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 العربية في البلدانقياس الفقر  حولورشة العمل اإلقليمية 

 3102 يوليو/تموز 32-32، الجمهورية التونسية، تونس

 

 جدول األعمال 
3102 تموز/يوليو 32الثالثاء  .اليوم األول  

11:21 -21:10 تسجيل المشاركين  

  

 الجلسة االفتتاحية

)السيد مروان خواجه،  اإلسكوا –األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  لجنة -

 (؛رئيس قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية، شعبة اإلحصاء

 ؛(عدنان األسود، مدير عام)السيد  المعهد الوطني التونسي لإلحصاء -

 ؛)السيد هادي السعيدي، مدير عام( المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية -

 .تقديم المشاركينو االجتماعأهداف  -

 

11:12-21:12  

 

 أهداف التنمية المستدامة وقياس الفقر: الجلسة األولى

 اإلسكوا ،رئيس الجلسة: السيد مروان خواجة

برنامج األمم المتحدة لتطوير  المكون الخامس من –إحصاءات الفقر وعدم المساواة  -

السيد مروان خواجه، ) ؛إلنتاج مؤشرات التنمية المستدامة اإلحصاءات والبيانات

 اإلسكوا(

تنمية، في ال مستشارالسيد أديب نعمة، ) ؛0202قياس الفقر والالمساواة في إطار أجندة  -

 (لبنان

 نقاش -

 

21:12- 21:01  

11:00-21:01 استراحة القهوة  

 

 (poverty data disaggregation) بيانات الفقر توزيع: الثانيةالجلسة 

 السيد خالد أبو اسماعيل، اإلسكوارئيس الجلسة: 

( في مسوحات األسر المعيشية data disaggregationصعوبات توزيع البيانات ) -

  ؛حسب الفئات الفرعية من السكان والمناطق الجغرافية ومتطلبات التغلب عليها

مدريد، ب، نائبة مدير إدارة اإلحصاء، جامعة كارلوس الثالث موليناالسيدة إيزابيل )

 (إسبانيا

 صالح،السيد جواد ال) ؛المناطق الصغيرةتقديرات  -رسم خرائط الفقر  فلسطين فيتجربة  -

 (، فلسطينجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيال مدير عام،

 نقاش -

 

11:00-21:02  

 

52:05-21:02 استراحة الغذاء  
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 قياس التمييز المدرك والرفاهية الشخصية: الجلسة الثالثة

 اإلسكوا ،رئيس الجلسة: السيد مروان خواجة

وسن لسيدة س؛ )االمعيشية مسوحات األسرفي  قياس التمييز المدرك والرفاهية الشخصية -

 (، لبنانالجامعة األمريكية في بيروتأستاذ معاون، عبد الرحيم، 

  نقاش -

 

52:05-:1101  

3102 تموز/يوليو  53األربعاء اليوم الثاني.   

 

 العربية للبلدانالخيارات الممكنة  - قياس الفقر متعدد األبعاد :الرابعةالجلسة 

 اإلسكوا ،رئيس الجلسة: السيد مروان خواجة

 ؛سياسة العامةمن أجل الللفقر متعدد األبعاد  لمؤشر العالمي والمؤشرات الوطنيةا -

لقياسات والسياسات، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية االسيد كريستيان أولديجز، مدير )

 (، المملكة المتحدةOPHI -البشرية 

 – OPHIالسيدة ماريا إيما سانتوس، مسؤولة البحوث في ) ؛مؤشرات الفقر غير النقدية -

 اإلسكوا(اإلحصاء، شعبة ، معاونناثان ريس، إحصائي السيد العرض قدّم 

 نقاش  -

 

21:01  – 12:00 

 

21:01 -00:11 استراحة القهوة  

 

 )تابع( الجلسة الرابعة: قياس الفقر متعدد األبعاد: الخيارات الممكنة للدول العربية

 المغرب ،خالد سوديرئيس الجلسة: السيد 

عديل مقترح لتموجز عن تقرير الفقر العربي و –الفقر متعدد األبعاد في الدول العربية  -

 ؛ ) السيد خالد أبو اسماعيل، اإلسكوا(منهجية القياس

نعمة،  ؛ )السيد أديبمراجعة نقدية تجارب القياس متعدد االبعاد للفقر في البلدان العربية: -

 تنمية، لبنان(ال ر فيامستش

  نقاش -

 

03:21– 11:11 

 

 

 النقدي : قياس الفقرالخامسةالجلسة 

 والبحوث اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب السيد هادي السعيدي، رئيس الجلسة: 

 (اإلسكوا، ناثان ريسالسيد ؛ )بيانات عن الفقر في المنطقة العربيةتوافر ال -

انشيرو، السيد كزافييه م) ؛في أمريكا الالتينيةللمقارنة  قابلةلفقر الدخل  قياساتتطوير  -

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة  ،اإلحصاءعن شعبة  بالوكالةالموظف المسؤول 

 (البحر الكاريبي

  نقاش -

 

02:21– 03:21 

 

2150: استراحة الغذاء – :2120  

 

 )تابع( الجلسة الخامسة: قياس الفقر النقدي

 والبحوث اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب السيد هادي السعيدي، رئيس الجلسة: 

، مصر، العراق، األردن، موريتانيا، في قياس خط الفقر الوطني: فلسطينتجارب البلدان  -

 ؛المغرب وتونس

 نقاش -

 

:2150- 11:70  

3102 /يوليوتموز 32الخميس . لثاليوم الثا  

 

 الفقر النقدي )تابع(الجلسة الخامسة: قياس 

 لبنان السيد أديب نعمة،رئيس الجلسة: 

وتقييم اهداف التنمية المستدامة لرصد قياس الفقر لوضع مؤشرات في تجربة المرصد  -

، مدير قطب المنظومة المعلوماتية، عبد الفتاح حماديالسيد ؛ )بالتنمية البشريةالمتعلّقة 

 المرصد الوطني للتنمية البشرية، المغرب(

 

12:21 – 12:00 
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 نقاش -

 

( لإلبالغ high frequency surveysاستخدام المسوحات عالية التكرار ) :السادسةالجلسة 

 عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

 فلسطين السيد جواد الصالح،: رئيس الجلسة

ة السيد إيثان ليجون، أستاذ، جامع؛ )قليلة من السلع مجموعة الفقر باستخداموالرفاه قياس  -

 (كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

 نقاش -

 

12:21 – 00:11 

 

 00:11 – 00:21 القهوةاستراحة 

 

( لإلبالغ high frequency surveysاستخدام المسوحات عالية التكرار ) :السادسةالجلسة 

 عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة )تابع(

 فلسطين السيد جواد الصالح،: رئيس الجلسة

بنك السيد أوتز يوهان باب، ال) ؛استخدام التكنولوجيا لجمع البيانات بشكل متكرر وأفضل -

  (الدولي

  نقاش -

 

21:03  – 00:21 

 

 

 

ي مجال فالعربية االحتياجات التدريبية للبلدان نقاش مفتوح حول  -حوار  حلقة :السابعةالجلسة 

 قياس الفقر وعدم المساواة

 

:2102  – :2103  

 

 

2150: استراحة الغذاء – :2120  

 

 خالصة ونظرة مستقبليةالجلسة الختامية: 

 ؛تقييم ورشة العمل -

 ؛والتوصيات الخالصة -

 .عام نقاش -

 

20 :21 – 21:05  

 


