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مستدام دفع التقدم نحو االستهالك واإلنتاج ال
في المنطقة العربية

2021آذار 10االجتماع التشاوري حول األبعاد البيئية ألجندة التنمية المستدامة، 
السيدة ريم النجداوي، رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة، اإلسكوا

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

  تقييم اإلنتاج واالستهالك"تقرير االسكوا حول 
 2017في عام "  المستدام في المنطقة العربية

2020و
 للتقدم المحرز في  2020ضمن تقييمSCP  تم النظر

مؤشراً  14في 
 داف توافر البيانات للمؤشرات وتحديد األه: المعوقات

وطنيا وإقليميا) كّميا(
4 لتقدم المحرز على النحو التاليل ياتمستو:

ضمن المسار المطلوب1.

بحاجة إلى تحسين 2.

بحاجة إلى عمل استثنائي لتحسينها3.

خارج المسار 4.

 خارج المسار"ال يوجد تقييم ألي مؤشر للمنطقة"

اإلنتاج واالستهالك المستدام 12تقييم التقدم في تحقيق الهدف 
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في البلدان المتوسطة الدخل ودول مجلس التعاون الخليجي 12تقييم التقدم لتحقيق هدف 

.مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع©

وافي البلدان المتأثرة بالنزاعات والبلدان األقل نم 12تقييم التقدم لتحقيق هدف 
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ات ذات  ات التقدم ضمن المسار المطلوبالمؤ  طقةع مستوى المن مست

المؤشر المقصد الهدف
)1.2.12(

مة البصمة المادية، و نصيب الفرد من البص
المادية

 )12-2(
تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام  

الكفؤ للموارد الطبيعية

)2.2.12  (
ن االستهالك المادي المحلي ونصيب الفرد م

االستهالك المادي المحلي

 )12-2(
تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام  

الكفؤ للموارد الطبيعية

)2.9.3 (
معدل الوفيات المنسوب إلى المياه وخدمات 
الصرف الصحي غير المأمونة واالفتقار إلى 

المرافق الصحية 

)3-9(
الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض

الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية
الخطرة وتلويث وتلوث الهواء والماء والتربة

RN2
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المؤشرات التي بحاجة الى تحسين على مستوى المنطقة

المؤشر المقصد الهدف
)1.4.9(

ل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لك
وحدة من القيمة المضافة

)4.9(
ادة كفاءة تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات لحقيق استدامتها، مع زي

يفة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظ
والسليمة بيئياً 

)1.1.7(
نسبة السكان المستفيدين من 

خدمات الكهرباء

)1.7(
وقةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموث

)1.3.7(
طاقة كثافة الطاقة التي تُقاس من حيث ال
األولية والناتج المحلي اإلجمالي

)3.7(
مضاعفة المعّدل العالمي للتحّسن في كفاءة استخدام الطاقة

)2.4.6(
:  اهحجم الضغط الذي تتعرّض له المي

سحب المياه العذبة كنسبة من 
موارد المياه العذبة المتاحة

)4.6(
ذبة زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات وضمان سحب المياه الع

وإمداداتها على نحو مستدام
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ات  ثنا لتحال المؤ نهاأظهرت أقل تقدم محرز وتحتاج لعمل اس  س

المؤشر المقصد الهدف
دان قدرات توليد الطاقة المتجددة في البل) 1.أ.12(

النامية 
وجية دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنول)) أ.12(

لتحقيق أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

اإلبالغ عن النفايات الخطرة ) 1.4.12( وجميع  تحقيق اإلدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية) 4.12(
بيرة من النفايات وفقاً لألطر الدولية المتفق عليها، والحد بدرجة ك

إطالقها في الهواء والماء والتربة

دعم الوقود األحفوري ) 1.ج.12(  ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة بالكفاءة) ج.12(
والتي تشجع على االستهالك المسرف، 

جمع النفايات الصلبة الحضرية ) 1.6.11( 
ة التعرض لجسيمات تلوث الهواء الدقيق) 2.6.11(

ذلك  الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، بما في) 6.11(
ات عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلدي

وغيرها،

حصّة الطاقة المتجّددة في مجموع ) 1.2.7(
االستهالك النهائي للطاقة 

جموعة تحقيق زيادة كبيرة في حصّة الطاقة المتجّددة في م) 2.7(
مصادر الطاقة العالمية

نسبة مياه الصرف الصحي الُمعالَجة ) 1.3.6(
بطريقة آمنة 

تحسين نوعية المياه وخفض نسبة مياه المجاري غير ) 3.6(
 الُمعالَجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام

المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي
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بعض االمثلة ....... 12كيف يمكننا الدفع بأداء المنطقة لتحقيق الهدف

ول تعزيز التمويل والوص
اء الى الصناديق الخضر

تطوير القدرات 
المؤسسية

تعزيز التعاون 
اإلقليمي وبناء 

الشراكات
ات نقل وتوطين التكنولوجي

الخضراء المالئمة، دعم 
األبحاث والعلوم

رفع الوعي حول 
 ممارسات االستهالك
واإلنتاج المستدامة

ربط سياسات
 SCP بالخطط

االقتصادية للدول

اعتماد نهج متكامل 
 للتعافي االقتصادي ال

ع يستثني أحد وتشجي
االقتصاد األخضر

SCPربط سياسات 
بالمساهمات المحددة 

وطنيا

ت جمع البيانا
م ورصد التقد
المحرز 
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2020ة العربية لتحميل تقرير االسكوا حول تقييم اإلنتاج واالستهالك المستدامين في المنطق
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شكراً 


