
 

 

  العربيةالبلدان ورشة تدريبية تطبيقية حول قياس الفقر النقدي في 
  2020نيسان/ابريل  22-20تونس، 

 

 :مقدمة

  
دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة إطار عمل عالمي جديد  193قرت ، أ2015سبتمبر /في أيلول

  .2030 غايةل هاجدول أعمالب يلزمها 1"2030 التنمية المستدامة"عرف بأجندة يُ 
  

قادة العالم في  اعتمدهاالتي  2030بدأ العمل رسمياً على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ،رهذا االطا وفي
في شهر  اجتماعهلألمم المتحدة في  واالجتماعي االقتصادي، وأقرها المجلس 2016كانون الثاني/ يناير 

مؤشراً  232من خالل اعتماد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها  2017 يونيوحزيران / 
، وكذلك فعلت الجمعية العامة لألمم المتحدة حسب قرارها غاية 169هدفاً و 17 موزعة علىوغير متكرر 

  . 2017في تموز/يوليو  A/RES/71/313 رقم
  

الثالثة للتنمية المستدامة ترتبط وتندمج مع األبعاد بانها  2030أهداف أجندة التنمية المستدامة وتتميز 
لعملية تشاور طويلة ومكثفة  نتيجةباإلضافة الى أنها  والبيئية. واالقتصادية االجتماعيةالمتعلقة بالمجاالت 

واقليمية من حكومات ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني ومنظمات دولية  العالقةشارك فيها مختلف أصحاب 
    .وخبراء وأكاديميين

  
أهداف التنمية النظم اإلحصائية الوطنية لمتابعة  قدرةأظهرت مختلف الدراسات المنجزة حول مدى وقد 

الجديدة  والمتطلباتوتقييمها وجود فجوة كبيرة بين االنتاج االحصائي المتوفر  هاتنفيذوالمستدامة 
  . البشرية والفنية القدرات لبناءاإلحصائية جهزة إلى حاجة األ باإلضافة، االحصاءاتوالمتزايدة من 

  
 واالجتماعية االقتصاديةاللجنة مختلف المنظمات الدولية واالقليمية على غرار  تشرع ،في هذا اإلطارو

 في المنطقةفي تعزيز قدرات بلدان العربي للتدريب والبحوث االحصائية  والمعهد(اسكوا) لغربي آسيا 
  .تنظيم العديد من الندوات وورش العمل التدريبيةمن خالل  باإلحصاءالمرتبطة  المجاالت

  
 االسر معيشةاالجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالفقر ومستوى  باإلحصاءاتونظرا لالهتمام المتزايد 

والثالث في  االولوضرورة ضمان متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ذات العالقة والواردة بالهدفين 
 قياس حول اقليمية ورشةوالمعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية  االسكوا نظمتموضوع الفقر، فقد 

. وانبثقت عنها العديد من التوصيات2019يوليو /تموز 25-23خالل الفترة  بتونس العربية البلدان في الفقر

                                                        
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.  



 

والمقترحات من بينها تنظيم ورش عمل تدريبية تطبيقية حول كيفية قياس الفقر انطالقا من المسوح االسرية 
  التي تنجزها الدول العربية كل خمس سنوات.

  
 واالقتصادية االحصائية البحوث مركزو االحصائيةوالمعهد العربي للتدريب والبحوث  االسكوا تنظم وعليه

حول قياس الفقر النقدي في  تطبيقيةورشة تدريبية  )SESRIC( االسالمية للبلدان والتدريب واالجتماعية
  . 2020 ابريل /نيسان 22-20خالل الفترة  بتونس تطبيقية العربية البلدان

  
 

  
 االهداف

  
  إلى تحقيق األهداف التالية: ورشة العملتهدف 
على المستويين النظري  هاوقياس هاووضع هاالتعرف على خطوط الفقر النقدي من حيث تعاريف -

 والتطبيقي؛

 التعرف على قياسات الفقر النقدي من حيث التعريف والخصائص األساسية؛ -

 التعرف على قياسات الفقر النقدي من حيث خاصية التفكيك وخرائط الفقر. -

  
  

 خرجات المتوقعةالم

  
تمكين المشاركين من األسس العلمية الضرورية لفهم إحصائيات الفقر والمواضيع المرتبطة به  -

 وفهم معمق لكيفية التعامل مع هذه المسألة من الناحية النظرية؛

نسب الفقر وخطوط  الحتسابتمكين المشاركين من التعامل مع التقنيات اإلحصائية الضرورية  -
 البرمجيات االعالمية المتعارف عليها؛ مباستخدامن نتائج مسوحات حقيقية  انطالقاالفقر 

 خطوط الفقر والمؤشرات المرتبطة بها. احتسابالتعرف على تجارب بعض الدول الرائدة في  -

  
  

 المنهجية

  
 تدريب نظري وتطبيقي؛ -

 جلسات صباحية للمسائل النظرية وجلسات مسائية للتطبيقات؛ -

 عرض تجارب قطرية؛ -

  
 : على كل مشارك ان يحضر معه حاسوبه الخاص الستخدامه في التمارين التطبيقية.مالحظة 

  
 

 الموضوعات الرئيسية لورشة العمل

  
 خطوط الفقر النقدي: المفاهيم والتعاريف  -

 قياسات الفقر النقدي: التعاريف والخصائص -

 قياسات الفقر النقدي: خاصيات التفكيك وخرائط الفقر. -

  



 

 الوثائق

  
 تدريبية،عروض ووسائل  -

 نتائج المسوح االسرية ذات العالقة للدول العربية. -

 

  
 المشاركون

  
على المواضيع المتعلقة بإحصائيات الفقر  الذين يعملون مباشرةاألجهزة اإلحصائية العربية ممثلون عن 

  .STATAمع البرمجيات اإلحصائية ذات الصلة على غرار  والقادرون على التعامل
  
 

 اللغة المستخدمة

  
  العربية  ةستكون ورشة العمل باللغ

  
  

 زمان ومكان انعقاد الورشة

  
  

بتونس العاصمة، الجمهورية  2020نيسان / ابريل  22الى  20ستعقد الورشة التدريبية خالل الفترة من 
  التونسية وسيحدد الحقا المكان باالتفاق مع المعهد الوطني لإلحصاء بتونس.

  
  

 الترتيبات االدارية

  
الجمهورية التونسية (لمن يطلب من المشاركين اجراء الالزم للحصول على تأشيرة الدخول الى  -

 يحتاجها) وان يؤمنوا وصولهم من والى الفندق.

 يطلب من المشاركين اإلقامة في الفندق حيث مكان االجتماع ألسباب لوجستية؛و -
ارسال نسخة من جواز السفر الخاص  والخبراء على نفقة االسكواالمشاركين  كافةكما يطلب من  -

  sinnoz@un.org البريد اإللكتروني السيدة زينة سّنو علىبهم الى 

باتخاذ ) AITRS(والمعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية  (ESCWA)ستقوم االسكوا و -
 الترتيبات االدارية واللوجستية ذات الصلة بعقد الورشة. 

 بــ ولمزيد المعلومات حول االمور اللوجستية واالدارية يمكن االتصال -

  بالسيدة زينة سّنو على البريد اإللكتروني  -االسكواsinnoz@un.org 

 اإلحصائية ( المعهد العربي للتدريب والبحوثAITRS( :بكل من 

   mayada@aitrs.orgالسيدة ميادة ليث على البريد االلكتروني   -
   suhail@aitrs.org والسيد سهيل صالح على البريد االلكتروني -

 

 
 
  



 

 

 

  لمزيد من المعلومات حول االجتماع يرجى االتصال بـ :
 

  مروان خواجاالسيد 
 رئيس قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية

 شعبة اإلحصاء
 بيروت، لبنان

  khawaja@un.orgبريد إلكتروني: 
  
  

  هادي السعيديالسيد 
  مدير عام

  (AITRS)المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

  saidi@aitrs.orgبريد إلكتروني: 
  
  


