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 في" المستدامة التنمية وأهداف البيئة إحصاءات" بشأناألردن في  وطنية عمل ورشةل مفاهيمية مذكرة

 )البيئية الركيزة (والبيانات لإلحصاءات التنمية حساب برنامج إطار

2018آذار/مارس  25  

 

 المقدمة

 تنفيذ إطار بشأن التشاوري جتماعى االوصكما أ 2107في نيسان  ثانية عشرةال دورتها يلالسكوا ف اإلحصائية اللجنة توصأ

 التنمية أهداف تقارير األعضاء في اعداد البلدان دعمب   2017اذي عقد في أيلول العربية المنطقة في 2030 أعمال جدول من البيئي لبعدا

 ومنظمة(  اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنةفي  في اإلحصاء شعبة عتزمتهذه التوصيات،  إلى ة"باستجا .-المستدامة

 حساب برنامجفي نطاق تنفيذ   لألردن المستدامة التنمية وأهداف البيئيةالمؤشرات  حول وطنية عمل ورشة تنظيم للبيئة المتحدة األمم

والمناقشة حول اهداف التنمية  للتوعية عمل حلقات) البيئة ركيزة من 1- ألف لنشاطا- واإلحصاءات البيانات بشأن التنمية التنمية

 األمم ستقدم ذلك، إلى باإلضافة  المشروع من مستفيد كبلد ألردن اومنهبعض الدول  تحديد بموجبه تم والذي(. البلدان في المستدامة

 البيئة ورمنظ تقرير من السادسة الطبعة في الواردة النقاط أبرز ذلك في بما) العربية المنطقة في بيئيال وضعت الامستجد للبيئة المتحدة

 .) 6-جيو) العالمية

 األهداف

 ولألهداف عامة بصفة البيئية اإلحصاءات إنتاج حالة تقييم هو واإلحصاءات البيانات بشأن التنمية حساب برنامج من الرئيسي الهدفإن 

 المصلحة أصحاب بين المؤسسية والترتيبات المطبقة، اإلحصائية واألطر الخصوص، وجه على المستدامة التنمية ألهداف البيئية

، باالضافة الى رئيسي بشكل البيئي البعد - المستدامة التنمية أهداف لدعم بانتظام بيئية إحصاءات إنتاج على قدرتها لتعزيز الوطنيين

  :التاليضمن يت ارتباطه بالغايات األخرى 

 مستدامة إدارة وإدارتها للجميع الصحي الصرف وخدمات المياه توافر ضمان -6 الهدف

 والمستدامة الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على ميسورة بتكلفة الجميع حصول ضمان -7 الهدف

 مستدامة وإنتاج استهالك أنماط وجود ضمان -12 الهدف

 وآثاره المناخ لتغيير للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ -13 الهدف

 المستدامة التنمية لتحقيق مستدام نحو على واستخدامها البحرية والموارد والبحار المحيطات حفظ -14 الهدف

 مستدام، نحو على الغابات وإدارة مستدام، نحو على استخدامها وتعزيز وترميمها البرية اإليكولوجية النظم حماية- 15 الهدف

 البيولوجي التنوع فقدان ووقف مساره، وعكس األراضي تدهور ووقف التصحر، ومكافحة

على المستوى  المستدامة التنمية البيئة ضمن أهداف أهدافب المتعلقة المؤشرات الستعراض فرصة العمل ورشة ستتيح

 الدولية البيئية اإلحصاءات سياق في العربية للبلدان المقترحة المستدامة التنمية مؤشرات من األساسية والمجموعة  الوطني

واالقتصادية. البيئية المحاسبة نظام و البيئة إحصاءات لتطوير المتحدة األمم إطار ذلك في بما)  

 المجاالت تحديد ذلك في بما البيئة، إلحصاءات الوطنية األولويات بشأن عمل خطة وضع هي ىخراآل و إحدى األهداف

 العاشرة الشريحة مشروع إطار في المحتملة األخرى القدرات بناء أنشطة وتحديد المطلوبة، والمعلومات األولوية، ذات

  .للمفوضية

 على تساعد وإحصائية بيئية بيانات على للحصول المكانية الجغرافية المعلومات نظام ميزة هذه العمل ورشة تعرضوف س

 ومن .العربية للبلدان المقترحة المستدامة التنمية مؤشرات من أساسية ومجموعة المستدامة للتنمية الوطنية األهداف تحقيق

 أهداف عن اإلبالغ من األردن لتتمكن دولة المكاني الجغرافي الموقع استخدام بشأن التقنية للمساعدة بعثة إيفاد المقرر

 .ورصدها المستدامة التنمية

 المتحدة األمم وبرنامج للبيئة المتحدة األمم وبرنامج اإلسكوا مع الصلة لتعزيز فرصة هذه العمل ورشة ستكون ذلك، على وعالوة

  .البلد في المستدامة التنمية مجال في العاملة األكاديمية والهيئات األخرى المتحدة األمم منظماتو اإلنمائي
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 العمل ومكان ورشة دموع

 2018مارس  آذار/ 25

 

 (الدولية المنظمات) البعثة في المشاركون

  اإلسكوا •

 شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة •

 للبيئة المتحدة األمم برنامج •

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج •

 الدولي البنك •

 ىاخرجهات  •

 

 المعنية الوطنية وزاراتال/  االدارات

  العامة اإلحصاءات دائرة •

 الدولية والشؤون الخارجية التخطيط وزارة •

 (والمعلومات البيئي والرصد النفايات، وإدارة والرقابة، البيئية التشريعات) البيئة وزارة  •

 المكانية الجغرافية البيانات بشأن والية لها التي الكيانات - األردني الملكي الجغرافي المركز •

  (األخضر، واالقتصاد المتجددة، والطاقة المناخ، تغير بشأن دراسات) الطاقة وزارة •

  الزراعة وزارة •

 البيئية الجمعيات •

 المواد والتجهيزات الالزمة

 من األردن:

 تجميعها سيتم والتي جمعت التي المستدامة؛ التنمية أهداف مؤشرات بشأن لألردن الوطنية الخطة •

 ةالوصفي والبيانات تجميعها تم التي المستدامة للتنمية البيئية المؤشرات •

 البيئي البعد - المستدامة التنمية بأهداف تتعلق أخرى تقارير •

 : إلنجليزيةباللغة الوطنية  العروضاعداد ملخص عن  •

 تحدة للبيئةمن األسكوا و األمم الم

 متوفر باللغة العربية واالقتصادية البيئية المحاسبة نظامإن  •

 .العربية باللغة متوفرة والثاني األول (ESSAT) إسات أجزاء •

 والعربية اإلنجليزية باللغتين المتاحة اإلحصاءات من أساسية مجموعة •

 متوفرة باللغة اإلنجليزية ستترجم لللغة العربية البيئة حصاءاتاإل تطوير إطار •

 (المياه مثل) محددة تدريبية مواد  •

 (UNEP- ESCWA- LAS) العربية المنطقة في المستدامة التنمية مؤشرات منهجيات •

 البيئة بإحصاءات المتعلقة البيانات •

 


