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 حول االقليمية  عمل ال ورشة

  الفقر  من الحد  استراتيجياتو األبعاد متعددال  الفقر أدلّة

 2022 نوفمبر/تشرين الثاني 30الى 28بيروت، 
 

 عمال األجدول 

 نوفمبر   /تشرين الثاني  28اإلثنين  – اليوم األول 

 لماذا قياس الفقر متعدد األبعاد؟

 المشاركينتسجيل  –  9:00-9:15
 

 مالحظات االفتتاح   –  9:15-9:30
 

 ( عبر اإلنترنت) 1الجلسة   –  9:30-10:30

، جامعة   (OPHI) سابينا ألكير ، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية  لماذا قياس الفقر متعدد األبعاد؟

 أكسفورد 

 وأسئلة  ش انق

 استراحة   –  10:45- 10:30
 

 2الجلسة   –  11:45- 10:45

  ةوسفير  ا  آنا هيلينا تشاكون ، نائب رئيس كوستاريكا سابقلقياس الفقر متعدد األبعاد في كوستاريكا  ثبتة الفوائد الم

 إسبانيا الى كوستاريكا 

 وأسئلة  ش انق

 3الجلسة   –  12:45- 11:45

، المكتب  دليل الفقر المتعدد االبعاد ل ة الوطني ة سوال أفواليان ، المنسق ؟ لماذا اختارت نيجيريا قياس الفقر متعدد األبعاد

 مكتب نائب الرئيس ، الرئاسة ، نيجيريا  الوطني لالستثمار االجتماعي،

 وأسئلة  ش انق

 استراحة   –  13:00- 12:45
 

 4الجلسة   –  14:00- 13:00

   اإلسكواو  جامعة الدول العربية  األبعادلفقر المتعدد لالعربي المنقح دليل الإطار ونتائج تقديم 

 وأسئلة  ش انق

 5الجلسة   –  15:00- 14:00

 خالد أبو إسماعيل، اإلسكوا  – تحديد سياق تحدي الفقر العربي 

 وأسئلة  ش انق

 الغداء  - 15:00
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 نوفمبر  /تشرين الثاني   29الثالثاء  –اليوم الثاني  

 من المنطقة وأدوات اإلسكوا رب  اتج - الفقر المتعدد األبعاد أدلّة كيفية تصميم 
 

 6الجلسة  –  9:00-9:45

ريهام رزق، وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية في  في بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد  التجربة المصرية 

 مصر

 وأسئلة  ش انق

 7الجلسة   –  9:45-10:30

ألمين  وا  العراقية  االحصاء  جمعية يسرئ مهدي العالق، في بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد   التجربة العراقية

 العام السابق لمجلس الوزراء العراقي

   وأسئلة  ش انق

 )هجينة: عبر اإلنترنت ومباشر(  8الجلسة   –  11:15- 10:30

، الجهاز المركزي  عبير الشيخ وجواد الصالحفي بناء الدليل الوطني للفقر متعدد األبعاد  فلسطينية التجربة ال

 ي وسونيا الحلو، وزارة التنمية اإلجتماعية الفلسطينية لإلحصاء الفلسطين

 وأسئلة  ش انق

 استراحة   –  11:30- 11:15

   9الجلسة  – 12:30- 11:30

سما الحاج   (MAT)  ساب دليل الفقر المتعدد األبعادتح الداعمة الداة األ بواسطة دليل الفقر المتعدد األبعادحساب 

 سليمان، اإلسكوا 

 وأسئلة  ش انق

 10الجلسة   –  13:00- 12:20

 ، اإلسكوا حسن حمية MAT في األداة الداعمة   المفاضلة خاصية  تحديد استراتيجيات الحد من الفقر باستخدام

 وأسئلة  ش انق

 استراحة    –  13:15- 13:00

 11الجلسة   –  15:00- 13:15

الفقر   ةدل أطر عملية ألبناء و ساب دليل الفقر المتعدد األبعاد تحال  الداعمة داة األتجربة فرصة للدول األعضاء ل

 الوطنية المتعدد األبعاد 

 غرف جانبية 

  الغداء   – 15:00
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 نوفمبر  /تشرين الثاني 30األربعاء   –ليوم الثالث ا

 عند تصميم السياسات دليل الفقر المتعدد األبعادكيفية استخدام 

 ( عبر اإلنترنت) 12  الجلسة –  9:00-10:00

غونزالو ليكونا، مدير    في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دليل الفقر المتعدد األبعاد كأداة للسياسة والتخطيط 

 شبكة األقران للفقر متعدد األبعاد 

 وأسئلة  ش انق

   13  الجلسة –  10:20- 10:00

المفوض العام لمفوضية االمن االجتماعي   ،عزالدين الصافيقر المتعدد األبعاد الوطني في السودان  مقترح لدليل الف

 وزارة التنمية االجتماعية ،  وخفض الفقر

   14  الجلسة –  11:00- 10:20

مكتب   كبير اإلحصائيين السابق،،  بالي ليهوال  : دروس من جنوب أفريقيايةاتدليل الفقر المتعدد األبعاد كأداة سياس

 جنوب افريقي ال االحصاء 

 وأسئلة  ش انق

 استراحة   –  11:15- 11:00

 15  الجلسة –  12:15- 11:15

التنمية   ة وزير،  ميشيل موشيت  لتصميم سياسات الحد من الفقر في بنما دليل الفقر المتعدد األبعاد استخدام 

 ، بنما ةسابقالاالجتماعية 

 وأسئلة  ش انق

   16الجلسة   –  13:15- 12:15

وزير  و الوزير الملحق برئيس الوزراء سامهينغ بوروس،  –  استراتيجية الحد من الفقر المتعدد األبعاد في كمبوديا

 ، كامبوديا وزارة الشؤون االجتماعية والمحاربين القدامى وتأهيل الشباب في  الدولة 

 نيرانجان سارانجي، االسكوا  مرصد اإلنفاق االجتماعي

 وأسئلة  ش انق

   استراحة –  13:30- 13:15

 17الجلسة   –  14:30- 13:30

 وميشيل موشيت آنا هيلينا شاكون  في كوستاريكا وبنما   إدراج الدليل في العمل المؤسسي

 وأسئلة  ش انق

 18الجلسة   –  15:00- 14:30

   إلسكوا ستيان أولديجيز، اكري –  حلقة حوارية: سبل المضي قدما  

 الغداء   – 15:00


