
  
     

 ورشة إقليمية حول األنظمة المتكاملة

 الداعمة ألهداف التنمية المستدامة في العالم العربي واالقتصاديةللحسابات البيئية 
 عمان، األردن آذار / مارس 26-29

 عمان، األردن ،جينيفا اوتيل

االجتماع برنامج  

 2018 آذار / مارس 26اليوم األول: 

 الوقت الجلسة

 9:30 – 9:00 التسجيل

 االفتتاح الجلسة األولى:

 كلمات ترحيبية لمنظمي االجتماع -

o  مكتب اإلحصاء ، باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصا ،اإلسكوااإلحصائية، والبحوث المعهد العربي للتدريب

 الكندي 

o تعارف 

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصا) تمهيديةوتمارين  عرض برنامج االجتماع -

9:30 – 10:30 

 11:00 – 10:30 استراحة قهوة

 اإلحصاءات البيئية ونظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي :الجلسة الثانية

، LAS ،ESCWAالمحاسبة البيئية واالقتصادية في المنطقة العربية )نبذة مختصرة عن العمل السابق في  -

UNEP) 

في  2030متابعة قائمة التوصيات الصادرة عن االجتماع االستشاري بشأن إطار تنفيذ البعد البيئي لخطة عام  -

 المنطقة العربية )اإلسكوا(

المركزي، والمحاسبة التجريبية للنظم لمحة عامة عن نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة )اإلطار  -

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصا) المحاسبة البيئية واالقتصادية، اإليكولوجية، وتطبيقات نظام

تمكين صنع القرار وتنمية القدرات وتبادل البيانات داخل وعبر مستويات  -نظام معلومات اإلبالغ عن المؤشرات  -

 لمتحدة للبيئة(.الحكومة والقطاعات )برنامج األمم ا

11:30 – 12:30 

 13:00 -12:30 البلدان: عروض الثالثةالجلسة 

 14:00 – 13:00 استراحة الغداء

 (SUTجداول العرض واالستخدام ): الرابعةالجلسة 

 نظرة عامة على جداول العرض واالستخدام )اإلسكوا( - -

 )اإلسكوا(كيفية استخدام جداول التوريد واالستخدام من أجل االتساق  -

 ( مكتب اإلحصاء الكنديحسابات التدفق المادي )مثال على المياه، 

 مقدمة -

 تمارين  -

 أسئلة وأجوبة -

15:00 – 14:00 

 15:00 – 15:30 استراحة قهوة

 (مكتب اإلحصاء الكنديحسابات التدفق المادي )مثال على المياه، الجلسة الرابعة: 

 مقدمة -

 تمارين  -

 أسئلة وأجوبة -

17:00 – 15:30 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 2018 آذار / مارس 27: الثانياليوم 

 8:30 – 9:00 في اليوم االول المسائل التي اقترحتمناقشة و ترحيب

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصاحسابات األراضي )الجلسة الخامسة: 

 مقدمة -

 تمارين  -

 أسئلة وأجوبة -

 حسابات األراضي في إندونيسيا -

9:00 – 10:30 

 11:00 – 10:30 استراحة قهوة

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصاحسابات األراضي )لجلسة الخامسة: ا

 مقدمة -

 تمارين  -

 أسئلة وأجوبة -

 حسابات األراضي في إندونيسيا -

11:00 – 13:00 

 14:00 – 13:00 استراحة الغداء

 14:00 – 15:00 البلدان: عروض السادسةالجلسة 

 15:00 – 15:30 استراحة قهوة

 استخدام الجغرافيا المكانية في حسابات األراضي والمياهالجلسة السابعة: 

 أسئلة وأجوبة -
17:00 – 15:30 

 

 2018 آذار / مارس 28: الثالثاليوم 

 8:30 – 9:00 المسائل التي اقترحتمناقشة و ترحيب

 (مكتب اإلحصاء الكنديحسابات األصول )مثال على الطاقة، الجلسة الثامنة: 

 مقدمة -

 تمارين  -

 أسئلة وأجوبة -

9:00 – 10:30 

 11:00 – 10:30 استراحة قهوة

 (مكتب اإلحصاء الكنديحسابات األصول )مثال على الطاقة، الجلسة الثامنة: 

 مقدمة -

 تمارين  -

 أسئلة وأجوبة -

11:00 – 12:30 

 13:00 - 12:30 البلدان: عروض التاسعةالجلسة 

 14:00 – 13:00 استراحة الغداء

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصاالعروض المجمعة ): العاشرةالجلسة 

 مقدمة -

 أسئلة وأجوبة -

15:30 – 14:00 

 15:30 – 16:00 استراحة قهوة

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصاحسابات أخرى ): الحادية عشرة الجلسة

 ، انبعاثات الهواء  MFA, EGSS, EPEAنظرة عامة على  -

 اإليكولوجيةنظرة عامة على محاسبة النظم  -

17:00 – 16:00 
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 2018 آذار / مارس 29: الرابعاليوم 

 8:30 – 9:00 المسائل التي اقترحتمناقشة و ترحيب

 10:30 – 9:00 (مكتب اإلحصاء الكنديالمدخالت والمخرجات )الجلسة الثانية عشرة: 

 تطبيقات نظام المحاسبة البيئية واالقتصاديةالثالثة عشرة: الجلسة 

 ، إسكوا( باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصا)  وأهداف التنمية المستدامة المتكاملة المحاسبة البيئية واالقتصاديةنظام  -

 حالة مثال من كندا -

 تنفيذ نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في إندونيسيا -

 عملالمناقشة: تطبيقات السياسات الممكنة في البلدان الممثلة في ورشة  -

11:00 – 10:30 

 11:30 – 11:00 استراحة قهوة

 12:30 – 11:30 البلدانعروض الجلسة الرابعة عشرة: 

 13:00 – 12:30 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصاخطة تنفيذ نظام المحاسبة البيئية المتكاملة وأداة التشخيص ): الجلسة الخامسة عشرة

 14:00 – 13:00 استراحة الغداء

 (باألمم المتحدة ءشعبة اإلحصا)اإلسكوا،  -: الخطوات التالية السادسة عشرةالجلسة 

 م المشاركون مشاريع خطط عملهميضع ويقد -

 

15:30 – 14:00 

 اختتام ورشة العمل: السابعة عشرةالجلسة 

 مناقشة حول الرسائل الرئيسية -

 توصيات ومتابعة خطة العمل -

 

16:00 – 15:30 

 


