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 دواعي تنظيم الورشة .1

جة إلرساء الحا ومنهاعدة تحديات والسيما مؤشرات البيئة ورصد مؤشراتها التنمية المستدامة أهداف  يواجه تحقيق
 يتطلبما و  مجموعة أية  عدم استثناءساس  ضااةة ضل  تصنيهها وتبويبها بما يام  األوسنوات مؤشرات قياس ال

تقييم ة ارور ضل  هذه التحديات تشير و  .ادولي واما  مقارناتهاالمؤشرات قادرة عل  قياس هذه بيانات ذلك م  
هجوات ةي معالجة الم  حيث الحاجة ضل  توةيرها والعمل عل     وذلكالمؤشرات لقياسستخدم البيانات التي سوف ت  

 الخطط المواوعة لهذه الغاية. وتشمل هذه الهجوات ما يلي:

  واعف جودتها ا  وجدتالمصادر  اعف االنتاج االحصائي ةي هذا المجال واختالف: البياناتتوةر  -
 .جيدةبصورة قادرة عل  ترجمة الواقع البيئي وبالتالي تصبح البيانات غير 

 دًا م  االلتزامات المالية.مزي ا ضذ أ  الرصد والمتابعة يتطلب: اليةم -
 .بالشكل المطلوب ووةق التوصيات الدولية ةجوات ةي تقديم التقاريراإلبالغ:  -

 ةالتابع ة للتنميةالبوابة العربيو والبحوث اإلحصائية ينظم المعهد العربي للتدريب ومساهمة ةي تجاوز هذه الصعوبات 
ةي  نيةالوط اإلحصائيةلألجهزة  ع  بعدضقليمية ورشة عمل مكتب الدول العربية -لبرنامج االمم المتحدة االنمائي

مدرجة البيئة ال تمؤشراب المشاركي لتعريف  أهداف التنمية المستدامة ضطار البلدا  العربية حول مؤشرات البيئة ام 
عداد تقارير دورية حولها م  قبل األجهزة اإلحصائية ام   بل تلبية احتياجات قياسها وا  أهداف التنمية المستدامة وس 

 الوطنية وبالتعاو  والتنسيق مع المؤسسات الوطنية األخرى الرسمية والخاصة.

 أهداف الورشة: .2
 .2030مؤشرات البيئة المدرجة ام  االجندة جاهزية البلدا  لمواجهة متطلبات عزيز ت -
 المنهجيات التي أصدرتها األمم المتحدة ةي هذا المجال. أحدثمواكبة  -

 لمرشحين لهذه الورشةالمواصفات المطلوبة ل .3

انات تساعد لجمع بيببعض األعمال التحايرية  قيامالعل  وقادري  ضحصاءات البيئة  مجاليعملو  ةي مم   واأ  يكون
ر سيتوجب عليهم المشاركة ةي التحاير لكتابة تقاريومم    البيئة عل  قياس مؤشرات التنمية المستدامة ةي قطاع
ي ضل  وذلك بهدف توجيه الدعم التقن البيئةب األهداف المتعلقة نحواحصائية أو المشاركة ةي تقييم التقّدم المحرز 

 األشخاص المناسبي .
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 المحاضرون  .4

للدول اإلقليمي  المكتب-اإلنمائي األمم المتحدةبرنامج م  السيدة تيرز الجميل يرة البيئة خبة شور سيتول  تنشيط ال
 . العربية

 العمل في الورشةُأسلوب  .5

 تقديمية ضااةة ال  مناقشات تهاعلية عبر االنترنتعرض محاارات نظرية وعروض عل   يعتمد أسلوب التدريب
 ويكو  بالشكل االتي:

  ؛ة حول مؤشرات البيئة ام  ضطار أهداف التنمية المستدامةمحاار تعرض الخبيرة اليوم األول  -
 .تجاربها ةي هذا المجال لتعميم الهائدة اليوم الثاني تقديم تجارب بعض الدول التي ترغب بمشاركة -
المشارك قبل يومي  م  تاريخ انعقاد الورشة عل  اقل تقدير وارساله م  العرض الذي سيقدمه  زويدنا بنسخةت -

 therese.gemayel@gmail.com  وتزويد الخبيرة بنسخة عل  العنوا  hayder@aitrs.org عل  
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