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 2030 التنمية وأجندة املستدامة التنمية
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 أهداف التنمية املستدامة
 الهدف املهمة

  1 الهدف بجميع أشكاله في كل مكانالفقر القضاء على 

  2 الهدف املستدامةوتعزيز الزراعة القضاء على الجوع وتوفير ألامن الغذائي والتغذية املحّسنة 

ع الجميع بأنماط 
ّ
  3 الهدف وبالرفاهية في جميع ألاعمارعيش صحية ضمان تمت

م فرص وتعزيز للجميع والشامل املنصف الجيد التعليم ضمان
ّ
  4 الهدف للجميع الحياة مدى التعل

 6 الهدف للجميعالصرف الصحي وخدمات  املياهضمان توافر 

 7 الهدف الحديثة املوثوقة واملستدامة الطاقة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات

  8 الهدف للجميع الالئق العمل وتوفير ،واملنتجة الكاملة العمالةو  ،واملستدام للجميع والشامل املطرد الاقتصادي النمو تعزيز

  9 الهدف الابتكار وتشجيع ،واملستدام للجميع الشامل التصنيع وتحفيز ،الصمود على قادرة تحتية بنى إقامة

 11 الهدف ومستدامةوقادرة على الصمود جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة 

  12 الهدف مستدامة وإنتاج استهالك أنماط وجود ضمان

  13 الهدف للتصدي لتغير املناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة 

  14 الهدف واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامةاملحيطات والبحار واملوارد البحرية حفظ 

وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة النظم إلايكولوجية البرية حماية  
 التصحر، ووقف تدهور ألاراض ي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

  15 الهدف

  17الهدف  العاملية من أجل التنمية املستدامة الشراكةوتنشيط  التنفيذتعزيز وسائل 
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(دولة 128)     مؤشر الابتكار العاملي 2016
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(دولة 128)     مؤشر الابتكار العاملي 2016
 البلد الترتيب نسبة كفاءة الابتكار

 ألامارات العربية املتحدة 41 0.44

 السعودية اململكة العربية 49 0.61

 قطر 50 0.56

 البحرين 57 0.58

 الكويت 67 0.73

 لبنان 70 0.73

 املغرب 72 0.66

 ُعمان 73 0.53

 تونس 77 0.60

 ألاردن 82 0.67

 مصر 107 0.63

 الجزائر 113 0.49

 اليمن 128 0.34
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الدول العربية / حقائق وأرقام   

 5٪ إلاجمالي املحلي الناتج من ٪6 و ،العالم سكان من 

30.5٪ الغاز إنتاج إجمالي من ٪16 و العالم في الخام النفط إنتاج من 

0.2٪ املتجددة الطاقة حصة من 

1٪ املتجددة املياه حصة من 

العالمي املعدل من ٪10 إلى تصل املتاحة املائية املوارد من الفرد نصيب 

1٪ العلمي والبحث البحث والتطوير من 

املعلومات وتكنولوجيا والتعليم والابتكار املعرفة مع طرديا يتناسب الاقتصادي النمو 
 والاتصاالت

3 والتكنولوجيا والعلوم املعرفة في الرائدة البلدان في النمو معدل متوسطX من أكبر 
 رخر أالدول لاأ
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 ملحة عن التكنولوجيا الخضراء

املوارد استخدام حيث من والاجتماعية الاقتصادية التنمية في تساهم 
 البيئة على السلبية آلاثار من حد الحد) البيئة على تأثيرها من والحد الطبيعية
   (للتكنولوجيا التشغيلي ولاداء والكفاءة إلانتاجية وتحسين

الاقتصادية لانشطة رخالل من  لارخضر، الاقتصاد لتعزيزأ رئيس ي متطلب تعتبرأ  
  وإعادة الفعال الاستخدام ذلك في بما ،والاستهالك والتوزيع إلانتاج)

 دونأ الطويل، املد  على العيش سبل تحسين عنها تنتج التي (الاستخدام
  .بيئية ملخاطر املقبلة لاجيال تعريض

منها املناسب ارختيارأ في يساهم والابتكارأ بلد كل في متفردة حالة 
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  الخضراء التكنولوجيا
 

 اعتمد إذا والخاص العام القطاعين بين الفجوة سد الخضراء للتكنولوجيا يمكن 
 :يلي ما على القرار متخذ

 وشاملة فعالة بيئية وتشريعات واستراتيجيات سياسية إرادة  

الخضراء التكنولوجيا ونشر لتعزيز املناسبة السياسات  

واملالية الاقتصادية وإلاصالحات املعرفة نشر 

الوطني املستو أ على املناسبة التكنولوجيا ارختيار 

بطريقة امللكية نقل تضمن تشاركية بطريقة ومالية اقتصادية السياسات وضع 
 شفافة
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 الخضراءوفوائد التكنولوجيا   مزايا

التنافسية لزيادة إلانتاج كلفة ورخفض الكفاءة زيادة  :الاقتصادية، 
 ،الشحيحة املياه موارد على الضغط من والحد ،الطاقة فاتورة وتخفيض

  ،ماهرة عاملة قو أ وبناء عمل فرص وإيجاد

جميع إلى الخدمات وصولأ وتحسين ،والطاقة املياه أمن تعزيز :الاجتماعية 
  .للجميع املستدامةا التنمية لتعزير  املناطق

الحد في كبير بشكل يساهم الاستهالكي النمط تغير :املوارد استخدام كفاءة 
 أن يمكن فعال بشكل املوارد استخدام إن) املتاحة املوارد استهالك من

 (العالمي الاقتصاد إلى سنويا دوالر تريليونأ 2 يضيف
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 الطاقة

باطراد يزداد و العاملي املتوسط> الطاقة من الفرد استهالك إجمالي  
ً
 إلىنظرا

 .الطاقة دعم

0.2  %4.7 العاملي باملتوسط مقارنة املتجددة الطاقة من الفرد حصة٪ 

> 1 %الكهرباء توليد في املتجددة الطاقة حصة  

5 %التوزيع شبكة فاقد  

15 – 27  %الصناعات بعض في املحتملة الطاقة توفير  

املتجددة الطاقة استخدام  لتطوير عربي  واطار استراتيجية 
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 املياه

> 1٪ العالم في املتجددة املياه مصادر من 

 40% املياه مصادر وشح ندرة من عانيي العربية الدول  سكان من 

3م1000  املائي الفقر  خط تحت تقع ةعربي دولة 22 من 18 ،2014 عام 
 السنة/للفرد

جمع يتم ،الصحي الصرف مياه من سنويا 3م مليار 10.8 العربية الدول  تنتج 
 .والصناعة الري  في % 20 استخدام ويعاد ،% 60 حواليومعالجة

الجوفية املياه ستنزافا) مستمر تدهور  في العربية املنطقة في املياه مصادر إن 
 (التوزيع شبكة صيانة وضعف ،القانونية غير آلابار حفر

البحث تطوير إلى 2030-2010 للفترة املائي لألمن العربية الاستراتيجية دعت 
 املياه قطاع في التكنولوجيا ونقل العلمي
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 النفايات الصلبة

0.89  كغم  
ً
  البلدية الصلبة النفايات من الفرد إنتاج معدل يوميا

50٪ جمعها يتم ال النفايات من  

1 – 3 % البلدية الصلبة النفايات من تدويرها يتم  

النفايات تدويرو  استخدام إعادةب الغالب في يقوم الخاص القطاع،  

النفاياتب خاصة مناطق في أو مفتوحة أماكن في الصلبة النفايات طرح يتم 

الاهتمام عدمو  ،السياسية إلارادة  : القطاع هذا تواجه التي ألاخرى  التحديات، 
 ،التكنولوجية والخبرة ،املوثوقة والبيانات ،والقانونية املؤسسية وألاطر

 .والتوعية

 



© 2014 ESCWA. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 النقل

94 28) البحرين ألاعلى ،نسمة 1000 / سيارة  
ً
 والعراق وقطر الكويت يليها (عامليا

  وألاردن وعمان وليبيا والسعودية ولبنان

البحرين ،(11) ألاردن ،(8) الكويت  ،(4) الامارات :الطريق من كم /السيارات عدد 
   املغرب ،(37) مصر ،(33) العراق ،(25) قطر ،(22) تونس ،(13)
(38) 

 والتلوث ،املرورية والاختناقات ،الدفيئة غازات وانبعاثات ،الوقود استهالك في زيادة 

املستخدم الوقود فعالية عدم إلى يؤدي والذي املركبات صيانة وسوء قدم  

وتحسين ،الكهربائية السيارات :املستدام ألاخضر النقل تشجيع يتطلب وهذا 
 العام النقل شبكات
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 إلاسكوا/ سياسات التنمية املستدامةإدارة 

 املشروع الخضراء إلانتاجية القطاعات تطوير  على الوطنية القدرات تعزيز 

 املدة 2014 - 2012

 إلانتاجية القطاعات وتنمية لتحفيز  وبرامج سياسات وضع على دول ال قدرة تعزيز 
 الخضراء

 الهدف

 املشاركة الدول  ومصر وألاردن مانوعُ  لبنان

 في العيش سبل لتحسين املالئمة الخضراء التكنولوجيات لتطوير  القدرات بناء"
 "إلاسكوا منطقة في الريفية املجتمعات

 املشروع

 املدة   2016- 2014

 التكنولوجيا مبادرات تعميم على إلاسكوا في ألاعضاء البلدان قدرات تعزيز 
 سبل تحسين أجل من الوطنية التنمية وسياسات برامج ضمن املالئمة الخضراء

 .الريفية املجتمعات عيش

 الهدف

 املشاركة الدول  والسودان واملغرب وألاردن مانعُ 



© 2014 ESCWA. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

 2015الهند أكتوبر 
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في الخضراء من اجل التنمية املستدامة وتطبيق التكنولوجيات تصنيف 
 املنطقة العربية

 املنطقة في للتطبيق والقابلة املناسبة الخضراء التكنولوجيات تحديد :الهدف
 العربية

 البلدان في الخضراء التكنولوجيات تطبيقات باهم قائمة : (1) رقم التقرير
   إدارة أجل من واملناخ النفايات إدارة على تركز نماذج عرض مع العربية

 الطبيعية للموارد مستدامة

  املوارد إدارة في الخضراء التكنولوجيا لتطبيق طريق رخارطة :(2) رقم التقريرأ
 املنطقة في املحلية املجتمعات في تنفيذها وإمكانية لتوفرها وفقا الطبيعية

 العربية
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 على ألاسئلة التاليةجابة تهدف هذه الجلسة إلا 

الدول  في  املحلي املستوى  على املقترحة الخضراء التكنولوجيا معايير هي ما 
 ؟؟؟ (.... الاستهالك، وأنماط  التدوير  واعادة والكفاءة، الانبعاثات،) العربية

املائي ألامن بين ما الربط في تساهم أن الخضراء للتكنولوجيا يمكن كيف 
 ؟؟؟؟(التكامل مقابل املقايضة) الطاقة وأمن والغذائي

على العربية البلدان قدرة تحسين من املناخية للتكنولوجيات يمكن كيف 
 و العاملي الحرارة ميزان ارتفاع من للحد باريس اتفاقية في بالتزاماتها الوفاء

 ؟؟؟؟؟ املناخي لالختالل كارثية ألاكثر التبعات تفادي
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