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الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مســتدامة

يختصر الهدف 12 من أهداف التنمية المســتدامة نموذج التنمية المســتدامة بأســره، على المســتويات المحلية والوطنية 
واإلقليمية والعالمية. وفي المنطقة العربية، تظهر الحاجة الملحة إلى معالجة أنماط االســتهالك واإلنتاج غير المســتدامة 

واضحًة في اتجاهات مثل تزايد ندرة المياه، وتزايد اســتخدام الطاقة وما تســببه من انبعاثات، وإنتاج النفايات، وانخفاض 
مســتويات إعادة االســتخدام وإعادة التدوير، وتفاقم تلوث الهواء والماء. وقد اعتمدت دول عدة مؤخراً خططاً وطنية في 

خطوة على مســار االســتهالك واإلنتاج المســتدامين. إال أن الحاجة ال تزال ملحة إلى تغيير جذري في حوافز أنماط االســتهالك 
واإلنتاج غير المســتدامة. وهذا يتطلب تحّواًل من االكتفاء بالنمو االقتصادي إلى التركيز على نهج التنمية المســتدامة، وتعبئة 

القطاع الخاص وتنظيمه لدعم هذا التحّول، وإشــراك المجتمعات واألفراد في إرســاء فكر جديد.

وقائع

+60%
ازداد نصيب الفرد من االستهالك المحلي للمواد في المنطقة العربية 

بأكثر من 60 في المائة بين عامي 1990 و2015، فقارب المتوسط 
العالمي1. ويعني ذلك تزايدًا في استهالك الكتلة الحيوية الخام 

والوقود األحفوري والمعادن.

دعم الطاقة %7.3 من الناتج المحلي اإلجمالي

يبلغ دعم الطاقة مستويات مرتفعة في المنطقة، ناهزت 7.3 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2017. وهذه النسبة أعلى بكثير من 
المتوسط العالمي البالغ 6.5 في المائة، وترتفع في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي، حيث تصل إلى 14.34 في المائة في المملكة العربية السعودية4.

انخفض نصيب الفرد من استهالك المياه في العقد 
الماضي، لكنه بقي أعلى قلياًل من المتوسط العالمي 

في عام 2014، في منطقة تعاني من ندرة المياه5.

تتراوح نسبة األشخاص الذين تشملهم خدمات 
البلديات لجمع النفايات بين 100 في المائة في ثالثة 

من بلدان مجلس التعاون الخليجي6 و67 في المائة 
في العراق و19 في المائة فقط في اليمن7، والفوارق 
كبيرة أيضًا بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية8.

تجاوز نصيب الفرد من النفايات التي تجمعها 
البلديات بكثير المتوسط العالمي في عام 2012، وبلغ 

مستويات عالية للغاية في بلدان المشرق العربي 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

تبلغ نسبة النفايات المعاد تدويرها 10 في المائة أو 
أقل من النفايات التي تجمعها البلديات في البلدان 
العربية الثمانية9 التي أبلغت عن هذا الرقم، باستثناء 

اإلمارات العربية المتحدة التي تسجل 15 في المائة10.

بصمة المواد

كان نصيب الفرد من بصمة المواد ُيعادل نصف المتوسط العالمي في 
عام 2017، في داللة على تباطؤ نمو الحاجة إلى المواد عبر سلسلة 

اإلمداد التي تلّبي الطلب النهائي2.

يبلــغ اســتهالك الفــرد من المــواد المحلية في بلدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي 2.5 إلى 3 أضعاف 

المتوســط العالمــي، ممــا يدل علــى ارتفاع المداخيل 
ومعــدالت االســتهالك، بينمــا يقل هذا االســتهالك 

كثيــرًا عــن المتوســط العالمي فــي مجموعات البلدان 
األخــرى3. كمــا أن بصمــة المــواد أعلى في بلدان 

مجلــس التعاون الخليجي.

ازداد نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الطاقــة فــي 
المنطقــة بنســبة ناهــزت 70 فــي المائــة بيــن عامــي 
1990 و2014، وتجــاوزت معــدل النمــو الســكاني 

الســريع، وارتفعــت األرقــام فــي بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي، حيــث قاربــت أربعــة أضعــاف 

المتوســط العالمــي.

بلدان 
مجلس 

التعاون 
الخليجي

70%  
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قياس الهدف 12 في المنطقة العربية وفقًا إلطار المؤشــرات العالمية 
ألهداف التنمية المستدامة 

االتفاقيات الدولية بشأن المواد الكيميائية

تحــّل المنطقــة العربيــة فــي مرتبة متأخرة عن المتوســط العالمي 
فــي االمتثــال لالتفاقيات الدولية الرئيســية بشــأن المــواد الكيميائية، 
باســتثناء دول مجلــس التعــاون الخليجــي التي تظهر مســتوى أعلى 

من االمتثال13.

7 بلدان عربية

 اعتمــد مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن البيئــة 
 االســتراتيجية العربيــة اإلقليميــة لالســتهالك واإلنتــاج 

المســتدامين فــي عــام 2009، وقــد اعتمــدت ســبعة بلــدان11 علــى 
 األقــل خطــط عمــل وطنيــة لالســتهالك واإلنتــاج المســتدامين 

أو صكــوكًا مماثلــة12 ُتعنــى بقطاعــات مثــل الطاقــة والميــاه 
والزراعــة والصناعــة والســياحة.

تتوفــر بيانــات عــن مؤشــرين مــن 13 مؤشــرًا14، وعــن مقصديــن من 11 
مقصــدًا للهــدف 12.

تركــز مقاصــد الهــدف 12 علــى مواضيــع التقاطــع بيــن االقتصــاد 
والبيئــة، ومنهــا اســتهالك المــوارد، والنفايــات، والتلــوث. ويّتصــل 

عــدد مــن المقاصــد والمؤشــرات باتفاقــات بيئيــة عالميــة، كتلــك التــي 
تعنــى بــاإلدارة اآلمنــة للمــواد الكيميائيــة )اتفاقيــات بــازل وروتردام 

وســتوكهولم(، وكذلــك اإلطــار العشــري للبرامــج المتعلقــة بأنمــاط 
االســتهالك واإلنتــاج المســتدامة.

وصّنفــت تســعة مــن أصــل 13 مؤشــرًا فــي المســتوى الثالــث في عام 
2018، مــا يعنــي أن منهجيــات قياســها ال تــزال قيــد التطويــر. وال 

تتوفــر بيانــات لوضــع خطــوط األســاس لهذه المؤشــرات فــي البلدان 
العربيــة. وبالمجمــل توفــر البيانــات ضعيــف جــدًا. وتواجــه المنطقــة 

فــي نقــص البيانــات تحديــًا كبيــرًا فــي قيــاس التقــدم فــي الهدف 12، 
غيــر أن عمليــة القيــاس تســتفيد مــن البيانــات المتوفــرة لمؤشــرات 
 ضمــن األهــداف الوثيقــة الصلــة بالهــدف 12. ومــن هذه المؤشــرات 
مــا يرتبــط بالطاقــة المتجــددة )7-2-1(، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة 
)7-3-1(، وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمة 

 المضافــة )9-4-1(، وجمــع النفايــات للمــدن، )11-6-1(، وتلــوث 
الهــواء )11-6-2(، وتلــوث الميــاه )2-9-3(.

 وفــي األمــد القريــب، يمكــن تعويــض نقــص البيانــات بمجموعــة 
 مؤشــرات وطنيــة تكميليــة قــد تتيــح رصــدًا أوليــًا للتقــدم. 

وفــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، تتوفــر البيانــات لمؤشــرات 
اســتهالك المــوارد الطبيعيــة )نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الميــاه 

والطاقــة( ونصيــب الفــرد مــن إنتــاج النفايــات، وانبعاثــات غــازات 
االحتبــاس الحراري.
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والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء والماء والتربة من أجل 
التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان والبيئة

 يتضّمن الهدف 12 مقصدًا واحدًا ينبغي تحقيقه 
بحلول عام 2020

المقصد 12-4 تحقيق اإلدارة السليمة بيئيًا للمواد الكيميائية وجميع 
النفايات طوال دورة عمرها، وفقًا لألطر الدولية المتفق عليها، 
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فــي عــام 2015، أقفــل مكــب الناعمــة فــي لبنــان، بعد أن امتأل 
بالنفايــات، وذلــك بضغــط مــن الســكان المحلييــن الذيــن يعيشــون حول 

الموقــع. وفــي غيــاب أي بديــل، بــدأت القمامــة تتراكم في شــوارع 
بيــروت، بســبب تدني نســبة إعــادة التدوير.

ويتطلــب حــل أزمــة النفايــات فــي لبنــان خطــة متكاملة لتطويــر البنية 
التحتيــة المناســبة وتحديــد أفضــل االســتثمارات. ومــن الخطوات 

األولــى الهامــة علــى هــذا المســار، زيــادة إعــادة التدوير من خــالل تغيير 
الســلوكيات والممارســات فــي جمــع النفايــات. كذلــك يشــّكل تحويل 

النفايــات إلــى طاقــة جــزءًا من حــل متكامل.

.Stella and others, 2018 :المصــدر

العوائق الرئيســية أمام ضمان وجود أنماط اســتهالك وإنتاج 
مســتدامة في المنطقة العربية

يربط الهدف 12 بين جميع بلدان العالم، المتقدمة والنامية. والترابط 
العالمي بين أنماط االستهالك واإلنتاج يعني أن التغيير في كل 
مكان ضروري لتحقيق التحّول في أّي مكان. ولمبدأ المسؤولية 

المشتركة ولكن المتباينة أهمية بالغة للتحّول في المنطقة العربية، 
ألن التباينات التاريخية كبيرة بين المناطق في أنماط االستهالك 
واإلنتاج. وتتحمل جميع الجهات الفاعلة، من حكومات وشركات 

ومنظمات المجتمع المدني وأفراد، مسؤولية في دعم هذا التحّول 
على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية. 

وقد ترّسخت األنماط غير المستدامة في االستهالك واإلنتاج في 
الهياكل االقتصادية، وُنُظم وعمليات اإلنتاج، والتكنولوجيات، واألطر 

المؤسسية والحوافز، وسلوكيات المنتجين والمستهلكين، وهي 
تتسبب بتغّير المناخ، واستنفاد الموارد، وتدهور األراضي والتصحر، 

وتوليد النفايات، وازدحام السير المزمن، وتلوث الهواء والماء، كما 
تؤثر على صحة اإلنسان.

ويتطلب التحّول المنشود اتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق االستدامة 
في االستهالك واإلنتاج. كما أن أطر وأدوات السياسة الوطنية 

المصممــة تصميمــًا جيــدًا تتيــح تحــّوالت جذرّيــة من خــالل تغيير 
مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية15. ويمكن أن يكون هذا 

التحّول مصدرًا لفوائد جمة في الزراعة )الهدف 2(، والصحة الجيدة 

والرفاهية )الهدف 3(، وكفاءة استخدام المياه )الهدف 6(، وكفاءة 
استخدام الطاقة )الهدف 7(، واستهالك الموارد )الهدف 8(، والبنية 

التحتية والصناعة )الهدف 9(، واألثر البيئي للمدن )الهدفان 11 
و15(، وتغّير المناخ )الهدف 13(. وهكذا يتطلب االستهالك واإلنتاج 

المستدامان اتخاذ إجراءات للتثقيف والتوعية باستدامة التنمية 
وأساليب الحياة )الهدفان 4 و13(، وزيادة حصة الطاقة المتجددة، 

وتوسيع االستثمار في البحث والتطوير وتشجيع االبتكار، وتحسين 
إدارة المدن.

فــي ما يلي العوائق الرئيســية أمــام تحقيق الهدف 12 في المنطقة العربية

العائق الرئيسي عالمي، هو عدم حدوث تغّير جذري وشامل في أنماط االستهالك واإلنتاج، أو تحّول يعّم نموذج النمو 
 االقتصادي والتنمية. وفي المنطقة عوائق أخرى تختلف بين البلدان والقطاعات، وتساعد معالجتها في تقصير المسافة إلى 

التحّول المنشود في الهدف 12.

ال يزال يغلب على االقتصاد نموذٌج خطي

يؤدي حصر اإلنتاج في السحب والصنع واالستخدام والتخلص إلى استنفاد الموارد الطبيعية وتوليد النفايات واالنبعاثات. وفي 
قطاعات مثل البناء والتصنيع وإنتاج الغذاء، ال يزال استخدام الموارد عمومًا دون المستوى األمثل من الكفاءة في اإلنتاج، 

والتخلي عن المنتج يحدث قبل نفاد عمره، وال ُيعاد استخدام النفايات من مراحل اإلنتاج وما بعد االستهالك. وما من حوافز كافية 
لتشجيع القطاع الخاص على العمل بممارسات أكثر استدامة. لكن التحّول إلى نموذج االقتصاد الدائري قد يحقق مكاسب كبيرة. 

فباستطاعة بلدان مجلس التعاون الخليجي وحدها، مثاًل، أن توفر 138 مليار دوالر بحلول عام 2030، إذا اعتمدت هذا النموذج في 
قطاعات مثل اإلنتاج الكيميائي، وتشييد المباني والبنية التحتية، وأنظمة التنقل والنقل النظيفة16. إال أن هذه المفاهيم يجب أن 

تندرج في أطر عمل وطنية شاملة.

االعتماد الشديد على استخراج الموارد

في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي قيود على التنويع والتوّسع إلى القطاعات األقل كثافة في استخدام 
الموارد )الهدف 8(. فالمنطقة تمتلك أكبر احتياطي في العالم من النفط الخام وهي أكبر منتج للوقود األحفوري، الذي هو عامل 

مهم في النمو االقتصادي. ومن الصعب فصل االقتصاد عن استهالك الموارد بينما يتنامى الطلب العالمي عليها، ال سيما في غياب 
االلتزام السياسي بتغيير مفهوم النمو االقتصادي والتخطيط له.
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تحد التكاليف المرتفعة والقيود األخرى على الموارد من اعتماد تقنيات وممارسات مستدامة وفعالة

يظهر ذلك في البنية التحتية )المباني والطاقة والمياه والنقل( والصناعة والزراعة وإنتاج األجهزة المنزلية، وكذلك في تقديم 
الخدمات األساسية مثل معالجة النفايات والصرف الصحي. وتشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من النفايات الصلبة على 

مستوى البلديات في المنطقة هي مواد عضوية قابلة للتحلل أو مواد قابلة إلعادة التدوير17. لكن معظم هذه النفايات ينتهي إلى 
مكبات مفتوحة، ومعدالت إعادة التدوير ال تتجاوز في الغالب 10 في المائة18. وعالوة على ذلك، غالبًا ما يجري خلط النفايات 

الصلبة القابلة للتسميد بالنفايات الطبية الصناعية والخطرة أثناء تجميع النفايات والتخلص منها، ما يؤدي إلى التلوث ويحد من 
خيارات المعالجة المستدامة. وتختبر بعض البلدان تقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة باستخدام الحرق والهضم الالهوائي، لكنها 

ال تزال على نطاق ضيق بسبب التكاليف المرتفعة ونقص القدرة التقنية. 

األولوية السياسية دون المستوى المطلوب

ال تفي األولوية السياسية المعطاة لتدابير اإلنتاج واالستهالك المستدامة بالمستوى المطلوب إلحداث األثر المرجو. مع أن تدابير 
اإلنتاج واالستهالك يمكن أن تكون مصدر فوائد جمة للتنمية االقتصادية ولمجموعة واسعة من القطاعات اإلنتاجية، غالبًا ما ُينظر 

إليها باعتبارها مسألة إدارة بيئية من اختصاص وزارات البيئة التي تفتقر في الغالب إلى الموارد والقدرة على التأثير. وال بّد من 
العمل لضمان المشاركة النشطة للقطاع الخاص، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وال سيما في إدارة الموارد وتقديم 

الخدمات، تدعم نقلة التحّول إلى أنماط أكثر استدامة في االستهالك واإلنتاج. 

نقص الكفاءة في تدابير الدعم والتسعير واسترداد التكاليف

يسهم نقص الكفاءة في تدابير الدعم والتسعير واسترداد التكاليف مساهمة كبيرة في عدم استدامة اإلنتاج واالستهالك للطاقة 
وموارد المياه. فمعّدالت دعم الطاقة في المنطقة هي من أعلى المعّدالت في العالم. والواقع أن الخفض المتعّمد ألسعار خدمات 

المياه هو دعم لالستهالك المفرط الذي يفتقر إلى الكفاءة19. ولحل مشكلة ندرة المياه العذبة، تعتمد بلدان عدة على تحلية المياه 
وضخ المياه الجوفية، وهي حلول مرتفعة الكلفة، تستهلك الطاقة بكثافة وتزيد من االنبعاثات. ويؤدي انخفاض رسوم الخدمة 

وعدم استرداد تكاليف عمليات إدارة النفايات إلى إجهاد الميزانيات الوطنية وتقييد الممارسات المستدامة.

النقص في التثقيف والوعي 

يشكل هذا النقص عاماًل إضافيًا يؤخر التقدم في تحقيق الهدف 12، وال سيما في التوعية بأنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة، 
ُظم الغذائية، والحد من استخدام الموارد وتوليد النفايات، وإعادة االستخدام وإعادة التدوير.  بما في ذلك ما يتعلق باألغذية والنُّ

ُظم الغذائية غير الصحية التي تفرط في االستهالك فتسّبب البدانة ومشاكل صحية أخرى. كذلك أصبح هدر األغذية  وتنتشر النُّ
وتوليد المخلفات )الهدف 2( ممارسًة شائعًة، بسبب نقص الكفاءة في ممارسات ما بعد الحصاد؛ واالفتقار إلى التقنيات المناسبة 

لمعالجة األغذية ونقلها وتجهيزها؛ وعدم مالءمة إجراءات النقل وخدمات البنية التحتية األخرى؛ والتعرض للقوارض واآلفات في 
أثناء التخزين؛ وعدم كفاية التبريد20.

منذ عام 2009، تدعم دائرة الســياحة والتســويق التجاري في دبي قطاع الســياحة لتقليل اســتهالكه من الطاقة بنســبة 17 في المائة واســتهالكه 
مــن الميــاه بنســبة 14 فــي المائــة. وقــد انخفضــت انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقدار 688,000 طن. ويجري تشــجيع الفنادق على زيادة مســاحاتها 

الخضــراء وغرســها بالنباتــات، ومن ضمنهــا األنواع المحلية.

تبرز المساهمات المحددة وطنيًا، التي يعتزم السودان القيام بها للتخفيف من تغّير المناخ، مجموعة من تدابير االستهالك واإلنتاج المستدامة لزيادة 
الحصول على الكهرباء ودعم كهربة الريف، وتحسين كفاءة الطاقة وغطاء الغابات وخدمات إدارة النفايات. ويتطلب ذلك اعتماد ونشر التقنيات 
الحديثة والنظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية األرضية والطاقة المائية وتحويل الهدر إلى طاقة، وتوليد الغاز 
الطبيعي، ومصابيح الفلورسنت والثنائية الصمام )LED( المدمجة، واألجهزة المنزلية الفعالة، ومطامر النفايات الصحية المزودة بمرافق لمعالجة 

ف   النفايات وإعادة التدوير. وتبلغ الكلفة التقديرية لتدابير التخفيف 11.7 مليار دوالر. كما ُخصص مبلغ إضافي قيمته 1.2 مليار دوالر لتدابير التكيُّ
مع المناخ. وسيكون من الضروري استكمال مساهمة الحكومة بدعم مالي دولي كبير لتنفيذ هذه التدابير.

.UNWTO, 2018 :المصــدر

.The Republic of Sudan, 2015 :المصــدر
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تركز خطة العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين لدولة 
فلسطين على الزراعة والغذاء والسياحة واإلسكان والبناء. ُوضعت 

الخطة من خالل عملية تشاورية واسعة النطاق، شملت الحكومة 
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية. 

ومن المعايير الرئيسية التي اعتمدت لتحديد المبادرات ذات األولوية 
وتمويلها زيادة شمول السكان المهمشين مثل النساء والشباب. 
وشملت المبادرات تقديم خدمات إرشادية تستهدف المزارعات 

البدويات، وتوسيع برامج الصحة المدرسية بما يرّكز على تغذية 
األطفال والتوعية بخيارات الغذاء الصحي.

عرضة لإلهمال

ما العمل لتســريع التقّدم في تحقيق الهدف 12

ســتطال عواقــب تعّثــر التقــدم فــي تحقيــق الهــدف 12 الجميــع، لشــدة 
الترابــط بيــن أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك المســتدامة عبــر المناطــق 

والبلــدان والمجتمعــات. غيــر أن بعــض البلــدان والفئــات ســتكون 
أكثــر تأثــرًا نظــرًا لضعــف إمكانيــة مشــاركتها فــي عمليــة التحــّول فــي 

اإلنتــاج واالســتهالك واالســتفادة منهــا.

البلدان األقل نموًا في المنطقة هي أكثر عرضة للحرمان، بسبب النقص 
في الموارد والقدرات. وأي خطوة من قبيل اعتماد معايير بيئية صارمة، 
قد تفرض على اقتصاداتها الضعيفة نسبيًا متطّلبات غير واقعية تؤدي 
إلى انخفاض اإلنتاجية والنمو والدخل. وتحتاج هذه البلدان إلى دعم 
فني كبير ومساعدة مالية لالنتقال إلى التقنيات والممارسات النظيفة 
والحديثة التي تساعد على تحقيق االستدامة في االستهالك واإلنتاج.

تعاني المجتمعات الفقيرة في المستوطنات البشرية غير النظامية 
وغير المخطط لها من تدٍن في مستويات تقديم الخدمات في 

قطاعات المياه والكهرباء وجمع النفايات. وتتحمل هذه المجتمعات 
وطأة التلوث الناجم عن مواقع ومطامر النفايات، وفي المياه 

والهواء. والحلول لهذه المشاكل، سواء أكانت تقليدية أو حديثة أو 
تكنولوجية هي عادة حلول مركزية، وتتطلب الكثير من األموال، 

وُتفرض من األعلى إلى األسفل. وكثيرًا ما تهمل أصوات العاملين غير 
النظاميين في المستوطنات البشرية غير النظامية، واحتياجاتهم )في 

قطاع النفايات على سبيل المثال(، واآلثار على سبل عيشهم وصحتهم.

وتتطلب أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة تحّوالت في الزراعة 
والصناعة والطاقة والبناء والنقل، تطال أسواق العمل، وتنشئ فرص 

عمل جديدة. وقد ال يعود التغيير بفوائد فورية على النساء، ألن 
هذه القطاعات يغلب عليها الرجال بسبب الفصل بين الجنسين في 

أسواق العمل الذي يتنج عنه ترّكز النساء في أعمال القيمة المضافة 
المنخفضة. وتعمل النساء واألطفال بأعداد كبيرة في جمع النفايات 

وإعادة تدويرها، حيث يتعرضون للعديد من المخاطر الصحية. وفرص 
العمل المستقبلية بما تتطلبه من مهارات في التكنولوجيا المتقدمة 

ومستويات عالية من التحصيل العلمي، ستبقى بعيدة عن منال نسبة 
كبيرة من النساء بالمقارنة مع الرجال، وتحديدًا في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومع أن نسبة اإلناث في هذه 
المجاالت تتجاوز 60 في المائة في بعض الجامعات، فهي ال تعادل 

نسبة ما يحصلن عليه من فرص21. وتتطلب معالجة الفوارق الهيكلية 
في التعليم والعمالة معالجة الدافع الرئيسي أي التمييز بين الجنسين.

.Environment Quality Authority of Palestine, 2016 :المصــدر

يتطلب الهدف 12 التزامًا من الجهات الفاعلة، من حكومات وشركات 
في القطاع الخاص، وتغّيرًا في السلوكيات والممارسات في العديد 

من المجاالت. ولتحقيق ذلك، ال بّد من إصالح شامل للتخطيط 
االقتصادي )الهدف 8( يراعي األبعاد االجتماعية والبيئية ويؤّسس 

لالستدامة في أنماط اإلنتاج واالستهالك.

وضع سياسات وطنية وأطر لتحفيز األنماط . 1
المستدامة في اإلنتاج واالستهالك:

اعتماد خطط عمل وطنية وتعميم األنماط المستدامة في اإلنتاج 	 
واالستهالك في االستراتيجيات والخطط الوطنية السارية، ال سيما 

في الصناعة والزراعة والطاقة والمياه والنقل والصحة والنفايات.

ترشيد اإلعانات غير المتسمة بالكفاءة وإلغاؤها تدريجيًا، 	 
ومعالجة اآلليات غير المناسبة في تسعير الخدمات األساسية 

مثل إدارة المياه والنفايات واسترداد التكاليف.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخلق حوافز 	 
لتحسين الكفاءة واالستثمار في التقنيات الحديثة والمستدامة 

في مجاالت الطاقة والمياه والنفايات والنقل. وقد يشمل ذلك 
مزيجًا من التدابير مثل الخصومات، والضرائب المخفضة، 

واإلعانات األكثر استهدافًا، وإشارات األسعار، والحصول على 
حقوق المياه/تصاريح المياه القابلة للتداول وغيرها من الحوافز.

وضع استراتيجيات متكاملة إلدارة النفايات الصلبة تركز على 	 
اإلدارة الوقائية للنفايات: تقليل النفايات )تقليل النفايات الى 

الحد األدنى، تغيير العادات(؛ إعادة االستخدام وإعادة التدوير 
)ُنُظم الجمع المنفصلة، مراكز إعادة التدوير(؛ استعادة الطاقة 

)تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة(؛ وادارة المخلفات )التخلص 
النهائي، الطمر(.

تطويــر لوائــح وحوافــز لدعــم ممارســات االقتصــاد الدائــري، بما 	 
فــي ذلــك تحقيــق اســتفادة قصــوى مــن المدخــالت والموارد، 

ومــن اســتخدام المنتــج، واســتعادة المنتجــات الثانويــة 
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 1-12 
تنفيذ اإلطار العشــري للبرامج المتعلقة 

بأنماط االســتهالك واإلنتاج المستدامة، 
مــع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي 

البلــدان المتقدمة النمو دور الريادة، مع مراعاة 
مســتوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها

 1-1-12
عــدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية 

لالســتهالك واإلنتاج المستدامين أو التي 
أدمجت تلك الخطط في سياســاتها الوطنية 

باعتبارها أولوية أو غاية

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المجموع اإلقليمي لهذا المؤشــر.

مقاصد الهدف 12 ومؤشــراته في المنطقة العربية

البياناتالمؤشرالمقصد

 2-12
تحقيق اإلدارة المســتدامة واالســتخدام 

 الكفــؤ للمــوارد الطبيعيــة، بحلول 
2030 عام 

 1-2-12
األثــر المادي، ونصيب الفرد من األثر المادي، 

ونصيــب الناتج المحلي اإلجمالي من األثر 
المادي

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

 زيادة الوعي العام والتعليم والتدريب الفني المتعلق 	 
 بتقنيات االستهالك واإلنتاج المستدامة، والممارسات 

مثل الحد من النفايات والتقليل منها إلى أدنى حد، وإعادة 
التدوير وإنتاج السماد، والوجبات الغذائية المستدامة والمغذية.

دمج التنمية المستدامة والتغيير السلوكي المرتبط بها في 	 
المناهج الدراسية على جميع المستويات.

تعزيز دور المجتمعات المحلية في تطوير سياسات إعادة 	 
التدوير وإدارة النفايات.

تعزيــز القــدرة علــى الرصــد والتقييم على جميع المســتويات 	 
لتوجيه االنتقال إلى االســتهالك واإلنتاج األكثر اســتدامة، 

وضمــان االلتزام باللوائح.

حشد الدعم اإلقليمي والعالمي لنقل التكنولوجيا . 3
إلى البلدان األقل نموًا:

زيادة وصول البلدان األقل نموًا إلى الخبرة والتمويل الالزمين 	 
لتحقيق النمو االقتصادي المستدام وتحديد فرص النمو األخضر.

والنفايــات. وقــد يشــمل ذلــك مبــادرات لبنــاء القــدرات الوطنيــة 
علــى اســتيعاب واستنســاخ التكنولوجيــات النظيفــة بشــكل 
أفضــل، والدمــج بيــن كفــاءة المــوارد واإلنتــاج األنظف في 

السياســات الوطنيــة.

تحســين المعرفة إلبالغ السياســات وتغيير . 2
 الســلوكيات بما يتماشــى مع االستهالك 

واإلنتاج المســتدامين:

تعزيــز الربــط بيــن العلــوم والسياســات بمــا يعــود بالفائدة على 	 
التخطيــط والتنفيــذ ألهــداف التنميــة المســتدامة، وتعزيــز 

مســاهمات األكاديمييــن والباحثيــن فــي مناقشــات السياســة 
العامــة وآليــات الرصــد والتقييم.

ســد الثغــرات الواســعة فــي البيانــات، التــي تعيــق االســتجابة 	 
 بسياســات وخطــط مســتنيرة، ووضــع خطــوط األســاس 

 ومراقبــة التقــدم المحــرز فــي مؤشــرات الهــدف 12 
 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وينبغــي توجيــه إدارة 
 النفايــات والمــواد الكيميائيــة لتحســين جمــع البيانــات، 

علــى نحــو عاجل.
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 3-12
تخفيــض نصيب الفرد من النفايات الغذائية 

العالمية علــى صعيد أماكن البيع بالتجزئة 
والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر 
األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما 
في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030

 5-12
الحــد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من 

خــالل المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة 
االستعمال، بحلول عام 2030

 4-12
تحقيــق اإلدارة الســليمة بيئيــاً للمواد 

الكيميائيــة وجميــع النفايــات طوال دورة 
عمرهــا، وفقــاً لألطــر الدولية المتفــق عليها، 

والحــد بدرجــة كبيرة من إطالقهــا في الهواء 
والمــاء والتربــة من أجــل التقليل إلى أدنى 
حــد مــن آثارها الضارة على صحة اإلنســان 

 2020 والبيئــة، بحلول 

 2-2-12
االســتهالك المادي المحلي ونصيب الفرد 

من االســتهالك المادي المحلي ونسبة 
 االســتهالك المادي المحلي إلى الناتج 

المحلي االجمالي

 1-3-12
مؤشــر الخسائر الغذائية العالمية

 1-5-12
معــدل إعادة التدويــر على الصعيــد الوطني، 

وعــدد أطنان المواد المعــاد تدويرها

 2-4-12
نصيب الفرد من توليد النفايات الخطرة ونسبة 
النفايات الخطرة المعالجة، بحسب نوع المعالجة

 1-4-12
عــدد األطراف في االتفاقات البيئية 

الدوليــة المتعددة األطراف المتعلقة 
بنفايــات المواد الخطرة وغيرها من المواد 
الكيميائية، التــي تفي بتعهداتها والتزاماتها 

في نقــل المعلومات على النحو الذي 
يتطلبــه كل اتفاق ذي صلة

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

الشــكل 1 نصيب الفرد من االســتهالك المادي المحلي 
)باألطنان المترية(

الشــكل 2 مســتوى االلتزام باالتفاقات البيئية الدولية المتعددة 
األطــراف المتعلقــة بنفايات المواد الخطرة وغيرها من المواد 

الكيميائية )مؤشر(

مالحظة: ُترّجح جميع المتوسطات حسب عدد السكان بالرجوع إلى التقديرات 
United Nations Population Division, 2017;( )2015( السكانية األحدث 

United Nations Statistics Division, 2019(. ويشمل المجموع اإلقليمي 
للمنطقة العربية قيماً بيانية سّجلت في عام 2017 لجميع البلدان باستثناء 

دولة فلسطين. ووفقاً لمستودع البيانات الوصفّية لشعبة اإلحصاءات في 
األمم المتحدة، فإّن االستهالك المادي المحلي هو مؤشر إقليمي )جانب 

اإلنتاج( يدّل على االستهالك المادي الظاهر القتصاٍد وطني معّين... ُيشير 
االستهالك المادي المحلي إلى كمية المواد الفعلية في اقتصاٍد معّين... وقد 

يّتصف بلٌد معّين، على سبيل المثال، باستهالٍك مادي محلي عاٍل جداً ألنه 
يحظى بقطاع إنتاج أّولي كبير للتصدير، أو قد يّتصف باستهالٍك مادي محلي 
متدنٍّ جداً بسبب إسناد معظم العملية الصناعية  الكثيفة المواد إلى بلدان 

 .)United Nations Statistics Division, 2019( أخرى 
تجدُر اإلشارة إلى أّن هذا المؤشر ُيمّثل تكراراً دقيقاً للمؤشر 2-4-8.

 مالحظة: المؤشــر هو المتوســط الحسابي البسيط لنسبة االلتزام 
باالتفاقات األربعة المذكورة )اتفاقية بازل واتفاقية استكهولم وبروتوكول 
مونتريال واتفاقية روتردام(. المجاميع العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية 
للمؤشــر الذي تم إنشــاؤه هي المتوسطات البســيطة للقيم التي سجلتها 

البلدان، حيث أنه مؤشــر على مســتوى الدولة.  ويشمل المجموع 
اإلقليمــي للمنطقــة العربية قيماً بيانية ُســّجلت في عام 2015 للبلدان 

التاليــة: األردن واإلمارات العربية المتحــدة والبحرين والجمهورية العربية 
الســورية وجيبوتي والســودان والصومال وُعمان وقطر والكويت ولبنان 

وليبيــا والمغرب والمملكة العربية الســعودية وموريتانيا واليمن.
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 6-12
تشــجيع الشركات، وال سيما الشركات 

الكبيرة وعبر الوطنية، على اعتماد ممارســات 
مســتدامة، وإدراج معلومات االستدامة في 

دورة تقديم تقاريرها

 7-12
تعزيز ممارسات الشراء العمومي المستدامة، 

وفقاً للسياسات واألولويات الوطنية

12-أ 
دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية 

والتكنولوجية للمضي قدماً نحو تحقيق أنماط 
االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

 8-12
ضمــان أن تتوافر للناس في كل مكان 

المعلومــات ذات الصلة والوعي بالتنمية 
المســتدامة وأنماط العيش في وئام مع 

الطبيعة بحلول عام 2030

12-ب 
وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات السياحة 
المستدامة، التي توفر فرص العمل وتعزز 

الثقافة والمنتجات المحلية، في التنمية 
المستدامة

12-ج 
ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة 

بالكفاءة والتي تشجع على االستهالك 
المسرف، عن طريق القضاء على تشوهات 

األسواق، وفقاً للظروف الوطنية، بما في ذلك 
عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص 
بالتدريج من اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، 

إلظهار آثارها البيئية، على أن تراعى في 
تلك السياسات على نحو كامل االحتياجات 

والظروف الخاصة للبلدان النامية، والتقليل 
إلى أدنى حد من اآلثار الضارة التي قد تنال 

من تنميتها، وعلى نحو يكفل حماية الفقراء 
والمجتمعات المحلية المتضررة

 1-6-12
عدد الشــركات التي تنشر تقارير تتعلق 

باالستدامة

 1-7-12
عدد البلدان التي تنفذ السياســات وخطط 

العمل المتعلقة بالشــراء العمومي المستدام

12-أ-1 
كميــة الدعم المقدم إلى البلدان النامية في 

مجالي البحث والتطوير من أجل إرســاء أنماط 
االســتهالك واإلنتاج المستدامة والتكنولوجيا 

السليمة بيئياً

 1-8-12
مــدي تعميم مراعاة "1" تعليم المواطنة 

العالميــة و"2" التعليم من أجل التنمية 
المســتدامة )بما في ذلك التثقيف بشأن 

تغّير المناخ( في )أ( السياســات التربوية 
الوطنية، و)ب( المناهج الدراســية و)ج( تدريب 

المعلميــن و)د( تقييم الطالب

12-ب-1 
عدد االســتراتيجيات أو السياسات وخطط 

العمل المنفذة في مجال الســياحة 
المســتدامة المتفق على أدوات رصدها 

وتقييمها

12-ج-1 
مقــدار إعانات الوقود األحفوري لكل 

وحــدة من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنتاج 
واالســتهالك( وكنسبة من مجموع النفقات 

الوطنيــة على الوقود األحفوري

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

لم ُتســتوَف المعايير المحّددة للتوّصل إلى 
المتوســط اإلقليمي لهذا المؤشر.

مالحظــة: وســط وجنــوب آســيا )CSA(؛ شــرقي وجنوب شــرقي آســيا )ESEA(؛ أوروبــا وأمريكا الشــمالية )ENA(؛ بلدان مجلس التعــاون الخليجي )GCC(؛ أمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي )LAC(؛ البلــدان العربية األقل نمواً 
.)SSA( ؛ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)Oceania( ؛ أوقيانوســيا باســتثناء أســتراليا ونيوزيلندا)Arab LDCs(

.)United Nations Statistics Division, 2018b( تســتند جميع األرقام إلى قاعدة بيانات المؤشــرات العالمية ألهداف التنمية المســتدامة
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