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 في األعضاء للبلدان الوطنية القدرات تعزيز حول الخبراء فريق اجتماع 

 الفقر إحصاءات مجال فيمنظمة التعاون اإلسالمي 

 تركيا أنقرة، ،4102 أغسطس  8-7 

 

 األعمال جدول

 

 

 4102أغسطس  7 الخميس
 

09:30 – 09:00 
 

 تسجيلال

10:00 – 09:30 
 

 الجلسة االفتتاحية
 

10:15 - 10:00 
 

 استراحة قهوة

13:00 - 10:15 

 إحصاءات الفقرفيما يتعلق ب منظمة التعاون اإلسالميالممارسات القطرية للبلدان األعضاء في 

بترر  شأن  حصصااات الققر  لواو  لسل  ذل،  سيت  املنماذج اللتبادل املمارسات القطري  واخلربات القيم  و سلة  ستخصص هذه اجل
   قياس الققر أثناا منظم  التعاو  اإلسواميتناول القضايا والتحديات اليت تواجه البسلدا  األلضاا يف 

 تركيا    مصر  غامبيا  شاكةتا   الةنغال  الةودا   طاجيرةتا   تونسساصل العاج: أذرشيجا   (المتحدثون) حدثالمت
 

14:30 - 13:00 
 

 اءذالصالة واستراحة غ

15:45 - 14:30 

 

 في إحصاءات الفقرمنظمة التعاون اإلسالمي تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في  حولمركز أنقرة مشروع 

 مأروع حدار  دور حطار  الذي يندرج يفالققر  صولمركز أنقر  أروع ملسيت  حطواع املأاركني لسل  الغرض واألهداف واإلطار العام 
الققر واالستبيا  لن حصصااات الققر صول مأروع املخطط األويل لسلتقرير  بادلضمن نطاق املأروع  سيت  ت  و (PCM)الرومةي، 

الققر يف البسلدا  األلضاا  صول املتاص  أيضا حمل  لام  لن الوضع احلايل لسلقضايا سلة هذه اجلسوف تقدم و لسلمناقأات   أساسل يلتأر
   والعامل منظم  التعاو  اإلسوامييف 

 الرومةي،  مركز أنقر : (المتحدثون) حدثالمت
 

16:00 – 15:45 
 

 قهوةاستراحة 

18:00 - 16:00 

 

 منظمة التعاون اإلسالمي الفقر في البلدان األعضاء في  ووضعيةمناقشات حول طبيعة الفقر 

 مأروع لسل  مالحظات قيمة حلطاا من خوالالثاين من التقرير و  اجلزا األول نطاق ومضمو  حتديد حىلر لتبادل األفرا سلة هذه اجل هتدف
 كزير سوف  الثاين يف صني أ  اجلزا لام  املتعسلق  شالققر واملقاهيمي  القضايا النظري  من التقرير اجلزا األولأ  يقدم  ومن املقرر  ويلاألخطط امل

  منظم  التعاو  اإلسوامي يف البسلدا  األلضاا يف الققرصال   لسل 
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 4102أغسطس  10 الجمعة

13:00-09:30 

 

 

 

 القدرات الوطنية لقياس الفقر وعدم المساواة طويرمناقشات حول ت

القدرات طوير لسل  ت يرترز حىل حتديد نطاق ومضمو  اجلزا الثالث من التقرير الذي من املقرر أ  سلة هذه اجل هتدف
تصمي  االستبيا  ومأروع  صول يقدموا مواصظات قيم املأاركني أ  من  ينتظرالوطني  لقياس الققر ولدم املةاوا   و 

ستدرج يف مأروع  النهج اليت يت  استخواصيف هناي  املداوالت والتعسليقات  من املتوقع أ  و املخطط التقصيسلي  
   4102يف نوفمرب  لقدهاملقرر  اخلرباا قريقل الثاين جتماعاالالتقرير الذي سيقدم حىل 

 ( استراحة قهوة00:11 - 00:11)
 

14:30 - 13:00 
 

 اءذغالصالة واستراحة 

 


