االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة  2030للتنمية المستدامة
 121-18أيلول/سبتمبر 2017
إنتركونتيننتال سميراميس ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية
برنامج االجتماع
اليوم األول 18 :أيلول/سبتمبر 2017
9:30 – 9:00

التسجيل ،استراحة قهوة وتعارف

10:30 – 9:30

االفتتاح

رئاسة الجلسة:
ممثّل األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة:
السيدة شهيرة وهبي ،رئيسة الموارد الطبيعية ،االستدامة والشراكات ،جامعة الدول العربية

-

كلمات ترحيبية لمنظمي االجتماع:
السيدة شهيرة وهبي ،رئيسة الموارد الطبيعية ،االستدامة والشراكات ،جامعة الدول العربية
السيدة ريم النجداوي ،رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة ،االسكوا
السيدة وفاء أبو الحسن ،رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية ،االسكوا
السيدة ميالني هتشنسون ،مسؤول التنسيق والتنمية اإلقليمية ،األمم المتحدة للبيئة ،البحرين

12:00 –10:30

-

التعريف بالمشاركين

-

عرض برنامج االجتماع

الجلسة  :1.Iالتقييم اإلقليمي لألبعاد البيئية ألهداف التنمية المستدامة

سر الجلسة :السيدة ريم النجداوي ،رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة ،االسكوا
مي ّ
-

اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة  2030للتنمية المستدامة في المنطقة العربية  -مقدمة
السيدة ريم النجداوي ،رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة ،االسكوا

-

نظرة عامة حول المنهجية وتقييم نتائج التقرير التقييمي
السيد كاميرون الين ،مستشار االسكوا
مناقشة

12:30 – 12:00

استراحة قهوة

 1ستكون فعاليات يوم  21أيلول/سبتمبر للمشاركين في مجال اإلحصاء فقط

14:00 – 12:30

الجلسة  :2.Iمسودة االطار اإلقليمي الدماج االبعاد البيئية لخطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية
سر الجلسة :السيد محمد الحمدي ،مسؤول شؤون اقتصادية اول ،قسم سياسات الغذاء والبيئة ،االسكوا
مي ّ

نظرة عامة حول نتائج اجتماع مجموعة العمل العربية المسؤولة عن المؤشرات البيئية والتنمية المستدامة

-

السيد مصطفى الجبوري ،جامعة الدول العربية

مسودة االطار اإلقليمي الدماج االبعاد البيئية لخطة التنمية المستدامة لعام  2030في المنطقة العربية

-

السيد كاميرون الين ،مستشار االسكوا
مناقشة
15:00 – 14:00
17:00 – 15:00

استراحة غذاء

الجلسة  :3.Iمجموعات عمل حول مسودة االطار اإلقليمي الدماج االبعاد البيئية لخطة التنمية المستدامة لعام
 2030في المنطقة العربية
مناقشة:

-

ما هي األولويات البيئية القصوى للمنطقة العربية (والغايات ذات العالقة)؟
هل تنعكس هذه األولويات بشكل مناسب في التقرير التقييمي وفي ومسودة اإلطار؟
هل هناك أي ثغرات أو تصحيحات لتضمينها في اإلطار كوثيقة معرفية للمنطقة؟
ما هي اإلجراءات التي يمكن اتخاذها على الصعيدين اإلقليمي والوطني لتنفيذ االبعاد البيئية ألهداف التنمية
المستدامة؟

اليوم الثاني 19 :أيلول/سبتمبر 2017
 11:30- 9:30الجلسة  :4.Iالجمعية الثالثة لألمم المتحدة للبيئة "نحو كوكب خال من التلوث"
سر الجلسة :السيدة شهيرة وهبي ،رئيسة الموارد الطبيعية ،االستدامة والشراكات ،جامعة الدول العربية
مي ّ

-

الجمعية الثالثة لالمم المتحدة للبيئة :المواضيع والتنظيم الهيكلي
السيد عبد المنعم محمد ،مسؤول سياسات العلوم ،األمم المتحدة للبيئة ،البحرين

-

التوصيات اإلقليمية -وثيقة األمم المتحدة للبيئة حول التلوث
السيد احمد الدرغمي ،خبير في مجال الطاقة والبيئة ،برنامج النمو المستدام ،مركز البيئة والتنمية للمنطقة
العربية واوروبا

مناقشة
 12:00- 11:30استراحة قهوة
 13:00- 12:00الجلسة  :5. Iمناقشة حول مسودة التوصيات والخطوات المستقبلية المقترحة
رئاسة الجلسة :منظمو االجتماع
مناقشة حول مسودة التوصيات التي انبثقت عن جلسات االجتماع السابقة والتي ستقدم إلى االجتماع المقبل للجنة المشتركة
المعنية بالبيئة والتنمية في المنطقة العربية
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المكون اإلحصائي في إطار البعد البيئي لخطة عام  2030في المنطقة العربية :المؤشرات البيئية ألهداف التنمية
المستدامة العربية :مصادر البيانات والمنهجيات واألطر اإلحصائية
 21-19أيلول  /سبتمبر
اليوم الثاني 19 :أيلول/سبتمبر 2017
 14:00- 13:00الجلسة  :1.IIاإلطار الخاص إلدماج البعد البيئي عبر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية واإلحتياجات
اإلحصائية
سر الجلسة :االسكوا
مي ّ

-

عملية اختيار مؤشرات التنمية أهداف المستدامة العربية وخارطة الطريق المقترحة
السيدة وفاء أبو الحسن ،رئيسة قسم اإلحصاءات االقتصادية االسكوا

-

عمل األمم المتحدة للبيئة بشأن أهداف التنمية المستدامة العربية

-

السيدة ميالني هتشنسون ،مسؤول التنسيق والتنمية اإلقليمية ،األمم المتحدة للبيئة ،البحرين

-

توافق االطار المقترح وقائمة مؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة المقترحة

-

السيد كاميرون ألن ،مستشار االسكوا

مناقشة
موجز
 15:00- 14:00استراحة غداء
 17:30- 15:00الجلسة  :2.IIالبيانات الجغرافية المكانية مصدر لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبيئة :األرض
والمحيطات والتنوع البيولوجي الهدفان  14و 15؛ ومصدر إلدارة الكوارث  .العمل الدولي ،التطورات اإلقليمية
ودور المكاتب اإلحصائية في البلدان العربية في التحديث والتنسيق مع االدارات البيانات الجغرافية المكانية الوطنية
سر الجلسة :االسكوا
مي ّ

-

من مصادر البيانات إلى المؤشرات البيئية ألهداف التنمية المستدامة ، :والسجالت اإلدارية ،والرصد،
والمعلومات الجغرافية المكانية
السيدة وفاء أبو الحسن ،االسكوا

-

عمل األمم المتحدة في مجال المعلومات الجغرافية المكانية وصلتها بأهداف التنمية المستدامة العربية
كمصادر بيانات ناشئة ،بما في ذلك دمج المعلومات اإلحصائية والجغرافية المكانية :بعض األمثلة
عمر عريبي ،خبير أول في المعلومات الجغرافية المكانية (المنسق السابق لألمم المتحدة ()UN-GGIM

-

العمل اإلقليمي في منطقة البحر األبيض المتوسط وإمكانيات التطبيقات في البلدان العربية  -دراسة حالة عن
المؤشرات البحرية والساحلية في بلدان البحر األبيض المتوسط :الهدف 14
السيد أمير عبد هللا ،خبير أول في جامعة مالكا ،إسبانيا

-

مصادر البيانات الخاصة بالمؤشرات البيئية من األهداف التنمية المستدامة
تجربة األردن

مناقشة
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موجز
اليوم الثالث 20 :أيلول/سبتمبر 2017
 11:30-9:00الجلسة  :3.IIاألطر اإلحصائية المتعلقة بتطوير مؤشرات البيئة وإدماج البعد البيئي مع األبعاد االقتصادية واالجتماعية
لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية
سر الجلسة  :السيدة نادية شتيوي ،جامعة الدول العربية
مي ّ

-

نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية والدورة التدريبية عبر اإلنترنت باللغة العربية
السيدة وفاء أبو الحسن ،اسكوا

-

إطار تطوير اإلحصاءات البيئية وأدواتها الداعمة (( )FDESدليل اإلحصاءات األساسية للبيئة ،أداة التقييم
الذاتي لإلحصاءات البيئية ( ،) )ESSATوالمواد التدريبية عبر اإلنترنت
السيد ماركوس نيوبري ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

-

استبيان (الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة  /برنامج األمم المتحدة للبيئة) بشأن اإلحصاءات البيئية (قسم المياه)،
وتطبيقه على المؤشرات المتعلقة بالبيئة في أهداف التنمية المستدامة
السيد ماركوس نيوبري ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة

الجلسة  : 4.IIمؤشرات المياه والطاقة  6و  7من أهداف التنمية المستدامة
سر الجلسة :السيد عبدالمنعم محمد ،األمم المتحدة للبيئة ،البحرين
مي ّ

-

الهدفين الساااادس والسااااب من أهداف التنمية المساااتدامة ،وعمل اللجنة االقتصاااادية واالجتماعية لغربي آسااايا
بشأن مؤشرات المياه والطاقة
السيدة وفاء أبو الحسن ،اسكوا

-

رصد النظام اإليكولوجي ذي الصلة بالمياه والتجارب األرضية لتسهيل عملية إتخاذ القرار على مستوى
الحوض
السيد آالن تشادي،األمم المتحدة للبيئة

مساهمة
 اإلطار اإلحصائي لإلبالغ عن أهداف التنمية المستدامة  -البعد البيئي :تونس إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة  -البعد البيئي :البحرين االبالغ عن أهداف التنمية المستدامة  -البعد البيئي :المملكة العربية السعوديةمناقشة
موجز
 12:00-11:30استراحة قهوة
 14:00-12:00الجلسة  : 5.IIمؤشرات تغير المناخ واإلحصاءات المتعلقة بالكوارث .الهدف  13والمؤشرات المتعلقة بالكوارث في
الهدف 1
سر الجلسة :مندوب مصر
مي ّ

-

اإلحصائيات ذات الصلة بالتغير المناخي في المنطقة العربية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة
السيدة وفاء أبو الحسن ،اسكوا

-

عمل شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة على إحصاءات التغير المناخي
السيد ماركوس نيوبري ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
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 15:00-14:00استراحة غداء
17:30-15:00

الجلسة  : 6.IIكفاءة استخدام الموارد ،واالستهالك المستدام ،واإلنتاج والتصريف في البيئة ،المدن المستدامة
(تلوث الهواء وإدارة النفايات)
سر الجلسة :السيد عبدالمنعم محمد ،األمم المتحدة للبيئة ،البحرين
مي ّ

-

عمل األمم المتحدة للبيئة في مجاالت محددة لدعم االستهالك واإلنتاج المستدامين
السيدة جليان كامبل  ،األمم المتحدة للبيئة ،نيروبي

-

عمل موئل األمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالموئل وباألخص البعد البيئي في المنطقة
المنطقة العربية
السيدة سهى فاروق ،موظف برنامج ،موئل األمم المتحدة ،المكتب اإلقليمي للدول العربية ()ROAS

-

استبيان (الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة  /برنامج األمم المتحدة للبيئة) بشأن اإلحصاءات البيئية (قسم
النفايات) ،وتطبيقه على المؤشرات المتعلقة بالبيئة في أهداف التنمية المستدامة
السيد ماركوس نيوبري ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
عرض الدول عن اعداد المؤشرات البيئية :
 مصرمناقشة

موجز
اليوم الرابع 21 :أيلول/سبتمبر 2017
 11:30-9:00الجلسة  : 7.IIالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ،الهدف  14و 15
سر الجلسة :السيد عبدالمنعم محمد ،األمم المتحدة للبيئة ،البحرين
مي ّ
عرض الدول عن اعداد المؤشرات البيئية:
 فلسطين -السودان

-

حسابات راس مال الطبيعية
السيدة جليان كامبل  ،األمم المتحدة للبيئة ،نيروبي
مناقشة

موجز
الجلسة  : 8.IIحساب وإعداد تقارير عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البيئية،خبرات البلدان والمناطق
سر الجلسة :االسكوا
مي ّ

-

تجربة المنطقة األفريقية (أونسد(
السيد ماركوس نيوبري ،شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة
مناقشة
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مجموعات العمل
مصفوفة قائمة أهداف التنمية المستدامة،أصحاب المصلحة الرئيسيين لمصادر البيانات ،توافر البيانات،
خط األساس واألهداف.
تقرير مجموعات العمل
 12:00-11:30استراحة قهوة
14:00-12:00

الجلسة  : 9.IIأعمال المجموعة ،التوصيات واالستنتاجات
سر الجلسة :االسكوا
مي ّ
مصفوفة قائمة أهداف التنمية المستدامة ،المنتتجين الرئيسيين للبيانات ،مصادر البيانات توافرها ،عملية االبالغ
الوطني واالقليمي
مناقشة حول المسائل الرئيسية
توصيات ومتابعة خطة العمل
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