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  2030للمتابعة واالبالغ عن مؤشرات التنمية المستدامة 
 العربية  طقةالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنلى برنامج عمل إدة نالمست

 
 ودواعي الورشة تقديمال -1
 تعزيز في آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة العربية للدول للسكان المتحدة األمم لصندوق اإلقليمي المكتب شرع لقد

 والتنمية، للسكان الدولي المؤتمر إلى المستندة المستدامة التنمية مؤشرات حول إقليمية عمل مجموعة وشكل   اإلقليم بلدان قدرات
 العالم مكتب/ للسكان المتحدة األمم صندوق اختيار وتم العربي لإلقليم أولوية ذي مؤشرا   39 تشتمل قائمة تحديد إلى أفضت
 العربي اإلطار هذا تنفيذ لمتابعة التدريبية العمل وورش الندوات من العديد تنظيم ذلك وتبع. الغرض لهذا عامة كأمانة العربي
 والبحوث للتدريب العربي المعهد قبل من اعداده تم ارشادي دليل إلى ترجمت عملية وتوجيهات توصيات عنها انبثق الموحد

 وأظهرت.  التقارير اعداد عند به االستئناس أو استعماله كيفية حول العربية الدول من المشاركين من عدد وتدريب اإلحصائية
 المستندة المؤشرات جمع في البلدان لتوجيه دليال   لجعلها الفنية الُمدخالت من مزيد إلى تحتاج أنها اإلرشادية األداة هذه مراجعة

 الدول مكتب للسكان، المتحدة االمم صندوق إطالق مثل كما. عنها واإلبالغ ورصدها والتنمية للسكان الدولي المؤتمر إلى
 من مجموعة إلى استنادا والتنمية للسكان المختلفة األبعاد في الدول أداء مستوى لقياس" والتنمية السكان مؤشر" العربية

 التنمية وأهداف 1994 والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل برنامج من كل تنفيذ في المحرز التقدم وقياس الفرعية المؤشرات
 والتنمية للسكان المركب المؤشر احتساب متطلبات مع لمواءمتها المؤشرات مصفوفة لمراجعة أخرى فرصة 2030المستدامة 

 تستخدم العامة للسياسة وأداة علمي مقياس توفير خالل من تتجلى المركب المؤشر هذا أهمية أن التذكير وينبغي.  المقترح
 اإلسراع بهدف والموارد هودالج وتخصيص اإلنجازات، بالفجوات، يتعلق فيما الوطني المستوى على السياسية االتجاهات لتحديد

 إلى المقترح السكانية التنمية مؤشر ويستند. والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عمل وبرنامج المستدامة التنمية أهداف تحقيق في
 المتحدة األمم صندوق وضعه الذي ،2014 عام بعد ما والتنمية بالسكان المتعلقة الموضوعية االسس بشأن المرجعي اإلطار
 المكان واإلنجابية، الجنسية الصحة االنسان، وحقوق الكرامة وهي أبعاد، خمسة بحسب مصنفين مؤشرا 38 إلى استنادا للسكان
  .واالستدامة والمساءلة، الحكم والتنقل،
 االحصائية والبحوث للتدريب العربي والمعهد العربية بالمنطقة للسكان المتحدة االمم صندوق سعي إطار في الورشة هذه وتندرج
 والمؤشرات البيانات إلى العربية الدول حاجيات إلى االستجابة على قدرة أكثر وجعله الوطني االحصائي باإلنتاج لالرتقاء
 من مجموعة إلى استنادا والتنمية للسكان المختلفة األبعاد في الدول أداء مستوى لقياس" والتنمية السكان مؤشر" ببناء المتعلقة

 .الفرعية المؤشرات
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 أهداف الورشة -2
 ؛فهم المنهجية العلمية الحتساب الرقم القياسي للتنمية السكانية 
 ؛تقديم منهجية اعداد الدليل ومختلف اجزائه 
 ؛التعرف على االبعاد المكونة للرقم القياسي والمؤشرات الالزمة لذلك 
  المتدخلينالتعرف على االشكاليات المرتبطة بجمع البيانات والتنسيق بين مختلف. 

 

 الفئة المستهدفة -3
عداد تحليل على يشتغلون ممن العربية اإلحصائية األجهزة في الفني الكادر الورشة تستهدف  التحتية حول البنى دورية تقارير وا 
 إلى باإلضافة بلدانهم، في المستدامة التنمية أهداف بتنفيذ عالقة في والصحية الديموغرافية والمؤشرات األساسية والخدمات
 .العربية الدول في للسكان المتحدة األمم لصندوق الوطنية المكاتب من مرجعية ذوي مشاركين

 المحاضرون  -4
 خبراء من الصندوق والمعهد العربي للتدريب واالسكوا واالجهزة االحصائيةة شور سيتولى تنشيط ال

 عمل الورشةسلوب أ -5
تقديمية إضافة الى مناقشات تفاعلية عبر عرض محاضرات نظرية وعروض على  يعتمد أسلوب التدريب

 االنترنت

 مدة الورشة -6
 2  2020 ديسمبر / كانون اول 10-9لفترة خالل اأيام 
 في اليوم ونصف نيلمدة ساعتغرينتش صباحا بتوقيت  9:00المحاضرة عند الساعة  تبدأ. 


