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٧-١٧الغاية 
من أهداف التنمية 

المستدامة 
والمؤشر

١-٧-١٧

الشراكةتنفيذوسائلتعزيز-١٧الهدف
دامةالمستالتنميةأجلمنوتنشيطهاالعالمية

٧-١٧الغاية

ونقلهائيا ًبيسليمةتكنولوجياتتطويرتعزيز’’
روطبشالناميةالبلدانفيوتعميمهاونشرها
التساهليةالشروطذلكفيبمامواتية،

‘‘ليهعالمتفقالنحوعلىوذلكوالتفضيلية،

١-٧-١٧المؤشر

ناميةالللبلدانالمعتمدالتمويلمبلغمجموع’’
بيئيا ًمةسليتكنولوجياتتطويرتعزيزأجلمن

‘‘يةالنامالبلدانفيوتعميمهاونشرهاونقلها
الثالثالمستوى

برنامج األمم المتحدة للبيئة هي الوكالة الراعية لهذا المؤشر



المقدمة

سليمةالالتكنولوجياأهميةعلىالتأكيدتم•
األرضقمةخاللمرةألول(ESTs)بيئيا ً
1992عامريوفي

ا ًرئيسيمكونا ًأصبحالحينذلكومنذ•
.الدوليالبيئيللتعاون

عملخطةفيمركزيا ًدورا ESTsًتلعب•
تنميةالألهدافتنفيذآليةوهي-أباباأديس

دامةالمستالتنميةخطة)العالميةالمستدامة
(2030لعام



الهدف 

منهجيةتطويرهوالمؤشرهذامنالغرض
دالمعتمللتمويلاإلجماليالمبلغلتتبع

لسليمةاالتقنياتونشرونقلتطويرلتعزيز
.بيئيا  

شقين،ذونهجاقتراحتمالمؤشرهذالتحقيق

الميالعالصعيدعلىالمتاحةالبياناتاستخدام-1
منةالناميالبلدانإلىاألمواللتدفقوكيلإلنشاء
فيارةالتجأوبيئيا ،السليمةالتكنولوجياتأجل

بيئيا ًالسليمةالتكنولوجيات

تقنياتالفياالستثمارعنالوطنيةالبياناتجمع-2
بيئيا ًالسليمة



ما سبب أهمية هذا 
١٧المؤشر للهدف 

من أهداف التنمية 
المستدامة؟

اردالموكفاءةتحسينفيمهما ًدورا ESTsًتلعب•
منوالنفاياتالتلوثوتقليل،(والطاقةالمواد)

.القطاعاتمختلف

للعناصرجيدا ًفهما ًالمؤشرهذاسيصوغ•
نهأكماللتنمية،األكبراإلطارضمنالمتقاطعة
استراتيجياتواستخداماعتمادعلىينطوي
ذاتياتوالتكنولوجبيئيا ًوسليمةبديلةإنمائية
.الصلة



التعاريف

الديهالتيالتقنيات-(ESTs)بيئيا  السليمةالتقنيات•
مقارنةملحوظبشكلالبيئياألداءتحسينعلىالقدرة

.األخرىبالتقنيات

منظما ًإطارا ًيوفر-(MCA)المعاييرمتعددالتحليل•
ماياسلقمتعددةمعاييرعبرالتقنياتمنعددلمقارنة

دعنال،أم"بيئيا ًسليمة"اعتبارهايمكنكانإذا
.االقتضاء



التعاريف

يمكن.فرديةتقنياتمجردليستESTsإن•
منتتضشاملةأنظمةأنهاعلىأيضا ًتعريفها
والخدماتوالسلعواإلجراءاتالمعرفة

ميةالتنظياإلجراءاتإلىباإلضافةوالمعدات،
.البيئيةاالستدامةلتعزيزواإلدارية

تقييمتقديممحاوالتتتضمنأنيجب•
أوالعالميالمستوىعلىESTsفيلالستثمار
منكلفيالتمويلتدفقلتتبعطرقا ًالوطني
.الصلبةوغيرالصلبةالتقنيات



القيود

 ESTsهناكًتعاريفًمختلفةًلـً•
والمستخدمة  ً .الموجودةًحاليا

ؤشرًتوجدًالبياناتًالمتاحةًالالزمةًللم•
.فيًسنواتًاألساسًالمختلفة

ةًتفتقرًالعديدًمنًالنظمًاإلحصائي•
الوطنيةًإلىًالقدرةًعلىًتجميعً
عاريفًالمعلوماتًبسببًالتحديًفيًالت

.والنهجًالمتسقة



-المنهجية 
الطريقة

شقين،ذونهجاقتراحتمالمؤشرهذالتحقيق

علىالمتاحةالبياناتاستخدام-(1)األولالمستوى
لدانالبإلىاألمواللتدفقوكيلإلنشاءالعالميالصعيد
فيتجارةالأوبيئيا ،السليمةالتكنولوجياتأجلمنالنامية

بيئيا ًالسليمةالتكنولوجيات

ماراالستثعنالوطنيةالبياناتجمع-(2)الثانيالمستوى
بيئيا ًالسليمةالتقنياتفي



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

الوكيل الدولي

بالغًاألهميةًم• نًأجلًيعتبرًالوكيلًالدوليًأمراً 
علىًمستوىً ESTتوفيرًصورةًكاملةًلسوقً

ةًعلىًالعالم،ًبماًفيًذلكًتأثيرًالسوقًالعالمي
.ESTsوصولًالبلدانًالناميةًإلىً

:  ينسيتمًتقسيمًالمؤشرًإلىًمؤشرينًفرعي•
.محليوعالمي

دفقاتلتمؤشرأقربيوفرالذيالدوليالوكيل•
النظامرموزباستخدام)التجارةهواالستثمار
.((HS)المنسق

أيعلىللحصولوكيلأقربهيالتجارة•
.الدولةمستوىعلىإعالميةقيمة



البيانات

:هيالبياناتمصادر•

بياناتقاعدة–األولالمستوى➢
ComTrade

الوطنيةاألجهزة–الثانيالمستوى➢
النظامأعضاءمنوغيرهااإلحصائية
الوطنياإلحصائي

اءاألعضالدوللجميعالبياناتستتاح•
.االستبيانعلىردتالتي

يفمرتينالمؤشرهذاعناإلبالغسيتم•
.السنة

لىاألوالبياناتجمعيتمأنالمتوقعمن•
2021عاممنالثانيالنصففي

.ذلكبعدسنويا ًونصف

فياألولىاإلبالغدورةستكون•
تنتهيلمما)2022شباط/فبراير
أولكانون/ديسمبر10قبلالتمرين
بحلولعنهااإلبالغيمكنلذلك،2021
.(2021عامنهاية



مجموعة
EST

األساسية

جياتًأظهرتًاألبحاثًأنًالقطاعاتًالتاليةًتعتبرًمنًالتكنولو
السليمةًبيئيا ؛

(APC)مكافحةًتلوثًالهواءً•

(WWM)إدارةًالمياهًالعادمةً•

(SHWM)إدارةًالمخلفاتًالصلبةًوالخطرةً•

(RE)الطاقةًالمتجددةً•

• ً (EPPs)المنتجاتًالمفضلةًبيئيا

6المتعلقةًبمؤشراتًرقم)إمداداتًالمياهًوالصرفًالصحيً•
(11وًرقمً

(13وًرقم7ًالمتعلقةًبمؤشراتًرقمً)تخزينًوتوزيعًالطاقةً•

14المتعلقةًبمؤشراتًرقم)حمايةًومعالجةًاألراضيًوالمياهً•
(15وًرقمً



–المنهجية 
المستوى األول 

(1)

الخطوات-الوكيل الدولي 

08-تفصيال ًاألكثرالمنسقالنظامبياناتاستخداميتم•
.للوارداتأرقاما 10ًوللصادراتأرقاما ً

يةالبيئالتكنولوجيا)ECTمكونتقييمفيالتاليةالخطوةتتمثل•
عدملنظرا ًوالمفصلة،المنسقةاألنظمةمنلكل(والنظيفة
ماتبالصدالعالجألغراضبأكملهاالمنسقالنظاماستخدام

.الكهربائية

ةالموضوعاالفتراضاتوتوثيقوشرحاستخدامالمهممن•
لسلعااستخداممعرفةدائما ًالصعبمنألنهالمرحلة،هذهفي
الصرفمياهمعالجةللكلوريمكنالمثال،سبيلعلى)

رغيالتقنياتذاتأخرىأنشطةعدةيخدمولكنهالصحي
بيئيا ًالسليمة

منكونالمالمنسقالنظامالمستوىيكونمانادرا ًالواقع،في•
عليه،وبناءً .06المستوىعلىوحتىESTفقطأرقاما 04ً
تفصيال ،أكثرمستوىعلىESTالتجارةوكالءسيقيم

أجلمن04المنسقالنظامفيESTمكوناتويجمعون
.المستوىهذاعلىESTلـالمئويةالنسبةعلىالحصول

هذا04قالمنسالنظاممستوىربطفيالتاليةالخطوةتتمثل•
أو)هنفسهواألخيرالتوافقهذايكونأنيجب.نشاط/بقطاع
.المقاطعاتلجميع(حقا ًمتشابها ً

النقديةالناحيةمنESTمكوناتمجموعحسابسيتم•
.األمريكيبالدوالر



المثال

جلأمنالناميةللبلدانالمعتمدالتمويلمبلغمجموع
ونشرهالهاونقبيئيا ًسليمةتكنولوجياتتطويرتعزيز

الناميةالبلدانفيوتعميمها

اتالتقنيفيللتجارةانتشارهناككاناألخيرةاآلونةفي•
التجارةزادت.العالميالصعيدعلى(ESTs)بيئيا  السليمة

الماضي،عقدالفيبيئيا ًالسليمةالتجاريةللتجهيزاتالعالمية

1.4حواليإلى2006عامفيدوالرتريليون0.9من

الناميةالبلدانضاعفت.2016عامفيدوالرتريليون

،2006عاممنذالدولهذهفيالصادراتحجمكمجموعة

ندعتغييردونالصادراتظلتالنقدية،الناحيةمنبينما

.دوالرتريليون0.06

@MeaProg2019



-المنهجية 
التحليل

وياتًسيتمًتجميعًالبياناتًعلىًالمست•
.دونًاإلقليميةًواإلقليميةًوالعالمية

دونً
اإلقليميةً

العالميةاإلقليميةً



–المثال 
استبيان

13منمختارةمجموعةإلىالتالياالستبيانإرسالتم
بمادول6مجموعهماوأعادها،2018عامفيدولة
.والسويداوإستونيوأيرلندياوألمانياوالصينكنداذلكفي
منالقليلأنالردودمنالواضحمنكانذلك،ومع

التحديد،وجهعلىمتاحةكانتESTsحولالمعلومات
أمرا ًيعتبرقويتوجيهدونESTsوتتبعتحديدوأن
.صعبا ً

(عينة)



–المنهجية 
المستوى الثاني 

(2)

البيانات الوطنية

وجياتللتكنولللغايةالسياقيةالطبيعةإلىوبالنظر•
أفضلبشكلفهتعرييتمشيءبالتاليفهيبيئيا ،السليمة
الوطنيالسياقمراعاةمعالوطني،المستوىعلى

.الوطنيالمستوىعلىالسائدةوالتقنيات

الصلةذات)والتشغيلاألداءبياناتباستخدامالتقييميتم•
بيئييرتأثأيللتكنولوجياكانإذاوما(البيئيبالهدف
.(الوسائطعبرتأثيرات)الأمسلبي

منيئيا ًبالسليمةالتقنياتمنأساسيةمجموعةتحديدتم•
الموضوع،هذاحولالحاليةاألعمالتحليلخالل
ESTمعلوماتلجمعإلزاميةغيرانطالقنقطةلتوفير
ةالتنميأهدافتقاريرإعدادلغرضبالبلدالخاصة
.المستدامة

معبرا ًة،النقديالقيمةحيثمنالمستوىهذاتقييمسيتم•
.األمريكيبالدوالرعنها



–المنهجية 
طريقة المستوى

الثاني
(2)

دونًالوطنيً/علىًالمستوىًالوطني ESTsيجبًأنًيكونًتحديدً•
اتًعمليةًبسيطةًتستندًإلىًمجموعةًمنًالمعاييرًواستخدامًأدو

.التحليلًالبسيطة

يلًوماًإذاًيمكنًتقييمًالهدفًالبيئيًمنًخاللًبياناتًاألداءًوالتشغ•
.كانًللتكنولوجياًأيًتأثيرًبيئيًسلبي

االعتبارات البيئية•

.aأداءًالتكنولوجياًوالبياناتًالتشغيلية

.bتأثيراتًعبرًالوسائط

لضمان مالءمة التكنولوجيا-االعتبارات المحلية •

.aالتأثيراتًاالقتصادية

.bاعتباراتًالسوق

.cمالءمتهاًللظروفًالطبيعيةًالمحلية



-المنهجية 
التحليل

مكنيوالنوعيةالمعاييرمقاييسكانتإذا•
بية،سلالمقايضةاعتباربمدىإالقياسها
علىرقميشكلإلىتحويلهافيجب
100إلى0منالمثالسبيلعلىمقياس،
وتفضيال ًاألقلالخيار"0"يعنيحيث

.تفضيال ًاألكثرالخياريعني"100"

نطاقعلىالمعاييرمنمجموعتانهناك•
األخرىوبالمزاياتتعلقإحداهماواسع،
.السلبيةبالمقايضاتتتعلق



الشركاء

عددينًيتمًدعمًالشراكاتًبينًأصحابًالمصلحةًالمت
كًلتسريعًوتوحيدًالتغييرًفيًأنماطًاالستهال

المنظمات غير والحكوماتوهذاًيشملً. واإلنتاج
.القطاع الخاصوالربحية 

الحكومة
طارًالهيكلًالتنظيميًلإل

التنظيميًوتصميمً

التعرفةًواإلعاناتً

والضمانات

المواطنون 
يًالرغبةًفيًدفعًالوع

واإلرادة،ًوأنماطًالحياةً

الصديقةًللبيئة

األعمال التجارية
المشاركةًالمالية،ً

والدورًاإلداريً

لالبتكارًالتقني،ً

والمعرفةًالمحلية،ً

والروابطًالخلفيةً

واألمامية

االستهالك 

واإلنتاج 

المستدامان



الملخص

الثانيالمستوىعلىالمؤشرهذاتصنيفتم•

ألصحابتحليلكلفيمهماالتصالأنثبتلقد•
اإلدارةمراقبةمعذلكبدمجقم.اآلنحتىالمصلحة
منويصبحالمستدامة،الحياةدورةوأداءواالستجابة
الصناعةداخلESTاستخدامتحديدأنالواضح
حابأصإلشراكقويةأداةأنهيثبتأنيمكنوالتصنيع
.المصلحة

تحواذاالسعملياتفيهاتساهمالتيالمؤشراتيليفيما•
.إنجازاتهمفيESTsعلى

@unenvironment
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