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الملخص:
يتناوؿ ىذا البحث مسألة مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة وعالقتها بواردات السلع البيئية .ورباوؿ الورقة الكشف عن
وضعية الدوؿ العربية إزاء ىذين اؼبتغَتين ،هبدؼ التأكد ،بأسلوب وصفي ،من أهنا استطاعت استغالؿ وارداهتا من بعض السلع
الصديقة للبيئية لتحسُت رصيد بعض مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة ذات العالقة.
لذلك ،سبت االستعانة بالنظاـ اؼبنسق)HS code-6 (1996للحصوؿ على احصائيات الواردات من قاعدة بيانات األمم
اؼبتحدة  comtradeللفًتة  ،2015-0881كما مت اغبصوؿ على بيانات مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة من قاعدة بيانات البنك
الدويل .وقد توصلت الدراسة إىل أف الدوؿ العربية فشلت يف توجيو واردات ؾبموعة السلع البيئية الواردة يف الورقة ػبدمة أىداؼ التنمية
اؼبستدامة اؼبتعلقة هبا على الرغم من قباحها يف ربسُت مؤشرات أخرى.
Abstract
The present research discusses the relationship that may exist between sustainable
development goals’(SDGs) indexes and environmental goods’ (EG) imports. The
paper will examine the Arab countries situation towards those two variables,
aiming at confirming, in a descriptive method, weather they succeeded in
exploiting some of their environmentally friendly goods imports to increase the
score of the related SDGs.
To do so, we used the 1996 HS code-6 to get statistics about imports from UNcomtrade database for the time series 1990-2015, and statistics of SDGs indexes
were collected from the World bank database. The research concluded that the
Arab countries failed to use their EGs’ imports to serve related SDGs despite of the
success reached in improving other development goals.
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تقديم9
لقد فرضت القضايا ذات العالقة بالبيئة نفسها بشدة على الساحة الدولية ،سيما بعد أف بلغ االختالؿ البيئي حدا ينذر بنتائج
وخيمة على ىذا الكوكب ،حاليا وبالنسبة لألجباؿ القادمة .فأضحى اغبفاظ على البيئة خطا أضبر أثناء فبارسة أي نشاط اقتصادي.
فبا جعل العالقة القائمة بُت البيئة والتجارة -من باب اؼبسانبة يف ربرير ذبارة السلع البيئية لتيسَت اغبفاظ على البيئة-من بُت أىم
النقاشات اليت برزت يف مؤسبرات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة منذ .1110
لقد أ شبرت تلك النقاشات ضبط قائمة للسلع البيئية اليت ستستفيد ذبارهتا من إجراءات التحرير عن طريق ربفيض الرسوـ
اعبمركية اؼبفروضة عليها .بل عرؼ العامل عدة قوائم صادرة عن جهات ـبتلفة ،منها قائمة منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية
OECDواؼبكتب االحصائي لالرباد األورويب Eurostatومؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنميةUNCTADورابطةالتعاوف االقتصادي
آلسيا واحمليط اؽبادي  ،APECناىيك عن القائمة العربية للسلع البيئية.
وباؼبقابألثَت جدؿ حوؿ حقيقة اآلثار اإلهبابية اليت قد تنجم عن ىذه اؼبساعي ،إذ يعتقد أف تساىم ذبارة السلع اليت تضمها
تلك القوائم يف اغبفاظ على البيئة وترقية النمو االقتصادي ودفع التنمية اؼبستدامة قدما وتشجيع االستثمار األجنيب اؼبباشر يف الدوؿ
النامية لنشر اؼبعارؼ والتكنولوجيا النظيفة،باإلضافة إىل إتاحة السلع غَت اؼبلوثة لالستهالؾ العاـ ،فبا يؤدي يف النهاية إىل خدمة اؼبواطن
والبيئة على حد سواء .وسباشيا مع ىذا االذباه قامت منظمة األمم اؼبتحدة بدورىا دبحاولة لضبط قائمة بعدد من اؼبؤشرات لقياس ربقق
تلك النتائج فيما يسمى بأىداؼ التنمية اؼبستدامة يف أفاؽ 1121حيث يتم تتبع ربقق 06ىدفا يف ـبتلف دوؿ العامل.ويفتح ذلك

ؾباال للتساؤل حوؿ طبيعة اعبهود اؼببذولة من طرؼ الدوؿ العربية لبلوغ أىداؼ التنمية اؼبستدامة خاصة فيما يتعلق باستَتاد السلع
الصديقة للبيئة واؼبستخدمة لبلوغ تلك الغايات.
فرضية الدراسة:من منطلق أف اؽبدؼ األساسي من اعبهود اؼببذولة من قبل الدوؿ العربية يف سياؽ ىذه الدراسة ينصب يف وعاءترقية
التنمية اؼبستدامة ،فإف ىذه الدراسة تفًتض اآليت9
تطور واردات الدوؿ العربية من السلع البيئية ينعكس إهبابا على قيم مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة
الهدف من الدراسة:يف ضوء ما تقدـ سيحاوؿ ىذا البحث دراسة اؼبوضوع بإسقاطو على حالة الدوؿ العربية ،ويهدؼ من ىذا
السقاط إىل9
 التعرؼ على وضعية الدوؿ العربية إزاء مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛ الكشف عن واقع واردات السلع البيئية يف الدوؿ العربية؛ التحقق من نتائج مساعي الدوؿ العربية أثناء تشجيع ذبارة السلع البيئية،سيما على ربسُت مستوى معيشة اؼبواطن العريبمقاسة دبؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة.
2

تبٌت ىذا العمل دراسة وصفية (عن طريق اؼبنحنيات البيانية) وربليلية للبيانات اليت مت اغبصوؿ عليها .وقد مت صبع
منهجية الدراسةّ :
بيانات واردات السلع البيئية من قاعدة بيانات األمم اؼبتحدة Comtradeعن طريق استنطاقها باالعتماد على تصنيف السلع البيئية
باستخداـ النظاـ اؼبنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزىا عند مستوى ستة أرقاـ 6-digit HS codeنسخة .0885أما بيانات
مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة فتم استقاؤىا من قاعدة بيانات البنك الدويل.وسًتكز ىذه الورقة على بعض السلع البيئية وعلى
اؼبؤشرات الفرعية وعدد من أىداؼ التنمية اؼبستدامة خالؿ الفًتة  ،1104-0881حيث تعد سنة 1104تارىبا آلخر البيانات اؼبتوفرة
عن اؼبؤشرات اؼبدروسة ،مع إمكانية االستعانة بيانات سنة 1105لبعضاؼبؤشراسبتىكانذلكمتاحا.
أوال ،تصنيف السلع البيئية
على الرغم من اعبهود اؼببذولة منذ تسعينيات القرف العشرين لتعريف السلع البيئية إال أف الدوؿ مل تتفق بعد على تعريف جامع
ؽبػا ،ويعػود ذلػػك إىل اػبلفيػات اؼبنفعيػة الػػيت اسػتندت إليهػػا الػدوؿ الػيت لػػديها مسػانبات لتعريػػف السػلع البيئيػة واؼبعػػايَت اؼبعتمػد عليهػػا يف
التصنيف ،باإلضافة إال صعوبة ؾباراة التطور التكنولوجي الذي يساىم يف ظهور سلع جديدة باستمرار ،فبا يصعب من إمكانيػة حصػر
اجملموعة الكاملة للسلع البيئية.
وقػػد أشػػارت دوؿ منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة  1OECDإىل أف نصػػف عػػدد السػػلع البيئيػػة الػػيت يبكػػن اسػػتخدامها يف
العشر أو طبسة عشر سنة اليت تلي  1112مازالت غَت معروفة بعد 2.ومهما كاف من اختالؼ ،فإف السلع واػبدمات البيئيػة تعػف فقػط
عن تلك اجملموعة من السلع واػبدمات اليت حظيت باىتماـ خاص يف اؼبؤسبر الوزاري الرابع للمنظمػة العاؼبيػة للتجػارة يف نػوفمف .1110
وتنقسم إىل قسمُت9
 .0التكنولوجيااات البيئيااة التقليديااة 9EstablishedEnvironmentalTechnologies-EET،وتسػػمى اختصػػارا بالصػػنف أ-
 . Class Aويبكن القوؿ بأهنا تكنولوجيا معدة أساسا ألغراض بيئية كما تػدؿ عليهػا التسػمية .ويتعلػق ىػذا النػوع بػاؼبواد اؼبصػنعة والسػلع
اؼبستخدمة بصفة مباشرة لتأمُت اػبدمات البيئية3كمعاعبة اؼبياه اؼبستعملة وإدارة النفايات الصلبة والتحكم يف تلوث اؽبواء 4.ومن أمثلة
السػ ػػلع الػ ػػيت تنتمػ ػػي إىل ىػ ػػذا الصنف،الصػ ػػمامات وأدوات الًتشػ ػػيح (التصػ ػػفية) واؼبضػ ػػخات و)الت الضػ ػػغط (ضػ ػػغط اؽب ػ ػواء أو الغػ ػػاز)
5
والصهاريج واغباويات واؼبواد الكيميائية اؼبستخدمة يف تصفية اؼبياه وأقنعة التخفيف من الضوضاء.
 .1المنتج ااات المة االة بيئي ااا (ذات ابف االية البيئي ااة) :EnvironmentallyPreferableProducts-EPP ،وتعػػرؼ أيض ػػا
بالصػنف ب .Class B-وورد يف تعريػف  OECDأف ىػػذا النػوع يتضػمن اؼبػواد الصػناعية واالسػتهالكية غػػَت اؼبعػدة خصيصػا لألغػراض
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البيئية ،غَت أف إنتاجها أو استخدامها النهائي أو التخلص من ـبلفاهتا لديو )ثػار سػلبية ضػئيلة أو )ثػار إهبابيػة كامنػة علػى البيئػة ،قياسػا
1
إىل مواد بديلة تؤدي الوظيفة نفسها أو توفر اؼبنافع نفسها.
يفيد التعريف أف للسلع اليت تنتمي إىل ىذا الصنف فائدة بيئية على األقل يف مرحلة من مراحل دورة حيػاة اؼبنػتج 2،وىػي عػادة
ما تستخدـ للتطبيقات اؼبنزليػة أو ألغػراض ذباريػة ،ومنهػا اؼبطػاط الطبيعػي واؼبػواد الزراعيػة العضػوية والصػباغ الطبيعػي والصػابوف العضػوي
اػبػػايل مػػن الفوسػػفات والصػػمغ واللػػدائن والتجهيػزات اؼبسػػتخدمة يف توليػػد الطاقػػة النظيفػػة (أو اؼبتجػػددة) واإليثػػانوؿ والوقػػود النظيػػف أو
اؼبتج ػػدد3.وق ػػد عكف ػػت ال ػػدوؿ واجملموع ػػات االقتص ػػادية الدولي ػػة من ػػذ  0881عل ػػى ض ػػبط قائم ػػة توافقي ػػة للس ػػلع البيئي ػػة يف العدي ػػد م ػػن
4
احملاوالت ،لعل أنبها القائمة اؼبشًتكة لدوؿ OECDو APECعلى الرغم فبا يشوهبا من قصور.
ومػن منطلػق اعتقػاد الػدوؿ األعضػاء يف اؼبنظمػة العاؼبيػة للتجػػارة بتكامػل األىػداؼ البيئيػة وأىػداؼ ربريػر التجػارة عبميػع الػػدوؿ،
فقد اعتفت اؼبنظمة إطارا دوليا مناسبا الستكماؿ التفاوض متعدد األطراؼ ،وقد حدد الفاتح من جانفي 1114كآخر أجػل للتفػاوض
حػوؿ السػلع البيئيػة .وعنػدما انطلقػت العمليػة يف إطػار ؾبموعػة التفػاوض اؼبختصػة بقضػايا ربريػر األسػواؽ Negotiating Group on
Market Access- NGMAمت تػداوؿ القػائمتُت اؼبعػدتُت مػن قبػل  OECDو .APECوقػد انقسػمت الػدوؿ اؼبتفاوضػة إىل فػريقُت9
أحػػدنبا يؤيػػد االعتمػػاد علػػى القػػائمتُت معػػا واآلخػػر يػػرفض اعتبارنبػػا قاعػػدة صػػاغبة لبػػدأ التفػػاوض 5.وبػػدوره تقػػدـ م ػؤسبر األمػػم اؼبتحػػدة
للتجارة والتنمية سنة 1114دببادرة زبتلف عن تلك اليت سانبت هبا  OECDو ،APECحيث مت وضع قائمة تضم عددا ؿبدودا من
6
السلع األساسية اؼبفضلة بيئيا واليت سبثل أنبية تصديرية للدوؿ النامية ،وظبيت القائمة .UNCTADEPP-Core List
وقد اختػَت الًتميػز اؼبنسػق كلغػة للتعبػَت عػن السػلع البيئيػة ،غػَت أف ىػذا االختيػار مل يكػن مناسػبا إىل درجػة كبػَتة حيػث وجػد أف
العدي ػػد م ػػن الس ػػلع ال ػػيت ربتويه ػػا قائم ػػة  OECDغ ػػَت مع ػػف عنه ػػا وف ػػق الًتمي ػػز اؼبنس ػػق ذي الس ػػتة أرق ػػاـ فب ػػا يص ػػعب عملي ػػة التف ػػاوض
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بشأهنا1.ومػن أصػعب اؼبشػاكل الػيت واجهتهػا اؼبفاوضػات عػدـ التوافػق بػُت قػائميت  OECDو APECعنػد التعبػَت عػن السػلع بػالًتميز
اؼبنسػػق ،كمػػا أف السػػلع اؼبشػػًتكة بػػُت القػػائمتُت ال سبثػػل سػػوى  %21مػػن العػػدد الكلػػي للسػػلع 2.وعلػػى الػػرغم مػػن ذلػػك ظلػػت القائمػػة
3
اؼبشًتكة لػ  OECDو APECربظى بتأييد أغلب الدوؿ.
ومن منطلق أف القائمتُت ال ربتويانإال على جزء بسيط جدا من السلع من الصنف ب اليت تعد ذات أنبية تصديرية بالنسبة
للدوؿ النامية ،عملت ىذه األخَتة على وضع قائمة خاصة هبا .غَت أف قوانُت اؼبنظمة العاؼبية للتجارة إىل غاية  1114مل تكن تسمح
بالتمييز بُت السلع حسب طريقة صنعها ،فبا هبعل الدوؿ النامية تركز ؾبهوداهتا يف تعريف السلع من الصنف ب على االستخداـ
4
النهائي ؽبا والتخلص من ـبلفاهتا.
وقد بدأ االىتماـ بدراسة واقع ذبارة السلع واػبدمات البيئية يف الدوؿ العربية دبوجب قرار صادر عن ؾبلس جامعة الدوؿ العربية
للوزراء العرب اؼبسؤولُت عن شؤوف البيئة CAMREعاـ .1112ونػ ّفذ ىذا القرار يف شكل مبادرة قامت هبا اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغريب أسيا -االسكوا بتطبيق برنامج إقليمي حوؿ بناء القدرات يف ؾباؿ التجارة والبيئة يف اؼبنطقة العربية ،يف إطار مشروع
تنمية أوسع تابع لألمم اؼبتحدة .وقد سبخض عن ىذه اؼببادرةقائمة مرجعية للسلع البيئية أعدهتا اللجنة الفنية لػ  CAMREيف ديسمف
.1115
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ثانيا ،واقع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (آفاق  )0202في الدول العربية
مت االتفاؽ على رزنامة التنمية اؼبستدامة عاـ  1104من طرؼ الدوؿ واغبكومات األعضاء يف ىيئة األمم اؼبتحدة6.ويضم
اؼبشروع يف أفاؽ  1121سبعة عشر ىدفا7يتم قياسها وتتبعها باالستعانة بػ  058ىدفا فرعيا (يطلق عليها الغايات) يعٌت حبياة الكوكب
واالنساف ورفاىيةاؼبعيشة.وللسهر على ربقيق تلك األىداؼ مت انشاء قسم خاص ؽبا يف كنف ىيئة األمم اؼبتحدة يسمى Division
.for SustainableDevelopmentومؤخرا دبناسبة الدورة الثامنة واألربعُت جمللس اإلحصاء ؽبيئة األمم اؼبتحدة يف مارس  ،1106مت
1

. Commission on Trade in Goods and Services, Op. Cit., p.3.
.Khatun, Op. Cit., p.29.

 .3انظر 9قائمة تفصيلية للسلع البيئية الصنف أ يف اؼبلحق رقم 0

2

4

. Hamwey, Op. Cit., p.5.

وذبدر اإلشارة أف قوائم السلع البيئية اليت اقًتحتها  OECDوAPECو UNCTADال تعد الوحيدة ،حيث قدمت العديد من الدوؿ اؼبتفاوضة اقًتاحات ـبتلفة تعتمد على معايَت
متباينة .ولتحديد قوائمها اػباصة أعطت كندا والياباف والواليات اؼبتحدة تعاريف واسعة للصناعات البيئية بينما عمدت دوؿ أخرى إىل تضييق اؼبفهوـ مثل ايطاليا وأؼبانيا والنرويج ،إذ مت
حصرىا يف النشاطات اؼبعدة خصيصا ؼبنع التلوث واػبدمات التجارية ذات العالقة هبا مثل اؽبندسة والبحث والتطوير والعمل االستشاري .انظر9
UNCTAD, Trade and Environment Review 2003, Op. Cit., p.35.
 .5اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب )سيا ،مرجع سابق ،ص.ص .1-0.انظر تفاصيل القائمة العربية يف  9فالحي وشيخة ،مرجع سابق ،ص.ص 58-57.وأيضا 9إدارة البيئة
واإلسكاف والتنمية اؼبستدامة" ،قائمة السلع العربية البيئية لالسًتشاد هبا يف إعداد السياسات البيئية الوطنية ومفاوضات التجارة العاؼبية" ،اجتماع الخبراء حول أولويات التجارة والبيئة
في المنطقة العربية (القاىرة 9جامعة الدوؿ العربية 02-00 ،ديسمف  ،)1116ص.ص( 85-07.متفرقة)
6

. Sustainable development Knowledge Platform, https://sustainabledevelopment.un.org/about, Last visited: September
27, 2017

 .7انظر تفاصيل اإلعالف عن األىداؼ يف اؼبوقع الرظبي للمشروع9
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, Last visited: September 27, 2017
وانظر اؼبلحق رقم  1لالطالع على قائمة األىداؼ

5

ربيُت اؼبتغَتات اليت تقيس الغايات الػ 058ليبلغ عددىا 121مؤشرا فرعيا1.وقد صدر حىت  1106ثالثة تقارير تتناوؿ وضعية دوؿ العامل
حوؿ تلك اؼبؤشرات .وستحاوؿ ىذه الورقة ،فيما يلي ،تقدمي نظرة عامة عن عدد من اؼبؤشرات يف الدوؿ العربية .وقد مت اختيارىا
استنادا إىل ثالثة معايَت .أوال ،وفق توفر االحصائيات يف قاعدة بيانات األمم اؼبتحدة .وثانيا ،وفق اؼبلحق رقم  1حيث مت فيو التنسيق
بُت قائمة السلع البيئية مقسمة حسب نوع اػبدمة البيئية اؼبقدمة وبُت قائمة مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة .وثالثا ،مت اشتقاؽ
مؤشرات التنمية اؼبستدامة اليت ؽبا عالقة فقط بالواردات وينطبق ذلك على اؽبدفُت السادس والسابع وبعض غايات اؽبدؼ الثالث عشر
أما البقية فهي متعلقة بقضايا ـبتلفة كالصحة والتعليم مثال.
الشكل  91مؤشر انبعاثات  C02يف الدوؿ العربية كنسبة من مؤشر االنبعاث العاؼبية خالؿ الفًتة 1103-0880

الشكل  90مؤشر انبعاثات  C02يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1104-0880

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: September

Sourcehttp://databank.worldbank.org,Last Visited: September 29,

29, 2017

2017

يتضح من الشكل  0أف انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربوف يف الدوؿ العربية تعرؼ البفاضا من سنة إىل أخرى خالؿ الفًتة
اؼبوضحة بوتَتة متسارعة يف معظم السنوات ،لكنها ليست أفضل حاال من دوؿ العامل ؾبتمعة ،حيث يبدو ىذا التحسن متذبذباعلى
طوؿ الفًتة .غَت أف االلبفاض اؼبستمر ؼبؤشر انبعاثات C02ال يدؿ بالضرورة على وضعية جيدة إذا ما سبت مقارنة القيم مع ما مت
تسجيلو على مستوى العامل ،حيث يبُت الشكل  1أف انبعاثات الغاز يف الدوؿ العربية سبثل النسبة األكف من االنبعاثات العاؼبية وىي
تتعدى اػبمسُت باؼبائة على طوؿ فًتة الدراسة ،حيث تراوحت ما بُت  %51.8و ،%78.3فبا يدؿ على أف الدوؿ العربية تؤثر بشكل
سليب وملحوظ على تلوث اؽبواء على الرغم من كوهنا ال تنتمي إىل زمرة البلداف اؼبصنعة .وردبا ىذه اغبالة تعود على قلة اؼبساحات
اؼبكسوة باألشجار واليت قد تساعد يف امتصاص الغازات السامة.

الشكل  92مؤشر األشخاص الذين يتخلصوف من الفضالت بشكل غَت الئق يف الدوؿ العربية
كنسبة من العدد الكلي للسكاف خالؿ الفًتة 1104-1111

الشكل  93نسبة األشخاص الذين يتخلصوف من الفضالت بشكل غَت الئق يف الدوؿ
العربية إىل نسبتهم عف العامل خالؿ الفًتة 1104-1111

1

. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/, Last visited: September 27, 2017
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يبُت الشكل  2أف عدد األشخاص الذين يتخلصوف من فضالهتم يف الطبيعة بشكل غَت الئق يف ربسن مستمر خالؿ فًتة
الدراسة ،حيث تنخفض نسبتهم من سنة إىل أخرى .ويتناسب ذلك سباما مع ما وبدث عف العامل .غَت أف نسبة ىؤالء مقارنة بالعامل
تعكس وضعية بيئية مزرية يف الدوؿ العربية ،حيث يًتاوح معدؽبم ما بُت %42.22و %56.11وىي بذلك تتعدى النصف .وسواء
تعلق األمر بالعامل أو الدوؿ العربية فإف وضعية الريف تبدو أسوأ من حاؿ اؼبدينة كما يوضحو الشكالف  4و .5غَت أف اؼبلفت لالنتباه
أف حدود نسب السكاف اغبضر الذين يتخلصوف من فضالهتم بشكل غَت الئق يف الدوؿ العربية ال زبتلف عما ىو عليو الوضع يف
دوؿ العامل حيث ال تتعدى يف اغبالتُت  %4من عدد السكاف.

الشكل  96نسبة اؼبرافق الصحية احملسنة يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1104-0880

7

الشكل  97نسبة اؼبرافق الصحية احملسنة يف الدوؿ العربية يف اؼبناطق الريفية واغبضرية خالؿ الفًتة 1104-0880

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: September 03, 2017

يقصد باػبدمات الصحية يف ىذا اؼبؤشر ما يتعلق بالتخلص من الفضالت البشرية وليس ما يتعلق بالصحة بصفة عامة .ويبُت
الشكل  6أف وضعية اؼبرافق الصحية شهدت تطورا مستمرا منذ 0883حيث تتعدى قيمة اؼبؤشر %56يف صبيع السنوات ،حىت أهنا
قاربت %80عاـ  .1105والوضعية اعبيدة نفسها تنطبق على سكاف اؼبناطق اغبضرية واألرياؼ كما يبينو االذباه العاـ للمؤشرات
الثالثة يف الشكلُت 6و1.7واؼبلفت لالنتباه أف نسبة األشخاص الذين يستفيدوف من ربسُت للمرافق الصحية يف الدوؿ العربية أفضل
من مثيالهتا على مستوى العامل على طوؿ السلسلة خالؼ اؼبؤشرات السابقة اؼبدروسة ،سواء تعلق األمر باؼبؤشر العاـ أو مؤشر اؼبناطق
الريفية أو اغبضرية .وىذا دليل على أف مساعي الدوؿ العربية يف ىذا اجملاؿ كانت جادة ومثمرة.
الشكل  98مؤشر اغبصوؿ على الوقود النظيف والتكنولوجيات الالزمة للطبخ يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1104-1110
 .1مت رسم خط االذباه العاـ للمؤشرات الثالثة على برؾبية  Excelومت التأكد من ذلك

8

يوضح الشكل  8أف الوضعية بالنسبة لعدد األفراد الذين يستفيدوف من الوقود النظيف وتكنولوجيات الطبخ كنسبة من عدد
السكاف جيدة أيضا ،حيث أف ىناؾ اذباىا عاما كبو التحسن مثل بقية دوؿ العامل .وقد بلغت قيمة ىذا اؼبؤشر يف الدوؿ العربية يف
أسوأ أحواؽبا  .%65.5وتظهر قيم ىذا اؼبؤشر يف الدوؿ العربية أفضل من دوؿ العامل كما ىو اغباؿ يف مؤشر اؼبرافق الصحية .ويشَت
ذلك إىل أف الدوؿ العربية سبيل يف اىتمامها دبؤشرات التنمية اؼبستدامة إىل الًتكيز على كل مالو عالقة حبياة األسر.
الشكل  901مؤشر اغبصوؿ على الكهرباء كنسبة من السكاف يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1104-0880

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: September 03, 2017

9

يتضح من الشكل  01أف االفراد اؼبستفيدين من الكهرباء كنسبة من السكاف يف تطور مستمر خالؿ الفًتة اؼبوضحة ،وىي
تقريبا ال زبتلف مطلقا عن الوضعية العاؼبية ،حيث أف الفرؽ بُت اجملموعتُت ال يتعدى يف أسوأ األحواؿ  1.%3.5ويؤكد ذلك ما مت
التوصل إليو يف اؼبؤشر السابق حوؿ اىتماـ الدوؿ العربية دبا يبس حياة األسر بشكل مباشر.
الشكل  900نسبة االفراد اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية األساسية واػبدمات الصحية اآلمنة يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1105-1111

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: September 03, 2017

من الشكل  00يتضح أف الدوؿ العربية تعدت اؼبعدؿ العاؼبي فيما يتعلق دبؤشري نسبة االفراد اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية
األساسية وأولئك اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية اآلمنة .خاصة فيما يتعلق باؼبؤشر األوؿ حيث أف صبيع القيم أعلى من .%41

 .1أثبت التمثيل البياين للمناطق الريفية واغبضرية يف الدوؿ العربية ودوؿ العامل النتيجة نفسها

10

الشكل  901نسبة االفراد اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية األساسية واػبدمات الصحية اآلمنة يف اؼبناطق اغبضرية والريفية يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة

1105-1111

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: September 03, 2017

يبُت الشكل  01أف الدوؿ العربية تعدت اؼبعدؿ العاؼبي يف كل من نسبة االفراد الذين يستخدموف اػبدمات الصحية األساسية
يف اؼبناطق اغبضرية والريفية ،فقد سجلت البلداف العربية يف ىذا األخَت فرقا عما سجلو اؼبعدؿ العاؼبي يًتاوح بُت
%20.58و.%21.57واؼبالحظة ذاهتا فيما يتعلق باألفراد الذين يستفيدوف من اػبدمات الصحية اآلمنة يف اؼبناطق اغبضرية ،وتبقى
الوضعية غَت معروفة بالنسبة للمناطق الريفية حيث أف البيانات غَت متوفرة.
الشكل  902نسبة ـبرجات الكهرباء واستهالؾ الطاقات اؼبتجددة يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1103-0880

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: October 1, 2017
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يعف مؤشر ـبرجات الكهرباء اؼبتجددة عن نصيب الكهرباء اؼبنتجة بواسطة ذبهيزات الطاقة اؼبتجددة من اإلنتاج الكلي
للكهرباء .من الشكل  02فإف ىذا اؼبؤشر يف الدوؿ العربية منخفض جدا مقارنة باؼبعدؿ العاؼبي وىو يف تدىور مستمر على طوؿ
السلسة الزمنية ،يف الوقت الذي يسجل فيو اؼبعدؿ العاؼبي تطورا من سنة إىل أخرى .وأدى ذلك إىل ازدياد اؽبوة ،حيث بلغ الفرؽ
بينهما أعلى قيمو عاـ  1103بواقع  ،%07.51بعد أف سجل أقل فرؽ عاـ 0880بقيمة بلغت %01فقط .فبا يعٍت أف البلداف العربية
ال تزاؿ متأخرة يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة وأف جهودىا يف ىذا اجملاؿ مل تكن مثمرة .وباؼبثل فإف استهالؾ البلداف العربية للطاقات
اؼبتجددة متأخر جدا عن اؼبعدؿ العاؼبي.وكما يسجل اإلنتاج تراجعا فاالستهالؾ كاف كذلك خالؼ ما هبري على مستوى العامل .وقد
بلغت أكف قيمة للهوة بينهما عاـ  1103بػ  %03.47بعد أف بلغت يف أسوأ حاالهتا %8.27عاـ .0881
الشكل  903نسبة مصادر اؼبياه احملسنة يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1104-0881

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: October 1, 2017

الشكل  904نسبة مصادر اؼبياه احملسنة يف الدوؿ العربية يف اؼبناطق اغبضرية والريفية خالؿ الفًتة 1104-0881

Source: http://databank.worldbank.org, Last Visited: October 1, 2017
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يبُت الشكل  03أف ربسُت مصادر اؼبياه يف الدوؿ العربية عرفت ركودا ملحوظا سيما بُت سنيت  0883و 1101بينما شهد
اؼبعدؿ العاؼبي تزايدا مستمرا على طوؿ الفًتة ،لكنها سجلت انتعاشا ملحوظا بعد ذلك .والنمط نفسو من التغَت عرفتو نسبة ربسُت
اؼبياه يف اؼبناطق الريفية سواء يف الدوؿ العربية أو على مستوى العامل كما يبينو الشكل  .04واؼبلفت لالنتباه أف قيم ىذا اؼبؤشر تكاد
تكوف متطابقة بُت الدوؿ العربية والعامل فيما يتعلق باؼبناطق اغبضرية ،بل إف القيم تكاد تعرؼ ركودا .وردبا يعود السبب يف ذلك إىل أف
قيم ىذا اؼبؤشر بلغت معدالت مرتفعة على طوؿ السلسلة ،فقد تراوحت يف الدوؿ العربية بُت%80.62و %83.30وعلى مستوى
العامل تراوحت بُت %84.01و.%85.34
قد يتبادر إىل الذىن أف السبب يف تدىور بعض اؼبؤشرات السابقة إىل أف مساعي الدوؿ العربية مل تكن جادة لتطويرىا أو أف
الظروؼ كانت أقوى من إمكانياهتا أو أف ىذه األخَتة كانت مقصرة يف توفَت الشروط الضرورية لتحقيق التطور اؼبطلوب .وىذا ما
ترغب ىذه الورقة التطرؽ إليو من خالؿ ربطبيانات اؼبؤشرات اؼبدروسة ببيانات واردات السلع البيئية ذات العالقة بكل ؾبموعة على
حدة.
ثالثا ،عالقة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بواردات السلع البيئية في الدول العربية:
لقد ركزت ىذه الدراسة على ؾبموعتُت من ؾبموعات السلع البيئية تعداف من اجملموعات اغبساسة .ويتعلق األمر دبجموعة
اؼبراقبة والتحليل والتقييم البيئي باعتبارىاتشمل مالو عالقة بالبيئة بصفة عامة ،وؾبموعة اإلمداد باؼبياه باعتبار الدوؿ العربية تقع يف
منطقة حساسة تعاين من عدة نزاعات فيما يتعلق دبصادر اؼبياه ومهددة أيضا بندرة اؼبياه اليت يعكسها ؿبدودية ـبزوف اؼبياه السطحية
واعبوفية والبفاض معدؿ التساقط وزيادة الطلب على اؼبياه لدفع نشاط الزراعة لتحقيق األمن الغذائي.
الشكل  906العالقة بُت التغَت يف واردات االمداد باؼبياه والتغَت يف مؤشر ربسُت مصادر

الشكل  905العالقة بُت واردات االمداد باؼبياه ومؤشر ربسُت مصادر اؼبياه يف الدوؿ
العربية خالؿ الفًتة 1105-0885

visited :
; 2017
Last

Last

اؼبياه يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1105-0885

Source :https://comtrade.un.org/data/,
8,

October

اؼبصدر 9مت حساب التغَت باالعتماد على البيانات يف9
https://comtrade.un.org/data/, Last visited : October 8,

http://databank.worldbank.org,

2017 ; http://databank.worldbank.org, Last Visited:

Visited: October 0, 2017

October 0, 2017
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لقد شهدت واردات الدوؿ العربية من السلع البيئية ذات العالقة بتوفَت اؼبياه تطورا ملحوظا بُت سنيت  0885و .1105لكن
على ما يبدو من الشكل  05فإنو ال يوجد ىناؾ أي تناسق بُت حركيت تطور كل من الواردات ومؤشر نسبة األفراد الذين يستفيدوف
من مصادر اؼبياه احملسنة من ؾبموع السكاف ،سواء بالنسبة للمؤشر العاـ أو مؤشر الريف أو اؼبناطق اغبضرية ،مثلما يؤكده الشكل .06
وال غرابة يف ذلك سيما وأف قيم اؼبؤشرات الثالثة متقاربة جدا وتكاد ال تتغَت على طوؿ السلسلة.
الشكل  907عالقة واردات السلع اؼبوجهة ؼبراقبة وربليل وتقييم البيئة دبؤشر اؼبرافق الصحية احملسنة يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة 1105-0885

Source :https://comtrade.un.org/data/, Last visited : October 8, 2017 ; http://databank.worldbank.org,
Last Visited: October 0, 2017

الشكل  :91عالقة واردات السلع اؼبوجهة ؼبراقبة وربليل وتقييم البيئة دبؤشراألفراد

الشكل  :02عالقة واردات السلع اؼبوجهة ؼبراقبة وربليل وتقييم البيئة دبؤشراألفراد الذين
يستفيدوف من اػبدمات الصحة اآلمنة يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة -0885

الذين يستفيدوف من اػبدمات الصحة األساسية يف الدوؿ العربية خالؿ الفًتة

1105

1105-0885

Source :https://comtrade.un.org/data/, Last visited : October 8,
Visited:

Last

http://databank.worldbank.org,

; Source :https://comtrade.un.org/data/, Last visited : October 8, 2017

; 2017

http://databank.worldbank.org, Last Visited: October 0,

October 0, 2017

2017
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يبُت الشكل رقم  07أف واردات الدوؿ العربية من السع البيئية ذات العالقة بالتحكم يف البيئة وربليلها وتقييمها تعرؼ تطورا
ملحوظا على طوؿ السلسلة الزمنية كما يؤكده خط االذباه العاـ على الرغم من بعض التذبذب من حُت آلخر وااللبفاض اؼبلحوظ
عاـ  .1105لكن كما ىو اغباؿ يف اجملموعة السابقة فإف واردات سلع ىذه اجملموعة ال تؤثر يف مبط تطور مؤشر نسبة اؼبواطنُت
اؼبستفيدين من ربسُت اؼبرافق الصحية .والنتيجة نفسها تنطبق على العالقة بُت واردات السلع البيئية ؽبذه اجملموعة وكل من مؤشر نسبة
االفراد الذين يستفيدوف من اػبدمات الصحية األساسية ومؤشر نسبة األفراد الذين يستفيدوف من اػبدمات الصحية اآلمنة كما يبينو
الشكالف  08و.11
وردبا يعود عدـ التوافق اؼبسجل بُت الواردات اؼبدروسة واؼبؤشرات اؼبقابلة ؽبا إىل بلوغ تلك اؼبؤشرات مستويات عليا سيما مؤشر
االفراد الذ ين يستفيدوف من ربسُت اػبدمات الصحية واػبدمات الصحية األساسية واػبدمات الصحية اآلمنة ،حيث تفوؽ مستوياىا
%41وقيمها جد متقاربة على طوؿ السلسلة ،أو ردبا يعود ذلك إىل اىتماـ الدوؿ العربية بواردات مواد تستخدـ يف ؾباالت بيئية
أخرى ،حيث بينت دراسة سابقة حوؿ واردات السلع البيئية أف الدوؿ العربية منذ عشر سنوات خلت رجوعا إىل عاـ  0881كانت
مهتمةبواردات مواد وذبهيزات التحكم يف تلوث اؼبياه وواردات إدارة اؼبخلفات السائلة أكثر من غَتىا من اجملموعات ،حيث
استحوذت ىذه األخَتة على نسبة تًتاوح بُت %30و%55من الواردات الكلية للسلع البيئية 1.وقد يدؿ على ذلك نسبة واردات
السلع البيئية ؿبل الدراسة إىل نسبة الواردات الكلية للدوؿ العربية.
الشكل  9 10واردات السلع البيئية اؼبتعلقة بإمداد اؼبياه ومراقبة وربليل وتقييم البيئة كنسبة من الواردات الكلية للدوؿ العربية من السلع واػبدمات خالؿ الفًتة 1105-0885

اؼبصدر 9مت حساب النسب باالعتماد على البيانات اؼبستقاة من
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#, Last visited: October 8,
2017; https://comtrade.un.org/data/, Last visited : October 8, 2017 ; http://databank.worldbank.org, Last Visited: October 0, 2017

 .1انظر 9فالحي وشيخة ،مرجع سابق ص60.
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يبُت الشكل  10أف واردات السلع البيئية اؼبتعلقة بإمداد اؼبياه ومراقبة وربليل وتقييم البيئة ؾبتمعة كنسبة من الواردات الكلية
تعد جد ضئيلة قياسا إىل حجم ؾبموعة من الدوؿ إذا ما كانت راغبة حبق يف إحداث تغيَت يف مؤشرات التنمية اؼبستدامة،حيث تًتاوح
ىذه النسبة بُت %1.14و.%1.38
وباؼبوازاة مع ذلك أشار تقرير 1105حوؿ مؤشر التنمية اؼبستدامة أف دوؿ مشاؿ افريقيا والشرؽ األوسط اليت سبثل يف معظمها
دوال عربية قد سجلت أسوأ مستوياهتا يف االىتماـ دبؤشرات التنمية اؼبستدامة يف اعبانب اؼبتعلق بالبيئة1.ويبُت اؼبلحق رقم  2الذي يبثل
لوحة اؼبعلومات ألىداؼ التنمية اؼبستدامة آلخر تقرير عاؼبي،أف الغالبية الساحقة لنتائج أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف الدوؿ العربية
تظهر باللوف األضبر دالة على ربقيق نتائج سيئة.
ويف جانب )خر للمشكلة قد تعود ىذه الوضعية اؼبسجلة إىل نقص البيانات اػباصة بمعظم اؼبؤشرات وزبلف بعضها خبمس
سنوات كاملة فبا ي ؤثر على مصداقية النتائج وعلى عدـ وضوح الصورة وىي مشكلة اعًتؼ اػبفاء اؼبشاركوف يف متابعة اؼبؤشرات
بوجودىا وبتأثَتىا على النتائج 2.ومن اؼبعروؼ على عدد من الدوؿ العربية افتقارىا للبيانات إما لظروفها األمنية وإما لنزعتها احملافظة
اذباه اؼبؤسسات واؼبنظمات الدولية ،منها سوريا وليبيا واليمن والسوداف واعبزائر وفلسطُت .وقد يكوف سبب النتائج أيضا عدـ شروع
الدوؿ اؼبتقدمة بالوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بتقدمي الدعم للدوؿ الفقَتة لبلوغ األىداؼ اؼبسطرة .فبا سبب انفصاال بُت الواردات وبُت
ربقيق أىداؼ التنمية.
وعلى الرغم من أف ىذا العنصر من الدراسة اىتم فقط دبجموعتُت سلعيتُت ،فبا هبعل وضعية واردات بقية اجملموعات اذباه
اؼبؤشرات ؾبهولة ،إال أنو وعلى العموـ إىل غاية 1106ال توجد أي دولة عربية يف اؼبراتب العشرة األوىل يف تقرير مؤشرات أىداؼ
التنمية ،وأوؿ البلداف العربية مرتبة كانت اعبزائر يف اؼبركز 53بعد أف احتلت اؼبرتبة  72يف تقرير عاـ  1105تليها تونس يف اؼبرتبة 54
3
مسجلة تراجعا عن التقرير السابق قدره أربعة عشر مرتبة.
واؼبلفت لالنتباه أف حىت الدوؿ اليت تتصدر الًتتيب (السويد والنرويج والدمبارؾ) مل ربرز العالمة الكاملة يف اؼبؤشر الكلي
للتنمية اؼبستدامة وىذا ما يعتفه خفاء التقرير تقصَتا من طرؼ تلك الدوؿ للقياـ بواجبها للتحسُت من وضعية اؼبتغَتات اليت يتضمنها
اؼبؤشر ،واغبكم نفسو أطلق على الدوؿ مرتفعة الدخل 4،اليت بدورىا مل ربتل اؼبراتب األوؿ يف تقرير  1104حوؿ دوؿ  OECDمن
حيث الكفاءة يف كل ىدؼ من أىداؼ التنمية اؼبستدامة على حدة ،حيث استحوذت كل من السويد والنرويج والدمبارؾ وفنلندا
5
وسويسرا على اؼبراتب اػبمس األوىل ،بينما احتلت الواليات اؼبتحدة مثال اؼبرتبة  18من بُت 23دولة.

 .1جيفري ساكس وأخروف ،مؤشر أهداف التنمية المستدمة ولمحات المعلومات ،التقرير العالمي ،نيويورؾ 9مؤسسة برتلسماف وشبكة حلوؿ التنميو اؼبستدامة ،يوليو ،1105
ص07.
 .2اؼبرجع نفسو ،ص00.
27,

September

visited:

last

http://www.sdgindex.org/assets/files/2017/sdgi2017-data-web-final.xlsx,

3

.

2017;http://www.sdgindex.org/assets/files/sdg_index_and_dashboards_data.xlsx, last visited: September 27, 2017
 .4ساكس وأخروف ،مرجع سابق ،ص03.

5. Christian Krollwith a foreword by Kofi Annan, Sustainable Development Goals, Are the Rich Countries
Ready, New York: Bertelsmann Stifung, 2015, pp.54-88
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الخالصة9
من خالؿ وصف وضعية مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف )فاؽ  1121يتضح أف الدوؿ العربية قد وفقت يف االعتناء
ب بعض اؼبؤشرات وأخفقت يف أخرى ،يف حدود اؼبؤشرات اليت تتوفر عنها بيانات يف قاعدة البنك الدويل .ومن ذلك ،فإف الدوؿ العربية
تؤثر بشكل سليب وملحوظ على تلوث اؽبواء على الرغم من أف انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربوف تنخفض من سنة ألخرى حيث
يتعدى نصيب مؤشرىا على مستوى العامل  . %41كما أف الوضعية البيئية تعد مزرية بالنظر إىل نسبة االشخاص الذين يتخلصوف من
فضالهتم بشكل غَت مناسب يف الطبيعة ،حيث يفوؽ معدؽبم إىل اؼبعدؿ العاؼبي نسبة  %41سيما يف اؼبناطق الريفية اليت ربتاج إىل
االىتماـ بتنميتها أكثر من اؼبناطق اغبضرية لتحقيق التوازف التنموي.واألسوأ فبا سبق عالقة الدوؿ العربية بالطاقات اؼبتجددة ،حيث
تبقى متأخرة عن اؼبعدؿ العاؼبي فيما يتعلق دبؤشر ـبرجات الكهرباء اؼبتجددة إىل نصيب الكهرباء اؼبنتجة بواسطة ذبهيزات الطاقة
اؼبتجددة من اإلنتاج الكلي للكهرباء ومؤشر استهالكها أيضا.
ويف جانب ) خر تعد الدوؿ العربية أفضل من مثيالهتا على مستوى العامل على طوؿ السلسلة فيما يتعلق بنسبة األشخاص
الذين يستفيدوف من ربسُت للمرافق الصحية سواء باؼبؤشر العاـ أو مؤشر اؼبناطق الريفية أو اغبضرية ،وتعدت النسبة يف )خر سنة
 . %81والوضعية نفسها بالنسبة ؼبؤشر عدد األشخاص الذين يستفيدوف من الوقود النظيف وتكنولوجيات الطبخ كنسبة من عدد
السكاف ،فهي أفضل من اؼبعدؿ العاؼبي وبلغت يف أسوأ أحواؽبا  .%65.5وباؼبثل فإف الدوؿ العربية تفوقت على اؼبعدؿ العاؼبي يف كل
من مؤشر نسبة االفراد اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية األساسية وأولئك اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية اآلمنة .أما االحصائيات
اؼبسجلة ؼبؤشر نسبة األفراد اؼبستفيدين من الكهرباء فتكاد تتطابق مع اؼبعدؿ العاؼبي .وتشهد الدوؿ العربية باؼبوازاة مع ذلك وضعية
فبتازة يف مؤشر ربسُت مصادر اؼبياه الذي بلغ أرقاما قياسية يف اؼبناطق اغبضرية .وتعرؼ الوضعية العامة للمؤشر تطورا ملحوظا منذ
 1101بعد أف سجلت ركودا لعدة سنوات ولفًتة تعد طويلة.
غَت أف الربط بُت بعض تلك اؼبؤشرات وواردات الدوؿ العربية من السلع البيئية بُت عدـ وجود عالقة بينهما ،وقد يعود ذلك
لعدد من االعتبارات منها بلوغ اؼبؤشرات اؼبختارة ؼبستويات عليا وتقارب قيمها على طوؿ السلسلة اؼبدروسة .أو ردبا يعود ذلك إىل
اىتماـ الدوؿ العربية بواردات مواد تستخدـ يف ؾباالت بيئية أخرى غَت اؼبدروسة يف ىذه الورقة.
ونظرا لنقص البيانات وقدـ بعضها وحداثة التقارير اػباصة دبشروع مؤشرات التنمية اؼبستدامة باإلضافة إىل حداثة اؼبشروع نفسو
واغبداثة النسبية الىتماـ الدوؿ العربية بالسلع البيئية اليت تعود فقد إىل عشر سنوات خلت ،من اػبطأ اصدار حكم هنائي مفاده عدـ
سبكن ىذه األخَتة من بلوغ أىداؼ التنمية أو فشلها يف الربط بُت واردات السلع البيئية ومؤشرات تلك األىداؼ .خاصة وأف صبع
احصائيات اؼبؤشرات يف الفًتة اؼبمتدة بُت  0881و1104كاف اجتهادا من قبل قاعدة بيانات البنك الدويل ،ومت تسجيلها يف فًتة
تعتف خارج حدود التاريخ الذي انطلقت فيو اؼببادرة الدولية لًتقية التنمية اؼبستدامة .وما يشفع للدوؿ العربية أيضا أف الدوؿ اؼبتقدمة
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نفسها والدوؿ اليت احتلت اؼبراتب األوىل يف اؼبؤشرات تتعرض النتقاد من قبل خفاء التقرير السنوي للتنمية اؼبستدامة بوصفها بالتقصَت
يف القياـ بواجبها اذباه األىداؼ اؼبسطرة من قبل اؼبشروع.
التوصيات 9إف التحليل السابق لنتائج البحث يؤدي إىل اػبروج بالعديد من التوصيات ،خاصة وأف مشروع أىداؼ التنمية اؼبستدامة
يف أفاؽ 1121ال يزاؿ حديثا ،فبا يبنح الدوؿ العربية اؼبزيد من الوقت للحاؽ بركب الدوؿ اليت حققت التنمية اؼبطلوبة حىت خارج ىذا
اؼبشروع .ومن مث ،على الدوؿ العربية القياـ دبا يلي9
بذؿ قصارى جهدىا من اآلف للقياـ بواجبها التنموي،وأف تضع نصب أعينها النتائج السنوية لتقرير أىداؼ التنميةاؼبستدامة؛أوال لتحسُت حياة اؼبواطن العريب سيما فيما يتعلق باعبانب البيئي ،وربسُت صورهتا يف ـبتلف التقارير الدولية يف
اؼبقاـ الثاين؛
 االستمرار يف ربسُت القائمة العربية للسلع البيئية وؿباولة فرضها تدرهبيا على طاولة التفاوض يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ،منمنطلق أف ىذه القائمة ربتوي على السلع البيئية اليت سبنح للدوؿ العربية ميزة تنافسية دولية إذا ما استفادت من زبفيضات
صبركية ،أو على األقل التنسيق مع بقية الدوؿ النامية للتفاوض أكثر على السلع البيئية من الصنف ب؛
 العمل سويا وتبادؿ اػبفات فيما بينها خاصة فيما يتعلق باالىتماـ بكافة تفاصيل مؤشرات التنمية اؼبستدامة ،وذلكباالستفادة من اؼبكتسبات العربية مثل االرباد العريب للتنمية اؼبستدامة والبيئة واؼبنظمات العربة اؼبتخصصة اؼبنشأة يف ظل
جامعة الدوؿ العربية؛
 تنشيط الواردات العربية من السلع البيئية اليت تتوافق مع االحتياجات البيئية اغبقيقة للدوؿ العربية مثل إدارة اؼبياه وإنتاجواستهالؾ الطاقات اؼبتجددة وإدارة النفايات الصلبة والسائلة ،وتوجيو اؼبستورد من تلك السلع ػبدمة نفس االحتياجات.

المالحق9
الملحق  :1القائمة اؼبوحدة للسلع البيئية لػ OECDو APECمنظمة حسب نوع اػبدمات البيئية اؼبقدمة ومرمزة حسب التصنيف  HSذو الستة أرقاـ1مقابل
مؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف )فاؽ 1121
السلع المشتركة بين  OECDوAPEC

الموجودة في و APECوال توجد
فيOECD

Development goal2

اوال .إدارة التلوثpollution management ،
 .0التحكم يف تلوث اؽبواءAir pollution control ،
841410,841430,841440,841480,841490,
842139,842199,252100,252220,281610,
701990,841960,841989,841780,851410,
851420,851430,851490,842490

840410,840420,840510,841459

CO2 emissions (kg per 2010 US$ of GDP),
)CO2 emissions (kg per 2011 PPP $ of GDP
)CO2 emissions (kg per PPP $ of GDP
PM2.5 air pollution, mean annual exposure (micrograms per
)cubic meter
PM2.5 air pollution, population exposed to levels exceeding

1

 .تتكرر أرقاـ بعض السلع باعتبارىا تقدـ أكثر من خدمة ،وبعض السلع ال تظهر يف اعبدوؿ لعدـ وجود ترميز موافق ؽبا .وللحصوؿ على أظباء السلع اؼبقابلة للرموز أنظر9
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regdnld.asp?Lg=1

2

)http://databank.worldbank.org/data/glossarymetadata/source/1296/concepts/series# (September 23, 2017
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 وال توجدAPECالموجودة في و
OECDفي

APEC وOECD السلع المشتركة بين

WHO guideline value (% of total)
Wastewater management ، إدارة اؼبخلفات السائلة.1
460120,560314,591190,842833
,843680,847990

841430,841440,841480,841490,252100,
252220,280110,281410,281511,281512,
281610,281830,282010,282090,282410,
283210,283220,283510,283521,283822,
283523,283524,283525,283526,283529,
380210,842121,842129,842199,842119,
842191,392690,580190,730900,731010,
731021,731029,841000,841011,841012,
841013,841090,841780,842381,842382,
842389,842490,851410,851420,851430,
851490,732510,841320,841350,841360,
841370,841381,848110,848130,848140,
848180,902610,902620,

Solid waste management ، إدارة النفايات الصلبة.2
People practicing open defecation (% of population)
People practicing open defecation, rural (% of rural population)
People practicing open defecation, urban (% of urban
population)
Population living in slums (% of urban population)

846291,847290,850590

681099,780600,851629,901320,392490,
960310,960350,980390,392020,842220,
847439,847982,847989,841780,841790,
851410,851420,851430,851490

Remediation and cleanup ، تنظيف وإعادة تأىيل الًتبة.3
230210,890710,890790

851629,901320,854389

Noise and vibration abatement ، ضبط الضوضاء واالىتزازات.4
840991,840999,870892
Environmental monitoring, analysis and assessement ، التقييم والتحليل والرصد البيئي.5
Improved sanitation facilities (% of population with access)
Improved sanitation facilities, rural (% of rural population with
access)
Improved sanitation facilities, urban (% of urban population
with access)
People using basic sanitation services (% of population)
Investment in water and sanitation with private participation
(current US$)
People using safely managed sanitation services, rural (% of rural
population)
People using basic sanitation services, urban (% of rural
population)
People using basic sanitation services, rural (% of rural
population)
People using safely managed sanitation services (% of
population)
People using safely managed sanitation services, urban (% of
urban population)
Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area)

690210,690220,690290,690310
,690320,690390,690919,70171
0,701720,701790,841940,9015
40,901580,901590,902229,902
290,902590,902830,902890,90
3020,903031,903039,903083,9
03089,903090,903110,903120,
903130,903190,903290,903300

902511,902519,902580,902680,902690,
902710,902720,902730,902740,902750,
902780,902790,903010,903149,903180,
903220,903281,903289,903210

Cleaner technologies and products ، السلع والتكنولوجيات ابنظف.ثانيا
Cleaner/resource efficient technologies and ، العمليات والتكنولوجيات الفعالة النظيفة.0
processes
Access to clean fuels and technologies for cooking (% of

847410,847432
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APEC وOECD السلع المشتركة بين

population)
Access to electricity (% of population)
Access to electricity, rural (% of rural population)
Access to electricity, urban (% of urban population)
Public private partnerships investment in water and sanitation
(current US$)
Investment in energy with private participation (current US$)
Renewable electricity output (% of total electricity output)
Renewable energy consumption (% of total final energy
consumption)
Cleaner/ressource efficient products ، اؼبواد الفعالة النظيفة.1
280110,320910,320990
Resources management group ، مجموعة إدارة الموارد.ثالثا
Indoor air pollution control ، التحكم يف اؽبواء الداخلي.0
Water supply ، إمداد اؼبياه.1
Improved water source (% of population with access)
Improved water source, rural (% of rural population with access)
Improved water source, urban (% of urban population with
access)

280110,220100,285100,391400

Recycled materials ،) اؼبواد اؼبرسكلة(إعادة تدوير.2
Renewable energy plant ، معدات الطاقات اؼبتجددة.3
850231

841911,841919,854140,290511,220710,
841911,841919,854140,290511,220710
Heat/energy saving and management ، إدارة وزبزين الطاقة واغبرارة.4
381500,700800,701990,841950,841990,
853931,902810,902820,903210

Sustainable agriculture and fisheries, Sustainable foresty, Natural risk
management, Eco-tourism, Other

9 مت إعداد اعبدوؿ من طرؼ الباحثُت باالعتماد على:المصدر
Commission on Trade in Goods and Services, Environmental Goods: Trade Statistics of Developing
Countries, Non-Edited Version, Document N°TD/B/COM.1/EM.21/CRP.1 (July 3, 2003),
p.14.(Adapted);
http://databank.worldbank.org/data/glossarymetadata/source/1296/concepts/series#
(September 23, 2017)
1121  شكل توضيحي ألىداؼ التنمية اؼبستدامة يف أفاؽ:0 الملحق
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المصدر 9جيفري ساكس وأخروف ،مؤشر أهداف التنمية المستدمة ولمحات المعلومات ،التقرير العالمي ،نيويورؾ 9مؤسسة برتلسماف وشبكة حلوؿ التنمية اؼبستدامة،
يوليو  ،1105ص01.

الملحق  :0لوحة اؼبعلومات ألىداؼ التنمية اؼبستدامة للدوؿ العربية عاـ 1106

SDG
Index
and
Dashboards
Report
2017,
https://public.tableau.com/profile/anastasiya.kostomarova#!/vizhome/SDGIndex2017RegionalDashboards
_DRAFT/REGIONALDASHBOARDS?publish=yes, Last visited: October 8, 2017
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، مؤسسة برتلسماف وشبكة حلوؿ التنمية اؼبستدامة9 نيويورؾ، التقرير العالمي، مؤشر أهداف التنمية المستدمة ولمحات المعلومات، جيفري ساكس وأخروف.0
1105 يوليو
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