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المؤشرات المقاصد 

لالستهالكوطنيةعملخططلديهاالتيالبلدانعدد12-1-1

الوطنيةهاسياساتفيالخططتلكأدمجتالتيأوالمستدامينواإلنتاج

غايةأوأولويةباعتبارها

هالكاالستبأنماطالمتعلقةللبرامجالعشرياإلطارتنفيذ12-1

وليوتإجراءات،باتخاذالبلدانجميعقياممعالمستدامة،واإلنتاج

التنميةمستوىمراعاةمعالريادة،دورالنموالمتقدمةالبلدان

وقدراتهاالناميةالبلدانفي

ونصيبالمادي،األثرمنالفردونصيبالمادي،األثر12-2-1

المادياألثرمناإلجماليالمحليالناتج

يعية،الطبللمواردالكفؤواالستخدامالمستدامةاإلدارةتحقيق12-2

0203عامبحلول

كاالستهالمنالفردونصيبالمحليالمادياالستهالك12-2-2

حليالمالناتجإلىالمحليالمادياالستهالكونسبةالمحليالمادي

اإلجمالي

العالميةالغذائيةالخسائرمؤشر12-3-1

صعيدعلىالعالميةالغذائيةالنفاياتمنالفردنصيبتخفيض12-3

خسائرنموالحدالنصف،بمقداروالمستهلكينبالتجزئةالبيعأماكن

ماخسائرذلكفيبمااإلمداد،وسالسلاإلنتاجمراحلفياألغذية

0203عامبحلولالحصاد،بعد

ةالمتعددالدوليةالبيئيةاالتفاقاتفياألطرافعدد12-4-1

الموادمنوغيرهاالخطرةالموادبنفاياتالمتعلقةاألطراف

علىوماتالمعلنقلفيوالتزاماتهابتعهداتهاتفيالتيالكيميائية،

صلةذياتفاقكليتطلبهالذيالنحو

النفاياتيعوجمالكيميائيةللموادبيئيا  السليمةاإلدارةتحقيق12-4

يرا  كثوالحدعليها،المتفقالدوليةلألطروفقا  عمرها،دورةطوال

دحأدنىإلىالتقليلأجلمنوالتربةوالماءالهواءفيإطالقهامن

2020عامبحلولوالبيئة،اإلنسانصحةعلىالضارةآثارهامن

فاياتالنونسبةالخطرةالنفاياتتوليدمنالفردنصيب12-4-2

المعالجةنوعبحسبالمعالَجة،الخطرة
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المؤشرات المقاصد 

أطنانوعددالوطني،الصعيدعلىالتدويرإعادةمعدل12-5-1

تدويرهاالمعادالمواد

يضوالتخفالمنعخاللمنالنفايات،إنتاجمنكثيرا  الحد12-5

2030عامبحلولاالستعمال،وإعادةالتدويروإعادة

مةباالستداتتعلقتقاريرتنشرالتيالشركاتعدد12-6-1

عبراتوالشركالكبيرةالشركاتسيماوالالشركات،تشجيع12-6

مةاالستدامعلوماتوإدراجمستدامة،ممارساتاعتمادعلىالوطنية،

تقاريرهاتقديمدورةفي

لقةالمتعالعملوخططالسياساتتنفذالتيالبلدانعدد12-7-1

المستدامالعموميبالشراء

اساتللسيوفقاالمستدامة،العموميالشراءممارساتتعزيز12-7

الوطنيةواألولويات

’مراعاةتعميممدى12-8-1 ’والعالميةالمواطنةتعليم‘1 2‘

التثقيفذلكفيبما(المستدامةالتنميةأجلمنالتعليم

(ب)والوطنية،التربويةالسياسات)أ(في)المناختغيربشأن

الطالبتقييم(د)والمعلمينتدريب(ج)والدراسيةالمناهج

لةالصذاتالمعلوماتمكانكلفيللناستتوافرأنكفالة12-8

بحلولعة،الطبيمعوئامفيالعيشوأنماطالمستدامةبالتنميةوالوعي

2030عام

-أ12- حثالبمجاليفيالناميةالبلدانإلىالمقدمالدعمكمية1

المستدامةواإلنتاجاالستهالكأنماطإرساءأجلمنوالتطوير

بيئيا  السليمةوالتكنولوجيا
جيةوالتكنولوالعلميةقدراتهالتعزيزالناميةالبلداندعمأ12-

استدامةأكثروإنتاجاستهالكأنماطنحوقدماللمضي
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المؤشرات المقاصد 

-ب12- ذةالمنفالعملوخططالسياساتأواالستراتيجياتعدد1

مهاوتقييرصدهاأدواتعلىالمتفقالمستدامةالسياحةمجالفي

التيمة،المستداالسياحةتأثيراتلرصدأدواتوتنفيذوضعب12-

لتنميةافيالمحلية،والمنتجاتالثقافةوتعززالعملفرصتوفر

المستدامة

-ج12- الناتجمنوحدةلكلاألحفوريالوقودإعاناتمقدار1

قاتالنفمجموعمنوكنسبة(واالستهالكاإلنتاج)اإلجماليالمحلي

األحفوريالوقودعلىالوطنية

علىجعتشالتيالفعالةغيراألحفوريالوقودإعاناتترشيدج12-

وفقااألسواق،تشوهاتبإزالةوذلكاالستهالك،فياإلسراف

والتخلصالضرائبهيكلةإعادةمنهابطُرقالوطنية،للظروف

يئية،البآثارهاإلظهاروجدت،حيثماالضارة،اإلعاناتمنبالتدريج

دانللبلالخاصةوالظروفلالحتياجاتالكاملاالعتبارإيالءمع

موهانعلىالسلبيةاآلثارمنممكنحدأدنىإلىوالتقليلالنامية،

المتأثرةالمحليةوالمجتمعاتالفقراءحمايةيكفلنحوعلى
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كفالة وجود أنماط استهالك وإنتاج : 12الهدف 
مستدام 

مصدر البيانات تصنيف 

القياس

طرقية القياس المؤشر المقصد

II and III مؤشر أ١-٣-١٢

ة الخسائر الغذائي

العالمية

تالنفايامؤشر ب 
ةالغذائية العالمي

تخفيض نصيب ٣-١٢

ائية الفرد من النفايات الغذ

ن العالمية على صعيد أماك

تهلكين البيع بالتجزئة والمس

بمقدار النصف، والحد من

خسائر األغذية في مراحل

اإلنتاج وسالسل اإلمداد، 

عد بما في ذلك خسائر ما ب
الحصاد



العالممستوىعلىوهدرهااألغذيةفقد-12.3.1المؤشر•

بغيينالتيوالنفاياتالخسائرمكونين،على1-3-12المؤشرينطوي•
.منفصلينبمؤشرينقياسها

Foodاألغذيةفقدمؤشر-أ.12.3.1الفرعيالمؤشر• Loss

اإلنتاجمنتحدثالتيالغذاءخسائرعلىالغذائيةالخسائرمؤشريركز•
.(األخيرهذايشملوال)بالتجزئةالبيعمستوىإلى

منمكونةسلةلبالنسبةللخسائرالمئويةالنسبةفيالتغيراتيقيسفهو•
.أساسبفترةمقارنةالبلدحسبأساسيةسلع10

Foodاألغذيةهدرمؤشر-ب.12.3.1الفرعيالمؤشر• Waste

علىيشتمل،الغذائيةالنفايات/الطعامنفاياتلقياساقتراحوهناك•
األمميئةبوتأخذ.التطويرقيدواالستهالكبالتجزئةالبيعمستويات
.الفرعيالمؤشرهذابشأنالمبادرةزمامالمتحدة
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من جداول الميزانية الغذائية في الموقع 
االلكتروني لدائرة االحصاءات العامة

كميات السلع الغذائية حسب المجموعات الغذائية : 1جدول 

(طن)2017

:الفاقد

كمية الفاقد يتضمن كمية الفاقد من السلع والسلع المشتقة منها، ويستثنى•
صنيع قبل وأثناء عملية الحصاد، وتحدث عملية الفقد خالل عمليات الت

.والنقل والتخزين

7



اإلنتاج الواردات *الصادرات األعالف البذور الفاقد المصنع الغذاء

الحبوب 

ومنتجاتها 1158438 3400367 87399 2154879 2434 151220 1060869 1102004

السكر 

والمحليات 183 364832 20179 0 0 0 0 344836

البقوليات 103334 74903 8877 191 2 3624 38394 127149

الزيوت 

النباتية 42759 154632 2965 0 0 21 0 194406

الخضراوات 1590889 69224 520332 0 0 156987 110621 872173

الفواكه 

ومنتجاتها 387360 192291 79524 0 0 35609 0 464518

منتجات 

الحليب 226882 65682 8800 0 0 0 18289 265475

المنتجات 

البحرية 1479 30236 1205 0 0 0 0 30510
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