر انعدام الدخل بصورة دائمة  يضا  أيشمل لعينية النقدية والمساعدات التقديم شامل يتخطى  نظام  
والحد  ،في إحقاق حق اإلنسان في الضمان االجتماعياسما  دورا  حتؤدي سياسات الحماية االجتماعية ف أو مؤقتة.

التأكيد على أن حساب الفقر المتعدد األبعاد، السيد صفا . وفي الختام، أعاد من الفقر والالمساواة بأشكالها المختلفة
مباشر مؤشرات وأرقام حول الحرمان المتعدد األوجه، يساهم بشكل واستخراج  ،على المستوى الوطنيوال سيما 

 في المساعدة على وضع سياسات تحقق العدالة االجتماعية والمساواة في المنطقة العربية.

 نقاش عام  -باء

 ثالث   لى ب عد  عز فيها ركَّ  ةمداخل ،داوود الديك، وكيل وزارة التنمية االجتماعية في دولة فلسطين السيد قدم -19
 نبّهت 19-ن جائحة كوفيدمشيرا  إلى أجتماعية هو التأمينات االجتماعية، الحماية اللنظام يجب أن يتوفّر في أي 

في سياسات الحماية االجتماعية.  وأضاف ان دولة فلسطين أنجزت منهجية الفقر المتعدد األبعاد  كبير   إلى قصور  
وأشار إلى ذلك. اإلسكوا على دعمها الفني في وشكر  ،2020صادقت الحكومة عليها في كانون الثاني/يناير التي 
برزت الحاجة إلى إعادة النظر  فيما سلف، إلى أن يناألساسي عدينكانا الب  الفقر المادي واالحتالل اإلسرائيلي  أنّ 

مهم في  تطّور  أشار إلى وفي كافة السياسات لردم فجوة الالمساواة والعمل على إعادة توزيع الفرص بعدالة.  
إذ برزت الحاجة إلى ربط انعدام قدرة المواطن على الحصول على  ،ى اإلنتاجالتجربة الفلسطينية، من االحتياج إل

، أخير كمالذ  إال المساعدات المالية  عدم اللجوء إلى تقديمو ،الخدمات بمزيد من االستثمار في الخدمات االجتماعية
دد األبعاد، وتطوير الفقر المتعحساب سابقا  في صلب اإلجراءات. وأكد السيد الديك على أهمية  تكان بعد أن
على أهمية ز وركَّ . على ضوئها إجراءات تنفيذية واتخاذدارة الحالة، واالستماع إلى أولويات الفقراء إلمنهجية 
  اجتماعي يضم كل أنواع الفقر والحرمان والتهميش.  حاليا  على تطوير سجل   ، مشيرا  إلى أن العمل جار  البيانات
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في وزارة التنمية االجتماعية في  مديرية السياسات واالستراتيجيات، مدير بو حيدرأحمد أ ب السيدقَّ وع   -20
محاور الحماية االجتماعية العمل  أن تتضمنالمملكة األردنية الهاشمية على مداخلة السيد الديك مؤكدا  على أهمية 
زمات. االستجابة لألوأثر الجائحة،  وحديثا   ،الالئق، والضمان االجتماعي، والمساعدات والخدمات االجتماعية

 هاجدي استخداملدول العديد من السجالت الوطنية الموحدة التي تحتوي على بيانات خام من الم  ا  لدىنّ أأضاف و
 الذي العربية الدول في الفقر على والقضاء االجتماعية السياسات مركزب ونّوهمتعدد األبعاد. الفقر للفي بناء أدلة 

 قدرات بناء مجال في سيما وال ،اإلسكوا معالمجاالت  المتعددة الشراكة أهمية على وأكدتشرفت األردن بإنشائه، 
األداة  تجربة إمكانية لدولل اإلسكوا تتيح أن واقترح. المركز خالل من األبعاد المتعدد الفقر دليل وضع في الدول
 .عليها مالحظاتها وتقديم

دولة في  وزارة تنمية المجتمع المحليمشاريع رئيسي في  ةوطلبت السيدة موزة سعيد الرقباني، مدير -21
 اإلسكوا جلسات خاصة مع كل دولة للنظر في االحتياجات الوطنية.أن تعقد  ،اإلمارات العربية المتحدة

مدير العمل االجتماعي والتضامن الوطني في وزارة الشؤون االجتماعية  ،السيد عبد هللا الفالي وأشار -22
 االجتماعية العدالة يخص ماي ي الجمهورية اإلسالمية الموريتانية إلى ان التدخالت الحالية فوالطفولة واألسرة ف

 قطاعية، ودعا إلى النظر في الكلفة الفردية لالرتقاء بالعدالة االجتماعية لكل فرد.  تدخالت هي

داة، شاكرين للدول على توفير بيانات االستخدام لتجربة األ ممثلو األمانة التنفيذيةرد، أكد في معرض الو -23
جلسات خاصة لكل دولة حسب لعقد أكدوا على استعداد اإلسكوا والنقد الذي يساعد على تطوير هذه األداة. 

احتياجاتها. وقد عملت اإلسكوا خالل األعوام الماضية مع العديد من الدول األعضاء على التفكير في كيفية وضع 
من الممكن تطبيقها بنفس فة قد ال تتالءم مع احتياجات الدول الخليجية، ن األداة الحاليمن ألرفاه. وبالرغم لدليل 

وهذه عملية تقنية بحت ترتبط بتحديد األولويات لدى  .ةالوطني الظروفاألسلوب مع اختالف العتبات لتتناسب مع 
 منهجية العمل ذاتها. مع إبقاء الدول 

أن ومن الممكن  ،تقييم الثغرات في السياساتإلى ان اإلسكوا تقوم حاليا  بتطوير دراسة حول  واأشارو -24
ن الضمان االجتماعي أعلى التأكيد  واأعادو.  تلحظ إمكانية النظر في الكلفة الفردية في مقابل التدخالت القطاعية

مراجعة إجراء  الحاجة إلى 19-جائحة كوفيدأبرزت أساسي من منظومة الحماية االجتماعية. وقد  هو جزء  
 تطوير استجابة سريعة خالل األزمات. العمل على و ،االستجابةسياسات ل

  المالحظات الختامية  -جيم

هذا االجتماع اإلسكوا على شراكتها الفاعلة وعلى عقد السيد طارق النابلسي شكر  االجتماع، ختام وفي -25
االرتكاز الفنية للتواصل بنقاط  ة اإلسكواالدول األعضاء بموافا رذكَّ فرصة لتعزيز العمل المشترك. و تيحيالذي 
لتقديم الدعم الفني على المستوى دوام الجهوزية  ، مؤكدا  في التقرير المرتقب إعدادهتوظَّف بيانات  لتوفيرمعها 

 الوطني للدول األعضاء.

على استمرار التواصل مع فريق ؤكدة م، مالحضور على التفاعل القيّ   العوضي مهريناز السيدة شكرتو -26
 . على عقد جلسات خاصة الدول ، ومع فرادىالمعني بإصالح الحماية االجتماعيةعمل الخبراء 

 ، وطلب عدد  في استكمال تصميم المراحل المتبقية مباألداة ورغبته مالدول العربية ترحيبه ى ممثلوأبدو -27
 اد متعدد األبعالاالستثمار في موضوعات الفقر وأكدوا على ضرورة  .يتطبيقها على المستوى الوطن منهم
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المساعدات مجرد تقديم واالنتقال من  ،الخدمات االجتماعيةفي مجال له من أهمية في تشكيل سياسات الدول  الم
ضرورة البناء على نتائج حساب الفقر . وأشاروا إلى مساواة بشكل أعمقلاعدم شكال البحث في أالمادية إلى 

على تقديم خدمات و، هذا الحساب بيّنهاالتي  الفجواتتصميم استراتيجيات وطنية لسد من خالل متعدد األبعاد ال
 .نتائجهضوء 

ا ثالث  االجتماعتنظيم   -ا

 وتاريخ انعقاده جتماعمكان اال  -ألف

 .2020تشرين الثاني/نوفمبر  2في اإلنترنت د االجتماع عبر ق  ع   -28

 االفتتاح  -باء

والتنمية الشاملة في  والسكانمديرة مجموعة العدالة بين الجنسين  العوضي، مهريناز السيدة افتتحت -29
االجتماع  وكان .م الحماية االجتماعيةظ  ثاني لفريق خبراء اإلسكوا الحكومي المعني بإصالح ن  ال االجتماع ،اإلسكوا

في د ق  قد ع  م الحماية االجتماعية في المنطقة العربية ظ  على ن   19-ق إلى آثار جائحة كوفيدطرَّ األول الذي ت  
ن لجنة اإلسكوا عنبذة عن خلفية الفريق المنبثق  بالحضور، وقّدمت السيدة العوضي رحبت. 2020نيسان/أبريل 

ه وأسلوب عمله. وأشارت إلى الترابط بين موضوعات الحماية االجتماعية تتشكيلعن للتنمية االجتماعية، و
مساواة، مؤكدة على عمل اإلسكوا المترابط على هذه الملفات لا عدم رى مثل الفقر أو التوظيف أووموضوعات أخ

 سقة.  لضمان إيجاد الحلول الشاملة والمتّ 

السبع سنوات ال خاللاإلسكوا وجامعة الدول العربية  بينقت السيدة العوضي إلى الجهد المشترك طرَّ وت   -30
متعدد األبعاد الصدر التقرير العربي الموحد لقياس الفقر وقد  .د األبعاد وقياسهمتعدالللفقر  الماضية لتطوير مفهوم  

حاليا  على تطوير  جار   العملو ،متعدد األبعادالاالستراتيجية العربية لمكافحة الفقر  تمد، ثم اعت  2017عام في 
نوعي في طريقة التعاطي مع ّدم تقهو بمثابة هذا الجهد وأكثر شموال  وتمثيال  لواقع المنطقة العربية.  منهجية  

تراعي من المفهوم الضيق لقياس الفقر المادي فقط إلى مفهوم يعتمد على عدة أبعاد  تانتقل اموضوعات الفقر ألنه
 التنمية البشرية بمفهومها األوسع.

 ،متعدد األبعاد في المنطقة العربيةالعرض مفهوم الفقر  :وهي ،السيدة العوضي أهداف االجتماعوحددت  -31
التي أدت واإلسكوا وجامعة الدول العربية وجامعة أوكسفورد في هذا المجال التي بذلتها جهود الالتوقف عند و

الى الدول رسل أ  ل للفقر متعدد األبعاد الذي إلقاء الضوء على الدليل المعدَّ و ؛إلى اعتماد مفهوم موسع شامل للفقر
متعدد األبعاد تساعد الداة عملية صممتها اإلسكوا لحساب الفقر عرض نسخة أولية من أو ؛العربية إلبداء الرأي فيه
 ؛وغيرها على بعض المؤشرات الحيويةالجائحة الصدمات مثل وثار المختلفة للسياسات الدول على قياس اآل

متعدد األبعاد بمبادئ العدالة االجتماعية، وباألخص المساواة والحماية الاإلضاءة على كيفية ربط قياس الفقر و
 االجتماعية. 

األمانة العامة في مدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية وشكر الوزير المفوض السيد طارق النابلسي،  -32
، اإلسكوا على الجهود والشراكة الفاعلة على مدى السنوات لتعزيز العمل االجتماعي لجامعة الدول العربية

وأشار إلى أهمية موضوع االجتماع الحالي حول الحماية  التنموي العربي المشترك، في كافة مجاالته وأبعاده.
يمس حياة المواطن اليومية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة ألنه االجتماعية 
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ما أبرز الحاجة إلى إعادة  ،19-جائحة كوفيدو ،حتالل اإلسرائيليالعربية مثل اإلرهاب والصراعات المسلحة واال
 مة. ليات المستخد  النظر في اآل

وأشار إلى عمل جامعة الدول العربية مع كافة الشركاء وفي مقدمتهم اإلسكوا لتعزيز جهود الدول العربية  -33
من ، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده ال سيما 2030 عام الرامية إلى تنفيذ األبعاد االجتماعية التنموية لخطة

ووضع دليل المسؤولية االجتماعية. وقد  ،اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر في الدول العربيةخالل 
بناء القدرات. وشدد على أهمية دورات لالشراكة مع اإلسكوا فعاليات وورش عمل وتقارير متخصصة و أثمرت

ية االجتماعية في الدول العربية يسهم في إلى وضع أسس لنموذج الحماالتوصل الهدف من االجتماع الحالي وهو 
متابعة المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة. وفي الختام، أكد السيد النابلسي على لجميع مكونات ضمان حياة أفضل 

 في المستقبل القريب. وجاهي ل المتاحة مع األمل بعقد لقاء ب  العمل المشترك مع فريق العمل بكافة الس  

 الحضور  -جيم

 ة من الدول األعضاء في اإلسكوا.دول 15من  خبيرا   27االجتماع شارك في  -34

  



-10- 

 )*(المرفق

 قائمة المشاركين

 ممثلي الحكومات  -ألف
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 

 بو حيدرأحمد أالدكتور 
 واالستراتيجياتمدير مديرية السياسات 
 وزارة التنمية االجتماعية

 aabuhaidar@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 السيدة موزة سعيد الرقباني
 مدير مشاريع رئيسي

 وزارة تنمية المجتمع المحلي
 moza.alraqbani@mocd.gov.aeالبريد اإللكتروني: 

 
 مملكة البحرين

 
 سعادة السيد عباس معتوق 

 رئيس العالقات الدولية
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 abbas.matooq@mlsd.gov.bh البريد اإللكتروني:
   ir@mlsd.gov.bh 

 
 الجمهورية التونسية

 
 السيّدة مها مزريوي

المكلّفة باإلدارة العامة لإلحصاء والتحليل والتخطيط 
 االستراتيجي

 وزارة الشؤون االجتماعية
  maha.mezrioui@social.gov.tn:البريد اإللكتروني

 
 الجمهورية العربية السورية

 السيد وضاح الركاد
وزارة الشؤون  مدير التخطيط والتعاون الدولي في

 االجتماعية والعمل
 walrkkad@yahoo.com البريد اإللكتروني:

   kh.arsandej@gmail.com 
   waelbadeen@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 جمهورية السودان
 

 محمد مدني الشابكاألستاذ 
 وكيل التنمية بالوزارة

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 mohamedelshabik@gmail.com البريد اإللكتروني:

 
 سلطنة ع مان

 
 الدكتور محمد بن علي السعدي 
 مدير عام الرعاية االجتماعية

 االجتماعيةوزارة التنمية 
  alsaadi@mosd.gov.omالبريد اإللكتروني:

 
 دولة فلسطين

 
 السيد داود الديك

 التنمية االجتماعية وكيل وزارة
 ddeek1964@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 دولة قطر

 
 نجاة دهام العبد هللاالسيد ة 

 سرةمدير إدارة شؤون األ  
 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

 NABDULLA@ADLSA.gov.qaالبريد اإللكتروني: 
 

 دولة الكويت
 

 السيدة هناء الهاجري، الوكيل المساعد للتنمية االجتماعية
 الشؤون االجتماعيةوزارة 

 halhajery@mosal.gov.kw البريد اإللكتروني:
   alhajery@icloud.com 

 
 الجمهورية اللبنانية

 
 القاضي عبد هللا أحمد

 مدير عام
 وزارة الشؤون االجتماعية

 a.h.ahmad@live.comالبريد اإللكتروني: 
 
 

_________________ 

 صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني. )*( 
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 جمهورية مصر العربية
 

 السيد رأفت شفيق
 مستشار حماية اجتماعية

 وزارة التضامن االجتماعي
 raafat.shafeek@moss.gov.eg البريد اإللكتروني:

    raafatshafeek@gmail.com 
   Minister.office@moss.gov.eg 

 
 المملكة العربية السعودية

 
 سعادة األستاذ ابراهيم يوسف المبارك

 وكيل الوزارة للضمان والتمكين االجتماعي
 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 i.almubarak@mlsd.gov.sa البريد اإللكتروني:
   ialmubarak@me.com 

 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

 السيد عبد هللا الفالي
 مدير العمل االجتماعي والتضامن الوطني

 واألسرة وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة
 abvally@yahoo.fr  البريد اإللكتروني:

   ebbouh@yahoo.fr 

 
 الجمهورية اليمنية

 
 حمد عمر عوض الصيادأنجالء  األستاذة

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل/عدن
 Swf.aden@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 
 

 جامعة الدول العربية  -باء
 

 سعادة السيد طارق نبيل النابلسي
 وزير مفوض، ومدير إدارة التنمية والسياسات االجتماعية،

 مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
 جامعة الدول العربية
 tnnabulsi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 
 موظفي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( -جيم

 
 السيدة مهريناز العوضي

مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين، والسكان، والتنمية 
 الشاملة

 elawady@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد خالد أبو إسماعيل
 رئيس قسم التنمية االقتصادية والفقر

 abu-ismail@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة جيزيال نوك
 رئيسة قسم التنمية االجتماعية الشاملة 

 nauk@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيد أسامة صفا
 رئيس قسم العدالة والتنمية 

 safao@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة ندى دروزة
 رئيسة قسم العدالة بين الجنسين

 nada.darwazeh@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 فالديمير هلسنيالسيد 
 مسؤول شؤون اقتصادية

 hlasny@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة لودميال باتورا
 تنمية اجتماعية ةمسؤول

 liudmila.batura@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة كارال موسى
 مساعد باحث

 moussa1@un.org البريد اإللكتروني:
 

 السيدة أنجيال سمارة
 مساعد باحث

 samaraa@un.org البريد اإللكتروني:
 

 السيدة سما الحاج
 مساعد باحث

 elhagesleiman@un.org اإللكتروني:البريد 
 

 صبرا اءيلالسيدة ع
 مساعد باحث

sabraa@un.or البريد اإللكتروني:
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