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لمدير اإلقليمي للدول العربية لؤي شبانة حاليًا منصب ا /يشغل السيد

 .2016لصندوق األمم المتحدة للسكان، وذلك منذ شهر مايو 

وهو من مواليد فلسطين، وعلى مدار العقدين الماضيين شغل عددًا من المناصب العامة الوطنية والدولية 

والتقييم،  رفيعة المستوى في مجال اإلحصاءات الرسمية، وتعداد السكان، والسكان والتنمية، والرصد

وإدارة البرامج، والترويج لها داخل منظومة األمم المتحدة، وفي الحكومة، وعلى الساحة متعددة 

 .األطراف

إلى أن استهل مسيرته المهنية في  2005كذلك، شغل منصب كبير اإلحصائيين في فلسطين منذ عام 

ْطري وصندوق األمم الفريق الق   /يمع كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 2009األمم المتحدة في عام 

بصفة مستشار إقليمي للبيانات  2015المتحدة للسكان في العراق، والمكتب اإلقليمي للدول العربية منذ 

 .ASROمنظمة البحث العلمي واألكاديمي  والسياسات السكانية في

المهنية والبحثية شبانة رئاسة أو عضوية العديد من اللجان  /وضمن المنطقة العربية، تولى السيد

اإلقليمية، مثل رئيس اللجنة اإلحصائية لإلسكوا، والمنتدى اإلحصائي العربي اإلقليمي، وعضو مجلس 

 .إدارة المعهد العربي للتدريب والبحوث في مجال اإلحصاء

خالل ( PCBS)شبانة مسيرته المهنية في مكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني  /قبل ذلك، بدأ السيد

 .، وتوج حياته المهنية هناك بتولي منصب الرئيس الثاني للمكتب2005 – 1994الفترة 

شبانة درجة الدكتوراه في اإلحصاء االجتماعي التطبيقي من جامعة النكستر بالمملكة  /ويحمل السيد

المتحدة، ودرجة الماجستير في اإلحصاء الرياضي من الجامعة األردنية، وبكالوريوس في الرياضيات 

 .بغداد من جامعة

 عنوان العرض



 التحوالت في اإلحصاءات الرسمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول االنسان

 نبذة مختصرة

هي مصطلح يستند إلى فكرة وجود الناس في صميم " أهداف التنمية المستدامة المتمحورة حول الناس"

. حول ثالثة ركائز؛ اقتصادية واجتماعية وبيئيةخطة التنمية، حيث تم تصميم أهداف التنمية المستدامة 

وتقدم هذه الورقة مؤشًرا . هدفًا من أهداف التنمية المستدامة 14ويتم تعميم الديناميات السكانية عبر 

مركبًا لقياس التقدم المحرز في التنمية السكانية كأداة قياس متري، وتحليل السياسات لتحديد الثغرات 

. خذها البلدان لضمان أن يكون الناس في صميم تنفيذ أهداف التنمية المستدامةواألولويات التي قد تت

تعني أن الناس هم " أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الناس"ويفترض اإلطار المفاهيمي أن 

ة في صميم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأنهم هم الهدف، وأن نجاح تحقيق أهداف التنمية المستدام

يقاس بالتأثير اإليجابي على رفاهية الناس، وليس من خالل قياس النمو االقتصادي الذي قد يخفي 

 .مشاكل اجتماعية، مثل عدم المساواة والتوزيع غير العادل للثروات

ومن خالل هذه الورقة سيتم تخطيط . مؤشًرا 38على ( PDCI)يعتمد مؤشر التنمية السكانية المركب 

ة من مصادر رسمية، وتشجيع نظام اإلحصاء الرسمي على تضمين جمع هذه البيانات الموجود

أهداف "المؤشرات ونشرها كجزء من جمع البيانات الروتينية ونشرها لتوفير بيئة مواتية لقياس ورصد 

 ".التنمية المستدامة التي تتمحور حول الناس

 


