متابعة مؤشرات التنمية املستدامة ذات العالقة بالبعد البيئي
في املنطقة العربية حتى عام 2020
إعداد :الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية
تحت إشراف :لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة

ً
ً
تشتمل املنطقة العربية على  22بلدا ،ويبلغ عدد سكانها  431مليون نسمة وفقا إلحصائيات عام ،2019
وبالرغم من التنوع الكبير والتباين في املوارد الطبيعية ومستويات الدخل والتقاليد السياسية واآلفاق
االجتماعية واملمارسات الثقافية ،إال أن األوجه املشتركة بين البلدان العربية تبقى أقوى من أوجه االختالف.
وقد تبنت جميع دول املنطقة خطط واستراتيجيات وطنية تستهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة
ً
بمحاورها الثالثة االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ وذلك وفقا ملا ورد باستراتيجية األمم املتحدة في هذا
الشأن ،حيث أقرت الجمعية العامـة إطار املؤشـرات العاملية ألهداف التنمية املسـتدامة بقرارها رقم
 ،A/RES/71/313وبالرغم من أن الحكومات قد عملت على تكييف الهيكل املؤسس ي للتنفيذ ،وترتيب
األولويات الوطنية بحيث تنسجم مع أهداف التنمية املستدامة ،إال أن املنطقة بالرغم من تبنى هذه
االستراتيجية منذ خمس سنوات مازالت تتعرض ملشاكل عديدة ،مثل ندرة املياه العذبة والجفاف ونقص في
شبكات الصرف الصحي في املناطق الحضرية والزيادة السكانية وتغير املناخ وارتفاع نسبة التصحر،
ً
وتضاؤل املوارد الطبيعية وتدهور األراض ي الزراعية ،فضال عن تزايد معدالت التقزم وتفش ى الجوع واملرض
وانتشار الفقر ،وتسرب جيل كامل من املدرسة.
وفي ظل جائحة كورونا اتخذت معظم بلدان املنطقة إجراءات احترازية من أجل الحد من انتشار فيروس
كورونا ،اشتملت على إغالق الحدود واملدارس واألماكن العامة ،وتسهيل العمل عن بعد ،وقد كان لذلك
ً
ً
اقتصاديا واجتماعيا.
تأثيرات سلبية على كافة البلدان
وبالرغم من أن أهداف التنمية املستدامة تشتمل على ثالثة أبعاد؛ إال أننا من خالل هذه املقالة سوف نركز
ً
ً
على األهداف التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالبعد البيئي ،واستعراض مقاصدها ومؤشراتها ومعدالت إنجازها،

1

كما أن هذه املقالة سوف تستند إلى النتائج الواردة بالتقرير العربي للتنمية املستدامة  ،2020حيث توافرت
بيانات عن  86مقصد من مجموع  169بنسبة بلغت نحو  ،٪51وتوفرت بيانات عن  110مقصد من مجموع
 244مؤشر بنسبة بلغت نحو .٪45
ً
ووفقا للعديد من املؤشرات الرئيسية ،لن تصل املنطقة إلى مقاصد أهداف التنمية املستدامة بحلول عام
 ،2030حيث أنها ال تزال متأخرة عن مناطق أخرى من العالم ،وخاصة في األهداف املرتبطة بالبعد البيئي
وهى:
ّ
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
 1ـ الهدف الثاني :القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية
 2ـ الهدف الثالث :ضمان ّ
تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
 3ـ الهدف السادس :ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مسـتدامة.
 4ـ الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة
واملستدامة.
 5ـ الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.
 6ـ الهدف الثالث عشر :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره.
 7ـ الهدف الرابع عشر :حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق
التنمية املستدامة.
 8ـ الهدف الخامس عشر :حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،
وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره ،ووقف فقدان
التنوع البيولوجي.
ونستعرض فيما يلى بشكل مختصر متابعة ما تم تنفيذه بشأن تلك األهداف واملقاصد واملؤشرات ذات
البعد البيئي:
ً
أوال :الهدف الثاني :القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائى والتغذية
ّ
املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة:
ً
في ظل توافر بيانات عن  6مؤشرات من  13مؤشرا ،وعن  4مقاصد من 8
مقاصد للهدف الثاني من أهداف التنمية املستدامة ،نجد أن املنطقة
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ً ً
العربية تأتى في صدارة مناطق العالم املستوردة لألغذية ،كما نجد أن بلدان كثيرة تسجل عجزا كبيرا في
ميزان تجارة املواد الغذائية ،وتستورد املنطقة ما يفوق  ٪25من القمح املتداول في األسواق العاملية ،مما
يجعلها عرضة للتأثر بتقلبات التجارة العاملية وبعدم التكافؤ في التبادل
ً
التجاري ،ونالحظ أن اإلنتاجية الزراعية منخفضة في كثير من البلدان وكثيرا ما تكون املمارسات الزراعية
غير مستدامة ،مما يحد من توفر الغذاء بكلفة ميسورة في األجلين املتوسط والطويل.
وتؤدى ندرة املياه وتغير املناخ والتوسع الحضري املتزايد إلى تفاقم هذا الوضع ويستمر ارتفاع معدالت الجوع
ونقص التغذية؛ الذى يؤدى إلى أن يعانى  ٪37.6من األطفال دون سن الخامسة من التقزم في البلدان األقل
ً
نموا ،ويعيش معظم الذين يعانون نقص التغذية في املناطق الريفية ،ورغم نقص التغذية تسجل املنطقة
ً
العربية معدال من أعلى معدالت السمنة في العالم وخاصة بين النساء ،وتبلغ معدالت السمنة  ٪33في بلدان
مجلس التعاون الخليجي ٪28 ،في بلدان املشرق العربي ٪23 ،في بلدان املغرب العربي ،ويرجع ذلك إلى أنماط
االستهالك غير املستدامة وغير الصحية في جميع أنحاء املنطقة.
وتسهم الزراعة بنسبة  ٪7من الناتج املحلى اإلجمالي في املنطقة ،ومع ذلك فهي املصدر الرئيس ي لفرص عمل
نحو  ٪38من السكان ومورد الرزق األساس ي لهم وتسهم بنسبة  ٪23من الناتج املحلى اإلجمالي في البلدان
ً
األقل نموا ،ويتوقع أن ينخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة  ٪21بحلول عام  2080نتيجة لتغير املناخ وقد
ُ
ينخفض مردود بعض املحاصيل بنسبة تتراوح ما بين  ٪30إلى  ٪60في بعض املناطق في حال لم تتخذ
إجراءات للتصدي الرتفاع درجات الحرارة والتغيرات في أنماط هطول األمطار.
ً
ويالحظ أن متوسط معدل النمو السكاني في البلدان العربية قد بلغ  ٪1,9سنويا ما بين عام  2015إلى عام
 ،2020وهو ثاني أسرع املعدالت في العالم بعد أفريقيا حيث يبلغ  ،٪2,5ويتوقع بحلول عام  2050أن يعيش
نحو  ٪70من سكان املنطقة في املدن ،ما من شأنه أن يغير أساليب العيش وأنماط استخدام األراض ي؛ مما
يؤدى إلى زيادة الطلب على الغذاء وتفاقم الضغوط على املوارد الطبيعية.
األمر الذى يوضح استمرار اعتماد املنطقة على نظم إنتاج زراعية غير مستدامة ،وضعف االستثمار الزراعي
باملناطق الريفية ،وضعف نظم التغذية املستدامة ،وكذا تدنى االعتماد على نظم االستهالك املستدامة،
والخلل في قدرات نقل املعرفة والتكنولوجيا املرتبطة بالبيئة والزراعة ،وكذا ضعف قدرة املنطقة على خوض
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ً
املفاوضات التجارية نتيجة االعتماد على الناحية الفردية وليست الجماعية ،مما ينعكس سلبا على كافة
مؤشرات ومقاصد وأهداف التنمية املستدامة.
ً
ّ
ثانيا :الهدف الثالث :ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية
وبالرفاهية في جميع األعمار:
ً
ً
في ظل توافر بيانات عن  24مؤشرا من  27مؤشرا ،وعن جميع مقاصد
الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة وعددها  ،13نجد أن
ً
الصحة والبيئة عنصران متكامالن ،وفقا ملعادلة تقوم على استحالة وجود
مجتمع إنساني يتمتع بصحة سليمة إذا كانت البيئة الطبيعية ملوثة ،في مقابل استحالة الوصول إلى بيئة
سليمة في مجتمع تتدهور فيه صحة اإلنسان.
ً
و ُيعد تلوث الهواء من أكثر املشكالت البيئية شيوعا في البلدان العربية ،ونتيجة لذلك تتزايد الوفيات الناتجة
ً
عن سوء نوعية الهواء بشكل ملحوظ ،كما أن التحضر والنمو السكاني يولدان أيضا املزيد من النفايات
ً
ُ
التي تعالج بعد ذلك بطريقة سيئة؛ األمر الذى يزيد املخاطر الصحية تفاقما ،وقد كشفت جائحة كورونا
املستمرة منذ نهاية  2019ضعف التعامل مع األزمات الصحية الطارئة في كثير من البلدان ،كما أظهرت
الجائحة أنه ال يمكن الحفاظ على صحة اإلنسان فقط باستهداف املجموعات التي يمكنها تحمل تكاليف
خدمات الرعاية الصحية ،ونجد أن الهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة يسعى إلى وجوب توفير
ً
"الصحة للجميع" وليس للقادرين فحسب ،لذلك تستدعى التحديات التي تواجهها املنطقة العربية تحوال
ً
كبيرا في طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية.
وتواجه املنطقة العربية مجموعة من العوامل الخطرة املؤثرة على الصحة ،من بينها ممارسات التنمية غير
املستدامة؛ وحاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن النازحين والالجئين؛ والتوسع الحضري السريع؛
وتضاؤل املوارد الطبيعية؛ وتدهور األراض ي ،وقد أدت عوامل الخطر هذه إلى العديد من العواقب امللحوظة،
ً
كتلوث الهواء؛ وإدارة مياه الصرف الصحي؛ والنفايات الصلبة على نحو غير مالئم ،وأخيرا وباء فيروس
كورونا املستجد.
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ً
ً
ً
وتشكل املواد الخطرة والسامة تحديا صحيا كبيرا في املنطقة العربية؛ نتيجة اإلدارة غير املالئمة وتدابير
السالمة املتساهلة إلى جانب االفتقار إلى القوانين الصارمة ،ولقد شهدت املنطقة العربية في العقود األخيرة
ً ً
تحسنا كبيرا في املؤشرات الصحية الرئيسية ،وال سيما بانخفاض معدالت وفيات األمهات واألطفال دون سن
ً
الخامسة ،ولقد سجلت املنطقة العربية تقدما في الحد من معدالت وفيات األمهات ،ولكن املتوسط اإلقليمي
العام ظل عند  142حالة وفاة لكل  100,000مولود حي في عام  2015وهو ضعف املقصد العاملي ،وسجلت
ً
البلدان العربية األقل نموا ثاني أعلى معدل لوفيات األمهات في العالم بلغ  493حالة وفاة لكل 100,000
مولود حي.
ً
كما سجل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ارتفاعا يتوقع أن يستمر من  58.5عاما في عام  1980إلى 71
ً
ً
عاما في عام  2015ويتوقع أن يصل إلى  76.4في عام  ،2050ولكنه ال يزال منخفضا إلى حد مقلق في بلدان
عدة ،وباإلضافة إلى ذلك انخفضت وفيات األطفال في املنطقة العربية بشكل ملحوظ من  131لكل 1000
ً
حالة والدة حية في عام  1980إلى  36.8لكل  1000حالة والدة حية في عام  ،2015وهو ما يعزى جزئيا إلى
التقدم الذى أحرزته العديد من البلدان العربية في زيادة إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي
املحسنة من  ٪66في عام  1990إلى  ٪90في عام .2015
ويستهدف تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة في البلدان العربية إنهاء أوبئة السل واملالريا واإليدز
واألمراض السارية األخرى بحلول عام  ،2030حيث يشمل السعي لتحقيق هذا الهدف العمل على تحقيق
التغطية الصحية الشاملة وتوفير سبل الحصول على األدوية واللقاحات اآلمنة بأسعار معقولة للجميع،
ً
ً
ً
كما يعد دعم البحث العلمي والتطوير في مجال اللقاحات جزءا أساسيا من هذه السعي أيضا.
ً
ثالثا :الهدف السادس :ضمان ت وافر املياه وخدمات الصرف الصحى
للجميع وإدارتها إدارة مسـتدامة:

ً
في ظل توافر بيانات عن  6مؤشرات من  11مؤشرا ،وعن  6مقاصد من
 8مقاصد للهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة ،نجد أن
املؤشرات العاملية للهدف السادس ال تكفي لرصد التحديات أو فرص
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ً
ً
التقدم في املنطقة العربية ،فال تتوفر حاليا أي مؤشرات أو منهجيات معتمدة عامليا لقياس التقدم في "الحد
بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه" على نحو ما ينص عليه املقصد رقم  ،4وال
ترصد أي من مؤشرات أو منهجيات أهداف التنمية املستدامة أهمية موارد املياه غير التقليدية ،مثل
التحلية أو إعادة استخدام املياه العادمة املعالجة في حالة مناطق أو بلدان تعانى من ندرة املياه؛ مثل بلدان
مجلس التعاون الخليجي.
ُويعد االفتقار إلى خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اآلمنة أحد املخاطر البيئية الرئيسية
التي تواجه املنطقة العربية ،ويزيد من حدتها الصراعات وعدم االستقرار ،وقد سلطت جائحة كورونا
الضوء على أهمية خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة في املنطقة ،ومن املؤكد أن توفير إمدادات املياه
ً
السليمة الكافية ،والصرف الصحي املناسب ومرافق غسل اليدين إلى جانب زيادة الوعى؛ أمورا ضرورية
للحد من انتشار أي عدوى بما في ذلك فيروس كورونا املستجد.
لكن البيانات األخيرة تنطوي على أرقام مقلقة ،إذ يفتقر نحو  50مليون عربي إلى خدمات مياه الشرب
األساسية ،كما أن  74مليون شخص في املنطقة ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي األساسية ،وتشير
التقديرات إلى أن خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة السيئة من األسباب الرئيسية في وفاة  40ألف
ً
حالة وفاة مبكرة سنويا كان في اإلمكان تجنبها ،وفي ظروف ندرة املياه العذبة يزداد االعتماد على ضخ املياه
الجوفية والتحلية ،وكذلك معالجة املياه العادمة؛ لكن جميع هذه ُّ
الن ُهج مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة.
ً
ً
وتأتى املنطقة العربية في صدارة مناطق العالم من حيث ندرة املياه العذبة ،فمن أصل  22بلدا عربيا ُيصنف
ً
ً
 18بلدا لديه ندرة في موارد املياه العذبة املتجددة ،أي دون  1000متر مكعب للفرد سنويا ،كما يتجاوز عدد
أحواض املياه الجوفية املشتركة في املنطقة العربية عدد األحواض املائية السطحية املشتركة ،ففيها ما ال
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
يقل عن  40خزانا جوفيا مشتركا في  21بلدا من أصل  22بلدا عربيا ،ويتشارك  14بلدا من أصل  22بلدا
ً
ً
ً ً
ً
ً ً
ً
عربيا حوضا مائيا سطحيا مع بلد به شواطئ أو أكثر ،ومع أن املنطقة تضم  27حوضا مائيا سطحيا مشتركا،
ً
يبقى عدد اتفاقات التعاون إلدارة هذه املوارد محدودا ،وينبع حوالى  ٪60من املياه من خارج حدود املنطقة،
ما يزيد االعتماد على مصادر املياه الخارجية.
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وفي سبيل معالجة ندرة املياه حققت بلدان مجلس التعاون الخليجي قفزات هائلة من خالل التركيز على
موارد املياه غير التقليدية بتدابير كالتحلية ومعالجة املياه العادمة ،وتنتج هذه البلدان حوالى  ٪60من املياه
املحالة في العالم ،لكن التأثيرات البيئية الناجمة عن ذلك تستوجب االنتباه.

إن تلوث املياه الناجم عن التعرض للنفايات الصناعية والتلوث باملياه العادمة واالستخدام غير املنضبط
ً
للمبيدات واألسمدة يهدد جودة املياه والصحة ،ففي غزة مثال ارتفعت تركيزات النترات في مياه الشرب إلى
حوالى  800 : 600ملجم  /لتر ،في حين يبلغ الحد األقص ى املسموح به  50ملجم  /لتر ،وتعرض هذه املستويات
ً
األطفال الرضع واألجنة ملخاطر كبيرة ،وتزداد األمراض املنقولة عن طريق املياه تفشيا في املنطقة العربية،
ففي عام  2016حيث تسبب اإلسهال في نصف البلدان العربية بما ال يقل عن  ٪4من وفيات األطفال دون
سن الخامسة ،ووصلت هذه النسبة إلى  ٪20في الجمهورية العربية السورية.
ً
وتواجه املنطقة العربية ضغوطا إضافية على مواردها املائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدالت
هطول األمطار نتيجة للتغيرات املناخية ،ومن املرتقب أن ينخفض املتوسط السنوي لهطول األمطار بنسبة
 ٪10في األعوام الخمسين املقبلة ،كما تؤثر درجات الحرارة املرتفعة على معدالت التبخر ،ومن املتوقع أن
تؤدى أنماط املناخ املتغيرة إلى زيادة وتيرة موجات الجفاف والفيضانات املفاجئة.
ونتيجة ملا سبق يتوقع أن يكون هناك  9دول فقط من أصل  22دولة عربية تسير على الطريق الصحيح
لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة من حيث املياه النظيفة والصرف الصحي.
ً
رابعا :الهدف السابع :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات
الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة:
ً
ً
ُ
ً
تعتبر الطاقة عامال أساسيا لتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة تقريبا،
ولقد أدى النمو االجتماعي والديموغرافي واالقتصادي في العالم العربي إلى زيادة
الطلب على الطاقة والسيارات في السنوات األخيرة ،وقد ساهم ذلك مع عوامل أخرى في زيادة تلوث الهواء
ً ً
إلى معدالت باتت تشكل خطرا كبيرا على السكان.
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وفي ظل توافر بيانات عن  4مؤشرات من  6مؤشرات ،وعن  3مقاصد من  5مقاصد للهدف السابع من
أهداف التنمية املستدامة ،نجد أن نسب تلوث الهواء املسجلة تتراوح ما بين  10 : 5أضعاف الحدود التي
ً
وضعتها منظمة الصحة العاملية ،وتعد مدن عربية عدة من ضمن املدن الـ  20األكثر تلوثا في العالم ،وفي

ً
ُ
ً
ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات التي تعزى إلى تلوث الهواء الداخلي
كثير من البلدان في املنطقة العربية سجل
والخارجي.
كذلك فإن العبء اإلجمالي لألمراض الناجمة عن تلوث الهواء آخذ في االزدياد مع ارتفاع معدل انتشار
أمراض القلب والرئة واإلصابة بالسرطان واملزيد من حاالت الربو ،وقد أشاع ظهور فيروس كورونا املستجد
ً
ً
وانتشاره إحساسا إضافيا بالحاجة امللحة لتحسين نوعية الهواء ،إذ أظهرت الدراسات أدلة على العالقة بين
تلوث الهواء وزيادة الحاالت وحدتها.
ً
ولقد ازداد استهالك الطاقة ثالث مرات تقريبا منذ عام  ،1990إذ تبلغ حصة الوقود املستهلك في النقل ٪39
من مجموع الطاقة املستخدمة ،وهى أعلى من املتوسط العاملي بما ال يقل عن  ،٪18كما استحوذ قطاع
ُ
اإلسكان وقطاع الخدمات مجتمعين على نحو ثلثي مجموع االستهالك السنوي من الكهرباء في املنطقة في عام
 ،2017حيث استهلك قطاع اإلسكان أكثر من  ٪70من هذه الكمية.
وتزداد نسبة األشخاص الذين يستخدمون الوقود والتكنولوجيا النظيفين للطهى والتدفئة واإلنارة باطراد
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين ،وقد بلغت حوالى  ٪95في بلدان املشرق العربي وبلدان املغرب العربي
ً
وبلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2016؛ غير أنها أدنى بكثير في البلدان األقل نموا حيث ال تتجاوز
 ،٪42وتقتصر حصة الطاقة املتجددة على  ٪4,1من مجموع االستهالك النهائي للطاقة في املنطقة العربية
مقابل متوسط عاملي قدره  ٪18ومعظم هذه الحصة يأتي من الكتلة األحيائية ،وتؤمن التقنيات الحديثة
مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إمدادات محدودة ،باستثناء بعض البلدان كاإلمارات العربية املتحدة
واململكة املغربية.
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وتشير التقديرات إلى أن الحصة اإلسمية للمنطقة من االستثمار في كفاءة الطاقة قد بلغت  17مليار دوالر
في عام  ،2016أي حوالى  ٪2,7من إجمالي تكوين رأس املال الثابت للمنطقة لذلك العام ،ويبلغ دعم الطاقة
مستويات مرتفعة في املنطقة حيث ناهزت  ٪7,3من الناتج املحلى اإلجمالي في عام  ،2017وهذه النسبة أعلى
بكثير من املتوسط العاملي البالغ  ،٪6,5وترتفع في بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث تصل إلى  ٪14,34في
اململكة العربية السعودية.
ً
مما سبق يالحظ أنه رغم تمتع املنطقة العربية باحتياطيات كبيرة في مجال النفط والغاز الطبيعي ،فضال
عن أن لديها أعلى مستويات من اإلشعاع الشمس ي ،إال أنه ال تزال العديد من البلدان العربية تخطو خطوات
بطيئة على درب تطوير قدراتها على إنتاج الطاقة املتجددة ،وفي الوقت نفسه ينمو الطلب على الكهرباء بأكثر
ً
من  ٪77سنويا وهو أسرع من املتوسط العاملي ،مما يتعين معه التوجه نحو الطاقة املتجددة وتحسين كفاءة
الطاقة ،وهو ما من شأنه أن يفيد الفقراء في املنطقة بشكل خاص ،إذ يفتقر حوالى  ٪40منهم إلى إمكانية

الحصول على الطاقة املستدامة ،كما يفيد املجتمعات التي تعرضت للنزوح القسري بسبب النزاعات والتي
يعيق نقص الطاقة قدراتها على مواجهة املشاكل الناجمة عن النزوح والتعافي من آثاره.
ويتطلب تحقيق الهدف السابع فيما يتعلق بالتزام الحكومات العربية ضمان حصول الجميع على الكهرباء
بأسعار معقولة بحلول عام  2030ضرورة العمل على زيادة االستثمار في مصادر الطاقة النظيفة ،مثل
الطاقة الشمسية و طاقة الرياح والطاقة الحرارية وتوسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير
الطاقة النظيفة ،كذلك فإن اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة ملجموعة واسعة من التكنولوجيات من
شأنه أن يقلل من استهالك الكهرباء في املباني وفي مجال الصناعة.

ً
خامسا :الهدف الثاني عشر :ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج
مستدامة:
ً
في ظل توافر بيانات عن مؤشرين من  13مؤشرا ،وعن مقصدين من 11
ً
مقصدا للهدف الثاني عشر من أهداف التنمية املستدامة ،نجد أن
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مقاصد هذا الهدف تركز على مواضيع التقاطع بين االقتصاد والبيئة ،ومنها استهالك املوارد؛ والنفايات؛
والتلوث ،ويتصل عدد من املقاصد واملؤشرات باتفاقيات بيئية عاملية ،كتلك التي تعنى باإلدارة اآلمنة للمواد
الكيميائية (اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم) ،وكذلك اإلطار العشري للبرامج املتعلقة بأنماط
االستهالك واإلنتاج املستدامة.
وتحل املنطقة العربية في مرتبة متأخرة عن املتوسط العاملي في االمتثال لالتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن
املواد الكيميائية ،باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي تظهر مستوى أعلى من االمتثال ،ولكن توفر
ً ً
ً
البيانات ضعيف جدا مما يمثل تحديا كبيرا في قياس التقدم املحرز في تحقيق وتنفيذ الهدف الثاني عشر
من أهداف التنمية املستدامة.
ُ
ويالحظ أنه قد ترسخت األنماط غير املستدامة في االستهالك واإلنتاج في الهياكل االقتصادية ،ونظم
وعمليات اإلنتاج ،والتكنولوجيات ،واألطر املؤسسية والحوافز ،وسلوكيات املنتجين واملستهلكين ،وهى
تتسبب في تغير املناخ واستنفاذ املوارد ،وتدهور األراض ي والتصحر ،وتوليد النفايات ،وازدحام السير املزمن،
وتلوث الهواء واملاء مما يؤثر على صحة اإلنسان.
ً
فضال عن أن نقص الكفاءة في تدابير الدعم والتسعير واسترداد التكاليف يسهم مساهمة كبيرة في عدم
استدامة اإلنتاج واالستهالك للطاقة وموارد املياه ،ففي ظل زيادة نصيب الفرد من االستهالك املحلى للمواد
ً
في املنطقة العربية بأكثر من  ٪60ما بين عام  1990إلى عام  ،2015مما يعنى تزايدا في استهالك الكتلة
الحيوية الخام والوقود األحفوري واملعادن ،ويبلغ دعم الطاقة مستويات مرتفعة في املنطقة بنسبة ناهزت
 ٪7,3من الناتج املحلى اإلجمالي في عام  ،2017وهى أعلى بكثير من املتوسط العاملي البالغ .٪6,5كما انخفض
ً
نصيب الفرد من استهالك املياه في العقد املاض ي لكنه ظل أعلى قليال من املتوسط العاملي في عام  2014في
منطقة تعانى من ندرة املياه ،وازداد نصيب الفرد من استهالك الطاقة في املنطقة العربية بنسبة ناهزت ٪70
ما بين عام  1990إلى عام  2014وتجاوزت معدل النمو السكاني السريع ،وارتفعت األرقام في بلدان مجلس
التعاون الخليجي حيث قاربت أربعة أضعاف املتوسط العاملي ،وتبلغ نسبة النفايات املعاد تدويرها  ٪10أو
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أقل من النفايات التي تجمعها البلديات في البلدان العربية الثمانية التي أبلغت عن هذا الرقم باستثناء
اإلمارات العربية املتحدة التي تسجل .٪15
ً
سادسا :الهدف الثالث عشر :اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير
املناخ وآثاره:
في ظل توافر بيانات عن مؤشر واحد من  8مؤشرات ،وعن مقصد واحد
من  5مقاصد للهدف الثالث عشر من أهداف التنمية املستدامة ،نجد أن
ارتفاع مستويات التعرض لتغير املناخ والتأثر به ُيعزى إلى خصوصيات إ
قليمية أساسية منها ندرة املياه العذبة والجفاف والنمو السكاني وتزايد التوسع العمراني والفقر وعدم
االستقرار والهشاشة والصراعات ،ولتغير املناخ آثار بالغة بفعل ارتفاع درجات الحرارة التي تعرض أعداد
كبيرة من السكان ملخاطر ندرة املياه والجفافُ ،ويؤدى تزايد الكوارث والظواهر املناخية الشديدة إلى خسائر
ً
في األرواح كم ُيلحق أضرارا بالغة باالقتصاد.
ويتفاقم التعرض لتغير املناخ بفعل النقص في املساكن اآلمنة امليسرة الكلفة وفي شبكات الصرف الصحي
في املناطق الحضرية ،وانقطاع الكهرباء وضعف التدفئة والتبريد ،وتزداد هذه املشاكل حدة في ظل توسع
عمراني من دون تخطيط ،وفي غياب التدابير الفعالة للتكيف مع تغير املناخ والتخفيف من آثاره ،ومن
املتوقع أن يزيد انكشاف املنطقة على مخاطر تغير املناخ وانعدام األمن الغذائي في العقود املقبلة ،وتتسع
موجات الهجرة والنزوح بأعداد متزايدة من السكان إلى املدن.
وعلى الرغم من الفوارق بين البلدان العربية في مستويات انبعاثات غازات االحتباس الحرارى ومساهمتها
ً
نسبيا من االنبعاثات على مستوى العالم ،تتحمل املنطقة ً
أعباء ثقيلة من جراء تغير املناخ ،ومن
املنخفضة
العوامل التي تزيد من وطأة هذه األعباء ما تشهده املنطقة من ندرة في املياه وتوسع عمراني في غياب اإلدارة
السليمة ،وعدم الكفاءة وضعف اإلنتاجية في القطاع الزراعي.
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ولقد شهدت املنطقة العربية ا ً
رتفاعا في درجة الحرارة بمعدل  1,5درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل
الحقبة الصناعية ،األمر الذى يعنى أن تغير املناخ سيتسبب في آثار تتعلق بتناقص موارد املياه املتجددة
بنسبة  ٪20بحلول عام 2030؛ نتيجة النخفاض هطول األمطار وازدياد الطلب على املياه مع ارتفاع درجات
الحرارة ،واتساع نطاق تسرب مياه البحر إلى املياه الجوفية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر؛
ً
مما سيؤدى إلى تغيير أنماط اإلنتاج الزراعي ويهدد إنتاج الثروة الحيوانية ،ويؤثر سلبا على الغابات واألراض ي
الرطبة ،ويزيد من تعرض السكان لتداعيات ندرة املياه وفقدان فرص العمل في الزراعة وموجات الحر ،وقد
ً
ألحق الجفاف أضرارا بأكثر من  44مليون شخص في املنطقة العربية ما بين عام  1990إلى عام .2019
ً
فضال عن زيادة عدد الكوارث كل سنة منذ عام  1990حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث ما بين
ً
عام  2010إلى عام  2019أكثر من ضعف ما كان عليه في العقد السابق ،وأوقعت الكوارث أضرارا تجاوزت
قيمتها  19,7مليار دوالر ما بين عام  1990إلى عام  ،2019منها  6,8مليار دوالر بسبب الزالزل 5,7 ،مليار دوالر
بسبب الفيضانات 6 ،مليارات دوالر بسبب العواصف ،وتتزايد الظواهر املناخية الشديدة من جفاف
وفيضانات مفاجئة وعواصف رملية وترابية بوتيرة لم يسبق لها مثيل وهى تهدد البلدان الفقيرة والغنية على
حد سواء ،فتؤثر في حياة األفراد وصحتهم وتتسبب بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللموارد سواء أكانت من
خير الطبيعة أم صنع اإلنسان.
وبالرغم من أن مساهمة املنطقة في املجموع العاملي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ٪5في عام ،2014
فإن مساهمة الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتزايد على املستوى اإلقليمي وقد قاربت املعدل العاملي
في عام  ،2013وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي كاد معدل مساهمة الفرد في االنبعاثات يبلغ أربع مرات
املتوسط العاملي.
وفي النهاية فإن ضعف البحث والتطوير وإنتاج املعرفة والعمل على التصدي لتغير املناخ في املنطقة وضعف
ً
ً
ً
إدارة املخاطر تمثل تحديا وطنيا وإقليميا ،ومن الضروري تعميق التعاون اإلقليمي في أنظمة اإلنذار املبكر
بموجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية وغيرها من الظواهر املناخية الشديدة ،فهذه األسس الزمة
لتوجيه وضع السياسات وكذلك لقيادة التحول الثقافي الالزم للتوعية بتغير املناخ والتصدي له.
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فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي:
إن موارد التنوع البيولوجي هي الركائز التي نبنى عليها الحضارات ،فاألسماك تتيح  ٪20من البروتين الحيواني
لحوالي ثالثة مليارات نسمة ،كما تتيح النباتات أكثر من  ٪80من النظام الغذائي البشرى ،ويعتمد ما يقرب
من  ٪80من السكان الذين يعيشون في املناطق الريفية في البلدان النامية على األدوية النباتية التقليدية
للحصول على الرعاية الصحية األساسية ،ومن ثم فإن فقدان التنوع البيولوجي يهدد الجميع بما في ذلك
الصحة العامة ،فإذا حافظنا على التنوع البيولوجي فإنه يتيح أدوات ممتازة ملكافحة األوبئة مثل تلك التي
تسببها الفيروسات التاجية.
ويرتبط التنوع البيولوجي بالهدفين رقمي أربعة عشر وخمسة عشر من أهداف التنمية املستدامة ،حيث
يتعلقان بحفظ التنوع البيولوجي في البحر والبر ،كما يرتبط بالهدف الثاني (املقصد الخامس) وهو الحفاظ
على التنوع الجيني للبذور والنباتات املزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة وما يتصل بها من األنواع البرية.
ً
وعلى ذلك سوف يتم تناول الهدفين رقمي أربعة عشر وخمسة عشر من أهداف التنمية املستدامة وفقا ملا
يلى:
ً
سابعا :الهدف الرابع عشر :حفظ املحيطات والبحار واملوارد
البحرية وإستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة:
في ظل توافر بيانات عن مؤشر واحد من  10مؤشرات ،وعن مقصد
واحد من  10مقاصد لهذا الهدف ،وفي ظل االرتباط باتفاقيات دولية
مثل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،واتفاقية التراث العاملي واالتفاقيات الدولية التي تنظم صيد
األسماك والتلوث البحري ،إال أننا نجد أن املناطق البحرية املحيطة
باملنطقة العربية تتعرض ملخاطر االحتباس الحرارى وتحمض املحيطات والتلوث البحري جراء أنشطة
التنمية البحرية والساحلية ،وتصل نسبة متزايدة من املناطق البحرية إلى مستويات غير مستدامة من
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الناحية البيولوجية بفعل الصيد املفرط والصيد غير القانوني ،وتهدد هذه التغيرات صحة أجيال اليوم
واملستقبل ورفاهيتهم وازدهارهم في جميع أنحاء املنطقة.
ونجد أن لتغير املناخ مخاطر كثيرة على املحيطات والبحار ،تتسبب في ارتفاع درجة حرارة املحيطات ودرجة
حموضة مياهها ما يؤدى إلى تدمير الشعاب املرجانية وإلى تداعيات أخرى مثل اتساع رقعة املناطق امليتة،
ويحتمل أن ينقرض ثلث األنواع البحرية في الخليج العربي وحده بحلول عام  2090بسبب ارتفاع درجة حرارة
املياه والتغيرات في مستويات امللوحة واألكسجين ،كما أن الضغوط املترتبة على األنشطة البشرية مثل تدمير
املوائل الطبيعية والصيد املفرط تزيد من حدة املخاطر.
وتعانى املنطقة العربية من االفتقار إلى القدرة على الرصد واإلنفاذ في مجال الصيد غير القانوني ونقص في
بيانات تقييم الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يحد من قدرتها على رصد القوانين وإنفاذها ال
ً
سيما في البلدان األقل نموا ،واالتفاق بشأن التدابير التي تتخذها الدول ملنع الصيد غير القانوني دون إبالغ
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛ الذى دخل حيز التنفيذ في عام  ،2016مما يشكل خطوة هامة إلى األمام،
ومع ذلك لم تلتزم به حتى آب  /أغسطس  2018سوى خمسة دول ،ومن الفجوات الكبيرة األخرى في هذا
السياق النقص في اإلبالغ عن مصائد األسماك.
ً
ومن أسباب التدهور الرئيسية للبيئة أيضا؛ التلوث والضرر الناجم عن األنشطة البرية ،ومياه الصرف
الصحي واملواد الكيميائية السامة والنفايات الصناعية ،وتسرب النفط والنفايات البالستيكية ،وأنشطة
النقل املائي وتجريف القاع واستصالح األراض ي ،وتتصدر املنطقة العربية الترتيب العاملي في تحلية مياه
البحر ،ولكن املحلول امللحي الذى ُيعاد إلى البحر يؤثر على البيئة البحرية وجودة املياه الجوفية في املناطق
الساحلية.

وتزداد مشكلة النفايات البحرية بما فيها الحطام البالستيكي في املنطقة العربية والعالم ،وتطال أضرارها
ً
ً
التنوع البيولوجي ،وفي البحر األبيض املتوسط وحده تؤذى النفايات البحرية أكثر من  130نوعا بحريا ،حيث
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يتلقى البحر األبيض املتوسط الذى يضم  ٪1من مياه العالم حوالى  ٪7من النفايات البالستيكية في العالم،
مما ُيسفر عن تلوث السالسل الغذائية واملياه ويضر بالصحة العامة.
ً
إال أن املنطقة العربية حققت تقدما في إنشاء مناطق بحرية محمية ففي عام  ،2017بلغ متوسط نسبة
مناطق التنوع البيولوجي البحري التي تغطيها املناطق املحمية  ،٪27,63ومع ذلك تقل هذه النسبة عن
املتوسط العاملي البالغ .٪44

ً
ثامنا :الهدف الخامس عشر :حماية النظم اإليكولوجية البرية
وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على
نحو مستدام ،ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراض ى وعكس
مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي:
ً
في ظل توافر بيانات عن  9مؤشرات من  14مؤشرا ،وعن  7مقاصد من 12
مقصد لهذا الهدف ،نجد أن التنوع البيولوجي يتراجع في املنطقة العربية في حين
يزداد التصحر ،فتدهور األراض ي وتدهور النظم اإليكولوجية وفقدان التنوع البيولوجي بما في ذلك الغابات؛
عوامل لها تأثير سلبى تدريجي على صحة اإلنسان ورفاهيته وتخفيف وطأة الفقر ،كما تراجعت مساحة
الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة بمقدار  ٪25في املنطقة العربية منذ عام .1990
حيث تشكل الغابات في املنطقة العربية حوالى  ٪1من إجمالي الغطاء الحرجي في العالم ،وهى تضم  ٪75من
الغابات الطبيعية ٪25 ،من الغابات املزروعة ،وعلى الرغم من ازديادها في بلدان معينةُ ،سجل باإلجمال
ُ
تراجع قدره  2,55مليون هكتار في الغطاء الحرجي ما بين عام  2000إلى عام  ،2015وتعزى بالدرجة األولى إلى
توسع األنشطة الزراعية.
ً
وتعتبر املنطقة العربية من أكثر املناطق تضررا من العواصف الرملية والترابية ،حيث تطال هذه العواصف
معظم البلدان العربية شديدة الجفاف ،وتقدر الدراسات أن  ٪50من الجسيمات الدقيقة من الفئة 2,5
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في املنطقة وهى إحدى ملوثات الهواء تنتج من الغبار الطبيعي ،ويساهم ذلك في ظهور وتفاقم أمراض الجهاز
التنفس ي والسرطانات وأمراض القلب والشرايين وغيرها من املخاطر الصحية.
ً
كما تضم املنطقة العربية  ٪92من األراض ي القاحلة جدا ٪73 ،من األراض ي الصالحة للزراعة املتأثرة بظاهرة
ً
تدهور األراض ي ،واملوارد املائية شحيحة مع أمطار قليلة جدا ،وهذا ما يؤثر على التغذية الطبيعية ملوارد
ُ
املياه السطحية والجوفية ،وتقدر التكلفة االقتصادية لتدهور األراض ي في املنطقة العربية بمبلغ  9مليار
ً
دوالر سنويا ،أما امللوحة في التربة فتضعف اإلنتاجية وغلة املحاصيل مما يكبد املنطقة خسائر اقتصادية
ً
ُ
تقدر بمليار دوالر سنويا.

ويالحظ أنه بالرغم من كل الجهود املبذولة على كل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية إال أن التنوع
البيولوجي آخذ في االنخفاض ،وأن تحقيق أهداف أيش ى للتنوع البيولوجي بحاجة إلى املزيد من الجهود
وااللتزام ،خاصة في ظل التقارير اإلقليمية األخيرة الصادرة عن املنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ( )IPBESالتي تشير إلى انخفاض التنوع البيولوجي في
جميع مناطق العالم ،مما يستوجب ضرورة االلتزام بالعمل على زيادة إدماج التنوع البيولوجي والتزامات
االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف األخرى في خطط واستراتيجيات التنمية املستدامة؛ وتطوير آليات
التنسيق املشترك على كافة املستويات الوطنية واإلقليمية في املنطقة العربية من خالل تخطيط شامل
تتقاطع فيه كافة القطاعات.
الخالصة:
تم استعراض أداء املنطقة العربية على مسار خطة  2030من حيث األهداف السبعة عشر للتنمية
ً
املستدامة واملقاصد البالغ عددها  169مقصدا والروابط فيما بينها ،حيث ُيقاس اإلنجاز في املقاصد القابلة
ً
ً
ً
للقياس الكمي أو تلك التي تحدد معيارا مرجعيا من خالل املؤشرات والبالغ عددها  244مؤشرا ،وتم تناول
املؤشرات املرتبطة باألهداف ذات البعد البيئي ( )15 ،14 ،13 ،12 ،7 ،6 ،3 ،2بغية مواصلة مسيرة األهداف
اإلنمائية لأللفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها.
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ً
ويعرض تحليل املؤشرات الرسمية ألهداف التنمية املستدامة ذات البعد البيئي وفقا ملا توافر من بيانات
ً
ملحة إقليمية ملعدالت إنجاز متفاوتة تحمل على القلق ،فوفقا للعديد من املؤشرات الرئيسية لن تصل
املنطقة إلى مقاصد أهداف التنمية املستدامة بحلول عام  ،2030وهى ال تزال متأخرة عن مناطق أخرى في
العالم ،األمر الذى يزيد من عبء املسئولية امللقاة على عاتق األجهزة العليا للرقابة واملحاسبة في رصد
ومتابعة وتقييم تلك املؤشرات ملساعدة الحكومات والشركاء والجهات ذات االهتمامات الدولية واإلقليمية
واملحلية في تحقيق أهداف التنمية املستدامة .2030
وال تزال جميع بلدان املنطقة تفتقر إلى البيانات الوافية عن املؤشرات التي تقيس البعد البيئي للتنمية
املستدامة وال سيما الهدفين رقمي  ،13 ،12باإلضافة للبيانات بشأن املقصدين رقمي (16( ،)6-16ـ )7حول
إنشاء مؤسسات فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة ،وضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب
لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي.
التوصيات:
 1ـ على الدول العربية أن تعمل بمزيد من الجدية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،والتعاون فيما بينها
لالتفاق على سياسات بيئية قوية مشتركة.
 2ـ ضرورة العمل على دراسة ما ورد بتقارير بعض الدول العربية مثل تونس والعراق واألردن واملغرب ومصر
وغيرها ..بشأن الجاهزية والتقارير الطوعية للوقوف على التحديات واإلشكاليات وكيفية تعبئة املوارد
الوطنية والعمل على مواجهتها.
ً
ُ
 3ـ يجب تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية للحد من تغير املناخ والتكيف بصورة تركز على الصحة إجماال،
وبصورة عامة تحسين تقويمات املخاطر الصحية وجمع البيانات لتزويد صانعي السياسات العرب باألدوات
الصحيحة ملواجهة التحديات البيئية والصحية املحيطة.

17

 4ـ يتعين على الحكومات تطوير وتنفيذ برامج متكاملة للمياه والصرف الصحي ،وزيادة االستثمارات في مجال
موارد املياه البديلة واملحالة والعادمة والطاقة املتجددة ،والعمل على تعزيز اإلدارة الفعالة والشاملة للمياه،
مع اعتماد وتفعيل نهج الترابط بين أمن املياه والطاقة والغذاء.
 5ـ يتعين تحسين تقويمات املخاطر الصحية ً
بناء على دراسات رصد الهواء والنمذجة من أجل إدارة جودة
الهواء على نحو صحيح في املنطقة ،فإدارة املخاطر ستزود صانعي السياسات العرب باألدوات الصحيحة
للسيطرة على التهديدات الصحية ،وتخصيص املوارد ،وترتيب البدائل العالجية ،مما يؤدى في النهاية إلى
الحد من تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة.

 6ـ املبادرة إلى وضع سياسات متكاملة للطاقة املستدامة ،وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من استهالك
الطاقة وزيادة حصة الطاقة املتجددة.
 7ـ ضرورة وجود سياسات متماسكة وفعالة إلنشاء مناطق بحرية محمية ،وتحسين البيانات وبناء القدرات
املؤسسية والتقنية للتمكن من رصد املوارد البحرية وإدارتها بشكل مستدام ،مع ضرورة إنفاذ القوانين ذات
الصلة.
 8ـ تحسين إنتاج املعرفة وتوطيد الربط بين العلوم والسياسات لدعم اإلدارة املستدامة للبيئة وحمايتها
وحفظها.
 9ـ العمل على تحقق التوازن بين األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة؛ البعد االقتصادي والبعد االجتماعي
والبعد البيئي.
10ـ من الضروري إدارة األراض ي على نحو مستدام من خالل املناطق املحمية والزراعة املستدامة ،إلى جانب
التخطيط اإلقليمي املنسق واالستراتيجي ،وزيادة االستثمار في اإلدارة املستدامة للغابات وترميم املناظر
الطبيعية ،وذلك من أجل عكس املسار الحالي للخسارة والتدهور.
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ـ من األهمية أن تتضمن تقارير البلدان العربية جميع مكونات املؤشرات املتعلقة بمقاصد أهداف11
. إلنتاج متوسطات تعبر عن واقع املنطقة2030 التنمية املستدامة
ـ تعزيز نظم جمع البيانات وتفعيل دور األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في مجال مراجعة األهداف12
. وتفعيل املراجعة املشتركة والتعاونية لالتفاقيات البيئية الدولية،واملقاصد واملؤشرات
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مصفوفة تو افربيانات مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة 2030
ً
باملنطقة العربية وفقا للتقريرالعربي للتنمية املستدامة 2020
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