
 
 

                                               
               

 
 

 حول وضع دليل وتطبيقه من أجل رصد أهداف التنمية المستدامة تدريبيةالدورة ال
  المستندة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

 2019يونيو/ حزيران  27-26األردن  -عمان
 

 تقديم  (1)
ي والعدالة النمو اإلقتصاد باعتبار تركيزها على الشموليةببعدها العالمي وبطبيعتها  2030أجندة التنمية المستدامة  تتميز

الدولي  المؤتمر، وبذلك تؤكد على أهمية مخرجات استدامتها من منظور اندماجيالحفاظ على البيئة وضمان اإلجتماعية و 
النساء والبنات والشباب واليافعين بين   حقوق اإلنسان وعدم التمييزبمن حيث اقرارها  1994للسكان والتنمية عام 

 والمكانة تصنيف البيانات حسب العمر والنوع والثرو مزيد تطوير االنتاج االحصائي و  وتدعو إلى وباإلستثمار في رفاههم،
من أجل  والتباينات لفوارقا، والتعمق في دراسة المتغيرات التي تساعد على حسن متابعة االهدافواإلعاقة وغيرها من 

 .التقليص منها
وبما أن أهداف التنمية المستدامة ذات طبيعة طموحة وتحاول قياس التداخل المتبادل بين ركائز التنمية المستدامة ، فإن 

ة المستدامة التنمي تحقيق أهدافصورة واضحة عن بالبيانات الصحيحة والمصنفة  يكمن في توفير حقيقيالالتحدي 
 . وهشاشةوتحسين حياة الناس بمن فيهم السكان األكثر تهميشًا وضعفًا 

تهم االبعاد  للتنمية المستدامة غايةً  169هدفًا و  17 ولترجمة ذلك على أرض الواقع، اتفق المجتمع الدولي على بلورة 
الذي  فريق العمل المشترك بين الوكاالت والخبراءوضع االقتصادية واالجتماعية والبيئية من منظور تشاركي وتكاملي. و 

إجتماع اللجنة اإلحصائية  علىمؤشرًا لهذه الغايات وتم عرضها  241 تم تكوينه من قبل شعبة االحصاء باالمم المتحدة
ام مهب المرتبطةمؤشرات التنمية المستدامة  يبين تقرير الفريقو  .20161في مارس  47في دورتها  رقم  لالمم المتحدة

صندوق األمم المتحدة للسكان وتحدد على المستوى العالمي عمل الصندوق كمراقب لعمل فريق العمل المشترك بين 
لتعزيز القدرات لدى المكاتب اإلقليمية للصندوق بما في وتطرح الوثيقة خطة  الوكاالت والخبراء حول التنمية المستدامة.

ستعمال المؤشرات الرئيسية للتنمية ذلك مكتب العالم العربي ومكاتب الصندوق في ا لدول العربية في مجال رصد وجمع وا 
  المستدامة.
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إلقليم وشكَل ابلدان  في قدراتالتعزيز ل بعمليةللدول العربية  لصندوق األمم المتحدة للسكان شرع المكتب اإلقليميو 
توصيات ك ، وتبع ذلالدولي للسكان والتنميةمجموعة عمل إقليمية حول مؤشرات التنمية المستدامة المستندة إلى المؤتمر 

 مؤشرات ذات األولوية في العالم العربي والمتصلة بالمؤتمر الدولي للسكان والتنميةال إستعرضتإنبثقت عن ورشة إقليمية 
المستوى من الدول  عالياإلقليمية التي تضم فنيين مجموعة العمل قدت عَ . و 2015أكتوبر  6-5ُعقدت في القاهرة في 

المركز اإلحصائي و  االسرةلعربية باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية مثل الجامعة العربية واإلسكوا واإلتحاد الدولي لتنظيم ا
تم و  مؤشرًا ذي أولوية لإلقليم العربي 39، وحددت قائمة تشتمل 2016لدول الخليج العربي إجتماعها األول في مايو 

كأمانة عامة لهذا الغرض. هذا وُقدمت مخرجات هذا اإلجتماع  كتب العالم العربيصندوق األمم المتحدة للسكان/ مإختيار 
  .2016مايو عام  30-29إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي إنعقد في عمان في 

والبحوث  والمعهد العربي للتدريب مكتب العالم العربي صندوق األمم المتحدة للسكان/وفي اطار التعاون والتنسيق بين 
للرصد واإلبالغ الوطني عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المستندة  ةرشاديإ أداة تم إعتماد 2018االحصائية سنة 

لفنية ا الُمدخالتإلى مزيد من تحتاج  أنها اإلرشادية داةلهذه األ وأظهرت مراجعة .إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
ستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ورصدها واإلبالغ عنها. مؤشرات المالدلياًل لتوجيه البلدان في جمع  لجعلها

عترافاُ بالقدرات الفنية اإلقليمية والقدرة على تنظيم اإلجتماعات وبناء على التعاون الماضي هد العربي للتدريب إتفق المع ،وا 
بهدف  2019متحدة للسكان/ مكتب العالم العربي على إستمرار التعاون خالل عام والبحوث اإلحصائية وصندوق األمم ال

مؤشر  39تحويل األداة اإلرشادية إلى دليل متبوع بعقد ورشة لبناء القدرات في المكاتب اإلحصائية حول جمع المؤشرات )
 .ذو أولوية( المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ورصدها واإلبالغ عنها

 
 المخرجات المتوقعة للورشة:  (2)

  ية المستدامة المستندة إلى المؤتمرممؤشرات التنالوطني لصد مراجعة األداة اإلرشادية لتصبح دلياًل للر 
 بالغ عنها؛والتنمية واإل الدولي للسكان

  الخاصة بها؛ مؤشرا( وبالبيانات الوصفية 39)بالمؤشرات ذات األولوية من قبل المشاركون دراية جيدة 
  ستعماله على المستوى الوطني؛إعلى والقدرةبالدليل الجديد  معمقةمعرفة 
 ل الوصول بلدانهم من أجمن الورشة إلى شركائهم في  سبةلنقل المعرفة المكت المعرفة الفنية والتمكن منها

 ستعمال فعال للدليل؛إلى إ
 المعرفة بالممارسات والتجارب الجيدة حول استخدام عدة مصادر للبيانات من أجل رصد أهداف  عزيزت

 التنمية المستدامة المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
 

 لبحوث اإلحصائيةالمعهد العربي للتدريب وا دور  (3)
دخلين فيذ مُ المالي والفني للمعهد من أجل تن سيوفر صندوق األمم المتحدة للسكان/ مكتب العالم العربي الدعم

 رئيسين هما:
   مراجعة األداة السابقة المتعلقة برصد مؤشرات التنمية المستدامة المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان

بالغ ات واإلرصد هذه المؤشر قياس و العربية في ه الدول ستعملتوالتنمية واإلبالغ عنها وتطوير دليل مالئم 
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، وسيقوم 2019مايو،  25وسوف ينتهي المعهد من عمل هذا الدليل بحلول  .مؤشراً  39عددها عنها و 
 .مراجعة الدليل للتحقق منه صندوق األمم المتحدة للسكان/ مكتب العالم العربي

  مؤشرات التنمية المستدامة المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  حولتنظيم ورشة عمل تطبيقية
 ن قبل الفنيين فيماستعمال الدليل وتعريفها وبياناتها الوصفية والتحديات التي تواجه جهود جمع البيانات و 

وعة اإلسكوا ومجمستعانة بمختصين من اإلمع وسوف يوجه الورشة المعهد  .األجهزة اإلحصائية العربية
 قليمية.العمل اإل

 صندوق األمم المتحدة للسكاندور   (4)
لتنفيذ لتمويل ا المساعدة الفنية الالزمة إلنجاز المخرجات )الدليل والورشة( وكذلك توفير العالم العربيسيوفر مكتب 

 .الورشة
 المشاركون  (5)

عداد تقاريرتحليل و على  ونمن يشتغلالكادر الفني في األجهزة اإلحصائية العربية متستهدف الورشة    دورية حول ا 
ستدامة في تنفيذ أهداف التنمية المفي عالقة ب ؤشرات الديموغرافية والصحيةالبنى التحتية والخدمات األساسية والم

 ول العربية.في الد األمم المتحدة للسكان صندوقل الوطنية مكاتبالمن  مرجعية ذوي ينضافة إلى مشاركباإل بلدانهم،
 مجريات الورشة  (6)

الرصد الوطني لمؤشرات أهداف التنمية ستعتمد الورشة على عرض ومراجعة الدليل الذي سوف ُيستخدم من أجل 
المستدامة المستندة إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واإلبالغ عنها وتعزيز اإلستعمال الفعال لهذا الدليل. كما 
ستكون الورشة فرصة إلغناء التجارب الميدانية والممارسات الفضلى من خالل التعلم التبادلي والتشاركي وتقاسم 

لممارسات الناجحة. وسيعتمد دعم القدرات في مجال استعمال الدليل استنادا الى التجارب العملية الخبرات وا
للمشاركين من خالل مشاركاتهم النشطة خالل الورشة وعرض تجارب بلدانهم. وسوف تستخدم الورشة عروضًا 

 39 ـن بيتم تزويد المشاركيستقديمية وتمارين فردية وجماعية كوسائل لتجسيد مشاركة الحاضرين في الورشة. و 
 مؤشرًا مع بياناتها التعريفية خالل التدريب. كما سيتم طباعة الدليل ونشره بعد إنتهاء الورشة.

 األمور اللوجستية  (7)
ية للصندوق بينما تتولى المكاتب الوطن منح المشاركون تذاكر سفر ومصاريف يومية وفقاً ألنظمة المعهد ومعاييره.سيُ 

 شاركين منها من مواردها الخاصة.تغطية نفقات الم
 لغة الورشة   (8)

 اللغة العربية هي لغة الورشة وال تتوفر خدمة الترجمة خاللها.


