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  مؤشرات التنمية المستدامةبلفريق العمل العربي المعني  التحضيرياالجتماع 
  1015 ديسمبر/ كانون األول 14-16

القاهرة، جمهورية مصر العربية ،مقر الجامعة العربية  

 جدول االعمال
  

 1015 ديسمبر 14 االثنين: اليوم األول

 الوقت الموضوع

 0:15 -  0:00   تسجيل المشاركين

 الترحيب بالمشاركين 
 هداف االجتماعأ 

  0:15 - 0::0 

 

 للتنمية المستدامة 10:0خطة لرصد رضية اإلقليمية األمالمح عن  :الجلسة األولى

 جامعة الدول العربية ممثلالدكتور حسين السويدي، :  رئيس الجلسة
 

 لتنميةا مؤشرات حول المستدامة للتنمية األول العربي للتقرير الرئيسية النتائج -

  (ESCWA) العربية بالمنطقة  المستدامة

  لتنمية المستدامةل 0202خطة مؤشرات حول  الدولية اتوراالمش عرض ومناقشة -

اجتماع الفريق المشترك بين الوكاالت والخبراء بشأن مؤشرات االهداف مخرجات و

 (ESCWA) 0202اكتوبر  02-02نمائية المستدامة في بانكوك، اإل

مجلس  جتماعاتاونتائج  تيجي للتنمية المستدامة في المنطقة العربيةستراطار اإلاإل -

 LAS)) 02، الدورة ال الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة

 

 مناقشات

  0::0- 11::0 

 11:00-0::11   ستراحةإ

المستدامةتقديم من المنظمات عن العمل الخاص بالمؤشرات  :الجلسة الثانية  

، اإلسكواة فتحية عبد الفاضلالسيد :رئيس الجلسة         

 

 (AGEDI) 0202مخرجات قمة عين على االرض   -
 (CEDARE) المشاركة العربية فى قمة عين على االرض -
نظام معلومات اإلعالم عن المؤشرات، : AGEDI-UNEPإحاطة بشأن مشروع " -

 (AGEDI)"لوطنياسم مجموعة األدوات لإلعالم إالمعروف سابقا ب
 

 مناقشات

  11:00-1::0 

 

 1015ديسمبر  15الثالثاء : وم الثانييال

 الوقت الموضوع
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 والخطط المستقبلية التقدم لألمامو  المستدامة تقديم من المنظمات عن العمل الخاص بالمؤشرات: الجلسة الثالثة

 ، اإلسكواة فتحية عبد الفاضلالسيد: رئيس الجلسة

 

 

 (CEDARE)إعداد خريطة البيانات العربية   -
 (INSEE)وروبية مختارة في رصد التنمية المستدامة أتجربة دول   -
لفريق العمل العربي المعني بمؤشرات التنمية  خارطة الطريق عرض ومناقشة مقترح -

 (ESCWA) 0202-0202المستدامة 
 

 مناقشات
 

 0:00-10::0  

 امةتقديم من الدول عن العمل الخاص لمؤشرات التنمية المستد: الجلسة الرابعة  

 الدكتور أحمد عبد الرحيم، سيداري: رئيس الجلسة         

 

للتنمية  0202 ألجندةتيجية األردنية حول تطبيق االهداف والغايات البيئية االسترا -
 (األردن)المستدامة 

تقرير حول )عرض ومناقشة تجربة المملكة المغربية حول مؤشرات التنمية المستدامة  -
 (1014في المملكة المغربية، مؤشرات التنمية المستدامة 

 
 مناقشات

 

10::0-11::0 

 

 

 

  11:00-0::11  إستراحة

        
 من بلدان اخرىحول وضعية مؤشرات التنمية المستدامة عروض  -

o المملكة االردنية الهاشمية 
o المملكة العربية السعودية 

 
 مناقشات

 

 11:00- 1::0  

 

 1015ديسمبر    16 االربعاء: الثالثوم ليا

 الوقت لموضوعا
 

 

 المستدامة عن العمل الخاص بالمؤشراتوالدول  المنظمات تقديم من: الجلسة الخامسة

 ، اإلسكواة فتحية عبد الفاضلالسيد: رئيس الجلسة
 

 من بلدان اخرىحول وضعية مؤشرات التنمية المستدامة عروض  -
o جمهورية  السودان 
o جمهورية  مصر العربية 
o فلسطين 

 
للتنمية المستدامة مع  0202بين الغايات المرتبطة باألهداف لخطة استعراض التداخل  -

 (UNEP)التركيز على األهداف البيئية 
ادارة االحصاء وقواعد في  ملخص عن مؤشرات البيئة والتنمية المستدامةعرض  -

 (LAS)  جامعة الدول العربيةفي  المعلومات
 

 مناقشات
 

  0:00-11::0  

  11:00-0::11  ستراحةإ

 التوصيات: لسة السادسةالج

 الدكتور أحمد عبد الرحيم، سيداري: رئيس الجلسة

  0::1-11:00  عرض ومناقشة التوصيات
 


