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 الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 قونية بتركيافي  2016نوفمبر  06-05

 جلسة حول 

 "األنشطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"

في لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اقدرات تقرير مرحلي حول "تحسين 

 (016-سيسرك-2014إحصاءات الفقر" )

 خلفية املشروع .1

كنتيجة وكمرحلة ثانية للمشروع السابق بعنوان "تعزيز القدرات القطرية في إحصاءات الفقر للدول األعضاء في 

-2014في إحصاءات الفقر" )عاون اإلسالمي األعضاء في منظمة الت الدول  الكومسيك"، يهدف مشروع "تحسين قدرات

( إلى بناء القدرات اإلحصائية في إحصاءات الفقر واملساهمة بشكل عام في األنظمة اإلحصائية الوطنية 016-سيسرك

لدول املنظمة من خالل برامج بناء القدرات في دول املنظمة املختارة. ووفقا لنتائج االستبيان الذي نشر في إطار 

، وتمشيا مع التعاون فيما بين دول الجنوب، تم إجراء مطابقة بين الدول املزودة 028-سيسرك-2013مشروع 

واملستفيدة إلجراء برامج تدريبية في مجال إحصاءات الفقر في دول املنظمة املختارة التي تنطوي على تنظيم ورشة 

إعداد تقرير التقييم لتقديمه إلى  عمل حول قياس الفقر متعدد األبعاد. وقد تضمنت الخطوة النهائية للمشروع

 .محافل الكومسيك ذات الصلة

  الهدف .2

  بناء القدرات اإلحصائية في تجميع وإنتاج ونشر إحصاءات الفقر واملساهمة بشكل عام في نظم اإلحصاء الوطنية

(NSS)  دورات تدريبية لدول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث برامج بناء القدرات بما يشمل حوالي ثماني إلى عشر

 .رشة عملو قصيرة األمد و 
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 الغرض من املشروع .3

في مجال إحصاءات الفقر استنادا إلى القدرات قصيرة املدى بناء القدرات التدريبية و إجراء سلسلة من البرامج 

 ،028-سيسرك-2013واالحتياجات اإلحصائية التي تم تحديدها من خالل االستبيان املعمم تحت إطار مشروع 

 وتنظيم ورشة عمل إقليمية حول قياس الفقر متعدد األبعاد بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.

 النتائج املتوقعة .4

تحسين املعرفة الفنية للموظفين في املكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت الحكومية ذات الصلة في مجال  •

منظمة التعاون اإلسالمي التي تم إحصاءات الفقر استنادا إلى قدرات واحتياجات الدول األعضاء في 

 ؛028-سيسرك-2013تحديدها في إطار مشروع 

 تحسين التعاون والتنسيق مع املنظمات الدولية العاملة في مجال قضايا الفقر؛ •

البناء على املبادرات القائمة لتطوير مقياس الفقر متعدد األبعاد الستكمال املقاييس املبنية على الدخل  •

 ؛بفعالية مستوى الفقر في جميع دول املنظمةالقائمة ولرصد 

رفع الوعي لدى صانعي القرار في دول املنظمة حول صنع السياسات القائمة على األدلة بشأن التخفيف من  •

 حدة الفقر.

 املنجزةاألنشطة  .5

على طول املدى وورشة عمل إقليمية حول قياس الفقر متعدد األبعاد  قصيرةمجموعه ثماني أنشطة  مماتم االنتهاء 

 .2016إلى فبراير  2015ر من أبريل فترة املشروع الذي استم

 في إطار عمل املشروع املنفذةالدورات التدريبية والزيارات الدراسية   1.5

 مكان االنعقاد املزود املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "الشاملةاالجتماعية 

19-17 

أغسطس 

2015 

 بوركينا فاسو

)املعهد الوطني لإلحصاء 

 والديموغرافيا(

 السنغال

)الوكالة الوطنية لإلحصاء 

 والديموغرافيا(

واغادوغو، بوركينا 

 فاسو

2 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "االجتماعية الشاملة

26-24 

أغسطس 

2015 

 موريتانيا

 )املكتب الوطني لإلحصاء(

 تونس

 )املعهد الوطني لإلحصاء(
 نواكشوط، موريتانيا
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3 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "االجتماعية الشاملة

سبتمبر  16-14

2015 

 توغو

)املعهد الوطني لإلحصاء 

واالقتصاد والدراسات 

 الديموغرافية(

 السنغال

الوطنية لإلحصاء )الوكالة 

 والديموغرافيا(

 لومي، توغو

4 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "االجتماعية الشاملة

سبتمبر  17-15

2015 

 كوت ديفوار

 )املعهد الوطني لإلحصاء(

 السنغال

)الوكالة الوطنية لإلحصاء 

 والديموغرافيا(

أبيدجان، كوت 

 ديفوار

5 

دراسية حول زيارة 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "االجتماعية الشاملة

ديسمبر  29-27

2015 

 العراق

 )الجهاز املركزي لإلحصاء(

 مصر

)الجهاز املركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء(

 القاهرة، مصر

6 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "الشاملةاالجتماعية 

فبراير  10-08

2016 

 السودان

 )الجهاز املركزي لإلحصاء(

 مصر

)الجهاز املركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء(

 الخرطوم السودان

7 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "االجتماعية الشاملة

فبراير  17-15

2016 

 طاجيكستان

)وكالة اإلحصاء تحت إشراف 

رئيس جمهورية 

 طاجيكستان(

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

دوشنبه، 

 طاجيكستان

8 

زيارة دراسية حول 

"إحصاءات الفقر والظروف 

املعيشية والقضايا 

 "االجتماعية الشاملة

فبراير  18-16

2016 

 اليمن

 )الجهاز املركزي لإلحصاء(

 األردن

 )دائرة اإلحصاءات العامة(
 عمان، األردن

 ورشة عمل إقليمية حول قياس الفقر متعدد األبعاد   2.5

مبادرة بالتشارك مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(  نظم

ملنظمة ( واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري OPHIالفقر والتنمية البشرية  )حدة من تقليص أكسفورد لل

( واملكتب اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية ISFDالتعاون اإلسالمي )الكومسيك( وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )

(IDB)  30ورشة عمل إقليمية حول قياس الفقر متعدد األبعاد في داكار. وقد عقدت الدورة في داكار بالسنغال من 

 .2015ديسمبر  6نوفمبر إلى 

أيام حول قياس الفقر متعدد األبعاد، وذلك باستخدام  7وكان الهدف من هذه الدورة هو توفير تدريب مكثف ملدة 

املحللين اإلحصائيين واملتخصصين في الفقر واملستشارين الفنيين، من بين ممثلين آخرين،  لصالحنهج ألكير وفوستر، 

 واملنظمات الدولية الواقعة في أفريقيا وذات مصالح فيها.من املعاهد الوطنية لإلحصاءات والوزارات والجامعات 
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مشاركا في املجموع. وكانت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املشاركة في ورشة  51وقد جمعت هذه الدورة 

الديف العمل هي: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجزر القمر وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وغينيا بيساو وجزر امل

 والنيجر ونيجيريا وباكستان والسنغال وتوغو وتونس.

الفقر  للتقليص من حدةالدكتورة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد  تحت إشرافأجريت الدورة التدريبية 

( والباحثين باملبادرة، الدكتورة باوال بالون والدكتور بوبا الحسيني والسيد كريستيان OPHIوالتنمية البشرية )

ترجمة  توفير  اإلنجليزية معو الفرنسية  تينباللغ( والدكتور يانغ يانغ شين. وقد قدمت الدورة اهدكتور  مرشحأولديجيز )

. وقد STATA. كما تم تنظيم العديد من املحاضرات مع ممارسات مجموعات عمل حول برنامج بين اللغتينفورية 

جموعات مشاكل، كما تم دعوتهم لتبادل خبراتهم بتقديم ساهم املشاركون بنشاط في املناقشات والعمل من خالل م

 نتائجهم في نهاية التدريب.

وقد شمل محتوى الدورة الجوانب املفاهيمية والفنية لقياس الفقر متعدد األبعاد، مع تركيز قوي على نهج ألكير 

 :فوستر وغطت املواضيع التالية

 مقاييس الفقر متعدد األبعاد : (MD) الحوافز؛ 

  موجزة لنهج القدرة؛مقدمة 

 منهجية ألكير فوستر لقياس الفقر متعدد األبعاد؛ 

  الغرض ووحدة القياس واألبعاد واملؤشرات  -االعتبارات املعيارية: مجموعة مختارة من البارامترات

 والفواصل واألوزان؛

 تقديرات الفقر متعدد األبعاد وتفسير النتائج؛ 

 تفكيك ورسم خرائط املجموعات الفرعية؛ 

 يناميات الفقر متعدد األبعاد؛د 

 املؤسسات والسياسات والتواصل؛ 

 دراسات حالة: املؤشر العالمي للفقر متعدد األبعاد واملؤشرات الوطنية للفقر متعدد األبعاد . 

الجلسة  وصنفتواستنادا إلى استمارات ردود الفعل، فإننا نستنتج أن املشاركين كانوا راضين عن الدورة التدريبية. 

أن لى عأعلى رتبة. ومع ذلك، يبدو أن هناك توافق عام في اآلراء بين الحاضرين  فياألساسية حول "منهج ألكير فوستر" 

 التدريب كان قصيرا جدا وأن املحتوى الفني يتطلب تمديد مدة الدورة.

http://www.oicstatcom.org/event- :املزيد من املعلومات حول ورشة العمل متاحة من خالل الرابط التالي

detail.php?id=1329 

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1329
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