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إطار اسرتاتيجي عربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد
مقدمة
"القضرء على الفقر بجمجع أشكرله ف كل مكرن" هو الهدف الرئيس ي لألجندة األممجة للتنمجة
املستدامة لعرم  .2030فمرزال نحو  836ملجون شخص حول العرلم يعيشون ف فقر مدقع ،ومرزال واحد
من كل خمسة أشخرص ف املنراطق النرمجة يحصلون على أقل من  1.25دول ف الجوم الواحد (.)UNFPA
ً
ووفقر ألحدث يقرير دول عن الفقر متعدد األبعرد الصرد ف  ،2018والذي يغطي  105دولة على مستوى
العرلم ،يعيش فيهر نحو  %75من تسكرن العرلم ( 5.7ملجر نسمة) ،فإن  %23.3منهم (حوال  1.3ملجر
نسمة) يعرنون من الفقر متعدد األبعرد.
وف البلدان العربجة ،يشيا التقرير الدول الذي يغطي  342ملجون شخص يعيشون ف  13دولة
عربجة ،إلى أن هنرك  66ملجون شخص ( )%19.2يعرنون من الفقر متعدد األبعرد .ويختلف معدلت
الفقر بشكل كبيا فجمر بين الدول العربجة .ففي الصومرل ،كرن  %82من النرس يعرنون من الفقر متعدد
األبعرد ،بينمر ف األ دن ولجبجر كرن هذا الرقم أقل من  .%2كمر أوضح التقرير أن  %70من الفقراء الذين
يعرنون من الفقر متعدد األبعرد ف الدول العربجة يعيشون ف السودان والجمن والصومرل.
وملر كرنت الدول العربجة ومنظمرتهر ف اطلجعة دول العرلم التي الرزمت بتحقجق أهداف التنمجة
املستدامة ،وف مقدمتهر القضرء على الفقر بجمجع أشكرله ف كل مكرن ،كرن من املنطقي أن يتبنى جرمعة
الدول العربجة -برلتعرون والتنسجق مع شركرئهر ف املنطقة -إاطالق أول يقرير إقلجمي عربي حول الفقر
ً
متعدد األبعرد ف عرم  2017بعد فراة إعداد حوال ثالث تسنوات .ونظرا لند ة البجرنرت املترحة ،غطى
التقرير عشرة دول عربجة فقط تشمل األ دن ،ويونس ،والجزائر ،وجز القمر ،والسودان ،والعراق،
ومصر ،واملغرب ،ومو يترنجر ،والجمن .وقد أوضح التقرير أن من بين  286ملجون شخص يعيشون ف يلك
الدول ،يصنف  116.1ملجون نسمة (" )%40.6كأتسر فقياة" ،وضمن هؤلء ،يعيش  38.2ملجون ()%13.4
ف فقر مدقع.
ً
ً
ً
ً
واتستكمرل لهذا الجهد املتميز ،تسعى الوثجقة الحرلجة إلى اطرح إاطر ا عربجر اتسراايجججر يمكن
للبلدان العربجة التسراشرد به عند وضع اتسراايجججرتهر وخططهر للقضرء على الفقر متعدد األبعرد،
ويحقجق أهداف التنمجة املستدامة بشكل عرم .ويبدأ الوثجقة بتحلجل الوضع الراهن للفقر ف البلدان
ً
العربجة ،وذلك برلعتمرد أتسرتسر على مر جرء ف التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعرد ،برلضرفة
1

ملسرهمرت املكريب القلجمجة ملنظمرت األمم املتحدة املتخصصة والخبااء ف املعهد العربي للتخطجط .ثم
ً
ينطلق الوثجقة بعد ذلك لتحديد مالمح الوضع املستهدف الوصول إلجه بحلول عرم  ،2030وصول إلى
اقرااح التوجهرت والسجرتسرت القتصردية والجتمرعجة والتنموية التي يرى معدو التقرير أهمجة ايبرعهر
خالل السنوات العشر القردمة حتى تستطجع الدول العربجة تسد الفجوة الحرلجة بين الوضع الراهن
والوضع املأمول .وملر كرنت متربعة ويقججم األداء ه نقطة الضعف الواضحة ف كرفة التسراايجججرت
والخطط السربقة ،فإن الوثجقة الحرلجة يقدم اقرااحر ملنظومة متكرملة للمتربعة والتقججم يتبنرهر جرمعة
الدول العربجة برلتنسجق مع شركرئهر ف املنظمرت والبلدان املختلفة لضمرن جدية التنفجذ ويصحجح
ّ
املسر كلمر يطلب األمر ذلك.
ويبقى التأكجد على أن التحلجل ف الوثجقة الحرلجة قد اعى -بقد المكرن -أن البلدان العربجة
ليست مجموعة واحدة متجرنسة ،بل يمكن التمجيز بسهولة بين ثالثة مجموعرت فرعجة حسب مستوى
ً
الدخل والتنمجة البشرية وفقر لتصنجفرت البنك الدول والبانرمج النمرئي لألمم املتحدة ،بحجث يضم
املجموعة األولى دول الخلجج العربي (السعودية ،والكويت ،والمر ات ،والبحرين ،وتسلطنة عمرن ،وقطر)
ً
والتي يصنف عردة ضمن الدول ذات الدخل املريفع والتنمجة البشرية املريفعة جدا؛ واملجموعة الثرلثة
والتي يضم الجمن ،والسودان ،ومو يترنجر ،والصومرل ،وججبوتي ،وجز القمر ،والتي يصنف عردة ضمن
مجموعرت الدول ذات الدخل املنخفض والتنمجة البشرية املنخفضة؛ ف حين يضم املجموعة الثرنجة
برق الدول العربجة والتي يرااوح يصنجفهر بين الدول ذات الدخل املتوتسط (تسواء املنخفض أو املريفع)
وذات التنمجة البشرية املريفعة أو املتوتسطة .كمر لم يغب عن معدي هذا الاطر التسراايجي أن العديد
من الدول العربجة عرنت -وبعضهر مرزال يعرني -من تسنوات اطويلة من الحروب والصراعرت الداخلجة
والخر ججة التي ل بد أن يتم مراعرتهر تسواء عند تشخجص املشكلة أو عند اقرااح الحلول ،ويأتي ف
مقدمة يلك الدول العراق ،ولبنرن ،والسودان ،والصومرل ،ولجبجر ،وتسو ير ،والجمن .وتسجكون هذا التمجيز
ً
مفجدا ف فهم أبعرد مشكلة الفقر متعدد األبعرد ف املنطقة العربجة ،وكذا ف اقرااح السجرتسرت التي
يتنرتسب مع ظروف ومرحلة التنمجة التي يمر بهر كل دولة أو مجموعة من الدول داخل املنطقة.
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القسم األول :حتليل الوضع الراهن للفقر يف البلدان العربية

يزخر املكتبة العربجة برلعديد من التقر ير والد اتسرت التي أفرضت ف تشخجص ويحلجل مشكلة
الفقر ،أو أحد أبعردهر ،ف املنطقة العربجة .ولعل التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعرد الصرد ف
ً
ملخصر ألهم النترئج التي ً
يوصل إليهر
عرم  2017هو أحدث هذه التقر ير .وبرلترل تسجتنرول القسم الحرل
التقرير ،برعتبر هر نقطة البداية التي تسيتم ال يكرز عليهر لالنطالق نحو الاطر التسراايجي املقراح للقضرء
على الفقر بأبعرده املتعددة ف الدول العربجة خالل الفراة .2030-2020

1

وف البداية يجد الشر ة إلى أن انتشر ظرهرة الفقر ف مجتمع أو منطقة مر إنمر يرجع ف
األتسرس إلى ضعف معدلت النمو القتصردي ف هذه املنطقة ،وكذا يدني نوعجة هذا النمو من حجث
الشمول والتستدامة وقد يه على يولجد فرص عمل لئقة وكرفجة لتستجعرب الداخلين الجدد لسوق
العمل ،هذا برلضرفة لعدم كفرءة تسجرتسرت إعردة يوزيع الدخل.
ً
ويقرس الفقر عردة بمقرييس نقدية ،تستخدم اتستقصرءات الدخل والنفقرت األتسرية لتقدير
النسبة املئوية للسكرن الذين لديهم مستويرت من النفرق (أو الدخل) دون خط الفقر؛ عتبة يمثل يكلفة
الحتجرجرت الغذائجة وغيا الغذائجة األتسرتسجة .ويستخدم خطرن للفقر عردة ،خطوط الفقر الواطنجة
والدولجة .يتم حسرب خطوط الفقر الواطنجة لتعكس أنمرط التستهالك الواطني وأتسعر ه برلضرفة إلى
خصرئصه املعجر ية ،ف حين يم يطوير خط الفقر الدول من قبل البرحثين ف البنك الدول لتقججم ويتبع
انتشر الفقر املدقع على املستوى العرملي .وف الوقت الحرل  ،يبلغ خط الفقر الدول املدقع  1.9دول ف
الجوم ،ويعكس هذا املبلغ متوتسط خطوط الفقر الواطنجة ألفقر  15دولة ف العرلم يم يحديدهر ف عرم
 2011ويحويلهر إلى الدول برتستخدام أتسعر صرف تعردل القوة الشرائجة (.)ESCWA, 2018
ً
 1باإلضافة للتقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد ،الذي سيعتمد عليه هذا القسم بصفة أساسية ،سيتم أيضا االستعانة -كلما
ً
تطلب التحليل ذلك -بمساهمات املكاتب اإلقليمية ملنظمات األمم املتحدة وخبراء املعدد العربي للتططي ،،والي تم ععدادها خصيصا
لدذه الوثيقة.
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ً
ويوضح الشكل قم ( )1-1عدد الفقراء وفقر لخط الفقر الدول بقجمة  1.9دول ف الجوم حسب
املنطقة ف  1990و .2013من هذا الرتسم البجرني يمكننر أن نستنتج أن الفقر ف منطقة الشرق األوتسط
وشمرل أفريقجر ( )MENAمنخفض وآخذ ف النخفرض من  %6.3ف عرم  1990إلى  %2.7ف عرم .2013
ً
وبرلنسبة للمنطقة العربجة ،فإن معدل الفقر ف عرم  2013منخفض أيضر عند حوال ( %4بعد ضم
السودان ومو يترنجر إلى منطقة الشرق األوتسط وشمرل أفريقجر) .فقد حققت منطقة الشرق األوتسط
ً
انخفرضر بنسبة  %58ف الفقر املدقع ،لتكون بذلك من
وشمرل أفريقجر فجمر بين عرمي  1990و2013
أفضل منراطق العرلم من حجث حجم النجرز املحقق ف هذا املجرل .ويتسق هذا النجرز مع ا يفرع نصيب
الفرد من الدخل القومي الجمرل ف منطقة الشرق األوتسط وشمرل أفريقجر مقر نة برملنراطق النرمجة
األخرى (.)ESCWA, 2018
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الشكل قم ( :)1-1معدلت الفقر حسب املنطقة
على أتسرس خط الفقر  1.9دول ف الجوم (مكرفئ القوة الشرائجة لعرم 2013-1990 ،)2011
61.6

0%
55.1

-10%

-23%
42.3

-30%

50

44.4

35.5

-44%

-50%
-66%
15.1

-68%
2.7

-90%

-100%

30

-58%

-69% -60%
-70%
10.9
-80%

عجمالي العالم

40

أفريقيا جنوب
الصحراء
الكبرى

جنوب آسيا

6.3

4.5

20

14.2
2.9 1.6

3.6
-94%

شرق آسيا
أوروبا
الشرق األوس ،أمريكا الالتينية
وشمال أفريقيا ومنطقة البحر وآسيا الوسطى واملحي ،الدادئ
الكاريب

معدل الفقر %

النسبة املئوية للتغير في معدل الفقر

-20%
-40%

60

10
0

نسبة التغير في املعدل

املصد .ESCWA, 2018 :
 2أشار التقرير األول عن التقدم املحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية املستدامة  2030في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ً
الصادر في يوليو  2018على أنه "نظرا الرتفاع متوس ،دخل الفرد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير ومنذ فترة طويلة
ً
(أكثر من  30ألف دوالر للفرد سنويا باألسعار الجارية) ،فإن جميع تلك الدول تجاوزت خ ،الفقر الدولي ( 1.9دوالر للفرد) منذ فترة
طويلة ،حيث ال يوجد أي فرد يقيم في أي من هذه الدول يقل متوس ،دخله اليومي عن  1.9دوالر".
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ومع ذلك ،يلقي الشكل قم ( )2-1الضوء على واقع مختلف ،إذا مر يم يقججم عدد الفقراء عند
زيردة خط الفقر الدول إلى  3.5و 5.5دول أمريكي ف الجوم .ففي عرم  ،2013عندمر ا يفع خط الفقر من
ً
 1.9إلى  3.5دول  ،زاد عدد الفقراء ف منطقة الشرق األوتسط وشمرل أفريقجر بنسبة  7مرات يقريبر إلى
 ،%18.4وا يفع  16مرة إلى  %42.7عند اتستخدام  5.5دول ف الجوم خط الفقر .ويبين الشكل أن النسبة
التي يزيد بهر عدد الفقراء ف منطقة الشرق األوتسط وشمرل أفريقجر عند تغجيا خط الفقر ه األعلى بين
مختلف منراطق العرلم ،وهو مر ّ
يوضح حسرتسجة عرلجة لختجر خط الفقر ف املنطقة؛ حجث تشيا إلى يركز
ً
نسبة كبياة من تسكرن املنطقة برلقرب من خط الفقر املدقع البرلغ  1.9دول يومجر .وهذا يعكس د جة
عرلجة من الهشرشة لشريحة كبياة من السكرن لصدمرت أو إصالحرت ف السجرتسرت القتصردية
والجتمرعجة (.)ESCWA, 2018
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الشكل قم ( :)2-1حسرتسجة معدلت الفقر
عند زيردة خط الفقر من  1.9دول إلى  3.5دول و 5.5دول  1990 ،و2013
نسبة معدل الفقر عند  3.5و 5.5دوالر على
معدل الفقر عند  1.9دوالر

أفريقيا جنوب
الصحراء
الكبرى

جنوب آسيا

الشرق األوس،
وشمال أفريقيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر
الكاريب

أوروبا
وآسيا الوسطى

شرق آسيا
واملحي ،الدادئ

املصد .ESCWA, 2018 :

ً
ُ
وكمر ذكر آنفر ،فإن خطوط الفقر الواطنجة أكثا مالءمة لحتسرب يكلفة الحتجرجرت األتسرتسجة ف
بلد معين ،ومع ذلك فإن القجود األتسرتسجة على ذلك يتمثل ف عدم قربلجة املقر نة عبا البلدان بسبب
الختالفرت ف تعريفرت الفقر ،ويقنجرت قجرس الرفره ،ومر إلى ذلك .وف عرم  2015قردت التسكوا مشروع
ً
ً
بحثجر لتحديد نهج قجرس متسق لفحص يوزيع السكرن عبا أ بع شرائح متميزة اقتصردير (الفقراء
والضعفرء والطبقة الوتسطى واألثريرء) ،وقد غطى العمل تسع دول عربجة .وعلى النقجض من خط الفقر
الدول  ،يظهر الشكل قم ( )3-1ا يفرع معدلت الفقر ومعدلت الضعف ف العديد من بلدان املنطقة.
عالوة على ذلك ،خلص التقرير إلى أنه خالل الفراة من  2000إلى  ،2010شوهد تغيا اطفجف ف نسب
الفقراء والضعفرء والطبقة الوتسطى برتستثنرء مصر حجث نمت نسبة السكرن املصنفين على أنهم فقراء
وضعفرء على حسرب الطبقة الوتسطى (.)ESCWA, 2018
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الشكل قم ( :)3-1التوزيع النسبي للسكرن ف عدد من الدول العربجة
حسب الفئرت الفقياة والضعجفة ،والطبقة املتوتسطة والغنجة2010 -2005 )%( ،
الطبقة الغنية

الدول مرتفعة
الدخل )(HICs

الطبقة املتوسطة الفئات الضعيفة

الدول ذات الدخل املتوس ،املرتفع
)(UMICs

الفئات الفقيرة

الدول متوسطة الدخل
)(MICs

ً
الدول األقل نموا
)(LDCs

املصد .ESCWA, 2018 :

ومن نرحجة أخرى ،قدمت كتربرت القتصردي الهندي الشهيا أمر يجر تسين ،الحرئز على جرئزة
ً
ً
نوبل ف القتصرد ،نهجر مختلفر لتنرول قضجة الفقر أوتسع بكثيا من منهج فقر الدخل أو الفقر النقدي،
ً
ً
يعتمد على نهج القد ة .وقد أيرح هذا املنهج إاطر ا مفرهجمجر للنظر إلى الفقر على أنه عدم القد ة على
التمتع برلحقوق والحريرت األتسرتسجة ف الحجرة التي يرس ي األتسرس لقجرس الفقر املتعدد األبعرد .و ّ
يجسد
مؤشرات الفقر املتعددة األبعرد الحرمرن غيا النقدي ف مختلف األبعرد ،ممر يوفر صو ة أكثا دقة
لتجربة الفقراء .ويتضمن دلجل الفقر متعدد األبعرد ) ،(MPIالذي نشره برنرمج األمم املتحدة النمرئي
) (UNDPومبرد ة أكسفو د للفقر والتنمجة البشرية ) (OPHIف عرم  ،2018ثالثة أبعرد  -التعلجم
ً
والصحة وظروف املعيشة – معباا عنهر بعشرة مؤشرات .وكمر يتضح من الجدول الترل قم ( ،)1فإنه
من بين  1.3ملجر فقيا حول العرلم ،يعيش حوال  %5ف الدول العربجة ،ويعرني  %19.2من تسكرن
املنطقة من الفقر متعدد األبعرد ،ف حين يبلغ شدة الحرمرن حوال .)ESCWA, 2018( %51
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الجدول قم ( :)1مؤشر الفقر متعدد األبعرد حسب منراطق العرلم
نسبة
مؤشر الفقر
الشدة
عدد
املنراطق النرمجة
متعدد األبعرد
3
)(A
السكرن
(قسم الحصرءات ف األمم املتحدة)
(MPI)1
2
)(H
%85
65.7
%50.8
%19.2
0.098
الدول العربجة
%94
117.7
%43.1
%5.9
0.025
شرق آتسجر واملحجط الهردئ
%43
3.5
%38.3
%2.4
0.009
شرق أو وبر ووتسط آتسجر
%81
52.3
%41.8
%10.1
0.042
أمريكر الاليجنجة ومنطقة البحر الكر يبي
%95
545.9
%45.8
%31.3
0.143
جنوب آتسجر
أفريقجر جنوب الصحراء الكباى
%99
559.6
%54.9
%57.8
0.317
املصد Global MPI Report, UNDP and OPHI September 20185 :
( )1مؤشر الفقر متعدد األبعرد ( )MPIيرااوح من  0إلى .1
( )2نسبة عدد السكرن ه النسبة املئوية للسكرن مع د جة الحرمرن من  3/1أو أعلى.
( )3الشدة ه متوتسط النسبة املئوية للحرمرن املرجح بين الفقراء.
( )4عدد الفقراء يستخدم أ قرم السكرن .2016
ً
( )5املجرمجع ّ
مرجحة حسب عدد السكرن؛ حجث يم ضرب نسبة الفقراء ف أعداد السكرن عرم  2016وفقر لقرعدة بجرنرت إدا ة
األمم املتحدة للشؤون القتصردية والجتمرعجة ،قسم السكرن (.)2017
عدد
الفقراء
4
(ملجون)

التغطجة السكرنجة حسب
مؤشر الفقر متعدد األبعرد
)(MPI

وف عرم  ،2017صد التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعرد والذي اتستخدم منهججة الدلجل
الدول بعد إدخرل بعض التعديالت التي تعكس خصوصجة املنطقة العربجة (جدول م  1-برمللحق) .وقد
أشر التقرير إلى أنه على الرغم من أن نسبة الفقر املدقع األتسري يبدو متواضعة على الصعجد العربي ،إل
ً
ً
أنهر ل يكشف الصو ة كرملة ،إذ يبلغ نسبة الفقراء فقرا مدقعر ف مجموعة الدول التي شملهر التقرير
ً
العربي للفقر متعدد األبعرد  38.2( %13.4ملجون) .أمر مستوى الفقر ،الذي يتضمن أيضر الفقر املدقع،
فأعلى بكثيا .فتبلغ نسبة الفقراء ف البلدان العشرة التي شملهر التقرير العربي نحو 116.1( %40.6
ملجون) .ويبلغ املتوتسط القلجمي لشدة الفقر (مؤشر شدة الفقر) نحو  %51لكل من الفقر املدقع
والفقر.
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الجدول قم ( :)2نسبة األتسر التي تعرني من الفقر متعدد األبعرد ف البلدان العربجة
ً
وفقر للدلجل الدول والعربي
نسبة الفقر املدقع متعدد
الراييب العرملي على
األبعرد ()%
مؤشر التنمجة البشرية*
البلد
(الدلجل العربي/
()2017
القلجمي )2017
80
لبنرن
0.62
85
الجزائر
بلدان ذات
0.28
95
األ دن
ينمجة بشرية
مريفعة
0.61
95
يونس
108
لجبجر
3.0
115
مصر
بلدان ذات
119
فلسطين
ينمجة بشرية
6.47
120
العراق
متوتسطة
8.93
123
املغرب
155
تسو ير
51.57
159
مو يترنجر
بلدان ذات
26.36
165
جز القمر
ينمجة بشرية
49.93
167
السودان
منخفضة
172
ججبوتي
30.58
178
الجمن
13.35
متوتسط الدول العربجة
املصد  :يقرير التنمجة البشرية ( ،)2018والتقرير العربي حول الفقر متعدد األبعرد (.)2017

نسبة الفقر متعدد
األبعرد ()%
(الدلجل العربي/
القلجمي )2017
24.0
11.7
17.8
27.2
45.5
36.6
89.1
73.9
73.5
69.1
40.55

نسبة الفقر متعدد
البعرد ()%
(الدلجل الدول
)2018
2.1
1.3
1.3
2.0
5.2
1.0
14.7
18.6
7.4
50.6
37.4
52.4
34.6
47.8
19.2

وحجث أن األاطفرل ف الدول العربجة (السكرن الذين يقل أعمر هم عن  18تسنة) يمثلون نسبة
ً
كبياة من إجمرل السكرن ،من  %27.7ف يونس إلى  %47.4ف العراق ،فقد قرم التقرير العربي -اتستنردا
إلى املنهججة املتبعة ف الجونيسف -بقجرس مؤشر فقر األاطفرل ف الدول العربجة ،حجث اشتمل القجرس
ً
على خمسة أبعرد لرفره الطفل لكل من فئتين عمريتين ( 4-0و ،)17-5يم اختجر هم يمشجر مع ايفرقجة
حقوق الطفل .برلنسبة لألاطفرل  ،4-0كرنت األبعرد التي يم فحصهر ه املجره ،والصرف الصح ،
والتسكرن ،والصحة ،والتغذية .أمر برلنسبة لألاطفرل الذين يرااوح أعمر هم بين  5و 17تسنة ،كرنت األبعرد
التي يم أخذهر بعين العتبر ه املجره ،والصرف الصح  ،والتسكرن ،واملعلومرت ،والتعلجم (جدول م2-
برمللحق) .ويم يقسجم الدول العربجة إلى ثالثة مجموعرت :املجموعة األولى :البلدان ذات الفقر الحرد
املنخفض والفقر املتوتسط املعتدل ،والتي تشمل الجزائر ،ومصر ،واأل دن ،وفلسطين ،ويونس؛ املجموعة
الثرنجة :البلدان ذات الفقر الحرد املنخفض إلى املتوتسط والفقر املتوتسط إلى العرل  ،والتي تشمل
العراق ،واملغرب؛ واملجموعة الثرلثة :البلدان التي تعرني من الفقر الشديد والفقر املدقع ،والتي تشمل
جز القمر ،ومو يترنجر ،والسودان ،والجمن (.)UNICEF, 2018
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ً
وكمر يتضح من الشكل الترل قم ( )4-1أن معدل الفقر املتعدد األبعرد بين األاطفرل مريفع جدا

ً
أيضر ،حجث أن  52.5ملجون نسمة يمثلون %44.1من األاطفرل واقعون ف الفقر ،كذلك يقع  29.3ملجون
اطفل ،أي واحد من بين كل أ بعة أاطفرل ،ف الفقر املدقع .ويختلف هذه النسب كثيا ا فجمر بين
املجموعرت الثالثة للدول العربجة .فنسبة الفقر املدقع ف البلدان ف املجموعة  1منخفضة للغرية،
ويرااوح بين  1.2الى  %7.7من مجموع األاطفرل ،أمر نسبة الفقر فترااوح مر بين  16.6إلى  .%34.7أمر بلدان
املجموعة قم  ،2فترااوح نسبة الفقر املدقع بين  14.0و ،%23.8ونسبة الفقر بين  41.8و .%46.5أمر ف
مجموعة البلدان قم  ،3فنسب فقر األاطفرل مقلقة ،حجث يؤثر فقر األاطفرل املدقع فجمر بين نصف
وثالثة أ برع إجمرل عدد األاطفرل (من  48.8إلى  ،)%74.2والفقر العردي ف نسبة يرااوح بين  76.4و%87
من األاطفرل.
الشكل قم ( :)4-1مجموعرت البلدان فجمر يتصل بفقر األاطفرل

مالحظة )1( :يعكس حجم النفطة حجم السكرن دون  18تسنة.
( )2تشيا الخطوط الز قرء إلى املتوتسط املرجح للبلدان.
املصد  :التقرير العربي حول الفقر املتعدد األبعرد.2017 ،

ويختلف النترئج عند النتقرل من الفقر املدقع إلى الفقر .فمع أن بلدان املجموعتين  1و 2لديهر
ً
نسبة منخفضة نسبجر من الفقر ،إل أن نسبة أكبا بكثيا من السكرن معرضة للوقوع ف الفقر ( %27.1ف
ً
املجموعة  1و %31ف املجموعة  .)2وإجمرل ،فإن بع تسكرن املنطقة معرضون للوقوع ف الفقر ،مر
يعني أن مر يقرب من ثلثي السكرن العرب إمر فقراء أو معرضون للفقر .وبصفة عرمة ،فإن التحدي
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الحقجقي الذي يواجه بلدان املجموعتين  1و 2هو التعرمل مع النسبة الكبياة من السكرن املعرضين
للوقوع ف الفقر .أمر بلدان املجموعة  ،3فتحترج إلى التخفجف من حدة الفقر املدقع الذي يؤثر على نحو
نصف مجموع تسكرنهر.
ومن السمرت األخرى املميزة لقضجة الفقر ف البلدان العربجة التبرين الواضح وعدم املسرواة ف
يوزيع الفقر على الصعجد املكرني (بين املنراطق الريفجة والحضرية؛ وبين املحرفظرت أو الوليرت داخل
البلدان؛ وبين مختلف مجموعرت البلدان) ،وعلى صعجد الخصرئص الجتمرعجة والقتصردية لألتسر
ً
املعيشجة (مثل األتسر املعيشجة األكبا حجمر ،واألتسر التي لم يحصل من يراأتسهر على تعلجم) .ويمكن
يلخجص أهم النترئج التي ً
يوصل إليهر التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعرد فجمر يل :
 األتسر التي تعولهر النرث أكثا عرضة للفقر املدقع ف بلدان املجموعة  ،3واألتسر التي يرأتسهر ذكو
أكثا عرضة للفقر املدقع ف بلدان املجموعتين  1و.2
 التفروت األكبا ف الفقر اجع إلى تعلجم من يراأس األتسرة .فرحتمرل تعرض األتسر التي لم يحصل
من يراأتسهر على تعلجم للفقر يزيد ثمرنجة أضعرف عن احتمرل تعرض األتسر التي يرأتسهر من يتمتع
بأعلى مستوى من التعلجم املترح ف الدولة (تعلجم عرل).
ً
 التفروت ف نسب الفقر وفقر ملستوى تعلجم من يراأس األتسرة يريفع ف مجموعرت البلدان  1و2
والتي يتسم بتدني نسب الفقر بهر .أمر برلنسبة ملجموعة البلدان  ،3فلم يختلف نسبة الفقراء
ً
وفقر ملستوى تعلجم من يراأس األتسرة ،مر يشيا إلى أن التعلجم ف هذه البلدان ليس شراطر كرفجر
لتجنب الوقوع ف الفقر ،و بمر يعود ذلك إلى قلة فرص العمل فيهر.
 قربلجة األتسر التي يقع ف الخمس األدنى من الثاوة للوقوع ف الفقر املدقع أعلى بخمسين مرة من
األتسر التي يقع ضمن الخمس األعلى.
 على الصعجد العربي  ،يبلغ قجم مؤشرات دلجل الفقر املتعدد األبعرد للفقر املدقع %1.87لسكرن
الحضر و %11.26لسكرن الريف .وكذلك يبلغ هذه القجم للفقر  %11.4لسكرن الحضر و%29.2
لسكرن الريف ،وينطبق هذا ال يفرع ف دلجل الفقر املتعدد األبعرد ف املنراطق الريفجة على كل
البلدان.
 على الرغم من أن أقل من نصف تسكرن البلدان العربجة يسكنون املنراطق الريفجة ،فإن  %83من
الفقراء املدقعين و %67الفقراء يقجمون ف املنراطق الريفجة.
 يبلغ نسبة الفقراء بين األاطفرل ف املنراطق الريفجة نحو  ،%55أي أكثا ب  1.8مرة من النسبة
املنرظرة ف املنراطق الحضرية.
11

ً
 األاطفرل ف األتسر األقل ثروة (وفقر لتعريف مؤشر الثاوة الذي يعتمد على ممتلكرت األتسرة) أكثا
عرضة لخطر الفقر املتعدد األبعرد بمقدا  3.7مرة مقر نة برألاطفرل ف الفئرت األغنى.
 األاطفرل القراطنين ف الريف ،والذين يبلغ نسبة الفقر بجنهم  ،%36.3أكثا عرضة بـ  3.6مرة للفقر
املدقع من األاطفرل الذين يعيشون ف املنراطق الحضرية.
 احتمرل تعرض األاطفرل ف األتسر التي يراأتسهر غيا متعلم للفقر املدقع يزيد بمقدا  2.3مرة عن
األتسر التي حصل من يراأتسهر على تعلجم ابتدائي أو أكثا.
ً
ً
ُ يظهر مؤشر الثاوة أكبا قد من التفروت ،فجقع  %47من األاطفرل ف األتسر األشد فقرا وفقر
ملؤشر الثاوة ،وف املقربل ينخفض النسبة إلى  %4فقط من األاطفرل ف األتسر األكثا ثراء .وبعبر ة
أخرى ،فإن األاطفرل ف الخمس األفقر أكثا عرضة للفقر املدقع بـ  12مرة من األاطفرل ف الخمس
األعلى من مؤشر الثاوة.
 الحرمرن من التعلجم أكبا مصد للفقر األتسري ،وظروف السكن وتسوء التغذية ه املصرد
الرئيسجة لفقر األاطفرل.
 يسرهم التعلجم ف بلدان املجموعتين  1و ،2أكثا من غياه ف الفقر والفقر املدقع .أمر ف بلدان
املجموعة  3فرملسرهم األكبا هو ظروف املعيشة .كمر يسهم التعلجم ف الفقر املدقع ف املنراطق
الحضرية على نحو أعلى من املنراطق الريفجة ،التي يكون فيهر ظروف املعيشة أهم.
 يتوزع الفقر على نحو غيا متجرنس داخل البلدان ،أي بين محرفظرت البلد الواحد أو وليريه.
والفوا ق بين البلدان واملحرفظرت واألقرلجم الداخلجة عمومر أعلى ف املجموعتين  2و 3منهر ف
املجموعة .1
 الفوا ق املحلجة ف املنطقة العربجة مريفعة للغرية ،مر يوجب إيالءهر عنرية كرفجة عند وضع
ً
اتسراايجججة ملكرفحة الفقر .فرملحرفظة األدنى حرمرنر (بحسب مؤشرات الفقر املتعدد األبعرد) ف
مو يترنجر ،وه البلد ذات النسبة األعلى من الفقر بحسب املؤشرات نفسهر ،لديهر حرمرن أكبا
من أفقر محرفظة ف جمجع بلدان املجموعتين  1و.2
 يقع املحرفظرت أو الوليرت الخمس عشرة األفقر ف البلدان األحد عشر التي شملتهر الد اتسة ف
ثالثة بلدان فقط ه  :السودان ( 9وليرت) ومو يترنجر ( 5وليرت) والجمن (ولية واحدة) ،ويقع
العديد من هذه الوليرت ف السودان والجمن ف منراطق النزاع.

12

وإذا أضفنر ملر تسبق التحديرت التي يفرضهر النزاعرت والحروب التي ل يزال تستعر ف املنطقة،
ً
ٌ
والتي لهر بال شك آثر ٌ تسلبجة شديدة الخطو ة على أحوال الفقراء ،يصبح الصو ة أكثا تعقجدا .فقد أوقع
الصراع املستمر ف الجمن ،مثال ،الشعب الجمني ف أزمة إنسرنجة ودفع ماليين النرس إلى حرفة املجرعة،
ً
ً
حجث حصد النزاع أكثا من  10آلف شخص بينمر جعل نحو  7ماليين شخص يكربدون نقصر حردا ف
الغذاء .وقد أدى ذلك ببانرمج الغذاء العرملي التربع لألمم املتحدة أن يعلن أن البالد معرضة لخطر
املجرعة .ول شك أن حرلة الفقر املتعدد األبعرد الجوم ف الجمن أتسوأ بكثيا ممر يوح به األ قرم التي تعبا
عن تسنوات تسربقة ،لتسجمر ف البعد الصح  .ويواجه العديد من البلدان العربجة األخرى اضطرابرت
ً
ً
ً
تسجرتسجة :فقد يأثرت أ بعة من البلدان األحد عشر يأثرا مبرشرا وكبياا برلنزاعرت أو الحتالل ،وه  :الجمن
والعراق والسودان وفلسطين .وأثر النزاع الدائر على التنمجة البشرية أشد بكثيا من األضرا املردية ومن
يبراطؤ معدل نمو النريج املحل الجمرل  .ولعل أفضل مر يعكس ذلك أنه ،و غم أن عدد تسكرن املنطقة
يبلغ نحو  %5من تسكرن العرلم ،فإن املنطقة يؤوي أكثا من  %53من مجموع الالجئين و %37من السكرن
ً
املشردين ف العرلم .وقد أشر يقرير التنمجة العرملي الصرد حديثر عن البنك الدول أنه بين عرمي 2011
و 2017يرك مر يقرب من  4ماليين اطفل تسو ي املد تسة بسبب الحرب األهلجة .ومن املرجح أل يعوض
الكثيا منهم هذه السنوات الضرئعة من املد تسة (.)W.B., 2019
ويمكن يوضجح األمر على وجه أيم إذا تسلطنر الضوء على وضع الفقر ف دولة فلسطين وآثر
الحتالل التسرائجل  .فجمجع املقجمين ف دولة فلسطين يتأثرون مبرشرة برلحتالل .والقجود على الحركة
تعوق النمو القتصردي واألنشطة النترججة ،ويفتت األ اض ي الفلسطجنجة اجتمرعجر وتسجرتسجر وجغرافجر،
ويقجد قد ة النرس على التستفردة من املوا د الحجوية مثل املجره واأل اض ي .وبرلنسبة لقطرع غزة ،ل بد
ألي يحلجل جرد للفقر أن يعتبا يأثيا القجود على حركة األشخرص والسلع والتي دامت لعشر تسنوات .كمر
أن الظروف يقجد حركة الحكومة الفلسطجنجة فهي يحول بجنهر وبين صجرغة اتسراايجججة محددة واطويلة
األجل للتنمجة وينفجذهر.
ً
ٌ
وليس من املبرلغة القول إن الفلسطجنجين عرضة للمجهول والحرمرن بمختلف صو ِه .فكثياا مر
يراافق عملجرت بنرء املستواطنرت التسرائجلجة مع عملجرت هدم البنى الفلسطجنجة .ففي عرم  ،2016جرى
ً
ً
هدم مر مجموعه  1093منزل فلسطجنجر ،وهو أعلى قم سجل منذ بدء جمع البجرنرت ف عرم  .2009كمر
إن تسكرن القدس الشرقجة يعيشون يحت التهديد الدائم بإخالئهم من دير هم أو إلغرء إقرمتهم .وإذ يعيش
تسكرن قطرع غزة برنقطرع عن بقجة األ اض ي الفلسطجنجة منذ مر يقرب من عقد من الزمرن ،فإن بنجة
ً
القطرع التحتجة يتعرض لضغوط شديدة .واعتبر ا من عرم  ،2017أخذ القطرع يشهد انقطرعر شديد ا
ً
للكهربرء يدوم حتى عشرين تسرعة يومجر .وبسبب يلوث املجره الجوفجة السرحلجة والفراط ف اتستخراجهر،
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ً
لم يبق تسوى  %5منهر صرلح لالتستهالك البشري .فضال عن هذا كله ،يتأثر األاطفرل خصوصر برلحتالل
والتصعجد املتكر للعنف ف الضفة الغربجة وقطرع غزة.
ً
ً
وبرلضرفة للمؤشرات والتحديرت السربقة ،يوجد العديد من القضرير التي يريبط ا يبراطر شديدا
بقضجة الفقر تسواء بمفهومه املردي أو متعدد األبعرد .ولعل أبرز القضرير التي تستحق تسلجط الضوء
عليهر ف هذا املجرل قضرير النوع الجتمرع والتعلجم والصحة واألمن الغذائي والسكرن التنمجة
الحضرية .وفجمر يل محرولة للقرء الضوء على يلك القضرير خرصة فجمر يتعلق بعالقرتهر بموضوع
الوثجقة الحرلجة.
 1.1الفقر والنوع الجتمرع

3

ً
يظهر الحصرئجرت ف جمجع أنحرء العرلم أن النسرء هن األكثا فقرا من الرجرل .وتشيا التقديرات
إلى أن النرث يمثل  %70من  1.2ملجر شخص يعيشون ف فقر .وتعد عالقرت القوة غيا املتسروية
واملشر كة ف صنع القرا بين النسرء والرجرل من بين األتسبرب الهجكلجة لعدم التستقرا الجتمرع
والسجرس ي الذي يولد الفقر .وبرلترل  ،فإن الحد من عدم املسرواة بين الجنسين تسجكون له إتسهرم قوي
ف التخفجف من حدة الفقر ويحقجق العدالة الجتمرعجة وأهداف التنمجة املستدامة.
ً
ً
وهنرك العديد من القضرير املتعلقة برملرأة التي يمثل مواجهتهر يحدير أتسرتسجر أمرم جهود
القضرء على الفقر متعدد األبعرد ف البلدان العربجة ،ولعل أولى هذه القضرير يحسين الصحة الجنسجة
والنجربجة للمرأة .ففي عرم  ،2013أوضحت د اتسة صرد ة عن منظمة الصحة العرملجة أن زيردة النفرق
ً
ً
على هذه الخدمرت بمقدا  5دول ات فقط للشخص الواحد تسنوير حتى عرم  2035ف  74بلدا ذات
عرل لألمهرت واألاطفرل قد يؤدي إلى زيردة قجمة الفوائد القتصردية والجتمرعجة تسع
معدل وفجرت ٍ
مرات ،بمر ف ذلك زيردة نمو النريج املحل الجمرل من خالل يحسين النترججة .كمر أظهرت د اتسرت
أخرى أن اتستخدام وتسرئل منع الحمل والوصول إلى معلومرت وخدمرت ينظجم األتسرة ييسر يحقجق
"عرئد ديموغراف "  -وهو نمو اقتصردي متسر ع نرجم عن انخفرض ف خصوبة البلد وانخفرض ف نسب
العرلة بسبب التغجيا ف البنجة العمرية من السكرن ممر يؤدي إلى زيردة النترججة والثاوة.
وينتشر ف الدول العربجة العديد من املمر تسرت والعردات الضر ة ،مثل زواج األاطفرل وتشويه
ً
األعضرء التنرتسلجة األنثوية ،وكالهر يمثل انتهركر لحقوق النسرن .فزواج األاطفرل يحد من فرص النرث
ف اتستكمرل التعلجم ويرفع من معدلت الخصوبة ويقلل معدلت املشر كة ف القوى العرملة ،ومستويرت
الدخول التي يحصلن عليهر على مدا عمرهن .وبمعنى آخر ،فإن خطر العيش ف فقر برلنسبة للفتجرت
ً
 3تم االعتماد في هذا الجزء أساسا على  UNFPA, 2018ما لم يذكر خالف ذلك.
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ً
اللواتي يرزوجن مبكرا كأاطفرل أعلى بكثيا من أقرانهن اللواتي يرزوجن كبرلغين ولديهن فرص ف حجرتهن
للحصول على تعلجم أفضل وصحة وخجر ات مستنياة حول حجرتهن النجربجة ويسهمن ف يحقجق التنمجة
القتصردية .كذلك فإن تشويه األعضرء التنرتسلجة األنثوية يسبب مجموعة من العواقب الصحجة
الخطياة التي قد يؤدي ف بعض الحرلت إلى الوفرة ،برلضرفة إلى ا يفرع يكلفة العالج.
وإذا أضفنر للتحديرت السربقة معرفة أن التقديرات تشيا إلى أن النسرء والفتجرت يشكلن على
ً
الصعجد العرملي حوال نصف السكرن املشردين داخلجر أو عديمي الجنسجة .فرلتفرويرت بين الجنسين ف
األمركن الهشة واملتأثرة برلصراع (" ،)Fragile and Conflict-affected Situations "FCSتعكس املعرييا
والدينرمجكجرت التي يرسخ أوجه عدم املسرواة وعوامل القصرء التي يديم الصراع وعدم التستقرا .
ولذلك ،فإن مواجهة التحديرت املستمرة التي يواجه النسرء ف األمركن الهشة واملتأثرة برلصراع ليست
ً
فقط ضرو ة أمنجة وإنمر ه أيضر أولوية لتحقجق التنمجة املستدامة .فرلصراع العنجف والهشرشة
ً
يؤثران على الرجرل والنسرء بطرق مختلفة نرد ا مر يتم العرااف بهر ومعرلجتهر ف صلب تسجرتسرت وبرامج
ً
التعميا وإعردة العمر  .فغرلبر مر يسرهم التشريد القسري ف ا يفرع أعداد األتسر التي تعجلهر النسرء أو
األاطفرل ،حجث يغرد الرجرل املنزل لالنضمرم إلى الجمرعرت املسلحة أو البحث عن املوا د القتصردية أو
يتعرضون للعنف أو املوت .إن الفصل األتسري أمر شرئع ،تسواء برعتبر ه تسمة مقصودة أو عرضجة
ً
لنعدام األمن .برلضرفة إلى ذلك ،غرلبر مر تعرني النسرء والفتجرت من اآلثر غيا املبرشرة للنزاعرت ،بمر ف
ذلك تسوء التغذية ،والتعرض لألمراض ،وعدم الوصول إلى الخدمرت الصحجة (بمر فيهر خدمرت الصحة
النجربجة) .ويظهر األ ملة واألتسر املعيشجة التي يرأتسهر نسرء بصو ة أعم حرلت الفقر والفقر املدقع.
 2.1الفقر و أس املرل البشري
ً
يعتبا الحرمرن من خدمرت التعلجم والصحة الججدة محركر لنتقرل الفقر بين األججرل .ومن
املرجح بد جة كبياة أن يكون األاطفرل الذين يعيشون ف أتسر معيشجة لم يكمل التعلجم البتدائي ول
يتمتعون برعرية صحجة مقبولة فقراء تسواء برملفهوم النقدي الضجق أو برملفهوم الواتسع متعدد األبعرد.
ً
ول شك أن املنطقة العربجة قد شهدت إنجرزات ملموتسة ف مجرل التعلجم خالل العقود املرضجة؛ خرصة
فجمر يتعلق بمعدلت اللتحرق ومتوتسط تسنوات الد اتسة ومعدلت القراءة والكتربة بين البرلغين ويقلجل
الفجوات بين الذكو والنرث  ...وغياهر من النجرحرت والنجرزات التي ل يمكن إغفرلهر .ففي عرم 2015
وصل ّ
ً
مريفعر من  %89.8ف عرم  .1999كمر ا يفع معدل
معدل اللتحرق برلتعلجم البتدائي إلى ،%100
اللتحرق برلتعلجم العرل بنسبة  %72.2بين عرمي  1999و .2015كذلك ،ا يفع معدل الملرم برلقراءة
والكتربة لدى البرلغين بنسبة  %28.9بين عرم  1999و .2015إل أنه ف الوقت ذايه ،لزالت املنطقة
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العربجة يواجه العديد من التحديرت التي يجب على أي اتسراايجججة شرملة للقضرء على الفقر متعدد
األبعرد مواجهتهر .وقد أبرزت د اتسة هرمة للبنك الدول أهم يلك التحديرت فجمر يل (:)W.B., 2008
ً
 يوجد فجوة مهمة بين مر ينتجه األنظمة التعلجمجة حرلجر ومر يحترجه املنطقة لتحقجق أهدافهر
التنموية .لقد أنتجت املنطقة نترئج تعلجمجة أقل من العديد من املنرفسين ،حجث يم قجرتسهر من
خالل تسنوات من التحصجل العلمي ف السكرن البرلغين .إن النجرزات التعلجمجة حتى اآلن
ً
ً
معرضة جزئجر ملعدلت التسرب املريفعة ،والد جرت املنخفضة نسبجر ف الختبر ات الدولجة .ول
يزال معدلت معرفة القراءة والكتربة منخفضة وينتج أنظمة التعلجم خريجين ف العلوم
النسرنجة أكثا من العلوم األتسرتسجة والتطبجقجة.
 يمجل إصالحرت التعلجم السربقة واملستمرة إلى الراكيز بشكل كبيا على هندتسة العملجة التعلجمجة،
ً
بينمر تعطي اهتمرمر أقل بكثيا لتحفيز الجهرت الفرعلة املعنجة وتعزيز املسرءلة العرمة .ويهدد هذا
النقص القد ة التنرفسجة املستقبلجة للمنطقة ،التي يتطلب مجموعة مختلفة ومتغياة برتستمرا
ً
من النترئج التعلجمجة ملجموعة أوتسع من األفراد ،خرصة ف ظل يزايد التحديرت التي يفرضهر
العوملة ويحرير التجر ة ،نرهجك عن الثو ة الصنرعجة الرابعة.
ً
 مرزال جزء كبيا من أس املرل البشري املرااكم ف املنطقة إمر ضرئعر ،ف شكل ا يفرع معدلت
البطرلة بين الخريجين ،أو غيا مستغل بشكل كفء كمر هو الحرل برلنسبة للعرملين ف الوظرئف
الحكومجة .ولم تعد املنطقة قرد ة على يحمل مثل هذا النفصرل بين نترئج التعلجم ومتطلبرت
تسوق العمل.
وكمر هو الحرل برلنسبة للتعلجم ،يمكن القول إن مستوى الخدمرت والرعرية الصحجة ف
ً
ً
املنطقة العربجة قد شهدا يحسنر ملموتسر على مدى العقود املرضجة .وقد انعكس هذا التحسن ف يطو
ً
واضح ف كرفة املؤشرات الصحجة ف البلدان العربجة يقريبر .فعلى تسبجل املثرل ،ا يفع متوتسط العمر
املتوقع عند املجالد ف املنطقة العربجة من  58.5عرم ف تسنة  1980إلى  71عرم ف تسنة  ،2015وانخفضت
ّ
وفجرت األاطفرل من  131.9وفرة لكل ألف مولود ح ف عرم  1980إلى  36.8وفرة ف عرم .2015
إل ان الدلئل مرزالت تشيا إلى وجود مسرحة كبياة للتحسين؛ حجث أن دول املنطقة تعرني من
يدني النفرق الحكومي على الرعرية الصحجة .حجث ينفق حكومرت املنطقة ف املتوتسط أقل من %10
من ميزانجرتهر على الرعرية الصحجة ،وهو مر أدى إلى ا يفرع النفرق الخرص على الصحة ،لجصل مر
يتحمله األفراد واألتسر ف املنطقة إلى حوال  %40من يكرلجف الرعرية الصحجة ،وهو مر اضطر العرئالت
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إلى التخل عن اطلب الرعرية الصحجة أو مواجهة الفقر بسبب يكبد األعبرء املرلجة النرجمة عن ا يفرع
النفقرت الصحجة (البنك الدول .)2013 ،
ً
ونظرا لتأخر أولوية النفرق العرم على الصحة ف الدول العربجة ،فإنه من الطبجع أن تعرني
غرلبجة يلك الدول من عدم العدالة ف الحصول على الخدمرت الصحجة .فعلى تسبجل املثرل ،يتمتع تسجدة
من الحضر بمنطقة الشرق األوتسط وشمرل أفريقجر بنسبة يصل لضعف مر يتمتع به تسجدة يفجة ،وذلك
فجمر يتعلق برلتعرمل مع قربالت مرهرات أثنرء عملجة الولدة ،كذلك الحرل عند اطلب الحصول على
ً
وتسرئل ملنع الحمل .وبرلضرفة إلى ذلك فإن عبء األمراض غيا املعدية أخذ ف ال يفرع مهددا صحة
و خرء األججرل القردمة .وهنرك أ بع دول ف هذه املنطقة (الكويت ،مصر ،المر ات العربجة املتحدة،
والبحرين) تعتبا السمنة فيهر من األمراض املتواطنة والتي يصيب الرجرل والنسرء بنسبة تعتبا من أعلى
املعدلت على الصعجد العرملي ،كذلك اتستخدام التبغ بين الرجرل وا يفرع املعدل بين النسرء صغياات
السن .كمر أن حوادث الطرق تعد من أبرز أتسبرب الوفرة بين الشبرب ف املنطقة ،يقربلهر مرض الكتئرب
كسبب ئيس ي لإلصربة برألمراض بين النسرء ف املنطقة .وتعرني الدول األفقر ف املنطقة من مستويرت
عرلجة من تسوء التغذية (مر يقرب من  %60من األاطفرل ف الجمن يعرنون من التقزم) وا يفرع معدل
وفجرت األمهرت واألاطفرل (البنك الدول .)2013 ،
ً
وكمر أكدنر تسربقر ،يختلف دول املنطقة بشكل كبيا من حجث الدخل ،من بين أعلى املعدلت ف
العرلم إلى أدنى مستوى .ف حين يتمتع البعض برلتكنولوججر املتطو ة ،بينمر يفتقر آخرون إلى الحصول
على املجره والصرف الصح والكهربرء .ول يزال بعض البلدان يكرفح من أجل السجطرة على األمراض
ً
املعدية ف حين يواجه آخرون تهديدا أكبا من األمراض غيا السر ية املزمنة .وقد قوض الفقر والصراع
وأنمرط الحجرة غيا الصحجة ويدهو البيئة الجهود املبذولة للحد من األمراض والعرقة والوفرة والوقرية
منهر .وتعتبا األزمرت تسمة مميزة للمنطقة ،حجث يؤثر بشكل مبرشر أو غيا مبرشر على مر يقرب من ثلثي
بلدانهر .وقد أدت هذه األزمرت ،التي يفرقمت بفعل نزيف العقول ،إلى عواقب وخجمة غيا مسبوقة على
الحجرة الجتمرعجة والقتصردية.
ً
ً
ً
ً
وقد أاطلق البنك الدول مؤخرا مقجرتسر دولجر جديدا يقيس مقدا أس املرل البشري الذي يمكن
ً
أن يتوقعه الطفل الذي ولد ف عرم - 2018مثال -عندمر يصل إلى عمر  18تسنة ،وذلك ف ضوء مخراطر
تسوء التعلجم وضعف الصحة السرئدة ف البلد الذي ولد فجه .ويم يصمجم املؤشر بحجث يباز كجف أن
التحسينرت ف نترئج التعلجم والصحة الحرلجة تشكل إنترججة الججل القردم من العمرل :فهي يفراض أن
األاطفرل الذين يولدون ف عرم معين يجربون الفرص التعلجمجة الحرلجة واملخراطر الصحجة على مدى
ً
السنوات الثمرنجة عشر القردمة .وبرلترل فإن هذا الدلجل الجديد يركز على النترئج  -وليس املدخالت مثل
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النفرق أو التنظجم ،وه األهم عندمر يتعلق األمر برلفقر متعدد األبعرد والتنمجة املستدامة ،وهو مر
يجعله أكثا أهمجة برلنسبة لصرنع السجرتسرت الذين يقومون بتصمجم وينفجذ التدخالت لتحسين هذه
النترئج على املدى املتوتسط .ويتكون دلجل أس املرل البشري من ثالثة أبعرد وأ بعة مؤشرات )1( :قجرس
مر إذا كرن األاطفرل على قجد الحجرة من الولدة إلى تسن املد تسة ( 5تسنوات)؛ ( )2مقجرس تسنوات
ً
الد اتسة املتوقعة معدل بجودة التعلجم؛ ( )3مقجرتسرن واتسعرن للصحة  -معدلت التقزم ،ومعدلت بقرء
البرلغين على قجد الحجرة (.)W.B., 2019
وكمر يتضح من الجدول الترل قم ( ،)3فهنرك يبرين واضح ف مستويرت أس املرل البشري ف
البلدان العربجة؛ حجث يمكن بسهولة يمجيز ثالثة مجموعرت من الدول :دول الخلجج ويأتي ف مقدمتهر
ً
ً
البحرين التي احتلت املريبة األولى عربجر والـ 47عرملجر (من  157دولة شملهم يقرير عرم )2018؛ مجموعة
دول األ دن وفلسطين والجزائر ويونس واملغرب ومصر والتي احتلت املرايب من  79إلى  104على التوال ؛
ً
وأخياا مجموعة دول جز القمر والعراق والسودان والجمن ومو يترنجر وجنوب السودان والتي احتلت
ً
ً
مرايب متأخرة دولجر (من  123إلى  )146وفقر لهذا املؤشر.
الجدول قم ( :)3دلجل أس املرل البشري ف البلدان العربجة2018 ،

بلدان ذات ينمجة
ً
بشرية مريفعة جدا

بلدان ذات ينمجة
بشرية مريفعة

بلدان ذات ينمجة
بشرية متوتسطة

بلدان ذات ينمجة
بشرية منخفضة

البلد

قجمة املؤشر

البحرين
المر ات
ُعمرن
قطر
السعودية
الكويت
األ دن
الجزائر
يونس
لبنرن
لجبجر
فلسطين
املغرب
مصر
العراق
جز القمر
السودان
الجمن
مو يترنجر

0.67
0.66
0.62
0.61
0.58
0.58
0.56
0.52
0.51
0.55
0.50
0.49
0.40
0.41
0.38
0.37
0.35

18

الراييب
(من  157دولة)
47
49
54
60
73
77
79
93
96
82
98
104
129
123
139
145
150

جنوب السودان
تسو ير
ججبوتي

0.30
-

156
-

املصد )W.B., 2019( :

 3.1الفقر والتنمجة الريفجة والهجرة الداخلجة

4

ً
الفقر ظرهرة يفجة ف األتسرس ،حجث يعيش  % 70من فقراء املنطقة العربجة حرلجر ف املنراطق
كسبجل لعيشهم .كمر يعتمدون بشكل أكبا على الز اعرت
الريفجة ويعتمدون إلى حد كبيا على الز اعة
ٍ
األتسرية الصغياة التي تشكل  %80من مجمل النترج الز اع ف املنطقة .ول يزال إيجرد فرص العمل –
ً
ً
ً
ولتسجمر فرص عمل للشبرب – أمرا صعبر ف املنطقة ،حجث يتوقع أن يتجروز البطرلة بين الشبرب حرلجر
 .%30وتعتبا البطرلة ومحدودية حصول الفقراء الريفجين على حقوقهم الجتمرعجة األتسرتسجة من بين
الدوافع الرئيسجة للنزوح القسري – خرصة عند الشبرب – من الريف إلى املدينة – وبنسبة أقل – إلى
ً
ّ
معيشجة أفضل .وينجم انعدام فرص
منراطق يفجة أخرى ،تسعجر ليجرد فرص عمل وأجو  ،وظروف
العمل الالئق ف املنراطق الريفجة عن مجموعة متنوعة من العوامل املراابطة ف الكثيا من األحجرن ،بمر
فيهر يقسجم األ اض ي ،والتدهو البجئي ،وانعدام األمن الغذائي ،وانخفرض النترججة ،وغجرب الحمرية
الجتمرعجة.
ً
ً
ويؤثر هذه التغجياات ف هجكلجة املجتمعرت الريفجة مبرشرة على األمن الغذائي ف املنطقة نظرا
لالعتمرد الكبيا على هذه املجتمعرت (الريفجة) ،ولتسجمر املزا عين األتسريين الصغر  ،من أجل إنترج
الغذاء .وبدون هؤلء املزا عين والرعرة ،تسجؤثر الفقر والجوع مبرشرة ،وبصو ة تسلبجة ،على ينمجة
ً
املنطقة واتستقرا هر على املدى الطويل .وهذا أمر مثيا للقلق خرصة ف بعض بلدان املنطقة التي تعرني
ً
ً
أصال من الهشرشة بسبب الفتقر إلى الحوكمة والتستثمر ات ،فضال عن ضعف السكرن الشديد.
ً
ومن املتوقع أن يزداد مستوى الهشرشة هذه ،نظرا للتحديرت العديدة التي يواجه إدا ة املوا د
ً
الطبجعجة ،والتي تشمل ند ة املجره ف املنطقة ،برلضرفة إلى التصحر ويدهو الرابة التي تشكل تهديدا
ً
كبياا لإلنترججة املستدامة ف املنطقة ،بسبب يزايد يقسجم األ اض ي ومحدودية حقوق حجرزة األ اض ي
ألصحرب املزا ع الصغياة .وف الواقع ّ
يقد التكلفة القتصردية لتدهو األ اض ي ف املنطقة بـ ـ  9ملجر
دول أمياكي ،وهو نرجم عن التملح والنجراف والتلوث وتسوء إدا ة األ اض ي.

 4يعتمد هذا الجزء بصفة أساسية على مساهمة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو).
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ويظهر هذه التحديرت بشكل خرص ف البلدان التي يواجه أزمرت داخلجة ،مثل العراق ولجبجر
وتسو ير والجمن ،وكذلك ف البلدان املجرو ة .ومن املتوقع أن يستمر يفرقم هذه العوامل بسبب التغياات
املنرخجة ،التي من املتوقع أن يؤثر بقوة على منطقة الشرق األدنى وشمرل إفريقجر ،مع ا يفرع د جرت
الحرا ة والنخفرض العرم ف مصرد املجره ويوفرهر.

 4.1الفقر واألمن الغذائي

5

ً
يشكل يحقجق األمن الغذائي والهدف الثرني من أهداف التنمجة املستدامة يحدير للدول العربجة،
ومن غيا املرجح أن يتحقق ف البلدان املتضر ة إذا اتستمرت الظروف الحرلجة للصراع وعدم التستقرا .
وتشمل األتسبرب الصراع ،والضطرابرت املدنجة ،واليجرهرت الديموغرافجة والجتمرعجة القتصردية،
ويحديرت الحوكمة ،وتسط ند ة املوا د والعتمرد املرزايد على الوا دات الغذائجة (الحبوب) ،وكذلك
التعرض للصدمرت القتصردية والكوا ث الطبجعجة وتغيا املنرخ.
ول يزال الصراعرت ف تسو ير والجمن والعراق ولجبجر ذات يأثيا إنسرني وأمني غذائي عمجق .ففي
ً
تسو ير ،أثر العنف انخفرضر بنسبة  %67ف النريج املحل الجمرل للبالد وقوض األمن الغذائي بشدة -
من  %70إلى  %80من السو يين يحترجون اآلن إلى مسرعدات إنسرنجة ،بينمر يحترج  %50إلى مسرعدات
غذائجة .وف العراق ،حجث أدى العنف إلى انخفرض النريج املحل الجمرل بنسبة  ،%58يحترج  %30من
السكرن إلى املسرعدة النسرنجة بينمر يتطلب نسبة  %9املسرعدة الغذائجة .كمر يعرني الجمن من
الصراعرت ،ممر يؤدي إلى وضع يحترج  %70إلى  %80من السكرن إلى مسرعدات إنسرنجة و%50بحرجة
ً
إلى املسرعدة الغذائجة .وبرلضرفة إلى ذلك ،ل يزال انعدام األمن الغذائي تسرئدا بين الفئرت الضعجفة
ف حرلت األزمرت املمتدة ف بلدان مثل فلسطين والسودان.
كذلك فإن ا يفرع أتسعر املواد الغذائجة يسرهم ف زيردة مستوى الضعف ف األمن الغذائي
والتغذية ف دول جرمعة الدول العربجة .فتقريبر جمجع الدول العربجة مستو دة صرفجة للغذاء ،ممر يعني
أن تسكرنهر معرضون بشدة ل يفرع أتسعر الغذاء العرملجة .ويمكن إبراز أهم النترئج املرايبة على ضعف
األمن الغذائي ف املنطقة العربجة على النحو الترل :
أ) تسوء التغذية :ل يزال تسوء التغذية يمثل مشكلة صحجة ئيسجة مع عواقب خطياة للغرية ول
يمكن يجرهلهر .وه أكبا مسرهم ف وفجرت األاطفرل .فعواقب تسوء التغذية ف مرحلة الطفولة
املبكرة تستمر مدى الحجرة وينتقل بين األججرل .وه تسبب ضعف النمو العقل واملعرف ،
 5يعتمد هذا الجزء بصفة أساسية على  ،WFP, 2018ما لم يذكر خالف ذلك.
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وبرلترل لهر عواقب ضر ة على صحة البرلغين .ويزيد تسوء التغذية لدى النسرء ف تسن النجرب
من معدل وفجرت األمهرت ومخراطر انخفرض الوزن عند الولدة ألاطفرلهن.
ب) نقص املغذيرت الدقجقة :فقر الدم النرجم عن نقص الحديد هو مشكلة صحجة عرمة خطياة ف
العديد من البلدان.
ج) السمنة واألمراض غيا السر ية :يريبط وبرئجة األمراض غيا السر ية ،مثل أمراض القلب واألوعجة
ً
ً
الدموية والسكري والسراطرن وعوامل الخطر لهذه األمراض ا يبراطر وثجقر برتستهالك الغذاء
ً
واألنمرط الغذائجة والتغذية وأنمرط الحجرة .ويظهر التقر ير أ قرمر مثياة للخطر بسبب انتشر
السمنة واألمراض غيا السر ية .فزيردة الوزن والسمنة ه عوامل خطر قوية ألمراض القلب
واألوعجة الدموية ومرض السكري (النوع  )2وه مسرهم ئيس ي ف الوفجرت املبكرة.
 5.1الفقر والتحديرت الديموغرافجة والحضرية
من التحديرت الهرمة التي يواجه العديد من البلدان العربجة ف تسعيهر للقضرء على الفقر ،يلك
التحديرت املريبطة برلقضجة السكرنجة ،بمر ف ذلك معدلت النمو السكرني والهجرة والتحضر والكثرفة
ً
السكرنجة والهجركل العمرية (خرصة نسبة الشبرب وكبر السن) والراكجبة السكرنجة الحضرية والتنمجة
املكرنجة غيا املتكرفئة .فحجم السكرن وهجكلهم ويوزيعهم املكرني له آثر ه على النمو القتصردي والتنمجة
املستدامة والزدهر  ،من خالل التأثيا على أتسواق العمل ويوزيع الدخل والضغط على املوا د والبنى
التحتجة وبرامج مكرفحة الفقر والحمرية الجتمرعجة واملعرشرت التقرعدية ،كمر يؤثر الدينرمجكجرت
السكرنجة أيضر على خجر ات األتسرة واملجتمع لتعزيز التنمجة القتصردية والجتمرعجة (.)UNFPA, 2018
وتشيا البجرنرت إلى ا يفرع عدد السكرن ف الدول العربجة من  150ملجون نسمة ف عرم  1980إلى
ً
ً
 317ملجون نسمة ف عرم  ،2007لجصل إلى  378ملجون نسمة يقريبر عرم  2014ويقراب حرلجر من 400
ملجون نسمة .ويمكن إبراز أهم التحديرت الديموغرافجة ومر يريبط بهر من يحديرت متعلقة برلراكجبة
السكرنجة الحضرية ف الدول العربجة ف النقرط الترلجة :ا يفرع معدلت النمو السكرني؛ عدم التوازن ف
يوزيع الكثرفة السكرنجة؛ زيردة الهجرة من الريف إلى الحضر؛ التشريد النرجم عن الحتالل ،واملسرئل
األمنجة ،والكوا ث الطبجعجة والكوا ث من صنع النسرن؛ عدم املسرواة الجتمرعجة وتهميش مجموعرت
مثل كبر السن واألشخرص ذوي العرقة؛ مسرهمة محدودة للنسرء والشبرب ف عملجة التنمجة؛ اختالل
التوازن بين الريف والحضر ف عملجة التنمجة؛ وزيردة معدلت الفقر ف املنراطق الحضرية (LAS & UN-
.)Habitat

21

ويعتبا الحصول على خدمرت التسكرن والبنجة التحتجة أحد املحددات الرئيسجة ملستوى املعيشة
والفقر متعدد األبعرد .وف هذا الصدد ،ينص املجثرق العربي لحقوق النسرن ف مرديه الثرمنة والثالثين،
"لكل شخص الحق ف مستوى معيش ي لئق له وألتسريه ،ممر يضمن لهم الرفرهجة والحجرة الكريمة ،بمر
ف ذلك الغذاء وامللبس واملسكن والخدمرت والحق ف بيئة صحجة .يتخذ الدول األاطراف التدابيا الالزمة
ً
ً
بمر يتنرتسب مع موا دهر لضمرن هذه الحقوق" .وبنرء علجه ،حققت بعض الدول العربجة يقدمر كبياا ف
زيردة املعروض من املسركن امليسو ة ،والقضرء على املنراطق غيا الرتسمجة والفقياة ،ويطوير البنجة
التحتجة ،إل أنه مرزال هنرك العديد من التحديرت التي مرزالت يواجه املوااطن العربي ف هذا املجرل،
يمكن يلخجص أهمهر فجمر يل  :عدم قد ة القطرع العرم على يلبجة الحتجرجرت املرزايدة لإلتسكرن؛ زيردة
يكرلجف األ اض ي املزودة برلخدمرت الجرهزة للسكن؛ عدم وجود آلجرت منرتسبة للتمويل؛ وعدم التسرق
بين الوصول إلى الخدمرت األتسرتسجة ومعرييا التخطجط الدولجة؛ زيردة الفجوة بين الطلب والعرض
للمسركن لذوي الدخل املحدود وضعف يوزيع الوحدات؛ عدم وجود نظرم إدا ة ملخزون املسركن
لضمرن صجرنة واتستغالل جمجع الوحدات الشرغرة؛ عدم التكرمل بين السكن وفرص العمل؛ عدم يوفيا
السكن للمجموعرت املتوتسطة واملنخفضة الدخل من قبل القطرع الخرص؛ وضعف املشر كة بين
القطرعين العرم والخرص ف يوفيا البنجة التحتجة؛ وانتشر نمط ملكجة الوحدات السكنجة ،ومحدودية
مخزون التأجيا اآلمن بأتسعر معقولة؛ وا يفرع أتسعر مواد البنرء وتسوء اتستخدام يقنجرت البنرء الحديثة
واملستدامة؛ صعوبة حصول عدد من السكرن على املجره الصرلحة للشرب وخدمرت الصرف الصح
املالئمة؛ وقلة كفرءة وكفرية شبكرت النقل العرم والطرق (.)LAS & UN-Habitat
كمـ ـ ــر يواجـ ـ ــه غرلبجـ ـ ــة الـ ـ ــدول العربجـ ـ ــة العديـ ـ ــد مـ ـ ــن التحـ ـ ــديرت املريبطـ ـ ــة برأل اض ـ ـ ـ ي والتخطـ ـ ــجط
الحض ـ ـ ــري ،يمك ـ ـ ــن يلخ ـ ـ ــجص أهمه ـ ـ ــر فجم ـ ـ ــر يل ـ ـ ـ  :يوتس ـ ـ ــجع امل ـ ـ ــدن الكب ـ ـ ــاى؛ وين ـ ـ ــرقص األ اض ـ ـ ـ ي الز اعج ـ ـ ــة
نتججـ ـ ــة للنمـ ـ ــو الحضـ ـ ــري؛ والتشـ ـ ــويه الحضـ ـ ــري؛ وانتشـ ـ ــر املنـ ـ ــراطق العشـ ـ ــوائجة؛ وعـ ـ ــدم صـ ـ ــجرنة املواقـ ـ ــع
األثري ـ ــة والرااثج ـ ــة؛ وا يف ـ ــرع أتس ـ ــعر األ اضـ ـ ـ ي؛ وي ـ ــدهو األحج ـ ــرء القديم ـ ــة؛ وع ـ ــدم وج ـ ــود خط ـ ــط واطنج ـ ــة
وإقلجمجة ف بعض البلدان (.)LAS & UN-Habitat
ً
ً
ويواجه الدول العربجة أيضر عددا من التحديرت املريبطة برلدا ة الحضرية والتشريعرت.
فرلنقص ف الهجركل املؤتسسجة والتشريعجة ف العديد من البلدان العربجة هو أحد األتسبرب و اء زيردة
ً
يأثياات التحضر غيا املخطط ،فضال عن التنسجق املحدود بين مختلف الوزا ات واملؤتسسرت املعنجة
برلتنمجة الحضرية ،على املستويين املركزي واملحل  .ومر زالت الجهود الرامجة إلى تعزيز قد ة السلطرت
املحلجة لتعزيز الالمركزية مقجدة .كمر أن عجز البجرنرت الدقجقة واملقر نة عن ايجرهرت التنمجة الحضرية
على املستوى القلجمي يحد من ؤية التنمجة القلجمجة (.)LAS & UN-Habitat
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وبرلضرفة للتحديرت السربقة ،يواجه املنطقة العربجة يحديرت أخرى يتعلق برلتستدامة البجئجة
والحضرية وتغيا املنرخ ،يمكن يلخجص أهمهر على النحو الترل  :التصحر وند ة املجره؛ والعتمرد املحدود
على مصرد الطرقة الجديدة واملتجددة؛ والهتمرم املحدود بتأثيا تغيا املنرخ على املدن؛ وضعف مشر كة
القطرع الخرص ف مجرل البيئة؛ وعدم وجود نظرم متكرمل لجمع ومعرلجة النفريرت الخطرة والنفريرت
الصلبة؛ وعدم كفرية نظرم الحد من مخراطر الكوا ث؛ ويلوث املرء والهواء؛ واتستنزاف مقلق للموا د
الطبجعجة؛ وضعف التستجربة للمعرييا البجئجة الدولجة أو يواطين التكنولوججرت الصديقة للبيئة ( & LAS
.)UN-Habitat

 6.1الفقر وتسجرتسرت الحمرية الجتمرعجة ف الدول العربجة
إن املتتبع ملستوى أداء السجرتسرت الجتمرعجة ف الدول العربجة ،وملؤتسسرت العمل الجتمرع ،
يد ك أن مسياة أداءهر أو عملهر عبا مختلف املراحل الزمنجة قد يأثر برلعديد من التوجهرت واملمر تسرت،
ً
وذلك وفقر للواقع السجرس ي والجتمرع واملتطلبرت التنموية لكل دولة على حدة .وقد يوزعت هذه
املمر تسرت بين اتستخدام منهج عمل وقرئي (يتصف برلضعف) وآخر عالج (وهو منهج العمل السرئد)
يهدف ف محصلته إلى التخفجف من أوضرع معيشجة ذات اطبجعة تسلبجة صعبة ،ويحسين الظروف
النسرنجة لفئرت وشرائح اجتمرعجة مهمشة لتسجمر الفقراء منهم .وتعتمد معظم دول املنطقة على نهج
من أصل نهجين لشبكرت األمرن الجتمرع  ،همر )1 :العتمرد بشكل ئيس ي على أنظمة الدعم العرم
(البطرقرت التموينجة) ،وه نظم ف مجملهر غيا كفؤة ،وف صرلح غيا الفقراء ،ممر يؤثر على فعرلجة
التدخالت؛ و )2مجموعة من الباامج املجزأة محدودة األثر على مكرفحة الفقر وعدم املسرواة بسبب قلة
التغطجة ،والتسرب ،ومحدودية املنرفع .
وبصفة عرمة ،عند النظر إلى اطبجعة السجرتسرت الجتمرعجة التي يم انتهرجهر ف املنطقة العربجة
خالل الفراات املرضجة ،يمكن التمجيز بين خمسة مجموعرت متجرنسة من الدول العربجة يتشربه إلى حد
بعجد ف خصرئصهر وف تسجرتسرتهر ،وذلك على النحو الترل :
ً
 دول ذات موا د اطبجعجة عريضة (الدول الخلجججة) حققت أهداف األلفجة وأكثا ،ولم يتأثر كثياا
برألزمة القتصردية التي اندلعت ف عرم  ،2008وفيهر البطرلة الظرهرة منخفضة ،والفقر املردي
شبه منعدم ،ولكن السجرتسة الجتمرعجة املتمثلة ف التوظجف الحكومي والدعم الواتسع (دولة
ً
ً
ً
يعجة) أصبحت تشكل عبئر ثقجال على املوازنة يتطلب حلول عرجلة ومستدامة ف ظل يراجع
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ويذبذب اليرادات النفطجة ،وهذا يتطلب صجرغة برامج لإلصالح القتصردي واملرل وإعردة
النظر ف الرؤى التنموية.
ً
ً
 دول متنوعة القتصردات حققت عمومر أهداف األلفجة ويأثرت كثياا برألزمة القتصردية التي
اندلعت ف عرم  2008ثم برألحداث السجرتسجة املختلفة منذ عرم ( 2011يونس ،مصر ،املغرب،
الجزائر ،وغياهر) ،ممر أدى إلى يراجع العديد من املؤشرات وبروز اشكرلت ينموية عمجقة
(كرمنة) ،وه بحرجة إلى ُمراجعة نموذج التنمجة ونوعجة النمو ويحويله إلى نمو تشغجل شرمل،
ومراجعة إاطر السجرتسرت التنموية بمر فيهر السجرتسرت الجتمرعجة برلضرفة إلى حوكمة
املؤتسسرت.
ً
ً
 دول ُمتنوعة القتصردات حققت عمومر أهداف األلفجة ويأثرت كثياا برألزمة القتصردية التي
اندلعت ف عرم  2008ثم يأثرت برلصراع الدائر ف دول الجوا (لبنرن ،األ دن) ،ممر أدى إلى
يراجع العديد من املؤشرات وبروز اشكرلت عمجقة خرصة بفعل يوافد النرزحين ،وه بحرجة إلى
يمويل الجهود التستثنرئجة لإلتسكرن والغذاء ويوفيا الخدمرت التعلجمجة والصحجة وغياهر من
الخدمرت الجتمرعجة .برلضرفة إلى الحرجة إلى ُمراجعة نموذج التنمجة ونوعجة النمو ويحويله إلى
نمو تشغجل شرمل على غرا دول املجموعة الثرنجة.
ً
ً
 دول متنوعة القتصردات حققت عمومر أهداف األلفجة ويأثرت كثياا برألزمة القتصردية التي
اندلعت ف عرم  2008ثم برألحداث السجرتسجة املختلفة منذ  2011والتي يحولت إلى صراع
(تسو ير ،الجمن ،لجبجر ،العراق) .وه بحرجة إلى إعردة العمر وإ تسرء آلجرت للتوافق السجرس ي
واملجتمع كشرط مبدئي.
 دول فقياة لم تستكمل أهداف األلفجة ويأثرت بعدم التستقرا لفراة اطويلة (مو يترنجر ،السودان،
الصومرل ،ججبوتي ،جز القمر) ،وه بحرجة إلى خطط ينموية واتسعة النطرق لتسجمر من خالل
التمويل الخر ج  ،ويحسين مستوى كفرءة وفعرلجة السجرتسرت الجتمرعجة.
وقد انتهى يقرير الفقر العربي إلى نتججة مفردهر أن إتسهرم يدابيا الحمرية الجتمرعجة الحرلجة ف
يقلجص الفقر ف املنطقة العربجة ف املجمل متواضع .وأن يلك التدابيا اقتصرت ف أغلبهر على العرملين ف
القطرعين العرم والنظرمي .أمر العرملون ف القطرع غيا النظرمي ،فمعظمهم إمر يعمل لحسربه الخرص أو
عراطل عن العمل ،أو خر ج القوى العرملة ،وفرصهم محدودة ف التستفردة من برامج الحمرية
ً
الجتمرعجة .وهذا يفسر جزئجر تسبب إيثر البرحثين عن عمل اللتحرق بوظرئف القطرع العرم .لكن قد ة
القطرع العرم على اتستجعرب نسبة مهمة من الداخلين إلى تسوق العمل يقلصت إلى حد كبيا نتججة
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للتغياات الديمغرافجة والواقع القتصردي واملرل الجديد ،ممر يجعل الحرجة إلى يوفيا الحمرية
ً
الجتمرعجة للعرملين ف القطرع غيا النظرمي ولحسربهم الخرص والعراطلين عن العمل أكثا إلحرحر ف
مختلف بلدان املنطقة.
ً
وعالوة على يدابيا الحمرية الجتمرعجة القرئمة على مشر كرت املنتسبين (املدفوعة مسبقر) ف
ً
املنطقة العربجة ،يتمثل يلك التدابيا أيضر ف إعرنرت عرمة ينصب عردة على دعم السلع الغذائجة
األتسرتسجة والوقود والطرقة .وف عرم  ،2010أنفقت املنطقة العربجة ف املتوتسط حوال  %5.7من النريج
ً
املحل الجمرل على الدعم وأقل من  %1على شبكرت األمرن الجتمرع التي ل يقدم دعمر للسلع .وهذه
ً
ً
العرنرت عمومر يراجعجة بطبجعتهر ،فيستفجد منهر األغنجرء أكثا نسبجر ،نظرا لعدم وجود آلجة لتستهداف
ً
الفئرت األكثا احتجرجر .وف الواقع فإن الدعوة لصالح الدعم ف املنطقة تستند إلى مسوغرت حقجقجة،
وقد أخذ عدد من البلدان برلفعل يسيا ف ايجره إصالح منظومة الدعم .وقد انضم انخفرض أتسعر
النفط ف السنوات القلجلة املرضجة إلى قرئمة محفزات إصالح الدعم ف البلدان املصد ة للنفط ،بينمر
أتسهم إلى حد مر ف يخفجف الضغط على املوازنة ف بلدان أخرى .ومر من شك ف أن إصالح الدعم يمكن
أن يوفر مبرلغ ل يستهرن بهر ،جديرة بأن تستغل ف يقلجص الفقر ويصمجم مبرد ات حمرية اجتمرعجة
يراع حرجرت األتسر واألاطفرل ف املنطقة.
ً
وإجمرل ،يمكن القول إن منظومة الحمرية الجتمرعجة ف البلدان العربجة قد واجهت العديد من
التحديرت خالل السنوات املرضجة ،يمكن إبراز أهمهر فجمر يل :
 التحديرت املريبطة بقجود املوازنة وا يفرع مستويرت العجز والدين الحكومي ومن ثم ضعف
النفرق على برامج الحمرية الجتمرعجة عالوة على عدم كفرءة هذا النفرق.
 اتستمرا ينرمي ظرهرتي فقر األاطفرل ،وججوب الفقر الجغرافجة ،نتججة لضعف مستويرت العدالة
الجتمرعجة "عدالة يوزيع الفرص".
ً
 يزايد املخراطر املرايبة على الشرائح والفئرت الضعجفة كر يفرع معدلت تسوء التغذية وخصوصر
ف الدول العربجة ذات الدخول املتدنجة ،وبعض الدول ذات الدخل املتوتسط ،وضعف التحرق
األاطفرل ف املنظومة التعلجمجة ،وزيردة معدلت التسرب من املد تسة ،وغياهر.
 ضعف مشر كة النسرء ف القوى العرملة ف املنطقة العربجة ،وهذا ليس برلضرو ة من
اختجر هن ،وإنمر قد يرجع إلى ضعف أنظمة الدعم (مثل وتسرئل النقل العرم ،وخدمرت عرية
الطفل) ،وضعف التمكين ،والنواقص التعلجمجة ،والتمجيز ف األجو  ،وغياهر.
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 الصعوبرت املتواصلة التي يواجه ذوي العرقة ،مثل معدلت البطرلة العرلجة ،وضعف تسهولة
النفرذ إلى الخدمرت الجتمرعجة ،وغياهمر ،والتي قد تسبب القصرء والتهميش الجتمرع .
 شبكرت األمرن الجتمرع التي ل ينطوي على يقديم دعم ف املنطقة العربجة ،ف معظمهر برامج
مشتتة ،تعراي كل منهر ،أوجه خلل َّ
جمة .ففجمر يتصل برلتغطجة ،يقتصر التستحقرقرت األتسرية
ً
عردة على العرملين ف العمرلة النظرمجة ،بينمر ل يترح تغطجة الحمرية الجتمرعجة لألاطفرل الذين
لم يزالوا ف تسن دون تسن اللتحرق برملد تسة ،ول شك ف أن يرشجد هذه الباامج املختلفة له
فوائد جمة.
 وعالوة على التجزئة والفجوات ف شبكرت األمرن الجتمرع  ،فإن مستوى املنرفع املقدمة
منخفض بوجه عرم .فعلى تسبجل املثرل ،بينمر يمثل األاطفرل  %32.1من السكرن ف الشرق
األوتسط ،ل يتجروز النفرق العرم على الحمرية الجتمرعجة لألاطفرل  %0.8من النريج املحل
ً
الجمرل  .ووفقر للبنك الدول  ،فإن منطقة الشرق األوتسط وشمرل أفريقجر يحترج لتطوير يدابيا
الحمرية الجتمرعجة وآلجرت التستهداف بشكل كبيا.
وبرلضرفة للتحديرت السربقة التي اطرملر عرنت -ومر زالت تعرني -منهر غرلبجة البلدان العربجة،
فإن التغياات املتسر عة التي يشهدهر القتصرد العرملي ف ظل العوملة وبروز مالمح ثو ة صنرعجة ابعة
قد أضرفت مزيد من التحديرت "الجديدة" أمرم فعرلجة يلك السجرتسرت .فباوز تسالتسل القجمة العرملجة
(مدفوع بتحرير التجر ة والتدفقرت املرلجة) ،ومر ا يبط بهر من ينظجمرت جديدة ألتسواق العمل ويزايد
حدة املنرفسة ف أتسواق السلع والخدمرت والعمل واملرل ،ويوقع اختفرء العديد من الوظرئف واملهن
التقلجدية التي اطرملر شغلهر الفقراء ومتوتسطي الدخل ،برلضرفة إلى احتكر التخصص ف الخدمرت
والصنرعرت التحويلجة عرلجة املعرفة والقجمة املضرفة من قبل بعض الشركرت والدول  ...مر ه إل أمثلة
على حجم التحديرت الجديدة التي يواجه البلدان العربجة والنرمجة بصفة عرمة ف تسعيهر للقضرء على
ً
الفقر أو التخفجف من حديه .وممر يزيد الصو ة تعقجدا ،يلك القجود التي يواجه القطرع الخرص
ومنظمرت املجتمع املدني ف غرلبجة البلدان العربجة ،والتي تعجق قجرم هؤلء الشركرء -أو ل يحفزهم برلقد
الكرف  -للقجرم بواجبرتهم القتصردية ومسئولجرتهم الجتمرعجة ف ظل ضعف عرم لألاطر املؤتسسجة ومعرييا
الحوكمة والشفرفجة ف الغرلبجة العظمى من البلدان العربجة.
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القسم الثاني :النموذج التنموي املقرتح ملواجهة الفقر متعدد األبعاد
تستهدف ؤية اتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد ف الدول العربجة خفض مؤشر الفقر
متعدد األبعرد بنسبة  %50بحلول عرم  ،2030لتصبح قجمة املؤشر  .%10وبعد أن ّ
قدم القسم األول من
ً
ً
التسراايجججة يحلجال للوضع الراهن للفقر متعدد األبعرد ف الدول العربجة املختلفة ،متضمنر أهم
التحديرت التي يواجه هذه الدول عند التصدي لهذه الظرهرة ومحرولة الحد منهر ،فإن القسم الحرل من
ً
تسجقدم النموذج التنموي املقراح ملواجهة الفقر متعدد األبعرد ،وكذا األهداف والغريرت
التسراايجججة
ً
الخرصة بكل بعد من أبعرد الفقر الثالثة والتي تشمل يحديدا التعلجم والصحة ومستوى املعيشة ،وذلك
حتى عرم .2030
 1.2مقومرت اتسراايجججة القضرء على الفقر متعدد األبعرد
مهمر كرن اختالف الواقع العربي ف انتشر الفقر وعمقه ،فإن ُمحر بته والقضرء علجه يجب أن
ً
يقوم ف املقرم األول على ينشجط القتصرد وتسريع ويرئر النمو القتصردي بشكل مستدام وجعله شرمال
ً
غنجر برلتشغجل ُ
ومحربجر للفقراء ،و ف املقرم الثرني على صجرغة تسجرتسرت اجتمرعجة قرئمة على يوتسجع
الفرص ويمكين الفقراء وذوي الدخل املحدود من القد ة على العيش الكريم والحصول بشكل معقول
ومد وس على الخدمرت الجتمرعجة خرصة ف مجرل تعمجم التعلجم العرم األتسرس ي والصحة األتسرتسجة
الوقرئجة ويوفيا فرص عمل لئق ف قطرعرت كثجفة التشغجل تستخدم يقنجرت متوافقة ومهر ات الفقراء
والعمل على يوفيا تسكن مالئم ،مع التأكجد على ضرو ة إعطرء أهمجة أكبا للشرائح غيا القرد ة على
املسرهمة ف ُتسوق العمل مثل األاطفرل وذوي الحتجرجرت الخرصة وكبر السن والعراطلين عن العمل.
ُيبين سجل النمو القتصردي العربي اطويل األجل والذي يم يحلجله بإتسهرب ف الصدا الثرني ف
ً
يقرير التنمجة العربجة الذي يصد ه املعهد العربي للتخطجط ،أن هذا األخيا كرن ف العموم ُمتواضعر حجث
بلغ ُمعدل نمو دخل الفرد  %1.4فقط خالل الفراة  ،2010-1950بينمر بلغ هذا املعدل  %4ف الدول
اآلتسجوية وهو مر مكنهر من يقلجص فجوة الفقر بشكل كبيا .هذا السجل املتواضع للنمو القتصردي
العربي يشيا إلى ضرو ة إعردة صجرغة نموذج النمو القتصردي ف الدول العربجة لكي يتمكن من يحقجق
زيردات معتباة ف مستويرت الدخل وخلق فرص عمل يتالءم مع أعداد الوافدين الجدد لسوق العمل وهو
مر يسمح بتقلجل انتشر الفقر ،وتسد هوة الدخل مر بين الدول العربجة وبقجة دول العرلم.
يعتمد النموذج املقراح ملجربهة الفقر متعدد األبعرد ف الدول العربجة كمر هو موضح ف الشكل
ً
قم ( )1-2على مقومرت متعددة يند ج برألتسرس يحت مكون تسريع النمو وجعله شرمال وكثجف
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التشغجل ،وهو يشكل الشرط الضرو ي لنجرح أي اتسراايجججة واطنجة وعربجة للتصدي للفقر ،ومكون
السجرتسة الجتمرعجة املتطو ة التمكجنجة وذات الفعرلجة العرلجة.
الشكل قم ( :)1-2النموذج املقراح ملجربهة الفقر متعدد األبعرد ف الدول العربجة
تقليل الفقر متعدد االبعاد

 مؤسسات محوكمةورشيدة
 بنية تحتية حديثة تحقيق التوازناتاالقتصادية الكلية
 -بناء رأس املال البشري

ً
تسريع النمو وجعله شامال
ً
ً
وتشغيليا ومحابيا للفقراء

سياسة اجتماعية متطورة ذات
فعالية أعلى وتمكينية

تسريع االستثمار وتوجيهه
نحو القطاعات الواعدة
ذات القيمة املضافة
والقدرة على توفير فرص
العمل الالئق من خالل
سياسات تنمية قطاعية
وفق القدرات التنافسية
وامليزات النسبية لكل
اقتصاد عربي

 تحويل الدعم غير املباشرتدريجيا الى الشرائح
املحتاجة باعتماد منظومة
حديثة للدعم املباشر
 عرساء برامج التمكيناالجتماعي
 التوسع في توفير الخدماتاألساسية في الصحة
والتعليم
 عرساء حد وطن أدنىللدخل
 تطوير برامج لتحسينالنفاذ الى املاء الصالح
للشراب والسكن املالئم

النهوض بالقطاع املالي
وععادة هندسته بشكل
يعزز تعبئة املدخرات
املحلية واملوارد االجنبية
وتوجيهدا نحو االستثمار
املنتج

بنرء على الدلئل واملمر تسرت الدولجة النرجحة يتطلب تسريع ويرئر النمو العمل على جبهرت
متعددة أهمهر بنرء مؤتسسرت قرئمة على فرض الشفرفجة واملسرءلة القرنونجة ومحر بة الفسرد
والبياوقرااطجة وفرض قوة القرنون ف إاطر نموذج ينموي قرئم على اقتصرد السوق وبمبرد ة القطرع
الخرص والشراكة مع القطرع العرم ويوجه الدولة أكثا نحو وظرئف التنظجم والتشريع والحمرية ف ظل
نموذج يخطجط اتسراايجي يأشياي حديث.
كمر أثبتت مختلف التجر ب التنموية الحديثة أهمجة بنرء أس املرل البشري ف إحداث النمو
واتستدامته خرصة ف ظل عصر العوملة واملنرفسة الحردة بين األمم ،وهو مر يتطلب اتستكمرل برامج
تعمجم التعلجم العرم األتسرس ي والقضرء على األمجة والجهل والتسرب املد س ي خرصة ف األ يرف واملنراطق
النرئجة املعزولة ويوتسجع دائرة التعلجم العرل الفني واملنهي ويحسين جودة منظومة التعلجم و بطهر
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برحتجرجرت تسوق العمل وكذلك يوظجف تسجرتسرت نقل التقرنة واملعرفة العلمجة ويوظجفهر ف بنرء
اقتصرد متنوع.
ويتطلب تسريع النمو العمل على بنرء بنجة يحتجة حديثة قرد ة على يقديم خدمرت لوجستجة
اقجة تسمح بتعزيز ينرفسجة القتصرد وجذب التستثمر ات والتحكم ف مختلف يكرلجف النترج.
كذلك يلعب يحقجق قد معقول من يوازن بيئة القتصرد الكل وخرصة محر بة التضخم
ً
ً
الجرمح دو ا مهمر ف يحفيز النمو من خالل يصمجم تسجرتسرت نقدية ومرلجة يحقق التوازنرت املطلوبة
وكذلك تسهم ف يحقجق النمو الشرمل وكثجف العمرلة من خالل السجرتسرت الجبرئجة املحفزة للنمو
واملسرعدات والنفرق الحكومي.
تعتبا هذه العوامل األ بعة (املؤتسسرت ،والبنجة التحتجة ،و أس املرل البشري ،ويوازن بيئة
القتصرد الكل ) ضرو ية لاطالق عملجة النمو القتصردي ولكنهر غيا كرفجة ف يحفيز ويرئر النمو وتغجيا
ً
ً
ً
يركجبته لكي يصبح شرمال محربجر للفقراء وغنجر برلتشغجل ،حجث يتطلب تسريع ويرئر النمو فع معدلت
التستثمر بشكل كبيا ويوجيهه نحو قطرعرت منتجة وغنجة برلتشغجل وعرلجة القجمة املضرفة ُ
وموجهة
للتصدير خرصة ف القطرعرت كثجفة التشغجل ف الدول ذات الدخل املنخفض واملتوتسط وذات الكثرفة
الرأتسمرلجة ف الدول ذات الدخل املريفع.
ويتطلب فع ويرئر التستثمر إعردة النظر ف يرييبرت املنظومة املرلجة واصالحهر بشكل يسمح
بتعبئة املوا د املرلجة املترحة ويوجيههر نحو التستثمر من خالل يحسين مستويرت النفرذ للخدمرت املرلجة
واعتمرد أدوات الدخر والتمويل الحديثة وتشججع التمويل الصغيا والتسالمي والتقني ،وكذلك يطوير
برامج الشراكرت مع القطرع الخرص ف مجرل التستثمر من خالل صجرغرت مختلفة للبنرء والتشغجل
والتملك ،وتشججع يطوير املؤتسسرت متنرهجة الصغر والصغياة واملتوتسطة ويطوير برامج تشغجل الشبرب
و يردة األعمرل .ويتطلب كذلك اعتمرد تسجرتسة نشطة ف اتستقطرب التستثمر األجنبي املبرشر خرصة ف
مجرل الصنرعة والز اعة ،وكذلك من خالل تسجرتسرت دبلومرتسجة اقتصردية تهدف إلى التستفردة
القصوى من املسرعدات الثنرئجة واملتعددة األاطراف والديون امليسرة ،ويحسين النفرذ إلى األتسواق املرلجة
الدولجة من خالل العمل على يقلجل املخراطر السجردية .كمر يتطلب يوججه التستثمر ات نحو القطرعرت
كثجفة التشغجل تسجرتسة صنرعجة حديثة قرئمة على تغجيا منظومة الحوافز بحجث يحر ب كل أنواع
السلوك الريع والحتكر ي وتشجع النشرط النترج ويقلل كل العوائق والقجود القرئمة ف وجه
التستثمر النترج اطويل األجل.
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برلرغم من أن قنرة النمو القتصردي السريع تسوف تسمح بإخراج أعداد كبياة من الفقراء من
دائرة العوز والبطرلة من خالل التمكين القتصردي ،فإن شريحة معتباة من املجتمع يبقى خر ج دائرة
التستفردة من النمو السريع .إخراج هذه الفئة من براثن العوز والفقر يتطلب يوظجف تسجرتسرت
وإجراءات اجتمرعجة تهدف إلى التقلجل من حدة الفقر والحرمرن وتعمل على التحول يد يججر من يوفيا
الحمرية والرعرية الجتمرعجة الى فع قد ة الشرائح الجتمرعجة املعنجة على الندمرج ف الحجرة
القتصردية بشكل مستدام.
ً
ً
ونظرا للتكلفة البرهظة للسجرتسرت الجتمرعجة التقلجدية القرئمة أتسرتسر على الدعم العرم ف
أغلب الدول العربجة الجوم ،وبرلنظر الى فشلهر ف التصدي لتبعرت هشرشة األوضرع القتصردية بدلجل
ً
ثبرت – وأحجرنر – يزايد – الفقر والبطرلة والفوا ق بين الجنسين واآلفرت الجتمرعجة املختلفة ،فإنه
يتوجب إعردة النظر فيهر بحجث يكون قرئمة على أتسرس التستهداف املبرشر للشرائح املحرومة واملعوزة
والعمل على يمكجنهم ودفعهم على الندمرج من جديد ف الحجرة القتصردية وذلك من خالل:


التوجه نحو يقلجل أو إلغرء الدعم العرم لألتسعر ف مجرلت الغذاء والطرقة والنقل
والسكن ،ويحويله مبرشرة نحو الفئرت املستهدفة برعتمرد منظومة اتستهداف عصرية
وصر مة برعتمرد معرييا موضوعجة لالتستهداف.



التستمرا ف يوفيا خدمرت التعلجم العرم األتسرس ي والتد يب املنهي وخدمرت الصحة
األتسرتسجة ويطوير منظومة الضمرن الجتمرع ونظم التقرعد.



إ تسرء برامج التمكين الجتمرع من خالل برامج إعردة الهجكلة والتد يب واملشروعرت
متنرهجة الصغر وآلجرت تسوق العمل املحربجة للشبرب والنرث واملنراطق الداخلجة ويحسين
النفرذ إلى التمويل واألصول (األ اض ي ومدخالت النترج).



إ تسرء منظومة لحد أدنى من الدخل للشرائح املعوزة وغيا القرد ة على العمل مثل كبر
السن وذوي الحتجرجرت الخرصة واأل امل.



العمل على القضرء على السكن الهش من خالل إ تسرء برامج لتطوير ودعم السكن
الجتمرع ويحسين الصرف الصح والبنجة التحتجة واملجره الصرلحة للشرب وذلك من خالل
يمويل برامج محلجة لألشغرل العرمة موجهة أتسرتسر للفقراء والتنمجة املحلجة.

 2.2مكونرت تسجرتسرت القضرء على الفقر متعدد البعرد
إن يخفجض مستويرت الفقر املتعدد ف الدول العربجة يعتمد برلد جة األولى على يحقجق أهداف
ً
ً
ً
اطموحة للنمو التشغجل الشرمل ،أي نموا اقتصردير مريفعر ومصرحبر بتحسن ف يوزيع الدخل وقرد
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على يولجد فرص عمل لئق ومنتج بشكل كبيا .وهذا األمر يتطلب إزالة أو الحد من التأثيا السلبي لكل
القجود والختاللت الهجكلجة التي يكبح نمو القتصردات العربجة من خالل إدا ة ينموية محكمة تسمح
بتفعجل تسجرتسرت متعددة يكون هدفهر يجنجد املوا د املترحة واتستخدامهر بشكل ّ
فعرل لتحقجق األهداف
التنموية.
وتعتبا مختلف السجرتسرت املرلجة من أهم األدوات املترحة ملتخذ القرا القتصردي لحفز النمو
الشرمل والتشغجل  .ويتطلب ذلك يجنجد املوا د املرلجة واملردية الكرمنة ويوجيههر نحو تعظجم معدلت
النمو القتصردي من خالل العمل على فع حصة النفرق الرأتسمرل من إجمرل النفرق ف املوازنة
العرمة ويوجيهه نحو يطوير البنى التحتجة األتسرتسجة والتقنجة .وكمر يتطلب يحفيز النمو الشرمل كذلك
يوظجف تسجرتسرت إعردة التوزيع لتعزيز العدالة الجتمرعجة والقضرء على الحرمرن والتهميش ،وخرصة
من خالل يوظجف تسجرتسرت تسوق عمل دينرمجكجة قرئمة على الدمرج والتمكين يضمن مواجهة البطرلة
والفقر خرصة بطرلة الشبرب واملتعلمين ذات النتشر الواتسع ف معظم الدول العربجة .ويواجه ينفجذ
هذه السجرتسرت عدد من التحديرت من أهمهر اختالل مصرد اليرادات الضريبجة وغيا الضريبجة وعدم
كفريتهر ،وكذلك صعوبة إدا ة اليرادات النفطجة حجث يمترز بتقلبهر الشديد ممر يدخل القتصرد الواطني
ف دو ات يجر ية حردة من خالل ا يبرط النفرق الحكومي برلوفرة النفطجة وهو أمر تعرني منه كل الدول
املصد ة للنفط والتي تعتمد على يجنجد احتجراطرت كبياة لتقلجل اآلثر السلبجة لهذا التذبذب على
مستويرت النفرق .كمر أن ا يفرع معدلت العجز والدين العرم للنريج املحل الجمرل يؤثر بشكل تسلبي
كبيا على يوازن بيئة القتصرد الكل .
ويعوق ضعف القطرع الخرص النترج وا يفرع حجم القتصرد غيا الرتسمي ومر يتبعه من
انخفرض األجو واملريبرت يحصجل مزيد من اليرادات الضريبجة .وقد أدى هذا األمر إلى العتمرد املفرط
على الضرائب غيا املبرشرة وذلك لسهولة إدا تهر وفرضهر مقر نة برلضرائب املبرشرة وهو األمر الذي ل
ً
يسرعد على يحسين يوزيع الدخل لصرلح الشرائح األقل دخال ف املجتمع .كمر أن يركجبة النفرق العرم
املتحيز نحو النفرق الجر ي والنرجم عن الفراط ف يوتسع حجم الدا ات الحكومجة ويدخلهر الواتسع ف
القتصرد أدت الى ضعف ويياة النمو الشرمل كثجف التشغجل.
وعلى صعجد السجرتسة النقدية ،عرفت بعض القتصردات العربجة صعوبة ف التحكم ف
مستويرت التضخم .وقد واجهت العديد من الدول هذا التحدي من خالل يطبجق تسجرتسرت نقدية
متشددة موجهة لتحقجق التستقرا ف األتسعر  ،فقد يم إعردة يوججه السجرتسة النقدية للتحكم ف
الضغواطرت التضخمجة من خالل عملجرت السوق املفتوحة وعملجرت إعردة الشراء واتستعمرل أتسعر
الخصم .هذا األمر حتم عليهر ايبرع تسجرتسرت نقدية متشددة وهو أمر زاد من يكلفة التمويل وخرصة فع
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يكلفة خدمة الدين العرم ،وف نهرية املطرف قلل من دينرمجكجة النمو الشرمل كثجف التشغجل نتججة
يوججه موا د مرزايدة نحو خدمة الدين العرم.
ً
ً
تشهد الدول العربجة عجزا هجكلجر ف موازينهر التجر ية والجر ية برلرغم من مجهودات التنويع
القتصردي الذي بلغته وهو مؤشر على أن الدول لزال عليهر النمو بشكل أتسرع لتقلل من قجد املوا د
ً
الذي ّ
يحد من قد تهر على يحقجق النمو الشرمل كثجف التشغجل .وتعتمد العديد من الدول أتسرتسر على
التحويالت واملسرعدات وإلى حد أقل على يدفقرت التستثمر األجنبي املبرشر ملواجهة العجز ف ميزان
املدفوعرت .وبرلرغم من حجم هذه التدفقرت فإن املديونجة الخر ججة يتجه للنمو ف العديد من الدول
العربجة غيا النفطجة.
إن ايجرهرت النمو القتصردي العربي ومر ا يبط بهر من تسجرتسرت اقتصردية كلجة كرن لهر أثر
واتسع على الصعجد الجتمرع خرصة ف ظل التحديرت والقجود والختنرقرت التي يواجههر التنمجة
الجتمرعجة ف العديد من الدول العربجة .لذلك فإن يحقجق النمو الشرمل كثجف التشغجل يتطلب بنرء
شبكرت حمرية اجتمرعجة قوية يقلل من اآلثر التوزيعجة السلبجة للنمو والتضخم خرصة على الشرائح
الضعجفة ذات القد ة املحدودة لد ء الضغواطرت القتصردية .كمر أن يقلجل الفقر املتعدد يتطلب
مواجهة التحديرت الجتمرعجة املتعددة ويحسين مستويرت التمكين الجتمرع وتسهجل النفرذ لخدمرت
الرعرية الصحجة والتعلجمجة ،والحصول على الخدمرت الجتمرعجة األتسرتسجة األخرى وذلك من خالل
يطوير شبكرت األمرن ف صجغهر املتعددة وخرصة ف شكل دعم أتسعر السلع األتسرتسجة ويوجيههر نحو
املحترجين وكذلك من خالل فع التحويالت النقدية والعجنجة برتستخدام اطرق اتستهداف فرعلة،
والعفرءات من الرتسوم ،وبرامج الرفره املشروط والتد يب والتسكرن ودعم القراض .ويجد برلذكر أن
العديد من الدول اتستحدثت هذه الشبكرت كجزء من برامج التصحجح الهجكل ملواجهة اآلثر السلبجة
ً
ً
النرجمة عن الصالحرت اللجباالجة .لكن أغلب هذه املؤتسسرت تعرني نقصر حردا ف املوا د وقلة كفرءتهر
ف اتستهداف الفئرت املستحقة للدعم ّ
ممر قلل من قد تهر على د ء املخراطر الجتمرعجة وذلك لضعف
ّ
وتسرب املسرعدات والتحويالت لغيا مستحقيهر.
تغطجتهر وضعف يأثياهر على مستويرت الحرمرن والفقر
وف ظل هذه القجود فإن مشكلة الفقر النسرني ينتشر ف العديد من الدول العربجة خرصة الدول التي
تعرف صراعرت تسجرتسجة وكذلك الدول منخفضة الدخل .وينتشر مع الفقر والبطرلة ّ
يوتسع قعة العنف

ّ
والتمزق الجتمرع وه كلهر أشكرل من التحديرت التي يمكن يدا ك
والتحرش وخرصة بطرلة الشبرب،
ً
جزء منهر من خالل النمو الشرمل مع الراكيز على الشق الخرص بتحسين إعردة التوزيع بتوججه ثمر النمو
نحو هذه الشرائح املهمشة.
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يشكل التعلجم العرمل األتسرس ي لبنرء أس املرل البشري ،وهو الذي يعتبا من العوامل األتسرتسجة
لتحفيز النمو الشرمل كثجف التشغجل من خالل املسرهمة ف يوفيا يد عرملة مد بة ومؤهلة من جهة،
وكذلك ومن خالل إتسهرمه ف يحسين يوزيع الدخل .وبرلرغم من املجهودات املبذولة ف مجرل النفرذ
للتعلجم و فع مستويريه ،فإن العديد من الدول العربجة ل زالت تعرني من يدني نسب القجد ف املستوى
مر قبل البتدائي والبتدائي والثرنوي والجرمع مقر نة بمتوتسط بعض األقرلجم األخرى .ويرجع هذا
التدني إلى الفروقرت الكبياة مر بين الريف والحضر ،وكذلك إلى وجود فجوة كبياة ف نوعجة التعلجم ف
الدول ذات الدخل املتوتسط واملنخفض ،برلضرفة إلى يدني نسب القجد ف التعلجم الجرمع وذلك
ل يفرع التكرلجف ويدني نسب النجرح ف المتحرنرت التأهجلجة مثل البكرلو ير والثرنوية العرمة .وبرلرغم
من الجهد الطجب الذي بذلته الدول العربجة ف بنرء أس املرل البشري ،فإن عالقته برلنمو الشرمل
كثجف التشغجل تعتبا ضعجفة وذلك لنخفرض نوعجة التعلجم ويوجهه نحو التخصصرت التي يقلل من
مالءمة مخرجريه مع متطلبرت تسوق العمل.
وتشكل التنمجة الصحجة أحد الدعرمرت األتسرتسجة للتنمجة البشرية وأحد أوجه الرفره النسرني
الذي يحرول النمو الشرمل كثجف التشغجل يحقجقه ملر لذلك من يأثيا إيجربي على نوعجة الحجرة .وبرلرغم
من التقدم الذي أحرزيه العديد من الدول العربجة فإنه يوجد يفرويرت كبياة مر بين الدول العربجة ذات
ً
التنمجة البشرية املريفعة جدا والدول ذات التنمجة البشرية املتدنجة .وينعكس ذلك ف يحديرت إدا ة
املرافق ويدني مستويرت يقديم الخدمرت الصحجة خرصة ف املرافق العرمة والتي يركز على يقديم
الخدمرت الصحجة األتسرتسجة ،بينمر يركز القطرع الخرص على يقديم الخدمرت التستشفرئجة ذات العرئد
ً
املريفع .ونظرا ل يفرع القطرع غيا الرتسمي وعدم وجود تغطجة يأمجنجة كرفجة ،فإن شمولجة النمو يقل
خرصة ف الدول التي ينعدم فيهر مجرنجة العالج الصح غيا األتسرس ي .كمر يواجه نوعجة الحجرة ف البلدان
العربجة يحديرت كبياة من بجنهر وجود عدد كبيا من السكرن ف الدول العربجة الفقياة محرومون من املجره
ً
النظجفة واآلمنة ،وكذلك الحرمرن من الصرف الصح  ،والتي ينعكس حتمر على نوعجة الحجرة من خالل
ً
انتشر األمراض املعدية وهو أمر يعكس يحديرت للنمو الشرمل والذي ل ينعكس ثمر ه إيجربجر على حجرة
أغلب النرس .ويمتد التحديرت الجتمرعجة ف البلدان العربجة – كمر تسبق الشر ة – إلى يوتسع فجوة
النوع الجتمرع ووجود يمجيز ضد النرث خرصة ف الدول ذات التنمجة البشرية املتوتسطة واملتدنجة.
ويمتد التحديرت إلى هشرشة قطرعرت السكن والعقر حجث أن شرائح كرملة من بعض املجتمعرت تعرني
ّ
من صعوبة الحصول على مسكن لئق ،ممر ولد انتشر العشوائجرت خرصة ف ظل تسر ع ويرئر الهجرة
الريفجة والتهجيا القسري نتججة النزاعرت ف بعض البلدان العربجة .ويرزامن مع وجود العشوائجرت انتشر
الفقر والتسرب املد س ي وأاطفرل الشوا ع وضعف إدمرج الشبرب ف املجتمع وتهميش مؤتسسرت النفع
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العرم واملجتمع املدني وضعف ممر تسرت املسئولجة الجتمرعجة للقطرع الخرص ،وه كلهر عوامل ل
تسرعد على تعمجق النمو الشرمل ،فبرلرغم من تسريع ويرئر النمو ،ل زال ُ
البعد التوزيع وقلة النفرذ
للخدمرت الجتمرعجة العرمل األتسرس ي املسبب لضعف النمو الشرمل كثجف التشغجل.
يتطلب ينمجة القتصرد بمر ف ذلك القطرعرت النترججة والخدمجة و فع فرهجة املوااطن وجود
قطرع منرفع عرمة متطو مثل املجره والطرقة والتسكرن والنقل ،وه كلهر قطرعرت ا يكرز أتسرتسجة
لتحقجق النمو الشرمل كثجف التشغجل خرصة ف ُبعده التوزيع الذي يسهم ف يحقجق العدالة
الجتمرعجة من خالل النفرذ السهل لخدمرت قطرعرت النفع العرم .ويعرف قطرع املجره يحديرت حجث أن
مجمل الدول العربجة تعتبا شحجحة املوا د املرئجة وبرلضرفة إلى أن العتمرد على املجره الجوفجة ويحلجة
ً ً
مجره البحر والسدود الكبياة مكلفر جدا .ويتوقع أن يزداد العجز املرئي وأن يريفع ويياة الفقر املرئي ،وهو ف
حد ذايه أمر مهدد ملتطلبرت النمو الشرمل املتمثلة ف فع حصص املوااطن العربي من املرء اآلمن ويوفيا
كمجرت كبياة للصنرعة والز اعة ملواجهة الطلب املرزايد على املرء خرصة ف ظل ضعف كفرءة قطرع
املوا د املرئجة.
ً
ونظرا لعدم كفرية معدل النمو العربي لتستجعرب أعداد العراطلين فإنه من الصعب أن يكون
النمو كثجف التشغجل (بمعنى أن يحقق معدل بطرلة اطبجع ) .هذا األمر يتطلب إعردة صجرغة
اتسراايجججة النمو العربي لتتسق مع هدف يوفيا فرص عمل لئق ومنتج خرصة للشبرب .وف ظل عدم
واقعجة فع معدلت النمو إلى معدلت بعجدة املنرل فإن البديل األفضل هو يطبجق تسجرتسة عمل أكثا
فعرلجة ف مجرل يخفجض معدل البطرلة ،وف ظل الخباة التر يخجة لصعوبة فع معدلت النمو العربجة،
أكثا من  ،%5فإن البديل األنسب يتمثل ف إصالح تسوق العمل والعمل وإدمرج ويمكين البرحثين عن
العمل بهدف يحقجق النمو كثجف التشغجل .ويجد برلشر ة أنه كلمر ا يفعت مرونة العمل السرئدة
ً
ير يخجر ،كلمر قلت الحرجة لصالح تسوق العمل بهدف يحقجق النمو .أمر الدول العربجة التي لم يتمتع
بمرونرت عمل مريفعة ،فإن الحرجة لصالح تسوق العمل ،بهدف يحقجق النمو كثجف التشغجل ،تعتبا
ً
أكثا إلحرحر.
تشكل متطلبرت إصالح الدا ة القتصردية والجتمرعجة الالزمة ملعرلجة املشركل والتحديرت،
ً
ً
وبنرء على ذلك،
وكذلك الالزمة لخدمة متطلبرت النمو الشرمل كثجف التشغجل أمرا ف غرية األهمجة.
يجب التمجيز مر بين متطلبرت الدا ة القتصردية ،ومتطلبرت الدا ة الجتمرعجة ف الدول العربجة .وبقد
تعلق األمر بمتطلبرت الدا ة القتصردية ،فإن السجرتسة املرلجة تعتبا أتسرتسجة ف يحقجق التوتسع ف
التستثمر العرم املوجه للفقراء ،وخرصة التأكجد على أهمجة عدم الفراط ف التخوف من معدلت
التضخم املريفعة ،كمر يم التأكجد على دو تعبئة الضرائب كأتسرس لزيردة اليرادات العرمة .وأهمجة
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ً
العمل على إعردة يوججه السجرتسة املرلجة نحو السجرتسة املرلجة غيا الدو ية بدل من الدو ية .كمر أنه من
املفجد إيبرع "القواعد املرلجة" بشكل يخدم أهداف النمو الشرمل من خالل عدم النظر إلى تسجرتسة عجز
املوازنة على أنهر خجر مرفوض ف كرفة األحوال ،حجث يمكن يمويل املوازنة برلعجز ف ظل شروط محددة.
كمر يجب التنويه على أهمجة إعردة اتستخدام أداة الدعم برلشكل الذي يخدم النمو الشرمل ومن خالل
ً
التستفردة من برامج مستخدمة دولجر مثل برامج التحويل النقدي املشروط ،وغيا املشروط.
ويتطلب النمو الشرمل كثجف التشغجل إعردة النظر ف أهداف البنوك املركزية العربجة لتشمل
النمو الشرمل كأحد متطلبرت السجرتسة النقدية .حجث أظهرت املسوحرت بأن هنرك العديد من البنوك
املركزية التي يدمج مثل هذا الهدف ضمن أهدافهر يحقق نموا أعلى من حرلت يطبجق السجرتسرت
النقدية التقلجدية .وكذلك التأكجد على أهمجة التسرق مر بين السجرتسة املرلجة والنقدية بهدف خدمة
النمو الشرمل ،من خالل اتستخدام األدوات الالزمة للتنسجق مر بين هذين النوعين من السجرتسرت.
وف مجرل املتطلبرت الجتمرعجة الالزمة للنمو الشرمل ،ل بد من الهتمرم برملتطلبرت الخرصة
ملكرفحة الفقر ،ومعرلجة البطرلة ،وزيردة النفرذ للخدمرت الصحجة والتعلجمجة ،ويفعجل شبكرت األمرن
الجتمرع وأهمجة الحراك الجتمرع ودو الطبقة الوتسطى .برلضرفة إلى دمج الشبرب ف أتسواق العمل
من خالل العديد من املقراحرت تسواء القرئمة على الشرااك أو عدم الشرااك ،وإدا ة الحمرية
الجتمرعجة ،والحدود ُ
الدنجر للحمرية الجتمرعجة ،وه يلك املطلوب يوفياهر للحصول على الحد األدنى
من الرعرية الصحجة والتعلجمجة والدخل األتسرس ي .وهذا يتطلب الراكيز على التسرق مر بين متطلبرت
الدا ة القتصردية والجتمرعجة.
تشكل املتطلبرت املؤتسسجة الالزمة للنمو الشرمل العربي ،أهمجة كبياة ف الحجرة القتصردية.
ً
فأداء مؤشرات الحوكمة ل تعكس ً
أداء مشجعر ف العديد من الدول العربجة .وبرلنسبة ملؤتسسرت تسوق
العمل ،فإنه من األهمجة بمكرن اعتمرد معرييا العمل الدولجة املريبطة بممر تسة العمل الالئق واملسرواة
بين الجنسين ،وتشريعرت الحمرية الجتمرعجةُ .ويالحظ هنر بأن معظم الدول العربجة قد تسعت إلى
ُ
املصردقة ،بشكل يد يي  ،على أهم اليفرقجرت التي تعنى بإلغرء العمل الجبر ي ،والتمجيز ضد املرأة،
وحمرية األاطفرل ،مع قلة الدول العربجة املصردقة على اليفرقجة الدولجة الخرصة برلضمرن الجتمرع ،
وكذلك يالحظ محدودية يرجمة املصردقرت على أ ض الواقع.
ومن أهم متطلبرت النمو الشرمل كثجف التشغجل هو بط السجرتسة النقدية بهدف النمو
الشرمل ،وذلك من خالل إعردة النظر ف أهداف البنوك املركزية العربجة ،ومدى اتستقاللجتهر .وأهمجة أل
تعني التستقاللجة عدم إمكرنجة التنسجق مر بين السجرتسرت النقدية والسجرتسرت القتصردية والجتمرعجة
األخرى .مع أهمجة إعردة النظر بدو البنوك املركزية والسجرتسة النقدية ،تسواء من خالل تسجرتسة إعردة
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الئتمرن أو غياهر من أدوات السجرتسة النقدية ،بهدف خدمة النمو الشرمل .وف مجرل مؤتسسرت
السجرتسة املرلجة ،فال بد من يأكجد دو "القواعد املرلجة" ف تعزيز النمو الشرمل (من خالل القواعد
األ بعة املتبعة ف هذا املجرل) .برلضرفة إلى تعزيز دو املؤتسسرت املرلجة العربجة ،ودو املوازنرت العرمة
املستججبة للنوع الجتمرع (برعتبر أن عدم التمجيز حسب النوع الجتمرع هو أحد محرو النمو الشرمل
كثجف التشغجل) .برلضرفة إلى أهمجة الشفرفجة ف إعداد املوازنرت العربجة ،ونشرهر ،وينفجذهر،
ً
ومتربعتهر ،من خالل مر ُيسمى بـ "املوازنة املفتوحة" .وأخياا يجب التأكجد على أهمجة مأتسسة املسئولجة
الجتمرعجة للشركرت ف دعم النمو الشرمل كثجف التشغجل ،برلضرفة إلى املؤتسسرت البجئجة (أحد
مكونرت النمو الشرمل) ،والعالقة مر بين النمو القتصردي ،واملسرواة الجتمرعجة ،والتستدامة البجئجة.
 3.2النموذج التنموي املقراح للحد من الفقر متعدد األبعرد :األهداف والغريرت
نستعرض فجمر يل أهداف النموذج التنموي املقراح للحد من الفقر متعدد األبعرد ف الدول
العربجة والسجرتسرت الداعمة لهذا النموذج والالزمة لتحقجق أهدافه .ويتم الراكيز على أهداف وتسجرتسرت
يحفيز النمو الشرمل كثجف التشغجل واملحربي للفقراء ،وعلى أهداف السجرتسرت الجتمرعجة الفعرلة
واملمكنة للفقراء وآلجرت يحقجقهر.
 1.3.2املحو األول :النمو الشرمل كثجف التشغجل املحربي للفقراء
يتمثل الهدف من يحقجق النمو الشرمل كثجف التشغجل املحربي للفقراء فجمر يل :


ً
يحقجق معدل نمو تسنوي مر بين  ،%7 – 6واتستدامته على فراة زمنجة اطويلة نسبجر.



يحسين حرلة يوزيع الدخل بحجث يبلغ مؤشر ججني مر بين  0.3و.0.35



يحسين قد ة النمو على يوفيا فرص عمل لئق ومنتج وبلوغ معدل بطرلة متوتسط أقل من
 %10مع الراكيز على خفض بطرلة الشبرب إلى أقل من  ،%15ويحفيز مشر كة املرأة ف قوة
العمل.

 2.3.2املحو الثرني :تسجرتسرت اجتمرعجة حديثة وذات فرعلجة أعلى ويمكجنجة


اللرزام بتوفيا املوا د الالزمة لتمويل حد أدنى لإلنفرق الجتمرع لضمرن يوفيا منظومة من
الحمرية والرعرية الجتمرعجة للفقراء ومحدودي الدخل.



التحويل التد يي من الدعم غيا املبرشر (دعم األتسعر ) إلى منظومة الدعم املبرشر
(التحويالت) من خالل إ تسرء منظومة حديثة وممجكنة يرفع من كفرءة اتستهداف الفقراء
ومحدودي الدخل.
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إ تسرء حد واطني للدخل يتم مراجعته بصفة دو ية لجتنرتسب مع املتغياات القتصردية
ً
والجتمرعجة للدول املختلفة ،مع مراعرة أن يتنرتسب أيضر مع تغيا مستويرت املعيشة داخل
كل دولة بين الريف والحضر وبين املدن املختلفة.



يوتسجع مظلة الضمرن الجتمرع واتستخدام موا ده للتأمين على الصحة والتقرعد.

ً
ويستعرض الجزء الترل األهداف والغريرت الخرصة بكل بعد من أبعرد الفقر الثالثة والتي تشمل يحديدا
التعلجم والصحة ومستوى املعيشة ،وذلك حتى عرم 2030
 1.2.3.2األهداف والغريرت ف مجرل التعلجم
ً
يعتبا التعلجم أكثا األبعرد يأثياا على مؤشر الفقر متعدد األبعرد ف الغرلبجة العظمى من الدول العربجة.
ويتطلب الحد من الفقر متعدد األبعرد الراكيز على بنرء منظومة تعلجمجة قرد ة على يمكين الفقراء
ً
ً
اجتمرعجر واقتصردير ،تسرهم ف كسر الحلقة املفرغة لتو يث الفقر ف املنطقة العربجة من خالل نظرم
تعلجمي كفء وفعرل مترح للجمجع دون يمجيز .ويتحقق ذلك من خالل مجموعة من األهداف والغريرت
التي تشمل:
 الهدف األول :نظرم تعلجمي مترح للجمجع دون يمجيز .
الغريرت:
 يوفيا خدمرت تعلجمجة كرفجة ف املنراطق الريفجة والعشوائجة والفقياة والنرئجة واملهمشةواملحرومة.
 التوتسع ف إيرحة يرض األاطفرل لتستجعرب األاطفرل ف مرحلة الطفولة املبكرة. الحد من ظرهرة تسرب األاطفرل الفقراء من التعلجم للعمل. الهدف الثرني :فع جودة الخدمرت التعلجمجة وال يقرء بنوعجة التعلجم.
الغريرت:
 زيردة قد ة خريي التعلجم األتسرس ي على يلبجة احتجرجرت تسوق العمل الحرل واملستقبل . يحفيز القبرل على التعلجم الفني والتد يب املنهي القضرء الترم على األمجة الهجرئجة. الهدف الثرلث :تعزيز قد ة منظومة التعلجم على يلبجة احتجرجرت الفقراء.
الغريرت:
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 التوتسع ف إيرحة املنح التعلجمجة للمتفوقين من الطالب ف املنراطق الريفجة واملحرومةواملهمشة.
 دمج األاطفرل الفقراء ذوي العرقة ف املنظومة التعلجمجة. ضمرن حق األاطفرل الذين تعرضوا للهجرة القسرية بسبب الحروب واألزمرت ف مواصلةتعلجمهم دون يمجيز مقر نة بنظرائهم ف الدول العربجة األخرى.
 2.2.3.2األهداف والغريرت ف مجرل الصحة
يتمثل الهدف التسراايجي للبعد الخرص برلصحة ف "يوفيا نظرم صح متكرمل يتميز برليرحة
والجودة قرد على يلبجة احتجرجرت كرفة الفئرت الفقياة واملهمشة ،مع إعطرء أولوية للنسرء واألاطفرل" .
ولتحقجق هذا الهدف التسراايجي  ،يتم الراكيز على األهداف والغريرت الترلجة:
 الهدف األول :يوتسجع التغطجة الصحجة الشرملة ،وضمرن اتستفردة مر ل يقل عن  100ملجون
شخص من التغطجة الصحجة الشرملة حتى  2023و 250ملجون شخص بحلول عرم .2030
الغريرت:
 إيرحة الخدمرت الصحجة األتسرتسجة املجرنجة للفقراء دون يمجيز ،خرصة ف املنراطق الريفجةواملحرومة واملهمشة.
-

فع كفرءة الخدمرت الصحجة األتسرتسجة املقدمة للفقراء.

 مد خدمرت التأمين الصح الشرمل لتشمل العمرلة املوتسمجة وغيا النظرمجة. الهدف الثرني :يحسين مستويرت الخدمرت الصحجة املقدمة للفقراء ف منراطق يواجدهم.
الغريرت:
-

خفض معدلت وفجرت األمهرت واألاطفرل دون تسن الخرمسة.

 خفض معدلت وفجرت األمهرت. الكشف املبكر عن األمراض غيا السر ية ومعرلجتهر. الهدف الثرلث :تعزيز مفهوم التغذية الصحجة السلجمة ،خرصة ف مراحل الطفولة األولى
للفقراء.
الغريرت:
 خفض معدلت التقزم والسمنة بين األاطفرل الفقراء. خفض معدلت إصربة النسرء برألنجمجر.38

 يوفيا خدمرت األمومة والطفولة دون يمجيز للنسرء واألاطفرل ف املنراطق الريفجة والفقياةواملهمشة.
 3.2.3.2األهداف والغريرت ف مجرل يحسين مستويرت املعيشة
يعتمد الحد من ظرهرة الفقر متعدد األبعرد على يحسين مستوى معيشة الفقراء من خالل يوفيا

ّ
حد أدنى من الدخل من خالل حفز النمو القتصردي الشرمل وكثجف التشغجل واملحربي للفقراء،
ٍ
برلضرفة لتوفيا الحمرية الجتمرعجة للفئرت األولى برلرعرية ويمكين الفقراء من الحصول على فرص

عمل ،ويطوير املرافق والخدمرت العرمة لتلبجة حق الفقراء ف حجرة كريمة .وفجمر يل نستعرض األهداف
والغريرت املريبطة بتحسين معيشة الفقراء ف الدول العربجة.
ف مجرل الحمرية الجتمرعجة
 الهدف األول :يبني حزمة متكرملة من تسجرتسرت الحمرية الجتمرعجة للفئرت األولى برلرعرية.
الغريرت:
 خفض نسب السكرن يحت خط الفقر املدقع ،مع الراكيز على املرأة املعجلة وكبر السن. التوتسع ف يوفيا السلع األتسرتسجة للفقراء واملهمشين. يطوير آلجرت اتستهداف الفئرت الفقياة واملهمشة .لرفع كفرءة منظومة الدعم. الهدف الثرني :يولجد فرص العمل ملعرلجة الفقر املتعدد األبعرد والحد من عدم املسرواة.
الغريرت:
 يوفيا فرص عمل لئق للفئرت الفقياة والتي ل تشملهر منظومة الحمرية الجتمرعجة. زيردة عدد املستفجدين من القروض متنرهجة الصغر من الفقراء ومحدودي الدخل. يوفيا فرص عمل لئق لألشخرص الفقراء ذوي العرقة.ف مجرل السكرن والتنمجة الحضرية

6

تشيا األدبجرت والتجر ب الدولجة النرجحة إلى وجود عالقة اطردية بين زيردة معدلت التحضر
(الحجرة ف املدن) وبين معدلت التنمجة ،شريطة فع كفرءة إدا ة التنمجة الحضرية .ومن املعروف أن
 %50من السكرن يعيشون ف املدن ومن املتوقع أن يصل هذه النسبة إلى  %70بحلول عرم .2050
ُ
ويتمتع املدن برلقد ة على يوفيا خدمرت أفضل للسكرن وفرص عمل لئق أكثا نسبجر من الريف مع ا يفرع

 6يعتمد هذا الجزء على LAS & UN-Habitat
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مستويرت الدخل ف الحضر مقر نة برلريف .ومن ثم فإن يطوير منظومة التنمجة الحضرية يسرهم ف
يحسين معيشة املوااطنين ،ويصبح من املستهدف يبني تسجرتسة حضرية متوازنة ومستدامة وشرملة قرد ة
على يحقجق الدمج املجت مع للفئرت الفقياة واملهمشة وتسرهم ف يمكنيهم من تسبل الحجرة الكريمة .وف
هذا الاطر يتم الراكيز على األهداف والغريرت الترلجة:
 الهدف األول :خفض معدل نمو السكرن إلى مستوى الحالل.
الغريرت:
ّ
الحد من ظرهرة زواج األاطفرل ومن كل أشكرل التمجيز ضد النرث.
 يحسين خدمرت الصحة النجربجة وضمرن وصولهر للفقراء. يحفيز النرث على اتستكمرل التعلجم حتى مراحله ُالعلجر.
 تعزيز مشر كة النرث ف تسوق العمل. زيردة املسرحرت املأهولة برلسكرن. الهدف الثرني :يطوير منظومة التخطجط للمدن الجديدة وال يقرء برملدن القرئمة لتعزيز دمج
الفقراء والحد من عدم املسرواة.
الغريرت:
 يطوير منظومة األ اض ي والتوتسع ف التستخدامرت متعددة األغراض. يوفيا السكن لكرفة فئرت الدخل وال يقرء برملرافق والخدمرت العرمة. تعزيز إنترججة املدن وزيردة قد تهر على يوفيا فرص عمل لئق لكرفة الفئرت. الهدف الثرلث :يحقجق التنمجة العمرانجة املتوازنة املحربجة للفقراء.
الغريرت:
 يطوير كرمل وشرمل للمنراطق العشوائجة ومنع انتشر هر. تعزير الروابط بين الريف والحضر والحد من العتداء على األ ض الز اعجة ومن الهجرةالداخلجة.
 دعم دو الوحدات املحلجة املختلفة ف التخطجط والتنفجذ للتنمجة العمرانجة املتوازنة. الهدف الثرلث :يحسين التستدامة البجئجة الحضرية ومقرومة التغيا املنرخ والحفرظ على املوا د
الطبجعجة.
الغريرت:
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 التوتسع ف اتستخدام موا د الطرقة الجديدة واملتجددة ووتسرئل النقل املستدام ويوفيااملسرحرت العرمة.
 الحد من يلوث الهواء واملرء ويطوير منظومة فعرلة لدا ة املخلفرت بكرفة أنواعهر. وضع خطط اطوا ئ لالتستجربة للكوا ث والحد من املخراطر البجئجة الحضرية والتستعدادلهر.
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القسم الثالث :السياسات والربامج املقرتح تبنيها ملواجهة الفقر متعدد األبعاد
يتطلب يحقجق األهداف والغريرت املشر إليهر ف القسم السربق ،ومواجهة التحديرت التي تعوق
ّ
جهود القضرء على الفقر متعدد األبعرد ف املنطقة ،يبني الحكومرت العربجة ملجموعة متكرملة من
السجرتسرت القتصردية والجتمرعجة التي تعرلج األبعرد املختلفة للفقر ،ويراع ف الوقت ذايه اطبجعة
وظروف كل دولة واملرحلة التنموية التي يمر بهر .وف إاطر النموذج التنموي املقراح ف القسم السربق،
ً
يصبح من األهمجة بمكرن التعرف بصو ة أكثا يفصجال على أهم السجرتسرت والباامج التي ينبثق من هذا
النموذج ،والتي يقراح التسراشرد بهر عند إعداد التسراايجججرت والخطط الواطنجة لتحقجق أهداف
التنمجة املستدامة بشكل عرم ،وهدف القضرء على الفقر متعدد األبعرد بشكل خرص .وفجمر يل
ً
نستعرض هذه السجرتسرت والباامج ،يمهجدا لبنرء منظومة متكرملة ملتربعة ينفجذ هذه السجرتسرت ويقججم
آثر هر.
 1.3تسجرتسرت يحفيز النمو كثجف التشغجل املحربي للفقراء
وتهدف هذه السجرتسرت ف األتسرس إلى زيردة معدل التستثمر بحجث ل يقل عن  %30من النريج
املحل لجمرل من خالل مر يل :
 .1زيردة القد ة على جذب املوا د املرلجة املحلجة (املدخرات)خرصة ف الدول ذات الدخل املتوتسط من
خالل النهوض بكفرءة القطرع املصرف ويحسين مستوي النفرد إلى الخدمرت املرلجة خرصة فجمر
يتعلق:
 زيردة اليرادات من خالل إجراءات يحفيزية وإنشرء بنوك وصنرديق ادخر ُمتخصصة
واتستخدام األدوات املرلجة الحديثة لتخفجض يكلفة الخدمرت املرلجة وخفض القجود على
النشرط املصرف على نحو يرفع املنرفسة ،ل تسجمر من خالل فتح املجرل ملختلف صجغ
الدخر التسالمي وغياه.
 العمل على زيردة كفرءة القطرع املصرف لتوججه املوا د نحو القطرعرت املنتجة وذات القجمة
املضرفة العرلجة من خالل إنشرء بنوك ينمجة متخصصة وصنرديق يمويل أس املرل املغرمر
والصجغ التسالمجة والتمويل متنره الصغر.
 تعزيز دو وكفرءة األتسواق املرلجة ل تسجمر أتسواق الدين القصيا واملتوتسط والطويل
والصكوك التسالمجة وتسندات الدين العرم.
 إنشرء صنرديق متخصصة لتمويل املشر يع الصغياة واملتوتسطة.
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 .2يوججه التستثمر نحو القطرعرت الواعدة كثجفة التشغجل:
صجرغة تسجرتسرت صنرعجة خرصة بتوججه التستثمر نحو قطرعرت مختر ة كثجفة التشغجل وذات
قجمة مضرفة عرلجة ،خرصة ف القطرعرت التي يتميز بقد ات ينرفسجة كرمنة وذلك من خالل:
 يطوير ويحديث البنجة التحتجة األتسرتسجة برتستخدام الصجغ التمويلجة الحديثة على غرا
الشراكة بين القطرع العرم والخرص.
 الراكيز على فع ويحسين أس املرل البشري من خالل التستثمر النوع ف التعلجم ويطوير
املنرهج من القرئمة على التلقين إلى املنرهج القرئمة على ينمجة القد ات واملهر ات ،و بطهر
برحتجرجرت تسوق العمل ،لتمكين الخريجين من املنرفسة ف تسوق العمل الواطني والقلجمي
والدول .
 يبني منظومة حوافز ضريبجة ومرلجة ونقدية لصرلح القطرعرت املختر ة.
 يبني منهج يخطجطي يأشياي حديث ضمن اتسراايجججة واطنجة للتخطجط التسراايجي الهردف
إلى يحويل القتصردات العربجة إلى اقتصردات نرشئة.


فع القد ة على جذب التستثمر األجنبي املبرشر ويوجيهه نحو القطرعرت املنتجة برتستخدام
منظومة املحفزات الواطنجة.

 .3يحقجق التوازنرت القتصردية الكلجة وذلك من خالل:
 إدا ة مرلجة عرمة حذ ة بحجث يتم العمل على حصر العجز املرل بحدود  %5- 3وكذلك حصر
الدين العرم بحدود ل يتعدى  %60من النريج املحل الجمرل  ،وخدمة الدين الخر ج بحدود
 %25من قجمة الصرد ات.
 اتستخدام تسجرتسة نقدية نشطة تعمل على يوفيا السجولة والحد من التضخم بحدود ل يتجروز
ً
 %5تسنوير.


فع القد ة على إدا ة الدين العرم ويوججه املوا د املرلجة الخر ججة املتأيجة من املسرعدات
والقروض نحو النشرط النترج أو البنجة التحتجة وذلك من خالل إدا ة حصجفة للدين
الخر ج واعتمرد معرييا التحوط املرل وإدا ة املخراطر.

 .4مؤتسسرت محوكمة و شجدة:
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 العمل على يحسين نوعجة املؤتسسرت والحوكمة بحجث يتحسن يرييب الدول العربجة ف أهم
املؤشرات الدولجة ضمن الدول ف الثلث األعلى (على غرا مؤشر الحوكمة للبنك الدول ).
 يحسين الراييب ف مجرل املؤتسسرت القتصردية على غرا خفض البياوقرااطجة والفسرد.
 العمل على يحسين يرييب الدول العربجة ف مؤشرات يكرلجف القجرم برألعمرل وذلك ألهمجته
ف تسهجل األعمرل و فع مستويرت التستثمر املنتج.
 2.3تسجرتسرت وبرامج التعلجم
 التوتسع ف يوفيا يرض األاطفرل وزيردة العتمرد على مدا س الفصل الواحد واملدا س
املجتمعجة.
 يطوير املنرهج التعلجمجة لتستجعرب الطالب ذوي العرقة ويد يب املد تسين والدا يين على
التعرمل معهم.
 يبني برامج للدعم النقدي املشروط برللتحرق بريرض الطفرل وبمراحل التعلجم األتسرس ي
املختلفة.
 يوفيا التمويل الالزم للتوتسع ف إيرحة الخدمرت التعلجمجة من املوا د العرمة للدول ومن خالل
تشججع مشر كة القطرع الخرص واملجتمع املدني.
 زيردة مستوى النفرق على التعلجم ،ويحسين كفرءيه ،واتستهداف املنراطق املحرومة واألكثا
ً
فقرا.
 تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطرع الخرص واملجتمع املدني ف يقديم الخدمرت التعلجمجة
عرلجة الجودة ف املنراطق الفقياة واملحرومة واملهمشة.
 يبني أنمرط مختلفة للتعلجم كرلتعلم املختلط  blended educationوالتعلم مدى الحجرة
.lifetime learning
 يوفيا املعلمين املؤهلين والكواد التعلجمجة القرد ة على التعرمل مع الفئرت املهمشة
ً
والضعجفة من ذوي العرقة أو الذين نشأوا ف منراطق الصراع أو املهجرين قسرير ويفهم
ظروف األاطفرل ومسرعدتهم على النخراط ف املجتمعرت التي انتقلوا إليهر ،مع احتفرظهم
بهويتهم.
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 مراجعة ويحسين املنرهج التعلجمجة ،لتأهجل الخريجين لحتجرجرت تسوق العمل الحرلجة
واملستقبلجة ف ضوء ينرمي العتمرد على الذكرء الصطنرع وثو ة املعلومرت والخدمرت
والتطبجقرت اللكراونجة.
 ال يقرء بمستوى التعلجم الفني والتد يب املنهي وتغجيا ثقرفة املجتمع يجره الخريجين.
 يوفيا الحمرية للبنجة التحتجة التعلجمجة وللمعلمين وللطلبة ف منراطق النزاعرت.
 دمج األاطفرل املشردين بسالتسة ف العملجة التعلجمجة ،ومنحهم شهردات تعردل يلك الشهردات
التي كرنوا تسجحصلون عليهر ف مواطن تسكنرهم األصل .
 3.3تسجرتسرت وبرامج الصحة
 التسراع ف يطبجق التأمين الصح الشرمل ،ويوفيا خدمرت أكثا كفرءة للفقراء برملجرن.
ً
 يوفيا الدواء والعالج برملجرن للفقراء والفئرت األكثا احتجرجر من خالل مظلة التأمين الصح .


يطوير قد ة املنظومة الصحجة على التستجربة السريعة والفعرلة لحرلت الطوا ئ الحرلجة
واملحتملة وحرلت مر بعد النزاع التي يؤثر على القلجم ،والتخفجف من املخراطر.

 دعم التطوير املؤتسس ي لقطرع الصح لتحسين كفرءيه ويطوير قد يه على يلبجة احتجرجرت
الفئرت الفقياة واملهمشة من خالل دعم قد ات الوحدات املحلجة القريبة من املوااطن لتقديم
خدمرت الرعرية الصحجة األولجة.
 تعزيز حوكمة املنظومة الصحجة ويطبجق معرييا الشفرفجة واملسرءلة واملحرتسبجة والفعرلجة
ً
والكفرءة ،بهدف خدمة الفئرت الفقياة واملهمشة واألكثا احتجرجر.
 إعردة النظر ف التوزيع الجغراف للمستشفجرت والوحدات واملراكز الصحجة املختلفة لتحقجق
تغطجة أكثا عدالة وكفرءة وللوصول للفقراء ف منراطق يواجدهم.
 يطوير برامج التغذية السلجمة وتشججع أنمرط الحجرة الصحجة السلجمة للحد من السمنة ومر
يصرحبهر من أمراض.


التوتسع ف يوفيا األمصرل الالزمة لألاطفرل دون الخرمسة.

 يحسين مستوى الصحة النجربجة من خالل فع مستوى الوع بين الفئرت الفقياة حول
الفوائد الكثياة لحجم األتسرة الصغيا بهدف تغجيا تسلوكهم النجربي ،وييسيا الوصول إلى
خدمرت الصحة النجربجة للفئرت الفقياة واملهمشة.
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 التوتسع ف الحمالت الواطنجة للكشف عن األمراض السر ية ومعرلجتهر مع الراكيز على الفئرت
الفقياة واملهمشة األكثا عرضة لإلصربة بهذه األمراض.
 4.3تسجرتسرت يحسين املستوى املعيش ي للفقراء
وينقسم إلى جزئين ،األول خرص بسجرتسرت وبرامج التنمجة الجتمرعجة الشرملة والثرني برملرافق
والخدمرت العرمة التي يرفع من مستوى معيشة الفقراء والفئرت املهمشة.
 1.4.3تسجرتسرت التنمجة الجتمرعجة الفعرلة
 يطوير آلجرت اتستهداف الفقراء برتستخدام معردلة اختبر ات مصرد الدخل البديلة لرفع كفرءة
منظومة الحمرية الجتمرعجة ويحقجق العدالة الجتمرعجة املنشودة.


إنشرء بنجة يحتجة معلومريجة موثوقة ومرنة للمسرهمة ف يطوير آلجرت التستهداف ،ويوحجد
قواعد البجرنرت املستخدمة لتحسين التستهداف ومنع الزدواججة وتسوء التستخدام.

 يوفيا آلجرت مبتكرة ومستدامة لتمويل برامج الحمرية الجتمرعجة ،تعزيز التعرون والتنسجق
بين الحكومة ،ومنظمرت املجتمع املدني ،واألاطراف املعنجة األخرى – والتي يضم املؤتسسرت
والجمعجرت الخياية ،والقطرع الخرص ،واملنظمرت التطوعجة العرملة ف مجرل يوفيا الرعرير
الجتمرعجة والخدمرت األتسرتسجة للفقراء.
 يطوير األاطر التشريعجة واملؤتسسجة لباامج الحمرية الجتمرعجة لرفع كفرءتهر وزيردة قد تهر على
يقديم الخدمرت للفقراء والفئرت األولى برلرعرير.


يصمجم برامج حمرية اجتمرعجة تشجع املستفجدين على العتمرد على الذات والخروج من
الباامج واملسرعدات كلمر أمكن ذلك عبا تشججع التستثمر ات ف ينمجة أس املرل البشري
و بط املسرعدات برلتنمجة البشرية وبرامج التوظجف.

 زيردة وع الجمهو واملستفجدين بشأن برامج الحمرية الجتمرعجة وشروط الحصول عليهر
والجراءات الالزمة.
ّ
والشكل الترل قم ( )1-3يلخص أهم السجرتسرت الجتمرعجة املقراح يبنيهر ف الدول العربجة
ملواجهة الفقر متعدد األبعرد.
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الشكل قم ( :)1-3نموذج يلخجص ألهم السجرتسرت الجتمرعجة ف مواجهة الفقر متعدد األبعرد
الحمرية الجتمرعجة:

إعردة التوزيع:

وه يتضمن التأمجنرت ،الخدمرت الجتمرعجة
(الصحجة ،والسكنجة ،والتعلجمجة ،وغياهر)،
املسرعدات ،برامج الدعم والتحويالت املحربجة
للفقراء ،وغياهر.

العمل عل يحسين أداء السجرتسرت املرلجة
ً
والنقدية ،نحو اتستثمر أكثا انترجر ،وإعردة النظر
ف آلجرت تسوق العمل ،ويرييبرت أتسواق السلع
والخدمرت.

تسجرتسرت اجتمرعجة
يضمجنجة عردلة مستدامة
إعردة النترج الجتمرع القرئم على التمكين:

النترج:

وه يتضمن العمل على يصمجم برامج لعردة
الهجكلة ،ودعم املشروعرت متنرهجة الصغر
والصغياة ،وآلجرت تسوق العمل للشبرب والنرث
واملنراطق الداخلجة.

وه يتضمن ضمرن التعلجم الججد والتد يب
والنفرذ إلى التمويل ،واألصول (األ اض ي
ومدخالت النترج) ،وتهجئة البنجة التحتجة
الرقمجة.

 2.4.3تسجرتسرت وبرامج يوفيا املسكن واملرافق العرمة
 يبني برامج اطموحة لإلتسكرن الجتمرع ويوفيا أنمرط مختلفة من الوحدات السكنجة التي يالئم
اطبجعة املجتمعرت املختلفة (يجمعرت يفجة أو بدوية أو تسرحلجة).
 يوتسجع النطرق الجغراف لتوزيع وحدات التسكرن الجتمرع بحجث يصل للفقراء والفئرت
املستهدفة ف أمركن يواجدهم.
 يوفيا مصرد متجددة ومستدامة لتمويل برامج التسكرن الجتمرع .
ً
ّ
والحد من انتشر املنراطق العشوائجة مجددا،
 القضرء الترم على املنراطق العشوائجة الخطرة
ويحديد التدابيا الالزمة لعردة السكرن لهذه املنراطق بعد يطويرهر .وف حرلة النتقرل إلى
أمركن جديدة يراعى التكرمل بين السكن والخدمرت العرمة وفرص العمل بحجث يتم يوفياهر
ً
ف مكرن واحد أو ف أمركن قريبة جدا.
 يطوير منظومة إدا ة األ اض ي والتأكجد على مراعرة حقوق املرأة ف يملك األ اض ي والتصرف
فيهر واتستغاللهر.
 يطبجق مبردئ التخطجط األكثا كفرءة والتي تعتمد على التستخدامرت املتعددة لأل ض ودمج
وتعريش كرفة فئرت الدخل ف مجتمع عمراني واحد.
47

 تعزيز ينرفسجة القتصرد املحل وقد يه على املسرهمة ف يوفيا فرص عمل لئق ومنتج للفقراء
والفئرت املهمشة.
 يخطجط وينفجذ برامج متكرملة للنقل الحضري املستدام الذي يخدم الفئرت الفقياة
واملهمشة.
ً
 التوتسع ف مشروعرت مجره الشرب النظجفة اعتمردا على يقنجرت حديثة ومتطو ة وأقل يكلفة.
 التوتسع ف ينفجذ مشروعرت الصرف الصح خرصة للقرى واملنراطق الفقياة واملهمشة
برتستخدام يقنجرت مبتكرة وأكثا كفرءة وأقل يكلفة.
 التوتسع ف تشججع القطرع الخرص واملجتمع األهل املحل على يولجد الكهربرء من مصرد
اطرقة نظجفة وأقل يكلفة.
 دعم ويحفيز املجتمعرت املحلجة الفقياة واملهمشة خرصة ف املنراطق الريفجة على إنترج الوقود
الحجوي واتستخدامه ف الطهي.
 ينفجذ برامج متكرملة لرفع الوع وينمجة القد ات للتعرمل مع أي كوا ث اطبجعجة وملواجهة
التحديرت النرجمة عن التغياات املنرخجة التي يتحمل يكلفتهر الفقراء والفئرت املهمشة.
 زيردة املخصصرت املرلجة التي يتم اتستخدامهر ف يمويل مشروعرت مجره الشرب والصرف
الصح والطرقة والوقود الحجوي بهدف زيردة إيرحتهر و فع كفرءتهر لصرلح الفئرت الفقياة
واملهمشة.
 5.3دو األمم املتحدة وجرمعة الدول العربجة ف يحقجق أهداف التسراايجججة
إن يحقجق األهداف الطموحة لهذا الاطر التسراايجي ملواجهة الفقر متعدد األبعرد ،ومر يضمنه
من نموذج ينموي مقراح وتسجرتسرت وبرامج يتطلب يوافر عدد من املمكنرت التي يمثل العوامل األتسرتسجة
لنجرح هذا املشروع القلجمي شديد األهمجة ،وتشمل هذه املمكنرت مر يل :
ً
 مؤتسسرت حديثة ومتطو ة وذات كفرءة وفعرلجة ويتم إدا تهر وفقر ألفضل مؤشرات الحوكمة.
 منظومة الكراونجة متطو ة ومتكرملة لربط قواعد البجرنرت وليخرذ القرا ات التخطجطجة
واملتربعة والتقججم.
 إيرحة املوا د املرلجة الالزمة واتستحداث آلجرت جديدة ومبتكرة للتمويل.


فع قد ات املؤتسسرت املختلفة املعنجة ذات الصلة برلفقر متعدد األبعرد.
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 منظومة الكراونجة للمتربعة والتقججم تعتمد على مؤشرات متطو ة لقجرس األداء.
 خطة شرملة للتواصل املجتمع وكسب التأيجد برلنسبة ألبعرد الفقر املختلفة وأتسبربهر وآلجرت
التعرمل معهر والتحديرت التي يواجه يطبجق هذه اآللجرت واألهداف املرجو يحقجقهر.
 اعتمرد مبدأ التشر كجة ف التخطجط والتنفجذ واملراجعة واملتربعة والتقججم.
 يدعجم الالمركزية ودو املجتمعرت املحلجة ويمكجنهر من املشر كة ف يحديد الفئرت املستهدفة
ً
واألولى برلرعرية لقربهر من املوااطنين الذين يعيشون ف املدن والقرى وأيضر ف يقديم
ً
الخدمرت املختلفة انطالقر من مبدأ "محلجة الخدمرت" ويقرتسم املسئولجة مع الوزا ات
والهجئرت املركزية التي يلعب دو هرم ف تسم السجرتسرت ويحديد معرييا يقديم الخدمرت
واملتربعة واملراقبة وينمجة القد ات ويوفيا الدعم الفني الالزم.
 التوتسع ف برامج املسئولجة املجتمعجة للشركرت ويوجيههر لخدمة أهداف اتسراايجججة الحد من
الفقر متعدد األبعرد برلتنسجق مع كرفة الشركرء املعنجين.
 إقرمة "مرصد عربي للفقر متعدد األبعرد" يشمل مكون خرص برلد اتسرت واألبحرث العلمجة
والتجر ب العملجة ،ومكون للبجرنرت واملعلومرت وجمعهر ويقدير مؤشر الفقر متعدد األبعرد
ً
واتستخدام املنهججرت املتطو ة للقجرس للتعرف على أكثا األبعرد يأثياا على قجمة املؤشر
لعطرئه أولجة ف التعرمل معه والحد من آثر ه ،واملكون األخيا يركز على فع الوع والراويج
ألفضل التجر ب واملمر تسرت النرجحة ف مجرل الحد من الفقر متعدد األبعرد على املستوى
القطري واملحل داخل الدول العربجة.
ول يمكن التأكجد على مبدأ التشر كجة دون تسلجط الضوء على الدو الهرم الذي يلعبه جرمعة
الدول العربجة ومنظمرت األمم املتحدة املختلفة ف دعم الجهود املبذولة للحد من الفقر متعدد األبعرد
ف الدول العربجة .وفجمر يل نستعرض ُتسبل تعزيز هذه الجهود:
7

 1.5.3دو األمم املتحدة:
ُ
ً
ً
اتستنردا إلى األهداف التي قدمت ف العقد الثرني لألمم املتحدة للقضرء على الفقر ،فضال عن
ً
ً
يلك التي يجري صجرغتهر حرلجر للعقد الثرلث لألمم املتحدة (األمم املتحدة )2018 ،والتي يقدم إاطر ا
ً
ً
مفرهجمجر وبرامججر لتحقجق أهداف التنمجة املستدامة ،حددت األمم املتحدة األولويرت الترلجة لدعم
البلدان املختلفة:
 7اعتمد هذا الجزء على مساهمة اإلسكوا (.)ESCWA, 2018
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 .1تستسرعد الوكرلت غيا الحكومجة من خالل يقديم الدعم ف مجرل السجرتسرت ف مجرل يحلجل الفقر
ُ
على املستوى القطري والذي من خالله تسيتم يصمجم وينفجذ نهج متعددة القطرعرت للتصدي للفقر
لتستهداف القوى الهجكلجة الكرمنة و اء الفقر .تستسرعد البلدان ف يحديد أتسبرب وتشعبرت تعديل
الهجركل العمرية بمر ف ذلك فهم فوائد التوزيعرت السكرنجة.
 .2تسجرتسرت القتصرد الكل التي تشمل تعمجم مراعرة املنظو حسب الجنس أتسرتسجة ف القضرء على
الفقر .تستشجع األمم املتحدة برلترل نمو أاطر القتصرد الكل للتغجيا الهجكل واتسراايجججرت العمل
املتكرملة املبنجة على األدلة .كمر تستشجع األمم املتحدة الوصول إلى التقنجرت املؤيدة للفقراء
والتقنجرت الخضراء ،والصالحرت الضريبجة الخضراء ،ويولجد وظرئف خضراء لئقة ،وتسجرتسرت
الحمرية الجتمرعجة للمسرعدة ف املرحلة النتقرلجة .وتسيتم ذلك عن اطريق التستثمر املكثف ف
برامج التشغجل واألشغرل العرمة ،لتسجمر يلك التي تهم الشبرب واملرأة ،مع التأكد من حمرية أشكرل
العمل غيا القجرتسجة أو البطرلة من خالل املزاير النقدية وخدمرت التوظجف.
 .3يقديم املشو ة الفنجة بشأن كجفجة يخطجط وينفجذ األاطر القرنونجة والتنظجمجة على أتسرس حقوق
العمرل ،بمر ف ذلك مجرلت مثل النتقرل إلى التوظجف الرتسمي ،وظروف العمل اآلمنة ،والحد
األدنى لألجو  ،وبرامج الحمرية ف أمركن العمل.
 .4وضع حد للتمجيز بين الجنسين ف مكرن العمل عن اطريق ضمرن فرص التوظجف واألجو على قدم
املسرواة .وتستتألف إصالحرت تسوق العمل من يدابيا التستهداف املتعلقة بتخصجص العمل غيا
املدفوع األجر واملدفوع ،بمر ف ذلك إجرزة األمومة ،ونظم يأمين الرعرية ،وتسرعرت العمل الالئقة
واملرنة ،وييسيا وصول املرأة إلى الخدمرت املرلجة.
 .5يقديم املسرعدة لنقربرت العمرل واملؤتسسرت الواطنجة األخرى من أجل معرلجة املعرييا الجتمرعجة
الضر ة التي تعوق وصول املرأة إلى العمل الالئق واملعرييا التي يقلل من قجمة عملهر (من خالل
الحمالت التثقجفجة والعالن والعمل مع جمرعرت املجتمع املدني وأصحرب األعمرل والعالم).
والعتمرد على القد ات النقربجة بتشججعهر على تعزيز احتجرجرت املرأة العرملة والتفروض بشأن
مصرلحهن مع صرنع السجرتسة الواطنجة ،من خالل نهج تشر كي.
 .6يوفيا الدعم لنشرء وينفجذ خطط اتستثمر ية محسنة للقوى العرملة الصحجة الواطنجة لخلق فرص
العمل الالئق ف القطرع الصح والجتمرع وتسيشمل ذلك حسربرت احتجرجرت اقتصرد الرعرية
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الجتمرعجة ويقججم معدل العرئد القتصردي لالتستثمر ات ف املخططرت الجتمرعجة العرمة والبنجة
التحتجة الالزمة.
ً
 .7يوتسجع نطرق أدوات السجرتسة الخرصة بأقل البلدان نموا والبلدان النرمجة غيا السرحلجة والدول
النرمجة الجز ية الصغياة التي تسرعد ف يحديد التحسينرت الصنرعجة والتنويع .وتسوف يشجع ذلك
يولجد فرص العمل الالئق واملسرعدة ف يطوير الصنرعرت البداعجة.
 .8إيالء اهتمرم خرص لتطوير قطرعرت صنرعجة ز اعجة مستدامة وشرملة يولد وظرئف لئقة ف
املنراطق الريفجة ،خرصة للشبرب والنسرء وغياهم من الفئرت املهمشة الضعجفة .وتسيتألف ذلك من
خلق فرص عمل ف أنشطة خر ج األنشطة الز اعجة من شأنهر أن يضمن يحسين األمن الغذائي
والحد من الفقر بشكل مستدام؛ يقوية الروابط بين الز اعة والصنرعة واألتسواق ،بمر ف ذلك
يحويل يكنولوججر معرلجة األغذية وتعزيز مهر ات يجهيز األغذية؛ تعزيز تسالمة األغذية ف بيئة
املعرلجة؛ تشججع القد ة التنرفسجة والنترججة ف مرحلة املعرلجة من أجل إضرفة قجمة لسلسلة
النترج الز اع وتسهجل إد اج املجتمعرت الريفجة املعرضة للخطر ف تسالتسل القجمة املحلجة
والعرملجة .تسجؤدي هذا إلى يحول ف الصنرعرت من القطرع غيا الرتسمي إلى القطرع الرتسمي وزيردة
الوصول إلى الخدمرت الدا ية التي تسهل نشوء الشركرت النرشئة ف ينظجم املشر يع الريفجة.
ً
وتسجؤدي هذا بدو ه إلى مبرد ات أكثا اعتمردا على الذات ف املنراطق الريفجة تستند إلى وتسرئل
مستدامة للنشرط القتصردي.
 .9يدعجم البلدان والشركرت ف يبني تسجرتسرت يولد تسالتسل يو يد متكرملة من خالل النهج التشر كجة.
وتسيتألف ذلك من التقججمرت حسب الجنس التي يد س الفرص والعقبرت التي يواجه صرحبرت
املشر يع ،والقطرعرت التسراايجججة ،ويدعم إنشرء املعلومرت والخدمرت املرلجة التي يلبي الحتجرجرت
املحددة للمؤتسسرت اململوكة للمرأة ف األتسواق النرشئة ،برلضرفة لتشججع الشراكرت بين أصحرب
املصلحة املتعددين بين قطرع األعمرل والحكومة واملجتمع املدني.
 2.5.3دو جرمعة الدول العربجة واملؤتسسرت العربجة والقلجمجة النمرئجة
إن خطة العمل املمكن يبنيهر من جرنب املؤتسسرت العربجة والقلجمجة النمرئجة ،لتسجمر يلك
املنضوية يحت مظلة جرمعة الدول العربجة يجب أن يؤتسس على بعض أو جمجع العنرصر الترلجة:
أول:

دعوة املؤتسسرت النمرئجة والقتصردية العربجة لو شة عمل يتم خاللهر العالن عن إاطالق
العقد العربي ملكرفحة الفقر متعدد األبعرد ،يقدم خالله كل مؤتسسة برامجهر وأنشطتهر
املوجهة للحد من الفقر متعدد األبعرد ف الدول العربجة .وهو األمر الذي يريبط بمر يمتلكه كل
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مؤتسسة من املؤتسسرت العربجة من خصوصجة ،تسواء فجمر يتعلق بطبجعة ومتطلبرت صجرغة
الباامج ،أو إقرا الباامج املوجهة للدول العربجة ،أو إقرا املوازنرت املرلجة وتسبل يوفياهر لتلك
الباامج ،الى مر غيا ذلك .بحجث يمكن بلو ة واقعجة قربلة للتنفجذ ألنشطة مكرفحة الفقر
متعدد األبعرد ف الدول العربجة.
ً
ثرنجر:

دعوة املؤتسسرت النمرئجة والقتصردية العربجة إلى يضمين واضح ألبعرد الفقر املختلفة
ضمن أنشطتهر املخططة أو املبامجة خالل الفراة  ،2030-2020وذلك برلتنسجق مع الدول
العربجة املستهدفة.

ُ
ثرلثر:

النظر ف إمكرنجة يأتسيس وحدة عمل لدى أمرنة التنسجق القرئمة لدى الصندوق العربي
لإلنمرء القتصردي والقتصردي ،واملعنجة بدو هر برلتنسجق بين املؤتسسرت املرلجة والنمرئجة،
بحجث يقوم هذه الوحدة بمهمة املسرعدة ف يوججه أنشطة املؤتسسرت املشر كة ف أمرنة
التنسجق صوب املجرلت واألنشطة التي يتسم بقد ات أعلى على مواجهة مظرهر الفقر متعدد
األبعرد ف الدول العربجة املستفجدة ،لتكون بمثربة أداة يوجيهجة للمفرضلة بين املشروعرت
والباامج املؤهلة أو املرشحة للتنفجذ ف الدول العربجة املستفجدة.

ً
ابعر:

أظهر الواقع عدم وجود أو عدم كفرية آلجرت ملتربعة ويقججم نترئج املشروعرت والباامج املنفذة
من جرنب املؤتسسرت العربجة والقلجمجة املرلجة والنمرئجة ،ف الدول العربجة ،والتي من
املفراض أن تسهم ف قجرس األثر واملردود القتصردي والجتمرع والتنموي لهذه املشروعرت،
على القتصردات واملجتمعرت العربجة املستفجدة بمر ف ذلك أثرهر على معرلجة األبعرد
املتعددة املتصلة بظرهرة الفقر ،ويمكن أن يتم يفويض هذه املهمة الى وحدة مستقلة يتم
يأتسيسهر ف جرمعة الدول العربجة أو لدى الصندوق العربي لإلنمرء القتصردي والجتمرع  ،أو
أي من املؤتسسرت األخرى أعضرء مجموعة التنسجق ،حجث ل يفضل أن يتم يكلجف الجهة
القرئمة برلتنفجذ بمهمة التقججم و صد األثر ،وتستوفر مثل هذه اآللجرت بجرنرت ومعلومرت
واتسعة يمكن البنرء عليهر مستقبال لتصويب مسر ات ويوجهرت واطبجعة أولويرت العمل
برلنسبة للمؤتسسرت املرلجة والنمرئجة العربجة والقلجمجة.

ً
خرمسر :ضرو ة يوتسجع أنمرط التعرمل املبرشر بين املؤتسسرت النمرئجة العربجة واملجتمعرت املستفجدة
من خالل صجغ الشراكرت مع القطرع الخرص العربي وبخرصة على مستوى صغر املستثمرين،
ً
أو على مستوى املشروعرت الخرصة األكثا يوافقر مع معرلجة قضرير الفقر متعدد األبعرد.
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تسردتسر :التأكجد على يوتسجع الباامج واملنح املقدمة للحكومرت العربجة املستفجدة لتمويل املشروعرت
التنموية التي تستوف املعرييا والضوابط العرمة الخرصة بكل مؤتسسة ،مع إضرفة عدد من
املعرييا األخرى الضرمنة بدو هر لنسجرب يأثياات هذه املشروعرت ملعرلجة قضرير الفقر متعدد
األبعرد ،مثل معرييا( :التأثيا ف بعد أو أكثا من أبعرد الفقر ،التأثيا ف أكبا عدد ممكن من
السكرن ،ضمرن عدم املزاحمة مع أنشطة القطرع الخرص وعدم الخالل بقواعد ومتطلبرت
املنرفسة الكرملة بين املشروعرت) .حجث يمثل يبني مثل هذه املعرييا إعردة يوججه لجهود
املؤتسسرت النمرئجة العربجة يجره قضرير الفقر متعدد األبعرد ودون أن يتعر ض ذلك مع
ضوابط وقواعد عملهر وآلجرت ايخرذ القرا ات أو صجرغة السجرتسرت داخل كل منهر.
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القسم الرابع :إطار متكامل ملتابعة وتقييم االسرتاتيجية العربية للقضاء على الفقر
يركز هذا القسم من التسراايجججة على صجرغة إاطر متكرمل للمتربعة والتقججم لتحلجل "نظرية
التغجيا" والتي تستهدف يحديد العالقة الراابطجة بين السجرتسرت والباامج التي يتبنرهر الدول العربجة
ملواجهة التحديرت التي يواجه األبعرد املختلفة للفقر والنترئج املستهدف الوصول إليهر .كمر يركز هذا
الجزء على يصمجم الاطر املنطقي للنمو كثجف التشغجل املحربي للفقراء ولألبعرد الثالثة للفقر ،ويقراح
مجموعة من مؤشرات قجرس األداء التي يقيس مقدا التقدم الذي يحرزه الدول العربجة نحو يحقجق
األهداف الفرعجة لهذه األبعرد ،ويتم يحديد قجمة تسنة األتسرس لهذه املؤشرات والقجم املستهدفة ف
 . 2030كمر يوضح هذا الجزء منهججة يقججم أثر السجرتسرت والباامج على يحقق الهدف الرئيس ي
لالتسراايجججة .ويختتم هذا الجزء بوضع يصو مقراح لإلاطر املؤتسس ي ملنظومة املتربعة والتقججم على
املستويين القلجمي والقطري.
 1.4مواجهة الفقر متعدد األبعرد :نظرية التغجيا
اتستهدفت األجندة األممجة للتنمجة املستدامة  2030 -2015القضرء على الفقر والجوع ويحسين
مستويرت التعلجم والصحة ويحقجق املسرواة و فع مستوى معيشة األججرل الحرلجة والقردمة من خالل
اتستهداف يطوير املرافق العرمة (املجره والصرف الصح والطرقة والسكن) .ولم تغفل األجندة الطموحة
الجوانب القتصردية املريبطة برلدخل والتشغجل والنترج والتستهالك ،كمر يقراطعت العتبر ات البجئجة
مع كرفة األهداف التنموية .وعلى الرغم من أهمجة هذه الرؤية التنموية املتكرملة واملراابطة والتي تشمل
الكل بحجث ل يتخلف أحد عن كب التنمجة ،إل أن آلجرت ينفجذ هذه األجندة والشروط الضرو ية
الالزمة لتحقجق هذه األهداف يمثل التغجيا املنشود .وممر ل شك فجه أن الدول التي تستهدف التستفردة
من هذه األهداف الطموحة ،لتحقجق مستويرت أعلى من التنمجة و فع مستوى معيشة موااطنيهر
والحفرظ على حقوق األججرل القردمة يد ك بشكل واضح وصريح أن العتمرد على النموذج التنموي
الحرل  ،والتشريعرت واألاطر املؤتسسجة القرئمة والقد ات املرلجة واملردية والبشرية الحرلجة ل يصلح على
الاطالق لتحقجق الطفرة التنموية املستهدفة.
ً
وينطبق هذا املنطق يمرمر على اتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد ،حجث يتعين يبني إاطر
متكرمل ومراابط للتعرمل مع الجوانب املتعددة للفقر ،ولحداث التغيا الالزم لخروج املوااطنين من براثن
ً
الفقر ومواجهة يكريس ويو يث الفقر بشكل جذ ي ،فضال عن الراكيز على فقر القد ات بمفهومه الواتسع
الذي يتعدى مجرد التصدي للفقر املردي .ويتطلب التغجيا املنشود يبني نموذج ينموي مختلف عن
السرئد ف الوقت الحرل ف الدول العربجة ،مع الراكيز على مفهوم أس املرل البشري وزيردة التستثمر ف
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ً
البشر جنبر إلى جنب مع مر يقوم به الدول العربجة من التستثمر ف البنجة األتسرتسجة املردية .كمر يلعب
ً
ً
التشر كجة دو ا أتسرتسجر ف التغجيا ،حجث أن إلقرء عبء يحقجق التنمجة الشرملة على عريق الحكومرت لم
ً
يعد مجدير كمر أنه ل يتسم برلتستدامة .ويتطلب التشر كجة يحديد كرفة األاطراف املعنجة ذات الصلة،
ويحديد أدوا هر ومدى مسرهمتهر ف يحقجق األهداف التنموية .ويزيد هذه األاطراف عند التعرمل مع
قضجة معقدة وهرمة مثل مواجهة الفقر متعدد األبعرد ،كمر يختلف من دولة ألخرى .ومع ذلك ل يمكن
إغفرل الدو الهرم الذي يلعبه القطرع الخرص الواطني والواع واملجتمع املدني وكذا مؤتسسرت التمويل
والتنمجة الواطنجة والقلجمجة والدولجة ف املسرهمة ف يحقجق اهداف اتسراايجججة الفقر متعدد األبعرد.
وتشيا التجر ب الدولجة النرجحة إلى الدو الحجوي الذي يلعبه الدا ة املحلجة ف التعرمل مع الجوانب
املختلفة للفقر متعدد األبعرد ،خرصة ف ضوء أهمجة مبدأ محلجة الخدمرت والذي يركز على الدو األكفأ
للجهر ت املحلجة األقرب للموااطن ف يحديد احتجرجريه املعيشجة ويوفيا متطلبريه برلنسبة للمرافق
والخدمرت التي يؤثر على مستوى معيشته الجومجة وشعو ه برلرضر .ويلعب الجرمعرت القلجمجة واملراكز
البحثجة وقردة الرأي على املستوى املحل دو هرم ف يدعجم التغجيا و فع الوع وكسب التأيجد.
ويتمثل أهم املجرلت التي يحترج إلى تغجيا جذ ي ف إيجرد آلجرت مبتكرة للتمويل لزيردة القد ة
املرلجة للدول لالتستجربة ملتطلبرت مواجهة الفقر متعدد األبعرد .ول يتوقف األمر على مجرد يحقجق
الضبط املرل ويوفيا الحيز املرل املنرتسب لتمويل الزيردات املنشودة ف املوازنرت التي يتم يوجيههر لتحسين
ً
خدمرت الصحة والتعلجم واملرافق والسكن لخفض الفقر متعدد األبعرد ،وإنمر يتطلب األمر أيضر تشججع
القطرع الخرص على املسرهمة ف يوفيا هذه املرافق والخدمرت من خالل برامج املسئولجة الجتمرعجة.
كمر أن التخطجط التشر كي من شأنه فع كفرءة اتستخدام املوا د املترحة لتمويل هذه الخدمرت،
ً
وقد يتطلب التغجيا أيضر يطوير التشريعرت واألاطر املؤتسسجة التي يحكم يوفيا الخدمرت واملرافق
العرمة ،حجث تعرني الغرلبجة العظمى من هذه التشريعرت واألاطر املؤتسسجة من التقردم وعدم قد تهر
على التصدي للتحديرت التي يواجه مكرفحة الفقر متعدد األبعرد ،كمر أنهر قد يحترج لتحديث ويطوير
ُ
للسمرح بمشر كة أصحرب املصرلح ذوي الصلة .وتعد ينمجة القد ات البشرية ويطويرهر من أهم
الشروط الالزمة لتوفيا البيئة املالئمة للتغجيا ،حجث يقع على عريق القوى البشرية مسئولجة التغجيا
املطلوب يحقجقه .ويعد البتكر من أهم العنرصر املؤثرة ف عملجة التغجيا ،خرصة ف ظل الظروف
املتغياة والتطو ات التكنولوججة املتسر عة التي يشهدهر العرلم .وتشيا التجر ب الحديثة النرجحة إلى
يوظجف التكنولوججر والتطبجقرت الذكجة واقتصرد املعرفة والذكرء الصطنرع ف خدمة أغراض التنمجة،
والقضرء على الفقر ويحسين مستوى معيشة املوااطنين ويوفيا الخدمرت بشكل أكثا تسهولة وكفرءة.
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 2.4الاطر املنطقي للمتربعة والتقججم
يستعرض الجزء الحرل الاطر املنطقي لتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد حجث يوضح
العالقة بين املدخالت واملخرجرت والنترئج التسراايجججة ويحقجق الهدف العرم لالتسراايجججة .وبمراجعة
الاطر املنطقي يتضح التغيا املنشود حجث يركز املدخالت برلنسبة لألبعرد الثالثة على املمكنرت التي
يحول هذه املدخالت إلى مخرجرت محددة ،تسرعد على يحقجق النترئج التسراايجججة املستهدفة والتي
تسرهم مجتمعة ف الوصول إلى الهدف التسراايجي  .برلنسبة لتحقجق معدلت نمو مريفع ومستدام يراكز
ف القطرعرت كثجفة التشغجل ويحربي الفقراء ،ومن ثم يراجع معدلت البطرلة خرصة بين الشبرب ،فإن
زيردة معدلت التستثمر بشكل عرم وا يفرع التستثمر الخرص ف القطرعرت كثجفة التشغجل (كصنرعرت
الغزل والنسجج واملالبس الجرهزة والصنرعرت الخشبجة واألجهزة الكهربرئجة والتجر ة واللوجستجرت
والتشيجد والبنرء والسجرحة وغياهر) ،وتشججع يردة األعمرل تعتبا من املدخالت الالزمة لتحقجق التشغجل
ً
املنشود .كمر أن زيردة اليرادات العرمة للدولة – خرصة غيا الضريبجة – على النحو الذي ل يؤثر تسلبر
على النشرط القتصردي ويؤدي من نرحجة إلى خفض عجز املوازنة العرمة للدولة من نرحجة ويحقجق
يوزيع أكثا عدالة للدخل من نرحجة أخرى .ومن األهمجة بمكرن الراكيز على خفض نسبة الدين العرم
املحل والخر ج للنريج املحل الجمرل  ،وعلى كبح جمرح التضخم لتحقجق اتستقرا بيئة القتصرد الكل .
ويؤدي زيردة املوازنرت التي يتم يخصجصهر لخدمرت التعلجم والصحة وللمرافق والسكن إلى زيردة
نسبة إيرحة هذه الخدمرت ،ومن ثم تسرهم ف خفض معدلت الفقر متعدد األبعرد .كمر أن بنرء القد ات
ويطوير األاطر املؤتسسجة و فع الوع وزيردة التشر كجة تسرهم ف يحسين العرئد من التستثمر ف هذه
األبعرد وتسرعد على يحقجق املخرجرت املريبطة برلجودة وبحوكمة إدا ة هذه الخدمرت .ويؤدي يضرفر
إيرحة الخدمرت مع جودتهر مع يطبجق مبردئ الحوكمة ف إدا ة هذه الخدمرت إلى خفض معدلت الفقر
متعدد األبعرد .كمر أن الراكيز على بعض السجرتسرت والباامج املريبطة بقطرع محدد من شأنه الوصول
إلى مخرجرت محددة يؤثر بشكل كبيا ف يحقجق النترئج التسراايجججة .فإاطالق برنرمج موتسع وشرمل
للسكن الذي يستهدف محدودي الدخل يكون من شأنه خفض نسب التكدس ف السكن ومن ثم معرلجة
أحد مظرهر الفقر متعدد األبعرد ،كمر أن لاطالق برنرمج للتغذية املد تسجة يحقق نترئج اتسراايجججة
مريبطة برلصحة حجث تسرهم التغذية املد تسجة ف القضرء على تسوء التغذية الذي يصيب األاطفرل ولو
ً
ً
جزئجر ،كمر أنه يسرهم ف تشججع األاطفرل على اللتحرق برلتعلجم .وينطبق ذلك أيضر على برامج
التحويالت النقدية املشرواطة التي يريبط بمشرواطجة يتعلق برلتعلجم و/أو الصحة.
ويعتبا الاطر املنطقي أحد أدوات التخطجط التسراايجي والدا ة التسراايجججة برلنترئج .ويسرعد
على فع كفرءة ينفجذ التسراايجججرت ومتربعة ينفجذ السجرتسرت والباامج واملشروعرت .ويتكون الاطر
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املنطقي من  4أعمدة ئيسجة ،يحدد وصف السجرتسة أو البانرمج أو املشروع و بطه برملدخالت الالزم
يوافرهر للوصول ملخرجرت السجرتسرت والباامج واملشروعرت املستهدفة ،ومن ثم يحقجق النترئج
ً
التسراايجججة املرجوة وصول للهدف العرم من التسراايجججة .ويتم الربط بين املدخالت واملخرجرت
والنترئج التسراايجججة والهدف العرم من خالل يحلجل منطقي ممنهج ومراابط .ويتم التحقق من يوافر
املدخالت ومن التوصل للنترئج ومن يحقق النترئج التسراايجججة والهدف العرم ،برتستخدام مؤشرات
ً
ً
لقجرس األداء يتم يحديد آلجة التحقق من هذه املؤشرات أيضر .ويتعين أيضر يحديد عدد من الفرااضرت
التي يجب يوافرهر لتحقجق الراابط بين أجزاء الاطر املنطقي املختلفة .ويظهر أهمجة هذه الفرااضرت
بسبب تعقد القضرير التنموية وتشعب العوامل التي يؤثر عليهر واختالف أهمجتهر ومدى اتسرقهر .كمر أن
هذه الفروض يقع خر ج تسجطرة الجهة التي يتولى متربعة ينفجذ التسراايجججة ويربط بين مدخالتهر
ومخرجرتهر ونترئجهر وأهدافهر .وقد يؤدي عدم يحقق هذه الفروض إلى تعثا الوصول إلى مخرجرت
محددة أو نترئج بعجنهر ومن ثم ل يتحقق الهدف العرم ف النهرية بسبب عدم يحقق بعض الفرااضرت.
ويمثل املدخالت املوا د املردية أو املرلجة أو البشرية التي يتم يوفياهر للوصول إلى مخرجرت
محددة ،والتي يمثل تسلع أو خدمرت يتوافر بسبب التدخالت أو األنشطة التي يتم .أمر النترئج
التسراايجججة فتتحقق ف املدى القصيا واملتوتسط بسبب املخرجرت التي يم يوفياهر .أمر األثر فجتحقق ف
األجل الطويل بسبب التدخالت التي يمت تسواء املبرشرة أو غيا املبرشرة .ويتكون املخرجرت من تسلع
وخدمرت ،بينمر يتكون النترئج التسراايجججة من تغياات مؤتسسجة أو تسلوكجة مستهدفة تسرهم ف إحداث
تغيا ف حجرة املوااطنين.
تعتبا املؤشرات من أهم مكونرت الاطر املنطقي ،ويتم اختجر هر بعنرية فرئقة .ويتم يحديد
مؤشرات لقجرس يوافر املدخالت والوصول إلى املخرجرت ويحقق النترئج التسراايجججة والوصول إلى
الهدف العرم أو األثر املتوقع .ويقيس هذه املؤشرات التقدم الذي يتم إنجرزه بأقل يكلفة وأكثا كفرءة وف
زمن محدد .ويشراط ف مؤشرات قجرس األداء أن يكون محددة وقربلة للقجرس وللتحقق وأن يكون ذات
صلة ويتم قجرتسهر ف إاطر زمني محدد .SMART KPIs

57

املكون

وصف

املؤشر

وتسجلة التحقق

األثر النهرئي

الجدول قم ( :)1-4الاطر املنطقي ملواجهة الفقر متعدد األبعرد

انخفرض مؤشر الفقر متعدد األبعرد

مؤشر الفقر متعدد األبعرد

التقرير العربي السنوي
حول الفقر متعدد األبعرد

املخرجرت

النترئج التسراايجججة

ً
أول :نمو كثجف التشغجل يحربي الفقراء
نمو مريفع ومستدام

معدل النمو القتصردي
الحقجقي

بطرلة أقل على املستوى القومي

معدل البطرلة

بطرلة أقل بين الشبرب

معدل البطرلة بين الشبرب
( 29-15تسنة)

يوزيع عردل للدخل

مؤشر ججني

ً
بيئة اقتصردية أكثا يوازنر

إيرادات عرمة أعلى ومستدامة

املدخالت

يدفقرت مرزايدة من النقد األجنبي للداخل
بيئة اتستثمر موايجة لتشججع يردة األعمرل
اتستثمر كثجف التشغجل

وزا ة املرلجة/
جهرز الحصرء الواطني

نسبة العجز للنريج املحل
الجمرل
نسبة الدين العرم للنريج املحل
الجمرل
نسبة الدين الخر ج للنريج
املحل الجمرل

وزا ة املرلجة

معدل التضخم

البنك املركزي

معدل نمو اليرادات الضريبجة
وغيا الضريبجة
نسبة ا يفرع التستثمر األجنبي
املبرشر
نسبة الزيردة ف عدد الشركرت
الصغياة التي يتم يأتسيسهر
ً
تسنوير
نسبة التستثمر ف القطرعرت
كثجفة التشغجل

اتستثمر مريفع

وزا ة املرلجة/البنك املركزي

معدل التستثمر
ً
ثرنجر املؤشرات الجتمرعجة

النترئج التسراايجججة

 .1مؤشرات الصحة
معدل الصربة برلتقزم (عند
األاطفرل دون تسن الخرمسة)
معدل الصربة برلسمنة أو
برلهزال
نسبة األاطفرل الذين يوفوا قبل
تسن الخرمسة

 1.1منظومة متطو ة وأكثا كفرءة للتغذية

 1.2معدل أقل لوفجرت األاطفرل
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قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية

املكون

وصف

املؤشر

وتسجلة التحقق

 1.1.1عدد أكبا من األاطبرء املد بين على مبردئ
التغذية السلجمة

عدد األاطبرء ف مجرل التغذية

نقربة األاطبرء

املخرجرت

 1.1.2حملة يوعجة واتسعة النطرق للتعريف بمبردئ
التغذية السلجمة
 1.2.1األمصرل الالزمة لألاطفرل متوفرة
 1.2.2عدد أكبا من املراكز املعنجة بصحة األم والطفل
خرصة ف املنراطق الريفجة
زيردة النسب التي يتم يخصجصهر من املوازنرت
العرمة لإلنفرق على الصحة و فع كفرءتهر

املدخالت

زيردة مخصصرت التد يب والتأهجل
تشججع مشر كة املجتمع املدني والقطرع الخرص
خرصة على املستوى املحل ف مجرلت فع الوع
والتد يب

عدد الفرعلجرت التي يتم
ينظجمهر واملطبوعرت التي يتم
يوزيعهر
عدد األمصرل التي يتم يوفياهر
ف مراكز األمومة والطفولة
وللقطرع الخرص
عدد مراكز األمومة والطفولة
التي يتم يأتسيسهر وتشغجلهر
برلريف
نسبة النفرق على الصحة إلى
النريج املحل الجمرل
قجمة مخصصرت التد يب
والتأهجل
قجمة املسرعدات األجنبجة التي
يتم يخصجصهر ملؤتسسرت
املجتمع املدني والقطرع الخرص
للمسرهمة ف فع الوع
بقضرير الصحة

الجهرت املنظمة (مجتمع
مدني و/أو منظمرت دولجة)
مسوح الصحة

مسوح الصحة
قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية
وزا ة املرلجة

قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية

املخرجرت

النترئج
التسراايجججة

 .2مؤشرات التعلجم
 2.1عدد أاطول لسنوات التعلجم

عدد تسنوات التعلجم املتوقعة

ً
 2.1.1التحويالت النقدية املشرواطة أكثا اتستخدامر
خرصة ف املنراطق الريفجة

عدد األفراد البرلغين 10
تسنوات فأكثا اللذين أكملوا
التعلجم األتسرس ي
معدل زيردة التحويالت النقدية
املشرواطة التي يخصص للريف

 2.1.2برنرمج ممتد على مدا العرم للتغذية املد تسجة

عدد أيرم التغذية املد تسجة

قواعد البجرنرت القطرية

 2.2.1كثرفرت أقل للفصول الد اتسجة خرصة ف
مراحل التعلجم األتسرس ي

نسبة الطالب للمد تسين ف
التعلجم األتسرس ي
عدد املنرهج التي يتم يطويرهر
ً
تسنوير
نسبة النفرق على التعلجم إلى
النريج املحل الجمرل
عدد املشروعرت الصغياة التي
يتم يأتسيسهر ويلك التي تعمل
كمو دين محلجين للشركرت
املتوتسطة والكباى

قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية

 2.2النتظرم ف الد اتسة لفراات أاطول

 2.2.2منرهج تعلجمجة متطو ة
زيردة النسب التي يتم يخصجصهر من املوازنرت العرمة
لإلنفرق على التعلجم و فع كفرءتهر

املدخالت

قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية

يدعجم يردة األعمرل ودمج املشروعرت الصغياة ف
تسالتسل القجمة املحلجة والدولجة
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قواعد البجرنرت القطرية

قواعد البجرنرت القطرية
نسبة النفرق على الصحة
إلى النريج املحل الجمرل
قواعد البجرنرت الواطنجة

املكون

املؤشر

وصف

وتسجلة التحقق

النترئج التسراايجججة

 .3مؤشرات مستوى املعيشة
 3.1معدلت أعلى لتستخدام الوقود النظجف ف
الطهي
 3.2خدمرت أكثا كفرءة للصرف الصح

نسبة مسرهمة مؤشرات
مستوى املعيشة ف خفض
مؤشر الفقر متعدد األبعرد

 3.3مصرد أمنة ملجره الشرب
 3.4يوافر أكبا للكهربرء

التقرير العربي السنوي
حول الفقر متعدد األبعرد

 3.5يوافر السكن املالئم

املخرجرت

 3.1.1اعتمرد أكبا على الوقود الحجوي خرصة ف
املنراطق الريفجة
 3.2.1نظم مبتكرة لشبكرت الصرف الصح
مستخدمة على نطرق واتسع خرصة ف املنراطق الريفجة
 3.3.1تغطجة شرملة لوصالت املجره املنزلجة
 3.34.1تغطجة أشمل لشبكرت الكهربرء
 3.5.1منظومة أكثا كفرءة لتسكرن محدودي الدخل

املدخالت

زيردة النسب التي يتم يخصجصهر من املوازنرت العرمة
لإلنفرق على املرافق العرمة و فع كفرءتهر
مضرعفة مر يتم يخصجصه من املوازنرت العرمة
لإلنفرق على الصجرنة
يطبجق أكثا صرامة ملبردئ الحوكمة (الشفرفجة
والرقربة واملحرتسبة) برلنسبة ملنظومة يوفيا املرافق
العرمة
يمكين الدا ة املحلجة من القجرم بدو أكبا ف يوفيا
الخدمرت البلدية

نسبة األتسر التي تعتمد على
الوقود الحجوي
نسبة األتسر التي لديهر خدمرت
صرف صح ف الريف
نسبة املنرزل املتوافر بهر وصلة
مجره منزلجة ف الريف
نسبة األتسر التي يتمتع بخدمرت
الكهربرء ف الريف
نسبة الزيردة ف مسركن
محدودي الدخل
نسبة النفرق على املرافق
العرمة إلى النريج املحل
الجمرل
نسبة النفرق على الصجرنة من
املوازنة العرمة للدولة

قواعد البجرنرت الواطنجة
قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية
قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية
قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية
قرعدة بجرنرت مؤشر
التنمجة البشرية
قواعد البجرنرت الواطنجة
قواعد البجرنرت الواطنجة

مؤشر حوكمة قطرع املرافق

مؤشر مستحدث*

قجمة املوازنرت التي يتم
يخصجصهر للمحلجرت لتمويل
الخدمرت البلدية

قواعد البجرنرت الواطنجة

فع وع املوااطنين بمبردئ التستدامة األتسرتسجة
خرصة املريبطة برملرافق العرمة
* يتم تشكجل مجموعة عمل لتحديد منهججة قجرس املؤشرات املستحدثة ،ف ضوء التجر ب الدولجة واملنهججرت العلمجة املعتمدة
ويوافر البجرنرت والوقت والجهد والتكلفة الالزمة للتقدير.
معدل كفرءة املرافق العرمة
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مؤشر مستحدث*

الجدول قم ( :)2-4الفروض واملخراطر التي يواجه القضرء على الفقر متعدد األبعرد
البعد
بيئة القتصرد الكل

الصحة

التعلجم

مستوى املعيشة

الفروض واملخراطر
اتستمرا ا يفرع النفط (برلنسبة للدول املستو ة للنفط)
ا يفرع أتسعر الفرئدة العرملجة
اتستمرا الحروب التجر ية
يوافر املوازنرت الالزمة لإلنفرق على يد يب ويأهجل األاطبرء
ً
يوزيع املوازنرت املخصصة لقطرع الصحة بشكل كفء على املستويرت املحلجة وفقر لقواعد معروفة ومعلنة
التستجربة لباامج فع الوع بأهمجة التغذية السلجمة
التستجربة املجتمعجة لجهود يطوير املنرهج
يوافر املوازنرت الالزمة ليرحة الخدمرت التعلجمجة و فع كفرءة املنظومة التعلجمجة
ً
يوزيع املوازنرت املخصصة لقطرع التعلجم بشكل كفء على املستويرت املحلجة وفقر لقواعد معروفة ومعلنة
يمكين املحلجرت من القجرم برلدو املنواطة به لتقديم الخدمرت محلجة الصفة من خالل ينمجة القد ات
يوافر املوازنرت الالزمة ليرحة املرافق العرمة وصجرنتهر و فع كفرءتهر
ً
يوزيع املوازنرت املخصصة املرافق العرمة بشكل كفء على املستويرت املحلجة وفقر لقواعد معروفة ومعلنة

 3.4مؤشرات قجرس األهداف
يوضح الجدول الترل قم ( )3-4التوافق بين محرو الفقر متعدد األبعرد ومؤشرات التنمجة
ً
املستدامة ،ويمتد هذا التوافق والتقر ب ليابط بين مؤشرات قجرس األداء أيضر .ويكمن أهمجة هذا
التوافق ف مسرعدة الدول على دمج أهداف التنمجة املستدامة ف منظومة التخطجط واملتربعة ،والتسراع
بريخرذ التدابيا الالزمة لتحقجق أهداف التنمجة املستدامة من نرحجة ومواجهة الفقر متعدد األبعرد من
نرحجة أخرى ،برلضرفة إلى يبني السجرتسرت التي من شأنهر مواجهة الفقر متعدد األبعرد ومن ثم يحقجق
التنمجة املستدامة.
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الجدول قم ( :)3-4أهداف التنمجة املستدامة وأبعرد اتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد
ومؤشرات قجرس األداء
الهدف
الهدف األول:
القضرء على الفقر

الهدف الثرني:
القضرء على الجوع

الهدف الثرلث:
الصحة الججدة
والرفره

الهدف الرابع:
التعلجم الججد

أهداف التنمجة املستدامة
مؤشرات قجرس األداء
 ١-٢-٢نس ــبة الرجرل والنس ــرء واألاطفرل من جمجع األعمر الذين يعرنون
ً
الفقر بجمجع أبعرده وفقر لتعر يف الواطنجة
 2.1.1معدل انتشر نقص التغذية
 2.1.2معدل انتشر انعدام األمن الغذائي املتوتسط أو الشديد وتسط
السكرن ،اتستنردا إلى مقجرس املعرنرة من انعدام األمن الغذائي.
 2.2.1معدل انتشر يوقف النمو بين األاطفرل دون تسن الخرمسة.
 2.2.2معدل انتشر تسوء التغذية بين األاطفرل دو تسن الخرمسة ،مصنفين
حسب النوع (الهزال وزيردة الوزن).
 ٣-٢-١معدل وفجرت األاطفرل دون تسن الخرمسة
- ٨-٢ -٣نسبة السكرن الذين يصرف أتسرهم املعيشجة نفقرت كبياة على
الص ــحة محس ــوبة كحص ــة من مجموع إنفرق األتس ــر املعيش ــجة
أو دخلهر
-1ج ٣-معدل كثرفة األخصرئجين الصحجين ويوزيعهم
-2أ 1-نســبة مجموع النفرق الحكومي على الخدمرت األتســرتســجة (التعلجم
والصحة والحمرية الجتمرعجة)
 1-1 ٤نس ــبة األاطفرل والش ــبرب (أ) ف الص ــف الثرني/الثرلث؛
و (ب) ف ـريـة املرحلـة البتـدائجـة؛ و (ج) ف ـريـة املرحلـة األولى من التعلجم
الث ــرنوي ،ال ــذين يحققون على األق ــل الح ــد األدنى من مستوى الكفرءة ف
’ ’ 1القراءة ،و ’  ’ 2الريرضجرت ،بحسب الجنس
 ٤-٢-١نسـ ــبة األاطفرل دون الخرمسـ ــة الذين هم مرضـ ــون على املسـ ــر
الصـ ــحجح من حجث النمو ف مجرلت الصـ ــحة ،والتعلم ،والرفره النفس ي
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البعد
الفقر متعدد
األبعرد

التغذية

محرو الفقر متعدد األبعرد
مؤشرات قجرس األداء
 مؤشر الفقر متعدد األبعرد






معدل الصربة برلتقزم (عند األاطفرل دون تسن الخرمسة)
معدل الصربة برلسمنة أو برلهزال
عدد األاطبرء ذوي الخباة ف مجرل التغذية
عدد الفرعلجرت التي يتم ينظجمهر واملطبوعرت التي يتم يوزيعهر
عدد مؤتسسرت املجتمع املدني والقطرع الخرص التي تسهم ف فع
الوع بقضرير الصحة
نسبة األاطفرل الذين يوفوا قبل تسن الخرمسة
قجمة األمصرل التي يتم يوفياهر ف مراكز األمومة والطفولة وللقطرع
الخرص
عدد مراكز األمومة والطفولة التي يتم يأتسيسهر وتشغجلهر برلريف
نسبة النفرق على الصحة من املوازنة العرمة للدولة
قجمة مخصصرت التد يب والتأهجل




عدد تسنوات التعلجم املتوقعة
عدد األفراد البرلغين  10تسنوات فأكثا اللذين أكملوا التعلجم
األتسرس ي
معدل زيردة التحويالت النقدية املشرواطة التي يخصص للريف
عدد أيرم التغذية املد تسجة
نسبة الطالب للمد تسين ف التعلجم األتسرس ي



الصحة  -التغذية

التعلجم









الهدف

الهدف السردس:
املجره النظجفة
والنظرفة الصحجة
الهدف السربع:
اطرقة نظجفة
وبأتسعر معقولة
الهدف الثرمن:
العمل الالئق
والنمو القتصردي

أهداف التنمجة املستدامة
مؤشرات قجرس األداء
والجتمرع  ،بحسب الجنس
٢-٢-٤معدل املشـر كة ف التعلم املنظم (قبل تسنة واحدة من تسن
اللتحرق الرتسمي برلتعلجم البتدائي) ،بحسب الجنس
-2أ 1-نســبة مجموع النفرق الحكومي على الخدمرت األتســرتســجة (التعلجم
والصحة والحمرية الجتمرعجة)
 ٦-١-١نسبة السكرن الذين يستفجدون من خدمرت مجره الشرب التي يدا
بطريقة مأمونة
 ٦-٢-١نس ــبة الس ــكرن الذين يس ــتفجدون من الدا ة الس ــلجمة
لخدمرت الصــرف الصــح  ،بمر فيهر مرافق غســل الجدين برلصــربون واملجره
 ٦-٣-١نسبة مجره الصرف الصح املعرلجة بطريقة آمنة
 ٧-١-١نسبة السكرن املستفجدين من خدمرت الكهربرء

البعد

مستوى املعيشة

محرو الفقر متعدد األبعرد
مؤشرات قجرس األداء
ً
 عدد املنرهج التي يتم يطويرهر تسنوير
 نسبة النفرق على التعلجم للنريج املحل الجمرل

 نسبة األتسر التي لديهر خدمة صرف صح ف الريف
 نسبة األتسر التي لديهر مصد للمجره النظجفة ف الريف
 نسبة األتسر التي لديهر خدمرت صرف صح ف الريف

 نسبة األتسر التي يتمتع بخدمرت الكهربرء
مستوى املعيشة

 ٨-٥-٢معـدل البطـرلـة ،بحسـ ـ ــب الجنس والعمر واألش ـ ـ ـخـرص ذوي العرقة
التشغجل
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 عدد املشروعرت الصغياة التي يتم يأتسيسهر ويلك التي تعمل
كمو دين محلجين للشركرت املتوتسطة والكباى

الهدف

الهدف الحردي
عشر :مدن
ومجتمعرت محلجة
مستدامة

أهداف التنمجة املستدامة
مؤشرات قجرس األداء
ً
 ٧-١-٢نس ـ ــبة الس ـ ــكرن اللذين يعتمدون أتس ـ ــرتس ـ ــر على الوقود والتكنولوججر
النظجفين
 ١١-١-١نسـبة السـكرن الحضـريين الذين يعيشـون ف أحجرء فقياة أو
مستواطنرت غيا تسمجة أو مسركن غيا لئقة
-1أ 11-نســبة الســكرن الذين يعيشــون ف املدن التي ينفذ خططر إنمرئجة
مدنجة وإقلجمجة ،ويدمج التوقعرت السـكرنجة والحتجرجرت من
املوا د ،بحسب حجم املدينة
 ١١-٣-٢نسبة املدن التي لديهر هجكل يتجح مشر كة املجتمع املدني على نحو
مبرش ــر ف يخطجط املنراطق الحض ــرية ،ويعمل برنتظرم ويدا بطريقة
ديمقرااطجة

البعد


مستوى املعيشة
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محرو الفقر متعدد األبعرد
مؤشرات قجرس األداء
نسبة مسرهمة مؤشرات مستوى املعيشة ف خفض مؤشر الفقر
متعدد األبعرد
عدد األتسر التي ل تستخدم وقود نظجف ف الطهي
نسبة أفراد األتسرة لعدد غرف املسكن
نسبة األتسر التي تعتمد على الوقود الحجوي
نسبة الزيردة ف مسركن محدودي الدخل نسبة النفرق على املرافق
العرمة من املوازنة العرمة للدولة
نسبة النفرق على الصجرنة من املوازنة العرمة للدولة
مؤشر حوكمة قطرع املرافق
قجمة املوازنرت التي يتم يخصجصهر للمحلجرت لتمويل الخدمرت
البلدية
معدل كفرءة املرافق العرمة

يوضح الجدول الترل قم ( )4-4مؤشرات قجرس األداء كمر و دت ف الاطر املنطقي والتي يقيس

ً
وفقر ملر تسبق ذكره ،يوافر املدخالت ،والحصول على املدخالت ويحقق النترئج التسراايجججة واألثر
التسراايجي  .ويجد الشر ة إلى وجود فر ق زمني بين يحقق النترئج التسراايجججة والوصول للهدف العرم.
ً
ويتضمن الجدول أيضر كرفة البجرنرت الخرصة بمؤشرات قجرس األداء والتي تشمل قجمة املؤشر تسنة
األتسرس والقجمة املستهدفة عرم  ،2030ومصد البجرنرت املستخدمة لتقدير قجمة املؤشر ،ومنهججة جمع
البجرنرت ،والجهة املسئولة عن جمع هذه البجرنرت ،ودو ية جمع البجرنرت أو مرات جمع البجرنرت .من
ً
املمكن أيضر يضمين معلومرت إضرفجة مثل الصعوبرت التي يواجه جمع البجرنرت ،والتكلفة التي يتحملهر
الجهة التي يتولى جمع البجرنرت ،وكذلك الجهة التي تستتولى يحلجل البجرنرت.
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الجدول قم ( :)4-4البجرنرت األتسرتسجة ملؤشرات قجرس األداء
املؤشر

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030

وحدة القجرس

مؤشر الفقر متعدد
األبعرد

*21

10

نسبة مئوية

معدل النمو
القتصردي
الحقجقي
معدل البطرلة
معدل البطرلة بين
الشبرب
( 29-15تسنة)
مؤشر ججني
نسبة العجز للنريج
املحل الجمرل
نسبة الدين العرم
للنريج املحل
الجمرل
نسبة الدين
الخر ج للنريج
املحل الجمرل
معدل التضخم
معدل نمو

مصد البجرنرت

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

يم التقدير برتستخدام
التقرير العربي
منهججة الحرمرن متعدد
للفقر متعدد
التدخالت
األبعرد
مؤشرات بيئة القتصرد الكل

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

جرمعة الدول العربجة
برلتعرون مع آخرين**

كل  5تسنوات

)2017( 1.2

7-6

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

جهرز الحصرء الواطني

بع تسنوي

غ.م

10

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

جهرز الحصرء الواطني

بع تسنوي

)2012( 28

15

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

جهرز الحصرء الواطني

بع تسنوي

غ.م

0.35 – 0.3

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

جهرز الحصرء الواطني

بع تسنوي

غ.م

3 –5

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة املرلجة

بع تسنوي

غ.م
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نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة املرلجة

بع تسنوي

غ.م

25

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة املرلجة

بع تسنوي

غ.م
غ.م

5
ً
( 10تسنوير)

نسبة مئوية
نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة
قواعد البجرنرت الواطنجة

البنك املركزي
وزا ة املرلجة

بع تسنوي
بع تسنوي
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املؤشر
اليرادات الضريبجة
وغيا الضريبجة
نسبة ا يفرع
التستثمر األجنبي
املبرشر
نسبة الزيردة ف
عدد الشركرت
الصغياة التي يتم
ً
يأتسيسهر تسنوير
نسبة التستثمر ف
القطرعرت كثجفة
التشغجل
معدل التستثمر

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030

وحدة القجرس

مصد البجرنرت

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

غ.م

مضرعفة

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة/هجئة التستثمر

بع تسنوي

غ.م

مضرعفة

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة/هجئة التستثمر

بع تسنوي

غ.م

30

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة/هجئة التستثمر

بع تسنوي

22

30

نسبة مئوية

قواعد البجرنرت الواطنجة

وزا ة/هجئة التستثمر

بع تسنوي

مؤشرات الصحة
معدل الصربة
برلتقزم (عند
األاطفرل دون تسن
الخرمسة)
معدل الصربة
برلسمنة أو برلهزال
بين األاطفرل دون
الخرمسة
نسبة األاطفرل

22.2
)(2014

صفر

1000/30

1000/21

نسبة مئوية من
جملة األاطفرل دون
الخرمسة

ESCWA

مسوح الصحة

وزا ة الصحة

تسنوير

عدد لكل 1000

ESCWA

قواعد بجرنرت املوالجد

وزا ة الصحة

ً
تسنوير
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املؤشر
الذين يوفوا قبل
تسن الخرمسة

عدد األاطبرء ف
مجرل التغذية
عدد الفرعلجرت
التي يتم ينظجمهر
واملطبوعرت التي
يتم يوزيعهر
نسبة األاطفرل
املحرومين من
األمصرل
نسبة الزيردة ف
مراكز األمومة
والطفولة التي يتم
يأتسيسهر وتشغجلهر
برلريف
نسبة النفرق على
الصحة من النريج
املحل الجمرل
نسبة مخصصرت

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016
)(2014

--

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030
(تسينر يو الوضع
الراهن)
1000/12
(تسينر يو )2030

اطفل ج

والوفجرت

ً
يتم يحديده لحقر

عدد لكل 10000
اطفل دون
الخرمسة

قواعد البجرنرت الواطنجة

وحدة القجرس

مصد البجرنرت

مستحدث

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

نقربة األاطبرء

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

ً
تسنوير

---

 100فعرلجرت لكل
دولة

عدد

مستحدث

املنصة اللكراونجة
للمتربعة والتقججم***

وزا ة الصحة

ً
تسنوير

13.5

5

نسبة مئوية

يقرير التنمجة
البشرية

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة الصحة

ً
تسنوير

--

( 100مضرعفة)

نسبة مئوية

مستحدث

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة الصحة

ً
تسنوير

5

8

نسبة مئوية

يقرير التنمجة
البشرية

املوازنة العرمة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير

---

3

نسبة مئوية

مستحدث

املوازنة العرمة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير
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املؤشر
التد يب والتأهجل
من موازنة الصحة
نسبة الزيردة ف
عدد مؤتسسرت
املجتمع املدني
والقطرع الخرص
التي تسهم ف فع
الوع بقضرير
الصحة
عدد تسنوات
التعلجم املتوقعة
نسبة األفراد
البرلغين  10تسنوات
فأكثا اللذين أكملوا
التعلجم األتسرس ي
معدل زيردة
التحويالت النقدية
املشرواطة التي
يخصص للريف
عدد أيرم التغذية
املد تسجة
نسبة الطالب

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030

وحدة القجرس

---

( 100مضرعفة)

نسبة مئوية

)2017( 11.9

14

تسنة

مصد البجرنرت

مستحدث

مؤشرات التعلجم
يقرير التنمجة
البشرية

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

قواعد بجرنرت واطنجة

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

وزا ة الصحة

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

ً
تسنوير

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة التعلجم

ً
تسنوير

)2016( 50
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نسبة مئوية

يقرير التنمجة
البشرية

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة التعلجم

ً
تسنوير

---

( 100مضرعفة)

نسبة مئوية

مستحدث

املوازنة العرمة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير

---

200

يوم

مستحدث

وزا ة التعلجم

ً
تسنوير

20

15

نسبة مئوية

يقرير التنمجة

وزا ة التعلجم

ً
تسنوير
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املنصة اللكراونجة
للمتربعة والتقججم***
قواعد بجرنرت واطنجة

املؤشر
للمد تسين ف
التعلجم األتسرس ي
عدد املنرهج التي
ً
يتم يطويرهر تسنوير
نسبة النفرق على
التعلجم للنريج
املحل الجمرل
عدد املشروعرت
الصغياة التي يتم
يأتسيسهر ويلك التي
تعمل كمو دين
محلجين للشركرت
املتوتسطة والكباى

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016
()2017

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030

وحدة القجرس

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

مصد البجرنرت

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

البشرية

---

5

عدد

مستحدث

املنصة اللكراونجة
للمتربعة والتقججم***

وزا ة التعلجم

ً
تسنوير

--

5

نسبة مئوية

يقرير التنمجة
البشرية

املوازنة العرمة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير

---

1000

شركة/تسنة

مستحدث

املنصة اللكراونجة
للمتربعة والتقججم***

وزا ة التستثمر

ً
تسنوير

مؤشرات مستوى املعيشة
نسبة مسرهمة
مؤشرات مستوى
املعيشة ف مؤشر
الفقر متعدد
األبعرد
نسبة األتسر التي
تعتمد على الوقود
الحجوي
نسبة األتسر التي

20

5

نسبة مئوية

التقرير العربي
للفقر متعدد
األبعرد

يم التقدير برتستخدام
منهججة الحرمرن متعدد
التدخالت

جرمعة الدول العربجة
برلتعرون مع آخرين**

كل  5تسنوات

---

50

نسبة مئوية

مسوح النفرق
والتستهالك

مسح على عجنة ممثلة
للمجتمع

جهرز الحصرء الواطني

ً
تسنوير

81

90

نسبة مئوية

يقرير التنمجة

قواعد بجرنرت واطنجة

الوزا ة املعنجة برملرافق/

ً
تسنوير
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املؤشر
يتمتع بخدمرت
الصرف الصح ف
الريف
نسبة األتسر املتوافر
بهر وصلة مجره
منزلجة ف الريف
نسبة السكرن الذين
يتمتعون بخدمرت
الكهربرء ف الريف
نسبة الزيردة ف
مسركن محدودي
الدخل
نسبة النفرق على
املرافق العرمة من
النريج املحل
الجمرل
نسبة النفرق على
الصجرنة من املوازنة
العرمة للدولة
مؤشر حوكمة قطرع
املرافق
قجمة املوازنرت التي
يتم يخصجصهر

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030

وحدة القجرس

مصد البجرنرت

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

البشرية

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

جهرز الحصرء الواطني
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100

نسبة مئوية

يقرير التنمجة
البشرية

قواعد بجرنرت واطنجة

الوزا ة املعنجة برملرافق/
جهرز الحصرء الواطني

ً
تسنوير

79

100

نسبة مئوية

يقرير التنمجة
البشرية

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة الكهربرء

ً
تسنوير

---

ً
( 5تسنوير)

نسبة مئوية

مستحدث

يقر ير املتربعة الواطنجة

وزا ة التسكرن/جهرز
الحصرء الواطني

ً
تسنوير

---

10

نسبة مئوية

املوازنة العرمة

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير

---

5

يوم

املوازنة العرمة

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير

---

ً
يتم يحديده لحقر

---

مستحدث

اتستطالع أي وقواعد
البجرنرت الواطنجة

مركز بحثي مستقل

ً
تسنوير

---

20

نسبة مئوية

املوازنة العرمة

قواعد بجرنرت واطنجة

وزا ة املرلجة

ً
تسنوير

71

املؤشر

قجمة املؤشر ف
تسنة األتسرس
()2016

قجمة املؤشر ف
تسنة الهدف
()2030

وحدة القجرس

مصد البجرنرت

منهججة جمع
البجرنرت/التقدير

الجهة املسئولة عن جمع
البجرنرت/التقدير

للمحلجرت لتمويل
الخدمرت البلدية
معدل كفرءة
ُ
ً
مركز بحثي مستقل
يحدد لحقر
مستحدث
نسبة مئوية
يتم يحديده لحقر
--املرافق العرمة
* يشمل هذا التقدير  10دول عربجة يمثل  ٪75من مجموع تسكرن الدول العربجة ،وتشمل مصر والعراق والجزائر واملغرب ويونس واأل دن والسودان والجمن ومو يترنجر وجز القمر.

عدد مرات جمع
البجرنرت/التقدير

ً
تسنوير

** قرم بإعداد التقرير كل من جرمعة الدول العربجة ولجنة األمم املتحدة القتصردية والجتمرعجة لغربي آتسجر (التسكوا) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (الجونيسجف) ومبرد ة أكسفو د للفقر والتنمجة
البشرية.
ً
*** على النحو الذي تسياد ذكره لحقر.
ملحوظة :مصد بجرنرت تسنة األتسرس :البنك الدول ( )2018قرعدة بجرنرت مؤشرات التنمجة.
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 4.4الاطر املؤتسس ي للمتربعة والتقججم
يعتمد الاطر املؤتسس ي للمتربعة والتقججم على منصة معلومريجة إلكراونجة موحدة ملتربعة ينفجذ
اتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد على املستوى القلجمي والواطني واملحل  .ويتولى جرمعة الدول
العربجة برلتعرون مع الدول األعضرء ومؤتسسرت التنمجة املحلجة والدولجة املعنجة ذات الصلة يطوير
منصة قوية للتخطجط واملتربعة لتلبجة متطلبرت اتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد .وتسيتم يطوير
هذه املنصة برتستخدام أداة مستخدمة على نطرق واتسع ملتربعة ينفجذ الباامج والخطط والسجرتسرت التي
يتضمنهر اتسراايجججرت التنمجة من خالل إعداد وإصدا ونشر مجموعة من التقر ير التي يمكن يطويرهر
ً
ً
وفقر للحرجة على النحو الذي تسيتم يوضجحه لحقر .كمر تستخدم املنصة اللكراونجة لتقججم التقدم
املحرز نحو يحقجق األهداف التسراايجججة على املستوى القلجمي والقطري واملحل  ،وكذا برلنسبة لكل
بعد من األبعرد .كمر تسهم املنظومة ف إعداد يقر ير مقر نة بين املجموعرت املختلفة من الدول وبين
الدول بعضهر البعض وعبا نقرط زمنجة مختلفة .ويتمثل الهدف النهرئي من اتستخدام هذه املنصة
اللكراونجة ،ف يحديد السجرتسرت والباامج والتدخالت النرجحة ذات التأثيا اليجربي على خفض مؤشر
ً
الفقر متعدد األبعرد أو مؤشرايه الفرعجة وفقر لألبعرد املختلفة ،ومن ثم التستفردة من التجر ب
ً
النرجحة .كمر تسرعد أيضر على اكتشرف الخفرق فو حدوثه ،ومن ثم يحديد أتسبربه للتوصل إلى
ً
أتسرلجب تسريعة للعالج وتعديل املسر  ،وذلك أيضر على مستوى إقلجمي وقطري ومحل ولألبعرد املختلفة.
ويعتمد بنرء املنصة اللكراونجة للتخطجط واملتربعة والتقججم على مجموعة أدوات "البجرنرت
املترحة للجمجع"  ،Data for All )DFA(Toolkitوالتي يوفر منصة ائدة لتكنولوججر املعلومرت املترحة
للجمجع .ويؤكد هذه األدوات املترحة للجمجع على أهمجة البجرنرت واملعلومرت ف بنرء مؤشرات قجرس
األداء ،والتي يتم العتمرد عليهر بشكل أتسرس ي ف املتربعة والتقججم والدا ة برلنترئج .كمر تسرهم هذه
املنظومة اللكراونجة ف تسم السجرتسرت املدعومة برألدلة الواقعجة واملستوحرة من التجر ب النرجحة.
وتستخدم مؤتسسرت التنمجة الدولجة خرصة منظمرت األمم املتحدة أدوات البجرنرت املترحة للجمجع
لتطوير منصرت الكراونجة مختلفة ملتربعة ويقججم مر يحرزه الدول املختلفة من إنجرز نحو يحقجق أجندة
التنمجة املستدامة  .2030ويوضح الشكل قم ( )1-4املكونرت األتسرتسجة ألدوات "البجرنرت املترحة
للجمجع".

73

الشكل قم ( :)1-4مكونرت أدوات "البجرنرت املترحة للجمجع"
أدوات "البجرنرت املترحة للجمجع"

الرصد واملتربعة

التحلجل
التصو
إعداد التقر ير
إعداد جداول البجرنرت

التخطجط

النمذجة

إعداد امللفرت

التنبؤ

الدا ة
يكرمل البجرنرت
إدا ة البجرنرت
 تسججل املؤشر
 التكويد

التستخدام
السجالت الدا ية
مسح
الرتسرئل القصياة
الخدمرت اللوجستجة

إعداد النفو جراف
قراءة البجرنرت واملعلومرت
التخطجط
يكوين معرض الصو

 البجرنرت الوصفجة
 مكتبة الخرائط الرقمجة
 ادخرل بجرنرت
 مدقق جودة البجرنرت

املرجعجة
ايصرل واي فري
األجهزة الذكجة
التقرط البجرنرت الكبياة

يأتسيس مستودع الوثرئق
إدا ة البوابة اللكراونجة
يطبجق التلجفون الجوال

 يبردل البجرنرت
بجرنرتي
واجهرت برمجة يطبجقرت
البجرنرت
برنرمج يد يبي إحصرئي

التقرط البجرنرت الجغرافجة

مستودع البجرنرت

يصمجم حملة الدعرية
يصمجم البانرمج التد يبي

ويتضح من الشكل السربق أن أدوات "البجرنرت املترحة للجمجع" تستخدم مصرد البجرنرت
الرتسمجة الواطنجة أو القطرية أو الدولجة التقلجدية واملوثوق بهر (كرملسوح الخرصة برألتسرة والتعدادات
السكرنجة والسجل املدني وأنظمة الحصرء الحجوية) ونظم إدا ة املعلومرت الدا ية املعززة (الصحة
والتعلجم) .كمر تسرعد أدوات "البجرنرت املترحة للجمجع" على التستفردة من مصرد البجرنرت املبتكرة
الجديدة ،مثل البجرنرت الجغرافجة واملكرنجة ،ويخطجط التستجربة للكوا ث ،وجمع بجرنرت الهوايف
املحمولة ،واألجهزة الذكجة ،وقواعد البجرنرت العمالقة  ،Big Dataواتستطالعرت الرتسرئل القصياة .ويشيا
ً
مر تسبق إلى مدى تسهولة وأيضر مرونة هذه األدوات ف يطوير منظومة التخطجط واملتربعة والتقججم.
تعرض املنظومة اللكراونجة التفرعلجة ( )interactive dashboardالتقدم املحرز واملؤشرات
الخرصة برألهداف التسراايجججة ملواجهة الفقر متعدد األبعرد .كمر يتم عرض البجرنرت حسب التصنجف
املنرتسب :املنراطق الجغرافجة والفئرت العمرية والنوع والدخل والخصرئص الجتمرعجة والقتصردية
األخرى .وتسوف يتم يوتسجع نطرق يطبجق منصة املتربعة والتقججم على املستوى القطري ،بحجث يتمكن
الدول األعضرء من ضمرن متربعة ويقججم التسراايجججة الواطنجة ملواجهة الفقر متعدد األبعرد بفرعلجة
وكفرءة.
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يتطلب بنرء املنصة اللكراونجة للمتربعة والتقججم عدد من الجراءات التي نوجزهر ف الخطوات
الترلجة:
ً
 يتضمن اتسراايجججة مواجهة الفقر متعدد األبعرد الاطر النظري للمتربعة والتقججم متضمنر
الاطر املنطقي ومصفوفة النترئج.

8

 يتم يحديد خط األتسرس أو بجرنرت تسنة األتسرس وفق آخر بجرن مترح لكل مؤشر من مؤشرات
قجرس األداء .وقد يختلف تسنة األتسرس من بلد آلخر ومن بعد آلخر ،لذا من األهمجة بمكرن
ً
التوافق حول تسنة األتسرس التي يتم املتربعة على أتسرتسهر وفقر ملدى يوافر البجرنرت املنشو ة
واملوثوق فيهر.
 كمر يتحدد األهداف لكل دولة ولكل بعد ولكل مؤشر من مؤشرات األداء.
 وبرلنسبة ملؤشرات قجرس األداء فتتحدد بشكل تشر كي وتسلجم يضمن يوافر الشروط األتسرتسجة
الواجب يوفرهر ف مؤشرات قجرس األداء وكذا تعريف املؤشر ،ومنهججة يقديره ،ووحدة القجرس
ومنهججة جمع البجرنرت ومصد هر ،ودو ية جمع البجرنرت ويقدير املؤشر ،والجهة املسئولة عن
جمع هذه البجرنرت وإيرحتهر من خالل املنصة اللكراونجة .ويتعين يوخ الحذ الشديد عند
ينفجذ هذه الخطوة حجث يتوقف عليهر نجرح واتستمرا ية املنصة اللكراونجة للتخطجط واملتربعة
والتقججم.

ً
 يتم الربط بين األهداف واملؤشرات على املستوى القطري والدول أيضر لتوحجد منهججة املتربعة
والتقججم وإعداد التقر ير و تسم السجرتسرت املبنجة على األدلة الواقعجة.
 يتم يحديد حقوق اتستخدام مختلفة ملدخل البجرنرت والقرئمين على يحلجلهر وإعداد التقر ير،
ممر يعزز من املرونة التي يتمتع بهر املنصة اللكراونجة مع ضمرن يحديد املسئولجرت بشكل تسهل
وواضح.
 يمكن للمسؤولين يحديد الدخول لرؤية و/أو كتربة البجرنرت حسب املنطقة الجغرافجة أو البعد
املعني.

 8تجدر اإلشارة على ضرورة تبن منهجية عمل تشاركية بين الدول األعضاء وداخل كل دولة على حدة ملراجعة اإلطار املنطقي املقترح،
ً
ومؤشرات قياس األداء املقترحة ،وقيم سنة األساس وكذا القيم املستهدفة .كما تتم مراجعة الفروض واملطاطر .وأخيرا تحدد كل دولة
ً
على حدة التدابير والبرامج والسياسات الي ستتبناها ملواجدة الفقر متعدد األبعاد ،وذلك في عطار األهداف العامة لالستراتيجية ،ووفقا
ملجموعات الدول املطتلفة .وتركز كل دولة على هذه التدابير والسياسات والبرامج ذات العائد السريع والتكلفة املحدودة ،ثم تنتقل
ً
تدريجيا لألهداف طويلة املدى صعبة التحقيق ومرتفعة التكلفة .وأثناء التنفيذ واملتابعة والتقييم قد تقرر الدولة ععادة النظر في
أولوياتها وفي آلية التعامل معدا.
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 يتم يضمين املوا د املختلفة الالزم يوافرهر لتحقجق األهداف ،وهذه املوا د تسرهم ف التحول من
األهداف إلى إحداث التغيا املنشود و صد مر يتم ينفجذه برلفعل ومتربعته ويقججم أثره من خالل
املؤشرات املختلفة .ول يمكن يحقجق التقدم املنشود دون يوافر املوا د الالزمة ،تسواء املوا د
البشرية أو املردية أو املرلجة.
 تسرهم املنظومة اللكراونجة ف التواصل اآلني مع متخذ القرا  ،ممر يسرعد على يطوير أداء
الحكومرت لالتستجربة ألي يأخر ف يحقجق النجرز املنشود ممر يعزز الثقة بين املوااطن وحكومته.
 من املتوقع أن يحسن املنصة اللكراونجة من يرييب الدول العربجة املشر كة ف مبرد ة "الحكومة
املفتوحة" للبنك الدول والتي من شأنهر تعزيز الشفرفجة واملحرتسبجة واملسئولجة واملشر كة ،ممر
يسرهم بشكل كبيا ف فع د جة ضر املوااطن.
ً
ً
ً
 يلعب املنصة اللكراونجة دو ا حجوير أيضر ف فع كفرءة املوا د املختلفة.
 5.4يقر ير املتربعة والتقججم
 يقدم التقر ير على املستوى القطري كل  3شهو .
 يقدم التقرير على مستوى إقلجمي كل عرم.
 يحدد كل دولة التقر ير املحلجة الالزمة ملتربعة النجرز على مستوى الوحدات املحلجة ويقججم مدى
مسرهمة كل إقلجم ف يحقجق الهدف العرم لالتسراايجججة ،على أل يقل عدد التقر ير عن  4يقر ير
ً
تسنوير.
ينشر التقر ير على املنصة اللكراونجة للمتربعة والتقججم ،ويحدد مسرحرت لبداء الرأي والتعلجق
واطرح األتسئلة والتستفسر ات والحصول على البجرنرت األتسرتسجة .يسرهم شركرء التنمجة املعنجين ذوي
الصلة ف إعداد يقر ير مستقلة ويتم مقر نتهر برلتقر ير القلجمجة والقطرية.
يقدم يقر ير املتربعة موقف النجرز الذي يتم إحرازه برلنسبة ملؤشر الفقر متعدد األبعرد،
واملؤشرات القطرعجة واملكرنجة ،مع بطهر بتقر ير متربعة األهداف األممجة للتنمجة املستدامة حتى .2030
 6.4الخالصة
قدم هذا الجزء يصو مبدئي ملنظومة املتربعة والتقججم التي يتعين يطويرهر ملتربعة مر يتم إنجرزه
نحو يحقجق هدف التسراايجججة ويقججم أداء الدول املختلفة ،حجرل التصدي للفقر متعدد األبعرد .كمر
تسرعد هذه املنظومة ف يحديد التدخالت والسجرتسرت والباامج الالزمة للتعرمل مع هذه الظرهرة
ً
املعقدة ،ممتدة الجذو  .وتسرهم أيضر ف يقججم أثر هذه السجرتسرت والباامج وإعردة التخطجط وإصالح
املسر للوصول إلى النجرح املنشود.
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ً
وانطالقر من مبدأ "مر ل يمكن قجرتسه ،ل يمكن يحقجقه" ،تعتمد املنظومة على اتستخدام
مجموعة من مؤشرات قجرس األداء ف املتربعة والتقججم وإصالح املسر  .ويتم يحديد قجم تسنة األتسرس
ً
لكل مؤشر وفقر للبجرنرت املترحة ف كل دولة على حدة ،واقرااح هدف محدد تسعى كرفة الدول لتحقجقه،
ً
مع اقرااح أهداف ملجموعرت الدول العربجة املختلفة وفقر ملستوى دخلهر و/أو مستوى التنمجة البشرية
فيهر.
ً
من املقراح أيضر يحويل منظومة املتربعة والتقججم إلى منصة الكراونجة تسرعد ف بط قواعد
البجرنرت ف إاطر مشراك ،مع إيرحة البجرنرت ف يوقجترت محددة ،تسرعد هذه املنصة على نشر يقر ير
املتربعة والتقججم بشكل دو ي لتعزيز الثقة بين املوااطن وحكومته من خالل الشفرفجة ف املتربعة
ً
واملصداقجة ف التقججم .ويؤثر اعتمرد منهججة التشر كجة ف التخطجط واملتربعة والتقججم إيجربجر على
شعو املوااطن برلثقة والرغبة ف املشر كة اليجربجة.
ً
ً
وأخياا وليس آخرا ،يبقى التحدي الكبيا ف معضلة يوافر البجرنرت على املستوى القلجمي
والقطري ،واألهم على املستوى املحل  .ويؤثر يواضع الاطر املؤتسس ي الالزم للتوتسع ف اتستخدام قواعد
ً
البجرنرت العمالقة واملعلومرت املترحة من خالل الشبكة العنكبويجة تسلبر على التستفردة من ثروة
املعلومرت والثو ة الصنرعجة الرابعة ف املتربعة والتقججم وف تسم السجرتسرت املبنجة على الوقرئع
والتجر ب املعتمدة.
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امللحق
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الجدول (م :)1-أبعرد ومؤشرات الحرمرن فجمر يتصل برلفقر األتسري وأوزانهر

التعلجم

املؤشر

دلجل الفقر املتعدد األبعرد العرملي

سنوات الدراسة

ال يوجد في األسرة فرد من البالغين  10سنوات أو أكثر
أكمل خمس سنوات دراسية ()6/1

حضور املدرسة

أي طفل في سن املدرسة ال يذهب على املدرسة حيى سن
عتمام الصف الثامن ()6/1

وفيات األطفال دون سن
الخامسة
التغذية

أي طفل في األسرة توفي خالل فترة السنوات الخمس
السابقة للمسح ()6/1
أي بالغ دون  70سنة من العمر ،أو أي طفل (عمره ما
ً
ً
بين يوم و  59شدرا) يعاني نقصا في التغذية يحدد في
ضوء العالقة بين الوزن والعمر ()6/1

الصحة

الحمل املبكر أو تشويه
األعضاء التناسلية األنثوية

غير موجود في دليل الفقر املتعدد األبعاد العالم

الكدرباء
الصرف الصحي

كما بالنسبة للفقر املدقع ()18/1
كما بالنسبة للفقر املدقع ()18/1

املياه

كما بالنسبة للفقر املدقع ()18/1

الظروف املعيشجة
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دلجل الفقر املتعدد األبعرد القلجمي
الفقر
الفقر املدقع
ال يوجد باألسرة فرد من األفراد املؤهلين
ال يوجد في األسرة فرد من األفراد املؤهلين
الذين تزيد أعمارهم عن عمر استكمال
الذين تزيد أعمارهم عن عمر استكمال
التعليم الثانوي أكمل التعليم الثانوي
التعليم االبتدائي أكمل التعليم االبتدائي ()6/1
()6/1
أي طفل في سن املدرسة ال يذهب على
أي طفل في سن املدرسة االبتدائية ال يذهب
املدرسة ،أو هو ملحق في درجة مدرسية
على املدرسة ()6/1
أدنى من الدرجة املدرسية املناسبة بدرجتين
أو أكثر ()6/1
ً
كما بالنسبة للفقر املدقع ()9/1
أي طفل يقل عمره عن  60شدرا توفي خالل
فترة السنوات الخمس السابقة للمسح ()9/1
ً
ً
أي طفل (عمره ما بين يوم و  59شدرا)
أي طفل (عمره ما بين يوم و  59شدرا) مصاب
مصاب بالتقزم (الطول على العمر >  )2-أو
بالتقزم (الطول على العمر >  )2-أو أي بالغ
أي طفل مصاب بالدزال (الوزن على الطول
يعاني نقص التغذية (وزن الشخص
ً
> )2-أو أي بالغ يعاني نقص التغذية (وزن
بالكيلوغرام (كغ) مقسوما على ارتفاعه باملتر
ً
الشخص بالكيلوغرام (كغ) مقسوما على
مربع > )9/1( )18.5
ارتفاعه باملتر مربع > )9/1( )18.5
ً
ً
حملت امرأة يقل عمرها عن  28عاما أول حمل حملت امرأة يقل عمرها عن  28عاما ألول
مرة قبل أن تبلغ الثامنة عشرة وتعرضت
لدا قبل أن تبلغ الثامنة عشرة أو تعرضت
لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ()9/1
لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث ()9/1
كما بالنسبة للفقر املدقع ()21/1
األسر ال تملك الكدرباء ()21/1
ً
كما بالنسبة للفقر املدقع ()21/1
لم يحصل تحسين للصرف الصحي لألسر وفقا
ألهداف التنمية املستدامة ،أو جرى تحسينه
لكن على أساس تقاسمه مع أسر أخرى ()21/1
ال يوجد في املنزل مياه تجري في مواسير
ليس لدى األسرة عمكانية للوصول ملياه شرب
ً
باملسكن أو الفناء ()21/1
آمنة وفقا ألهداف التنمية املستدامة ،أو أن
مياه الشرب اآلمنة تبعد ثالثين دقيقة أو أكثر

املؤشر

دلجل الفقر املتعدد األبعرد العرملي

أرضية أو سقف املسكن

األرضية مكونة من رمال أو روث أو أوساخ أو أرضية
مكونة من مكونات (أخرى) .السقف غير معتبر في دليل
الفقر املتعدد األبعاد العالم ()18/1

وقود الطه

الطه يعتمد على الروث أو الخشب أو الفحم ()18/1

االكتظاظ داخل املسكن

غير موجود في دليل الفقر املتعدد األبعاد العالم

ملكية األصول

األسر ال تمتلك أكثر من جداز عذاعي أو تلفزيوني أو هاتف
أو دراجة أو دراجة نارية أو براد ،وال تمتلك سيارة أو
شاحنة ()18/1

املصد  :التقرير العربي حول الفقر املتعدد األبعرد.2017 ،
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دلجل الفقر املتعدد األبعرد القلجمي
ً ً
ً
ذهابا وعيابا سيرا على األقدام ()21/1
األرض مكونة من طين أو رمل أو روث أو
األرضية عما مكونة من طين أو رمال أو روث أو
ً
أرضية مؤقتة (ألواح خشبية /خيزران/
أوساخ أو السقف غير موجود أصال أو مصنوع
قصب /عشب /عص ) ،أرض اإلسمنت (بال
من خشب القش أو أوراق النطيل أو سمك
لوح أو بالط /شرائ ،أسفلت) أو السقف
القد ()21/1
غير موجود أو مصنوع من القش ،أو أوراق
النطيل ،أو سمك القد ،أو الحصير ،أو
النطيل ،أو الخيزران ،أو لوح خشب أو
الكرتون ()21/1
طه األسرة يعتمد على الوقود الصلب:
طه األسرة يعتمد على الوقود الصلب:
الخشب ،الفحم ،بقايا املحاصيل أو الروث أو الخشب ،الفحم ،بقايا املحاصيل أو الروث
أو ال طه للطعام في األسرة أو ال يوجد
ال طه للطعام في األسرة ()21/1
غرفة منفصلة للطه ()21/1
معدل التزاحم (عدد أفراد األسرة لغرف
معدل التزاحم (عدد أفراد األسرة لغرف النوم)
النوم)  3أو أكثر ()21/1
 4أو أكثر ()21/1
األسرة لديها أقل من اثنين من األصول
األسرة ال تملك عمكانية للوصول على املعلومات
أو األسر الي ليس لديها عمكانية للوصول
للحصول على املعلومات.
ل
أو األسر الي لديها أقل من وسيلي نقل
لوسيلة نقل سدلة وأصول سدلة من أصو
وأقل من أصلين من أصول كسب العيش
كسب العيش ()21/1
()21/1

الجدول (م :)2-دلجل الفقر املتعدد األبعرد فجمر يتصل بفقر األاطفرل
األبعرد
املجره
الصرف
الصح

املسكن

الفقر املدقع

الفقر

العمر

مصدر املياه غير املحسنة
ً
ً
املسافة أكثر من  30دقيقة ذهابا وعيابا
مرافق املرحاض غير املحسنة

ال يوجد في املنزل مياه تجري في مواسير
باملسكن أو الفناء

جميع األطفال
17 – 0

مرافق املرحاض غير املحسنة

جميع األطفال
17 – 0

أرضية بدائية /أو أسرة بدائية

مرحاض مشترك
أرضية بدائية /أسرة بدائية

االكتظاظ (أكثر من  4أشخاص للغرفة الواحدة)
ً
مساعدة غير مؤهلة في الوالدة ( 23 – 0شدرا)

الصحة

ً
غير محصنة ( 59 – 12شدرا)

ً
تغذية ّ
الرضع وصغار األطفال ( 23 – 0شدرا)
التغذية

التعلجم

ً
الدزال (أقل من  24شدرا)

غير ملتحقين باملدارس االبتدائية (أطفال في سن
االبتدائية)
لم ينه املرحلة االبتدائية (من سن نهاية املرحلة
االبتدائية على  17سنة)

عدم توافر جداز للمعلومات أو جداز اتصال
املعلومرت

االكتظاظ (أكثر من  3أشخاص للغرفة
الواحدة)
مساعدة غير مؤهلة في الوالدة (23 – 0
ً
شدرا
ً
ً
غير محسن تماما ( 59 – 12شدرا)
لم تتلقى األم رعاية ما قبل الوالدة الصحية
تغذية الرضع وصغار األطفال (23 – 0
ً
شدرا)
تغذية ّ
الرضع وصغار األطفال (23 – 0
ً
شدرا)
ً
الدزال (أقل من  24شدرا)
ً
التقزم (أقل من  24شدرا)
ً
السمنة (أقل من  24شدرا)
غير مسجلين في املدرسة (جميع األعمال
درجتان دراسيتان أو أكثر أدنى من الدرجة
الدراسية املناسبة أو لم تكتمل االبتدائية
(من سن نهاية املرحلة االبتدائية على
17سنة)
ال يتوافر أي جداز معلومات

جميع األطفال
17 – 0

األطفال
4–0

األطفال
4–0

األطفال
17 – 5

األطفال
17 – 5

ال يتوافر أي جداز اتصال
ً
ً
مالحظة :عند إجراء يحلجل فقر الطفل ف هذا التقرير ،يعتبا الطفل فقياا إذا كرن محرومر ف بعدين من أبعرد الحرمرن أو أكثا.
املصد  :التقرير العربي حول الفقر املتعدد األبعرد.2017 ،
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الجدول (م :)3-دلجل الفقر املتعدد األبعرد على املستوى الحضري والريفي
دلجل الفقر
املتعدد
األبعرد
العرملي
يفي

نسبة الفقراء
A
(فقر متعدد
البعرد)
حضري

دلجل الفقر
املتعدد
األبعرد
البلد
العرملي
حضري
-لبنرن
3.6%
1.2%
0.015
0.004
بلدان ذات الجزائر
1.4%
1.3%
0.005
0.004
ينمجة بشرية األ دن
مريفعة
3.5%
0.2%
0.014
0.001
يونس
1.9%
2.0%
0.007
0.007
لجبجر
6.3%
3.4%
0.024
0.012
مصر
بلدان ذات
1.3%
0.9%
0.005
0.004
فلسطين
ينمجة بشرية
26.0%
9.8%
0.111
0.036
العراق
متوتسطة
36.6%
4.0%
0.171
0.015
املغرب
9.5%
5.6%
0.039
0.021
تسو ير
73.2%
25.6%
0.392
0.117
مو يترنجر
بلدان ذات
45.8%
18.9%
0.224
0.087
جز القمر
ينمجة بشرية
64.0%
26.5%
0.351
0.122
السودان
منخفضة
87.2%
32.6%
0.480
0.158
ججبوتي
61.3%
17.1%
0.315
0.075
الجمن
** دلجل الفقر املتعدد األبعرد العرملي الذي نشريه مبرد ة أكسفو د للفقر والتنمجة البشرية ()2018
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نسبة الفقراء
A
(فقر متعدد
األبعرد)
يفي

شدة الحرمرن
H
حضري

شدة
الحرمرن
H
يفي

36.6%
34.8%
35.1%
37.0%
35.7%
38.1%
36.9%
37.7%
36.8%
45.4%
46.2%
46.1%
48.4%
43.6%

40.1%
38.3%
40.2%
37.1%
38.2%
35.8%
42.7%
46.7%
40.4%
53.5%
49.0%
54.8%
55.1%
51.3%

الجدول (م :)4-مقر نة نسب الفقر متعدد األبعرد لدلجل الفقر
(البنك الدول  $ 1.90 /للجوم و $3.10للجوم)
مقجرس الخط
 3.10$ف الجوم
 1.90$ف الجوم
فقر متعدد األبعرد
البلد
الواطني
لبنرن
%5.5
%3.9
%0.5
%2.1
الجزائر
بلدان ذات ينمجة
بشرية مريفعة
%14.4
%2.1
%0.1
%1.3
األ دن
%20.5
%9.1
%2.0
%1.3
يونس
---%2.0
لجبجر
%27.8
%16.1
%1.3
%5.2
مصر
بلدان ذات ينمجة
%25.8
%3.4
%0.2
%1.0
فلسطين
بشرية متوتسطة
%18.9
%17.9
%2.5
%14.7
العراق
%8.9
%17.0
%3.1
%18.6
املغرب
%35.2
%15.3
%1.7
%7.4
تسو ير
%31.0
%24.1
%6.0
%50.6
مو يترنجر
%42.0
%38.1
%18.1
%37.4
جز القمر
بلدان ذات ينمجة
بشرية منخفضة
%46.5
%40.5
%14.9
%52.4
السودان
%23.0
%44.6
%22.1
%34.6
ججبوتي
%48.6
%52.2
%18.8
%47.8
الجمن
املصد  :حسربرت دلجل الفقر املتعدد األبعرد العرملي الذي نشريه مبرد ة أكسفو د للفقر والتنمجة البشرية ()2018
قرعدة بجرنرت البنك الدول ()2014
--بجرنرت غيا متوفرة
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املراجع
ً
أول -مراجع برللغة العربجة:
أبوشمرلة ،نواف ،2018 ،دو جرمعة الدول العربجة واملؤتسسرت املرلجة والقتصردية العربجة والقلجمجة
ف اتسراايجججة الحد من الفقر متعدد البعرد ف الدول العربجة ،و قة خلفجة غيا منشو ة.
بلقرتسم ،العبرس؛ عبد موله ،ولجد ،2018 ،النموذج التنموي املقراح ملواجهة الفقر متعدد األبعرد ،و قة
خلفجة غيا منشو ة.
البنك الدول  ،2013 ،العدالة واملسرءلة :النخراط ف األنظمة الصحجة ف الشرق األوتسط وشمرل
أفريقجر ،اتسراايجججة قطرع الصحة والتغذية والسكرن .)2018 – 2013
صندوق األمم املتحدة للسكرن ،التحديرت والعوامل السكرنجة والديموغرافجة ويأثيااتهر على أوضرع
الفقر.
اللجنة القتصردية والجتمرعجة لغربي آتسجر (التسكوا) ،2017 ،التقرير العربي حول الفقر املتعدد
األبعرد .بياوت.
املركز الحصرئي لدول مجلس التعرون لدول الخلجج العربجة ،2018 ،يقرير التقدم املحرز ف مجرل يحقجق
أهداف التنمجة املستدامة –  2030ف مجلس التعرون لدول الخلجج العربجة :التقرير األول.
املغربل ،نهرل ،2018 ،التسراايجججة العربجة ملواجهة الفقر املتعدد :منظومة متكرملة للمتربعة والتقججم،
و قة خلفجة غيا منشو ة.
املنرو  ،فجصل ،2018 ،يقججم السجرتسرت الجتمرعجة وشبكرت األمرن الجتمرع ف مواجهة الفقر ف
الدول العربجة ،و قة خلفجة غيا منشو ة.
منظمة األغذية والز اعة لألمم املتحدة (الفرو) ،مبرد ة الفرو القلجمجة للز اعة األتسرية الصغياة
النطرق :التسراايجججة للفراة .2021 – 2018
املنظمة العربجة للرابجة والثقرفة والعلوم (ألكسو) ،2018 ،التحديرت التي يواجه التعلجم ف الدول
العربجة ويأثياهر على الفقر متعدد األبعرد ،يونس.
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