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ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة 2030
السياسي:
ورشة عمل لـ المعهد العربي للبحوث االحصائية واالسكوا في عمان
 22آذار 2018
ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي اّسيا ( اإلسكوا ) بالتعاون مع شعبة
اإلحصاء لألمم المتحدة وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،خالل الفترة  29- 26مارس الحالي
في عمان ،ورشة عمل إقليمية حول األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة .2030
وتأتي هذه الورشة حسب المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية في سياق الجهود على مختلف المستويات لجعل أسس
التنمية قائمةً بالضروة على االستدامة البيئية وفق أجندة  2030للتنمية المستدامة وأهدافها من جهة ،وضمن خطة عمله التدريبية
أقرها مجلس األمناء خالل اجتماعه االخير في شهر نوفمبر الماضي من جهة أخرى.
التي َ
وترمي الورشة من بين أهدافها إلى عرض مفاهيم ومبادئ وأساليب تنفيذ المحاسبة البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ومناقشتها؛ زيادة
الوعي بنظام المحاسبة البيئية-اإلقتصادية وتطبيقه ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على السياسات البيئية-اإلقتصادية المتكاملة؛
فهم الروابط بين إحصاءات البيئة ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ ودعم
البلدان لوضع استراتيجية وخطة عمل من أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية،
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة.
سيشارك في هذا اللقاء اإلقليمي  25مشاركا من األجهزة اإلحصائية ل  13دولة عربية وهي األردن  ،البحرين  ،تونس
،السودان  ،سلطنة عمان  ،سوريا  ،السعوديه  ،العراق  ،فلسطين ‘ قطر  ،مصر  ،المغرب  ،اليمن  ،باإلضافة الى خبراء من
المنظمات اإلقليمية والدوليه .

:Shafaqna /Gulf Media/Petra News
العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة 2030
2018/3/22
عمان  22اذار (بترا) -ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي
اّسيا(اإلسكوا) ،ورشة عمل إقليمية حول األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة
.2030
وتتعاون شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،بتنظيم الدورة التي تعقد
خالل الفترة  29- 26اذار الحالي في عمان.
وقال بيان للمعهد اليوم الخميس ،ان الورشة تنظم في سياق الجهود لجعل أسس التنمية قائمةً بالضروة على االستدامة البيئية
أقرها مجلس األمناء خالل اجتماعه
وفق أجندة  2030للتنمية المستدامة وأهدافها من جهة ،وضمن خطة عمله التدريبية التي َ
االخير في شهر نوفمبر الماضي من جهة أخرى.
وتهدف الورشة بحسب البيان الى عرض مفاهيم ومبادئ وأساليب تنفيذ المحاسبة البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ومناقشتها؛ زيادة
الوعي بنظام المحاسبة البيئية-اإلقتصادية وتطبيقه ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على السياسات البيئية-اإلقتصادية المتكاملة،
وفهم الروابط بين إحصاءات البيئة ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ ودعم
البلدان لوض ع استراتيجية وخطة عمل من أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية،
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة.
واضاف البيان ان  25مشاركا من األجهزة اإلحصائية لألردن  ،البحرين  ،تونس ،السودان  ،سلطنة عمان  ،سوريا  ،السعوديه
 ،العراق  ،فلسطين ‘ قطر  ،مصر  ،المغرب  ،اليمن ،إضافة الى خبراء من المنظمات اإلقليمية والدوليه ،يحضرون الورشة .

العرب:
عاجل اليوم  :العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة 2030
2018/3/22
العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة  ،2030خبر بتاريخ اليوم الموافق"الخميس  22مارس 2018
 10:43صباحاً" ،بعد الثورة التكنولوجية التي نعيشها االن وانتشار مواقع ووكاالت اخبارية كثيره جدآ ،تقوم بنقل االخبار من
جميع بقاع العالم وايضآ تقوم بتغطية منطقة االحداث الساخنة في جميع دول العالم ،وايضآ نقل االخبار الشائعة التي تحدث في
وطننا العربي الحبيب ،وتشتت القاري العربي بين هذه الوكاالت االخبارية المختلفةـ وتكبد عناء البحث عن االخبار الخاصة
ببلده داخل معظم هذه المصادر ،قمنا بجلب ميع االخبار من معظم هذه الوكاالت والمواقع االخبارية المختلفة والموثوق من
صحة االخبار التي تقوم بنشرها ،قمنا بنقل جميع هذه االخبار في مصدر أخباري واحد وهو موقع العرب نيوز االخباري،
ونبدء مع االخبار االبرز اليوم والذي يحمل عنوان "العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة ".2030
بتاريخ اليوم الخميس  22مارس  10:43 2018صباحاً ،تم نشر الخبر بوايطة العرب نيوز ،عمان  22اذار (بترا) -ينظم المعهد
العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي اّسيا(اإلسكوا) ،ورشة عمل إقليمية حول األنظمة
المتكاملة للحسابات البيئية واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة .2030
وتتعاون شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،بتنظيم الدورة التي تعقد
خالل الفترة  29- 26اذار الحالي في عمان.
واضاف ظهور للمعهد اليـوم الخـميس ،ان الورشة تنظم في سياق الجهود لجعل أسس التنمية قائمةً بالضروة على االستدامة
أقرها مجلس األمناء خالل
البيئية وفق أجندة  2030للتنمية المستدامة وأهدافها من جهة ،وضمن خطة عمله التدريبية التي َ
اجتماعه االخير في شهر نوفمبر الماضي في نفس سياق.
وتهدف الورشة بحسب البيان الى عرض مفاهيم ومبادئ وأساليب تنفيذ المحاسبة البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ومناقشتها؛ زيادة
الوعي بنظام المحاسبة البيئية-اإلقتصادية وتطبيقه ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على السياسات البيئية-اإلقتصادية المتكاملة،
وفهم الروابط بين إحصاءات البيئة ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ ودعم
البلدان لوضع استراتيجية وخطة عمل من أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية،
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة.
واضاف البيان ان  25مشاركا من األجهزة اإلحصائية لألردن  ،البحرين  ،تونس ،السودان  ،سلطنة عمان  ،ســوريا ،
السعوديه  ،الـعـراق  ،فلسطين ‘ قطر  ،مـصـر  ،المغرب  ،الـيـمن ،إضافة الى خبراء من المنظمات اإلقليمية والدوليه،
يحضرون الورشة.
العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة  ،2030رسالة نبعثها اليكم زوارنا الكرام مليئة بالحب،
والتقدير ،واالحترام ،ولو اننا أوتينا كل بالغة ،لما كنا بعد القول إال مقصرين ،حيث نتمني ان نكون قد حظينا بثقتكم فينا،
ونشكركم علي حسن متابعتنا ،وال تنسوا ايضآ متابعتنا علي صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بموقعنا موقع العرب نيوز
وهي صفحاتنا علي مواقع الفيس بوك وتويتر وجوجل بلس ،ووضع اعجاب ومتابعة لها لتصل اليكم آخر وأحدث االخبار
السياسية واالقتصادية والفنية والرياضية والتقنية واخبار الصحة والجمال وعالم حواء وايضآ االخبار المنوعة والترفيهية لتصل
اليكم فور وقوعها اوآل بأول،عاااجل اليوم  :العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة .2030

األنباط:
"العربي لإلحصاء" ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة 2030
2018-03-23
ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي اّسيا(اإلسكوا) ،ورشة عمل إقليمية
حو ل األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة  .2030وتتعاون شعبة اإلحصاء لألمم
المتحدة وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،بتنظيم الدورة التي تعقد خالل الفترة  29- 26اذار
الحالي في عمان .وقال بيان للمعهد الخميس ،ان الورشة تنظم في سياق الجهود لجعل أسس التنمية قائمةً بالضروة على
أقرها مجلس األمناء
االستدامة البيئية وفق أجندة  2030للتنمية المستدامة وأهدافها من جهة ،وضمن خطة عمله التدريبية التي َ
خالل اجتماعه االخير في شهر نوفمبر الماضي من جهة أخرى .وتهدف الورشة بحسب البيان الى عرض مفاهيم ومبادئ
وأساليب تنفيذ المحاسبة البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ومناقشتها؛ زيادة الوعي بنظام المحاسبة البيئية-اإلقتصادية وتطبيقه
ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على السياسات البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ،وفهم الروابط بين إحصاءات البيئة ،ونظام
المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ ودعم البلدان لوضع استراتيجية وخطة عمل من
أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة
بالبيئة .واضاف البيان ان  25مشاركا من األجهزة اإلحصائية لألردن  ،البحرين  ،تونس ،السودان  ،سلطنة عمان  ،سوريا ،
السعوديه  ،العراق  ،فلسطين ‘ قطر  ،مصر  ،المغرب  ،اليمن ،إضافة الى خبراء من المنظمات اإلقليمية والدوليه ،يحضرون
الورشة.

صحافتي:
العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة 2030
23/3/2018
عمان  22اذار (بترا) -ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي
اّسيا(اإلسكوا) ،ورشة عمل إقليمية حول األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة
.2030
وتتعاون شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،بتنظيم الدورة التي تعقد
خالل الفترة  29- 26اذار الحالي في عمان.
وقال بيان للمعهد اليوم الخميس ،ان الورشة تنظم في سياق الجهود لجعل أسس التنمية قائمةً بالضروة على االستدامة البيئية
أقرها مجلس األمناء خالل اجتماعه
وفق أجندة  2030للتنمية المستدامة وأهدافها من جهة ،وضمن خطة عمله التدريبية التي َ
االخير في شهر نوفمبر الماضي من جهة أخرى.
وتهدف الورشة بحسب البيان الى عرض مفاهيم ومبادئ وأساليب تنفيذ المحاسبة البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ومناقشتها؛ زيادة
الوعي بنظام المحاسبة البيئية-اإلقتصادية وتطبيقه ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على السياسات البيئية-اإلقتصادية المتكاملة،
وفهم الروابط بين إحصاءات البيئة ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ ودعم
البلدان لوضع استراتيجية وخطة عمل من أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية،
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة.
واضاف البيان ان  25مشاركا من األجهزة اإلحصائية لألردن  ،البحرين  ،تونس ،السودان  ،سلطنة عمان  ،سوريا  ،السعوديه
 ،العراق  ،فلسطين ‘ قطر  ،مصر  ،المغرب  ،اليمن ،إضافة الى خبراء من المنظمات اإلقليمية والدوليه ،يحضرون الورشة.

المدينة اإلخبارية:
العربي لالحصاء ينظم ورشة عمل حول اهداف التنمية المستدامة 2030
الخميس  nd22آذار
المدينة نيوز -:ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية واللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي اّسيا(اإلسكوا) ،ورشة
عمل إقليمية حول األنظمة المتكاملة للحسابات البيئية واإلقتصادية الداعمة ألهداف التنمية المستدامة .2030
وتتعاون شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة وبالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ،بتنظيم الدورة التي تعقد
خالل الفترة  29- 26اذار الحالي في عمان.
وقال بيان للمعهد اليوم الخميس ،ان الورشة تنظم في سياق الجهود لجعل أسس التنمية قائمةً بالضروة على االستدامة البيئية
أقرها مجلس األمناء خالل اجتماعه
وفق أجندة  2030للتنمية المستدامة وأهدافها من جهة ،وضمن خطة عمله التدريبية التي َ
االخير في شهر نوفمبر الماضي من جهة أخرى.
وتهدف الورشة بحسب البيان الى عرض مفاهيم ومبادئ وأساليب تنفيذ المحاسبة البيئية-اإلقتصادية المتكاملة ومناقشتها؛ زيادة
الوعي بنظام المحاسبة البيئية-اإلقتصادية وتطبيقه ليستجيب للطلب الوطني المتزايد على السياسات البيئية-اإلقتصادية المتكاملة،
وفهم الروابط بين إحصاءات البيئة ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ،ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛ ودعم
البلدان لوضع استراتيجية وخطة عمل من أجل تنفيذ وزيادة تطوير اإلحصاءات البيئية ،ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية،
ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة.
واضاف البيان ان  25مشاركا من األجهزة اإلحصائية لألردن  ،البحرين  ،تونس ،السودان  ،سلطنة عمان  ،سوريا  ،السعوديه
 ،العراق  ،فلسطين ‘ قطر  ،مصر  ،المغرب  ،اليمن ،إضافة الى خبراء من المنظمات اإلقليمية والدوليه ،يحضرون الورشة
(.بترا)

مختلفVarious/
موقع المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية:
البيئة المؤسسية السليمة
2018/02/26
شارك المعهد في ورشة العمل اإلقليمية حول "البيئة المؤسسية السليمة والتعاون والحوار والشراكات من أجل إنتاج وإستخدام
مؤشرات التنمية المستدامة " والتي نظمتها اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب اّسيا  -اإلسكوا  -خالل الفترة  8-6فبراير –
شباط  2018/في تونس .وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود لتعزيز قدرات البلدان العربية ومساندتها في دعم اّلية اإلجراءات
المؤسسية التي تساعد على إنتاج وإستخدام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة .افضت فعاليات هذه الورشة إلى عدة توصيات
ومنها :
•العمل على اعتماد القانون اإلحصائي العام مع األخذ بعين االعتبار خصوصيات العمل اإلحصائي في البالد .وتعهدت اإلسكوا
بترجمة نص هذا القانون العام إلى اللغة العربية وإحالته إلى البلدان للدراسة وإبداء الرأي،
• اعتماد آلية مراجعة النظراء لمعرفة مستوى فاعلية النشاط اإلحصائي وتحديد النقائص التي وجب العمل عليها لضمان
مواكبته للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي،
• إمكانية إعداد مدونة للممارسات الجيدة خاصة بالدول العربية ترتكز على المبادئ األساسية لإلحصائيات الرسمية لألمم
المتحدة وتتناسق مع بقية المدونات والمواثيق اإلحصائية المعتمدة على المستوى القطري (مدونة الممارسات اإلحصائية
األوروبية ،مدونة الممارسات اإلحصائية لدول جوار الجنوب األوروبي ،الميثاق اإلفريقي لإلحصاء)،
• الدعوة إلى إرساء هيكل وطني يعنى بالتنسيق المؤسسي بين جميع المتدخلين في المنظومة الوطنية لإلحصاء (الهياكل
الوطنية ،المجتمع المدني ،القطاع الخاص ،المؤسسات الجامعية) ،على غرار تجربة بعض الدول في إرساء المجالس الوطنية
لإلحصاء،
• العمل على دعم التنسيق بين الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية من أجل بناء منظومة إحصائية وطنية متماسكة وذات حكومة
تسهل التشاور وتضبط األدوار لكافة مكوناتها مما يمكن من إنتاج معطيات تستجيب لطلبات كافة فئات المستخدمين خاصة في
ما يتعلق بالحاجيات الجديدة التي تفرضها أهداف التنمية المستدامة،
• الدعوة إلى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والبرامج اإلحصائية واإلستراتيجيات الوطنية وذلك بالتوافق حول
المؤشرات التي يمكن إعدادها وضرورة تضمينها في هذه البرامج وتحديد المسؤوليات لكل متدخل في المعطيات المتعلقة بهذه
المؤشرات،
•توفير التدريب اإلحصائي الالزم ،وضمان الموارد المالية والبشرية وتقاسم النفقات بين المتدخلين الوطنيين والبحث عن
تمويالت مستدامة من خالل التعاون الدولي ،وتعهد برنامج األمم المتحدة للبيئة ) (UNEPفي هذا اإلطار بإرسال نموذج تقديم
الطلبات للمانحين،
• أهمية إرساء وحدات داخل األجهزة اإلحصائية تعنى بجودة البيانات المنتجة وكذلك بمراقبة جودة بيانات بقية مكونات
المنظومة وذلك بهدف تعزيز الثقة مع المستعملين ،وترتكز أعمال وحدات الجودة على ضمان إحترام المبادئ األساسية للنشاط
اإلحصائي،
• تدعيم إستعمال المصادر اإلدارية في إنتاج المعطيات اإلحصائية قصد التقليص من المسوح وتخفيض كلفتها ،وأعتماد معايير
تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية ( )SDMXلضمان تناسقها وسهولة تبادلها،

