
  

 

 األمم المتحدة

 لغربي آسيا جنة االقتصادية واالجتماعيةالل

 

 في فلسطين 2030ندوة حول وسائل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 
 2019شباط/فبراير  6 - 5األردن،  -عمان فندق كمبينسكي، 

 

 جدول االعمال
 

  النتائج المتوقعة

 زيادة المعرفة والوعي حول: •

o  والبعد البيئي في الخطة 2030التنمية المستدامة لعام خطة 

o  متعلقةومؤشرات التنمية المستدامة الغايات  حولاألطر واالتجاهات البيئية العالمية واإلقليمية والوطنية 

 بالبيئة

o البيئة، بما في ذلك المتعلقة ب الرئيسية لتسهيل التنفيذ الوطني ألهداف التنمية المستدامة نهجالخطوات وال

والرصد  مع السياق الوطني، دماجواإل، فيما يخص تحديد الغايات والمؤشراتتحديد األولويات 

 تابعة.والم

o  ترابط ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز  غاياتمقاربات لقياس التقدم في الدوات واأل

  ها.السياسات وتقييم

 

 :حولبناء القدرات  •

o  وأهداف التنمية  2030العمل على المراحل األولية لتنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام

 والرصد كلفةتوتحديد ال الوطني خطيطتوالمواءمة مع ال ،المستدامة، بما في ذلك تحديد األولويات

o التحديد الموضح ألهداف التنمية المستدامة والغايات والمؤشرات ذات العالقة بالبيئة 

o  توضيح وتبيين القضايا البيئية الرئيسية والغايات والمؤشرات ذات األولوية لفلسطين، والخيارات المتاحة

 لمتابعة.ل
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    2019ر شباط/فبراي 5اليوم األول: الثالثاء 

 تسجيل المشاركين 09:00-08:30
 الجلسة االفتتاحية 09:45-09:00

 
 كلمة ترحيبية لالسكوا
 كلمة ترحيبية لفلسطين
 التعريف بالمشاركين

 مقدمة، التعريف بجدول االعمال، التوقعات من الندوة

 مقدمة حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الجلسة األولى: 11:00-09:45
 

 العرض األول: التعريف بأهداف التنمية المستدامة
 2030مكونات خطة التنمية المستدامة لعام  .1
 الرؤيا والمبادئ .2
 اهداف التنمية المستدامة-النتائج إطار .3
 التنفيذ )وسائل التنفيذ والشراكات( .4
 المتابعة والمراجعة .5
 

 وأجوبة أسئلة-شةمناق
 

 العرض الثاني: التنفيذ الوطني لخطة التنمية المستدامة
 لمحة حول الكتيبات التوجيهية واألدوات المساعدة للتنفيذ على المستوى الوطني .1
واهداف التنمية المستدامة على  2030خطوات أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2

 المستوى الوطني
 

وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  2030خطة التنمية المستدامة لعام مناقشة: جهود فلسطين في 
مواءمة  أبرز النقاط من المراجعة الوطنية الطوعية لفلسطين، من خطوات التنفيذ الوطنية، ومن

   الخطط واالستراتيجيات الوطنية إلخ.
 

 ؟2030أين فلسطين من عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  تمرين:
  استراحة قهوة 11:20-11:00
 الجلسة الثانية )أ(: غوص معمق في الخطوات األولية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة 12:00-11:20

 األطر المؤسستية وإشراك أصحاب العالقة .1
 تحديد األولويات بما يخص غايات ومؤشرات التنمية المستدامة .2
 االطار المحلي بما يتناسب معوضع الغايات  .3
 إدماج غايات التنمية المستدامة ذات األولوية مع السياق الوطني .4
اهداف التنمية المستدامة  مع المتابعة مواءمة خطط العمل الوطنية والميزانيات وتقارير .5

 المساءلة والمتابعةو
 دراسات حالة من المنطقة العربية .6

 
 أسئلة وأجوبة-مناقشة
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 هداف التنمية المستدامةالبيئي ألالبعد (: بالجلسة الثانية ) 13:00-12:00
 استعراض للبعد البيئي في اهداف التنمية المستدامة .1
 ملخص حول األهداف ذات البعد البيئي والغايات والمؤشرات .2
 االتفاقات البيئية المتعددة األطراف والتآزر .3
 تقييم الغايات البيئية ذات األولوية للمنطقة العربية .4
 اف التنمية المستدامةاإلحصاءات البيئية ومؤشرات أهد .5

 
 شرح للتمارين وعرض للجلسات الالحقة

 
 أسئلة وأجوبة-مناقشة

 استراحة غذاء 14:00-13:00
 

 االمن الغذائي والمياه-6و 2الجلسة الثالثة: األهداف  15:10-14:00
 مقدمة/خلفية .1
 الغايات والمؤشرات البيئة االساسية .2
 التحديات والتوجهات العالمية، اإلقليمية والوطنية  .3
  االتفاقات والخطط والتقارير العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة .4
 تدابير أو إجراءات محتملة فيما يخص السياسات .5
 الترابط مع اهداف وغايات التنمية المستدامة األخرى .6

 
 غايات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لفلسطين. رتيبت تمرين:

 ستراحةا 15:30-15:10
 

 الطاقة وتغير المناخ-13و 7الجلسة الرابعة: األهداف  16:45-15:30
 مقدمة/خلفية .1
 الغايات والمؤشرات البيئة االساسية .2
  التحديات والتوجهات العالمية، اإلقليمية والوطنية .3
  االتفاقات والخطط والتقارير العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة .4
 تدابير أو إجراءات محتملة فيما يخص السياسات .5
 الترابط مع اهداف وغايات التنمية المستدامة األخرى .6
 

 .ترتيب غايات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لفلسطين تمرين:
 

 أسئلة وأجوبة-اليوم األول: مناقشة 17:00-16:45
 

 األولانتهاء اليوم   17:00
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 2019شباط/فبراير  6: االربعاء ثانياليوم ال

 تلخيص لليوم االول 09:15-09:00
المدن المستدامة والبنى التحتية واالستهالك واإلنتاج -12و 11الجلسة الخامسة: األهداف  10:45-09:15

 المستدامين
 مقدمة/خلفية .1
 األساسيةالغايات والمؤشرات البيئة  .2
  التحديات والتوجهات العالمية، اإلقليمية والوطنية .3
  االتفاقات والخطط والتقارير العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة .4
 تدابير أو إجراءات محتملة فيما يخص السياسات .5
 األخرىالترابط مع اهداف وغايات التنمية المستدامة  .6

 

 .ترتيب غايات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لفلسطين تمرين:
  استراحة قهوة 11:15-10:45
 التنوع البيولوجي في المحيطات وعلى االرض-15و 14الجلسة السادسة: األهداف  13:00-11:15

 مقدمة/خلفية .1
 الغايات والمؤشرات البيئة االساسية .2
  والتوجهات العالمية، اإلقليمية والوطنيةالتحديات  .3
  االتفاقات والخطط والتقارير العالمية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة .4
 تدابير أو إجراءات محتملة فيما يخص السياسات .5
 الترابط مع اهداف وغايات التنمية المستدامة األخرى .6
 

 .ألولوية لفلسطينترتيب غايات ومؤشرات اهداف التنمية المستدامة ذات ا تمرين:
  استراحة غذاء 14:00-13:00
أدوات ونهج متقدمة لقياس التقدم، وتعزيز ترابط  -الجلسة السابعة: "غوص معمق"  15:30-14:00

 السياسات، وتقييمها وتقييم احتياجات االستثمار
 

تنفيذ التقدم المحرز في  وضع التقارير حولو التقييم المبني على المؤشرات والغايات •
 دراسات حالة دولية -أهداف التنمية المستدامة 

 وتقييم الترابطات ترابط السياسات •
وتقييم  المستدامةأهداف التنمية الوطني حول لتخطيط لنمذجة التحليل ولل متقدمة أدوات •

 دراسة حالة من أستراليا -السياسات واحتياجات االستثمار 
 أسئلة وأجوبة-مناقشة

  استراحة 16:00-15:30
 عرض لنتائج التمارين 16:30-16:00

 
 مناقشة

 مالحظات ختامية  17:00-16:30
 

 انتهاء الندوة
 


