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ورشة عمل إقليمية حول تكامل البيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية  
 المكانية الحتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية 

 
2020تشرين األول / أكتوبر  13-15  

 

 جدول االعمال المقترح
 

 2020تشرين األول / أكتوبر   13،  الثالثاء: األولاليوم 

 : االفتتاح 
بة  عمدير ش، يوراي ريشانالسيد  لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، لا -
 ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا، اإلسكوا  ء إلحصاا
 أهداف الورشة  -
 

10:00   –  10:15 

 

استخدام مصادر البيانات غير التقليدية لتجميع مؤشرات   الجلسة األولى:
 أهداف التنمية المستدامة 

 ( االسكوا)، إسماعيل لبدالسيد : مدير الجلسة
 
والعمل الجاري على تجميع أهداف التنمية   ات موجز عن جهود المنظم  -

   غير تقليدية: بيانات المستدامة من مصادر 
رئيس وحدة   ؛ دنجواالسيد روبرت  : ات تهابي   - موئل للة االمم المتحدة ممنظ

 البيانات والتحاليل 
لودجارد كوبينز، رئيس وحدة   ةالسيد  : ، نيروبي برنامج األمم المتحدة للبيئة

 وأهداف التنمية المستدامة، نيروبي إحصاءات البيئة 
سايرة أحمد،  السيدة القاهرة:  - مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

   مسؤول برامج  
ريكي هانسن،   ةالسيد اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ: 

 رئيس قسم اإلحصاءات االقتصادية والبيئية 
، مدير  زاحميصالح المالسيد  خليجي: احصائيات دول مجلس التعاون ال

   البحوث ومؤشرات التنمية 
هادي السعيدي، المدير  : السيد  المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية 

   العام  
ومجتمع المعلومات   ء إلحصامدير شعبة ا يوراي ريشان، السيد اإلسكوا: 

 والتكنولوجيا 
 

البيانات في تجميع مؤشرات  نتائج استبيان اإلسكوا حول تكامل مصادر  -
 إسماعيل لبد: اإلسكوا( السيد . )عربيةفي البلدان ال أهداف التنمية المستدامة

 نقاش  -

10:15   –  11:30 
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 11:45  –   11:30 استراحة 

استخدام المعلومات الجغرافية المكانية في تجميع المؤشرات   :الثانيةالجلسة 
 العام والنقلالمفتوحة   تالمساحا/: الفضاءاتالحضرية

 ( ااالسكو)نائلة حداد، السيدة : الجلسة ة ريمد
 
اإلطار اإلحصائي العالمي الجغرافي المكاني واستخدام المعلومات الجغرافية   -

 ؛  التنمية المستدامةالمكانية في قياس مؤشرات أهداف 
  واالحصاءات المعلومات الجغرافية المكانية  ريبي، خبير في ع  عمر  السيد )

 ( الرسمية
متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاء مفتوحا  11.7.1 -

 ؛ لالستخدام العام للجميع، بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة
 ( ات تهابي  - موئلاالمم المتحدة للمنظمة  : موانيكي  دينيس )السيد 

نسبة السكان الذين يتمتعون بسهولة الوصول إلى وسائل النقل   11.2.1 -
 ؛  العام، حسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة

 ( ات تهابي  - موئلمنظمة االمم المتحدة للكي: يدينيس موانالسيد )
 تونس البحرين و  ارب البلدان:ج ت -

 نقاش -

11:45   –  13:15 

 2020تشرين األول / أكتوبر   14، األربعاء: الثانياليوم 
 

استخدام المعلومات الجغرافية المكانية في تجميع المؤشرات   :الثالثةالجلسة 
   البيئية ألهداف التنمية المستدامة وإدارة مخاطر الكوارث

 )االسكوا(  نوفاء أبو الحسالسيدة : مدير الجلسة
 
عدد الوفيات والمفقودين والمتضررين بشكل مباشر من الكوارث  : 11.5.1 -

 ن؛  من السكا  100000لكل 
 (  القاهرة –مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث  -السيدة سايرة أحمد  )
 ؛تجربة لبنان في إدارة مخاطر الكوارث  -
االستشعار عن بعد في   البيئية في  SuNarشادي عبد هللا رئيس منصة  السيد )

 ، لبنان (العلميةث للبحوطني المجلس الو
الكوارث على الغطاء األرضي  آثار  بشأن  إيرث  مشروع اإلسكوا وجوجل -

 ؛  مصرلي في الساحل الشمال 
 سكوا( اال السيدة وفاء ابو الحسن، )
  العمل اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن الحد من مخاطر  -

 ة؛  الكوارث، واإلحصاءات الرسمية، واألدوات الجغرافية المكاني
 (  واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئاللجنة االقتصادية   – ريكي هانسن  ةالسيد )
 ؛التغيير في مدى النظم البيئية المرتبطة بالمياه بمرور الوقت : 6.6.1 -
 سكوا(  اال – مارلين آن توماشكيويتش السيدة )
 

10:00   –  11:30 



3 

 

 نقاش -
 

 استراحة 
 

11:30   –  11:45 

استخدام المعلومات الجغرافية المكانية في تجميع أهداف   :الرابعةالجلسة 
 التنمية المستدامة؛ مؤشرات المياه واألراضي والزراعة

د العربي للتدريب والبحوث  عه)الم سعيديالهادي السيد : مدير الجلسة
 االحصائية(  

 
 نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو السكاني؛  11.3.1 -
 ات( تهابي-موئلمنظمة االمم المتحدة للكي: يدينيس موانالسيد )
في  تجربة نسبة األراضي المتدهورة إلى إجمالي مساحة األرض،   15.3.1 -

 ؛ الرصد 
 ( SSOمصطفى ميموني، مرصد الصحراء والساحل السيد )
 تغطية المواقع الهامة للتنوع البيولوجي بالمناطق المحمية  15.1.2 -

 ( IUCN)السيد توماس بروكس؛ خبير أول،  
   مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة األرض؛ 15.1.1 -
، تحسين جودة المياه عن طريق الحد من  2030بحلول عام   6.3الهدف و -

التلوث، والقضاء على اإلغراق وتقليل إطالق المواد الكيميائية والمواد  
العادمة غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة  الخطرة، وخفض نسبة المياه 

 ؛  التدوير وإعادة االستخدام اآلمن على الصعيد العالمي بشكل كبير
المعلومات الجغرافية المكانية واالحصاءات  ريبي، خبير في ع  عمر السيد )

 ( الرسمية
   العربية المتحدة  االمارات ارب البلدان: تج  -
 

  نقاش -

11:45   –  13:15 

 

 

 2020تشرين األول / أكتوبر   15، الخميس: الثالثاليوم 
 

لضخمة في قياس مؤشرات أهداف  ا البيانات  استخدام: الخامسة الجلسة
 التنمية المستدامة 

 فؤاد مراد )االسكوا( السيد مدير الجلسة: 

 

 مجموعة العمل العالمية بشأن بالبيانات الضخمة ألهداف التنمية المستدامة؛ -
 )السيد نيلز بلوج، مدير االحصاءات االجتماعية، احصاءات الدنمارك(

 

 ؛البيانات الضخمة ألهداف التنمية المستدامة: التحديات والفرص  -
 ( التنمية المستدامة  ألهدافالبيانات الضخمة  -؛ خبير السيد جيوفاني سافيو)
أدوات متقدمة لجمع البيانات الرقمية والتحليالت لقياس مؤشرات أهداف   -

 ؛ التنمية المستدامة

10:00   –  11:30  
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 (أهداف التنمية المستدامةوبيانات خبير في علم   – عباس معروف  السيد )
االتجاهات االجتماعية   –  االحصاءات الرسميةوالبيانات الضخمة  -

 ؛ في لبنان واالقتصادية لالجئين والمجتمعات المضيفة
 ادارة االحصاء المركزي(  – )السيد زياد عبد هللا، رئيس دائرة التكنولوجيا 

 

 نقاش
  

 استراحة 
 

11:30   –  11:45 

التنمية  استخدام السجالت اإلدارية في مؤشرات أهداف : الجلسة السادسة
 المستدامة 

 ( اإلسكوا)مروان خواجة،  السيد : مدير الجلسة
 
اإلدارية واستخدامها في تجميع مؤشرات أهداف    للسجالت  االقليمي توافرال -

 ؛ التنمية المستدامة
 (اإلسكوا اسماعيل لبد، )السيد 

 دور اإلحصائيات الخليجية في استخدام السجالت اإلدارية في اإلحصاء  -
 

 مصر العربية  البحرين وجمهوريةالدنمارك و البلدان: ارب تج  -
 

 نقاش
 

11:45   –  13:00 

 

اإلبالغ عن المؤشرات على   -  نظرة الى االمامو  خالصة : الجلسة الختامية
 ( المنظمون والشركاء) حلقة نقاش -  المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي

 
 التحديات والفرص : الوطني واإلقليمي على المستوى  المؤشرات   -
 رصد البالغ واالواالعداد والتكامل والتنسيق المقترحة آليات  -
 القدرات اإلحصائية  بناءقضايا   -
 

 مناقشة  -
 * تقييم الورشة 

 وتوصيات   خالصة* 
 * مناقشة عامة 

13:00 -13:30  

 


