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 دورة تدريبية حول قياس الفقر متعدد األبعاد
 

 2015دسنبر6-نفنمر 30السنغال                                                                                  دكار،

 
 

:الغاية من هذا التدريب  

  

يهدف هذا التدريب المكثف إلعطاء مقدمة مفاهيمية و فنية لبعض تقنيات قياس الفقر المتعدد األبعاد مركزا على طريقة ألكاير 

مع الوقوف عند نهج أمارتيا سين القائم يتم عرض األغراض العلمية لقياس الفقر س . و   Alkire Foster Method  فوستر

 على القدرات. 

 
 

 

 :مواضيع التدريب

 

 يتطرق التدريب للمواضيع التالية :

  

في تحليل الفقر المتعدد األبعاد: لوحة أجهزة القياس ، هيمنة احتمالية ، االحتياجات الرئيسية غير الملباة ، و النهج المعتمدة -

  المشاكل التي تعالجها كل منهجية على أفضل نحو. 

  نهج ألكاير فوستر لقياس الفقر المتعدد األبعاد-

و معايير  االخيار  : الغرض ، وحدة القياس ، األبعاد، المؤشرات، الحدود الفاصلة و األوزانأسس -  

 تقييم الفقر متعدد األبعاد و تحليل النتائج -

  المصنفة مجموعاتال تقديم خرائط تحليل و -

 الفقر متعدد األبعاددينامية -

 المؤسسات و  السياسات واالتصاالت  -

. 
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 التدريب  القائمون على 

 

و أساتذة بنفس   أكسفورد جامعةل OPHIمبادرة أكسفورد للتنمية البشرية و الفقر  باحثيوو  مدير التدريبية الدورة يرأس

 و باوال بلوون جون هاموك و بوبا حسيني.الجامعة و من بينهم   :  سابينا ألكاير 
 

 شكل الدورة

كما سيتم توفير الترجمة تتخللها دورات  تعليمية  و فرق عمل مقررة باللغة اإلنجليزية ، أيام  7 من  تدريباليتألف من المقرر أن 

 مزود ببرنامج ال الخاص به و محمولالكمبيوتر الجهاز  إحضار  كل مشارك ويجب على الفورية باللغتين العربية والفرنسية.

STATA  كما أنهم مدعوون لمشاركة  بأعمالهم  ون في مناقشات اركالمش بمعالجة  مجموعة من المشاكل و سيشارك للقيام

 . خبراتهم 

 

 : معلومات حول طلب التسجيل في الدورة  

 

 رالحضو

اكتساب مهارات في قياس الفقر متعدد األبعاد، ال سيما المهتمون بأو  /هذا التدريب موجه للعاملين ب

الذين يتابعون  ،كما نرحب بالمرشحينالدراسات العليالمهنيين والمسؤولين الحكوميين واألكاديميين وطالب 

اهتمام و الفقر. و سيتم النظر في طلبات باقي المتقدمين الذين لهم  قياسب متعلق حاليا مشروع بحث أو عمل 

  قدرة على التحليل العلمي  و البحث في  هذه الموضوعات بناءا على خبراتهم  . 

 

 شروط مسبقة 

لذا فعلى    STATAمن الشروط األساسية للمشاركة في هذا التدريب أن تكون لكم المعرفة الكافية ب  -
نسخ أحدث من البرنامج على حاسوبه المحمول حيث لن أو  STATA 10 كل مشارك أن يحمل برنامج 

يتم توفير البرنامج من قبل المنظمين.

األساليب الكمية )مثل االقتصاد القياسي، بمعرفة قوية أن تكون لديهم المشاركين  علىيجب  و• 
 .تحليلهقياس الفقر وب و اهتماما شديدا واالحصاءات، الخ(، 

 



 الماليالدعم 

تتاح فرص سوف من الواضح أن المنافسة سوف تكون قوية جدا على الحصول على الدعم المالي إذ 
المؤهلين والملتزمين  ،  لذلك نشجع المرشحين كاملأو الجزئي أو المحدود ال للحصول على الدعم المالي 

.الذين يحتاجون لمثل هذا الدعم على المشاركة بقوة في هذه الدورة
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ببالدهم لذا  حكومات والمؤسسات المحليةالحصول على دعم من على العمل على الالناجحين  نشجعكما • 

 .الدعم هذه لطلبات سعداء لتقديم رسائل الدعم جد سنكون 



 استمارة الطلب 

عبر المرجو  مأل استمارة الطلب مرفقة بنسخة حديثة من سيرتكم الذاتية و نسخة من جواز السفر  طلباتكم،لتقديم ·  

  .statistics@sesric.org  البريد اإللكتروني التالي 

الطلب بعين االعتبار في المقدمة المعلوماتلذا سيتم أخد  تنافسية جد عمليةيعد التقديم لهذه الدورة 

 تواريخ هامة 

   17  سبتمبر  2015                                                                                    أجل لتقديم الطلبات     آخر :                           

       سيتم إرسال رسائل القبول عبر البريد اإللكتروني ابتداء من هذا اليوم                  2015 سبتمبر  30

 سيتم االعالن عنه و اعالم المشاركين في الوقت المحدد للدورو  المكان 

 أسئلة؟

 
إذا كانت لديكم أية أسئلة، المرجو االتصال بالسيدة زهرة زمرد سلجوك على البريد االلكتروني التالي  

(zkoc@sesric.org) 

 

 

mailto:·  لتقديم%20طلباتكم،%20المرجو%20%20ملأ%20استمارة%20الطلب%20مرفقة%20بنسخة%20حديثة%20من%20سيرتكم%20الذاتية%20و%20نسخة%20من%20جواز%20السفر%20عبر%20البريد%20الإلكتروني%20التالي%20 %20statistics@sesric.org.
mailto:·  لتقديم%20طلباتكم،%20المرجو%20%20ملأ%20استمارة%20الطلب%20مرفقة%20بنسخة%20حديثة%20من%20سيرتكم%20الذاتية%20و%20نسخة%20من%20جواز%20السفر%20عبر%20البريد%20الإلكتروني%20التالي%20 %20statistics@sesric.org.
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 برنامج الدورة 
 

  

 اليوم األول: 30 نفمبر 2015

 األنشطة  التوقيت 

 مقدمة و نظرة عامة عن التدريب  09:00 – 10:30

 استراحة قهوة  10:30 – 11:00

 لما قياس الفقر متعدد األبعاد  11:00 – 12:30

 دعوة غداء 12:30 – 13:30

 نهج ألكاير فوستر  13:30 – 15:00

 استراحة قهوة  15:00 – 15:30

 فوستر  -تمارين تطبيقية  حول نهج ألكاير 16:00 – 17:30

  

 اليوم الثاني: 1 دسمبر 2015

 

 

  األنشطة  التوقيت 

 دراسة حالة:  مؤشر الفقر متعدد األبعاد  و بنك المعلومات الدوليين    08:30 – 09:30

 استراحة قهوة  10:00 – 11:30

 مقدمة حول النهج القائم على القدرات  12:30 – 11:00

 دعوة غداء  12:30 – 13:30

 المؤسسات( التنفيذ: )األبعاد،األفراد، العملية(  -مسائل معيارية: الغرض  13:00 – 15:30

 استراحة قهوة  15:00 – 16:30

 دراسة حاالت: اإلجراءات و التدابير الوطنية حول الفقر متعدد األبعاد  16:30 – 17:00
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 اليوم الثالث: 2 دسمبر 2015

 

  

 األنشطة  التوقيت 

 فرق عمل: قضايا معيارية  09:00 – 10:30

 استراحة قهوة  10:30 –11:00

 )احصاءات وصفية و استكشاف البيانات   (  STATAمختبر  11:00– 12:30

 غداء  12:30 – 13:30

 فرق عمل: انشاء مصفوفة الحرمان  13:30 – 15:00

 استراحة قهوة  15:30 – 16:00

 فرق عمل اعداد عروض  16:00 – 17:30
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 2015دسمبر   3اليوم الرابع : 

 األنشطة  التوقيت  

 تجميع النتائج/ النتائج الوطنية  10:30 – 09:00

 استراحة قهوة  11:00 – 10:30

 التصنيف البعدي و عن طريق المجموعات الفرعية  12:30 – 11:00

 غداء 13:30 – 12:30

 فرق عمل: مجموعات فرعية، خرائط، تصنيف بعدي  15:00 – 13:30

 استراحة قهوة  16:00 – 15:30

 مؤشر  الخطأ المعياري و تحليل الحساسية  17:30 – 16:00

 2015دسمبر  4اليوم الخامس : 

 األنشطة  التوقيت  

 السالسل الزمنية  10:30 – 09:00

 استراحة قهوة  11:00 – 10:30

 MPIتحليل نتائج  12:30 – 11:00

 غداء 13:30 – 12:30

 توضيح المفاهيم و إبالغ النتائج 15:00 – 13:30

 استراحة قهوة  16:00 – 15:30

 المؤسسات و السياسات  17:30 – 16:00

 2015دسمبر  5اليوم السادس: 

 األنشطة  التوقيت  

 الجوانب المتغيبة في الدراسات االستقصائية لألسر المعيشة حول الفقر  10:30 – 09:00

 استراحة قهوة  11:00 – 10:30

 تقييم انتقاء األهداف و اآلثار  12:30 – 11:00

 غداء 13:30 – 12:30

 عروض  نتائج فرق العمل  15:00 – 13:30

 استراحة قهوة  16:00 – 15:30

 عروض  نتائج فرق العمل  17:30 – 16:00

 2015دسمبر  6اليوم السابع: 

 األنشطة  التوقيت  

 عروض  نتائج فرق العمل  12.30 – 09:00

 غداء 13:30 – 12:30

 استعراض نتائج الدورة و اختتامها 15:00—13:30

 امتحان اختياري  16:30—15:15
 


