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رؤيتنا
طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

رسالتنا
ُم المشورة،  بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.

يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
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عن االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة
تهدف سلسلة االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة إلى توجيه النقاشات وتحفيزها 

خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة. ويوفر هذا االستعراض الذي يصدر سنويًا قبيل 
انعقاد المنتدى:

وتمثل طبعة عام 2022 باكورة هذه السلسلة. 
ب بالمالحظات التي يمكن إرسالها على  ويرحَّ

escwa-2030agenda@un.org :العنوان التالي

تقييمًا إحصائيًا للتقدم الذي 
أحرزته المنطقة العربية 

في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر 

 إعادة البناء على نحو أفضل بعد كوفيد-19،
مع الدفع باتجاه التنفيذ الكامل لخطة عام 2030 

في المنطقة العربية

بعد مرور عامين تقريبًا على تفشي جائحة 
كوفيــد-19، تمضــي البلدان العربية قدمًا على 

مسار التعافي، وإن بوتيرة متباينة.

فعلى الرغم من تقلص الحيز المالي وقيود أخرى، 
وضعت البلدان العربية حزم تحفيز بأحجام 

مختلفة واعتمدت استجابات سياساتية لحماية 
ُسُبل العيش وتنشيط االقتصادات.

وانبثقت في المنطقة ُنهج مبتكرة جديرة بأن تتم 
مأسستها وتوسيعها مستقباًل.

فرصًة لمقاربة موضوع 
المنتدى في سياق خطة عام 

2030 عمومًا
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ومع ذلك، قبيل الجائحة، لم تكن البلدان العربية 
تمضي على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة، ما جعلها غير مستعدة 

لمواجهة األزمة. استكشف البيانات المتعلقة 
بالتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
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كيف يمكن البناء على نحو 
أفضل؟ ولمن؟

في واقع األمر، ُتعنى إعادة البناء على نحو 
أفضل بعد أزمة كوفيد-19 بتغيير الهياكل القائمة 
وتحويل الظروف التي تسببت باألزمة وضخمت 
آثارها. وتتعلق أيضًا بضمان المواءمة األوثق مع 

أهداف التنمية المستدامة وروح خطة عام 2030 
ع التوجهات الكاسحة وتسخير التعاون  وتتبُّ

والتكامل اإلقليميين.

ويركز هذا االستعراض السنوي ألهداف التنمية 
المستدامة على ثالث أولويات إقليمية.

33 مقصدًا من بين مقاصد أهداف 
التنمية المستدامة البالغ عددها 169 هي 

على المسار الصحيح.

على المسار الصحيح
في تقّدم

خارج المسار الصحيح
البيانات غير متاحة
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1
فالفصل المتعلق بالحماية االجتماعية يظهر أن 

البناء بشكل أفضل يعني شمول الجميع، وال سيما 
أولئك األكثر تخّلفًا عن الركب، ذلك أن توسيع 

شبكات األمان االجتماعي استجابًة لألزمة يتيح 
فرصًة لبناء ُنُظم حماية اجتماعية أقوى تستجيب 

للصدمات وتوفر تغطية مدى الحياة ومنعة إزاء 
األزمات في المستقبل. اقرأ المزيد.

ويظهر الفصل عن التحول الرقمي أن البناء 
بشكل أفضل يعني تحويل الطريقة التي تتم 
بها األمور، ذلك أن رقمنة األعمال والخدمات 
الحكومية والتعليم والصحة الذي تّم بسرعة 

استجابًة لألزمة يوّفر إمكانات كبيرة من حيث 
 الشمول والتنويع االقتصادي والمنعة.

اقرأ المزيد.

2
ويظهر الفصل الخاص بالتعافي االقتصادي 

األخضر أن البناء بشكل أفضل يعني إيالء المزيد 
من االهتمام للبيئة، حيث تمثل االستثمارات 
الرامية إلى انتشال االقتصادات العربية من 

الركود فرصًا للنمو منخفض الكربون والتنويع 
 واستحداث فرص عمل الئقة وتعزيز المنعة.

اقرأ المزيد.

3
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الرسائل الرئيسية التي يمكن استخالصها

ما الذي فعلته البلدان العربية:

دفعت األزمة الحكومات إلى 
البحث عن ُسُبل للوصول إلى 

كثٍر من الذين كانت شبكات 
األمان االجتماعي ُتقصيهم 

وكشفت عن ضرورة وجدوى 
توفير تغطية اجتماعية 

شاملة لدورة الحياة تستجيب 
للصدمات وال تهمل أحدًا.

ما الذي فعلته البلدان العربية:

ال تتوفر معلومات تذكر عن 
التداعيات البيئية لحزم 

التحفيز االقتصادي التي 
اعتمدتها الحكومات العربية 
لتنشيط االقتصاد. وترجح 

األدلة غير الموثقة أن تكون 
سلبية أو متباينة )محايدة في 

أحسن األحوال(.

ما الذي فعلته البلدان العربية:

شهدت المنطقة نموًا إيجابيًا 
في قبول واعتماد الطرق 
الرقمية لممارسة األعمال 
والتعلم وطلب المساعدة 

الطبية والحصول على خدمات 
حكومية متعددة، األمر الذي 

يعزز آفاق تحسين منعة 
المجتمعات العربية.

ما الذي يمكن للبلدان العربية 
فعله:

يمكن للحكومات العربية تعزيز 
ُنُظم الحماية االجتماعية عبر 

ترشيد البرامج من خالل توسيع 
نطاق جهود التنسيق واالستثمار 
في تحسينات إدارية، منها إنشاء 

سجالت متكاملة للمستفيدين، 
والتركيز على االستدامة المالية 

لشبكات األمان.

ما الذي يمكن للبلدان العربية 
فعله:

ينبغي للتخطيط االقتصادي 
أن يحافظ على الزخم كما كان 

قبل الجائحة، مع السعي إلى 
زيادة حصة المشاريع الخضراء 
والشروع في إدخال التغييرات 

البنيوية الضرورية لدعم 
التعافي األخضر.

ما الذي يمكن للبلدان العربية 
فعله:

لالستفادة من فوائد التحول 
الرقمي كاملة والحؤول دون 

تعميق الهوة القائمة أو التسبب 
بنشوء فجوات جديدة، ينبغي 

للبلدان العربية معالجة أوجه 
عدم المساواة القائمة أصاًل، بما 

فيها بين الجنسين.

التعاون اإلقليمي:

قد يساعد العمل اإلقليمي 
البلدان العربية على تخطي 

التحديات الطويلة األجل 
المتعلقة بتغطية المهاجرين 

وتمويل ُنُظم الحماية 
االجتماعية وإصالحها.

التعاون اإلقليمي:

قد يســاعد التعاون اإلقليمي 
البلــدان العربية للتصدي 
للمشــاكل البيئيــة العابرة 
للحــدود من خالل وضع 

أو تقويــة األطــر المعيارية 
الوطنيــة وتحديد وتنفيذ 

المبادرات االســتراتيجية بشأن 
األولويات البيئية المشــتركة 

لبنــاء المنعة اإلقليمية.

التعاون اإلقليمي:

يمكن للبلدان العربية أن تنشئ 
تحالفًا إقليميًا لتعزيز التعاون 

على تطوير المنافع العامة 
الرقمية.

Social protection الحماية االجتماعية

التعافي االقتصادي األخضر

التحول الرقمي



��ادة 
االستحقاقات 

وتوسيع نطاقها

إدارة ُنُظم الحماية 
االجتماعية

الحماية االجتماعية

الحماية االجتماعية

أضاءت الجائحة على مكامن الضعف التي كانت تشوب ُنُظم الحماية االجتماعية أصاًل في 
المنطقة العربية، لكنها حّفزت على تعبئة جديدة للموارد لتوسيع شبكات األمان االجتماعي 

استجابًة لألزمة. والفرصة سانحة اليوم أمام البلدان العربية الستخالص ِعَبٍر من هذه 
التجربة، تفضي إلى بناء ُنُظم حماية اجتماعية أقوى تستجيب للصدمات وتوفر تغطية 

مدى الحياة ومنعة إزاء األزمات في المستقبل.

األهداف ذات الصلة المباشرة:     
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إعادة البناء على نحو أفضل من خالل الحماية االجتماعية

ســارعت البلــدان العربيــة إلــى االســتجابة 
للتداعيــات االقتصاديــة التــي تركتهــا األزمــة 

علــى األفــراد واألســر المعيشــية فاعتمــدت 
تدابيــر، منهــا التحويــالت النقديــة وإعانــات دعــم 
األجــور واإلعفــاءات مــن ســداد فواتيــر المرافق 

العامــة وضبــط أســعار الســلع األساســية. ومــع 
أن العديــد مــن هــذه التدخــالت كان محــدود 
النطــاق والمــدة ولــن يصبــح مــن ركائــز ُنُظم 
الحمايــة االجتماعيــة فــي المنطقــة، إال أن 

االســتجابات الحكوميــة لألزمــة أقــرت بالحاجــة 
إلــى مســاعدة أولئــك الذيــن لــم تشــملهم البرامــج 

القائمــة. ويمكــن لتوســيع ُنُظــم الدعــم وتعزيــز 
اســتجابتها للصدمــات، باإلضافــة إلــى آليــات 

التنفيــذ المبتكــرة والجهــود الراميــة إلــى تحســين 
الســجالت االجتماعيــة والتعجيــل بمشــاريع 

اإلصــالح الطويلــة األجــل، أن ُتدخــل تحســينات 
دائمــة علــى ُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة وتدفــع 

 باتجــاه إحــراز تقــدم فــي تنفيــذ خطــة 
عام 2030.

ألف. زيادة االستحقاقات 
وتوسيع نطاقها

1. ما الذي ُأنجز
كثيرًا ما استخدمت البلدان العربية البنية التحتية 

القائمة في مجال الحماية االجتماعية لتوسيع 
نطاق البرامج استجابًة لألزمة، سواء من خالل 

زيادة االستحقاقات المقدمة إلى المستفيدين أو 
زيادة عدد المستفيدين، وهي استراتيجيات تعرف 

على التوالي بالتوّسع العمودي واألفقي. وبينما 
كان العديد من التدابير مؤقتًا، سّرع بعض البلدان 

عمليات اإلصالح أو أدخل تغييرات دائمة على 
البرامج القائمة أو ضم عناصر جديدة إلى ُنُظم 

الحماية االجتماعية خاّصته.

واعتمدت بلدان المنطقة تدابير توّسع مؤقتة 
استهدفت النساء واألسر التي لديها أطفال وكبار 

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال الذين 
أفقدتهم األزمة وظائفهم وغيرهم من الفئات 

الضعيفة، كما يلي:

أتاحــت بلــداٌن متعــددة، منها األردن والســودان 	 
والعــراق ودولــة فلســطين ومصــر  للعمــال في 

القطــاع غيــر النظامــي، إمكانية االســتفادة، وإن 
مؤقتــًا، مــن االســتحقاقات النقديــة والعينية. 

واســتهدفت تدابيــر التوّســع األفقــي في بعض 
الحــاالت العمــال مــن قطاعــات معينــة، كما كان 

الحــال عليــه فــي البحريــن وتونس وجــزر القمر 
والجمهوريــة العربيــة الســورية وموريتانيــا1.

استفاد العمال الذين خضعوا ألوامر العزل الذاتي 	 
والحجر الصحي من حماية مؤقتة لدخلهم في 

اإلمارات العربية المتحدة وُعمان وقطر والكويت 
والمملكة العربية السعودية2.

عززت المدفوعات التكميلية المقدمة لمرة 	 
واحدة استحقاقات التحويالت النقدية في 
األردن والعراق، بينما زادت تونس والجزائر 

ف الحمايــة االجتماعيــة علــى أنها  ُتعــرَّ
مجموعــة مــن السياســات والبرامــج العامة 
التــي تهــدف إلى ضمان مســتوى معيشــي 

كاٍف والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 
طــوال دورة الحيــاة. ويمكــن تقديم 

اســتحقاقات الحمايــة االجتماعيــة نقــدًا 
أو عينيــًا مــن خــالل ُنُظــم غيــر قائمة على 

االشــتراكات شــاملة أو مســتهدفة، وأخرى 
قائمــة علــى االشــتراكات، مثل المعاشــات 
التقاعديــة، وتدابيــر تكميليــة تعمــل علــى 
بناء رأس المال البشــري وإنشــاء أصول 

منتجــة وتيســير الحصــول علــى العمل.

1
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والمملكة العربية السعودية المدفوعات 
السنوية لألسر المحرومة خالل شهر رمضان3.

تمكنت الصومال بمساعدة دولية من توسيع 	 
نطاق برنامج "باكسنانو" الوطني لشبكة األمان 

ليصل إلى أكثر من 200,000 أسرة معيشية4.

ُأطلقت برامج مؤقتة استهدفت فئات سكانية 	 
هشة محددة في جميع أنحاء المنطقة، منها 

تونس والعراق ولبنان والمغرب5.

بوشر العمل بضمانات الرعاية الصحية المؤقتة 	 
في العديد من بلدان المنطقة. ففي تونس 

والمغرب، تم اإلبقاء على التغطية التأمينية 
ألولئك الذين كانوا ليفقدوا أهلية االستفادة 

منها بعد خسارة وظائفهم. وفي اإلمارات 
العربية المتحدة وُعمان وقطر والمملكة 

العربية السعودية، تم توسيع نطاق التغطية 
الصحية في ما يخص كوفيد-19 ليشمل جميع 

المقيمين، بمن فيهم العمال الوافدون6.

وكذلك، حّفزت األزمة على إجراء إصالحات 
دائمة واستشرافية لُنُظم الحماية االجتماعية 

ودفعت صانعي السياسات إلى التعجيل بإطالق 
برامج جديدة. ومن األمثلة على ذلك:

شهد برنامج "تكافل وكرامة" للتحويالت 	 
النقدية في مصر توّسعًا كبيرًا، حيث تم توسيع 

التغطية لتشمل 411,000 أسرة إضافية، في 
خطوة كان معظم المستفيدين المباشرين 

منها من النساء7. واسُتكمل هذا التوّسع 
ببرامج تجريبية في إطار برنامج "فرصة" 
الجديد بغية ربط المستفيدين من برنامج 

"تكافل وكرامة" بالفرص االقتصادية وتسهيل 
تخرجهم المستدام منه8.

في دولة فلسطين، ُنِقل 10,000 مستفيد 	 
جديد من قائمة االنتظار إلى البرنامج الوطني 

للتحويالت النقدية9.

بــادر بعــض البلدان إلى زيادة اســتحقاقات 	 
المعاشــات التقاعديــة زيــادة دائمة. ففي تونس، 

وبعــد صــرف دفعة من اســتحقاقات التقاعد 
لمــرة واحــدة، ُأعيد النظر ببرنامج معاشــات 

التقاعــد وُحــّدد الحــد األدنى للدخل عند 180 

دينارًا تونســيًا شــهريًا بصورة دائمة10. وفي 
مصر، زيدت المعاشــات التقاعدية بنســبة 14 

في المائة11.

كذلك، أدخلت البلدان تغييرات على سياسة 	 
األجور والضرائب المعمول بها، كان منها زيادة 

الحد األدنى لألجور في الجزائر واستحداث 
شرائح ضريبية في الجزائر ومصر12.

في العراق، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون 	 
التقاعد والضمان االجتماعي الذي يهدف 

إلى توفير المزايا نفسها للعاملين في القطاع 
الخاص أسوًة بنظرائهم في القطاع العام13.

فــي ســلطنة ُعمــان، دشــنت الحكومــة نظــام 	 
تأميــن ضــد البطالــة. وبموجــب هــذا البرنامــج 

القائــم علــى االشــتراكات، ســيحصل العمانيــون 
العاملــون فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى 

دعــم لمــدة تصــل إلى ســتة أشــهر بنســبة توازي 
60 فــي المائــة مــن مرتبهــم المؤمــن عليــه، أو 

قيمــة الحــد األدنــى للمعــاش المنصــوص عليــه 
فــي قانــون الضمــان االجتماعــي. وبســبب 

الجائحــة، ُأعفــي العمــال مــن شــرط االســتحقاق 
الــذي كان يوجــب عليهــم االشــتراك فــي النظــام 

مــدة 12 شــهرًا متتاليــة، ممــا ســمح للعمــال 
المتضرريــن باالســتفادة فــورًا مــن نظــام 

التأميــن الجديــد14.

 فــي المغــرب، كشــفت الحكومــة النقــاب عــن 	 
خطــة شــاملة إلصــالح نظــام الحماية 

االجتماعيــة فــي البــالد ارتكــزت علــى إصالح 
التغطيــة الصحيــة وتوســيعها، األمــر الــذي 

ســيؤدي إلــى نقــل المســتفيدين مــن برنامــج 
المســاعدة الطبيــة المســتهدف )راميــد( إلــى 

نظــام التأميــن الصحــي اإللزامــي الموّســع 
حديثــًا. ومــن المقــرر أن تشــهد الخطــة مزيــدًا 

مــن التوّســع فــي الســنوات القادمــة لتشــمل 
العمــال، غيــر النظامييــن والنظامييــن منهــم، 

المســتبعدين حاليــًا. وبموجــب الخطــة، 
 ســيغطي نظــام التأميــن الصحــي اإللزامــي

  فــي المغــرب مــا يقــرب مــن 22 مليون
مســتفيد جديــد15.
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19 بلدًا في 
المنطقة

استخدم ب�امج التحويالت 
النقدية استجابًة للجائحة

أصبح ما ال يقل عن 24 تد�ي�ًا 
من تدا�ير الحماية االجتماعية 
التي اعتمدتها البلدان العر�ية 

خالل الجائحة دائمًا

 IPCIG, “Social protection responses to COVID-19 in the Global South: Online:المصدر
.Dashboard” 2021 )accessed on 15 September 2021(

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

بينمــا تواصــل البلــدان تنفيــذ اإلصالحــات 
لالســتعاضة عــن الدعــم الشــامل للغــذاء والطاقــة 

ببرامــج مســتهدفة تخــدم األســر المعيشــية 
األشــد فقــرًا، يجــب إيــالء االهتمام لـ "الوســط 

المفقــود"، أي أولئــك الذيــن ال يعتبــرون فقــراء 
بالدرجــة الكافيــة لالســتفادة مــن برامــج 

المســاعدة القائمــة علــى االســتهداف والذيــن 
غالبــًا مــا يقصيهــم نظــام التأميــن االجتماعــي 

القائــم علــى االشــتراكات أو الذيــن ُيســتبعد أن 
يتســجلوا لالســتفادة منــه فــي الحــاالت التــي 

يكــون فيهــا التســجيل االختيــاري ممكنــًا16.

وأكثر المستبعدين من ُنُظم الحماية االجتماعية 
هم العمال غير النظاميين والزراعيين وأصحاب 

المهن الحرة )مثل المحامين واألطباء والمتعاقدين 
المستقلين( والعاطلون عن العمل والشباب خارج 

دائرة العمالة والتعليم والتدريب. عالوًة على ذلك، 
كثيرًا ما يستثنى العمال المهاجرون والالجئون 

واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن واألشد فقرًا 
واألشخاص المنخرطون في عمل غير مدفوع 

األجر )وهم نساء بشكل غير متناسب( من ُنُظم 
الحماية االجتماعية في المنطقة17.

وتنشأ الفجوات في التغطية إلى حد كبير عن 
ُنُظم التأمين اإلقصائية القائمة على االشتراكات 

وبرامج المساعدة االجتماعية المجزأة وغير 
الكافية ونقص االستثمار في الحماية االجتماعية.

ولتنفيذ تعاٍف ال يهمل أحدًا، ينبغي للبلدان العربية 
أن تجد ُسباًل لسد هذه الثغرات وإعمال الحق في 

الحماية االجتماعية للجميع. وتشتمل مسارات 
العمل على ما يلي:

إعمال حقوق اإلنسان العالمية والشمول بوصفهما 	 
مبادئ توجيهية تسترشد بها عملية اإلصالح.

إرساء وإنفاذ حدود دنيا شاملة للحماية 	 
االجتماعية تخفف من حدة الفقر ومكامن الضعف 

واإلقصاء عن طريق توفير الرعاية الصحية 
األساسية وتأمين الدخل األساسي للجميع.

اعتماد نهج شامل لدورة الحياة إزاء الحماية 	 
االجتماعية يتضمن برامج تستهدف األفراد 

في جميع مراحل حياتهم وتستجيب 
لالحتياجات الفردية في المراحل الحاسمة من 

الوالدة وحتى الشيخوخة.

ابتــكار ُســبل إللحــاق العمــال غيــر النظاميين 	 
وغيرهــم مــن األشــخاص المســتبعدين بُنُظم 
الحمايــة االجتماعيــة القائمــة وغيــر القائمــة 

على االشــتراكات18.
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إيــالء األولويــة للتمويل المســتدام لُنُظم 	 
الحمايــة االجتماعية.

وكما يوضح الشكل 1، تبدو المنطقة العربية 
متأخرة جدًا عن المتوسط العالمي لتغطية العديد 

من الفئات الضعيفة.

وبالمثل، ال يزال االستثمار في الحماية 
االجتماعية منخفضًا مقارنة بمناطق أخرى، كما 

 يتضح من الشكل 2.

الشكل 1. تغطية الحماية االجتماعية لفئات مختارة، 2020 )النسبة المئوية(
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 International Labour Organization )ILO(, “SDG indicator 1.3.1 – Proportion of :المصدر
 population covered by social protection floors/systems”, ILOSTAT database. Available

.at https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection/ )accessed on 19 January 2021(

اإلنفاق العام على الحماية االجتماعية غير الصحية، مناطق مختارة )نسبة مئوية من إجمالي  الشكل 2. 
المحلي( الناتج 
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المصدر: منظمة العمل الدولية، تقرير الحماية االجتماعية في العالم للفترة 2020-2022: الحماية االجتماعية عند 
مفترق طرق – سعيًا إلى تحقيق مستقبل أفضل )مكتب العمل الدولي، 2021(. احُتسبت التقديرات للبلدان العربية 

استنادًا إلى البيانات المتضمنة في التقرير، بما في ذلك لجميع الدول األعضاء في الجامعة العربية التي تتوافر عنها 
بيانات اإلنفاق. واسُتخدمت في العملية الحسابية أحدث بيانات إجمالي الناتج المحلي )كما صدرت عن البنك الدولي(، 

مع اعتماد عام 2018 تاريخًا فاصاًل.

https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection
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باء. إدارة ُنُظم الحماية االجتماعية

1. ما الذي ُأنجز
استخدمت البلدان العربية التكنولوجيا وأظهرت 

مرونة في استجابات الحماية االجتماعية التي 
اعتمدتها لمواجهة األزمة. ويمكن إلجراءات 

ف هذه أن تؤثر تأثيرًا دائمًا في إدارة ُنُظم  التكيُّ
الحماية االجتماعية في المنطقة وأن تغير كيفية 

حصول الناس على االستحقاقات.

وفــي معظــم أنحاء المنطقــة، أصبحت المنصات 
القائمــة علــى التكنولوجيــا وتطبيقات اإلنترنت 

جــزءًا هامــًا من واجهة المســتخدم لبرامج 
الحمايــة االجتماعية:

ربطت المنصات اإللكترونية المستفيدين 	 
المحتملين ببرامج المساعدة في بلدان، منها 
األردن وتونس والجمهورية العربية السورية 

والعراق ومصر والمغرب19.

فــي الكويــت، تم اســتخدام خطوط 	 
االتصــال والرســائل النصيــة وتطبيق 

"واتســاب" لتســجيل األفــراد وإطالعهــم على 
المدفوعــات20. وفــي مصر، تم اســتخدام 

منصــات التواصــل االجتماعــي بما فــي ذلك 
تطبيــق "واتســاب" لنشــر معلومــات عن 

االســتحقاقات ومعاييــر األهليــة. أمــا في 
دولــة فلســطين، فتــم االتصــال بالعمال غير 

النظامييــن المؤهليــن للحصــول علــى المســاعدة 
مــن خالل رســائل نصية21.

اســُتخدمت تطبيقــات الهواتــف المحمولــة 	 
للســماح للمســتخدمين بتقديــم طلبــات 

الحصــول علــى االســتحقاقات، كمــا فــي المملكة 
العربية الســعودية22.

وفي بعض الحاالت، دفعت جائحة كوفيد-19 
واضعي السياسات إلى تسريع الجهود الرامية إلى 
تحسين القدرة اإلدارية لُنُظم الحماية االجتماعية:

تضمنت برامج البنك الدولي في جزر القمر23 	 
ولبنان24 تدابير لوضع سجالت اجتماعية 

وطنية بهدف جمع المعلومات عن المستفيدين 
المحتملين من البرامج.

في دولة فلسطين، يجري استخدام نظام إدارة 	 
المعلومات الذي يستند إليه برنامج التحويالت 

النقدية الوطني لتحديد المستفيدين ذوي 
األولوية، وُبِذلت جهود لتعزيز النظام من 

خالل إطالق استبيان وحملة تسجيل، فضاًل 
عن التماس معلومات عن مكامن الضعف من 
المنظمات غير الحكومية ومنظمات اإلغاثة25.

في بلدان أخرى، ُبذلت جهود لربط المعلومات 	 
الواردة من مصادر متباينة مثل السجالت 

المدنية وسجالت مكاتب الضرائب لتحسين 
الوصول إلى المستفيدين. ففي مصر مثاًل، 

يّسرت مبادرة "G to G" التدقيق في قواعد 
بيانات المستفيدين لدعم التنسيق بين الهيئات 

الحكومية26. وفي األردن، واصل السجل 
الوطني الموحد ربط البيانات من قائمة 

متنامية من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك 
صندوق المعونة الوطنية27.

خالل األزمة، تواصلت الجهود إلصالح السجالت 	 
االجتماعية. فعلى سبيل المثال، اعتمد المغرب 

السجل االجتماعي الموحد الذي سيجمع البيانات 
االجتماعية واالقتصادية لتحديد أهلية االستفادة 

من مجموعة من برامج المساعدة االجتماعية28.

وكذلــك، تــم تكييــف آليــات التنفيــذ مــع 
مقتضيــات األزمــة.

في كثير من الحاالت، أودعت االستحقاقات 	 
إلكترونيًا في الحسابات المصرفية الخاصة 

بالمستفيدين. ففي السودان، ُأنشئت حسابات 
ل إليها االستحقاقات التي  للمستفيدين ُتحوَّ
يمكنهم تحصيلها من أجهزة الصراف اآللي29.

في الجمهورية العربية السورية، تمكن 	 
المستفيدون من الحصول على مخصصات 

دعم المواد الغذائية عن طريق البطاقات 
ع المعونة عبرها30. اإللكترونية التي توزَّ

فــي بلــدان عديدة، تم توزيع االســتحقاقات 	 
مــن خــالل محافــظ رقميــة يمكن الوصول إليها 
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عبــر الهواتــف المحمولــة. فقد أطلقت تونس 
محفظة رقمية جديدة تســمح للمســتفيدين 

باســتالم األموال المســتحقة لهم على هواتفهم 
المحمولــة وهــي تعتزم االعتماد بصورة 

متزايــدة علــى هذه األداة لصرف االســتحقاقات 
في المســتقبل31.

في بعض البلدان، مثل الجزائر والمغرب، يمكن 	 
للمستفيدين من برامج مختارة تعيين وكالء 

لتحصيل االستحقاقات نيابة عنهم32.

رفع العديد من البلدان عدد نقاط استالم 	 
المدفوعات غير المحولة رقميًا.

في بعض الحاالت، ُعّدلت برامج التغذية 	 
المدرسية لمواصلة خدمة األسر من خالل 

تسليم الوجبات من الباب إلى الباب )كما هو 
الحال عليه في ليبيا( أو عن طريق السماح 

باستالم الحصص الغذائية لتناولها في المنزل 
)كما في اليمن(.

اســتفادت البلدان أيضًا من المؤسســات 	 
الخيريــة ومجموعــات المجتمــع المدني وغيرها 

مــن الجهــات الفاعلــة من غيــر الدول لتنفيذ 
تدخــالت الحمايــة االجتماعيــة. ففي موريتانيا، 

ُزّودت نقابــات العمــال بالمــواد الغذائية ومواد 
التعقيم لتوزيعها على أســر المنتســبين إليها33. 

وســاعدت الجمعيــات الخيرية في توزيع 
االســتحقاقات وتحديد المســتفيدين في بلدان، 
مثــل األردن واإلمــارات العربيــة المتحدة وقطر 

والكويت ومصر34.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

توســيع الجهــود الراميــة إلــى إصــالح برامج 	 
الدعــم الشــامل لصالــح تدابيــر المســاعدة 

االجتماعيــة األكثــر تقدميــة.

اعتماد نهج الُنُظم المتكاملة: مراجعة البرامج 	 
المكونة لُنُظم الحماية االجتماعية لضمان 

االتساق الداخلي وتعزيز كفاءتها قدر اإلمكان.

إيــالء االعتبــار الكامــل للروابــط القائمــة بيــن 	 
الحمايــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن المجــاالت 

السياســاتية، بما فــي ذلــك سياســات ســوق 
العمــل والتعليــم والسياســات االقتصاديــة 
والماليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن ربــط 

ُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة بسياســات ســوق 
العمــل النشــطة لمســاعدة المســتفيدين فــي 

إيجــاد عمــل وتيســير عمليــة "التخريــج 
التدريجــي" بمــا يمّكنهــم مــن الحصــول علــى 

ُســبل عيــش الئقة ومســتدامة35.

إرســاء آليــات تنســيق مؤسســية، مثــل 	 
اللجــان المشــتركة بيــن الــوزارات واألفرقــة 

العاملــة التقنيــة إلجــراء اســتعراضات غايتهــا 
الترشــيد. وقــد ســبق لبعــض بلــدان المنطقــة، 
بما فيهــا المغــرب وموريتانيــا، أن اســتخدم 

هــذا النهج36.

زيــادة القــدرات الرقميــة وقــدرات معالجة 	 
البيانــات وتطويــر ســجالت متكاملــة 

للمســتفيدين مــع معلومــات جيــدة ومحدثــة 
يمكــن اســتخدامها فــي برامــج متعــددة. 

ويمكــن تعزيــز هــذه الســجالت مــن خــالل ُنُظم 
تعتمــد علــى قواعــد بيانــات إداريــة أخرى 

ويمكــن أن تدفــع بالجهــود المبذولــة للوصــول 
إلــى المجموعــات المســتبعدة وتقليــل أخطــاء 

االســتهداف. ومــن خــالل تيســير تحديد 
المســتفيدين المحتمليــن، يمكــن لقواعــد 

البيانــات هــذه أن تســمح للحكومــات باإلســراع 
فــي توســيع المســاعدة المقدمــة خــالل فتــرة 

التراجــع االقتصادي37.

ضمــان إدمــاج الحــوار االجتماعــي فــي عمليات 	 
اإلصــالح، علــى أن يشــمل مجموعــة واســعة 

مــن أصحــاب المصلحــة، وال ســيما الفئــات 
المهمشــة والعمــال غيــر النظامييــن ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي38.

إيــالء األولويــة لالســتدامة الماليــة لُنُظــم 	 
الحمايــة االجتماعيــة وتحديــد مصــادر 

التمويــل فــي التشــريع. ويمكــن أن تســتفيد 
االســتدامة الماليــة لُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة 

مــن تحســين التكامــل مــع خطــط اإليرادات 
الوطنيــة ومــع سياســات الضرائــب والميزنــة 

وتمويــل الــزكاة والتنويــع االقتصــادي.
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الحماية االجتماعية العادلة للجنسين اإلطار 1. 

تتعــرض المــرأة خصوصــًا لخطــر االســتبعاد مــن ُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة فــي المنطقــة 
العربيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا تتحمــل، وعلــى نحــو غيــر متناســب، تبعــات األزمــات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة، مثــل جائحــة كوفيــد-19. وقــد لوحظــت االتجاهــات التاليــة فــي المنطقــة العربيــة:

غالبًا ما تستثنى المرأة من برامج التأمين االجتماعي القائمة على االشتراكات. ومعدل مشاركتها 	 
في القوى العاملة في المنطقة العربية هو األدنى في العالم بنسبة تصل إلى 20.5 في المائة. وكما 

هو الحال عليه في مناطق أخرى، فإن المرأة في البلدان العربية أكثر عرضة من الرجل ألداء 
أعمال غير مدفوعة األجر، منها رعاية األطفال والطهو واألعمال المنزلية واالنخراط في عمالة 

هشة والعمل في القطاع غير النظامي.

لوحظت في بلدان متعددة ثغرات كبيرة في التغطية في ُنُظم حماية اجتماعية مختارة – ففي ما 	 
تشير إليه منظمة العمل الدولية بمنطقة البلدان العربية، يكون الحصول على تغطية ُنُظم الضمان 

االجتماعي الشاملة أعلى بنسبة أربعة أضعاف للرجال الذين ُيرجح في بعض البلدان أيضًا أن 
يتلقوا معاشات تقاعدية أكثر بخمسة أضعاف من النساء.

توفر المنطقة العربية تغطية متدنية االستحقاقات نسبيًا لألمهات اللواتي لديهن أطفال حديثو 	 
الوالدة، إذ تبلغ التغطية في البلدان العربية ما نسبته 31.6 في المائة، وهي أقل من المتوسط 

الواقع عند 33.3 في المائة للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ومن المتوسط العالمي 
البالغ 44.9 في المائة.

جيم. ما الذي ينبغي التنّبه له

مع تقدم الســكان في الســن وارتفاع اإلصابات 	 
باألمــراض المزمنــة في جميــع أنحاء المنطقة 
العربيــة، ســيزيد الضغط علــى الُنُظم الصحية 

وُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة. ومن المتوقع 
أيضــًا أن تعطل التحــوالت الديمغرافية 

الطويلــة األجل نســبة اإلعالــة في المنطقة، 
مــع مــا يترتــب على ذلك مــن تبعات هامة على 
الوعــاء الضريبــي وقــدرة البلدان على تمويل 
ُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة. ولكن على المدى 

القصيــر، يجــب أن تســتفيد بلــدان المنطقة من 
العوائــد الديمغرافية.

مع صعود اقتصاد العربة المعتمد على 	 
العقود قصيرة األجل والعمل المستقل، قد 

يستثنى العديد من العمال من الحماية التي 
توفرها لوائح العمل السارية وُنُظم الحماية 

االجتماعية. لذلك، تشكل لوائح سوق العمل 
وسياسات الحماية االجتماعية أدوات محتملة 

يمكن الركون إليها للحد من الهشاشة التي غالبًا 
ما تصيب هؤالء العمال.

يمكــن لالنتشــار المتزايــد للتكنولوجيا الرقمية، 	 
بما فــي ذلــك الــذكاء االصطناعي، أن يتيح 

فرصــًا لزيــادة اإلنتاجيــة لكنه يرتب مخاطر 
علــى العامليــن في وظائــف معرضة لألتمتة 

وقــد يوجــب على الحكومات ابتكار ُســبل 
إلعــادة تدريب العمــال المتضررين والحفاظ 

علــى أمان دخلهم.

تثير الرقمنة المتزايدة لُنُظم الحماية 	 
االجتماعية مسائل أخالقية وقانونية بشأن 

حماية البيانات والمساواة الرقمية والمساءلة 
وحقوق اإلنسان. لذلك، ينبغي لُنُظم الحماية 

االجتماعية أن تبقى متمحورة حول اإلنسان، 
ويجب بذل جهود خاصة لضمان أال تترك 

الرقمنة وراءها أولئك األميين رقميًا أو الذين 
يفتقرون إلى الوصول إلى اإلنترنت.

يهــدد عــدم االســتقرار السياســي والنزاع 	 
بزيــادة عــدد الالجئيــن والنازحيــن داخليــًا 
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وتعطيــل ُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة فــي 
المنطقــة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد عدد 

المســتضعفين ويعيــق قــدرة ُنُظــم الحمايــة 
علــى أداء وظيفتهــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
يمكــن للحمايــة االجتماعيــة القويــة أن تشــكل 

أداة لتعزيــز التماســك االجتماعــي وبنــاء الثقــة 
في المؤسســات39.

يواجــه كثيــرون خطــر اإلقصاء من ُنُظم 	 
الحمايــة االجتماعيــة الحاليــة مع زيادة القدرة 

علــى التنقــل الدولــي والهجرة، وهو ما 
يســتلزم إبرام اتفاقات بشــأن قابلية تحويل 
االســتحقاقات وغيرها من الوســائل إلتاحة 

االســتحقاقات للمهاجرين.

قد يحد التراجع في توليد اإليرادات والزيادة 	 
في أعباء الدين من الحيز المالي المتاح 

لتمويل ُنُظم الحماية االجتماعية الشاملة.

دال. التعاون والتكامل اإلقليميان

الهجــرة: اســتضافت المنطقــة العربيــة حتــى عــام 2019 أكثــر مــن 40 مليــون مهاجــر والجــئ، 
مــا يمثــل حوالــى 15 فــي المائــة مــن المجمــوع العالمــي40. وعلــى الرغــم مــن أن المســاعدة 

اإلنســانية كثيــرًا مــا تكــون متاحــة لالجئيــن، فــإن طــول مــدة بقائهــم فــي البلــدان المضيفــة 
ينشــئ احتياجــات أخــرى للحمايــة االجتماعيــة، مثــل التأميــن الصحــي وتأميــن دخــل 

الشــيخوخة41. كذلــك، غالبــًا مــا يعجــز العمــال المهاجــرون غيــر الالجئيــن فــي المنطقــة عــن 
الوصــول إلــى برامــج الحمايــة االجتماعيــة، وقــد اســتبعدتهم معظــم تدابيــر اإلغاثــة الطارئــة 

التــي اُتخــذت خــالل الجائحــة. لذلــك، يجــب وضــع اســتراتيجيات إقليميــة ودوليــة لضمــان 
اســتمرار الحمايــة عبــر الحــدود الوطنيــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن لألطــر الدوليــة مثــل 
اتفــاق األمــم المتحــدة العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة أن توفــر 

التوجيــه المفيــد إلنشــاء ُنُظــم حمايــة اجتماعيــة غيــر تمييزيــة وتحقيــق إمكانيــة نقــل 
االســتحقاقات عبــر الحــدود42.

التمويــل: يقُصــر العديــد مــن بلــدان المنطقــة، وال ســيما أقــل البلــدان نموًا والبلــدان المنكوبة 
باألزمــات، عــن تأميــن المــوارد الالزمــة إلرســاء حــدود دنيا فعالــة للحمايــة االجتماعية. 

وعليــه، يمكــن للبلــدان العربيــة العمــل معــًا لجعــل الحمايــة االجتماعيــة مجــال تركيــز للتعبئــة 
الماليــة الدوليــة، وذلــك علــى األرجــح مــن خــالل إنشــاء صندوق إقليمــي للحمايــة االجتماعية 

لضمــان مســتوى معيشــة أساســي لــكل فرد فــي المنطقة43.

بنــاء القــدرات والتعــاون التقني: يمكن للشــراكات اإلنمائيــة الدولية أن تعّظــم أثرها إلى 
أقصــى حــد مــن خــالل االســتجابة لالحتياجــات الطويلــة األجل للبلــدان المســتفيدة والعمل، 

حيثمــا أمكــن، علــى تعزيــز قــدرات الحكومــات علــى توفيــر الحمايــة االجتماعية لســكانها 
مــن خــالل وضــع ســجالت اجتماعيــة علــى ســبيل المثــال. ويمكــن لمبادرات التعــاون التقني، 
بما فــي ذلــك فريــق الخبــراء المعنــي بإصــالح الحمايــة االجتماعيــة الذي تديره اإلســكوا، أن 

توفــر منابــر قّيمــة لتبــادل المعلومــات. كذلــك، قــد تشــكل المحافــل اإلقليميــة مثــل مجلس 
وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب منصــات لتبــادل أفضــل الممارســات اإلقليميــة المتعلقــة 

بتغطيــة ُنُظــم الحمايــة االجتماعيــة واســتجابتها للصدمــات وتمويلهــا وحوكمتهــا.
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كان %11.5 من سكان المنطقة 
يعيشون دون خط الفقر الدولي في 

عام 2019، ما يمثل ��ادة ملحوظة منذ 
عام 2015، حين كانت النسبة 8% 
وفي أقل البلدان نموًا، تبلغ هذه 

النسبة 35.1%

في عام 2020 وصلت 
نسبة السكان الالجئين

 في المنطقة إلى 2% 
مقارنة بنسبة

%0.3 في جميع أنحاء العالم

انخرط %25.8 من العمال 
في المنطقة في عمالة هشة 

(%24.6 للرجال 
%31.2 للنساء)

المصدر: اإلسكوا، ”بيانات أهداف التنمية المستدامة“، 
بوابة بيانات اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة للمنطقة 

 العربية. متاحة على الرابط التالي:
/https://data.unescwa.org )تم االطالع عليها في      

8 أيلول/سبتمبر 2021(.

نلتزم بمساعدة العمال المهاجرين في 
جميع مستويات المهارات للحصول على 

الحماية االجتماعية في بلدان المقصد 
واالستفادة من إمكانية نقل استحقاقات 

الضمان االجتماعي واالستحقاقات 
المكتسبة السارية في بلدانهم األصلية أو 

عندما يقررون العمل في بلد آخر.

االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة 
.)A/RES/73/195( والنظامية



التدا�ير  اإلنمائية 
لعام 2020 وما بعده، 

متضمنة عناصر االستدامة

التعافي 
االقتصادي 

األخضر

حزم التحفيز االقتصادية

التعافي االقتصادي األخضر

تسببت جائحة كوفيد-19 بتراجع اقتصادي تفاوت تأثيره في جميع أنحاء المنطقة العربية. 
وأتاحت الفرصة أيضًا لتحقيق تعاٍف أخضر قد يساعد في انتشال االقتصادات العربية من 
الركود مع خفض إنتاج الكربون واستحداث فرص عمل الئقة وتعزيز اإلنصاف وبناء منعة 

المجتمع المحلي والبنية التحتية.

ولم يتضح بالكامل بعد مدى نجاح البلدان العربية في رسم مسار للتعافي األخضر من خالل 
تدابير التحفيز التي اتخذتها. فهل ستغتنم البلدان العربية هذه الفرصة؟ وما الذي ينبغي 

مراعاته على المديين المتوسط والطويل؟

األهداف ذات الصلة المباشرة:     
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إعادة البناء على نحو أفضل من خالل التعافي 
االقتصادي األخضر

درءًا لتأثير أزمة كوفيد-19 وتنشيطًا لالقتصاد، 
اعتمدت الحكومات العربية حزم تحفيز 

اقتصادية بأحجام متفاوتة شكلت ما نسبته 
4 في المائة تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي 

اإلقليمي44. ولئن جاءت الجائحة بطبيعتها 
الفورية والملحة لتحّول االنتباه مؤقتًا بعيدًا عن 

األولويات البيئية، وعلى الرغم من القيود المالية، 
أخذت خطط التنمية المتوسطة األجل التي 

وضعتها المنطقة للعام 2020 وما بعده جوانب 
االستدامة في االعتبار. ومن هنا، تنطوي إعادة 

بناء مستقبل أفضل بعد كوفيد-19 على دعم 
تعاٍف أخضر من خالل مجموعة من التغييرات 
المنهجية التي ستساعد على تجنب الصدمات 
الصحية واالقتصادية والبيئية في المستقبل.

ألف. حزم التحفيز االقتصادية

1. ما الذي ُأنجز
اعتمدت البلدان العربية تدابير متعددة لدعم 

استمرارية مؤسسات األعمال، بما في ذلك من 
خالل خفض الضرائب والرسوم الحكومية 

وتقديم إعانات اإليجار وخفض أسعار الفائدة 
وتأجيل سداد القروض وأسعار الفائدة ومنح 

القروض الميسرة وتوفير الدعم االئتماني لزيادة 
السيولة45. واسُتهدفت قطاعات عديدة، منها 

الصناعة والسياحة والنقل، وبدرجة أقل الزراعة 
والتجارة. ومن األمثلة على ذلك:

أعفت ُعمان الشركات المسجلة خالل عامي 	 
2021 و2022 في قطاعات التنويع االقتصادي 

من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات46. 
وتشمل هذه المجاالت "الصناعات التحويلية 

والنقل واللوجستيات والتعليم والسياحة 
ومصائد األسماك والتعدين"47.

أعلنت مصر عن إعادة رسملة الشركة المصرية 	 
القابضة للقطن والغزل والنسيج48 وأوقفت العمل 

بالضريبة على األراضي الزراعية لمدة عامين49.

خفضت اإلمارات العربية المتحدة رسوم 	 
اإليجار المترتبة على مكاتب شركات الطيران 

وقدمت إعفاءات من سداد بدالت إيجار 
مكاتب المستودعات. ودعمًا منها لقطاع 

الطيران، منحت أيضًا إعفاءات من رسوم 
الوقوف وهبوط الطائرات ورسوم التشغيل50.

قدمت جزر القمر منحتين بمبلغ إجمالي قدره 	 
750 مليون فرنك قمري )حوالى 1.7 مليون 
دوالر( لدعم قطاعي الفانيليا والنقل البري51.

وشكل اإلعفاء من فواتير المرافق العامة )الماء 
والغاز والكهرباء( وخفضها أحد التدابير الشائعة 
في المنطقة، علمًا أنه كان محددًا زمنيًا في أغلب 
األحيان وأن عددًا قلياًل من البلدان خفف اللوائح 

البيئية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال:

أعفت البحرين األفراد ومؤسسات األعمال 	 
من سداد فواتير الماء والكهرباء، شأنها شأن 

موريتانيا التي خّصت األسر الفقيرة بهذا 
التدبير52 والعراق الذي منحه لجميع المواطنين53.

أعــاد األردن العمــل بعــدادات الميــاه لفائدة 	 
جميــع المشــتركين الذيــن تقــل الفواتير 

أمامنا فرصة ال لتجديد االقتصاد العالمي 
فحسب ولكن أيضًا إلحداث تحول فيه. 

ويجب أن يكون التعافي من جائحة كوفيد 
وإصالح كوكبنا وجهين لعملة واحدة.

األميــن العــام، كلمــة أدلــى بها األمين العام في 
 جامعــة كولومبيــا: ”حالة الكوكب“،

2 كانون األول/ديســمبر 2020.

2
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المترتبــة عليهــم عــن 300 دينــار أردنــي وأوعز 
بعــدم فصــل الشــبكة عــن أولئك الذيــن يتعثرون 

في ســداد مســتحقاتهم54.

خفضت مصر أسعار الغاز والكهرباء لفائدة 	 
القطاع الصناعي55.

منحت قطر إعفاءات من رسوم الكهرباء 	 
والماء استفادت منها قطاعات الضيافة 

والسياحة وتجارة التجزئة، فضاًل عن 
المجمعات التجارية والمناطق اللوجستية56.

 خفضــت الســعودية فواتيــر الكهربــاء	 
 بنســبة قاربــت 50 فــي المائــة لفائــدة 

المنشــآت العاملــة فــي القطاعــات التجاريــة 
والصناعيــة والزراعيــة57.

أّجلت تونس تحصيل فواتير الكهرباء ومياه 	 
الشرب خالل فترة اإلغالق العام وأتاحت 

إمكانية سدادها على أقساط بعد ذلك58.

قدمــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة دعمــًا للمياه 	 
والكهربــاء اســتفاد منــه المواطنــون، فضاًل 

عــن القطاعيــن الصناعــي والتجــاري59. وألغت 
هيئــة كهربــاء وميــاه وغاز الشــارقة الغرامات 

علــى أحمــال الكهربــاء الزائدة في المنشــآت 
التجاريــة والصناعية60.

طّبقت ُعمان تعريفات ثابتة على المستهلكين 	 
األعلى في الكهرباء )أكثر من 100,000 

كيلوواط/ساعة(61.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

ال تتوافر معلومات تذكر عن التداعيات البيئية 
الناشئة عن استجابة الحكومات العربية ألزمة 
كوفيد-19 من خالل حزم التحفيز االقتصادي. 

غير أن األدلة غير الموثقة ترجح أن تكون سلبية 
أو متباينة )محايدة في أحسن األحوال(، مما 
يشجع على استهالك الموارد ويفيد القطاعات 

ذات البصمة البيئية العالية. وقد أظهرت 
التقييمات العالمية أن الحكومات لم تستخدم 

عمومًا حزم التحفيز في ظل كوفيد-19 لتحويل 
اقتصاداتها نحو مسارات أكثر مراعاة للبيئة62.

وفــي المســتقبل، يتعيــن علــى البلــدان العربيــة أن 
تقّيــم اســتجاباتها لجائحــة كوفيــد-19 اســتنادًا 

إلــى إطــار شــامل يــوازن بين أبعــاد التنمية 
المســتدامة ويتجنب عكس مســار المكاســب 

البيئيــة التــي تحققــت حتــى اآلن. ويمكن 
للحكومــات العربيــة أن:

توائم حزم التحفيز مع التزاماتها الوطنية 	 
بموجب خطة عام 2030 والتزاماتها المتعلقة 
بالمناخ. فعلى سبيل المثال، بداًل من تخفيف 

األنظمة البيئية، يمكن ربط المشروطيات 
المؤاتية للبيئة بالدعم المالي المقّدم إلى 

المنشآت الملوثة، بما في ذلك أهداف خفض 
االنبعاثات والطاقة المتجددة. ويمكن بداًل من 
ذلك أيضًا توجيه الدعم المالي نحو المنتجات 

والصناعات السليمة بيئيًا.

تشــجع علــى اإلفصــاح المنتظــم عــن 	 
المعلومــات البيئيــة مــن قبــل المنشــآت 

الكبيــرة التــي تســتفيد مــن التمويــل 
التحفيــزي الحكومــي لمســاءلتها علــى 

إدارتهــا البيئيــة وجذبهــا العتمــاد أســاليب 
إنتــاج صديقــة للبيئــة. ويمكــن لإلفصــاح عــن 

المعلومــات البيئيــة أن يعــزز ويدعــم مشــاركة 
الجمهــور فــي حمايــة البيئــة مــن خــالل رصــد 

أنشــطة المنشــآت التــي تؤثــر فــي البيئــة63 
 والضغــط علــى واضعــي السياســات 

حســب االقتضــاء.

تواصــل الجهــود الراميــة إلــى إصــاح دعم 	 
الوقــود األحفــوري وتثبيــط األنشــطة 

الكثيفــة الكربــون. فزيــادة الضرائــب علــى 
الوقــود األحفــوري بما يتماشــى مــع تكاليفــه 

االجتماعيــة كفيلــة بــأن تعــزز االســتهالك 
األكثــر كفــاءة وتعيــد توجيــه االســتثمارات 
نحــو مصــادر الطاقــة المتجــددة، مــع الحد 

مــن االنبعاثــات ودعــم البلــدان لتحقيــق 
أهدافهــا المناخيــة. وفــي هــذه الحالــة، 

ينبغــي للحكومــات أن تســتخدم الوفــورات 
واإليــرادات التــي ســتتحقق لضمــان االنتقــال 

العــادل للعامليــن فــي مجــال الوقــود األحفــوري 
وتوفيــر التمويــل العــادل للمرافــق العامــة64.
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باء. التدابير اإلنمائية لعام 
2020 وما بعده، متضمنة 

عناصر االستدامة

1. ما الذي ُأنجز
تعكــس خطــط التنمية الوطنية واالســتعراضات 

الوطنيــة الطوعيــة لخطة عام 2030 والمشــاريع 

التــي قدمتهــا البلــدان العربيــة خالل عامي 2020 

و2021 اإلجــراءات التــي تنــوي اتخاذها للوفاء 

بالتزاماتهــا المناخيــة مــن خالل زيادة حصة 
الطاقــة المتجــددة في مزيــج الطاقة وتعزيز 
الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقة، بما في ذلك 

مــن خالل تعزيز مؤسســات األعمال/الصناعات 
والمنشــآت الصغيرة والمتوســطة الحجم التي 

تعتمد أســاليب إنتاج مســتدامة ونظيفة. 
ويتجســد التركيــز الواضــح اآلخر في التحول 

نحــو المبانــي الخضراء والنقل المســتدام، فضاًل 
عــن المشــاريع الرامية إلــى "الوصول باالنبعاثات 
إلــى مســتوى الصفر". وتزخــر األمثلة على ذلك، 

كما يلي:

شكل الدعم المالي
الذي قّدمته الحكومات العر�ية

%3.9 من إجمالي النا�ج المحلي 
وهي نسبة تقل كثي�ًا عن المتوسط 

العالمي البالغ 23.3%

عانت البلدان العر�ية من خسارة أكبر في 
نصيب الفرد من إجمالي النا�ج المحلي 

خالل عامي 2019 و2020 مقارنة 
بالمتوسط العالمي

(%7.8 مقابل 4.9%)

المنطقة العر�ية هي
أكثر المناطق اعتمادًا على الوقود 

األحفوري في العالم، 
إذ تستمد أكثر من %95 من إمدادا�ها 
من الطاقة من النفط والغاز الط�يعي

المنطقة العر�ية من أكثر المناطق التي 
تعاني إجهادًا مائيًا في العالم، حيث بلغ 

متوسط نصيب الفرد من موارد المياه 
المتجددة 351 م3 في عام 2014 

مع 12 بلدًا �واجه شحًا مطلقًا في المياه 
(أقل من 500 م3 للفرد سنويًا)

 المصــدر: األمــم المتحــدة، أداة متابعــة الحــزم التحفيزيــة المنّفــذة اســتجابًة لكوفيــد-19. متاحــة علــى الرابــط التالــي:
/http://tracker.unescwa.org )تــم االطــالع عليهــا فــي 8 تشــرين األول/أكتوبــر 2021(؛ ”اإلســكوا، الهشاشــة فــي 

مجــال الطاقــة فــي المنطقــة العربيــة“، 2019؛ اإلســكوا، ”تقريــر العــام 2019 عــن تطبيــق اإلدارة المتكاملــة للمــوارد 
المائيــة فــي المنطقــة العربيــة: الوضــع المرجعــي للمنطقــة العربيــة للمؤشــر 6-5-1 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة“.

http://://tracker.unescwa.org
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أطلقت اإلمارات العربية المتحدة خطًة لدعم 	 
القطاع الصناعي لزيادة فعالية واستدامة 
مراحل دورة اإلنتاج وسالسل التوريد من 

خالل تطبيق "سياسات التصنيع المستدام، 
التي من شأنها تقليل استهالك الموارد، ودعم 

جهود العمل المناخي، وتحقيق حيادية 
الكربون"، من جملة مبادرات أخرى65.

وقعت المملكة العربية السعودية إعالن نوايا 	 
مع ألمانيا في آذار/مارس 2021 للتعاون 

في مجال الهيدروجين األخضر66. وأعلنت 
أيضًا عن دعمها مشروعًا سياحيًا خاليًا من 

االنبعاثات على البحر األحمر في نيسان/أبريل 
2021 67. وتعتزم المملكة "خفض انبعاثات 

الكربون بأكثر من 4 في المائة من المساهمات 
العالمية" بحلول عام 2030 68.

ينوي األردن تركيب محطات صغيرة للطاقة 	 
الشمسية يستفيد منها ما ال يقل عن 4,000 

أسرة فقيرة، فضاًل عن زيادة الكفاءة في 
استخدام الطاقة في المشاريع الحكومية 
)بما في ذلك في المدارس والمستشفيات 

والمراكز الصحية وغيرها(69. وسيعمل أيضًا 
على تمهيد الطريق لالنتقال إلى التنقل 

الكهربائي خالل السنوات الخمس القادمة70.

تتطلــع الجزائــر إلــى دمج مصــادر الطاقة 	 
المتجــددة تدريجيــًا فــي قطاع األشــغال العامة 

وتعزيــز القــدرة علــى توليــد الكهرباء من 
مصــادر الطاقــة المتجــددة من خــالل تحفيز 
االســتثمارات الخاصــة. كذلــك، تنــوي تجميد 

شــراء القطــارات العاملــة بالديــزل واتخاذ 
تدابيــر ضريبيــة وجمركيــة لتشــجيع اســتيراد 

الســيارات الكهربائية71.

وتســعى بلدان عربية عديدة إلى ترشــيد 
اســتخدام الميــاه فــي الزراعة، بما في ذلك من 
خــالل االســتثمار فــي تقنيــات الري الفعالة في 

بلــدان مثــل مصر72 ولبنــان73 وفي الزراعة المروية 
مــن خــالل زيــادة تجميــع مياه األمطار في بلدان 

مثل الصومال74. كذلك، شــددت بلدان أخرى، 
منهــا األردن75 ودولــة فلســطين76 والمغرب77 على 

أهميــة االســتثمار فــي معالجة المياه وإعادة 
اســتخدامها بوصفهمــا مــن التدابير الممكنة 

لمعالجــة ندرة المياه.

ومــن األبعــاد البيئيــة األخــرى ذات االهتمــام 
إدارة النفايــات الصلبــة وبدرجــة أقــل معالجــة 

تلــوث الهــواء ومكافحــة التصحــر وحمايــة 
التنــوع البيولوجــي.

تعمل تونس على إنشاء وحدة الستعادة 	 
نفايات البناء والهدم في محافظة قابس 

بطاقة تصل إلى 400,000 طن سنويًا. وتهدف 
أيضًا إلى خفض إجمالي النفايات المنزلية 
بنسبة 10 في المائة وزيادة إعادة التدوير 

وكمية النفايات المخصصة السترجاع الطاقة 
بنسبة 20 في المائة و40 في المائة على 

التوالي والحد من التخلص منها في المطامر 
بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030 78.

ستركز مصر على معالجة تلوث الهواء، بما في 	 
ذلك من خالل تحديث نظام رصد جودة الهواء 

ودعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى79.

التزمت دولة فلسطين بالحد من التلوث 	 
والسيطرة عليه بفعالية وتعزيز اإلدارة 

المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة وإعادة 
تدويرها وإنشاء محميات طبيعية وتوسيع 

المساحات الخضراء80.

ستعمل موريتانيا على مكافحة التصحر 	 
وتشجيع اإلدارة المستدامة للموارد الحرجية81. 

كما التزمت الجمهورية العربية السورية، من 
جملة أمور أخرى، بمكافحة التصحر82.

ستسعى المغرب جاهدًة إلى إحراز تقدم 	 
في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري 

واألرضي، مما يمكنها من خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030 83.

تعتزم المملكة العربية السعودية زيادة 	 
"المناطق المحمية فيها إلى أكثر من 30 في 

المائة من إجمالي مساحة األراضي"84 و"زراعة 
10 مليارات شجرة"85 في جميع أنحاء البالد 

ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
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ويجري أيضًا تنفيذ مبادرات التمويل األخضر 
في العديد من البلدان العربية.

م الدعم المالي 	  فــي مصــر86 والمغــرب87، ُيقدَّ
إلى المنشــآت الصغيرة والمتوســطة والشــركات 

المحلية لالســتثمار فــي التكنولوجيات 
الخضــراء، بما فــي ذلــك تكنولوجيات الطاقة 

المتجــددة وآالت اإلنتاج المتســمة بكفاءة 
اســتخدام الموارد. كذلك، أصدرت مصر 

سندات خضراء88.

يعمل األردن على تعزيز إدارته للتمويل 	 
المناخي لدعم تعبئة رأس المال واالستثمارات 

المتعلقة بالمناخ89.

أطلقت اإلمارات العربية المتحدة إطار عمل 	 
للتمويل المستدام للفترة الممتدة بين عامي 

2021-2031 يهدف إلى تعميم ممارسات 
التمويل المستدام وتعزيز التعاون بين 

القطاعين العام والخاص دفعًا لالستثمارات 
الخضراء والمناخية90.

وتجدر اإلشــارة إلى أن األزمة دفعت بعض 
البلــدان إلــى إلغاء المشــاريع الخضراء التي 

خططــت لهــا أو تأجيلهــا91. وخيــر دليل على ذلك 
إلغاء مجلس الوزراء الكويتي مشــروع إنشــاء 

محطــة الدبدبــة للطاقة الشمســية بطاقة 1.5 
غيغــاواط، التــي كان مــن المتوقــع أن تؤمن 15 

فــي المائــة مــن احتياجات البــالد من الكهرباء من 
مصــادر متجــددة بحلول عام 2030 92.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

توصى البلدان العربية باتخاذ اإلجراءات التالية:

مواءمة األهداف االقتصادية والبيئية 	 
أساسية لتحقيق النمو األخضر، وهو ما يتطلب 

وضع إطار طويل األجل لبلورة السياسات 
االقتصادية، وتفعيل التنسيق بين وزارات 

المالية واالقتصاد والبيئة وغيرها من الوزارات 
القطاعية ذات الصلة على أعلى مستوى ممكن 

لدفع العملية قدمًا ودمج أهداف النمو األخضر 
في خطط التنمية األوسع نطاقًا93.

سيساعد رصد وتقييم التقدم المحرز في 	 
مجال النمو األخضر في تحديد فعالية 

السياسات القائمة94. كما تعتبر التقييمات 
السابقة مهمة أيضًا من أجل تطوير فهم أفضل 
الختالل السياسات ولآلثار االجتماعية األوسع 

نطاقًا التي يمكن أن تترتب عليها، بما في 
ذلك على آفاق خلق فرص العمل، وهي تعتبر 

أساسية الستدامة طويلة األمد95.

ينبغي إنشاء آليات مؤسسية أو تعديل تلك 	 
القائمة بما يكفل مشاركة جميع أصحاب 

المصلحة المعنيين – في مختلف المراحل 
)من بلورة السياسات إلى التقييم( وعلى جميع 
المستويات )من المستوى الوطني إلى مستوى 
المنظمة( – في وضع سياسات متكاملة ُتحسن 

معالجة جميع الشواغل، والحفاظ على حوار 
اجتماعي هادف وفعال في مختلف المراحل 

وعلى جميع المستويات لكسب التأييد96.

يجــب بنــاء شــراكات بيــن القطاعين العام 	 
والخــاص لتهيئــة بيئــة مؤاتيــة إلزالة 

الكربــون، مــع إدخــال التغييــرات الالزمة على 
الهيــاكل األساســية القائمــة لدعم االســتثمار 
فــي التكنولوجيــات الجديدة/الخضــراء97 

واســتخدامها )بما فــي ذلــك خطــط الحوافز 
والتمويــل والمشــتريات العامــة الخضراء 
واالســتثمار فــي البحــث والتطويــر وإلغاء 

اإلعانــات الضــارة بالبيئــة98، مــن بيــن جملة أمور 
أخــرى(. والشــراكة بيــن الحكومــة والصناعة 

ضروريــة أيضــًا لتمويل إعــادة التدريب 
وتجديــد المهــارات بمــا يتناســب مــع احتياجات 

القطــاع المتغيرة99.

من األهمية بمكان تعزيز التمويل األخضر لدعم 	 
االنتقال إلى اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة، األمر 

الذي يتطلب تقوية األطر التنظيمية وإنشاء 
آليات إنفاذ مالئمة، باإلضافة إلى إذكاء الوعي 

بمزايا التمويل المستدام وتقديم الحوافز 
لتخضير القطاع المالي وتوسيع مجموعة من 
"المشاريع الخضراء القابلة للتمويل" وتعزيز 
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القدرات المؤسسية للحصول على التمويل 
المرتبط بالمناخ100.

يتطلب التعافي العادل الذي ال يترك أحدًا 	 
وراءه وضع تدابير للحماية االجتماعية 
وتنمية المهارات لتخفيف اآلثار القاسية 

المحتملة على القطاعات والموظفين األكثر 
تضررًا، وهؤالء هم أساسًا العاملون في مجال 
الوقود األحفوري الذين يواجهون خطر فقدان 

وظائفهم والنساء الممثالت تمثياًل ناقصًا 

حاليًا في الصناعات التي ستتركز فيها العمالة، 
وال سيما مصادر الطاقة المتجددة والبناء 

والصناعة التحويلية101.

ال بد من التعليم التحويلي الذي يدرب 	 
المتعلمين على االعتراف بالترابط بين الُنُظم 

البشرية والطبيعية واحترامه ويرفدهم 
بالقيم والمهارات والدافعية لتحويل الهياكل 

االجتماعية واالقتصادية الراسخة نحو 
االستدامة والمنعة.

التعافي األخضر العادل للجنسين اإلطار 2. 

ر المناخ تأثيرًا غير متناسب في المرأة، وال سيما المهمشة، نظرًا العتمادها  يؤثر التدهور البيئي وتغيُّ
األكبر على الموارد الطبيعية )الزراعة ومصائد األسماك والغابات( لكسب عيشها. ولهذه الغاية، يجب 

إشراك المرأة على نحو أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا البيئية. وينبغي أخذ المالحظات 
التالية في االعتبار:

من شأن التحول إلى االقتصاد األخضر أن يستحدث وظائف ويولد فرص عمالة أكبر في 	 
القطاعات الخضراء، مثل مصادر الطاقة المتجددة، حيث ال تمثل المرأة تمثياًل جيدًا، وال سيما 

في المناصب العليا والتقنية. فعلى سبيل المثال، تشغل النساء منصبًا إداريًا واحدًا من بين عشرة 
مناصب في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تذهب نسبة 32 في المائة من العمالة في القطاع 
إلى النساء. ومع إزالة الكربون من االقتصادات، من المتوقع فقدان ستة ماليين فرصة عمل 

واستحداث 24 مليون وظيفة جديدة. لذلك، من األهمية بمكان ضمان حصول المرأة على فرص 
عمل جديدة على قدم المساواة، بما في ذلك من خالل إعادة التدريب وتجديد المهاراتأ. وتجدر 

اإلشارة إلى أن بعض الوظائف الخضراء الجديدة قد يستهدف المرأة الريفية مثل تلك المتعلقة 
بالتجفيف الشمسي لتجهيز األغذية وتقنيات الزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ وغيرها من 

الوظائف الخضراء الريفية المتعلقة بالسياحة البيئية.

لقد سّلطت الجائحة الضوء على أهمية الوظائف في مجاالت الرعاية والصحة والتعليم، حيث 	 
ل المرأة تمثياًل زائدًا وغالبًا ما تشغل مناصب هشة، بالنسبة للرفاه االجتماعي واالقتصادي.  ُتمثَّ

ففي هذه الوظائف تكون انبعاثات الكربون منخفضة أساسًا، ما يعني أن تعزيز استدامتها البيئية 
لن يتطلب تعديالت كثيرة كما هو الحال عليه في قطاعات أخرى. وبالتالي، فمن المعقول بيئيًا 

واقتصاديًا واجتماعيًا تحسين األجور في هذه الوظائف وأمنها ومرونتهاب.

ف المراعية للجنسين في 	  يلزم توجيه المزيد من التمويل المخصص للمناخ إلى مشاريع التكيُّ
البلدان النامية، وهذا يتطلب مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في تصميم المبادرات 

المناخية وتنفيذها ودعم النساء المتضررات من التدهور البيئي لتنويع ُسبل عيشهنج.

أ. هيئة األمم المتحدة للمرأة ”ما بعد كوفيد-19: خطة نسوية لتحقيق االستدامة والعدالة االجتماعية – 
رسائل رئيسية”، 2021.

 Elizabeth Hill, Rae Cooper and Frances Flanagan, “Four Building Blocks for a Gender .ب
.Equitable and Sustainable Recovery”, The OECD Forum Network, 16 September 2021

ج. هيئة األمم المتحدة للمرأة، ”ما بعد كوفيد-19: خطة نسوية”، 2021.
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جيم. ما الذي ينبغي التنّبه له

قــد يــؤدي تزايــد الطلــب علــى الطاقــة فــي 	 
ظــل التعافــي مــن كوفيــد-19 إلــى ارتفاع 

انبعاثــات الكربــون102.

من المحتمل أن تشهد المنطقة مستقباًل مزيدًا 	 
من التراجع في إجمالي الناتج المحلي إذا لم 

تتكيف من خالل تغيير أنماط استهالك الوقود 
األحفوري سعيًا إلى خفض صادرات الطاقة 

على المدى الطويل.

من المتوقع أن يتم تعزيز آليات التمويل 	 
االبتكاري، بما في ذلك من خالل الصكوك 

الخضراء التي تصدر لتمويل المشاريع 
ذات األثر اإليجابي في المناخ والبيئة. وقد 

تضاعفت الصكوك الخضراء في بلدان الخليج 
في النصف األول من عام 2021 )ستة مليارات 

دوالر( مقارنة بعام 2020 )ثالثة مليارات 
دوالر(. ومع ذلك، فإنها ال تزال تشكل 2.5 في 
المائة فقط من إجمالي الصكوك المتداولة103.

قد تزداد االستثمارات في الحلول المستمدة 	 
من الطبيعة ألنها "جاهزة للتنفيذ" ويمكن 
أن تعزز توليد فرص العمل وتدعم الفئات 

السكانية الضعيفة104. وتشير التقديرات إلى أن 
ر المناخ قد  الحلول المستمدة من الطبيعة لتغيُّ

تولد 80 مليون فرصة عمل في جميع أنحاء 
العالم وتنتشل مليار شخص من براثن الفقر105.

قد تتحول صناعات مختلفة نحو الوظائف 	 
الخضراء مع تكثيف الحكومات والمنشآت 

جهودها لتحقيق أهداف المناخ واالستدامة.

ستصبح التكنولوجيا النظيفة أقل كلفة وأكثر 	 
توافرًا وستقّدم المزيد من الحلول القتصاد 

أكثر مراعاة للبيئة106.

كذلــك، قــد يتــم التحــول نحــو اقتصــاد دائــري 	 
يقلــل الهــدر والتلــوث والضغــط علــى المــوارد 

ويحافــظ علــى اســتخدام المــواد لفتــرة أطــول 
ويمّكــن الُنُظــم الطبيعيــة مــن التجــدد ويدعــم 

الحفــاظ علــى البيئــة والتخفيــف مــن آثــار 
ــر المنــاخ107. تغيُّ

التدفقات المالية الموجهة إلى 
المنطقة لدعم أنشطة البحث والتطو�ر 

في مجال الطاقة النظيفة منخفضة 
نس�يًا، إذ بلغت 1,193.3 مليون دوالر 

في عام 2018 مقارنة بما قيمته 
13,972.7 مليون دوالر عالميًا، 

ووصل نصيب بلدان المغرب إلى حوالى 
%72 من إجمالي التدفقات اإلقليمية 

في عام 2018

في عام 2018، وصلت انبعا�ات ثاني 
أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة 
المضافة التصنيعية في المنطقة إلى 

1.2 كلغ/دوالر وهي أعلى من المتوسط 
العالمي البالغ 0.43 كلغ/دوالر 
وت�اوحت التفاوتات اإلقليمية �ين

1.6 كلغ/دوالر لمجلس التعاون الخليجي 
و0.3 كلغ/دوالر ألقل البلدان نموًا

انخفضت إعانات الوقود األحفوري قبل 
خصم الض�ائب في المنطقة 

من %6.1 من إجمالي النا�ج المحلي 
في عام 2013 إلى %3.1 في عام 

2017، ولكنها ال ت�ال أعلى من المتوسط 
العالمي البالغ 0.6% 

المصدر:  اإلسكوا، ”بيانات أهداف التنمية المستدامة“، 
بوابة بيانات اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة للمنطقة العربية. 
متاحة على الرابط التالي:/https://data.unescwa.org )تم 

االطالع عليها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021(.
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قد يتسارع االتجاه نحو مدن ذكية تستخدم 	 
تكنولوجيا المعلومات والبيانات لتعزيز إدارة 

المدن بما يكفل االستخدام الكفؤ للموارد وخفض 
االنبعاثات ويضمن نوعية الحياة للسكان108.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات 	 
الخضراء مع تزايد الوعي البيئي.

دال. التعاون والتكامل اإلقليميان

المسائل المشتركة بين القطاعات والمشاكل البيئية العابرة للحدود: يلزم بذل المزيد من 
الجهود، بما في ذلك صياغة و/أو تعزيز األطر المعيارية اإلقليمية التي تدعم التنسيق بين 

القطاعات المترابطة. وقد يكون تحديد االلتزامات ضروريًا للدول األطراف لتقييم األثر 
البيئي على تعهدات محددة، والتأهب والتشاور في ما بينها بشأن جميع المبادرات المرتقبة 
التي يمكن أن يكون لها أثر بيئي ضار كبير عابر للحدود. وتضطلع المجالس الوزارية التابعة 

لجامعة الدول العربية بدور هام في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، اتفق وزراء الزراعة 
والمياه العرب مؤخرًا في إعالن القاهرة المشترك في عام 2019 على رص الصفوف لمواجهة 

ر المناخ وتدهور األراضي وندرة المياه من خالل مواءمة السياسات عبر قطاعي  آثار تغيُّ
المياه والزراعة109.

الخطة الخضراء اإلقليمية: يمكن بلورة مبادرات استراتيجية تتناول األولويات البيئية 
المشتركة لمختلف التجمعات الُقطرية. فعلى سبيل المثال، أطلقت اإلسكوا في عام 2020 

مبادرة مقايضة الديون مقابل العمل المناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لدعم 
تخفيف عبء الدين وتعزيز التمويل المناخي في البلدان العربية المتوسطة الدخل المثقلة 

بأعباء ديون مرتفعة ومتزايدة. وتقضي المبادرة "بتحويل مدفوعات الديون الخارجية التي 
ر المناخ  ف مع تغيُّ تخدم الديون الوطنية إلى استثمار محلي لتنفيذ مشاريع قادرة على التكيُّ

من خالل ترتيبات تعاونية بين الجهات المدينة والدائنة والمانحة"110.

الطاقة المتجددة وتكنولوجيات حماية البيئة: يمكن إنشاء آلية رسمية تدعم نقل 
التكنولوجيا في المنطقة للنهوض بالحلول القائمة على التكنولوجيا البيئية في البلدان 

العربيــة ودعــم إعــادة البنــاء علــى نحو أكثر مراعاة للبيئة ومنعة إزاء أزمــة كوفيد-19 111. فعلى 
سبيل المثال، قد يساعد اعتماد التكنولوجيات الخضراء في الزراعة، مثل األسمدة الخضراء 

وتجميع مياه األمطار والمجففات الشمسية والحفظ البيولوجي لألغذية وتجهيز الفواكه 
والخضروات ومنتجات األلبان على نطاق صغير، في تخفيف التحديات المتصلة بشح 

الموارد الطبيعية والوصول إلى المدخالت الزراعية واألسواق، من بين جملة أمور أخرى. 
وهذا من شأنه أن يعزز قدرة المزارعين على الصمود.
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الحكومة اإللكت�ونيةالتعلم عبر اإل�ترنت

الصحة عن بعد

االقتصاد الرقمي

الوصول 
الرقمي

التحول الرقمي

التحول الرقمي

تســارعت جهود الرقمنة على مســتوى الحكومات ومؤسســات األعمال في المنطقة العربية 
بحكــم الضــرورة التــي حّتمتهــا تدابير اإلغالق الشــامل والتباعــد االجتماعي. وفي حال 

اســتمرت هــذه الجهــود، فإنهــا تبشــر بتعزيــز التحــول الرقمي في المنطقــة العربية، األمر الذي 
ســُيطلق العنــان إلمكانــات هائلــة للبنــاء مــن أجل المســتقبل على نحــو أفضل وتحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة. 

فما الذي يمكن تعّلمه من تدابير االستجابة حتى اآلن وما الذي ينبغي للبلدان العربية 
مراعاته على المدى الطويل؟

األهداف ذات الصلة المباشرة:     



29

إعادة البناء على نحو أفضل من خالل التحول الرقمي

لمواجهة جائحة كوفيد-19 والتعامل مع تبعاتها، 
لجأ األفراد إلى جانب الوكاالت الحكومية 

والقطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة العربية 
إلى التكنولوجيات الرقمية لحماية األرواح 
والحفاظ على التفاعل االجتماعي وضمان 

استمرارية التعليم واألعمال والخدمات العامة.

وبعــد مــرور عاميــن تقريبًا على تفشــي الجائحة، 
يجــب علــى البلدان العربية أن تسترشــد 

باعتبــارات اإلنصــاف والمنعة واالســتدامة عند 
تحديــد تدابيــر االســتجابة الرقمية لكوفيد-19 

الواجب مأسســتها وتوســيع نطاقها. وينبغي 
إيــالء االعتبــار الواجب للتوجهــات التكنولوجية 

الكاســحة والتهديــدات المحتملة واتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة لتحفيز التغييــرات المنهجية 

الضروريــة إلعــادة البنــاء على نحو أفضل 
وتحقيــق خطــة عــام 2030 فــي المنطقة العربية.

يتعلــق التحــول الرقمي باســتخدام 
 التكنولوجيــات الرقميــة إلحــداث

تغييــر جوهــري فــي المنتجات 
 والعمليــات والخدمــات بما يحّســن

تلبيــة احتياجــات العمــالء.

ألف. الوصول الرقمي

1. ما الذي ُأنجز
سعى معظم البلدان العربية إلى توسيع نطاق 

الوصول الرقمي بهدف اإلسراع في تحقيق 
تحّول رقمي شامل.

زادت البحريــن والعــراق والكويــت ولبنــان 	 
ســعة نطــاق اإلنترنــت وســرعته بــدون أي 

تكلفــة إضافيــة.

ألغت ُعمان الحظر الذي كان مفروضًا على 	 
تطبيقات نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت.

زادت البلدان العربية المرتفعة الدخل مثل 	 
قطر والمملكة العربية السعودية من توافر 
تقنية االتصال الالسلكي باإلنترنت مجانًا 

ودعمت الفئات المحرومة )وال سيما العمال 
المهاجرين( من خالل توفير الحواسيب 

الشخصية وشرائح االشتراك بالهاتف النقال 
وتأمين الوصول إلى اإلنترنت والتدريب على 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجانًا.

بادرت البرامج المدعومة من المانحين في 	 
المناطق المحرومة في المنطقة، مثل دولة 
فلسطين112 وريف المغرب113 إلى تحسين 

البنية التحتية الرقمية لزيادة تغطية شبكة 
النطاق العريض.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

يمكن للتحول الرقمي أن يدفع المساواة والشمول 
والتقدم االجتماعي. ومع ذلك، لالستفادة من 

قيمته الكاملة والحؤول دون تعميق الهوة القائمة 
أو التسبب بنشوء فجوات جديدة، سيكون على 
البلدان في المنطقة معالجة أوجه عدم المساواة 

القائمة أصاًل. وينبغي لها على وجه الخصوص:

تسريع التقدم في االتصال باإلنترنت العريض 	 
النطاق وجسر الهوة المستمرة بين البلدان 

وداخلها، بما في ذلك تلك القائمة على 
أساس نوع الجنس والموقع والعمر واإلعاقة 

ومستويات اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية. ولكي 
ال ُيهمل أحد، ينبغي النظر في جميع األبعاد، بما 

فيها تلك المتعلقة بالتوافر وإمكانية الوصول 
والمقبولية والكلفة المتيسرة والجودة.

زيادة اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية بين جميع 	 
شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء وكبار 

3
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السن وغيرهم، مع الحرص على أن يشكل 
جزءًا ال يتجزأ من المهارات األساسية في 

التعليم االبتدائي والثانوي.

تعزيز التدخالت وجهود التوعية لحماية 	 
المستخدمين القّصر وضمان سالمتهم ومنع 
انتشار العنف ضد المرأة ووقف أوجه عدم 

المساواة في المجال الرقمي.

وعلــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فــي االتصــال باإلنترنت، ال يزال الوصول إليه غيــر متاح للجميع.

الشكل 4 . نسبة االشتراكات في اإلنترنت السلكي الشكل 3 . نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت
ذي النطاق العريض
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المصدر: اإلسكوا، ”بيانات أهداف التنمية المستدامة“، بوابة بيانات اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة للمنطقة العربية. 
متاحة على الرابط التالي:/https://data.unescwa.org )تم االطالع عليها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021(.

وال تــزال الفجــوة الرقميــة قائمة داخــل البلدان وبينها.

الشكل 5. نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، حسب الموقع والجنس )2020(
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المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع تنمية االتصاالت. متاحة 
على الرابط التالي: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. )تم االطالع عليها في 

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021(. 

https://data.unescwa.org
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الشكل 6. نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت، 
حسب البلد )2017 - 2020(
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المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، إحصاءات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في قطاع تنمية االتصاالت. 

https://www.itu.int/en/ :متاحة على الرابط التالي
 .ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

)تم االطالع عليها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021(. 

وتبــرز الحاجــة أيضــًا إلى منــع العنف ضد المرأة 
والفتــاة على اإلنترنت.

الشكل 7. حصة المجيبين والمجيبات في 
االستطالع الذين أبلغوا عن معـرفة أو مشاهدة 

مضايقة عبر اإلنترنت ضد امرأة )2020(
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المصادر: هيئة األمم المتحدة للمرأة، ”تقييم سريع 
حول تأثير جائحة كوفيد-19 على األعراف االجتماعية 

القائمة على النوع االجتماعي، والعنف ضد المرأة – 
موجز من تسع دول عربية“، 2020؛ هيئة األمم المتحدة 
للمرأة، ”النساء التونسيات في مواجهة تحديات جائحة 

كوفيد-19: خالل الحجر الصحي وما بعده“، 2020.

باء. التعلم عبر اإلنترنت

1. ما الذي ُأنجز
أمرت البلدان العربية بإغالق المدارس خالل 

الجائحة وسطيًا لمدة 24.1 أسبوعًا114. وللحد من 
تعطيل التعلم، وضع معظم البلدان برامج للتعلم 

عن بعد اختلفت اختالفًا كبيرًا حسب السياق.

في البلدان التي ال يزال فيها انتشار اإلنترنت 	 
منخفضًا والتي تفتقر فيها أعداد كبيرة من 

األسر المعيشية إلى األجهزة الالزمة للوصول 
إلى المنصات اإللكترونية، مثل دولة فلسطين 
واليمن، اسُتخدمت وسائل اإلعالم التقليدية 

مثل اإلذاعة والتلفزيون للوصول إلى أكبر عدد 
ممكن من الطالب.

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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التعلم عبر اإل�ترنت 
اعتمد 20 بلدًا عر�يًا ب�امج التعلم 

عن بعد أو وّسع تلك القائمة

المصدر: اليونسكو، ”منصات وأدوات التعّلم الوطنية“، 
غير محدد التاريخ.

في بعض الحاالت، تألفت برامج التعلم عبر 	 
اإلنترنت من مجموعات منسقة من مواد 

القراءة ومقاطع الفيديو التي جمعتها وزارة 
التعليم والتي يمكن للطالب الوصول إليها 

بتوجيه من المعّلم )على سبيل المثال البوابة 
التعليمية EduNet في البحرين ومنصة 

التعليم في مصر(. واستكمااًل لهذه المنصات، 
استخدمت المدارس في أغلب األحيان وسائل 

التواصل االجتماعي مثل تطبيق واتساب 
وفيسبوك لضمان التواصل بين الطالب 

والمعّلمين وأولياء األمور.

فــي الحــاالت األكثــر تقدمــًا، تــم االنتقــال 	 
الشــامل إلــى ُنُظــم إدارة التعلــم عبــر اإلنترنــت 

وأدوات التــداول بالفيديــو إلدارة المهــام 

ومــوارد المقــررات الدراســية والســماح 
 بالتفاعــالت المباشــرة بيــن الطــالب 

ومعّلميهــم )علــى ســبيل المثــال فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة(.

باإلضافة إلى التعليم المدرسي والجامعي، 	 
استخدم بعض البلدان منصات إلكترونية 

لالرتقاء بمهارات القوى العاملة، بما في ذلك 
البرامج التي تستهدف أولئك الذين فقدوا 

وظائفهم بسبب الجائحة أو الذين يحتاجون 
ف مع العمل عن بعد  إلى التدريب للتكيُّ

واالقتصاد الرقمي )مثل منصة دروب في 
المملكة العربية السعودية(115.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

لقد أثبت التحول إلى التعليم عبر اإلنترنت في 
معظم البلدان العربية أن إدخال تغييرات سريعة 

وواسعة النطاق على ُنُظم التعليم ممكن إذا توافر 
العــزم والدعــم النشــط مــن جميع الجهــات صاحبة 

المصلحــة، الحكوميــة منهــا وغيــر الحكوميــة، 
بما فــي ذلــك األســر والمجتمعــات المحلية. 

ويمكــن للبلــدان العربية:

التفكيــر فــي مرحلــة مــا بعــد كوفيــد-19 في 	 
القيمــة المحتملــة العتمــاد نمــوذج تعليمــي 
هجيــن وفعــال والتغييــرات الواجــب عليهــا 
القيــام بهــا تحقيقــًا لهــذه الغايــة. وبالفعــل، 

ســيعزز اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة منعــة 
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ُنُظــم التعليــم ويكســر الحواجــز، ممــا يمنــح 
الطــالب القــدرة علــى التعلــم فــي أي مــكان 

وفــي أي وقــت وبوتيرتهــم الخاصــة ويســّهل 
دور المعّلميــن116.

االســتثمار فــي البنيــة التحتية الشــاملة 	 
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وتقديــم 

الدعــم الكافــي للمعّلميــن وتطويــر مهاراتهــم 
الرقميــة وتوفيــر الدعــم ألكثــر الفئــات ضعفًا.

حشــد الجهــود إلعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة 	 
الالزمــة إلتاحــة فــرص التعلــم عــن بعــد للطالب 
فــي مناطــق النــزاع. وتعيــش نســبة كبيــرة من 

أطفــال المــدارس البالــغ عددهــم 37 مليــون 
طفــل فــي المنطقــة، الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 

الوصــول إلــى برامــج التعلــم عــن بعــد خالل 
إغــالق المــدارس117 فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية والعــراق وليبيــا واليمــن، حيــث 
أســفرت النزاعــات عــن تدميــر أكثــر من 8,850 

مدرســة وألحقــت الضــرر بالبنــى التحتيــة118.

تبنــي شــراكات إقليميــة وعالميــة تدعــم االبتكار 	 
وتبــادل الخبــرات فــي مجــال الرقمنــة في قطاع 

التعليــم، بما فــي ذلــك فــي تطويــر تكنولوجيا 
التعلــم عبــر اإلنترنت.

جيم. الصحة عن بعد

1. ما الذي ُأنجز
طورت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة 

العربية بوابات إلكترونية لنشر الوعي بالفيروس 
وتعزيز السلوكيات اآلمنة وإطالع السكان على 

وضع الجائحة في بلدانهم.

اسُتخدمت المواقع اإللكترونية وتطبيقات 	 
الهواتف المحمولة وُنُظم المراقبة لتتبع 

المخالطين ورصد التحركات وإصدار 
التصاريح. وشّجع مسؤولو الصحة العامة 

)أو فرضوا أحيانًا( استخدام تطبيقات تتبع 
المخالطين التي تعتمد على تقنيات البلوتوث 
والنظام العالمي لتحديد المواقع في الهواتف 

%90 من سكان المنطقة 
العر�ية استفادوا من خدمات 

الكهرباء في عام 2019
ومع ذلك، ال ينعم بالكهرباء إال 41% 

من السكان في أقل البلدان نموًا 

كان %90.8 من السكان 
مشمولين بشبكة الجيل الثالث 

أو شبكة خلوية أفضل في
عام 2019

بلغت نسبة األمية في صفوف 
البالغين %26.9 في المنطقة في 

عام 2019 توزعت �ين
%20.2 للرجال و%34.1 للنساء

المصدر: اإلسكوا، ”بيانات أهداف التنمية المستدامة“، 
بوابة بيانات اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة للمنطقة 

https://data.un- /العربية. متاحة على الرابط التالي:
escwa.org )تم االطالع عليها في 30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2021(.

https://data.unescwa.org
https://data.unescwa.org
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الذكية لتتبع التعرض المحتمل لكوفيد-19. 
وفي بعض الحاالت، اسُتخدمت تطبيقات 
الهواتف المحمولة المزودة بتقنية النظام 

العالمي لتحديد المواقع لفرض تدابير الحجر 
الصحي على الحاالت المشتبه فيها أو على 

الوافدين من الخارج119.

تم تعزيز بعض المواقع اإللكترونية، مثل موقع 	 
وزارة الصحة العامة في قطر، باستخدام 

روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء 
االصطناعي لتوجيه المستخدمين نحو الموارد 

وتقييم األعراض.

خالل الجائحة، تطور تطبيق توكلنا120 في 	 
المملكة العربية السعودية بحيث بات يقدم 
مجموعة من الخدمات للمستخدمين، منها 

تتبع المخالطين ومنح تصاريح الخروج خالل 
فترات حظر التجول أو عقد تجمعات وحجز 

مواعيــد إلجراء اختبــارات كوفيد-19 وأخذ 
اللقاح والوصول إلى سجالت التلقيح.

في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، 	 
مثل ُعمان وقطر، استخدمت الشرطة تقنيات 

المراقبة مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات 
الحرارية وغيرها من األجهزة لفحص الحاالت 

المشتبه فيها.

شــكل انتشــار المعلومات المغلوطة والمضللة 	 
بشــأن كوفيــد-19 من خــالل القنوات الرقمية 

تهديــدًا مجتمعيــًا معقدًا للغاية ســاهم في 
ارتفــاع مســتويات التــردد في أخذ اللقاحات 

فــي بلــدان، منهــا تونس والعراق والجزائر 
واألردن121. وشــاعت في البلدان العربية 

الجهــود الراميــة إلى التنديــد باألخبار الزائفة 
والمعلومــات المضللــة بشــأن كوفيد-19. ومن 

األمثلــة علــى ذلــك أداة التحقــق من المعلومات 
في العراق122.

وكذلــك، أصبحــت الرقمنــة جزءًا مــن الرعاية 
الصحيــة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة. فبينما 
ضغطــت جائحــة كوفيــد-19 علــى الُنُظــم الصحية 

حــول العالــم، تحــول العديد مــن الحكومات 
إلــى التكنولوجيــا لتعزيــز التباعــد االجتماعــي 

والحفــاظ علــى مــوارد المستشــفيات لفائدة 
أولئــك الذيــن هــم في حاجة ماســة إلــى االهتمام 
الشــخصي. وقــدم المانحــون الدعم إلــى البلدان 
المتأثــرة بالنزاعــات مــن أجــل تعزيــز قدراتها في 

مجــال الرعايــة الصحيــة الرقمية.

فــي البلــدان التــي ســبق لهــا أن وضعت 	 
لوائــح تحكــم التطبيــب عــن بعــد وترســي 
الهيــاكل األساســية ذات الصلــة، كمــا هــو 

الحــال عليــه فــي العديــد مــن بلــدان مجلس 
التعــاون الخليجــي، تــم توســيع المنصــات 

اإللكترونيــة وتطبيقــات الهواتــف المحمولــة، 
واســتحدثت أخــرى لتلبيــة الطلــب المتزايــد 

علــى االستشــارات عــن بعــد. ومــن األمثلــة على 
 ذلــك التطبيقــات التــي طّورتهــا وزارة 

الصحــة الســعودية123.

انبثقت نماذج عمل جديدة ومعززة شملت 	 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات 

وشركات التأمين الصحي في البحرين124.

في الصومال، عملت المنظمة الدولية للهجرة 	 
مع صندوق المساعدة اإلنسانية للصومال 
ووزارة الصحة لشراء معدات تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت وإنشاء شبكة تربط 
أطباء الشتات بالعيادات المحلية لتقديم 

توصيات آنية إلدارة المرضى125.

مكافحة المعلومات 
المغلوطة بشأن 

كوفيد-19

10 بلدان عر�ية 
ذكرت أنها منخرطة في رصد 
المعلومات المغلوطة بشأن 

كوفيد-19 ومكافحتها

المصدر :زاكاري بامبتون، ”اإلقبال المتباين على 
لقاحات فيروس كورونا في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا“، 7 تموز/يوليو 2021.
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ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

تعزيــز الثقــة فــي تطبيقات تتبــع المخالطين 	 
ومقبوليتهــا مــن خالل توضيح والية اســتخدام 

هــذه التطبيقــات وضمــان الحماية القانونية 
لبيانات المســتخدمين ومنع إســاءة االســتخدام 

المحتملــة لقــدرات المراقبة التي تســمح بها 
هــذه التطبيقات126.

وضع أطر حوكمة للتصدي للمعلومات 	 
المغلوطة والمضللة المتعلقة بالصحة مع 

حماية حرية التعبير127.

التعويل على قبول الخدمات الصحية عن 	 
بعد واإلقبال على تقديمها على خلفية جائحة 
كوفيد-19 وإدخال تغييرات على السياســات 

واألنظمة بما يعزز نمو هذا القطاع ويساعد 
بالتالي على سد النقص في القدرة على توفير 

الرعاية الصحية في المنطقة.

تعزيز االستخدام المسؤول للبيانات الضخمة 	 
التي تم جمعها حول انتشار الجائحة في 

البحوث في القطاع الصحي باالعتماد على 
قوة الذكاء االصطناعي.

دال. االقتصاد الرقمي

1. ما الذي ُأنجز
استخدمت المنشآت تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لتمكين العمل عن بعد حيثما أمكن 
سعيًا منها إلى الحفاظ على استمراريتها في 

ظل قيود التباعد االجتماعي. وعلى الرغم من 
عدم توافر أي أرقام عن عدد الموظفين الذين 
استفادوا من خيار العمل عن بعد في المنطقة، 
فقد انتشر هذا العمل بدرجة معينة في جميع 

البلدان العربية بغض النظر عن مستويات 
االتصال باإلنترنت واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية.

وســعى العديد من البلدان العربية المتوســطة 
والمرتفعــة الدخــل إلى تعزيــز التجارة اإللكترونية. 

وال يصــح هــذا األمــر علــى البلدان التي تبنت 
ثقافــة التجــارة اإللكترونيــة قبل الجائحة 

فحســب128، بل يســري في جميع أنحاء المنطقة، 
مما يؤشــر إلى قبول المســتهلكين المتزايد 

للتســوق عبر اإلنترنت وثقة مؤسســات األعمال، 
وال ســيما المنشــآت الصغيرة والمتوسطة، 

المتناميــة فــي جــدوى العمل عبر اإلنترنت. 
وكجــزء مــن التحــول نحــو العمل عبر اإلنترنت:

ُأنشــئت منصــات إلكترونيــة، غالبًا من خالل 	 
شــراكات بيــن القطاعين العام والخاص، 

لمســاعدة المنشــآت الصغيرة والمتوســطة على 
بيــع منتجاتهــا وخدماتهــا عبر اإلنترنت. ومن 

األمثلــة علــى ذلــك المجمع االفتراضي الذي 
أطلقتــه وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة 

في البحرين129.

ُقّدم الدعم التقني، مثل التدريب على تصميم 	 
المنتجات وتقنيات التجارة اإللكترونية. ومن 

األمثلة على ذلك مبادرة رواد النيل التي 
أطلقها البنك المركزي المصري130.

ُقّدمت المساعدة القانونية، بما في ذلك 	 
للمباشرة بأعمال إلكترونية، مثاًل من خالل 

السجل التجاري اإللكتروني في الصومال131.

بالنسبة إلى قطاع السياحة الذي تأثر بالجائحة 	 
على وجه خاص، ُنظمت جوالت افتراضية في 
المتاحف والمواقع األثرية، كما حصل مثاًل في 

لبنان ومصر.

وجــرى توســيع نطــاق المدفوعــات اإللكترونيــة 
 وغيرهــا مــن الخدمــات الماليــة الرقميــة

 فــي بلــدان متعــددة فــي المنطقــة. فعلــى 
ســبيل المثال:

باشــرت المؤسســات المالية توفير الخدمات 	 
الرقمية لشــريحة أكبر من الســكان )بمن 

فيهــم العمــال المهاجــرون في بعض البلدان(. 
واقترنــت الجهود بحمالت لنشــر الوعي 

واإللمــام بالشــؤون الماليــة، مما أدى إلى زيادة 
كبيــرة فــي معــدالت اعتماد هذه الخدمات 

وســاهم في الشــمول المالي.
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زادت حدود قيمة المدفوعات التي يمكن 	 
إتمامها عن طريق الهاتف المحمول.

ُخِفضت الرسوم على المدفوعات اإللكترونية 	 
أو ُألغيت. فعلى سبيل المثال، تمكن أحد 
مزودي خدمة الدفع اإللكتروني للفواتير 
في األردن من زيادة قاعدة عمالئه بنحو 

100,000 عميل في الربع الثاني من عام 2020 
وتضاعفت معامالته أيضًا من خالل نظام 

الدفع بواسطة الهاتف المحمول132.

وكذلــك، حظــي االبتــكار الرقمــي وريــادة األعمال 
باهتمــام الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التنميــة 

والحكومــات. فعلــى ســبيل المثــال:

ُنّظمــت الهاكاثونــات فــي العديــد مــن البلــدان 	 
لتحــدي النــاس، وال ســيما الشــباب، علــى 

 تطويــر حلــول رقميــة مبتكــرة لمعالجــة
آثار األزمة.

تركــزت الجهــود فــي بعــض األحيــان علــى فئات 	 
ضعيفــة مختــارة. ففــي الجزائــر، تــم الســعي 

إليجــاد حلــول رقميــة تســّهل التجــارة بيــن 
ســكان مخيمــات الالجئيــن الصحراوييــن133.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

تمثــل الزيــادة فــي التجــارة اإللكترونيــة واالبتكار 
الرقمــي بقيــادة القطــاع الخــاص، بما فيه 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، واحــدة من 
النتائــج اإليجابيــة التــي تمخضــت عنهــا الجائحة. 

وهــي توفــر أيضــًا فرصة لتحســين منعة 
االقتصــادات العربيــة، بدفــع من التوّســع في 

الوصــول الرقمــي وفــي ظل التدابيــر المتخذة 
لزيــادة خدمــات الدفــع اإللكترونــي. لذلك، يجب 
علــى البلــدان العربيــة االســتفادة مــن هذا الزخم 
الســتحداث فــرص العمــل التــي تتطلب مهارات 

وتنويــع اقتصاداتهــا وزيــادة حصــة الصناعات 
العاليــة والمتوســطة التقنيــة مــن القيمــة 

االقتصاديــة المضافــة. والبلــدان العربيــة مدعوة 
خصيصــًا إلى:

أنفقت البلدان العر�ية %0.7 من 
إجمالي النا�ج المحلي على البحث 

والتطو�ر في عام 2018، وهي 
نسبة تقل كثي�ًا عن المتوسط 

العالمي البالغ 1.7%

كان لنسبة %37.2 من البالغين 
(15 سنة فأكثر) حساب مصرفي 

أو حساب في مؤسسة مالية 
أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية 

متنقلة في عام 2017

المصدر: اإلسكوا، ”بيانات أهداف التنمية المستدامة“، 
بوابة بيانات اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة للمنطقة 

https://data.un-/: يالعربية. متاحة على الرابط التال
escwa.org )تم االطالع عليها في 30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2021(.

اعتمــاد اســتراتيجيات شــاملة وطويلــة األجل 	 
بشــأن التجــارة اإللكترونيــة لتعزيــز بيئة 

تمكينيــة لجميــع مؤسســات األعمــال. ومن 
االســتراتيجيات الممكنــة اعتمــاد إصالحــات 
قانونيــة وتنظيميــة لتعزيــز أمــن المعامــالت 

عبــر اإلنترنــت وتطويــر المهــارات الرقمية 
وتحديــث الخدمــات البريدية وربط األســواق 
المحليــة بسالســل التوريــد واإلمــداد للتجارة 

اإللكترونيــة وســد الفجــوات فــي البنية 
التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 

والكهربــاء فــي المناطــق الريفية.

https://data.unescwa.org
https://data.unescwa.org
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توســيع نطــاق الدفــع اإللكترونــي )بما فــي ذلــك 	 
بواســطة الهاتــف المحمــول( لتعزيــز الشــمول 

المالــي الــذي يتعثــر كثيــرًا فــي المنطقــة مقارنــة 
بالمتوســطات العالميــة. ومــن شــأن تطويــر 

ُنُظــم هويــة ماليــة رقميــة فاعلــة وقويــة، يفتقــر 
إليهــا معظــم البلــدان العربيــة حاليــًا، أن يشــكل 

محــركًا لنمــو آمــن فــي هــذا المجال134.

تعزيــز االســتثمار فــي قطــاع تكنولوجيــا 	 
المعلومــات واالتصــاالت ومســاعدة الشــركات 

فــي االرتقــاء بسالســل القيمــة العالميــة مــن 
خــالل البحــث والتطويــر واالبتــكار التــي 

تســتهدف الــذكاء االصطناعــي وغيرهــا مــن 
 تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.

وينبغــي للبلــدان أيضــًا تهيئــة بيئــة مؤاتيــة 
لالبتكارفــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 

واالتصــاالت وريــادة األعمــال من أجل تســريع 
التعافــي االقتصــادي.

وضــع سياســات واضحــة ومربحــة للجميــع 	 
فــي مجــال العمــل عــن بعــد واعتمــاد حوافز 

العمــل عــن بعــد أو توســيعها اســتنادًا إلــى 
الخبــرات المحليــة135. ويتيــح العمــل عــن بعــد 

فرصــًا لتعزيــز التــوازن بيــن العمــل والحيــاة 
الشــخصية والتــوازن بيــن الجنســين والحــد 

مــن زحمــة الســير وتقليــل الفتــرات التــي 
يمضيهــا الموظفــون فــي التنقــل ويســمح أيضــًا 

بإشــراك المزيــد مــن األشــخاص ذوي اإلعاقة 
فــي القــوى العاملة136.

هاء. الحكومة اإللكترونية

1. ما الذي ُأنجز
تم تسريع جهود الحكومة اإللكترونية، وتوسعت 

قنوات الخدمات الذكية في العديد من البلدان 
العربية. وبفضل البوابات اإللكترونية ومع تمّكن 
موظفي القطاع العام من العمل عن بعد، استمر 

تقديم بعض الخدمات العامة على الصعيدين 
الوطني والمحلي. وكانت البلدان األكثر تقدمًا 

في هذا المجال قبل انتشار الجائحة أفضل 

ف بسرعة مع خدمات الحكومة  استعدادًا للتكيُّ
اإللكترونية وتوسيعها.

أطلقــت اإلمــارات العربيــة المتحدة سياســة 	 
المتعامــل الرقمــي والخدمــة الحكوميــة 

الرقميــة137 لتعزيــز تجربــة المســتخدمين 
وتحســين الكفــاءة والتكامل. ويســتخدم 

العديــد مــن الــوكاالت الحكوميــة في البالد 
مســاعدين افتراضييــن مدعوميــن بالــذكاء 

االصطناعــي لدعــم التفاعــل مــع العمالء.

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية برامج 	 
لبنــاء المهــارات الرقميــة للقــوى العاملــة في 

القطــاع العــام لتحســين التحــول نحــو الخدمات 
اإللكترونيــة ودعمه138.

ُبِذلــت جهــود حثيثــة للربــط بين الوكاالت 	 
الحكوميــة وتعزيــز تبــادل المعلومــات عبر 
شــبكات ســريعة وآمنــة مع اعتمــاد معايير 

عاليــة لألمــن المعلوماتــي. ومــن األمثلــة على 
ذلــك الشــبكة الحكوميــة اآلمنــة في األردن139.

ُعِقــدت جلســات اســتماع افتراضيــة في 	 
المحاكــم وُقّدمــت خدمــات التوثيــق والتصديق 
عبــر اإلنترنــت فــي بلــدان متعددة، منهــا الجزائر 

ومصــر والمغــرب، إذ عــّدل بعــض البلدان 
التشــريعات إلدامــة طريقــة العمــل هذه حتى 

بعــد انتهــاء أزمــة كوفيد-19 )اإلمــارات العربية 
المتحــدة140 والبحرين141(.

جــرى توســيع نطاق خدمــات الحكومة 	 
اإللكترونيــة لمكافحــة العنــف ضــد المرأة، إذ 

دفعــت التقاريــر المتزايــدة عــن العنف ضد 
المــرأة حكومــات المنطقــة )بدعــم من جهات 
فاعلــة غيــر حكوميــة فــي كثيــر من األحيان( 
إلــى إنشــاء أو زيــادة عــدد خطوط االتصال 

المباشــرة والمواقــع اإللكترونيــة لنشــر الوعي 
واإلبــالغ عن اإلســاءات وتقديــم الخدمات 

 للناجيــات. ولوحظــت أمثلــة علــى ذلك 
فــي لبنان142.

عــالوًة علــى ذلــك، دخلــت التكنولوجيات 	 
الرقميــة عالــم المســاعدة اإلنســانية. ففي 

العديــد مــن البلــدان العربيــة المتأثــرة بالنزاعات 
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وفــي أقــل البلــدان نمــوًا، أقبلت الجهــات الفاعلة 
فــي مجــال العمل اإلنســاني بصــورة متزايدة 

علــى التكنولوجيــات الرقميــة للوصــول إلى 
األســر المعيشــية التــي تأثــرت بالجائحــة. وفي 
ليبيا على ســبيل المثال، ُنِشــر روبوت دردشــة 

يســتخدم الــذكاء االصطناعــي للتواصــل مع 
األشــخاص باللهجــة المحليــة، مما حّســن 

إيصــال المســاعدات اإلنســانية وحقــق أثرًا 
أفضــل للبرنامج143.

2. ما الذي يمكن للبلدان فعله 
للمضي قدمًا

الدفــع قدمــًا بخطــة الحكومــة اإللكترونية 	 
والحفــاظ علــى الزخــم الذي وّلدتــه جائحة 

كوفيــد-19 إزاء البوابــات واألدوات 
اإللكترونيــة المصممــة تصميمــًا جيــدًا والكفيلــة 

بتعزيــز الشــفافية وتيســير الوصــول إلى 
المعلومــات وضمــان تطبيــق القواعــد واللوائح 

تطبيقــًا واضحًا ومتســقًا.

مراعــاة احتياجــات المواطنيــن ومتطلباتهــم 	 
فــي تطويــر الخدمــات عبــر اإلنترنــت وتحســين 

 مشــاركة أصحــاب المصلحــة وإشــراكهم
فــي العملية.

جعــل سياســات الحكومــة اإللكترونية 	 
واســتراتيجياتها مراعيــة للجنســين والمســاهمة 
بذلــك فــي تمكيــن المــرأة وحمايتها. ومــن المهم 

إحــالل تــوازن فعال بيــن العمليــات الرقمية 
والعناصــر البشــرية لتقديــم الخدمــات لضمان 

إدمــاج النســاء المحرومات144.

مواصلــة بنــاء الجاهزيــة الرقميــة وقدرة القوى 	 
العاملــة فــي اإلدارة العامــة والبنيــة التحتيــة 

المادية.

تقييــم القضــاء اإللكترونــي تقييمًا شــاماًل 	 
متمحــورًا حــول إقامــة العــدل. وعلى الرغم 

مــن أن تدخــالت مثــل جلســات المحاكم 
االفتراضيــة منعــت التعطــل وحالــت دون 
التأخيــر فــي نظــام العدالــة، إال أنها أثارت 

مخــاوف بشــأن الفجــوة الرقميــة التي قــد تعيق 
اللجــوء إلــى القضــاء ومدى مالءمة وســائل 
التواصــل اإللكترونيــة لبعــض أنــواع القضايا 

ض فيها اإلنصــاف )كما في  التــي قــد ُيقــوَّ
القضايــا الجنائيــة مثاًل(145.

تعزيــز حمايــة حقــوق اإلنســان الرقمية من 	 
خــالل وضــع ضمانــات قانونية وسياســاتية 
لحمايــة البيانــات والخصوصيــة، باإلضافــة 

إلــى الهويــة الرقميــة والبنــاء لهــذه الغاية على 
الــدروس المســتفادة مــن الجائحة.

التحول الرقمي العادل للجنسين اإلطار 3. 

يمثل التحول الرقمي الحقيقي فرصًة للدفع بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع 	 
المجاالت في المنطقة العربية. بيد أن الفوائد ليست تلقائية، ويجب معالجة المحاذير.

ال تزال الفجوة بين الجنسين في االتصال واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية سائدة في المنطقة 	 
العربية وال بد من سدها.

ينبغي بذل جهود واعية على جميع المستويات لمنع تكرار حاالت التمييز والعنف ضد المرأة في 	 
المجال الرقمي.

يجب على السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالحكومة اإللكترونية أن تراعي الجنسين 	 
وتساهم بذلك في تمكين المرأة وحمايتها.

ينبغي أن تكون المرأة شريكة نشطة وأن تشارك بنشاط في تطوير استراتيجيات تكنولوجيا 	 
المعلومات واالتصاالت والحكومة اإللكترونية.
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واو.  ما الذي ينبغي التنّبه له146

مــن المتوقــع أن ينتشــر اســتخدام الــذكاء 	 
االصطناعــي واألتمتــة الروبوتيــة علــى نطــاق 

واســع فــي مجــال األعمــال التجاريــة، األمر 
الــذي مــن شــأنه التأثيــر فــي االقتصادات 

وعالــم العمل.

ل أيضًا نمو مطرد في حركة التبادل 	  سُيسجَّ
من خال اإلنترنت عبر الحدود وسيزداد 

االعتماد على البيانات الضخمة وتكنولوجيات 
تحليل البيانات، مع الحاجة إلى ُنهج مبتكرة 

إلدارة البيانات.

مــع أن المعــدل العالمــي لاتصال باإلنترنت 	 
ســيواصل نموه، ومع التطور المســتمر في 

التكنولوجيــات الرقميــة، ســتظهر فجوات أخرى 
تتعلــق بمــا يفتــرض بمختلــف الفئات االجتماعية 
التمتــع بــه من مهارات وقدرات الســتخدام هذه 

التكنولوجيات.

ستندمج التكنولوجيات الرقمية بسالسة 	 
متزايدة مع العالم المادي، بالتوازي مع التحول في 
صنع القرار من البشر إلى الخوارزميات، األمر الذي 

سيذكي المخاوف بشأن حقوق اإلنسان الرقمية 
ويزيد الحاجة إلى أطر أخالقية وقانونية.

ســيتوجب أيضــًا التصــدي لألثــر البيئــي 	 
المتنامــي للتكنولوجيــات الرقميــة، مثــل 

زيــادة اســتهالك الكهربــاء مــن خــالل تطبيقــات 
الــذكاء االصطناعــي.

مــن المتوقــع أن تــزداد الجرائــم اإللكترونية 	 
وانتهــاكات األمــن المعلوماتــي وحماية 

البيانــات والخصوصية.

ستسعى المدن إلى تطوير بنية تحتية ذكية 	 
واعتماد ُنهج آلية تعتمد على البيانات، بما في 

ذلك من أجل التخطيط لضمان األمن.

سيزداد استخدام تكنولوجيا المراقبة لحماية 	 
المواطنين، مما قد يرتب تبعات على الحقوق 

المدنية والحريات والخصوصية.
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زاي. التعاون والتكامل اإلقليميان

أطر التعاون الرقمي الدولية واإلقليمية: تواصل البلدان العربية بذل الجهود لتفعيل التعاون 
الرقمي بما يتماشى مع األطر الدولية واإلقليمية، وال سيما خطوط عمل مؤتمر القمة العالمي 

لمجتمع المعلومات147. ويجري حاليًا إعداد خطة رقمية عربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، 
بما من شأنه تعزيز التعاون والتكامل اإلقليميين دفعًا القتصادات ومجتمعات المعرفة148.

ومن األمثلة على التعاون اإلقليمي الجاري في المجال الرقمي:

تهدف المنصة العربية لإلدماج الرقمي إلى تيسير استفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من 	 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت149.

يقترح مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنقالة معايير إقليمية لرقمنة 	 
الخدمات الحكومية150.

تشجع جائزة المحتوى الرقمي العربي على تطوير المحتوى الرقمي العربي الذي يؤثر تأثيرًا 	 
واضحًا في المجتمع151.

يحّفز المركز العربي اإلقليمي لألمن السيبراني على تعزيز التعاون اإلقليمي للتصدي 	 
للتهديدات اإللكترونية المتصاعدة152.

تهدف مبادرة الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية إلى تشجيع البلدان العربية ودعمها 	 
للمضي قدمًا نحو الحكومة المفتوحة153.

الحلــول الرقميــة المفتوحــة المصدر: يمكن للبلدان العربية أن تتعاون من أجل تطوير حلول 
متمحورة حول اإلنسان وقادرة على الحد من أوجه عدم المساواة وتسريع تحقيق جميع 
أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لها أيضًا االنضمام إلى تحالفات المنافع العامة الرقمية 

القائمة154 أو إنشاء تحالف إقليمي لتعزيز التنمية التعاونية لمثل هذه المنافع. وتشمل 
المجاالت المحتملة الناشئة عن الجائحة ُنُظم إدارة المعلومات الصحية المفتوحة المصدر 

التي يمكن للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نشرها بسهولة155.

تقييم السياســات: من أجل تحســين التعاون والتكامل اإلقليميين في مجال التحول الرقمي، 
يجب تقييم السياسات في جميع أنحاء المنطقة لزيادة التعلم الالحق من األقران من تدابير 

االســتجابة الرقمية لجائحة كوفيد-19 ولكن أيضًا لتحســين الفهم المســبق إلمكانات االبتكار 
الرقمي لسد الفجوات في التعليم والرعاية الصحية وُنُظم العدالة وغيرها من القطاعات على 

نحو فعال، وال سيما في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض والتي تشهد نزاعات.

تشمل المنافع العامة الرقمية “البرامجيات المفتوحة المصدر، والبيانات المفتوحة، ونماذج الذكاء 
االصطناعي المفتوحة، والمعايير المفتوحة، والمحتويات المفتوحة التي تلتزم بالقوانين المتعلقة 
بالخصوصية وغير ذلك من القوانين والمعايير والممارسات الفضلى الدولية والمحلية المعمول بها، 

والتي ال ضرر فيها.
األمم المتحدة، ”تقرير األمين العام، خريطة طريق من أجل التعاون الرقمي“، حزيران/يونيو 2020.
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بيانات أهداف التنمية المستدامة

يعرض هذا القسم أشكااًل توضيحية عن بيانات 
مختارة ألهداف التنمية المستدامة على 

الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، ويقدم 
مقارنات مع العالم حيثما كان ذلك متاحًا. وقد 
ت البيانات من المرصد العربي ألهداف  اسُتمدَّ

التنمية المستدامة حتى شهر كانون الثاني/يناير 

2022. ويتضمن هذا القسم أيضًا رسائَل رئيسية 
بشأن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما 

في ذلك معلومات عن مستوى توفر البيانات.

لمزيد من اإلحصاءات، يمكن االطالع على:

المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة

بوابة البيانات العربية

الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة: 
القضاء على الفقر

ال يزال الفقر منتشرًا على نطاق واسع في المنطقة العربية التي شهدت 	 
زيادة حادة في نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي منذ 

عام 2010، على عكس االتجاه العالمي. وتشهد المنطقة أيضًا زيادًة في 
الفقر بين األشخاص العاملين.

في حين تتناقص حصة العمالة غير المستقرة وتقّل كثيرًا عن المتوسط 	 
العالمي، فإنها ال تزال أكثر وضوحًا بين النساء.

ال يزال معدل األمية لدى البالغين أعلى من المتوسط العالمي، وهو مرتفع 	 
بين النساء.

حققت المنطقة العربية تقدمًا في توفير خدمات المياه والصرف الصحي 	 
األساسية للسكان، متجاوزًة المتوسط العالمي في هذا المجال.

ال تتوفــر البيانــات بشــأن العديــد مــن المؤشــرات الرئيســية، مثــل تلك 
المتصلــة بالكوارث.

قّوة األدّلة
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الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة: 
القضاء التام على الجوع

ال يزال األمن الغذائي في المنطقة العربية تحديًا مستمرًا. فنقص التغذية 	 
أعلى من المتوسط العالمي، وهو في ارتفاع طفيف منذ عام 2014. 
وتتناقص معدالت توقف النمو بين األطفال وفقر الدم بين النساء، 

ولكنها ال تزال مرتفعة بدرجة كبيرة في البلدان العربية األقل نموًا. وال 
تزال نسبة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن ترتفع في جميع أنحاء 

المنطقة، وهي األعلى في بلدان المشرق.

بعد ارتفاع ملحوظ في مؤشر التوّجه الزراعي لإلنفاق الحكومي في 	 
بلدان مجلس التعاون الخليجي في أوائل القرن الحادي والعشرين، 

انخفض المؤشر باطراد إلى أقل من المتوسط العالمي.

قّوة األدّلة

43%
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ال تتوفر البيانات بشــأن المؤشــرات الرئيســية المتصلة باإلنتاجية 
واالســتدامة الزراعيتين.

2-1-1 انتشار نقص التغذية )النسبة المئوية(
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2-2-3 النساء المصابات بفقر الدم )النسبة المئوية(
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2-5-1 عدد الموارد الوراثية النباتية المخزنة
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2-أ-1 مؤشر التوّجه الزراعي لإلنفاق الحكومي
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ف مؤشر التوّجه الزراعي لإلنفاق الحكومي بأنه حصة اإلنفاق الحكومي على  مالحظة: ُيعرَّ
الزراعة، مقسومة على حصة القيمة المضافة في قطاع الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي.
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الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: 
الصحة الجيدة والرفاه

حققت المنطقة تقدمًا كبيرًا في العديد من المؤشرات المتصلة بالصحة 	 
على مدى العقود الماضية، وال سيما في تخفيض معدالت وفيات األطفال 

دون سن الخامسة ووفيات األمهات، مع أن تفاوتات كبيرة ال تزال قائمة 
بين مجموعات البلدان في المنطقة.

تشهد البلدان العربية األقل نموًا الزيادة األسرع في فرص حصول المرأة على 	 
وسائل تنظيم األسرة إال أّن هذه الفرص تظّل أقل بكثير من المتوسط العالمي.

كان أداء المنطقة أقل من أداء العالم في الحد من الوفيات الناجمة عن 	 
حوادث المرور، التي ال تزال مرتفعة وفي تزايد في البلدان العربية األقل 

نموًا وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

ال تزال اإلنجازات المحددة في اللوائح الصحية الدولية منخفضة بشكل 	 
خاص في البلدان العربية األقل نموًا.

تتوفر البيانات بشأن المؤشرات المتصلة بالصحة بدرجة مرتفعة نسبيًا، 
مع فجوات قليلة في ما يتعلق باستعمال التبغ والقوى العاملة في مجال 

الرعاية الصحية.

قّوة األدّلة
75%
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3-2-1 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة )لكل 1,000 والدة حية(
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3-3-2 معدل انتشار داء السل )لكل 100,000 شخص(
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3-4-1 معدل الوفيات )االحتمال(
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مالحظة: معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء 
السكري واألمراض التنفسية المزمنة.
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مالحظة: تعكس القدرات الالزمة وفقًا لّلوائح الصحية الدولية نسبة الخصائص التابعة 
لثالث عشرة قدرة أساسية تم تحقيقها في وقت محدد.

3-7-1 النساء )من الفئة العمرية 15-49 عامًا( الالتي اسُتجيَبت حاجتهّن 
إلى الوسائل الحديثة لتنظيم األسرة )النسبة المئوية(
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الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة: 
التعليم الجيد

منذ عام 2000، شهدت المنطقة تحسنًا مطردًا في معدالت االلتحاق 	 
بالمدارس الثانوية للجنسين، ولكنها ال تزال دون المتوسط العالمي. وعلى 

الرغم من التحسينات الملحوظة التي حققتها المنطقة، ال تزال نسبة 
األطفال غير الملتحقين بالمدارس تتجاوز بكثير المتوسط العالمي، وال 

تزال معدالت التسجيل في مرحلة التعليم قبل االبتدائي منخفضة.

تحقق المنطقة نتائَج أفضل عمومًا من المتوسط العالمي من حيث تزويد 	 
المدارس بالكهرباء واإلنترنت ومياه الشرب.

إّن نسبة المعّلمين في المدارس االبتدائية الذين يملكون الحد األدنى من 	 
المؤهالت أعلى بقليل من المتوسط العالمي، وال سيما بالنسبة للمعّلمين الذكور.

تعوق الفجوات في البيانات القدرة على تقييم التقدم الذي تحققه المنطقة 
في زيادة التحصيل التعليمي واكتساب المتعّلمين للمهارات والمعارف.

قّوة األدّلة
58%
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4-2-2 معدل المشاركة في التعّلم المنّظم )النسبة المئوية(
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4-أ-1 المدارس اإلعدادية التي يمكنها الحصول على اإلنترنت والكهرباء 
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الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: 
المساواة بين الجنسين

ال يزال أمام المنطقة العربية عمٌل ينبغي إنجازه لتحقيق المساواة بين 	 
الجنسين وتمكين النساء والفتيات. ومع أن تمثيل المرأة في الحكومات 

المحلية المنتخبة يلحق على نحو مطرد بالمتوسط العالمي، ال يزال بعيدًا 
عن التكافؤ بين الجنسين. وال ُيالَحظ أي تحسن ملموس في معدل النساء 

في المناصب اإلدارية، الذي ال يزال متخلفًا كثيرًا عن المتوسط العالمي.

ال يزال زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث مرتفعين، وال 	 
ترقى البيئة القانونية التي تنّظم الحصول على الرعاية الصحية الجنسية 

واإلنجابية إلى المعايير الدولية في جميع أنحاء المنطقة.

هناك نقص ملحوظ في البيانات في هذا المجال، مما يعوق تقييم الجهود 
الرامية إلى إنهاء التمييز، وضمان المساواة في الحقوق والحصول على 

الموارد، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

قّوة األدّلة
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5-3-2 النساء الالتي تعّرضن لتشويه األعضاء التناسلية، 2020 )النسبة المئوية(
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5-5-1 المقاعد المنتخبة التي تشغلها نساء في الحكومة المحلية 
)النسبة المئوية(
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5-5-2 النساء في المناصب اإلدارية )النسبة المئوية(
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مالحظة: يقيس مدى توفر البيئة القانونية والتنظيمية في البلدان في ما يتعلق بالمجاالت 
المواضيعية األربعة التالية: رعاية األمومة؛ ومنع الحمل وتنظيم األسرة؛ والتثقيف الجنسي 

الشامل والمعلومات ذات الصلة؛ وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحَليمي البشري.



58

 الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة:
المياه النظيفة والنظافة الصحية

منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، سّجلت المنطقة العربية تقدمًا هامًا في 	 
المؤشرات المتعلقة بحصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي 

التي ُتدار بأمان. وتتناقص ممارسة التغوط في العراء في المناطق الريفية 
في المنطقة، وهي أقل من المتوسط العالمي في المناطق الريفية.

تنّفذ مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي اإلدارة المتكاملة للموارد 	 
المائية بدرجة أعلى من مجموعات البلدان األخرى في المنطقة، وهي 

تجري تحسينات كبيرة في كفاءة استخدام المياه، مما يؤدي إلى قدرة 
أفضل على فصل النمو االقتصادي عن استخدام المياه.

ينبغي أن تخّفض المنطقة عمليات سحب المياه العذبة إلى مستوى أكثر 	 
استدامًة، وأن تعزز ترتيبات التعاون في مجال المياه بالنسبة ألحواض 

المياه العابرة للحدود.

تتعلق الفجوات في البيانات على نحو رئيسي بنوعية المياه ومعالجة مياه 
الصرف الصحي ومشاركة المجتمعات المحلية في إدارة المياه.

قّوة األدّلة

36%

6-1-1 السكان الذين يستخدمون المياه التي ُتدار بأمان )النسبة المئوية(
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6-2-1 السكان الذين يمارسون التغوط في العراء )النسبة المئوية(
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6-2-1 السكان الذين يمارسون التغوط في العراء، البلدان العربية األقل 
نموًا، المناطق الريفية )النسبة المئوية(
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6-2-1 السكان الذين يستفيدون من خدمات الصرف الصحي التي ُتدار 
بأمان )النسبة المئوية(
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6-4-1 كفاءة استخدام المياه، 2018 )بالدوالر األمريكي/متر مكعب(
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6-4-2 سحب المياه العذبة )النسبة المئوية(
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6-5-1 درجة تنفيذ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية )النسبة المئوية(
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6-5-2 األحواض العابرة للحدود التي لها ترتيبات تنفيذية تتعلق بالتعاون في 
مجال المياه، 2020 )النسبة المئوية(
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 الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة:
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

منذ عام 2000، حققت المنطقة العربية تقدمًا كبيرًا في توسيع نطاق 	 
الحصول على الكهرباء والوقود النظيف. ومع ذلك، يبدو أن المنطقة 

تواجه صعوبًة في زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي االستهالك 
النهائي للطاقة والقدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة 

المتجددة للفرد، وكالهما ال يزاالن أقل بكثير من المتوسط العالمي. 
ويمكن أن يعزى ذلك جزئيًا إلى ضعف التدفقات المالية الدولية إلى 

المنطقة لدعم الطاقة النظيفة.

ل أي تحسن يذكر في كثافة الطاقة في المنطقة منذ عام 2000.	  لم ُيسجَّ

إن البيانات الخاصة بمؤشرات الطاقة متوفرة بدرجة عالية نسبيًا.

قّوة األدّلة

67%

7-1-1 السكان الذين يمكنهم الحصول على الكهرباء حسب الموقع 
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7-1-2 السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على الوقود والتكنولوجيا 
النظيفين )النسبة المئوية(
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7-2-1 حصة الطاقة المتجددة من االستهالك النهائي للطاقة )النسبة المئوية(
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7-3-1 كثافة الطاقة التي ُتقاس من حيث الطاقة األولية )ميغاجول إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي بمعادل القوة الشرائية الثابت لعام 2011(
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7-أ-1 التدفقات المالية الدولية إلى الطاقة النظيفة )مليون دوالر(
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7-ب-1 القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة )واط للفرد(
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الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: 
العمل الالئق ونمو االقتصاد

أدى انخفــاض مســتويات النمــو االقتصــادي، واالعتمــاد المفــرط علــى 	 
النفــط، وهيمنــة القطاعــات المنخفضــة اإلنتاجيــة إلــى تشــويه ســوق 

العمــل فــي المنطقــة، الــذي عجــز عــن تلبيــة الطلــب علــى العمالــة المنتجــة 
والعمــل الالئق.

ال تزال العمالة تحديًا رئيســيًا للمنطقة، وال ســيما للنســاء والشــباب. فعلى 	 
ســبيل المثــال، تتعــّرض النســاء مــن الفئة العمرية 15-24 عامــًا في المنطقة 

للبطالــة ثالثــة أضعــاف أكثــر من النســاء فــي جميع أنحاء العالم.

تشــهد المنطقة مســتوًى منخفضًا من امتالك الحســابات عمومًا مقارنة 	 
بمتوســط العالم، مما يؤدي إلى انخفاض مســتويات الشــمول المالي، وال 
ســيما بالنســبة للشــباب والنســاء واألشــخاص الذين حصلوا على التعليم 

االبتدائي والفقراء.

البيانــات متاحــة إلــى حــد كبيــر لهــذا الهدف، مع بعــض الثغرات في مجاالت 
منهــا العمــل غيــر النظامي وعمل األطفال.

قّوة األدّلة

50%
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8-1-1 معّدل النمو االقتصادي )2015-2019( )النسبة المئوية(
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8-2-1 معّدل إنتاجية العمل )2015-2019( )النسبة المئوية(
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 8-6-1 الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التوظيف أو التدريب، 2019
)النسبة المئوية(
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عدد أجهزة الصراف اآللي، 2020 )لكل 100,000 شخص(   1-10-8
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8-8-2 حقوق العمل, 2020
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مالحظة: يعكس مستوى امتثال البلدان لحقوق العمل )حرية تكوين الجمعيات 
والمفاوضة الجماعية( استنادًا إلى نصوص منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
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امتالك حسابات )النسبة المئوية(  2-10-8
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امتالك حسابات في المنطقة العربية، 2017 )النسبة المئوية(  2-10-8
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مالحظة: نسبة البالغين الذين يملكون حسابًا في مؤسسة مالية أو لدى مزّود خدمات 
مالية متنقلة )51 عامًا فما فوق(.

مالحظة: امتالك حساب في مؤسسة مالية أو لدى مزّود خدمات مالية متنقلة.

الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة: 
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

لــم تتحــول المنطقــة العربيــة بعــد نحــو التصنيــع المســتدام والشــامل 	 
للجميــع، ونحــو جنــي فوائــد اقتصــاد المعرفــة بالكامــل. وعلــى الرغــم 

مــن التحســينات الطفيفــة التــي طــرأت منــذ عــام 2000، ال يــزال قطــاع 
الصناعــة التحويليــة فــي المنطقــة أقــل إنتاجيــًة وأكثــر تلويثــًا مقارنــة 

بالمتوســطات فــي العالــم، ويوّفــر فــرص عمــل أقل.

تتفــاوت إمكانيــة حصــول المؤسســات الصناعيــة الصغيــرة علــى 	 
الخدمــات الماليــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، وهــي منخفضــة بوجــه 

خــاص فــي المشــرق والبلــدان العربيــة األقــل نموًا.

قّوة األدّلة

67%
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تشــهد المنطقــة قيمــة مضافــة منخفضــة في الصناعات المتوســطة والعالية 	 
 التقنيــة، ومســتويات منخفضــة مــن الباحثيــن ومن اإلنفاق على

البحــث والتطوير.

يتزايد بوضوح الوصول إلى شبكة الجيل الثالث على األقل للهواتف 	 
المحمولة، بما يتماشى مع معدالت النمو العالمية.

إن البيانات الخاصة بهذا الهدف متوفرة بدرجة عالية نسبيًا.

9-2-1 القيمة المضافة الصناعية )النسبة المئوية(
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9-2-2 العمالة في الصناعات التحويلية، 2019 )النسبة المئوية(
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9-3-2 الصناعات الصغيرة التي لديها قروض أو ائتمانات، 2020 )النسبة المئوية(
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9-4-1 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة الصناعية 
)كلغ من ثاني أكسيد الكربون/بالدوالر بالمعدالت الثابتة لعام 2015(
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9-5-2 الباحثون )لكل 1,000,000 نسمة(
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 9-ب-1 القيمة المضافة للصناعة المتوسطة والعالية التقنية 
)النسبة المئوية(
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9-ج-1 السكان الذين يمكنهم الوصول إلى شبكة الجيل الثالث على 
األقل للهواتف المحمولة )النسبة المئوية(
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 الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة:
الحد من أوجه عدم المساواة

لم تشهد المنطقة العربية تغييرًا كبيرًا في تعويضات الموظفين كحصة من 	 
الناتج المحلي اإلجمالي، التي ال تزال أدنى بكثير من المتوسطات في العالم، مما 

يدل على عدم حصول تحسينات ُتذَكر في الدخل الشخصي لألسر المعيشية.

ازداد عدد الالجئين القادمين من المنطقة العربية زيادًة واضحة على مدى 	 
السنوات العشر الماضية، وهم يمثلون نسبًة كبيرة من سكانها.

ال تزال التحويالت المالية التي تتلقاها البلدان العربية تشكل حصة أعلى 	 
من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي.

شهدت حصة المنطقة من المساعدة اإلنمائية الرسمية في العالم تقلبات 	 
على مر السنين، حيث بلغت حوالي خمس المساعدة اإلنمائية الرسمية 

في العالم في السنوات األخيرة.

إن البيانات المتاحة بشأن هذا الهدف محدودة، مع ثغرات في البيانات 
المتعلقة بالشمول االقتصادي والتمييز والهجرة.

قّوة األدّلة

21%
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10-ب-x1 صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية والمعونة الرسمية الواردة 
)مليار دوالر بالمعدالت الثابتة لعام 2018(
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10-ج-x التحويالت الشخصية المتلقاة )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(
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 الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة:
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

أدى التوسع الحضري المتزايد وغير المخطط له في المنطقة العربية إلى 	 
ظهور مجموعة متنوعة من التحديات. فقد زادت نسبة سكان المناطق 
الحضرية الذين يعيشون في أحياء فقيرة زيادًة حادة منذ عام 2000، 

وكذلك التلوث الحضري، وكالهما يتجاوزان المتوسط العالمي.

ازداد عدد النازحين داخليًا بسبب الكوارث زيادًة واضحة على مدى السنوات 	 
العشر الماضية، ولكنه ال يزال ضئياًل بالمقارنة مع المتوسطات في العالم.

ال تتوفر البيانات بشأن غالبية مؤشرات الهدف 11 من أهداف التنمية 
المستدامة، بما في ذلك المؤشرات المتعلقة بالشمول، وُنُظم النقل المستدام، 
وإدارة النفايات، واألماكن العامة، والروابط بين المناطق الحضرية والريفية.

قّوة األدّلة

36%
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سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أحياء فقيرة  1-1-11 
)النسبة المئوية(

28 28

.  24 .3

24 24

31.2 31.2

20002018

05101520253035

Of
f-
tr
ac
k

���א�א

������א������ א

x1-5-11 النازحون داخليًا بسبب الكوارث )لكل 100,000 حالة جديدة من النزوح(
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الجسيمات الدقيقة في المدن )ميكروغرام لكل متر مكعب(  2-6-11
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الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة: 
االستهالك واالنتاج المسؤوالن

باستثناء مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، فإن بصمة المواد 	 
في المنطقة العربية أقل من المتوسط العالمي، وكذلك بالنسبة لتوليد 

النفايات اإللكترونية للفرد. إال أن المنطقة ال تزال تسّجل معدالت عالية 
من هدر األغذية مقارنة بالعالم.

تدعم المنطقة استهالك الوقود األحفوري بما يقرب من خمسة أضعاف 	 
المتوسط العالمي.

اإلبالغ عن النفايات الخطرة وفقًا لالتفاقيات الدولية منخفض بشكل 	 
خاص في البلدان العربية األقل نموًا، وال ينشر سوى عدد قليل من 

الشركات في المنطقة تقاريَر عن االستدامة.

ُتَعد التغطية بالبيانات للهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة متدنية في 
المنطقة، مع عدم توفر بيانات عن إعادة التدوير، وأدوات السياسات التي 
تدعم التحّول إلى االستهالك واإلنتاج المستدامين، وسياسات المشتريات 

العامة المستدامة، واالستدامة السياحية.

قّوة األدّلة

15%

بصمة المواد )طن متري للفرد(  1-2-12
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األطراف في اتفاقية بازل لنقل المعلومات عن النفايات الخطرة   1-4-12
وغيرها من المواد الكيميائية )النسبة المئوية(
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12-4-2 النفايات اإللكترونية المتولدة، للفرد، 2020 )كلغ(
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12-6-1 عدد الشركات التي تنشر تقاريَر عن االستدامة، 2020
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دعم الوقود األحفوري قبل الضرائب للفرد )بالدوالر( 12-ج-1 
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x1-13 النازحون داخليًا بسبب الكوارث )لكل 100,000 حالة جديدة من النزوح(
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الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة: 
العمل المناخي

ال يزال نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة يقارب 	 
المتوسطات العالمية.

تتضاءل حصة الطاقة المتجددة من إجمالي االستهالك، وال تزال أقل 	 
بكثير من المتوسط العالمي.

ازداد عدد النازحين داخليًا بسبب الكوارث زيادًة واضحة على مدى 	 
السنوات العشر الماضية، ولكنه ال يزال ضئياًل بالمقارنة مع المتوسطات 

في العالم.

ال تتوفر سوى مؤشرات قليلة على الصعيد اإلقليمي بالنسبة للهدف 13 من 
أهداف التنمية المستدامة. وال تتوفر بيانات لتقييم أثر الكوارث بشكل كامل 

ومدى اعتماد استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث وفقًا إلطار سنداي، 
ر المناخ في السياسات الوطنية للبلدان العربية. ومدى إدماج تغيُّ

قّوة األدّلة

25%
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x2-13 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )طن متري للفرد(
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x2-13 حصة الطاقة المتجددة )النسبة المئوية(
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الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة: 
الحياة تحت الماء

تتعــرض المناطــق البحريــة فــي المنطقــة العربيــة للخطر في ظل ارتفاع 	 
مســتويات التلــوث نســبيًا وقّلة المناطــق البحرية المحمية.

حققت المنطقة تقدمًا كبيرًا في االعتراف بحقوق مصائد األسماك 	 
الصغيرة في الوصول إلى الموارد البحرية وحماية هذه الحقوق، على 

نحو يتجاوز المتوسط العالمي.

الهــدف 14 هــو األقــل تتّبعــًا مــن بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 
المنطقــة العربيــة، حيــث هنــاك نقــص كبيــر فــي البيانــات المتعلقــة بصحــة 

الُنُظــم اإليكولوجيــة البحريــة وبتنفيــذ ممارســات الصيــد المســتدامة.

قّوة األدّلة

10%
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الشذوذ في مادة الكلوروفيل-أ، 2020 )النسبة المئوية(  1-1-14
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المناطق البحرية المحمية، 2018 )كنسبة من المياه اإلقليمية(  x1-5-14
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14-ب-1 درجة حماية حقوق مصائد األسماك الصغيرة في الوصول إلى 
الموارد البحرية
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مالحظة: ُيحَسب المؤشر المرّكب استنادًا إلى جهود البلدان في تنفيذ أحكام رئيسية 
مختارة من المبادئ التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد األسماك الصغيرة النطاق 

في سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر. مستوى التنفيذ: من 1 )األدنى( إلى 5 )األعلى(.
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الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة: 
الحياة في البّر

يبدو أن المنطقة العربية تحافظ على مساحة غاباتها المنخفضة 	 
بطبيعتها، رغم حدوث خسارة طفيفة في مساحة الغابات في البلدان 

العربية األقل نموًا. وتشهد المنطقة تحّسنًا في اعتماد خطط طويلة 
األجل إلدارة الغابات، ويعود ذلك أساسًا إلى التقدم المحرز في المغرب 

العربي، في حين يفتقر المشرق إلى خطط من هذا القبيل.

مع أن المنطقة تضّم نسبة منخفضة من األراضي المصنفة على أنها 	 
محمية مقارنة بالعالم، فإن مشاركتها كبيرة في المعاهدات الدولية 

المعنية بحماية الموارد الوراثية النباتية.

هنــاك فجــوات ملحوظــة فــي البيانــات المتصلة بالهدف 15 من أهداف 
التنمية المســتدامة، بما في ذلك المؤشــرات بشــأن التصحر وتدهور األراضي 

والتنــوع البيولوجي.

قّوة األدّلة

57%

مساحة الغابات )النسبة المئوية(  1-1-15
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مساحات األراضي المحمية، 2018 )النسبة المئوية(  x2-1-15
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مساحة الغابات المشمولة بخطط إدارة طويلة األجل )النسبة المئوية(  1-2-15
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البلدان األطراف أو التي تقدم تقاريرها إلى هيئة المعاهدة الدولية   1-6-15
بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )النسبة المئوية(
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الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: 
السالم والعدل والمؤسسات القوية

تتزايد جرائم القتل المتعّمد في المنطقة، ولكنها ال تزال دون المتوسط العالمي.	 

األطفال دون سن الرابعة عشرة في المنطقة هم أكثر عرضة للعقاب 	 
البدني و/أو االعتداء النفسي مقارنة بالمتوسط العالمي.

تشهد البلدان العربية األقل نموًا معداًل منخفضًا لتسجيل األطفال دون 	 
سن الخامسة عند الوالدة.

تتعرض الشركات في المنطقة العربية، وال سيما في البلدان األقل نموًا، 	 
أكثر من غيرها لطلبات دفع الرشوة.

ال تزال البيانات بشأن مؤشرات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 
غير متاحة إلى حد كبير على الصعيد اإلقليمي، مع ثغرات ملحوظة في عدة 

مؤشرات منها تلك المتعلقة بالسالمة الشخصية والوصول إلى العدالة والحوكمة.

قّوة األدّلة

25%
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عقاب األطفال، 2020 )النسبة المئوية(  1-2-16
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 مالحظة: يعكس نسبة األطفال من الفئة العمرية 1-41 عامًا، الذين تعّرضوا للعقاب البدني
و/أو االعتداء النفسي من ِقبل مقدمي الرعاية في الشهر الماضي.
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الشركات المعّرضة للرشوة، 2019 )النسبة المئوية(  2-5-16
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تسجيل األطفال دون سن الخامسة عند الوالدة، 2020 )النسبة المئوية(  1-9-16
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 الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: 
عقد الشراكات لتحقيق األهداف

سّجلت المنطقة العربية نموًا كبيرًا في عدد مستخدمي اإلنترنت 	 
واشتراكات النطاق العريض، غير أنها لم تلحق بعد بالمتوسط العالمي 

بالنسبة الشتراكات النطاق العريض.

ال تستفيد المنطقة العربية من التجارة العالمية. فعلى سبيل المثال، ال تزال 	 
حصة المنطقة من صادرات الخدمات العالمية متواضعة مع أنها آخذة في 
النمو. ولعّل التقلبات في حصة المنطقة من صادرات السلع العالمية تعود 

إلى أن النفط والغاز يشكالن حصة رئيسية من صادرات المنطقة من السلع.

تتجاوز المنطقة العربية المتوسطات العالمية في اعتماد التشريعات 	 
اإلحصائية التي تتوافق مع المبادئ العالمية، وفي وضع خطط إحصائية 

ممولة بالكامل. ومع ذلك، أجرت نسبة قليلة من البلدان العربية تعدادًا للسكان 
والمساكن على مدى السنوات العشر الماضية، مقارنة بالمتوسط العالمي.

قّوة األدّلة

29%
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تشهد المنطقة نقصًا كبيرًا في البيانات في العديد من المجاالت ذات األولوية 
في إطار الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل وتعبئة 

الموارد والتكنولوجيا والتجارة والشراكات وجمع البيانات.

التحويالت المالية الواردة )النسبة المئوية(  2-3-17
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17-8-1 مستخدمو اإلنترنت )النسبة المئوية(
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17-11-1 حصة المنطقة العربية من تجارة السلع والخدمات العالمية 
المئوية( )النسبة 

20002005201020152020
0

2

4

6

8

�����א��א� א

�א��א� א����א�

�����א��א� א

�א��א� א����א�

17-18-2 الدول التي لها تشريعات إحصائية وطنية تتوافق مع المبادئ 
األساسية لإلحصاءات الرسمية )النسبة المئوية(
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17-18-3 الدول التي لها خطط إحصائية ممّولة بالكامل )النسبة المئوية(
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17-19-2  البلدان التي أجرت تعدادًا واحدًا على األقل للسكان والمساكن 
في السنوات العشر األخيرة )النسبة المئوية(
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بعد مرور عامين تقريبًا على تفشي جائحة كوفيد-19، تمضي البلدان العربية قدمًا على مسار التعافي، 
وإن بوتيرة متباينة. فعلى الرغم من تقّلص الحيز المالي ومواجهة قيود أخرى، وضعت البلدان العربية 

حزمًا تحفيزية بأحجام مختلفة واّتخذت تدابير على مستوى السياسات للتصدي للجائحة، وذلك من 
أجل حماية ُسُبل العيش وتنشيط االقتصاد. واستجّدت في المنطقة العربية ُنهج مبتكرة تستحق أن 

ع نطاُقها في المستقبل. س على الصعيد المؤسسي وأن ُيوسَّ ُتكرَّ

يرّكز االستعراض السنوي ألهداف التنمية المستدامة لعام 2022 على ثالث أولويات إقليمية من أجل 
إعادة البناء على نحو أفضل في أعقاب جائحة كوفيد-19، والنهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية: الحماية االجتماعية، والتعافي االقتصادي األخضر، 
والتحّول الرقمي. وهو يقدم تقييمًا إحصائيًا للتقدم الذي أحرزته المنطقة العربية في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة السبعة عشر.
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