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

أهداف التنمية املستدامة
املهمة الهدف

بجميع أشكاله في كل مكانالفقر القضاء على  1الهدف

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

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

مفرصوتعزيزللجميعوالشاملاملنصفالجيدالتعليمضمان
ّ
للجميعالحياةمدىالتعل  4الهدف

للجميعالصرف الصحي وخدمات املياهضمان توافر  6الهدف

الحديثة املوثوقة واملستدامةالطاقةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات 7الهدف

لجميعلالالئقالعملوتوفير،واملنتجةالكاملةالعمالةو ،واملستدامللجميعوالشاملاملطرداالقتصاديالنموتعزيز  8الهدف

االبتكاروتشجيع،واملستدامللجميعالشاملالتصنيعوتحفيز،الصمودعلىقادرةتحتيةبنىإقامة  9الهدف

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

مستدامةوإنتاجاستهالكأنماطوجودضمان  12الهدف

للتصدي لتغير املناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة  13الهدف

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

، ومكافحة وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدامالنظم اإليكولوجية البرية حماية 
التصحر، ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

15الهدف

العاملية من أجل التنمية املستدامةالشراكةوتنشيط التنفيذتعزيز وسائل  17الهدف 
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(دولة127) مؤشر االبتكار العاملي 2017
مؤشر االبتكار 

2016
مؤشر االبتكار  

2017
الفعالية مخرجات

االبتكار
راالبتكامدخالت الدولة

1 1 0.9 65.8 69.6 سويسرا

41 35 0.5 28.5 58.0 اإلمارات العربية املتحدة

50 49 0.6 28.8 47.0 قطر

49 55 0.5 25.0 47.3 السعودية

67 56 0.8 31.9 40.3 الكويت

57 66 0.6 24.9 44.4 البحرين

72 72 0.6 24.8 40.6 املغرب

77 74 0.6 24.6 40.0 تونس

73 77 0.5 20.2 43.5 عُمان

70 81 0.6 23.3 38.0 لبنان

82 83 0.6 24.0 37.1 األردن

107 105 0.6 19.3 32.7 مصر

113 108 0.5 15.6 33.1 الجزائر

128 127 0.4 8.9 22.4 اليمن
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الدول العربية / حقائق وأرقام 

5٪اإلجمالياملحليالناتجمن٪6و،العالمسكانمن

30.5٪الغازإنتاجإجماليمن٪16والعالمفيالخامالنفطإنتاجمن

0.2٪املتجددةالطاقةحصةمن

1٪املتجددةاملياهحصةمن

العاملياملعدلمن٪10إلىتصلاملتاحةاملائيةاملواردمنالفردنصيب

1٪العلميوالبحثالبحث والتطويرمن

املعلوماتجياوتكنولو والتعليمواالبتكاراملعرفةمعطرديايتناسباالقتصاديالنمو
واالتصاالت

3والتكنولوجياوالعلوماملعرفةفيالرائدةالبلدانفيالنمومعدلمتوسطX منأكبر
رخر  الدول ال 
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ملحة عن التكنولوجيا الخضراء

الطبيعيةاملوارداستخدامحيثمنواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفيتساهم
وتحسينالبيئةعلىالسلبيةاآلثارمنحدالحد)البيئةعلىتأثيرهامنوالحد

(للتكنولوجياالتشغيليوالداءوالكفاءةاإلنتاجية

القتصاديةاالنشطةرخاللمنالرخضر،االقتصادلتعزيزرئيس يمتطلبتعتبر
(الستخداماوإعادةالفعالاالستخدامذلكفيبما،واالستهالكوالتوزيعاإلنتاج)

الجيالتعريضدون الطويل،املد علىالعيشسبلتحسينعنهاتنتجالتي
.بيئيةملخاطراملقبلة

منهااملناسبارختيارفييساهمواالبتكاربلدكلفيمتفردةحالة
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الخضراءالتكنولوجيا

عتمداإذاوالخاصالعامالقطاعينبينالفجوةسدالخضراءللتكنولوجيايمكن
:يليماعلىالقرارمتخذ

وشاملةفعالةبيئيةوتشريعاتواستراتيجياتسياسيةإرادة

الخضراءالتكنولوجياونشرلتعزيزاملناسبةالسياسات

واملاليةاالقتصاديةواإلصالحاتاملعرفةنشر

الوطنياملستو  علىاملناسبةالتكنولوجياارختيار

بطريقةيةامللكنقلتضمنتشاركيةبطريقةوماليةاقتصاديةالسياساتوضع
شفافة
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الخضراءوفوائد التكنولوجيا مزايا

تخفيضو ،التنافسيةلزيادةاإلنتاجكلفةورخفضالكفاءةزيادة:االقتصادية
رصفوإيجاد،الشحيحةاملياهمواردعلىالضغطمنوالحد،الطاقةفاتورة
،ماهرةعاملةقو  وبناءعمل

يعجمإلىالخدماتوصول وتحسين،والطاقةاملياهأمنتعزيز:االجتماعية
.للجميعاملستدامةاالتنميةلتعزيراملناطق

الحديفكبيربشكليساهماالستهالكيالنمطتغير:املوارداستخدامكفاءة
نأيمكنفعالبشكلاملوارداستخدامإن)املتاحةاملوارداستهالكمن

(العاملياالقتصادإلىسنويادوالرتريليون 2يضيف
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الطاقة

باطراديزدادوالعاملياملتوسط>الطاقةمنالفرداستهالكإجمالي 
ً
إلىنظرا

.الطاقةدعم

0.2 %4.7العامليباملتوسطمقارنةاملتجددةالطاقةمنالفردحصة٪

>1 %الكهرباءتوليدفياملتجددةالطاقةحصة

5 %التوزيعشبكةفاقد

15–27 %الصناعاتبعضفياملحتملةالطاقةتوفير

املتجددةالطاقةاستخداملتطويرعربيواطاراستراتيجية
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املياه

>1٪العالمفياملتجددةاملياهمصادرمن

40%املياهمصادروشحندرةمنعانييالعربيةالدول سكانمن

3م1000املائيالفقر خطتحتتقعةعربيدولة22من2014،18عام
السنة/للفرد

جمعيتم،الصحيالصرفمياهمنسنويا3ممليار10.8العربيةالدول تنتج
20استخدامويعاد،%60حواليومعالجة .والصناعةالري في%

الجوفيةاهامليستنزافا)مستمرتدهور فيالعربيةاملنطقةفياملياهمصادرإن
(التوزيعشبكةصيانةوضعف،القانونيةغيراآلبارحفر

البحثتطويرإلى2030-2010للفترةاملائيلألمنالعربيةاالستراتيجيةدعت
املياهقطاعفيالتكنولوجياونقلالعلمي
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النفايات الصلبة

0.89كغم 
ً
البلديةالصلبةالنفاياتمنالفردإنتاجمعدليوميا

50٪جمعهايتمالالنفاياتمن

1–3%البلديةالصلبةالنفاياتمنتدويرهايتم

النفاياتتدويرو استخدامإعادةبالغالبفييقومالخاصالقطاع،

مفتوحةأماكنفيالصلبةالنفاياتطرحيتم

االهتمامعدمو ،السياسيةاإلرادة:القطاعهذاتواجهالتياألخرى التحديات،
،وجيةالتكنولوالخبرة،املوثوقةوالبيانات،والقانونيةاملؤسسيةواألطر

.والتوعية
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النقل

9428)البحريناألعلى،نسمة1000/سيارة 
ً
والعراقوقطرالكويتيليها(عامليا

واألردنوعمانوليبياوالسعوديةولبنان

البحرين،(11)األردن،(8)الكويت،(4)االمارات:الطريقمنكم/السياراتعدد
املغرب،(37)مصر،(33)العراق،(25)قطر،(22)تونس،(13)
(38)

والتلوث،يةاملرور واالختناقات،الدفيئةغازاتوانبعاثات،الوقوداستهالكفيزيادة

املستخدمالوقودفعاليةعدمإلىيؤديوالذياملركباتصيانةوسوءقدم

وتحسين،الكهربائيةالسيارات:املستداماألخضرالنقلتشجيعيتطلبوهذا
العامالنقلشبكات
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في العالم العربيلتكنولوجيا الخضراء املناسبةا

الطاقةإنتاج1.

الطاقةتوفير2.

املتجددةالطاقةتكنولوجيا3.

األخضرالنقل4.

الخضراءاملباني5.

الخضراءالزراعة6.

الخضراءالصلبةالنفاياتدارةا7.

.الخضراءالعادمةاملياهإدارة8.
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املتجددةالطاقة تطبيقات

الشمسيةبالطاقةاملياهسخانات1.

الشمسيةالطهيمواقد2.

الشمسيةاملضخات3.

الشمسيةملجففاتا4.

املتحركةالشمسيةالخاليا5.

الرياحمضخات6.

الرياحبواسطةالبطاريةشاحن7.

الشبكةنطاقخارجكهرباءالتزويد8.
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النقل الرخضر

الطبيعيالغاز املركباتنظام
املصري النقلقطاعفياملضغوطالطبيعيالغازاستخدام

 اإللزاميالدورياملركباتاختبار
مصرفيالتفتيشبرامجوتنفيذاملركباتصيانةتحسين

الكهربائيةاملركبات
دبيمترو
السعوديةالعربيةاململكةفياملقدسةالشعائر قطار

 للحافلةةالتحتيالبنيةوبناءالكهربائيةالركابسياراتنشر تعزيز
األردنفيالسريعة
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اءخضر لااملباني 

للمستقبلالجديدةالخضراءاملدنفيرائدةأبوظبي1.

(تكاوس)والتقنيةللعلومهللاعبدامللكجامعةحصلت2.
التصميمو الطاقةمجالفيالقيادةفيالبالتينتصنيفعلى

(ليد)البيئي

في مصر، مدينة الجونة على البحر األحمر هي تنمية صديقة للبيئة ونجاح تجاري•
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اإلسكوا/ سياسات التنمية املستدامةإدارة 

الخضراءاإلنتاجيةالقطاعاتتطوير علىالوطنيةالقدراتتعزيز  املشروع

2012-2014 املدة

نتاجيةاإل القطاعاتوتنميةلتحفيز وبرامجسياساتوضععلىدول القدرةتعزيز 
الخضراء

الهدف

ومصرواألردنمانوعُ لبنان املشاركةالدول 

فيلعيشاسبللتحسيناملالئمةالخضراءالتكنولوجياتلتطوير القدراتبناء"
"اإلسكوامنطقةفيالريفيةاملجتمعات

املشروع

2014-2016 املدة

الخضراءياالتكنولوجمبادراتتعميمعلىاإلسكوافياألعضاءالبلدانقدراتتعزيز 
شعيسبلتحسينأجلمنالوطنيةالتنميةوسياساتبرامجضمناملالئمة

.الريفيةاملجتمعات

الهدف

والسودانواملغربواألردنمانعُ  املشاركةالدول 
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2015الهند أكتوبر 
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اليةعلى األسئلة التالتالية اإلجابة تهدف هذه الجلسة 

راءالخضالتكنولوجياتمجاالتهذافياملتاحةاملحليةالقدراتلخصم

لعربية،االبلدانفيوالفرصالتحدياتو والضعفالقوةنقاطالىاستنادا
القوةاطنقمناالستفادةالفرصاستغاللالتكنولوجيالنقليمكنكيف

.والتحدياتالضعفنقاطمنوالتخفيف

مقترحةاألنشطةأو/ولسياساتإقليميةأو/ووطنيةأولوياتوضع
.الخضراللتكنولوجيات

يالتالاليومجلسةفيالفريقنتائجبتقدمفريقلكلاملقرر يقوم.
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