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لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة / المكتب    نّظمت 
االجتماع التشاوري حول األبعاد البيئية ألجندة التنمية المستدامة: هل ال يزال بمقدورنا  "اإلقليمي لغرب آسيا 

بتاريخ   بشكل افتراضيوذلك ، "؟1كورونا في المنطقة العربية في إطار جائحة  12الدفع نحو تحقيق الهدف 
  . 2021آذار/ مارس  10

من أهداف التنمية   12هدف االجتماع إلى تقييم ما تحتاجه المنطقة العربية لتسريع التقدم في تحقيق الهدف 
بناء بشكل أفضل  الهدف إلى تبادل اآلراء والخبرات اإلقليمية حول  . كما  19-مة في إطار جائحة كوفيد المستدا

  . 19-بعد كوفيد 

وجهات النظر اإلقليمية حول   التالية، والتي تعكسعن االجتماع التشاوري الرسائل الرئيسية  ت نتجوقد 
  .  2من أهداف التنمية المستدامة 12المسارات المختلفة لتسريع تنفيذ الهدف 

  : الرسائل الناجمة عن االجتماع  يلي، أبرز ما جاء في فيما و

للتعافي  يؤدي عتماد نهج متكامل ، ال بد من ا19-بشكل أفضل في ظل كوفيد في المنطقة العربية  عادة البناء إل
للبلدان  وبالتالي ال بد    .أحد ستثني  تال  ويؤدي إلى تنمية شاملة  االستهالك واإلنتاج    استدامة ويضمن  االقتصادي  

   الموارد الطبيعية.واستنزاف  تدهور  وقف  ر المناخ و تغيّ ل  للتصّدينحو اقتصاد دائري  التحول  تعزيز  من  العربية  
 ذلك من خالل: و

  االقتصاد الدائرياالستهالك واإلنتاج المستدام و التحول نحو التي تحول دون  المعوقات أبرز  : 
o  على المستوى الوطني  لتحول نحو اقتصاد دائري لواضحة الرؤية والغياب الوعي

 واإلقليمي  
o   االستهالك واإلنتاج  مع استدامة تداخل المعنية التي تالجهات و  االستراتيجيات تعدد 
o   وتوطين التكنولوجيات المالئمة لخصوصيات المنطقة نقل  ضعف  والمتاح  محدودية التمويل 
o المثمرة الشراكات محدودية اإلقليمي وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول والتعاون  ضعف  

 فاعلين في المجالبين جميع ال
o  قصور في جمع وتحليل البيانات والمعلومات من أجل سياسات مبنية على أدلة 
o  المتعلقة باالقتصاد الدائري  ة قليمياإلو  ة وطنيوالمشاريع الامج  برمأسسة الغياب 

  
  لدعم جهود التعافي وإعادة  االقتصاد الدائريشأنها ان تدفع بالتحول نحو أولويات التنفيذ التي من

 :  وأبرزها البناء بشكل أفضل 
  

 
ب المسؤولين عن شؤون البيئة في تشرين لمجلس الوزراء العر ، الذي تم اعتماده خالل دورة المجلس العادية الحادية والثالثين575تنفيذاً للقرار رقم  1

  .2019األول/أكتوبر 
) وتدعم المدخالت اإلقليمية 2021آذار/مارس  31-29( 2021ستقدم الرسائل والنتائج الرئيسية كمساهمة إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  2

)، كما ستتم مناقشتها أيًضا خالل الجلسة 2021تموز/يوليو  15-6( 2021عام لدورة المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ل
. وأخيًرا، ستُعرض الرسائل والنتائج أيًضا على الدورة المقبلة لمجلس الوزراء العرب 12العامة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة المخصصة لـلهدف 

  .2021المسؤولين عن شؤون البيئة في عام 
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o  وبالذات التي تستهدف المنطقة في  لدعم ممارسات االقتصاد الدائري مناسبة حوافز  وضع 
والقانونية  وضع األطر التنظيمية و لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،القطاع الخاص وا

  لذلكالالزمة 
 
o  لتلبية  إقليمية آليات تمويل  وتطوير ، األخضر المتاحالتمويل تكثيف الجهود لالستفادة من

    االستهالك واإلنتاج المستداممتطلبات االستثمار في مجال 
 

o  ت  التكنولوجياتطوير و  وتوطين عملية نقلدعم البحوث العلمية ومراكز الدراسات لتسريع
والمياه واستخدام  إعادة استخدام وتدوير السلع المتعلقة بللمنطقة العربية  المالئمة  الخضراء

إطالق شراكات حكومية مع  و ،والممارسات الزراعية الجيّدةتكنولوجيات الطاقة البديلة 
 . والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  المجتمع البحثي واألكاديمي 

  
o حول أفضل الممارسات التي تعزز  القدرات والمهارات البشرية والمؤسسية  تطوير

 االستهالك واإلنتاج المستدام 
 

o  مع المساهمات المحددة وطنيا   12مواءمة وتناغم االستراتيجيات والخطط المتعلقة بهدف
  االقتصاد الدائري لقطاعات المتعلقة بلاعتماد النهج الترابطي والخطط والرؤى الوطنية ، و

وتكثيف    واإلسكان)   والصناعة   (وعلى رأسها المياه والطاقة والزراعة والتخطيط واالقتصاد 
 التنسيق بين الوزارات المعنية جهود 

 
o وخاصة    12جمع البيانات والرصد الدوري ضمن مؤشرات الهدف  ب  تكثيف الجهود المتعلقة

المؤشرات ومتابعة قياس  ومنها  وضحت التقارير قصور المنطقة في تحقيقهاأ تلك التي 
 للحد من هدر الطعام  12.3خطوط األساس ضمن الغاية 

  
o   تعزيز  ، والمستدامة  نمط الحياة  تسليط الضوء على  و   الوعي لتعزيز الممارسات الجيدةنشر

  الكفاءة بإدارة أساطيل النقل الحكومية، وتطوير سياسات للعمل عن بعد  
 
o  إشراك القطاع الخاص   هيكلة شاملة لعملية إدارة النفايات و  :النفايات   فيما يخص إعادة تدوير

البلدية الناتجة  الطبية ومعالجة النفايات  كما ال بّد من  . وتحميله مفاهيم المسؤولية المنقولة 
النفايات واتخاذ  هذه معالجة التحّديات فيما يتعلق بإدارة ، وعن الناتجة عن جائحة كوفيد 

   هاإجراءات فورية لوضع خطة عمل إلنشاء مكبّات مؤهلة للتخلص اآلمن من
 

o وتنفيذ على البيئة الجائحة على المستوى اإلقليمي وتأثير  ات البيئيةستراتيجي جعة االمرا
ومعالجة    12لدفع تنفيذ الهدف    مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةقرارات  

   19-تأثير كوفيد 



  أساسية للمنتدى العربي للتنمية المستدامةرسائل 
  من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 12لدفع التقدم في تحقيق الهدف 

 

3 
 

 
o ) اعتماد الحلول المعتمدة على الطبيعةNature based solutions( المحافظة  تعميم و

 االقتصاد الدائري التنوع البيولوجي في خطط على 


