ورشة العمل اإلقليمية حول قياس الفقر في البلدان العربية
نظم المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) والمعيد العربي لمتدريب والبحوث اإلحصائية،
بالتعاون مع المعيد الوطني إلحصاء" ،ورشة العمل اإلقميمية حول قياس الفقر في البمدان العربية " وذلك
بمدينة تونس من  23إلى  24جويمية .2019

تيدف ورشة العمل اإلقميمية إلى مناقشة استراتيجيات التنفيذ الخاصة بمسوحات األسر المعيشية من خالل
تقديم ومناقشة الدراسات التي كّمفت اإلسكوا بإجرائيا لتقييم مدى توافر المعمومات

وفجوات البيانات في

مسوحات األسر المعيشية القائمة في المنطقة العربية وتقديم التوصيات لتحسينيا ،وعمى وجو التحديد ()1
جدوى استخدام المسوحات عالية التردد /التكرار و ( )2طرق تقدير المناطق الصغيرة لمفقر و ( )3تدابير
التمييز المدرك و ( )4مراجعة نقدية لدليل الفقر متعد د األبعاد ) (MPIفي المنطقة العربية ،مع التركيز
عمى قضايا القياس  .كما تيدف الورشة إلى تحديد ومناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة عمى
المستوى اإلقميمي واالستفادة من تجارب البمدان في قياس الفقر وعدم المساواة والى تحديد االحتياجات
التدريبية لمبمدان في ىذا المجال.

باعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة لعام  2030وأىدافو لمتنمية المستدامة في سبتمبر  ،2015ازداد
اىتمام المجتمع الدولي بضرورة تعزيز القدرة

اإلحصائية لمبمدان النامية عمى قياس أىداف التنمية

المستدامة وغاياتيا ومؤشراتيا ورصدىا واإلبال غ عنيا .وفي ضوء ىذه الدعوة إلى زيادة الدعم ،شرعت
األمم المتحدة في تنفيذ مشروع بعنوان "برنامج حساب التنمية لإلحصاءات والبيانات " ،وزادت مواردىا إلى
أقصى حد من خالل العمل المشترك مع عشر كيانات تنفيذية تابعة أللمم المتحدة بما في ذلك المجان

اإلقميمية الخمس .وتحديدا الركيزة المتعمقة "باإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية" ،وكجزء في إطار ىذا
المشروع ،من البرنامج لتعزيز قدرة البمدان المستيدفة عمى تحسين تصنيف البيانات وجودة المسوحات
لألسر المعيشية ،يعالج مكون المشروع بشأن " إحصاءات الفقر وعدم المساواة " بما فييا الفقر ال متعدد
األبعاد ،نقص البيانات الواردة من مسوحات األسر المعيشية والمستخدمة في رصد الغايات المدرجة في
إطار اليدف األول "القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كل مكان " واليدف العاشر " الحد من انعدام
المساواة داخل البمدان وفيما بينيا ".إن البيانات المستمدة من مسوحات األسر المعيشية بشأن مستويات
المعيشة إما غير كافية ،أو ال تتفق مع المعايير الدولية ،أو ال تسمح بالمستوى الالزم من التصنيف ،مما
يحد من استخداميا ل إل بالغ عن مؤشرات أىداف التنمية المستدامة

.بالتالي ىناك حاجة لمواءمة ىذه

المسوحات ومراجعتيا لتوفير مؤشرات متسقة بشأن قياس مستوى المعيشة وكذلك األبعاد غير المادية ،بما
في ذلك الصحة والتعميم واإلسكان والحماية االجتماعية ،التي يمكن أن تساعد في بناء مؤشرات الفقر
بجميع أبعاده وبالتالي في رصد التقدم المحرز في تحقيق أىداف التنمية المستدامة والغايات ذات الصمة .
ألغراض مكون المشروع بشأن " إحصاءات الفقر وعدم المساواة " ،كمفت اإلسكوا بإجراء العديد من
الدراسات لتقييم مدى توافر المعمومات وفجوات البيانات في مسوحات األسر المعيشية القائمة في المنطقة
العربية وتقديم التوصيات لتحسينيا ،وىي كالتالي :
 .1دراسة حول جدوى استخدام المسوحات عالية التكرار ( )high frequency surveysلإلبال غ
عن مؤشرات أىداف التنمية المستدامة ،كبديل

المسوحات األكثر شموال ولكن األقل توات ار".

الغرض من ىذه الدراسة ىو إطالع الدول العربية عمى إمكانات تنفيذ مسوحات أخف )مسوحات
كاممة ومكمفة لألسر المعيشية) لزيادة كمية وتواتر جمع البيانات بموارد محدودة

 .ستوفر ىذه

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

" .2دراسة حول صعوبات توزيع البيانات ( )data disaggregationفي مسوحات األسر المعيشية
حسب الفئات الفرعية من السكان والمناطق الجغرافية ومتطمبات التغمب عمييا

" .ستوفر الدراسة

استعراضا توضيحي باستخدام بيانات االستعراض لطرق تقدير البيانات عمى مستوى المناطق
الصغيرة ومثاال توضيحي باستخدام بيانات خام من التعداد ومسح اإلنفاق من فمسطين؛
" .3دراسة حول التوصيات لقياس التمييز المدرك والرفاىية الشخصية " .تصف ىذه الدراسة الوضع
الحالي في قياس التمييز المدرك وغيره من مؤشرات الرفاه الشخصي (مثل السعادة ورضا الحياة (
ي توصيات لدول اإلسكوا حول كيفية التقدم في قياسيا باستخدام مسوحات األسر المعيشية؛
وتقد م
.4

"مراجعة نقدية لدليل الفقر متعدد األبعاد ( )MPIفي المنطقة العربية ،مع التركيز عمى قضايا
القياس" .تيدف ىذه الدراسة إلى تقديم استعراض تحميمي مقارن لتجارب الدول العربية في قياس
الفقر متعدد األبعاد ،مع اإلشارة إلى تجارب دولية مختارة لتجنب تكرارىا مع دراسات أكثر تفصيال
في ىذا المجال؛

" .5توافر المعمومات حول األبعاد المختمفة لمفقر والوصول إلى الخدمات
إلدراجيا في المسوحات الحالية لألسر المعيشية".

األساسية والمقترحات

