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الحوكمة والسياسات البيئية

:على المستوى االقليمي

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون •
)كامري(البيئة 

مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة •
العربية

االطار االستراتيجي العربي للتنمية •
المستدامة

دائرة التنمية المستدامة : "2016•
"والعالقات الدولية

:على المستوى الوطني

وزارات ومؤسسات وطنية•

 12استراتيجيات للتنمية المستدامة في •
 Cبلدا

الكفاءة وتعديل دعم سياسات لتعزيز•



موارد أكبر للبنى التحتية البيئية•

نموذج : تنويع االقتصاد وتخضيره•
في السعودية  2030رؤية 

واستراتيجية االقتصاد األخضر في 
االمارات

الضرورات االقتصادية وشحT الموارد •
وراء التغييرات في حاالت كثيرة

االقتصاد األخضر والتمويل



استمرار نقص المياه المتجددة بسبب •
الزيادة السكانية والتلوث وموجات 

الجفاف

تدابير للحد من سحب المياه الجوفية •
غير المتجددة

:  الزراعة ما زالت المستخدم الرئيسي•
%40وكفاءة الري % 85

تسعير خدمات المياه•

%60معالجة مياه الصرف •

استخدام المياه المعالجة أقل من •
50%

المياه



تدهور وضع األمن الغذائي خالل •
السنوات العشر األخيرة، مع بعض 

االستثناءات

• Cالمنطقة العربية تعاني عجزا
غذائياC بين االنتاج المحلي 

واالستهالك هو األكبر في العالم

:أهم األسباب

ضعف انتاجية األراضي والمياه•

تدهور األراضي•

فاقد االنتاج الغذائي•

عدم االستقرار السياسي•

األمن الغذائي



االهتمام بكفاءة الطاقة •

استثمارات ضخمة في الطاقة •
المتجددة

المغرب، االمارات، السعودية، •
االردن

إدخال الطاقة : مزيج الطاقة•
النووية والفحم الحجري، مع 
التراجع العالمي في االثنين

الطاقة



انبعاثات ثاني أوكسيد •
الكربون تضاعفت في عشر سنين

إلى  5مستويات تلوث الهواء •
مرات أعلى من المستوى  10

المقبول من منظمة الصحة 
العالمية

نوعية الهواء



%  1.7تساهم الدول العربية بنسبة •
في البحث العلمي البيئي على 

مستوى العالم

مساهمات كبيرة للعلماء العرب في •
الخارج خالل السنوات العشر األخيرة 

، مقابل ضعف محلي

مصر والسعودية والمغرب وتونس •
تتقدم في األبحاث العلمية البيئية

المياه والصحة والتلوث في طليعة •
الئحة األبحاث البيئية العربية

تغير المناخ والسياسات البيئية •
في المؤخرة

البحث العلمي البيئي
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