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  2030التنمية المستدامة  مؤشراتعن  المتابعة واإلبالغ الورشة اإلقليمية حول دليل

  في اإلقليم العربي المستندة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
 

 2019يونيو/ حزيران  27-26 األردن-عمان
 

2019 حزيران-يونيه 26األربعاء   
 التسجيل 9.00 - 8.30
  االفتتاحجلسة  9.30 – 9.00

 ربي للتدريب والبحوث اإلحصائية مدير عام المعهد الع 
  المكتب األقليمي للدول العربية –ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 
 ممثل االسكوا 
  تقديم المشاركين 

صورة جماعية واستراحة شاي/ قهوة             10.00 – 9.30  

10.00 – 11.00 العام  اإلطار: 1الجلسة الفنية    
 رئيس الجلسة: المعهد

  (سكوااإل) 2030من األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أجندة التنمية المستدامة 
 أهم الخطوات والنتائج :برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في اإلقليم العربي (UNFPA) 
 المعهد( المتابعة واالبالغ لدليلعام  استعراض( 
 ردنية تقديم التجربة األ 

 )المعهد( والثالث مؤشرات الهدف األول: 2الجلسة الفنية  12.15 -11.00
 سكوااإل رئيس الجلسة:

  االجتماعيةوالخدمات والحماية  ،ؤشرات الفقرم  
 والصحة اإلنجابية ،مؤشرات الصحة 
  السودانتقديم تجربة 
 مناقشة عامة    

 (UNFPA) السادس والسابع: مؤشرات الهدف 3الجلسة الفنية  12.15-1.00
 المعهد رئيس الجلسة:

  دارتها للجميع الصحي الصرف وخدمات المياه توافر كفالة مؤشرات  مستدامة إدارة   وا 
 كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة مؤشرات 
  فلسطينتقديم تجربة  
 مناقشة عامة    

.002  غداء                     1.00 – 



 2 

2:00 – 3.30  )االسكوا( 11و 8مؤشرات الهدف : 4الجلسة الفنية  
 (UNFPA) رئيس الجلسة:

   المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع االقتصاديتعزيز النمو 
  والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةجعل المدن 
  قطرتقديم تجربة 
 مناقشة عامة    

3.30 – 3.45 استراحة قهوة/ شاي                         

3.45 – 4.30  

 )اليونسكو(الرابع والخامس : مؤشرات الهدف 5الجلسة الفنية 
 اإلسكوا رئيس الجلسة:

 للجميع الحياة مدى التعلم فرص وتعزيز الجيد التعليم على للحصول متكافئة سبل للجميع تتاح أن ضمان 
 والفتيات النساء كل وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق 
  المغربتقديم تجربة 
 مناقشة عامة    

 2019 حزيران-يونيه 27الخميس 

8.30 – 10.00  سكوا(اإل) 16و 10و 9مؤشرات الهدف : 6الجلسة الفنية  
 (UNFPA) رئيس الجلسة:

 إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار 
 الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها 
  تاحة إمكانية لى وصول الجميع إالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وا 

 العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
  قطرتقديم تجربة 
    مناقشة عامة 

 (UNFPA)الهدف السابع عشرمؤشرات : 7الجلسة الفنية  11.00 – 10.00
 المعهد رئيس الجلسة:

  أجل التنمية المستدامةتعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من 
  دولةتقديم تجربة 
    مناقشة عامة 

 استراحة قهوة/ شاي 11.30 – 11.00

11.30 – 1:00 
المستندة  2030التنمية المستدامة  مؤشراتعن  المتابعة واإلبالغدعم القدرات في مجال : 8الجلسة الفنية 

 في اإلقليم العربي  إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
 سكوااإل رئيس الجلسة:

1:00 - 2:00 غداء                       

:002 – .003  

 الجلسة الفنية الختامية 
 نقاش عام حول المتابعة واالبالغ 
 قرار التوصيات   حول الدليل المقترح مناقشة وا 
 االختتام 
 


