
التحول األخضر لمواجهة التحديات البيئية 

(التلوث-تدهور األراضي وفقدان التنوع األحيائي-تغير المناخ)

تقديم الدكتورة هيفاء عبدهللا العليان 

م2023مارس 2
االجتماع التشاوري حول البعد البيئي لخطة التنمية املستدامة

"ث التي يواجهها الكوكبل حلول وعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في ظل األزمات البيئية الث"
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.املحافظة على البيئة ومكوناتها الطبيعية وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها

.الرفع من املقومات األساسية لجودة الحياة

.إعادة تدوير النفايات وحماية الشواطئ واملحميات

.تنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط

.تمكين فئات املجتمع من تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم

2030رؤية المملكة العربية السعودية 

التحتيةبنيةالوتأسيسالتخطيطفيأساس يكمحور االستدامةعلىالتركيز معاململكةبمستقبلاالرتقاءإلى2030اململكةرؤيةتهدف

:التاليتهدفاتهامسومن،الرؤيةفياالستراتيجيةاألهدافأحدالنظمواستعادةالبيئيةاالستدامةوتعدواالستثمار،السياساتوتطوير 

5

2

3

4

1



3

الجهود الوطنية لمواجهة التحديات البيئية

االستراتيجيات

انب البيئية الخاصة ( 65)تتضمن االستراتيجية  مبادرة تغطي كافة الجو

متخصصةبيئيةمراكز(5)خمساطالقتمم2019العامفي.والزراعةواملياهالبيئةوزارةإنشاءخاللمنباململكةالبيئيالعملمنظومةهيكلةإعادةعنأعلن

الخضراءالسعوديةمبادرة-
مارس-هللاحفظه-العهدوليامللكيالسموصاحبعنهاأعلن
ربون،الكانبعاثاتوتقليلالنباتي،الغطاءلرفعوتهدفم2021

.ريةالبحالحياةعلىوالحفاظاألراض ي،وتدهور التلوثومكافحة
.السعوديةالعربيةباململكةشجرةمليار(10)زراعةوتستهدف

.استخدام مواردهاوترشيد م تم توحيد وتعزيز األنظمة والقوانين البيئية في اململكة تحت مظلة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية و ذلك للمحافظة على البيئة2020في العام -

فطريةاملركز الوطني لتنمية الحياة الاداملركز الوطني لألرص
اء املركز الوطني لتنمية الغط
النباتي ومكافحة التصحر

املركز الوطني إلدارة النفاياتام البيئياملركز الوطني للرقابة على االلتز 

.البيئةاعلقطاملاليةاالستدامةفيليساهمللبيئةصندوق تأسيس

م إعداد وإصدار نظام إدارة النفايات 2021في العام -

الطبيعيةاملحميات-
.ملكيةمحميات7منهاطبيعيةمحمية38حاليااملحمياتعدد

أتمتهونظاماملحميةاملناطقإلدارةمتكاملبرنامجتأسيسوتم
%21071نسبةحالياتمثلحيث.املحمياتفيللتوسعإلكتروني

نسبةبمحميةمساحةالىالوصول واملستهدفاململكةمساحةاجماليمن
م2030العامفي30%
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جهود المملكة اإلقليمية والدولية في مواجهة التحديات البيئية

مبادرة الشرق 
األوسط األخضر 

مبادرات مجموعة 
العشرين 

G 20

:البيئةمجالفيمبادرتينم2020عامللمجموعةاململكةرئاسةخللالعشرينمجموعةقادةأطلق

.
2

1
ملكافحةاملتحدةاألمماتفاقيةأمانةتستضيفهاوالتي،األرضيةاملوائلحمايةوتعزيز األراض يتدهور منللحدالعامليةاملبادرة

*التصحر

*والتقنيةمللعلو عبدهللاامللكجامعةتستضيفهاوالتي،املرجانيةالشعبمجالللحفاظعامليةمنصةإنشاءمبادرة

 دعمهافياململكةساهمت*
 
.سنواتعشرملدةماليا

إقليميدوليبدعمحظيتوقدم،2021عامخللاملبادرةإطلقتم ووضعتو
االلتزاماتقتحقيفيكبير بشكلواملساهمةالبيئةلحمايةطريقخارطةاملبادرة
النباتي،لغطاءازيادةخللهامنسيتموالتيالعامليةواملستهدفاتالوطنيةالبيئة
علىظوالحفااألراض ي،وتدهور التلوثومكافحةالكربون،انبعاثاتوتقليل
.البحريةالحياة
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ععاملي كاستضعافة جمهوريعة مصعر ملعالجة التحديات ومنها ما يتماش ى معع التوجعا العديدة من أكثر املناطق تأثر بالتحديات البيئية والتغير املناخي، وتتبنى سياسات ومبادرات طقةدول املن
م و استضعافة دولعة اإلمعارات العربيعة املتحعدة التفاقيعة األمعم املتحعدة اإلطاريعة 2022العربيعة العدورة السعابعة والعشعرين  التفاقيعة األمعم املتحعدة اإلطاريعة بشعأن التغيعر املنعاخي خعلل ععام 

.م2024م ، باإلضافة إلى استضافة اململكة العربية السعودية ملؤتمر األمم املتحدة ملكافحة التصحر خلل عام 2023بشأن التغير املناخي خلل عام 

 
 
 البيئةتجاهومسؤوليتهاإدراكهامنانطلقا

 
املستوى علىاملبادراتمنيدالعداملاضيةالقليلةالسنواتخللالسعوديةالعربيةاململكةاطلقت.املنطقةفيالرياديلدورهاوتحقيقا

.املناخيوالتغير البيئيةالتحدياتملواجهةوالدوليواإلقليميالوطني

ترشيدو املعالجةاملياهاماستخدإعادةو االستهلكتقنينمنهااملنهجياتمنعددعبراملتكاملةاإلدارةمفهومتطبيقو العربيةباملنطقةاملائيةللموارداألمثلاالستثمار علىالعمل
.الطبيعيةالبحريةاملحمياتزيادةعلىوالعمل.والسطحيةاملتجددةاملياهاستعمال

.واملناخالبيئةقطاعفياملستفادةوالدروسالناجحةوالتجاربالخبراتحول املعلوماتلتبادلالبيئي،املجالفيوالشراكاتاإللكترونيةاملنصاتتطوير أو تعزيز أهمية

مناألرضكوكبحمايةعلىاملنطقةقدراتزيادةفياملبادرةهماوتسالدولية،االستدامةجهودتعزيزبالسعوديةالعربيةاململكةالتزامعلىاألخضر األوسطالشرق مبادرةتؤكد
إقليميحوار أول لتفعيفياألخضر األوسطالشرق ملبادرةاألولىالقمةساهمتقدو .العامليةاملستهدفاتتحقيقعلىتعملواضحةمعالمذاتطموحةطريقخارطةوضعخلل
.األخضراألوسطالشرق مبادرةأهدافتحقيقالتيالخططلتنفيذوالتعاون والتنسيقالدعمأهميةعلىونؤكد.املنطقةفياملناخبشأن
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شكراً لكم

عبدهللا العليان هيفاء.د
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