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 تحقيق في المحرز التقدم رصد العربية: المنطقة في الموارد "كفاءة حول الخبراء فريق اجتماعال
  عبر اإلنترنت "19-الـكوفيد بعد أفضل بشكل البناء وإعادة 12 الهدف

   بتوقيت بيروت 15:30الى  12:30، من الساعة 2020أكتوبر تشرين األول/ 7-8
 
 

  عمالاألجدول 

 

 2020أكتوبر تشرين األول/ 7اليوم األول: األربعاء 

 يةفتتاحالا الجلسة 12:45-12:30

 كلمات ترحيبيّة للشركاء المنظّمين 

  ، مدير إدارة شؤون البيئة واألرصاد الجوية ،محمود فتح هللالسيد  -
 جامعة الدول العربية، القطاع االقتصادي

  عبد المجيد حداد، نائب المدير اإلقليمي، مكتب غرب آسيا لبرنامج  السيد -
 األمم المتحدة للبيئة

السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير  -
  المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا

  االجتماع وبرنامجعرض خلفية 

مجموعة رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، وفاء أبو الحسن، السيدة  -
 سكوا، اإلاإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج طارق الخوريلسيد ا -
 برنامج األمم المتحدة للبيئة المستدامين

األطر والمنهجيات  :مستدامالنتاج اإلستهالك واالنماط في أ رصد التقدم المحرز 15:30-12:45
 اإلحصائية

 (SEEA) ) نظام المحاسبة االقتصادية البيئية1: ةالتركيز على ثالث أطر إحصائيسيتم  

 (FDES) ) إطار تطوير إحصاءات البيئة2، االستهالك المحلي للموادوتطبيقه في قياس 

 منالعالمية البيئية ) تحليل البصمة 3واإلنتاج وإدارة النفايات، و باالستهالكفيما يتعلق 
منظور إقليمي والعديد من المؤشرات التي تقدم معلومات عن التقدم المحرز في أهداف 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان المؤشرات المركبة لكل من التنمية المستدامة مثل 
. SDG-SDNSو ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،االقتصادي

الستهالك واإلنتاج المستدام في المنطقة العربية الخاصة با خدمةالمستسيتم تقديم األطر و
البلدان على تتبع االستهالك واإلنتاج المستدام في السياق  لمساعدةومدى مالءمتها 

  .البلدان بينلبيانات القابلة للمقارنة لالوطني و



-2- 
 

رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، مجموعة اإلحصاءات،  مديرة الجلسة: السيدة وفاء أبو الحسن،
 سكواإلومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا، ا

 ـــةمقدم 12:50-12:45
قسم اإلحصاءات االقتصادية، مجموعة  رئيسةوفاء أبو الحسن،  السيدة

 اإلسكوا ،اإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا

األطر اإلحصائية كمعايير لإلبالغ عن كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج  - 12:50–13:15
األخرى أهداف التنمية المستدامة بو 12الهدف بالمستدام في ذات الصلة 

  والمشاريع الحالية على المستويين العالمي واإلقليمي
وفاء أبو الحسن، رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية، مجموعة السيدة 

 وااإلحصاءات، ومجتمع المعلومات، والتكنولوجيا، االسك

في  العربية ذات األولوية للمنطقة التنمية المستدامةأهداف متابعة عن نبذة  - 13:30-13:15
  سياق االستهالك واإلنتاج المستدام

جامعة  ،إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات ةالسيدة نادية الشتيوي، مدير 
 الدول العربية

ستهالك الفي قياس ا واستخدامه (SEEA) ظام المحاسبة االقتصادية البيئيةن - 13:45-13:30
  لموادلالمحلي 

 لدنماركا حصاءاتإ ،بيدرسن أولي السيد

   مشروعمصر:  حالة ،حسابات رأس المال الطبيعي: حسابات النفايات - 14:00-13:45
 البنك الدولي

 ديفيد باين، خبير مستقل، أستراليا السيد

 تجارب الدول - 14:20-14:00
o تجربة األردن حول مسح النفايات اإللكترونية  

 صدقي حمدان، دائرة اإلحصاءات، األردنالسيد 
o تجربة المغرب حول حسابات الغابات  

 السامية للتخطيط، المغرب المندوبيةالسيد عبد الرحمن المقدم، 
 مناقشة

  تحليل البصمة البيئية من منظور إقليمي - 14:40-14:20
شبكة ال، أفريقيا وشمالأليساندرو غالي، مدير منطقة الشرق األوسط  السيد

 بصمة البيئيةللالعالمية 

 أداة تقييم البيانات لصياغة مؤشرات إدارة النفايات - 14:50-14:40
 المنعم محمد، برنامج األمم المتحدة للبيئةعبد السيد

االستهالك واإلنتاج ب المتعلقة) FDESة (يحصاءات البيئاإلإطار تطوير  - 15:00-14:50
  وإدارة النفايات ينالمستدام

 األمم المتحدة ،، شعبة اإلحصاءماركوس نيوبيري السيد

  لمخلفات اإللكترونيةلتجاهات العالمية واإلقليمية اال - 15:10-15:00
  كيس بالدي، جامعة األمم المتحدة السيد

  مناقشة 15:30-15:10
 األول اليومتوصيات و نتائج
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 2020أكتوبر تشرين األول/ 8الخميس اليوم الثاني: 

 COVID-19إعادة البناء بشكل أفضل في سياق  16:00-13:00

، وتقديم نظرة 19-سيتم التركيز على كيفية إعادة البناء بشكل أفضل في سياق كوفيد 
عامة على الخطوات واإلجراءات التي قام بها برنامج األمم المتحدة للبيئة استجابة 
لمرحلة إعادة البناء خالل هذه الفترة.  سيتم كذلك النظر في أفضل الممارسات اإلقليمية 

نتاج المستدام، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات منسقة لالستهالك في مجال االستهالك واإل
تقييم التقدم المحرز مناقشة أسس واإلنتاج المستدام أثناء مرحلة التعافي، باإلضافة الى 

أهداف االستهالك واإلنتاج المستدام في المنطقة العربية، مع التركيز على تحقيق في 
ق اجراءات االستهالك واإلنتاج المستدام بعض التجارب والتحديات التي تواجه تطبي

على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على قصص النجاح في إعادة تدوير مخلفات 
 .الغذاء والنفايات الناتجة عن النزاعات

المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج المستدامين مدير الجلسة: السيد طارق الخوري، 
 متحدة للبيئةبرنامج األمم ال

  استعراض برنامج اليوم الثاني 13:05-13:00

طارق الخوري، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج  السيد -
  المستدامين برنامج األمم المتحدة للبيئة

السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير  -
 المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، مع 19-االستجابة لكوفيدتقديم استراتيجية  - 13:15-13:05
 التركيز على إعادة البناء بشكل أفضل

السيد عبد المجيد حداد، نائب المدير اإلقليمي، مكتب غرب آسيا لبرنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

 على أمثلة  ؛تحديات االستهالك واإلنتاج المستدامين أثناء إعادة البناء بشكل أفضلمواجهة 
 برنامج األمم المتحدة للبيئةل ،اإلقليمي والعالمينهج البرنامج 

  استراتيجية كفاءة الموارد في غرب آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة - 13:20-13:15
طارق الخوري، المنسق اإلقليمي، كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج السيد 

 aللبيئة، غرب آسياالمستدامين، برنامج األمم المتحدة 

  وقائمة خدماته GO4SDGsإطالق مشروع  - 13:30-13:20
 السيدة ادريانا زكريا، المنسق العالمي

  حالة نفايات الطعام في غرب آسيا - 13:40-13:30
منسق  ،شارك في علوم وتكنولوجيا األغذيةحسين حسن، أستاذ مالسيد 

 برنامج سالمة األغذية، الجامعة اللبنانية األمريكية

تعميم االبتكار البيئي في سياسات االستهالك واإلنتاج المستدام مع التركيز  - 13:50-13:40
  على األزياء المستدامة

المستدام، برنامج األمم المتحدة  العيش نمطخبيرة  ،يارا عبد الصمدالسيدة 
 للبيئة غرب آسيا
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في  من الواقعوما الجديد؟ تجربة أنجز  ذا؛ ماSwitchMed سويتش ميدبرنامج  - 14:10-13:50
  من أهداف التنمية المستدامة 12تنفيذ الهدف 

  للسياسات SwitchMedمنسق برنامج  لوك رويتر،السيد 
 دقائق لألسئلة) 5دقيقة +  15(

14:20-14:10 - PACEمجتمع عالمي يقود الطريق نحو اقتصاد دائري : 
 لتعزيز االقتصاد(منصة  PACE ـديفيد مغينتي، المدير العالمي لالسيد 

 الدائري)

  مناقشة 14:30-14:20

نجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، مجموعة تغير المناخ الريم السيدة  :الجلسة مديرة
 الموارد الطبيعية، اإلسكواواستدامة 

  منهجية تقييم التقدم المحرز في االستهالك واإلنتاج المستدام - 14:50-14:30
 كاميرون ألين، خبير اإلسكواالسيد 

دور الشركات الناشئة في تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدام على المستوى  - 15:00-14:50
  الوطني

 بو جودة، نائب المدير العام، بيريتيك راميالسيد 

 معالجة فقد األغذية وهدرها :إعادة البناء بشكل أفضل - 15:10-15:00
منظمة األغذية والزراعة / مسؤول الموارد الطبيعية، ، تيريزا وونغ السيدة

 المكتب اإلقليمي للشرق األدنى

  خرىاأل تدوير الموادتدوير حطام الزجاج وأمثلة على إعادة إعادة  - 15:10-15:20
  سيدار للبيئة، لبنان  ، المدير التنفيذي،زياد أبي شاكر السيد

 تجربة اليونسكو في معالجة مياه الصرف الصحي -  15:30-15:20
، مسؤول وطني في مجال العلوم، مكتب اليونيسكو عبد العزيز زكيالسيد 

 االقليمي للعلوم للدول العربية

 من المجموعات الرئيسية متحدثون - 15:40-15:30
 االتحاد العربي للصناعات الغذائيةالسيد فادي جبر، 

  مناقشة 15:50-15:40

  الختامية، اإلسكوا، برنامج األمم المتحدة للبيئة، جامعة الدول العربية الكلمات 16:00-15:50

 


