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 المرجعية أوال:
 

  األمانة بمقر عقدت والتي( 27) دورته في البيئة شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء مجلس قرار نم الثالثة للفقرة تنفيذاً 

 :نصه التالي( 8/12/2016 - 28ع.د -496ق) رقم 8/12/2016 يوم للجامعة العامة

 
 لغربي واالجتماعية القتصاديةا واللجنة للبيئة المتحدة االمم برنامج مع والتعاون التنسيق للمجلس الفنية األمانة دعوة . ثالثاً "

 فريق اجتماع لعقد( سيداري) وأوروبا العربي لإلقليم والتنمية البيئة ومركز البيئية للبيانات العالمية أبوظبي ومبادرة آسيا
 ".2017 آذار/مارس شهر خالل المستدامة للتنمية البيئية المؤشرات

 
بالمعلومات  المعني العربي العمل لفريق المشتركة الفنية األمانة عن ابةني) العربية الدول لجامعة العامة األمانة من وبدعوة

، العربية المنطقة في المستدامة التنمية مبادرة تنفيذ مخطط تنفيذ متابعة إطار وفي( البيئية ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة
 الفترة خالل عمان في جنيفا بفندق إجتماعاً  المستدامة للتنمية البيئية مؤشراتبالمعلومات البيئية و العربي المعني  فريقالعقد 

 .2017 مارس 13-15
 
 

: أهداف االجتماع  ثانياً
 

 تعزيز قدرة الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة 
  تعزيز شبكة المعلومات البيئية في المنطقة العربية 
 المستدامة في المنطقة العربية بواسطة االستبيانات وتحليل نقاط القوة  تقييم البنية التحتية لبيانات مؤشرات التنمية

 والضعف والفرص واألخطار
 ( 2019 – 2017وضع خطة عمل للفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة) 
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: جدول األعمال والبرنامج الزمني  ثالثاً
 

 :التالية البنود االجتماع ناقش
 ياق اإلقليمي لمؤشرات التنمية المستدامةالس .1
 موجز من المنظمات والدول بشأن المؤشرات .2
 المستدامة التنمية نحو المحرز التقدم وتقييم التقارير إعداد .3
 اإلنمائية واالستراتيجيات السياسات أثر تقييم .4
 البيانات قضايا – المستدامة التنمية قياس تحديات .5
 للبيانات التحتية والبنية المعرفة منصات .6
 اإلجتماع وختام التوصيات .7

  (الزمني والبرنامج األعمال جدول 1 رقم مرفق)
 
 

: المشاركون  رابعاً
 

 :التالية العربية الدول من باإلحصاء المعنية واألجهزة بالبيئة المعنية األجهزة من كل من خبراءشارك في هذا االجتماع 
 العراق مهوريةج ُعمان سلطنة التونسية الجمهورية البحرين مملكة

 دولة قطر السودان جمهورية المغربية المملكة اليمنية الجمهورية
  جيبوتي جمهورية الهاشمية األردنية المملكة فلسطيندولة 

  السعودية العربية المملكة الموريتانية اإلسالمية الجمهورية العربية مصر جمهورية
 

 ية واالقليمية التالية:مندوبين عن المنظمات الدولمشاركة باالضافة الى 
 األمم المتحدة للبيئة األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز
 (أكساد)

 مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا)سيداري(

 االجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(اللجنة االقتصادية و  والثقافة والعلوم للتربية العربية المنظمة
 وكالة البيئة النمساوية 

  (المشاركين بأسماء قائمة : 2 رقم مرفق)
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 االفتتاح: خامساً 
 

من االمانة  البيئة إدارة مدير ونائب األطراف متعددة العالقات قسم رئيس-وهبي  شهيرة حسن/ أفتتحت الجلسة السفيرة  -1
ث قدمت نبذة تاريخية عن تطور سير عمل أعمال التنمية المستدامة في الدول العربية العامة لجامعة الدول العربية حي

 تحت مظلة جامعة الدول العربية. 
 2002عام  لمؤتمر جوهانسبرجالمبادرة التي قدمتها جامعة الدول العربية كذلك أشارت السفيرة شهيرة في كلمتها الى 
نتاج تقارير عن التنمية المستدامة. ومن ضمن هذه المبادرة كان وبدأت الجامعة بمتابعة المبادرة مع الدول ال عربية وا 

قام فريق و  هناك بند خاص بالمؤشرات بناء عليه تم إنشاء فريق المؤشرات العربية وادخال البعد البيئي في هذه المؤشرات.
 جتماعات مايلي:ماعات الى هذا اليوم. ولعل أبرز مخرجات هذه االالمؤشرات العربية بالعديد من االجت

وتطوعت خمس دول بتنفيذ  مؤشرا للتنمية المستدامه 86تم إعتماد : 2002إجتماع الفريق بدولة الكويت،  .أ
 هذه المؤشرات على المستوى الوطني.

 : تم الطلب من جميع الدول تحديد حزمة من المؤشرات البيئية،2009إجتماع الفريق بدولة االمارات،  .ب
: نتيجة لكثير من التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ المؤشرات 2012ام اإلجتماع السنوي للفريق ع .ت

 مؤشرا، 44البيئية تم تقليصها الى 
وأن الدول أصبحت  2015وفي ختام مداخلتها أشارت السفيرة شهيرة الى أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها عام 

 ستدامة.مطالبة بموائمة مؤشراتها مع مؤشرات التنمية الم
 بالسادة رحبت فيها   كلمةالمم المتحدة للبيئة المنسق االقليمي إلدارة العلوم التابعة ل –روال قليوبي / قدمت الدكتورة  -2

 اإلقليمي المكتب/ للبيئة المتحدة األمم لبرنامج اإلقليمي والممثل المدير أبومغلي إياد/ الدكتور تحيات المشاركين وناقلة
 المنطقة في البيئية المعلومات شبكة تفعيل أهمية لىعأكدت والنجاح، ثم  التوفيق كل الجتماعل وتمنياته آسيا لغرب
 أجل من قدراتنا لتعزيز المشترك التعاون جميعا منا تتطلب والتي المستدامة التنمية أهداف إعتماد بعد وخاصة العربية
ن .االهداف هذه تحقيق  مع الوطنية المؤشرات موائمة تسهيل على العربية الدول سيساعد االقليمية المؤشرات تطوير وا 

كذلك  .المؤشرات على المبنية البيئة حالة لتقارير الجديدة المنهجية توطين في سيساهم كذلك. المستدامة التنمية مؤشرات
 المستدامة نميةالت أجندة مواكبة لها يتسنى حتى العربية الدول تنتهجها التي البيئية السياسات أثار تقييم أكدت على أهمية

 .والبيئية واالجتماعية االقتصادية االبعاد ذات
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 وأوروبا العربي لإلقليم والتنمية البيئة بمركز المعرفة إدارة لبرنامج اإلقليمي المدير – معبد الرحيأحمد  /قدم الدكتورثم  -3
 لإلقليم والتنمية البيئة لمركز التنفيذي يناألم عبيد مكرم نادية/ الدكتورة تحيات وناقال   المشاركين بالسادة مرحبا   كلمته
تطرق لالستبيان الذي اعدته منظمة سيداري ودوره في  والنجاح، ثم التوفيق كل لالجتماع وتمنياته وأوروبا العربي

 المساعدة على فهم التحديات التي تواجهها الدول فيما يتعلق بتنفيذ المؤشرات البيئية.
، ممثلة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا كلمةة مرحبةة بالسةادة المشةاركين –اضل الف / فتحية عبدألقت السيدةثم  -4

للتنميةةة المسةةتدامة. وتطرقةةت  2030مؤكةةدة أهميةةة دور الفريةةق فةةي المرحلةةة القادمةةة، وال سةةيما بعةةد اعتمةةاد مؤشةةرات خطةةة 
األجهةزة اإلحصةةائية المركزيةة والمؤسسةةات  بةةين الوطنيةة فةي كلمتهةةا الةى تشةةجيع البلةدان فةةي وضةع واعتمةةاد اليةات التنسةةيق

جيةةدة انتةةاج مؤشةةرات للتنميةةة المسةةتدامة الوطنيةةة األخةةرى ذات العالقةةة بمنتةةاج مؤشةةرات التنميةةة المسةةتدامة وذلةةك لضةةمان 
  .النوعية. 

 
 االجتماع سير: سادساً 

 
تطرق لكل القضايا المتعلقة وتم الناقش المشاركون المواضيع المطروحة على جدول االعمال على مدار ثالثة أيام،  .1

 بتطوير عمل المؤشرات البيئية في المنطقة العربية.

 على النحو التالي:قيمه بالعديد من العروض الفريق االمم المتحدة للبيئة ساهم  .2

I. دمت الدكتورة روال قليوبي العروض التالية:ق 

 يث تم التركيز في هذا العرض على : حللبيئة المتحدة المستدامة ودور األمم التنمية ألهداف البيئي البعد
 ، نيكزس(.الثالثي الحلزونموضحة أنواعه الثالثة )القطاعي،  متكاملال نهجأهمية ال

 وتقييم منظم  لنهج وفقا السياسات وتنفيذ تطويركيفية : حيث تم عرض اثار السياسات السياسات وتقييم صنع
 األكثر النهج انه كما والتكلفة، الفوائد تحليل هي لةالمفض المنهجية نالسياسات من خالل عدة منهجيات مبرزة أ

 .المتوقعه النتائج تحقيق يسمح مما قياسه ويسهل شمولية

II. المنعم محمد العروض التالية: قدم الدكتور عبد 
 تناول المستوى الرفيع السياسي المنتدى دور ذلك في بما البيئة، عن والعالمية واإلقليمية الوطنية التقارير :

 بطية الر كيف . كذلكوالوطني واالقليمي العالمي الصعيد على المستدامة التنمية أهداف رصدية كيف رضهذا الع
 . االطراف متعددة البيئية االتفاقيات ومؤشرات المستدامة التنمية مؤشراتبين 

 تزال ال التي المتعددة اإلقليمية البيئية التحديات: تم عرض (6-)جيوأسيا لغرب اإلقليمي التقييم ملخص 
نهاية العرض تم عرض بعض التحديات وفي  .، كذلك تم عرض السيناريو االيجابي الذي قدمه التقريرمستمرة

 التي واجهها الفريق في إعداد تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية.
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III.  حيث تم الربط عن طريق السكايب مع فريق نظام المعلومات البيئية بنيروبي نيب اليفعرض عن اليو :
 ستفادة من خبرتهم في دعم فريق المؤشرات البيئية من خالل منصة اليونيب اليف.واال

بخصوص موائمة المؤشرات االقليمية مع عبد الفاضل فتحية السيدة الذي قدمته تم عرض ومناقشة مقترح االسكوا  .3
 .(أن موائمة المؤشراتبش مقترح االسكوا 3 رقم مرفق)حزمة المؤشرات المقترحة. مؤشرات التنمية المستدامة وكذلك 

حيث قدمت  اإلسكوا في االقتصادية اإلحصاءات شعبة مديرة الحسن أبو وفاء الدكتورة تم الربط عن طريق السكايب مع .4
 كوسيلة المستدامة بل التنمية أهداف أجل من فقط ليس استخدامه واهمية ،البيئة اإلحصاءات تطوير إطار عن عرضا  
 أعدته الذي البيئة إحصاءات تطوير حول الذاتي التقييم إستبيان عرضت يئة كماالب إلحصاءات أساسي نظام لوضع
 .العربية اللغة في والمتوفر المتحدة األمم في اإلحصاء شعبة

 عن اإلنجازات النمساوية، عرضا البيئة وكالة – العربية بالمنطقة الدولي التعاون منسقةنايت،  قدمت السيدة صباح .5
مكانية تبادل  1 مشروع سايسالعربية من خالل  المنطقة مع النمسا البيئة وكالة بين تعاونال في المقبلة والخطوات وا 

 والتآزر التقارب أوجه كذلك أبرزت. وتطوير المؤشرات وضع على تركز التي التنفيذ فترة خالل المحققة الخبرات والنتائج
 .المناقشات المتوسط خالل األبيض البحر مؤشرات مع

لدول العربية عروضا قيمة عن تجارب بلدانهم المتعلقة بسير عمل المؤشرات البيئية والمشاكل التي قدم خبراء من ا .6
 .يواجهونها

 Swat analysis)واألخطار ) والفرص والضعف القوة نقاط تطوير تحليلبقام المشاركون من خالل مجموعات عمل  .7
  (واألخطار والفرص والضعف القوة نقاطنتائج تحليل  4 رقم مرفق)

 
 

 توصيات عامةال:سابعا

 عامة توصيات :أوال

للتنمية المستدامة وما اكدته من أهمية التآزر والتكامل في  2030اعتماد األمم المتحدة ألجندة في االعتبار  واذ ياخذ -1
الرصد والتنفيذ، وما قد يترتب عليها من تغييرات مؤسسية وموائمة عمل الفريق مع تلك التطورات، يوصى بأن يستمر 

ة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة مع التركيز على تقاطعات التأثيرات االقتصادية واالجتماعية الفريق في تطوير حزم
 على البيئة والموارد الطبيعية. 

زتها االحصائية والبيئية لتطوير قدراتها لتستطيع هالطلب من المنظمات الدولية دعم الدول العربية في تطوير قدرات اج -2
 .2030ن اعتماد مؤشرات التنمية المستدامة الدولية واجندة مواكبة التطورات الدولية م

                                                           
 البيئية المعلومات نظام تطوير خالل من المتوسط األبيض البحر في البحري التلوث من الحد في المساهمة إلى إي سيس إيني الجنوب دعم آلية مشروع يهدف1 

  seis.eionet.europa.eu/south-http://eni .الجودة ذات المعلوماتو والمؤشرات البيئية البيانات وتبادل المنتظم اإلنتاج يدعم الذي( سيس) المشتركة

http://eni-seis.eionet.europa.eu/south
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الذي طلب من برنامج األمم المتحدة للبيئة  2016\12\8بتاريخ  502واذ يستذكر قرار مجلس وزراء البيئة العرب رقم   -3
الفريق على أهمية  إعداد تقرير توقعات البيئة العربي الثاني وارتباط ذلك بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، لذا يؤكد

، (3)مرفق  ، والتي تم مناقشاتها خالل هذا االجتماع20302لرصد اجندة المقترحة الحزمة العربية االولية استخدام 
كركيزة أساسية في إعداد تقارير توقعات البيئة للمنطقة العربية بما في ذلك التقرير الثاني المزمع البدء فيه خالل عام 

2017 . 
صل مع اعضاء الفريق وتاخر وصول المكاتبات والترشحيات للمشاركة في اعملية التو كفاءة ريق عدم واذ يالحظ الف  -4

اجتماعات الفريق، يدعو االمانة الفنية الستحداث اليات للتواصل بغرض تسريع وصول المعلومات المختصة في الدول 
 العربية.

يق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة الطلب من الدول العربية تحديد نقاط اتصال وطنية دائمة للفر  -5
 بغرض تجويد العمل من خالل تراكم الخبرات.

، والطلب من االمانة الفنية للفريق اعداد خطة (5مرفق ) بالصورة المرفقة 2019-2017اعتماد خطة عمل الفريق  -6
 والفعاليات لها. لألنشطةتنفيذية مفصلة 

عة الدول العربية لتوسيع عمل لجنة االحصاء وقواعد المعلومات التابعة لجامعة الدول العربية يدعو االمانة العامة لجام -7
العربية واالقليمية  المنظماتلتشمل  والتي تمثل المصدر الرسمي للمعلومات والبيانات االحصائية لتوسيع عضويتها 

 ة.للتنمية المستدام 2030والدولية ذات الصلة توائما مع متطلبات اجندة 
الترحيب بالبوابة االلكترونية لالمم المتحدة للبيئة وغيرها من االدوات االلكترونية التي تيسر عمل الدول العربية لحقيق  -8

اهداف الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة واعداد التقارير الوطنية ذات الصلة، وحث الدول 
 العربية على استخدامها.

بجهود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا في تحديد مؤشرات البعد البيئي وتقاطعاتها مع البعدين الترحيب  -9
االقتصادي واالجتماعي من مجموع مؤشرات االمم المتحدة للتنمية المستدامة مما ييسر عمل الفريق في تنفيذ المهام 

 ن البيئة.الموكلة اليه من قبل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤو 
تكليف االمانة الفنية للفريق باتخاذ كافة السبل لتعبئة الموارد المالية المستدامة التي من شانها ضمان استمرارية عمل  -10

 الفريق وتواتر اجتماعاته.
ن انتاج تكليف االمانة الفنية للفريق بتعبئة الموارد المستدامة لبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول العربية لتمكينها م -11

 مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة والتقارير الوطنية واالقليمية وفقا لمنهجيات والمعاير المتفق عليها عربيا وعالميا. 
 االخذ علما بالتحليل الرباعي وتضمنية بهذا التقرير. -12

                                                           
، 24ه ال دورتمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مؤشر والتى اعتمدت من  44الحزمة المقترحة هي التي تمت اعدادها من حزمة ال   2 

، مع إضافة عدد من السابعة واالربعونوالتي تم اعتمادها من اللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة في دورتها للتنمية المستدامة  2030خطة ؤشرات المطابقة لها من والم

    .  2030، والمتقاطعة معها من خطة البعد البيئيمؤشرات 
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 التنسيق مع المبادرات االقليمية  -13
 الطلب من المنظمات العربية المتخصصة لدعم الفريق -14
 مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة :ثانيا
طلب الى االمانة الفنية للفريق اعادة تعميم االستبيان المعني بالبنية التحتية بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة على ال -1

نقاط االتصال الوطنية للفريق من اجهزة االحصاء والبيئة بعد االنتهاء من اجتماعات الفريق مباشرة بغرض اعادته 
 .(20/5/2017مانة الفنية مكتمال في موعد اقصاه ) لال

 دعوة الدول العربية لموافاة االمانة الفنية للفريق بالبيان المستكمل في الموعد المذكور اعاله.  -2
تكليف سيداري باجراء التحليل الالزم لنتائج االستبيان بغرض تحديد معطيات البنية التحتية لعمل المؤشرات على  -3

ي واالحتياجات الوطنية وبناء القدارت والتحديات في جمع البيانات مع تحديد الفجوات ومن ثم وضع المستوى الوطن
 خريطة البيانات ومصادرها.

واذ يالحظ وجود اليات تنسيق في عدد من الدول العربية تعمل بغرض جمع بيانات وانتاج مؤشرات متسقة على المستوى  -4
يل عمل هذة االليات التنسيقية في حالة وجودها او انشاءها في حالة عدم الوطني، يدعو الفريق الدول العربية تفع

  .وجودها
المعتمدة  44مع المؤشرات ال 2030واذ يثمن جهود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا لموائمة مؤشرات اجندة   -5

المقترحة "الحزمة العربية االولية لى عربيا وتقديم المقترح الذي ناقشة الفريق وتمخض عنة االتفاق من حيث المبدا ع
كمسودة من التوصيات العامة لهذا االجتماع،  3والمذكورة في الفقرة  (3)مرفق  بالصورة المرفقة "2030لرصد اجندة 

تتم مناقشتها الكترونيا بين اعضاء الفريق واالتفاق عليها  قبل رفعها الى اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن 
 بي ومن ثم الى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته القادمة.العر 

 
 2030الحزمة العربية األولية لرصد أجندة  ثالثا:

 
الستمرار  الالزمة الموارد لتوفيردعوة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة لمخاطبة مؤسسات التمويل الدولية  -

عداد توقعات البيئة للمنطقة العربية المطلوبة منه.  2030والتنمية المستدامة ألجندة تطوير مؤشرات البيئة   وا 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

10 
 

 : الجدول الزمني(1مرفق رقم )
 

 2017مارس  13اليوم األول: اإلثنين، 
 الوقت  الموضوع 

  10:00 – 09:00 تسجيل المشاركين 
  الترحيب بالمشاركين 
  أهداف اإلجتماع 

10:00 – 10:30 

 

 مؤشرات التنمية المستدامةلاإلقليمي  السياقالجلسة األولى: 
 الجلسة، ممثل جامعة الدول العربية  ميسةِّةر

 الوقت  الموضوع
موجز من جامعة الدول العربية عن قرارات القطاع االقتصادي إلدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية بيان 

  )جامعة الدول العربية(منطقة العربية وتنفيذ مؤشرات التنمية المستدامة في ال
10:30 – 12:00 

  )األمم المتحدة للبيئة(البعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة ودور األمم المتحدة للبيئة 
 (سيداري) ستبياناإل بشأن إحاطة :العربية المنطقة في للبيانات األساسية الهياكل

 اإلسكوامداخلة من 
 مناقشات 

 12:30 – 12:00 حة استرا
 

 موجز من المنظمات والدول بشأن المؤشرات : الثانيةالجلسة 
  اإلسكوا الجلسة، ممثل  ميسةِّةر

 الوقت  الموضوع
األمم ) –االتقارير الوطنية واإلقليمية والعالمية عن البيئة، بما في ذلك دور المنتدى السياسي الرفيع المستوى 

  (المتحدة للبيئة
12:30 – 02:30 

 (النمسا البيئة وكالة) – العربية المنطقة النمسا مع البيئة وكالةبين  التعاون في المقبلة والخطوات اإلنجازات
 اإلسكوا من مداخلة

 مناقشات 
 03:30 – 02:30 استراحة غداء 

خدام المؤشرات عروض الدول المشاركة عن التقدم المحرز والخبرة في تطوير مؤشرات التنمية المستدامة، واست
 )ممثلي الدول المشاركة(في إعداد تقارير حالة وتوقعات البيئة 

03:30 – 04:30 
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 2017مارس  14، الثالثاء: ثانياليوم ال
 

 إعداد التقارير وتقييم التقدم المحرز نحو التنمية المستدامة: الثالثةالجلسة 
  األمم المتحدة للبيئة الجلسة، ممثل  ميسةِّةر

 الوقت  عالموضو 

لتوقعات البيئة للتقرير الثاني  والتحضيرالتقييم اإلقليمي لغرب آسيا لتقرير توقعات البيئة العالمية السادس 
 (األمم المتحدة للبيئة) للمنطقة العربية

09:00 – 12:00  

 بين عالقةال وترابط العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف عن الرسمية البيانات توفر حالةثقييم 
 (اإلسكوا) البيئية المؤشرات - المستدامة التنمية أهداف ومؤشرات المؤشرات من األساسية 44الة مجموعة

 االستبيانات لملئ مخصصة عمل مجموعات
  مداخالت المنظمات

 مناقشات
 12:30 – 12:00 استراحة

 

 ممثل سيداري الجلسة،  ميسةِّةر ةاإلنمائي واالستراتيجيات السياسات أثر تقييم: الرابعةالجلسة 

 الوقت  الموضوع
 02:30 – 12:30 تقييم أثر السياسات

 مناقشات 
 03:30 – 02:30 استراحة غداء 

 

 البيانات قضايا – المستدامة التنمية قياس تحديات: الخامسةالجلسة 
 ممثل األمم المتحدة للبيئة  الجلسة،  ميسةِّةر

 الوقت  الموضوع
لتحسين ات التحديات والدروس المستفادة، وتوصيواألخطار:  والفرص والضعف القوة قاطن تحليل -

 مجموعات منفصلة – البيانات والمؤشرات المتوفرة على المستوى الوطني واإلقليمي
03:30 – 04:30 

 موجز من مناقشات المجموعات -
 مداخالت المنظمات -

 مناقشات 
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 2017س مار  15، األربعاء: ثالثاليوم ال
 الوقت  الموضوع 

 

 

 لبياناتلمنصات المعرفة والبنية التحتية : السادسةالجلسة 
  سيداري الجلسة، ممثل  ميسةِّةر

 الوقت  الموضوع

  12:00 – 09:00 )األمم المتحدة للبيئة(بيانات وخدمات البيئة اليف 
 وسلطنة ُعمان( الجمهورية التونسية المملكة األردنية الهاشمية،ستبيانات المكتملة )العرض الدول عن ا

 مناقشات
 12:30 – 12:00 استراحة
 02:30 – 12:30 (سيداري) اإلستبيان نتائج: العربية المنطقة في للبيانات األساسية الهياكل

  المنظمات مداخالت
  مناقشات

 03:30 – 02:30 استراحة غداء 
 

 التوصيات وختام اإلجتماع: السابعةالجلسة 
 ممثل جامعة الدول العربية   الجلسة،  ميسةِّةر

 الوقت  الموضوع

 (2019 – 2017عمل المقترحة  للفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة )الخطة 
 )اإلسكوا(

03:30 – 04:30 

اش: جامعة الدول )أعضاء حلقة النقمؤشرات البيانات و قدما  لتحسين عمل الحلقة نقاش بشأن سبل المضي 
 العربية، األمم المتحدة للبيئة، اإلسكوا، سيداري وأجيدي(

 المقترحة والتوصيات لألهدافملخص 
 04:30 ختام االجتماع 
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  المشاركين بأسماء قائمة :(2مرفق رقم )
 

  :الهاشمية األردنية المملكة

 العامة اإلحصاءات  -البيئة  أخصائي رئيسي في قسم اآلنسة / إيناس محمد أحمد عربيات

 510فرعي  0700 530 6 962+ت:          

 5433 511 79 962+نقال:  

Email: enasjo@dos.gov.jo   
 وزارة البيئة – ترئيس قسم السياسات واإلستراتيجيا عبدهللا الزيود السيد/ 

 186فرعي   0113 556 6 962+ت:           

 770 916 797 962+نقال:  

Email: abdallah-alzyoud@moenv.gov.jo;  

abdallah-alzyod@yahoo.com  

 وزارة البيئة –حالة البيئة والمؤشرات  السيد/ فرج محمد الطالب 

 152فرعي   0113 556 6 962+ت:          

 872 488 775 962+نقال:          

Email: altalibfaraj@yahoo.com  

 دائرة االحصاءات العامة  –رئيس قسم احصاءات البيئة   / سونا هالل أبو زهرةالسيدة 

   510فرعي 0700 530 6 962+ت:  

 495 466 796 962+نقال:  

      suna@dos.gov.jo; sona1z@yahoo.co.ukEmail:   
 مكتب استشاري  –خبير بيئي  /  منذر داود بدريه السيد

  2121 534 6 962+ت:  

  6497 529 79 962+ \ 497 296 795 962 + ن: 

Email: munther_b@yahoo.com     

  رين:مملكة البح

 المجلس األعلى للبيئة  –أخصائي بيئة   السيدة / زينب جعفر الحرز 

  579 386 17 973+ت:  

  5615 3918 973+ن:  

zalherz@sce.gov.bhEmail:  
 الجمهورية التونسية :

  وزارة الشؤون المحلية والبيئة – مدير عام التنمية المستدامة  السيد/ عز الدين الحضيري

 3909 7024 216+ت:                

 8235 5262 216+ن:              

Email: ezzeddine.lahdhiri@mineat.gov.tn  

 المعهد الوطني لإلحصاء  –يئة احصاءات الب رئيسة مصلحة السيدة/ سامية خضاورية حرم الطرهوني

 1002 7189 216+ت:  

  1783 5808 216+ ن: 

Email: khdhaouria_samia@yahoo.fr  

mailto:enasjo@dos.gov.jo
mailto:abdallah-alzyoud@moenv.gov.jo
mailto:abdallah-alzyod@yahoo.com
mailto:altalibfaraj@yahoo.com
mailto:suna@dos.gov.jo
mailto:sona1z@yahoo.co.uk
mailto:munther_b@yahoo.com
mailto:zalherz@sce.gov.bh
mailto:ezzeddine.lahdhiri@mineat.gov.tn
mailto:khdhaouria_samia@yahoo.fr
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 جمهورية جيبوتي:

 / مختص بيئي رئيس قسم الشؤون العربية السيد/ محمد طاهر عبدهللا

 ر والبيئة وزارة اإلسكان والتعمي 

  667 352 21 253+ ت: 

 794 863 77 253+ن:  

Email: raceena7@hotmail.com  
 إدارة اإلحصاء  –مكلف بكتابة الكتاب السنوي لإلحصاء  –رئيس مكتب  عبد الرحمن أحمد مجيل السيد/ 

   876 357 21 253+ / 788 876 77 253+ ت: 

 788 876 77 253+ن:   

 Email: abdou52@live.fr  
 المملكة العربية السعودية:

 وزارة البيئة والمياه والزراعة  –مستشار  / هدى عبدهللا البقمي ة السيد

 1130 399 55 966+ :ت 

 huda.albgumi@gmail.comEmail:  

 الهيئة العامة لإلحصاء  –باحث إحصاء  حمد عبد العزيز الشايع السيد/ 

 701 456 505 966+ت:                                       

shogmoom@hotmail.comEmail:  
  جمهورية السودان :

 الجهاز المركزي لإلحصاء    -مدير اإلدارة العامة للدراسات االجتماعية والسكانية   سيد / التاج عوض أبوراس موسى ال

   7131 8377 249+ ت: 

    033 772 922 249+ ن: 

  eltagmusa@yahoo.comEmail:  
 وزارة البيئة والموارد الطبيعية  والتنمية العمرانية –مدير إدارة التقييم البيئي  د الخليفة السيد / عبد الرحمن محمد أحم

 855 885 912 249+ت:  

 abdkhalifa78@gmail.comEmail:  
 سلطنة ُعمان: 

 م اإلحصاءات اإلقتصادية القطاعية الفاضل / محمد بن حسن بن عبدهللا البلوشي    رئيس قس

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات           

  735 223 24 968+ت:           

 4702 234 99 968+ن:           

Email: mbalushi@ncsi.gov.om  
 وزارة البيئة والشؤون المناخية –لبيئة والتنمية المستدامة مدير دائرة ا  الكلباني الدكتور / محمد سيف

 +96824404788ت:     

 +96899012307ن:     

    malkalbani2020@gmail.comEmail:  
 جمهورية العراق:

 البيئةالصحة ووزارة  -خبير  السيد/ صالح مهدي غليم 

 7245 297 790 964+ن:                                            

Email: salah.shwakh@gmail.com 

mailto:raceena7@hotmail.com
mailto:abdou52@live.fr
mailto:huda.albgumi@gmail.com
mailto:shogmoom@hotmail.com
mailto:eltagmusa@yahoo.com
mailto:abdkhalifa78@gmail.com
mailto:mbalushi@ncsi.gov.om
mailto:malkalbani2020@gmail.com
mailto:salah.shwakh@gmail.com
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 وزارة التخطيط -الجهاز المركزي لإلحصاء  –مهندس  / مها عايد أحمد  السيدة

 5983 787 780 964+ن:           

Email: mahaied1983@gmail.com  
 دولة فلسطين:

 سلطة جودة البيئة - مدير دائرة التنمية المستدامة السيد/ أنور إبراهيم موسى معال

 3495 240 972+ت:  

 626 521 599 970+ن:  

Email: muala-a@hotmail.com 
 احصاءات البيئة  –اءات المياه العادمة رئيس قسم احص السيد / محمود صوف 

 اإلحصاء الفلسطيني  

 2700 298 972+ت:  

 870 273 599 972+ ن: 

mdaoud@pcbs.gov.ps Email: 
 دولة قطر:

 قسم اإلحصاءات البيئية –وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  –باحث إحصاء أول  السيدة/ شيخة حمد الهاجري 

 8366 4495 974+ت:  

 +8808 7710 974: ن 

 salhajri@mdps.gov.qaEmail:  

 وزارة البلدية والبيئة -إدارة التغير المناخي  -باحث جغرافي السيد/ محمد عمر سعد البدر  

 +97444263027ت:  

 +974455553923ت:           

 mobader@mme.gov.qaEmail:  
 جمهورية مصر العربية:

 وحدة التنمية المستدامة -كبير اخصائين السيدة/ منى محمد ابو الفنوح ابراهيم

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  

 +00202636464ت:            

  +201001291426ن:            

Email: mona.abuelfetoh@gmail.com  
 المملكة المغربية:

 المندوبية السامية للتخطيط -رئيس مصلحة المنشورات العامة بمديرية اإلحصاء   السيدة / قادة سكينة 

   

  198 102 660 212+ت:            

Email: s.kada@hcp.ma  
 الوزارة المكلفة بالبيئة -رئيسة مصلحة رصد حالة البيئة       السيدة /  أمل مفرح

       

 882 149 664 212+ت: 

Email: moufamal2000@yahoo.com  
  

 

mailto:mahaied1983@gmail.com
mailto:mdaoud@pcbs.gov.ps
mailto:salhajri@mdps.gov.qa
mailto:mobader@mme.gov.qa
mailto:mona.abuelfetoh@gmail.com
mailto:s.kada@hcp.ma
mailto:moufamal2000@yahoo.com
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 :جمهورية اإلسالمية الموريتانيةال

     المستشار الفني المكلف بالبيئة الخضراء بوزارة البيئة والتنمية المستدامة     الدكتور/ سيداتي أرحيل

 +22222006064ن:        

Email: sidaty38@live.fr  
 الجمهورية اليمنية:

 مدير عام المراقبة والتقييم الخطط وبرامج التنمية محمد قائد الحماديالسيد/ أمين 

 الهيئة العامة لحماية البيئة/ صنعاء -وزارة المياة والبيئة

 +817 207 967ت: 

 +967773747026ن: 

Email: alhmadi_albory@yahoo.com 

 الجهاز المركزي لإلحصاء، صنعاء -مدير إحصاءات البيئة  ه أحمد الحماديالسيد/ حامد عبد

 +967777962071ن: 

 +967250618ت: 

Email: hammadi_62@yahoo.com 

 * المنظمــات:

 :)البحرين(األمم المتحدة للبيئة / مكتب غرب آسيا

 إدارة اإلنذار المبكر والتقييم البيئي  –المنسق اإلقليمي  وبي/ رولى قلية الدكتور

 785 812 17 973+ت  :  

Email: rula.qalyoubi@unep.org   
 

 اإلنذار المبكر والتقييم البيئيإدارة  - الدكتور / عبد المنعم محمد     المسؤول اإلقليمي لبرامج التفاعل بين العلوم والسياسات

 783 812 17 973+ت:           

Email: abdelmenam.mohamed@unep.org  
 إدارة اإلنذار المبكر والتقييم البيئي  –السيدة / هبة صدقة                       مساعدة برامج 

  786 812 17 973+ت:  

Email: hiba.sadaka@unep.org   
 :)لبنان( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 خبير إحصائي/ اقتصادي  السيدة/ فتحية سعيد عبدالفاضل

 +9611978359ت:  

Email: abdelfadil@un.org  
 :)سوريا(المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلةأكساد

 منسق مشاريع مكافحة التصحر  عبد الرحيم لولو / سيدال

 6250 226 11 963+ت:  

 724 334 944 963+ن:  

Email: ar.aliloulou@gmail.com  
 للتربية والعلوم والثقافة: العربيةالمنظمة 

 مدير إدارة العلوم والبحث العلمي  السيد/ أبو القاسم حسن البدري 

 3904 7001 216+ت:  

 644 644 21 216+ن:            

Email: elbadri@alecso.gov.tn 

mailto:sidaty38@live.fr
mailto:alhmadi_albory@yahoo.com
mailto:hammadi_62@yahoo.com
mailto:rula.qalyoubi@unep.org
mailto:abdelmenam.mohamed@unep.org
mailto:hiba.sadaka@unep.org
mailto:abdelfadil@un.org
mailto:ar.aliloulou@gmail.com
mailto:elbadri@alecso.gov.tn
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 :مصر -لإلقليم العربي وأوروبا)سيداري( مركز البيئة والتنمية

 المدير اإلقليمي لبرنامج إدارة المعرفة  الدكتور/ أحمد عبد الرحيم 

 +20224513923ت:  

ahrehim@cedare.intEmail:   

 برنامج إدارة المعرفة –مساعد برنامج رئيسي  األستاذة/ نهى إكرام

 +20224513923ت:  

Email: nakram@cedare.int 
 

 وكالة البيئة النمساوية

 وكالة البيئة النمساوية –منسقة التعاون الدولي بالمنطقة العربية  السيدة / صباح نايت

 0043313043245ت: 

 00436645311175ن: 

Email: Sabah.Nait@umweltbundesamt.at   
 :مصر - األمانة العامة لجامعة الدول العربية

  نائب مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية –رئيس قسم العالقات متعددة األطراف  السيدة / شهيرة حسن وهبي

 00201006688105ت: 

  shuhryar@yahoo.comEmail:  
 المسئول المباشر للفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة السيد/ مصطفى سعدي الجبوري

 00201155666698ت: 

 mustafa.saadi@las.intEmail:  

 
                                  

     

                      وفيما يلي المرفقات التالية:

 المؤشرات  موائمة بشأنمقترح االسكوا  :(3مرفق رقم )

  واألخطار والفرص والضعف: تحليل نقاط القوة (4مرفق رقم )

 2019-2017: خطة عمل الفريق (5مرفق رقم )

  البيئية للمؤشرات التحتية البنية حول اناستبي استمارة: (6مرفق رقم )

mailto:ahrehim@cedare.int
mailto:nakram@cedare.int
mailto:Sabah.Nait@umweltbundesamt.at
mailto:shuhryar@yahoo.com
mailto:mustafa.saadi@las.int
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 جينيفا، عّمان، المملكة األردنية الهاشمية فندق 2017مارس  15-13المستدامة البيئية والتنمية  بالمؤشرات المعنياالجتماع الثالث لفريق العمل العربي 

 المستدامة  التنميةلمؤشرات اهداف  المطابقةالعربية التنمية المستدامة  مؤشرات

 
  

 

 SDGsالمستدامة  التنميةاهداف 
  

SDIs المستدامة والتنمية البيئة مؤشرات حزمة 

Tier Indicators    

 المؤشرات

Targets الغايات  Goals الموضوع  المؤشر اسم تعريف موجز      األهداف

 الفرعي
الموضوع 

 الرئيسي

I 6- 2 - 1  النسبة المئوية
للسكان الذين يستفيدون من 

اإلدارة السليمة لخدمات 
الصرف الصحي، بما فيها 

مرافق غسل اليدين 
 بالصابون والمياه

تحقيق هدف حصول الجميع  2 - 6
على خدمات الصرف الصحي 

ووضع نهاية والنظافة الصحية 
للتغوط في العراء، وإيالء اهتمام 

خاص الحتياجات النساء والفتيات 
ومن يعيشون في ظل أوضاع 

 2030هشة، بحلول عام 

ضمان توافر المياه  6الهدف 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع وإدارتها إدارة 
 مستدامة

نسبة السكان الذين يستخدمون بانتظام    6
منشأة صرف صحي خاصة للتخلص 

من الفضالت البشرية، إما في البيت أو 
 عبر تخلص فوري. 

نسبة السكان الذين 
يستخدمون مرافق صحية 
محسنة، في المدن كما في 

 الريف
نظام 

الصرف 
 الصحي

 الفقر

II 1 - 5 - 1  عدد الوفيات
والمفقودين والمصابين 

يجري نقلهم أو الذين 
إجالئهم بسبب الكوارث من 

 شخص 100 000كل 
 
الخسائر   2- 5 - 1

االقتصادية المباشرة 
للكوارث  بالنسبة للناتج 
 المحلي اإلجمالي العالمي

، بناء 2030بحلول عام  5 - 1
قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على 

الصمود والحد من تعرضها 
وتأثرها بالظواهر المتطرفة 

بالمناخ وغيرها من  المتصلة
الهزات والكوارث االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 
2030 

القضاء على الفقر  1الهدف 
 بجميع أشكاله في كل مكان

عدد األشخاص المتوفون أو المفقودون    1
أو الُمصابون كنتيجة مباشرة لوقوع 

كارثة طبيعية؛ ونسبة الخسائر 
التحتية االقتصادية وخسائر الُبنى 

 كنتيجة مباشرة للكارثة الطبيعية. 

الخسائر البشرية 
واالقتصادية الناجمة عن 

الكوارث والمخاطر 
االستعداد  الطبيعية.

للكوارث 
والتصّدي 

 لها

المخاطر 

 الطبيعية



I 11 - 6 - 2  المتوسط
السنوي لمستويات 

الجسيمات )على سبيل المثال 
 2.5الجسيمات من الفئة 

( 10الفئة والجسيمات من 
ح حسب  في المدن )المرجَّ

 السكان(

الحد من األثر البيئي  6 - 11
السلبي الفردي للمدن، بما في ذلك 

عن طريق إيالء اهتمام خاص 
لنوعية الهواء وإدارة نفايات 
البلديات وغيرها، بحلول عام 

2030 

جعل المدن  11الهدف 
والمستوطنات البشرية شاملة 

للجميع وآمنة وقادرة على 
 لصمود ومستدامةا

هو تركيز ملّوثات الهواء المحيط لطبقة    11
 PM10األوزون، والُجسيمات )

، إذا لم تتوفر الُجسيمات PM2,5و
والدخان األسود(،  SPMالصغيرة 

وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد 
النيتروجين، والرصاص. باإلضافة إلى 

أكسيد الكربون، والمركبات العضوية 
( بما فيها البنزين. VOCsالمتطايرة )

وُتعطى األولوية في رصد المؤشر 
للمدٍن الكبرى )أي التي يزيد سكانها 

 عن المليون نسمة(.

ثات في الهواء  تركيز الملوِّ
 المحيط في مناطق المدن  

نوعية 
 الهواء

الغالف 
 الجوي

I - III 15 - 1 - 1  مساحة الغابات
كنسبة مئوية من مجموع 

 مساحة اليابسة
 
الغطاء الحرجي  1 - 2 - 15

المشمول باإلدارة المستدامة 
 للغابات

ضمان حفظ وترميم النظم  1 - 15
اإليكولوجية البرية والنظم 

اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية 
وخدماتها، وال سيما الغابات 

 واألراضي الرطبة والجبال
واألراضي الجافة، وضمان 

استخدامها على نحو مستدام، 
ا لاللتزامات بموجب وذلك وفق

االتفاقات الدولية، بحلول عام 
2020 

 
 
تعزيز تنفيذ اإلدارة  2 - 15

المستدامة لجميع أنواع الغابات، 
ووقف إزالة الغابات، وترميم 

الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة 
كبيرة في نسبة زرع الغابات 

وإعادة زرع الغابات على الصعيد 
 2020العالمي، بحلول عام 

حماية النظم  15 الهدف
اإليكولوجية البرية وترميمها 
وتعزيز استخدامها على نحو 
مستدام، وإدارة الغابات على 

نحو مستدام، ومكافحة 
التصحر، ووقف تدهور 

األراضي وعكس مساره، 
ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي

15 

  

يشمل هذا المؤشر مناطق الغابات 
الطبيعية والمزروعة، باإلضافة إلى 

من األراضي الحرجية  غيرها
 والمراعي المتعاقبة على مر الزمن.

األراضي التي تدخل ضمن فئة الغابات 
أو األراضي غير الُمستخَدمة، هي تلك 

 0,005الممتدة على مساحة أكثر من 
هكتار(؛ و يبلغ ارتفاع  0,5) 2كم

أشجارها أكثر من خمسة أمتار وذات 
غطاء حرجي يظلل الغابة على أكثر من 

ن مساحتها، أو أشجار قادرة م 10%
على بلوغ هذه الحدود من مكانها. كما 

ُيرجى تضمين أشجار المانجروف 
والغابات على األراضي الرطبة وفقاً 
لالرتفاع والغطاء المظلِّل المذكورة 

 أعاله. 
واألراضي الحرجية هي تلك األراضي 

التي تدخل ضمن فئة الغابات أو 
متدة األراضي غير الُمستخَدمة، والم

 2كم 0,005على مساحة أكثر من 
هكتار(؛ ويبلغ ارتفاع أشجارها  0,5)

أكثر من خمسة أمتار وذات غطاء 
 %10إلى  5حرجي يظلل الغابة على 

من مساحتها، أو أشجار قادرة على 
بلوغ هذه الحدود من مكانها؛ أو ذات 

من الشجيرات  %10غطاء يزيد عن 
واآلجام واألشجار. كما ُيرجى تضمين 

شجار المانجروف والغابات على أ
األراضي الرطبة وفقاً لالرتفاع والغطاء 

 الغطاء النباتي

تدهور 
األراضي 
ر  والتصحُّ

 األراضي 
 والزراعة



 المظلِّل المذكور أعاله. 
وأما مناطق الرعي والمروج التي 
تشغل مساحات شاسعة من بلدان 

شرقي آسيا والبلدان العربية اإلفريقية 
فهي الشكل األساسي ألشكال الغطاء 

النباتي. وهي األراضي الدائمة 
)لخمس سنوات أو أكثر( االستخدام 

لمحاصيل الَعلَف العشبية. وتكون هذه 
األراضي ذات نسبة غطاء نباتي 

منخفض )أقل من متَرين( أو أحياناً ال 
غطاء نباتي لها )موسمي فقط(. وتتغّير 

مناطق الرعي هذه مع تقلّبات هطول 
األمطار السنوية، ومع ذلك فهي تشّكل 

اة جزًء كبيراً من مجمل المساحة المغطّ 
 بالنبات.  

II 2- 5 - 2   النسبة المئوية
للمحاصيل والسالالت 

المحلية وما يتصل بها من 
األنواع البرية، التي تصنف 
على أنها معرضة للخطر أو 
غير معرضة للخطر أو تقف 

عند مستوى غير معروف 
 لخطر انقراضها

الحفاظ عل التنوع الجيني  5 -2
للبذور والنباتات المزروعة 

والحيوانات المدجنة واألليفة وما 
يتصل بها من األنواع البرية، بما 

في ذلك من خالل بنوك البذور 
والنباتات المتنوعة التي ُتدار إدارة 
سليمة على كل من الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدولي، وضمان 
افع الوصول إليها وتقاسم المن

الناشئة عن استخدام الموارد 
الجينية وما يتصل بها من معارف 
تقليدية بعدل وإنصاف على النحو 

المتفق عليه دوليا، بحلول عام 
2020 

 عالقضاء على الجو 2الهدف 
وتوفير األمن الغذائي والتغذية 

المحسنة وتعزيز الزراعة 
 المستدامة

عدد األنواع المعّرضة لالنقراض كنسبة    2
 العدد الكلّي لألنواع األصلية المنشأ.من 

نسبة األنواع المهّددة 
 باالنقراض

خسارة 
 األنواع

التنّوع 
 البيولوجي



III 6 - 6 - 1  النسبة المئوية
للتغير في نطاق النظم 

اإليكولوجية المتصلة بالمياه 
 خالل فترة من الزمن

حماية وترميم النظم  6 - 6
 اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما

في ذلك الجبال والغابات واألراضي 
الرطبة واألنهار ومستودعات 

 المياه الجوفية والبحيرات، بحلول
 2020عام 

ضمان توافر المياه  6الهدف 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع وإدارتها إدارة 
 مستدامة

إن هذا المؤشر ُيعنى بقياس المساحة    6
المحمية من األنظمة اإليكولوجية 

نظمة اإليكولوجية للمياه لألراضي، واأل
الداخلية، واألنظمة اإليكولوجية 

البحرية كنسبة مئوية من مجموع 
 لألراضيمساحة األنظمة اإليكولوجية 

وللمياه الداخلية واألنظمة اإليكولوجية 
. وتشير المنطقة التواليالبحرية على 

المحمية للمساحات المحمية كلياً 
 1000بمساحة ال تقل عن ال  وجزئيا

كتار، والتي ُتستخَدم كمنتزهات ه
وطنية، ومعالم طبيعية، ومحميات 
طبيعية أو محميات للحياة البرية، 

وحماية المناظر الطبيعية والمناظر 
البحرية أو محميات علمية محدودة 

النفاذ من الجمهور. وال تشمل البيانات 
المواقع المحمية بموجب القانون 

 المحلى أو على مستوى المحافظات.

بة المناطق المحمّية من نس
 المساحة اإلجمالية

تدهور 
النظام 

 اإليكولوجي

I 6- 1 - 1  النسبة المئوية
للسكان الذين يستفيدون من 

خدمات مياه الشرب التي 
 تدار بطريقة مأمونة

يع تحقيق هدف حصول الجم 1 - 6
بشكل منصف على مياه الشرب 

أمونة والميسورة التكلفة بحلول الم
 2030عام 

ضمان توافر المياه  6الهدف 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع وإدارتها إدارة 
 مستدامة

6 

  

: النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم 
الحصول على كمية كافية من المياه 

الصالحة للشرب )في المنزل أو بنسبة 
نفاذ معقولة( في فئات مصادر تأمين 

 المياه التالية:
اخل المساكن إمداد  المياه المستمر د• 

 وبكميات مالئمة؛
 إمداد المياه المتقّطع داخل المساكن؛• 
إمداد المياه على مسافة مالئمة من • 

 المسكن،
أو نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول 

على كمية كافية من المياه الصالحة 
للشرب في المسكن أو في موقع على 

 مسافة مالئمة من مسكن المستخدم.

 الحصول على المياه
 الصالحة للشرب 

الحصول 
 المياه على المياه



III 6 - 3 - 1  النسبة المئوية
لمياه الصرف الصحي 
 المعالجة بطريقة آمنة

 

تحسين نوعية المياه عن  3 -6
طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء 
النفايات والمواد الكيميائية الخطرة 

وتقليل تسربها إلى أدنى حد، 
وخفض نسبة مياه المجاري غير 

المعالجة إلى النصف، وزيادة 
االستخدام إعادة التدوير وإعادة 

المأمون بنسبة كبيرة عل الصعيد 
 2030العالمي، بحلول عام 

ضمان توافر المياه v 6الهدف 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع وإدارتها إدارة 
 مستدامة

6 

  

: نسبة مياه الصرف الُمعالَجة من أجل 
تقليص الملّوثات قبل تصريفها إلى 

 البيئة بحسب مستوى المعالجة.

الصرف معالجة مياه 
الصحي بحسب الفئة 

)أولية، ثانوية ثالثية( في 
المناطق الحضرية 

 إدارة المياه )إضافي(

I 7 - 2 - 1  حصة الطاقة
المتجددة في مجموع 

 االستهالك النهائي للطاقة

تحقيق زيادة كبيرة في  2 - 7
حصة الطاقة المتجددة في 

مجموعة من مصادر الطاقة 
 2030العالمية بحلول عام 

ضمان حصول  7 الهدف
الجميع بتكلفة ميسورة على 

خدمات الطاقة الحديثة 
 الموثوقة والمستدامة

دة من    7 حصة الطاقة من المصادر المتجدِّ
إجمالي الطاقة المستخدَمة في بلد 

 معّين.

حصة استهالك موارد 
َدة  الطاقة المتجدِّ

استخدام 
 الطاقة

أنماط 
االستهالك 

 واإلنتاج

II 12 - 4 - 2  معالجة
النفايات , وتوليد النفايات 
الخطرة, وإدارة النفايات 

الخطرة, بحسب نوع 
 المعالجة

تحقيق اإلدارة السليمة  4 - 12
بيئيا للمواد الكيميائية وجميع 

النفايات طوال دورة عمرها، وفقا 
لألطر الدولية المتفق عليها، والحد 

إطالقها في بدرجة كبيرة من 
الهواء والماء والتربة من أجل 
التقليل إلى أدنى حد من آثارها 

الضارة على صحة اإلنسان 
 2020والبيئة، بحلول عام 

ضمان وجود أنماط  12الهدف 
 استهالك وإنتاج مستدامة

النسبة المئوية للنفايات التي: ُيعاد    12
تدويرها؛ تحّول إلى سماد؛ يتم حرقها؛ 

 مواقع خاضعة للرقابة. ويتم طمرها في 

معالجة النفايات والتخّلص 
منها بحسب طريقة العالج 
 )التدوير، الحرق، الطمر(

I 1-4-9  انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون لكل وحدة من 

 القيمة المضافة

 التحتية البنى تحسين 4- 9
 عام بحلول الصناعات وتحديث
 استدامتها، تحقيق أجل من 2030

 الموارد استخدام كفاءة زيادة مع
 التكنولوجيات اعتماد وزيادة

 النظيفة الصناعية والعمليات
 جميع قيام ومع بيئيا، والسليمة

 وفقا إجراءات باتخاذ البلدان
 لقدراتها

إقامة بنى تحتية  9الهدف 
قادرة عل الصمود، وتحفيز 

 للجميع،التصنيع الشامل 
 وتشجيع االبتكار

هي االنبعاثات نتيجة األنشطة البشرية    9
لغازات الدفيئة، وهي: ثاني أكسيد 

(، وغاز الميثان CO2الكربون )
(CH4( وأكسيد النيتروز ،)N2O ،)

(، HFCsوالهيدروفلوروكربون )
وهيدروكربون مشبع بالفلور 

(PFCs وسادس فلوريد الكبريت ،)
(SF6.) 

 انبعاثات غازات الدفيئة

 تغيُّر المناخ
الغالف 
 الجوي
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 Working Group on Environment and Sustainable Development Indicators Third Meeting 13-15 March 2017 Amman, Jordan 

Additional Indicators on the SDG  proposed to be added to the Arab SDIs 

 جينيفا، عّمان، المملكة األردنية الهاشمية فندق 2017مارس  15-13المستدامة البيئية والتنمية  بالمؤشرات المعنياالجتماع الثالث لفريق العمل العربي 

 العربيةالتنمية المستدامة  مؤشراتمؤشرات اهداف التنمية المستدامة المقترح ان تضاف ل

Tiers Indicators المؤشرات 
 Targets الغايات Goals األهداف   

I 6 -  الرسمية ذات الصلة مقدار المساعدة اإلنمائية   1-أ
بالمياه والصرف الصحي التي تعد جزءا من خطة حكومية 

 منسقة لإلنفاق

 بناء ودعم الدولي التعاون نطاق تعزيز أ-6
 األنشطة مجال في النامية البلدان في القدرات

 ماب الصحي، والصرف بالمياه المتعلقة والبرامج
 وكفاءة ملوحتها، وإزالة المياه، جمع ذلك في

 العادمة، المياه ومعالجة استخدامها،
 االستعمال، وإعادة التدوير إعادة وتكنولوجيات

 2030 عام بحلول

: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف 6الهدف 
 الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

II 6- 4 - 2 الموارد من استخدم ما إلجمالي المئوية النسبة 
 المائية من البيئة احتياجات مراعاة مع المتاحة، المائية

 )المياه له تتعرض الذي الضغط حجم(

 جميع في المياه استخدام كفاءة زيادة 4 -6
 المياه سحب وضمان كبيرة زيادة القطاعات

 أجل من مستدام نحو على وإمداداتها العذبة
 عدد من كبيرة بدرجة والحد المياه، شح معالجة

 بحلول المياه، ندرة من يعانون الذين األشخاص
 2030 عام

I 7 - 1 - 1 خدمات من المستفيدين للسكان المئوية النسبة 
 الكهرباء

 ميسورة بتكلفة الجميع حصول ضمان 1 - 7
 عام بحلول الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على

2030 

 ميسورة بتكلفة الجميع حصول ضمان :7 الهدف
 والمستدامة الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على

I 7 - 3 - 1 األولية الطاقة حيث من تقاس التي الطاقة كثافة 
 اإلجمالي المحلي والناتج

ن العالمي المعدل مضاعفة 3 - 7  في للتحسُّ
 2030 عام بحلول الطاقة استخدام كفاءة

II 8-3-1  حصة العمالة غير الرسمية في غير العمالة
 الزراعية، بحسب الجنس

 التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 3- 8
 العمل وفرص اإلنتاجية، األنشطة تدعم والتي

 على والقدرة الحرة، األعمال ومباشرة الالئق،
 الطابع إضفاء على وتشجع واالبتكار، اإلبداع

 الصغر المتناهية المشاريع على الرسمي

: تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل 8الهدف 
للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، 

وتوفير العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 
 الالئق للجميع 
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 في بما ونموها، الحجم، والمتوسطة والصغيرة
 المالية الخدمات على الحصول خالل من ذلك

I 

 ءنسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في أحيا 11-1-1
 غير رسمية أو مساكن غير الئقة تفقيرة أو مستوطنا

 مساكن على الجميع حصول ضمان 1 - 11
 التكلفة، وميسورة وآمنة مالئمة أساسية وخدمات

 عام بحلول الفقيرة، األحياء مستوى ورفع
2030 

: جعل المدن والمستوطنات البشرية 11هدف ال
الصمود  ىوآمنة وقادرة عل عشاملة للجمي

 ومستدامة
  
  II 

معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو  نسبة 11-3-1
 السكاني

 للجميع الشامل الحضري التوسع تعزيز 3 - 11
 وإدارة تخطيط على والقدرة والمستدام،

 حون على البلدان جميع في البشرية المستوطنات
 بحلول ومستدام، ومتكامل المشاركة على قائم
 2030 عام

II 

الصلبة الحضرية التي النسبة المئوية للنفايات  11-6-1
ُتجمع بانتظام ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف مع اعتبار 

 مجموع النفايات المتولدة عن المدينة

 الفردي السلبي البيئي األثر من الحد 6 - 11
 خاص اهتمام إيالء طريق عن ذلك في بما للمدن،
 وغيرها، البلديات نفايات وإدارة الهواء لنوعية
 2030 عام بحلول

I 
عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية  1 - 4 - 12

المتعددة األطراف المتعلقة بالمواد الخطرة وغيرها من 
المواد الكيميائية والنفايات التي تفي بتعهداتها والتزاماتها 

في نقل المعلومات على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي 
 صلة

 ادللمو بيئيا السليمة اإلدارة تحقيق 4 - 12
 عمرها، دورة طوال النفايات وجميع الكيميائية

 بدرجة والحد عليها، المتفق الدولية لألطر وفقا
 من والتربة والماء الهواء في إطالقها من كبيرة
 على الضارة آثارها من حد أدنى إلى التقليل أجل

 2020 عام بحلول والبيئة، اإلنسان صحة

الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج 
 مستدامة

III 

 معدل إعادة التدوير على الصعيد الوطني 1 - 5 - 12
 من النفايات، إنتاج من كبيرة بدرجة الحد 5 -12

 وإعادة التدوير وإعادة والتخفي المنع خالل
 2030 عام بحلول االستعمال،

II 
عدد الوفيات أو األشخاص المفقودين أو الجرحى  13-1-1

بسب الكوارث،  إجالؤهمأو األشخاص الذين جرى نقلهم أو 
 خصش100,000لكل 

 في الصمود على والقدرة المرونة تعزيز 1 - 13
 والكوارث بالمناخ المرتبطة المخاطر مواجهة
 ىعل القدرة وتعزيز البلدان، جميع في الطبيعية
 المخاطر معتلك التكيف

: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير 13الهدف 
 هالمناخ وآثار
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III 13-2-1  عدد البلدان التي أبلغت رسميا أنها وضعت
انخفاض الكربون  ىاستراتيجيات إنمائية متكاملة تقوم عل

والصمود أمام التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث 
 تاوسياسيالتكيف،  طط)على سبيل المثال، عملية وطنية لخ

وتدابير وطنية لتعزيز االنتقال إلى مواد وتكنولوجيا غير 
 ضارة بالبيئة(

 يف المناخ بتغيير المتعلقة التدابير إدماج 2 - 13
 على والتخطيط واالستراتيجيات السياسات

 الوطني الصعيد

III 13 - 3 - 1  عدد البلدان التي أدمجت في مناهجها الدراسية
في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعالي مواضيع 

التخفيف من تغيير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره 
 واإلنذار المبكر به

 والقدرات الوعي وإذكاء التعليم تحسين 3 - 13
 ناخ،الم تغيير من للتخفيف والمؤسسية البشرية
 به المبكر واإلنذار أثره من والحد معه، والتكيف

 

III 14 - 2 - 1  النسبة المئوية للتنمية الساحلية والبحرية من
خالل خطط يجري إعدادها أو تنفيذها لإلدارة المتكاملة 

ا منسقة حيثمللمناطق الساحلية/تخطيط الحيز البحر)تكون 
ينطبق(، استنادا إلى نهج للنظم اإليكولوجية، يبني مجتمعات 
محلية بشرية ونظما إيكولوجية قادرة على الصمود، ويعمل 

 على كفالة التقاسم المنصف للمنافع والعمل الالئق

 البحرية اإليكولوجية النظم إدارة 2 - 14
 أجل من وحمايتها، مستدام نحو على والساحلية

 نع ذلك في بما كبيرة، سلبية آثار حدوث تجنب
 واتخاذ الصمود، على قدرتها تعزيز طريق

 تحقيق أجل من إلصالحها الالزمة اإلجراءات
 2020 عام بحلول للمحيطات، واإلنتاجية الصحة

حفظ المحيطات والبحار والموارد  :14الهدف 
البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 

 التنمية المستدامة

I 

 مستويات داخل السمكية األرصدة نسبة  1 - 4 - 14
 بيولوجيا مستدامة

 وإنهاء فعال، نحو على الصيد تنظيم 4 - 14
 بلغالم وغير القانوني غير والصيد المفرط الصيد

 المدمرة، الصيد وممارسات المنظم وغير عنه
 أجل من العلم، على قائمة إدارة خطط وتنفيذ
 في عليه كانت ما إلى السمكية األرصدة إعادة
 إلى األقل على لتصل ممكن، وقت أقرب

 لةغ أقصى إنتاج تتيح أن يمكن التي المستويات
 البيولوجية، خصائصها تحدده لما وفقا مستدامة

 2020 عام بحلول
III 

الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة المستدامة  1 - 2 - 15
 للغابات

 لجميع المستدامة اإلدارة تنفيذ تعزيز 2 - 15
 وترميم الغابات، إزالة ووقف الغابات، أنواع

 بةنس في كبيرة زيادة وتحقيق المتدهورة الغابات
 الصعيد على الغابات زرع وإعادة الغابات زرع

 2020 عام بحلول العالمي،

حماية النظم اإليكولوجية البرية  :15لهدف ا
وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، 

على نحو مستدام، ومكافحة  وإدارة الغابات
التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، 

 ووقف فقدان التنوع البيولوجي
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III 

النسبة المئوية لألراضي المتدهورة نسبة إلى  1 - 3 - 15
 مجموع مساحة اليابسة

 األراضي وترميم التصحر، مكافحة 3 - 15
 األراضي ذلك في بما المتدهورة، والتربة

 والفيضانات، والجفاف التصحر من المتضررة
 تدهور ظاهرة من خال عالم تحقيق إلى والسعي

 2030 عام بحلول األراضي،
II 

نسبة االتجار غير القانوني في األحياء البرية  2 - 7 - 15
 ومنتجات األحياء البرية الذي يجري كشفه

 غير الصيد لوقف عاجلة إجراءات اتخاذ 7 - 15
 النباتات من المحمية لألنواع المشروع

 لمنتجات والتصدي فيها، واالتجار والحيوانات
 مستويي على المشروعة، غير البرية األحياء
 السواء على والطلب العرض
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 2017مارس  15-13المستدامة البيئية والتنمية  بالمؤشرات المعنياالجتماع الثالث لفريق العمل العربي 

 مؤشرات اهداف التنمية المستدامة المطابقة والمقترحة

 

Tiers Indicators المؤشرات Targets الغايات Goals األهداف 
Goal 

Numbers 
 رقم األهداف 

II 1 - 5 - 1  والمفقودين والمصابين الذين عدد الوفيات
 100 000يجري نقلهم أو إجالئهم بسبب الكوارث من كل 

 شخص

، بناء قدرة الفقراء والفئات 2030بحلول عام  5 - 1
الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها 

بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات 
لبيئية، بحلول عام والكوارث االقتصادية واالجتماعية وا

2030 

القضاء على الفقر بجميع  1الهدف 
 أشكاله في كل مكان

 األول الهدف

II 1 - 5 -2   الخسائر االقتصادية المباشرة للكوارث  بالنسبة
 للناتج المحلي اإلجمالي العالمي

، بناء قدرة الفقراء والفئات 2030بحلول عام  5 - 1
وتأثرها  الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها

بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات 
والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بحلول عام 

2030 

II 2- 5 - 2   النسبة المئوية للمحاصيل والسالالت المحلية
وما يتصل بها من األنواع البرية، التي تصنف على أنها 

أو تقف عند مستوى  معرضة للخطر أو غير معرضة للخطر
 غير معروف لخطر انقراضها

الحفاظ عل التنوع الجيني للبذور والنباتات  5 -2
المزروعة والحيوانات المدجنة واألليفة وما يتصل بها 
من األنواع البرية، بما في ذلك من خالل بنوك البذور 

والنباتات المتنوعة التي ُتدار إدارة سليمة على كل من 
إلقليمي والدولي، وضمان الوصول الصعيد الوطني وا

إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
الجينية وما يتصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف 

 2020على النحو المتفق عليه دوليا، بحلول عام 

القضاء على الجوع وتوفير  2الهدف 
األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز 

 المستدامةالزراعة 

 الثاني الهدف

I 6- 1 - 1  النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من
 خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على  1 - 6
مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 

2030 

ضمان توافر المياه وخدمات  6الهدف 
الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 

 مستدامة

  

 الهدف السادس

I 6- 2 - 1  النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من
اإلدارة السليمة لخدمات الصرف الصحي، بما فيها مرافق 

 غسل اليدين بالصابون والمياه

الصرف تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات  2 - 6
الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في 

العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات 
 2030ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 

III 6 - 3 - 1  النسبة المئوية لمياه الصرف الصحي المعالجة
 بطريقة آمنة

التلوث تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من  3 -6
ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل 
تسربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير 

المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة 
االستخدام المأمون بنسبة كبيرة عل الصعيد العالمي، 

 2030بحلول عام 
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II 6- 4 - 2  النسبة المئوية إلجمالي ما استخدم من الموارد
المائية المتاحة، مع مراعاة احتياجات البيئة من المائية 

 )حجم الضغط الذي تتعرض له المياه(

 القطاعات جميع في المياه استخدام كفاءة زيادة 6 - 4 
 على وإمداداتها العذبة المياه سحب وضمان كبيرة زيادة
 بدرجة والحد المياه، شح معالجة أجل من مستدام نحو

 المياه، ندرة من يعانون الذين األشخاص عدد من كبيرة
 2030 عام بحلول

III 6 - 6 - 1  النسبة المئوية للتغير في نطاق النظم
 اإليكولوجية المتصلة بالمياه خالل فترة من الزمن

حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه،  6 - 6
في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة واألنهار  بما

ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 
2020 

I 6 -  مقدار المساعدة اإلنمائية الرسمية ذات الصلة   1-أ
بالمياه والصرف الصحي التي تعد جزءا من خطة حكومية 

 منسقة لإلنفاق

 في القدرات بناء ودعم الدولي التعاون نطاق تعزيز أ-6
 المتعلقة والبرامج األنشطة مجال في النامية البلدان
 المياه، جمع ذلك في بما الصحي، والصرف بالمياه
 المياه ومعالجة استخدامها، وكفاءة ملوحتها، وإزالة

 االستعمال، وإعادة التدوير إعادة وتكنولوجيات العادمة،
 2030 عام بحلول

I 7 - 1 - 1  النسبة المئوية للسكان المستفيدين من خدمات
 الكهرباء 

 على ميسورة بتكلفة الجميع حصول ضمان 1 - 7 

2030 عام بحلول الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات

  

ضمان حصول الجميع بتكلفة  7الهدف 
ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة 

 الموثوقة والمستدامة

  

 الهدف السابع

I 7 - 2 - 1  حصة الطاقة المتجددة في مجموع االستهالك
 النهائي للطاقة

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في  2 - 7
 2030مجموعة من مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 

 
كثافة الطاقة التي تقاس من حيث الطاقة األولية  1 - 3 - 7

 والناتج المحلي اإلجمالي
ن العالمي المعدل مضاعفة 3 - 7   كفاءة في للتحسُّ

 2030 عام بحلول الطاقة استخدام

II 8- 3-1  حصة العمالة غير الرسمية في غير العمالة
 الزراعية، بحسب الجنس

 والتي التنمية نحو الموجهة السياسات تعزيز 8- 3 
 ومباشرة الالئق، العمل وفرص اإلنتاجية، األنشطة تدعم

 وتشجع واالبتكار، اإلبداع على والقدرة الحرة، األعمال
 المتناهية المشاريع على الرسمي الطابع إضفاء على

 في بما ونموها، الحجم، والمتوسطة والصغيرة الصغر
 المالية الخدمات على الحصول خالل من ذلك

تعزيز النمو االقتصادي  8الهدف 
المطرد والشامل للجميع والمستدام، 
والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير 

العمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل 
 الالئق للجميع 

 الهدف الثامن

I 1-4-9  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة
 المضافة

 ولبحل الصناعات وتحديث التحتية البنى تحسين 4- 9
 كفاءة زيادة مع استدامتها، تحقيق أجل من 2030 عام

 والعمليات التكنولوجيات اعتماد وزيادة الموارد استخدام
 لبلدانا جميع قيام ومع بيئيا، والسليمة النظيفة الصناعية

 لقدراتها وفقا إجراءات باتخاذ

إقامة بنى تحتية قادرة عل  9الهدف 
الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل 

 للجميع، وتشجيع االبتكار

 الهدف التاسع

I  11-1- 1  نسبة السكان الحضريين الذين يعيشون في
 أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية أو مساكن غير الئقة

 وخدمات مساكن على الجميع حصول ضمان 11 - 1 
 مستوى ورفع التكلفة، وميسورة وآمنة مالئمة أساسية
 2030 عام بحلول الفقيرة، األحياء

جعل المدن والمستوطنات  11الهدف 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة 

 على الصمود ومستدامة
  

الحادي  الهدف
 عشر
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I  11- 3-1  نسبة معدل استهالك األراضي إلى معدل النمو
 السكاني

 للجميع الشامل الحضري التوسع تعزيز 11 - 3 
 المستوطنات وإدارة تخطيط على والقدرة والمستدام،

 ةالمشارك على قائم نحو على البلدان جميع في البشرية
 2030 عام بحلول ومستدام، ومتكامل

  

II  11-6 -1  النسبة المئوية للنفايات الصلبة الحضرية التي
ُتجمع بانتظام ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف مع اعتبار 

 مجموع النفايات المتولدة عن المدينة

 ماب للمدن، الفردي السلبي البيئي األثر من الحد 11 - 6 
 الهواء لنوعية خاص اهتمام إيالء طريق عن ذلك في

 2030 عام بحلول وغيرها، البلديات نفايات وإدارة

II 11 - 6 - 2  المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات )على
والجسيمات من الفئة  2.5من الفئة  سبيل المثال الجسيمات

ح حسب السكان(10  ( في المدن )المرجَّ

 

II 12 - 4 - 1  عدد األطراف في االتفاقات البيئية الدولية
المتعددة األطراف المتعلقة بالمواد الخطرة وغيرها من 

المواد الكيميائية والنفايات التي تفي بتعهداتها والتزاماتها 
على النحو الذي يتطلبه كل اتفاق ذي في نقل المعلومات 

 صلة

تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية  4 - 12
وجميع النفايات طوال دورة عمرها، وفقا لألطر الدولية 

المتفق عليها، والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء 
والماء والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها 

 2020ى صحة اإلنسان والبيئة، بحلول عام الضارة عل

ضمان وجود أنماط استهالك  12الهدف 
 وإنتاج مستدامة

  

الثاني  الهدف
 عشر

I 12 - 4 - 2 معالجة النفايات , وتوليد النفايات الخطرة، 
 بحسب نوع المعالجة ،وإدارة النفايات الخطرة

 

III 12 - 5 - 1  خالل من النفايات، إنتاج من كبيرة بدرجة الحد 12 -5  الوطنيمعدل إعادة التدوير على الصعيد 
 بحلول االستعمال، وإعادة التدوير وإعادة والتخفي المنع
 2030 عام

II 13-1-1  عدد الوفيات أو األشخاص المفقودين أو الجرحى
أو األشخاص الذين جرى نقلهم أو إجالؤهم بسب الكوارث، 

 شخص100,000لكل 

 في الصمود على والقدرة المرونة تعزيز 13 - 1 
 الطبيعية والكوارث بالمناخ المرتبطة المخاطر مواجهة

 معتلك التكيف على القدرة وتعزيز البلدان، جميع في
 المخاطر

اتخاذ إجراءات عاجلة  13الهدف 
 للتصدي لتغير المناخ وآثاره

  

  

الهدف الثالث 
 عشر

III 13-2-1  أنها وضعت عدد البلدان التي أبلغت رسميا
استراتيجيات إنمائية متكاملة تقوم على انخفاض الكربون 

والصمود أمام التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث 
)على سبيل المثال، عملية وطنية لخطط التكيف، وسياسيات 

وتدابير وطنية لتعزيز االنتقال إلى مواد وتكنولوجيا غير 
 ضارة بالبيئة(

 في المناخ بتغيير المتعلقة التدابير إدماج 13 - 2 
 الصعيد على والتخطيط واالستراتيجيات السياسات

 الوطني

III 13 - 3 - 1  عدد البلدان التي أدمجت في مناهجها الدراسية
في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعالي مواضيع 

التخفيف من تغيير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره 
 واإلنذار المبكر به

 والقدرات الوعي وإذكاء التعليم تحسين 13 - 3 
 لتكيفوا المناخ، تغيير من للتخفيف والمؤسسية البشرية

 به المبكر واإلنذار أثره من والحد معه،
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III 14 - 2 - 1  النسبة المئوية للتنمية الساحلية والبحرية من
المتكاملة خالل خطط يجري إعدادها أو تنفيذها لإلدارة 

للمناطق الساحلية/تخطيط الحيز البحر)تكون منسقة حيثما 
ينطبق(، استنادا إلى نهج للنظم اإليكولوجية، يبني مجتمعات 
محلية بشرية ونظما إيكولوجية قادرة على الصمود، ويعمل 

 على كفالة التقاسم المنصف للمنافع والعمل الالئق

 والساحلية البحرية اإليكولوجية النظم إدارة 14 - 2 
 آثار حدوث تجنب أجل من وحمايتها، مستدام نحو على

 لىع قدرتها تعزيز طريق عن ذلك في بما كبيرة، سلبية
 أجل من إلصالحها الالزمة اإلجراءات واتخاذ الصمود،

 2020 عام بحلول للمحيطات، واإلنتاجية الصحة تحقيق

حفظ المحيطات والبحار  14الهدف 
والموارد البحرية واستخدامها على نحو 

 مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

  

الهدف الرابع 
 عشر

I 14 - 4 - 1   نسبة األرصدة السمكية داخل مستويات
 مستدامة بيولوجيا

 الصيد وإنهاء فعال، نحو على الصيد تنظيم 14 - 4 
 وغير عنه المبلغ وغير القانوني غير والصيد المفرط
 إدارة خطط وتنفيذ المدمرة، الصيد وممارسات المنظم
 ما إلى السمكية األرصدة إعادة أجل من العلم، على قائمة
 إلى األقل على لتصل ممكن، وقت أقرب في عليه كانت

 دامةمست غلة أقصى إنتاج تتيح أن يمكن التي المستويات
 عام بحلول البيولوجية، خصائصها تحدده لما وفقا

2020 

I - III 15 - 1 - 1  مساحة الغابات كنسبة مئوية من مجموع
 مساحة اليابسة

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية  1 - 15
والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، وال 

سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي 
على نحو مستدام، وذلك وفقا الجافة، وضمان استخدامها 

 2020لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 

حماية النظم اإليكولوجية  15الهدف 
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها 

على نحو مستدام، وإدارة الغابات على 
نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 
تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف 

 لبيولوجيفقدان التنوع ا
  

  
  

الخامس  الهدف
 عشر

III 15 - 2 - 1  الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة المستدامة
 للغابات

تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع  2 - 15
الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات المتدهورة 
وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات وإعادة زرع 

 2020الغابات على الصعيد العالمي، بحلول عام 

III 15 - 3 - 1  النسبة المئوية لألراضي المتدهورة نسبة إلى
 مجموع مساحة اليابسة

 والتربة األراضي وترميم التصحر، مكافحة 3 - 15
 التصحر من المتضررة األراضي ذلك في بما المتدهورة،

 نم خال عالم تحقيق إلى والسعي والفيضانات، والجفاف
 2030 عام بحلول األراضي، تدهور ظاهرة

II 15 - 7 - 2  نسبة االتجار غير القانوني في األحياء البرية
 ومنتجات األحياء البرية الذي يجري كشفه

 غير الصيد لوقف عاجلة إجراءات اتخاذ 7 - 15
 والحيوانات النباتات من المحمية لألنواع المشروع
 غير البرية األحياء لمنتجات والتصدي فيها، واالتجار

 السواء طلبوال العرض مستويي على المشروعة،
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البيئية بالمؤشراتالمعني االجتماع الثالث لفريق العمل العربي 
والتنمية المستدامة 

2017مارس 15-13األردن ،-عّمان 

2019-2017للفترة الفريق المقترحة خطة عمل 



:الطويلللمدىالرؤية

لغاياتوااالهدافتحقيقنحوواإلبالغوالتقييمالرصدطرأتطوير

لوضعوذلكالمستدامة،للتنمية2030عامبخطةالمرتبطة

بهدفميةالعلوالحقائقاألدلةعلىترتكزالتيالتنمويةالسياسات

اتواألولويللظروفوفقاوالمستدامةالشاملةالتنميةتحقيق

.واإلقليميةالوطنية



:2019-2017األهداف للفترة 

يغة التنممؤشغراتالمؤشغرات البيئيغة ومصغغرة مغن حزمة االتفاق على

وفغغغغق ، المتقاطعغغغغة مغغغغن البعغغغغد االجتمغغغغاعي واالقتصغغغغاد  المسغغغغتدامة

االولويغغات الوطنيغغة واإلقليميغغة مغغع مراعغغاة قغغدرة الغغدول العربيغغة علغغى 

لرصغغغد االهغغغداف التنميغغغة المسغغغتدامة دوريغغغا ووفقغغغا للمبغغغاد  هغغغاتوفير

األساسية لإلحصاءات الرسمية والمعايير الدولية؛

م تقيغغغيم وضغغغعية تغغغوفر البيانغغغات لمؤشغغغرات الحزمغغغة المصغغغغرة التغغغي تغغغ

.تحديدها

اانتاج ونشر مؤشرات الحزمة المصغرة التي سيتم االتفاق عليه.



2019-2017منهجية خطة العمل 



ننخ

2019-2017للفترة المقترحةعملالخطة أنشطة 

2017

تحديد حزمة مصغرة من -

المؤشرات البيئية باإلضافة الي

مؤشرات التنمية المستدامة ذات 

البعد االجتماعي واالقتصاد  من 

المتقاطعة مع البعد 2030خطة 

البيئي

اتالوضعية الحالية لمؤشرتقييم -

ية الحزمة المصغرة للمؤشرات البيئ

لى التنمية المستدامة مع التركيز عو

.البني التحتية

اعداد دراسة تحليلية عن نقاط -

واألخطار الفرصووالضعفالقوة 

البيانات والمؤشرات لتحسين 

المتوفرة على المستوى الوطني 

واإلقليمي

العمل على انشاء خريطة لمصادر-

البيانات

ق العمل على انشاء بوابة و تطبي-

للوثائق ذات العالقة وخريطة 

البيانات لتعزيز تبادل المعرفة

.والخبرات بين أعضاء الفريق

2018
المجلس عتماد الحزمة المصغرة منا

شئون وزراء العرب المسئولين عن

لجامعة الدول العربية؛البيئة

 مساهمة الفريق العربي في عملية

ير اعداد التقييم البيئي المتكامل لتقر

ك توقعات البيئة للمنطقة العربية وذل

غرةللبدء بتوفير إحصاءات الحزمة المص

.المتفق عليها

اط قيام األمانة الفنية بالتواصل مع نق

منهجيات بالإلتصال وتزويدهم ا

التوجيهية الحتساب والمطبوعات 

وفقا مؤشرات الحزمة المصغرة

؛للمعايير الدولية وبنوعية جيدة؛

تحديث قاعدة / بانشاء قيام الدول

بيانات ذات العالقة للحزمة المصغرة 

التي تم التوافق عليها

المبادرة بانتاج ونشر حزمة المؤشرات

فيذية التي تم تحديدها وتزويد األمانة التن

ل بالسالسل الزمنية لهذه المؤشرات قب

-50حوالي )االجتماع القادم للفريق 

60  )%

2019
تقارير باعدادقيام الدول -

اجالنتالتقدم المحرز وطنية عن 

ونشر مؤشرات الحزمة 

وعرضها  ومناقشتها المصغرة

2019في اجتماع الفريق  لعام  

ماع وذلك ليتم لعرضها في  االجت

؛(CAMRE)الوزار  

مطبوع احصائي واعداد

للمنطقة العربية ونشره في 

.البوابة

قيام األمانة الفنية للفريق-

تقييم لعمل الفريق باعداد

ووضعية انتاج المؤشرات  في

المنطقة  خالل فترة الثالثة 

اعوام واإلجراءات الواجب 

ترة اتخاذها لعمل الفريق خالل الف

لعرضها 2019تلي التى

.قالفريومناقشاتها في اجتماع 



يرجى اإلجابة على األسئلة التالية:

أوالً: بيانات عن الجهة أو المؤسسة

)1/1( اسم املؤسسة:.......................................................................................................................................... 

)2/1( عنوان املؤسسة:........................................................................................................................................

)3/1( نوع النشاط الرئيسي:................................................................................................................................

)4/1( رقم الهاتف:.............................................................................................................................................

)5/1( رقم الفاكس:............................................................................................................................................

)6/1( البريد اإللكتروني:......................................................................................................................................

)7/1( املوقع اإللكتروني:......................................................................................................................................

)8/1( نوع املؤسسة: )ضع دائرة حول االختيار املناسب(

جامعة4وزارة1
قطاع خاص5مؤسسة حكومية2
أخرى6جهة بحثية3

ثانيًا: بيانات عن محرر االستبيان

)1/2( اسم   محرر االستبيان:.. .............................................................................................................................. 

)2/2( الوظيفة:......................................................................................................................................................

)3/2( البريد اإللكتروني: ......................................................................................................................................

)4/2( الهاتف: ...................................................................................................................................................

ثالثًا: بيانات عن البنية التحتية )ضع دائرة حول االختيار المناسب(
)1/3( هل لديكم بنية تحتية لعمل املؤشرات البيئية؟  

مشتركون في شبكة وطنية للمعلومات5خبراء مدربني1
برامج إحصائية6بيانات ومعلومات دورية2
وحدة لنظم املعلومات الجغرافية7بيانات إحصائية وطنية3
وحدة ألنظمة االستشعار عن بعد8أجهزة4
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)2/3( ما هي االحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات في مجال املؤشرات البيئية؟

أجهزة 4دورات تدريبية1
برامج إحصائية5خبراء2
نشرات  دورية6تقارير3

أخرى: )حدد  رجاًء(   ...........................................................................................................................................

رابعًا: بيانات عن التقارير الوطنية )ضع عالمة لالختيار المناسب(

أذكرها رجاًءالنعمأجب عن ما يلي رجاًء

هل يصدرعنكم دليل للمؤشرات البيئية؟ )اذكر ما . 1
الوحدة املكلفة بإصدار التقرير(

هل توجد خطة عمل لجمع وتحليل املؤشرات . 2
البيئية الوطنية؟ متى صدرت؟

هل لديكم آليات لتبادل املعلومات بني مؤسستكم . 3
والهيئات األخرى؟ )اذكرها رجاًء(

هل تصدرون تقارير وطنية تستخدم بها املؤشرات . 4
البيئية؟ ما الجهة التي أصدرته؟ )برجاء ذكر 

الرابط على اإلنترنت إذا وجد(
هل تصدرون تقارير وطنية يتم بها استخدام . 5

مؤشرات التنمية املستدامة؟ ما الجهة التي أصدرته؟ 
)برجاء ذكر الرابط على اإلنترنت إذا وجد(

هل يوجد إطار قانوني/تشريعي ملزم إلصدار . 6
التقارير الوطنية؟ )سنة ورقم القانون/التشريع(

ما هي الجهات التي تتعاونون معها في إصدار . 7
هذه التقارير؟ )أذكرها رجاًء(

متى تم إصدار أخر تقرير حالة البيئة )SoE( وهل . 8
تساهمون في إنتاج هذا التقرير وما نوع املساهمة

هل يوجد خطة عمل بيئية وطنية؟ متى تم إصدار . 9
أخر خطة وطنية؟ )برجاء ذكر الرابط على اإلنترنت 

إذا وجد(
هل يوجد استراتيجة وطنية للبيئة أو استراتجية . 10

تنمية مستدامة؟ متى تم إصدارها؟ )برجاء ذكر 
الرابط على اإلنترنت إذا وجد(

ما هي التقارير الدولية امللزمة التي تصدرونها؟ )مثل . 11
تقارير البالغ الوطني، تقارير التنمية املستدامة 

وغيرها(

استمارة استبيان حول البنية التحتية للمؤشرات البيئية  2



خامسًا: المؤشرات والبيانات الوطنية والدولية 
)1/5( أجب رجاًء عن ما يلي:

هل لديكم
على املستوى الوطني

ال أعلمال يوجدللمدينةللمنطقة/ لإلمارة/ للمحافظةللدولة

1. حزمة مؤشرات بيئية

2. حزمة مؤشرات للتنمية املستدامة
)اقتصادية-اجتامعية(

)2/5( ما نوعية البيانات واملؤشرات املطلوبة إلصدار تقارير مؤسستكم حول املواضيع التالية؟

البيانات املطلوبةاملؤشرات املطلوبةاملوضوع

األراضي. 1

املياه. 2

السواحل. 3

الهواء. 4

التنوع الحيوي. 5

االقتصادية. 6

االجتماعية. 7

أخرى. 8

)3/5( املؤشرات والبيانات الدولية

مالحظاتالنعمهل يتم استخدام

حزم املؤشرات الدولية. 1
حزم املؤشرات اإلقليمية. 2
مؤشرات التنمية املستدامة. 3

4 .)EPI( دليل األداء البيئي

استمارة استبيان حول البنية التحتية للمؤشرات البيئية  3



مالحظاتالنعمهل يتم استخدام

5 .)EFP( دليل البصمة البيئية
6 .)GEO( تقارير توقعات البيئة العاملية
حزم مؤشرات جامعة الدول العربية. 7

8 .UNEP Live 
أخرى )حدد رجاًء(. 9

)4/5( ما هي املؤشرات املتوافرة لديكم؟

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

)5/5( ما التحديات التي تواجهكم في جمع البيانات واملؤشرات؟

   أخرى )حددها رجاًء(عدم وجود تسلسل زمني عدم التوافر

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

)6/5( ما الفجوات الحالية في البيانات واملؤشرات؟ 

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

سادسًا: نشر البيانات والمؤشرات ونظم المعلومات

)1/6( هل لديكم قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ وادراة البيانات واملؤشرات؟

ال نعم

)2/6( ما هي البرامج أو النظم املستخدمة لذلك؟
...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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)2/6( هل يوجد لديكم نظام معلومات؟

ال نعم

)3/6( ما اسم نظام املعلومات الذى تم تطويره لهذا الغرض
)برجاء ذكر الرابط على اإلنترنت إن وجد(

...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

)4/6( هل يتم نشر أى بيانات أو مؤشرات على موقعكم على االنترنت؟ 

)برجاء ذكر الرابط على اإلنترنت إن وجد(

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

)5/6( ماهو نظام حفظ البيانات لديكم:

 Excel ملفاتWord ملفاتPDF ملفات

AccessDBFSQL

أخرى: )اذكر النوع(

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

)5/7( برجاء وضع عالمة علي توافر املؤشرات البيئة والتنمية املستدامة بالجدول املرفق وكتابة الوزارة/ الجهة/ اإلدارة املنوطة 
بهذه املؤشرات 
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الوزارة/ الجهة/ اإلدارة متوفرةاملؤشررقماملوضوع الفرعىاملوضوع
املنوطة بهذة املؤشرات

النسبة املئوية ملن هم دون خط الفقر1فقر الدخلالفقر

نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 2
دوالر أمريكي واحد أو دوالرين



الوزارة/ الجهة/ اإلدارة متوفرةاملؤشررقماملوضوع الفرعىاملوضوع
املنوطة بهذة املؤشرات

نسبة حصة الخمس األعلى للدخل 3عدم املساواة في الدخلالفقر
على الخمس األدنى

نسبة السكان الذين يستخدمون 4نظام الصرف الصحي
مرافق صحية محسنة, في املدن كما 

في الريف

نسبة السكان الذين يستخدمون 5مياة الشرب
مصدرًا ملياه الشرب

معدل وفيات األطفال دون الخامسة6الوفياتالصحة

الرعاية الصحية عند 
التوليد

معدل انتشار وسائل منع الحمل 7
)تنظيم األسرة(

التلقيح ضد األمراض املعدية لدى 8
األطفال

الحالة الغذائية لألطفال )نسبة 9الحالة الغذائية
األطفال الذين يعانون النقص في 

الوزن أو السمنة الزائدة(

معدل االلتحاق بالصف االبتدائي  10املستوى التعليميالتعليم
األخير, بحسب الجنس

املعدل الصافي لاللتحاق بالتعليم 11
االبتدائي

معدل اإلملام بالقراءة والكتابة، بحسب 12اإلملام بالقراءة والكتابة
الجنس

التركيبة 
السكانية

معدل النمو السكاني في الريف 13التغير السكاني
واملدينة

نسبة السكان في املدينة من املجموع14

نسبة اإلعالة )الصغار والكبار(15

املخاطر 
الطبيعية

االستعداد للكوارث 
والتصدي لها

الخسائر البشرية واالقتصادية 16
الناجمة عن الكوارث

الغالف 
الجوي

انبعثات غازات الدفيئة17تغير املناخ

تركيز امللوثات في الهواء املحيط في 18نوعية الهواء
مناطق املدن

استمارة استبيان حول البنية التحتية للمؤشرات البيئية 6



استمارة استبيان حول البنية التحتية للمؤشرات البيئية ٧

الوزارة/ الجهة/ اإلدارة متوفرةاملؤشررقماملوضوع الفرعىاملوضوع
املنوطة بهذة املؤشرات

األراضي 
والزراعة

تدهور األراضي 
والتصحر

الغطاء النباتي 19

مساحة األراضي املزروعة والصالحة 20الزراعة
للزراعة

البيئة 
الساحلية 
والبحرية

النسبة املئوية ملجموع السكان الذين 21تدهور السواحل
يعيشون في املناطق الساحلية

صيد األسماك السنوي22
توفر املياه حسب املياه

املصدر
املياه املستخرجة سنويًا من املياه 23

الجوفية والسطحية كنسبة مئوية من 
املياه املتوفرة

الطلب على املياه/ كفاءة 
استخدام املياة

االستخدام السنوي أو كمية املياة 24
املستخرجة بحسب نوع االستخدام 

)الزراعة، املنزلى، الصناعى، 
التجارى، و غيرها(

معالجة مياه الصرف الصحي 25إدارة املياه
بحسب الفئة )اولية، ثانوية، ثالثية( 

في املناطق الحضرية )إضافية(

الحصول على املياه الصالحة للشرب26الحصول على املياه

التنوع 
البيولوجي

تدهور النظام 
اإليكولوجي

نسبة املناطق املحمية من املساحة 27
اإلجمالية

خسارة األنواع املهددة 
باالنقراض 

نسبة األنواع املهددة باالنقراض28

التنمية 
االقتصادية

حصة الفرد من الناتج املحلي 29أداء االقتصاد الكلي
اإلجمالي

حصة االستثمار من الناتج املحلي 30
اإلجمالي

معدل التضخم31
األموال العامة 

املستدامة
نسبة الدين من الدخل القومي 32

اإلجمالي

معدل العمالة بحسب الجنس33العمالة

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مئة 34
نسمة

عدد الخطوط الهاتفية الثابتة لكل مئة 35
نسمة

عدد املشتركني في الهواتف الخلوية 36
لكل مئة نسمة



الوزارة/ الجهة/ اإلدارة متوفرةاملؤشررقماملوضوع الفرعىاملوضوع
املنوطة بهذة املؤشرات

الشراكة 
العاملية

العجز في الحساب الجاري كنسبة 37التجارة
مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

مجموع املساعدة اإلنمائية الرسمية 38التمويل الخارجي
املمنوحة أو املتلقاة كنسبة مئوية من 

إجمالي الدخل القومي
أنماط 

االستهالك 
واإلنتاج

حصة الفرد من االستهالك 39استخدام الطاقة
)التجاري( السنوي للطاقة، املجموع 

وبحسب القطاع

حصة استهالك موارد الطاقة 40
املتجددة

توليد النفايات بحسب الصناعة/ 41توليد النفايات وإدارتها
القطاع

توليد النفايات الخطرة42

معالجة النفايات و التخلص منها 43
بحسب طريقة العالج )التدوير، 

الحرق، الطمر(
نسبة النقل البرى من وسائل شحن 44النقل

البضائع

استمارة استبيان حول البنية التحتية للمؤشرات البيئية 8
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