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 معلومات أساسية

أي حسب النتائج النهائية،  على أساس المساواةعدم درجت العادة على قياس 
المفهوم هذا و عملية النمو.من الناتجة أو الثروة  أو النفقاتتوزيع الدخل مستويات 

 متعدد األبعادال طابعالفي الحسبان ال يأخذ أنّه غير  ،ط وواضحلعدم المساواة بسي
العدالة االجتماعية تحقيق من أجل  هأنيرون كثيرون ف. لعدم المساواة
. المتاحة فيها ز تكافؤ الفرصيعزعمل على تتأن ، على المجتمعات واالقتصادية

" ظروف"ن عالتفاوتات الناجمة عن  عويض  التهم يقترحون، لتحقيق ذلك، و
ثروة األسرة والمستوى التعليمي والوالدة كان ، مثل مدافراألإرادة عن  ةخارج

" التي فعال"األ ومسؤولية عواقب نوحمليتفي نفس الوقت هم ، وترك  لوالد ينل
  تصدر عنهم.  

 هدافاأل

 :التالية ةثالثاألهداف الإلى تحقيق ة لجلسترمي هذه ا

الرسائل الرئيسية  على عدد منهات اإلقليمية المعنية الجطالع إ -
منتدى البحوث  هصدرسوف يالمشترك الذي التقرير  المستمدة من
عدم في إعادة التفكير " هعنوان، واإلسكوابالتعاون مع االقتصادية 

 "؛مساواة المتعدد األبعاد في الدول العربيةال

تقرير بشأن أصحاب المصلحة  وسائرالتشاور مع الدول األعضاء  -
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عّده يالذي  2019 التنمية البشرية لعام

  التنمية البشرية؛مستويات عدم المساواة في علّق بويت

لحد من عدم الرامية إلى امناقشة الخيارات المتعلقة بالسياسات  -
 أصحاب المصلحة.لدى ذه الخيارات ه قبولوتعزيز  ،المساواة

 البحثمواضيع 

 :اإلجابة على األسئلة التاليةإلى الجلسة هذه المشاركون في يهدف 

السائدة  ةأوجه عدم المساواحول  العربيةالبلدان في متجانسة من بحوث هل  -
في االقتصادي و (الصحية والتعليميةالتفاوتات ) الجتماعيافي المجال ين 

 المنطقة؟

 ؟ةالعالميبحوث لواه البحوث هذ هي أوجه الشبه بينما  -

  ؟ه البحوثما هي التحديات التي تواجه المنطقة والعالم بحسب هذ -
التفاوتات الستمرار االتجاه المتمثل في اتساع لة ما هي التداعيات المحتم  و

 الدخل؟مستويات الثروات وفي 

التي يمكن اتخاذها على القصيرة والمتوسطة األمد يارات خالما هي  -
على عديالت ت خالمكن إديهل  ؟لوقف هذا االتجاهالسياسات مستوى 

لتحقيق هدف محّدد هو فرض ضريبة على الثروة مثالً، السياسات المالية )
 أوجه عدم المساواة(؟تقليص 

لمتعلقة اها تلك فياد السياسي، بما االقتصعلى المحتملة تداعيات الما هي  -
  ين النزاع وعدم المساواة؟ببالصلة 

 ةرئيسال

، وزيرة التخطيط السعيدهالة السيدة معالي  •
  والمتابعة واإلصالح اإلداري، مصر

 

 شاركون في حلقة النقاشالم

قتصاد، في علم اال، أستاذ السيد بول مقدسي •
 أوتاوا، كنداجامعة 

، رئيس قسم، شعبة سماعيلاالسيد خالد أبو  •
 التنمية والتكامل االقتصادي، اإلسكوا

، رئيس قسم، شعبة التنمية السيد أسامة صفا •
 االجتماعية، اإلسكوا

• Mr. Thangavel Palanivel, Deputy 

Director, United Nations Development 

Programme/Human Development 

Report Office 

• Mr. Milorad Kovacevic, Chief of 

Statistics, United Nations Development 

Programme/Human Development 

Report Office 

 

 المشاركون في المناقشات

، المدير اإلداري، منتدى السيد إبراهيم البدوي •
  البحوث االقتصادية

، مركز البحوث االجتماعية السيدة شيرين شوقي •
 الجامعة األمريكية في القاهرةفي 

ة، العام ةالمدير السيدة نجالء علي مراد، •
، جمهورية الفقر من للحد العراق استراتيجية

 العراق

 

 مناقشة 

  أسئلة وأجوبة •

 .اإلنترنت عبر مباشرة  المتخصصة ستُبَث هذه الجلسة 

 
 

 
 



 


