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 ورشة عمل حول اإلحصاءات البيئية والمعلومات من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
 بيروت، لبنان

 2018نوفمبر  12-16

 

  2018نوفمبر  12األثنين، 
 الجلسة االفتتاحية للورشة 

 تسجيل المشاركين   08:30 – 08:00

 

 افتتاح وأهداف ورشة العمل   10:30 – 08:30

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( •

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة  •

 األمم المتحدة للبيئة  •

 الوكالة األوروبية للبيئة •

 جامعة الدول العربية •

 تقديم للمشاركين •

 األعمالعرض واعتماد جدول  •

 )االسكوا( عرض ألهداف ورشة العمل •

 صورة جماعية  –استراحة قهوة   11:00 – 10:30

 

 الجلسة األولى: إطار لتطوير اإلحصاءات البيئية

 

 : حالة واحتياجات اإلحصاءات البيئية من أجل التنمية المستدامة1-1الجلسة    12:30 – 11:00

 االسكوا، الوضع اإلقليمي •

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ، الوضع الدولي •

 مناقشات عامة •

 : إطار تطوير اإلحصاءات البيئية2-1الجلسة    13:30 – 12:30

في األمم  اإلحصاءشعبة ، األساس المفاهيمي وهيكل إطار تطوير اإلحصاءات البيئية •

 المتحدة

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ، المجموعة األساسية لإلحصاءات البيئية •

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ، عن المجموعة األساسية لإلحصاءات البيئيةدليل  •

 مناقشات عامة  •

 استراحة قهوة  14:30 – 13:30

 ووصله لألطر 2013استخدام إطار تطوير اإلحصاءات البيئة : 3-1الجلسة   15:30 – 14:30 

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ،  أداة التقييم الذاتي لإلحصاءات البيئية •

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ، تنفيذ إطار تطوير اإلحصاءات البيئية  •

 االسكوا، إلى نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية 2013من إطار تطوير اإلحصاءات البيئية  •

 مناقشات عامة  •
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 لإلحصاءات البيئية م الدول اخدااست 4-1الجلسة    16:30 – 15:30

 (لبنانحالة/ تجربة للبلد )دراسة  •

 دراسة حالة/ تجربة للبلد )تنزانيا( •

 مناقشات عامة  •

 

  2018نوفمبر  13الثالثاء، 
 

 الجلسة الثانية: العمل اإلقليمي والوطني بشأن المعلومات البيئية

 

 : العمل اإلقليمي والوطني بشأن المعلومات البيئية 2الجلسة   11:00 – 08:30

جامعة الدول العربية حول قرارات وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون نبذة من  •

 )جامعة الدول العربية(البيئة وتنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 للمنطقة والتنمية البيئة مركز) تحديد البيانات في المنطقة العربية، إحاطة بشأن االستبيان •

 (وأوروبا العربية

 استراحة قهوة   11:30 – 11:00

 : العمل اإلقليمي والوطني بشأن المعلومات البيئية2الجلسة    12:30 – 11:30

 األمم المتحدة للبيئة ، البيانات والخدمات البيئية •

 الوكالة األوروبية للبيئةاألمم المتحدة للبيئة  ،نظام المعلومات لإلبالغ عن المؤشرات •

 

 أهداف التنمية المستدامة مؤشرات الجلسة الثالثة: 

 

 مراجعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة: 1-3 الجلسة   13:30 – 12:30

 االسكوا، العمل اإلقليمي بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة •

شعبة ، مؤشرات أهداف التنمية المستدامة إلى 2013من إطار تطوير اإلحصاءات البيئة  •

 في األمم المتحدة اإلحصاء
 

 استراحة قهوة  14:30 – 13:30

 مراجعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة: 1-3 الجلسة   15:30 – 14:30 

العروض القطرية بشأن التقدم والخبرات في تطوير مؤشرات التنمية المستدامة، واستخدام  •

 المؤشرات في اإلبالغ عن حالة البيئة والتوقعات )الدول األعضاء(

 الدول: مصر، العراق، المغرب، قطر  •
 

 استخدام البيانات الوطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  2-3الجلسة    16:30 – 15:30

 برنامج األمم المتحدة االنمائي  •

 عمل جماعي  •
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  2018نوفمبر  14األربعاء، 

 

 استخدام البيانات الوطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة  2-3الجلسة   10:00 – 08:30

 عمل جماعي  •

 مناقشات عامة  •

•  

 الجلسة الرابعة: احصائيات المياه 

 

 منهجية إحصائيات المياه 1-4الجلسة    11:00 – 10:00

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ، تطبيق إطار تطوير اإلحصاءات البيئة إلحصاءات المياه •

في األمم  اإلحصاءشعبة ،  دليل المجموعة األساسية لإلحصاءات البيئية: الموارد المائية •

 المتحدة

 المياه وصفات نظام المعلومات البيئية المشتركة: مؤشرات  •

 استراحة قهوة    11:30 11:00

 منهجية إحصائيات المياه 1-4الجلسة    12:00 – 11:30

 االسكوا  إلحصاءات المياه التوصيات الدولية •

 إحصائيات المياه 2-4الجلسة    13:30 – 12:00

في  اإلحصاءشعبة األمم المتحدة للبيئة و  –استبيان بشأن اإلحصاءات البيئية )قسم المياه(  •

 األمم المتحدة

 االسكوامنطقة  •

 نظام المعلومات البيئية المشتركة: البيانات اإلقليمية عن إحصاءات المياه •

 مصر(،  تونسدراسة حالة ) •

  غداء استراحة   14:30 – 13:30

 تقييم حالة إحصائيات المياه في المنطقة 3-4الجلسة    16:30 – 14:30

 االسكوا  •

 عمل جماعي •

 مناقشة حول حالة إحصاءات المياه في البلدان •

 

  2018نوفمبر  15الخميس، 

 الجلسة الخامسة: احصائيات النفايات 

 منهجية إحصائيات النفايات 1-5الجلسة   10:00 – 08:30

المواد رمي : 3.4: توليد وإدارة النفايات و 3.3 2013إطار تطوير اإلحصاءات البيئة  •

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة ، الكيميائية

 اإلحصاءشعبة ، دليل عن المجموعة األساسية لإلحصاءات البيئية: توليد وإدارة النفايات •

 في األمم المتحدة

 مواصفات معامل االنبعاثات والمخلفات الصناعية، نظام المعلومات البيئية المشتركة •

 ة الوكالة األوروبية للبيئة،  النفايات اإللكتروني •

 بيانات عن النفايات 2-5الجلسة   11:00 – 10:00

 UNSDاألمم المتحدة للبيئة و  –استبيان بشأن اإلحصاءات البيئية )قسم النفايات(  •

 استراحة قهوة   11:30 – 11:00
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 بيانات عن النفايات 2-5الجلسة    12:30 – 11:30

شعبة ،  نظام المعلومات البيئية المشتركة: البيانات اإلقليمية عن إحصاءات النفايات •

 في األمم المتحدة اإلحصاء

  البيئة وزارة عن بالنيابة فيينا -: األردن دراسة حالة  •

 المغرب  

 مناقشة الفريق حول كيفية المضي قدًما في تقدم البيانات والمؤشرات 3-5الجلسة    13:30 – 12:30

 غداءاستراحة    14:30 – 13:30

 

 الجلسة السادسة: احصائيات التغير المناخي

 

 العمل الحالي في إحصاءات ومؤشرات تغير المناخ 1-6الجلسة   16:30 – 14:30

 تغير المناخأحدث التطورات في إحصاءات  •

عن تغير المناخ في الزراعة والحراجة وغيرها من استخدامات  FAOSTATإحصاءات  •

 (FAO) األراضي

  (UNFCCC) إحصاءات تغير المناخ وعالقتها بالسياسات •

 )االسكوا( مؤشرات تغير المناخ واإلحصاءات الرسمية للمنطقة العربية •

 االسكوا(مشروع تغير المناخ )قسم التنمية المستدامة في  •

 دراسة حالة/ تجربة بلد )األردن( •

 

  2018نوفمبر  16الجمعة، 

 

 العمل الجماعي على إحصاءات ومؤشرات تغير المناخ 2-6الجلسة   11:00 – 08:30

 استراحة قهوة   11:15 – 11:00

 

 (GIS) الجلسة السابعة: نظام المعلومات الجغرافية المكانية

 

 المعلومات الجغرافية المكانية واحصائيات البيئةنظام  7الجلسة   12:30 – 11:15

  كوبرنيكوس مشروع •

 ماالغا جامعة - للموضوعات األوروبي المركز مع اإلسكوا عمل•  •

 FAOالـ  •

 األساسية والبنية ، ةجغرافيً ال المعلومات نظام ، GeoMolg: فلسطين: دراسة حالة •

 التجريبية المكانية للبيانات
 EMISKالكويت 

 العمل اختتام ورشة

 المالحظات الختامية    12:45 – 12:30

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( •

 في األمم المتحدة اإلحصاءشعبة  •

 األمم المتحدة للبيئة  •

 الوكالة األوروبية للبيئة •

 النهائي  التقييم   13:00 – 12:45


