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 " المستدامة التنمية وأهداف البيئة إحصاءات" حول وطنية عمل ورشة

ألردنا  

المقترح عمالاأل جدول  

2018آذار/مارس  25  
 المتحدة األمم برنامج  للبيئة المتحدة األمم برنامج شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة  اإلسكوادائرة اإلحصاءات العامة، االفتتاح: 

 اإلنمائي

 البيئي البعد - المستدامة للتنمية واإلقليمية الوطنية األعمال جداول المستدامة التنمية أهداف: 1 الجلسة
9:00- 11:00 

I.  الوزارات المشاركة -دائرة اإلحصاءات العامة البيئي البعد - المستدامة للتنمية الوطنية األجندة 

II. للبيئة المتحدة األمم برنامجواالسكوا  البيئي البعد - العربية المستدامة التنمية أهداف   

III. أخرى بيانات الرصد، المكانية، الجغرافية والتعداد، المسوح: البيانات مصادر 

IV.  والثاني األول المستويينالمؤشرات على  – 7و  6 األهداف - والطاقة المياه 

 واالحتياجات الوضع تقييم

i. واالحتياجات الثغرات، البيانات  توفر  

ii.  

iii. اإلحصائية األطر (البيئة إحصاءات تطوير إطار FDES   واالقتصادية البيئية المحاسبة نظامو)  دائرة اإلحصاءات

 شعبة اإلحصاء باألمم المتحدةو , العامة

iv. تقاريرال 

v. الرئيسية التوصيات 

 11:00- 11:30 استراحة

 والثاني األول المستويين 13و 12األهداف  ،المناخ وتغير المستدامة واإلنتاج االستهالك مؤشرات: 2 الجلسة

13:30-11:30  

V. واالقتصادية البيئية المحاسبة ونظام النفايات إدارة المواد، استهالك  

VI. العربية البلدان في المناخ تغير لمؤشرات المقترحة المجموعة 

i. الطاقة توازن( واالقتصادية البيئية المحاسبة نظامو  البيئة إحصاءات تطوير إطار) اإلحصائية األطر 

ii. تقارير 

iii. الرئيسية التوصيات 

غذاء استراحة  14:00 -13:30  

  والثاني األول المستويينالمؤشرات على  15و 14األهداف  واألرض البحر: 3 الجلسة
15:00-14:00 

VII. والبيانات األراضي وتدهور والغابات المحمية والمناطق الصلة ذات والمؤشرات والبحرية الساحلية المنطقة 

 يلي لما المكانية الجغرافية
 بيولوجيا مستدامة مستويات داخل السمكية األرصدة نسبة  1 - 4 - 14

 البحرية بالمناطق يتعلق فيما المحمية المناطق تغطية 1 - 5 - 14

 اليابسة مساحة مجموع من مئوية كنسبة الغابات مساحة 1 - 1 - 15

 اإليكولوجي النظام نوع حسب المحمية، المناطق تغطيها التي العذبة والمياه األرضي البيولوجي للتنوع الهامة المواقع نسبة 15-1-2

 للغابات المستدامة باإلدارة المشمول الحرجي الغطاء 1 - 2 - 15

 اليابسة مساحة مجموع إلى نسبة المتدهورة لألراضي المئوية النسبة 1 - 3 - 15

 الجبلي البيولوجي للتنوع المهمة للمواقع المحمية بالمناطق محسوبة التغطية 1 - 4 - 15

 المقترحة العمل وخطة األولويات ،جاتااإلستنت: 4 الجلسة

16:30 -15:00  

 الختام 

 


