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 متابعة مؤرشات التمنية املس تدامة ذات العالقة ابلبعد البييئ

 0202يف املنطقة العربية حىت عام 

*** 
 

 
 

مليون نسمة وفقاً إلحصائيات  134بلداً، ويبلغ عدد سكانها  22تشتمل المنطقة العربية على 

ومستويات الدخل والتقاليد  الطبيعية الموارد فيالكبير والتباين  نوعالرغم من التب، و2142عام 

 األوجه المشتركة بين البلدان العربيةإال أن والممارسات الثقافية،  االجتماعيةالسياسية واآلفاق 

 .االختالفأقوى من أوجه تبقى 
 

وطنية تستهدف تحقيق أهداف التنمية  واستراتيجياتوقد تبنت جميع دول المنطقة خطط 

ً لما ورد والبيئي واالجتماعي ادياالقتصالمستدامة بمحاورها الثالثة   باستراتيجية؛ وذلك وفقا

، حيث أقرت الجمعية العامـة إطار المؤشـرات العالمية ألهداف هذا الشأن فياألمم المتحدة 

، وبالرغم من أن الحكومات قد عملت على A/RES/71/313التنمية المسـتدامة بقرارها رقم 

األولويات الوطنية بحيث تنسجم مع أهداف التنمية للتنفيذ، وترتيب  المؤسسيتكييف الهيكل 

منذ خمس سنوات مازالت تتعرض  االستراتيجيةإال أن المنطقة بالرغم من تبنى هذه  المستدامة،

 في الصحيشبكات الصرف  فيونقص  ندرة المياه العذبة والجفافثل م ،لمشاكل عديدة

التصحر، وتضاؤل الموارد نسبة  وارتفاعوتغير المناخ  ةالسكانيزيادة والالمناطق الحضرية 

 الجوع والمرض ىفضالً عن تزايد معدالت التقزم وتفش ،الزراعية األراضيالطبيعية وتدهور 

 ، وتسرب جيل كامل من المدرسة.الفقر وانتشار
 

من أجل الحد من  احترازيةمعظم بلدان المنطقة إجراءات  اتخذتجائحة كورونا  ظل فيو

إغالق الحدود والمدارس واألماكن العامة، وتسهيل العمل  على اشتملتكورونا،  فيروس انتشار

ً او ااقتصاديً البلدان  كافة تأثيرات سلبية علىلذلك ن ، وقد كاعن بعد  .جتماعيا
 

وبالرغم من أن أهداف التنمية المستدامة تشتمل على ثالثة أبعاد؛ إال أننا من خالل هذه 

ً مباشراً بالبعد اترتبط  التيالمقالة سوف نركز على األهداف   واستعراض، البيئيرتباطا

مقاصدها ومؤشراتها ومعدالت إنجازها، كما أن هذه المقالة سوف تستند إلى النتائج الواردة 

مقصد من مجموع  68، حيث توافرت بيانات عن 2121للتنمية المستدامة  العربيبالتقرير 
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مؤشر بنسبة  211مقصد من مجموع  441فرت بيانات عن ، وتو٪14بنسبة بلغت نحو  482

 .٪11بلغت نحو 
 

ووفقاً للعديد من المؤشرات الرئيسية، لن تصل المنطقة إلى مقاصد أهداف التنمية المستدامة 

 فيالعالم، وخاصة  منال تزال متأخرة عن مناطق أخرى حيث أنها ، 2131بحلول عام 

 :وهى البيئياألهداف المرتبطة بالبعد 
 

والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة  الغذائيالقضاء على الجوع وتوفير األمن  :الثانيالهدف ـ  4

 المستدامة.

 جميع األعمار. فيضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية  الهدف الثالث:ـ  2

وإدارتها إدارة  للجميع الصحيضمان توافر المياه وخدمات الصرف  الهدف السادس:ـ  3

 .مسـتدامة

سورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة ضمان حصول الجميع بتكلفة مي الهدف السابع:ـ  1

 والمستدامة.

 وإنتاج مستدامة. استهالكضمان وجود أنماط  عشر: الثانيالهدف ـ  1

 لتغير المناخ وآثاره. يإجراءات عاجلة للتصد اتخاذ الهدف الثالث عشر:ـ  8

على نحو  واستخدامهاحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية  الهدف الرابع عشر:ـ  7

 مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

على  استخدامهاحماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز  الهدف الخامس عشر:ـ  6

 األراضينحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

 .البيولوجيوعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 
 

تلك األهداف والمقاصد  متابعة ما تم تنفيذه بشأن يلى بشكل مختصر اونستعرض فيم

 :البيئيوالمؤشرات ذات البعد 
 

: القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائى والتغذية المحّسنة وتعزيز الثانيأوالً: الهدف 

 الزراعة المستدامة:
 

مقاصد للهدف  6مقاصد من  1مؤشراً، وعن  43مؤشرات من  8ظل توافر بيانات عن  في

صدارة مناطق العالم  فيمن أهداف التنمية المستدامة، نجد أن المنطقة العربية تأتى  الثاني

ميزان تجارة المواد الغذائية،  فيالمستوردة لألغذية، كما نجد أن بلدان كثيرة تسجل عجزاً كبيراً 

األسواق العالمية، مما يجعلها عرضة  فيمن القمح المتداول  ٪21وتستورد المنطقة ما يفوق 

، ونالحظ أن اإلنتاجية الزراعية التجاريالتبادل  فيللتأثر بتقلبات التجارة العالمية وبعدم التكافؤ 
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سات الزراعية غير مستدامة، مما يحد من كثير من البلدان وكثيراً ما تكون الممار فيمنخفضة 

 األجلين المتوسط والطويل. فيتوفر الغذاء بكلفة ميسورة 
 

المتزايد إلى تفاقم هذا الوضع ويستمر  يمياه وتغير المناخ والتوسع الحضروتؤدى ندرة ال

من األطفال دون سن  ٪3778معدالت الجوع ونقص التغذية؛ الذى يؤدى إلى أن يعانى  ارتفاع

البلدان األقل نمواً، ويعيش معظم الذين يعانون نقص التغذية في المناطق  فيخامسة من التقزم ال

العالم  فيالريفية، ورغم نقص التغذية تسجل المنطقة العربية معدالً من أعلى معدالت السمنة 

 في ٪26، الخليجيبلدان مجلس التعاون  في ٪33وخاصة بين النساء، وتبلغ معدالت السمنة 

غير  االستهالك، ويرجع ذلك إلى أنماط العربيبلدان المغرب  في ٪23، العربيان المشرق بلد

 المستدامة وغير الصحية في جميع أنحاء المنطقة.
 

المصدر  فهيالمنطقة، ومع ذلك  في اإلجماليمن الناتج المحلى  ٪7وتسهم الزراعة بنسبة 

من  ٪23لهم  وتسهم بنسبة  األساسيمن السكان ومورد الرزق  ٪36لفرص عمل نحو  يالرئيس

 ٪24بنسبة  الزراعيالبلدان األقل نمواً، ويتوقع أن ينخفض اإلنتاج  في اإلجماليالناتج المحلى 

 ما نتيجة لتغير المناخ وقد ينخفض مردود بعض المحاصيل بنسبة تتراوح 2161بحلول عام 

درجات  الرتفاع لتصديلحال لم تُتخذ إجراءات  فيبعض المناطق  في ٪81 إلى ٪31بين 

 .أنماط هطول األمطار فيالحرارة والتغيرات 
 

بين عام ما سنوياً  ٪4,2البلدان العربية قد بلغ  في السكانيويالحظ أن متوسط معدل النمو 

، ٪2,1العالم بعد أفريقيا حيث يبلغ  فيأسرع المعدالت  ثاني، وهو 2121 إلى عام 2141

المدن، ما من شأنه أن  فيمن سكان المنطقة  ٪71نحو أن يعيش  2111ويتوقع بحلول عام 

؛ مما يؤدى إلى زيادة الطلب على الغذاء وتفاقم األراضي استخداميغير أساليب العيش وأنماط 

 .الضغوط على الموارد الطبيعية
 

المنطقة على نظم إنتاج زراعية غير مستدامة، وضعف  اعتماد استمراراألمر الذى يوضح 

على  االعتمادبالمناطق الريفية، وضعف نظم التغذية المستدامة، وكذا تدنى  عيالزرا االستثمار

قدرات نقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بالبيئة  فيالمستدامة، والخلل  االستهالكنظم 

على  االعتمادوالزراعة، وكذا ضعف قدرة المنطقة على خوض المفاوضات التجارية نتيجة 

الناحية الفردية وليست الجماعية، مما ينعكس سلباً على كافة مؤشرات ومقاصد وأهداف التنمية 

 المستدامة.
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 جميع األعمار: فياً: الهدف الثالث: ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية ثاني
 

مؤشراً، وعن جميع مقاصد الهدف الثالث من  27مؤشراً من  21ظل توافر بيانات عن  في

تكامالن، وفقاً لمعادلة م عنصران الصحة والبيئة، نجد أن 43أهداف التنمية المستدامة وعددها 

 فييتمتع بصحة سليمة إذا كانت البيئة الطبيعية ملوثة،  إنسانيوجود مجتمع  استحالةتقوم على 

 .مجتمع تتدهور فيه صحة اإلنسان فيالوصول إلى بيئة سليمة  استحالةمقابل 
 

تتزايد نتيجة لذلك البلدان العربية، و فييُعد تلوث الهواء من أكثر المشكالت البيئية شيوعاً و

يولدان  السكانين التحضر والنمو أسوء نوعية الهواء بشكل ملحوظ، كما  عنالوفيات الناتجة 

يزيد المخاطر الصحية  ىاألمر الذ ؛تُعالج بعد ذلك بطريقة سيئة التيفايات أيضاً المزيد من الن

ضعف  التعامل مع األزمات  2142كشفت جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية  قد تفاقماً، و

، كما أظهرت الجائحة أنه ال يمكن الحفاظ على صحة كثير من البلدان في الصحية الطارئة

، ونجد يمكنها تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية التيالمجموعات  باستهداففقط نسان اإل

 يسلووجوب توفير "الصحة للجميع"  يسعى إلىالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة أن 

طريقة  فيتواجهها المنطقة العربية تحوالً كبيراً  التيالتحديات  ىتستدع لكلذ، للقادرين فحسب

 .يئيةإدارة أولويات الصحة الب
 

وتواجه المنطقة العربية مجموعة من العوامل الخطرة المؤثرة على الصحة، من بينها 

ممارسات التنمية غير المستدامة؛ وحاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن النازحين والالجئين؛ 

، وقد أدت عوامل األراضيالسريع؛ وتضاؤل الموارد الطبيعية؛ وتدهور  الحضريوالتوسع 

؛ الصحيه إلى العديد من العواقب الملحوظة، كتلوث الهواء؛ وإدارة مياه الصرف الخطر هذ

 والنفايات الصلبة على نحو غير مالئم، وأخيراً وباء فيروس كورونا المستجد.
 

نتيجة اإلدارة غير  ؛المنطقة العربية فيوتشكل المواد الخطرة والسامة تحدياً صحياً كبيراً 

شهدت ولقد  ،إلى القوانين الصارمة االفتقارالمالئمة وتدابير السالمة المتساهلة إلى جانب 

ً كبيراً  فيالمنطقة العربية  المؤشرات الصحية الرئيسية، وال سيما  فيالعقود األخيرة تحسنا

 العربية منطقةسجلت الولقد ، معدالت وفيات األمهات واألطفال دون سن الخامسة بانخفاض

 ً حالة  412العام ظل عند  اإلقليميالحد من معدالت وفيات األمهات، ولكن المتوسط  فيتقدما

ت البلدان ل، وسجالعالميوهو ضعف المقصد  2141عام  في حيمولود  411,111وفاة لكل 

 حالة وفاة لكل  123العالم بلغ  فيأعلى معدل لوفيات األمهات  ثانيالعربية األقل نمواً 

 .حيمولود  411,111
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ً  1671يتوقع أن يستمر من  ارتفاعاكما سجل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة   فيعاما

ولكنه ال  ،2111عام  في 7871ويتوقع أن يصل إلى  2141عام  فيعاماً  74إلى  4261 عام

ً إلى حد مقلق   فيوفيات األطفال  انخفضتوباإلضافة إلى ذلك ، بلدان عدة فييزال منخفضا

 3876إلى  4261عام  فيوالدة حية  حالة 4111لكل  434المنطقة العربية بشكل ملحوظ من 

أحرزته العديد  ى، وهو ما يعزى جزئياً إلى التقدم الذ2141عام  فيحالة والدة حية  4111لكل 

 ٪88من المحسنة  الصحيزيادة إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف  فيمن البلدان العربية 

 .2141عام  في ٪21إلى  4221عام  في
 

إنهاء أوبئة السل  البلدان العربية في أهداف التنمية المستدامةنفيذ تيستهدف تطبيق وو

لتحقيق  السعييشمل حيث ، 2131والمالريا واإليدز واألمراض السارية األخرى بحلول عام 

وتوفير سبل الحصول على األدوية تحقيق التغطية الصحية الشاملة العمل على هذا الهدف 

مجال  فيوالتطوير  العلمي كما يعد دعم البحث، واللقاحات اآلمنة بأسعار معقولة للجميع

ً  اللقاحات جزءاً  ً  السعيمن هذه  أساسيا  .أيضا
 

اً: الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع وإدارتها إدارة ثالث

 مسـتدامة:
 

مقاصد للهدف  6مقاصد من  8مؤشراً، وعن  44مؤشرات من  8ظل توافر بيانات عن  في

لرصد  فينجد أن المؤشرات العالمية للهدف السادس ال تك السادس من أهداف التنمية المستدامة،

مؤشرات أو منهجيات معتمدة  أيفال تتوفر حالياً العربية،  المنطقة فيالتحديات أو فرص التقدم 

ً لق  "الحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه" فيياس التقدم عالميا

من مؤشرات أو منهجيات أهداف التنمية  أيوال ترصد ، 1رقم  على نحو ما ينص عليه المقصد

المياه العادمة المعالجة  استخدامالمستدامة أهمية موارد المياه غير التقليدية، مثل التحلية أو إعادة 

 .الخليجيمثل بلدان مجلس التعاون ؛ من ندرة المياه ىحالة مناطق أو بلدان تعان في
 

والنظافة الصحية اآلمنة أحد المخاطر  الصحيإلى خدمات المياه والصرف  االفتقارويُعد 

، وقد االستقرارتواجه المنطقة العربية، ويزيد من حدتها الصراعات وعدم  التيالبيئية الرئيسية 

 فيوالنظافة  الصحيكورونا الضوء على أهمية خدمات المياه والصرف سلطت جائحة 

المناسب  الصحيومن المؤكد أن توفير إمدادات المياه السليمة الكافية، والصرف ، المنطقة
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عدوى بما  أي انتشارأموراً ضرورية للحد من  ى؛ومرافق غسل اليدين إلى جانب زيادة الوع

 ذلك فيروس كورونا المستجد. في
 

إلى خدمات  عربيمليون  11على أرقام مقلقة، إذ يفتقر نحو  تنطويلكن البيانات األخيرة 

المنطقة ال يحصلون على خدمات الصرف  فيمليون شخص  71ن أمياه الشرب األساسية، كما 

والنظافة السيئة  الصحياألساسية، وتشير التقديرات إلى أن خدمات المياه والصرف  الصحي

ً كان حالة ألف  11وفاة  في سيةالرئي باسباألمن   فيو، اإلمكان تجنبها فيوفاة مبكرة سنويا

على ضخ المياه الجوفية والتحلية، وكذلك معالجة  االعتمادظروف ندرة المياه العذبة يزداد 

 .المياه العادمة؛ لكن جميع هذه النُُّهج مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة
 

 22صدارة مناطق العالم من حيث ندرة المياه العذبة، فمن أصل  فيالمنطقة العربية أتى تو

 ً متر  4111دون  أيموارد المياه العذبة المتجددة،  فيندرة لديه بلداً  46يُصنف  بلداً عربيا

المنطقة العربية عدد  فييتجاوز عدد أحواض المياه الجوفية المشتركة كما مكعب للفرد سنوياً، 

بلداً  24 فيناً جوفياً مشتركاً اخز 11األحواض المائية السطحية المشتركة، ففيها ما ال يقل عن 

ً  22من أصل  بلداً عربياً حوضاً مائياً سطحياً مع بلد  22من أصل بلداً  41يتشارك ، وبلداً عربيا

 اتفاقاتطحياً مشتركاً، يبقى عدد حوضاً مائياً س 27اطئ أو أكثر، ومع أن المنطقة تضم وشبه 

من المياه من خارج حدود المنطقة، ما  ٪81 ىالتعاون إلدارة هذه الموارد محدوداً، وينبع حوال

 .على مصادر المياه الخارجية االعتماديزيد 
 

قفزات هائلة من خالل  الخليجيسبيل معالجة ندرة المياه حققت بلدان مجلس التعاون  فيو

التركيز على موارد المياه غير التقليدية بتدابير كالتحلية ومعالجة المياه العادمة، وتنتج هذه 

العالم، لكن التأثيرات البيئية الناجمة عن ذلك تستوجب  فيمن المياه المحالة  ٪81البلدان حوالى 

 .االنتباه
 

 واالستخدامصناعية والتلوث بالمياه العادمة تلوث المياه الناجم عن التعرض للنفايات الإن 

تركيزات  ارتفعتغزة مثالً  فيف، جودة المياه والصحة يهدد غير المنضبط للمبيدات واألسمدة

حين يبلغ الحد األقصى  فيلتر،  /جم مل 611:  811 ىمياه الشرب إلى حوال فيالنترات 

، كبيرة الرضع واألجنة لمخاطر لاألطفا وتعرض هذه المستويات، لتر /جم مل 11المسموح به 

ً و حيث  2148عام  فيفالعربية،  المنطقة فيتزداد األمراض المنقولة عن طريق المياه تفشيا
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من وفيات األطفال دون سن  ٪1نصف البلدان العربية بما ال يقل عن  فيتسبب اإلسهال 

 .الجمهورية العربية السورية في ٪21الخامسة، ووصلت هذه النسبة إلى 
 

ً إضافية على مواردها المائية بسبب و درجات  ارتفاعتواجه المنطقة العربية ضغوطا

، ومن المرتقب أن ينخفض يةالمناخ اتتغيرلالحرارة وتراجع معدالت هطول األمطار نتيجة ل

ثر درجات ؤتكما األعوام الخمسين المقبلة،  في ٪41لهطول األمطار بنسبة  السنويالمتوسط 

أنماط المناخ المتغيرة إلى زيادة  ى، ومن المتوقع أن تؤدرى معدالت التبخالحرارة المرتفعة عل

 .وتيرة موجات الجفاف والفيضانات المفاجئة
 

دولة عربية تسير على  22دول فقط من أصل  2يكون هناك ما سبق يتوقع أن لونتيجة 

الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من حيث المياه النظيفة 

 . الصحيوالصرف 
 

اً: الهدف السابع: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة رابع

 الموثوقة والمستدامة:
 

ً لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً، ولقد أدى النمو  تُعتبر الطاقة عامالً أساسيا

إلى زيادة الطلب على الطاقة  العربيالعالم  في واالقتصادي فيوالديموغرا االجتماعي

زيادة تلوث الهواء إلى  فيالسنوات األخيرة، وقد ساهم ذلك مع عوامل أخرى  فيوالسيارات 

 باتت تشكل خطراً كبيراً على السكان.معدالت 
 

مقاصد  1مقاصد من  3مؤشرات، وعن  8مؤشرات من  1ظل توافر بيانات عن  فيو

 1ما بين  للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، نجد أن نسب تلوث الهواء المسجلة تتراوح

ية عدة من ضمن وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتعد مدن عرب التيأضعاف الحدود  41: 

ً  21 ـالمدن ال  اارتفاعً المنطقة العربية سجل  فيكثير من البلدان  فيالعالم، و فياألكثر تلوثا

 .والخارجي الداخليتُعزى إلى تلوث الهواء  التيعدد الوفيات  في اً كبير
 

 ارتفاعمع  االزدياد فيعن تلوث الهواء آخذ  ةض الناجمامرلأل اإلجماليفإن العبء  ككذل

أمراض القلب والرئة واإلصابة بالسرطان والمزيد من حاالت الربو، وقد أشاع  انتشارمعدل 

الملحة لتحسين نوعية الهواء، حاجة إحساساً إضافياً بال وانتشاره المستجد ظهور فيروس كورونا

 .إذ أظهرت الدراسات أدلة على العالقة بين تلوث الهواء وزيادة الحاالت وحدتها
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ً منذ عام  استهالك ازدادولقد  تبلغ حصة الوقود إذ  ،4221الطاقة ثالث مرات تقريبا

بما ال  العالميأعلى من المتوسط  ىمن مجموع الطاقة المستخدمة، وه ٪32النقل  فيالمستهلك 

مجموع  لثيثُ ن وقطاع الخدمات مجتمعين على نحو اسكقطاع اإل استحوذ، كما ٪46يقل عن 

ن أكثر اسكقطاع اإل استهلكحيث ، 2147عام  فيالمنطقة  في من الكهرباء السنوي االستهالك

 .من هذه الكمية ٪71من 
 

والتدفئة  ىتزداد نسبة األشخاص الذين يستخدمون الوقود والتكنولوجيا النظيفين للطهو

بلدان المشرق  في ٪21 ىوالعشرين، وقد بلغت حوال الحاديمنذ مطلع القرن  باطرادواإلنارة 

؛ غير أنها أدنى 2148عام  في الخليجيوبلدان مجلس التعاون  العربيوبلدان المغرب  العربي

 ٪1,4تقتصر حصة الطاقة المتجددة على ، و٪12حيث ال تتجاوز  البلدان األقل نمواً  فيبكثير 

 ٪46قدره  عالميمقابل متوسط العربية  المنطقة فيللطاقة  النهائي االستهالكمن مجموع 

من الكتلة األحيائية، وتؤمن التقنيات الحديثة مثل طاقة الرياح والطاقة  يأتي ومعظم هذه الحصة

 ية.المغربالمملكة بعض البلدان كاإلمارات العربية المتحدة و باستثناءالشمسية إمدادات محدودة، 
 

بلغت قد كفاءة الطاقة  في االستثمارتشير التقديرات إلى أن الحصة اإلسمية للمنطقة من و

تكوين رأس المال الثابت  إجماليمن  ٪2,7 ىحوال أي، 2148عام  فيمليار دوالر  47

من  ٪7,3ناهزت  حيث المنطقة فييبلغ دعم الطاقة مستويات مرتفعة ، وللمنطقة لذلك العام

البالغ  العالميوهذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط  ،2147عام  في اإلجمالي ىالناتج المحل

المملكة العربية  في ٪41,31حيث تصل إلى  الخليجيبلدان مجلس التعاون  فيفع ، وترت8,1٪

 .السعودية
 

مجال النفط والغاز  فيكبيرة  باحتياطياتمما سبق يالحظ أنه رغم تمتع المنطقة العربية 

إال أنه ال تزال العديد من  ،الشمسيأن لديها أعلى مستويات من اإلشعاع فضالً عن ، الطبيعي

 فينتاج الطاقة المتجددة، وإالبلدان العربية تخطو خطوات بطيئة على درب تطوير قدراتها على 

ً  ٪77الوقت نفسه ينمو الطلب على الكهرباء بأكثر من  ، العالميوهو أسرع من المتوسط  سنويا

وهو ما من شأنه أن يفيد ، ةمما يتعين معه التوجه نحو الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاق

منهم إلى إمكانية الحصول على الطاقة  ٪11 ىالمنطقة بشكل خاص، إذ يفتقر حوال فيالفقراء 

يعيق  والتيبسبب النزاعات  القسريتعرضت للنزوح  التيالمستدامة، كما يفيد المجتمعات 

 .آثاره من فينقص الطاقة قدراتها على مواجهة المشاكل الناجمة عن النزوح والتعا
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ضمان حصول الجميع  الحكومات العربية بالتزامفيما يتعلق  ويتطلب تحقيق الهدف السابع

 في االستثمارزيادة ضرورة العمل على  2131على الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 

الرياح والطاقة الحرارية وتوسيع البنية طاقة  مثل الطاقة الشمسية و ،مصادر الطاقة النظيفة

معايير فعالة من حيث  اعتمادالتحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة، كذلك فإن 

 المباني فيالكهرباء  استهالكالتكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنه أن يقلل من 

 .مجال الصناعة فيو
 

 وإنتاج مستدامة: استهالك: ضمان وجود أنماط عشر الثانياً: الهدف خامس
 

مقصداً للهدف  44مؤشراً، وعن مقصدين من  43 مؤشرين من ظل توافر بيانات عن في

عشر من أهداف التنمية المستدامة، نجد أن مقاصد هذا الهدف تركز على مواضيع  الثاني

الموارد؛ والنفايات؛ والتلوث، ويتصل عدد من  استهالكوالبيئة، ومنها  االقتصادالتقاطع بين 

تعنى باإلدارة اآلمنة للمواد الكيميائية  التيبيئية عالمية، كتلك  باتفاقياتالمقاصد والمؤشرات 

للبرامج المتعلقة بأنماط  العشريبازل وروتردام وستوكهولم(، وكذلك اإلطار  اتفاقيات)

 واإلنتاج المستدامة. االستهالك
 

 لالتفاقيات االمتثال في العالميمرتبة متأخرة عن المتوسط  فية العربية وتحل المنطق

تظهر  التي الخليجيدول مجلس التعاون  باستثناءالدولية الرئيسية بشأن المواد الكيميائية، 

ً كبيراً االمتثالمستوى أعلى من  قياس  في، ولكن توفر البيانات ضعيف جداً مما يمثل تحديا

 عشر من أهداف التنمية المستدامة. الثانيتحقيق وتنفيذ الهدف  فيالتقدم المحرز 
 

الهياكل  فيواإلنتاج  االستهالك فيويالحظ أنه قد ترسخت األنماط غير المستدامة 

، ونُظم وعمليات اإلنتاج، والتكنولوجيات، واألطر المؤسسية والحوافز، وسلوكيات االقتصادية

 األراضيالموارد، وتدهور  واستنفاذغير المناخ ت فيالمنتجين والمستهلكين، وهى تتسبب 

ؤثر على صحة مما ي السير المزمن، وتلوث الهواء والماء وازدحاموالتصحر، وتوليد النفايات، 

 .اإلنسان
 

مساهمة  يسهم التكاليف واستردادتدابير الدعم والتسعير  فينقص الكفاءة فضالً عن أن 

نصيب الفرد  ةاديزظل  في، فللطاقة وموارد المياه واالستهالكاإلنتاج  استدامةعدم  فيكبيرة 

إلى عام  4221بين عام ما  ٪81المنطقة العربية بأكثر من  فيللمواد  ىالمحل االستهالكمن 

يبلغ ، ووالمعادن األحفوريالكتلة الحيوية الخام والوقود  استهالك فيتزايداً  ىيعنمما ، 2141
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 في اإلجمالي ىمن الناتج المحل ٪7,3ناهزت بنسبة  المنطقة فيدعم الطاقة مستويات مرتفعة 

 .٪8,1البالغ  العالميوهى أعلى بكثير من المتوسط  ،2147عام 
 

أعلى قليالً من ظل لكنه  الماضيالعقد  فيالمياه  استهالكنصيب الفرد من  انخفضكما 

نصيب الفرد من  وازداد، من ندرة المياه ىمنطقة تعان في 2141عام  في العالميالمتوسط 

 2141إلى عام  4221بين عام ما  ٪71بنسبة ناهزت  العربية المنطقة فيالطاقة  استهالك

 الخليجيبلدان مجلس التعاون  فياألرقام  وارتفعتالسريع،  السكانيوتجاوزت معدل النمو 

أو أقل  ٪41تبلغ نسبة النفايات المعاد تدويرها ، والعالميحيث قاربت أربعة أضعاف المتوسط 

 باستثناءأبلغت عن هذا الرقم  التيالبلدان العربية الثمانية  فيتجمعها البلديات  التيمن النفايات 

 .٪41تسجل  التياإلمارات العربية المتحدة 
 

 :لتغير المناخ وآثاره للتصديإجراءات عاجلة  اتخاذاً: الهدف الثالث عشر: سادس
 

مقاصد  1مؤشرات، وعن مقصد واحد من  6ظل توافر بيانات عن مؤشر واحد من  في

مستويات التعرض لتغير المناخ  ارتفاعللهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، نجد أن 

والتأثر به يُعزى إلى خصوصيات إقليمية أساسية منها ندرة المياه العذبة والجفاف والنمو 

والهشاشة والصراعات، ولتغير المناخ  االستقراروالفقر وعدم  العمرانيوسع وتزايد الت السكاني

تعرض أعداد كبيرة من السكان لمخاطر ندرة  التيدرجات الحرارة  ارتفاعآثار بالغة بفعل 

كم األرواح  فيخسائر إلى تزايد الكوارث والظواهر المناخية الشديدة ؤدى المياه والجفاف، ويُ 

 .باالقتصاد يُلحق أضراراً بالغة
 

شبكات  فيالمساكن اآلمنة الميسرة الكلفة و فيويتفاقم التعرض لتغير المناخ بفعل النقص 

الكهرباء وضعف التدفئة والتبريد، وتزداد  وانقطاعالمناطق الحضرية،  في الصحيالصرف 

غياب التدابير الفعالة للتكيف مع  فيمن دون تخطيط، و عمرانيظل توسع  فيهذه المشاكل حدة 

المنطقة على مخاطر تغير  انكشافتغير المناخ والتخفيف من آثاره، ومن المتوقع أن يزيد 

العقود المقبلة، وتتسع موجات الهجرة والنزوح بأعداد متزايدة  في الغذائياألمن  وانعدامالمناخ 

 .من السكان إلى المدن
 

 االحتباسغازات  انبعاثاتمستويات  فيدان العربية وعلى الرغم من الفوارق بين البل

 أعباءً على مستوى العالم، تتحمل المنطقة  نبعاثاتومساهمتها المنخفضة نسبياً من اال ىالحرار

تزيد من وطأة هذه األعباء ما تشهده المنطقة من  التيومن العوامل ، ثقيلة من جراء تغير المناخ
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 فيغياب اإلدارة السليمة، وعدم الكفاءة وضعف اإلنتاجية  في عمرانيالمياه وتوسع  فيندرة 

 .الزراعيالقطاع 
 

درجة مئوية مقارنة  4,1درجة الحرارة بمعدل  في ارتفاعً اشهدت المنطقة العربية ولقد 

 تتعلق آثار فيسيتسبب  تغير المناخ، األمر الذى يعنى أن بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية

هطول األمطار  النخفاضنتيجة  ؛2131بحلول عام  ٪21لمتجددة بنسبة تناقص موارد المياه اب

نطاق تسرب مياه البحر إلى  واتساعدرجات الحرارة،  ارتفاعالطلب على المياه مع  وازدياد

مما سيؤدى إلى تغيير أنماط اإلنتاج  ؛مستوى سطح البحر ارتفاعالمياه الجوفية الساحلية بسبب 

الرطبة، ويزيد من  واألراضيويهدد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلباً على الغابات  الزراعي

وقد ألحق  ،الزراعة وموجات الحر فيتعرض السكان لتداعيات ندرة المياه وفقدان فرص العمل 

إلى عام  4221بين عام ما  العربية المنطقة فيمليون شخص  11الجفاف أضراراً بأكثر من 

2142. 
 

بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حيث  4221عدد الكوارث كل سنة منذ عام  ةاديزعن  فضالً 

، العقد السابق فيأكثر من ضعف ما كان عليه  2142 إلى عام 2141بين عام ما الكوارث 

 إلى عام 4221بين عام ما مليار دوالر  42,7أوقعت الكوارث أضراراً تجاوزت قيمتها و

مليارات  8مليار دوالر بسبب الفيضانات،  1,7، بسبب الزالزلمليار دوالر  8,6، منها 2142

وتتزايد الظواهر المناخية الشديدة من جفاف وفيضانات مفاجئة ، دوالر بسبب العواصف

تهدد البلدان الفقيرة والغنية على حد  ىوعواصف رملية وترابية بوتيرة لم يسبق لها مثيل وه

سبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللموارد سواء وتت حياة األفراد وصحتهم فيسواء، فتؤثر 

 .أكانت من خير الطبيعة أم صنع اإلنسان
 

 ٪1أكسيد الكربون  ثاني انبعاثاتمن  العالميالمجموع  فيوبالرغم من أن مساهمة المنطقة 

على المستوى  تتزايد أكسيد الكربون ثاني انبعاثات فيمساهمة الفرد فإن ، 2141عام  في

كاد  الخليجيبلدان مجلس التعاون  في، و2143عام  في العالميوقد قاربت المعدل  اإلقليمي

 .العالمييبلغ أربع مرات المتوسط  نبعاثاتاال فيمعدل مساهمة الفرد 
 

لتغير المناخ  التصديالعمل على وضعف البحث والتطوير وإنتاج المعرفة  فإنالنهاية  فيو

ً  تمثل ضعف إدارة المخاطرو المنطقة في تعميق التعاون  الضروريومن  ،تحدياً وطنياً وإقليميا

أنظمة اإلنذار المبكر بموجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية وغيرها من  في اإلقليمي
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الظواهر المناخية الشديدة، فهذه األسس الزمة لتوجيه وضع السياسات وكذلك لقيادة التحول 

 .له التصديوالالزم للتوعية بتغير المناخ  فيالثقا
 

 :البيولوجيفيما يتعلق بحفظ التنوع 
 

 ٪21نبنى عليها الحضارات، فاألسماك تتيح  التيالركائز  هي البيولوجيإن موارد التنوع 

من النظام  ٪61ثالثة مليارات نسمة، كما تتيح النباتات أكثر من  لحوالي الحيوانيمن البروتين 

 فيالمناطق الريفية  فيمن السكان الذين يعيشون  ٪61البشرى، ويعتمد ما يقرب من  الغذائي

البلدان النامية على األدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية األساسية، ومن ثم 

ذلك الصحة العامة، فإذا حافظنا على التنوع  فييهدد الجميع بما  البيولوجيفإن فقدان التنوع 

 تسببها الفيروسات التاجية. التيلمكافحة األوبئة مثل تلك فإنه يتيح أدوات ممتازة  البيولوجي
 

أربعة عشر وخمسة عشر من أهداف التنمية  رقميبالهدفين  البيولوجيويرتبط التنوع 

 الثانيالبحر والبر، كما يرتبط بالهدف  في البيولوجيالمستدامة، حيث يتعلقان بحفظ التنوع 

للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات  جينيالالحفاظ على التنوع الخامس( وهو  )المقصد

 .الداجنة واألليفة وما يتصل بها من األنواع البرية
 

أربعة عشر وخمسة عشر من أهداف التنمية  رقميسوف يتم تناول الهدفين على ذلك و

 المستدامة وفقاً لما يلى:
 

وإستخدامها على نحو حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية اً: الهدف الرابع عشر: سابع

 :مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
 

 مقاصد 41 واحد من مقصد وعن مؤشرات، 41 من واحد مؤشر عن بيانات ظل توافر في

 واتفاقية البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية مثل دولية باتفاقيات االرتباطظل  فيلهذا الهدف، و

، إال أننا نجد أن البحري والتلوث األسماك صيد تنظم التي الدولية واالتفاقيات العالمي التراث

 وتحمضى الحرار االحتباس لمخاطرتتعرض  العربية بالمنطقة المحيطة البحرية لمناطقا

 من متزايدة نسبة وتصل والساحلية، البحرية التنمية أنشطة جراء البحري والتلوث المحيطات

 والصيد المفرط الصيد بفعل البيولوجية الناحية من مستدامة غير مستويات إلى البحرية المناطق

 في وازدهارهمهم يتورفاه والمستقبل اليوم أجيال صحة التغيرات هذه وتهدد، القانوني غير

 .المنطقة أنحاء جميع
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درجة  ارتفاع فيونجد أن لتغير المناخ مخاطر كثيرة على المحيطات والبحار، تتسبب 

حرارة المحيطات ودرجة حموضة مياهها ما يؤدى إلى تدمير الشعاب المرجانية وإلى تداعيات 

الخليج  فيرقعة المناطق الميتة، ويحتمل أن ينقرض ثلث األنواع البحرية  اتساعأخرى مثل 

مستويات  فيدرجة حرارة المياه والتغيرات  ارتفاعبسبب  2121وحده بحلول عام  العربي

واألكسجين، كما أن الضغوط المترتبة على األنشطة البشرية مثل تدمير الموائل الملوحة 

 الطبيعية والصيد المفرط تزيد من حدة المخاطر.
 

مجال الصيد غير  فيإلى القدرة على الرصد واإلنفاذ  االفتقاروتعانى المنطقة العربية من 

دون إبالغ ودون تنظيم يحد من قدرتها  القانونيبيانات تقييم الصيد غير  فيونقص  القانوني

تتخذها  التيبشأن التدابير  واالتفاقالبلدان األقل نمواً،  فيعلى رصد القوانين وإنفاذها ال سيما 

الذى دخل حيز  ؛دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه القانونيالدول لمنع الصيد غير 

األمام، ومع ذلك لم تلتزم به حتى آب /  يشكل خطوة هامة إلىمما ، 2148عام  فيالتنفيذ 

 فيهذا السياق النقص  فيومن الفجوات الكبيرة األخرى  ،دول ةسوى خمس 2146أغسطس 

 اإلبالغ عن مصائد األسماك.
 

ً  ومن أسباب التدهور الرئيسية ؛ التلوث والضرر الناجم عن األنشطة البرية، للبيئة أيضا

والمواد الكيميائية السامة والنفايات الصناعية، وتسرب النفط والنفايات  الصحيومياه الصرف 

، وتتصدر المنطقة األراضي واستصالحوتجريف القاع  المائيالبالستيكية، وأنشطة النقل 

الذى يُعاد إلى البحر يؤثر  الملحيتحلية مياه البحر، ولكن المحلول  في العالميالعربية الترتيب 

 المناطق الساحلية. فية وجودة المياه الجوفية على البيئة البحري
 

المنطقة العربية والعالم،  في البالستيكيوتزداد مشكلة النفايات البحرية بما فيها الحطام 

البحر األبيض المتوسط وحده تؤذى النفايات البحرية  في، والبيولوجيوتطال أضرارها التنوع 

ً بحرياً، حيث يتلقى البحر  431أكثر من  من مياه العالم  ٪4األبيض المتوسط الذى يضم نوعا

العالم، مما يُسفر عن تلوث السالسل الغذائية والمياه  فيمن النفايات البالستيكية  ٪7حوالى 

 ويضر بالصحة العامة.
 

ً  حققت المنطقة العربيةإال أن  ، بلغ 2147عام  فيإنشاء مناطق بحرية محمية ف فيتقدما

، ومع ٪27,83تغطيها المناطق المحمية  التي البحري بيولوجيالمتوسط نسبة مناطق التنوع 

 .٪11البالغ  العالميذلك تقل هذه النسبة عن المتوسط 
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 استخدامهااً: الهدف الخامس عشر: حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز ثامن

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

 :البيولوجياألراضى وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع 
 

مقصد لهذا  42مقاصد من  7مؤشراً، وعن  41مؤشرات من  2ظل توافر بيانات عن  في

حين يزداد التصحر، فتدهور  فيالمنطقة العربية  فييتراجع  البيولوجيالهدف، نجد أن التنوع 

ذلك الغابات؛ عوامل لها  فيبما  البيولوجيوتدهور النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع  األراضي

على صحة اإلنسان ورفاهيته وتخفيف وطأة الفقر، كما تراجعت مساحة  تدريجيتأثير سلبى 

 .4221ربية منذ عام المنطقة الع في ٪21الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة بمقدار 
 

العالم،  في الحرجيالغطاء  إجماليمن  ٪4المنطقة العربية حوالى  فيحيث تشكل الغابات 

 ازديادهامن الغابات المزروعة، وعلى الرغم من  ٪21من الغابات الطبيعية،  ٪71وهى تضم 

بين ما  الحرجيالغطاء  فيمليون هكتار  2,11بلدان معينة، ُسجل باإلجمال تراجع قدره  في

 .، وتُعزى بالدرجة األولى إلى توسع األنشطة الزراعية2141إلى عام  2111عام 
 

وتعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق تضرراً من العواصف الرملية والترابية، حيث  

من  ٪11وتقدر الدراسات أن تطال هذه العواصف معظم البلدان العربية شديدة الجفاف، 

، الطبيعيالمنطقة وهى إحدى ملوثات الهواء تنتج من الغبار  في 2,1الجسيمات الدقيقة من الفئة 

والسرطانات وأمراض القلب والشرايين  التنفسيظهور وتفاقم أمراض الجهاز  فيويساهم ذلك 

 وغيرها من المخاطر الصحية.
 

الصالحة  األراضيمن  ٪73القاحلة جداً،  األراضيمن  ٪22 المنطقة العربية تضمكما 

والموارد المائية شحيحة مع أمطار قليلة جداً، وهذا  ،األراضيللزراعة المتأثرة بظاهرة تدهور 

 االقتصاديةكلفة تر الدتُق، وعلى التغذية الطبيعية لموارد المياه السطحية والجوفيةر ما يؤث

ً  2المنطقة العربية بمبلغ  في األراضيلتدهور  التربة  فيأما الملوحة  ،مليار دوالر سنويا

ً  اقتصاديةما يكبد المنطقة خسائر م فتضعف اإلنتاجية وغلة المحاصيل  .تُقدر بمليار دوالر سنويا
 

كل الجهود المبذولة على كل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية من رغم بال هويالحظ أن

بحاجة  البيولوجيللتنوع  ىأيش، وأن تحقيق أهداف االنخفاض فيآخذ  البيولوجيإال أن التنوع 

ظل التقارير اإلقليمية األخيرة الصادرة عن المنبر  في، خاصة وااللتزاملى المزيد من الجهود إ

وخدمات النظم اإليكولوجية  البيولوجيمجال التنوع  فيللعلوم والسياسات  الدولي الحكومي
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(IPBES )مما يستوجب  ق العالم،جميع مناط في البيولوجيالتنوع  انخفاضلى إتشير  التي

البيئية  االتفاقيات والتزامات البيولوجيبالعمل على زيادة إدماج التنوع  االلتزامضرورة 

وتطوير آليات التنسيق  ؛التنمية المستدامة واستراتيجياتخطط  فيالمتعددة األطراف األخرى 

خالل تخطيط شامل  المنطقة العربية من فيالمشترك على كافة المستويات الوطنية واإلقليمية 

 .تتقاطع فيه كافة القطاعات
 

 الخالصة:
 

من حيث األهداف السبعة عشر  2131أداء المنطقة العربية على مسار خطة  استعراضتم 

مقصداً والروابط فيما بينها، حيث يُقاس اإلنجاز  482للتنمية المستدامة والمقاصد البالغ عددها 

تحدد معياراً مرجعياً من خالل المؤشرات والبالغ  التيأو تلك  الكميالمقاصد القابلة للقياس  في

 ،7، 8، 3، 2) البيئي، وتم تناول المؤشرات المرتبطة باألهداف ذات البعد اً مؤشر 211عددها 

 في( بغية مواصلة مسيرة األهداف اإلنمائية لأللفية وإنجاز ما لم يتحقق 41، 41 ،43 ،42

 .إطارها
 

ً لما  البيئيويعرض تحليل المؤشرات الرسمية ألهداف التنمية المستدامة ذات البعد  وفقا

ً للعديد من  من فراتو بيانات لمحة إقليمية لمعدالت إنجاز متفاوتة تحمل على القلق، فوفقا

، 2131المؤشرات الرئيسية لن تصل المنطقة إلى مقاصد أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

األمر الذى يزيد من عبء المسئولية الملقاة ، العالم فيزال متأخرة عن مناطق أخرى ال ت ىوه

رصد ومتابعة وتقييم تلك المؤشرات لمساعدة  فيعلى عاتق األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

تحقيق أهداف  فيالدولية واإلقليمية والمحلية  االهتماماتالحكومات والشركاء والجهات ذات 

 .2131مستدامة التنمية ال
 

تقيس البعد  التيوال تزال جميع بلدان المنطقة تفتقر إلى البيانات الوافية عن المؤشرات 

 ، باإلضافة للبيانات بشأن المقصدين43، 42 رقمي وال سيما الهدفين للتنمية المستدامة البيئي

 اتخاذء مؤسسات فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وضمان حول إنشا (7ـ48)، (8-48) رقمي

 .وتمثيلي وتشاركيوشامل للجميع  لالحتياجاتالقرارات على نحو مستجيب 
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 :التوصيات
 

أن تعمل بمزيد من الجدية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون ـ على الدول العربية  4

 .على سياسات بيئية قوية مشتركة لالتفاقفيما بينها 

ـ ضرورة العمل على دراسة ما ورد بتقارير بعض الدول العربية مثل تونس والعراق  2

واألردن والمغرب ومصر وغيرها.. بشأن الجاهزية والتقارير الطوعية للوقوف على 

 التحديات واإلشكاليات وكيفية تعبئة الموارد الوطنية والعمل على مواجهتها.

تُركز على بصورة والتكيف  أكثر فاعلية للحد من تغير المناخ استراتيجياتجب تصميم يـ  3

الصحة إجماالً، وبصورة عامة تحسين تقويمات المخاطر الصحية وجمع البيانات لتزويد 

السياسات العرب باألدوات الصحيحة لمواجهة التحديات البيئية والصحية  صانعي

 .المحيطة

زيادة و، الصحيتطوير وتنفيذ برامج متكاملة للمياه والصرف  يتعين على الحكوماتـ  1

والعمل مجال موارد المياه البديلة والمحالة والعادمة والطاقة المتجددة،  في االستثمارات

وتفعيل نهج الترابط بين أمن المياه  اعتمادمع تعزيز اإلدارة الفعالة والشاملة للمياه، على 

 .والطاقة والغذاء

من أجل ـ يتعين تحسين تقويمات المخاطر الصحية بناًء على دراسات رصد الهواء والنمذجة  1

 صانعيالمنطقة، فإدارة المخاطر ستزود  فيإدارة جودة الهواء على نحو صحيح 

األدوات الصحيحة للسيطرة على التهديدات الصحية، وتخصيص بالسياسات العرب 

النهاية إلى الحد من تأثير تلوث الهواء  في ىما يؤدالموارد، وترتيب البدائل العالجية، م

 .على الصحة العامة

تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من و ،المبادرة إلى وضع سياسات متكاملة للطاقة المستدامةـ  8

 .الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة استهالك
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مية، وتحسين البيانات سياسات متماسكة وفعالة إلنشاء مناطق بحرية محـ ضرورة وجود  7

وبناء القدرات المؤسسية والتقنية للتمكن من رصد الموارد البحرية وإدارتها بشكل 

 .إنفاذ القوانين ذات الصلةمع ضرورة مستدام، 

تحسين إنتاج المعرفة وتوطيد الربط بين العلوم والسياسات لدعم اإلدارة المستدامة للبيئة ـ  6

 .وحمايتها وحفظها

والبعد  االقتصاديالبعد ؛ تحقق التوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامةلى ـ العمل ع 2

 .البيئيوالبعد  االجتماعي

على نحو مستدام من خالل المناطق المحمية والزراعة  األراضيإدارة  الضروريمن ـ 41

 في االستثمار، وزيادة واالستراتيجيالمستدامة، إلى جانب التخطيط اإلقليمي المنسق 

 الحالياإلدارة المستدامة للغابات وترميم المناظر الطبيعية، وذلك من أجل عكس المسار 

 .للخسارة والتدهور

ـ من األهمية أن تتضمن تقارير البلدان العربية جميع مكونات المؤشرات المتعلقة بمقاصد 44

 إلنتاج متوسطات تعبر عن واقع المنطقة. 2131أهداف التنمية المستدامة 

مجال  في ة والمحاسبةليمالرقابة الالعليا ل جهزةاألتعزيز نظم جمع البيانات وتفعيل دور ـ 42

 لالتفاقياتمراجعة األهداف والمقاصد والمؤشرات، وتفعيل المراجعة المشتركة والتعاونية 

 البيئية الدولية.
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أبوظبي  2019 لعام العربية للمنطقة المستدامة التنمية أهداف متابعة ولوحات مؤشر تقريرـ  2

 اإلمارات أكاديمية / العربية المنطقة في المستدامة التنمية ألهداف التميز التابع مركز: ونيويورك

 .المستدامة لحلول التنمية المتحدة وشبكة األمم الدبلوماسية

 

 

 2131مصفوفة توافر بيانات مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

 2121للتنمية المستدامة  العربيبالمنطقة العربية وفقاً للتقرير 

توافر  المقاصد الهدف

 البيانات

توافر  المؤشرات

 البيانات

4 7 1 41 8 

2 6 1 43 8 

3 43 43 27 21 

1 41 8 44 8 
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 الجهاز المركزي للمحاسبات
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1 2 3 41 1 

8 6 8 44 8 

7 1 3 8 1 

6 42 7 47 6 

2 6 6 42 41 

41 41 3 44 3 

44 41 3 41 1 

42 44 2 43 2 

43 1 4 6 4 

41 41 4 41 4 

41 42 7 41 2 

48 42 7 23 7 

47 42 7 21 2 

 111 244 86 169 اإلجمالي

 


