
  

  على الساعة التاسعة والنصف 2021 أكتوبر 12 يوم

 مكناس -بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  
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 والفقر التمنية حولندوة 

 "مراجعة نقدية للمفاهمي وأ دوات القياس" 
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 برنامج

 

 

   

 التوقيت النشاط

 00 : 09 - 30 : 09 اس تقبال املشاركني 

  لكامت الافتتاح 

 

 

10 : 30 -09 : 30 

  سامعيل  الس يد احلسن سهيب، رئيس جامعة موالي ا 

  الس يد عبد الغين بوعياد، معيد لكية العلوم القانونية والاقتصادية

 والاجامتعية

  ية للتمن الس يد احلسن املنصوري، الاكتب العام للمرصد الوطين

 البرشية

  التمنية والفقر: مراجعة نقدية للمفاهمي وأ دوات القياس

 حمارض نعمه:الس يد اديب   30 : 10- 30 : 11

 ميرس :املنصوريالس يد احلسن  

 30 : 11- 00 : 12 الورشة فعاليات واختتاممناقشة 

 "مراجعة نقدية للمفاهمي وأ دوات القياس" 

 
 اسمكن -العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  والنصف بكليةعلى الساعة التاسعة  2021 أكتوبر 12 يوم

 

 

والفقر التنمية حولندوة   



4 
 

 خمترص سرية ذاتية 

 

 

 

  (1956مواليد )لبناني،  

  ة يفي التنمية ومكافحة الفقر، ومستشار لدى شبكة المنظمات العرب مستقلخبير وحاليا باحث

 (. 2018غير الحكومية للتنمية )ابتداء من عام 

 مستشارا في التنمية والسياسات االجتماعية ومكافحة الفقر، لدى برنامج األمم المتحدة  عمل

 . 2018و 1995اإلنمائي واالسكوا بين 

  .محام )نقابة طرابلس(، وحائز على دبلوم دراسات عليا في علم االجتماع، واجازة في الفلسفة 

 ة نية ذات الصلة بالتنمية ومكافحشارك في عدد كبيرة من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والوط

 . 2030الفقر، واهداف االلفية واجندة 

  ساهم في تصميم دليل الحاجات االساسية غير المشبعة الذي استخدم لقياس الفقر في لبنان وفي

 (.2015طرابلس ) –الدول العربية. صمم دليل الحرمان الحضري 
 

 خمتارة كتب وتقارير ومقاالت

التنمية والفقر: مراجعة نقدية للمفاهيم وأدوات القياس. مركز دراسات الوحدة العربية،  – 2021 .1

 . 2021شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. بيروت 

الدولة الغنائمية والربيع العربية. دار الفارابي، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية  – 2014 .2

 للتنمية. بيروت

من الشعبي العربي من عصر النهضة الى الربيع العربي. دار الفارابي، شبكة التضا – 2016 .3

 المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. بيروت

اللجوء الفلسطيني في لبنان: كلفة االخوة في زمن الصراعات )الكتاب األول(. لجنة  – 2016 .4

الفلسطيني. الناشر دار سائر المشرق. )كتابة بعض الفصول، واالشراف  –الحوار اللبناني 

 على كامل الكتاب(

عن الشبكة العربية  ةدراصنسخة إنكليزية مختصرة عن كتاب الدولة الغنائمية.  – 2016 .5

 neo) بيروتومركز عصام فارس للدراسات السياسية في الجامعة األميركية في 

patrimonial state and arab spring). 

 اديب نعمه
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: الفقر في مدينة طرابلس. كتاب من ثالثة أجزاء. دراسة الفقر الحضري في العالم 2015 .6

 العربي. االسكوا، المعهد العربي ألنماء المدن. 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية في لبنان. وزارة الشؤون االجتماعية وبرنامج  – 2004 .7

 2004 –األمم المتحدة اإلنمائي 

تيب مونوغرافيا عن اقضية لبنان. وزارة الشؤون االجتماعية، برنامج األمم ك 26سلسة من  .8

 . 2004المتحدة اإلنمائي. 

 .2003تقرير الفتاة العربية المراهقة: الواقع واألفاق. كوثر، برنامج الخليج العربي للتنمية.  .9

 . 2002مية. تقرير أوضاع األطفال في لبنان. وزارة الشؤون االجتماعية، منظمة الرؤية العال .10
 

 الالفية:سلسةل أ دةل تدريبية يف التمنية واهداف 

  التخطيط والعمل من اجل اهداف االلفية. دليل تدريبي لمنظمات المجتمع المدني اإلعالميين في

. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مركز 2008العالم العربي. )من ستة وحدات(. صدر عام 

)تونس(، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  المرأة العربية للتدريب والبحوث

 )االشراف العام على الدليل وكتابة عدد من فصوله(

  دليل 2015المساواة وتمكين المرأة في العالم العربي: من اهداف االلفية الى اجندة ما بعد .

ز المرأة مرجعي تدريبي )جزءان(. صادر عن االسكوا، منظمة األمم المتحدة للمرأة، ومرك

 العربية للتدريب والبحوث. )االشراف العام على الدليل، وكتابة بعض األقسام(

  اهداف االلفية. دليل مرجعي للجمعيات والمجالس البلدية والمحلية  إطارالتنمية المحلية في

)ثالثة أجزاء(. االسكوا، مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، البنك اإلسالمي. صادر 

 . )االشراف العام وكتابة بعض األقسام(2014يروت عام في ب

  األهداف اإلنمائية لأللفية. دليل البرلمانيين. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، شبكة المنظمات

 . االشراف العام، وكتابة بعض األقسام. 2012العربية غير الحكومية للتنمية. بيروت 

  ادة موسعة تشمل اقسام مشتركة عن االجندة، واهداف التنمية المستدامة. م 2030اجندة

ـ  من اهداف التنمية المستدامة )المادة االلكترونية  17ووحدات تدريبية لكل هدف من األهداف ال

؛ مشروع سفير، صندوق األمم المتحدة للتنميةشبكة المنظمات العربية غير الحكومية  –جاهزة 

 (. UNDEF – 2021للتنمية 

 

  عدد من الكتاب الواردة أعاله باللغة اإلنكليزية هي في األصل باللغة العربية أيضا. 
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