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 عن بعد تدريبية ورشة
 العربية الدول في النقدي الفقر قياس حول

 2021اذار / مارس  23-25
  التوضيحية المذكرة

 :مقدمة
 عيةاإلجتما بالمجاالت المتعلقة المستدامة للتنمية الثالثة لألبعاد ودمجها بربطها 2030 المستدامة التنمية 1أهداف تتميز

 حكومات من مصلحةال أصحاب مختلف فيها شارك ومكثفة طويلة تشاور لعملية نتاج أنها الى باإلضافة، والبيئية واإلقتصادية
 ولح المنجزة الدراسات مختلف أظهرت وقد .وخبراء واكادميين واقليمية دولية ومنظمات مدني ومجتمع وطنية ومؤسسات

 االنتاج ينب كبيرة فجوة وجود وتقييمها المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة الوطنية اإلحصائية النظم استجابة مدى
 إلى دةالمتأك اإلحصائية األجهزة حاجة إلى باالضافة اإلحصائيات، من والمتزايدة الجديدة والحاجيات المتوفر االحصائي

 آسيا بيلغر  واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة غرار على واالقليمية الدولية المنظمات مختلف تشرع وقد، والدعم التحديث
 لمرتبطةا المجاالت جل في اإلقليم بلدان قدرات تعزيز في اإلطار هذا في االحصائية والبحوث للتدريب العربي والمعهد

 .التدريبية العمل وورش الندوات من العديد تنظيم خالل من باالحصاء
 متابعة مانض وضرورة االسر عيش ومستوى  بالفقر المتعلقة تلك وخاصة االجتماعية باالحصائيات المتزايد لالهتمام ونظرا
 اإلقتصادية للجنةا تنظم فقد الفقر، موضوع في والثالث االول بالهدفين والواردة العالقة ذات المستدامة التنمية اهداف تنفيذ

 اقليمية ورشة 2019تموز 25-23 الفترة خالل بتونس االحصائية والبحوث للتدريب العربي والمعهد آسيا لغربي واإلجتماعية
 تدريبية عمل رشو  تنظيم بينها من والمقترحات التوصيات من العديد عنها وانبثقت. العربية البلدان في الفقر قياس حول

 .سنوات خمس كل العربية الدول جل تنجزها التي االسرية المسوح من انطالقا الفقر قياس كيفية حول تطبيقية
 االقليمية المنظمات قبل من المنجزة الصلة ذات االنشطة لمختلف ومواصلة المقترحات تلك من لجزء وتنفيذا االطار هذا فيو 

 مركزو  صائيةاالح والبحوث للتدريب العربي والمعهد االسكوا، آسيا لغربي واإلجتماعية اإلقتصادية نظم اللجنةت والدولية،
 بالبلدان فقرال قياس حول عملية تدريبية ورشة االسالمية للبلدان والتدريب واالجتماعية واالقتصادية االحصائية البحوث
 . 2021اذار / مارس  25-23 الفترة خالل العربية

 :االهداف
  التعرف على: تحقيق إلىية أساسبصورة  الورشة تهدف
 والتطبيقي؛ النظري  المستويين على وقياسها وأوضاعها التعاريف حيث من النقدي الفقر خطدراسة  -
 األساسية؛ والخصائص التعريف حيث من النقدي الفقر قياساسلوب  -
 .الفقر وخرائط التفكيك خاصية حيث من النقدي الفقر قياس -

 
                                                           

1 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN General Assembly Resolution 70/1, 2 Sept. 2015) or in 

short, the 2030 Agenda.  

 



  

 
 

 

AITRS 

 :المتوقعة المخرجات
 يتوفع في نهاية الورشة ان يتمكن المشاركين من: 

 ظرية؛الن الناحية نم به المرتبطة والمواضيع الفقر حصائياتإل الضرورية العلمية األسسفهم واستيعاب  -
 سوحاتم نتائج من إنطالقاخط الفقر وقياس نسبته  إحتسابفي  الضرورية اإلحصائيةالبرمجيات  مع التعامل -

 عليها؛ المتعارف االعالمية البرمجيات بإستعمال حقيقية
 .بها المرتبطة والمؤشرات الفقر خطوط إحتساب في الرائدة الدول تجارب على التعرف -

 :المنهجية
 وتطبيقي؛ نظري  تدريب -
 قطرية؛ تجارب عرض -

 الخبراء: 
 المملكة المغربية  –المندوبية السامية للتخطيط  –عبد الخالق التهامي  .ديحاضر في الورشة الخبير 

 :المشاركون 
 مع التعامل لىع والقادرون  الفقر بإحصائيات المتعلقة المواضيع على المشتغلون  العربية اإلحصائية األجهزة في العاملون 

 .STATA غرار على الصلة ذات اإلحصائية البرمجيات
 :ورشةال عيضامو 

  والتعاريف المفاهيم: النقدي الفقر خطوط -
 والخصائص التعاريف: النقدي الفقر قياسات -
 ...الفقر وخرائط التفكيك خاصيات: النقدي الفقر قياسات -

 :الورشةالية تنظيم 
 المكون، الخبير يعدها تدريبية ووسائل عروض -
 .العربية للدول العالقة ذات االسرية المسوح نتائج -

  العربيةاللغة  :الورشة لغة
ن مع بالتعاو المتخصصة تنظم هذه الورشة  اإلقليميةتعاون المعهد مع المنظمات  أطارفي  :والمتعاونة المنظمة الجهات
 الجهات:

 االسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا،  -
 االحصائية والبحوث للتدريب العربي المعهد -
 سيسرك  –مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية واالحصائية للدول االسالمية  -


