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2017مارس/اذاراألردنالمستدامةالتنميةبمؤشراتالمعنيالعربيالعملفريقاجتماع1.

المركزياإلطار2012واالقتصاديةالبيئيةالمحاسبةنظامفياإللكترونيالتعليمدورة2.

(SEEA CF)العربيةباللغة

المستدامةللتنمية2030خطةفيالبيئيللبعدالتنفيذياإلطارحولالتشاورياالجتماع3.
طةخفيالبيئيللبعدالتنفيذياإلطار":العربيةمصرجمهورية،القاهرة،2018سبتمرب/أيلول

"المستدامةللتنمية2030

2018مارس/آذار29-26االقتصاديةالبيئيةالمحاسبةلنظامالمركزياإلطارعملورشة4.

األردن

ETC)بأسبانيااالغاملجامعةالتابعاألوروبيالمركزمعتعاون5. ‐ UMA)بناءفي

البياناتادلتبوالمكانيةالجغرافيةالمعلوماتلتحديدأعضاءبلدانثالثةلالفنيةالقدرات

.الوطنيالمستوىعلى،المستدامةالتنميةأهدافلرصدللعملالوطنية

المكانيةفيةالجغراالبياناتواستخدامتطويرحولبأسبانياماالغاجامعةمعمشتركاتقريرا6.

2018مناألولالفصل:المستدامةالتنميةأهدافلرصد

مشروعخاللمنالعربيةاللغةالىالطاقةبإحصاءاتالمتعلقةالدوليةالتوصياتترجمة7.

“الطاقةوميزاناحصاءاتانتاجفيالوطنيةاالحصائيةالقدراتتعزيز"التنمية

ندوةخالل(SEEA)المتكاملةواالقتصاديةالبيئيةالمحاسبةنظامحولاإلسكواجلسات8.

المتحدةالعربيةاإلماراتدبي،2018أكتوبر24-22"األرضعلىعين"

متابعة االسكوا دعم القدرات في احصاءات البيئة

https://elearning-cms.unstats.un.org/course/detail/10
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-2030
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.etc.uma.es/un_escwa_etcuma/
http://www.etc.uma.es/wp-content/uploads/UN_ESCWA_ETC/Developing-Geospatial-Workflows-to-Monitor-SDGs_UNESCWA_ETCUMA_Report_2018-with-Annexes.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energy/ires/IRES-ar.pdf
http://enb.iisd.org/download/pdf/sd/enbplus195num6e.pdf
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Indicator 1.5.1: Number of deaths, 

missing persons and directly affected 

persons attributed to disasters per 

100,000 population

II 1.5.1

د  ت عد يا ن الوف قودي ف 1 .5 .1 والم

ين ذين والمصاب جري ال م ي قله  أو ن

م000  الئه ب إج سب كوارث ب ل من ال  ك

خص  100ش

Indicator 1.5.2: Direct disaster economic 

loss in relation to global gross domestic 

product (GDP)

II 1.5.2

خسائر    ة ال تصادي 1 .5 .2 االق

كوارث المباشرة سبة  لل لناتج بالن  ل

لي ح مالي الم عالمي اإلج ال

2

Goal 2. End hunger, achieve food 

security and improved nutrition 

and promote sustainable 

agriculture

Target 2.5: By 2020, maintain the genetic diversity of seeds, 

cultivated plants and farmed and domesticated animals and 

their related wild species, including through soundly managed 

and diversified seed and plant banks at the national, regional 

and international levels, and promote access to and fair and 

equitable sharing of benefits arising from the utilization of 

genetic resources and associated traditional knowledge, as 

internationally agreed

Indicator 2.5.2: Proportion of local 

breeds classified as being at risk, not-at-

risk or at unknown level of risk of 

extinction

II 2.5.2

سبة   ل المئوية الن حاصي 2.5.2 للم

ت حلية والسالال ل وما الم  من بها يتص

ف التي البرية، األنواع  أنها على تصن

طر معرضة خ طر معرضة غير أو لل خ  لل

ف أو ق د ت  معروف غير مستوى عن

طر خ قراضها ل ان

Target 6.1: By 2030, achieve universal and equitable access to 

safe and affordable drinking water for all

Indicator 6.1.1: Proportion of population 

using safely managed drinking water 

services

I 6.1.1

سبة  سكان المئوية الن ذين لل 1.1.6 ال

دون في ست ت من ي دما ب مياه خ  الشر

دار التي قة ت طري مأمونة ب

Target 6.2: By 2030, achieve access to adequate and equitable 

sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying 

special attention to the needs of women and girls and those in 

vulnerable situations

Indicator 6.2.1: Proportion of population 

using safely managed sanitation 

services, including a hand-washing 

facility with soap and water

I 6.2.1

سبة  سكان المئوية الن ذين لل  1.2.6 ال

دون في ست سليمة اإلدارة من ي  ال

ت دما خ يها بما الصحي، الصرف ل  ف

ق ل مراف دين غس والمياه بالصابون الي

6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, 

eliminating dumping and minimizing release of hazardous 

chemicals and materials, halving the proportion of untreated 

wastewater and substantially increasing recycling and safe 

reuse globally

Indicator 6.3.1: Proportion of 

wastewater safely treated
III 6.3.1

سبة  مياه المئوية الن 6 .3 .1 الصرف ل

جة الصحي قة المعال طري نة ب آم

Target 6.4: By 2030, substantially increase water-use efficiency 

across all sectors and ensure sustainable withdrawals and 

supply of freshwater to address water scarcity and 

substantially reduce the number of people suffering from 

water scarcity

Indicator 6.4.2: Level of water stress: 

freshwater withdrawal as a proportion 

of available freshwater resources

II 6.4.2

سبة  مالي المئوية الن 2.4.6 ما إلج

م د خ ة، المائية الموارد من است  المتاح

ت مراعاة مع تياجا بيئة اح  المائية من ال

م ج ط ح ذي الضغ ( له تتعرض ال

المياه)

6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, 

including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and 

lakes

Indicator 6.6.1: Change in the extent of 

water-related ecosystems over time
III 6.6.1

سبة  غير المئوية الن 6 .6 .1 في للت

طاق م ن ظ ية الن كولوج  المتصلة اإلي

مياه الل بال ترة خ الزمن من ف

Target 6.a: By 2030, expand international cooperation and 

capacity-building support to developing countries in water- 

and sanitation-related activities and programmes, including 

water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater 

treatment, recycling and reuse technologies

Indicator 6.a.1: Amount of water- and 

sanitation-related official development 

assistance that is part of a government-

coordinated spending plan

I 6.a.1

دار   ق مائية المساعدة م 6 . أ.1 اإلن

ت الرسمية مياه الصلة ذا  والصرف بال

د التي الصحي ع طة من جزءا ت  خ

كومية قة ح س فاق من لإلن

Target 7.1: By 2030, ensure universal access to affordable, 

reliable and modern energy services

Indicator 7.1.1: Proportion of population 

with access to electricity
I 7.1.1

سبة  سكان المئوية الن 7 .1 .1 لل

دين في ت من المست دما كهرباء خ ال

Target 7.2: By 2030, increase substantially the share of 

renewable energy in the global energy mix

Indicator 7.2.1: Renewable energy share 

in the total final energy consumption
I 7.2.1

صة  ة ح طاق ة ال دد ج 7 .2 .1 في المت

ك مجموع ستهال ة النهائي اال طاق لل

Target 7.3: By 2030, double the global rate of improvement in 

energy efficiency

Indicator 7.3.1: Energy intensity 

measured in terms of primary energy 

and GDP

I 7.3.1

ة  ثاف ة ك طاق قاس التي ال 7 .3 .1 من ت

ث ي ة ح طاق لي والناتج األولية ال ح  الم

مالي اإلج

8

Goal 8. Promote sustained, 

inclusive and sustainable 

economic growth, full and 

productive employment and 

decent work for all

Target 8.3: Promote development-oriented policies that 

support productive activities, decent job creation, 

entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage 

the formalization and growth of micro-, small- and medium-

sized enterprises, including through access to financial services

Indicator 8.3.1: Proportion of informal 

employment in non‑agriculture 

employment, by sex

II 8.3.1
صة  عمالة ح 1.3.8 في الرسمية غير ال

عمالة غير ب الزراعية، ال حس جنس ب ال

Goal 6. Ensure availability and 

sustainable management of 

water and sanitation for all

6

Goal 1. End poverty in all its 

forms everywhere
1

7

Goal 7. Ensure access to 

affordable, reliable, sustainable 

and modern energy for all

المؤشرات

Arab Working Group on Environment and Sustainable Development Indicators Third Meeting 13-15 March 2017 Amman, Jordan By Goal

داف مؤشرات ة اه دامة التنمي ست قة الم ة المطاب قترح ث االجتماع13-15 مارس 2017 والم فريق الثال ة بالمؤشرات المعني العربي العمل ل ة البيئي دامة والتنمي ست  الم

Goals Number Goals   Targets Indicators Tier Indic. Number

Target 1.5: By 2030, build the resilience of the poor and those 

in vulnerable situations and reduce their exposure and 

vulnerability to climate-related extreme events and other 

economic, social and environmental shocks and disasters
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Guiding Framework for the Environmental Dimension of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development in the Arab Region

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guiding_framework_final.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guiding_framework_final.pdf


Page 6

2030طة االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في ختوصيات
للتنمية المستدامة

ة في المنطقة عرض مسودة اإلطار التنفيذي على االجتماع المقبل للجنة المشتركة المعنية بالبيئة والتنمي•
.في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة2017أكتوبر /العربية الذي سيقام في شهر تشرين األول

التنفيذي اإلطاررفع التوصيات ذات عالقة الى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة باعتماد •
.للتنمية المستدامة2030للبعد البيئي في خطة الـ 

على الدورات استخدام اإلطار للمتابعة الدورية لتحقيق األهداف البيئية للتنمية المستدامة وعرض النتائج•
السنوي الرفيع السنوية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة ومساهمة المنطقة العربية في المنتدى السياسي

(.HLPF)المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

ة فيما يخص متابعة مشاريع القرارات المقدمة من الدول العربية للجمعية الثالثة لألمم المتحدة للبيئة خاص•
. القرار المقدم من فلسطين حول البعثة االستكشافية عن التلوث في قطاع غزة

قدرتها على وجوب ان تقدم المنطقة العربية بعض االلتزامات الطوعية للتقليل من التلوث مع االحتفاظ ب•
منطقة انتاج وتصدير البترول، وال بد من إيجاد توازن بين مصالح منتجي البترول وصحة مواطني ال

.وموقعها المستقطب للسياحة

نمية المستدامة االخذ بعين االعتبار طلب فلسطين التأكيد على ان االحتالل والنزاعات تحول دون تحقيق الت•
دامة العربية بكل اشكالها والطلب الى دولة فلسطين بأعداد تقرير مبدئي حول مؤشرات أهداف التنمية المست

تمكن المقترحة والمنقحة حسب اإلطار كتجربة أولية والبرهان باألرقام كيف ان االحتالل يحول دون ان ي
دراج المؤشر ا. ويجبره ان يتحمل عبئ النفايات والتلوثالشعب الفلسطيني ان يستغل موارده الطبيعية

ن معدالت حسب طلب فلسطين الخاص بالحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به م16.1.2
. الوفيات في كل مكان

، وذلك للدور حث الدول العربية على إدخال مكّون البيئة في الخطط واالستراتيجيات اإلعالمية لدى كل دولة•
له الهام الذي أصبحت تضطلع به أجهزة اإلعالم في توجيه الرأي العام ودعم مّتخذي القرار مما أصبح

.  األثر الواضح لوضع السياسات التنموية بما يخدم المجتمعات
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التوصيات

تحدة الطلب من االسكوا واألمم المتحدة للبيئة وشعبة اإلحصاء باألمم الم•
أهداف التنمية بتوفير الدعم الفني والتقني للدول العربية في تجميع مؤشرات

.المستدامة العربية ذات البعد البيئي

طنية دعوة وزارات البيئة واإلدارات المعنية بالبيئة ومكاتب اإلحصاء الو•
البيئية من كل في الدول العربية التعاون المؤسسي والتنسيق وتبادل البيانات

ات سجالت إدارية، بيانات المراقبة والرصد، المسوح والتعداد)المصادر 
ات أهداف لتقييم وضع هذه البيانات لمؤشر( والمعلومات الجغرافية المكانية

ات المقترحة التنمية المستدامة العربية ذات البعد البيئي خاصة قائمة المؤشر
للتنمية المستدامة والتي 2030في اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 

.اتفق عليها خالل االجتماع

كأهمةالمكانيالجغرافيةالمعلوماتبنظاماالستعانةالعربيةالدولدعوة
الجهاتمعبالشراكةالبيئيالبعدذاتالمؤشراتمنللعديدبياناتمصدر
منطلبوالالجغرافيةالبياناتمجاناتوفرالتيوالجهاتبالدولةالمعنية
الفنيالدعمالمتحدةباألمماإلحصاءوشعبةللبيئةالمتحدةواألمماالسكوا

.لتنفيذهتمويلعلىوالحصولمشروعاعدادخاللمنالمجالهذافي
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التوصيات

تطويرإطارخاصةاإلحصائيةاألطربتطبيقالعربيةالدولدعوة
واالقتصاديةالبيئيةالمحاسبةونظام(FDES)البيئية،اإلحصاءات
(SEEA)إصداروالمختلفةالفرقعملومواءمةالثالثةاالبعادبينللربط

ونشؤعنالمسؤولينالعربالوزراءمجلسقبلمنالمجالبهذاتوصية
.البيئة

 دعوة الدول العربية باعتماد قائمة مؤشرات أهداف التنمية
المستدامة العربية المقترحة والمنقحة حسب اإلطار وحسب 

مؤشر مقترح في اإلطار 56)مداوالت هذا االجتماع المتفق عليها 
(.فريق العمل العربيومنها مؤشرات

الطلب من األجهزة اإلحصائية العربية بتزويد االسكوا واألمانة •
ات بمؤشر( إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات)لجامعة الدول العربية العامة

المتفق عليها، والتي " 2030الحزمة العربية االولية المقترحة لرصد اجندة 
بإنتاجها لتتمكن من ادراجها في قواعد البيانات وإعداد تقوم األجهزة

قادم خالصة وافية عن البيانات والفجوات فيها وعرضها على االجتماع ال
.دامةلفريق العمل العربي المعنى بالمؤشرات البيئية والتنمية المست
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SD G 

EN VIR ON M EN T A

L Go als

SD G EN VIR ON M EN T A L T A R GET S

SD G EN VIR ON M EN T A L IN D IC A T OR S (with 

alternat ive [A LT ] and addit io nal [A D D ] 

Indicato rs) UN IT S F OR  

IN D IC A T OR S

T IER  

C LA SSIF IC A

T ION

T IER  

C LA SSIF IC A

T ION  

(updated 

M ay 2018)

3.1 B A SELIN E 

VA LUE

3.2 

P R OGR ESS/  

T R EN D
ت المؤشرا

1.5.1 Number of deaths , miss ing persons  and 

persons  affected by disaster per 100,000 

people (11.5.1; 13.1.2)
  -

د  د يات ع ن الوف قودي ف ين والم ذين والمصاب 1.5.1 يجري ال

م000 100شخص  قله م أو ن ب إجالئه سب  كل من الكوارث ب

[1.5.1 ALT Number of persons  affected by 

disaster per 100,000 people]
5699

1.5.2 Direct disaster economic loss  in 

relation to global  gross  domestic product 

(GDP) 

  2 2   -

سائر  خ ة ال تصادي لكوارث المباشرة االق سبة  ل 2.5.1 بالن

لناتج لي ل العالمي اإلجمالي المح

[1.5.2.ALT Direct economic loss  attributed to 

disasters ]
USD 1.9m

1.5.3 Number of countries  with national  and 

loca l  disaster ri sk reduction s trategies  

(11.b.2; 13.1.1)

Number or Percent 1 1 50% n
د  د دان  ع بل د استراتيجيات مع ال ح طر من ال 3.5.1 خ

والمحلية الوطنية الكوارث

2.4.1 Proportion of agricul tura l  area  under 

productive and susta inable agricul ture Percent 3 3 N/A -
سبة  ة المئوية الن ساح لم خاضعة الزراعية ل 1.4.2ال

لممارسات دامة الزراعية ل ست الم
[2.4.1.ALT Average carbon content in the 

topsoi l  as  a  % in weight]
Percent 0.59 -

Goal 6. Ensure 

availability and 

sustainable 

management of 

water and 

sanitation for all

6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency 

across all sectors and ensure sustainable withdrawals and 

supply of freshwater to address water scarcity and 

substantially reduce the number of people suffering from 

water scarcity

6.4.2 Level  of water s tress : freshwater 

withdrawal  as  a  proportion of ava i lable 

freshwater resources

Percent 1 1 312.3 n

سبة  م ما إلجمالي المئوية الن د 2.4.6 الموارد من استخ

ة، المائية ة مع المتاح تياجات مراعا بيئة اح  المائية من ال

م( ج ط ح ذي الضغ ه تتعرض ال ه ل )الميا

7.2 By 2030, increase substantially the share of 

renewable energy in the global energy mix

7.2.1 Renewable energy share in the tota l  

fina l  energy consumption percent 1 1 4 n
ة حصة  ة الطاق دد نهائي االستهالك مجموع في المتج 1.2.7 ال

ة لطاق ل
7.3.1 Energy intens i ty measured in terms  of 

primary energy and GDP

M egajoule per USD 

constant 2011 PPP 

GDP

1 1 5.1 n

7.3.1.ADD Energy consumption per capita , 

2012 (ki logram of oi l  equiva lent)
Kgoe     1813 n

Goal 9. Build 

resilient 

infrastructure, 

promote inclusive 

and sustainable 

industrialization 

and foster 

innovation

9.4 By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries 

to make them sustainable, with increased resource-use 

efficiency and greater adoption of clean and 

environmentally sound technologies and industrial 

processes, with all countries taking action in accordance 

with their respective capabilities

9.4.1 CO2 emiss ion per unit of va lue added

Kg 1 1 1.4 n

د ثاني انبعاثات  سي ة لكل الكربون أك د قيمة من وح 1.4.9 ال

ة المضاف

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and 

efficient use of natural resources

12.2.1 Materia l  footprint, materia l  footprint 

per capita , and materia l  footprint per GDP* 

(8.4.1)

M etric tons pc 3 3 6.6 n
ي األثر   ب الماد فرد ونصي ي األثر من ال 1.2.12الماد

12.4.1 Number of parties  to international  

multi latera l  environmental  agreements  on 

hazardous  waste, and other chemica ls  that 

meet their commitments  and obl igations  in 

transmitting information as  required by each 

relevant agreement

number 1 1 N/A -

د  د ات في األطراف ع فاق بيئية االت دولية ال 1.4.12 ال

ة دد قة األطراف المتع د المتعل خطرة بالموا  من وغيرها ال

د فايات الكيميائية الموا تي والن في ال داتها ت  في والتزاماتها بتعه

قل لى المعلومات ن نحو ع ذي ال فاق كل يتطلبه ال ي ات صلة ذ

12.4.2 Hazardous  waste generated per capita  

and proportion of hazardous  waste treated, 

by type of treatment

Percent 3 3 N/A -

د,  وإدارة ي فايات وتول ن خطرة ال جة , ال فايات معال ن 2.4.12 ال

ب س جة نوع بح فايات, المعال ن خطرة ال ال

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation 

through prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1 National  recycl ing rate, tons  of 

materia l  recycled tons 3 3 N/A -
دل  ة مع دوير إعاد ت لى ال د ع ني، الصعي د الوط 1.5.12 وعد

د أطنان د الموا دويرها المعا ت
13.1.1 Number of countries  with national  and 

loca l  disaster ri sk reduction s trategies*(1.5.3, 

11.b.2)
Number or percent 2 2 50% n

د   د يات ع ن األشخاص أو الوف قودي ف جرحى أو الم 1.1.13 ال

ذين األشخاص أو م جرى ال قله م أو ن ب إجالؤه سب  ب

 لكل الكوارث،000 100شخص 
13.1.2 Number of deaths , miss ing persons  

and persons  affected by disaster per 100,000 

people* (1.5.1; 11.5.1)

Number p.100,000 1 1   -

[1.5.1 ALT Number of persons  affected by 

disaster per 100,000 people]
 

13.2.1 Number of countries  that have 

communicated the establ ishment or 

operational ization of an integrated 

pol icy/strategy/plan which increases  their 

abi l i ty to adapt to the adverse impacts  of 

cl imate change, and foster cl imate res i l ience 

and low greenhouse gas  emiss ions  

development in a  manner that does  not 

threaten food production (including a  

national  adaptation plan, national ly 

determined contribution, national  

communication, biennia l  update report or 

other)

Number 3 3 N/A -

13.2.1.ADD-1 Carbon dioxide emiss ions  (CO2), 

kg CO2 per $1 GDP (PPP) (CDIAC)
kg CO2 per $1 GDP 

PPP
    0.31 n

13.2.1.ADD-2 Carbon dioxide emiss ions  (CO2), 

metric tons  of CO2 per capita  (CDIAC)
metric tons CO2 

per capita
    5.1 n

14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine 

and coastal ecosystems to avoid significant adverse 

impacts, including by strengthening their resilience, and 

take action for their restoration in order to achieve 

healthy and productive oceans

14.2.1 Proportion of national  exclus ive 

economic zones  managed us ing ecosystem-

based approaches

Percent 3 3 N/A -

سبة  لتنمية المئوية الن لية ل ساح 1.2.14 من والبحرية ال

ط خالل ط ذها أو إعدادها يجري خ في ن  المتكاملة لإلدارة ت

قة تكون س ط) من حيز تخطي لمناطق/البحر ال لية ل ساح ال

م نهج إلى استنادا ، لنظ ية، ل ني اإليكولوج يثما( يب ينطبق ح

ية ونظما بشرية محلية مجتمعات ادرة إيكولوج لى ق  ع

لى ويعمل الصمود، ة ع فال م ك قاس ت ع المنصف ال لمناف  ل

الالئق والعمل
14.4.1 Proportion of fi sh s tocks  within 

biologica l ly susta inable levels
% 1 1 N/A -

[14.4.1.ALT Tota l  fi sh catch] tons 244k

14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and 

marine areas, consistent with national and international 

law and based on the best available scientific information

14.5.1 Coverage of protected areas  in relation 

to marine areas  (%)
percent 1 1 9.3 n

يما المحمية المناطق تغطية  مناطق يتعلق ف 14.5.1 بال

بحرية ال

15.1.1 Forest area  as  a  proportion of tota l  

land area percent 1 1 2.8 n
ة  ساح سبة الغابات م ة مجموع من مئوية كن ساح 15.1.1 م

سة ياب ال
15.1.2 Proportion of important s i tes  for 

terrestria l  and freshwater biodivers i ty that 

are covered by protected areas , by ecosystem 

type

percent 1 1 8.6 n

سبة  ع ن لتنوع الهامة المواق بيولوجي ل 2.1.15 األرضي ال

ه ذبة والميا تي الع ب المحمية، المناطق تغطيها ال س  نوع ح

م نظا اإليكولوجي ال
15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded 

land and soil, including land affected by desertification, 

drought and floods, and strive to achieve a land 

degradation-neutral world

15.3.1 Proportion of land that i s  degraded 

over tota l  land area

Percent 2 2 N/A -

سبة  دهورة لألراضي المئوية الن سبة المت 1.3.15 إلى ن

ة مجموع ساح سة م ياب ال

15.5 Take urgent and significant action to reduce the 

degradation of natural habitats, halt the loss of 

biodiversity and, by 2020, protect and prevent the 

extinction of threatened species

15.5.1 Red Lis t Index RLI of 1.0 equates 

to  all species as 

least concern; 0 

indicates all 

species extinct).

1 1 0.89 n

قائمة مؤشر  حمراء ال 1.5.15ال

16.1.2 Confl ict-related deaths  per 100,000 

population, by sex, age and cause

Scores range from -

2.5 to  2.5; higher 

values better

3 3 N/A n

[16.1.2.ALT Index of pol i tica l  s tabi l i ty and the 

absence of violence]
-1.1

17.7 Promote the development, transfer, dissemination 

and diffusion of environmentally sound technologies to 

developing countries on favourable terms, including on 

concessional and preferential terms, as mutually agreed

17.7.1 Tota l  amount of approved funding for 

developing countries  to promote the 

development, transfer, dissemination and 

di ffus ion of environmental ly sound 

technologies

USD (millions) 3 3 N/A -

لتمويل اإلجمالي المبلغ  د ل دان لصالح المعتم بل 1.7.17 ال

نامية يا تطوير تعزيز أجل من ال سليمة تكنولوج قلها بيئياً   ون

دان في وتعميمها ونشرها بل نامية ال ال

17.14.1 Number of countries  with 

mechanisms  in place to enhance pol icy 

coherence of susta inable development

  3 3 N/A -

17.14.1.ADD Bertelsmann Sti ftung 

Transformation Index (BTI): Q12.1 

Environmental  pol icy - Extent to which 

environmental  concerns  are taken into 

account in macro- and microeconomic terms

Scores 10 (best) to  

1 (worst)
    3.8 n

17.14.1.ADD BTI: Q15.2 Pol icy coordination - 

Extent to which the Government can 

harmonize confl icting objectives  in a  

coherent pol icy

Scores 10 (best) to  

1 (worst)
    4.4 n

17.18.3 Number of countries  with a  national  

s tatis tica l  plan that i s  ful ly funded and 

under implementation, by source of funding

Number 1 1 N/A -

د  د دان ع بل طة مع ال ة وطنية إحصائية خ 3.18.17 ممول

د بالكامل ي ذ، وق في تن ب ال س در ح تمويل مص ال

17.18.3 Number of countries  with a  national  

s tatis tica l  plan that i s  ful ly funded and 

under implementation, by source of funding

(or %)

17.18.3.ADD Level  of s tatis tica l  capaci ty Scores 0 (lowest) 

to  100 (highest)
    56 n

21 39

26

Annex 2. Guiding Framework of High Priority Environmental SDG Targets and Indicators for the Arab Region[1]

[1]  Indicators marked with an asterisk (15 indicators) are also high priority indicators identified by the Arab working group on environmental indicators

Notes: 21 HP Targets: 14 High from Framework(bold)  plus 7 identified by Consultative Meeting

Overall, targets that ranked the highest across the three 

criteria were targets 7.2 (renewable energy), 7.3 (energy 

efficiency), 9.4 (sustainable infrastructure and industry), 12.2 

(sustainable and efficient use of natural resources), 13.2 

(climate change planning), 16.1 (peace and the environment), 

and 17.14 (policy coherence for sustainable development). 

Other targets that ranked comparatively high included targets 

1.5 (resilience to disasters), 2.4 (sustainable agriculture), 6.4 

(water consumption and efficiency), 13.1 (adaptive capacity), 

14.2 (coastal and marine ecosystems), 15.1 (terrestrial and 

freshwater ecosystems), and 15.5 (threatened species). 

Additional targets identified by Arab experts at the 

Consultative Meeting were: 12.4 and 12.5 (waste 

mamnagement), 14.4 and 14.5 (fishing and marine resources), 

15.3 (Land Degradation), 17.7 (environmental technology), 

and 17.18 (statistical capacity). 

Goal 17. 

Strengthen the 

means of 

implementation 

and revitalize the 

Global Partnership 

for Sustainable 

Development

17.14 Enhance policy coherence for sustainable 

development
د  د دان ع بل تي ال ديها ال يات ل تعزيز آل ساق ل 1.14.17 ات

سياسات تنمية  دامة ال ست الم

17.18 By 2020, enhance capacity-building support to 

developing countries, including for least developed 

countries and small island developing States, to increase 

significantly the availability of high-quality, timely and 

reliable data disaggregated by income, gender, age, race, 

ethnicity, migratory status, disability, geographic location 

and other characteristics relevant in national contexts

Goal 15. Protect, 

restore and 

promote 

sustainable use of 

terrestrial 

ecosystems, 

sustainably 

manage forests, 

combat 

desertification, 

and halt and 

reverse land 

degradation and 

halt biodiversity 

loss

15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and 

sustainable use of terrestrial and inland freshwater 

ecosystems and their services, in particular forests, 

wetlands, mountains and drylands, in line with 

obligations under international agreements

Goal 16. Promote 

peaceful and 

inclusive societies 

for sustainable 

development, 

16.1 Significantly reduce all forms of violence and related 

death rates everywhere
سمة  يات000 100 ن 2.1.16 *  لكل بالنزاع المتصلة الوف

فة( ب مصن س ب والجنس، العمر، بح سب )وال

Goal 14. Conserve 

and sustainably 

use the oceans, 

seas and marine 

resources for 

sustainable 

development

14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end 

overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing 

and destructive fishing practices and implement science-

based management plans, in order to restore fish stocks 

سبة   ة ن د سمكية األرص ل ال ستويات داخ دامة م ست 1.4.14 م

يا بيولوج

Goal 12. Ensure 

sustainable 

consumption and 

production 

patterns

12.4 By 2020, achieve the environmentally sound 

management of chemicals and all wastes throughout 

their life cycle, in accordance with agreed international 

frameworks, and significantly reduce their release to air, 

water and soil in order to minimize their adverse impacts 

on human health and the environment

Goal 13. Take 

urgent action to 

combat climate 

change and its 

impacts

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to 

climate-related hazards and natural disasters in all 

countries

د  د لى ع قت ن ال قودي ف 2.1.13 من المتضررين واألشخاص والم

  لكل الكوارث100,000شخص 

13.2 Integrate climate change measures into national 

policies, strategies and planning
د  د دان ع بل تي ال ت ال ت أنها رسميا أبلغ 1.2.13 وضع

قوم متكاملة إنمائية استراتيجيات لى ت فاض ع  الكربون انخ

م والصمود تغيرات أما ية ال د المناخ  الكوارث مخاطر من والح

لى سبيل ع ط وطنية عملية المثال،  خط تكيف، ل ) ال

دابير وسياسات تعزيز وطنية وت قال ل د إلى االنت  موا

يات( بيئة ضارة غير وتكنولوج بال

Goal 2. End 

hunger, achieve 

food security and 

improved 

nutrition and 

2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems 

and implement resilient agricultural practices that 

increase productivity and production, that help maintain 

ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to 

climate change, extreme weather, drought, flooding and 

Goal 7. Ensure 

access to 

affordable, 

reliable, 

sustainable and 

modern energy 

for all

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in 

energy efficiency
ة  ثاف ة ك تي الطاق قاس ال ث من ت ي ة ح 1.3.7 األولية الطاق

لي والناتج اإلجمالي المح

Goal 1. End 

poverty in all its 

forms everywhere

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in 

vulnerable situations and reduce their exposure and 

vulnerability to climate-related extreme events and other 

economic, social and environmental shocks and disasters
Number p.100,000 2 2

Annex 2. Guiding Framework of High Priority Environmental SDG Targets and Indicators for 

the Arab Region[1]
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Goals 

Numb

er

Goals   Targets Indicators
Tie

r

Indic

. 

Num

ber

المؤشرات الغايات  األهداف   األهداف

1

Goal 1. End 

poverty in all its 

forms 

everywhere

Target 1.5: By 2030, build 

the resilience of the poor and 

those in vulnerable situations 

and reduce their exposure 

and vulnerability to climate-

related extreme events and 

other economic, social and 

environmental shocks and 

disasters

Indicator 1.5.1: Number of 

deaths, missing persons 

and directly affected 

persons attributed to 

disasters per 100,000 

population

II 1.5.1

عدد الوفيات والمفقودين1.5.1

و والمصابين الذين يجري نقلهم أ

إجالئهم بسبب الكوارث من كل 

شخص000100
، بناء قدرة الفقراء 2030عام 5.1

الحد والفئات الضعيفة على الصمود و

من تعرضها وتأثرها بالظواهر 

ها من المتطرفة المتصلة بالمناخ وغير

الهزات والكوارث االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية، بحلول عام

2030

1الهدف 

ى القضاء عل

يع الفقر بجم

أشكاله في

كل مكان

1

Indicator 1.5.2: Direct 

disaster economic loss in 

relation to global gross 

domestic product (GDP)

II 1.5.2

الخسائر االقتصادية 1.5.2

ناتج المباشرة للكوارث  بالنسبة لل

المحلي اإلجمالي العالمي
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Goals 

Numb

er

Goals   Targets Indicators
Tie

r

Indic

. 

Num

ber

المؤشرات الغايات  األهداف   األهداف

2

Goal 2. End 

hunger, achieve 

food security and 

improved 

nutrition and 

promote 

sustainable 

agriculture

Target 2.5: By 2020, 

maintain the genetic diversity 

of seeds, cultivated plants 

and farmed and 

domesticated animals and 

their related wild species, 

including through soundly 

managed and diversified 

seed and plant banks at the 

national, regional and 

international levels, and 

promote access to and fair 

and equitable sharing of 

benefits arising from the 

utilization of genetic 

resources and associated 

traditional knowledge, as 

internationally agreed

Indicator 2.5.2: Proportion 

of local breeds classified 

as being at risk, not-at-risk 

or at unknown level of risk 

of extinction

I 2.5.2

ل النسبة المئوية للمحاصي2.5.2

ها والسالالت المحلية وما يتصل ب

على من األنواع البرية، التي تصنف

أنها معرضة للخطر أو غير 

وى معرضة للخطر أو تقف عند مست

غير معروف لخطر انقراضها

بذور الحفاظ عل التنوع الجيني لل5.2

والنباتات المزروعة والحيوانات 

المدجنة واألليفة وما يتصل بها من

ل األنواع البرية، بما في ذلك من خال

التي بنوك البذور والنباتات المتنوعة

عيد ُتدار إدارة سليمة على كل من الص

الوطني واإلقليمي والدولي، وضمان

اشئة الوصول إليها وتقاسم المنافع الن

عن استخدام الموارد الجينية وما 

دل يتصل بها من معارف تقليدية بع

وإنصاف على النحو المتفق عليه

2020دوليا، بحلول عام 

2الهدف 

ى القضاء عل

الجوع 

وتوفير 

األمن 

الغذائي 

والتغذية 

المحسنة 

وتعزيز 

الزراعة 

المستدامة

2
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Goals 

Numb

er

Goals   Targets Indicators
Tie

r

Indic

. 

Num

ber

المؤشرات الغايات  األهداف   األهداف

Target 6.1: By 2030, 

achieve universal and 

equitable access to safe and 

affordable drinking water for 

all

Indicator 6.1.1: Proportion 

of population using safely 

managed drinking water 

services

II 6.1.1

الذين النسبة المئوية للسكان1.1.6

ب يستفيدون من خدمات مياه الشر

التي تدار بطريقة مأمونة

تحقيق هدف حصول الجميع 1. 6

بشكل منصف على مياه الشرب 

ل عام المأمونة والميسورة التكلفة بحلو

2030

Target 6.2: By 2030, 

achieve access to adequate 

and equitable sanitation and 

hygiene for all and end open 

defecation, paying special 

attention to the needs of 

women and girls and those 

in vulnerable situations

Indicator 6.2.1: Proportion 

of population using safely 

managed sanitation 

services, including a hand-

washing facility with soap 

and water

II 6.2.1

لذين النسبة المئوية للسكان ا1.2.6

يستفيدون من اإلدارة السليمة 

ها لخدمات الصرف الصحي، بما في

مرافق غسل اليدين بالصابون 

والمياه

تحقيق هدف حصول الجميع 6.2

على خدمات الصرف الصحي 

تغوط والنظافة الصحية ووضع نهاية لل

في العراء، وإيالء اهتمام خاص 

الحتياجات النساء والفتيات ومن 

ول يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحل

2030عام 

Target 6.3: By 2030, 

improve water quality by 

reducing pollution, 

eliminating dumping and 

minimizing release of 

hazardous chemicals and 

materials, halving the 

proportion of untreated 

wastewater and substantially 

increasing recycling and 

safe reuse globally

Indicator 6.3.1: Proportion 

of wastewater safely 

treated

II 6.3.1

النسبة المئوية لمياه 6.3.1

ة الصرف الصحي المعالجة بطريق

آمنة

ق تحسين نوعية المياه عن طري3. 6

ات الحد من التلوث ووقف إلقاء النفاي

ل والمواد الكيميائية الخطرة وتقلي

ة تسربها إلى أدنى حد، وخفض نسب

مياه المجاري غير المعالجة إلى 

ة النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعاد

ل االستخدام المأمون بنسبة كبيرة ع

2030الصعيد العالمي، بحلول عام 

6

Goal 6. Ensure 

availability and 

sustainable 

management of 

water and 

sanitation for all

6الهدف 

ضمان 

اه توافر المي

وخدمات 

الصرف 

الصحي 

للجميع 

وإدارتها 

إدارة 

مستدامة

6
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Tie
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. 
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المؤشرات الغايات  األهداف   األهداف

6

Goal 6. Ensure 

availability and 

sustainable 

management of 

water and 

sanitation for all

6الهدف 

ضمان 

اه توافر المي

وخدمات 

الصرف 

الصحي 

للجميع 

وإدارتها 

إدارة 

مستدامة

6

Target 6.4: By 2030, substantially 

increase water-use efficiency 

across all sectors and ensure 

sustainable withdrawals and supply 

of freshwater to address water 

scarcity and substantially reduce 

the number of people suffering from 

water scarcity

Indicator 6.4.2: Level of 

water stress: freshwater 

withdrawal as a 

proportion of available 

freshwater resources

I 6.4.2

النسبة المئوية إلجمالي ما 2.4.6

استخدم من الموارد المائية المتاحة، مع

حجم (مراعاة احتياجات البيئة من المائية 

)الضغط الذي تتعرض له المياه

زيادة كفاءة استخدام المياه في 4.6

جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان 

سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو 

مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد

بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين 

2030يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 

Target 6.6: By 2020, protect and 

restore water-related ecosystems, 

including mountains, forests, 

wetlands, rivers, aquifers and lakes

Indicator 6.6.1: Change 

in the extent of water-

related ecosystems over 

time

III 6.6.1

ي نطاق النسبة المئوية للتغير ف6.6.1

اه خالل النظم اإليكولوجية المتصلة بالمي

فترة من الزمن

ة حماية وترميم النظم اإليكولوجي6. 6

المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال

والغابات واألراضي الرطبة واألنهار 

، ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات

2020بحلول عام 

Target 6.a: By 2030, expand 

international cooperation and 

capacity-building support to 

developing countries in water- and 

sanitation-related activities and 

programmes, including water 

harvesting, desalination, water 

efficiency, wastewater treatment, 

recycling and reuse technologies

Indicator 6.a.1: Amount 

of water- and sanitation-

related official 

development assistance 

that is part of a 

government-coordinated 

spending plan

I 6.a.1

مقدار المساعدة اإلنمائية 1.أ .6

الرسمية ذات الصلة بالمياه والصرف

الصحي التي تعد جزءا من خطة 

حكومية منسقة لإلنفاق

تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم أ .6

مجال بناء القدرات في البلدان النامية في

األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه 

والصرف الصحي، بما في ذلك جمع 

ها، المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدام

ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات 

إعادة التدوير وإعادة االستعمال، بحلول

2030عام 
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7

Goal 7. Ensure 

access to 

affordable, 

reliable, 

sustainable and 

modern energy 

for all

Target 7.1: By 2030, ensure 

universal access to 

affordable, reliable and 

modern energy services

Indicator 7.1.1: Proportion 

of population with access 

to electricity

I 7.1.1
النسبة المئوية للسكان7.1.1

المستفيدين من خدمات الكهرباء

فة ضمان حصول الجميع بتكل1. 7

ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة

2030الموثوقة بحلول عام 
7الهدف 

ضمان 

حصول 

الجميع 

بتكلفة 

ميسورة 

على 

خدمات 

الطاقة 

الحديثة 

الموثوقة 

والمستدامة

7
Target 7.2: By 2030, 

increase substantially the 

share of renewable energy in 

the global energy mix

Indicator 

7.2.1: Renewable energy 

share in the total final 

energy consumption

I 7.2.1
حصة الطاقة المتجددة في7.2.1

مجموع االستهالك النهائي للطاقة

ة تحقيق زيادة كبيرة في حص7.2

الطاقة المتجددة في مجموعة من 

مصادر الطاقة العالمية بحلول عام 

2030

Target 7.3: By 2030, double 

the global rate of 

improvement in energy 

efficiency

Indicator 7.3.1: Energy 

intensity measured in 

terms of primary energy 

and GDP

I 7.3.1

من كثافة الطاقة التي تقاس7.3.1

لي حيث الطاقة األولية والناتج المح

اإلجمالي

مضاعفة المعدل العالمي 3. 7

ن في كفاءة استخدام ال طاقة للتحسُّ

2030بحلول عام 
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8

Goal 8. Promote 

sustained, inclusive 

and sustainable 

economic growth, full 

and productive 

employment and 

decent work for all

Target 8.3: Promote 

development-oriented policies that 

support productive activities, 

decent job creation, 

entrepreneurship, creativity and 

innovation, and encourage the 

formalization and growth of micro-

, small- and medium-sized 

enterprises, including through 

access to financial services

Indicator 8.3.1: Proportion of 

informal employment in 

non-agriculture employment, 

by sex

II 8.3.1
ر حصة العمالة غير الرسمية في غي1.3.8

العمالة الزراعية، بحسب الجنس

ية تعزيز السياسات الموجهة نحو التنم3.8

عمل والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص ال

الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على

طابع اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء ال

الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر 

ي والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما ف

ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية

تعزيز8الهدف 

النمو 

االقتصادي 

المطرد والشامل

للجميع 

والمستدام، 

والعمالة الكاملة

والمنتجة، 

ة وتوفير العمال

الكاملة 

والمنتجة، 

وتوفير العمل

الالئق للجميع

8

9

Goal 9. Build 

resilient 

infrastructure, 

promote inclusive 

and sustainable 

industrialization and 

foster innovation

Target 9.4: By 2030, upgrade 

infrastructure and retrofit 

industries to make them 

sustainable, with increased 

resource-use efficiency and 

greater adoption of clean and 

environmentally sound 

technologies and industrial 

processes, with all countries 

taking action in accordance with 

their respective capabilities

Indicator 9.4.1: CO2 

emission per unit of value 

added

I 9.4.1
كل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ل1.4.9

وحدة من القيمة المضافة

صناعات تحسين البنى التحتية وتحديث ال9.4

من أجل تحقيق استدامتها، 2030بحلول عام 

اد مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتم

يفة التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظ

باتخاذ والسليمة بيئيا، ومع قيام جميع البلدان

إجراءات وفقا لقدراتها

إقامة 9الهدف 

ادرة بنى تحتية ق

عل الصمود، 

نيع وتحفيز التص

، الشامل للجميع

وتشجيع 

االبتكار

9
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11

Goal 11. Make 

cities and 

human 

settlements 

inclusive, safe, 

resilient and 

sustainable

Target 11.1: By 2030, ensure 

access for all to adequate, safe 

and affordable housing and basic 

services and upgrade slums

Indicator 11.1.1: Proportion 

of urban population living in 

slums, informal settlements or 

inadequate housing

I 11.1.1

لذين نسبة السكان الحضريين ا1.1.11

وطنات يعيشون في أحياء فقيرة أو مست

غير رسمية أو مساكن غير الئقة

ضمان حصول الجميع على 1.11

مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة 

ياء وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األح

2030الفقيرة، بحلول عام 

11الهدف 

جعل المدن 

والمستوطن

ات البشرية

ع شاملة للجمي

وآمنة وقادرة 

على الصمود

ومستدامة

11

Target 11.3: By 2030, enhance 

inclusive and sustainable 

urbanization and capacity for 

participatory, integrated and 

sustainable human settlement 

planning and management in all 

countries

Indicator 11.3.1: Ratio of land 

consumption rate to 

population growth rate

II 11.3.1
نسبة معدل استهالك 1.3.11

األراضي إلى معدل النمو السكاني

ل تعزيز التوسع الحضري الشام3.11

يط للجميع والمستدام، والقدرة على تخط

ع وإدارة المستوطنات البشرية في جمي

البلدان على نحو قائم على المشاركة 

2030ومتكامل ومستدام، بحلول عام 

Target 11.6: By 2030, reduce the 

adverse per capita environmental 

impact of cities, including by 

paying special attention to air 

quality and municipal and other 

waste management

Indicator 11.6.1: Proportion 

of urban solid waste regularly 

collected and with adequate 

final discharge out of total 

urban solid waste generated, 

by cities

II 11.6.1

النسبة المئوية للنفايات1.6.11

انتظام الصلبة الحضرية التي ُتجمع ب

ومع تفريغها نهائيا بقدر كاف مع 

ن اعتبار مجموع النفايات المتولدة ع

المدينة
الحد من األثر البيئي السلبي 6.11

الفردي للمدن، بما في ذلك عن طريق 

إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة 

نفايات البلديات وغيرها، بحلول عام

2030Indicator 11.6.2: Annual 

mean levels of fine particulate 

matter (e.g. PM2.5 and PM10) 

in cities (population weighted)

I 11.6.2

يات المتوسط السنوي لمستو11.6.2

على سبيل المثال )الجسيمات 

والجسيمات 2.5الجسيمات من الفئة 

ح )في المدن ( 10من الفئة  المرجَّ

(حسب السكان
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12

Goal 12. Ensure 

sustainable 

consumption and 

production 

patterns

Target 12.4: By 2020, 

achieve the environmentally 

sound management of 

chemicals and all wastes 

throughout their life cycle, in 

accordance with agreed 

international frameworks, 

and significantly reduce their 

release to air, water and soil 

in order to minimize their 

adverse impacts on human 

health and the environment

Indicator 12.4.1: Number 

of parties to international 

multilateral environmental 

agreements on hazardous 

waste, and other 

chemicals that meet their 

commitments and 

obligations in transmitting 

information as required by 

each relevant agreement

I
12.4.

1

عدد األطراف في 12.4.1

تعددة االتفاقات البيئية الدولية الم

ة األطراف المتعلقة بالمواد الخطر

وغيرها من المواد الكيميائية 

ها والنفايات التي تفي بتعهدات

لى والتزاماتها في نقل المعلومات ع

ي كل اتفاق ذيتطلبهالنحو الذي 

صلة

يا تحقيق اإلدارة السليمة بيئ12.4

ت طوال للمواد الكيميائية وجميع النفايا

دورة عمرها، وفقا لألطر الدولية 

ة من المتفق عليها، والحد بدرجة كبير

إطالقها في الهواء والماء والتربة من

أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها

ة، الضارة على صحة اإلنسان والبيئ

2020بحلول عام 

12الهدف 

ضمان 

وجود أنماط 

استهالك 

وإنتاج 

مستدامة

12

Indicator 12.4.2: 

Hazardous waste 

generated per capita and 

proportion of hazardous 

waste treated, by type of 

treatment

III
12.4.

2

يد وتول, معالجة النفايات 12.4.2

ت النفايات الخطرة، وإدارة النفايا

الخطرة، بحسب نوع المعالجة

Target 12.5: By 2030, 

substantially reduce waste 

generation through 

prevention, reduction, 

recycling and reuse

Indicator 12.5.1: National 

recycling rate, tons of 

material recycled

III
12.5.

1

معدل إعادة التدوير على12.5.1

الصعيد الوطني

الحد بدرجة كبيرة من إنتاج 5.12

النفايات، من خالل المنع والتخفي

وإعادة التدوير وإعادة االستعمال، 

2030بحلول عام 
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13

Goal 13. Take 

urgent action to 

combat climate 

change and its 

impacts

Target 13.1: Strengthen resilience 

and adaptive capacity to climate-

related hazards and natural 

disasters in all countries

Indicator 13.1.1: Number of 

deaths, missing persons and 

directly affected persons 

attributed to disasters per 

100,000 population

II 13.1.1

عدد الوفيات أو األشخاص 1.1.13

ن المفقودين أو الجرحى أو األشخاص الذي

جرى نقلهم أو إجالؤهم بسب الكوارث، 

شخص100,000لكل 

ود تعزيز المرونة والقدرة على الصم13. 1

في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ 

تعزيز والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، و

القدرة على التكيف معتلك المخاطر

13الهدف 

اتخاذ إجراءات 

عاجلة للتصدي

لتغير المناخ 

وآثاره

13

Target 13.2: Integrate climate 

change measures into national 

policies, strategies and planning

Indicator 13.2.1: Number of 

countries that have 

communicated the 

establishment or 

operationalization of an 

integrated policy/strategy/plan 

which increases their ability to 

adapt to the adverse impacts 

of climate change, and foster 

climate resilience and low 

greenhouse gas emissions 

development in a manner that 

does not threaten food 

production (including a 

national adaptation plan, 

nationally determined 

contribution, national 

communication, biennial 

update report or other)

III 13.2.1

ا عدد البلدان التي أبلغت رسمي1.2.13

املة أنها وضعت استراتيجيات إنمائية متك

مام تقوم على انخفاض الكربون والصمود أ

التغيرات المناخية والحد من مخاطر 

نية على سبيل المثال، عملية وط)الكوارث 

طنية لخطط التكيف، وسياسيات وتدابير و

ا غير لتعزيز االنتقال إلى مواد وتكنولوجي

(ضارة بالبيئة

لمناخ إدماج التدابير المتعلقة بتغيير ا2.13

يط على في السياسات واالستراتيجيات والتخط

الصعيد الوطني

Target 13.3: Improve education, 

awareness-raising and human and 

institutional capacity on climate 

change mitigation, adaptation, 

impact reduction and early warning

Indicator 13.3.1: Number of 

countries that have integrated 

mitigation, adaptation, impact 

reduction and early warning 

into primary, secondary and 

tertiary curricula

III 13.3.1

عدد البلدان التي أدمجت في 13.3.1

مناهجها الدراسية في مراحل التعليم 

االبتدائي والثانوي والعالي مواضيع 

معه، التخفيف من تغيير المناخ، والتكيف

والحد من أثره واإلنذار المبكر به

درات تحسين التعليم وإذكاء الوعي والق3.13

ير المناخ، البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغي

كر والتكيف معه، والحد من أثره واإلنذار المب

به
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14

Goal 14.

Conserve and 

sustainably 

use the 

oceans, seas 

and marine 

resources for 

sustainable 

development

Target 14.2: By 2020, sustainably 

manage and protect marine and 

coastal ecosystems to avoid 

significant adverse impacts, 

including by strengthening their 

resilience, and take action for 

their restoration in order to 

achieve healthy and productive 

oceans

Indicator 14.2.1: 

Proportion of national 

exclusive economic 

zones managed using 

ecosystem-based 

approaches

III
14.2.

1

احلية النسبة المئوية للتنمية الس14.2.1

والبحرية من خالل خطط يجري إعدادها أو 

تنفيذها لإلدارة المتكاملة للمناطق 

نسقة تكون م)تخطيط الحيز البحر/الساحلية

م ، استنادا إلى نهج للنظ(حيثما ينطبق

شرية اإليكولوجية، يبني مجتمعات محلية ب

ونظما إيكولوجية قادرة على الصمود، 

منافع ويعمل على كفالة التقاسم المنصف لل

والعمل الالئق

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية 2.14

جل والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، من أ

ذلك تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة، بما في

خاذ عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، وات

اإلجراءات الالزمة إلصالحها من أجل تحقيق 

الصحة واإلنتاجية للمحيطات، بحلول عام 

2020 14الهدف 

حفظ 

المحيطات 

والبحار 

والموارد 

البحرية 

واستخدامها 

على نحو 

يق مستدام لتحق

التنمية 

المستدامة

14
Target 14.4: By 2020, effectively 

regulate harvesting and end 

overfishing, illegal, unreported 

and unregulated fishing and 

destructive fishing practices and 

implement science-based 

management plans, in order to 

restore fish stocks in the shortest 

time feasible, at least to levels 

that can produce maximum 

sustainable yield as determined 

by their biological characteristics

Indicator 

14.4.1: Proportion of fish 

stocks within biologically 

sustainable levels

I
14.4.

1

نسبة األرصدة السمكية داخل 14.4.1

مستويات مستدامة بيولوجيا

ء تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنها4.14

ير الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغ

المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد

م، المدمرة، وتنفيذ خطط إدارة قائمة على العل

من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت 

قل عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على األ

اج أقصى إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنت

غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها 

2020البيولوجية، بحلول عام 
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15

Goal 15. 

Protect, 

restore and 

promote 

sustainable 

use of 

terrestrial 

ecosystems, 

sustainably 

manage 

forests, 

combat 

desertification

, and halt and 

reverse land 

degradation 

and halt 

biodiversity 

loss

Target 15.1: By 2020, ensure the 

conservation, restoration and 

sustainable use of terrestrial and inland 

freshwater ecosystems and their 

services, in particular forests, wetlands, 

mountains and drylands, in line with 

obligations under international 

agreements

Indicator 15.1.1: Forest 

area as a proportion of total 

land area

I 15.1.1
مساحة الغابات كنسبة مئوية من 15.1.1

مجموع مساحة اليابسة

ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية 15.1

لية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة الداخ

وخدماتها، وال سيما الغابات واألراضي الرطبة 

ى والجبال واألراضي الجافة، وضمان استخدامها عل

نحو مستدام، وذلك وفقا لاللتزامات بموجب 

2020االتفاقات الدولية، بحلول عام 
15الهدف 

حماية النظم 

اإليكولوجية 

ها البرية وترميم

وتعزيز 

استخدامها على 

نحو مستدام، 

وإدارة الغابات 

على نحو 

مستدام، 

ومكافحة 

التصحر، ووقف

تدهور األراضي

وعكس مساره، 

ووقف فقدان 

التنوع 

البيولوجي

15

Target 15.2: By 2020, promote the 

implementation of sustainable 

management of all types of forests, halt 

deforestation, restore degraded forests 

and substantially increase afforestation 

and reforestation globally

Indicator 15.2.1: Progress 

towards sustainable forest 

management

I 15.2.1
الغطاء الحرجي المشمول باإلدارة 15.2.1

المستدامة للغابات

أنواع تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع2. 15

الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات 

المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع

مي، الغابات وإعادة زرع الغابات على الصعيد العال

2020بحلول عام 

Target 15.3: By 2030, combat 

desertification, restore degraded land 

and soil, including land affected by 

desertification, drought and floods, and 

strive to achieve a land degradation-

neutral world

Indicator 15.3.1:

Proportion of land that is 

degraded over total land 

area

II 15.3.1
ة النسبة المئوية لألراضي المتدهور15.3.1

نسبة إلى مجموع مساحة اليابسة

ربة مكافحة التصحر، وترميم األراضي والت15.3

المتدهورة، بما في ذلك األراضي المتضررة من 

حقيق التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى ت

عالم خال من ظاهرة تدهور األراضي، بحلول عام 

2030

Target 15.7: Take urgent action to end 

poaching and trafficking of protected 

species of flora and fauna and address 

both demand and supply of illegal 

wildlife products

Indicator 15.7.1:

Proportion of traded wildlife 

that was poached or illicitly 

trafficked

II 15.7.1

نسبة االتجار غير القانوني في 15.7.1

األحياء البرية ومنتجات األحياء البرية الذي

يجري كشفه

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير 7. 15

ات المشروع لألنواع المحمية من النباتات والحيوان

رية واالتجار فيها، والتصدي لمنتجات األحياء الب

غير المشروعة، على مستويي العرض والطلب 

السواء
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كواف البيئية من المصادر الوطنية ومنشورات االساتوفر بيانات االهد
حماية النظم اإليكولوجية البرية15الهدف 

وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو 

مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 

ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي 

لوجيوعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيو

حفظ المحيطات والبحار والموارد 14الهدف 

قيق البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتح

التنمية المستدامة

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي 13الهدف 

لتغيير المناخ وآثاره

ضمان وجود أنماط استهالك -12الهدف 

وإنتاج مستدامة

ضمان حصول الجميع بتكلفة -7الهدف 

قة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثو

والمستدامة

ضمان توافر المياه وخدمات -6الهدف 

الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 

مستدامة
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بيانات ف التنمية المستدامة البيئية من قاعدةاتوفر بيانات اهد

االمم المتحدة 

319

1978

1078

9827

525

3712

9891

1970

710

3425

3 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Total Number of Data Points per SDG Environmental 
Goal  

إجمالي عدد نقاط البيانات حسب األهداف البيئية

ف التنمية المستدامة البيئيةااهد

Source: Dissemination platform of the Global SDG Indicators Database. Link: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

ال،المتحدةاالمماإلحصاءيشعبةالخاصةلعالميةاالبيئيةفااالهدمؤشراتبياناتقاعدةإلىاستناًدا•

طيةتغبأعلىولبنانومصروتونسالمغربتتمتع.للبيئةمؤشًرا85أصلمن41سوىيتوفر

.ةنسبأقللديهاوليبياوالعراقالبحرينأنكما،المتاحةالبيئيةالتنميةمؤشراتلمعدالت



Source: Dissemination platform of the Global SDG Indicators Database. Link: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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