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محتويات العرض

خلفية�

ج تقييم التقدم اإلقليمي العربي في مجال االستهالك واإلنتا�
المستدامين

هالك واإلنتاج النتائج الرئيسية لتقييم التقدم العربي في مجال االست�
المستدامين

في  الرسائل األساسية لتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين�
المنطقة العربية
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خلفية

ً  المستدامة غير واإلنتاج االستهالك أنماط تشكل� ً  سببا  تغير في رئيسيا
 الهواء وتلوث الطبيعية الموارد واستنفاد األراضي وتدهور المناخ
.والتربة والمياه

 سيةالرئي االستجابات من كواحد المستدامين واإلنتاج االستهالك يأتي�
 يقوتحق اإلنسان رفاه وتحسين ،البيئة وحماية التحديات هذه لمواجهة

.المستدامة التنمية

  العام نذم آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة تتعاون�
 ملالع لدعم للبيئة المتحدة األمم ومنظمة العربية الدول جامعة مع 2008
  .المستدامين واإلنتاج االستهالك حول اإلقليمي
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على المستوى العالمي

المستدامين واإلنتاج باالستهالك المتعلقة للبرامج العشري اإلطار�
2012 عام 20+ ريو مؤتمر في الحكومات اعتمدته-
والنامية مةالمتقد البلدان من كل في المستدامين واإلنتاج االستهالك نحو التحول لتعزيز عمل إطار يوفر-
ً  يتضمن ال- المستدامين واإلنتاج لالستهالك محددة رقمية ومؤشرات أهدافا

2030 لعام المستدامة التنمية خطة�
 نالمسؤوال واإلنتاج االستهالك بشأن )المستدامة التنمية أهداف من 12 الهدف( مستقالً  هدًفا تتضمن-

.مؤشر 13و غاية 11 على يحتوي
 ليموالتع الغذائي األمن على تركز التي األخرى األهداف من العديد عبر الصلة ذات اخرى غايات هنالك-

.االقتصادية والتنمية والمحيطات والمدن واالقتصاد والطاقة والمياه
 التنمية أهداف إطار في المستدامين واإلنتاج باالستهالك مرتبطة مؤشراً  28و غاية 22 بـ يقدر ما -

.المستدامة
 المتعلقة للبرامج العشري لإلطار مكمالً  إطاراً  المستدامة التنمية أهداف تومؤشرا غايات توفر-

.المستدامين واإلنتاج باالستهالك

خلفية
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اإلقليمي المستوى على

 ربالع الوزراء مجلس قبل من المستدامين واإلنتاج لالستهالك العربية االستراتيجية اعتماد�
2009 امع البيئة عن المسؤولين

 والمياه؛ ؛الطاقة :وهي المنطقة في المستدامين واإلنتاج االستهالك إلى بالنسبة أولوية ذات مجاالت ستة-
 سياحةوال المستدامة؛ الحياة وأساليب والتعليم الفقر؛ على والقضاء الريفية والتنمية والنفايات؛
المستدامة

 لمتابعة مةمنتظ فترات على المستدامين واإلنتاج االستهالك حول إقليمية مستديرة مائدة اجتماعات عقد-
اتيجيةراإلست تنفيذ

مؤشر 42 خالل من األهداف تنفيذ متابعة االستراتيجية تقترح-
.2017 ديسمبر في كان آخرها اآلن، حتى مستديرة مائدة اجتماعات خمسة عقد تم-

ً  اآلن حتى يتم لم� االستراتيجية تنفيذ في التقدم تقييم رسميا
 في المحرز التقدم متابعة في ومفيدة جديدة فرصة المستدامة التنمية أهداف رصد آلية توفر�

.المستدامين واإلنتاج االستهالك

خلفية
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 دامةالمست التنمية ألهداف البيئي للبعد التوجيهي اإلطار العربية الدول اعتمدت�
 العرب الوزراء مجلس خالل من 2017 األول تشرين/أكتوبر في العربية للمنطقة

 التنمية أهداف من مؤشًرا 56و غاية 43 اإلطار ويحدد .البيئة عن المسؤولين
 .للمنطقة البيئية األولوية ذات المستدامة

 واإلنتاج االستهالك حول العربية اإلستراتيجية لمواءمة فرصة التوجيهي اإلطار يوفر�
 التنمية أهداف مع المستدام واالستهالك لإلنتاج الوطنية والخطط المستدامين
.المستدامة

  ساساأل خط بيانات إلى باإلضافة محتملة مستهدفة قيم التوجيهي اإلطار يتضمن�
 نتاجواإل االستهالكب المتعلقة المستدامة التنمية أهداف ومؤشرات غايات من لمجموعة

.المستدامين

قة العربيةتقييم التقدم في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنط
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 الكاالستهب الصلة ذات المؤشرات في المحرز التقدم حول إقليمي تقييم�
 العربية واالستراتيجية المستدامة التنمية أهداف( المستدامين واإلنتاج

.)المستدامين واإلنتاج لالستهالك
 االثرو والنفايات والمياه؛ الطاقة؛( وهي أساسية مواضيع أربعة التقييم ضم-

 .)العيش وسبل والفقر ؛Footprint - المادي
 في الصلة ذات والمؤشرات الغايات مراجعة تم ،موضوع لكل بالنسبة-

 من موعةمج تحديد بغية المستدامة التنمية أهداف وفي العربية االستراتيجية
 .للتقييم المؤشرات

 بـاالستهالك مرتبًطة مؤشًرا 21 من مجموعة اختيار تم المراجعة على بناءً -
.المستدامين واإلنتاج

 المستوى ىعل واالتجاهات المحرز التقدم ضااستعر تم النتائج تحليل على بناءً -
 الى قسمت التي المختلفة العربية المناطق مستوى على وكذلك العربي اإلقليمي

  .طقامن أربعة

قة العربيةتقييم التقدم في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنط
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لمنطقة العربيةالنتائج الرئيسية لتقييم التقدم في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين في ا
SCP THEMES & INDICATORS ARAB REGION

Indicator 
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7.1.1# Access to electricity % 22 88.2 ● ↗

7.2.1# Share of renewable energy (final demand) % 22 4.0 ● ↗

7.3.1# Energy intensity MJ/USD 22 5.1 ● ↗

7.3.ADD Per capita energy consumption Kgoe 19 1813.2 ● ↗

9.4.1^ CO2 emissions per unit value add Kg 17 1.4 ● ↘

11.6.2.ALT Exposure to PM2.5 air pollution ug/m3 21 62.3 ● ↗

12.c.1.ALT^ Energy subsidies as % of GDP % 18 8.3 ● -

13.2.ADD-1# CO2 emissions per GDP Kg/USD 20 0.31 ● ↗

13.2.ADD-2# CO2 emission per capita Kg/pc 22 5.1 ● ↗

6.4.2# Level of water stress % 21 312.3 ● ↗

6.4.ADD Per capita domestic water consumption 1000 m3 22 6.64 ● ↘

6.a.1** ODA: water & sanitation USD mil 18 80.6 ● ↗

8.4.1/12.2.1 Per capita material footprint Tonne pc 20 6.6 ● ↗

11.6.1.ALT % population with municipal waste collection % 13 76.92 ● ↗

11.6.ADD Per capita municipal waste collected Kg/pc/day 14 1.88 ● ↗

12.3.1 Global food security index – food loss score 14 84.8 ● ↗

1.1.1 % population below intern’l poverty line % 14 4.83 ● ↘

2.1.2 Food insecurity experience scale % 18 28.4 ● -

3.9.2 Mortality rate: water & sanitation p.100,000 21 9.1 ● -

6.1.1 Access to safe drinking water % 21 84.0 ● ↗

11.1.1.ALT# Urban population living in slums % 14 34.8 ● -
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ً تقدم تشهد التي المؤشرات عن امثلة الجيد وباالتجاه الصحيح الطريق على ا

نسبة السكان الحاصلين على خدمات الكهرباء

لمنزليةنسبة السكان الحاصلين على خدمات تجميع النفايات ا

المنطقة العربية النتائج الرئيسية لتقييم التقدم في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين في
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للتراجع وتتعرض منعدم او ضئيل تقدم تشهد التي المؤشرات عن امثلة

مستوى التعرض لتلوث الهواء

حةنسبة السحب إلجمالي المياه العذبة المتا: مستوى االجهاد المائي 

المنطقة العربية النتائج الرئيسية لتقييم التقدم في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين في
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 االستهالك مجال في ريادي بدور وفلسطين واألردن وتونس المغرب تقوم�
 تالمؤشرا من كبيرة مجموعة عبر ومتوازن قوي بأداء المستدامين واإلنتاج

.والبيئية االجتماعية
 الرؤى في المستدامين واإلنتاج االستهالك أهداف من واسعة مجموعة دمج تم-

.األجل طويلة الوطنية
 المستويات لتحقيق الصحيح االتجاه في البلدان هذه تسير المجاالت، من العديد في-

.2030 لعام المرجوة

 واإلنتاج لالستهالك وطنية عمل خطط األقل على عربية دول سبع اعتمدت�
  .ونسوت وفلسطين والمغرب ولبنان واألردن ومصر الجزائر :وهي المستدامين

 االستهالك ومؤشرات أهداف بين أكبر تكامل إلى أدى قد الخطط هذه وضع-
.الوطنية اإلنمائية والرؤى واالستراتيجيات المستدامين واإلنتاج

 المتعلقة اإلجراءات لتنفيذ الضروري والتمويل الفني الدعم على الحصول تسهيل-
  المستدامين واإلنتاج باالستهالك

المنطقة العربية النتائج الرئيسية لتقييم التقدم في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين في
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قة العربيةالرسائل األساسية لتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنط

 ستدامينالم واإلنتاج لالستهالك العربية االستراتيجية لتنفيذ عمل خطة وضع أهمية�
المستدامة التنمية أهداف مع تتماشى

 تمهيداً  دامةالمست التنمية خطة مستجدات ضوء في العربية االستراتيجية مؤشرات مراجعة-
.يةالعرب المنطقة في المستدامين واإلنتاج لالستهالك ومتابعة رصد إطار لتطوير

 تعزيزو ة،يالتكامل المؤسسية واألطر السياسات مواءمة لضمان السياسية اإلرادة أهمية�
.والتكنولوجيا والعلوم بالمعرفة السياسات ربط خالل من القرار اتخاذ آليات

 ضعف تشهد التي المستدامين واإلنتاج االستهالك مجاالت في العربي العمل تعزيز�
.األداء مستوى في ملحوظ

 اإلجهاد ىمستو ،الكربون أكسيد ثاني انبعاثات من الفرد نصيب ،الهواء لتلوث التعرض-
.للفرد الصلبة النفايات تجميع ومستوى ،المائي

.الوطني المستوى على التقدم تقييم من االستفادة�
 لمصنفةا المجاالت في العربية الدول بين الخبرات وتبادل المستفادة الدروس استخالص-

.النفايات وإدارة والمياه، الطاقة وكفاءة لمتجددة،ا الطاقة مثل ،كأولويات
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 في قيادي دور تلعب والتي وفلسطين واألردن وتونس المغرب خبرات من االستفادة�
 جانالل عمل خطط بتطوير يتعلق فيما خاصة المستدامين، واإلنتاج االستهالك مجال

.الوطنية
 وتنفيذ مجد في األخرى اإلقليمية الخبرات من واالستفادة العربية الخبرات تبادل تعزيز�

 المتابعةو الرصد أطر وفي ،المستدامين واإلنتاج باالستهالك المتعلقة والغايات األهداف
.2030 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ بشأن

 يةالسلب االتجاهات لفصل )واجراءات برامج إلى ترجمتهاو( سياسات لوضع حاجةال�
 هةج من استدامتها لضمان التنمية جهود عن الطبيعية الموارد استنزاف عن الناتجة
.ثانية جهة من استخدامها من والبيئة واالجتماعي االقتصادي المردود وتعظيم

 المالية والمؤسسات المدني، المجتمع ومنظمات الخاص، القطاع دور على التأكيد�
 نتاجواإل باالستهالك المتعلقة والغايات األهداف تنفيذ في االخرى المعنية واالطراف

 من التي المبتكرة التقنيات واستخدام البيئية، الخدمات توفير على التركيز مع المستدامين،
.المساواة عدم من والحد جديدة عمل فرص خلق شأنها

قة العربيةالرسائل األساسية لتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنط
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شكرا لكم على حسن اإلصغاء


