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 ب 

  شكر وتقدير

ا(مم المتحدة ا(عضاء في آلية ھذا التقرير ثمرة جھود ا�سكوا وبرنامج ا(مم المتحدة للبيئة وكا�ت 
وقد ساھم في التقرير خبراء وأخصائيين ممارسين . التنسيق ا�قليمية، تحت مظلة جامعة الدول العربية

  . في مجال التنمية المستدامة، إقليميين ودوليين

  :فريق ا�سكوا الرئيسي للتقرير

وكاميرون ألن ) ل شؤون اقتصاديةمسؤو(ومنية براھم ) رئيس(وريم النجداوي ) مدير(رلى مجد�ني 
  ).باحثة مساعدة(وريتا وھبة ) باحثة مساعدة(وجنى البابا ) التنمية المستدامة –مستشار تقني (

  :فريق برنامج ا(مم المتحدة للبيئة للتقرير

  ).مسؤول برامج(وميOني ھتشينسون ) المدير والممثل ا�قليمي(إياد أبو مغلي 

  : المؤلّفون الرئيسيون

  . م النجداوي ومنية براھم وجنى البابا وكاميرون ألن وفادي حمدانري

  : جھات التنسيق والكتاب المساھمون في ا�سكوا

) شعبة التكامل والتنمية ا�قتصادية(ونيرانجان سرانجي ) شعبة التكامل والتنمية ا�قتصادية(خالد حسين 

وأديب نعمة ) كنولوجيا من أجل التنميةشعبة الت(وجورج يونس ) شعبة ا�حصاء(وفتحية عبد الفضيل 
وكريمة القري ) شعبة القضايا الناشئة والنزاعات(وأتسوكو أوكودا ) شعبة القضايا الناشئة والنزاعات(
وكارول ) مركز المرأة(و�نا بيدس ) شعبة التنمية ا�جتماعية(ونائلة حداد ) شعبة التنمية ا�جتماعية(

  ). شعبة سياسات التنمية المستدامة(و�را جدع ) مية المستدامةشعبة سياسات التن(شوشاني شرفان 

    : الخبراء مؤلّفي التقارير المرجعية

النوع (وكندة محمدية ) الرصد(وروبرت سميث ) التمويل(وشيرين الشرقاوي ) الحوكمة(لمياء المبيض 
ودة الجيوسي وع) التخطيط المتكامل؛ إحصاءات التنمية المستدامة(وكاميرون ألن ) ا�جتماعي

إحصاءات (وكميل حاماتي ) حقوق ا�نسان(وفاتح عزام ) التنمية ا�جتماعية(ونادين نبر ) التكنولوجيا(
إحصاءات التنمية (وريتا ا(شقر ) إحصاءات التنمية المستدامة(وعلي السماوي ) التنمية المستدامة

  ).المستدامة

  : المتحدة وجامعة الدول العربية جھات التنسيق والمؤلفون المساھمون في وكا�ت ا(مم

برنامج ا(مم (وميOني ھتشينسون ) ا�سكوا، مستشار(ودوني القسطا ) ا�سكوا، مستشار(علي كرنيب 
منظمة ا(غذية (ومحمد أو ضھير ) برنامج ا(مم المتحدة للبيئة(ومحمد الشمOن ) المتحدة للبيئة

برنامج ا(مم المتحدة للمستوطنات (وكاتيا شايفر ) منظمة العمل الدولية(وشذى غالب جندي ) والزراعة
مكتب ا(مم المتحدة (ولونا أبو سويرح ) برنامج ا(مم المتحدة ا�نمائي(بوشيه -وناتالي ميلباتش) البشرية

) مكتب ا(مم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مستشار(وفادي حمدان ) للحد من مخاطر الكوارث
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 ج 

منظمة ا(مم المتحدة للتنمية (وعزة مرسي ) م المتحدة للتجارة والتنميةمؤتمر ا(م(وروبرت حموي 
برنامج ا(مم المتحدة (وستيفن جيتونجا ) برنامج ا(مم المتحدة ا�نمائي(وكيشان خوداي ) الصناعية
م وترني) ھيئة ا(مم المتحدة للمرأة(ومحمد نصيري ) برنامج ا(مم المتحدة ا�نمائي(ووليد علي ) ا�نمائي

جامعة (وشھيرة وھبي ) صندوق ا(مم المتحدة للسكان(ومحمد عبد ا(حد ) برنامج ا(غذية العالمي(فھمي 

  ). مستشار جامعة الدول العربية(ووديد عريان ) الدول العربية

  : التقارير الوطنية

؛ )وليجھة تنسيق، وزارة التخطيط والتعاون الد(ومعتصم الكيOني ) مستشار(محمد خصاونة : ا(ردن

مريم : ؛ المغرب)جھة تنسيق، وزارة البيئة(لمياء منصور /ويوسف نداف) ا�سكوا(جنى البابا : لبنان
الحاج حمد محمد خير : ؛ السودان)جھة تنسيق، الوزارة المكلّفة بالبيئة(ومحمد مقتيت ) مستشار(حوزير 

؛ )ئة والموارد الطبيعيةجھة تنسيق، المجلس ا(على للبي(وحيدر الصافي محمد على ) مستشار(حاج 

يحيى يحيى : ؛ اليمن)جھة تنسيق، وزارة البيئة(ي وشكري المزغنّ ) مستشار(محمد عادل الھنتاتي : تونس
  ).جھة تنسيق، وزارة التخطيط والتعاون الدولي( وعبده المحيا) مستشار(المتوكل 

  : الترجمة العربية

  ھندي فلورا

   

 

 

 

 

  :إخ
ء مسؤولية

إن التسميات المستخدمة . ا,راء الواردة ھي آراء المؤلفين و$ تعكس بالضرورة وجھات نظر ا�مانة العامة ل�مم المتحدة
وطريقة عرض المواد الواردة في ھذه الوثيقة $ تعني ضمناً التعبير عن أي رأي مھما كان من جانب ا�مانة العامة ل�مم 

وقد . ، أو مدينة أو منطقة، أو سلطات أي منھا، أو بشأن تعيين حدودھا أو تخومھاالمتحدة بشأن وضع أي بلد، أو إقليم
غير . حرص المؤلفون حرصاً فائقاً على ضمان أن تكون المعلومات والبيانات في المطبوعة صحيحة ودقيقة قدر اIمكان

وقية وأداء واكتمال وم
ءمة المعلومات أن ا�مانة العامة ل�مم المتحدة $ تقدم أي ضمان فيما يتعلق براھنية ودقة وموث
   .الموجودة في ھذا التقرير
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 قائمة المحتويات

 ١ التنمية المستدامة والمنطقة العربية -السياق  -١

 ٣ تقرير التنمية العربية المستدامة كأداة في يد الحكومات العربية -٢

 ٥ التفاعل ما بين العلم والسياسات في المنطقة العربية -٣

 ٩ التغلب على تحدي ا�فتقار إلى بيانات كافية نھج التقرير العربي حول التنمية المستدامة في -٤
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بلدان  ٩عانت 
عربية من صراع 

واحد على ا�قل بين 
 ٢٠١٣و  ٢٠٠٩

  

  التنمية المستدامة والمنطقة العربية -السياق  -١

  وفرصة للمنطقة العربيةملّحة ضرورة : التنمية المستدامة

فيه العديد  انيواجھوالمنطقة العربية العالم ا�طار العالمي الناشئ للتنمية المستدامة في وقت �زال  يأتي
ا(ھداف في تحقيق تحسين مستويات المعيشة وفي قد أحرز تقدم كبير و. من التحديات ا�نمائية المترابطة

ا�نمائية لxلفية، غير أن التقدم لم يكن متجانساً أو منصفاً، وفي بعض الحا�ت لم تثبت المكاسب قدرتھا 
ير، تواجه وكما ھو مبين في ھذا التقر .ا�ستقرار عدمالصدمات وظّل على الصمود مع الوقت في 

سلسلة من التحديات السياسية والبيئية وا�جتماعية وا�قتصادية على جبھات  المنطقة العربية حالياً 
  .متعددة

المناخ  تغيّرتثير ندرة المياه وتدھور ا(راضي وتفاقم آثار ، يلبيئفي المجال ا
منكشفة على وتترك المنطقة  ،فيما يتعلق بالمياه وا(من الغذائيجّدية تساؤ�ت 

عدد السكان زاد قد ف: تفاقم الوجھات الديموغرافية ھذه المشاكلو. لصدماتا
سكان أكثر من نصف ويعيش  ١٩٧٠العرب ثOث مرات تقريباً منذ عام 

  .١ساسيةا(خدمات التوفير الحكومات لما يجھد  ،المنطقة ا{ن في المدن

أربعة شباب كل من شاٌب عاطOً عن العمل كان ، ٢٠١٣في عام ف .معد�ت البطالة آخذة في ا�رتفاعو
إلى السكان الشباب، ستكون ھناك حاجة عدد ومع تضخم . خمس نساء عربياتكل عرب وامرأة من 

  . مOيين من فرص العمل الOئق كل سنة لتلبية الطلب المتزايدالتوفير 

م أمنھا بالتطورات السياسية، سواء المحلية تأثراً شديداً مؤخراً في المنطقة قد تأثر ا(داء ا�قتصادي و
ا�فتقار الدولية، بما في ذلك ا�حتOل ا�سرائيلي واستمرار حالة عدم ا�ستقرار السياسي و ما�قليمية أ

 ٤١ فقد عانى: إلى القلق في المنطقة حا�ت الصراعتزايد  يدعوو. الدول العربيةا(من في العديد من  إلى

إلى  ٢٠٠٩من الخمس سنوات الصراعاً واحداً على ا(قل خOل فترة  الدول العربيةفي المائة من 
                                                           

١  Schaefer K 2015, Making Cities and Human Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable in the Arab Region,  
  .قرير العربي حول التنمية المستدامةموجز آلية التنسيق ا6قليمية أعّده برنامج ا�مم المتحدة للمستوطنات البشرية كوثيقة خلفية للت

  الفني الموجز ھذا حول

 عامة نظرة تقديم إلى المستدامة التنمية حول العربي للتقرير الفني الموجز ھذا يھدف

 على التركيز مع الكامل، التقرير من المستخلصة والتوصيات الرئيسية النقاط على مختصرة

 التنمية وضع عن عامة لمحة) ٢ العربية؛ المنطقة في والسياسات العلم بين ما التفاعل) ١

) ٣ ا.ولوية؛ ذات المواضيعية القضايا عبر العربية المنطقة في المحرز والتقدم المستدامة

 المنطقة تھيئة بشأن توصيات) ٤و العربية؛ المنطقة في المستدامة للتنمية متكاملة مراجعة

سبل تطوير  على الضوء تسلّط ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية وخطة المستدامة التنمية .ھداف
 .فعالية أكثر ةوإقليمي ةوطني ةمؤسسي طرأ
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سيواجه العالم تحّديات 
جدية وصو( إلى عام 

، مما يتعين على ٢٠٣٠
الخطة الجديدة أن تكون 

 تحولية

العربية ا{ن أكبر عدد من المنطقة أصبح في ونتيجة لذلك،  ٢.أعلى المعد�ت في العالم أحد، وذلك ٢٠١٣
، أدت ا(زمات ا(خيرة إلى الدولبعض وفي . على السواء النسبيةالمعايير الOجئين، بالمعايير المطلقة و

  .خسارة عقود من التقدم في عملية التنمية

 ھا قوياً ؤالتي كان أدا ، بما في ذلك تلكالدول العربيةيكشف عدم ا�ستقرار وا�ضطرابات في العديد من و

عن حا�ت عجز ممكنة في الحوكمة والمشاركة، فضOً عن  ،فيما يتعلق بتحقيق ا(ھداف ا�نمائية لxلفية
  .الOمساواة في توزيع مكاسب التنمية

 ،الحوكمةلك المتعلقة بوا�جتماعية والبيئية وتمنھا ا�قتصادية المعقدة والمترابطة، ھذه التحديات وتؤكد 
  .ا(مد ةوطويل ةمتكامل ةتحويلي ةإقليمي خطة عملالحاجة إلى 

  

  النشوء في عالمي جديد وغير مسبوق آخذ للتنمية المستدامة إطار 

جديدة، عاماً حاسماً شاملة ، والمجتمع الدولي على أعتاب تحديد خطة تنمية عالمية ٢٠١٥سيكون عام 
 مفھوم تعود جذوره على ا(قل وتقع التنمية المستدامة في صلب الخطة الجديدة، وھي. للمنطقة العربية

ا(ولى مرة للالتنويه جرى فيه والذي ، ١٩٧٢إلى مؤتمر ستوكھولم المعني بالبيئة البشرية الذي انعقد عام 
النشوء تھدف إلى الجمع في ية عالمية جديدة آخذة ووالواقع أن ھناك خطة تنم. بالعOقة بين البيئة والتنمية

السOم والحرية والتنمية : وھي شعوب العالم إليھاع تطلّ تالرئيسية التي  اتعوبين العديد من الموض
تغلب أن توتشاركية وتحويلية حقاً إذا كان لھا أن تكون طموحة ھذه الخطة الجديدة ويتعين على . ٣والبيئة

  .٢٠٣٠عام وصو�ً إلى المقبلة  ١٥التي سيواجھھا العالم على مدى السنوات الـ  جّديةعلى التحديات ال

ا�جتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن ا(ھداف وقد عمد 
بوضع خطة للتنمية لما بعد عام إلى المطالبة  ٢٠١٠ا�نمائية لxلفية عام 

صياغة مجموعة من أھداف  ٢٠+ريومؤتمر  أقرّ ، ٢٠١٢ عام وفي. ٢٠١٥
وقد تم التوصل على مدى العامين الماضيين إلى توافق . التنمية المستدامة

 يضمّ  ٢٠١٥إطار واحد لخطة التنمية لما بعد عام  بشأنعالمي واسع النطاق 

. جميعا بغير استثناء الدولمجموعة واحدة من ا(ھداف يمكن تطبيقھا على 

 ١٧ يضمّ  مقترحاعتماد بعلى نھايتھا،  ٢٠+ريوقد أوشكت العملية الحكومية الدولية التي أطلقھا مؤتمر و

وقد شكلت ھذه المجموعة من أھداف التنمية المستدامة ا(ساس لمواصلة المفاوضات . غاية١٦٩و اً ھدف
  . ٢٠١٥بشأن ا(ھداف العالمية كجزء من إطار ما بعد عام 

، حدد ا(مين العام لxمم المتحدة المكونات ا(ربعة الرئيسية لخطة التنمية الجديدة ٢٠١٣تموز /في يوليوو
؛ المتّفق عليھا عالمياً  والمبادئالقيم إلى لى حقوق ا�نسان وإرؤية بعيدة المدى للمستقبل ترتكز ) أ(: وھي

شراكة عالمية ) ج(مقتضبة تھدف إلى تحقيق أولويات الخطة؛ ودقيقة مجموعة أھداف وغايات ) ب(و
متبادلة تشمل التقدم المحرز وآليات مساءلة  لرصدإطار رصد تشاركي ) د(للتنمية لتعبئة وسائل التنفيذ؛ و

                                                           

ESCWA 2014, Beyond governance and conflict: measuring the impact of the neighborhood effect in the Arab region ٢ 

(E/ESCWA/ECRI/2014/WP.1).  
Kates K, Parris T, Leiserowitz A (2005) ‘What is Sustainable Development? Goals, indicators, values and practice’, ٣ 

Environment: Science and Policy for Sustainable Development, Vol 47, 3, p8-21.  
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يأتي ھذا التقرير 
كثمرة تعاون بين 

الشركاء ا:قليميين، 
وھو بمثابة حجر 

ا�ساس لبناء قاعدة 
معارف حول التنمية 

 المستدامة

عن رؤيته من التفصيل أكبر قدر ، عبّر ا(مين العام ب٢٠١٤كانون ا(ول /وفي ديسمبر ٤.ذوي العOقةكافة 
  ٥.المختلفة ةالمكونناصر العلھذه 

كمل وضع إصOحات مؤسسية ذات صلة من شأنھا أن تشّكل جزءاً من ا�طار المؤسسي الناشئ استُ ذلك ك
 .٢٠١٣معني بالتنمية المستدامة في عام السياسي رفيع المستوى المنتدى ال أبرزھا إنشاء، للتنمية المستدامة

في و ٢٠١٥خطة ما بعد عام أھداف التنمية المستدامة ودوراً رائداً في رصد ھذا المنتدى يلعب  ح أنرجّ وي

بين العلم ما وسيعزز المنتدى أيضاً التفاعل . استعراض التقدم المحرز بشأنھما على المستوى العالمي
كما أنجزت إصOحات موازية . على الصعيد العالمي من خOل نشر تقرير التنمية المستدامة والسياسات

ا(مم المتحدة لتنسيق العمل الرئيسية في منظمة بوصفه الزيز المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي لتع
زز أيضاً برنامج ا(مم كما عُ . تحقيق التنمية المستدامةمتابعة ا�قتصادي وا�جتماعي وتعزيز قدرته على 

  .لبيئةي لالعالمعمال ا(السلطة البيئية المسؤولة عن إعداد جدول بوصفه المتحدة للبيئة 

  لحكومات العربيةفي يد اكأداة  التنمية المستدامةالعربي حول تقرير ال -٢

طقة بالتنمية المستدامة في المن إصOحات متعلقةتحققت مفاوضات ومشاورات و أطلقتفي ھذا السياق، 

، )ا�سكوا(، نظمت اللجنة ا�قتصادية وا�جتماعية لغربي آسيا ٢٠+استجابة لمؤتمر ريوف. أيضاً  العربية
بشأن برنامج ا(مم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية، عدة مشاورات إقليمية رئيسية  ،ھايكيمع شر

واستجابة ل�صOحات . ٢٠١٥بعد عام ما ل خطة التنميةالتنمية المستدامة و
نشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية ?المؤسسية العالمية و

المستدامة، أنشأت ا�سكوا المنتدى العربي حول التنمية المستدامة الذي عقد 
ومن المقرر أن يعقد . ٢٠١٤أبريل /اجتماعه ا�فتتاحي في ا(ردن في نيسان

يتزامن مع ل، ٢٠١٥مايو /ثاني للمنتدى في البحرين في أيارا�جتماع ال
 اً وتحضير. لتنمية المستدامةاوسائل تنفيذ حول اجتماع إقليمي ھام آخر 

ا�سكوا لعبت  ٦على طلب الحكومات العربية، ، وبناءً ينا�جتماعين لھذ
التنمية العربي حول تقرير للالنموذجي ا�صدار وضع ھذا قيادياً في  دوراً 

 .وھو ا(ول من نوعه في المنطقة، وترد أھدافه في ا�طار أدناه ،المستدامة

وقد تعاونت ا�سكوا في إعداد التقرير العربي حول التنمية المستدامة مع شركائھا في برنامج ا(مم 
ن مجموعة مووكا�ت ا(مم المتحدة ا(خرى ا(عضاء في آلية التنسيق ا�قليمية، كما مع المتحدة للبيئة 

وعلى ھذا، يمثل التقرير جھداً تعاونياً . الخبراء ا�قليميين والدوليين، تحت مظلة جامعة الدول العربية
للشركاء ا�قليميين، يركز على تحديد خط أساس في المعرفة بشأن التنمية المستدامة ويمھّد الطريق 

  . �حراز تقدم في إصدارات المستقبل

                                                           

 United Nations (2013) A Life of Dignity for All: accelerating progress towards theتقرير ا�مين العام ل>مم المتحدة،  ٤

Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015, Report of the UN 
Secretary-General, A/68/202, para. 75.  

United Nations (2014) The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet, ٥ 

Synthesis of the Secretary-General On the Post-2015 Agenda, 4 December 2014,إصدار مسبق،  
   والعشرين لKسكوا قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة والدورة الوزارية الثامنة ٦
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 التنمية المستدامةالعربي حول تقرير ال أھداف: ا�طار

 ذوي الع
قةوإمكانية حصول الحكومات العربية وغيرھا من  بين العلم والسياساتما تفاعل التحسين  •

 .لى المعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامةعاIقليميين 

المواضيعية القضايا في المنطقة العربية عبر  ھااستعراض التقدم المحرز في التنمية المستدامة ووجھات •
 .المقترحة ١٧الـ  أھداف التنمية المستدامة، با$عتماد على ذات ا�ولوية

لتنمية المستدامة في تنفيذ اوالوسائل ال
زمة لالتمكينية تقييم فجوات وفرص تحقيق الحوكمة والشروط  •
 .المنطقة

على  ٢٠١٥لما بعد عام اIقليمية المحتملة �ھداف التنمية المستدامة وخطة التنمية  التبعاتاستكشاف  •

 .الثغرات والقدرات ال
زمة للتنفيذاستكشاف ا�ولويات الوطنية، وكما على لمنطقة العربية، ا

تحفيز العمل وتعزيز تنفيذ التنمية المستدامة لفي المنطقة  ذوي الع
قةمع و الدوللمشاركة والتعاون مع ا •
 .وأھداف التنمية المستدامة

العربي حول التنمية المستدامة والربط مع اIطار المؤسسي العالمي والعمليات لمنتدى إلى ا ةماد تقديم •
بما في ذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وتقرير التنمية (العالمية 

  ).المستدامة على الصعيد العالمي

  

  الجمھور المستھدف

 ذوي العOقةوواضعي السياسات والمفاوضين والعربية لتقرير الحكومات ا هستھدفذي يالجمھور اليشمل 

أوسع من الحكومات والمؤسسات التي تشارك في  اً ا{خرين المشاركين في التنمية المستدامة وجمھور
  .عمليات التنمية المستدامة العالمية

  

   هومخططالتقرير نطاق 

 هأھدافو التقريرد نطاق مفّصلة أسفرت عن ورقة تحدّ أجريت عملية استطOعية ، ٢٠١٤في منتصف عام 
في وضع الصيغة النھائية  التقارير وا(وراق الخلفيةنت كيف تساھم كل ، وبيّ �عداده والنھج المقترحة

أدناه،  الشكلوكما ھو مبين في . على أساس نتائج مشاورات واسعة النطاقالتقرير د نطاق وحدّ . للتقرير
لتقرير العربي حول التنمية المستدامة حول أربعة فصول النموذجي لار محتويات ا�صدتتمحور 

التقدم المحرز في التنمية المستدامة ) ٢مشھد التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ ) ١: غطيموضوعية ت
ھج متكاملة لتحقيق نُ ) ٤والحوكمة، والسOم وا(من، ووسائل التنفيذ؛ ) ٣ووجھاتھا في المنطقة العربية؛ 

إطار نشاء فصل نھائي توصيات �يقدم ضافة إلى ذلك، ?وبا. أھداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
  .٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام لللتنمية المستدامة و عربيةمؤسسي إقليمي وخارطة طريق 

  

  التقرير إعدادفي  ةالمنھجية المتبع

التقرير با�ستناد إلى مجموعة من مشّكل من ا�سكوا وبرنامج ا(مم المتحدة للبيئة وال الرئيسيفريق ال أعدّ 
 با�ضافة إلى أوراق خلفيةلتنمية المستدامة، اووسائل تنفيذ  يةتمكينال تناولت العناصرخبراء التقارير 

بما (ت إحصائية قضايا مواضيعية ذات أولوية، وعدة تقارير وطنية لتقييم التنمية المستدامة، وتحليOحول 
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تفتقر المنطقة العربية 
إلى التعاون الفّعال بين 

العلم ووضع 
 السياسات

رض عدد عُ و. ، وبحوث مكتبية إضافية حسب ا�قتضاء)تحليل الثغرات في البيانات وتحليل الوجھات ھافي
 ةفصلمن وثيقةم قدّ تو. ٢٠١٤ديسمبر /في كانون ا(ولعقد من ھذه التقارير ونوقش في اجتماع للخبراء 

، يمكن ا�طOع عليھا على صفحة ا�نترنت في وضع التقرير المتبعةعن المنھجية تفاصيل 
 http://www.escwa.un.org/information/meetingdetailsAR.asp?referenceNUM=3572a.  

ير العربي حول التنمية المستداممخطط التقر: الشكل

  

  في المنطقة العربيةوالسياسات بين العلم ما التفاعل  -٣

يتخلل جداول أعمال ، فغدا على مدى العقدين الماضيينرواجاً استثنائياً شھد مفھوم التنمية المستدامة 
وھو مفھوم قوي يحاول . ٧أنحاء العالم كافةبرامج التعليمية والبحثية في الالحكومات والشركات وكذلك 

" التوفيق� يمكن "يبدو في ظاھر ا(مر أنه " ثالوث"أطراف التوفيق ما بين 

ولعل . ٨ةالبيئي ا�دارةوالنمو ا�قتصادي والتنمية ا�جتماعية بينھا، ثالوث 
قدرتھا على أن تكون بمثابة مقايضة يكمن في حد نجاحات التنمية المستدامة أ

لتنمية ا�قتصادية، من يثّمنون ابين ون  بالطبيعة والبيئة، يھتممالكبرى بين 
   ٩.يا�نسان الظرفسون لتحسين كرّ من ھم مبين و

التي تميّز طبيعة المتعددة التخصصات والشاملة والمتكاملة الفقد كان من شأن الممارسة العملية، أما في 
واستجابة لضرورة بذل جھد بحثي متعدد . تنفيذالمنھا أمراً صعب أن جعلت التنمية المستدامة 

                                                           

٧ Bettencourt L and Kaur J (2011) ‘Evolution and Structure of Sustainability Science’, PNAS, December 6, 2011; vol 108; 

n49   
٨  Ghosh N (2008) The Road from Economic Growth to Sustainable Development: How was it traversed?, MCX Academia 

of   Economic Research, India  
Kates R, Parris T and Leiserowitz A (2005)٩ .  

التقدم المحرز في التنمية المستدامة : 2الفصل 
ووجھاتھا في المنطقة العربية

وجھات التنمية  عنعامة لمحة الفصل ھذا يقدم 
المستدامة عبر قائمة قصيرة مختارة من المؤشرات 
وسرداً متعمقاً وملخصاً إحصائياً للتقدم المحرز في 

الماضي والوجھات المستقبلية عبر قضايا مواضيعية 
ذات أولوية

مشھد التنمية المستدامة في المنطقة العربية: 1الفصل 

ما بين تفاعل عن الالفصل مقدمة موجزة ھذا يتضّمن 
المطبوعات أن يعمد إلى تفصيل قبل  اتالعلم والسياس

الرئيسية والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتنمية 
المستدامة المتوفرة لدعم اتخاذ القرار في المنطقة 

.العربية

التنمية ھج متكاملة لتحقيق أھداف نُ : 4الفصل 
المستدامة في المنطقة العربية

فيما يتعلق  ةالدولي تجاربالفصل الھذا يستعرض 
الوطني، ويسلط الضوء  على الصعيد يوتنمالبالتخطيط 

ا5ساسية 4نشاء مؤسسات وطنية ة مكونعناصر العلى ال
وقادرة على الصمود وا8ضط7ع بتخطيط متكامل  فّعالة

.52015ھداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد 

الحوكمة، والس�م وا�من، ووسائل تنفيذ : 3الفصل 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية

الفصل الرسائل الرئيسية من تقارير الخبراء ھذا  يلّخص
بشأن الحوكمة ووسائل التنفيذ، مع ا,خذ ين ا+قليمي

.با6عتبار الوجھات والثغرات والتحديات والفرص

التقرير العربي حول 
التنمية المستدامة
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ونشأت . التخصصات لمعالجة مشاكل مشتركة مختلفةيجمع بين أبحاث لالتخصصات، برز علم ا�ستدامة 
تفسيراً أفضل مجموعة من المفاھيم الجديدة التي تھدف إلى تفسير التنمية المستدامة من علم ا�ستدامة 

القرار على دمج العوامل  متّخذيفي محاولة لمساعدة  النُظمي التفكيروبرز حقل  ١٠.دعم تطبيقھاإلى و
قراراتھم السياساتية لتبعات فھم ال عميقا�جتماعية وا�قتصادية والبيئية التي يمكن أن تساعد على ت

  .فيما بينھاات والتآزر مقايضاتالو يةوا�ستثمار

أصبحت المعرفة  وفي الواقع،. تنمية المستدامة قاعدة أدلة أوسع بكثيرالسياسات  صياغةتطلب ت، على ھذا
تكون عنصراً متزايد ا(ھمية في صنع السياسات، وكثيراً ما  ، بما في ذلك المعرفة العلمية،جميعا بأشكالھا

بين العلم ما التفاعل  ويعّرف. ق التنمية المستدامةيتقديم حلول للمشاكل المجتمعية التي تعل ضرورية
غيرھم من الجھات الفاعلة في عملية وضع بين اجتماعية تشمل العOقات بين العلماء و ةعمليك والسياسات

وأصبح  ١١.القرار اتخاذمسارات ح بتبادل ا{راء والتطور المشترك للمعرفة بھدف إثراء السياسات وتسم
  . الجديدة ا(لفيةفي  للحوكمةأحد الجوانب الھامة ينظر إلى ھذا التفاعل ك

علوم ما تستخدم ال نادراً  ،حوكمةضعف الھيمن عليھا يوفي المنطقة العربية، وھي من بين مناطق أخرى 
القرار السياسي �  متّخذيبفعالية، كما أن  في صنع السياسات –ضعفھا على  –ا(خرى وأشكال المعرفة 
  . لصنع القرار السليم اً أساسلتشّكل  لمعرفة العلميةمن ااحتياجاتھم دائماً على يطلعون العلماء 

 والسياساتبين العلم ما للتقرير العربي حول التنمية المستدامة تحسين التفاعل  ةھامالف اھدمن بين ا(و

 ،وإمكانية الحصول على المعلومات والبيانات والموارد المتعلقة بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية
في  ذوي العOقةأن يستفيد منھا سياسات قائمة على ا(دلة و رسمالقرار ل ونعاالتي يمكن أن يستخدمھا ص

  .الدعوة إلى تحسين الحوكمة

  

  الدول العربيةا7دلة لتنفيذ إطار ا7ھداف ا5نمائية ل3لفية في قاعدة استعراض 

 امؤشر ٦٠يتألف إطار ا(ھداف ا�نمائية لxلفية ا(صلي من سبعة أھداف ترصد من خOل مجموعة من 
يكشف استعراض للبيانات المتضمنة في قاعدة و. الوطنيعلى المستوى  بشأنھاورفع تقارير  بتجميعھا

ا(ردن وتونس والمملكة العربية (ية لxھداف ا�نمائية لxلفية لبلدان عربية مختارة البيانات العالم
على في المنطقة العربية  الدولعن ثغرات كبيرة في قدرات  ١٣ ،١٢)السعودية والعراق والمغرب ومصر

من مؤشرات ا(ھداف  %٤٢إذ � يمكن جمع سوى حوالي  ،تجميع مؤشرات ا(ھداف ا�نمائية لxلفية
 مةستخدمالحكومات الوطنية للبلدان العربية الستة طرف من جمعھا توقع الم ٤٥ا�نمائية لxلفية الـ 

على ا�حصاءات التي إما تعتمد ھي فالمتبقية % ٥٨المؤشرات الـ أما . حصاءات الرسمية الخاصة بھاا�
 دولالھذه من  دولةجمعھا (ي  يتسنّى ملالتي أو ) في المائة ٢٤( الدولجمعتھا وكا�ت دولية لبعض 

                                                           

Allen C (2015) The Institutional Framework of Sustainable Development in the Arab Region: Integrated Planning for the١٠ 

Post-2015 تقرير أعدته ا6سكوا كوثيقة خلفية للتقرير العربي حول التنمية المستدامة  
Van den Hove S (2007) “A Rationale for Science-Policy Interfaces”, in Futures, 39:7, 2007. ١١
.  

 لديھا قدرة تكون أن توقع يمكن وبالتالي، واجتماعيا،اقتصادياً  متطورة نسبيا) ٢ العربية؛ للمنطقة جغرافيا ممثلة) ١ الدول �نھا ھذه اختيرت ١٢
والتنمية  ل>لفية ا6نمائية أصدرت جميعھا تقارير عن ا�ھداف) ٣و والتنمية المستدامة ل>لفية ا6نمائية ا�ھداف معقول على القيام برصد بشكل جيدة

   .الدراسة ھذه أما تقييم كل بلد في المنطقة فيتخطى نطاق. المستدامة
 Smith R (2015) Sustainable Development Monitoring in the Arab Region: A Review of Country Experiences andأنظر  ١٣

Recommendations for the Post-2015 Agendaسكوا كوثيقة خلفية للتقرير العربي حول التنمية المستدامةKتقرير أعّدته ل ،  
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تغطي بيانات إحصائات 
بلدان عربية مختارة  ٦

فقط من المؤشرات  ١٩
لPھداف ا:نمائية  ٤٥الـ

 لPلفية

 ٢٧المختارة إحصاءات رسمية (كثر من  الدول� ينتج أي من و %).٣٤(

يحتوي كثير من و .٤٥ ـمن مؤشرات ا(ھداف ا�نمائية لxلفية ال اً مؤشر
لسنوات قليلة فقط بين عامي  يةالسOسل الزمنية الموجودة على نقاط بيان

  . ا يحّد القدرة على تقييم وجھات تطور المؤشرمّ م، ٢٠١٤و ١٩٩٠

 بلدان من المنطقة العربية ةلستدالّة مجموعة ا�ستعراض قيّم وفي حين أن 

توفر تمثيOً معقو�ً لذا فإنھا متقدمة نسبياً من الناحيتين ا�قتصادية وا�جتماعية، و الدول، إ� أن ھذه فقط
واستناداً ). في مرتبة أدنىيتوقع أن يكون ا(قل نمواً  الدول العربيةترتيب أن مع (للقدرات في المنطقة 

ھداف ا�نمائية لxلفية لرصد ا(والقدرات الوطنية قاعدة ا(دلة  أنب ا�ستخOصلى ما ورد أعOه، يمكن إ
الضوء على أحد بدوره ، ما يلقي ١٤متواضعة في أحسن ا(حواليمكن أن تعتبر في المنطقة العربية 

  .أعOهأسلفنا كما  بين العلم والسياساتما التحديات الرئيسية لتحسين التفاعل 

  

  ا7دلة لمؤشرات التنمية المستدامة قاعدة استعراض 

 :لىعالضوء  تسليطمختارة في رصد مؤشرات التنمية المستدامة، بھدف  عربيةتجربة بلدان  تاستعرض
مدى اطOع ) ٢، و٢٠١٥العام  القدرات ا�قليمية لرصد أھداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد) ١

المبادرة الذي وضع في إطار  ١٥العربية على إطار مؤشرات التنمية المستدامة للمنطقة العربية الدول
ضت مجموعة التنفيذ، خفّ  لضعفنظراً و .منه الدولومدى استفادة ھذه  العربية للتنمية المستدامة

بيّن وقد . جميعا ستكون إلزامية للبلدان في المنطقة اً مؤشر ٤٤إلى  ٨٨المؤشرات في وقت �حق من 
القضايا المشتركة بين عدداً من ، التي قيّمت أعOهالستة نفسھا  الدول العربيةا�ستعراض، الذي رّكز على 

   ١٦:الدول

إلى مدمجة  الدول العربيةفي ووضع تقارير عنھا عمليات جمع مؤشرات التنمية المستدامة  تفتقر •
مرة ع في كل ومشرللجديد ق يفر يلشكيتّم تإذ المؤسسية الوطنية وا�قليمية،  في البنىج ادما�

  .فرص بناء القدرات والتعلممن يقلل ا مّ م، يعّد فيھا تقرير

  .القدرات المھنية لقياس التنمية المستدامة محدودة في معظم الوزارات •

ينبغي أن تلعب دوراً  أجھزةM كينظر إلى مكاتب ا�حصاءات الوطنية كمصادر للبيانات مفيدة  •
بھذا الدور ا(خير وزارة ، كما يفضل أن تقوم رئيسياً في جمع المؤشرات وإعداد تقارير عنھا

مة إلى مھمة رصد التنمية المستدامة باعتبارھا مھإلى حد كبير وينظر  ،التخطيط أو وزارة البيئة
  .بيئية

�عب إقليمي رئيسي في رصد التنمية المستدامة، لكنھا على أنھا أشير إلى جامعة الدول العربية  •
قادرة على جمع فھي . كانت أقل فعالية بسبب افتقارھا إلى الموارد الOزمة للوفاء بالتزاماتھا

  . المتابعةو للرصدة لكنھا تفتقر إلى الموارد الOزم ،وبناء توافق في ا{راءا(طراف المختلفة 

                                                           

١٤ )Smith (2015.  
مؤشراً أصدرتھا أص_ً جامعة الدول العربية وبرنامج ا�مم المتحدة للبيئة وا6سكوا  ٨٤العربية مجموعة من  للمنطقة المستدامة التنمية مؤشرات ١٥

  n.org/divisions/sd/pubs/index.asp?PubNUM=SDIhttp://www.escwa.u-2011). ٢٠١٢ونشرت �حقاً في عام ( ٢٠٠٧عام 
  .أع_ه ١٢أنظر الھامش  ١٦
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  لثغراتلتحليل : مؤشرات التنمية المستدامة والبيانات في المنطقة العربية

فر البيانات في المنطقة العربية عبر مجموعة من اأولي لتود�لي أجري استعراض آخر لتوفير تحليل 
من جمع قائمة ل المقترحة كإطار ١٧ أھداف التنمية المستدامة الـ تاستخدمف ١٧.مؤشرات التنمية المستدامة

ا�طار الشامل لمؤشرات التنمية : تشمل مؤشراتلل ات مختلفةمؤشرات التنمية المستدامة من مجموع
طار ا�ستراتيجي العربي للتنمية لOلمؤشرات من ا؛ وقائمة قصيرة ١٨المستدامة للمنطقة العربية

؛ ومؤشرات شبكة حلول التنمية ٢٠١٣٢٠ والتقرير العربي لxھداف ا�نمائية لxلفية لعام ١٩المستدامة؛
؛ ومجموعة المؤشرات لقياس التنمية المستدامة ١٧٢١المستدامة المقترحة (ھداف التنمية المستدامة الـ 

ا(وروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  لOتحادللجنة ا�قتصادية (وروبا والمكتب ا�حصائي 
من تقارير التنمية المستدامة ا�قليمية ا(خيرة للجنة  ؛ وأخيراً مؤشرات إضافية مستمدة٢٢ا�قتصادي

   . ٢٤منطقة البحر الكاريبيا�قتصادية (مريكا الOتينية و واللجنة ٢٣ا�قتصادية (فريقيا

 ٢٥.من مؤشرات التنمية المستدامة اً مؤشر ٨٧قائمة موحدة من لتحليل الثغرات اختيرت ھكذا 
 �ستعراض مدى توفر البيانات في المنطقة العربية، تجاوز ا�ستعراض البيانات الرسمية الوطنيةو
م نظرة عامة واسعة عن توفر بيانات يقدلت، شمل قواعد بيانات رسمية لxمم المتحدة والبنك الدوليلتُ 

مدى توفر البيانات التقرير قيّم و ٢٦.التنمية المستدامة لدعم عملية صنع القرار والرصد في المنطقة العربية
دول مجلس التعاون (للمنطقة العربية والمناطق الفرعية ا(ربع  ٢٠١٣إلى العام  ١٩٩٠للفترة من عام 

  . المقترحة المؤشرات من خOل مجموعة) والمغرب ،والمشرق ،البلدان ا(قل نمواً الخليجي، و

ن احتساب توفر بيانات كافية تمكّ M تحيث نتائج تحليل الثغرات للمنطقة العربية ككل، أدناه  ا�طارلخص ي
توفر لحوالي تولم . من المؤشرات %٦٦لـ  إ� )انتيبيان نعلى ا(قل نقطتاM تتوفر أي (الوجھة ا(ساسية 

في المائة من  ٢٠توفر لحوالي تمن مؤشرات التنمية المستدامة بيانات كافية �نشاء وجھة ما، ولم % ٣٤
ثغرات في البيانات في نلحظ وعلى المستوى ا�قليمي الفرعي، . المؤشرات بيانات على ا�طOقھذه 

شرات أية المؤ%) ٤٣(توفر لما يقرب من نصف تعلى وجه الخصوص، حيث � البلدان ا(قل نمواً 
المناطق الفرعية ثغرات كبيرة في البيانات عبر غير أن ھناك . فقط نقطة بيانات مفردةتتوفر بيانات أو 

وتبدو المستويات ا(على ، المشرق والمغربفي  ىأن توفر البيانات كان أعلالOفت ومن . جميعھا ا(ربع
  .كل من ا(ردن وتونس ومصر والمغربلتوفر البيانات في 

  

                                                           

 Allen C, Hamati K, Al Ashkar R (2014) Sustainable Development Indicators and the Arab Region: Gap Analysisأنظر  ١٧

Summary Report, مم المتحدة للبيئة وا6سكوا�  .كمساھمة في التقرير العربي حول التنمية المستدامة تقرير أعّده برنامج ا
مؤشرات التنمية المستدامة العربية . المستدامة التنمية التي وضعتھا لجنة الشاملة المستدامة التنمية مؤشرات مجموعة على كبير حد إلى استندت ١٨

  http://www.escwa.un.org/divisions/sd/pubs/index.asp?PubNUM=SDI-2011: متاحة على
  .(http://css.escwa.org.lb/SDPD/3315/2.pdf) ٢٠٢٥- ٢٠١٥ المستدامة للتنمية عربي استراتيجي مقترح 6طار ١٩
 ٢٠١٥ عام بعد لما ونظرة التحديات مواجھة: ل>لفية ا6نمائية ل>ھداف العربي ا�مم المتحدة وجامعة الدول العربية، التقرير ٢٠

(http://www.escwa.un.org/sites/arabmdg13/).  
٢١ Sustainable Development Solutions Network (2014) Assessing Gaps in Indicator Availability and Coverage   

Coverage.pdf-and-Availability-Indicator-in-Gaps-content/uploads/2014/07/Assessing-http://unsdsn.org/wp  
قياس ) ٢٠١٤(ا�قتصادي  الميدان في والتنمية التعاون ا�وروبي، ومنظمة ل_تحاد ا6حصائي ، المكتبلجنة ا�مم المتحدة ا�قتصادية �وروبا ٢٢

  development.html-http://www.unece.org/stats/sustainable : التنمية المستدامة
UNECA (2012) Sustainable Development Report on Africa IV: Managing Africa’s Natural Resource Base for Sustainable٢٣ 

Growth and Development  
UNECLAC (2013) Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: Follow-up to the UN Development 

Agenda٢٤ beyond 2015 and to Rio+20.  
 متعددة مجموعات ضمنت في التي المؤشرات مع تفضيل المعايير، من مجموعة أساس على مؤشراً  ٩٣ القصيرة المكّونة من اختيرت القائمة ٢٥

  Allen et al (2014)لمزيد من التفاصيل أنظر . ١٧ وغايات التنمية المستدامة الـ أھداف مع وكانت تتوافق
  Allen et al (2014)للحصول على قائمة بمصادر البيانات، أنظر  ٢٦
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 ٢٧مؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربيةفي تحليل الثغرات : إطار

فئات على النحو  ٤من  ١من بين مؤشرات التنمية المستدامة إلى  تاختير اً مؤشر ٨٧بيانات توفر صنّف 
أو  يةثOث نقاط بيان" أو" ينتيبيان يننقطت"أو  "واحدة يةنقطة بيان"أو " غير متوفّرة بيانات": التالي
نقطة "أو فئة " غير متوفّرة بيانات"للمؤشرات المصنّفة في فئة ھناك كون توعلى ھذا النحو �  ."أكثر
  .)ينتيبيان نأقل من نقطتييتوفر لھا  إذ(بيانات كافية لتحديد وجھة معينة " واحدة يةبيان

 

 

دور المكاتب ا�حصائية الوطنية  تعزيزنبغي يولتعزيز قدرات جمع البيانات في المنطقة العربية، 
وعOوة على ذلك، ينبغي ا�تفاق على مجموعة أصغر . شفافية المعلومات إلى أقصى حد ممكنتحسين و

توفيرھا على ضمان و) ٢٥مثQً (ا(كثر مOءمة للمنطقة العربية  الرئيسية من مؤشرات التنمية المستدامة
بغية تحسين البيانات البيئية، يتعين تشجيع استخدام نظام و. مر السنين �تاحة الفرصة لتحديد الوجھات

مكن إقامة شراكة إقليمية بشأن بيانات يوأخيراً، . في المنطقة العربية ٢٨ا�قتصادية بفعالية- المحاسبة البيئية
  .بھذا الشأن من ھذا الملخص توصيات أكثر تفصيO ٧ويورد القسم . التنمية المستدامة

ا4فتقار نھج التقرير العربي حول التنمية المستدامة في التغلب على تحدي  -٤
  كافيةبيانات إلى 

المشار إليه أعOه، وضع فريق التقرير العربي حول التنمية لتحدي ا�فتقار إلى بيانات كافية استجابة 
عن حالة ووجھات التنمية  المستدامة نھجاً عملياً للتغلب على الثغرات الموجودة وتقديم صورة عامة جيدة

على قائمة أقصر تتكون قد وافقت جامعة الدول العربية  كانت ،أعOه ناكما ذكرو. المستدامة في المنطقة
 ٨٨من المجموعة ا(وسع التي تتكون من  ةذا أولوية لرصد التنمية المستدامة مستخلص اً مؤشر ٤٤من 

واعتبرت ھذه القائمة . ٢٩"في المنطقة العربيةمؤشرات التنمية المستدامة "في إطار  ةمدرج اً مؤشر

                                                           

  Allen et al (2014) لمزيد من التفاصيل، أنظر ٢٧
٢٨  System of Environmental-Economic Accounting: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp  
٢٩ 2011-ions/sd/pubs/index.asp?PubNUM=SDIhttp://www.escwa.un.org/divis  
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 ملّخص فنّي

وبعدئٍذ، . التقدم المحرز على المستوى اقليمي
مؤشرات د من الالمقترحة، وأدرج عد
   ٣٠.المناخ والحوكمة

. جمعت البيانات من قواعد البيانات الرسمية ل6مم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية واقليمية
 ٥٣ عبر مجموعة منا<ربع فرعية 

 علىدت المنھجية وبسبب الثغرات الكبيرة في توفر البيانات عبر بلدان المنطقة العربية، اعتم
، ما وفّر )واحدة لفترة تسعينات القرن الماضي وأخرى للقرن الحادي والعشرين

واستند التقييم لكل مؤشر، قدر . 
وكانت . له بيانات للمنطقة العربية

٢٠١٣.٣١للتقرير العربي حول ا<ھداف انمائية ل6لفية 
  

" رموز الطقس" تستخدما، العقدين الماضيين
وكثيراً ). أدناه الجدولنظر أ) (ساءت

مثل ھذه ل^فتقار إلى ولكن، نظراً 
ا<ھداف في المنطقة العربية عبر معظم القضايا المواضيعية التي استعرضت، استخدمت الرموز لتقييم 

 مواتيةأو غير ) تحّسنت( الوجھة المعنية مواتية

تعيين قواعد 
 لوجھاتا

 أھداف التنمية المستدامة

< 30 %  

 إيجابي تغيّر

 أھداف التنمية المستدامة
< 30 %  

 سلبيتغيّر 

   أھداف التنمية المستدامة

٣٠–%١٠ %
 إيجابي تغيّر

  أھداف التنمية المستدامة
٣٠–%١٠ %

 سلبي تغيّر

بمقدار  تغيّر
  يتراوح من 

إلى % ١٠- 
+١٠% 

 

الوجھات باستخدام رموز الطقس على المستويين اقليمي 
واقليمي الفرعي، قيست أيضاً قيمة المتوسط اقليمي للمنطقة العربية لكل مؤشر مقابل متوسط عالمي 

استخدم و. للتطبيق قاب^ً  وكانذلك 
كما المتوسطات العالمية بلمقارنة المنطقة العربية 

أن يركز مثل ھذا التقييم <ھداف يوصى 

Allen and Hamati 2015, Sustainable Development Indicators and the Arab Region: Trend Analysis Summary Report  
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التقدم المحرز على المستوى اقليمي حول لمحة عامةالمختصرة نقطة انط^ق مناسبة لتقديم 
المقترحة، وأدرج عد ١٧قورنت المجموعة مقابل قائمة أھداف التنمية المستدامة الـ 

المناخ والحوكمة تغيّرلق بالنوع اlجتماعي والعمالة وضافية لمعالجة عدة ثغرات تتع

جمعت البيانات من قواعد البيانات الرسمية ل6مم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية واقليمية
فرعية المناطق للواستعرضت الوجھات في المنطقة العربية ككل وكذلك 

وبسبب الثغرات الكبيرة في توفر البيانات عبر بلدان المنطقة العربية، اعتم
واحدة لفترة تسعينات القرن الماضي وأخرى للقرن الحادي والعشرين(

. لكل مؤشر من المؤشرات ينللوجھات فيما بين العقد
له بيانات للمنطقة العربية آخر عام توفرتبين و ١٩٩٠امكان، على تطور المؤشر بين عام 

للتقرير العربي حول ا<ھداف انمائية ل6لفية  تستخدمالتي ا

العقدين الماضيينمدى على عرضھا وللمساعدة على تفسير الوجھات 

ساءت( مواتيةغير م أ) تحّسنت(ما إذا يمكن اعتبار الوجھات مواتية 
ولكن، نظراً  ،تستخدم ھذه الرموز لقياس التقدم المحرز مقابل ھدف كمي محدد

ا<ھداف في المنطقة العربية عبر معظم القضايا المواضيعية التي استعرضت، استخدمت الرموز لتقييم 
الوجھة المعنية مواتية إذا يمكن اعتبار ماالضوء على  ةسلط

٣٢منھجية تخصيص رموز الطقس لتقييم الوجھات
   

 التفسير

أھداف التنمية المستدامةبالع%قة مع بوضوح الوجھة مواتية 

أھداف التنمية المستدامةبالع%قة مع بوضوح الوجھة غير مواتية 

أھداف التنمية المستدامةبالع%قة مع  باعتدال مواتٍ  ةفي الوجھ تغيّرال

أھداف التنمية المستدامةبالع%قة مع  باعتدال غير مواتٍ في الوجھة  تغيّرال

طفيف تغيّر- توجد وجھة واضحة أو ھناك   

  غير كافية لتحليل الوجھات ةتوفرالبيانات الم

الوجھات باستخدام رموز الطقس على المستويين اقليمي  واتاةباضافة إلى استعراض مدى م
واقليمي الفرعي، قيست أيضاً قيمة المتوسط اقليمي للمنطقة العربية لكل مؤشر مقابل متوسط عالمي 

ذلك توفر  ماھداف انمائية ل6لفية، حيثا<ھدف من 
لمقارنة المنطقة العربية ) ا<خضرأو  ا<حمر(ت المرور 

يوصى غير أنه ). أدناه الجدول نظرأ(غايات ا<ھداف انمائية ل6لفية 
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التقرير العربي حول التنمية المستدامة

المختصرة نقطة انط^ق مناسبة لتقديم 
قورنت المجموعة مقابل قائمة أھداف التنمية المستدامة الـ 

ضافية لمعالجة عدة ثغرات تتعا

جمعت البيانات من قواعد البيانات الرسمية ل6مم المتحدة وغيرھا من المنظمات الدولية واقليمية
واستعرضت الوجھات في المنطقة العربية ككل وكذلك 

وبسبب الثغرات الكبيرة في توفر البيانات عبر بلدان المنطقة العربية، اعتم. امؤشر
(فقط  ينتيبيان نينقطت

للوجھات فيما بين العقد اً أساسي تحلي^ً 
امكان، على تطور المؤشر بين عام 

التي اتلك شبيھة بالمنھجية 

للمساعدة على تفسير الوجھات و
ما إذا يمكن اعتبار الوجھات مواتية لتبيان 

تستخدم ھذه الرموز لقياس التقدم المحرز مقابل ھدف كمي محددما 
ا<ھداف في المنطقة العربية عبر معظم القضايا المواضيعية التي استعرضت، استخدمت الرموز لتقييم 

سلطم اتتطور الوجھ
  ).ساءت(

منھجية تخصيص رموز الطقس لتقييم الوجھات: الجدول

 الرمز

 

 

 
 

 

 

 

باضافة إلى استعراض مدى مو
واقليمي الفرعي، قيست أيضاً قيمة المتوسط اقليمي للمنطقة العربية لكل مؤشر مقابل متوسط عالمي 

ھدف من من غايات أو غاية 
ت المرور اlستعراض إشارا

غايات ا<ھداف انمائية ل6لفية ب
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 ملّخص فنّي

مقابل غايات كمية في المستقبل على استعراض التقدم المحرز 

وباضافة إلى ذلك، وفقا للتوصيات بشأن الثغرات في البيانات التي نوقشت سابقاً، ستستعرض 
المؤشرات القائمة من حيث أھميتھا، بغية التوصل إلى مجموعة أقل من مؤشرات التنمية المستدامة تكون 

  قواعد تعيين الوجھات

 أن، أو ر للمؤش لمتوسط العالمي
  تحقيق غاية الھدف ا0نمائي من ا#ھداف ا0نمائية ل-لفية

العالمي أو  المتوسط= />
 الغاية

المتوسط العالمي أو  <لن تحقق أنھا للمؤشر، أو 
 الغاية

التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتقدم 

وھو منظم على أساس أھداف  ،لمنطقة العربية ككل
إلى اليسار بطريقة تعكس  من اليمين

رموز الوجھة موضحة باستخدام (
كل مؤشر إلى الوضع الراھن ل 

، يعني رمز الطقس على سبيل المثال
المشمس مع إشارة المرور الحمراء تحسينات كبيرة، لكن الوضع l يزال أقل من المتوسط العالمي 

مستدامة، من التنمية من أھداف ال
ى الصورة الكاملة لوضع إلقاء نظرة على مجموعة من المؤشرات للحصول عل

، للحصول على الصورة الكاملة للتحديات 
في معدل ة بين الجنسين، من الضروري النظر، من بين جملة أمور أخرى، 

، ومعدlت التحاق المرأة )٣-٤المؤشر الفرعي 
لى شبكات الكھرباء والمياه والصرف الصحي في 

نسبة اناث إلى و، ))ب(٥-٨المؤشر الفرعي 
yناث إلى الذكور في أعلى وأدنى 

الوفيات الناجمة عن  yناث إلى الذكور في
قلة توفر كذلك تمثل  .الكوارث، ونسبة اناث إلى الذكور في خسائر سبل العيش الناجمة عن الكوارث

  .بين العلم والسياسات
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في المستقبل على استعراض التقدم المحرز التي ستعّد لتقارير التنمية المستدامة في ا

وباضافة إلى ذلك، وفقا للتوصيات بشأن الثغرات في البيانات التي نوقشت سابقاً، ستستعرض 
المؤشرات القائمة من حيث أھميتھا، بغية التوصل إلى مجموعة أقل من مؤشرات التنمية المستدامة تكون 

   ٣٣مرور لتقييم الوجھاتمنھجية لتخصيص رموز إشارات ال
  التفسير

لمتوسط العالميامن أو أفضل  مساوٍ  المنطقة العربيةأداء إلى أن  خضر
تحقيق غاية الھدف ا0نمائي من ا#ھداف ا0نمائية ل-لفيةتسير على الطريق الصحيح ل 

للمؤشر، أو  المتوسط العالمي منأسوأ العربية المنطقة أداء إلى أن  ا�حمر
 غاية الھدف ا0نمائي من ا#ھداف ا0نمائية ل-لفية

التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتقدم وضع  حول

لمنطقة العربية ككلا للتقّدم الذي أحرزتهأدناه موجزاً 
من اليمين الجدولتنبغي قراءة و. المقترحة ١٧التنمية المستدامة العالمية الـ 
( لكل مؤشر على مدى العقدين الماضيين مني للتقدم المحرز

 على المستويين اقليمي واقليمي الفرعي كليھما، وتؤدي
على سبيل المثال). موضح باستخدام رموز إشارات المرور(للمنطقة العربية ككل 

المشمس مع إشارة المرور الحمراء تحسينات كبيرة، لكن الوضع l يزال أقل من المتوسط العالمي 
  

من أھداف الفردة تحت كل ھدف الممؤشرات عرض الع^وة على ذلك، بينما ت
إلقاء نظرة على مجموعة من المؤشرات للحصول عل ةكثير

، للحصول على الصورة الكاملة للتحديات ^ً فمث. وتحديات وفرص ھدف التنمية المستدامة قيد النظر
ة بين الجنسين، من الضروري النظر، من بين جملة أمور أخرى، الكبيرة المتعلقة بالمساوا

المؤشر الفرعي (الكبار من الرجال والنساء  المام بالقراءة والكتابة لدى
لى شبكات الكھرباء والمياه والصرف الصحي في إصول والتعليم اlبتدائي والمدارس الثانوية، وإمكان ال

المؤشر الفرعي (اناث ا<سر المعيشية التي ترأسھا نساء، ونسبة عمالة 
yناث إلى الذكور في أعلى وأدنى والنسبة المئوية ل، )٧- ٨المؤشر الفرعي ( الھشة

yناث إلى الذكور فيالمئوية لنسبة الو ،فئات التقسيم الخمسي لمستويات الدخل
الكوارث، ونسبة اناث إلى الذكور في خسائر سبل العيش الناجمة عن الكوارث

بين العلم والسياساتما تفاعل الالتي تحّد من  اتتحديأحد النات مفصلة حسب نوع الجنس 
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التقرير العربي حول التنمية المستدامة

التنمية المستدامة في ا
  .محددة

وباضافة إلى ذلك، وفقا للتوصيات بشأن الثغرات في البيانات التي نوقشت سابقاً، ستستعرض 
المؤشرات القائمة من حيث أھميتھا، بغية التوصل إلى مجموعة أقل من مؤشرات التنمية المستدامة تكون 

  .أكثر صلة بالواقع

منھجية لتخصيص رموز إشارات ال: جدولال
  الرمز

 

خضرا�يشير 
 المنطقة

 

 

ا�حمريشير 
غاية الھدف ا0نمائي من ا#ھداف ا0نمائية ل-لفية

حولعامة  لمحة -٥
   فيھاالمحرز 

أدناه موجزاً  الجدول يعرض
التنمية المستدامة العالمية الـ 

مني للتقدم المحرزالتسلسل الز
على المستويين اقليمي واقليمي الفرعي كليھما، وتؤدي) الطقس

للمنطقة العربية ككل 
المشمس مع إشارة المرور الحمراء تحسينات كبيرة، لكن الوضع l يزال أقل من المتوسط العالمي 

   .ويحتاج إلى تحسين

ع^وة على ذلك، بينما ت
كثير أحياناً الضروري 

وتحديات وفرص ھدف التنمية المستدامة قيد النظر
الكبيرة المتعلقة بالمساوا

المام بالقراءة والكتابة لدى
التعليم اlبتدائي والمدارس الثانوية، وإمكان الب

ا<سر المعيشية التي ترأسھا نساء، ونسبة عمالة 
الھشةالذكور في العمالة 

فئات التقسيم الخمسي لمستويات الدخل
الكوارث، ونسبة اناث إلى الذكور في خسائر سبل العيش الناجمة عن الكوارث

نات مفصلة حسب نوع الجنس بيا
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  والمناطق الفرعية

 م�حظات

%). ١٤٫٥(أفضل من المتوسط العالمي %) ٧٫٤(القيمة للمنطقة ككل 
% ٣٤٫٥الوجھة للمنطقة العربية ككل غير مواتية بوضوح، بزيادة قدرھا 

في النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على  ٢٠١٢و ١٩٩٠بين عامي 
لمناطق لوكانت الوجھة غير مواتية  .دوCر في اليوم الواحد ١٫٢٥أقل من 

، باستثناء المغرب الذي أبدى وجھة مواتية باعتدال وذلك جميعا عيةالفر
 صفروكانت القيمتان لدول مجلس التعاون الخليجي . %١٢بانخفاض قدره 

 .في العامين كليھما

تغيّر ضئيل في  ٢٠١٢و ١٩٩٠عامي  في الوجھة للمنطقة العربية بين يبدو
أما على . النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني

المستوي ا\قليمي الفرعي، فقد كانت الوجھة غير مواتية باعتدال للمشرق، 
. %٤٢بينما أبدت منطقة المغرب الفرعية انخفاضاً مواتياً بوضوح قدره 

 .في العامين كليھما صفروكانت القيمتان لدول مجلس التعاون الخليجي 
 

، ولم )%١٠٫٨(أقل من المتوسط العالمي %) ٤٫٣(القيمة للمنطقة العربية 
ومع . يسجل للمنطقة العربية ككل ولكل منطقة فرعية غير تغيّرات ضئيلة

ذلك، من المثير لeھتمام مeحظة أن مساحة اcراضي الصالحة للزراعة 
 ٤٥٫١من  ٢٠١٣و ١٩٩٠وأراضي المحاصيل الدائمة ازدادت بين عامي 

 . مليون ھكتار ٤٥٫٧مليون ھكتار إلى 

 

بين الوجھة . القيمة للمنطقة العربية أدنى من غاية الھدف ا\نمائي لiلفية
%) ٣٥٫٦-(مواتية بوضوح للمنطقة العربية  ٢٠١١و ١٩٩٠عامي 

أبدت البلدان اcقل نمواً وجھة مواتية باعتدال  .ولمعظم المناطق الفرعية
 %.١٥بانخفاض قدره 

 ملّخص فنّي – ٢٠١٥ا�صدار النموذجي : التقرير العربي حول التنمية المستدامة

 
١٢ 

والمناطق الفرعية ككل الرئيسية للمنطقة العربيةلتقدم المحرز والوجھات عبر مؤشرات التنمية المستدامة 

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

النسبة المئوية 
للسكان الذين يعيشون 

 ١٫٢٥على أقل من 
بتعادل القوة 

في اليوم ) 
     

 

النسبة المئوية 
للسكان الذين يعيشون 

 تحت خط الفقر الوطني
   

 
  

      

اcراضي الصالحة 
للزراعة ومساحة 

أراضي المحاصيل 
مجموع 

( 

     

 

      

معدل الوفيات دون 
      سن الخامسة 

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة
 

لتقدم المحرز والوجھات عبر مؤشرات التنمية المستدامة ا حولعامة  لمحة: الجدول

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 القضاء: ١الھدف 
 بجميع الفقر على

 مكان كل في أشكاله

 فقر الدخل

النسبة المئوية  ١- ١
للسكان الذين يعيشون 

على أقل من 
بتعادل القوة (دوCر 

) الشرائية
 الواحد

 فقر الدخل

النسبة المئوية  ٢- ١
للسكان الذين يعيشون 

تحت خط الفقر الوطني

   

 القضاء ٢الھدف 
 وتوفير الجوع على

 الغذائي ا�من
 المحّسنة والتغذية
 الزراعة وتعزيز

 المستدامة

 لزراعةا

اcراضي الصالحة  ١-٢ 
للزراعة ومساحة 

أراضي المحاصيل 
(الدائمة 
)تراكمي

   

 ضمان: ٣الھدف 
 بأنماط الجميع تمتّع

 صحية عيش
 جميع في وبالرفاھية

 الوفيات 
معدل الوفيات دون ١-٣ 

سن الخامسة 



 م�حظات

%). ٦٣٫٥(أسوأ من المتوسط العالمي %) ٤٦(القيمة للمنطقة العربية 
مواتية  ٢٠٠٠وسنوات  ١٩٩٠الوجھة للمنطقة العربية ككل بين سنوات 

غير أن  .في معدل انتشار وسائل منع الحمل% ٢٤باعتدال، بزيادة قدرھا 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الفرعية تخالف ھذه الوجھة ا\قليمية 

 .%٢٢نخفاض غير موات باعتدال قدره با

مواتية  ٢٠١٠و ١٩٩٠كانت الوجھة للمنطقة العربية ككل بين عامي 
في انتشار التحصين ضد أمراض الطفولة % ١٣باعتدال بزيادة قدرھا 

في حين أبدى  ،وجھة مواتية بوضوح في البلدان اcقل نمواً  وبدت. المعدية
 ًeالمشرق تحسناً ضئي. 

ولم %). ١٥(أفضل من المتوسط العالمي %) ١٤(القيمة للمنطقة العربية 
تغيّر ذو شأن على نسبة اcطفال الذين يعانون نقص الوزن على  يطرأ

المستوى ا\قليمي العربي، ولكن كانت ھناك وجھة مواتية بوضوح في 
- (والمشرق %) ٥٧- (والمغرب %) ٦٢- (دول مجلس التعاون الخليجي 

أبدت زيادة غير مواتية باعتدال  غير أن البلدان اcقل نمواً ). %٣١
+)٢٤٫٥%(. 

 إذ ،%)٦٫٣(أسوأ من المتوسط العالمي %) ١٢(القيمة للمنطقة العربية 
 ١٩٩٠ازدادت نسبة اcطفال الذين يعانون السمنة المفرطة بين سنوات 

، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي %)١٤(+ ٢٠٠٠وسنوات 
ويخالف المغرب ھذه %. ١٠١شھدت زيادة غير مواتية بوضوح بلغت 
 .%١١الوجھة ا\قليمية بانخفاض موات قدره 

أبدى معدل نمو السكان في المناطق الحضرية انخفاضاً واضحاً في عام 
ومع ذلك، C يمكن تفسير ھذه الوجھة . ١٩٩٠، مقارنة مع العام ٢٠١٣

 .على أنھا مواتية أو غير مواتية

إلى حد كبير  ٢٠١٣انخفض معدل نمو السكان في المناطق الريفية في عام 
ومع ذلك، C يمكن تفسير ھذه الوجھة على أنھا . ١٩٩٠بالمقارنة مع عام 

 .مواتية أو غير مواتية
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مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

معدل انتشار 
      وسائل منع الحمل

 

التحصين ضد 
      أمراض الطفولة المعدية

 

الحالة التغذوية ) 
النسبة المئوية  –لiطفال 

لiطفال الذين يعانون 
 نقص الوزن

  
   

 

الحالة التغذوية ) 
نسبة اcطفال  –لiطفال 

الذين يعانون السمنة 
  

     
 

معدل النمو ) ب
في المناطق  –السكاني 
 الحضرية

-30.9% -54% 5.0% -39.1% -32.6%  

معدل النمو 
  %40.7 %100- %23.4- 26.4- %28.4-في المناطق  –السكاني 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 ا�عمار

توفير الرعاية 
 الصحية

معدل انتشار  ٢-٣ 
وسائل منع الحمل

توفير الرعاية 
 الصحية

التحصين ضد  ٣-٣ 
أمراض الطفولة المعدية

  الحالة التغذوية

) أ(٤-٣ 
لiطفال 

لiطفال الذين يعانون 
نقص الوزن

  الحالة التغذوية

) أ(٤-٣ 
لiطفال 

الذين يعانون السمنة 
 المفرطة

التركيبة 
  السكان-السكانية

ب(٤-٣ 
السكاني 
الحضرية

التركيبة 
  السكان-السكانية

معدل النمو  ٥-٣ 
السكاني 

 الريفية



 م�حظات

ازداد عدد سكان المناطق الحضرية على المستوى ا\قليمي بما يقرب من 
كما ازداد بدرجات متفاوتة أيضاً في  .٢٠١٣و ١٩٩٠بين عامي % ١٤

على مدى ھذه الفترة، إذ أبدى كل من  جميعاً  رعية اcربعالمناطق الف
ارتفاعاً في النمو السكاني في المناطق  المغرب والبلدان اcقل نمواً 

ومع ذلك، C يمكن تفسير ھذه الوجھة على أنھا مواتية أو غير . الحضرية
 .مواتية

انخفاضاً معتدCً  ٢٠١٣و  ١٩٩٠تبدي المنطقة العربية ككل بين عامي 
في عدد سكان المناطق الريفية كنسبة مئوية من مجموع % ١٤قدره 

وتبدي المناطق الفرعية جميعھا ھذه الوجھة بدرجات متفاوتة،  .السكان
ومع ذلك، C يمكن تفسير الوجھة . وكان أصغر تغيّر في منطقة المشرق

 .على أنھا مواتية أو غير مواتية

%). ٥٣٫٦(أسوأ من المتوسط العالمي %) ٦٤(القيمة للمنطقة العربية 
وجھة مواتية باعتدال  ٢٠١٣و ١٩٩٠وتبدي نسبة ا\عالة بين عامي 

-(، وأبدت دول مجلس التعاون الخليجي %)٢٥٫٩- (للمنطقة العربية ككل 
 .بوضوح وجھة مواتية%) ٤١٫٢- (والمغرب %) ٥٣٫٦

 

%). ٨٩٫١(أفضل من المتوسط العالمي %) ٩٢(القيمة للمنطقة العربية 
Cوجھة ذات شأن  ٢٠١١و ١٩٩٩تبدي المنطقة العربية ككل بين عامي  و

وھذا رغم أن ثeث مناطق . في معدل اCلتحاق الصافي بالتعليم اCبتدائي
والمغرب %) ٣٧٫٥(+فرعية أبدت زيادة مواتية، وھي أقل البلدان نموا 

 %).١٦٫٩(+ودول مجلس التعاون الخليجي %) ١٥٫٥(+

 %).٩١٫٥(أسوأ من المتوسط العالمي %) ٨٣(القيمة للمنطقة العربية 

المنطقة العربية ككل وجھة مواتية باعتدال في إجمالي الوصول إلى  وتبدي
وھناك وجھة مواتية %) ١٣٫٧(+السنة اcخيرة من التعليم اCبتدائي 

 %).٣٩٫٥(+ بوضوح في البلدان اcقل نمواً 

%). .٨٤٫٣(أفضل من المتوسط العالمي %) ٨٦(القيمة للمنطقة العربية 
ا\لمام بالقراءة وتبدي المنطقة العربية ككل وجھة مواتية باعتدال في معدل 

وكان  .٢٠٠٠و ١٩٩٠بين عامي % ٢٦الكبار بزيادة قدرھا  والكتابة لدى
، %)٧٩(+ھو اcفضل، بزيادة مواتية بوضوح  أداء البلدان اcقل نمواً 

 %).٣٣(+وكان أداء المغرب جيداً أيضا 
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١٤ 

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

النسبة المئوية 
للسكان في المناطق 

الحضرية من مجموع 
+13.6% +28.6% +5.5% +24.4% +7.9%  

النسبة المئوية 
للسكان في المناطق 
الريفية من مجموع 

 

-13.7% -10.6% -5.9% -27.7% -29.5%  

نسبة ا\عالة 
       ) السن صغار وكبار

      

معدل اCلتحاق 
  الصافي بالتعليم اCبتدائي 

 
   

 

الوصول إجمالي 
إلى السنة اcخيرة من 

 التعليم اCبتدائي
     

 

ا\لمام معّدل 
 بالقراءة والكتابة لدى

     المجموع (

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

التركيبة 
  السكان-السكانية

النسبة المئوية  ٦-٣ 
للسكان في المناطق 

الحضرية من مجموع 
 السكان

التركيبة 
  السكان-السكانية

النسبة المئوية  ٧-٣ 
للسكان في المناطق 
الريفية من مجموع 

 السكان 

التركيبة 
  السكان-السكانية

نسبة ا\عالة  ٨-٣ 
صغار وكبار(

   

 ضمان: ٤الھدف 
 الجيد التعليم

 والشامل المنصف
 وتعزيز للجميع

 مدى التعلّم فرص
  للجميع الحياة

 مستوى التعليم

معدل اCلتحاق  ١-٤ 
الصافي بالتعليم اCبتدائي 

 مستوى التعليم

إجمالي  ٢-٤ 
إلى السنة اcخيرة من 

التعليم اCبتدائي

 محو ا%مية

معّدل  ٣-٤ 
بالقراءة والكتابة لدى

(البالغين 
 )الكلي



 م�حظات

). %٨٨٫٦(أفضل من المتوسط العالمي %) ٩١(القيمة للمنطقة العربية 
 ا\لمام بالقراءة والكتابة لدىوعلى المستوى ا\قليمي العربي، أبدى معدل 

ومرة أخرى، كان أداء  %.١٨الذكور أيضاً زيادة مواتية باعتدال قدرھا 
 .، إذ حققت زيادة مواتية بوضوح%)٤٥(+ھو اcفضل  البلدان اcقل نمواً 

ويبدي %). ٨٠(المتوسط العالمي %) ٨٠٫٢(تقارب القيمة للمنطقة العربية 
ا\ناث في المنطقة العربية زيادة مواتية  ا\لمام بالقراءة والكتابة لدىمعدل 

%) ١٩٤(+ ويبدي كل من البلدان اcقل نمواً %. ٣٩بوضوح قدرھا 
 .زيادات مواتية بوضوح%) ٣١(+والمشرق %) ٥٢(+والمغرب 

 

%). ٢٠٫٨(أسوأ من المتوسط العالمي %) ١٢٫٧(القيمة للمنطقة العربية 
المقاعد التي تشغلھا نساء في البرلمانات الوطنية وجھة مواتية  وتبدي

عبر المنطقة العربية بأسرھا ٢٠١٢و ٢٠٠٠بوضوح بين عامي 
 .وفي المناطق الفرعية اcربع%) ٣٨٨(+

ويبدي %). ٨٠(المتوسط العالمي %) ٨٠٫٢(تقارب القيمة للمنطقة العربية 
ا\ناث في المنطقة العربية زيادة مواتية  ا\لمام بالقراءة والكتابة لدىمعدل 

%) ١٩٤(+ ويبدي كل من البلدان اcقل نمواً %. ٣٩بوضوح قدرھا 
 .زيادات مواتية بوضوح%) ٣١(+والمشرق %) ٥٢(+والمغرب 

وقد %). ٤٧(أسوأ من المتوسط العالمي %) ١٩(القيمة للمنطقة العربية 
 وھذا). %١٨٫٨(+شھدت المنطقة العربية ككل وجھة مواتية باعتدال 

واضح عبر المناطق جميعاً، باستثناء منطقة المشرق، التي لم تبِد غير تغيّر 
  .٢٠١١و ١٩٩١ضئيل بين عامي 

. جميعا المناطق النامية اcخرىا في ممأسوأ ) ١٧٧(لقيمة للمنطقة العربية ا
 C لنسبة ا\ناث إلى الذكور في  ذات شأنالمنطقة العربية وجھة تبدي

مقارنة مع عام  ٢٠١١في عام  ةطفيفزيادة ، التي زادت الھشةالعمالة 
٨٫٦(+ ١٩٩١(% 

 

أدنى من غاية الھدف ا\نمائي لiلفية %) ٨٥(القيمة للمنطقة العربية 
وجھة ھامة عبر المنطقة  ٢٠١٠و ١٩٩٠وC تبدو بين عامي  %).٩١(

  .العربية لنسبة للسكان الذين يمكنھم الحصول على مياه شرب آمنة
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١٥ 

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

ا\لمام معّدل 
 بالقراءة والكتابة لدى

 )ذكور(
      

ا\لمام معّدل 
 بالقراءة والكتابة لدى

 )إناث(
     

 

      

المقاعد التي 
تشغلھا نساء في 

 (%)البرلمانات الوطنية 
     

 

ا\لمام معّدل 
 بالقراءة والكتابة لدى

 )إناث(
     

 

نسبة عمالة ) ب
ا\ناث إلى عددھن الكلي 

 
     

 

نسبة ا\ناث إلى 
 - - - -   الھشةالذكور في العمالة 

 

      

نسبة السكان الذين 
يمكنھم الحصول على 

 مياه شرب آمنة

     

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 محو ا%مية

معّدل  ٣-٤ 
بالقراءة والكتابة لدى

(البالغين 

 محو ا%مية

معّدل  ٣-٤ 
بالقراءة والكتابة لدى

(البالغين 

   

 تحقيق :٥الھدف 
 بين المساواة
 كل وتمكين الجنسين

 والفتيات النساء

النساء في 
 السياسة

المقاعد التي  ١-٥ 
تشغلھا نساء في 

البرلمانات الوطنية 

 
 محو ا%مية

معّدل  ٣-٤ 
بالقراءة والكتابة لدى

(البالغين 

 
 العمالة 

ب( ٥-٨ 
ا\ناث إلى عددھن الكلي 

+)١٥( 

  العمالة 
نسبة ا\ناث إلى  ٧-٨ 

الذكور في العمالة 

   

 ضمان: ٦الھدف 
 المياه توافر

 الصرف وخدمات
 مياه الشرب

نسبة السكان الذين  ١-٦ 
يمكنھم الحصول على 

مياه شرب آمنة



 م�حظات

غاية الھدف ا\نمائي لiلفية %) ٨٢(تقارب القيمة للمنطقة العربية 
والوجھة لنسبة السكان الذين لديھم إمكانية الحصول على مرافق ). %٨٣(

، %)١٧٫٢(+مواتية باعتدال للمنطقة العربية ككل  صرف صحي محّسنة
، ٢٠١٠و ١٩٩٠بين عامي جميعاً بزيادات واضحة في المناطق الفرعية 

 ).%٣٦(+ وخاصة في البلدان اcقل نمواً 

والوجھة . من المياه المتوفرة% ١٠٠٠تزيد القيمة للمنطقة العربية على 
في % ١٨٫٣للمنطقة العربية ككل غير مواتية باعتدال، بزيادة قدرھا 

وكانت الوجھة غير مواتية . السحب السنوي للمياه الجوفية والسطحية
للمناطق الفرعية، وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بزيادة قدرھا 

 .٢٠١٣على مدى فترة التسعينات إلى عام % ٤٤٫٤

% ٢٨٫٣الوجھة للمنطقة العربية ككل غير مواتية باعتدال، بزيادة قدرھا 
الوجھة غير مواتية لمعظم المناطق  وكانت. في السحب السنوي للمياه

الفرعية، وخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي التي كانت لديھا زيادة غير 
 .%٤٣٫٤مواتية بوضوح قدرھا 

تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل وc Cي من  لم
 .المناطق الفرعية

 

%). ٤٫٢(أسوأ من المتوسط العالمي %) ٠٫٢٤(القيمة للمنطقة العربية 
وقد شھدت المنطقة العربية ككل وجھة مواتية في حصة استھeك موارد 

وكانت القيم  .٢٠١١و ١٩٩٠الطاقة المتجددة محققة زيادة بين عامي 
، ولدول مجلس التعاون الخليجي في العامين كليھما صفراً للبلدان اcقل نمواً 

جدر ذكر أنه رغم يومع ذلك،  .ولم تتحقق مكاسب إCّ في المغرب والمشرق
الحصة الفعلية Cستھeك موارد الطاقة C تزال الزيادة للمنطقة العربية، 

 .فقط، في المتوسط ھامشية% ٠٫٢٤، وقدرھا الدول العربيةالمتجددة في 

أفضل من ) طن من المكافئ النفطي ١،٧٨٢(القيمة للمنطقة العربية 
ووجھة استھeك ). طن من المكافئ النفطي١،٨٩٠(المتوسط العالمي 

الطاقة للفرد الواحد للمنطقة العربية ككل غير مواتية بوضوح، إذ بدت 
 .٢٠١١و ١٩٩٠بين عامي  %٦٤٫٨زيادة قدرھا العربية ككل للمنطقة 

باستثناء البلدان اcقل جميعاً وكانت ھذه الوجھة واضحة للمناطق الفرعية 
 .التي أبدت تغيّرا طفيفا نمواً 
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١٦ 

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

نسبة السكان الذين 
يمكنھم الحصول على 
 مرافق صحية محّسنة

     
 

السحب السنوي 
من المياه الجوفية 

والسطحية كنسبة مئوية 
 من المياه المتوفرة

     
 

اCستخدام أو 
السحب السنوي من 

الطلب، جميع  
 

     
 

معالجة المياه 
      المستعملة حسب الفئة

 

      

حصة استھeك 
موارد الطاقة المتجددة 

 )C مائية

     

 

اCستھeك 
السنوي ) التجاري

 للطاقة للفرد الواحد
 

 
   

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 للجميع الصحي
 إدارة وإدارتھا
 مستدامة

الصرف 
 الصحي

نسبة السكان الذين  ٢-٦ 
يمكنھم الحصول على 
مرافق صحية محّسنة

 توفر المياه

السحب السنوي  ٣-٦ 
من المياه الجوفية 

والسطحية كنسبة مئوية 
من المياه المتوفرة

الطلب على 
كفاءة /المياه
 المياه

اCستخدام أو  ٤-٦ 
السحب السنوي من 

 –المياه 
 اcنواع

 إدارة المياه
معالجة المياه  ٥-٦ 

المستعملة حسب الفئة
   

 ضمان: ٧الھدف 
 الجميع حصول
 على ميسورة بتكلفة

 الطاقة خدمات
 الموثوقة الحديثة

 والمستدامة

 استخدام الطاقة
حصة استھeك  ١-٧ 

موارد الطاقة المتجددة 
C مائية(

 استخدام الطاقة

اCستھeك  ٢-٧ 
التجاري(

للطاقة للفرد الواحد



 م�حظات

%). ٨٣٫١(أفضل من المتوسط العالمي %) ٨٥(القيمة للمنطقة العربية 
ھناك للمنطقة العربية ككل وجھة واضحة أو أن ھناك تغيّراً طفيفاً  توليس

غير أن  %)..١(+في النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على الكھرباء 
 .%١٠٫٩شھدت زيادة معتدلة قدرھا  البلدان اcقل نمواً 

 

أسوأ من المتوسط العالمي ) دوCر ٧،٧٦٥(القيمة للمنطقة العربية 
 ٢٠١٣و ١٩٩٠وقد شھدت المنطقة العربية بين عامي ). دوCر ١٠،٦٠٠(

وجھة مواتية بوضوح في الناتج المحلي ا\جمالي للفرد الواحد، بزيادة 
وكانت ھذه الوجھة واضحة في المناطق الفرعية اcربع،  .%٢٦٦قدرھا 

، تلتھا دول )٣٠١(+ي الزيادة وأبدت منطقة المشرق أعلى نسبة مئوية ف
 ).٢٢٨(+ والبلدان اcقل نمواً ) ٢٦٤(+مجلس التعاون الخليجي 

لم تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل وc Cي من 
 .المناطق الفرعية

 %).٢٣(أفضل من المتوسط العالمي %) ٢٤٫٨(القيمة للمنطقة العربية 

وجھة مواتية باعتدال في  ٢٠١٣و ١٩٩٠شھدت المنطقة بين عامي  وقد
تكوين رأس المال ا\جمالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا\جمالي 

%) ٧١(+ ، بوجھات مواتية بوضوح في البلدان اcقل نمواً %)١٣٫٩(+
، ووجھة غير %)٣٧(والمغرب %) ٤٤(ودول مجلس التعاون الخليجي 

 %)..٣٤- (شرق مواتية بوضوح في الم

لم تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل أو cي من المناطق 
 .الفرعية

). %٥٩٫٦(العالمي أسوأ من المتوسط %) ٤٤(القيمة للمنطقة العربية 
وجھة ) أي للذكور وا\ناث معاً (وليست ھناك فيما يتعلق بالسكان ككل 

 . وC في المناطق الفرعية%) ٢٫٣(+واضحة في المنطقة العربية كلھا 

وقد %). ٤٧(أسوأ من المتوسط العالمي %) ١٩(القيمة للمنطقة العربية 
في نسبة عمالة %) ١٨٫٨(+شھدت المنطقة العربية وجھة مواتية باعتدال 

باستثناء جميعاً ويتضح ذلك عبر المناطق الفرعية . ا\ناث إلى مجموعھن
وكانت  .٢٠١١و ١٩٩١غير تغيّر قليل بين عامي  لم يبُد فيهالمشرق، الذي 

 .%٢٩٫٤+النسبة اcعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت 

ولم ). %٧٢٫٣(أسوأ من المتوسط العالمي %) ٤٤(القيمة للمنطقة العربية 
 وجھة ذات شأن في نسبة عمالة الذكور ٢٠١١و ١٩٩١تضح بين عامي ت

 .إلى مجموعھم في أنحاء المنطقة العربية وفي كل من المناطق الفرعية
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النسبة المئوية 
للسكان الذين يحصلون 
 على الطاقة الكھربائية

     
 

      

نصيب الفرد من 
      الناتج المحلي ا\جمالي

 

نسبة الدين إلى 
      الناتج القومي ا\جمالي 

 

تكوين رأس المال 
من الناتج (% ا\جمالي 

 )المحلي ا\جمالي

     
 

 التضخم
     

 

نسبة العمالة إلى ) 
      )المجموع(عدد السكان 

 

نسبة عمالة ) ب
ا\ناث إلى مجموعھن 

 
     

 

نسبة عمالة ) 
الذكور إلى مجموعھم 

 
     

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

إمكانية 
الحصول على 

 الطاقة

النسبة المئوية  ٣-٧ 
للسكان الذين يحصلون 
على الطاقة الكھربائية

   

 تعزيز: ٨الھدف 
 ا[قتصادي النمو

 والشامل المطرد
 والمستدام، للجميع

 الكاملة والعمالة
 وتوفير والمنتجة،

 للجميع ال`ئق العمل

أداء ا5قتصاد 
 الكلي

نصيب الفرد من  ١-٨ 
الناتج المحلي ا\جمالي

مالية استدامة ال
 عامةال

نسبة الدين إلى  ٢-٨ 
الناتج القومي ا\جمالي 

ا5قتصاد أداء 
 الكلي

تكوين رأس المال  ٣-٨ 
ا\جمالي 

المحلي ا\جمالي

أداء ا5قتصاد 
 الكلي

التضخم ٤-٨ 

 العمالة
) أ(٥-٨ 

عدد السكان 

 العمالة

ب(٥-٨ 
ا\ناث إلى مجموعھن 

+)١٥( 

 العمالة

) ج(٥-٨ 
الذكور إلى مجموعھم 

+)١٥( 



 م�حظات

 وقد). %٤١٫٥(أسوأ من المتوسط العالمي %) ٢٣(القيمة للمنطقة العربية 
وجھة غير مواتية  ٢٠١١و ١٩٩١أبدت المنطقة العربية بين عامي 

جميعاً وشھدت المناطق الفرعية %. ١٤٫٨باعتدال، بانخفاض مقداره 
- (والمغرب %) ٢٥- (في دول مجلس التعاون الخليجي  :وجھة مشابھة

 ).%٩٫٧-( والبلدان اcقل نمواً %) ١٢٫٥- (والمشرق %) ١٦٫٧

زيادة صغيرة في العمالة  ٢٠١١و ١٩٩١أبدت المنطقة العربية بين عامي 
ولم تكن البيانات متوفرة لتكوين وجھات للمناطق  .%٥مقدارھا  الھشة

 .الفرعية

وC . جميعا من المناطق النامية اcخرىأسوأ ) ١٧٧(القيمة للمنطقة العربية 
نسبة ا\ناث إلى الذكور في  تبدي المنطقة العربية وجھة ذات شأن في

 ١٩٩١بالمقارنة مع عام  ٢٠١١، التي زادت زيادة طفيفة في الھشةالعمالة 
+)٨٫٦%.( 

%). ٢٫٣(أقل من المتوسط العالمي %) ١٫٧٥(القيمة للمنطقة العربية 
وجھة مواتية  ٢٠١٣و ١٩٩٠ويبدي اCستثمار اcجنبي المباشر بين عامي 

ويتضح  .%١٥٣٫٥بوضوح في أنحاء المنطقة العربية ككل، بزيادة قدرھا 
%) ٥١٢٫٨(+ نمواً  البلدان اcقل: ذلك في المناطق الفرعية جميعا

ودول مجلس التعاون %) ٤١٠٫٧(+والمغرب %) ٦١٫٢(+والمشرق 
 ).%٨٨٫٩(+الخليجي 

 

%). ٣٨٫١(أعلى من المتوسط العالمي %) ٣٩٫٩(القيمة للمنطقة العربية 
وقد ازداد عدد مستخدمي ا\نترنت في المنطقة العربية وفي كل من 

، وتبدي الزيادة ٢٠١٣و ١٩٩٧المناطق الفرعية إلى حد كبير بين عامي 
  .بوضوح وجھة مواتية

ازداد عدد المشتركين بخط ھاتف ثابت وخلوي زيادة كبيرة في المنطقة 
العربية ككل وفي كل من المناطق الفرعية، ما يعكس وجود وجھة مواتية 

 . بوضوح
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الشباب إلى مجموعھم 

 )سنة ٢٤

     
 

  الھشةالعمالة 
- - - -  

نسبة ا\ناث إلى 
   الھشةالذكور في العمالة 

- - - - 

 

اCستثمار اcجنبي 
المباشر كنسبة مئوية من 

 ا\جمالي الناتج المحلي
     

 

      

 مستخدمو
نسمة  ١٠٠ا\نترنت لكل 

 من السكان
     

 

عدد المشتركين 
بخط ھاتف ثابت وخلوي 

ضبط ( نسمة ١٠٠
 

     

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

) د(٥-٨  العمالة
الشباب إلى مجموعھم 

)٢٤- ١٥

 العمالة

العمالة  ٦-٨ 

نسبة ا\ناث إلى  ٧-٨  العمالة
الذكور في العمالة 

 
أداء ا5قتصاد 

 الكلي

اCستثمار اcجنبي  ٨- ٨
المباشر كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي

   

 إقامة :٩الھدف 
 قادرة تحتية بُنى
 الصمود، على

 التصنيع وتحفيز
 للجميع، الشامل

 ا[بتكار وتشجيع

تكنولوجيا 
المعلومات 

 وا5تصا5ت

مستخدمو ١-٩ 
ا\نترنت لكل 

من السكان

تكنولوجيا 
المعلومات 

 وا5تصا5ت

عدد المشتركين  ٢-٩ 
بخط ھاتف ثابت وخلوي 

١٠٠لكل 
 )عددي



 م�حظات

%). ٩٣٫١(أعلى من المتوسط العالمي %) ١٠٩٫٨(القيمة للمنطقة العربية 
في المنطقة  ةكبير زيادةوقد ازداد عدد مشتركي الھاتف الخلوي النقال 

، ما يعكس ٢٠١٣و ١٩٩٧العربية وفي كل من المناطق الفرعية بين عامي 
خير  ٣- ٩ألف إلى ١-٩ألف تمثل المؤشراوت .وجود وجھة مواتية بوضوح

القدرة على قياس بمثال على الحاجة إلى وضع مؤشرات أكثر صلة 
 .اCبتكار

 

ما  ،توفرت بيانات فقط لiردن وتونس والمغرب ومصر وموريتانيا واليمن
مختلطة عموما، كانت النتائج و. فحسب" دCلية"أتاح تكوين وجھة 

في كل من المغرب واليمن، ووجھات إيجابية في  اً بوجھتين سلبيتين طفيف
 .كل من اcردن وتونس وموريتانيا وبدرجة أقل في مصر

 

زيادة غير مواتية بوضوح  ٢٠٠٠شھدت المنطقة العربية ككل في سنوات 
بالمقارنة مع سنوات %) ٣٦٫٤(+في الخسائر البشرية بسبب الكوارث 

غير %) ٨١(+ والمشرق%) ٢١١٫٢(+وكانت الوجھة للمغرب . ١٩٩٠
ودول %) ٢٦- ( مواتية بصورة خاصة، بينما شھدت البلدان اcقل نمواً 

 .وجھات مواتية%) ٣٥- (مجلس التعاون الخليجي 

تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل أو cي من المناطق  لم
 .الفرعية

 

، أبدى توليد النفايات للفرد الواحد انخفاضاً مواتياً بوضوح ٢٠٠٦عام  في
وكان اCنخفاض ) %٤٤٫٧- ( ٢٠٠٠في المنطقة العربية بالمقارنة مع عام 

 %).٦٩- (والمغرب %) ٥٤- (أكبر للمشرق 

تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل أو cي من المناطق  لم
 .الفرعية

لم تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل أو cي من المناطق 
 .الفرعية
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نسبة حصة أعلى 
خمس من فئات التقسيم 
الخمسي للدخل القومي 

ا\جمالي إلى حصة أدنى 
     

 

      

الخسارة البشرية 
الناجمة عن الكوارث 

 )المجموع التراكمي
     

 

تركيز الملوثات 
في الھواء في المناطق 

 الحضرية 
     

 

      

 توليد النفايات
     

 

توليد النفايات 
      

 

معالجة النفايات 
الخطيرة والتخلص منھا 

  )الطريقة
     

 

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 تكنولوجيا
المعلومات 

 وا5تصا5ت

عدد المشتركين  ٣-٩ 
في ھاتف خلوي نقال 

١٠٠لكل 

   

 الحد :١٠الھدف 
 المساواة انعدام من

 وفيما البلدان داخل
 بينھا

ال8مساواة في 
 الدخل

نسبة حصة أعلى  ١- ١٠ 
خمس من فئات التقسيم 
الخمسي للدخل القومي 

ا\جمالي إلى حصة أدنى 
 خمس

   

 جْعل: ١١الھدف 
 والمستوطنات المدن

 شاملة البشرية
 وآمنة للجميع
 الصمود على وقادرة

 ومستدامة

التأھب  
للكوارث 

 والتصدي لھا

الخسارة البشرية ١-١١
الناجمة عن الكوارث 

المجموع التراكمي(

 جودة الھواء

تركيز الملوثات  ٢- ١١ 
في الھواء في المناطق 

الحضرية 
   

 ضمان: ١٢الھدف 
 أنماط وجود

 وإنتاج استھ`ك
  مستدامة

توليد النفايات ١- ١٢  النفايات

توليد النفايات  ٢- ١٢  النفايات
الخطيرة

  النفايات

معالجة النفايات  ٣- ١٢ 
الخطيرة والتخلص منھا 

الطريقة(



 م�حظات

). ١٢٣٫١(أدنى من المتوسط العالمي ) ٦٧(القيمة للمنطقة العربية 
نسمة  ١٠٠٠، كان ھناك تغير طفيف في عدد سيارات الركاب لكل عموماً و
لمناطق الفرعية، فقد شھد كل من المشرق في اأما ). %٨٫٧- (

، في حين شھدت تينكبير ينزيادت%) ٥٠٫١(+والمغرب %) ٤٨٫٦(+
ولم تشھد البلدان %). ٤٩٫١- (كبيرا  دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً 

يحتاج الرقم لدول مجلس التعاون : م8حظة. (تغيّر طفيف غير اcقل نمواً 
 ). الخليجي إلى تحليل لمعرفة ما إذا كان العمال اcجانب مشمولين

 

%). ٠٫٤(للمتوسط العالمي  مساوية%) ٠٫٤(القيمة للمنطقة العربية 
للمنطقة العربية ككل، أبدت انبعاثات غازات الدفيئة بالكيلوغرام لكل دوCر 

انخفاضاً  ٢٠٠٩إلى عام  ١٩٩٠واحد من الناتج المحلي ا\جمالي من عام 
وكانت ھناك وجھات مواتية بوضوح في %). ٣٣٫٣- (مواتياً بوضوح 

 ).%٣٣٫٣-(يجي ودول مجلس التعاون الخل%) ٣٣٫٣- (المشرق 

%). ٤٫٧(أفضل من المتوسط العالمي %) ٤٫٥(القيمة للمنطقة العربية 
غازات الدفيئة  وتبدي المنطقة العربية وجھة غير مواتية بوضوح Cنبعاثات

كانت الوجھات للمناطق الفرعية و %.٤٥٫٢للفرد الواحد، بزيادة قدرھا 
والمغرب %) ٥٠(+والمشرق %) ٢٥(+ البلدان اcقل نمواً : كما يلي

 ).%٢٦(+ودول مجلس التعاون الخليجي %) ٢٩٫٢(+

تبدي القيمة للمنطقة العربية وجھة غير مواتية بوضوح في إجمالي 
وقد شھدت المناطق ). %١٠٦(+انبعاثات غازات الدفيئة، بزيادة قدرھا 

%) ١٢١(+ البلدان اcقل نمواً : الفرعية جميعھا أيضاً وجھة مماثلة
ودول مجلس التعاون %) ١٣٠٫٧(+والمغرب %) ٥٦٫٤(+والمشرق 
 ).%١١٤٫٤+(الخليجي 

 

، لم تكن ھناك وجھة واضحة أو كان ھناك تغيّر ٢٠٠٠و ١٩٩٠عامي  بين
في النسبة المئوية لمن يعيشون في المناطق الساحلية من مجموع طفيف 
 . كما للمناطق الفرعية%) ٣٫٨- (للمنطقة العربية ككل السكان 

، ازداد المتوسط السنوي لصيد ٢٠١٢إلى عام  ١٩٩٠في الفترة من عام 
وكانت الزيادة اcعلى في البلدان اcقل %. ٥٥اcسماك في المنطقة بنسبة 

ويليھا المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان المتوسط لبلدان  ،نمواً 
 .المغرب ھو اcعلى حجما
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سيارات الركاب 
   شخص  ١٠٠٠

   

 

      

انبعاثات غازات 
بالكيلوغرام لكل 

دوCر واحد من الناتج 
المحلي ا\جمالي، بتعادل 

 )القوة الشرائية

     
 

انبعاثات غازات 
للفرد الواحد 

 )بالطن المتري
     

 

انبعاثات غازات 
مليون طن 

 
     

 

      

النسبة المئوية 
لمن يعيشون في المناطق 

الساحلية من مجموع 
 

     

 

المتوسط السنوي 
  45.4+ 82.3+ 30.7+ 292.9+ 55.1+طن (لصيد اcسماك 

      

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 النقل
سيارات الركاب  ٤- ١٢ 

١٠٠٠لكل 

   

 اتخاذ: ١٣الھدف 
 عاجلة إجراءات
 لتغيّر للتصدي

 وآثاره المناخ

 - تغيّر المناخ

 تخفيف ا%ثر

انبعاثات غازات  ١- ١٣ 
بالكيلوغرام لكل (الدفيئة 

دوCر واحد من الناتج 
المحلي ا\جمالي، بتعادل 

القوة الشرائية

- تغيّر المناخ

 تخفيف ا%ثر 

انبعاثات غازات  ٢- ١٣ 
للفرد الواحد (الدفيئة 

بالطن المتري

 - تغيّر المناخ

 تخفيف ا%ثر

انبعاثات غازات  ٣- ١٣ 
مليون طن (الدفيئة 
 )متري

   

حفظ : ١٤الھدف 
المحيطات والبحار 
والموارد البحرية 
واستخدامھا على 

نحو مستدام لتحقيق 
   التنمية المستدامة

تدھور المناطق 
 الساحلية 

النسبة المئوية  ١- ١٤ 
لمن يعيشون في المناطق 

الساحلية من مجموع 
 السكان 

 س8مة البيئة
 البحرية

المتوسط السنوي  ٢- ١٤ 
لصيد اcسماك 

 )متري

   



 م�حظات

 .)%١٣٫٧(أدنى من المتوسط العالمي %) ٧٫٦(القيمة للمنطقة العربية 
وجھة  ٢٠١٠و ١٩٩٠شھدت المنطقة العربية في الفترة بين عامي  وقد

وشھد %). ١٣٠٫٣(+مواتية بوضوح في النسبة المئوية للمناطق المحمية 
%) ٣٣١(ودول مجلس التعاون الخليجي %) ١٨٤٫٦(+كل من المشرق 

 غير تغيّر قليل للمنطقتين الفرعيتينولكن لم يبد . زيادة مواتية بوضوح
 . والمغرب البلدان اcقل نمواً أي ، اcخريين

، تتبدى وجھة ٢٠١٢و ١٩٩٠للمنطقة العربية ككل، في الفترة بين عامي 
ويعود ذلك أساساً إلى وجود  %).٢٣(للغطاء النباتي غير مواتية باعتدال 

لكن المشرق يبدي وجھة ، )%٢٧-( انخفاض معتدل في البلدان اcقل نمواً 
 .في المائة ١٢٫٩مواتية باعتدال، بزيادة قدرھا 

لم تكن البيانات كافية لتبيان وجھة للمنطقة العربية ككل أو cي من المناطق 
 .الفرعية

 

من ا\جمالي العالمي، في حين % ٢٠للمنطقة العربية تزيد على  القيمة
عموماً، ازداد و .فقط من إجمالي سكان العالم% ٥٫٢يشكل سكان المنطقة 

بين التسعينات وعام % ٥١٫٨+بنسبة  الدول العربيةعدد الeجئين من 
وكان العدد ا\جمالي اcعلى . ، ما يمثل وجھة غير مواتية بوضوح٢٠١٢

، )مليون ١٫٧( ومن البلدان اcقل نمواً ) مليون ١٫٦(للنازحين من المشرق 
 .في حين شھدت المناطق الفرعية كلھا زيادات غير مواتية

تقريباً من المجموع العالمي، في حين % ٤٠القيمة للمنطقة العربية ھي 
وازداد عدد  .فقط من إجمالي سكان العالم% ٥٫٢يشكل سكان المنطقة 

بين التسعينات وعام % ٥٤٫١الeجئين حسب بلد اللجوء أيضاً بنسبة 
غير أن منطقة . ح للمنطقة ككل، ما يمثل وجھة غير مواتية بوضو٢٠١٢

 ذاتھا المشرق الفرعية ھي فقط التي شھدت زيادة على مدى الفترة
%) ٣٩ - (والمغرب %) ٧٠-( ، بينما شھدت البلدان اcقل نمواً %)١٤٨(+

جميعھا انخفاضات في عدد %) ٩٦٫٧- (ودول مجلس التعاون الخليجي 
  .طالبي اللجوء
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٢١ 

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

المناطق المحمية 
كنسبة مئوية من المساحة 

     
 

 الغطاء النباتي
     

 

النسبة المئوية 
لiنواع المھددة 

 باCنقراض
     

 

      

الeجئون حسب 
      )المجموع(بلد المنشأ 

 

 الeجئون حسب
      )المجموع(بلد اللجوء 

 

 

      

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

حماية : ١٥الھدف 
النظم اlيكولوجية 
البّرية وترميمھا 

وتعزيز استخدامھا 
على نحو مستدام، 

وإدارة الغابات على 
نحو مستدام، 

ومكافحة التصحر، 
ووقف تدھور 

ا�راضي وعكس 
مساره، ووقف 

فقدان التنوع 
 البيولوجي

النظام 
 اJيكولوجي

المناطق المحمية  ١- ١٥ 
كنسبة مئوية من المساحة 

 الكلية

النظام 
 اJيكولوجي

الغطاء النباتي ٢- ١٥ 

 ا%نواع
 البيولوجية

النسبة المئوية  ٣- ١٥ 
لiنواع المھددة 

باCنقراض
   

: ١٦الھدف 
 إقامة على التشجيع

 [ مسالمة مجتمعات
 من أحد فيھا يُھّمش

 التنمية تحقيق أجل
 وإتاحة المستدامة،

 وصول إمكانية
 العدالة، إلى الجميع
 مؤسسات وبناء
 وخاضعة فعالة

 وشاملة للمساءلة
 جميع على للجميع

 المستويات

 النازحون 
الeجئون حسب  ١- ١٦ 

بلد المنشأ 

 النازحون
الeجئون حسب ٢- ١٦ 

بلد اللجوء 

   



 م�حظات

). %٠٫٢(أعلى من المتوسط العالمي %) ١١٫٨(القيمة للمنطقة العربية 
 ١٩٩٠وقد انخفضت المساعدة ا\نمائية الرسمية بصورة كبيرة بين عامي 

، ما يعكس وجھة %)٦٩قدره  اً انخفاض(للمنطقة العربية ككل  ٢٠١١و
ھناك حاجة كبيرة إلى المساعدة ا\نمائية  غير مواتية بوضوح، كما Cتزال

أما البيانات الخاصة بالمناطق الفرعية فلم تكن . الرسمية في المنطقة
 .متوفرة

 ٢٠٫٣(أعلى من المتوسط العالمي ) دوCر ٣٣٫٣(القيمة للمنطقة العربية 
\نمائية الرسمية للفرد الواحد انخفاضاً كبيراً اوقد شھدت المساعدة  ).دوCر

قدره  اً انخفاض(للمنطقة العربية ككل  ٢٠١١و ١٩٩٠أيضاً بين عامي 
ات الخاصة البيان أما. ، ما يعكس وجھة غير مواتية بوضوح%)٦٢

 .بالمناطق الفرعية فلم تكن متوفرة

، تبدي المنطقة العربية وجھة غير مواتية ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٥من عام  للفترة
باعتدال للعجز أو الفائض في الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج 

%) ٦٥٫٤-(وقد انخفض الفائض في المغرب ). %٢٠- (المحلي ا\جمالي 
، في حين تفاقم العجز في %)١٠٫٥- (ودول مجلس التعاون الخليجي 

وفي المشرق تحول العجز إلى فائض ) %٩١- ( مواً البلدان اcقل ن
+)١٥٥%.( 
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٢٢ 

مؤشرات التنمية 
 المستدامة

الوجھة 
للمنطقة 
 العربية

البلدان 
ا�قل 
 نموا

 المغرب  المشرق

دول 
مجلس 
التعاون 
 الخليجي

الوضع 
في 

المنطقة 
 العربية

مجموع  
المساعدة ا\نمائية 

الرسمية التي تتلقاھا 
، كنسبة الدول العربية

مئوية من الدخل القومي 
 ا\جمالي

     
 

مجموع  
المساعدة ا\نمائية 

الرسمية للفرد الواحد 
الدول التي تتلقاھا 

بأسعار الدوCر 
اcمريكي الثابتة لعام 

 

 
    

 

العجز أو الفائض 
في الحساب الجاري 

كنسبة مئوية من الناتج 
 المحلي ا\جمالي

      

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

ھداف التنمية أ
 المستدامة 

الموضوعات 
 الفرعية

مؤشرات التنمية 
المستدامة

 تعزيز ١٧الھدف 
 التنفيذ وسائل

 الشراكة وتنشيط
 أجل من العالمية
 التنمية تحقيق

 المستدامة

التمويل 
 الخارجي

 ١-  ١٧ 
المساعدة ا\نمائية 

الرسمية التي تتلقاھا 
الدول العربية

مئوية من الدخل القومي 
ا\جمالي

التمويل 
 الخارجي

 ١-  ١٧ 
المساعدة ا\نمائية 

الرسمية للفرد الواحد 
التي تتلقاھا 

بأسعار الدوCر  العربية
اcمريكي الثابتة لعام 

٢٠١٠ 

 التجارة

العجز أو الفائض  ٢- ١٧ 
في الحساب الجاري 

كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي ا\جمالي
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٢٣ 

 

استعراض متكامل للتقدم المحرز في التنمية المستدامة ووجھاتھا في  -٦
 العربيةالمنطقة 

لتقدم المحرز عبر القضايا يقدم سردا للوجھات وللأع)ه  الجدولفي  اللمحة العامةيبني ھذا القسم على 
وتحليل على أساس إطار متكامل سيستخدم لتجميع وذلك المواضيعية ذات ا5ولوية في المنطقة العربية، 

ويعتمد . وتسليط الضوء على الروابط المتداخلة المسائل ذات ا5ولوية المترابطة وقياس التقدم المحرز
أدناه على المشاورات التي أجريت مع الحكومات والخبراء والمجتمع  الشكلا�طار المتكامل المحدد في 

التي سلطت الضوء واNخرين في المنطقة العربية بشأن أھداف التنمية المستدامة،  ذوي الع)قةالمدني و
وحقوق ا�نسان ا5ساسية وأن والتكيف التكامل والقدرة على الصمود على ضرورة أن تضمن ا5ھداف 

٣٤ا5منو الحوكمة الفّعالة والس)متكون متجذرة في 
 .  

   ٣٥إطار متكامل للتنمية المستدامة للتقرير العربي حول التنمية المستدامة : الشكل

  

  

  : ا�طار بـ يقرو

على أساس القائمة ، المتعلقة برفاه ا�نساننتائج العلى نفسه في صميم ا�طار الحاجة إلى التركيز  •
  حقوق ا�نسان ا5ساسية المتفق عليھا بموجب القانون الدولي؛ 

                                                           
أنظر ورقة النقاش التي أعدتھا ا-سكوا . ٢٠١٣تشرين الثاني /ا#جتماع التشاوري العربي حول أھداف التنمية المستدامة، تونس، نوفمبر ٣٤

ميرون أعدھا كا( المستدامة التنمية ;ھداف عربية مقاربة نحو: المستدامة التنمية بأھداف المتعلّقة الرئيسية المفاھيمية ، القضايا)٢٠١٣(ل4جتماع 
   )٢٠١٣تشرين ا;ول /آ#ن، وريم النجداوي، وجنى البابا أكتوبر

٣٥ Allen C 2015.  

والتضامن العالمي والقدرة  والشراكات التنفيذ وسائل -٤
 والتكيفعلى الصمود 

 
 

 

 

 الحوكمة وسيادة القانون -٣

 

 

 

 

مجتمعات مزدھرة ومستدامة  -٢
 وقادرة على الصمود والتكيف

 

 
 وحقوق كرامة -١

 ا+نسان ورفاه

التمويل، التكنولوجيا، : والشراكات التنفيذ وسائل ١- ٤
 القدرات بناء التجارة،

: والقدرة على الصمود والتكيف العالمي التضامن ٢- ٤

 البيولوجي، المحيطات الجوي، التنوع المناخ، الغ�ف
 

 ا)جتماعية والمشاركة، الس&م الحوكمة، العدالة - ٣

 القانون السليمة، سيادة المؤسسات وا(من،

المياه، ا�من : المستدامة الطبيعية الموارد قاعدة ١- ٢
أنماط ا(ستھ�ك  الطاقة، أمن ا�راضي وأمن/الغذائي

 المستدامة وا+نتاج

 تغير وآثار في مواجھة الكوارثعلى الصمود  القدرة ٢- ٢

  المناخ

ا(بتكار والبنى التحتية والمدن : ا)زدھار ا)قتصادي ٣- ٢
 المستدامة

الصحي،  المياه، الصرف: ول وا)كتفاءالحص ١- ١
 التغذية، السكن/وا�غذية الصحة، الطاقة،

النمو الشامل، الفقر، الدخل، : والفرص ا2نصاف ٢- ١
  ال�ئق، التعليم، المساواة النوع ا(جتماعي، العمل
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٢٤ 

أحد أعمدة التنمية 
المستدامة ھو تحقيق 

كرامة ا�نسان ورفاھه 
 وفقا لحقوق ا�نسان

وقاعدة الموارد  من جھة  رفاه ا�نسانو وحقوقا�نسانية الكرامة  الحاجة إلى إدراك الروابط بين •
الحصول على المياه ك(ا�نسان النتائج المتعلقة برفاه تحقيق بعض أن أي  –من جھة أخرى الطبيعية 

ھذه تبعات ھامة على ذه النتائج وستكون لھ قاعدة الموارد الطبيعية توقف علىيس) الغذاء والطاقةو
  ؛الطبيعية قاعدةال

b بّد من فرض قادرة على الصمود مع الوقت، و مستدامةالنتائج المتعلقة برفاه ا�نسان تكون كي  •
عن " تُفصل"أن ل ووّ أن تُحاقتصاداتنا يتعيّن على ، وعلى ھذا. استھ)ك المواردعلى قيود عالمية 

عمل معاً لضمان بقاء واستقرار الكوكب أن ت الدوليتعين على ضافة إلى ذلك، سبا#و .التدھور البيئي
ا5من العالمي والنظم كالنظم البشرية المناخ وكنظم ا5رض الطبيعية ما يتعلق ببما في ذلك كل (

  ؛ )المالية وأسواق السلع

الحوكمة والعدالة اbجتماعية والمشاركة والس)م وا5من والمؤسسات السليمة وسيادة أھمية اعتبارات  •
  القانون في تھيئة بيئة تمكينية لتحقيق التنمية المستدامة؛

والتكنولوجيا وبناء القدرات، والتجارة التمويل  على غرار ،رئيسيةتنفيذ الحاجة إلى اكتساب وسائل  •
  .الموجودة ي للثغراتة عالمية للتصدوأھمية بناء شراك

  

  ا�نسان وحقوق ورفاه كرامة  ١- ٦
تزايد مستويات في ويتضح ذلك . ا$نسان لشعوبھاوكرامة حقوق صيانة تشھد المنطقة انتكاسة كبرى في توفير الرفاه و

خاصة في الوظائف  ،وتزايد التعرض للصدمات وانخفاض معد4ت العمالة ؛)على أساس خطوط الفقر الوطنية(الفقر 
متزايدة بين الكبيرة والتفاوت الوأوجه  ؛شاسعة بين الجنسينالفوارق الو ؛)المتوفرة جتماعيةا4حماية في ظل ال(ال>ئقة 

بما في ذلك والكفاية المتعلقة بھا، الخدمات اHساسية على واسعة في إمكانية الحصول ال اتتفاوتال، و؛داخلھافي و الدول
مساواة في ال>تترجم ھذه الفوارق إلى و. الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة واHغذية والتغذية والسكن

 . داخليانازحون السكان الال>جئون و ةخاصذلك ويتضرر جراء . ؤجج السخط والتوتر في المنطقةتي تال الفرص

   

يوفر ا5سس ھو تحقيق كرامة ا�نسان ورفاھه وفقاً لحقوق ا�نسان أمر مركزي للتنمية المستدامة وإن 
توفر شاملة ومنصفة ووسيتطلب ذلك أن تكون التنمية اbقتصادية . اbجتماعية لجھود التنمية جميعھا

تحقيق كامل إمكاناتھم، وذلك بالقضاء على الفقر تمكنھم من للجميع فرصاً 
مساواة في ال)والعمل ال)ئق وضمان جودة التعليم ومعالجة  الةوتوفير العم

وتتطلب كرامة ا�نسان أيضاً توفير . البشركّل الدخل وبين الجنسين وبين 
ذلك المياه والصرف ، بما في ما يكفي من الضروريات ا�ساسية للحياة

  . الصحي والسكن والصحة والطاقة وا5غذية والتغذية

مساواة في ال)بما في ذلك ( اتب واbحت)ل والصراعوالحرمع أوجه ال)مساواة تفاقم تلسوء الحظ، و
بما في (عموماً التنمية تؤدي ھذه أيضاً إلى تدھور وضع و) الحصول على الخدمات ا5ساسية وفي جودتھا

  .الدوللمخاطر والخسائر في العديد من ل إمكانيات التعّرضزيد تفي المنطقة العربية، و) السكنوضع ذلك 
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  ا�نصاف والفرص ١- ١-٦
أكثر باطراد تصبح كما أنھا  ،على مدى العقدين الماضيين، شھدت المنطقة العربية نمواً سكانياً سريعاً 

 .أدت بالمنطقة �ن تكون ا�قل تصنيعاً بين المناطق النامية لكن عقوداً من أنماط النمو الريعي .تحضراً 
   .في نسب العمالة تغيّركان ھناك قليل من ال ،ونتيجة لذلك

في المائة منھم في مناطق % ٥٧مليون نسمة، يعيش  ٣٧٠حوالي  ٢٠١٣كان عدد سكان المنطقة في عام 
نسبياً، إbّ أن ذلك لم يترجم إلى دخل للجميع ظّل النمو اbقتصادي في المنطقة مرتفعاً  عموماً،و. حضرية

أدنى ) ٢٠١٣دوbراً في عام  ٧،٧٦٣(للفرد الواحد ا�قليمي كان الناتج المحلي ا�جمالي  إذأعلى نسبياً، 
بعضاً من أعلى في دول مجلس التعاون الخليجي العالمية، بينما تشھد المنطقة أيضاً  المعّدbتمن 

بنسبة الناتج المحلي ا�جمالي إلى قوة  اً مقاس(معدل نمو إنتاجية العمل وما زال  ٣٦.المتوسطات الوطنية
ھناك و%. ١متوسطه ما  ٢٠١٠و ١٩٩١على مدى الفترة بين لم يتجاوز إذ دنى في العالم، ا5ھو ) العمل

أسواق العمالة لتوجيه نسبة السكان بين روابط أوضح بين البرامج التعليمية والتدريب المھني وإلى حاجة 
، فمع ر في التعليمويحتاج ذلك بدوره إلى زيادة اbستثما ٣٧.التزايد إلى وظائف bئقةفي المتعلمين اNخذة 

نه ما زال أقل b أإ، )في المائة من ا�نفاق الحكومي% ١٢٫٥(التزايد في آخذ  أن ا�نفاق العام على التعليم
  %).١٤٫٢(من المتوسط العالمي 

بين عبر اHنقسامات التزايد في مساواة في الفرص، آخذة الBمساواة، بما في ذلك الBأوجه كذلك فإن 
مكاسب ما يلحق الضرر ب، نفسھا المناطق الحضريةداخل في كما  ،الحضريةالمناطق والمناطق الريفية 
المنطقة أدنى بكثير من ومع أن انتشار الفقر في . ؤجج السخط والتوتر في المنطقةويالتنمية البشرية 

إb أن دوbر في اليوم،  ١٫٢٥معدbت على أساس خط الفقر الدولي البالغ الالمتوسط العالمي من حيث 
في عام % ٧٫٤منذ التسعينات إلى % ٣٤٫٥تحدياً للمنطقة، إذ ارتفعت مستوياته من يشكل استمرار الفقر 

على % ٤٠و% ١٩إلى دوbر يزيد معدbت الفقر  ٢٫٧٥دوbر و ٢لكن رفع خط الفقر إلى . ٢٠١٢
معدbت الفقر تعطي و. ى مخاطر الصدماتلإالشعوب العربية  تعّرض، ما يسلط الضوء على ٣٨التوالي

، ولم يطرأ على معدbت الفقر تبعاً رقماً أعلى بكثير وأكثر واقعيةعلى أساس خطوط الفقر الوطنية 
رب  اقي لما، طفيف في المنطقة ككل على مدى العقدين الماضيين غيّرلخطوط الفقر الوطنية سوى ت

٢٣%.  

صدي لتلخاصة في غياب جھود مكثفة  ،مساواة في الثروةال)مساواة في الدخل وال)من الصعب قياس و
ا5جور كنسبة مئوية من الناتج المحلي  ةحصھو في ھذا الصدد  اً مفيد اً واحد اً ھناك مؤشرلكن . لھما

 ٢٠٠٩في عام % ٢٧إلى  ٢٠٠٠في عام % ٣١من (ا�جمالي، التي انخفضت على مدى العقد الماضي 
ھناك نسبة كبيرة ، إلى ذلك وبا�ضافة .)٢٠١١و ٢٠٠٦بين عامي في الفترة % ٢٫٧وانخفضت بنسبة 

فقط % ١٩ الرسميالعاملون في القطاع حيث يمثل ، في القطاع الغير رسميمن العمال اNن في وظائف 
على سبيل المثال، (لديھم سوى تغطية محدودة من الحماية اbجتماعية  تمن السكان في سن العمل، وليس

في شمال % ٣٧في منطقة الشرق ا5وسط و% ٣٠معاش الشيخوخة المتمثلة بجتماعية اbحماية تبلغ ال
                                                           

Bouché N 2015, Perspectives on Inequality Challenges in the Arab Regionأعده برنامج ا;مم المتحدة ا-نمائي كمساھمة آلية  ٣٦
  .التنسيق ا-قليمية في التقرير العربي حول التنمية المستدامة

٣٧ Jondi S 2015, Employment and Decent Work in the Arab Region  أعدته منظمة العمل الدولية كمساھمة آلية التنسيق ا-قليمية في
   المستدامة التقرير العربي حول التنمية

٣٨ Sarangi N and Abu Ismail K 2015, Economic Growth, Inequality and Poverty in the Arab Region   أعدته ا#ٌسكوا كمساھمة آلية
   التنسيق ا-قليمية للتقرير العربي حول التنمية المستدامة
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يمثل العمال المھاجرون مجموعة معرضة و%). ٥٢الذي يبلغ المتوسط العالمي مع مقارنة بال ،أفريقيا
  ٣٩.مليون عامل مھاجر ٢٥للمخاطر ھامة في المنطقة التي تستضيف نحو 

لثانوي أعلى من المتوسط العالمي، bزالت التفاوتات نسبة اbلتحاق بالمدارس اbبتدائية وبالتعليم اوفيما 
 ، تشّكلبناتلالمخّصصة لمدارس الالواسعة في جودة التعليم، بما في ذلك البنية التحتية للمدارس العامة و

  .التعليم وجودته في المنطقةعلى در قلق متزايد اوالعنف أيضاً مص اتكما أن اbحت)ل والصراع ،تحديا

  

٢٠١٢٤٠وعام  ١٩٩٠عام  –التي تتشكل منھا المناطق الفرعية في معد�ت الفقر في المنطقة العربية و: الشكل
  

 

فيما ف. بين الجنسين في بعض المناطق، لكن التفاوتات ما زالت كبيرة ةض في الفجواخفانكان ھناك وقد 
 ،أدنى من المتوسط العالمي ،%١٩وقدره  ،٢٠١١في عام  يتعلق بتوظيف النساء، كان المتوسط ا�قليمي

لفرص اbقتصادية، حيث زادت حصة النساء في العمالة عن االشيء نفسه يمكن أن يقال و%. ٤٧وقدره 
، كانت نسبة ٢٠١٠وفي عام . مقارنة بحصة الرجال على مدى العقدين الماضيينللمخاطر المعرضة 

من المناطق مما في أي أعلى  ،%١٧٧التي بلغت و ،ا�ناث إلى الذكور في العمالة المعرضة للمخاطر
مساواة بين الجنسين في التوظيف على المستوى 5تعاني المنطقة من أكبر و. النامية ا5خرى جميعا

نسبة عمالة ا�ناث إلى ف. تزايد عدد المتعلماتمن والحديثة العھد  نسبيةالرغم من المكاسب البالعالمي، 
با�ضافة إلى ذلك، b زال التمييز القانوني ضد و. ل العالميفي المائة من المعد% ٤٠تبلغ فقط الذكور 

تنبغي معالجتھا التي ھامة القضايا وتشمل ال .المرأة موجوداً في العديد من القوانين في المنطقة العربية
ذه ينبغي وضع ورصد مؤشرات وغايات لھكما  ،على وجه السرعة زواج ا5طفال والعنف ضد المرأة

ذلك يعزى منخفض، ومناصب صنع القرار في المنطقة في تمثيل المرأة في السياسة وفإن  كذلك. القضايا
  ٤١.غياب ا�رادة السياسية، با�ضافة إلى المرأةأساساً إلى التوجه السائد وثقافة التمييز ضد 

  

  

  

  

  

                                                           
  .منظمة العمل الدولية  ٣٩
  .القيّم متوسطات مرجحة. ؛ تقديرات مؤشرات التنمية العالمية وا-سكوا)٢٠١٣(;مم المتحدة وجامعة الدول العربية ا  ٤٠

Afifi M and El Adawy M 2015, Gender Equality and Women Empowerment in the Arab Regionالمتحدة ا;مم أعده صندوق ٤١ 
  . للسكان كمساھمة آلية التنسيق ا-قليمية للتقرير العربي حول التنمية المستدامة
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  ٤٢)٢٠١٣-٢٠٠١متوسط ( الدول العربيةفي  الذكورعمالة نسبة عمالة ا ناث إلى : الشكل

 

  

  وكفايتھاالحصول على المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والسكن والطاقة وا5غذية  ٢- ١-٦
، بما في ذلك التوفير الكافي والم,ئم للضروريات ا)ساسية للحياةيتطلب تحقيق كرامة ا�نسان أيضاً 

ايناً واسعاً في تشھد المنطقة تبو. والغذاءالمياه والصرف الصحي والسكن والرعاية الصحية والطاقة 
  .تھاالحصول على ھذه الخدمات وفي نوعيإمكان 

 مّما يبرزالجودة، من حيث يختلف توفير خدمات المياه والصرف الصحي والكھرباء على نحو واسع 
وازن النمو السكاني  فقد. في البلدانالفوارق الكبيرة بين البلدان وبين المناطق الريفية والحضرية 

يستمر إذ الحصول على المياه الصالحة للشرب في المنطقة، إمكان المرتفع المكاسب التي تحققت في 
الذين b يتوفر من مجموع سكان المنطقة % ٦٠ ، كان٢٠١٢مث)ً، في عام ف .البلدان ا5قل نمواً العجز في 

في عام  %٤٥ ـمقارنة ب ،لدان ا5قل نمواً البفي  يقيمونمحّسنة مياه خدمات حصول على لھم إمكان ال
 ،وأخيراً . ٤٣)١٩٩٠في عام % ٤٧مع مقارنة بال ،في المناطق الريفيةيمون قيمنھم % ٦٧كان و ،١٩٩٠

في المناطق % ٨٥ معمقارنة بال ،%٧٦في المناطق الريفية على مياه الشرب كانت معدbت الحصول 
 ٤٤.على التوالي %٩٦٫٥و %٨١٫٥التي تبلغ أدنى من المتوسطات العالمية ك)ھما الحضرية، والمعدbن 

 إذ، جميعا آخذة في التحّسن في المناطق الفرعيةففرص الحصول على مرافق الصرف الصحي أما 
حوالي  يأ% (٧٣ ويقيم .٢٠١٢في عام % ٧٥إلى  ١٩٩٠في عام % ٦٤ازدادت في المنطقة ككل من 

b يحصلون على خدمات صرف صحي محّسنة في المناطق الذين مليون نسمة  ٧٢الـ من ) اً مليون ٥٣
يحصل الجميع تقريباً في ث)ث من المناطق و .البلدان ا5قل نمواً في ) اً مليون ٥١أو ( %٧١يقيم الريفية، و

مستويات الحصول في ( البلدان ا5قل نمواً في  اً كبير اً الفرعية ا5ربع على الكھرباء، لكن ھناك نقص

                                                           
تشرين ا;ول /أكتوبر القياسي للوجھات، ا#قتصاد نماذج :الدولية العمل منظمة استندت الحسابات إلى بيانات Bouché N (2015: المصدر ٤٢

  .إسقاطات=  pتقدير أولي، * ؛)منطقة الشرق ا;وسط وشمال أفريقيا( ٢٠١٤، في تقرير العمالة العالمية، قاعدة بيانات عام ٢٠١٣
   منظمة الصحة العالمية)/اليونسيف(للطفولة  المتحدة ا;مم مؤشرات التنمية العالمية؛ منظمة: المصدر ٤٣

Chouchani C, Karnib A and El Costa D (2015), Water and Sanitation in the Arab Regionكمساھمة آلية التنسيق  اأعدته ا-سكو ٤٤
 منظمة/تستند الحسابات إلى قاعدة بيانات برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية. المستدامة التنمية حول العربي ا-قليمية في التقرير

  ).٢٠١٤ن الثاني تشري/نوفمبر ١٠أطلع عليھا في ( ٢٠١٢بيانات محدثة عام  –على ا-نترنت )اليونسيف(للطفولة  المتحدة ا;مم
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ھي لم ، و%)٨٥(مستويات الحصول أقل من نصف المتوسط ا�قليمي تبلغ حيث ، )فقط% ٤١المتوسط 
  .٢٠٠٠تحسن طفيف منذ عام  غير شھدت

توزيع البعدم التكافؤ في ، بل اءغذال� تتعلق بتوفر ف الدول العربيةمشكلة الجوع وسوء التغذية في أما 
وبشكل مشابه تعاني  .٤٥ا�غذية وجودتھاعلى مر كذلك بالنسبة للحصول ا، وا�ضمنھبين البلدان و

 ٤٦.وكذلك في الحصول عليھاالجيدة مساواة في توزيع الخدمات الصحية الBصحة الطفل وا�م من 
نقص التغذية مستمراً في المنطقة b زال على الرغم من إحراز تقدم كبير في بعض المناطق الفرعية، و

نسبة ا5طفال الذين يعانون نقص ف. ولن تتحقق غاية الجوع الخاصة بالھدف ا�نمائي ل�لفية ،العربية
ومعدbت السمنة آخذة في اbرتفاع، إذ تضاعفت في ) البلدان ا5قل نمواً خاصة في % (١٤تبلغ الوزن 

سطات تزيد المتوكما ، المشرقفي منطقة % ٢٠دول مجلس التعاون الخليجي وتصل إلى ما يقرب من 
وتبلغ . )لدى البالغين في المنطقة% ٢٣٫٦طفال ولدى ا5% ١٢(ا�قليمية كثيراً على المعدbت العالمية 

قد شھدت المنطقة و%. ٢٢٫٤بالتقزم،  ةقاسالمنسبة سوء التغذية المزمن بين ا5طفال دون سن الخامسة، 
في معدbت وفيات ا5مھات وا5طفال في أنحاء المنطقة، إb أن البلدان ا5قل بوضوح حقاً وجھات مواتية 

وb يحتمل أن تحقق المنطقة غاية الھدف ا�نمائي ل�لفية لوفيات ا5طفال . غيرھانمواً b تزال متخلفة عن 
عمر زيادة مستمرة في متوسط الشھدت المنطقة غير أن . دون سن الخامسة، على الرغم من التحسينات

، وھو أعلى بقليل من المتوسط )٢٠١١عاماً في عام  ٧٢إلى  ١٩٦٠عاماً في عام  ٤٧من (المتوقع 
في المنطقة، المنال  ) يزال بعيدفأما حصول الجميع على رعاية وتغطية صحية ). عام ٧٠٫٨(العالمي 

كذلك  .ل نمواالبلدان ا5قالتقدم المحرز في بطء رغم  ،لكن الرعاية قبل الوbدة قريبة من المتوسط العالمي
  . باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي ،ازداد استخدام وسائل منع الحمل عبر المنطقة

٢٠٠٠٤٧وسنوات  ١٩٩٠الوضع الصحي في المنطقة العربية في سنوات : الشكل

  

  

عبر  وحدةمليون  ٣٫٥في المنطقة يقدر بما يزيد على  يةسكنعدد الوحدات الوھناك نقص كبير في 
، كما يساھم جميعا الخدمات ا�ساسية حصول علىالمنطقة، ويؤثر ذلك بدوره على جودة وإمكانية ال

ويزيد تغير المناخ واستمرار اbفتقار إلى اbستثمار في المناطق . النقص في استمرار التدھور البيئي

                                                           
Aw-Dahir M 2015, Food Security and Sustainable Agriculture in the Arab Regionأعدته منظمة الزراعة وا;غذية كمساھمة آلية ٤٥ ،

  التنسيق ا-قليمية في التقرير العربي حول التنمية المستدامة 
Afifi M and El Adawy M 2015٤٦  

البيانات ** أو قبله لبعض البلدان؛  ٢٠١٠البيانات ھي لعام : * ٢- ٣ألف . القيّم ھي متوسطات مرّجحة). ٢٠١٣(المتحدة والجامعة العربية  ا;مم ٤٧
  .عمان والمملكة العربية السعودية فقط لدول مجلس التعاون الخليجي تشمل
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٢٩ 

حوالي نصف 
السكان العرب 
يعانون من ندرة 
المياه مما يؤثر 
سلبا على ا)من 

 الغذائي

حياء الفقيرة في المدن، ما الريفية وفي قطاع الزراعة وكذلك الجفاف وجھات انتقال سكان الريف إلى ا5
يؤدي بدوره إلى تفاقم التدھور البيئي ويزيد الخسائر الناجمة عن الكوارث، كما يفاقم انكشاف ا5شد فقراً 

   .يزيد عدد من يعيشون في مساكن غير آمنةفي المجتمع على المخاطر و

  ومستدامةوالتكيف مجتمعات مزدھرة ذات قدرة على الصمود  ٢- ٦
اHمن الغذائي وأمن المياه والطاقة يھدد اHسس ا4جتماعية وا$نمائية والمكاسب إلى  اً حادافتقاراً المنطقة العربية  تواجه

ا4ستھ>ك وا$نتاج غير المستدامة التي استنزفت الموارد الطبيعية في أكثر أنماط فاقم الوضع مما يو. ا$نمائية الموجودة
وع>وة على ذلك، أصبحت المدن العربية والبنية التحتية على وجه  .على نوعية الحياةوأثرت استنزافاً خطراً  المنطقة

وفي حين توفر التكنولوجيا فرصة للتصدي لھذه التحديات، . الطبيعية وآثار تغير المناخمنكشفة على المخاطر الخصوص 
فرصة للتغلب على عجز في المنطقة من السكان  والنساءفئة الشباب  وتمثل. ھذه الفرصة وانتھازھا بعدإدراك لم يتم 

  .القائم المعرفة

  

أكثر إنصافاً  اً يتطلب تأمين ا5سس اbجتماعية لتحقيق كرامة ا�نسان ورفاھيته المبينتان أع)ه تقاسمو
استغ)bً ذلك بعبارة أخرى، يتطلب . استخدام الموارد عن النمو اbقتصادي' فصل'والشاملة للموارد 

منصفاً ومستداماً للموارد، وزيادة في كفاءة استخدام الموارد، وتغييرات في أنماط اbستھ)ك وا�نتاج، 
منخفضة الكربون تصبح قتصادات كي اbتحويل بدوره وذلك يتطلب . واعتماد موارد وتكنولوجيات بديلة

مثل اbقتصادات (ملة اجتماعياً اوشوالتكيف من حيث استخدام الموارد وقادرة على الصمود  كفوؤةو
تحقيق ا5سس اbجتماعية المبينة أع)ه على حساب استمرار b يكون وضمان أ) ةملاالخضراء الش

  . البيئيواbنحطاط التدھور 

أنماط اbستھ)ك وا�نتاج ا5من الغذائي وأمن المياه والطاقة و: قاعدة الموارد الطبيعية المستدامة ١- ٢-٦
   المستدامة

بأنماط  اً مقترن ،رئيسية للمنطقةالخصائص من بين الا)من الغذائي وأمن المياه والطاقة  اGفتقار إلى نإ
  .استھ,ك وإنتاج غير مستدامة

موارد تبلغ و من شدة ندرة المياه اeن حوالي نصف الشعوب العربية، يتضرر
ؤثر بدوره على ا�من ي اذوھ. من المتوسط العالمي% ١٠المياه للفرد الواحد 

تعتمد المحاوHت الجارية و .منتجةالراضي ا�محدودية  هفاقمتالذي  ،الغذائي
 ،ا�من الغذائي وأمن المياه بكثافة على الطاقة اHفتقار إلىحالياً لمعالجة كل من 

يخصص كثير من  ،وبالرغم من شدة ندرة المياه. غير مستدامةإنھا ذا فلو
ما  ،من المتوسط العالمي% ٦٦في حين أن كفاءة الري ھي  المياه للزراعة

وتخفي أرقام الحصول . ٤٨يعكس بالتالي وجود تقصير رئيسي في حوكمة المياه
جودتھا وفقدانھا في وانخفاض  ھا في القسم أع)ه مشاكل انقطاع خدمة إمدادات المياهالمرتفعة المشار إلي

  .الشبكة ومشاكل اbستدامة في قطاع المياه

                                                           
  .المنتدى العربي للبيئة والتنمية: بيروت. ارة مستدامة لمورد متناقصإد: المياه، ٢٠١٠). محررون(محمد العشري ونجيب صعب وبشار زيتون  ٤٨
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٣٠ 

تتحكم إسرائيل 

من الموارد % ٨٥بـ

المائية في الضفة 

لغربية وتستغلھا  ا

 بشكل غير قانوني 

من المتوسط السنوي لھطول % ٢٫١غير تتلقى لكنھا b من مساحة العالم؛ % ١٠تغطي بلدان المنطقة و
 ھا bمن سكان العالم، لكن% ٥أكثر من  ول العربيةالديبلغ سكان وع)وة على ذلك،  ٤٩.ا5مطار في العالم

ونتيجة اbفتقار إلى استثمارات كافية في . ٥٠من موارد المياه العذبة في العالم% ١أقل من تملك غير 
بعض الدراسات أن  ويقدر .مجال العلوم والتكنولوجيا، يھدر نصف مياه الري بسبب ا5ساليب غير الكفؤة

المتوسط العالمي البالغ حوالي ، بالمقارنة مع %٣٠كفاءة الري في المنطقة العربية منخفضة تصل إلى 
بيئية مثل ندرة ا5راضي الصالحة محددات ا5من الغذائي في المنطقة ب اbفتقار إلىيرتبط و ٥١.%٤٥

وجفاف ) ه القاحلة والجافة شبه الرطبةمن المنطقة ضمن المناطق القاحلة وشب% ٩٠يقع حوالي (للزراعة 
 ،مياه البحرلمشاريع تحلية بأمن المياه على نحو متزايد  اbفتقار إلى ةعالجوتجري م. المناخ وندرة المياه

وتمثل تحلية . غير أن متطلبات الطاقة والتأثيرات البيئية لعمليات تحلية المياه شواغل ھامة b تعالج حاليا
بل ( ةحGّ المدوbر لكل متر مكعب من المياه  ١٫٥٠للحكومات يقدر أنھا تصل إلى المياه تكلفة كبيرة 
تباع المدعومة ذلك أن المياه  ،، وb تسترد ھذه التكلفة)دوbرات في حاbت قصوى ٤وتصل التكلفة إلى 

   ٥٢.مكعبالمتر لسنتات ل ٤بأقل من  الدول العربيةفي بعض 

 توقعات لعامالو ١٩٩٩-١٩٦٠ العربية في المنطقة نصيب الفرد الواحد السنوي من موارد المياه المتجددة :الشكل
٢٠٢٥٥٣ 

  

من أكثر من نصف إجمالي الموارد المائية المتجددة في المنطقة بع ين
أمن  اHفتقار إلى، في حين يفاقم تغير المناخ والصراع واHحتBل ھاخارج

أعلن وقد  .٥٤ا�من الغذائي اHفتقار إلىوبالتالي أيضاً  ،المياه والجفاف
، التي أدت إلى احت)ل ١٩٦٧بعد حرب عام  يسرائيلا�عسكري القائد ال

يومنا ھذا، أن موارد المياه في الضفة الغربية  ستمر حتىمالضفة الغربية ال
تستولي و. تحت سيطرة الجيش ا�سرائيلي ھاجميعھا ملك �سرائيل ووضع

وتستغلھا  تقريباً من موارد المياه في الضفة الغربية% ٨٥على إسرائيل 

                                                           
المستقبل  وتأمين الندرة إدارة: العربية المنطقة في المياه حوكمة، )٢٠١٣(برنامج ا;مم المتحدة ا-نمائي  ٤٩

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/Arab_Water_Gov_Report/Arab_Wat
.er_Gov_Report_Full_Final_Nov_27.pdf  

  .الدول العربية المياه في شح ، مكافحة)٢٠٠٩) (إيفاد(الزراعية  للتنمية الدولي الصندوق ٥٠
http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pn/factsheets/WWF_factsheet.pdf  

   ٢٠١٠). محررون(محمد العشري ونجيب صعب وبشار زيتون   ٥١
  ) ٢٠١٣(برنامج ا;مم المتحدة ا-نمائي  ٥٢
  ؛ وبرنامج ا;مم المتحدة ا-نمائي ٢٠١٣؛ منظمة ا;غذية والزراعة )٢٠٠٩(الزراعية  للتنمية الدولي الصندوق: تجميع المؤلف، استناداً إلى ٥٣
٥٤ UNEP 2015, Climate Change in the Arab Region  أعده برنامج ا;مم المتحدة للبيئة كمساھمة آلية التنسيق ا-قليمية في التقرير العربي

  .حول التنمية المستدامة
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٣١ 

   ٥٥.منع السكان العرب من حفر آبار جديدة ةواصلم، بصورة غير مشروعة

في المنطقة،  ا5غذية وإنتاجالزراعية  نتاجيةا�ازدادت وفي حين 
وتعتمد المنطقة اNن على استيراد ا5غذية، ما  .الذاتي ؤھاتضاءل اكتفا
ذلك  تكثفي ويتوقع أن .للتقلبات الحادة في أسعار السلع ھايعرض بلدان

من % ٥٠على ا5قل  الدول العربيةتستورد و. بسبب تغير المناخ
وباعتبارھا أكبر مستورد  .السعرات الحرارية الغذائية التي تستھلكھا

لى التقلبات عخرى ا5بلدان المن انكشافاً أكثر إنھا صاف للحبوب، ف
تزايد عدم اbستقرار في كذلك فإن  ٥٦.لع الزراعيةحادة في أسعار السال

Gنكشاف على مخاطر يسلط الضوء على مزيد من أوجه ما ل المحاصيل واضح أيضاً، غbتغير المناخا. 
على صغار المنتجين، وخاصة النساء، وعلى تأمين اbحتياجات ذلك عواقب وقد تكون شديدة الحدة 

با�ضافة إلى ذلك، فإن و .التغذوية للمراھقات والمرضعات، ، وخاصة لمن يعيشون ظروف فقر
 النادرةموارد الالمنذرة بالخطر تھدر  المرتبطة بسوء البنية التحتية الحصاد ما بعدمستويات فقدان ا5غذية 

فعلى سبيل المثال، قدرت . مثل معالجة ھذا التحدي فرصة للمنطقةتالمياه وا5راضي في المنطقة، ومن 
متر مكعب  ٩٠أو  مكعب كيلو متر ٢٥٠للفاقد والمھدر من ا5غذية بـ  ٥٧بصمة المياه الزرقاء السنوية

 فقط من سكان% ٧غير تضم 5 رغم أن المنطقة ، العالميالفاقد من % ١٧يمثل وذلك للفرد الواحد، 
  ٥٨.العالم

  
  ٥٩(%) ٢٠١١–٢٠٠٥في المنطقة العربية ) ا جمالية(ا?كتفاء الذاتي في ا>غذية : الشكل

 

لية مياه ، بما في ذلك استخدام الطاقة لتحدامةغير المست وجھات اHستھBك واmنتاج" فصل"لم يتم بعد 
اbستھ)ك المحلي تحلية المياه و وتأخذ .عن زيادة استھBك الطاقة ،واHستھBك المحلي واHقتصاد البحر

% ٥ارتفعت نسبة استھ)ك النفط والغاز مقارنة با�نتاج من (حصة متزايدة من موارد الطاقة في المنطقة 
نما استھ)ك الطاقة بين و. )٢٠١١عام في % ٣٥في التسعينات، وبعد ذلك إلى % ٢٤في السبعينات إلى 

                                                           
  ) ٢٠١٣(برنامج ا;مم المتحدة ا-نمائي  ٥٥
في الدول العربية، البنك الدولي،  تحسين ا;من الغذائي) ٢٠٠٩(البنك الدولي، منظمة ا;غذية والزراعة، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ٥٦

   http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/FoodSecfinal.pdfواشنطن، متاح على 
   .خدمة أو سلعة إنتاج نتيجة المستھلكة والجوفية السطحية المياه حجم -  الزرقاء المياه بصمة ٥٧
  . الطبيعية، تقرير تقني، منظمة ا;غذية والزراعة، روما الموارد على اpثار ا;غذية، ھدر بصمة ، )٢٠١٣(منظمة ا;غذية والزراعة  ٥٨
  .)٢٠١٤(ئة والتنمية بيانات قطرية مستمدة من المنتدى العربي للبي. حسابات المؤلف باستخدام معد#ت مرّجحة بعدد السكان ٥٩
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٣٢ 

يجب فصل النمو 
ا�قتصادي في 

المنطقة عن زيادة 
 إستھ,ك الطاقة

ونمو %) ٣٫٤(ا�جمالي  ويفوق ذلك بكثير نمو الناتج المحلي% ٦٫٤بمعدل  ٢٠١١و ١٩٧١عامي 
  %).٢٫٦(السكان 

من المكافئ  طن ٠٫١٣٤، للمنطقة ككل، من ٦٠الطاقة ازدادت كثافةوقد 
طن من المكافئ  ٠٫٤٢٢إلى  ١٩٧١دوbر في عام  ١٠٠٠لكل النفطي 

، ما يمثل معدل نمو سنوي نسبته ٢٠١١دوbر في عام  ١٠٠٠النفطي لكل 
 تشھد إذتناقض ھذه الوجھة المتزايدة الوجھات العالمية، و ٦١%.٢٫٩

ھا، حيث بلغ انخفاضاً في كثافة الطاقة خ)ل الفترة ذاتجميعاً المناطق ا5خرى 
شھد على ذلك يو. وذلك أخفض من المتوسط ا�قليمي العربي ،%٤٠متوسط كثافة الطاقة العالمية حوالي 

الذي بلغ  ،في مزيج الطاقة) الكھرومائيةباستثناء الطاقة (الطاقة المتجددة حصة المتوسط الوطني لأيضاً 
أدنى بكثير ذلك و، )الطاقة المائيةتسبت إذا ما اح% ٦أو ( %٠٫٢٤حّداً b يكاد يذكر ھو  ٢٠١١في عام 

    ٦٢.)إذا ما احتسبت الطاقة المائية% ٨٫٧% (٤٫٢من المتوسط العالمي 

  
  )نفطي فئمكاكيلوغرام ) (٢٠١١(وبقية العالم  الدول العربية –استھBك الطاقة للفرد الواحد : الشكل

  

  تأثيرات الكوارث الطبيعية وتغير المناخوالتكيف في مواجھة الصمود القدرة على  ٢- ٢-٦
لتوطيد المكاسب القائمة في والتكيف ينبغي على المجتمعات في المنطقة أن تكون قادرة على الصمود 

ا)من الغذائي  إلى اGفتقارر في التكنولوجيات في محاولة لمعالجة استثماGالتنمية وفي الوقت نفسه 
  . لكن ھذا لم يحدث بعد. وماأمن المياه والطاقة والتحديات في التنمية المستدامة عم اGفتقار إلىو

                                                           
التي يحتاجھا بلد  )toeأو  النفطي المكافئ من مقاسة بأطنان، TPESأو  ،جموع ا-مدادات من الطاقة ا;وليةم( الطاقة كمية الطاقة تقيس كثافة ٦٠

   (PPP) الشرائية القوة أو بتعادل) ٢٠٠٥مث4ً، قيمة عام ( الثابت بالمال محسوبة( ا-جمالي المحلي الناتج من واحدة وحدة معين لتوليد
 ٦١ )IEA( ، ٢٠٠٥القيم بدو#ر عام.  

   بيانات الوكالة الدولية للطاقةبا#ستناد إلى  التنمية العالمية اتمؤشر ٦٢
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الخسائر البشرية 
وا�قتصادية الفادحة التي 

من  المتزايدتأتت عن العدد 

الكوارث الطبيعية التي 
لحقت بالمنطقة مؤخرا 
أثّرت بشكل كبير على 

 ا)شّد فقرا

في أحداث الكوارث الطبيعية، مع ما تزايد على مدى العقود العديدة الماضية، شھدت المنطقة وجھة 
تتركز بين  ، إذبشكل غير متساو، التي تتوزع لخسائر البشرية واHقتصاديةفي ايصاحبھا من تزايد 

 الدول العربيةيبلغ عدد سكان المناطق الحضرية في و .ا�شد فقراً 
يتطلبون استثمارات عامة كبيرة في البنية  مليون نسمة ٢١٠حوالي 

سكان نسب وع)وة على ذلك، تبلغ . التحتية لتقديم الخدمات ا5ساسية
 ٩٢و ٨٦و ٥٧و ٥٠و ٤٠المناطق الحضرية سكان الفقيرة إلى  ا5حياء

في مصر والعراق ولبنان والسودان وموريتانيا والصومال  %٩٤و
التعرض لمخاطر من زيد ذلك من اbنكشاف ووي. ٦٣على التوالي

الفيضانات كالقصوى الكوارث الطبيعية، وخاصة ا5حداث المناخية 
 تجاوزت أضرار ،٢٠٠٩-٢٠٠٠، خ)ل الفترة مثGً ف. والعواصف

مليار دوbر،  ٥٫٥= زbزل (مليار دوbر  ١٢ البنية التحتية
 .التصاعدفي ، وھذه ا5رقام آخذة )مليار دوbر ٢٫٦٩= مليار دوbر؛ وفيضانات  ٣٫٥= وعواصف 

على المناطق الريفية النائية والمھملة وا5حياء الفقيرة في  بشكل خاص الفيضانات والعواصفوتؤثر 
ى عشرات الم)يين من الناس، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في المناطق الحضرية؛ ويؤثر الجفاف اNن عل

  . المستقبل المنظور

العواصف الرملية  داثحأيساھم في تزايد ويفاقم تغير المناخ كثافة وتواتر ا5حداث الجوية القصوى، و
حتية في سيھدد ارتفاع مستوى سطح البحر الحياة والبنية التو. والترابية التي شوھدت في السنوات ا5خيرة
، لم تستثمر الحكومات حتى اNن في وضع الخلفيةھذه على . المناطق الساحلية على مدى العقود المقبلة

استراتيجيات تصحيحية �دارة مخاطر الكوارث يمكن أن تعالج العوامل اbجتماعية واbقتصادية 
زيعھا غير المتساوي وخصوصاً تو ،التعرض للمخاطرفي والمؤسسية والطبيعية والمادية التي تساھم 

ا5دلة الدولية أن استراتيجيات إدارة المخاطر تشير و. في المجتمع الھشةالقطاعات الفقيرة وفي وتركزھا 
لمخاطر انكشافاً على اا5كثر  من السكان عندما توّجه إلى الخمستكون فّعالة من حيث التكلفة التصحيحية 

ر يفستيمكن في المنطقة العربية، و). من حيث السكن أو البنية التحتية أو سبل العيش(في المجتمع 
أن تكفل المساواة في المشاركة في عملية  ھالمخاطر يمكنلاbفتقار إلى أطر حوكمة ب القصور في العمل

 المواردلمياه وا5راضي والبحار وبما في ذلك ا(باستخدام وإنتاج وتوزيع الموارد  ةالمتعلق اتصنع القرار
  ٦٤.)والبيئة بوجه عام والمعادن الطبيعية

                                                           
٦٣  Abu Swaireh L and Hamdan F, 2015, Disaster Risk Reduction for Resilience and Sustainable Development in the Arab 

Region كمساھمة من آلية التنسيق ا-قليمية في التقرير العربي حول التنمية المستدامة، كتب ا;مم المتحدة للحد من الكوارث، أعده م .  
٦٤  Hamdan F, Intensive and Extensive Disaster Risk Drivers and Interactions with Recent Trends in the Global Economy, 

with special Emphasis on Rentier States, International Journal of Disaster Risk Reduction, 10-2014, Elsevier Publishers 
ISSN 2212-4209  
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  ٢٠١٩٦٥-١٩٥٠ارث في المنطقة العربية ووجھة وقوع الك: الشكل 

  

  

٣- ٢-٦ bقتصادياbبتكار لتحقيق الرخاء ا  
تتخلف المنطقة العربية عن المناطق ا�خرى فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واHبتكارات الBزمة 

مؤشرات ومنھا  ،في العديد من المؤشراتذلك يتجلى وللتصدي بفعالية لتحديات التنمية المستدامة، 
تنشيط التنمية وإط)ق في يمكن أن تلعب العلوم والتكنولوجيا واbبتكارات دوراً حيوياً و .البحث والتطوير

كفرصة للتغلب على  والنساء ؛ ومع ذلك، لم يُنظر بعد إلى دور الشباب٦٦العنان ل�مكانات التي لم تستغل
تبين المؤشرات الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا واbبتكارات أن مساھمات المنطقة و ٦٧".المعرفة العجز في"

يشّكل ا�نفاق ا�جمالي على البحث  ،موازنات البحث والتطوير من حيثف .على عدة جبھاتمحدودة 
من المتوسط العالمي أدنى بكثير وذلك ، فقط من الدخل ا�جمالي المحلي للدول العربية% ٠٫٢والتطوير 

وتبين ھذه ا5رقام،  .الباحثين في العالم فقط من% ١٫٧وتشكل نسبة الباحثين في المنطقة  .%١٫٧البالغ 
ا5من الغذائي وأمن المياه والطاقة في المنطقة، أن المنطقة تضيع  اbفتقار إلىھا على خلفية عند مقارنت

في الوقت ذاته التي يمكن أن تخفف البطالة ووفرصة اbستثمار في التكنولوجيات التي تحقق اbستدامة 
  .تعزز ا5من والنمو المستدام والتنمية

                                                           
Lord (2008), A New Millennium of Knowledge, Saban Center at Brookings٦٥  

Morssy A 2015, Industrialization and Innovation in the Arab Region٦٦  
  .الصناعية كمساھمة آلية التنسيق ا-قليمية للتقرير العربي حول التنمية المستدامة، للتنمية المتحدة ا;مم أعدته منظمة ٦٧
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  )٢٠١٠المصدر اليونسكو، ( ٢٠٠٧العالم العربي،  الباحثون لكل مليون من السكان في: الشكل

  
  

  لتحقيق التنمية المستدامة  تمكين عام� -والس.م ةالرشيد ةكموالح ٣- ٦
ال>جئين، سواء بالمعايير المطلقة عدد من  ربأك تشھدفي العالم، و اتالمنطقة العربية ھي المنطقة اHكثر تضررا من النزاع

ھي معظم بلدان المنطقة ويسلب الموارد القيّمة من مجا4ت التنمية التي على تصاعد ا$رھاب ويؤثر  .النسبيةبالمعايير أم 
عن طريق التسبب ٦٨ "معاكسالتجاه ا4تنمية في "وعدم ا4ستقرار عملياً بدور  اتقوم الصراعوت. في أمس الحاجة إليھا

موطن Hطول أيضاً المنطقة العربية ھي  كما أن. بانكماش النشاط ا4قتصادي وبأضرار جسيمة للبنية التحتية ا4جتماعية
 .فقط للفلسطينيين ولكن للمنطقة ككل � ،من تأثيرات كبيرة على حقوق التنمية والفرص ذلكاحت>ل غير شرعي، مع ما ل

فّعالة في ضمان الكرامة ا$نسانية نظم الحوكمة لم تكن إذ ھذا الوضع،  الدول العربيةالحوكمة في  أوجه عجزفاقمت قد و
 .١- ٦في القسم  اً سابقعرضنا كما  ،واHمن لذلك آثار سلبية على التنمية المستدامة تماية حقوق ا$نسان للجميع، وكانوح

  حق تقرير المصير والس)م وا5من ١- ٣-٦
شرط  ابدورھوھذه ، ةالرشيد ةكموإلى جانب حق تقرير المصير، شروط مسبقة للح ،الس,م وا)من

 إذبدرجات متفاوتة في المنطقة،  ةالھشاشة واGحت,ل موجودالنزاعات وو .ضروري للتنمية المستدامة

 وقد ٢٠١٣،٦٩إلى عام  ٢٠٠٩من عام الخمس سنوات الخ,ل فترة  اتلصراعلمن البلدان % ٤١تعرض 

ضعف جوانب مختلفة من الحوكمة، بما في ألتكامل ا�قليمي وأبطأ النمو اGقتصادي وياً لتحدشّكل ذلك 
في حقوق ا�نسان، بما في ذلك الحق لحريات العامة وإلى استمرار اGنتھاكات ل أدىالفساد، ومكافحة ذلك 

   .التنمية

                                                           
   )٢٠١٤تشرين الثاني /نوفمبر ٣نيويورك، (مداخلة الدكتورة ريما خلف، ا;مين التنفيذي لuسكوا، خ4ل حوار ا;مناء التنفيذيين مع اللجنة الثانية  ٦٨
   .٢٠١٤ا-سكوا  ٦٩



 ملّخص فنّي

خ�ل   ٧٠"مؤشر الدول الھشة"تكشف نتائج 
، %)١٥بنسبة (الماضية أن المنطقة كانت باستمرار أكثر ھشاشة من المتوسط العالمي 

على % ٤٠و% ٣٠بحوالي المتوسط العالمي 
في المنطقة العربية على % ٥٠ازداد عدد ال�جئين في بلد اللجوء وبلد المنشأ بأكثر من 

حسب بلد يمثّلون ال�جئون في المنطقة العربية 
نسبة  بلغتضافة إلى ذلك، Jوبا ٧١

دون اعتبار في العالم، حتى داخلياً 

، ھناك ع�قة كبيرة بين درجة مؤشر 
بما في ذلك اUستقرار من ناحية أخرى، 

، ازداد مؤشر اJرھاب العالمي ٢٠١٣
أكثر ب(وبلدان المغرب العربي %) 

ل�حداث ا�خيرة في اليمن وقت كتابة 
 جميع المناطق العربيةفي سوءاً على مدى السنوات القليلة القادمة 

  .ودول مجلس التعاون الخليجي

  الفرعية في السنوات ا�خيرة مقابل المتوسط العالمي

  

: اقتصادي-اجتماعي( فرعيا مؤشراً  ١٢و عسكرية،
والھبوط  الفقر ا&دمغة، ھروب الناس وھجرة

 )الخارجي التدخل ا&منية، الفئوية، ا&جھزة النخب

War’s Human Cost, UNHCR Global Trends 2013, UNHCR The UN Refugee Agency 2014   
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تكشف نتائج ، إذ على خلفية دول ھشة في المنطقة
الماضية أن المنطقة كانت باستمرار أكثر ھشاشة من المتوسط العالمي 

المتوسط العالمي أكثر ھشاشة من  البلدان ا[قل نمواً بينما بلدان المشرق و
ازداد عدد ال�جئين في بلد اللجوء وبلد المنشأ بأكثر من 

ال�جئون في المنطقة العربية ، كان ٢٠١٣وفي نھاية عام  .مدى العقدين الماضيين
٧١.على التوالي ال�جئينمن إجمالي % ٢٣و% ٢٨

داخلياً نازحين من إجمالي ال% ٣٣ في المنطقة العربية
  . ١٩٤٨٧٢داخلياً في فلسطين المحتلة منذ عام 

، ھناك ع�قة كبيرة بين درجة مؤشر ٢٠١٤عام للتقرير مؤشر اJرھاب العالمي  وع�وة على ذلك، وفقاً 
من ناحية أخرى، لمؤشرات المتعلقة بالھشاشة اJرھاب العالمي من ناحية وا

٢٠١٣حتى عام و  ٧٣.السياسي والت�حم بين المجموعات وشرعية الدولة
%) ٥٠أكثر من ب(المشرق بلدان خصوصاً في  ،سنوات ا[خيرة

ل�حداث ا�خيرة في اليمن وقت كتابة  ونظراً  .في أعقاب الربيع العربي وا[حداث ال�حقة
سوءاً على مدى السنوات القليلة القادمة الوضع زداد يھذا التقرير، يتوقع أن 
ودول مجلس التعاون الخليجي البلدان ا�قل نمواً  في

الفرعية في السنوات ا�خيرة مقابل المتوسط العالمي ھاللمنطقة العربية ومناطق" مؤشر الدول الھشة

                                         
عسكرية،/وسياسية اقتصادية- اجتماعية المؤشرات، من رئيسيتين فئتين الھشة من

ھروب الناس وھجرة مجموعات متظلمة، متوازنة، اقتصادية غير تنمية داخليا، ومشردون
النخب القانون، وسيادة اFنسان حقوق العامة، الخدمات الدولة، شرعية: 
  

War’s Human Cost, UNHCR Global Trends 2013, UNHCR The UN Refugee Agency 2014

data/global-indices-http://economicsandpeace.org/research/iep  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

السنة

التقرير العربي حول التنمية المستدامة

في المنطقة اتالصراع تأتيو
الماضية أن المنطقة كانت باستمرار أكثر ھشاشة من المتوسط العالمي  ٨السنوات الـ 

بينما بلدان المشرق و
ازداد عدد ال�جئين في بلد اللجوء وبلد المنشأ بأكثر من  ،عموماً و. التوالي

مدى العقدين الماضيين
٢٨ء المنشأ وبلد اللجو

في المنطقة العربية داخلياً ن يالنازح
داخلياً في فلسطين المحتلة منذ عام نازحين ال

وع�وة على ذلك، وفقاً 
اJرھاب العالمي من ناحية وا

السياسي والت�حم بين المجموعات وشرعية الدولة
سنوات ا[خيرةالة في حدّ 

في أعقاب الربيع العربي وا[حداث ال�حقة ،%)١٠٠من 
ھذا التقرير، يتوقع أن 

في، بما في ذلك الفرعية

مؤشر الدول الھشة"وجھة : الشكل

  

                                                          
الھشة من الدول يتكون مؤشر ٧٠

ومشردون Iجئون ديمغرافية، ضغوط
: عسكري/سياسي اIقتصادي؛

http://ffp.statesindex.org/  

War’s Human Cost, UNHCR Global Trends 2013, UNHCR The UN Refugee Agency 2014٧١

  لسابقالمرجع ا ٧٢

 ٧٣index-terrorism-data/global

المتوسط العالمي

المنطقة العربية

مجلس التعاون الخليجي

البلدان العربية ا�قل نمواً 

المغرب

المشرق
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ا�حت,ل ا�سرائيلي 
لفلسطين ھو ا�حت,ل الفعلي 
الوحيد في العالم الذي يستمر 

وھو G يؤثر فقط  م،وحتى الي
على فلسطين بل على 

 المنطقة ككل

   ٧٤ن في المنطقة العربيةيالBجئمجموع : الشكل

  

التي يوجد فيھا احت)ل فعلي استمر 5كثر من خمسة عقود،  في العالمالمنطقة العربية ھي المنطقة الوحيدة 
ھذا اbحت)ل الشعب  عن الناتجة راضرا5 يتعّدى نطاقو. أbّ وھو اbحت)ل ا�سرائيلي لفلسطين

في الواقع التكامل ا�قليمي والتنمية اbحت)ل قد أعاق ف. المنطقة ككلّ  إلى ليصلالفلسطيني وحده 
المنطقة العربية ھي أكبر مشتر و. ف الحوكمةاضعإو ،بتحويل الموارد بعيداً عن التنمية ،المستدامة

وذلك أكثر من   ٧٥،من إجمالي الناتج المحلي ا�جمالي على ا5سلحة% ٤٫١٥نفق إذ أنھا ت ،ل�سلحة نسبياً 
ضعف ا�نفاق العسكري bقتصادات البلدان المتقدمة النمو، وأعلى 

ويفّسر ذلك بجانب منه . ق ا5خرى من البلدان الناميةبكثير من المناط
موارد بعيداً عن التنمية التسلّح اله ويوجّ  .نتيجة ل)حت)ل ا�سرائيليك

اbقتصادية وحماية البيئة وعكس التدھور البيئي، بما في و اbجتماعية
والتي تحتاجھا المنطقة رأس المال الكثيفة البحث والتطوير أعمال ذلك 

ا5من الغذائي وأمن المياه  bنعدامللتصدي بشكل ماس  العربية
الحوكمة  عرقلھي أنه  ،وثمة نتيجة أخرى ل)حت)ل. والطاقة

ووفر . وغّذى التطرف الديني الدول العربيةالديمقراطية في العديد من 
ر الدينية حتواء العناص5للمقاومة ضد إسرائيل و" إعطاء ا5ولوية"لـذلك ذريعة لمختلف الدول العربية 

  . المتطرفة على حساب توفير حقوق ا�نسان ا5ساسية لشعوبھا

                                                           
Allen and Hamati (2015) مؤشرات التنمية العالمية: ، المصدر ٧٤  
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 ملّخص فنّي

  ٧٦في السنوات ا�خيرة

  

  والتكيفمؤسسية سليمة لديھا القدرة على الصمود 

على المستوى الوطني على قدرة  ٢٠١٥
، وتنفيذ ذوي العIقةإشراك على 

. اRستثمارات، وتخصيص الموارد بكفاءة، وضمان الشفافية والمساءلة لمواطنيھا
مستويات عملية صنع القرار  على وجه الخصوص على توفر اSرادة السياسية على أعلى

. بدورھا المتعدد الجوانب في مجال التنمية المستدامة
لمجتمعات الدول واعلى R يزال يتعين 

متخلفة إلى حد كبير عن  الدول العربية
 الوضع اتالصراع تقد فاقمو ٧٧

تحوUت الضرورية القيام بالسائد في المنطقة العربية من غياب للمؤسسات الفّعالة الكفؤة القادرة على 
داء السياسي وإدارة السياسات، U يستخدم 
بكفاءة الموارد البشرية والمالية والتنظيمية المتوفرة، كما أن تنفيذ سياسات 

 U رادة السياسية التيJفتقار إلى اUبناء الموارد ل تستثمرواستراتيجيات التنمية ضعيف بسبب ا
سنة قبل نشره البنك الدولي  الذي

ل الدواندUع الربيع العربي الضوء على عدد من أوجه القصور التي تنذر بالخطر؛ وھي أن 
على أساس السياسات، وكذلك بالميزنة 

وعلى المدى الطويل، ستكون اUستثمارات في التعليم العالي 

 تتوفر بيانات I. تأثير أعلى إلى ١٠و لNرھاب

Moubayed L. (2015), From Government to Governance: how will the Arab region meet the goals of sustainable 

  تقرير أعدته اFسكوا كمساھمة في التقرير العربي حول التنمية المستدامة

 على للحوكمة الدولي البنك ، أو مؤشرات٢٠١٤

Robert P. Beschel and Mark Ahern, “Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An
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في السنوات ا�خيرة الدول العربيةفي " مؤشر ا-رھاب العالمي"وجھات : 

مؤسسية سليمة لديھا القدرة على الصمود  طرلتحقيق أ ةالرشيد
٢٠١٥التنمية المستدامة وخطة ما بعد عام سيعتمد التنفيذ الفّعال �ھداف 

على الحكومات على بناء توافق في ا\راء حول رؤية وأھداف وطنية، و
اRستثمارات، وتخصيص الموارد بكفاءة، وضمان الشفافية والمساءلة لمواطنيھاتوجيه 

على وجه الخصوص على توفر اSرادة السياسية على أعلى
بدورھا المتعدد الجوانب في مجال التنمية المستدامةمن القيام لتمكين القطاعات العامة في البلدان المعنية 

R يزال يتعين و دون ممارسات حوكمة سليمة، يتحقق ھذا الدور R يمكن أن
  . بفعالية لحوكمةتكريس سمات ا

الدول العربيةبحلول بداية الربيع العربي، كانت فعالية الحكومات في معظم 
٧٧.الناشئة معّدل البلدانكانت أعلى قلي*ً من أنھا العالمي، ولو 

سائد في المنطقة العربية من غياب للمؤسسات الفّعالة الكفؤة القادرة على 
داء السياسي وإدارة السياسات، U يستخدم ا[ووفقاً للمؤشرات المتعلقة ب. لتحقيق أھداف التنمية المستدامة

بكفاءة الموارد البشرية والمالية والتنظيمية المتوفرة، كما أن تنفيذ سياسات  
 U رادة السياسية التيJفتقار إلى اUواستراتيجيات التنمية ضعيف بسبب ا

الذي ٧٩،٨٠دارة المالية العامةاJض اوفي الواقع، سلط استعر
اندUع الربيع العربي الضوء على عدد من أوجه القصور التي تنذر بالخطر؛ وھي أن 

بالميزنة و ،مصداقية الموازناتفي متخلفة عن المعدUت العالمية 
وعلى المدى الطويل، ستكون اUستثمارات في التعليم العالي . المحاسبة وحفظ السج�ت وإعداد التقارير

                                         
لNرھاب تأثير أي يوجد I أنه إلى ٠يشير  حيث ١٠ إلى ٠ العالمي من اFرھاب

Moubayed L. (2015), From Government to Governance: how will the Arab region meet the goals of sustainable 

developmentسكوا كمساھمة في التقرير العربي حول التنمية المستدامة ٧٧Fتقرير أعدته ا
٢٠١٤ Bertelsmann Stiftung Transformation Indexعلى سبيل المثال، أنظر المؤشر التحويلي 

  

Robert P. Beschel and Mark Ahern, “Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An
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: الشكل

الرشيد ةكموالح ٢- ٣-٦
سيعتمد التنفيذ الفّعال �ھداف 

الحكومات على بناء توافق في ا\راء حول رؤية وأھداف وطنية، و
Sحات واIستثمارات، وتخصيص الموارد بكفاءة، وضمان الشفافية والمساءلة لمواطنيھاتوجيه صRا

على وجه الخصوص على توفر اSرادة السياسية على أعلىوسيعتمد ذلك 
لتمكين القطاعات العامة في البلدان المعنية 

ھذا الدور R يمكن أن
تكريس سمات االعربية 

بحلول بداية الربيع العربي، كانت فعالية الحكومات في معظم 
العالمي، ولو  المعّدل

سائد في المنطقة العربية من غياب للمؤسسات الفّعالة الكفؤة القادرة على ال
لتحقيق أھداف التنمية المستدامة

 الدول العربيةمعظم 
 U رادة السياسية التيJفتقار إلى اUواستراتيجيات التنمية ضعيف بسبب ا

وفي الواقع، سلط استعر ٧٨.القدرات
اندUع الربيع العربي الضوء على عدد من أوجه القصور التي تنذر بالخطر؛ وھي أن من واحدة 
متخلفة عن المعدUت العالمية  العربية

المحاسبة وحفظ السج�ت وإعداد التقاريرب
                                                          

اFرھاب مؤشر درجات تتراوح ٧٦
  .فلسطين لدولة

Moubayed L. (2015), From Government to Governance: how will the Arab region meet the goals of sustainable 
٧٧ in the post 2015 period?

على سبيل المثال، أنظر المؤشر التحويلي  ٧٨
   .العالمي الصعيد

٧٩  Moubayed L. (2015).  

Robert P. Beschel and Mark Ahern, “Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An٨٠ 

Overview of the Regional Experience,” The World Bank
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شفافة في التوظيف في المتخصص وبناء قدرات الخدمة المدنية ضرورية، وكذلك اعتماد إجراءات 
   .٨١ا�دارة العامة

كانت منطقة الشرق ا�وسط ، ٢٠١٣لعام  ووفقاً لمؤشرات البنك الدولي للحوكمة على الصعيد العالمي
شرق آسيا ترتيب من دنى ، إذ كان ترتيبھا باستمرار أالعالم أداءً أسوأ المناطق في إحدى وشمال أفريقيا 

تبعاً  ،ومنطقة المحيط الھادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا الBتينية ومنطقة البحر الكاريبي
على الرغم و. ٨٢على الصعيد العالميللمؤشرات المركبة الستة جميعھا التي تشكل مؤشرات الحوكمة 

على أفريقيا إb بقدرات المؤسسات العامة  ةتعلقمتتفوق المنطقة فيما يتعلق بالتدابير ال5 من مواردھا، 
في الصوت والمساءلة واbستقرار السياسي  منھا خفضأولكنھا تسّجل أداًء  ،لصحراء الكبرىجنوب ا

أن " منظمة الشفافية الدولية"الصادر عن  ٢٠١١لعام " مؤشر مدركات الفساد"ويؤكد . وغياب العنف
 ٣٫١متوسطھا بلغ ي، بدرجة اً منطقة الشرق ا5وسط وشمال أفريقيا تعتبر على نطاق واسع فاسدة مؤسسي

   ١٠.٨٣ا5قصى  هحدعلى مقياس يبلغ 

مية المستدامة بناء ينبغي على القادة السياسيين بغية تحقيق التنو
بشأن مع الجھات الفاعلة ا5خرى في المجتمع توافق عريض ال

القيام من الضروري  أنو، خصوصاً ضروريةا�ص)حات ال
ب يتطلّ و. بمقايضات ھامة لتحقيق تقدم على مسار التنمية المستدامة

ن ينطويان يل اللذوتوافق بشأن المقايضات المشاركة والشمالبناء 
التمكين من خ)ل التمثيل في الحكومة وكذلك من خ)ل بدورھما على 

  . اNليات اbستشارية للمشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار

تشير ا5دبيات على المستوى العالمي إلى أن النظم السياسية التشاركية تحقق عموماً نتائج إنمائية أفضل، و
. بناء توافق في اNراءعلى يساعد على معالجة الثغرات في المعلومات و ذوي الع)قة5ن التنوع ا5كبر ل

أكبر من المساواة، ما يقلل  اً تعتبر أكثر استقراراً وتقدم أيضاً نتائج توزيعية أفضل وقدر كما أن ھذه النظم
في  الصراعات الناشئةض فّ تخأن من المتوقّع  هغير أنّ . الصراع وفقدان المكاسب ا�نمائيةاحتماbت 

تزيد ممارسات الفساد، بينما أن ة والشفافية ويشاركتعلى ا5قل على المدى القصير، النُھج ال ،المنطقة
اbقتصادية والحماية -في الوقت نفسه الموارد التي تشتد الحاجة إليھا بعيداً عن التنمية اbجتماعيةتحّول 

  .البيئة وعكس التدھور البيئي

                                                           
٨١  Allen C, 2015  
وجودة  السياسية، الضغوط عن استق4ليتھا ودرجة المدنية وجودة الخدمة العامة، عن جودة الخدمات يلتقط التصورات :الحكومة مؤشر فعالية ٨٢

 .السياسات الحكومة بھذه التزام ومصداقية وتنفيذھا، السياسات وضع
، والكبيرة الفساد الصغيرة أشكال ذلك في بما خاصة، مكاسب لتحقيق العامة السلطة ممارسة عن مدى يلتقط التصورات :الفساد على مؤشر الرقابة

 .الخاصة على الدولة والمصالح وكذلك ھيمنة النخب
 تكوين وحرية التعبير حرية وكذلك حكوماتھم، انتخاب في المشاركة ما على دبل مواطني قدرة عن مدى يلتقط التصورات: والمساءلة الصوت مؤشر

 .الحر وا-ع4م الجمعيات،
الخاص  القطاع بتنمية تسمح ولوائح تنظيمية سليمة سياسات وتنفيذ صياغة على الحكومة عن قدرة يلتقط التصورات :التنظيمية مؤشر الجودة

 .وتشجعه
 والشرطة، الملكية، وحقوق العقود جودة إنفاذ وخاصة المجتمع، والتزامھم بقواعد المتعاملين ثقة عن مدى التصورات يلتقط :القانون مؤشر سيادة

 . والعنف الجريمة ت وقوعوكذلك احتما# والمحاكم،
 ذلك في بدافع سياسي، بما أو العنف/و السياسي ا#ستقرار عدم عن احتمال يقيس التصورات :ا-رھاب/العنف وغياب السياسي مؤشر ا#ستقرار

  .ا-رھاب
  /http://www.transparency.org/cpi2011) بدرجة كبيرة" فاسد(" ٠إلى ) بدرجة كبيرة" نظيف("١٠من  "الفساد مدركات مؤشر"يتراوح ٨٣ 

 � التنمية تحقيق يمكن

 خ,ل من إG المستدامة

 القيادات بين الفعال التواصل

 الجھات من وغيرھا السياسية

 ل,تفاق المجتمع في الفاعلة

 الضرورية ا�ص,حات على

 المستدامة التنمية طريق على



 ملّخص فنّي – ٢٠١٥ا�صدار النموذجي : التقرير العربي حول التنمية المستدامة

  

٤٠ 

  ٨٤مؤشرات الحوكمة على الصعيد العالمي –في منطقة الشرق ا>وسط وشمال أفريقيا  مؤشرات الحوكمة: ١١-٢ا طار 

  

  

  وسائل التنفيذ والشراكات والصمود والتضامن على الصعيد العالمي ٤- ٦

عبًء  الدول العربيةلية ھائلة، وھذه الثغرة آخذة في اbتساع مع تحمل ويمتتواجه المنطقة العربية ثغرة 
العديد من  ما زالو. أكبر نتيجة تزايد الدمار وعدم اbستقرار وتدني مستويات الدخل من النفط والغاز

وع)وة على ذلك،  .البينية، بما في ذلك التجارة فحسب جزئياً  الموارد في المنطقة غير مستغل أو مستغ)ً 
بفعالية، بما ذلك  ٢٠١٥تنمية لما بعد عام تنبغي معالجة الثغرة في القدرات في المنطقة بغية تنفيذ خطة ال

وبما أن ھذه الثغرات في وسائل  .تنمية القدرات من أجل تحسين س)مة منھجية النظم ا�حصائية الوطنية
التنفيذ تتجاوز قدرات أي بلد عربي، ينبغي رفع مستوى التكامل ا�قليمي والشراكة العالمية لتحقيق التنمية 

 . المستدامة

  

  تمويل التنمية المستدامة ١- ٤-٦
توقع أن يزيد من الذي يفي خضم فجوة التمويل الكبيرة الموجودة في المنطقة العربية، وتزايد الصراع 

تحويل الموارد بعيداً عن التنمية، توفر بيئة اGستثمار الموجودة حوافز للقطاع الخاص ل,ستثمار في 
آليات التمويل الحالية في فإن وع,وة على ذلك، . قطاعات غير ذات أھمية حاسمة للتنمية المستدامة

  .ة المستدامةالقطاع العام توجه أيضاً الموارد القيمة بعيداً عن التنمي

باستخدام سيناريوين اثنين على  ٢٠١٦و ٢٠١٥في المنطقة العربية لعامي قُّدرت فجوة التمويل وقد 
 اً بلد ١٥إلى  ١٣دوHر أمريكي، حيث من المتوقع أن يكون لدى  مليار ٨٥و ٧٩أنھا تتراوح ما بين 

مع اختBفات عالية  ،ليمنحتى قبل الصراع ا�خير في ا ٢٠١٦و ٢٠١٥عجز في التمويل لعامي  اً عربي
% ٥٫٣٣والمغرب العربي % ٢٤سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً قدره (المناطق  جداً بين

انخفض و. ٨٥)٢٠١٢بحلول نھاية عام % ٨٫٠١عجزاً بلغ  البلدان ا�قل نمواً و% ٢٫٢٩والمشرق 

                                                           
٨٤.

 Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical 

Issues مؤشرات الحوكمة على الصعيد العالمي متاحة على :www.govindicators.org  
El-Sharkawy S 2015, Financing Sustainable Development in the Arab Regionسكوا كمساھمة في التقرير العربي ٨٥uتقرير أعّد ل ،

  . حول التنمية المستدامة
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على % ٢٠متوسط حساب الفائض في المنطقة العربية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي ا�جمالي بنسبة 
  . ٨٦%١٣٫٤٣إلى % ١٦٫٨٣مدى العقدين الماضيين من 

bحتياجات التمويل تقديرات  ٨٧" لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة" قدمت
اعتبرت ف. القطاعات ذات ا5ولوية على الصعيد العالمي التي ينبغي أن يوجه نحوھا اbستثماروحددت 

مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة والطاقة (البنية التحتية والتخفيف من آثار تغير المناخ والطاقة 
 مليار ١٥٠إلى  ١١٠تحتاج إلى إنفاق  دول العربيةالأن  رويقد. قطاعات استثمارية ذات أولوية) المتجددة
قطاع وفي . على استثمارات في البنية التحتية غير الطاقة ٨٨خ)ل السنوات الخمس القادمة كل سنةدوbر 

تقديرات لمتوسط إنفاق سنوي في أفريقيا يبلغ  ٢٠١٤لعام " توقعات وكالة الطاقة الدولية"الطاقة، تقدم 
وفي حين  ٢٠٢٠.٨٩-٢٠١٤دوbر خ)ل الفترة  مليار ١٠٥دوbر وفي منطقة الشرق ا5وسط  مليار ١٢٠

رتفع فيھا العجز، تبرھن اbستنتاجات يأن اbستثمار في البنية التحتية تأثر تاريخياً سلباً في الفترات التي 
  .في رفع ا�نتاجية والعمالة ٩٠المذكورة أع)ه أھمية إعطاء أولوية لھذا القطاع نظراً Nثاره الثانوية

عام إلى الناتج المحلي اmجمالي للعراق وفلسطين، بلغ معدل الدين ال ،البلدان ا�قل نمواً باستثناء و
، ما يعني أن الحكومات في كثير من )للبلدان النامية% ٢٦٫٤بالمقارنة مع ( ٢٠١٤في عام % ٣١٫٢

الحاHت تزاحم القطاع الخاص باستخدام النظام المالي لتمويل عجزھا بدHً من دعم نمو القطاع الخاص 
ي أن يعاد النظر في ا�عفاءات الضريبية والتخفيضات الضريبية ينبغو. من خBل توفير اHئتمان

وع)وة على ذلك، انخفض مجموع . في سياق تحقيق أھداف التنمية المستدامة الضريبي وسياسات ا�عفاء
المساعدة ا�نمائية الرسمية كنسبة مئوية من الدخل القومي ا�جمالي والمساعدة ا�نمائية الرسمية للفرد 

سبة مئوية من الدخل القومي ا�جمالي في المنطقة العربية إلى حد كبير على مدى العقدين الواحد كن
" جھداً ضريبياً " الدول العربيةالعديد من بذل يو. على التوالي% ٦١و% ٣٨بما يزيد على  ،الماضيين

إلى جانب  ،كما يؤثر الفساد. على الحاجة إلى تحسين كفاءة إدارة وجمع الضرائب ا يدلّ مّ م ٩١،اً منخفض
إيرادات كبيرة من  تحصيليمكن و. على أموال الضرائب الناتجة ،مرتفعال رسميغير القطاع الوجود 

  ٩٢.خ)ل إص)ح نظام الضرائب ومحاربة التھرب الضريبي ومكافحة الفساد

                                                           
 أع4ه للنتائج وھناك محدد آخر. للبلدان ا-نفاق أولويات صدارة في المستدامة التنمية أھداف بالضرورة أع4ه المذكورة # تضع عمليات التنبؤ ٨٦
للبلدان  التمويل يؤدي العام4ن ك4ھما إلى تقديرات أعلى لفجوة أن المتوقع ومن. نوفلسطي تنبؤ تتعلق بكل من الصومال بيانات توفر عدم ھو

  .العربية
  .٢٠١٤آب /أغسطس ٥، A/69/315، ا;مم المتحدة "لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة"تقرير  ٨٧
  . حدة البحوث ا#قتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونوميستالدولي وواستخدمت -جمالي الناتج المحلي تنبؤات صندوق النقد  ٨٨
# ضير في  ا;وسط، والشرق أفريقيا فئة ضمن يقع العربية الدول من العديد ;ن نظرا ذلك، ومع للبلدان العربية؛ منفصل # يتوفر تقدير ٨٩

  .النطاق ھذا ضمن ستقع العربية الدول احتياجات أن ا#فتراض
Infrastructure Investing: It Matters. Swiss Re and Institute of Infrastructure Finance, 2014٩٠  

وتتقرر الكمية التي يتعين على البلد أن . إمكانات تحصيلھا إلى نسبة الضرائب في تحصيل نجاح البلد مدى على يدل الضريبي مؤشر الجھد ٩١
  .ا#قتصادي النشاط في والزراعة التجارة وحصة ا#قتصادية التنمية مرحلة كذل في بما العوامل، من يحّصلھا حسب عدد

المتحدة،  ل=مم العامة ا;رض، الجمعية كوكب وحماية الجميع حياة وتغيير الفقر على القضاء: ٢٠٣٠ عام بحلول بكرامة العيش إلى الطريق ٩٢
  . كانون ا;ول/ديسمبر ٤الدورة التاسعة والستون، 
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   ٩٣المساعدة ا نمائية الرسمية وميزان الحساب الجاري في المنطقة العربية : الشكل

 

سلبي، فقد انخفض كنسبة من الناتج المحلي  الدول العربيةصافي اHستثمار ا�جنبي المباشر في معظم 
يتركز في ثBثة قطاعات ذات وظائف قليلة وذات ھو و .اmجمالي إلى حد كبير بعد الربيع العربي

تنبغي أن تكون زيادة القدرة التنافسية والشفافية و. ھي النفط والعقارات والبناء ،تكنولوجيا قليلة
ومكافحة الفساد أولويات لجذب اbستثمار ا5جنبي المباشر، وأن تُفّضل على الحوافز الضريبية  والحوكمة

اbستثمار في العالم العربي حالياً أقل من حافظة وتبلغ  ٩٤.وقصير ا5جل التي تترك نوعاً ما أثراً محدوداً 
اNن بمستوى منخفض من المدخرات كنسبة  الدول العربيةتتميز و. ٩٥من الناتج المحلي ا�جمالي% ١

رات جيداً من خ)ل القطاع b تُوّجه ھذه المدخ ،وع)وة على ذلك. دخل القومي ا�جماليالمئوية من 
. المالي، نظراً bنخفاض نسب القروض إلى الناتج المحلي ا�جمالي بالمقارنة مع المتوسط العالمي

نحو اbستثمارات المربحة في قطاع  الدول العربيةينحاز المستثمرون من القطاع الخاص في و
 ،على حساب اbستثمار في قطاع النقل ،ةاbتصاbت السلكية وال)سلكية واbستثمارات ذات الصلة بالطاق

. راعي مصالح الفقراءكثيف التوظيف وي) أي الصناعة والزراعة(أخرى قطاعات إلى جانب وھو 
مشاركة القطاع الخاص ھي ا5دنى بالمقارنة مع المناطق ا5خرى وواحدة من في  الدول العربيةحصة و

  . بإجمالي الناتج المحلي ةمقارنالبين ا5دنى عند 

  التجارة والتكامل ا�قليمي: التنمية المستدامة ٢- ٤-٦
 �عندما تقترن بمبادرات للتكامل ا�قليمي العربي واGستثمار إG يمكن أن تحقق التجارة كامل إمكانياتھا 

لتعزيز القدرة ا�نتاجية التي G تزال حاسمة ا)ھمية لتوليد العمالة ورفع مستويات الصادرات وتأجيج 
من المھم أن ترعى اتفاقات التجارة واGستثمار تعزيز الشراكات التي تسمح لذا ، و٩٦المنطقةالنمو في 

للشركاء بتحرير نظم التجارة واGستثمار الوطني على مستوى معين ووتيرة معينة وتسمح بتسلسل يؤدي 
ت الدولية وفي غياب مثل ھذه الشراكا. ٩٧إلى تعظيم الفوائد وتقليل اGخت,Gت في اGقتصاد الوطني

                                                           
 القمر # تشمل جزر** ؛ ٢٠١١البيانات لليمن ھي من عام * ٢- ١٧المتحدة وجامعة الدول العربية؛ القيّم متوسطات مرجحة، ألف ا;مم ٩٣

  . # تشمل قطر ودولة ا-مارات العربية المتحدة**** # تشمل سوريا؛  ***والصومال؛  وموريتانيا
El-Sharkawy S (2015) ٩٤  

٩٥  ESCWA, 2013. Assessing the Financing Gap in the Arab Region (E/ESCWA/EDGD/2013/5)  
: متاحة على تفاقات ا#ستثمار الدوليةقاعدة بيانات ا ،)ا;ونكتاد(والتنمية  للتجارة المتحدة ا;مم مؤتمر ٩٦

http://investmentpolicyhub.unctad.org/.  
International Trade and Development, Report by the Secretary General, United Nations, 2014, A/69/179٩٧  
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تأثير ) ١: والتكامل ا�قليمي، ينبغي اGعتراف بأن ھناك أثرين إقليميين ضارين للعولمة وتحرير التجارة
من  ،متناسب على الفقراءالمتساوي وغير الوأثره السلبي غير (تحرير التجارة على المناخ بشكل عام 

واقع أن تحرير التجارة ) ٢و) رحيث الجفاف وزيادة الفيضانات واحتمال ارتفاع مستوى مياه البح
ذلك أن معظم  ،واGستثمار G يؤدي إلى نمو يراعي مصلحة التنمية ويولد وظائف كثيرة في المنطقة

  . في ا)قسام السابقةأسلفنا كما  ،العقارات والبناءإلى توجه الستمر في ياGستثمارات 

، فإن التجارة البينية واHستثمار البيني ١٩٥٧عود إلى عام ترغم أن محاوHت التكامل اmقليمي و
 .اmقليميين ھما من بين ا�دنى بالمقارنة مع مناطق أخرى العالم

، وھو وقت ١٩٥٧تعود النزعة ا�قليمية في المنطقة العربية إلى عام و
أعضاء الجامعة  آنذاك عوقّ  حيثمبكر نسبياً مقارنة بمناطق أخرى، 

الحر للسلع  اbنتقالسمح بيالذي " اتفاق الوحدة اbقتصادية"العربية 
بما في ذلك  ،ورأس المال واليد العاملة، وتلته عدة اتفاقات إضافية

) ٢٠٠٤" (اتفاق أغادير"و) ١٩٨٩" (اتحاد المغرب العربي"
 السوق الخليجية"و) ٢٠٠٥" (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"و

وبغض النظر عن اbتفاقات المذكورة أع)ه، ما زالت المنطقة العربية واحدة من ). ٢٠٠٨" (المشتركة
من % ٨لم تتجاوز الصادرات البينية في المنطقة  إذفي العالم فيما يتعلق بالتجارة،  أقل المناطق تكام)ً 

% ٤٨و% ٤٩و% ٦٢لي تبلغ على التوامقارنة بنسب تجارة بينية ( ٢٠١٢في عام  ھامجموع صادرات
في بلدان اbتحاد ا5وروبي واتفاق التجارة الحرة 5مريكا الشمالية واللجنة اbقتصادية % ١٣و% ١٧و

كان أسرع  الدول العربيةوالواقع أن العديد من ). 5مريكا ال)تينية ومنطقة البحر الكاريبي وبلدان أفريقيا
اbنخراط في التزامات في مع بعضھا البعض وفي إبرام ترتيبات تفضيلية مع أطراف خارجية مما 
قبول أحكام في اقتصادية عميقة مفروضة بموجب تلك الترتيبات و

  .٩٨متطلبات منظمة التجارة العالميةأحياناً كثيرة تجارية تتجاوز 
، أصبحت الدول ا5عضاء في ٢٠١٥كانون الثاني /وبدءاً من يناير

معاھدات ( منفصلة تثماراتفاقية اس ٧٥٠ا�سكوا مجتمعة أطرافاً في 
انخفضت تدفقات وقد . ٩٩)استثمار ثنائية واتفاقات استثمار دولية

بنسبة  ٢٠١٣إلى غرب آسيا في عام " اbستثمار ا5جنبي المباشر"
إلى لتعود  ٢٠٠٨،دوbر، وذلك ھو اbنخفاض الخامس المتتابع منذ عام  مليار ٤٤، لتصل إلى %٩

 ١٥٫٥لتصل إلى % ٧التدفقات إلى شمال أفريقيا بنسبة ت انخفض، في حين ٢٠٠٥مستويات عام 
اھتماماً قوياً  ٢٠١١-٢٠٠٥وع)وة على ذلك، أظھر المستثمرون العرب في الفترة من . ١٠٠مليار

ما و. ٢٠٠٨غير أن ھذه اbستثمارات بدأت في اbنخفاض في عام . اbستثمارات البينية في المنطقةب
b تتجاوز بالمقارنة مع اbستثمارات العربية خارج المنطقة، إذ  زالت اbستثمارات البينية العربية ضئيلة

                                                           
  .٢٠١٥ ،مؤتمر ا;مم المتحدة للتجارة والتنمية، حصاءات ا;ونكتادقاعدة بيانات إ ٩٨
: ، متاحة علىتفاقات ا#ستثمار الدولية?) ا;ونكتاد(والتنمية  للتجارة المتحدة ا;مم قاعدة بيانات مؤتمر ٩٩

http://investmentpolicyhub.unctad.org/.   
١٠٠  World Investment Report, Investing in the SDGS: An Action Plan, UNCTAD, 2014  
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 مليار ١٦٠٠من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية العربية خارج المنطقة، التي تقدر بنحو % ١١٫٢
   ١٠١.دوbر

  لمستدامةاحتياجات التكنولوجيا واbبتكار لتحقيق التنمية ا ٣- ٤-٦
بين العلم تحسين التفاعل ما ) ١: تشمل أولويات قطاع التكنولوجيا لتحسين التنمية المستدامة

لحفاظ على والتحقيق ا�من المائي والغذائي وأمن الطاقة دعم اHبتكار والتكنولوجيا ) ٢و والسياسات
تنمية ورعاية وصون كتلة حرجة من رأس المال البشري في ) ٣النظم اmيكولوجية وخدماتھا، و

بناء مؤسسات علم وتكنولوجيا وابتكار ) ٤مجاHت البحث والتطوير والعلوم والتكنولوجيا واHبتكار، و
للتصدي  متبّصرةة وضع مبادرات إقليمي) ٥تتحلى بالحوكمة الرشيدة لتجذب العلماء والباحثين، و

  . تحديات في قطاعات من مثل النقل والطاقةل

مث)ً، يمكن اbستفادة من اbستشعار عن بعد وتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية للتنبؤ بأثر مخاطر 
لتنمية دفة إلى ااالھسياسات الماء والغذاء  تطويرتغير المناخ وارتفاع مستويات البحار والتصحر، بغية 

المالحة والتكنولوجيا الحيوية –ويمكن أن تلعب الزراعة العضوية والزراعة البيولوجية  ١٠٢.مارواbستث
وتكنولوجيات الھندسة الوراثية البيولوجية دوراً رئيسياً في تحسين المحاصيل ومقاومة ظروف الطقس 

ل مجلس وبا�ضافة إلى ذلك، من المھم للبلدان العربية جميعاً، بما في ذلك دو. وا5مراض المختلفة
اقتصادي ولكن أيضاً استجابة للشواغل العالمية حول تغير -التعاون الخليجي، من منظور اجتماعي

المناخ، زيادة اbستثمار في تكنولوجيات تحلية المياه المنخفضة الطاقة وتطبيقات تحويل النفايات إلى طاقة 
  ).ة الشمسية وطاقة الرياحعلى وجه التحديد، الطاق(وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة 

  التضامن العالمي والقدرة على الصمود ٤- ٤-٦
كرامة ا�نسان ورفاھيته قادرة على الصمود على المدى الطويل، G بد من المرتبطة بنتائج اللتكون 

ضمان استقرار النظم الطبيعية وتلك التي من صنع ا�نسان، بما في ذلك استقرار المناخ والمحيطات 
التي تتجاوز ' العامة المنافع'ويركز التضامن العالمي على قضايا . لجوي والتنوع البيولوجيوالغ,ف ا

  . الحدود الوطنية وتتطلب التنسيق والعمل على الصعيدين ا�قليمي والعالمي

، رغم أن المنطقة H تتحمل أية وجھة انبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة العربية وجھة صاعدة
في % ١٠٠وقد ازداد إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة بما يزيد على . تاريخية في ھذا الشأنمسؤولية 

المنطقة العربية على مدى العقدين الماضيين، مدفوعة بنمو الناتج المحلي ا�جمالي نمواً يقوم على غازات 
فقط من % ٤٫٨، كان مجموع اbنبعاثات ا�قليمية العربية يمثل ٢٠٠٩وفي عام . الدفيئة المكثفة

كما انخفضت أيضاً انبعاثات غازات الدفيئة لكل دوbر واحد من الناتج المحلي . اbنبعاثات العالمية
 ٠٫٤مع المتوسط العالمي الذي يبلغ  ٢٠٠٩المنطقة في عام  تساوفتا�جمالي في السنوات ا5خيرة، 

لدفيئة للفرد الواحد أيضاً، فأصبحت وعلى الرغم من النمو السكاني، ازدادت انبعاثات غازات ا. كيلوغرام
  .أخفض من المتوسط العالمي قلي) ٢٠٠٩في عام 

                                                           
١٠١  Hamwey R 2015, Strengthening Regional and Global Partnerships for Trade and Investment in the Arab Region  مساھمة

  .ي حول التنمية المستدامةآلية التنسيق ا-قليمية للتقرير العرب
AFED (2009), A Remote sensing study of some impacts of global warming in the Arab Region. Chapter 3 by Ghoneim E. ١٠٢ 

(2009).   
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  ٢٠٠٠١٠٣وسنوات  ١٩٩٠انبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة العربية في سنوات : الشكBن

 

  
 يشھدفالبحر ا5بيض المتوسط . وتعاني البحار الخمسة في المنطقة اmجھاد بسبب عدد من العوامل

والتلوث الناجمين عن استخدامات ا5راضي الساحلية، في حين  اتغذيمالالمياه ب إغناءوالجائر الصيد 
يعاني الخليج وبحر عمان من ضغط الوقود ا5حفوري وا5نشطة ذات الصلة، بما في ذلك التلوث وتدمير 

لمصيدة عبر المنطقة وازداد إنتاج مصايد ا5سماك في ل�سماك اوقد ازداد المتوسط السنوي  ١٠٤.الموائل
 ،الدول العربيةي في العديد من ويخفف صيد ا5سماك من حدة اbفتقار إلى ا5من الغذائ. البحار الخمسة

وع)وة على ذلك، لم . لكن من الصعب تحديد استدامة الغ)ل وحجم المخاطر على مستويات المخزون
لكن البلدان المحيطة  ،يُدرس بعمق ا5ثر ا�قليمي للمياه المصّرفة من محطات تحلية المياه الحرارية

داً إزاء ا5خطار التي تھدد الحياة البحرية وا5ضرار التي بالخليج العربي الصغير المغلق تبدي قلقاً متزاي
   ١٠٥.تلحق بالنظم ا�يكولوجية الھشة

التناقص، رغم في التنوع البيولوجي آخذ  ، كما أنكذلك تتعرض النظم اmيكولوجية ا�رضية إلى الخطر
وتوجد في المنطقة اثنتان من أكبر الصحارى . أن البيانات المتعلقة با�نواع غير كافية لرصد الوجھات

. في العالم، وھي تدعم مناطق إحيائية قاحلة وشبه قاحلة ومتوسطية ذات تنوع بيولوجي واسع ومتفاوت
. وقد ازدادت المناطق المحمية إلى حد كبير، لكنھا مع ذلك b تزيد إbّ قلي)ً عن نصف المتوسط العالمي

إلى حد كبير على مدى العقدين الماضيين بسبب التخفيضات الكبيرة في انخفض الغطاء النباتي كذلك 
  ١٠٦.البلدان ا5قل نمواً 

                                                           
  . أو لوقت سابق لبعض البلدان ٢٠٠٩البيانات لعام :* ١- ١٣ألف. مرجحة ، القيّم متوسطات)٢٠١٣(ا;مم المتحدة وجامعة الدول العربية  ١٠٣
١٠٤  UNEP 2015, Marine Resources in the Arab Region  أعده برنامج ا;مم المتحدة للبيئة كمساھمة آلية التنسيق ا-قليمية للتقرير العربي ،

  حول التنمية المستدامة
، تقرير المنتدى العربي مصطفى كمال طلبه ونجيب صعب: تحرير. تحديات المستقبل: البيئة العربية ،٢٠٠٨، المنتدى العربي للبيئة والتنمية ١٠٥

  .٢٠٠٨للبيئة والتنمية، 
١٠٦  UNEP 2015, Marine Resources in the Arab Region   أعده برنامج ا;مم المتحدة للبيئة كمساھمة آلية التنسيق ا-قليمية للتقرير العربي
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  ١٠٧ ٢٠١٢إلى عام  ١٩٩٠متوسط مصيد ا>سماك السنوي في المنطقة العربية من عام : الشكل

 

  التوصيات -٧

تقدم الفقرات التالية مجموعة مختارة من التوصيات تركز على قضايا اعتبرت ذات طبيعة عابرة 
من أوسع وأشمل وستدرج مجموعة . للقطاعات وأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية

  . التقرير العربي حول التنمية المستدامةالنسخة الكاملة من التوصيات في 

ر أن الحوكمة الرشيدة وتحسين جودة التعليم وتمكين المرأة أھداف بحّد ذاتھا، لكنھا أيضاً يعتبر التقري
وفي حين أن . قضايا عابرة للقطاعات يمكن أن تساعد على تحقيق أھداف التنمية المستدامة جميعھا
في  عGقةذوي الالديمقراطية والحوكمة الرشيدة أساسيتان للتوصل إلى تمثيل واسع لوجھات نظر مختلف 

عملية صنع القرار، إbّ أن جودة التعليم وتمكين المرأة b يجع)ن تحقيق الديمقراطية ممكناً فقط بل 
دور وعي ا5فراد بإلى تؤّدي با�ضافة ودة التعليم وتمكين المرأة شّك بأن جوb . أيضا يجع)نھا ضرورية
  . أصواتھم عاسمب تھمطالبم ، وإلىووbية القطاع العام

  المعرفة ?جل التنمية المستدامة في المنطقة العربية ١- ٧

المنطقة العربية بحاجة 5ن تخوض غمار عملية وفاق مع ھويتھا  
مستمر من خ)ل مراجعات كافية وعبر الحوار المفتوح مع بشكل 

ولدى المنطقة فرصة تاريخية لبناء مجتمع . الحضارات ا5خرى
المعرفة للمستقبل الذي تطمح له الشعوب ويطمح له ا5فراد في 

فالتراث الثقافي ا�قليمي المستنير المتجذر في القيم . المنطقة العربية
تتصدى  المستقبلدة لرؤية متطلعة إلى ا5ساسية ل�ديان يشكل قاع

  .ية اللتين تشھدھما المنطقةئل�مية والدوغما

التنمية  نحوويتطلب التحرك . الحديثلقد أصبحت المعرفة سلعة عالمية ومدخ)ً حاسماً في اbقتصاد 
ة على المستدامة في المنطقة العربية، من بين جملة أمور أخرى، أفكاراً مبدعة وبناًء لقدرات المعرف

وفي . لمضي قدماً في ذلك استثمارات ھائلة وجھوداً ضروريةاويستدعي . الصعيدين ا�قليمي والوطني
b بد من استكشاف إb أنه حين أن جزءاً كبيراً من ھذا اbستثمار ينبغي أن يمّول من موارد داخلية، 

                                                           
Allen and Hamati (2015) المصدر إحصائيات منظمة . المصدر مؤشرات التنمية العالمية: ١-١٤ألف. جميع القيّم ھي متوسطات مرجحة .١٠٧

  . ٢٠١٠؛ رجّحت آخر القيم مقابل قيم السكان لعام  ٢٠١٠آخر بيانات السكان المتوفرة ھي لعام *:  FAOSTAT: 2012ا;غذية والزراعة 
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وينبغي على المنطقة أن . ھائلة المزيد من سبل الموارد بالنظر إلى أن اbحتياجات ا�نمائية المتنافسة
آلية تيسير "تستكشف كيفية التقاط الفرص العالمية وأن تسعى إلى تطوير القدرات في المنطقة من خ)ل 

العالمية، وأن تلتزم التزاماً قوياً بالتضامن ا�قليمي في العلم والتكنولوجيا واbبتكار، وأن " التكنولوجيا
وع)وة على ذلك، . الدول العربيةقوية تدفع إلى زيادة تقاسم المعرفة بين  يكون ذلك مقروناً بإرادة سياسية

التعاون لنقل التكنولوجيا طرق يتطلب انتقال المنطقة العربية إلى اقتصاد معرفة إعادة التفاوض بشأن 
لى الجنوب، للحّد من اعتماد المنطقة عبلدان القائمة، بما في ذلك الشراكات بين الشمال والجنوب وبين 

  .ا5سواق العالمية

، إذا ما أريد للمنطقة أن تسند ٣ح القسم أوض، كما أساسياً  بين العلم والسياساتوسيكون تعزيز التفاعل ما  
  . لى أفضل وأحدث ا5دلة والنتائج العلميةإعملية صنع القرار 

. وبنيويةمسار استدامة بديل في المنطقة العربية من خBل تغييرات سلوكية لتمھيد الينبغي  •
ويمكن أن تتحقق ھذه التغييرات من خ)ل صياغة سياسات جماعية وتنفيذ برامج مشتركة 

وينبغي إطBق ھذه السياسات . وتعزيز أدوات تمويل مبتكرة للعلوم والتكنولوجيا واbبتكار
 وھذا. بموجب ا�طر اHستراتيجية اmقليمية والوطنية المعنية بالتنمية المستدامة الموصى بھا

كفيل بضمان إنشاء ديناميّات جديدة لتعزيز القدرة التنافسية ل)قتصادات العربية واbنتفاع من 
وسيمّكن ھذا بدوره . في اbقتصاد العالميھذه اbقتصادات  أوجه التكامل القائمة وتعزيز اندماج

  . أيضاً الرصد وإعداد التقارير عن التقدم المحرز بمرور الزمن

مصداقية ال أھمية العBقة بينھما mضفاءز ابرإ اتل ما بين العلم والسياسيتطلب تعزيز التفاع •
وينبغي أن تكون المعلومات العلمية ذات صلة بمتطلبات السياسات وأن . لكليھما شرعيةالو

الذين يتعين عليھم بدورھم أن  اتالسياسات والقرار ينعالصسھلة النفاذ تصاغ بطريقة تجعلھا 
ويمّكن إجراء حوار فّعال بين المجتمعات . للعلماء سھلة النفاذمطالبھم بطريقة تجعلھا  يصيغوا

السياسات، ويمكن لعمليات ا�نذار المبكر والمسح ا5فقي أن تحّسن التفاعل ما  ينعاالعلمية وص
  . في المنطقة العربية بين العلم والسياسات

ويمكن أن . للمؤسسات البحثية العربية يوصى بإنشاء مؤسسة بحوث إقليمية تعمل كمظلةكما  •
ستدامة ا�قليمية والوطنية لمستقبل لW المستقبلية رؤىالشرعية من تزيد ھذه المؤسسة ا�قليمية 

المنطقة العربية من خ)ل الدراسات المستقبلية ذات الصلة والمدخ)ت العلمية والتحليل العلمي 
  .للتنمية المستدامة

مواجھة تحديات مجتمع المعرفة ا�فراد من مرحلة ما ب المعنيةات سياسالينبغي أن تستھدف   •
والھدف ھو غرس قيّم التعلم مدى الحياة، والمساھمة في نشر ثقافة . قبل المدرسة إلى كبار السن

جديدة منحازة للعلم والتكنولوجيا واbبتكار تعبّر عن اقتناع بأن ا�بداع البشري وا5صول غير 
الملموسة ھي محرك توليد الثروة واbقتصاد الذكي، وجسر الفجوة بين أنظمة اbبتكار والتصنيع، 

والريادية، وتعظيم الفرص اbقتصادية المتساوية للشباب والنساء في  لناشئةاوتشجيع الشركات 
 .المنطقة العربية
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   ١٠٨ا?طر المؤسسية الوطنية وا�قليمية للتنمية المستدامة ٢- ٧

، سيتطلب ھياكل ةتكاملوالمنطاق ال ةسعا، بحكم طبيعتھا الو٢٠١٥إن تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 
ويفرض السياق . أكثر فعالية على المستويين الوطني وا�قليمي وروابط أشّد بين ھذين المستويين حوكمة

ال)جئين زيادة الخاص في المنطقة العربية، التي تتميز بانتشار الصراعات واbحت)ل وھشاشة الدولة و
  . فكيرأسلوب التالتھديدات اbقتصادية واbجتماعية، تغيرات في  ع)وة علىوا�رھاب، 

 الدول العربيةأما على الصعيد الوطني، فينبغي تغيير الرأي الشائع في 
من م أنه وفھمنحو  في مقّدمة ا5ولوياتبأن ا5من ينبغي أن يأتي 

التنمية المستدامة،  كما بعيد، تماماً المدى المكن تحقيق ا5من على الم
عندما يكون رفاه السكان ھو  ھدف السياسات وعندما يقتنع المواطنون 

ولبناء . أن مؤسسات الدولة وآلياتھا �نفاذ القوانين تعمل في صالحھم
ھذه الثقة، ينبغي على نظم الحوكمة الوطنية أن تحمي حقوق شعوبھا 

القاطنين ة واbقتصادية والسياسية بحيث يشعر المواطنون جميعاً وكل ا5فراد وتنظّم الحياة اbجتماعي
  ١٠٩.داخل حدود الدولة بأن الحكومة تعمل لھم ولمصلحتھم وبأنھا عادلة ومنصفة

على المستوى الوطني لتحقيق لتنمية المستدامة، ينبغي أن تركز الحكومات على وضع  ولتعزيز الحوكمة
خدمة : منھاوسيشمل ذلك العديد من المكونات الرئيسية، . ا5سس المؤسسية السليمة القادرة على الصمود

دارة مالية مدنية فعالة وقادرة على توجيه عملية اbنتقال؛ وحكومة كفؤة في استخدامھا للموارد ولديھا إ
؛ ومؤسسات ترتكز إلى سيادة الجميع شاركةتضمن معامة سليمة؛ وحكومة ممثلة تبني توافقاً في اNراء و

  .تولي اbعتبار ال)زم للشفافية والمساءلة وآليات ا�شراف الكافية وفصل السلطاتوالقانون 

وعلى المستوى ا�قليمي، ينبغي تدعيم رؤية طويلة ا5جل للتنمية 
المستدامة لتحسين توجيه مختلف اNليات المؤسسية والجھات 

. لمستدامةالفاعلة في المنطقة العربية نحو تحقيق أھداف التنمية ا
ويمكن أن تيّسر الرؤية ا�قليمية أيضاً وتوّجه وضع استراتيجيات 

وع)وة على ذلك، . الدول العربيةوطنية للتنمية المستدامة في 
سييسر إجراء تقييم إقليمي ل)حتياجات من التمويل والتكنولوجيا 
وبناء القدرات لتحقيق أھداف التنمية المستدامة في المنطقة تحديد 

رات لمعالجة ھذه اbحتياجات من خ)ل المبادرات والشراكات الخيا
ويمكن دعم ذلك عبر مجموعة من اbستراتيجيات والمبادرات التكميلية، بما في ذلك . القائمة أو الجديدة

استراتيجية تمويل إقليمية وبرامج إقليمية لبناء القدرات والتدريب واستراتيجية ل)بتكار والتكنولوجيا، 
تقرير العربي حول التنمية ال"و" المنتدى العربي للتنمية المستدامة"وأخيراً، فإن . ن التدابيروغيرھا م
  .يشك)ن عنصرين ھامين Nلية إقليمية محتملة للمراجعة والمتابعة" المستدامة

                                                           
Allen C (2015) ١٠٨  

١٠٩ Azzam F 2015. A Human Rights Approach to Sustainable Development   سكوا كمساھمة في التقرير العربي حولuورقة أعّدت ل
  التنمية المستدامة 

يمكن تحقيق ا)من على المدى 
البعيد، كما التنمية المستدامة، 

يكون رفاه السكان ھو  عندما
ھدف السياسات، وعندما يقتنع 
المواطنون أن مؤسسات الدولة 

 تعمل في صالحھم

 أخذ الحكومات موقع القيادةت

تنفيذ أھداف التنمية في 
ه دولھا يالمستدامة وتوج

 .عبر التحوGت الضرورية
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5ھداف التنمية المستدامة  تنمويملة ولتخطيط االعناصر الرئيسية لمؤسسات وطنية متكاملة وش ١- ٢-٧
  الدول العربيةفي  ٢٠١٥وخطة التنمية لما بعد عام 

سيتّم  هالتمويل الدولي وبرامج بناء القدرات، إbّ أن ٢٠١٥في حين ستصيغ خطة التنمية لما بعد عام 
داف التنمية المستدامة في نھاية المطاف على المستوى الوطني وتدمج في جھود التخطيط تكييف أھ

 إعادة ٢٠١٥وسيتطلب النجاح في إطار ما بعد عام . نمائي لدعم التنفيذ وتمكين الرصد والمتابعةا�
 موقعالحكومات  تأخذوس. ملاالتركيز على التخطيط ا�نمائي الوطني الطويل ا5جل والمتكامل والش

  .ھا عبر اbنتقاbت والتحوbت الضروريةدولتوجه والقيادة 

 .القائمةتقييم Hستدامة خططھا الوطنية و دمج ن تجري عملياتينبغي للحكومات العربية أ •
اقتصادية واجتماعية أو وثائق رؤية  اً خطط تنمية وطنية أو خططى تلك الخطط وسواء أطلق عل

أو غيرھا، ينبغي النظر لھا من خ)ل عدسة اbستدامة وتحديد أية تناقضات أو فجوات بين 
ويمكن أيضاً أن تستفيد الحكومات من جيل جديد من نُھج . الخطط واbستراتيجيات وع)جھا

منخفضة اbنبعاثات أو التنمية التنمية المنخفضة الكربون أو التنمية ال: التخطيط المتكامل مثل
النمو ا5خضر؛ واستراتيجيات اbستھ)ك /المتوافقة مع المناخ؛ وخطط اbقتصاد ا5خضر

  .وا�نتاج المستدامين؛ والنھج القائمة على الع)قات المترابطة

ففي  .وأھداف التنمية المستدامة المرتبطة بھا ٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام " ميمأت"ينبغي  •
، على الحكومات العربية أن ترّكز مواردھا المحدودة العالمية ن سيُتفق على ا5ھداف والغاياتحي

وللقيام بذلك، ينبغي أن . في كثير من ا5حيان في مناطق يمكن أن يكون �جراءاتھا فيھا وقع أكبر
ذ تكون قادرة على نحو كاف على تقييم خيارات السياسات المختلفة ومسارات التنمية واتخا

قرارات اbستثمار لتحديد الروابط والتآزرات والمقايضات المحتملة واختيار الخيارات ا5فضل، 
  .على أساس ظروفھا وأولوياتھا ومواردھا الخاصة بھا

فمث)ً، تسلط . من تجارب غيرھا من بلدان اHقتصادات اHنتقالية الدول العربيةيمكن أن تستفيد  •
نوب أوروبا الضوء على أن البلدان المختلفة اختطت مسارات شرق آسيا وتجربة ج' نمور'تجربة 

مختلفة، إb أن النجاح اعتمد في ھذه البلدان على قدرة واضعي السياسات على إيصال رؤية 
جديرة بالثقة في المستقبل، أو خارطة طريق واضحة أو استراتيجية �دارة فترة انتقالية طويلة 

  .شاملوعملية تخطيط إنمائي 

سيكون و. المتعددين ذوي العBقةنشاء آليات لتعزيز الحوار والتملك الوطنيين وانخراط ينبغي إ •
مل وإنشاء ھيئة مكّرسة احاسماً، ويمكن أن يدعم من خ)ل التخطيط ا�نمائي الش الوطنيالتملك 

، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير ذوي الع)قةلضمان مشاركة أصحاب 
  ).منظمات العمال وأصحاب العمل(والشركاء اbجتماعيين الحكومية 

ويتعين أن يشتمل ذلك تخطيطاً إنمائياً . ينبغي وضع آليات معززة للتنسيق والتنفيذ المؤسسيين •
متعدد المستويات يشمل إعداد رؤى طويلة ا5مد وخطط تنمية وطنية متوسطة ا5جل وخططاً 

ويمكن أن يضمن استخدام غايات . السنوية خصصاتقطاعية تمول من خ)ل خطط الميزانية والم
التوجه نحو تحقيق نتائج ) محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقھا وذات صلة ومحددة المدة(كمية 

ولتعزيز التنسيق ا5فقي . ويمّكن من إجراء تحليل قائم على ا5دلة ورصد التقدم المحرز
فيذھا لجنة توجيه وزارية مكرسة أو لجنة وتن ا�ستراتيجيةوالرأسي، يمكن أن تكلّف بصياغة 

  . إشراف ذات تمثيل رفيع المستوى
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ينبغي استخدام أدوات متقدمة لدعم القرار لتمكين التحليل المتكامل والرصد والمساءلة  •
وتوفر ھذه ا5دوات، مثل تخطيط السيناريوات ونماذج المحاكاة الحاسوبية، البيانات . والمتابعة

  .�جراء تحليل كمي واتخاذ القرارات القائمة على ا5دلة والمعلومات الضرورية

في المنطقة  ٢٠١٥إطار مؤسسي إقليمي وخارطة طريق للتنمية المستدامة وخطة ما بعد عام  ٢- ٢-٧
  العربية

للتنمية المستدامة يتشّكل بقدر من الوضوح أكبر على مدى العامين في حين كان ا�طار المؤسسي العالمي 
الماضيين، لم يتلق شكل ووظيفة ا�طار المؤسسي ا�قليمي للتنمية 
المستدامة غير اھتمام محدود من الحكومات حتى اNن، ولم توفر 

لذا، ھناك في الوقت . القرارات الرئيسية سوى دعوات وإشارات غامضة
دة لبناء إطار مؤسسي إقليمي فّعال للتنمية المستدامة الحاضر فرصة جي

الماضية التي كشفتھا الخبرة مع الثغرات م)ئم للغرض يعالج التحديات و
  .ا5ھداف ا�نمائية ل�لفية

أي نقاش ينبغي أن تكون مفاھيم الشرعية والمساءلة والتكامل والتنفيذ واHتساق مركزية في  •
وتمثل ھذه المفاھيم خمسة شروط مرجعية مفيدة . مية المستدامةل�طار المؤسسي ا�قليمي للتن

لزيادة تفصيل إطار مؤسسي إقليمي فعال للتنمية المستدامة يضيف قيمة ويشرك جميع الجھات 
  .الفاعلة ذات الصلة في المنطقة العربية

اmطار لدى المنتدى العربي للتنمية المستدامة إمكانية أن يكون عنصراً رئيسياً من عناصر  •
ھذا اbقتراح من خ)ل  الدول ا5عضاءوقد دعمت . المؤسسي اmقليمي للتنمية المستدامة

وينبغي على المنطقة العربية أن تتملك . التوصيات والقرارات التي اعتمدت في مختلف المنابر
دامة ھذا المنتدى وتنشئ آلية متناغمة مع المقتضيات ا�قليمية تدعم تنفيذ أھداف التنمية المست

  .على المستويين ا�قليمي والوطني ٢٠١٥وخطة التنمية لما بعد عام 

 اعتبارينبغي أن يضمن شكل المنتدى العربي للتنمية المستدامة درجة عالية من الشرعية في  •
من  واسعة، واHتساق مع المؤسسات القائمة، والتنسيق مع مجموعة ذوي العBقةجميع 

لى وجه الخصوص، أن يتكامل مع ا�طار المؤسسي الرسمي وينبغي عليه، ع. الجھات الفاعلة
الذي توفره جامعة الدول العربية وا5مم المتحدة، وأن ييسر مشاركة صناع القرار الرفيعي 

والجھات  ذوي الع)قة، وكذلك مجموعة كاملة من وى، وأن يشرك مجموعة من الوزاراتالمست
  . مجتمع المدنيالفاعلة غير الحكومية، ومنھم البرلمانيون وال

 .لضمان الكفاءة والمشاركة بشكل مناسبينبغي توقيت المنتدى العربي للتنمية المستدامة  •
ويمكن أن يتزامن التوقيت مع محافل إقليمية رئيسية أخرى، بما في ذلك الدورات الوزارية التي 

اbقتصادية  والقمم العربية التنموية) مرة كل سنتين على المستوى الوزاري(تعقدھا ا�سكوا 
وا�سكوا مؤھلة جيداً لتنسيق ). مرة كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول(واbجتماعية 

آلية التنسيق ا�قليمية  ةسارئفي المنتدى العربي للتنمية المستدامة ويمكن اbستفادة من دورھا 
يع مستويات جم فيلضمان مشاركة منظومة ا5مم المتحدة ومؤسساتھا المالية ل�مم المتحدة 

  . ولكن للقيام بذلك، ستحتاج ا�سكوا 5ن تزود بالموارد البشرية والمالية. ا5عمال التحضيرية

وعلى  .ينبغي أن تدعم وظيفة المنتدى العربي للتنمية المستدامة دمج أركان التنمية المستدامة •
ضايا ذات من القواسعة وجه الخصوص، يمكن أن يعتمد المنتدى جدول أعمال يغطي مجموعة 

 إطار لبناء الوقت حان لقد

 من فعال إقليمي مؤسسي

المستدامة التنمية أجل  
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بجمع  اتدّعم التفاعل ما بين العلم والسياسيكما ينبغي أن . ا5ھمية الحاسمة للمنطقة العربية
المعلومات والتقييمات المتناثرة، وأن تقوي صنع القرار القائم على ا5دلة على جميع المستويات، 

آلية التقرير العربي حول التنمية المستدامة ويوفر . وأن تعزز بناء قدرات جمع البيانات وتحليلھا
  . عّد كل عامين أو أربعة أعوام قبل المنتدىييمكن أن و ،جديدة لتحقيق ذلك

يمكن أن يشّكل المنتدى العربي للتنمية المستدامة أيضاً منبراً إقليمياً Hستعراض إنجازات  •
أن ييسر التبادل للمنتدى  نكما يمك .التنمية المستدامة وتشجيع الشراكات وتعزيز المساءلة

ا�قليمي للخبرات والمعارف والممارسات الرائدة، وأن يعيّن القيود واحتياجات القدرات لدعم 
ولتعزيز الشراكات واbلتزامات الطوعية، يمكن إنشاء سجل إقليمي ل)لتزامات بالتنمية . التنفيذ

ومعارض الشراكات انخراط الجھات الجانبية  ا5نشطةويمكن أن تزيد . المستدامة واbحتفاظ به
 .الفاعلة غير الحكومية عن طريق تزويدھا بمنصة لعرض ابتكاراتھا وتجنيد الدعم للشراكات

  

  مواءمة التمويل مع احتياجات التنمية المستدامة ٣- ٧

ومن الضروري زيادة مستوى اbستثمارات . تنبغي مواءمة النظام المالي مع متطلبات التنمية المستدامة
التمويل حسب  ةوستصل فجو. زيادة كبيرة لسد فجوة التمويل وضمان تنفيذ أھداف التنمية المستدامة

في بلدان الشريحة العليا من  ٢٠١٦و ٢٠١٥مليار دوbر سنوياً في  ٨٥و ٨٠تقديرات ا�سكوا إلى ما بين 
غير أن من المتوقع أن . ١١٠الدخل المتوسط وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط والبلدان ا5قل نمواً 

تكون فجوة التمويل الفعلية أكبر إذا ما أخذت باbعتبار تكاليف تدھور 
  . حتياجات من المساعدات ا�نسانية5الموارد البيئية والصراعات وا

وb يمكن في المنطقة العربية، حيث الفوارق كبيرة بين البلدان من 
تمويل العام والخاص الحيث التنمية اbقتصادية والنظم المالية، وضع 

، بل ينبغي أن يُفّصل ھذا البلدان لجميعبالنسبة على قدم المساواة 
زنات العامة المدرجة في واالم كّل بلد وبحسبالمزيج حسب احتياجات 

  . نظم التخطيط الوطنية

وھناك في المنطقة دور ھام للسوق المالي في إنشاء ديناميّات جديدة لصالح المشاريع الصغيرة 
نماذج جديدة للشراكة بين والمتوسطة الحجم وتوجيه التحوي)ت واbستثمارات ا5جنبية المباشرة ودعم 

الرسمية b المالية مساعدة ا�نمائية الرسمية وغيرھا من التدفقات الأن غير  .القطاعين العام والخاص
وبا�ضافة إلى ذلك، تحتاج المنطقة إلى . نمواً  الدول العربيةتزال مصادر ھامة لتمويل التنمية 5قل 

وإمكانات  أو التمويل ا5خضر ، مثل تمويل المناخمستغلةمصادر التمويل العالمية غير ال اbستفادة من
  . ا5خرىيل المبتكر التمو

ينبغي تقييم الفجوة التمويلية في المنطقة العربية تقييماً كافياً ومراجعة التقديرات في ضوء  •
تقّدر متطلبات التمويل التراكمية لبلدان عربية مختارة لتحقيق نمو مستدام على و. القضايا الناشئة

وفي الواقع، . كبيرة بين البلدان تريليون دوbر، مع تفاوتات ٣٫٦بـ  ٢٠٣٠–٢٠١٥مدى الفترة 
تنبغي مراجعة ھذه التقديرات لتأخذ في اbعتبار تكلفة تدھور الموارد البيئية وتكلفة الصراعات 

                                                           
 ٨- ٧ عّمان، ا-سكوا منطقة انبلد في التنمية وتمويل ا#قتصادية والعولمة الخارجية التجارة بتحرير المعنية الفنية التاسعة للجنة الدورة تقرير ١١٠

. الفجوة التمويلية في المنطقة العربية: التنمية المستدامة: من جدول ا;عمال المؤقت ٦البند . ٢٠١٥نيسان /أبريل
http://css.escwa.org.lb/edgd/3607/1500208.pdf   

 ا)ھداف تنفيذ يتطلب

 زيادة المستدامة ا�نمائية

 مستوى في كبيرة

 الفجوة لسد اGستثمارات

 التمويلية
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من الناتج المحلي ا�جمالي في % ٥فقد قدرت تكلفة تدھور الموارد بـ . في المنطقة العربية
% ٢ينوف على  اً تخفيضتكلّف  اتأّن الصراع دراسات أجريت مؤخرا تر، بينما قدّ ١١١المنطقة

وتحتاج البلدان المتضررة . من الناتج المحلي ا�جمالي لكل سنة قتال في الصراعات الداخلية
سنة لتستعيد مسار نموھا الذي كان قبل  ١٥سنوات إلى  ٥جراء الصراعات، في المتوسط، 

  ١١٢.وقد تكون بعض الخسائر دائمة. الصراع

ل المانحة إلى فصل المساعدات اmنسانية وتمويل مجابھة تغيّر تحتاج المنطقة إلى دفع الدو •
ف) يزال التمويل بشروط ميسرة من  .المناخ عن التزاماتھا من المساعدة اmنمائية الرسمية

وھذا . م لرأس المالاھ مصدرخ)ل المساعدة ا�نمائية الرسمية والتدفقات الرسمية ا5خرى 
وينبغي على الدول . والبلدان المتوسطة الدخل ا5قل نمواً البلدان صحيح بصفة خاصة في حالة 

من دخلھا القومي ا�جمالي للمساعدة ا�نمائية % ٠٫٧المتقدمة أن تفي بالتزامھا بتخصيص 
ويكمل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون . ٢٠٢٠الرسمية إلى البلدان النامية بحلول عام 

استكشاف التضامن ا5فقي لتعبئة إلى وھناك حاجة  ،جنوببين بلدان الشمال والالتعاون الث)ثي 
 .لمنطقة العربيةباالتمويل bحتياجات التنمية في السياق الخاص 

وسيوفر ھذا  .ينبغي إجراء مزيد من البحث في شأن تطوير بنك إقليمي مخصص mعادة اmعمار •
العربية وسيحاول استكشاف موارد  للدولالبنك ا�قليمي الخدمات المالية والتقنية على حّد سواء 

 .تمويل إقليمية وعالمية

ينبغي أن ينظر إلى أرضيات الحماية اHجتماعية كاستثمار في المنطقة العربية، نظرا لتأثيراتھا  •
ن Zويعكس ذلك أصداء ا�دراك العالمي المتنامي . المضاعفة على النمو والعائدات الضريبة

مصدر لتعبئة الموارد المحلية ومجال يمكن توجيه اbستثمارات العمل ال)ئق ھو على حدٍّ سواء 
ويمكن أن تنظر المنطقة في إنشاء . للمساعدة على تحفيز الطلب وبناء الت)حم اbجتماعي له

الدول صندوق إقليمي للحماية اbجتماعية للمساھمة في جعل الحماية اbجتماعية واقعاً وطنياً في 
 .العربية

من مصادر التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء وأصول التمويل ينبغي اHستفادة  •
تمثل الصكوك الخضراء فرصة لتمويل : اmسBمي والصكوك الخضراء في المنطقة العربية

في سياق تغير ومشاريع توليد الطاقة المتجددة، نظراً لتحديات أمن الطاقة وتذبذب أسعار النفط 
وجيھية للصكوك الخضراء وا5طر القانونية والمؤسسية وينبغي وضع المبادئ الت. المناخ

والتكنولوجية والقدرات ا5خرى الداعمة، بالبناء على تجارب الدول ا5خرى وبدعم تقني من 
 .المنظمات المانحة

ا�عضاء فيھا للحصول على تمويل  للدولينبغي أن تساھم اmسكوا في تطوير القدرات الوطنية   •
وھناك حاجة إلى إطار إقليمي  .بما في ذلك صندوق المناخ ا�خضرمجابھة تغيّر المناخ، 

ا5عضاء في ا�سكوا بالخدمات اbستشارية  الدولل)ستثمار في اbقتصاد ا5خضر لتزويد 
وھناك حاجة . ال)زمة لتطوير استراتيجيات اقتصاد أخضر قائم على الصمود تجاه تغير المناخ

ويعد ھذا التحول بتحقيق . خضر لحماية ا5صول الطبيعيةشديدة إلى التحول إلى اbقتصاد ا5
 .نتائج متكاملة تربط في وقت واحد المنافع اbجتماعية واbقتصادية باbستدامة البيئية

                                                           
  ) ٢٠١٢(، خيارات البقاء، البصمة البيئية في الدول العربية ٥المنتدى العربي للبيئة والتنمية، البيئة العربية  ١١١
  بشأن الحوكمة والصراعات  ٢٠١٥مساھمة شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في ا-سكوا في فريق عمل خطة التنمية لما بعد  ١١٢
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 ١١٣تعزيز قدرات جمع البيانات في المنطقة العربية ٤- ٧

يتعيّن على المنطقة العربية أن تكون مستعدة تمام اbستعداد لرصد وتقييم تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 
والتحديات المتعلقة بنوعية البيانات وبتوفرھا وإمكان الحصول . ٢٠١٥

درة البشرية والمالية واbتفاق عليھا، إلى جانب تحديات محدودية الق
على نھج مشترك لقياس التنمية المستدامة، تشكل جميعھا عقبات b بّد 
من التغلب عليھا والمنطقة على أعتاب عھد جديد من رصد وتقييم 

 :خاصاً  وتستحق التوصيات التالية اھتماماً . التنمية المستدامة

لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية،  تعزيز الحوكمة •
شفافية  تحسينو ،بما في ذلك دور المكاتب ا�حصائية الوطنية

 .إلى أقصى قدر ممكنالمعلومات 

التي ووضع مجموعة أصغر من مؤشرات التنمية المستدامة ا5كثر صلة بواقع المنطقة العربية  •
 .الطويل يمكن استخدامھا للقيام برصد منتظم على المدى

مؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية بأقل قدر ممكن من تقريٍر  ةينبغي تعديل مجموع •
 .Nخر bحق بحيث يمكن تجميع س)سل زمنية طويلة ل�غراض التحليلية

ينبغي على الدول العربية أن تبذل مزيداً من الجھد لضمان إنتاج منتظم لتقارير مؤشرات التنمية  •
 .ة، وا5مثل أن يكون ذلك بوتيرة سنوية أو كل سنتينالمستدام

ينبغي تعزيز نظام المحاسبة البيئية واbقتصادية وإطار تطوير ا�حصاءات البيئية بفعالية في  •
 .المنطقة العربية كأساس لتحسين البيانات البيئية

ن النھوض ينبغي النظر في إنشاء مكاتب مستقلة على المستويين ا�قليمي والوطني مسؤولة ع •
 .بالتنمية المستدامة

ينبغي أن تحتضن المنطقة العربية التكنولوجيات واbبتكارات الجديدة المتضمنة في ثورة  •
 .البيانات

إنشاء منتدى إقليمي للبيانات المتعلقة بالتنمية المستدامة لدعم مبادرة إقامة شراكة عالمية لبيانات  •
 ).التنمية المستدامةحول ھذا الدور إلى المنتدى العربي رفيع المستوى إسناد أو (التنمية المستدامة 

  

: وأخيرا، في وقت كتابة ھذا التقرير، يبدو أن العالم العربي على مفترق طريق بمسارين متباينين اثنين
الواسعة بما في ذلك بين الرجال  وأوجه ال)مساواةيمثل ا5ول الوضع الراھن مع استمرار اbحت)ل، 

ركود العام والتفكك الو ،جه القوى الخارجية في كثير من ا5حيانجّ ي تؤذبين العرب ال التباعدلنساء، ووا
ويمثل الثاني تطلعات الشعوب العربية، وبالتحديد إلى إنھاء احت)ل فلسطين، وتوفير تعليم ذي . في التنمية

لجميع، رجاbً لجودة، وتمكين المرأة، والشروع في طريق التنمية المستدامة والس)م والكرامة والرفاھية 
والقدرة والخلفيات اbجتماعية  وا5صلونساًء على حدٍّ سواء، بغض النظر عن العمر والدين 

 .واbقتصادية
                                                           

١١٣  Smith 2015.  
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