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 مقدمة:

 

 سبتمبرأيلول/ في المستدامة لتنميةل هوأهداف 3020 لعام المستدامة التنميةجدول أعمال  اعتمادب

 افأهد قياسعلى  النامية للبلدان اإلحصائية القدرة تعزيز بضرورة الدولي المجتمع اهتمامازداد  ،3022

 ،الدعم زيادة إلى الدعوة هذه ضوء فيو. عنها واإلبالغورصدها  ومؤشراتها غاياتهاو المستدامة التنمية

 توزاد ،"والبيانات اتءإلحصال التنمية حساب برنامج" بعنوان مشروع تنفيذ في المتحدة األمم شرعت

 لكذ في بما المتحدة لألمم تابعة تنفيذية كيانات عشر مع المشترك العمل خالل من حد أقصى إلى مواردها

  .الخمس اإلقليمية اللجان

 

 زءوكج ،"والديمغرافية االجتماعية باإلحصاءات" المتعلقة الركيزة وتحديدا   ،هذا المشروع إطار في

 المعيشية، رلألسالمسوحات  وجودة البيانات تصنيف تحسين على المستهدفة البلدان قدرة لتعزيز البرنامج من

 لبياناتا نقص األبعاد، متعددال الفقر هافي بما "المساواة وعدم الفقر إحصاءات " بشأن المشروع مكون يعالج

 القضاء" األول الهدف إطار فيالغايات المدرجة  رصدفي  المستخدمةو المعيشية ألسرامسوحات  من الواردة

". ينهاب وفيما البلدان داخل المساواة انعدام من لحدا"  العاشر والهدف" مكان كل في أشكاله بجميع الفقر على

 مع فقتت ال وأ كافية، غير إما المعيشة مستويات بشأن المعيشية ألسرامسوحات  من المستمدة البياناتإن 

 راتمؤش عن لإلبالغ استخدامها من يحد مما التصنيف، من الالزم بالمستوى تسمح ال أو الدولية، المعايير

 .المستدامة التنمية أهداف

 

 مستوىقياس  بشأن متسقة مؤشرات لتوفير ومراجعتها المسوحات هذه مواءمةل حاجة هناك بالتالي

 يمكن يالت ،االجتماعية والحماية واإلسكان والتعليم الصحة ذلك في بما المادية، غير األبعاد وكذلك المعيشة

 التنمية أهداف تحقيق المحرز في التقدم رصد في وبالتالي أبعاده بجميع الفقر مؤشرات بناء في تساعد أن

 . الصلة ذات والغايات المستدامة

 

 نم العديد بإجراء اإلسكوا كلفت ،"المساواة وعدم الفقر إحصاءات"  بشأن المشروع مكون ألغراض

 لمنطقةا في القائمة المعيشية ألسرمسوحات ا في البياناتفجوات و المعلومات توافر مدى لتقييم الدراسات

 :، وهي كالتاليلتحسينها توصياتال وتقديم العربية

 

 لإلبالغ (high frequency surveys) التكرار عالية المسوحات استخدام جدوى حول دراسة" .2

 ".تواترا   األقل ولكن شموال   األكثر للمسوحات كبديل المستدامة، التنمية أهداف مؤشرات عن

 من بدال  ) أخف مسوحات تنفيذ إمكانات على العربية الدول إطالع هو هذه الدراسة من الغرض

 توفرس. محدودة بموارد البيانات جمع وتواتر كمية لزيادة( لألسر المعيشية ومكلفة كاملةمسوحات 

خالل  مسوحات عالية إلمكانية جمع بيانات حول ميزانية األسرة من  مفيدة نتائج الدراسة هذه

 ؛التكرار

 المعيشية ألسرا مسوحات في( data disaggregation) البيانات توزيع صعوبات حول دراسة" .3

الدراسة  روفتس". عليها التغلب ومتطلبات الجغرافية والمناطقمن السكان  الفئات الفرعيةحسب 
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ا  بيانات خداماستب توضيحي ا ومثاال   الصغيرةالمناطق على مستوى بيانات ال تقديرلطرق  استعراض 

 ؛التعداد ومسح اإلنفاق من فلسطين منخام 

 لوضعا الدراسة هذه تصف". الشخصية والرفاهية المدرك التمييز قياسل توصياتال حول دراسة" .2

( لحياةا ورضا السعادة مثل) الشخصي الرفاه مؤشرات من وغيره المدرك التمييز قياس في الحالي

 ؛عيشيةالم األسر مسوحات باستخدام قياسها في التقدم كيفية حول اإلسكوا لدول توصيات وتقدم

 قضايا على التركيز مع العربية، المنطقة في( MPI) األبعاد متعدد الفقر لدليل نقدية مراجعة" .4

 قياس يف العربية الدول لتجارب مقارن تحليلي استعراض تقديم إلى الدراسة هذه تهدف". القياس

 أكثر دراسات مع تكرارها لتجنب مختارة دولية تجارب إلى اإلشارة مع األبعاد، متعدد الفقر

 ؛المجال هذا في تفصيال  

"توافر المعلومات حول األبعاد المختلفة للفقر والوصول إلى الخدمات األساسية والمقترحات  .2

 ".إلدراجها في المسوحات الحالية لألسر المعيشية

 

إلى المساهمة في عملية تنفيذ التنمية االقتصادية العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية  يهدف المعهد

واالجتماعية الشاملة على المستوى اإلقليمي بتعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل من خالل دعم وبناء 

في  .قليميطني واإلقدرات األنظمة اإلحصائية في الدول العربية للقيام بواجباتها التنموية على الصعيدين الو

تقييم احتياجات الدول العربية في بناء القدرات في مجال قياس الفقر، وبالتالي  المعهد حاولي، النطاقهذا 

 اإلحصائية الوطنية. المؤسساتالمساهمة في معالجة الفجوات المختلفة الموجودة داخل 

 

دريب المعهد العربي للتو آسيا )اإلسكوا(نظم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي ت ،وفي هذا اإلطار

فقر العمل اإلقليمية حول قياس الورشة " لإلحصاء، التونسي الوطني المعهد مع بالتعاونوالبحوث اإلحصائية، 

   .3029يوليو / تموز 32إلى  32" وذلك بمدينة تونس خالل الفترة من في البلدان العربية

  
 

 األهداف  -ألف 

 
 :التالية األهداف تحقيق إلى اإلقليمية العمل ورشة تهدف

 
 المشاركين؛ مناقشتها معو بإجرائهااإلسكوا كلّفت  التي الدراسات تقديم -

تحديد ومناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة على المستوى اإلقليمي واالستفادة من تجارب  -

 ؛البلدان في قياس الفقر وعدم المساواة

 مساواة.عدم الو للبلدان في مجال قياس الفقر تحديد االحتياجات التدريبية -
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 المخرجات المتوقعة:

 

 أن أنهاش من التي الوطنية والخبرات الناتجة والتوصيات أجريت التي الدراساتعلى البلدان اضطالع  -

 ؛بالفقر وعدم المساواة الخاصةر البيانات وفت تحسين في هماتس

العاشر القائمة على األسر و األول لهدفينا مؤشرات بعض قياس لتحسين الالزمة المدخالت فراتو -

 ؛المعيشية

 .مساواةعدم الو االحتياجات التدريبية للبلدان في مجال قياس الفقر -

 

 المشاركون –باء   

 

 سيحضر كما .البلدان العربية في الوطنية اإلحصائية المكاتب وموظف هم المشاركون في ورشة العمل

 اللجنةو العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية المعهدو االسكوامن شعبة اإلحصاء في  نممثلو العمل ورشة

 إلى باإلضافة ،ةالبشري والتنمية للفقر أكسفورد مبادرةو الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا االقتصادية

  .األخرى واإلقليمية الدولية والمكاتب األكاديمية المؤسسات من خبراء

 

 العمل لورشة الرئيسية الموضوعات –جيم 

 

 :ةالتاليالرئيسة  اتالموضوعمن  العملتتكون ورشة 

 

 العربية؛ المنطقة بلدان في( data disaggregation) الفقر بيانات توزيعل المباشرة غير الطرق -

 ؛على مر السنين الفقر عتتبّ قياس ولة من السلع قليل مجموعة استخدامإمكانية  -

 القياس؛ قضايا على التركيز مع العربية، المنطقة في األبعاد متعدد الفقر دليل -

 الرفاه مؤشرات من ذلك وغيرالمدرك  والتمييز المساواة عدم قياس في التقدم كيفية بشأن توصياتال -

 ؛المعيشية األسر مسوحات باستخدام الشخصي،

خالل  نم ومالءمتها، كفايتها ومدى للمقارنة وقابليتها األساسية لخدماتل النقدية غير المؤشرات توافر -

 .الدولي المستوى على رصدالعربية ألجل ال المنطقة في الرسمية اإلحصاءات

 

 الوثائق – دال

 

 ل.عروض الدووالخبراء  تقارير ،أعاله المذكورة الدراسات

 

 اللغة المستخدمة –هاء 

 

 .خالل االجتماعمتوفرة . الترجمة واالنجليزية العربية تينتستخدم اللغ
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 االجتماعزمان ومكان انعقاد  –واو 

 

 جمهوريةال، تونس العاصمةفي  2019 يوليو/ تموز 32 إلى 23 الفترة من خالل يعقد االجتماعسوف 

 .الحق وقت في المكان تحديد سيتم .التونسية

 

 اإلدارية ترتيباتال –زال  

 

حتاج )لمن ي التونسيةجمهورية الحصول على تأشيرة الدخول إلى الالزم لل المشاركين إجراءيطلب من 

 الفندق. وإلى من تأمين المواصالت مشاركأن يتولى كل على ؛ (إليها

 

اتخاذ الترتيبات اإلدارية ب المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائيةو تقوم االسكواسوف و
 ةالسيد بــ:االتصال  واإلدارية يمكناللوجستية  األمور ولمزيد من المعلومات حول ،واللوجستية ذات الصلة

المعهد من  ميادة ليثأو السيدة  nmoudallal@hotmail.comعلى البريد اإللكتروني  من اإلسكوا ندى مدلل

 .mayada@aitrs.orgالبريد اإللكتروني  على

 

 : االتصال بـيرجى لمزيد من المعلومات حول االجتماع  –حاء 
 
 

 نايثن ريدالسيد 
 إحصائي

 شعبة اإلحصاء 
 اإلسكوا

 بيروت، لبنان
  978721 1 961+هاتف:
 981510 1 961+فاكس: 

 reece@un.orgالبريد االلكتروني: 

 

 

 السيد مروان خواجا
 رئيس قسم اإلحصاءات السكانية واالجتماعية

 شعبة اإلحصاء 
 االسكوا

 بيروت، لبنان
 978365 1 961+هاتف: 
 +962 2 912220فاكس: 

 khawaja@un.orgالبريد االلكتروني: 
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